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ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΓΝΩΜΟΝΑ ΣΗ 

ΔΩΣΔΡΗΚΔ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖΝ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΗΑ ΜΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

1. Δηζαγωγή 

 Ζ εθπφλεζε ηεο κειέηεο πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο. Ζ πξψηε θάζε απνηειεί 

αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε SWOT αλάιπζε γηα ηε Πεξηθέξεηα. ηα 

πιαίζηα ηεο αλάιπζεο ε Πεξηθέξεηα δηαθξίζεθε ρσξηθά ζε 35 πεξηνρέο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ αγξνθηήκαηα Γήκσλ θαη Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ κε ίδηα ή 

παξφκνηα γεσξγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ θάζε απηή νινθιεξψζεθε θαη έρεη ππνβιεζεί 

ε πξψηε έθζεζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε αλάζεζεο ηεο 

κειέηεο. Ζ δεχηεξε θάζε, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο, απνηειεί ηελ 

πξφηαζε αλαδηάξζξσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ γηα ηελ Πεξηθέξεηα, ε νπνία ζπλνπηηθά 

παξνπζηάδεηαη ζην θείκελν απηφ. Ζ ηξίηε θάζε ηεο κειέηεο πξνβιέπεη ηελ 

παξνπζίαζε ηεο πξφηαζεο ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ζηελ Πεξηθέξεηα γηα ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο κειέηεο.  

Ζ Β΄ θάζε ηεο κειέηεο απνηειεί ζχλζεζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο 

Α΄ θάζεο, αμηνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πεδίνπ πνπ δηελεξγήζεθε 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ξπζκίζεηο 

ηεο λέαο ΚΓΠ. ηε Β’ Φάζε ηεο κειέηεο παξνπζηάδεηαη ε πξνβιεπφκελε θαηεχζπλζε 

ηεο αλαδηάξζξσζεο ηεο γεσξγίαο ζηελ Κ. Μαθεδνλία ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

πνιηηηθήο θαη κέζα ζηα πιαίζηα πνπ δηακνξθψλεη ε SWOT αλάιπζε (Α’ Φάζε). Ζ 

πξφηαζε ηεο αλαδηάξζξσζεο φπσο θαη ε πξφηαζε εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

αγξνηηθή αλάπηπμε δηακνξθψλνληαη κε κηα εθ ησλ θάησ δηαδηθαζία, ε νπνία 

ζπλίζηαηαη ζηελ ζπγθέληξσζε ησλ απφςεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα 

κε ηελ πξνβιεπφκελε έξεπλα πεδίνπ. 

Ζ χκβαζε αλάζεζεο ηεο κειέηεο απαηηνχζε θαηά ηε Β’ Φάζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί εθηεηακέλε έξεπλα πεδίνπ κε δηαθξηηφ αληηθείκελν ηε ζπγθέληξσζε 

ησλ απφςεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Ζ έξεπλα 

δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε. Ζ ΑΝΔΘ αλέιαβε ηε 

δηελέξγεηα θαη ην ζπληνληζκφ ηεο έξεπλαο, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ζηειέρε φισλ 

ησλ αλαπηπμηαθψλ εηαηξεηψλ ηεο Κ. Μαθεδνλίαο. Ζ έξεπλα έγηλε ηελ πεξίνδν 
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19/6/2006 – 21/7/2006. Απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

ζπκπιεξψζεθαλ ζπλνιηθά 113 εξσηεκαηνιφγηα. Σν δείγκα ησλ αγξνηψλ απνηειείηαη 

απφ 181 αγξφηεο θαη ζπκπιεξψζεθε ν αληίζηνηρνο αξηζκφο εξσηεκαηνινγίσλ. Σν 

δείγκα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ πεξηιακβάλεη ηηο ΔΑ θαη Πξσηνβάζκηνπο 

πλεηαηξηζκνχο (21 εξσηεκαηνιφγηα). Σν δείγκα ησλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ 

πεξηιακβάλεη θνξείο φπσο ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ, νη 

Αλαπηπμηαθέο Δηαηξείεο, ηνπηθέο ελψζεηο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, Δλψζεηο Νέσλ 

Αγξνηψλ, Δλψζεηο Βηνθαιιηεξγεηψλ θαη Οκάδεο Παξαγσγψλ (20 εξσηεκαηνιφγηα). 

Ο ζπληνληζηήο θαη επηζηεκνληθά ππεχζπλνο ηεο κειέηεο αλέιαβε ηηο ζπλαληήζεηο κε 

ηνπο Γηεπζπληέο ησλ νθηψ Γηεπζχλζεσλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο, απφ 

ηηο νπνίεο ζπγθέληξσζε ηα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ζπδήηεζε ηηο απφςεηο 

ηνπο, έηζη ψζηε λα δηακνξθψζεη κηα νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

ηεο Πεξηθέξεηαο. Ο ππεχζπλνο ηεο κειέηεο δήηεζε επίζεο ηηο απφςεηο 

Παλεπηζηεκηαθψλ θαη Γηεπζπληψλ Τπεξεζηψλ ελψ ζπδήηεζε θαη καδί ηνπο ηελ 

πξφηαζε αλαδηάξζξσζεο. Όιν απηφ ην πιηθφ, δειαδή νη απαληήζεηο θαη νη απφςεηο 

πνπ δηαηππψζεθαλ, ζπλνδεχεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηε Β’ Φάζε ηεο κειέηεο. 

