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• Ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλνο πξσηνγελήο ηνκέαο
• Γελ θαιύπηεη ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηεο Πεξηθέξεηαο
• Μεγάιεο εηζαγσγέο αγξνηηθώλ πξντόλησλ
• Απμεκέλε δήηεζε θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο

ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ
• Ζ λεζησηηθόηεηα (ην πνιπδηάζπαξην ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ)

• Ζ γεσγξαθηθή αζπλέρεηα θαη ε δπζρέξεηα ζηηο ζαιάζζηεο
κεηαθνξέο
• Ο κηθξόο θαη πνιπηεκαρηζκέλνο θιήξνο ζε ζπλδπαζκό κε ην
άγνλν ηνπ εδάθνπο
• Σν πςειό θόζηνο κεηαθνξάο ελδηάκεζσλ εηζξνώλ θαη
πξντόλησλ
• Ο γεξαζκέλνο αγξνηηθόο πιεζπζκόο θαη ν αληαγσληζκόο ηνπ
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ από ηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνύ
• Ζ έιιεηςε νξγάλσζεο ησλ παξαγσγώλ
• Ζ έιιεηςε πδάηηλσλ πόξσλ

ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ
• Διιείςεηο ζηηο ππνδνκέο π.ρ. ζθαγεία, ιηκάληα, δξόκνη
• Δξεκνπνίεζε εδαθώλ ιόγσ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ
• Τθαικύξσζε ησλ εδαθώλ από ππεξάληιεζε ζε παξάθηηεο
πεξηνρέο
• Ζ απνπζία ζύγρξνλσλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο
γεσξγηθώλ πξντόλησλ
• Έιιεηςε ζρεδίνπ δηαρείξηζεο Βνζθνηόπσλ (νξηνζέηεζε,
ππεξβόζθεζε θιπ)
• Ζ πίεζε ηνπ ηνπξηζκνύ ζηηο γεσξγηθέο ρξήζεηο θαη
εθκεηαιιεύζεηο.
• Δγθαηάιεηςε γεσξγηθήο γεο κε ζπλέπεηα ηε δηάβξσζε ηνπ
εδάθνπο, ηελ θαηαζηξνθή αλαβαζκίδσλ) θαη ηελ αιιαγή ηεο
κνξθνινγίαο ησλ λεζηώλ .

ΒΑΗΚΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ
• Πνηνηηθή ππεξνρή ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ ιόγσ
ησλ ηδηαίηεξσλ θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ.

• Γπλαηόηεηα λα ραξαθηεξηζηνύλ σο πξντόληα
εηδηθώλ πξνδηαγξαθώλ (ΠΟΠ, ΠΓΔ)
• Τςειή ηνπξηζηηθή θίλεζε ηδηαίηεξα ηνπο
θαινθαηξηλνύο κήλεο. (Γηαζύλδεζε πξσηνγελνύο
παξαγσγήο – ηνπξηζκόο)

Πξντόληα ΠΟΠ, ΠΓΔ
Α/Α

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΠ/ΠΓΕ

ΠΡΟΪΟΝ

ΟΝΟΜΑΙΑ

1
2
3
4

ΣΤΡΙ
ΣΤΡΙ
ΣΤΡΙ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΝΑΞΟΤ
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ΠΑΣΑΣΑ ΝΑΞΟΤ
MALVASIA ΠΑΡΟ
ΠΑΡΟ
ΑΝΣΟΡΙΝΗ
ΜΟΧΑΣΟ ΡΟΔΟΤ
ΡΟΔΟ
ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΟ
ΚΩ
ΚΤΚΛΑΔΕ
ΤΡΟ
ΘΑΨΑΝΑ

ΠΓΕ
ΠΟΠ
ΠΟΠ
ΠΟΠ
ΠΟΠ
ΠΟΠ
ΠΓΕ
ΠΓΕ
ΠΓΕ
ΠΓΕ
ΠΓΕ
ΠΓΕ

ΑΝΑΓΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ
ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ
Γελ κπνξεί λα ππάξμεη βηώζηκε αλάπηπμε ρσξίο

ηζόηηκε ζπκκεηνρή ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα ζ' απηήλ θαη
κε γλώκνλα ηελ αλειαζηηθόηεηα, ηελ κηθξή θέξνπζα
ηθαλόηεηα θαη ηελ εύζξαπζηε ηζνξξνπία ησλ λεζηώλ,

ε γεσξγηθή δξαζηεξηόηεηα απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία
γηα ηελ βησζηκόηεηα ηνπο.

ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΚΛΑΓΟΗ
Φπηηθή Παξαγσγή
•
•
•
•
•
•
•

Διαηνθαιιηέξγεηα
Ακπεινπξγία
Κεπεπηηθά
Δζπεξηδνεηδή
Όζπξηα
ηηεξά
Κηελνηξνθηθά Φπηά

Εσηθή Παξαγσγή
•
•
•
•

Μειηζζνθνκία
Αηγνπξνβαηνηξνθία
Βννηξνθία
Πηελνηξνθία

Αιηεία

• Θαιάζζηα αιηεία
• Τδαηνθαιιηέξγεηεο

Διαηνθαιιηέξγεηα
Γσδεθάλεζα

Κπθιάδεο

Καλλιεργούμενη Έκταση :

176.714 ζηξέκκαηα

78.295 ζηξέκκαηα

Πλήθος παραγωγών :

23.000

14.000

Παραγωγή 2010-2011:

1.395 ηόλνη

1.039 ηόλνη

Ελαιοτριβεία :

35

16

Νεζηά κε ζεκαληηθή
έθηαζε

Ρόδνο, Κσο, Κάξπαζνο, Κάιπκλνο

Νάμνο, Πάξνο, Μήινο, Άλδξνο,
ίθλνο

ΚΤΚΛΑΓΔ

ΓΧΓΔΚΑΝ
ΖΑ

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ
Έιιεηςε ηππνπνίεζεο – Υακειή ηηκή πώιεζεο

Διαηνθαιιηέξγεηα
ΣΟΥΟΗ – ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

• Αλαδηάξζξσζε παιαηώλ θαη γεξαζκέλσλ ειαηώλσλ κε ηελ πνηθηιία
‘Κνξσλέτθε’
• Δπέθηαζε ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο.
• Δπέθηαζε ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο παξαγσγήο
• Δθζπγρξνληζκόο ειαηνηξηβείσλ κε ζηόρν ηελ παξαγσγή βηνινγηθνύ
ιαδηνύ θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηώλ γηα θηινπεξηβαιινληηθή
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ησλ ειαηνπξγείσλ
• Ίδξπζε ηππνπνηεηεξίσλ ειαηόιαδνπ
• Δμαζθάιηζε ζηαζεξήο πνηόηεηαο θαη αζθάιεηαο ηειηθνύ πξντόληνο
θάηη πνπ ζα είλαη εθηθηό κέζσ ηεο ηππνπνίεζεο ηνπ ειαηόιαδνπ
• Γηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο ζηα κηθξά
λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο.
• πγθξόηεζε νκάδσλ ειαηνπαξαγσγώλ

Ακπεινθαιιηέξγεηα
Γσδεθάλεζα

Κπθιάδεο

Καλλιεργούμενη Έκηαζη
(Δθηίκεζε ηεο Τπεξεζίαο
καο):

6.500 ζηξέκκαηα

16.250 ζηξέκκαηα

Παραδοθείζες ποζόηηηες
ζηαθσλιών ζηα οινοποιεία
(Πεξίνδνο 2010-2011) :

3.742 ηόλνη

3.937 ηόλνη

πλνιηθέο Πνζόηεηεο
θξαζηνύ πνπ παξήρζεζαλ
(Πεξίνδνο 2010-2011):

17.447 εθαηόιηηξα (HL)

25.950 εθαηόιηηξα (HL)

Οίλνη ΠΟΠ, ΠΓΔ

9.596 εθαηόιηηξα (HL)

19.098 εθαηόιηηξα (HL)

ύλνιν Οηλνπνηείσλ

11 ( Ρόδνο 7 , Κσο 3, Λέξνο 1)

18 (Θήξα 13 , Πάξνο 3 , Σήλνο 2 )
ΓΧΓΔΚΑΝΖΑ

ΚΤΚΛΑΓΔ

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ
Υακειή ηηκή παξαγσγνύ – Δγθαηάιεηςε ακπειώλσλ
(θπξίσο ζηα Γσδεθάλεζα)

