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Δίλαη επξέσο γλσζηφ πσο ε γεσξγία θαη ε αγξνηηθή παξαγσγή βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο
θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο, εμαζθαιίδνληαο ηε δηαηξνθηθή αζθάιεηα θαη επάξθεηα ηνπ πιαλήηε,
παξέρνληαο αλαλεψζηκεο πξψηεο χιεο, πξνζηαηεχνληαο ην πεξηβάιινλ, δεκηνπξγψληαο ζέζεηο
εξγαζίαο θαη δηαηεξψληαο δσληαλφ θαη πγηή ηνλ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ηζηφ ζηελ πεξηθέξεηα.
Ζ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή έρεη απνηειέζεη ην θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη
παξακέλεη ε πην ζεκαληηθή θνηλή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Τπάξρεη ζαθήο ζχλδεζε κεηαμχ ηεο γεσξγίαο, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηεο
αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο θαη ηεο αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ καο, φπσο ην λεξφ θαη ην
έδαθνο.
Ζ γεσξγία δελ είλαη κφλν ζεκαληηθή γηα ηε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Δ.Δ, αιιά απνηειεί θαη ηελ πεγή ησλ ηξνθίκσλ πνπ θηάλνπλ ζην πηάην
καο. Οη γεσξγνί ηεο Δπξψπεο παξάγνπλ αγαζά πνπ σθεινχλ ηελ θνηλσλία σο ζχλνιν. Ζ
ππεξάζπηζε ηνπ δηαηξνθηθνχ κνληέινπ ζεκαίλεη κηα πνιηηηθή ε νπνία θαηαπνιεκά πξαγκαηηθά ηηο
δηαηξνθηθέο αλεπάξθεηεο αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αθζνλία νξηζκέλσλ
αγαζψλ, πξνηείλεη ιχζεηο ζηνλ πιεζπζκφ πνπ δελ έρεη πξφζβαζε ζε έλα ηζνξξνπεκέλν θαζεζηψο
δηαηξνθήο, θαη πξνσζεί κηα δηαηξνθηθή εθπαίδεπζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ πνηφηεηα.
Ζ αιπζίδα εθνδηαζκνχ αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ απνηειεί ηνλ πην δσηηθφ θαη θαίξην
θξίθν γηα ηελ επηβίσζε φρη κφλν ηεο Διιεληθήο γεσξγίαο αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο νηθνλνκίαο.
Ζ νκαιή ιεηηνπξγία φιεο ηεο αιπζίδαο απφ ην γεσξγφ έσο ηνλ θαηαλαισηή πξνζθέξεη
εγγχεζε γηα ηελ απαζρφιεζε ρηιηάδσλ αλζξψπσλ ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ.
Ζ αγξνδηαηξνθηθή αιπζίδα ζηελ Διιάδα αληηκεησπίδεη πνιιά πξνβιήκαηα, ηα ζεκαληηθφηεξα εθ
ησλ νπνίσλ είλαη
•

ε έιιεηςε

απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη θαηαλφεζεο αλάκεζα ζηνπο θξίθνπο ηεο

αγξνδηαηξνθηθήο αιπζίδαο,
•

ε κεησκέλε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγξνηψλ-παξαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ,
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•

νη κεηαθνξέο θαη ε ζρεδφλ κνλνπσιηαθή δχλακε ηεο Διιεληθήο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ θαη
πνηψλ .

ήκεξα νη νηθνλνκηθέο θαη νη θνηλσληθέο ζπγθπξίεο
ζθχςνπκε κε πνιχ πξνζνρή θαη

απαηηνχλ πεξηζζφηεξν απφ πνηέ λα

ζεβαζκφ θαη λα θαηαγξάςνπκε ηα πξνβιήκαηα ηνπ

πξσηνγελή ηνκέα, κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ αλαδσνγφλεζε θαη αλαζπγθξφηεζή ηνπ. Απηφ ζα
είλαη ην πξψην βήκα πξνθεηκέλνπ ηα Ηφληα Νεζηά λα απνηειέζνπλ πφιν βηψζηκεο αλάπηπμεο
θαη πςειήο αληαγσληζηηθφηεηαο.
Σα ηδηαίηεξα γεσγξαθηθά, θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά θαη παξαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πεξηνρήο απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε
βησζηκφηεηα ζηε γεσξγία θαη θαη΄ επέθηαζε λα εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ
αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα.
Βαζηδφκελε ζηα πιαίζηα απηά, ε ζηήξημε ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα, απνηειεί ζηξαηεγηθή
επηινγή γηα έλα ηζρπξφ αλαπηπμηαθφ θαη παξαγσγηθφ κνληέιν αλάπηπμεο, πνπ ζα παξέρεη
ζέζεηο εξγαζίαο θαη επεκεξία ζηνπο πνιίηεο.

Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΜΔ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ
Σηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, φιν θαη πεξηζζφηεξα ηξφθηκα πξνσζνχληαλ κέζσ ηεο
αλάδεημεο ηνπ γεσγξαθηθνχ ηφπνπ απφ φπνπ πξνέξρνληαη θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ
παξάγνληαη. Ζ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ βάζεη ηεο πξνέιεπζεο ηνπο, ελδπλακψλεη ηνπο
δεζκνχο κεηαμχ παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ, πξνζδίδεη πξνζηηζέκελε αμία ζηελ ηνπηθή
παξαγσγή θαη δηαθπιάζζεη ηελ ηνπηθή γλψζε θαη ηνλ ηνπηθφ πνιηηηζκφ. Παξφηη νη πξαθηηθέο απηέο
έρνπλ καθξά ηζηνξία, σζηφζν κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ζεκαληηθφηεηα ηνπο, ηφζν γηα ηνπο
παξαγσγνχο φζν θαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο απμάλεη ζπλερψο, ελ κέξεη θαη σο αληίδξαζε ζηελ
παγθνζκηνπνίεζε. Οη ηνπηθνί παξαγσγνί έρνπλ αλάγθε λα δηαθνξνπνηνχλ ηα πξντφληα ηνπο ζηα
κάηηα ησλ θαηαλαισηψλ αθφκα θαη απφ ηα καδηθνπνηεκέλα θαη κεξηθέο θνξέο θζελφηεξα πξντφληα
ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ θαη πνιπεζληθψλ.
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Ο δεζκφο κεηαμχ ελφο πξντφληνο, ελφο ηφπνπ θαη ησλ θαηνίθσλ, δελ αληηπξνζσπεχεη απιά κηα
θιεξνλνκηά αιιά απνηειεί κηα ζεκαληηθή απηνηειή νηθνλνκηθή αμία, θαζψο νη θαηαλαισηέο
ελδηαθέξνληαη φιν θαη πην πνιχ γηα ηελ πνηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ γεσγξαθηθή πξνέιεπζε,
ηελ ηνπηθή παξάδνζε, ηηο ηνπηθέο γεχζεηο θαη ηα ηνπηθά έζηκα.
Πνιχ απιά, ν θαηαλαισηήο αλαδεηάεη πίζσ απφ ηελ εηηθέηα ηνπ πξντφληνο ηελ ηζηνξία ηνπ.
Ο θαηαλαισηήο θαιείηαη λα επηιέμεη αλάκεζα ζε ρηιηάδεο πξντφληα.
Ζ επηινγή ηνπ πξντφληνο ζα γίλεη κεηά απφ κηα εζσηεξηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία ν θαηαλαισηήο
έρεη ξσηήζεη θαη απαληήζεη ζε εξσηήκαηα φπσο

•

Γηαηί ππάξρεη δηαθνξά ηηκήο αλάκεζα ζην έλα πξντφλ θαη ην άιιν

•

Απφ πνχ πξνέξρεηαη ε δηαθνξά ζηελ ηηκή;

Απφ ηελ ζπζθεπαζία (πεξηηχιηγκα), απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο(βάξνο), απφ ηελ πνηφηεηα
ηνπ πξντφληνο (βηνινγηθφ, ΠΟΠ, ΠΓΔ πηζηνπνηεκέλνο ηξφπνο παξαγσγήο θ.ά) θαη άιια
εξσηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην επίπεδν ηνπ θαηαλαισηή.
ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΓΩΓΖ-ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΗΟΝΣΟ
Σν πξντφλ πνπ ζα μερσξίζεη θαη ηειηθά ζα επηιεγεί απφ ηνλ ελεκεξσκέλν θαη
επαηζζεηνπνηεκέλν θαηαλαισηή είλαη απηφ πνπ ζα έρεη ηελ πην ηζρπξή ηαπηφηεηα.
Σαπηφηεηα= δεζκφο(άξζξν 7 Καλ(Δ.Κ) 1898/2006)) κε ηνλ ηφπν παξαγσγήο, ηνλ ηξφπν
παξαγσγήο, ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ

πξνζδίδνπλ ηα ηδηαηηέξα γεπζηηθά θαη πνηνηηθά

ραξαθηεξηζηηθά ,ηελ ηζηνξία γχξσ απφ ην πξντφλ, κε ιίγα ιφγηα ηελ θνπιηνχξα ηνπ
πξντφληνο.
Οξηζκνί αξζ.2 Καλ. (ΔΚ) 510/2006
1. Ολνκαζία πξνέιεπζεο θαη γεσγξαθηθήο έλδεημεο
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α) ΠΟΠ «νλνκαζία πξνέιεπζεο» : ην φλνκα κηαο πεξηνρήο, ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ ή, ζε
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κηαο ρψξαο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ελφο γεσξγηθνχ
πξντφληνο ή ελφο ηξνθίκνπ,
— πνπ θαηάγεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηφπν ή ηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα,
— ηνπ νπνίνπ ε πνηφηεηα ή ηα ραξαθηεξηζηηθά νθείινληαη
νπζηαζηηθά ή απνθιεηζηηθά ζην ηδηαίηεξν γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο εγγελείο
θπζηθνχο θαη αλζξψπηλνπο παξάγνληεο, θαη
— ηνπ νπνίνπ ε παξαγσγή, ε κεηαπνίεζε θαη ε επεμεξγαζία
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή.
β) ΠΓΔ «γεσγξαθηθή έλδεημε»: ην φλνκα κηαο πεξηνρήο, ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ ή, ζε
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κηαο ρψξαο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ελφο γεσξγηθνχ
πξντφληνο ή ελφο ηξνθίκνπ:
— πνπ θαηάγεηαη απφ ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, ηνλ ζπγθεθξηκέλν
ηφπν ή ηελ ελ ιφγσ ρψξα, θαη ηνπ νπνίνπ ε ζπγθεθξηκέλε πνηφηεηα, ε θήκε ή άιια ραξαθηεξηζηηθά
κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ ελ ιφγσ γεσγξαθηθή θαηαγσγή , θαη
— ηνπ νπνίνπ ε παξαγσγή ή / θαη ε κεηαπνίεζε ή / θαη ε επεμεξγαζία πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ
νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή.
2. Θεσξνχληαη επίζεο σο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο ή γεσγξαθηθέο
ελδείμεηο, ηα παξαδνζηαθά, γεσγξαθηθά ή κε , νλφκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ έλα γεσξγηθφ πξντφλ ή
έλα ηξφθηκν ην νπνίν πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.
3) Παξά ηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρείν α), νξηζκέλεο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο εμνκνηνχληαη πξνο
νλνκαζίεο πξνέιεπζεο εάλ νη πξψηεο χιεο ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ πξνέξρνληαη απφ γεσγξαθηθή
πεξηνρή επξχηεξε ή δηαθνξεηηθή απφ ηελ πεξηνρή κεηαπνίεζεο, εθφζνλ:
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α) ε πεξηνρή παξαγσγήο ηεο πξψηεο χιεο νξηνζεηείηαη·
β) ππάξρνπλ εηδηθνί φξνη παξαγσγήο ησλ πξψησλ πιψλ· θαη
γ) ππάξρεη έλα θαζεζηψο ειέγρνπ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ
φξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζηνηρείν β).
Οη ελ ιφγσ νλνκαζίεο πξέπεη λα έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο ζηε ρψξα
πξνέιεπζεο πξηλ απφ ηελ 1ε Μαΐνπ 2004
(Αξ. απφθαζεο: 261611ΦΔΚΒ /406/22.3.07 Καζνξηζκφο ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ…,(άξζξα 3,4)
πεξηγξαθή δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο νλνκαζίαο ζην θνηλνηηθφ κεηξψν ΠΟΠ-ΠΓΔ
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1.Φπηηθή παξαγσγή πθηζηάκελε θαηάζηαζε
Κέξθπξα:
Πιεζπζκφο :112.000 ρηι (ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 2001) Έθηαζε:641,1ηεηξ.ρι.
Καιιηεξγήζηκε έθηαζε: 348,11 ηεηξ.ρηι .πνζνζηφ 54.3%
Αξδεπφκ.: 2.990ζηξ πνζνζηφ 0,86% ,θηελνηξνθηθή γε 20,4% , 4% δαζνθάιπςε θαη 12,3% νηθηαθή
ρξήζε
4.000.000 ειαηφδεληξα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 240.000 ζηξέκκαηα θαη θαηαιακβάλνπλ ην 65% ηεο
θαιιηεξγήζηκεο & 38% ηεο έθηαζεο ηνπ λεζηνχ *. θπξ.πνηθ: ιηαλνιηα Κέξθπξαο, θνξσλέηθε θαη ζε
κηθξή έθηαζε ζηαθφ

Βηνθαιιηεξγεηέο εληαγκέλνη
ζην κέηξν 3.1 βηνινγηθή
γεσξγία
2000-2006

Βηνθαιιηεξγεηέο
Πηζηνπνηεκέλνη
εθηφο κέηξνπ

Οινθιεξσκέλε
δηαρείξηζε
(θαλ.867/2008 &
θαλ1220/11)
Πηζηνπνηεκέλε θαηά
Agro2

αξηζκφο
ειαηνθαιιηεξγεηψλ

13

35

(437)

έθηαζε
ειαηνθαι/εξγεηαο

500

927

13.000 ζηξεκ.

*ηνηρεία απφ ηε κειέηε «ηξαηεγηθφ ρέδην Αλάπηπμεο 2008-2020 ηεο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο Κέξθπξαο ρέδην γηα ηελ πεξίνδν 2008-2020»
1.1

Διηά θαη ειαηφιαδν

Ο θεξθπξατθφο ειαηψλαο ζεσξείηαη γεσξγηθή γε πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ πνιιαπιή ρξεζηκφηεηα
ηνπ. Δίλαη παξαγσγηθφο, αηζζεηηθφο θαη πξνζηαηεπηηθφο ζηα επηθιηλή εδάθε, είλαη εληαίνο θαη
ζπλερφκελνο θαη εθηείλεηαη ζε έθηαζε πεξίπνπ 240.000 ζηξεκκάησλ. Απνηειείηαη απφ
ππθλνθπηεκέλα, γεξαζκέλα (αησλφβηα), πςειφθνξκα δέληξα κε θπξίαξρε πνηθηιία ηε ιηαλνιηά
Κεξθχξαο, αξθεηά εθ ησλ νπνίσλ θαιιηεξγνχληαη ζε επηθιηλή εδάθε. Ζ ιηαλνιηά Κεξθχξαο
επηβηψλεη ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο, κπνξεί λα επδνθηκήζεη θαη ζηα πην θησρά εδάθε .Σν κεηνλέθηεκά
ηεο είλαη φηη είλαη νξζφθιαδν δέληξν θαη παξεληαπηνθνξεί. Ο θαξπφο ηεο ιηαλνιηάο ζπιιέγεηαη απφ
ην Ννέκβξε κέρξη θαη ηνλ Ηνχλην θαη ε κέζε παξαγσγή ηνπ παξαγφκελνπ ειαηνιάδνπ αλέξρεηαη ζε
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15.000 ηφλνπο εηεζίσο. Ο ηξφπνο ζπιινγήο ηνπ θαξπνχ απνηειεί αηηία γηα ηελ παξαγσγή
ρακειήο πνηφηεηαο ειαηνιάδνπ.
Σν ειαηφιαδν «Άγηνο Μαηζαίνο», απφ πνηθηιία θνξσλέηθν

έρεη θαηαρσξεζεί ζηα κεηξψα σο

Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (ΠΓΔ), αιιά κέρξη ζήκεξα δελ έρεη ηππνπνηεζεί,
ιφγσ έιιεηςεο ππνδνκψλ*.
Αο πξνζπαζήζνπκε λα δνχκε πσο έρεη ε θαηάζηαζε ζήκεξα κε ηελ ειαηνθαιιηέξγεηα:
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη μεθηλήζεη πξνζπάζεηα γηα πνηνηηθφηεξν ιάδη θαιιηεξγψληαο βηνινγηθά ή
κε βάζε ηηο αξρέο ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο (Ο.Δ.Φ ΔΑ Κέξθπξαο θαλ.(Δ.Κ) 867/2008).
Πνιινί ειαηνπαξαγσγνί αηηνχληαη θάζε ρξφλν ζηελ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, απφ ην 2006 θαη
κεηά, ηνλ ζηαδηαθφ ππνβηβαζκφ ηεο θφκεο ησλ δέλδξσλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ
ειαηψλεο πην πξνζηηνχο ζηηο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ ζπιινγή ηνπ
ειαηνθάξπνπ. Δπηζπκνχλ λα θαηαξγεζεί ην ειαηφδηρην. Αξθεηνί παξαγσγνί καδνχλ ηνλ θαξπφ ηνπο
θαη παίξλνπλ ιάδηα κε ρακειφηεξεο νμχηεηεο.
Δδψ είλαη ,πνπ πξέπεη λα ζηαζεί ε πνιηηεία θαη ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, αξσγφο θαη
ζχκβνπινο ζηνπο πξαγκαηηθνχο παξαγσγνχο θαη ζε απηνχο πνπ ζέινπλ ηελ αεηθνξηθή
δηαρείξηζε ηνπ ειαηψλα θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.
Ζ

θαξαηφκεζε θαη ε θαηαζηξεπηηθή θνπή ηνπ ειαηψλα απαγνξεχεηαη απφ ηελ λνκνζεζία

[ΦΔΚ/Α/190/9.6.1926 πεξί απαγνξεχζεσο εθξηδψζεσο θαη θαηαζηξεπηηθήο θνπήο ειαηνδέλδξσλ
ελ ηε λήζσ Κέξθπξα, Ν.3399/13.10.2005 (θεθ/255/Α/17.10.05)]. Οη Γεσπφλνη
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο απφ ηα κέζα Οθησβξίνπ κέρξη θαη ηα κέζα

ηεο Γ/λζεο

Μαξηίνπ επηζθεπηφκελνη ηα

ειαηνθηήκαηα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θάλνπλ ππφδεημε γηα θιάδεκα θαξπνθνξίαο ή ήπηαο
αλαλέσζεο ,ελεκεξψλνληαο γηα ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί απηφ .
Σν έξγν είλαη δχζθνιν . Απηφ γηαηί ππάξρνπλ ειαηνπαξαγσγνί πνπ αθνινπζνχλ ηηο ππνδείμεηο ησλ
γεσπφλσλ, δείρλνληαο έηζη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζ‘ απηνχο αιιά θαη επεηδή παξάιιεια
θαηαλννχλ φηη απαηηείηαη ρξφλνο ηνπιάρηζηνλ πεληαεηίαο, γηα λα θαηέβεη ην ειαηφδεληξν ησλ 15 ή
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20 κέηξσλ ην αθαιιηέξγεην, αθιάδεπην θαη γηα πνιιά ρξφληα αθεκέλν ζηελ ηχρε ηνπ,

ζε

ηθαλνπνηεηηθφ χςνο θαη λα ηνπο δψζεη έλα πνηνηηθφηεξν ιάδη.
Τπάξρνπλ φκσο άιινη πνπ ζέινπλ άκεζα λα θιαδέςνπλ ρακειά γηαηί γηα ινγνχο νηθνλνκηθνχο δελ
ζέινπλ λα θιαδεχνπλ αλά δπν ρξφληα.
Αθφκε ππάξρνπλ άιινη πνπ ηζρπξίδνληαη φηη ζέινπλ λα εκβνιηάζνπλ πάλσ ζηελ ιηαλνιηά κηα άιιε
πνηθηιία θαη επνκέλσο δεηνχλ θαξαηφκεζε.
Σέινο, ππάξρνπλ θαη απηνί πνπ δνπλ εθηφο ή εληφο ηεο Κέξθπξαο θαη πνπ βιέπνπλ ηνλ ειαηψλα
καθξηά απφ απηνχο.

Απηφ ζεκαίλεη πσο ζηέιλνπλ «θιαδεπηέο» πνπ θαξαηνκνχλ αδηαθξίησο,

ρσξίο ππνδείμεηο, εζηθέο θαη λνκηθέο αλαζηνιέο, θαηαζηξέθνληαο ηνλ ειαηψλα. Με ηνλ ίδην ηξφπν
ηα λεαξά δέλδξα θαη ηα γέξηθα , κε ηνλ ίδην ηα αησλφβηα δέλδξα, πνπ ζε άιια κέξε ηα έρνπλ
ζεζκνζεηήζεη σο κλεκεία (βιέπε Λέζβν, Άκθηζζα).
Σειεπηαία θαη ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη αλαζηνιέο είλαη πνιχ ιηγφηεξεο.
Απηή είλαη ε κηα πιεπξά ηνπ ζέκαηνο.
Απφ ηελ άιιε πάιη πιεπξά , ε αθαίξεζε κεγάινπ πνζνζηνχ ηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο ζε
επηθιηλείο εθηάζεηο (θιίζε πάλσ απφ 10%) πξνθαιεί ζηαδηαθή δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο

θαη

επνκέλσο θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
Γελ έρεη θαλείο πάξα λα δεη ηελ ζιηβεξή εηθφλα κηαο θαξαηνκεκέλεο πιαγηάο.
Αιιά θαη ζε νκαιφηεξα εδάθε, ε αλεμέιεγθηε θαξαηφκεζε ζα νδεγνχζε ζηελ αιινίσζε ηεο
ζπλνιηθήο εηθφλαο κηαο πεξηνρήο πνπ ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα δεθαεηία γηα λα δψζεη δέλδξα κε
ηθαλνπνηεηηθφ θχιισκα.
Σέινο ζα πξέπεη λα ζπκίζνπκε ζε φινπο πσο απφ επηζηεκνληθήο πιεπξάο, ζην δέλδξν ηεο
ειηάο πξέπεη λα ππάξρεη κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο, ηνπ θνξκνχ θαη
ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο.
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Μέζα απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ

ρέδην «θαιάζη αγξνηηθψλ πξντφλησλ» είλαη επθαηξία λα

εθθξάζνπκε φινη ηηο απφςεηο καο

παξαγσγνί ,νξγαλψζεηο, επηζηήκνλεο θαη πνιηηηθνί γηα λα

δηακνξθψζνπκε έλα κέηξν (πιάλν),πνπ ζα θαζηζηά ηνλ ειαηψλα παξαγσγηθφ θαη αεηθνξηθφ, ρσξίο
λα έρεη ράζεη ην ρξψκα ηνπ ην Κεξθπξατθφ ηνπίν .
Δίλαη επθαηξία λα θνηηάμνπκε πίζσ καο , θάλνληαο ηελ απηνθξηηηθή καο. Ίζσο βξνχκε πφηε θαη πψο
εγθαηαιείςακε ηε γε καο.
Άιινη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ ρακειή παξαγσγή ειαηνιάδνπ ζε ζρέζε κε ηνλ
αξηζκφ ησλ ειαηνδέληξσλ θαζψο θαη ζηελ ππνβάζκηζή ηνπ.
•

Οη κπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο ηεο ειηάο ιφγσ θιίκαηνο θαη ν ζεκαληηθφηεξνο
εληνκνινγηθφο ερζξφο ηεο ν δάθνο απνηεινχλ δχν απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο
πνπ νδεγνχλ ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ ειαηφθαξπνπ θαη επνκέλσο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.

Σα ζηάδηα ηεο κεηαθνξάο ,πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, κεηαρείξηζεο πξηλ ηελ άιεζε θαη φια ηα
βήκαηα κέρξη ηελ έμνδν ηνπ ιαδηνχ ζην δηαρσξηζηήξα, απνηεινχλ ζεκαληηθνχο θαη θξίζηκνπο
παξάγνληεο, γηα ηελ παξαγσγή πνηνηηθνχ ιαδηνχ. Ζ απνζήθεπζε, ηππνπνίεζε θαη δηάζεζε
είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθά ζηάδηα γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ιαδηνχ.
Άιια πξντφληα απφ ηελ ειηά :
Πνιιέο νηθνγέλεηεο αιαηίδνπλ ειηέο (ςηινιηέο) γηα δηθή ηνπο ρξήζε.
•

Σν ειαηφιαδν εθηφο απφ βξψζηκν, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ζαπνπληψλ απφ
παιηά ηνπηθή βηνηερλία.

•

Σν μχιν ηεο ειηάο ρξεζηκνπνηείηαη απφ κηθξέο βηνηερλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή δηαθφξσλ
αληηθεηκέλσλ, είηε δηαθνζκεηηθψλ είηε ρξεζηηθψλ.

•

Σειεπηαίν αθήζακε ην μχιν απφ ην θιάδεκα γηα ηελ ζέξκαλζε ησλ λνηθνθπξηψλ.

Ο ειαηψλαο καο ήηαλ θαη κπνξεί λα μαλαγίλεη πεγή εζφδσλ ζηνπο θαιιηεξγεηέο.
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εκαληηθφ πξφβιεκα ππάξρεη θαη ζηα πεξηζζφηεξα ειαηνηξηβεία ηνπ λνκνχ πνπ θαινχληαη λα
εθζπγρξνληζηνχλ θαη λα πηζηνπνηεζνχλ (πηζηνπνηεηηθνχο νξγαληζκνχο-ΟΠΔΓΔΠ ) είηε γηα ηελ
άιεζε βηνινγηθνχ θαξπνχ θαη ηελ παξαγσγή βηνινγηθνχ ειαηνιάδνπ ,είηε γηα ηελ άιεζε
ειαηνθάξπνπ κέζσ ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο γηα ηελ παξαγσγή ΠΓΔ ειαηνιάδνπ .
Γεληθά πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη φια ηα ζηάδηα απφ ηελ παξαγσγή κέρξη θαη ηελ ηππνπνίεζε ,
πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί έλα πνηνηηθφ ειαηφιαδν νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο φπσο
πεξηγξάθνληαη ζηνπο θαλ.(Δ.Κ) 178/2002, 852/2004 ,1012/2002. ε πεξηπηψζεηο βηνινγηθνχ
ειαηνιάδνπ ή ΠΓΔ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαζψο θαη ηνλ Καλ(ΔΚ) 510/2006 .
Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη επίζεο ην ζέκα ησλ απνβιήησλ ηφζν ησλ ηξηθαζηθψλ φζν θαη ησλ δηθαζηθψλ
ειαηνηξηβείσλ .Δίλαη κεγάιε αλάγθε δνζεί ιχζε θαη φρη επρνιφγηα πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπκε
ην πεξηβάιινλ .