 

2. Σν profile ηεο Γεωξγίαο ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία 

Ζ πθηζηάκελε δηάξζξσζε ησλ θιάδσλ παξαγσγήο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα 

πξνζδηνξίζηεθε ζε κεγάιε έθηαζε απφ ηελ άζθεζε κεηά ην 1981 ηεο Κνηλήο 

Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο,  πνιηηηθήο πνπ ζρεδηάζηεθε γηα λα πξνζηδηάδεη πεξηζζφηεξν 

ζηηο ζπλζήθεο ησλ δπηηθνεπξσπατθψλ ρσξψλ θαη γηα απηφ δελ αμηνπνηεί ζε έλα 

βαζκφ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο. εκεηψλεηαη φκσο φηη ελψ ε 

ΚΓΠ είλαη κηα νινθιεξσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή, ηα εγγελή πξνβιήκαηα 

ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα πεξηφξηζαλ ζε έλα βαζκφ ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ παξείραλ ηα κέηξα ηεο. Έηζη, φζνλ αθνξά ηε δηάξζξσζε ησλ 

θιάδσλ ζηελ Κ. Μαθεδνλία ζεκεηψλνληαη ηα παξαθάησ: 

i. Οη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο επηθξαηνχλ αιιά κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θιάδσλ 

(ρεηκεξηλά ζηηεξά, θαπλφο, αξαβφζηηνο, βακβάθη, δαραξφηεπηια) ελψ νη θαιιηέξγεηεο 

ησλ νζπξίσλ, θηελνηξνθηθψλ θπηψλ, πεπνλνεηδψλ - παηάηαο θαηαιακβάλνπλ 

πεξηνξηζκέλεο εθηάζεηο. 

ii. Ζ δελδξνθνκία αλαπηχρζεθε κφλν ζε ηξεηο λνκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη δελ 

είλαη αξθνχλησο δηαθνξνπνηεκέλε. Έηζη γηα νξηζκέλα θξνχηα παξαηεξνχληαη θαηά 
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πεξηφδνπο πιενλάζκαηα (θπξίσο ξνδάθηλα) ελψ ε ρψξα είλαη θαηά πεξηφδνπο 

ειιεηκκαηηθή ζε άιια θξνχηα (κήια, αριάδηα θιπ). 

iii. Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα θαηαιακβάλεη πνιχ κηθξέο εθηάζεηο, ελψ ε 

Πεξηθέξεηα βξίζθεηαη ζηελ δψλε θαιιηέξγεηαο ηεο ακπέινπ, θαη δελ ππάξρεη πεξηνρή 

ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ νη εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο δελ ηελ 

επλννχλ. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηε δηαζπνξά κηθξψλ νηλνπνηείσλ ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο 

Ννκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

iv. Ζ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλεη ε ιαραλνθνκία είλαη πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε 

ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ. Ζ ιαραλνθνκία είλαη ηνπηθήο ζεκαζίαο 

(Θεζζαινλίθε, Ζκαζία, Υαιθηδηθή) θαη θαιχπηεη κεξηθψο ηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ 

αγνξψλ. 

vi. Ζ βννηξνθία (ε γαιαθηνπαξαγσγφο) ζπγθεληξψζεθε ζε κεγάιε έθηαζε ζηηο 

πεδηλέο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο, ελψ ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο αλάπηπμήο ηεο ζηηο 

νξεηλέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε γθάκα ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη 

πεξηνξηζκέλε. 

vii. Ζ αηγνπξνβαηνηξνθία απνηειεί δξαζηεξηφηεηα ησλ νξεηλψλ θαη εκηνξεηλψλ 

πεξηνρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε ραξαθηεξηζηηθά ηηο ρακειέο απνδφζεηο θαη ηελ έιιεηςε 

εθζπγρξνληζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  

viii. Οη άιινη θιάδνη δσηθήο παξαγσγήο (ρνηξνηξνθία, νξληζνηξνθία, 

κειηζζνθνκία) είλαη ηνπηθήο ζεκαζίαο. 

Ζ δηάξζξσζε απηή ησλ θιάδσλ ηνπ ηνκέα θξίλεηαη φηη απνηειεί ηελ θπξίαξρε 

αδπλακία ηνπ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ επηθξάηεζε ησλ αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ, 

ελψ ε δελδξνθνκία, ε ακπεινπξγία θαη ε ιαραλνθνκία θαιιηεξγνχληαη ζε ζρεηηθά 

πεξηνξηζκέλεο εθηάζεηο αλ θαη ππάξρνπλ επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηνπο θιάδνπο απηνχο 

ζε πνιχ κεγαιχηεξεο εθηάζεηο. 