Ακπεινθαιιηέξγεηα
ΣΟΥΟΗ – ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ
•Αληηθαηάζηαζε γεξαζκέλσλ θαη κε απνδνηηθώλ ακπειώλσλ κε ηε ζπλέρηζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο αλαδηάξζξσζεο
•Μέηξα γηα ηε δηαηήξεζε ακπειώλσλ ζε δώλεο παξαδνζηαθήο θαιιηέξγεηαο
γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο Αλώηεξεο Πνηόηεηαο.
•Μείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο κε βειηίσζε ησλ θαιιηεξγεηηθώλ
ηερληθώλ.
•Γηαηήξεζε ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ ληόπησλ πνηθηιηώλ θαη αμηνιόγεζε ηνπο
γηα παξαγσγή νίλσλ πςειήο πνηόηεηαο.
•πλέρηζε ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο
ακπεινθαιιηέξγεηαο ζηα κηθξά λεζηά.
•Οξγάλσζε ησλ παξαγσγώλ ζε νκάδεο κε ζηόρν ηε ζπιινγηθή κεηαπνίεζε
θαη εκπνξία ησλ πξντόλησλ ηνπο
•Πξνώζεζε ηεο δηάζεζεο ησλ ληόπησλ νίλσλ ζηελ ηνπηθή αγνξά
•Πξνώζεζε ησλ νίλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηώλ ζε
εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν
•Πξνώζεζε ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο

ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ
Κύξηνο όγθνο παξαγσγήο ππαίζξησλ θεπεπηηθώλ ζηα λεζηά :
Ρόδν, Κσ, Νάμν, Πάξν
Κύξηνο όγθνο παξαγσγήο θεπεπηηθώλ ππό θάιπςε ζηα λεζηά :
Ρόδν, Κσ, ύξν
πγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ιόγσ ήπηνπ θιίκαηνο θαη απμεκέλεο ειηνθάλεηαο:

1. πξώηκε παξαγσγή,
2. κεγάιν εύξνο ρξόλνπ θαιιηέξγεηαο ησλ ππαίζξησλ,
3. θαιιηέξγεηα ζην ζεξκνθήπην ρσξίο ζέξκαλζε

Παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο ζε όια ηα λεζηά κε εμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ
Σνκαηάθη αληνξίλεο, παηάηα Νάμνπ, ηνκαηάθη Κσ
ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ
Έιιεηςε αξδεπηηθνύ λεξνύ θαη δηθηύσλ θπξίσο ζηα κηθξά λεζηά

ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ
ΣΟΥΟΗ – ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ
•Δπέθηαζε πθηζηάκελσλ ππαίζξησλ θαη ζεξκνθεπηαθώλ θαιιηεξγεηώλ
•Τηνζέηεζε λέσλ ηερληθώλ κε ζηόρν ηε κείσζε ησλ εηζξνώλ (π.ρ. λεξό) θαη
ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο (πδξνπνλία).
•Πξνώζεζε ηνπηθώλ πξντόλησλ θαη δηαζύλδεζε ηνπο κε ηε λεζηώηηθε δίαηηα
θαη ηνλ ηνπξηζκό
•Γηαηήξεζε, βειηίσζε θαη δηάδνζε γεγελώλ πνηθηιηώλ (π.ρ. Αγθηλάξα Σήλνπ,
Μειηηδάλα αληνξίλεο)
•Πηζηνπνίεζε θαη ηππνπνίεζε ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ κε ζηόρν ηε
βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπο θαη ηελ πώιεζε ηνπο ζε κεγάιεο ηνπξηζηηθέο
κνλάδεο
• Πξνώζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηππνπνίεζεο / κεηαπνίεζεο κηθξήο θιίκαθαο
γηα βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ γηα ηα κηθξόηεξα
λεζηά.
•Ίδξπζε λέσλ θαη εθζπγρξνληζκόο ππαξρόλησλ κεηαπνηεηηθώλ κνλάδσλ (
π.ρ. θνλζεξβνπνηείν ηνκάηαο)
•Πξνώζεζε ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο θαη ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο

ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΖ
Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη ληόπηεο πνηθηιίεο :
Λεκόλη Άλδξνπ, Λεκόλη Σήλνπ θαη Μαληαξίλη Καιύκλνπ
ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ
•Πεξηνξηζκέλε πεξίνδνο ζπγθνκηδήο
•Γελ ππάξρνπλ ζπζηεκαηηθνί νπσξώλεο
•Γελ ππάξρεη κεηαπνηεηηθή κνλάδα
ΣΟΥΟΗ
•Αλαδηάξζσζε ηεο θαιιηέξγεηαο
•Δπέθηαζε ππεξόςηκσλ πνηθηιηώλ
•Πξνώζεζε ησλ θηινπεξηβαιινληηθώλ κεζόδσλ παξαγσγήο
•Αλάδεημε θαη πξνώζεζε ηνπηθώλ πνηθηιηώλ

ΟΠΡΗΑ
Ύπαξμε ληόπησλ πνηθηιηώλ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη πςειήο ζεκαζίαο γηα ηελ
ηνπηθή νηθνλνκία. (Φάβα αληνξίλεο, Φαζόιη Άλδξνπ, Φαζόιη Καηηαβηάο Ρόδνπ)

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ
• Οξηζκέλεο πνηθηιίεο θηλδπλεύνπλ κε εμαθάληζε ιόγσ ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο
θαιιηέξγεηαο.

ΣΟΥΟΗ
•Γηεξεύλεζε ησλ δπλαηνηήησλ κείσζεο ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο θαη αύμεζεο
ησλ απνδόζεσλ ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ
•Γηαηήξεζε θαη δηάδνζε ησλ γεγελώλ πνηθηιηώλ
•Πξνώζεζε – πξνβνιή ησλ ηνπηθώλ νζπξίσλ θαη ηεο πςειήο δηαηξνθηθήο
αμίαο ηνπο
•Δπεμεξγαζία, ηππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία παξαγόκελσλ πξντόλησλ (π.ρ.
θάβα αληνξίλεο) γηα απνθπγή λνζείαο θαη εμαζθάιηζεο ζηαζεξήο πνηόηεηαο
θαη αζθάιεηαο ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο

ΗΣΖΡΑ
Από ην 2005 έσο ζήκεξα ε έθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο κεηώζεθε θαηά 85%
•Έγηλαλ ζεκαληηθέο επελδύζεηο ζε κεραλνινγηθό εμνπιηζκό

•Σν ζθιεξό ζηηάξη απνηειεί πξώηε ύιε γηα ηελ παξαζθεπή παξαδνζηαθώλ
πξντόλησλ (Υσξηάηηθν ςσκί, παμηκάδηα, καθαξόληα, πιηγνύξη θιπ)
Αλαγθαία ε δεκηνπξγία ελόο ζύγρξνλνπ πιαηζίνπ ζηήξημεο ηεο
θαιιηέξγεηαο κε ηελ ΚΑΠ 2014-20

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΑ ΦΤΣΑ
Αλάγθε γηα επέθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο γηα θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζε δσνηξνθέο θαη
κείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο ηεο θηελνηξνθίαο.

ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ
• Τςειή πξνζαξκνγή ζηηο γεσθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο
• Γελ απαηηνύλ ηδηαίηεξεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο
• Δκπινπηίδνπλ ηελ Μειηζζνθνκηθή ρισξίδα

• Γηεξεύλεζε ηνπ θιάδνπ

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ
Γσδεθάλεζα

Κπθιάδεο

226.379 θεθάιηα.

267.280 θεθάιηα.

Βννεηδή :

7.300 θεθάιηα

14.973 θεθάιηα.

Δπ/ρεηο
Γαιαθηνθνκηθώλ
πξντόλησλ

6

12

θαγεία

8

12

Γάια πνπ
επεμεξγάζηεθαλ νη
επηρεηξήζεηο (2010)

1.364 τν.

16.589 τν.