1.2 ακπέιη
10.600 ζηξέκκαηα ακπέιη πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 3,28% ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο
(θπξηφηεξεο πνηθηιίεο : θαθνηξχγε, ιεπθφ πεηξνθφξπζν, καχξν πεηξνθφξπζν, βεξδηακί,
ζθνπειίηηθν, κνζράην, θεηδηάο θαη άιιεο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο)
Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο Κέξθπξαο, ηα νπνία βαζίδνληαη ζηα ζηνηρεία
πνπ θαηαζέηνπλ θάζε ρξφλν νη ακπεινπξγνί- νηλνπνηνί θαη νη ακπεινπξγνί πνπ πξνκεζεχνπλ κε
ζηαθχιηα ηα επίζεκα νηλνπνηεία, ε θαιιηεξγήζηκε έθηαζε απφ ηελ νπνία παξάγνληαη νη ηνπηθνί
νίλνη

(ΠΓΔ Κέξθπξαο & ΠΓΔ Υαιηθνχλαο) είλαη120 ζηξέκκαηα. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ

ππάξρνπλ ακπεινθαιιηεξγεηέο πνπ παξάγνπλ θξαζί γηα απηνθαηαλάισζε .
Γπζηπρψο ε έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ην πφζνη είλαη ζπλνιηθά νη ακπεινθαιιηεξγεηέο, καο ζηεξεί
ην λα θαηαγξάςνπκε ηηο πξαγκαηηθέο πνζφηεηεο νίλνπ ζηελ Κέξθπξα. Δπίζεο ζε κηθξή έθηαζε
17,5 ζηξ. έρνπκε θαιιηεξγνχκελν ακπέιη κε βάζε ηηο κεζφδνπο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο.
Αλακθίβνια ην ακπέιη απνηειεί παξάδνζε γηα ηελ Κέξθπξα πνπ πξέπεη λα μαλαδσληαλέςεη.

1,3,4 θνπκ-θνπαη, ινηπά εζπεξηδνεηδή θαη λσπά νπσξνθεπεπηηθά
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15.000 δέλδξα θνπκ θνπάη πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 200 ζηξέκκαηα . Σα πεξηζζφηεξα δέλδξα θνπκ
θνπάη είλαη ζηε πεξηνρή ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Θηλαιίσλ, Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Νπκθψλ
ςεθηνπνηεκέλα, αιιά ππάξρνπλ θαη ζε φιε ηελ Κέξθπξα κηθξφηεξνη νπσξψλεο. Απφ ην θνπκ
θνπάη παξάγεηαη ην νκψλπκν ιηθέξ ,θξνπί γιαζέ καξκειάδα θαη γιπθφ ηνπ θνπηαιηνχ. ε κηθξφ
πνζνζηφ εμάγεηαη. Δίλαη Πξντφλ Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (ΠΓΔ)
5.900 ζηξέκκαηα (πεξίπνπ) εζπεξηδνεηδή (πνξηνθαιηέο, ιεκνληέο. καληαξηληέο)
Ζ Κέξθπξα είλαη γεκάηε πεξηβφιηα θπξίσο ζηα ρσξηά καο, ηα νπνία θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ
λνηθνθπξηψλ, αιιά θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πσινχληαη ζηε ιατθή αγνξά θαη ζε νπσξνπσιεία .
2.000 ζηξέκκαηα θεπεπηηθά (ινηπέο θαιιηέξγεηεο). Τπάξρνπλ αξθεηνί παξαγσγνί

λσπψλ

νπσξνθεπεπηηθψλ (ζε φιε ηελ Κέξθπξα φπσο ηξνγγπιή, Κξεηηθά, Δπηζθνπηαλά , Άγηνο
Μαηζαίνο, Νπκθέο, Πιάησλαο, Αγξαθνί, Απιηψηεο, Μεζαξηά θ.α), νη νπνίνη δελ είλαη
νξγαλσκέλνη ζε νκάδεο παξαγψγσλ. Οη θαιιηέξγεηεο είλαη ππαίζξηεο (ληνκάηα, αγγνχξη,
παηάηα, θαζνιάθηα, πηπεξηέο, κειηηδάλεο θ.αι), αιιά θαη ζεξκνθεπηαθνχ ηχπνπ. Δπίζεο ππάξρνπλ
θιεηζηνχ θαη αλνηθηνχ ηχπνπ ζεξκνθήπηα αλζνθνκηθψλ θπηψλ (πεξηνρή Αγ. Μαηζαίνπ θ.α).

ρέζε Μεηξψνπ Νσπψλ Οπσξνθεπεπηηθψλ θαη παξαγσγψλ
Ζ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο πξνζπαζεί ελεκεξψλνληαο, λα εγγξάςεη φζνπο πεξηζζφηεξνπο
παξαγσγνχο κπνξεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ

Μεηξψνπ Νσπψλ Οπσξνθεπεπηηθψλ,

πξνθεηκέλνπ λα έρεη κηα πην ζαθή εηθφλα γηα ην ηη παξάγεηαη, πνπ παξάγεηαη, πφζνη ην παξάγνπλ
θαη πνπ δηαηίζεηαη. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζνπκε λα δηαθξίλνπκε αλ ζε κηα πεξηνρή καο πρ.
πεξηνρή βφξεηνπ ζπγθξνηήκαηνο Μεζαξηά, Απιηψηεο, Μαγνπιάδεο θηι κπνξνχλ λα ζπζηήζνπλ κηα
νκάδα παξαγσγψλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη λα επσθειεζνχλ απφ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ
κέηξσλ πνπ πξνθεξχζζνληαη απφ ην ΤΠΑΑΣ. Γπζηπρψο κεκνλσκέλνη παξαγσγνί δελ κπνξνχλ
λα θαηαθέξνπλ πνιιά.
Άιισζηε πξέπεη λα γλσξίδνπλ πσο ε εγγξαθή ζην κεηξψν λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ έρεη
μεθηλήζεη απφ ην 2001 θαλ.(ΔΚ) 1114/2001 θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ αξ.:304160/2004 εγθχθιηνο
ηνπ ΤΠΑΑΣ είλαη ππνρξεσηηθή, αθφκε θαη γηα ηνπο απινχο παξαγσγνχο πνπ εκπνξεχνληαη ηα
πξντφληα ηνπο δίλνληαο ηα ζηα
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νππεξ Μάξθεη, παληνπσιεία, ρνλδξέκπνξνπο θαη ιατθέο αγνξέο.
Με ηελ εγγξαθή ηνπο ζην κεηξψν βνεζνχλ ζην λα κελ ειιελνπνηνχληαη μέλα πξντφληα (απφ άιιεο
ρψξεο) θαη λα κελ παξνπζηάδνληαη ηα πξντφληα απφ άιιεο πεξηνρέο ηηο Διιάδαο σο «ληφπηα» π.ρ
Κεξθπξατθά.

1. Φπηηθή παξαγσγή πθηζηάκελε θαηάζηαζε Λεπθάδα :
Πιεζπζκφο: 22.0000 ρηι.( ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 2001) Έθηαζε: 320 ηεηξ.ρικ.
Καιιηεξγήζηκε γε: 115.000 ζηξέκκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 5.750 ζηξέκκαηα αξδεπφκελα πνζνζηφ
5%
1.300.000 ειαηφδελδξα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 82.000 ζηξέκ. θαη αληηζηνηρεί ζην 71,3% ηεο
θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο.
Κπξηφηεξεο πνηθηιίεο είλαη ε Απνζπξνιηά Λεπθάδαο (ιαδνιηά), Μαπξνιηά θαη πιεμηδνιηά .

1.1Διηά θαη Διαηφιαδν
ην λνκφ Λεπθάδαο ππάξρνπλ πεξί ηα 1.300.000 ειαηφδελδξα πνπ θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ
82.000 ζηξέκκαηα .
Οη ειαηψλεο ηεο Λεπθάδαο ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ ζε νιφθιεξν ην λνκφ.
Πνιιά απφ απηά είλαη αησλφβηα, πξαγκαηηθά κλεκεία θαζψο θαη θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο ηεο πεξηνρήο.
Ο ειαηψλαο ηεο Λεπθάδαο απνηειείηαη θπξίσο απφ πςειφθνξκεο ειηέο γηα ηελ παξαγσγή
ειαηνιάδνπ (κε θχξηα πνηθηιία ηελ Αζπξνιηά Λεπθάδαο) θαη ειάρηζηεο επηηξαπέδηεο.
Έλα κηθξφ θνκκάηη θαηαιακβάλεη θαη ε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο.
Βηνθαιιηεξγεηέο εληαγκέλνη
ζην κέηξν 3.1 βηνινγηθή
γεσξγία
2000-2006

αξηζκφο
ειαηνθαιιηεξγεηψλ

Βηνθαιιηεξγεηέο
Πηζηνπνηεκέλνη εθηφο
κέηξνπ

Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε
(θαλ.867/2008
&θαλ1220/11)
Πηζηνπνηεκέλε θαηά
Agro1&Agro2

32
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έθηαζε
ειαηνθαιιηέξγεηαο

800

ήκεξα, πνιιά απφ ηα ιηνζηάζηα έρνπλ εγθαηαιεηθζεί θαη νη αγξφηεο πνπ έρνπλ απνκείλεη είλαη
κεγάιεο ειηθίαο . Ζ ηηκή πνπ έρεη ζήκεξα ην ειαηφιαδν δελ επαξθεί γηα λα θαιχςεη ηα έμνδα
θαιιηέξγεηαο θαη ηελ ζπιινγή ηνπ ειαηνθάξπνπ θαη απηφ είλαη έλαο αθφκα ιφγνο πνπ νη παξαγσγνί
ζηξέθνληαη ζε άιινπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο ή θαη εγθαηαιείπνπλ (ηδίσο νη λένη) ηελ θαιιηέξγεηα.
Απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πνηθηιίεο ε Αζπξνιηά Λεπθάδαο θαηαιακβάλεη ηε κεγαιχηεξε έθηαζε ζε
φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ Λεπθάδαο. Πξφθεηηαη γηα ληφπηα παξαδνζηαθή πνηθηιία, κε ζρεηηθά
κεγάιν θαξπφ, εχθνιε ζην ηίλαγκα (θαη ζπλεπψο ζηε ζπγθνκηδή). Σα δέλδξα ηεο Αζπξνιηάο είλαη
δέλδξα κεγάια ζε κέγεζνο (κε ρνληξφ θαη πςειφ ηνλ θνξκφ θαη κε κεγάινπο πξσηνγελείο θαη
δεπηεξνγελείο θιάδνπο) θάηη πνπ δπζθνιεχεη ηε ζπγθνκηδή ηνπ θαξπνχ.
Ζ Μαπξνιηά θαηαιακβάλεη θαη απηή ζεκαληηθή έθηαζε θπξίσο ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ λεζηνχ ηεο
Λεπθάδαο. Μηθξφηεξα (ζε κέγεζνο) δέλδξα πνπ δίλνπλ θαιήο πνηφηεηαο ειαηφιαδν κε κνλαδηθφ
ίζσο κεηνλέθηεκα ηε δπζθνιία ζην ηίλαγκα.
Οη πνηθηιίεο θαηδνιηά θαη Πιεμηδνιηά θαηαιακβάλνπλ κηθξή ζρεηηθά έθηαζε.
Έλα ειαηνηξηβείν έρεη πηζηνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή βηνινγηθνχ ειαηνιάδνπ.

1.2 ακπέιη
5.500 ζηξέκκαηα ακπέιη πνζνζηφ 5%, θπξηφηεξεο πνηθηιίεο είλαη ην βεξηδακί θαη ε βαξδέα .
Μεηά ην ιάδη, ην θξαζί είλαη ην δεχηεξν πξντφλ παξαγσγήο ησλ Λεπθάδησλ αγξνηψλ. Ζ
θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηψλ είλαη απισκέλε ζε φιν ην λεζί, ζε φιεο ηηο πιαγηέο θαη ν επηζθέπηεο
βιέπεη αθφκα θαη ζήκεξα ζε πνιιά ρσξηά ηεο νξεηλήο Λεπθάδαο πεξίηερλεο μεξνιηζηέο, αθφκα θαη
ζηα πην απίζαλα ζεκεία, πνπ ζηήξηδαλ ηηο ζθάιεο κε η΄ ακπέιηα.
Καη ε ακπεινθαιιηέξγεηα φπσο θαη ε ειαηνθαιιηέξγεηα παξνπζηάδεη κείσζε ηα ηειεπηαία είθνζη
ρξφληα, αιιά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία εμαηηίαο ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ απφ ηελ θπιινμήξα,
ππάξρεη ε ηάζε ηεο επαλαθχηεπζεο κε αλζεθηηθά ακεξηθάληθα ππνθείκελα, θπξίσο ζην λφηην ηκήκα
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ηνπ λεζηνχ θαη ηεο δπλακηθήο επαλαθνξάο ζχγρξνλσλ πιένλ θαη παξαγσγηθψλ ακπειψλσλ. Σα
λεζηά ηνπ Ηνλίνπ, καδί κε ηηο Κπθιάδεο, είλαη ζηελ θπξηνιεμία ε Κηβσηφο ησλ γεγελψλ πνηθηιηψλ
ακπειηνχ. ρεδφλ φιεο νη πνηθηιίεο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ λεζί ζε λεζί .
Με ην πξφγξακκα ηεο Αλαδηάξζξσζεο ησλ Ακπειψλσλ έρεη δνζεί ε δπλαηφηεηα ηελ
ηειεπηαία πεληαεηία, ζε 47 παξαγσγνχο, λα εθξηδψζνπλ 140 πεξίπνπ ζηξέκκαηα κε ακπέιηα
ρηππεκέλα απφ θπιινμήξα θαη λα ηα αληηθαηαζηήζνπλ κε λέα έξηδα κνζρεχκαηα κε ακεξηθαληθά
ππνθείκελα, θπηεκέλα κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο ζχγρξνλεο
θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο.
Απφ ηε ζπλνιηθή έθηαζε ακπειηψλ κφλν ηα 25 ζηξέκκαηα, πνπ αλήθνπλ ζε πέληε (5)
βηνθαιιηεξγεηέο, θαιιηεξγνχληαη κε βηνινγηθέο κεζφδνπο.
Σν θξαζί πνπ παξάγεηαη είλαη εμαηξεηηθφ .Παξάγνληαη ιεπθά θαη εξπζξά θξαζηά ΠΓΔ Λεπθάδαο
(πξψελ ηνπηθνί νίλνη Λεπθάδνο).

1.3,4,5 ινηπέο θαιιηέξγεηεο:
A. 1500 ζηξέκκαηα εζπεξηδνεηδή πνζνζηφ 1,3% ηεο ζπλνιηθήο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο ζην
λνκφ. Ζ παξαγσγή απφ ηα κηθξά πεξηβφιηα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ λνηθνθπξηψλ ελψ κηθξή
πνζφηεηα δηαηίζεηαη ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ηνπ λεζηνχ.
Β. 1.200 ζηξέκκαηα θεπεπηηθά πνζνζηφ 1% (καδί θαη νη ιαραλφθεπνη)
Γ. Καιιηεξγνχληαη 700 ζηξέκκαηα φζπξηα πνζνζηφ 0,6% ηεο ζπλνιηθήο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο
ζην λνκφ. Σα φζπξηα πνπ μερσξίδνπλ είλαη:
ΦΑΚΖ ΔΓΚΛΟΤΒΖ :
Καιιηεξγείηαη κφλν ζην νξνπέδην Δγθινπβήο ζε πςφκεηξν 800 – 1000 κέηξα ζε έθηαζε 300
πεξίπνπ ζηξεκκάησλ (φρη ζηα ίδηα ρσξάθηα θάζε ρξφλν) θαη θάζε ρξφλν παξάγνληαη πεξίπνπ 20
έσο 25 ηφλνη θαθήο.

Δίλαη ζηα πξψηα ζηάδηα γηα λα ραξαθηεξηζηεί Πξντφλ Ολνκαζίαο

Πξνέιεπζεο.
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Ζ θαιιηέξγεηά ηεο γίλεηαη κε παξαδνζηαθφ ηξφπν θαη είλαη επίπνλε θαη ρξνλνβφξα (πρ βνηάληζκα
κε ην ρέξη). Σα πνηνηηθά θαη νξγαλνιεπηηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά ηελ θαζηζηνχλ κηα απφ ηηο πξψηεο
(αλ φρη ηελ πξψηε) θαθή παγθνζκίσο.
Ζ ηηκή ηεο ζην εκπφξην είλαη πνιιαπιάζηα ηεο ηηκήο νπνηαζδήπνηε άιιεο θαθήο ζηελ ειιεληθή
αγνξά.
πφξνη θαθήο Δγθινπβήο θπιάζζνληαη ζην Γηεζλέο Κέληξν Αγξνηηθήο Έξεπλαο ICARDA ζην
ππέδαθνο ηεο πξίαο, καδί κε άιινπο πνιχηηκνπο ζπφξνπο, πνπ έρνπλ θξηζεί απαξαίηεηνη γηα ηελ
επηβίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
ΛΑΘΟΤΡΗ ΚΑΡΤΑ :
Βξίζθεηαη θαη απηφ ζηα πξψηα ζηάδηα γηα λα ραξαθηεξηζηεί Πξντφλ Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο. Ζ
θαιιηέξγεηά ηνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη κεησζεί. Δίλαη έλα φζπξην βξψζηκν απφ ηνλ άλζξσπν,
πνπ είλαη άγλσζην ζηηο αγνξέο έμσ απφ ηελ Λεπθάδα. Παξάγνληαη εηεζίσο πεξίπνπ 3 ηφλνη. Γελ
ηππνπνηείηαη θαη πσιείηαη ρχκα.

1.Φπηηθή παξαγσγή πθηζηάκελε θαηάζηαζε Εάθπλζνο:
Έθηαζε: 406 ηεηξ.ρηι. (406.000 ζηξέκκαηα)

Πιεζπζκφο:40.650 (ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 2001)

Καιιηεξγήζηκε γε: 177.760 ζηξέκκαηα πνπ αληηζηνηρεί ζην 44% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ λεζηνχ
εθ ησλ φπνησλ αξδεπφκελα:1015 πεξίπνπ
1.1 ΔΛΗΑ-ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ : 1.750.000 ειαηφδεληξα πνπ θαηαιακβάλνπλ έθηαζε 100.000 ζηξέκκαηα
θαη αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 50% ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο .Κπξηφηεξεο πνηθηιίεο: «ληφπηα» θαη
θνξσλέηθε ε νπνία πιένλ θαηαιακβάλεη ηελ πιεηνςεθία ησλ εθηάζεσλ ζε έλα πνζνζηφ 85%
πεξίπνπ.
Καη νη δχν επηθξαηνχζεο πνηθηιίεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ηδηαίηεξα πινχζηαο
βηνπνηθηιφηεηαο ηεο Π.Δ. Εαθχλζνπ. Αλαιπηηθφηεξα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε πνηθηιία ‗‘ληφπηα‘‘,
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ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφθνξκα – κεγάια θαη νξζφθιαδα δέλδξα, ελψ ε παξαγσγή ηνπο είλαη
πνιχ κεγαιχηεξε θαη πξσηκφηεξε ηεο ‗‘θνξσλέτθεο‘‘.
Βηνθαιιηεξγεηέο
εληαγκέλνη ζην κέηξν 3.1
βηνινγηθή γεσξγία
2000-2006

Βηνθαιιηεξγεηέο
Πηζηνπνηεκέλνη εθηφο
κέηξνπ

Οινθιεξσκέλε
δηαρείξηζε
(θαλ.867/2008
&θαλ1220/11)
Πηζηνπνηεκέλε θαηά
Agro1&Agro2

Αξηζκφο ειαηνθαιιηεξγεηψλ

30

15

438

έθηαζε ειαηνθαιιηέξγεηαο

1.500

578

10415

Ζ ειαηνθαιιηέξγεηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Εαθχλζνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ αξραηνηάησλ
ρξφλσλ θαη ην εμαηξεηηθά παξζέλν ειαηφιαδν πνπ παξάγεηαη πξνέξρεηαη, θαηά θαλφλα, απφ
κεγάιεο ειηθίαο ειαηφδελδξα, εάλ εμαηξέζνπκε έλα πνζνζηφ πνπ αθνξά επεθηάζεηο θαη
αλαλεψζεηο ηεο θαιιηέξγεηαο. Απνηεινχζε θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε ζε έθηαζε
θαη ζεκαζία θαιιηέξγεηα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ. Ζ επηηπρία ηεο θαιιηέξγεηαο
νθείιεηαη ζηηο επλντθέο εδαθηθέο αιιά θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην λεζί.
Ζ παξαγσγή ειαηνιάδνπ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θπκαίλεηαη κεηαμχ 7.500 θαη 8.500 ηφλνπο
εμαηξεηηθνχ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε πξφζθαηε
κειέηε ηνπ πξνγξάκκαηνο Loc-elaion θαη κε απφδνζε κεηαμχ 16,5% θαη 17,3%.

Απφ ηελ

παξαγφκελε πνζφηεηα ζρεδφλ φιε δηαηίζεηαη ζηελ ρνλδξηθή αγνξά σο αλψλπκν πξντφλ κε
άγλσζην ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ, φπνπ θαη ηππνπνηείηαη, κε έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ λα δηαηίζεηαη
εκθηαισκέλν.
Οη θαιιηεξγεηηθέο κέζνδνη πνπ αθνινπζνχληαη ζήκεξα κπνξνχκε - ζε γεληθέο γξακκέο - λα
ηζρπξηζηνχκε φηη ζπκβαδίδνπλ κε ηηο αξρέο ησλ θσδίθσλ νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο, γεγνλφο πνπ
θαηαδεηθλχεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ζεηηθφηεξεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα απηφ.
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Οη ειαηνπνηήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πθηζηάκελα ειαηνηξηβεία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο,
κεξηθά απφ ηα νπνία έρνπλ πξνβεί ζε εθζπγρξνληζκφ ιεηηνπξγψληαο ζε δχν αιιά θαη ηξείο θάζεηο.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ πεξηιεπηηθψλ αλαθνξψλ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη, ην ειαηφιαδν ηεο
Π.Δ. Εαθχλζνπ δηθαηνχηαη θαη νθείιεη λα βξίζθεηαη ςειά ζηελ ιίζηα ηνπ θαιαζηνχ ησλ αγξνηηθψλ
πξντφλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ, δηφηη πξφθεηηαη γηα πξντφλ πςειήο πνηφηεηαο θαη
δηαηξνθηθήο αμίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηδηαίηεξα ζπγθεθξηκέλα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην
ραξαθηεξίδνπλ σο ειαηφιαδν Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (Π.Γ.Δ.) Εαθχλζνπ.
Έρνπλ πηζηνπνηεζεί 17 ειαηνηξηβεία θαη 5 ηππνπνηεηήξηα απφ ηνλ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο θαη
Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (Agrocert) γηα λα παξάγνπλ θαη λα ηππνπνηνχλ ειαηφιαδν ΠΓΔ
Εάθπλζνο.
ΟΡΓΑΝΩΔΗ ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΚΩΝ ΦΟΡΔΩΝ ηνπ θαλ(867/2008)
Ζ ΔΑ Εαθχλζνπ έρεη εγθξηζεί σο Οξγάλσζε Διαηνπξγηθψλ Φνξέσλ θαη πινπνηεί ηξηεηή
ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο. Μέζσ ησλ πξνγξακκάησλ έρεη επηηχρεη λα εθαξκφζεη
πξφγξακκα νινθιεξσκέλεο ειαηνθαιιηέξγεηαο, λα εθζπγρξνλίζεη ηνλ πάγην πιηθφ ηεο, λα πξνκεζεχζεη
ηνπο παξαγσγνχο κε εμνπιηζκφ γηα ηε βειηίσζε ζπλζεθψλ θαιιηέξγεηαο, ζπγθνκηδήο, κεηαθνξάο
ειαηνθάξπνπ θιπ.
Σαπηφρξνλα πινπνηεί πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ ππφ ηελ αηγίδα ηεο ΟΔΦ ΔΟΠ ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΚΖ κε
ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ηεο ηερληθήο ππνδνκήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή πηζηνπνηεκέλσλ
ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζε φηη αθνξά ηελ ηρλειαζηκφηεηα πξνέιεπζεο θαη ηελ πνηφηεηα, ηα νπνία λα
κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζηηο αγνξέο ζε θαιχηεξεο ηηκέο ζε φθεινο ησλ παξαγσγψλ.

1.2 Ακπέιη- ΚΟΡΗΝΘΗΑΚΖ ΣΑΦΗΓΑ
Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα απνηειεί παξαδνζηαθή θαιιηέξγεηα γηα ην λεζί απφ ηνλ 14ν αηψλα θαη
παιαηφηεξα, ζχκθσλα κε γξαπηέο πεγέο πνπ έρνπλ δηαζσζεί.