Ζ δηάξζξσζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο Κ. Μαθεδνλίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηνλ κεγάιν αξηζκφ κηθξψλ ζε κέγεζνο εθκεηαιιεχζεσλ, φπσο θαη ζην ζχλνιν ηεο 

ρψξαο. Με θξηηήξην ην κέγεζνο δηαθξίλνληαη ηξεηο θαηεγνξίεο εθκεηαιιεχζεσλ. Οη 

εθκεηαιιεχζεηο κέρξη 50 ζηξ. αληηπξνζσπεχνπλ ην 69,5% ηνπ ζπλφινπ, αιιά 

εθηηκάηαη φηη ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο ηνπο είλαη κηθξφηεξνο. Πξφθεηηαη γηα 

εθκεηαιιεχζεηο πνπ κφλν κε ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο παξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ απνθιεηζηηθή πεγή απαζρφιεζεο θαη εηζνδήκαηνο. Ζ 

δηαηήξεζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ απηψλ ζπλδέεηαη κε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Οη εθκεηαιιεχζεηο 50-200 
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ζηξ. αληηπξνζσπεχνπλ ην 25,7% ηνπ ζπλφινπ θαη απνηεινχλ απνθιεηζηηθή πεγή 

εηζνδήκαηνο θαη απαζρφιεζεο ζηηο αγξνηηθήο πεξηνρέο. Οη κεγαιχηεξεο ησλ 200 ζηξ. 

εθκεηαιιεχζεηο, πνπ είλαη εθκεηαιιεχζεηο φισλ ησλ παξαγσγηθψλ θαηεπζχλζεσλ, 

αληηπξνζσπεχνπλ ην πην απνηειεζκαηηθφ (efficient) κέξνο ηεο γεσξγίαο ζηελ Κ. 

Μαθεδνλία 

 

3. Αμηνιόγεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ζ αλάιπζε ζηελ Α’ θάζε ηεο κειέηεο αλέδεημε ηα θχξηα πξνβιήκαηα ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Πξφθεηηαη γηα πξνβιήκαηα 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ππφβαζξν ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη δηακνξθψλνπλ ηηο 

ζπλζήθεο άζθεζεο ηεο γεσξγίαο. Σα πξνβιήκαηα απηά αμηνινγνχληαη σο πξνο ηηο 

επηπηψζεηο ηνπο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνκέα, ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ηνκέα ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, 

επηπηψζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη αλαπνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα γεσξγηθά εηζνδήκαηα. Ζ αμηνιφγεζε ζε 

κεγάιε έθηαζε αμηνπνηεί ηηο απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ζηελ έξεπλα πεδίνπ 

(εξσηεκαηνιφγηα ΟΣΑ θαη αγξνηψλ).  

  Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ Α’ θάζε ηεο κειέηεο ηα πξνβιήκαηα πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ ζπλδένληαη κε: 

i. Σν αλζξώπηλν δπλακηθό. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ζπκβάιινπλ ζηε ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνκέα πνπ νθείιεηαη ζηελ 

αλειαζηηθφηεηα πξνζαξκνγήο (αδπλακία πξνζαξκνγήο) θαη ζηελ θαζπζηέξεζε 

πηνζέηεζεο θαηλνηνκηψλ θαη βειηησκέλσλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ 

επίζεο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηε γεσξγία είλαη ε άκβιπλζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπλεπάγεηαη απξνζπκία αλάιεςεο θηλδχλσλ.  

ii. Σν κέγεζνο ηωλ εθκεηαιιεύζεωλ (εγγεηνδηαξζξωηηθό). Πξφθεηηαη γηα ην 

εγγελέο πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο απφ ην νπνίν εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνκέα.  

iii. Σελ ππνδνκή γηα ηελ παξαγωγή. Δίλαη πξνβιήκαηα πνπ δηακνξθψλνπλ ην 

επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ηνκέα θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ.  

iv. Σελ ππνδνκή εκπνξίαο θαη κεηαπνίεζεο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε Πεξηθέξεηα 

δελ ζηεξείηαη ππνδνκήο εκπνξίαο θαη κεηαπνίεζεο, ε έξεπλα ππνδεηθλχεη ηηο πεξηνρέο 

φπνπ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζε αλεπάξθεηα ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ.  
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v. Σελ ππνβάζκηζε ηωλ αλαλεώζηκωλ θπζηθώλ πόξωλ - Πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα. Ζ ππνβάζκηζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

(ξχπαλζε, κείσζε, πθαικχξσζε) νθείιεηαη ζηε ρξήζε ησλ αγξνρεκηθψλ εηζξνψλ ηεο 

εληαηηθήο γεσξγίαο, ζηε κε νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ζηε βηνκεραληθή 

δξαζηεξηφηεηα.  