Αηγνπξόβαηα

Γσδεθάλεζα
Κπθιάδεο

ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ
ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ
• Μηθξέο

κνλάδεο κε ππνηππώδεηο ππνδνκέο

• Μεγάιν κέξνο γάιαθηνο ηπξνθνκείηαη από ηνπο ίδηνπο
ηνπο θηελνηξόθνπο ρσξίο ηππνπνίεζε θαη άδεηεο
(Γσδεθάλεζνο)
• Γελ ππάξρνπλ νξγαλσκέλα ζθαγεία ζε όια ηα λεζηά.
• Τπεξβόζθεζε

ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ
ΣΟΥΟΗ-ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

•Βειηίσζε δσηθνύ θεθαιαίνπ
•Βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εθηξνθήο.
•Δμαζθάιηζε αδεηώλ ιεηηνπξγίαο
•Πξνζηαζία ηεο ληόπηαο παξαγσγήο, κε ρξεζηκνπνίεζε ληόπησλ δσνηξνθώλ
•Γεκηνπξγία κηθξώλ παξαδνζηαθώλ ηπξνθνκείσλ
•Γεκηνπξγία θηελνηξνθηθώλ δσλώλ. Οξζνινγηθή ρξήζε θαη αλαβάζκηζε
βνζθνηόπσλ
•Δπέθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ θηελνηξνθηθώλ θπηώλ από ηνπο θηελνηξόθνπο
ώζηε λα κεησζνύλ νη εηζαγσγέο δσνηξνθώλ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο.
•Δπέθηαζε ησλ θηινπεξηβαιινληηθώλ κεζόδσλ εθηξνθήο
•Πξνβνιή παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ θαη ελεκέξσζε θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ
•Γηαζύλδεζε ηνπ ηνπξηζκνύ κε ηα ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντόληα
•Δθζπγρξνληζκόο ησλ ππαξρόλησλ ζθαγείσλ θαη ίδξπζε ζηα λεζηά πνπ ν
πιεζπζκόο ησλ δώσλ ην επηβάιεη

ΒΟΟΣΡΟΦΗΑ
ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ

• Δηζαγσγή δσνηξνθώλ – Αύμεζε θόζηνπο παξαγσγήο

• Δθηξνθή ζε κε νξγαλσκέλνπο δηάζπαξηνπο ζηάβινπο.
• Μνλάδεο κηθξνύ κεγέζνπο
• πξξίθλσζε ηνπ θιάδνπ ιόγσ εηζαγόκελσλ πξντόλησλ

ΒΟΟΣΡΟΦΗΑ
ΣΟΥΟΗ-ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

• Αύμεζε ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ησλ εθκεηαιιεύζεσλ θαη εθζπγρξνληζκόο απηώλ
•
•
•
•
•
•
•

(κείσζε θόζηνπο – δεκηνπξγία βηώζηκσλ κνλάδσλ).
Υσξνζέηεζε ηεο βννηξνθηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Πηζηνπνίεζε θαη εθζπγρξνληζκόο ζθαγείσλ
Βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εθηξνθήο θαη εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ
δηαρείξηζεο.
Δθζπγρξνληζκόο ππαξρνπζώλ εγθαηαζηάζεσλ.
Δπέθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ θηελνηξνθηθώλ θπηώλ (κείσζε ηνπ θόζηνπο
παξαγσγήο)
Δθζπγρξνληζκόο ησλ ηνπηθώλ βηνκεραληώλ - βηνηερληώλ παξαγσγήο
γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ
Πξνώζεζε ησλ παξαδνζηαθώλ πνηνηηθώλ πξντόλησλ

ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΑ
Γσδεθάλεζα

Κπθιάδεο

600

1.300

Πλήθος κσψελών :

52.000

55.000

Παραγωγή μελιού ετησίως :

500-600 ηόλνη

350-500 ηόλνη

Αριθμός μελισσοκόμων :

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ
• Έιιεηςε ηππνπνίεζεο θαη πηζηνπνίεζεο

Γσδεθάλεζα
Κπθιάδεο

• Δηζαγσγή κειηνύ από ην εμσηεξηθό ζε ηδηαίηεξα ρακειή ηηκή
• Έιιεηςε νξγάλσζεο ησλ κειηζζνθόκσλ ζηελ εκπνξία ηνπ κειηνύ
• Καηαζηξνθή κειηζζνθνκηθήο βιάζηεζεο από αλεμέιεγθηε βόζθεζε

ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΑ
ΣΟΥΟΗ-ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ
• Πηζηνπνίεζε θαη ηππνπνίεζε κειηνύ γηα πξνζηαζία ηεο πνηόηεηαο ηνπ
κειηνύ θαη πξνώζεζε ηνπ ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ
• Οξγάλσζε νκάδσλ παξαγσγώλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε ζπγθέληξσζε
ηεο παξαγσγήο θαη ηελ εκπνξία
• Πξνβνιή ησλ επεξγεηηθώλ δξάζεσλ ηνπ κειηνύ θαη ησλ πξντόλησλ ηνπ
(γύξε, πξόπνιε) γηα αλάδεημε θαη πξνώζεζε ζηελ αγνξά
• Γηαζύλδεζε ηνπ κειηνύ κε ηνλ ηνπξηζκό. Πξνώζεζε θαη δηάζεζε ζηηο
ηνπξηζηηθέο κνλάδεο ησλ λεζηώλ
• Βειηίσζε κειηζζνρισξίδαο κε μεξνζεξκηθά θπηά, πνπ έρνπλ πεξίνδν
άλζεζεο δηαθνξεηηθή από απηή ηνπ ζπκαξηνύ, ώζηε λα θαιπθζεί ε
αλζνθνξία όιεο ηεο ρξνληάο (π.ρ. θαζθόκειν, δεληξνιίβαλν, ξείθη)
• Γηαηήξεζε ησλ εληζρύζεσλ πνπ δίλνληαη ζηνπο κειηζζνθόκνπο ησλ
κηθξώλ λεζηώλ

ΑΛΗΔΗΑ
ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ

•Έιιεηςε δπλαηόηεηαο αύμεζεο ηεο ρσξεηηθόηεηαο θαη ηζρύνο ησλ κεραλώλ ησλ
αιηεπηηθώλ ζθαθώλ.

•Έιιεηςε βαζηθώλ ππνδνκώλ γηα ηνλ ειιηκεληζκό ησλ αιηεπηηθώλ ζθαθώλ ηεο
πεξηνρήο ησλ πθηζηάκελσλ αιηεπηηθώλ θαηαθπγίσλ θαη ζηελ έιιεηςε ρώξσλ
αλέιθπζεο– θαζέιθπζεο ζθαθώλ.

•Παξάλνκε αιηεία .
•Έιιεηςε πισηώλ κέζσλ αζηπλόκεπζεο θαη ππνζηειέρσζε ησλ Ληκεληθώλ Αξρώλ.
•Γπζθνιία κεηαθνξάο ησλ αιηεπκάησλ ζηα εκπνξηθά θέληξα θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε
δηαθίλεζε θαη ζηελ εκπνξία ηνπο.

•Ο ηξόπνο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ κε αηέιεηα.
•Διιηπέο πιαίζην δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηεο αιηείαο
•Ζ ππεξαιίεπζε

ΑΛΗΔΗΑ
ΣΟΥΟΗ-ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

•Ζ ζύληαμε δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο αιηείαο κε ηελ δεκηνπξγία
πξνζηαηεπκέλσλ αιηεπηηθώλ δσλώλ.
• Αλάπηπμε λέσλ ηερληθώλ αιηείαο θαη αιηείαο βαζέσλ πδάησλ κε ηελ ππνζηήξημε
επηζηεκνληθώλ κειεηώλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο αιηεπηηθήο απόδνζεο θαη
ηεο εθκεηάιιεπζεο λέσλ αιηεπηηθώλ πόξσλ.
•Δθπόλεζε επηζηεκνληθώλ κειεηώλ γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο θάιπςεο θαη
ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ ιηβαδηώλ πνζεηδσλίαο .
•Καηαζθεπή αιηεπηηθώλ θαηαθπγίσλ θαη αιηεπηηθώλ ζηαζκώλ θαη
εθζπγρξνληζκόο ησλ ππαξρόλησλ
•Πόληηζε ηερλεηώλ πθάισλ, κηα ζύγρξνλε δηαρεηξηζηηθή απάληεζε γηα ηελ
αλάθακςε ησλ ηρζπαπνζεκάησλ.
•Αλάπηπμε Γξάζεσλ ζπλεξγίαο Αιηεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηνπ
Σνπξηζκνύ (Αιηεπηηθόο Σνπξηζκόο).
•Γξάζεηο γηα ηε δηαθεκηζηηθή πξνώζεζε ησλ ηνπηθώλ αιηεπηηθώλ πξντόλησλ θαη
ηρζεξώλ.
•Θεζκνζέηεζε ηεο δπλαηόηεηαο αύμεζεο ηεο ρσξεηηθόηεηαο θαη ηεο ηππνδύλακεο
ησλ ζθαθώλ ηεο παξάθηηαο αιηείαο.
•Γηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηνπ θαζεζηώηνο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ κε αηέιεηα.
•Δλίζρπζε ησλ ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ ηόζν ηεο επαγγεικαηηθήο όζν θαη ηεο
εξαζηηερληθήο αιηείαο.

ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ
Ζ Πεξηθέξεηα Ν. Αηγαίνπ είλαη ε 3ε ζε παξαγσγή πξντόλησλ
πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα.
Τπάξρνπλ 25 κνλάδεο ζηα Γσδεθάλεζα θαη 2 ζηηο Κπθιάδεο
Γπλακηθόο θιάδνο ( από 185 ηλ. ην 1990 έθηαζε ηνπο 8.000ηλ. ην 2010)
ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ
Δληνπίδνληαη :

•ζηελ ρσξηθή θαηαλνκή, ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζηελ δηαρείξηζε θαη ζην
επίπεδν εθζπγρξνληζκνύ ησλ κνλάδσλ,
•ζην πιαίζην δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο ηνπ ηειηθνύ παξαγόκελνπ πξντόληνο,
•ζηνλ αθξηηηθό ραξαθηήξα ηεο Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ σο δηάζπαξηνύ λεζησηηθνύ
ζπκπιέγκαηνο κε κεγάιε απόζηαζε από ηα θέληξα δηάζεζεο θαη
•ζηηο ειιηπείο ππνδνκέο εμππεξέηεζεο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ.

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ
Πξντόληα εηδηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία ηνπ θάζε λεζηνύ π.ρ.
Λνύδα, Κξαζνηύξη (ηπξί ηεο πόζζαο) Κσ, Σπξάθη Σήλνπ θιπ.
ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
•Παξάγνληαη κε παξαδνζηαθό ηξόπν
•Έρνπλ κηθξό όγθν παξαγσγήο
•Γηαηίζεληαη ζην ζύλνιν ηνπο ζηελ ηνπηθή αγνξά.
•Υαξαθηεξίδνπλ ηνλ ηόπν παξαγσγήο ηνπο

ΣΟΥΟΗ-ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ

•Αύμεζε ηεο παξαγσγήο
•Δθζπγρξνληζκόο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο
•Γηαζύλδεζε κε ηνλ ηνπξηζκό.

ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ
Μεηαποίηζη αγροηικών προϊόνηων
•Γελ είλαη αλαπηπγκέλε ζε κεγάιν βαζκό

•Δληνπίδεηαη θπξίσο ζε Κξαζί, Διαηόιαδν θαη Σπξνθνκηθά πξντόληα

Βαζηθό ζηόρν πξέπεη λα απνηειέζεη ε πεξαηηέξσ
αλάπηπμε ηεο κεηαπνίεζεο ησλ γεσξγηθώλ
πξντόλησλ γηαηί έηζη ζα εμαζθαιηζηεί :
• ε πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ
• ε αύμεζε ηνπ γεσξγηθνύ εηζνδήκαηνο θαη
• ε αλάπηπμε λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.

ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΓΗΑ ΣΟ ‘ΚΑΛΑΘΗ’
Πξντόληα κε κεγάιν όγθν παξαγσγήο θαη δπλαηόηεηα δηάζεζεο ζε αγνξέο
ηνπ εμσηεξηθνύ
1. Φάξηα ηρζπνθαιιηεξγεηώλ (Σζηπνύξα θαη Λαβξάθη)
2. Φάξηα Παξάθηηαο αιηείαο (Σόλνο, Ξηθίαο)
3. Οίλνη ΠΟΠ
4. Οίλνη ΠΓΔ
5. Διαηόιαδν ΠΓΔ Ρόδνπ
6. Μέιη
7. Γξαβηέξα ΠΟΠ Νάμνπ
Πξντόληα κε δπλαηόηεηα δηάζεζεο εθηόο ηεο Πεξηθέξεηαο
1. Διαηόιαδν
2. Αηγνπξόβεην θξέαο
3. θιεξό ζηηάξη
4. Παηαηόζπνξνο Νάμνπ
5. Σπξνθνκηθά
6. Αξσκαηηθά – Φαξκαθεπηηθά θπηά

ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΓΗΑ ΣΟ ‘ΚΑΛΑΘΗ’
Πξντόληα κε ζηόρν ηελ θάιπςε ησλ ηνπηθώλ αλαγθώλ ηεο Πεξηθέξεηαο
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Κεπεπηηθά ππαίζξηα
Κεπεπηηθά ππό θάιπςε
Δζπεξηδνεηδή
Δπηηξαπέδηα ζηαθύιηα
Κηελνηξνθηθά θπηά
Γαιαθηνθνκηθά πξντόληα από αηγνπξόβεην θαη αγειαδηλό γάια
Βόεην θξέαο
Σνπηθνί νίλνη

ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΓΗΑ ΣΟ ‘ΚΑΛΑΘΗ’
Πξντόληα παξαδνζηαθά εηδηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία
Σνκαηάθη αληνξίλεο ΠΟΠ
Φάβα αληνξίλεο ΠΟΠ
Παηάηα Νάμνπ ΠΓΔ
Σπξί ‘αλ Μηράιεο’ ΠΟΠ
Κνπαληζηή ΠΟΠ
Αξζεληθό ηπξί (Νάμνο)
ηηάθα (Κάζνο)
Κξαζνηύξη Κσ (πόζζαο)
Σπξάθη Σήλνπ
Πέηξσκα Σήλνπ
Αγθηλάξα Σήλνπ
Άζπξε κειηηδάλα αληνξίλεο
Σνκαηάθη Κσ

Λεκόλη Άλδξνπ
Μαληαξίλη Καιύκλνπ
Κάππαξε ζε άικε
Λνύδα
Φαζόιη Άλδξνπ
Φαζόιη Καηηαβηάο Ρόδνπ
Διηά βξώζηκε
Ληαζηή ηνκάηα
νύκα Ρόδνπ
Παζηέιη – Μειεθνύλη
Αιίπαζηα – ηρζπνπαξαζθεπάζκαηα – θαπληζηά
Αξηνπνηήκαηα βαζηζκέλα ζε ηνπηθά ζηηεξά
Επκαξηθά βαζηζκέλα ζε ηνπηθά ζηηεξά

Δλέξγεηεο πξνώζεζεο ηνπ
‘Καιαζηνύ’
•ύζηαζε αγξνδηαηξνθηθήο ζύκπξαμεο
•Πηζηνπνίεζε πξντόλησλ
•Σνπηθό ζύκθσλν πνηόηεηαο

•Δθπόλεζε κειέηεο παξαγσγήο αλά λεζί
•Οξγάλσζε νκάδσλ παξαγσγώλ
•Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ
•Καηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε
•Δγγεηνβειηησηηθά έξγα

Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο
•
•

•
•
•
•
•

Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ
Πξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 θαη όπσο απηό ζα
αλαζεσξεζεί κεηά ην 2013.
- Δθζπγρξνληζκόο Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ
- Δγθαηάζηαζε Νέσλ Γεσξγώλ
- Πξνζηηζέκελε αμία γεσξγηθώλ πξντόλησλ
(Μεηαπνίεζε)
- Αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα
- Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
- Αλάπηπμε πνιύ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ
- Πξόγξακκα LEADER, θιπ
Καλνληζκόο ελίζρπζεο ησλ Μηθξώλ Νεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο
Αλαπηπμηαθόο Νόκνο
Ηδησηηθέο επελδύζεηο
Σακείν Γεσξγίαο θαη Κηελνηξνθίαο
Πηζηώζεηο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ

ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ
 Πξνζηαηεύνπκε & δηαθπιάζζνπκε
ηνπο θπζηθνύο καο πόξνπο
 ηεξίδνπκε ηνπο παξαγσγνύο καο
 Δθζπγρξνλίδνπκε ηελ παξαγσγή
καο
 Παξάγνπκε πνηνηηθά
 Σππνπνηνύκε θαη πηζηνπνηνύκε
 Πξνβάινπκε αμηνπνηώληαο ηα
ζύγρξνλα κέζα
 Γηαζέηνπκε εγγπεκέλα