«Κείμενο εργαςίασ για διαβούλευςη – Ιούλιοσ 2012»

Σελίδα 22 από 91

Απνηειεί βαζηθή θαιιηέξγεηα ζην Ννκφ κε 9.000 ζηξέκκαηα (εθ ησλ νπνίσλ ηα 500ζηξ. αθνξνχλ
επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο) θαη θαηαιακβάλνπλ πνζνζηφ 5% ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο.
Οη εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο Εαθχλζνπ ζεσξνχληαη θαηάιιειεο γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα θαη
ηελ παξαγσγή πξψηεο χιεο αξίζηεο πνηφηεηαο .
Οη θπξηφηεξεο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο απφ άπνςε εθηάζεσλ είλαη: ην θηαδφπνπιν, ν Παχινο, ε
Ρνκπφια θαη ην αββαηηαλφ απφ ηηο ιεπθέο πνηθηιίεο, ελψ απφ ηηο εξπζξέο ν Απγνπζηηάηεο, θαη ν
Καηζαθνχιηαο. Ζ κέζε εηήζηα παξαγσγή νίλσλ αλέξρεηαη ζε 4.500 ηφλνπο πεξίπνπ, εθ ησλ
νπνίσλ ην 85% είλαη ιεπθνί θαη ην 15% εξπζξνί.
Οη νίλνη πνπ παξάγνληαη ζηε Εάθπλζν αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ ηνπηθψλ νίλσλ
(Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε), ελψ παξάγεηαη επίζεο ν γλσζηφο ιεπθφο ηνπηθφο
νίλνο ΒΔΡΝΣΔΑ νλνκαζία θαηά παξάδνζε Εαθχλζνπ.
ΚΟΡΗΝΘΗΑΚΖ ΣΑΦΗΓΑ

Καιιηεξγνχληαη

πεξίπνπ

16.000

ζηξέκκαηα,

πνζνζηφ

10%

ηνπ

ζπλφινπ

ηεο

θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο ηνπ λεζηνχ .
Ζ θαιιηέξγεηα ηεο Κνξηλζηαθήο ζηαθίδαο ζηε Εάθπλζν (ηαθίδα Εαθχλζνπ) εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο
ηνπ 16νπ αηψλα θαη γξήγνξα επεθηάζεθε ζ‘ νιφθιεξν ην λεζί. H εμαίξεηε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο
είρε σο απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε Δπξσπατθή δήηεζή ηνπ. Απφ ηφηε θαη κέρξη ζήκεξα ε πςειή
δήηεζή ηεο αλάγεη ηε θαιιηέξγεηα ηεο ζηαθίδαο ζε θχξην ηνκέα γεσξγηθήο παξαγσγήο ηνπ λεζηνχ,
δηαδξακαηίδνληαο έλαλ εμέρνληα ξφιν ζηελ νηθνλνκία ηνπ.
Δίλαη γλσζηή ζηελ Δπξσπατθή θαη Γηεζλή αγνξά κε ηελ επσλπκία «Zante currants». Γηαηίζεηαη
εθηφο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ζηελ Αγγιία, Οιιαλδία, Γεξκαλία ελψ παξάιιεια έρνπλ γίλεη
εμαγσγέο ζην παξειζφλ ζε Απζηξαιία, ηγθαπνχξε θαη Κίλα.
Ζ ηαθίδα Εαθχλζνπ έρεη αλαγλσξηζηεί σο πξντφλ Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο
(ΠΟΠ), παξάγεηαη, κεηαπνηείηαη θαη επεμεξγάδεηαη ζην λνκφ Εαθχλζνπ.
Ζ κεηαπνίεζε θαη ε επεμεξγαζία γίλεηαη ζην ζηαθηδεξγνζηάζην ηεο ΔΑ Εαθχλζνπ.
Ζ ηαθίδα Εαθχλζνπ πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ξψγεο ζηαθπιηψλ ηνπ είδνπο Vitis corinthica, νη
νπνίεο έρνπλ ππνζηεί θπζηθή απνμήξαλζε ζηνλ ήιην κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επεμεξγαζκέλνπ
πξντφληνο: ην κηθξφ νκνηνγελέο κέγεζνο ησλ ξσγψλ κε δηάκεηξν πνπ θπκαίλεηαη απφ 4 σο 8
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ρηιηνζηά, ην νκνηνγελέο κειαλντψδεο ρξψκα, κέγηζηε πεξηερφκελε πγξαζία πνπ δελ μεπεξλά ην 18
% ηνπ βάξνπο ηνπ πξντφληνο θαη ηελ έιιεηςε γηγάξησλ.
Οη ηδηαίηεξεο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο Εαθχλζνπ επλννχλ ηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη
πξνζδίδνπλ ζην πξντφλ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα. Παξάιιεια, ν ηξφπνο ηεο
θαιιηέξγεηαο, ε κεηαζπιιεθηηθή ηερληθή ρεηξηζκνχ θαη επεμεξγαζίαο, πξνζδίδνπλ ζην ηειηθφ πξντφλ
εμαηξεηηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε φηη αθνξά, ην άξσκα, ην ρξψκα, ηε γεχζε θαη ηελ αζθάιεηα
ηνπ θαηαλαισηή.
ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Εαθχλζνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Οξγάλσζε Παξαγσγψλ Φξνχησλ θαη
Λαραληθψλ (Κνξηλζηαθή ζηαθίδα) ηεο ΔΑ Εαθχλζνπ απφ ην 2000.
Σελ ηξέρνπζα πεξίνδν αξηζκεί πεξίπνπ 700 κέιε κε 720 εθηάξηα θνξηλζηαθήο ζηαθίδαο.
Τινπνηεί δξάζεηο θαη επελδχζεηο κέζσ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ κε ζηφρνπο:
-ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηεο ΟΠ πξνο φθεινο ησλ κειψλ παξαγσγψλ ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο πξντφληνο κε απμεκέλε πξνζηηζέκελε αμία,
-ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο
-ηελ πξνψζεζε ηεο ζπγθέληξσζεο, ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δηάζεζεο ηεο παξαγσγήο ζηελ αγνξά,
-ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο παξαγσγήο απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε,
-ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηηκψλ ηνπ παξαγσγνχ
-θαη ηελ πξνψζεζε κεζφδσλ παξαγσγήο θαη δξάζεσλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ

1.3,4 Κεπεπηηθά-ινηπέο θαιιηέξγεηεο:
- Αγγνχξη ζεξκνθεπίνπ ζε έθηαζε 30 ζηξέκκαηα πεξίπνπ,
-ηνκάηα ζεξκνθεπίνπ ζε 205 ζηξέκκαηα, θαζψο θαη ππαίζξηα ζε θάζε αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε
ηδίσο ηνπο ζεξηλνχο κήλεο γηα ηδηνθαηαλάισζε αιιά θαη κηθξέο πνζφηεηεο πνπ δηαλέκνληαη ζηελ
ηνπηθή αγνξά
-Λεκφληα δίθνξα ζε έθηαζε 230 ζηξέκκαησλ πεξίπνπ,
-Πνξηνθάιηα θνηλά θαη κέξιηλ ζε έθηαζε 250 ζηξεκκάησλ
-κηθξέο πνζφηεηεο απφ Λσηνχο θαη Μνχζκνπια (Νέζπνιεο) γηα νηθηαθή ρξήζε
-Καξπνχδηα 200 ζηξέκκαηα,
- θαη θαιιηέξγεηεο βξψκεο , βίθνπ, ζαλνχ θιπ. γηα δσνηξνθέο
«Κείμενο εργαςίασ για διαβούλευςη – Ιούλιοσ 2012»

Σελίδα 24 από 91

Πεπφλη Εαθχλζνπ θαιιηεξγείηαη ζε έθηαζε πεξίπνπ 300 ζηξεκκάησλ.
Πξφθεηηαη γηα πνηθηιία γεγελή ,μεξηθή, πξψηκε, κε κεηξίνπ κεγέζνπο θαξπνχο, ζρήκαηνο
ζθαηξνεηδνχο, πεπιαηπζκέλνπ ζηνπο πφινπο. Σν ρξψκα ηνπ θινηνχ ηνπ θαξπνχ ζηελ
σξίκαλζε είλαη θίηξηλν ρξπζίδνλ
θαη ηεο ζάξθαο ιεπθφ κε πξάζηλε απφρξσζε. Οη θαξπνί έρνπλ ηδηαίηεξν άξσκα θαη επράξηζηε
γιπθηά γεχζε. ην Ηλζηηηνχην Ακπέινπ θαη Οπσξνθεπεπηηθψλ ηνπ Πχξγνπ δηαηεξείηαη ε
πνηθηιία πεπνληνχ Εαθχλζνπ φπσο έρεη πξνθχςεη κεηά απφ καδηθή θαη αηνκηθή επηινγή απφ
ληφπην πιηθφ. Σν πεπφλη Εαθχλζνπ παξνπζηάδεη θαιή πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη είλαη θαηάιιειν
γηα θαιιηέξγεηα ππαίζξνπ θαη γηα πξψηκε θαιιηέξγεηα ζε ρακειά ζθέπαζηξα. Ζ κέζε
ζηξεκκαηηθή απφδνζε αλέξρεηαη έσο ηνπο 2,5
ηφλνπο κε κέζν βάξνο θαξπψλ 1,5-2,5 θηιά. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ Εαθπλζηλνχ πεπνληνχ είλαη
μεξηθή θαη κφλν έηζη απνδίδεη ηα επηζπκεηά νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά (άξσκα, γεχζε)
ηνπ.
Νεξνθξέκκπδν Εαθχλζνπ θαιιηεξγείηαη 300 ζηξέκκαηα
Πξφθεηηαη γηα ηνπηθή πνηθηιία θξεκκπδηνχ πνπ θαιιηεξγείηαη θπξίσο ζηελ αλαηνιηθή παξαιηαθή
πεξηνρή ηνπ λεζηνχ, φπνπ νη εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο είλαη θαηάιιειεο (ειαθξά εδάθε θαη
θαιήο πνηφηεηαο λεξφ ).
Ζ πνηθηιία είρε εληαρζεί ζην Αγξνπεξηβαιινληηθφ κέηξν «Γηαηήξεζε εθηαηηθψλ θαιιηεξγεηψλ
πνπ θηλδπλεχνπλ απφ Γελεηηθή Γηάβξσζε» ηνπ Άμνλα 3 ηνπ Δγγξάθνπ Πξνγξακκαηηζκνχ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΠΑΑ) 2000-2006.
Ζ πνηθηιία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ έληνλα πεπιαηπζκέλν βνιβφ πνπ έρεη ιεπθή ζάξθα θαη
κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ κε ραξαθηεξηζηηθή δξνζεξή γεχζε, γιπθηά έσο ειαθξά
θαπζηηθή κε ραξαθηεξηζηηθφ άξσκα. Οη βνιβνί δελ μεξαίλνληαη αιιά θαηαλαιψλνληαη θξέζθνη.
Έλαο βνιβφο κπνξεί λα θηάζεη θαη λα ππεξβεί ην 1 θηιφ ζε βάξνο. Ζ κέζε παξαγσγή/ζηξέκκα
θπκαίλεηαη απφ 3-4 tn έσο 5-6 tn.

1. Φπηηθή παξαγσγή πθηζηάκελε θαηάζηαζε Κεθαινληά θαη Ηζάθε:
Πιεζπζκφο: 34.488 ρηι. (ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 2001) Έθηαζε:904.000 ρηι. ζηξέκκαηα
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127.600 ζηξέκκαηα είλαη ε θαιιηεξγνχκελε γε θαη αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 14,12%

Ζ αξδεπφκελε έθηαζε ζην Ννκφ καο αλέξρεηαη ζηα 1850 ζηξ. θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα λα
απμεζεί κε λέα αξδεπηηθά έξγα, νη αγξφηεο καο πνηίδνπλ θπξίσο θεπεπηηθά θαη ιηγφηεξν
εζπεξηδνεηδή, ρξεζηκνπνηψληαο ίδηα κέζα θαη εθκεηαιιεπφκελνη κεξηθψο ηα ππάξρνληα
αξδεπηηθά δίθηπα.

1.1 Διηά θαη ειαηφιαδν
1.000.000 ειαηφδεληξα θαηαιακβάλνπλ έθηαζε 100.000ζηξ πνζνζηφ 78,37%.
θπξηφηεξεο πνηθηιίεο.: ε ληφπηα Κεθαινληάο, ε κνπδειηά, ε ζηαθηά, ε θνξθνιηά, ε καηνιηά , ην
ζηκσηέηθν θνξψλη, ην ληφπην θνξψλη ,ε θνξσλέηθε θ.αιι.

Βηνθαιιηεξγεηέο
εληαγκέλνη ζην κέηξν
3.1 βηνινγηθή γεσξγία
2000-2006

Βηνθαιιηεξγεηέο
Πηζηνπνηεκέλνη
εθηφο κέηξνπ

Αξηζκφο
ειαηνθαιιηεξγεηψλ

19

3

έθηαζε
ειαηνθαιιηεξγεηαο

419,73

110,00

Οινθιεξσκέλε
δηαρείξηζε
(θαλ.867/2008
&θαλ1220/11)
Πηζηνπνηεκέλε θαηά
Agro1&Agro2

Ο παξαδνζηαθφο ειαηψλαο ηεο Κεθαινληάο θαη Ηζάθεο αξηζκεί πεξίπνπ 1.000.000 ειαηφδεληξα θαη
απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ηνπ λεζηνχ.
πκβάιιεη αθφκε ζηελ πξνψζεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απεξήκσζεο, ηελ
πξφιεςε ησλ ππξθαγηψλ θαη ηελ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ηνπ

εδάθνπο. Οη πνηθηιίεο πνπ

θαιιηεξγνχληαη, ζηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ λεζηνχ ηεο Κεθαινληάο, είλαη ε ληφπηα Κεθαιιελίαο, ε
κνπδειηά, ε ζηαθηά ελψ ζηα εχθνξα – πεδηλά
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ζηκσηέηθν θνξψλη (πεξηνρή 21αο), ην ληφπην θνξψλη ,ε θνξσλέηθε θιπ. ηελ Ηζάθε ε πνηθηιία πνπ

θπξίσο ζπλαληάκε είλαη ε ζηαθηά.
Οη πνηθηιίεο απηέο απνηεινχλ έλα πνιχηηκν γελεηηθφ πιηθφ, έρνπλ πξνθχςεη απφ ηε καθξφρξνλε
θαιιηεξγεηηθή παξάδνζε, έρνπλ εγθιηκαηηζηεί πιήξσο ζηηο πεξηνρέο πνπ θαιιηεξγνχληαη,
αλαπηχζζνληαο

αλζεθηηθφηεηα

ζηηο

αζζέλεηεο

θαη

είλαη

πξνζαξκνζκέλεο

ζηελ

ηνπηθή

πδαηννηθνλνκία θαιιηεξγνχκελεο σο μεξηθή θαιιηέξγεηα. Κάζε κηα απφ απηέο έρεη ραξαθηεξηζηηθά
θαη πιενλεθηήκαηα, πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα πξνβιεζνχλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ
παξαγνκέλνπ πξντφληνο .
Ηδηαίηεξα ζην λεζί ηεο Ηζάθεο θαιιηεξγείηαη ε πνηθηιία Θεηαθφ ζε θαζαξφηεηα 98% ηνπ ζπλφινπ
ησλ 170.000 ειαηνδέληξσλ, δερφκελε απζηεξφ θιάδεκα θαη πξψηκε ζπιινγή.
ηφρνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηεο Κεθαιινληάο ε πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ
ειαηνιάδνπ θαη θαζηέξσζε ηχπσλ ηνπ κε θαηνρχξσζε ηνπ ειαηνιάδνπ κε νλνκαζία πξνέιεπζεο
(πρ. Ηζάθε, Οξεηλή Κεθαινληά).
Δπίζεο ζηφρνο ηεο Π.Δ. Κεθαιιελίαο είλαη ε ζχλδεζε κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία (ηνπξηζκφ, εγρψξηα
αγνξά, εμαγσγέο).

1.2 Ακπέιη
12.000-13.000 ζηξέκκαηα ακπέιη (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη κε ηε ζηαθίδα 500 ζηξέκκαηα)
πνζνζηφ 9,4%
Κεθαινληά θαη ε Ηζάθε, λεζηά κε έληνλν γεσγξαθηθφ αλάγιπθν, πνηθηιία γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ
θαη ηδηαίηεξα εδαθνθιηκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηδαληθνί ηφπνη γηα ηε θαιιηέξγεηα ησλ
πνηθηιηψλ ηνπ ακπειηνχ πνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ληφπηεο.
Κπξηνη.πνηθηι: Ρνκπφια Κεθαιιελίαο, Μαπξνδάθλε Κεθαιιελίαο, Μνζράηνο Κεθαιιελίαο (ηξεηο
πνηθηιίεο πνπ δίλνπλ πεξίθεκνπο ΠΟΠ νίλνπο),

Σζανχζη,

Αξαθιηλφο, Γνπζηνιίδη, Κνξθηάηηθν,

Μνζραηέιια, Μνζρνχδη, Θεηαθφ (καχξν θαη άζπξν), Μνζσληφο θαη άιιεο.
Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα είλαη ε δεχηεξε ζε έθηαζε θαιιηέξγεηα ζηελ πεξηνρή καο κε ζεκαληηθή
ζπκβνιή ζην γεσξγηθφ εηζφδεκα. Απηή ηε ζηηγκή ε θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ δελ μεπεξλά ηηο
13.000 ζηξ. Τπάξρεη ζεκαληηθή κείσζε κε ην παξειζφλ πνπ ζπξξίθλσζε ην αγξνηηθφ εηζφδεκα
αιιά θαη επέθεξε ζεκαληηθή αιιαγή ζηε θπζηνγλσκία ηνπ ηνπίνπ. Αμηφινγε παξαηήξεζε φκσο
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είλαη φηη ε πεξηνρή θαιιηέξγεηαο ηεο Ρνκπφιαο δελ αθνινχζεζε απηή ηε κείσζε αληίζεηα είρε θαη
κηθξή αχμεζε.
Απηή είλαη κηα απφδεημε φηη ε παξαγσγή ελφο Π.Ο.Π. θξαζηνχ δηαηήξεζε ηελ θαιιηέξγεηα ζηελ
πεξηνρή.

1.3,4 -ινηπέο θαιιηέξγεηεο
Οη ππφινηπεο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ηνπ Ννκνχ θαηαλέκνληαη σο αθνινχζσο:
8500 ζηξέκκαηα ζηηεξά θαιχπηνληαο θπξίσο θηελνηξνθηθέο αλάγθεο 6,66%
3700 ζηξέκ. θεπεπηηθά 2,9%. Ζ θαιιηέξγεηα ησλ θεπεπηηθψλ πεξηνξίδεηαη ζε ιίγεο αξδεπφκελεο
εθηάζεηο κε θαιιηέξγεηεο ληφπησλ θαιιηεξγεηψλ ( πξάζηλα πεπφληα Παιιηθήο, ζθφξδα, ηνκάηα,
θαζνιάθηα θαη ινηπά θπιιψδε ιαραληθά). Ζ παξαγσγή ηνπο είλαη επνρηαθή, δηαηίζεληαη ζηελ
ληφπηα αγνξά θαη νξηζκέλα απφ ηα θαιιηεξγνχκελα είδε ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζην ζχζηεκα
πηζηνπνίεζεο.
3400 ζηξεκ. δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο (εζπεξηδνεηδή θ.ά) πνπ θαιχπηνπλ ηηο νηθηαθέο αλάγθεο
πνζνζηφ 2,67%.

1.6 ΑΡΩΜΑΣΗΚΑ ΦΤΣΑ Δ ΟΛΔ ΣΗ Π.Δ. ΣΖ ΠΗΝ
Πινχζηα είλαη ε απηνθπήο βιάζηεζε αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ (ξίγαλε, ζπκάξη,
δεληξνιίβαλν, κάξαζν, θαζθφκειν, ρακνκήιη, ηζάη βνπλνχ, ιεβάληα, κέληα, δάθλε, βαζηιηθφο
θιπ.), ζηελ Κέξθπξα θαζψο ην θιίκα θαη ην έδαθνο (νξεηλφο φγθνο Παληνθξάηνξα, Άγηνη Γέθα)
επλννχλ ηελ αλάπηπμή ηνπο.
ηελ Λεπθάδα ην εδαθηθφ αλάγιπθν επλνεί ηελ βιάζηεζε απηνθπψλ αξσκαηηθψλ θπηψλ (θπξίσο
δελδξνιίβαλνπ ,ξίγαλεο, ζπκαξηνχ. θαζθφκεινπ θ.α) πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο θαηνίθνπο θαη
πσινχληαη θπξίσο ην θαινθαίξη ζε θαηαζηήκαηα κε παξαδνζηαθά πξντφληα.
Ζ Κεθαινληά

δηαζέηεη ιφγσ ηνπ αλάγιπθνπ θαη ηνπ θιίκαηνο, ζεκαληηθφ αξηζκφ α.α.θ. Σα

απηνθπή αξσκαηηθά θπηά ππάξρνπλ δηάζπαξηα ζε φιεο ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ησλ βνπλψλ ηεο
Κεθαινληάο αιιά θαη ζε πεδηλφηεξεο πεξηνρέο. Έηζη απφ ηελ θνξπθνγξακκή ηνπ Αίλνπ (κε
πςειφηεξε θνξπθή ηελ «Μέγα σξφο», 1628 κέηξα) αιιά θαη άιισλ βνπλψλ φπσο ην Ρνχδη, Αγία
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Γπλαηή, Δπκνξθία θαη ην «Καιφλ Όξνο», κέρξη θαη ηηο παξπθέο απηψλ ζπλαληψληαη δηάθνξα είδε.
πγθεθξηκέλα, ε Κεθαινληά ζα κπνξνχζε λα ρσξηζηεί κε βάζε ην πςφκεηξν ζε ηξεηο δψλεο ζηηο
νπνίεο θχνληαη δηάθνξα Α.Φ.Φ.:
•

Απφ 1600-1000κ: ξίγαλε, ζπκάξη (ζξνχκπη), θαζθφκειν θαη δάθλε.

•

Απφ 1100- 600κ: ξίγαλε, ζπκάξη, θαζθφκειν, κνιφρα, αγξηνκάξαζν, δάθλε, άγξηα κέληα
θαη ηζάτ.

•

Απφ 600 κέηξα θαη θάησ: ξίγαλε, ζπκάξη, θαζθφκειν κνιφρα, ρακνκήιη, αγξηνκάξαζν,
κέληα θαη δάθλε.

•

Σν πςφκεηξν θάζε πεξηνρήο θαζψο θαη νη εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ ηε
ζχζηαζε ηνπο θαη θαη‘ επέθηαζε ηελ πνηφηεηα ηνπο.

•

Σν μεξνζεξκηθφ θιίκα ηεο Μεζνγείνπ βνεζά ηα θπηά απηά λα απνδψζνπλ ζηνλ ππέξηαην
βαζκφ ηα αξψκαηα ηνπο θαη ηηο επεξγεηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο.

•

Σν πςφκεηξν θάζε πεξηνρήο θαζψο θαη νη εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ ηε
ζχζηαζε ηνπο θαη θαη‘ επέθηαζε ηελ πνηφηεηα ηνπο.

•

Αλαθνξηθά κε ηελ ζπιινγή θαη ηελ εκπνξία ησλ απηνθπψλ Α.Φ.Φ. ζην λεζί, ππάξρνπλ
ειάρηζηνη πνπ αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά.

•

πλεζέζηεξε πξαθηηθή είλαη ε ζπιινγή θπξίσο γηα νηθηαθή θαηαλάισζε θαη ε ζπνξαδηθή
θαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο πψιεζε ηνπο απφ ιίγνπο πιαλφδηνπο πσιεηέο θαηά ηελ αηρκή ηεο
ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. Ζ παξνπζία ησλ Α.Φ.Φ. ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ λεζηψλ ηεο
ΠΗΝ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ρξήζε ηνπο ζηελ παξαδνζηαθή θνπδίλα καο.

•

ηηο πεξηζζφηεξεο απιέο ησλ ζπηηηψλ ησλ ρσξηψλ καο βξίζθνληαη θπηεκέλα

θαηά

παξάδνζε κέληα, δπφζκνο, ρακνκήιη, αξκπαξφξηδα, καληδνπξάλα, αγξηνηξηαληαθπιιηέο
(ξνδακάπα), βαζηιηθφο, δελδξνιίβαλν, ινπτδα, κάξαζα, ιεβάληα θαη δάθλε ,ηα νπνία νη
λνηθνθπξέο αλάινγα κε ηελ θνπδίλα ηνπο πξνζζέηνπλ ζηα θαγεηά θαη γιπθά ηνπο.
•

ηελ Κεθαιιελία ππάξρεη κηα κηθξή βηνηερλία πνπ θαιιηεξγεί, ζπγθνκίδεη ,απνμεξαίλεη θαη
ζπζθεπάδεη.

•

ηνηρεία γηα ηηο ζπγθνκηδφκελεο πνζφηεηεο Α.Φ.Φ. δελ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ .
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2. Εσηθή παξαγσγή ζηελ Π.Η.Ν (γεληθά)
Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ΤΠΑΑΣ απφ ηνλ ηνκέα ηεο θηελνηξνθίαο κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ
παξνπζηάδεη ν θιάδνο ηεο Αηγνπξνβαηνηξνθίαο. εκεηψλεηαη φηη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ηνπηθψλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ απφ ηνπηθέο θπιέο αηγνπξνβάησλ θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ
αλάγθε δεκηνπξγίαο πξνηχπνπ αηγνπξφβεηνπ θξέαηνο κε νξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο. Πξνυπφζεζε
ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πξνηχπνπ απηνχ είλαη ε πξνψζεζε νξγάλσζεο παξαγσγψλ (Οκάδα
παξαγσγψλ) θαη ηα δψα λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηα γελεαινγηθά βηβιία ηεο θπιήο απφ ηα Κέληξα
Γελεηηθήο Βειηίσζεο κε βάζε ηα θαηλνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά. Με απηφ ηνλ ηξφπν, δηαζθαιίδεηαη ε
πνηφηεηα γηα ηνλ θαηαλαισηή θαη επηηπγράλνληαη θαιχηεξεο ηηκέο γηα ηνλ παξαγσγφ.
Γηαηήξεζε ληφπησλ ειιεληθψλ θπιψλ αηγνπξνβάησλ πνπ δηαβηνχλ ζηα λεζηά Ηνλίνπ Πειάγνπο
Πξέπεη λα είλαη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαιαζηνχ.
Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζην λεζί ηεο Κεθαινληάο εθηξέθεηαη ην πξφβαην θπιήο Κεθαινληάο πνπ
παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα κνξθνινγηθά θαη παξαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε λα δηαθξίλεηαη απφ φιεο
ζρεδφλ ηηο άιιεο ειιεληθέο θπιέο πξνβάησλ. Δπίζεο, ε θπιή Εαθχλζνπ, πνπ εθηξέθεηαη ζην
νκψλπκν λεζί, παξνπζηάδεη πςειέο απνδφζεηο ζε γάια θαη θξέαο θαη πςειή αληνρή ζηηο αληίμνεο
ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο. Σέινο, ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο ζπλαληάηαη θαη
ε ληφπηα Διιεληθή θπιή αηγψλ (Capra Prisca).ηελ Κέξθπξα θαη παιαηφηεξα έθηξεθαλ ην πξφβαην
ηεο Λεπθίκκεο (ληφπην) .ήκεξα δελ γλσξίδνπκε εάλ ππάξρεη θαζαξφ.
Ζ ρξήζε ελδείμεσλ ζε πξναηξεηηθή βάζε, φπσο «πξντφλ λεζησηηθήο γεσξγίαο», ζα ζπλέβαιε
νπζηαζηηθά ζηελ ηφλσζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ
παξαγφκελσλ πξντφλησλ αλαδεηθλχνληαο ηελ ηδηαηηεξφηεηα απηψλ.
H δεκηνπξγία θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ιεηηνπξγνχλ ζε άιιεο
ρψξεο (πρ. Ηηαιία). Οη «Γηδαθηηθέο Φάξκεο» απνηεινχλ έλα εθπιεθηηθφ παξάδεηγκα αλάπηπμεο
αγξνηνπξηζκνχ, θαζψο νη ηδηνθηήηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αγξνθηεκάησλ πέξα απφ ηελ παξαγσγή
γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη θξέαηνο, δίλνπλ ηελ επθαηξία ζε επηζθέπηεο λα γλσξίζνπλ απφ
θνληά ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, πξνζθέξνληάο ηνπο κία δηδαθηηθή αγξνηνπξηζηηθή εκπεηξία.
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Ζ βειηίσζε ησλ εκπνξηθψλ δεζκψλ κε αγνξέο πνπ εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξε δπλακηθή θαη πξννπηηθέο
ή θαη αθφκα δηάλνημε λέσλ δηαχισλ εκπνξίαο εηδηθά ηελ πεξίνδν απηή πνπ ππάξρεη δήηεζε δψσλ
απφ Σξίηεο Υψξεο (πρ. Σνπξθία) κέζσ πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο.

2. ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΚΔΡΚΤΡΑ
Ζ εθηξνθή δψσλ ζπλαληάηαη θπξίσο ζην βφξεην ηκήκα ηνπ λεζηνχ ηεο Κέξθπξαο (νξεηλφο φγθνο
Παληνθξάηνξα), θαζψο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο κέζεο Κέξθπξαο (Ληβάδη Ρφπα).
Ζ θηελνηξνθία κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο παξαδνζηαθή απαζρφιεζε γηα ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ,
δεδνκέλνπ φηη κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80 ππήξρε απηάξθεηα ζε θξέαο θαη ζε γάια, ελψ
ππήξρε ζεκαληηθή παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ ηνπηθψλ πξντφλησλ (π.ρ. βνχηπξν, γξαβηέξα
Κεξθχξαο θιπ.), πνπ είραλ κεγάιε δήηεζε ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ήηαλ πξφηππα παξαγσγήο.
Σα ηειεπηαία ρξφληα ν ηνκέαο ηεο θηελνηξνθίαο δηέξρεηαη θξίζε ιφγσ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο,
αιιά θαη ησλ απζηεξψλ θαλφλσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή (ζπλζήθεο δηαβίσζεο δψσλ,
ζήκαλζε θιπ.).
Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη ε έιιεηςε νξγάλσζεο (νκάδεο παξαγσγψλ), ε αδπλακία ελζσκάησζεο
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, θαζψο θαη ε αλππαξμία δξάζεσλ θαηάξηηζεο ησλ θηελνηξφθσλ.
Δπηπξφζζεηα, αξλεηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ε έιιεηςε ρσξνζεηεκέλσλ θηελνηξνθηθψλ
δσλψλ, κε ζπλέπεηα ηνλ ζπλερή δησγκφ ησλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ ιφγσ ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ, ηδηαίηεξα ζε θαηνηθεκέλεο θαη γεηηληάδνπζεο ηνπξηζηηθέο
πεξηνρέο, αιιά θαη ε έιιεηςε δσνηξνθψλ (βηνινγηθψλ ή κε), ησλ νπνίσλ ε εηζαγσγή απφ άιιεο
πεξηνρέο αλεβάδεη ην θφζηνο παξαγσγήο ζε πςειά επίπεδα.
Ο αξηζκφο ησλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ είλαη πεξηνξηζκέλνο, ελψ απνπζηάδνπλ θαη
ηθαλνπνηεηηθέο

κνλάδεο

κεηαπνίεζεο

(ηπξνθνκεία-

αιιαληνπνηεία),

κε

απνηέιεζκα

ηελ

πεξηνξηζκέλε παξαγσγή ηνπηθψλ πξντφλησλ (π.ρ. βνχηπξν Κεξθχξαο, γξαβηέξα Κεξθχξαο,
ζαιάκη Κεξθχξαο, λνχκπνπιν), πνπ ραξαθηήξηδαλ ηελ θηελνηξνθία ηνπ λεζηνχ.
Αθνινπζνχλ πίλαθεο πνπ δείρλνπλ ηηο ζεκεξηλέο εθηξνθέο δψσλ θαη πνπιεξηθψλ ζηελ Κέξθπξα
απφ ζηνηρεία ηεο Αγξνηηθήο ηαηηζηηθήο θαη ηεο Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο Κέξθπξαο.
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2. ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΚΔΡΚΤΡΑ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

ΑΡΗΘΜΟ
ΔΚΣΡΟΦΩΝ

ΑΡΗΘΜΟ
ΕΩΩΝ

Βννεηδή γαιαθηνπαξαγσγηθήο & αλαπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο

10

348

Βννεηδή θξενπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο

70

311

Βννεηδή κεηθηήο εθηξνθήο

63

78

ΤΝΟΛΟ

143

737

Πξφβαηα (ακηγείο εθηξνθέο)

137

7.324

Αίγεο (ακηγείο εθηξνθέο)

15

3.197

Αηγνπξφβαηα (κεηθηέο)

88

2.134

ΤΝΟΛΟ

240

12.655

ΑΗΓΟ-ΠΡΟΒΑΣΑ

2. ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΚΔΡΚΤΡΑ
ΑΡΗΘΜΟ
ΔΚΣΡΟΦΩΝ

Υνηξνκεηέξεο

248

Παρπλφκελα ρνηξίδηα
Κνληθινηξνθία

ΑΡΗΘΜΟ
ΕΩΩΝ

2.960
Αδεηνδνηήζεθε ε πξψηε κηθξή
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κνλάδα

παξάγσγά ηνπο

αιηγθαξνηξνθηα

Τπάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ

Παξφηη ππάξρνπλ 3-4
κνλάδεο δελ γλσξίδνπκε
ηε δπλακηθφηεηα ηνπο κηαο
θαη δελ έρνπλ
αδεηνδνηεζεί απφ ηελ
Γ.ΑΓΡ.ΟΗΚ.ΚΔΡΚΤΡΑ

Οξληζνηξνθία
[Κφηεο απγνπαξαγσγήο/
θνηφπνπια]

Τπάξρνπλ θφηεο θαη
θνηφπνπια πνπ ζπκβάιινπλ
ζηελ νηθηαθή νηθνλνκία ησλ
λνηθνθπξηψλ καο

2. ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΛΔΤΚΑΓΑ
ην λνκφ εθηξέθνληαη θπξίσο αηγνπξφβαηα (εκηεθηαηηθήο θαη εθηαηηθήο κνξθήο).
Σελ ηειεπηαία δεθαεηία γίλεηαη βηνινγηθή εθηξνθή αηγνπξνβάησλ ζε κηθξά λεζηά (Κάιακνο θαη
Μεγαλήζη).
Σν παξαγφκελν γάια απφ ηα αηγνπξφβαηα

δηαηίζεηαη ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο πεξηθέξεηαο

Ζπείξνπ. εκεησηέσλ φηη ζην λνκφ δελ ιεηηνπξγεί ηπξνθνκείν.
Τπάξρνπλ κηθξήο δπλακηθφηεηαο κνλάδεο κε βννεηδή εκηβειηησκέλσλ θπιψλ κε θξεαηνπαξαγσγηθή
θαηεχζπλζε θαη κία κνλάδα κε βννεηδή ηεο Διιεληθήο Βξαρπθεξαηηθήο Φπιήο.
Παξαδνζηαθά θάζε ζπίηη ζηα ρσξηά ηεο Λεπθάδαο είρε ηα δψα ηνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηθψλ ηνπ
αλαγθψλ ζε θξέαο, γαιαθηνθνκηθά πξντφληα θαη απγά.
Με εμαίξεζε ην ζαιάκη αέξνο θαηά θχξην ιφγν θαη δεπηεξεπφλησο ηα ινπθάληθα Λεπθάδαο, ζηα
νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ρνηξηλφ θξέαο, δελ ππάξρνπλ άιια πξντφληα ηδηαίηεξα γλσζηά.
Ζ ελαζρφιεζε ησλ Λεπθαδίσλ κε ηνλ ηνπξηζκφ, νη απζηεξνί θαλφλεο γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο
ησλ δψσλ θαη ε κε χπαξμε ρσξνζεηεκέλσλ θηελνηξνθηθψλ δσλψλ έρνπλ νδεγήζεη ζε δξακαηηθή
κείσζε ηελ δσηθή παξαγσγή. Μέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα ιεηηνπξγνχζαλ ζην λνκφ ηξία εθηξνθεία
ζεξακάησλ, ηα δχν κε ιαγνχο θαη ην ηξίην κε αγξηνγνχξνπλα. ην λνκφ δελ ιεηηνπξγεί ζθαγείν. Ζ
ζθαγή ησλ δψσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε γεηηνληθά ζθαγεία ηνπ λνκνχ Αηησιναθαξλαλίαο, ζε κηθξή
απφζηαζε απφ ηελ Λεπθάδα (10- 20 ρηι.).
Αθνινπζνχλ πίλαθεο πνπ δείρλνπλ ηελ εηθφλα ηεο δσηθήο παξαγσγήο ηνπ λεζηνχ.
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2. ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΛΔΤΚΑΓΑ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

ΑΡΗΘΜΟ
ΔΚΣΡΟΦΩΝ

ΑΡΗΘΜΟ
ΕΩΩΝ

-

-

40

610

-

-

40

610

Πξφβαηα (ακηγείο εθηξνθέο)

66

2467

Αίγεο (ακηγείο εθηξνθέο)

50

3834

Αηγνπξφβαηα (κεηθηέο)

209

10234

ΤΝΟΛΟ

325

16535

Βννεηδή γαιαθηνπαξαγσγηθήο & αλαπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο

Βννεηδή θξενπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο
Βννεηδή κεηθηήο εθηξνθήο
ΤΝΟΛΟ
ΑΗΓΟ-ΠΡΟΒΑΣΑ

ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΛΔΤΚΑΓΑ
Αξηζκφο εθηξνθψλ

ΑΡΗΘΜΟ
ΕΧΧΝ

Υνηξνκεηέξεο (νηθνζηηεο εθηξνθέο) θαη

8

1400

Παρπλφκελα ρνηξίδηα

8
1

110
50 αγξηφρνηξνη
ειεπζέξαο βνζθήο

Κνληθινηξνθία

75

1200

αιηγθαξνηξνθηα

-

-

Οξληζνηξνθία
[Κφηεο απγνπαξαγσγήο/ θνηφπνπια]

220 Οηθφζηηα πνπιεξηθά

23000
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2. ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΖΝ Π.Η.Ν ΕΑΚΤΝΘΟ
ηνλ Ννκφ εθηξέθνληαη αηγνπξφβαηα θαη βννεηδή. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ
βξίζθεηαη ζηελ νξεηλή δψλε. ην λεζί εθηξέθεηαη θαη ε θπιή ηνπ Εαθπλζηλνχ πξνβάηνπ ην νπνίν
παξνπζηάδεη πςειέο απνδφζεηο ζε γάια θαη θξέαο θαη πςειή πξνζαξκνγή ζηηο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο.
ην ρσξηφ Άγηνο Λένληαο ηεο νξεηλήο Εαθχλζνπ ιεηηνπξγεί κνλάδα βηνινγηθήο εθηξνθήο Εαθπλζηλνχ
πξνβάηνπ κε 220 δψα.
8 θηελνηξνθηθέο κνλάδεο κε ζπλνιηθά 743 δαθπλζηλά πξφβαηα είραλ εληαρζεί ζην κέηξν 3.7
«Απεηινχκελεο κε εγθαηάιεηςε θπιέο αγξνηηθψλ δψσλ» ηνπ Άμνλα 3 ηνπ Δγγξάθνπ Πξνγξακκαηηζκνχ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΠΑΑ) 2000-2006.
ηνλ Άγην Λένληα ιεηηνπξγεί έλα ηπξνθνκείν πνπ έρεη επηδνηεζεί κε ηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν, απνξξνθά
κεγάιν κέξνο ηεο παξαγσγήο γάιαθηνο θαη παξάγεη θπξίσο ιαδνηχξη, γξαβηέξα θαη πξέληδα.
ην Ννκφ ιεηηνπξγεί έλα δεκνηηθφ ζθαγείν πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ λεζηνχ.
Τπάξρεη κηα βννηξνθηθή εθκεηάιιεπζε πνπ εθαξκφδεη ηελ ρξήζε ηεο πξναηξεηηθήο έλδεημεο «Διιεληθή
εθηξνθή άλσ ησλ 5 κελψλ»

2. ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΖΝ Π.Η.Ν ΕΑΚΤΝΘΟ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

ΑΡΗΘΜΟ
ΔΚΣΡΟΦΧΝ

ΑΡΗΘΜΟ
ΕΧΧΝ

Βννεηδή γαιαθηνπαξαγσγηθήο & αλαπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο

-

-

Βννεηδή θξενπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο

280

1361

Βννεηδή κεηθηήο εθηξνθήο

20

185

ΤΝΟΛΟ

300

1546

ΑΗΓΟ-ΠΡΟΒΑΣΑ
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Πξφβαηα (ακηγείο εθηξνθέο)

126

3950

Αίγεο (ακηγείο εθηξνθέο)

183

3537

Αηγνπξφβαηα (κεηθηέο)

236

4966

ΤΝΟΛΟ

545

12453

ΥΟΗΡΗΝΑ

Αξηζκφο εθηξνθψλ

ΑΡΗΘΜΟ
ΕΧΧΝ

Υνηξνκεηέξεο

1+ ΟΗΚΟΗΣΑ

20 ρνηξνκεηέξεο

Παρπλφκελα ρνηξίδηα
Κνληθινηξνθία

200
ΟΗΚΟΗΣΑ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
νηθηαθή νηθνλνκία ησλ λνηθνθπξηψλ
καο

18000

ΟΗΚΟΗΣΑ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
νηθηαθή νηθνλνκία ησλ λνηθνθπξηψλ
καο

45000

αιηγθαξνηξνθηα
Οξληζνηξνθία
[Κφηεο απγνπαξαγσγήο/ θνηφπνπια]

2. ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΖΝ Π.Η.Ν ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ ΚΑΗ ΗΘΑΚΖ
Ζ εθηξνθή είλαη παξαδνζηαθή θαη βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ ειεχζεξε βφζθεζε .
Παξάγνληαη πξντφληα πινχζηα ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία (ιίπνο, πξσηεΐλεο) αιιά θαη νξγαλνιεπηηθέο
ηδηφηεηεο (γεχζε, άξσκα).
ηελ πξνβαηνηξνθία επηθξαηεί ην θεθαιινλίηηθν πξφβαην θαη ζε κηθξφηεξν αξηζκφ ππάξρνπλ θαη
νξηζκέλεο άιιεο ειιεληθέο θπιέο. Σα γίδηα είλαη έλαο πιεζπζκφο πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζην λεζί
απφ ηελ καθξφρξνλε εθηξνθή ηνπ είδνπο θαη είλαη πιήξσο εγθιηκαηηζκέλνο ζηηο ζπλζήθεο
δηακνλήο θαη δηαηξνθήο. Ζ ηνπνγξαθία ησλ λεζηψλ καο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε πνηθηιφηεηα ηεο
ρισξίδαο ηεο κεζνγείνπ θαη ηελ πιεζψξα ησλ αξσκαηηθψλ θπηψλ απνηεινχλ ζεκαληηθά
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πιενλεθηήκαηα θαη πξνζδίδνπλ ζην αηγνπξφβεην θξέαο, εμαηξεηηθή πνηφηεηα θαη μερσξηζηή γεχζε.
Σέινο ζηα βννεηδή πξέπεη λα αλαθεξζεί ε χπαξμε ηεο ζπάληαο θπιήο ησλ βξαρπθεξαηηθψλ
αγειάδσλ ζε αμηνζεκείσην αξηζκφ.
Αθινπζνχλ πίλαθεο κε ζηνηρεία ηεο δσηθνχ θεθαιαίνπ ησλ δχν λεζηψλ.

2. ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΖΝ Π.Η.Ν ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ ΚΑΗ ΗΘΑΚΖ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

ΑΡΗΘΜΟ
ΔΚΣΡΟΦΩΝ

Βννεηδή γαιαθηνπαξαγσγηθήο & αλαπαξαγσγηθήο
θαηεχζπλζεο

ΑΡΗΘΜΟ
ΕΩΩΝ

172

3011

172

3011

Πξφβαηα (ακηγείο εθηξνθέο)

525

61214

Αίγεο (ακηγείο εθηξνθέο)

342

59651

Αηγνπξφβαηα (κεηθηέο)

336

79962

ΤΝΟΛΟ

1203

200827 δψα άλσ ηνπ
ελφο έηνπο

Βννεηδή θξενπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο
Βννεηδή κεηθηήο εθηξνθήο
ΤΝΟΛΟ
ΑΗΓΟ-ΠΡΟΒΑΣΑ

ΑΡΗΘΜΟ
ΔΚΣΡΟΦΩΝ

Υνηξνκεηέξεο

ΑΡΗΘΜΟ
ΕΩΩΝ

80

600 παρπλφκελα ρνηξ.

1κνλαδα +νηθφζηηα

5000

Παρπλφκελα ρνηξίδηα
Κνληθινηξνθία
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αιηγθαξνηξνθηα

Οξληζνηξνθία
[Κφηεο απγνπαξαγσγήο/ θνηφπνπια]

1θνηφπνπια πάρπλζεο+ νηθφζηηα

115.000

3. ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΑ ΣΖΝ ΠΗΝ (γεληθά)
•

Ο θιάδνο ηεο κειηζζνθνκίαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ ζηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ
Νήζσλ, κε θαηαγεγξακκέλεο πεξίπνπ 34.000 θπςέιεο θαη πεξίπνπ 530 παξαγσγνχο ζπκθσλα
κε ζηνηρεία ηνπ ΤΠΑΑΣ.

•

Γξάζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ, λα αλαδείμνπλ θαη λα εληζρχζνπλ αθφκα
πεξηζζφηεξν ηε κειηζζνθνκία ηεο πεξηνρήο, είλαη:

•

Αλάδεημε ηνπ ειαηφκεινπ θαη πξνψζεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ, κε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ
θαιχηεξε δηαθήκηζή ηνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο κειηνχ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο νθηψ
ακηγείο ηχπνπο κειηνχ, ησλ νπνίσλ ηα ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ θαηαγξαθεί θαη ηαπηνπνηεζεί.

•

Αλάδεημε ηνπ κειηνχ απφ εζπεξηδνεηδή, ην νπνίν είλαη πνιχ αξσκαηηθφ θαη ιήςε κέηξσλ γηα ηε
δηαθήκηζε θαη πξνψζεζή ηνπ.

•

ηήξημε ηεο βαζηινηξνθίαο θαη ηεο παξαγσγήο βαζηιηθνχ πνιηνχ, γχξεο, πξφπνιεο θαη θεξηνχ
σο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ κειηζζνθφκσλ ηεο πεξηνρήο.

3. Ζ ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΑ ΣΖΝ ΚΔΡΚΤΡΑ , ΠΑΞΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΝΣΗΑ
ΝΖΗΑ
Με ηθαλνπνηεηηθνχο ξπζκνχο αλαπηχζζεηαη ν ηνκέαο ηεο κειηζζνθνκίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ
πινχζηα

κειηζζνθνκηθή

βιάζηεζε

ηνπ

λεζηνχ

απνηεινχκελε

απφ

ζπκάξη

,ξείθηα

,αγξηνθαζθνκειηά θαη πιήζνο άιισλ αγξηνινχινπδσλ είλαη θαηάιιειε γηα ηελ εθηξνθή
κειηζζψλ θαη αξσκαηηθνχ θαη πνηνηηθνχ κειηνχ.
Μειηζζνθφκνη καο κεηαθηλνχλ ηηο θπςέιεο ηνπο ζηα φξηα ηνπ Παληνθξάηνξα, ζηα λεζάθηα
Δξείθνπζα, Μαζξάθη, Οζσλνί θαη παξάγνπλ θαη ζπζθεπάδνπλ δηάθνξα είδε κειηνχ. Οη
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πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο παξαγσγνχο είλαη νξγαλσκέλνη ζην Μειηζζνθνκηθφ πλεηαηξηζκφ
Κέξθπξαο, ελψ ππάξρνπλ δχν εγθεθξηκέλα ηππνπνηεηήξηα κειηνχ.
Σελ ηειεπηαία ρξνληά παξαηεξείηαη έλα έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηα ηελ κειηζζνθνκία πξάγκα
πνπ είλαη πνιχ ελζαξξπληηθφ κηαο θαη ε πψιεζε ηνπ κειηνχ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ (πξφπνιε,
θεξί θ.α) απνθέξνπλ ηθαλνπνηεηηθά θέξδε .
Αθινπζεί πίλαθαο κε

ζπλνπηηθά ζηνηρεία γηα ηε Μειηζζνθνκία .Σα ζηνηρεία είλαη απφ ην

κεηξψν κειηζζνθφκσλ ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη ηεο Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο.

ΑΡΗΘΜΟ
ΜΔΛΛΗΟΚΟΜΧΝ ΔΓΓΔΓΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟ
ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΚΟ ΜΖΣΡΧΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΚΤΦΔΛΧΝ

200

10.000

ΠΑΡΑΓΧΜΔΝΟ ΜΔΛΗ
tn

ΠΑΡΑΓΧΜΔΝΟ
ΚΔΡΗ tn

90-100 tn

4

3. Ζ ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΑ ΛΔΤΚΑΓΟ
Γπλακηθφο θιάδνο ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο. Ζ ρισξίδα ηνπ λεζηνχ (ηδηαίηεξα ην ζπκάξη)
θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηεο κειηζζνθνκίαο, ηδηαίηεξα ζηα λφηηα θαη
λνηηνδπηηθά ηκήκαηα ηνπ λεζηνχ.
Οη παξαγσγνί σζηφζν πζηεξνχλ ηφζν ζηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ άζθεζεο ηεο
κειηζζνθνκίαο φζν θαη ζηελ ηππνπνίεζε ηνπ κειηνχ θαη ησλ ινηπψλ κειηζζνθνκηθψλ
πξντφλησλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξνη λένη άλζξσπνη αζρνινχληαη κε ηελ
κειηζζνθνκία. Λίγνη είλαη λνκάδεο κειηζζνθφκνη θαη νη πεξηζζφηεξνη αμηνπνηνχλ ηελ ρισξίδα
πνπ ππάξρεη ζηελ λφηηα θαη λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ λεζηνχ. Σα ξείθηα, ν ιατπνδαο, ην πεχθν,
ηα αλζηζκέλα εζπεξηδνεηδή θαη θπξίσο ην ζπκάξη δίλνπλ εμαηξεηηθφ άξσκα ζην παξαγφκελν
κέιη.
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Οη παξαγσγνί δελ είλαη νξγαλσκέλνη ζε ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηα δχν ηππνπνηεηήξηα πνπ
ιεηηνπξγνχλ είλαη κηθξήο δπλακηθφηεηαο.
Έρεη θαηαηεζεί πξφηαζε απφ λέν αγξφηε ζηα ρέδηα Βειηίσζεο γηα ηελ δεκηνπξγία ζχγρξνλεο
κνλάδαο ηππνπνίεζεο κειηνχ (κε HACCP) θαη αλακέλεηαη έγθξηζε.
Ζ κνλαδηθή γεχζε ηνπ ζπκαξηνχ πνπ ραξαθηεξίδεη ην ιεπθαδίηηθν κέιη ζα πξέπεη λα νδεγήζεη
ηνπο παξαγσγνχο ζηελ δηαδηθαζία θαηνρχξσζεο ηνπ παξαγφκελνπ κειηνχ σο ΠΓΔ.
ΑΡΗΘΜΟ
ΜΔΛΛΗΟΚΟΜΧΝ ΔΓΓΔΓΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟ
ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΚΟ ΜΖΣΡΧΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΚΤΦΔΛΧΝ

135

ΠΑΡΑΓΧΜΔΝΟ ΜΔΛΗ
tn

8000

ΠΑΡΑΓΧΜΔΝΟ
ΚΔΡΗ tn

90-100

3. Ζ ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΑ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθφ θιάδν ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ζην λεζί ηεο Εαθχλζνπ. Σνλ ηειεπηαίν
θαηξφ απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ κειηζζνθφκσλ θαζψο ε παξαγσγή κειηνχ απνηειεί ζεκαληηθφ
ζπκπιεξσκαηηθφ εηζφδεκα.
Ζ ρισξίδα ηεο πεξηνρήο (ζπκάξη, ζξνχκπη, ξείθη, θαζθφκειν θιπ) βνεζάεη ψζηε ε πνηφηεηα ηνπ
παξαγφκελνπ πξντφληνο λα είλαη εμαηξεηηθή.
Ζ δηάζεζή ηνπ γίλεηαη ζηελ ηνπηθή αγνξά θαη ζηνπο επηζθέπηεο θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν .
Αθνινπζεί πίλαθαο κε ζπλνπηηθά ζηνηρεία γηα ηε Μειηζζνθνκία .Σα ζηνηρεία είλαη απφ ην κεηξψν
κειηζζνθφκσλ ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο

ΑΡΗΘΜΟ
ΜΔΛΛΗΟΚΟΜΧΝ
ΔΓΓΔΓΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟ
ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΚΟ ΜΖΣΡΧΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΚΤΦΔΛΧΝ
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150

7500

100

3. Ζ ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΑ ΣΖΝ ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΗΘΑΚΖ
Ζ γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πξνζδίδνπλ
ζηελ απηνθπή κειηζζνθνκηθή ρισξίδα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία θάλνπλ ην
κέιη ηεο Κεθαινληάο θαη ηεο Ηζάθεο λα μερσξίδεη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηε γεχζε ηνπ. Ζ
πεξηνρή καο ζεσξείηαη ηδαληθή γηα ηε δηαηήξεζε ησλ κειηζζνζκελψλ. Απηφ
ηεθκεξηψλεηαη θαη απφ ζηνηρεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ ηνπ Αίλνπ
φπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί πάλσ απφ 1083 είδε θαη ππνείδε θπηψλ. Πνιιά απφ απηά ηα
θπηά είλαη κειηζζνηξνθηθά θαη νη δηαθνξεηηθέο πεξίνδνη αλζνθνξίαο ηνπο θαιχπηνπλ
ηειηθά φιν ην έηνο ζηεξίδνληαο έηζη ηελ δηαηξνθή ησλ κειηζζψλ πεξηνξίδνληαο ζην
ειάρηζην ηηο ηξνθνδνζίεο κε δάραξε. Ζ αλζνθνξία ηνπ θζηλνπψξνπ βνεζά ηα ζκήλε
λα αλαλεψζνπλ ηνλ πιεζπζκφ ηνπο θαη λα απνηακηεχζνπλ αξθεηή ηξνθή γηα ηνπο
ρεηκεξηλνχο κήλεο. Ζ αλζνθνξία ηεο άλνημεο βνεζά ψζηε λα δεκηνπξγεζεί αξθεηφο
γφλνο θαη ε αλζνθνξία ηνπ θαινθαηξηνχ βνεζά ζην λα εμαζθαιηζηεί ε εζνδεία ηνπ
αγλνχ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο κειηνχ ησλ λεζηψλ καο. Σν
κέιη πνπ παξάγεηαη είλαη ζπκαξίζην, αλζέσλ ή ειάηεο, εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη
θήκεο.
ΑΡΗΘΜΟ
ΜΔΛΛΗΟΚΟΜΧΝ
ΔΓΓΔΓΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟ
ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΚΟ
ΜΖΣΡΧΟ

270

ΑΡΗΘΜΟ
ΚΤΦΔΛΧΝ

19000
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4.ΑΛΗΔΗΑ -ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΠΗΝ (γεληθά)
Ο θιάδνο ηεο Διιεληθήο ηρζπνθαιιηέξγεηαο θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηε Μεζφγεην ζηελ παξαγσγή
ηζηπνχξαο θαη ιαπξαθηνχ θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη ην 2008 ε Διιάδα κε παξαγσγή
450 εθ.
ηρζπεξσλ θαηέθηεζε ην 41% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο γφλνπ θαη κε παξαγσγή 120.000 ηφλνπο
ηζηπνχξαο θαη ιαπξαθηνχ ην 50% πεξίπνπ ηεο παξαγσγήο απηψλ ησλ εηδψλ ςαξηψλ.
Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ απνηειεί ν έληνλνο εμαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, κε ην 75%
πεξίπνπ λα πξνσζείηαη ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζην ηζνδχγην ηρζπεξψλ
θαη ζην Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ, δεδνκέλνπ ηφζν ηνπ φγθνπ ησλ εμαγσγψλ, φζν θαη ηεο εηζξνήο
ζεκαληηθψλ θεθαιαίσλ ζηε ρψξα καο.
ηελ Πεξηθέξεηα ε ηρζπνθαιιηέξγεηα έρεη πιένλ εδξαησζεί σο ν δπλακηθφηεξνο θιάδνο ηεο
πξσηνγελνχο παξαγσγήο ηεο πεξηνρήο, θαη θαηαηάζζεηαη ζηηο θνξπθαίεο ζέζεηο ζε αμία εμαγσγψλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Ζ πεξηνρή δηαζέηεη πάλσ απφ ηξηάληα κνλάδεο κε δπλακηθφηεηα κεγαιχηεξε
απφ 14.000 ηφλνπο αιηεπκάησλ ηνλ ρξφλν.
Ο φξνο "Τδαηνθαιιηέξγεηα" αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο νξγαληζκψλ πνπ
δηαβηνχλ ζε πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα. Ζ παγθφζκηα αιηεπηηθή παξαγσγή έρεη ζηαζεξνπνηεζεί παξά
ηελ ππέξκεηξε αχμεζε ηεο αιηεπηηθήο πξνζπάζεηαο, δειαδή ε παξαγσγή αλά κνλάδα αιηεπηηθήο
πξνζπάζεηαο ηα ηειεπηαία ρξφληα κεηψλεηαη ζπλερψο.
Ζ κεγάιε αχμεζε ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ

πιεζπζκηαθή αχμεζε ηνπ αλζξψπνπ ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη 1960, πνπ δεκηνχξγεζε
απμεκέλεο αλάγθεο γηα παξαγσγή θζελήο πξσηεΐλεο.
Ζ ζηαζεξνπνίεζε ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νινέλα θαη
κεγαιχηεξε δήηεζε γηα αιηεπηηθά πξντφληα εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ πιαλήηε καο,
θαη ην γεγνλφο φηη ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο δελ αθνινπζεί ην ξπζκφ αχμεζεο
ηνπ πιεζπζκνχ, νδήγεζαλ ζε έλα παγθφζκην ελδηαθέξνλ γηα ηελ πδξφβηα εθηξνθή.