vi. Σελ ελεκέξωζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή επηκόξθωζε.  Όπσο έδεημε ε 

επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αληιήζεθαλ απφ ηελ έξεπλα ππάξρεη ζρεηηθφ 

έιιεηκκα ελεκέξσζεο θαη επαγγεικαηηθήο επηκφξθσζεο. 

vii. Σε δηνηθεηηθή θαη ηερληθή ζηήξημε.  Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ αγξνηηθνχ 

ηνκέα θαη ε αλάγθε πξνζαξκνγήο ηνπ ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο δεκηνπξγνχλ λέεο 

απμαλφκελεο αλάγθεο γηα ηέηνηεο ππεξεζίεο αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν παξνρήο 

ηνπο. 

viii. Σνπο πλεηαηξηζκνύο. Όπσο πξνέθπςε απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απφςεσλ 

ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ (θπξίσο Δ.Α..) ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ηξηψλ θαηεγνξηψλ. Πξφθεηηαη γηα πξνβιήκαηα πνπ 

νθείινληαη ζην κέγεζφο ηνπο, πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Οη πξννπηηθέο ηνπο εμαξηψληαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο 

εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαδηνξγάλσζεο, απφ ηε δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηδίσο ησλ 

λέσλ αγξνηψλ, θαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε επσλχκσλ πξντφλησλ.  

 

4. Πξννπηηθέο ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Κ. Μαθεδνλίαο 

Ζ λέα ΚΓΠ κε ηε κεξηθή απνδέζκεπζε ησλ επηδνηήζεσλ απφ ηα πξντφληα 

αίξεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζηξέβισζε (distortion) ησλ ηηκψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

ρνξήγεζε ησλ επηδνηήζεσλ θαη δεκηνπξγεί λέεο ζρέζεηο αληαγσληζηηθφηεηαο κεηαμχ 

ησλ θιάδσλ παξαγσγήο, πξνθαλψο επλνψληαο θιάδνπο κε ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα. πγρξφλσο, νη ξπζκίζεηο ηεο λέαο ΚΓΠ εμαζθαιίδνπλ έλα πνζνζηφ 

ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο, εληζρχνληαο ηα επηρεηξεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ  

γεσξγψλ, δειαδή ηελ αλάιεςε δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Ζ πνιηηηθή γηα ηελ αγνξά 

ζπλνδεχεηαη απφ ηελ πνιηηηθή γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία 

επηηαρχλεη επηζπκεηέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη δηεπθνιχλεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

ηνκέα ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Με ηηο ζπλζήθεο απηέο νη πξννπηηθέο ηνπ αγξνηηθνχ 

ηνκέα ζε κεγάιε έθηαζε πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνκέα θαη ηα 
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ζπγθξηηηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα. Οη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη δηακνξθψλνπλ ηηο 

παξαθάησ πξννπηηθέο: 

i. Δλίζρπζε ηνπ ξπζκνύ βειηίωζεο ηεο δηάξζξωζεο ηωλ γεωξγηθώλ 

εθκεηαιιεύζεωλ. Δθηηκάηαη φηη ε εηζαγσγή ηεο εληαίαο ελίζρπζεο αλά 

εθκεηάιιεπζε, πνπ αίξεη ζε έλα βαζκφ ηελ επηδφηεζε ηεο εγγείνπ πξνζφδνπ θαη ηελ 

αχμεζε ησλ ελνηθίσλ γηα ηηο επηδνηνχκελεο θαιιηέξγεηεο, ζπλεπάγεηαη κείσζε ησλ 

ελνηθίσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο αμίαο ηνπ εδάθνπο.  

ii. Γηαθνξνπνίεζε ηωλ παξαγωγηθώλ θαηεπζύλζεωλ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο 

αγνξάο ζα νδεγήζεη ζηελ παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη  ζηε 

δήηεζε. Αλακέλεηαη ε γεληθφηεξε δηαθνξνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ θαηεπζχλζεσλ 

θαη ε αχμεζε ηεο γθάκαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ.  

iii. Γηάδνζε ζύγρξνλωλ γεωξγηθώλ πξαθηηθώλ θαη έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο 

ηωλ παξαγόκελωλ πξνϊόληωλ. Οη νινθιεξσκέλεο γεσξγηθέο πξαθηηθέο, ε βηνινγηθή 

γεσξγία θαη θηελνηξνθία θαη ελδερνκέλσο άιιεο γεσξγηθέο πξαθηηθέο πξνβιέπεηαη 

φηη απνηεινχλ εθηθηέο πξννπηηθέο. Ζ πηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο (π.ρ. πξντφληα 

νλνκαζίαο πξνέιεπζεο) δεκηνπξγεί πξννπηηθέο γηα παξαγσγή πξντφλησλ πνηφηεηαο.  

iv. Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηωλ αλαλεώζηκωλ θπζηθώλ πόξωλ 

φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε λέα ΚΓΠ (πνιιαπιή ζπκκφξθσζε, θψδηθεο νξζψλ 

γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ) 

v. Βειηίωζε ηεο δαζνθνκίαο θαη ε αμηνπνίεζε ηωλ βνζθνηόπωλ. 

vi. Αλαδηάξζξωζε ηεο γεωξγίαο. Δίλαη πξνθαλέο φηη κε ηε λέα ΚΓΠ θαη κε ηε 

ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο επηδηψθεηαη ε αλαδηάξζξσζε ηεο γεσξγίαο. Ζ 

αλαδηάξζξσζε ζπλεπάγεηαη θπξίσο κείσζε ηεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο ζην γεσξγηθφ 

ηνκέα. Έηζη γηα λα δηαηεξεζεί δσληαλή ε χπαηζξνο είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία 

ελαιιαθηηθψλ πεγψλ απαζρφιεζεο θαη εηζνδήκαηνο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 

θαλνληζκφ 1698/2005 (άξζξν 4, παξ. 3). 

vii. Ζ βειηίωζε ηεο παξαγωγηθόηεηαο θαη αληαγωληζηηθόηεηαο ηνπ ηνκέα 

πνπ ζα νθείιεηαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη επέθηαζε ηεο ηερληθήο ππνδνκήο ηεο 

γεσξγίαο. 

 

5. ηξαηεγηθή Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζηόρνη ηεο αλαδηάξζξωζεο ηωλ 

θαιιηεξγεηώλ ζηελ Κ. Μαθεδνλία 

 

Ζ ζηξαηεγηθή αγξνηηθήο αλάπηπμεο ζηελ Κ. Μαθεδνλία εληάζζεηαη ζηα 

πιαίζηα ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΑΑ, Ματφο 2006) ε 
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νπνία δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ 

αγξνηηθή αλάπηπμε (2006/144/85).  

ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, ε αλαδηάξζξσζε ησλ 

θαιιηεξγεηψλ ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ αθφινπζσλ ζηφρσλ: 

i. Δπίηεπμε κηαο ζχγρξνλεο, πςειήο πνηφηεηαο γεσξγίαο πνπ λα ελζσκαηψλεη 

ηα βαζηθά πξφηππα ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ αεηθφξν ρξήζε 

ησλ δηαζέζηκσλ δαζηθψλ ζπληειεζηψλ. 

ii. Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηνκέσλ ηεο γεσξγίαο θαη ηεο 

δαζνθνκίαο πνπ λα ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, 

κέζσ θαηλνηνκηψλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, επεμεξγαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ,  

iii. Αμηνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πεξηνρψλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο, άκβιπλζε ησλ κεηαμχ ηνπο αληζνηήησλ θαη αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ απφ ηελ αλαζεψξεζε ηεο ΚΓΠ. 

Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα, φπσο είλαη πξνθαλέο, 

απαηηεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, δειαδή ησλ γεσξγψλ πνπ ζα 

θιεζνχλ λα ηελ εθαξκφζνπλ, ηνπ θξάηνπο πνπ αζθεί ηελ πνιηηηθή, θαη εμαξηάηαη απφ 

ηνπο δηαζέζηκνπο γεσξγηθνχο πφξνπο. ηα πιαίζηα απηά εμεηδηθεχνληαη ηα θξηηήξηα 

επηινγήο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ είλαη: 

i. Ζ απνδνρή ηεο αλαδηάξζξωζεο.  ην ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο αλαδηάξζξσζεο είλαη απαξαίηεηε ε εμαζθάιηζε ηεο απνδνρήο ηεο, πνπ 

κπνξεί λα βαζηζηεί ζηελ ελεκέξσζε ησλ γεσξγψλ.  

ii. Σν ζεζκηθό πιαίζην, ην νπνίν δηακνξθψλνπλ νη Καλνληζκνί 1782/2003, 

864/2004, 1698/2005 θαη 60/2000 (W.F.D). Πξφθεηηαη γηα πιαίζην πνπ ζηεξίδεη ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο γεσξγίαο ζηελ αγνξά θαη εληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ 

πξνζηαζία ηνπ  πεξηβάιινληνο, ηελ πηνζέηεζε ησλ θνηλνηηθψλ πξνηχπσλ θαη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

iii. Οη δηαζέζηκνη θπζηθνί πόξνη. Πξφθεηηαη γηα ηε δηαζέζηκε γεσξγηθή γε, ηελ 

αξδεπφκελε έθηαζε, ην θιίκα, ηελ χπαξμε κηθξνθιηκάησλ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

θαη γεληθά φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηακνξθψλνπλ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα 

θάζε πεξηνρήο. 

Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ δελ εμαζθαιίδεη απφ κφλε ηεο ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 1698/2005 ε 

βηψζηκε αλάπηπμε ζηεξίδεηαη κε κέηξα πνπ απνβιέπνπλ: 
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 ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ζηελ 

ελζάξξπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππαίζξνπ κέζσ ηεο παξνρήο 

ζηήξημεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο γεο. 

Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αλαδηάξζξσζεο θαη ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο ηελ 

πεξίνδν 2007-2013 επηδηψθεηαη κε ηα κέηξα ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ 

αγνξά θαη ηελ εηζνδεκαηηθή ζηήξημε (Καλ. 1782/2003) πνπ ζπλνδεχνληαη θαη 

ζπκπιεξψλνληαη απφ ηα κέηξα γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Ζ 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε δηακνξθψλεηαη απφ 

ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο Καλ. 1782/2003 θαη 

1698/2005. 

 

6. ρέδην Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

 Σν πξφγξακκα αγξνηηθήο αλάπηπμεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

κειέηεο είλαη πξνθαλέο φηη απνηειεί κηα πξφδξνκε ζχλζεζε πνπ έγηλε ζχκθσλα κε 

ηε ζηξαηεγηθή αγξνηηθήο αλάπηπμεο πνπ έρεη αλαιπζεί. Ζ νινθιήξσζε ηνπ απαηηεί 

ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ηελ επεμεξγαζία απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ηελ 

έγθξηζε ηνπ ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο πεδίνπ. Έηζη, αθνινπζήζεθε κηα δηαδηθαζία 

εθ ησλ θάησ (bottom-up) κε ζηφρν λα θαηαξηηζηεί έλα πξφγξακκα αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο πνπ πξνζηδηάδεη ζηηο ζπλζήθεο ηεο Πεξηθέξεηαο. Ζ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε απηή ηε δηαδηθαζία ειαρηζηνπνηεί ηηο δπζρέξεηεο πνπ ζπλήζσο 

παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ πινπνίεζε παξφκνησλ πξνγξακκάησλ.  

 Σν πξφγξακκα δηαξζξψλεηαη ζε 4 άμνλεο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 

1698/2005 θαη ην ζρέδην ηνπ εθαξκνζηηθνχ θαλνληζκνχ θαη πεξηιακβάλεη φια ηα 

κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη. Γηα θάζε κέηξν γίλεηαη αλαθνξά ζηελ λνκηθή ηνπ βάζε, 

ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ, θαη εθηηκψληαη, 

φπνπ είλαη εθηθηφ, δείθηεο θαη ρξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία. πλνπηηθά ην πξφγξακκα 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 πνπ δείρλεη θαη ηελ εθηηκψκελε βαξχηεηα θάζε 

θαηεγνξίαο κέηξσλ.  

 Σν πξφγξακκα ζπκπιεξψλεηαη απφ κία ηαμηλφκεζε θαηά άμνλα θαη κέηξν ηνπ 

Καλνληζκνχ 1698/2005 ησλ πξνηάζεσλ παξέκβαζεο πνπ δηαηππψζεθαλ ζηελ έξεπλα 

πεδίνπ. Ζ ηαμηλφκεζε απηή παξνπζηάδεηαη μερσξηζηά γηα θάζε πεξηνρή ηεο 
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Πεξηθέξεηαο. Ζ ηαμηλφκεζε απηή ζα ζπκβάιεη ζηελ νινθιήξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ πινπνίεζή ηνπ.  

Πίλαθαο 1. Γηάξζξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο αγξνηηθήο αλάπηπμεο 

Αξηζκόο Σίηινο κέηξνπ 
Πξνϋπ/κνο 
       (%) 

ΑΞΟΝΑ 1. ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΓΔΩΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΑΟΚΟΜΗΑ 

Μέηξα πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξνώζεζε ηεο γλώζεο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ                                           13,9 

Μέηξα πνπ απνζθνπνύλ ζηελ αλαδηάξζξσζε θαη αλάπηπμε ηνπ θπζηθνύ θεθαιαίνπ θαη ζηελ πξναγσγή ηεο θαηλνηνκίαο            30,5 

Μέηξα πνπ απνζθνπνύλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη ησλ πξντόλησλ                                             9,2 

ΑΞΟΝΑ 2. ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΣΖ ΤΠΑΗΘΡΟΤ  

Μέηξα πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ αεηθνξηθή ρξήζε γεσξγηθήο γεο                                                                                                           25,8 

Μέηξα πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ αεηθόξν ρξήζε δαζηθήο γεο                                                                                                                   7,6 

ΑΞΟΝΑ 3. ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Δ ΑΓΡΟΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΚΑΗ ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΣΖ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ ΣΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 
Μέηξα γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο                                                                                                                     7,7 

 
Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο                                                                                                 4,5 
 
Καηάξηηζε, απόθηεζε δεμηνηήησλ θαη εκςύρσζε                                                                                                                               0,8 

ΑΞΟΝΑ LEADER                                                                                                                 (ρξεκαηνδνηείηαη από ηνπο άιινπο άμνλεο) 

 

7. ρέδην αλαδηάξζξωζεο ηωλ θιάδωλ παξαγωγήο ηεο Πεξηθέξεηαο 

 Με ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηακνξθψζεθε κεηά ην 2003 (Καλ. 1782/2003, 

864/2004, 1698/2005) κεηαβάιινληαη νη ζρέζεηο αληαγσληζηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ 

θιάδσλ ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη ζπλερίδεηαη ε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο 

ηερληθήο ππνδνκήο. Έηζη, αλακέλεηαη ε ζηαδηαθή αλαδηάξζξσζε ησλ θιάδσλ 

παξαγσγήο πνπ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηαρχλεηαη κε ηα κέηξα πνπ επλννχλ ηε 

βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ πνηφηεηα δσήο ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαδηάξζξσζεο δελ είλαη κεηξήζηκα (ζηα πιαίζηα ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο), γηα απηφ εθηηκψληαη. Ζ εθηίκεζε 

πνπ παξνπζηάδεηαη ζηεξίδεηαη: 

i. ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πεδίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ζρεηηθέο 

απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ηνπο ΟΣΑ, ζηηο απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ηηο 

Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζηηο απφςεηο ησλ γεσξγψλ πνπ πήξαλ κέξνο 

ζηελ έξεπλα.  
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ii. ηελ εκπεηξία ησλ κειεηεηψλ θαη ηδηαίηεξα ζηελ άπνςε πνπ δηακφξθσζαλ 

θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αληιήζεθαλ 

iii. ηελ αλάιπζε πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ πξψηε θάζε ηεο κειέηεο. 

 Ζ επεμεξγαζία ησλ ζρεηηθψλ απφςεσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηνπο ΟΣΑ 

δείρλεη φηη: 

i. Ζ πθηζηάκελε δηάξζξσζε ησλ θιάδσλ παξαγσγήο δε ζεσξείηαη  

απνηειεζκαηηθή, θαη γηα απηφ είλαη απαξαίηεηε ε αλαδηάξζξσζή ηνπο. Έληνλν 

πξφβιεκα ππάξρεη ζηηο μεξηθέο πεξηνρέο φπνπ επηθξαηνχλ ηα ρεηκεξηλά ζηηεξά 

(Κηιθίο) θαη ζηηο πεξηνρέο πνπ επηθξαηεί ε θαπλνθαιιηέξγεηα (Πηεξία). Όπσο 

πξνθχπηεη, φκσο, απφ ηελ επεμεξγαζία, ζε πνιιέο πεξηνρέο δελ ππάξρεη αθφκε 

εδξαησκέλε άπνςε γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαδηάξζξσζεο. 

ii. Οη πξνηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ θιάδσλ αθνξνχλ ηελ 

αχμεζε ησλ εθηάζεσλ ησλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ, ησλ νζπξίσλ, ηεο ιαραλνθνκίαο, 

ηεο αλζνθνκίαο, ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο, ησλ βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ, ησλ 

αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ θαη ηελ εηζαγσγή ησλ ελεξγεηαθψλ θπηψλ, 

ηδηαίηεξα ζηηο μεξηθέο πεξηνρέο. 

 Ζ επεμεξγαζία ησλ απφςεσλ ησλ γεσξγψλ δείρλεη φηη νη κεκνλσκέλνη 

γεσξγνί δελ είλαη αξθνχλησο ελεκεξσκέλνη γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε λέα 

ΚΓΠ θαη φηη ζε κεγάιε έθηαζε ζα δηαηεξήζνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο ηνπο κε εμαίξεζε 

ηελ θαπλνθαιιηέξγεηα. Αθφκε δηαηππψζεθε ε ηάζε επέθηαζεο ησλ βηνινγηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ θαη ηεο νινθιεξσκέλεο γεσξγίαο. 

Οη απφςεηο ησλ Γηεπζχλζεσλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αλαδηάξζξσζε ησλ θιάδσλ είλαη νη εμήο: 

i. Ννκόο Ζκαζίαο. Ζ πεξηνρή Πηέξησλ έρεη ζπλζήθεο (κηθξνθιίκα) πνπ επλννχλ 

ηελ θαιιηέξγεηα ιαραληθψλ θαη ηελ επέθηαζε ησλ ζεξκνθεπίσλ θαη ησλ βηνινγηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ. Πξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο.  ηελ πεδηλή 

πεξηνρή αλακέλεηαη κείσζε ησλ εθηάζεσλ ηεο ηεπηινθαιιηέξγεηαο θαη ηεο 

θαπλνθαιιηέξγεηαο θαη αχμεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ αξαβνζίηνπ θαη κεδηθήο γηα ηε 

ζηήξημε ηεο θηελνηξνθίαο. ηελ πεξηνρή Νάνπζαο ε ξνδαθηλνθαιιηέξγεηα θαη ε 

ακπεινθαιιηέξγεηα ζα απνηεινχλ ηνπο θπξίνπο θιάδνπο θπηηθήο παξαγσγήο κε 

θαιέο πξννπηηθέο. 