4. ΑΛΗΔΗΑ- ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΣΖΝ ΚΔΡΚΤΡΑ
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ηελ Κέξθπξα είλαη αλεπηπγκέλε ε αιηεία φπνπ θάζε ρξφλν αιηεχνληαη ηφλνη ςαξηψλ απφ γξί-γξί,
ηξάηεο θαη κηθξνχο ςαξάδεο. Τπάξρνπλ αξθεηά αιηεπηηθά θαηαθχγηα. Σα αιηεχκαηα δηαηίζεληαη ζηε
ιατθή αγνξά ζηα ηρζπνπσιεία, απφ πιαλφδηνπο ςαξάδεο θαη θάπνηεο θνξέο ζηε επεηξσηηθή Διιάδα.
Τπάξρεη κία κνλάδα ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζηε βνξεηναλαηνιηθή Κέξθπξα, ζηελ πεξηνρή ηεο Καζζηφπεο,
ε νπνία εθηξέθεη ιαβξάθη θαη ηζηπνχξα.
Σν πξντφλ δηαηίζεηαη θπξίσο ζηελ Ηηαιία (90% ηεο παξαγσγήο) θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ ειιεληθή
αγνξά (10% ηεο παξαγσγήο). Δπίζεο ππάξρνπλ δχν εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη ζπζθεπαζίαο
αιηεπκάησλ.
ηηο ιηκλνζάιαζζεο Κνξηζζίσλ, ζηε λφηηα Κέξθπξα, θαη Αληηληψηε, ζηε βφξεηα Κέξθπξα, παξάγεηαη
κεγάιε πνζφηεηα ζε θέθαιν, ηζηπνχξα θαη ιαβξάθη. Δπίζεο, ππάξρεη παξαγσγή ρειηνχ, ην νπνίν
δηαηίζεηαη ζηελ ηηαιηθή αγνξά. Άιια πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζηηο ιηκλνζάιαζζεο είλαη ε θφθθηλε
γαξίδα, θαβνχξηα, ζηξείδηα θαη απγνηάξαρν.

ΑΛΗΔΗΑ- ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΣΖΝ ΚΔΡΚΤΡΑ
θπξηφηεξα είδε ςαξηψλ

αιηείο

1500

Αιηεπηηθά ζθάθε

Παξαγ.
Πξντφλ
./έηνο

άιια
είδε

εμαγσγέο

αξγφο, θνθθηλφςαξν.
κπαθαιηάξνο, κπαξκπνχληα,
γφπα θ.α

650
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Αιηεπηηθνί
ζχιινγνη

16

Αιηεπηηθά
θαηαθχγηα

65

Μνλάδεο
ηρζπνθαιιηεξγ.

1 (πεξηνρή
Καζζηψπεο

Λαβξάθη
ηζηπνχξα

220 ηφλνη
πνπ
ηείλνπλ λα
γίλνπλ 300
ηφλνη

Ληκλνζάιαζζεο
Έθηαζε( )

ΚνξηζζησλΑληηληψηε

ρέιη

500-700
θηιά

απγνηάξαρν

10 θηιά

500 ηφλνη

Δγθαηαζηάζεηο
επεμεξγαζίαο&
ζπζθεπαζίαο
αιηεπκάησλ

1

Υηαπφδηα, θαιακάξηα,
ζξάςαια, μηθίαο.

Δκπνξεία

1

Φαγθξί, ηζηπνχξα, πέξθα, μηθία,
θνθθηλνςαξν

90% Ηηαιία
10% εγρψξηα
αγνξά

Καβνχ
ξηα,
θφθθηλ
ε
γαξίδα
,
θαβνχ
ξηα,
ζηξείδη
α θαη

90% απφ ηελ παξ.
ρειηνχ ζηελ Ηηαιία

10% ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε

4 .ΑΛΗΔΗΑ- ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΣΖΝ ΛΔΤΚΑΓΑ
ηελ Λεπθάδα ε αιηεία αζθείηαη εληαηηθά. Τπάξρνπλ 310 αιηεπηηθά ζθάθε θαη αιηεχνληαη εηεζίσο
ηφλνη ςαξηψλ απφ κεραλφηξαηεο, γξη-γξί θαη παξάθηηα ζθάθε. Σα αιηεχκαηα δηαηίζεληαη ζηελ εγρψξηα
αγνξά, ζηελ Ζπεηξσηηθή Διιάδα θαη απφ πιαλφδηνπο αιηείο.
Τπάξρεη κία κνλάδα ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζηε λήζν Κάιακν ζηα αλαηνιηθά ηνπ Ννκνχ Λεπθάδαο, ε
νπνία εθηξέθεη ηζηπνχξα, ιαβξάθη, θαγθξί θαη κπηάθη. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πξντφλησλ
δηαηίζεληαη ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ ζην εμσηεξηθφ.
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ηηο δχν ιηκλνζάιαζζεο Παιαηφλ θαη Απιαίκσλ, ζην βφξεην ηκήκα ηεο Λεπθάδαο, ζπλνιηθήο έθηαζεο
6.500 ζηξεκκάησλ παξάγνληαη θπξίσο θεθαινεηδή, ηζηπνχξα θαη ιαπξάθη. Δπίζεο ππάξρεη
παξαγσγή ρειηνχ, ην νπνίν δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά ηνπ εμσηεξηθνχ, κέζσ εκπφξσλ. Άιιν πξντφλ πνπ
παξάγεηαη ζηηο ιηκλνζάιαζζεο είλαη ην απγνηάξαρν.

ΑΛΗΔΗΑ- ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΣΖΝ ΛΔΤΚΑΓΑ

Αιηείο

θπξηφηεξα είδε
ςαξηψλ

Παξαγ.
Πξντφλ /έηνο

Σζίπνπξα, ιαβξάθη,
θαγθξί θαη κπηάθη

460 ηφλνη

Κεθαινεηδή,
ηζηπνχξα,
ιαπξάθη, ρέιη
απγνηάξαρν

10-12 ηφλνη

άιια είδε

εμαγσγέο

Γιψζζεο
θαβνχξηα

Υέιηα 1500 θηιά
πεξίπνπ

1000

350
Αιηεπηηθά ζθάθε

Αιηεπηηθνί
ζχιινγνη

4

Αιηεπηηθά
θαηαθχγηα
Μνλάδεο
ηρζπνθαιιηεξγ.

Ληκλνζάιαζζεο
Παιαηφλ-Απιαηκσλ
(6.500
ζηξεκκάησλ )

1 λήζν
Κάιακν

2

Δγθαηαζηάζεηο
επεμεξγαζίαο&
ζπζθεπαζίαο
αιηεπκάησλ

4. ΑΛΗΔΗΑ- ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΣΖΝ ΕΑΚΤΝΘΟ
Ζ αιηεία ζην λνκφ Εαθχλζνπ ζπλερψο θζίλεη , παξφηη δηαδξακαηίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
απαζρφιεζε (απνηειεί ζεκαληηθή ελαιιαθηηθή απαζρφιεζε) θαη ζπλεηζθέξεη πνηθηινηξφπσο ζηελ
ηνπηθή θνηλσλία.
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Κάζε ρξφλν αιηεχνληαη ηφλνη ςαξηψλ απφ γξη-γξί, ηξάηεο (φπσο ζαξδέια, καξίδα, γφπα, θνιηφο,
καγηάηηθν, γαχξνο) θαη απφ κηθξνχο ςαξάδεο (δίρηπα-παξαγάδηα, φπσο κπαξκπνχλη, ζθνξπίδη,
θνπηζνπκνχξα, θαγθξί, ζθπξίδα, ξνθφο, ζαξγφο, ζνππηά, ρηαπφδη, κπαθαιάνο, θ.α.). Σα αιηεχκαηα
δηαηίζεληαη θπξίσο ζηε ιατθή αγνξά θαη ζηα ηρζπνπσιεία. Τπάξρνπλ 8 αιηεπηηθά θαηαθχγηα
(Κεξί, Αγ. Νηθφιανο Βνιηκψλ, Αιηθαλάο, Μ. Γεξαθάξη, Κπςέιε, Σξαγάθη, Πιάλνο (Γάηδαξνο),
Πφξην Ρψκα).
Μνλάδεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο δελ ππάξρνπλ ζην λεζί, παξφηη έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο ζην
παξειζφλ γηα έληαμε ζε πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑΛ (9 Αηηήζεηο), νη νπνίεο ζηακάηεζαλ ιφγσ
αδπλακίαο ζπλαίλεζεο φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ λεζηνχ.

ΑΛΗΔΗΑ- ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΣΖΝ ΕΑΚΤΝΘΟ
θπξηφηεξα είδε
ςαξηψλ

Αιηείο

891

Αιηεπηηθά
ζθάθε

556

Αιηεπηηθνί
ζχιινγνη

2

Αιηεπηηθά
θαηαθχγηα

8

Μνλάδεο
ηρζπνθαιιηεξγ

-

Ληκλνζάιαζζεο
Έθηαζε( )

-

Δγθαηαζηάζεηο
επεμεξγαζίαο&
ζπζθεπαζίαο
αιηεπκάησλ

-

Παξαγ. Πξντφλ /
έηνο

άιια είδε

εμαγσγέο

4. ΑΛΗΔΗΑ- ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΣΖΝ ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ-ΗΘΑΚΖ
9700 ΣΟΝΟΗ 10% ΔΘΝΗΚ. ΠΑΡΑΓΩΓΖ
ηελ πεξηνρή ησλ Π.Δ Κεθ/λίαο & Ηζάθεο δξαζηεξηνπνηνχληαη εηαηξείεο πξσηνπφξεο ζηνλ
θιάδν ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο. Μηα απφ ηηο πξψηεο κνλάδεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο πνπ ηδξχζεθαλ
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ζηελ Διιάδα ιεηηνχξγεζε ζηελ πεξηνρή καο ην 1983. Ζ εκπεηξία, ε ηερλνγλσζία θαη νη
δεμηφηεηεο ησλ ηρζπνιφγσλ ηεο επνρήο εθείλεο, κεηαθέξζεθαλ κε άξηζηα απνηειέζκαηα ζε
κεγάιεο κεηέπεηηα εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. Μνλάδεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο έρνπλ δηαπηζηεπηεί απφ
ηνλ ΔΛΟΣ (Πηζηνπνηεκέλν χζηεκα Πνηφηεηαο) θαη ιεηηνπξγνχλ κε ISO 9001 θαη HACCP ηα
νπνία εγγπψληαη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πγηεηλή ησλ πξντφλησλ ηνπο, ελψ εθηξέθνληαη ςάξηα κε
βηνινγηθέο κεζφδνπο ηα νπνία έρνπλ κεγάιε δήηεζε ζηελ εγρψξηα θαη ηελ επξσπατθή αγνξά.
Ο θιάδνο ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη ηδηαηηέξα ησλ

ζαιαζζνθαιιηεξγεηψλ είλαη ν πιένλ

δπλακηθφο θιάδνο θαη έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ δηαηήξεζε
ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ ζε λεζησηηθέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο. Ζ αλάπηπμε
ησλ ζαιαζζνθαιιηεξγεηψλ κπνξεί θαη πξέπεη λα γίλεηαη κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαζψο
ηπρφλ επηβάξπλζε ζε απηφ έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πξψηα ζηα εθηξεθφκελα ςάξηα κηαο
κνλάδαο.
Ζ πνηφηεηα ησλ εθηξεθφκελσλ ηρζχσλ είλαη άξηζηε θαη δελ πζηεξεί απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ
αιηεπφκελσλ ηρζχσλ. Ζ παξαγσγή ηζηπνχξαο-ιαπξαθηνχ γίλεηαη κε απφιπηα ειεγρφκελεο
ζπλζήθεο θαη ην ζηηεξέζην πιεζηάδεη πάξα πνιχ απηφ ηεο θπζηθήο δηαηξνθήο ηνπο. Οη
ειεγρφκελεο δε ζπλζήθεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο, απφ ζχγρξνλα ζπζθεπαζηήξηα φπνπ
ηεξνχληαη φινη νη θαλφλεο πγηεηλήο πνπ επηβάιιεη ε θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία, εγγπψληαη
ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. Ζ θαηαλάισζε ηρζχσλ ζηε ρψξα καο ζα πξέπεη λα απμεζεί.
Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ςάξηα πεξηέρνπλ πξσηεΐλεο αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ιηπαξά σ3 πνπ
ζπληζηψληαη γηα ηελ απνθπγή θαξδηνπαζεηψλ θαη άιισλ παζήζεσλ. Σν θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζα
πξέπεη λα ζηξαθεί ζηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή φπνπ ηα αιηεχκαηα ζα θαηέρνπλ ηελ πξψηε ζέζε
γηα ηελ εμαζθάιηζε πξσηετλψλ (Αξρείν Τπεξεζίαο Αιηείαο).

ΑΛΗΔΗΑ- ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΣΖΝ ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ-ΗΘΑΚΖ
9700 ΣΟΝΟΗ 10% ΔΘΝΗΚ.ΠΑΡΑΓΩΓΖ
κνλάδεο

θπξηφηεξα είδε
ςαξηψλ
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Αιηείο

310

Αιηεπηηθά ζθάθε

277

Αιηεπηηθνί
ζχιινγνη

7

Αιηεπηηθά
θαηαθχγηα

14 (4ραξαθη)

Μνλάδεο
ηρζπνθαιιηεξγ ζε
πισηνχο θισβνχο
ζηε ζάιαζζα
Έθηαζε
(1.021,5ζηξ.)

30

Ηρζπνγελλεηηθφο
ζηαζκφο

Δγθαηαζηάζεηο
επεμεξγαζίαο&
ζπζθεπαζίαο
αιηεπκάησλ

κπαξκπνχληα,
θνπηζνκνχξεο,
ιηζξίληα, ζπλαγξίδεο,
μηθίεο, ξνθνχο,
θεθαιφπνπια,
ρηαπφδηα, θαιακάξηα,
ζνππηέο ηζηπνχξεο θ.α.

Λαβξάθη
Σζηπνχξα
Δξπζξφο ηφλνο
Λνηπά(θαγθξί ,ιπζξίλη
,κπηάθη θ.α)

4850 ηφλνη
85 (βηνι)
3730 ηφλνη
45 (βηνι)
757
365

2881
ηφλνη
2235
ηφλνη
756
ηφλνη
129
ηφλνη

5.000.000 ηρζπδηα

2
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5. ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖΣΤΠΟΠΟΗΖΖ
Δπηρεηξήζεηο / βηνηερλίεο

ειαηνηξηβεία

Κέξθπξα

99 (θπγνθεληξ-θιαζζηθά)

ππξελειαηνπξγεία

1

Σππνπνηεηήξηα ιαδηνχ

2

νηλνπνηεία

7

Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ
(Κξέκεο, γηανπξηη ,ξπδνγαιν ,βνχηπξν, λσπφ γάια)

2

Δγθαηαζηάζεηο ηεκαρηζκνχ-επεμεξγαζίαο θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ θαη
παξαγσγήο παξαζθεπαζκάησλ θξέαηνο

4

Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο
αιακη Κέξθπξαο,ινπθάληθά,λνπκπνπιν)

5

πζθεπαζίαο επεμεξγαζίαο αιηεπκάησλ

2

Δγθαηαζηάζεηο κειηνχ

2

ηρζπνθαιιηέξγεηαο

1

Πνηνπνηία-Μεηαπνίεζεο ηππνπνίεζεο θνπκ θνπαη,
ιηθεξ-θξνπί γιαζέ, καξκειάδα

3

Παξαγσγήο θεξθπξατθήο κπχξαο

1
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Παξαγσγήο ηζηηζηκπχξαο

1

5. ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖΣΤΠΟΠΟΗΖΖ
Δπηρεηξήζεηο / βηνηερλίεο

ειαηνηξηβεία

Λεπθάδα

15 (θπγνθεληξ.θιαζζηθά)

Σππνπνηεηήξηα ιαδηνχ

2

νηλνπνηεία

6

Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ
(Κξέκεο, γηανχξηη ,ξπδφγαιν)

1

Δγθαηαζηάζεηο ηεκαρηζκνχ-επεμεξγαζίαο θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ θαη παξαγσγήο
παξαζθεπαζκάησλ θξέαηνο

2

Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο
(αιάκη αέξνο Λεπθάδνο-ινπθάληθν)

4

πζθεπαζίαο επεμεξγαζίαο αιηεπκάησλ

Δγθαηαζηάζεηο κειηνχ
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ηρζπνθαιιηέξγεηαο
παξαδνζηαθά πξντφληα (παζηέιη δαραξψδε πξντφληα , καληνιάην, ιαδφπηηα,
ιαδνθνχινπξα- ρξεζηκνπνηψληαο παιηέο ζπληαγέο

7

ζνθνιαηνπνηία

1

Πνηνπνηία πνπ παξάγεη ιηθέξ (ξνδνιί, θαλέια, γαξίθαιν, ζνκάδα, θ.α.), θνληάθ θαη
νχδν.

1

5. ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖΣΤΠΟΠΟΗΖΖ
Δπηρεηξήζεηο / βηνηερλίεο

Εάθπλζνο

ειαηνηξηβεία

40

Σππνπνηεηήξηα ιαδηνχ

6

Σππνπνηεηήξην ζηαθίδαο ―Zante cugrrants‖

1

νηλνπνηεία

7

Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ
(Κξέκεο, γηανχξηη ,ξπδφγαιν)

1

Δγθαηαζηάζεηο ηεκαρηζκνχ-επεμεξγαζίαο θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ θαη παξαγσγήο
παξαζθεπαζκάησλ θξέαηνο

Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο

πζθεπαζίαο επεμεξγαζίαο αιηεπκάησλ

Δγθαηαζηάζεηο κειηνχ
ηρζπνθαιιηέξγεηαο
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παξαδνζηαθά πξντφληα (παζηέιη δαραξψδε πξντφληα , καληνιάην, ιαδφπηηα, ιαδνθνχινπξαρξεζηκνπνηψληαο παιηέο ζπληαγέο

6

5.ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖΣΤΠΟΠΟΗΖΖ
Επιχειρήςεισ / βιοτεχνίεσ

ειαηνηξηβεία

Κεθαινληά-Ηζάθε

14 (12 ηξηθαζ,1 δηθαζ,1
παξαδ)

Σππνπνηεηήξηα ιαδηνχ

1

νηλνπνηεία

10

Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ
(Κξέκεο,γηανπξηη,ξπδνγαιν)

5

Δγθαηαζηάζεηο ηεκαρηζκνχ-επεμεξγαζίαο θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ θαη παξαγσγήο
παξαζθεπαζκάησλ θξέαηνο

2

Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο
(αιάκη αέξνο -ινπθάληθν)

2

πζθεπαζίαο επεμεξγαζίαο αιηεπκάησλ

2

Δγθαηαζηάζεηο κειηνχ

1

ηρζπνθαιιηέξγεηαο

2

παξαδνζηαθά πξντφληα (παζηέιη δαραξψδε πξντφληα , καληνιάην, κάληνια,
κπαξκπνπιέ, θνκθέην (παζηνθχδσλν) ρξεζηκνπνηψληαο παξαδνζηαθέο ζπληαγέο

6
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Παξαγφκελα πξντφληα θπηηθήο παξαγσγήο ζηελ ΠΗΝ
Πξντφληα/π.ε

Κέξθπξα

Λεπθάδα

Εάθπλζνο

Κεθαινληά
Ηζάθε

ειαηφιαδν

1.520 tn-4.1131tn
εθ ησλ νπνίσλ
3,5-7.5 tn ην ΔΞ.Π*
1,5-5,5 tn ην Π**
1515-4100 tn ην Λ***

450-1100 tn εθ ησλ
νπνίσλ πεξίπνπ ην κηζφ
είλαη παξζέλν θαη έμηξα
παξζέλν.

7500 κέρξη 8500 tn
ΔΞ. ΠΑΡΘ

1500-2000 tn απφ
ηνπο νπνίνπο ην
90% είλαη παξζέλν
θαη έμηξα παξζέλν
ειαηφιαδν

ειηέο
ππξελέιαην

150 ton ( ζηνηρεία ηνπ
2011-2012)
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Οίλνη(Δ,Λ)
Βεξληέα(ιεπθφο
ηνπηθφο νίλνο κε
νλνκαζία θαηά
παξάδνζε)

40 tn ΠΓΔ (Λ) &
103 tn (Λ-Δ) επηηξαπ.
Ζ πνζφηεηα πνπ
δηαθηλείηαη ρχκα
ή παξάγεηαη ζηα
λνηθνθπξηά δελ
αλαθέξεηαη ζην πίλαθα

ηαθίδα
Εαθχλζνπ
Δπηηξαπέδηα
ζηαθχιηα

200 tn ΠΓΔ (Δ –Λ) & 400
tn επηηξαπ .(Δ-Λ)

150 tn Βεξληέα

πνζφηεηα

Πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο

200 tn ΠΓΔ(Λ/Δ) &
4100tn (Δ/Λ) &

ΠΟΠ
1. Ρνκπφια
240- 350 tn.
2. Μνζράηνο ~5 10tn
3. Μαπξνδάθλε 35tn
ΠΓΔ (Λ) 25tn
ΠΓΔ (Δ) 15 tn

2300tn

Πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο

Πνιχ κηθξέο
πνζφηεηεο

Πνιχ κηθξέο
πνζφηεηεο

Οξηζκνί θαλ(ΔΚ)1234/2007(Παξάξηεκα XVI ζει115), θαλ(ΔΚ)1012/2002
1.ΠΑΡΘΔΝΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΑ
Έιαηα ιακβαλφκελα απφ ηνλ ειαηφθαξπν κφλν κε κεραληθέο κεζφδνπο ή άιιεο θπζηθέο επεμεξγαζίεο κε
ζπλζήθεο πνπ δελ πξνθαινχλ αιινίσζε ηνπ ειαίνπ, θαη ηα νπνία δελ έρνπλ ππνζηεί θακία άιιε
επεμεξγαζία πιελ ηεο πιχζεο, ηεο κεηάγγηζεο, ηεο θπγνθέληξηζεο θαη ηεο δηήζεζεο· εμαηξνχληαη ηα
έιαηα πνπ ιακβάλνληαη κε δηαιχηεο, κε βνεζεηηθέο χιεο παξαιαβήο πνπ έρνπλ ρεκηθή ή βηνρεκηθή
δξάζε, ή κε κεζφδνπο επαλεζηεξνπνίεζεο ή πξφζκεημεο κε έιαηα άιιεο θχζεο.
Σα παξζέλα ειαηφιαδα θαηαηάζζνληαη απνθιεηζηηθά θαη πεξηγξάθνληαη κε ηηο αθφινπζεο νλνκαζίεο:
α) Εξαιπετικό παπθένο ελαιόλαδο
Παξζέλν ειαηφιαδν ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, εθθξαδφκελε ζε ειατθφ νμχ,
δελ ππεξβαίλεη ηα 0,8 g αλά 100 g θαη ηνπ νπνίνπ ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζχκθσλα κε
ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία απηή.
β) Παπθένο ελαιόλαδο
Παξζέλν ειαηφιαδν ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, εθθξαδφκελε ζε ειατθφ νμχ,
δελ ππεξβαίλεη ηα 2 g αλά 100 g θαη ηνπ νπνίνπ ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία απηή.
γ) Ελαιόλαδο λαμπάντε
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Παξζέλν ειαηφιαδν ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, εθθξαδφκελε ζε ειατθφ νμχ,
ππεξβαίλεη ηα 2 g αλά 100 g ή/θαη ηνπ νπνίνπ ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία απηή.

Παξαγφκελα πξντφληα θπηηθήο παξαγσγήο ζηελ ΠΗΝ
Πξντφληαο/π.ε

Κέξθπξα

Λεπθάδα

Πεπνληά Εαθχλζνπ
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Κεθαινληά
Ηζάθε

650
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Νεξνθξεκπδν
Εαθχλζνπ

200 tn (κ. π)

Λαζνχξηα

3 tn/έηνο

Φαθή εγθινπβήο

20-25 tn/έηνο

Κνπκ-θνπαη

80-100 tn/έηνο

Αξσκαηηθά

κηθξέο πνζφηεηεο

κηθξέο πνζφηεηεο

κηθξέο πνζφηεηεο

230θηιά ξίγαλε
215 θηιά ιεβάληα
Καη κηθξέο
πνζφηεηεο απφ
άιια αξσκαηηθά

ΠΟΠ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΖ ΠΗΝ
•

ΠΟΠ Κεθαιιελίαο :

α)Εψλε

Ρνκπφιαο

Κεθαιιελίαο

(Τ.Α.386323/3803/10-11-1976,ΠΓ

15/28-12-

1981,ΤΑ 324953/4711/20-08-1982)
β)Εψλε Μαπξνδάθλεο Κεθαιιελίαο (ΒΓ 386/22-05-1971, ΤΑ 386323/3803/10-111976,ΠΓ 201/05-05-1993,ΠΓ 198/23-07-1994) θαη
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γ)Εψλε Μνζράηνπ Κεθαιιελίαο (ΒΓ 386/22-05-1971,ΤΑ 386323/3803/10-111976,ΠΓ 242/18-03-1982)
•

ΠΟΠ Εαθχλζνπ :

ηαθίδα Εαθχλζνπ Ζκεξ. θαηαρψξεζεο 31/5/2008 (Καλ. (ΔΚ) 483/2008)

ΠΓΔ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΖ ΠΗΝ
•

Οίλνη

•

ΠΓΔ Κεθαινληάο

α) ΠΓΔ Μαληδαβηλάηα ππ. αξηζκ απφθ.: 344787/1996 Τπ. Γεσξγίαο
β)ΠΓΔ Μεηαμάηα ππ. αξηζκ. απφθ: 330580/1996 Τπ. Γεσξγίαο θαη
γ)ΠΓΔ Πιαγηέο Αίλνπ ππ. αξηζκ απφθ.: 259740/1997(ε νπνία ηξνπ. κε ηελ ππ.
αξηζκ.201612/12-12-2011

Απφθαζε

ηνπ

Τπ.

Αγξνηηθήο

Οηθνλνκίαο

θαη

Κηεληαηξηθήο)
•

ΠΓΔ Κέξθπξαο

α) ππ. αξ.απνθ:330585/7.8.1996 (θεθ 765/Β/28.8.1996) Σνπηθφο νίλνο Κέξθπξαο
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ αξ.απνθ.:316844/29.11.2004 (θεθ
1850/Β/14.12.2004)
β) ΠΓΔ ππ. αξηζκ απφθ.:.316853/29.11.2004 ν Σνπηθφο Οίλνο Υαιηθνχλαο (θεθ
1850/Β/14.12.2004)
•

ΠΓΔ Εάθπλζνο: Τπ. αξηζκ. απφθ :310945/24-12-2010 Τ. Α.Α.Σ

(ΦΔΚ 2042 η. Β’)
ΠΓΔ ΒΔΡΝΣΔΑ Ολνκαζία θαηά Παξάδνζε Εαθχλζνπ
•

ΠΓΔ Λεπθάδνο: Τπ. αξίζκ. απφθ. 361601/ 23-5-2000 ηνπ Τ. Α.Α.Σ

Διαηφιαδα
•

ΠΓΔ Εάθπλζν: Ζκεξνκελία θαηαρψξεζεο 17/7/1998

αξηζ. αλαγλψξηζεο: 379565/20.8.1993 (Καλ. (ΔΚ) 1549/98)
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ΠΓΔ Κεθαινληά :ππ. αξηζκ.315782/14-01-1994(ΦΔΚ 15/14-01-1994) Απφθαζε ηνπ
Τπ. Γεσξγίαο
Κέξθπξα
ΠΓΔ Άγηνο Μαηζαίνο αξ. απφθαζεο θαηαρψξεζεο νλνκαζίαο C321/2003 ζει.43,
ΚΑΝ (ΔΟΚ) αξηζ. 2081/92 Σνπ πκβνπιίνπ
•

Απφ εζπεξηδνεηδή

•

Κνπκ-θνπαη

ΠΓ Δ Κέξθπξαο: ππ’ αξ. απνθ. :317718/14.01.1994 (ΦΔΚ 6/11.01.94)

ΣΟΜΔΑ

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ

ΓΑΛΑΚΣΟ

ΚΑΗ

ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
•

ηελ πεξηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ παξάγεηαη πνιχ κηθξή πνζφηεηα
γάιαθηνο ζπγθξηηηθά κε ηε ζπλνιηθή παξαγσγή ηεο ρψξαο (ην 1,04% πεξίπνπ ηνπ
πξφβεηνπ γάιαθηνο, ην 1,35% πεξίπνπ ηνπ γίδηλνπ γάιαθηνο θαη ην 0,01% πεξίπνπ
ηνπ αγειαδηλνχ γάιαθηνο ηεο ρψξαο πνπ παξαδίδεηαη ζε κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο).
Παξαηεξνχληαη δηαθνξέο απφ λεζί ζε λεζί.

•

Ζ Κεθαινληά είλαη ην λεζί κε ηε κεγαιχηεξε παξαγσγή θαη αμηνπνίεζε ηνπ
πξφβεηνπ θαη ηνπ γίδηλνπ γάιαθηνο παξάγνληαο θπξίσο ιεπθφ ηπξί άικεο. Ζ
Κέξθπξα, θαη ιηγφηεξν ε Εάθπλζνο, εκθαλίδνπλ θάπνηα παξαγσγή θαη αμηνπνίεζε
αγειαδηλνχ γάιαθηνο ελψ ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο γάιαθηνο ηεο Λεπθάδαο
εκθαλίδεηαη λα δηαθηλείηαη εθηφο λεζηνχ.
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ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΖ ΠΗΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΓΑΛΑ
Βαξειίζην ιεπθφ ηπξί άικεο (πξψελ θέηα Κεθ/λίαο).
Δίλαη έλα παξαδνζηαθφ ηπξί πνπ παξαζθεπάδεηαη απφ ηελ νκεξηθή επνρή. Ζ ηέρλε ηεο
παξαζθεπήο ηεο θέηαο εμαπιψζεθε ζηελ ππφινηπε Διιάδα αιιά θαη ζε γεηηνληθέο
ρψξεο απφ θεθαιινλίηεο ηπξνθφκνπο πνπ είραλ γίλεη δηάζεκνη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ηπξηνχ. Δίλαη άζπξν καιαθφ ηπξί θαη ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν ή ηξεηο
κήλεο λα σξηκάζεη απνθιεηζηηθά ζε μχιηλα βαξέιηα. Γηα λα παξαζθεπαζζεί έλα θηιφ
ηπξί απαηηνχληαη γχξσ ζηα ηέζζεξα θηιά γάια (70% πξφβεην, 30% θαηζηθίζην). Σα
ιηπαξά είλαη γχξσ ζην 25%.
Σν θεθαινηχξη Κεθ/λίαο είλαη παξαδνζηαθφ ζθιεξφ ηπξί, πνπ έρεη αικπξή γεχζε,
ρξψκα ππνθίηξηλν, πινχζηα απνξξνή βνπηχξνπ θαη ε φςε ηεο ηνκήο ηνπ είλαη
ζπνγγψδεο (κεγάιεο ηξχπεο). Ζ δηαθνξά ηνπ απφ άιια θεθαινηχξηα είλαη φηη γηα λα
σξηκάζεη ζπληεξείηαη ζε δεμακελέο άικεο θαη δελ κπαίλεη ζην ςπγείν. Ο ηξφπνο
παξαζθεπήο ηνπ (άικε) δείρλεη θαη ηελ αλάγθε πνπ είραλ παιηά λα δηαηεξήζνπλ γηα
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ην πξντφλ ρσξίο λα αιινησζεί, αθνχ δελ ππήξραλ ζπλζήθεο
ςχμεο θαη ειεγρφκελεο ζεξκνθξαζίαο. Γηα λα παξαρζεί έλα θηιφ θεθαινηχξη
απαηηνχληαη 6 – 6,5 θηιά γάια (80% πξφβεην – 20% θαηζηθίζην). Σα ιηπαξά ηνπ είλαη
40% πεξίπνπ.
Λαδνηχξη Εαθχλζνπ :Σν ζπγθεθξηκέλν πξντφλ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Εαθχλζνπ θαη
γλσζηφ ζε πνιιέο αγνξέο εθηφο ηεο ηνπηθήο. πλδέεηαη δε απφ ζεηξάο αηψλσλ κε ηελ
παξαδνζηαθά αζθνχκελε ηπξνθνκία θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θηελνηξνθίαο ηεο
πεξηνρήο. Δπί πιένλ ηα επξείαο απνδνρήο νξγαλνιεπηηθά θαη πνηνηηθά ηνπ
ραξαθηεξηζηηθά ην θαζηζηνχλ ζηφρν αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ απφ θνξείο εκπνξίαο
νκνεηδψλ πξντφλησλ εληφο θαη εθηφο Εαθχλζνπ .
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Παξάγεηαη απφ αλάκεημε πξφβεηνπ & γηδηλνχ γάιαθηνο. Ζ ζπλήζεο αλαινγία αλάκεημεο
πξφβεηνπ θαη γηδηλνχ γάιαθηνο ζηα νξγαλσκέλα ηπξνθνκεία είλαη 80/20, ζε εμαηξεηηθέο
δε πεξηπηψζεηο πξνζηίζεηαη αγειαδηλφ γάια.
Ζ ηδηαηηεξφηεηα είλαη φηη σξηκάδεη θαη απνζεθεχεηαη ζε ειαηφιαδν, γεγνλφο πνπ
πξνζδίδεη ηδηαίηεξα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά επηζπκεηά ζηνλ θαηαλαισηή. Δίλαη
εκίζθιεξν ηπξί κε 45-50% πγξαζία θαη κε 35% ιηπνπεξηεθηηθφηεηα.
ηξνχγθα απφ πξφβεην Ληλαξάο (Κέξθπξαο)

Πξντφληα Εσηθήο Πξνέιεπζεο ζηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ
Πξντφληαο/π.ε
Με βάζε ην γάια

Κέξθπξα
Σφλνη / έηνο

Λεπθάδα
Σφλνη / έηνο

Εάθπλζνο
Σφλνη / έηνο

Κεθαινληά
Ηζάθε
Σφλνη / έηνο

Γάια
(πξφβεην-αγειαδηλφ-γίδηλν)

7,5 αγειαδηλφ

250 αηγνπξφβεηνπ

-

5,5-6,5 πξφβεην

250 πξφβεην

3-3,5 γίδηλν

βνχηπξν

15

-

Σπξί ιεπθφ

20

5

Λαδνηπξη (Εαθχλζνπ)

1)

200

Μπδήζξα θέηαο

1

2) Μπδήζξα θεθαινηπξηνχ

250-300
30-40

Πξέληδα (κπδήζξα θέηαο
εκπινπηηζκέλε κε ηξίκκαηα
άιισλ ηπξηψλ, ειαηφιαδνπ θ
ζπκάξη)

10

Κεθαινηχξη Κεθαιιελίαο

Γηανχξηηα, θξέκεο,
ξπδφγαια

1300-1400
(πξψελ θέηα
Κεθαιιελίαο)

30-40

370

160
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ΣΟΜΔΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΡΔΑΣΟ ΚΑΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΡΔΑΣΟ

•

ηελ πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο
ηαηηζηηθήο ηνπ ΤΠΑΑΣ, ε παξαγσγή θξέαηνο ην έηνο 2009 αλήιζε ζε: 960,4
ηφλνπο θξέαηνο βννεηδψλ (1,63 % ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο θξέαηνο βννεηδψλ),
810,8 ηφλνπο πξφβεηνπ θξέαηνο (1,12 % ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο πξφβεηνπ),
643,7 ηφλνπο αίγεηνπ θξέαηνο (1,77 % ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο αίγεηνπ), 828,9
ηφλνπο ρνηξηλνχ θξέαηνο (0,72 % ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ρνίξεηνπ) θαη 733,4
ηφλνπο θξέαηνο πνπιεξηθψλ (0,39 % ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο θξέαηνο
πνπιεξηθψλ).

•

Όζνλ αθνξά

ζηελ

κεηαπνηεηηθή

ππνδνκή,

ζεκεηψλεηαη

φηη

ππάξρνπλ 8

ηεκαρηζηήξηα – επηρεηξήζεηο παξαζθεπήο θξεαηνζθεπαζκάησλ θαη 5 ηεκαρηζηήξηα
πνπιεξηθψλ. Γελ ππάξρεη ζηελ Πεξηθέξεηα θαλέλα ζθαγείν κε αξηζκφ έγθξηζεο
(πεγή: Γ/λζε Κηεληαηξηθήο ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ.). Οη αλάγθεο ζθαγήο θαιχπηνληαη απφ
Γεκνηηθά ζθαγεία, έλα ζε θάζε λεζί, εθηφο απφ ηε Λεπθάδα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε
άδεηα ηνπ Πεξηθεξεηάξρε.

•

Δπελδπηηθά πξνγξάκκαηα, φπσο ην Μέηξν 1.2.3. ηνπ Π.Α.Α., βνεζνχλ ζηελ αχμεζε
ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ κε ηελ
ζηήξημή ηνπο ζε ζέκαηα πηνζέηεζεο θαη αλάπηπμεο θαηλνηνκηψλ θαη ηερλνινγηθνχ
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εμνπιηζκνχ, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, θαζψο επίζεο, θαη ηεο πγηεηλήο θαη ηεο
αζθάιεηαο ησλ πξντφλησλ ηνπο

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ
Πξντφληαο/π.ε
Με βάζε ην θξέαο

Κέξθπξα
Σφλνη / έηνο

Λεπθάδα
Σφλνη / έηνο

Εάθπλζνο
Σφλνη / έηνο

Κεθαινληά
Ηζάθε
Σφλνη / έηνο

Κξέαο βφεην

6,5

12
200

184

20
598

Κξέαο αηγνπξφβεην

Ακλνεξίθηα 37,5

ζαιάκη

175

λνπκπνπιν

55

ινπθάληθα

120

240

θαη κηθξέο
πνζφηεηεο
ινπθάληθσλ

Κξέαο πνπιεξηθψλ

Λνηπά
θξεαηνζθεπάζκαηα

-

160

-

Μηθξέο πνζφηεηεο

-

146

-

3.6 (θνπλέιηα)

6. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΖ Π.Η.Ν
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ε φια ηα λεζηά ηεο Πεξηθέξεηαο καο παξάγνληαη αλάινγα ηεο ζπλήζεηεο ησλ θαηνίθσλ
δηάθνξα παξαδνζηαθά πξντφληα.
ηελ Κέξθπξα, ηέηνηα είλαη ην θνπκ-θνπαη , ε ηζηηζπκπχξα, ην ιηκνληζειν,ε Κεξθπξατθή
κπχξα , ζπθφπηηα ή ζπθνκαΐδα, ην λνχκπνπιν, ην ζαιάκη Κεξθχξαο θαη ηα ινπθάληθα.
Ο καρπός από ηο κοσμ κοσαη είναι εζπεριδοειδές, ποσ μεηαποιείηαι ζηο ομώνσμο λικέρ,
θροσί γλαζέ και ζε μικρόηερες ποζόηηηες ζε μαρμελάδα και γλσκό ηοσ κοσηαλιού. Πωλείηε
ζε ηοπικά παραδοζιακά μαγαζιά αλλά και ζε Σοσπερ Μάρκεη. Είναι ένα από ηα προϊόνηα
ποσ ζτεδόν κάθε επιζκέπηης παίρνει μαζί ηοσ θεύγονηας από ηην Κέρκσρα. Οι ίδιες
επιτειρήζεις παραζκεσάζοσν μάνηολες και μανηολάηα.
Απφ ιεκφληα παξαζθεπάδεηαη ην ιηκνληζέιν (είδνο απεξηηίθ) θαη ε ηζηηζηκπχξα (είδνο
αλαςπθηηθνχ) Ζ ηζηηζηκπχξα «θνπβαιά» ηελ λεφηεξε ηζηνξία ηεο Κέξθπξαο, απνηειεί ζήκα
θαηαηεζέλ ησλ Δπηαλήζσλ απφ ηελ επνρή ηεο αγγιηθήο θπξηαξρίαο θαη γλσξίδεη κεγάιε
επηηπρία ζηα θαθέ, ηηο ηαβέξλεο θαη ηα κίλη κάξθεη ηνπ λεζηνχ. Γηαηεξείηαη απνθιεηζηηθά ζην
ςπγείν, ζαλ ην γάια, γη απηφ θαη δελ είλαη εχθνιε ε εμαγσγή ηεο. Μνλαδηθή επθαηξία λα ηε
δνθηκάζεη έρεη ν επηζθέπηεο ηεο Κέξθπξαο, πνπ ζα δεηήζεη ην πνηφ κε ηελ ηζηνξηθή
θαηαγσγή, ηελ παξαδνζηαθή ζπληαγή θαη ηελ ηνλσηηθή γεχζε.
ηε βφξεηα Κέξθπξα, ζηελ πεξηνρή ηνπ Αξίιια, παξαζθεπάδεηαη ε θεξθπξατθή θξέζθηα
κπχξα, ζε έλα κηθξφ, αιιά ζχγρξνλν δπζνπνηείν. Ζ Κεξθπξατθή Μηθξνδπζνπνηία
παξαζθεπάδεη ηέζζεξα είδε κπχξαο:
ε Royal Ionian: μαλζηά, δξνζηζηηθή κπχξα απφ παιηά Σζέρηθε ζπληαγή, είλαη αξσκαηηθή κε
έληνλν ραξαθηήξα
ε Real Ale Bitter: θαζηαλφρξσκε κπχξα, ε γεχζε ηεο έρεη κηα επράξηζηε πηθξάδα θαη
πινχζην άξσκα ε Ionian Epos: ζχκθσλα κε ηνλ Όκεξν ζην έπνο ηεο "Οδχζζεηαο" ν
βαζηιηάο ησλ Φαηάθσλ Αιθίλννο θχιαζζε ζε θξαηήξεο αζεκέληνπο θαη ρξπζνχο θξίζηλν
νίλν. Με έκπλεπζε θαη νδεγφ ηελ αλαθνξά απηή δεκηνπξγήζεθε, θαη πάιη ζην λεζί ησλ
Φαηάθσλ, ν δηθφο καο Κξίζηλνο Οίλνο.
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ε Real Ale Special: μαλζνθφθθηλε κπχξα, κε θξνπηψδεο άξσκα θαη βεινχδηλε γεχζε
πθφπηηα ή ζπθνκαΐδα εθιεθηφο νπδνκεδέο, πνπ θηηάρλεηαη απφ απνμεξακέλα ζχθα, νχδν,
πηπέξη θαη άιια κπαραξηθά. Παξαζθεπάδεηαη απφ θάπνηεο κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο θνπκ
θνπαη, ελψ δελ ιείπεη απφ ηα θεξθπξατθά λνηθνθπξηά πνπ αγαπνχλ ηελ παξάδνζε.
Σα ινπθάληθα, ηα ζαιάκηα θαη ηα λνχκπνπια (θαπληζηφ ρνηξηλφ θηιέην) Κεξθχξαο
παξαζθεπάδνληαη κε ληφπηεο ζπληαγέο απφ ρνηξηλά πνπ εθηξέθνληαη ζε πξφηππεο κνλάδεο
ηνπ Ννκνχ.

Σν λνχκπνπιν θαη ην ζαιάκη ήδε βξίζθεηαη ζηηο αγνξέο ηεο ππφινηπεο

Διιάδαο θαη νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ελδερφκελε αχμεζε ηεο
δήηεζεο.
Σν πεξίθεκν απζεληηθφ βνχηπξν Κεξθχξαο, κε ην κνλαδηθφ άξσκα, έρεη αξρίζεη λα
παξάγεηαη θαη πάιη.
Γπζηπρψο, ην βνχηπξν παξάγεηαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο, δηφηη ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί
πξψηε χιε, γάια, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηδηφθηεηε κηθξή θηελνηξνθηθή κνλάδα.

Λεπθάδα:
ηελ Λεπθάδα ππάξρνπλ ηξείο εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ηνπ θεκηζκέλνπ
θαη παγθνζκίσο γλσζηνχ αιιαληηθνχ κε ηελ νλνκαζία «αιάκη αέξνο Λεπθάδαο». Τπάξρεη
ελδηαθέξνλ γηα ηελ έληαμή ηνπ ζηα Πξντφληα Γεσγξαθηθήο έλδεημεο (ΠΓΔ).
ε κηθξέο πνζφηεηεο γηα νηθηαθή θπξίσο ρξήζε παξαζθεπάδεηαη μηλνκπδήζξα ή
ζαιακνχξα, έλα πξντφλ πνπ κνηάδεη ζηε γεχζε κε γαινηχξη. Παξαζθεπάδεηαη απφ
αηγνπξφβεην γάια θαη σξηκάδεη επίζεο κέζα ζε αηγνπξφβεην γάια.
Σέινο, ππάξρνπλ επηά (7) βηνηερλίεο πνπ παξάγνπλ παξαδνζηαθά, δαραξψδε πξντφληα
–παζηέιη, καληνιάην, ιαδφπηηα, ιαδνθνχινπξα, γιπθά θνπηαιηνχ- ρξεζηκνπνηψληαο παιηέο
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ζπληαγέο, κία ζνθνιαηνπνηία, θαη κία πνηνπνηία πνπ παξάγεη ιηθέξ (ξνδνιί, θαλέια,
γαξίθαιν, ζνκάδα, θ.α.), θνληάθ θαη νχδν.
Εάθπλζνο: δξαζηεξηνπνηνχληαη 6 εξγαζηήξηα πνπ παξάγνπλ παξαδνζηαθά, δαραξψδε
πξντφληα –παζηέιη, καληνιάην, κάληνιεο, θαη παμηκάδηα ζηαθίδαο ρξεζηκνπνηψληαο
παιηέο ζπληαγέο.
Κεθαιελία θαη Ηζάθε:
Ζ κπδήζξα πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ιεπθφ βαξειίζην ηπξί (κπδήζξα θέηαο) είλαη καιαθή
ηχπνπ αλζφηπξν κε 6% πεξίπνπ ιηπαξά θαη έρεη γιπθηά γεχζε. Πξνέξρεηαη απφ ηνλ
νξξφ ηνπ γάιαθηνο πνπ βξάδεηαη γχξσ ζηνπο 90 0 C. Ζ κπδήζξα αλεβαίλεη θαη ζπιιέγεηαη.
Γηαηίζεηαη καιαθή κε γιπθηά γεχζε αιιά θαη αιαηίδεηαη γηα λα δηαηεξεζεί πεξηζζφηεξν
(εκίζθιεξε κπδήζξα).
Ζ κπδήζξα πνπ πξνέξρεηαη απφ ην θεθαινηχξη (κπδήζξα θεθαινηπξηνχ) έρεη πνιιά
ιηπαξά 40% επεηδή ην γάια πήδεη ζε πςειφηεξε ζεξκνθξαζία θαη πεξλάεη έηζη κεγάιν
κέξνο ηνπ βνπηχξνπ ζην εμαηξεηηθφ απηφ πξντφλ. Δίλαη πνιχ γλσζηφ θαη έρεη κεγάιε
δήηεζε.
Έλα άιιν πξντφλ ε πξέληδα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ κπδήζξα θαη εκπινπηίδεηαη κε
ηξίκκαηα άιισλ ηπξηψλ, ειαηνιάδνπ θαη ζπκαξηνχ, έρεη θξεκκψδε εκθάληζε θαη είλαη
επξέσο γλσζηή θαη σο ζπεζηαιηηέ ηνπ λεζηνχ.
Οη κάληνιεο Κεθαιιελίαο , ην κπαξκπνπιέ , δχν παξαδνζηαθά δαραξψδε πξντφληα κε βάζε
ην ακχγδαιν, κνλαδηθήο λνζηηκηάο, καδί κε ην θνκθέην (παζηνθχδσλν), είλαη ηα δψξα πνπ νη
επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ καο θεχγνληαο παίξλνπλ ζηηο απνζθεπέο ηνπο.
Δηδηθά ε κάληνια, ε κηθξή ιηρνπδηά κε ην θφθθηλν ρξψκα πνπ αξέζεη ζε φινπο, πήξε ην φλνκά
ηεο απφ ηελ ηηαιηθή ιέμε ''mandorla'' πνπ ζεκαίλεη ακχγδαιν. Ζ δάραξε ήηαλ παλάθξηβε, αιιά
θαη ζπάληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βελεηζηάληθεο δηνίθεζεο – θαηνρήο. Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο
θαηαζθεπήο κάληνιαο είραλ γίλεη κε ην ιηβαληζηήξη - ην ζπκηαηφ. ηελ εμέιημε ηνπ γιπθνχ
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εδέζκαηνο νη θαηαζθεπαζηέο ηνπ πξφζζεζαλ θαη ιίγν ρξψκα - εμνχ θαη ην ζεκεξηλφ θφθθηλν
ρξψκα ηεο κάληνιαο.
ηηο κέξεο καο 2 είλαη ηα είδε πνπ παξαζθεπάδνληαη. Σν θιαζζηθφ θφθθηλν – κε ην
θαξακειφρξσκα θαη ην θαθέ, κε γεχζε κειηνχ.
Ζ κάληνια είλαη έλα έδεζκα ηδηαίηεξα αγαπεηφ φρη κφλν ζηελ Κεθαινληά αιιά θαη ζε νιφθιεξε
ηελ Διιάδα θαζψο θαη ζηελ Δπξψπε, ηνλ Αξαβηθφ θφζκν θαη ηελ Ακεξηθή.
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ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΣΧΝ ΝΖΗΧΝ ΣΖ Π.Η.Ν

•

Μηθξφο θιήξνο, πνιπηεκαρηζκφο ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη πςειέο αμίεο γεο .

•

Ο κεγάινο αξηζκφο γεξαζκέλσλ αγξνηψλ

•

Απφηνκε ζηξνθή ησλ θαηνίθσλ ησλ λεζηψλ καο θπξίσο απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ΄80 θαη
κεηά κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ζρεδφλ εγθαηάιεηςε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζε κεγαιχηεξν ή
κηθξφηεξν βαζκφ ζε θάπνηα απφ απηά.

•

Ζ ρακειή ηηκή ηνπ ιαδηνχ θαη ε πνιηηηθή ησλ επηδνηήζεσλ έδσζαλ ηελ ραξηζηηθή
βνιή ζε πνιιέο θαιιηέξγεηεο. Γηα παξάδεηγκα κεγάιν ηκήκα ηνπ ειαηψλα ηεο Κέξθπξαο
εγθαηαιείθηεθε θαη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε επηδφηεζε δηλφηαλ ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε
πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ ειαηνιάδνπ , ρεηξνηέξεςαλ.

•

Υακειή εθκεράληζε, κε απνηέιεζκα ην κηθξφ εηζφδεκα ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ

•

Ζ απφζηαζε απφ ηελ επεηξσηηθή ρψξα ζπληειεί ψζηε νη ηηκέο αγξνεθνδίσλ θαη
δσνηξνθψλ λα είλαη πςειφηεξεο απφ ηελ φηη ζηελ άιιε Διιάδα θαη επνκέλσο λα
αλεβάδνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ

•

Λφγν γεσγξαθηθήο ζέζεο ηα λεζηά καο δέρνληαη πνιιέο βξνρνπηψζεηο θαη έρνπλ
πςειά πνζνζηά πγξαζίαο αηηία γηα ηελ αλάπηπμε πνιιψλ κπθεηνινγηθψλ αζζελεηψλ ζε
φιεο ηηο θαιιηέξγεηεο θαη θπξίσο ειηά, ακπέιη, θαη νπσξνθεπεπηηθά, κε απνηέιεζκα ηελ
ππνβάζκηζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.

•

Δπίζεο ιφγσ ηνπ αλάγιπθνπ ηνπ εδάθνπ ηνπο (εκηνξεηλφ) θαζίζηαληαη δχζθνιεο νη
θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο (θπηνπξνζηαζία, εληνκνθηνλία, άξνζε, ιίπαλζε θιάδεκα) θαη
επνκέλσο ε ζπιινγή ησλ πξντφλησλ (πρ ζπιινγή ειαηνθάξπνπ )
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•

Ζ έιιεηςε αγξνηηθήο νδνπνηίαο θαζηζηά κε πξνζβάζηκε

κεγάιε έθηαζε ηεο

θαιιηεξγήζηκεο γεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεξαζκέλν αγξνηηθφ πιεζπζκφ νδεγεί ζηελ
εγθαηάιεηςε ηεο.
•

Ζ έιιεηςε επηκφξθσζεο ησλ αγξνηψλ ζηηο λέεο θαιιηεξγεηηθέο
,ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ηνπο θαη

ηερληθέο

παξφηξπλζεο ζηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ

πξντφλησλ.
•

Έιιεηςε πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ παξαγσγή
αληαγσληζηηθφηεξσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, πέξαλ ηεο ειηάο

•

Αδπλακία ζπγθξφηεζεο νκάδσλ παξαγσγψλ γηα δηεθδίθεζε θνηλψλ ζηφρσλ θαη
ζπκθεξφλησλ ηνπο

•

Έιιεηςε

ππνδνκψλ ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο ,ηππνπνίεζεο-εκπνξίαο θαη

αδπλακία ζηελ αιπζίδα παξαγσγή- κεηαπνίεζε –ηππνπνίεζε – δηάζεζε
•

Έιιεηςε αξδεπηηθψλ έξγσλ

•

Έιιεηςε εθζπγρξνληζκνχ ειαηνηξηβείσλ θαη ππνδνκψλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ
ηνπο θαη ππνπξντφλησλ ηνπο (π.ρ έλα ππξελειαηνπξγην ζε φια ηα Ηφληα)

•

χλδεζε ηεο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ επηαλεζηαθή θνπδίλα
θαη δηαηξνθή.

•

Έιιεηςε ρνξσζέηεζεο δσλψλ ρξήζεσο γεο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη
πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο, ζηηο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζηηο
θαιιηέξγεηεο.
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•

Κίλεηξα γηα ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ αγξνηψλ ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο , κε θξηηήξηα γηα ηηο

ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ
ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
ΦΤΣΗΚΖ,
ΕΧΗΚΖ
ΚΑΗ
ΗΥΘΤΟΚΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ.

λεζησηηθέο πεξηνρέο.
•

Γηακφξθσζε ειαζηηθφηεξσλ θξηηήξησλ φπσο θαη γηα ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ γηα ηελ
ζπκκεηνρή ησλ λέσλ καο ζηα δηάθνξα κέηξα, ιακβάλνληαο ππφςε ην λεζησηηθφ
ραξαθηήξα θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο απαζρφιεζεο ησλ λέσλ κεηά ην ηεηξάκελν ηνπ
ηνπξηζκνχ.

•

Δπηκφξθσζε ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ηηο ηνπηθέο θαιιηέξγεηεο θαη ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ
δπλακηθφηεξσλ θαιιηεξγεηψλ φπνπ είλαη εθηθηφ.

•

Βειηίσζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο αγξνηηθήο νδνπνηίαο θαη δηάλνημε λέσλ νδψλ φπνπ
ρξεηάδεηαη, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνληαη νη θαιιηεξγεηέο.
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•

Γξαζηηθά κέηξα γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ θεξθπξατθνχ ειαηψλα, αιιά θαη ησλ άιισλ
ειαηψλσλ ησλ Π.Δ, φπνπ απαηηείηαη, κέζα απφ πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο πξνθεηκέλνπ λα
γίλεη απνδνηηθφο ρσξίο λα ράζεη ηελ θπζηνγλσκία ηνπ.

•

Πηζηνπνίεζε σο ΠΓΔ ηνπ ειαηφιαδνπ ηεο Κέξθπξαο

•

Πξνψζεζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζε φιεο ηηο
θαιιηέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπκε πνηνηηθφηεξα πξντφληα απαιιαγκέλα φζν είλαη
δπλαηφλ απφ πξφζζεηεο ρεκηθέο νπζίεο.

•

Δθζπγρξνληζκφο θαη πηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ησλ ειαηνηξηβείσλ ζε θάζε
Π.Δ .Γεκηνπξγία κηθξψλ ππνδνκψλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ ησλ ειαηνηξηβείσλ
πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ φιεο νη πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ γηα θαζαξφ
πεξηβάιινλ.

•

Γεκηνπξγία θέληξνπ ζπιινγήο ειαηνππξήλα ζε θάζε λεζί θαη αλαδήηεζε ιχζεο γηα ηελ
πξνψζεζή ηνπ, φπνπ δελ ππάξρνπλ ππξελειαηνπξγία θαη είλαη δχζθνιν λα
θαηαζθεπαζηνχλ.

•

Δγθαηάζηαζε λέσλ ακπειψλσλ κε πηζηνπνηεκέλα θαη αλζεθηηθά ζηελ θπιινμήξα
ππνθείκελα απφ πνηθηιίεο νη νπνίεο είλαη ζπκθψλα κε ηηο ζπληζηψκελεο θαη επηηξεπφκελεο
πνηθηιίεο ηνπ ακπεινπξγηθνχ δηακεξίζκαηνο ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ φπσο απηέο αλαθέξνληαη
ζηελ ηειεπηαία ζε ηζρχ Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ ΤΠΑΑΣ, ζεβφκελνη πάληα ηηο ληφπηεο
πνηθηιίεο ηεο θάζε Π.Δ.

•

Οπζηαζηηθή ζηήξημε ζηα κηθξά νηλνπνηεία ηεο θάζε ΠΔ ,πξνθεηκέλνπ λα
εθζπγρξνληζηνχλ ή λα βειηησζνχλ θαη λα παξακείλνπλ δσληαλά θχηηαξα ηεο ηνπηθήο
νηθνλνκίαο.

•

χλδεζε ηνπ ηνπξηζκνχ κε ηα νηλνπνηία θαη θάζε επηρείξεζεο πνπ ζα δειψλεη φηη κπνξεί
λα δερζεί επηζθέςεηο ζην ρψξν ηεο.

•

Γεκηνπξγία εθζεηεξίσλ ζε ζεκεία ππνδνρήο ησλ ηνπξηζηψλ ( ιηκάληα ,αεξνδξφκηα) κε
ηνπηθά θαη παξαδνζηαθά πξντφληα πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ πην γλσζηά ζηνπο επηζθέπηεο
καο.
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•

Γεκηνπξγία ιίζηα απφ επηρεηξήζεηο φπσο εζηηαηφξηα ,μελψλεο, μελνδνρεία φπνπ ζα
πξνζθέξνληαη ληφπηα πξντφληα θαη ηνπηθή θνπδίλα ή επηαλεζηαθή θνπδίλα.

•

Γεκηνπξγία ππνζηεξηθηήο δνκήο πνπ κέιεκα ηεο ζα είλαη λα βνεζήζεη ηνπο παξαγσγνχο ή
ηηο επηρεηξήζεηο ψζηε λα νινθιεξψζνπλ ην θάθειν γηα ηελ πηζηνπνίεζε πξντφλησλ σο
ΠΟΠ, ΠΓΔ ή Ηδηφηππα πξντφληα .

•

Πξνψζεζε ελεξγεηψλ πξνθεηκέλνπ ζεκαληηθά πξντφληα ησλ Π.Δ λα θέξνπλ ηελ έλδεημε
«λεζησηηθφ πξντφλ» .

•

Υνξσζέηεζε δσλψλ ρξήζεσο γεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θπηηθήο , δσηθήο παξαγσγήο θαη
κεηαπνίεζεο,

•

Καη ρνξσζέηεζε παξάθηηαο δψλεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη πξνζηαζία
ησλ πδάησλ απφ ηελ κφιπλζε θαη ππεξαιίεπζε.

•

Γεκηνπξγία νκάδσλ παξαγψγσλ γηα δηεθδίθεζε θνηλψλ ζπκθεξφλησλ ,θαιχηεξε
ελεκέξσζε κεηαμχ ηνπο ,ηππνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη δηάζεζε απηψλ ζηηο αγνξέο.

•

Δθζπγρξνληζκφο κηθξψλ γαιαθηνθνκείσλ θαη κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ (φπσο κηθξψλ
ηπξνθνκείσλ) κε πξψηε χιε ην γάια .

•

Άκεζε πηζηνπνίεζε ζηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα σο ΠΟΠ (ιεπθφ ηπξί άικεο
Κεθαιιελίαο,θεθαινηχξη Κεθαιιελίαο, ιαδνηχξη Εαθχλζνπ, ιεπθφ ηπξί Κέξθπξαο)

•

Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ δψσλ θαη ελίζρπζε ησλ κηθξψλ κεηαπνηεηηθψλ
επηρεηξήζεσλ κε πξψηε χιε ην θξέαο

•

Πηζηνπνίεζε σο ΠΓΔ ησλ πξντφλησλ λνχκπνπιν Κέξθπξαο, ζαιάκη Λεπθάδνο ,ζαιάκη
Κέξθπξαο

•

Δπαλαιεηηνπξγία ζθαγίσλ θαη δεκηνπξγία λέσλ ζε φπνηα Π.Δ δελ ππάξρεη.

•

ηήξημε ησλ ζχγρξνλσλ κνλάδσλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο ηεο Κεθαιιήληαο θαη πηζηνπνηήζεη ησλ
πξντφλησλ ηνπο.

•

Ζ ελεκέξσζε ησλ παξαγσγψλ ηεο Πεξηθέξεηαο κέζα απφ ηε Γξάζε «Σαρχξξπζκεο
εθπαηδεχζεηο κειηζζνθφκσλ» θαη ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε – θαηνρχξσζε
κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ σο ΠΟΠ ή ΠΓΔ ζην πιαίζην ηνπ «Πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο
ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο».
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•

Ζ πξνψζεζε ηεο εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο κε ηε δεκηνπξγία
ηππνπνηεηεξίσλ κειηνχ, κέζσ ηνπ Μέηξνπ 1.2.3 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
ηεο Τπαίζξνπ «Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο».

9. ΚΑΛΑΘΗ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Π.Η.Ν
Ζ αηξεηή Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία ηεο
θαζνδήγεζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ γηα ηε δεκηνπξγία «Καιαζηνχ
Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ».
Σα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ γηα ηελ Πεξηθέξεηα
Ηνλίσλ Νήζσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά.

Ζ έλλνηα θαη ν ζηφρνο ηνπ Καιαζηνχ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ ηεο Π.Η.Ν

ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΚΑΛΑΘΗ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ?
ΣΟ «ΚΑΛΑΘΗ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ» ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΔΗΝΑΗ
ΣΟ ΜΔΟ Ζ ΑΛΛΗΩ ΣΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΠΟΤ ΜΑΕΗ ΜΔ ΣΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ
ΔΠΗΛΟΓΔ ΘΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΟ
 ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΟΤΜΔ
 ΝΑ ΔΝΗΥΤΟΤΜΔ
 ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΟΤΜΔ ΚΑΗ
 ΝΑ ΠΡΟΩΘΖΟΤΜΔ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΜΑ.

ΚΟΠΟ ΜΑ ΝΑ ΓΗΝΟΤΝ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΜΑ
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 ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΑ
 ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΑ
 ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΖ
 ΑΝΑΓΝΩΡΗΗΜΑ ΔΝΣΟ ΚΑΗ ΔΚΣΟ ΣΖ Π.Η.Ν
 ΓΖΜΗΟΤΡΓΩΝΣΑ ΔΣΗ ΤΝΘΖΚΔ ΣΟΝΩΖ ΣΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ
ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΟΝ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ

ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ ΚΑΛΑΘΗΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ:

 ΤΝΓΔΟΝΣΑΗ

ΜΔ

ΣΟ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟ

ΠΡΟΣΤΠΟ

ΣΖ

ΝΖΗΩΣΗΚΖ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑ
 ΔΥΟΤΝ ΔΠΑΡΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ
 ΔΗΝΑΗ ΒΗΩΗΜΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΑ
 ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΟΤΝ ΣΟΤ ΚΑΛΤΣΔΡΟΤ ΠΡΔΒΔΤΣΔ ΜΑ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΞΩΣΡΔΦΔΗΑ ΣΖ Π.Η.ΝΖΩΝ

ΑΞΟΝΔ ΣΟΤ ΚΑΛΑΘΗΟΤ

ΣΟ ΚΑΛΑΘΗ ΣΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ, ΠΡΟΣΔΗΝΔΣΑΗ
ΝΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΣΡΔΗ(3) ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ:



ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΕΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΔΞΑΓΧΓΗΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ



ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΠΟΤ ΑΝΑΓΔΗΚΝΤΟΤΝ ΣΖΝ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ



ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΤΝ ΣΖΝ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ
ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ
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ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΚΑΛΑΘΗΟΤ

1. ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ
ΝΖΧΝ
2. Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΖΝ
ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΣΟΠΗΚΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΗΧΖ ΣΖ
ΔΞΑΡΣΖΖ ΣΟΟ

ΑΠΟ ΣΖΝ ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΟΟ ΚΑΗ ΑΠΟ ΣΗ

ΔΗΑΓΧΓΔ.
3. Ζ

ΒΔΛΣΗΧΖ

ΣΖ

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

ΣΧΝ

ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΜΔ ΤΦΖΛΟΣΔΡΖ ΕΖΣΖΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ (ΠΟΠ, ΠΓΔ, ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ)
4. Ζ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ
5. Ζ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΠΗΚΧΝ ΘΔΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΑΠΧΣΔΡΟ
ΣΟΥΟ ΣΖΝ ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΑΝΑΝΔΧΖ ΣΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ
6. Ζ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΧΝ ΓΤΝΑΜΗΚΧΝ ΚΛΑΓΧΝ ΣΖ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔ
ΣΟΥΟ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΖΝ ΔΘΝΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΖ ΑΓΟΡΑ
7. Ζ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΣΖ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔ ΑΛΛΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟΤ
ΣΟΜΔΗ (Π.Υ ΣΟΤΡΗΜΟ) ΚΑΗ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΧΝ ΣΟΠΗΚΧΝ,ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ ΚΑΗ
ΤΦΖΛΖ ΠΡΟΣΗΘΔΝΖ ΑΞΗΑ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΜΔΧ ΑΤΣΟΤ.
8.Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ Ζ ΑΔΗΦΟΡΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ
ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ
9. Ζ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΤΦΖΛΖ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΑΞΗΑ
ΣΟΠΗΚΧΝ, ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ, ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΗΓΗΚΧΝ ΔΚΣΡΟΦΧΝ ΚΛΠ Δ ΣΟΠΗΚΔ,
ΔΘΝΗΚΔ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΑΓΟΡΔ.
10.Ζ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΩΝ ΟΜΑΓΩΝ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ Ζ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ.
11.Ζ ΗΓΡΤΖ ΒΔΛΣΗΧΜΔΝΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ,
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12.Ζ ΗΓΡΤΖ ΑΓΡΟΓΗΑΣΡΟΦΗΚΧΝ ΤΜΠΡΑΞΔΧΝ
13. Ζ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΖΜΑΣΟ ΣΖ ΜΔ ΣΖΝ ΔΝΓΔΗΞΖ
« ΝΖΗΧΣΗΚΟ ΠΡΟΗΟΝ».

10 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ
 πγθξφηεζε Κνηλήο Δπηηξνπήο Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη
Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ κε ζθνπφ ηε δηαβνχιεπζε θαη πξνψζεζε ησλ αγξνηηθψλ
πνιηηηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
Πξνγξάκκαηνο

«Καιάζη

Αγξνηηθψλ

πινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ

Πξντφλησλ

Πεξηθέξεηαο

Ηνλίσλ

Νήζσλ»

(Αξ.Πξση.:49246/18190/4.8.2011(ΑΓΑ:45Π57ΛΔ-ΖΝΒ)
 Πξψηε ζχζθεςε

ησλ κειψλ ηεο

θνηλήο επηηξνπήο

γηα ην «θαιάζη αγξνηηθψλ

πξντφλησλ » Πέκπηε 6 Οθηψβξηνπ ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ
(Αιπθέο Πνηακνχ), κε ηε παξνπζία ηνπ πεξηθεξεηάξρε θ. ππξίδσλ πχξνπ ,ηνπ
ζεκαηηθνχ αληηπεξηθεξεηάξρε θ. Ζιία Μαιιηά θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γεληθνχ Γ/ληε
Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ & Έξεπλαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ θ. Αλδξέα Καηδειάθε .
 ε

θάζε

Πεξηθεξεηαθή

Δλφηεηα

δεκηνπξγήζεθε

ππννκάδα

εξγαζίαο

απφ

επηζηήκνλεο ππάιιεινπο ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ,Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο
γηα ηελ Κέξθπξα

θαη ησλ

Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ησλ

άιισλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ.
 Σηο νκάδεο ζπγθξφηεζαλ επηζηήκνλεο γεσπφλνη, θηελίαηξνη θαη βηνιφγνη-ηρζπνιφγνη
γηα ηε ζπιινγή ,επεμεξγαζία θαη ζπγγξαθή ησλ δεδνκέλσλ.
 ηε ζπλέρεηα ε θάζε ππννκάδα εξγαζίαο πξνεηνίκαζε ην θεηκέλo γηα ην « θαιάζη ησλ
δηθψλ ηεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ».
 Ζ λέα νκάδα εξγαζίαο πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξ.πξση.4738/1993/27.01.2012
ιφγν απνρψξεζεο ζε ζπληαμηνδφηεζε κειψλ ηεο αξρηθήο νκάδαο ,αθνχ κειέηεζε
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φια ηα επηκέξνπο θαιάζηα πξνεηνίκαζε θαη θαηάιεμε ην ζεκεξηλφ θείκελν πξνο
δεκφζηα δηαβνχιεπζε.
 Θα αθνινπζήζεη αλνηθηή δηαβνχιεπζε ηνπ θεηκέλνπ γηα 15 εκέξεο πξνθεηκέλνπ γηα
ηελ ζπλαπνθαζηζε κεηαμχ πεξηθεξείαο, ηνπηθψλ παξαγφλησλ θαη πνιηηψλ, ζην
νξηζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ “θαιαζίνπ”.


ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη λέα ζχζθεςε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο εξγαζίαο κε
ζθνπφ λα κειεηήζεη ηηο

παξαηεξήζεηο, απφςεηο ,πξνηάζεηο φισλ φζσλ ηηο

θαηαζέζνπλ ζηελ ειεθηξνληθή δ/λζε ηεο Πεξηθέξεηαο
 www pin.gov.gr email:u14503@minagric.gr

 ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΟΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΚΑΗ ΣΟΤ ΣΔΛΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΠΟ
ΣΖΝ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ, ΑΤΣΟ ΘΑ ΚΑΣΑΣΔΘΔΗ ΣΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
ΓΗΑ ΔΓΚΡΗΖ
 ΣΟ ΣΔΛΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ

ΚΑΛΑΘΗ «ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ

ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ» ΘΑ ΤΠΟΒΛΖΘΔΗ ΣΟ ΤΠΑΑΣ.

11.ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΖ ΠΗΝ
Μεηά απφ ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ θαηαζηάζεσλ θαη κειέηε ησλ
αηηεκάησλ φισλ ησλ Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ θαζψο θαη
ησλ Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο κε έδξα ηελ Κέξθπξα εληνπίζακε
ηα θπξηφηεξα πξντφληα ηεο πεξηθέξεηα καο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην κέηξν «Καιάζη
Αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο Π.Η.Ν»

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΓΗΑ ΣΟ ΚΑΛΑΘΗ ΣΖ ΠΗΝ
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 Όια ηα πηζηνπνηεκέλα σο ΠΟΠ θαη ΠΓΔ πξντφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο
δειαδή :
ειαηφιαδα
ΠΓΔ Εάθπλζνο,
ΠΓΔ Κεθαινληά, ΠΓΔ Άγηνο Μαηζαίνο Κέξθπξαο
Οίλνη ΠΟΠ:
Α) Ρνκπφια Κεθαιιελίαο, Β) Μαπξνδάθλε Κεθαιιελίαο θαη Μνζράην Κεθαιιελίαο
ΠΟΠ ηαθίδα Εαθχλζνπ
Οίλνη ΠΓΔ:
ΒΔΡΝΣΔΑ Ολνκαζία θαηά Παξάδνζε Εαθχλζνπ ΠΓΔ ,
ΠΓΔ Εάθπλζνο ,
ΠΓΔ Λεπθάδνο,
ΠΓΔ Κεθαινληάο
[α) ΠΓΔ Μαληδαβηλάηα β)ΠΓΔ Μεηαμάηα γ)ΠΓΔ Πιαγηέο Αίλνπ ],
α) ΠΓΔ Κέξθπξαο β) ΠΓΔ Υαιηθνχλαο

ΠΓΔ Κνπκ-θνπαη Κέξθπξαο

 Όια ηα αμηφινγα θαη νλνκαζηά πξντφληα κε ζηαζεξή δηαδηθαζία παξαγσγήο
θαη ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ νξζήο βηνκεραληθήο πξαθηηθήο θαη
πξναπαηηνχκελσλ, ππνςήθηα γηα πηζηνπνίεζε φπσο:

•

Φαθή Δγθινπβήο, λεξνθξέκκπδν Εαθχλζνπ, πεπφλη Εαθχλζνπ

•

Βαξειίζην ιεπθφ ηπξί άικεο (πξψελ θέηα Κεθ/λίαο), θεθαινηχξη Κεθ/λίαο, Λαδνηχξη
Εαθχλζνπ , Ννπκπνπιν Κέξθπξαο. αιάκη Κέξθπξαο ,αιάκη Λεπθάδνο

•

Πξντφληα Ηρζπνθαιιηέξγεηαο Κεθαινληάο ,Λεπθάδαο θαη Κέξθπξαο (ιαβξάθη,
ηζηπνχξα, εξπζξφο ηφλνο, κπηάθη, θέθαινο, απγνηάξαρν, ρέιη )

•

θεξθπξατθή θξέζθηα κπχξα
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•

Μέιη απφ θάζε Π.Δ

 Όια η’ άιια παξαδνζηαθά πξντφληα φισλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ
φπσο:
Κεπεπηηθά, , ιαζνχξη Καξπάο, παξαδνζηαθά γιπθά θαη πνηά, αξσκαηηθά θπηά
,θηελνηξνθηθά θπηά ,πξντφληα θξέαηνο ,πξντφληα γάιαθηνο φπσο θξέκεο ,κπδήζξεο θαη
πξέληδα Κεθαινληάο .

ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟΤ ΣΡΔΗ ΑΞΟΝΔ ΣΟΤ ΚΑΛΑΘΗΟΤ
•

Πξντφληα ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ:

Διαηφιαδν , νίλνο, ζηαθίδα Εαθχλζνπ, πξντφληα ηρζπνθαιιηέξγεηαο (ηζηπνχξα, ιαβξάθη,
ρέιη), (θάπνηα απφ ηα πξντφληα απηά εμάγνληαη ήδε έζησ θαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο).

•

Πξντφληα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο

κέιη, θνπκ-θνπάη, θαθή Δγθινπβήο , ιαζνχξη Καξπάο , λεξνθξέκκπδν Εαθχλζνπ, πεπφλη
Εαθχλζνπ , ηπξνθνκηθά πξντφληα Κεθαινληάο(άζπξν ηπξί άικεο, θεθαινηχξη, κπδήζξεο)
ιαδνηχξη Εαθχλζνπ ,λνχκπνπιν Κέξθπξαο, ζαιάκη Κέξθπξαο, ζαιάκη Λεπθάδνο,
αξσκαηηθά θπηά

•

Πξντφληα πνπ θαιχπηνπλ ηελ δηαηξνθηθή επάξθεηα ηεο ηνπηθήο αγνξάο

Κεπεπηηθά, εζπεξηδνεηδή, θηελνηξνθηθά θπηά, γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, θξέαο θαη
πξντφληα ηνπ, παξαδνζηαθά γιπθά θάζε π.ε.

12. ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΓΡ.ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΚΑΛΑΘΗΟΤ ΣΖ ΠΗΝ

ΠΡΟΩΘΖΖ

ΣΩΝ

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αιιά θαη ηελ νξηζηηθή έγθξηζε ηνπ απφ ην
πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, νη δξάζεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ:

•

Πηζηνπνίεζε πξντφλησλ.
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Έρνπκε αλαθεξζεί θαη επηζεκάλεη ζηελ ελφηεηα «Πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα
θαη ηεο κεηαπνίεζεο πξντφλησλ θπηηθήο δσηθήο θαη ηρζπνθνκηθήο πξνέιεπζεο» γηα ην πνηα
πξντφληα πξέπεη λα ππνβάινπλ θαθέινπο γηα άκεζε αλαγλψξηζε θαη πηζηνπνίεζε .Ζ πηζηνπνίεζε
ηνπο ζα είλαη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζην εμήο κηαο θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα νη θαηαλαισηέο
αγξνηηθψλ πξντφλησλ απαηηνχλ ηελ εθαξκνγή πςειψλ πνηνηηθψλ πξνηχπσλ, έηζη ψζηε λα
δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα θαη ε πγηεηλή ησλ πξντφλησλ πνπ θαηαλαιψλνπλ. Ζ Δ.Δ. δίλεη ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ θαηαλαισηψλ

• Οξγάλσζε θαη πξνψζεζε δξάζεσλ κέζα απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ λ.4015
[ΦΔΚ/210 /Β/21.4.11]«Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ηηο
ζπιινγηθέο νξγαλψζεηο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπΟξγάλσζε ηεο επνπηείαο ηνπ Κξάηνπο» κεξηθέο εθ ησλ νπνίσλ είλαη :
Οκάδεο Παξαγσγψλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ (ΟΠ) (άξζ.5 λ.4015)
Οη παξαγσγνί ζπγθεθξηκέλσλ φκνησλ ή νκνεηδψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ κπνξνχλ λα ζπγθξνηνχλ
ΟΠ, νη νπνίεο νθείινπλ λα θαηαρσξίδνληαη ζην Μεηξψν, αλαιφγσο πξνο ηα ηζρχνληα θαη γηα ηνπο
Α. Ζ εγγξαθή ζην Μεηξψν ζπλεπάγεηαη ηελ αλαγλψξηζε κηαο ΟΠ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο δηαηάμεηο. Οη ΟΠ κπνξνχλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο
λα απνθηνχλ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ, θαζψο θαη ηα θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελα
θνξνινγηθά παξαζηαηηθά.
2. Οη ΟΠ, νη νπνίεο αλαγλσξίδνληαη θαη θαηαρσξίδνληαη ζην Μεηξψν, νθείινπλ λα παξέρνπλ
ζηνηρεία γηα:
Α) Σνλ αξηζκφ ησλ παξαγσγψλ ζπγθεθξηκέλσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο νηθείαο –θαηά ην
θαηαζηαηηθφ ηνπο- Πεξηθέξεηαο, νη νπνίνη είλαη κέιε ηνπο.
Β) Σν πνζνζηφ ζπγθέληξσζεο ηεο παξαγσγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ζην επίπεδν ηεο
νηθείαο Πεξηθέξεηαο. Γ) Σελ έθηαζε ησλ παξερνκέλσλ απφ απηήλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ην
κέγεζνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπο.
Γ) Σνλ θχθιν θαη ην χςνο ησλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπο ζπλαιιαγψλ.
Δ) Σν κεξίδην ηεο αγνξάο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
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3. Ζ αλαγλψξηζε, ε πξψηε εγγξαθή θαη ε δηαγξαθή ησλ ΟΠ απφ ην Μεηξψν
ιακβάλνπλ ρψξα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κεηά απφ
ζρεηηθή αίηεζε ηνπο. Ζ επαλεγγξαθή ηνπο δηελεξγείηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζχκθσλα κε ηηο ηαθηηθέο
Δηήζηεο Γειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηηο ίδηεο ηηο ΟΠ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη ν ηχπνο θαη ην
αθξηβέο

πεξηερφκελν

ησλ

αηηήζεσλ

πξψηεο

εγγξαθήο,

ησλ

Γειψζεσλ,

ηα

αλαγθαία

επηζπλαπηφκελα ζε απηέο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία ζπκβαηηθήο ή ειεθηξνληθήο
ππνβνιήο θαη θαηαρψξεζεο ησλ Γειψζεσλ απηψλ, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία δηαγξαθήο απφ ην
Μεηξψν.
4. Οη ΟΠ πνπ γηα ηξία (3) ζπλερφκελα έηε δελ εκθαλίδνπλ θακηά δξαζηεξηφηεηα ή δελ ππνβάιινπλ
ηελ Δηήζηα Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ δηαγξάθνληαη ακέζσο απφ ην Μεηξψν.
5. Ζ ππνβνιή ησλ ηαθηηθψλ εηήζησλ Γειψζεσλ δηελεξγείηαη ην αξγφηεξν κέρξη
ηελ 1ε Μαξηίνπ εθάζηνπ έηνπο, ρσξίο δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο. Ζ
πξψηε εγγξαθή ζην Μεηξψν ιακβάλεη ρψξα κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ u945 απφ ηε
δεκνζίεπζε ζρεηηθήο δεκφζηαο πξφζθιεζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ,
ζηελ νπνία επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα θαη ζρέδην Γήισζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
6. ΟΠ, νη νπνίεο έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη ιεηηνπξγνχλ ήδε θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ,
έρνληαο αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ
εζληθνχο ή/θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ
αλσηέξσ πξνγξακκάησλ.

χζηαζε αγξνδηαηξνθηθήο ζχκπξαμεο Π.Η. Ν (άξζ. 9 λ.4015)
Ζ ζχκπξαμε απηή δεκηνπξγείηαη γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο
Π.Η.Ν. ζηηο αγνξέο θαη είλαη απαξαίηεην λα ζπλδεζνχλ ηα ηνπηθά αγξνηηθά πξντφληα, ε πνιηηηζηηθή
θνπιηνχξα θαη ε επηαλεζηαθή θνπδίλα θαη δηαηξνθή κε ηε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη αλάπηπμε ηεο
πεξηνρήο. Με πξσηνβνπιία ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ Γήκσλ κπνξνχλ λα ζπζηήλνληαη αζηηθέο κε
θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο κε ζθνπφ:
•

Σελ αλάδεημε πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη ζηε
πεξηθέξεηα.
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•

Σελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεθκεξίσζεο, ππνζηήξημεο θαη πξνψζεζεο ηνπ «Καιαζηνχ ηεο
Πεξηθέξεηαο».

•

Οη εηαηξείεο απηέο θέξνπλ επσλπκίεο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ν φξνο «Αγξνδηαηξνθηθή
χκπξαμε», ζπλνδεπφκελνο απφ ην φλνκα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο.

•

Γηα ηελ ίδξπζε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.4015/2011 απηνχ κπνξνχλ λα
ζπκπξάηηνπλ:

•

Οη Γήκνη ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο.

•

Οη πιινγηθέο Αγξνηηθέο Οξγαλψζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο.

•

Φνξείο ηνπ εκπνξίνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ.

•

Φνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο εζηίαζεο θαη ησλ θαηαλαισηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο.

•

Αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα ή
αζρνινχληαη κε γλσζηηθά θαη εξεπλεηηθά πεδία κε ην ζρεηηθά θάζε θνξά θαιάζη ηεο
Πεξηθέξεηαο.

Παξαηεξεηήξην ηηκψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη αγξνηηθψλ εθνδίσλ (άξζξ.11
λ.4015)
Πξφθεηηαη γηα έλα απαξαίηεην κεραληζκφ ν νπνίνο, καδί κε ην κεηξψν εκπφξσλ αγξνηηθψλ
πξντφλησλ, ζπκβάιεη φρη κφλν ζηε δηαθαλή δηαδηθαζία εκπνξίαο, αιιά θαη ζηε κείσζε ηνπ
θφζηνπο παξαγσγήο (ιφγσ θζελφηεξσλ εθνδίσλ) κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ αγξνηηθνχ
εηζνδήκαηνο θαη ηε κείσζε ηεο ηηκήο ησλ πξντφλησλ γηα ηνλ θαηαλαισηή.

χκθσλν Πνηφηεηαο-Πεξηθεξεηαθφ ήκα γηα ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ.
Σν «χκθσλν Πνηφηεηαο γηα ηελ Π.Η.Ν.» ζα κπνξνχζε λα ελζσκαησζεί ζηελ αγξνδηαηξνθηθή
ζχκπξαμε θαη λα δεκηνπξγήζεη δπλακηθέο ελέξγεηεο ζην πεδίν ηεο ζχκπξαμεο φισλ ησλ
εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ.
Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ πκθψλνπ Πνηφηεηαο ζα είλαη ε ηζφξξνπε θαη αεηθφξνο αλάπηπμε ηεο
Π.Η.Ν. κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηε θνηλσλία ησλ
πνιηηψλ.
Οη βαζηθνί άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζα θηλεζεί ε εηαηξεία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ
ηεο ζα κπνξνχζε λα είλαη νη εμήο:
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Ζ ηνπηθή γαζηξνλνκηθή παξάδνζε (πξνψζεζε ηεο Παξαδνζηαθήο
Γηαηξνθήο ηεο Π.Η.Ν. σο ηξφπνο δσήο).
•

Ζ πγεία: ζα πξνβιεζεί ε ζπκβνιή ηεο παξαδνζηαθήο δηαηξνθήο ζηε βειηίσζε ηνπ
επηπέδνπ πγείαο σο κέζσ ζεξαπείαο αιιά θαη πξφιεςεο.

•

Σα ηνπηθά πξντφληα: ζα γίλεη πξνζπάζεηα γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ, κέζσ ηεο ζηήξημεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ
παξαγσγήο (ζε παξαγσγή, κεηαπνίεζε, δηαλνκή).

•

Σν πεξηβάιινλ: ζα πξνβιεζεί ε πεξηνρή ζαλ έλαο ηφπνο κε θαζαξφ πεξηβάιινλ θαη κεγάιε
βηνπνηθηιφηεηα πνπ παξάγνληαη κνλαδηθά θαη αζθαιή θαη πγηεηλά πξντφληα.

•

Ο πνιηηηζκφο: πξνψζεζε ηεο Παξαδνζηαθήο Γηαηξνθήο ζαλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ
πνιηηηζκνχ θαη ζχλδεζε ηεο κε ηηο ηνπηθέο αμίεο.

•

Ο ηνπξηζκφο: πξνψζεζε ηνπ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζα βαζίδεηαη ζηα
παξαδνζηαθφ ηνπηθά πξντφληα θαη ηε γαζηξνλνκία ηεο πεξηνρήο

Δληαίν κεηξψν εκπφξσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, εθνδίσλ θαη εηζξνψλ απνξξέεη απφ ην
λφκν 3955/20.4.2011(ΦΔΚ Α’89)
Ζ ζχζηαζε ηνπ απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ
θαη πιεξνθνξηψλ ε νπνία ζα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ βνήζεκα ζηελ απνηειεζκαηηθή
παξαθνινχζεζε, αλάιπζε θαη έιεγρν ησλ κεραληζκψλ δηακφξθσζεο ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο
εγρψξησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ζα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ δηαπίζησζε θαη εμάιεηςε
ησλ αζέκηησλ ζπκβαηηθψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ ζε φιν ην κήθνο ηεο
αιπζίδαο εθνδηαζκνχ ηξνθίκσλ.

πκβνιαηαθή Γεσξγία
Ο ζεζκφο απηφο δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα γηα ηελ ειιεληθή γεσξγία θαη ηε βηνκεραλία, αθνχ
κεηαηξέπεη ηνπο αγξφηεο ζε επηρεηξεκαηίεο κε ζηαζεξφ εηζφδεκα ρσξίο λα θνβνχληαη ηνλ
αληαγσληζκφ απφ θζελά πξντφληα εηζαγσγήο. Οη παξαγσγνί, πξηλ αθφκα θαιιηεξγήζνπλ ηα
ρσξάθηα ηνπο, ζα γλσξίδνπλ ζε πνηφλ θαη ζε πνηέο ηηκέο ζα πνπιήζνπλ ην πξντφλ ηνπο. Σν
κεγαιχηεξν φθεινο απφ ηελ ζπκβνιαηαθή γεσξγία είλαη φηη παξάγνληαη πηζηνπνηεκέλα πξντφληα,
επηβάιιεηαη ε πνηφηεηα θαη ε ηππνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζε επίπεδν εθκεηάιιεπζεο
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θαη θαηαξγείηαη ε κεζνιάβεζε κεζαδφλησλ ζηελ δηάζεζε πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ άλνδν ησλ
ηηκψλ ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζζεί πσο γηα ηελ επηηπρία θαη ηε
δηάδνζε ησλ πξαθηηθψλ αιιά θαη ησλ σθειεηψλ ηεο ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο, είλαη απαξαίηεην λα
ππάξμεη αιιά θαη λα ηεξείηαη έλα απζηεξφ ζεζκηθφ πιαίζην, ην νπνίν ζα θαζνξίζεη ηνπο θαλφλεο
εθείλνπο πνπ ζα πξνζηαηεχνπλ ηελ παξαγσγή αιιά θαη ην εηζφδεκα ηνπ παξαγσγνχ.

•

Δθπαίδεπζε αγξνηψλ

Ζ ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηηο δηαξθψο απμαλφκελεο
απαηηήζεηο, ηφζν ζε θνηλσληθφ φζν θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Ο αγξφηεο παχεη λα είλαη απιά
παξαγσγφο πξντφλησλ θαη ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιίζεη ηε γεσξγηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε θαη ζε
άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ( κεηαπνίεζε, αγξνηνπξηζκφο) γεγνλφο πνπ θάλεη αλαγθαία εθηφο απφ ηελ
παξνρή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνπιψλ θαη θαηάξηηζεο ζε
πεδία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ πξντφλησλ ζεκαληηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηε
πξνζηαζία

ηνπ

πεξηβάιινληνο

θαη

ηελ

πξνψζεζε

θαη

δηαθνξνπνίεζε

νηθνλνκηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ.

13.ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ
•

Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Π.Α.Α) 2007-2013.

Ζ πνιηηηθή αγξνηηθήο αλάπηπμεο 2007-2013 εζηηάδεηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο:
Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο.
Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππαίζξνπ.
Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο
νηθνλνκίαο
ζπλεπηθνπξνχκελνπο απφ έλα ηέηαξην νξηδφληην άμνλα LEADER.
Σα κέηξα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο
είλαη:
Α) Μέηξν 121: «Δθζπγρξνληζκφο αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ».
•

Βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κέζσ ηεο ζηήξημεο
επελδχζεσλ.
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•

Βειηίσζε ηεο παξαγσγήο ηεο εθκεηάιιεπζεο κέζσ ηεο επέθηαζεο ή ηεο αληηθαηάζηαζεο
πθηζηάκελσλ θιάδσλ ή ηεο εηζαγσγήο λέσλ θιάδσλ παξαγσγήο πνπ ηα πξντφληα ηνπο δελ
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα δηάζεζεο.

•

Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο.

•

Πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο ησλ λεξψλ ηεο άκβιπλζεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη ηεο
αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο.

•

Βειηίσζε ηεο πγηεηλήο θαη θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη πγηεηλήο
ηνπ γάιαθηνο κέζσ δξάζεο πνπ αθνξά επελδχζεηο κηθξνχ θφζηνπο ζηηο γεσξγηθέο
εθκεηαιιεχζεηο.
Σν Μέηξν πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο δξάζεηο:

•

Δλζάξξπλζε ησλ επελδχζεσλ ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο (θαηεχζπλζεο δσηθήο θαη
θπηηθήο παξαγσγήο).

•

Δλζάξξπλζε ησλ επελδχζεσλ κηθξνχ θφζηνπο ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο
(κηθξά ζρέδηα βειηίσζεο κε εηδηθή ζηήξημε γηα ηελ πξνζπάζεηα εμνπιηζκνχ
ακειθηεξίσλ, παγνιεθαλψλ θιπ. ζηνλ ηνκέα ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο)

Β) Μέηξν 123: «Πξνζηηζέκελε αμία ησλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ».
•

ηφρνο ηνπ κέηξνπ απηνχ είλαη ζηε βειηίσζε ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία ησλ πξσηνγελψλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ κέζσ ηεο ζηήξημεο επελδχζεσλ ηνπ παξφληνο κέηξνπ πνπ
απνζθνπνχλ:

•

ηελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζην ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο.

• ηε πξνψζεζε ηεο κεηαπνίεζεο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο γηα ελζάξξπλζε παξαγσγήο
θαη αμηνπνίεζεο κνξθψλ ελίζρπζεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο.
•

ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηνκίαο.

•

ηε δηάλνημε λέσλ επθαηξηψλ εμεχξεζεο αγνξψλ γηα ηα γεσξγηθά πξντφληα.

•

ηελ επίηεπμε πςειψλ επηπέδσλ πνηφηεηαο ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία γεσξγηθψλ
πξντφλησλ.

•

ηε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο εξγαζηαθήο αζθάιεηαο, ηεο πγηεηλήο
θαη θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ.
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•

ηελ αμηνπνίεζε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ
πξντφλησλ ΠΟΠ-ΠΓΔ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο δηθηχνπ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο.
Σν κέηξν αθνξά:

•

ηε κεηαπνίεζε ή θαη εκπνξία πξντφλησλ εμαηξνπκέλσλ ησλ αιηεπηηθψλ.

•

ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ.

•

ηε ηήξεζε θνηλνηηθψλ πξνηχπσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε.

Γ) Μέηξα ησλ αμφλσλ 3 & 4 πνπ αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ.

Αθνξνχλ δξάζεηο ελίζρπζεο γηα δεκηνπξγία θαη βειηίσζε ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο
θαη αλαςπρήο, θαηαιπκάησλ ζε πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ γηα αχμεζε ηνπ εμσγεσξγηθνχ
εηζνδήκαηνο θαη βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ ζηηο πεξηνρέο απηέο. Μέζσ
ησλ δξάζεσλ

ηνπ άμνλα 4 ηνπ LEADER είλαη δπλαηή ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε ζχζηαζε

αγξνδηαηξνθηθήο ζχκπξαμεο.

Αλαπηπμηαθφο Νφκνο 3908/2011.
•

ην λέν επελδπηηθφ λφκν πξνβιέπεηαη ελίζρπζε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ, νκάδσλ ή ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ θαη δηθηχσλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε ηνλ εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εκπνξίαο θαη
πξνψζεζεο ησλ πνηνηηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηνπ θαιαζηνχ. Ο λένο αλαπηπμηαθφο
Νφκνο εληζρχεη ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί έλα θαηλνχξγην
επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν αλάπηπμεο ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, πνπ ζηεξίδεηαη
ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ εμσζηξέθεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ πξάζηλε αλάπηπμε.

•

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ γηα ην 2011 ήηαλ €4,4 δηο θαη ηα
ζηνηρεία ηνπ αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ:

Δπηιέμηκεο επηρεηξήζεηο:
Τθηζηάκελεο, λέεο θαη ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο κε έδξα φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.
Πνζνζηά εληζρχζεσλ:
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Απφ 15% έσο 50% αλάινγα κε ηελ δξαζηεξηφηεηα θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο.
Δηδηθφηεξα, γηα ηα Ηφληα λεζηά πνπ εληάζζνληαη ζηε Γ‘ Γεσγξαθηθή Εψλε, ηα πνζνζηά ελίζρπζεο
θπκαίλνληαη απφ 30%-50%.
Διάρηζηνο πξνυπνινγηζκφο επελδπηηθψλ έξγσλ:
•

Πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, 200.000 επξψ.

•

Μηθξέο επηρεηξήζεηο, 300.000 επξψ.

•

Μεζαίεο επηρεηξήζεηο, 500.000 επξψ.

•

Μεγάιεο επηρεηξήζεηο, 1.000.000 επξψ

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Ηνλίσλ Νήζσλ 2007-2013
ην πξφγξακκα απηφ αληηκεησπίδεηαη ην δήηεκα ζε ζπλεθηηθέο δψλεο αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
πνπ θπξηαξρνχληαη απφ ηελ παξνπζία κηαο ζεκαληηθήο θαιιηέξγεηαο (ειαηψλαο, ακπειψλαο), κέζσ
ηεο αλάδεημεο πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δπλαηνηήησλ θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε ήπηαο
κνξθήο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε απηέο. ε θάζε πεξίπησζε επηζπκεηή
είλαη ε ζπγθξφηεζε ελφο πνιπιεηηνπξγηθνχ πξνηχπνπ αλάπηπμεο. Ζ παξέκβαζε απηή αθνξά ηελ
αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ ηεο ειηάο ηνπ ακπειηνχ θαη ησλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ κε
εθαξκνζκέλε έξεπλα πνπ ζα γίλεη απφ αλαγλσξηζκέλα ηδξχκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο
ηεο πεξηθέξεηαο. Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ ελεξγεηψλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δεκηνπξγία
ησλ θαθέισλ ζηα πξντφληα πξνθεηκέλνπ απηά λα δηεθδηθήζνπλ νλνκαζίεο ΠΟΠ θαη ΠΓΔ.

14. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σν πεξηερφκελν ηνπ Καιαζηνχ, ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί εμαληιεηηθφ σο
πξνο ηα ζεκεία πνπ εμεηάδεη θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ εηζεγείηαη. Σν ―Καιάζη ησλ Πξντφλησλ ηεο
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Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ‖ πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί θαηαξράο σο έλα ζχλνιν πνιηηηθψλ θαη
ζηξαηεγηθψλ πνπ επηδηψθεη λα πξνηείλεη ιχζεηο ζε θαίξηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
αγξφηεο ηεο πεξηνρήο καο.
Άιισζηε ην θαιάζη δελ πξνζβιέπεη ζηελ απιά θαηαγξαθή ηνπηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ
πξντφλησλ αιιά ζηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρηεί ε πινχζηα
αγξνηηθή ηθαλφηεηα ηεο ΠΗΝ πξνζθέξνληαο καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα.
Οη πνιηηηθέο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ ζηε ζπλέρεηα, επηδηψθνπλ πην ζπγθεθξηκέλα ζηα εμήο:
Σελ πξνβνιή ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ηεο ΠΗΝ θαη ηελ εδξαίσζή ηεο ζε λέεο αγνξέο
Σελ πξνψζεζε θαη ελαξκφληζε ηεο παξαγσγήο ηνπηθψλ πξντφλησλ κε ηα πνηνηηθά πξφηππα
ηεο Δ.Δ.
Σελ πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ηεο ΠΗΝ ζηνπο θαηαλαισηέο
Σελ ελζάξξπλζε ηεο δηαβνχιεπζεο κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επίηεπμε
ελφο θνηλνχ ζηφρνπ.
Σν πξφζθαην παξειζφλ έρεη αλαδείμεη ηα Ηφληα Νεζηά, σο πξννξηζκνχο θαζαξά ηνπξηζηηθνχο.
Εψληαο, φκσο, θάπνηνο εδψ θαηαιαβαίλεη φηη είλαη έλα λεζί πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη
απηάξθεηα ζε πξντφληα ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, φπσο άιισζηε έρεη θάλεη θαη ζην παξειζφλ.
•

Ζ δεκηνπξγία ελφο Σνπηθνχ πκθψλνπ Πνηφηεηαο – Ηφληνπ ήκαηνο Τπεξνρήο ζα
κπνξνχζε λα δηαζθαιίζεη έλα πςειφ επίπεδν πνηφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη λα
δεκηνπξγήζεη έλα αμηφινγν πιήζνο ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ. Παξάιιεια, ζα
κπνξνχζε λα επηδησρζεί ε ζπλδεδεκέλε κε ην χκθσλν γεληθφηεξε πξνψζεζε ησλ
ηνπηθψλ πξντφλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη εηδηθά ζηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ή άιιεο
επηρεηξήζεηο.

•

Πξέπεη λα γίλνπλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, εθζπγρξνληζκφο ησλ
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, πηνζέηεζε λέσλ πξαθηηθψλ, κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο,
ηήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο, εθζπγρξνληζκφο ζηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιηζζεί ζηαζεξή πνηφηεηα θαη αζθάιεηα ζην ηειηθφ πξντφλ .
Αθφκα, ε ζχζηαζε νκάδσλ παξαγσγψλ πνπ λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα δεδνκέλα
ησλ

λεζησηηθψλ πεξηνρψλ (κηθξφο αξηζκφο αηφκσλ κε κηθξφ θχθιν εξγαζηψλ), θαζψο θαη
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ε ελεκέξσζε-θαηάξηηζε παξαγσγψλ θαη γεσηερληθψλ ζε ζέκαηα θαλφλσλ νξζήο
γεσξγηθήο πξαθηηθήο, πηζηνπνίεζεο, ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο, ζεσξνχληαη
απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ απηψλ.
•

Γηνρεηεχνληαο ηα φκσο ζηελ αγνξά κέζσ κηαο δηεπαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο πξνθεηκέλνπ
λα εμαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα θαη ε γλεζηφηεηα ηνπο, αθνχ ζεζκνζεηεζεί εηδηθφ ηνπηθφ ζήκα
πνηφηεηαο

ην νπνίν ζα δίλεηαη ζηνπο δηαζέηεο

(εκπφξνπο) θαηφπηλ ηήξεζεο

πξνδηαγξαθψλ, πξσηνθφιινπ πνηφηεηαο θαη ζπλερνχο ειέγρνπ.
•

ε θακία πεξίπησζε ε ηνπηθή παξαγσγή δελ κπνξεί λα αληαγσληζηεί ηε καδηθή
παξαγσγήο, νχηε ζηε παξαγσγή, νχηε ζηηο ππεξεζίεο νχηε θαη ζηηο ηηκέο. Ζ πξφθιεζε
φκσο είλαη λα εθκεηαιιεπηνχκε ηα ζπγθξηηηθά καο πιενλεθηήκαηα ζε φηη αθνξά ηελ
παξαγσγή πνηνηηθψλ αγξνηνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ θαη λα ηα πξνβάινπκε φρη κφλν ζηηο
άιιεο αγνξέο, αιιά θαη ζηε δηθή καο θαζηζηψληαο ηα λεζηά καο κνλαδηθνχο
γαζηξνλνκηθνχο πξννξηζκνχο ζπλδένληαο ηελ γεσξγία, κε ηελ παξαδνζηαθή καο
δηαηξνθή, κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηνλ πνιηηηζκφ.

•

Σαπηφρξνλα επηδηψθνπκε:

•

ηελ θαηάξηηζε απφ ηελ Δ.Δ. εηδηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ θαη εηδηθψλ δξάζεσλ πνπ
ζα ακβιχλνπλ ηηο ζπλέπεηεο απφ ην κεγάιν θφζηνο κεηαθνξάο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ
πξντφλησλ ιφγσ ηεο λεζησηηθφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηάο καο

•

ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο θαη πξνβνιήο ησλ ζεκάλζεσλ ΠΟΠ, ΠΓΔ
ζπλνιηθά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο ην επξσπατθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ δελ
αλαγλσξίδεη ηηο ζεκάλζεηο πνηφηεηαο θαη επνκέλσο νη επηρεηξήζεηο καο δελ κπνξνχλ λα
ρηίζνπλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα βαζηζκέλεο πάλσ ζηα πξντφληα ΠΓΔ θαη ΠΟΠ.

•

ηελ νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθή αγνξάο κε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απηάξθεηαο ησλ
λεζηψλ κε ηα ηνπηθά πξντφληα θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ καο πξντφλησλ

•

ηε δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθήο ζπλείδεζεο (αιιά θαη ηνπηθήο – λεζησηηθήο) θαη ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο αληίιεςεο ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο (παξαγσγνί –ηππνπνηεηέο- έκπνξνη μελνδφρνη – εζηηάηνξεο) θαη ηεο δηαρείξηζεο θνηλψλ πφξσλ
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15. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ – ΠΖΓΔ
1)Κείκελν εξγαζίαο γηα ην θαιάζη Αγξ. Πξντφλησλ ηεο ΠΗΝ απφ ηελ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
Κέξθπξαο,
2)Κείκελν

εξγαζίαο γηα ην θαιάζη

Αγξ. Πξντφλησλ

ηεο ΠΗΝ απφ ηελ Γ/λζε

Αγξνηηθήο

Κηεληαηξηθήο Κέξθπξαο
3) Κείκελν εξγαζίαο γηα ην θαιάζη Αγξ. Πξντφλησλ ηεο ΠΗΝ απφ ηελ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
& Κηεληαηξηθήο Λεπθάδνο.
4)Κείκελν εξγαζίαο γηα ην θαιάζη Αγξ. Πξντφλησλ ηεο ΠΗΝ απφ ηελ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
& Κηεληαηξηθήο Εαθχλζνπ
5)Κείκελν εξγαζίαο γηα ην θαιάζη Αγξ. Πξντφλησλ ηεο ΠΗΝ απφ ηελ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
& Κηεληαηξηθήο Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο
6)Κείκελν εξγαζίαο γηα ην θαιάζη Αγξ. Πξντφλησλ ηεο ΠΗΝ απφ ην ΤΠΑΑΣ
7) «ηξαηεγηθφ ρέδην Αλάπηπμεο 2008-2020 θαη Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην γηα ηελ 4ε Πξνγξακκαηηθή
Πεξίνδν 2007-2013 ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Κέξθπξαο», 2009-2010
8) Αλαπηπμηαθφο Νφκνο 3908/2011
9) Ν.4015 [ΦΔΚ/210 /Β/21.4.11] «Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ηηο
ζπιινγηθέο νξγαλψζεηο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ-Οξγάλσζε ηεο
επνπηείαο ηνπ Κξάηνπο»
10) Γηαδηθηπαθφο ηφπνο ηνπ ΤΠΑΑΣ(http://www.minagric.gr)
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