ii. Ννκόο Θεζζαινλίθεο. ηελ πεδηλή πεξηνρή πξνβιέπεηαη φηη ζα δηαηεξεζεί ε 

ξπδνθαιιηέξγεηα, ελψ ππάξρνπλ πξννπηηθέο γηα ηελ επέθηαζε ηεο ιαραλνθνκίαο θαη 
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ηεο νινθιεξσκέλεο γεσξγίαο. ηελ πεξηνρή Θεξκατθνχ, παξαδνζηαθή θαιιηέξγεηα 

είλαη ε ακπεινθαιιηέξγεηα πνπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα (άδεηεο, ζηα επηηξαπέδηα ε 

πνηθηιία Victoria), επίζεο αλακέλεηαη κείσζε ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο. Κιάδνη κε 

πξννπηηθέο είλαη ε θαιιηέξγεηα νζπξίσλ, ε θαιιηέξγεηα ρεηκεξηλψλ ιαραληθψλ θαη νη 

ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο. ηελ νξεηλή πεξηνρή πξννπηηθέο έρεη ε αλάπηπμε ηεο 

αηγνπξνβαηνηξνθίαο, πνπ είλαη παξαδνζηαθφο θιάδνο ηεο πεξηνρήο, θαη ε 

θαιιηέξγεηα θηελνηξνθηθψλ θπηψλ. ηε βφξεηα πεξηνρή, φπνπ παξαδνζηαθφο θιάδνο 

είλαη ε αηγνπξνβαηνηξνθία, νη ζπλζήθεο επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηεο δελδξνθνκίαο 

(έρνπλ θπηεπηεί αριαδηέο θαη ξνδαθηληέο ελψ ππάξρνπλ επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο κειηάο). ηε λνηηναλαηνιηθή πεξηνρή παξαδνζηαθνί θιάδνη είλαη ε 

βννηξνθία, ε αηγνπξνβαηνηξνθία θαη ε θαπλνθαιιηέξγεηα, ε ηειεπηαία πξνβιέπεηαη 

φηη ζηαδηαθά ζα εγθαηαιεηθζεί. Κιάδνη κε πξννπηηθέο είλαη ε θαιιηέξγεηα ιαραληθψλ 

θαη ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο. ηελ πεξηνρή Μπγδνλίαο πξννπηηθέο έρεη ε 

βννηξνθία, ελψ έρεη εηζαρζεί ε θαιιηέξγεηα αξσκαηηθψλ θπηψλ. 

iii. Ννκόο Κηιθίο. Ζ κεγάιε έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα ρεηκεξηλά ζηηεξά 

δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα εηζαγσγή ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ ελεξγεηαθψλ θπηψλ.  

iv. Ννκόο Πέιιαο. ηελ πεξηνρή Αικσπίαο πξννπηηθέο ππάξρνπλ γηα ηε 

δελδξνθνκία (θεξαζηά, θαζηαληά), ελψ παξαδνζηαθφο θιάδνο είλαη ε ιαραλνθνκία 

(πξάζα ζην αγξφθηεκα Γσξνζέαο θαη πηπεξηέο ζην αγξφθηεκα Πηπεξηάο). ηελ 

πεξηνρή ηεο Βεγνξίηηδαο ε δελδξνθνκία απνηειεί θχξην θιάδν ηεο γεσξγίαο κε 

πξννπηηθέο. ηελ πεξηνρή ηεο Έδεζζαο ε επηθξαηνχζα θαιιηέξγεηα είλαη ε 

θαιιηέξγεηα θεξαζηψλ. ηελ  πεξηνρή θχδξαο επηθξαηεί ε ξνδαθηλνθαιιηέξγεηα. 

ηνπο πξνβιεκαηηθνχο θιάδνπο παξαγσγήο ηεο πεξηνρήο Γηαλληηζψλ θαη Κχξξνπ 

πεξηιακβάλνληαη ν θαπλφο burley θαη Virginia, ηα ζηηεξά, ην βακβάθη θαη ν 

αξαβφζηηνο. Πξνβιέπεηαη αχμεζε ησλ εθηάζεσλ ηεο ιαραλνθνκίαο θαη ηεο 

δελδξνθνκίαο. 

v. Ννκόο Πηεξίαο. ηελ Πηεξία θιάδνη κε πξννπηηθέο είλαη νη θαιιηέξγεηεο 

αθηηληδίνπ, θξάνπιαο, θεξαζηψλ θαη ιαραληθψλ, πξννπηηθέο έρνπλ νη βηνινγηθέο 

θαιιηέξγεηεο. Γεληθά ζην Ννκφ νη ζπλζήθεο είλαη επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

δελδξνθνκίαο θαη ηεο θηελνηξνθίαο. 

vi. Ννκόο εξξώλ. ηελ πεξηνρή Παγγαίνπ ππάξρνπλ πξννπηηθέο αλάπηπμεο γηα 

ηελ αηγνπξνβαηνηξνθία θαη ηελ εθηξνθή ζειάδνπζσλ αγειάδσλ. ηελ νξεηλή 

πεξηνρή πξνβιεκαηηθφο θιάδνο ζεσξείηαη ε παηαηνθαιιηέξγεηα, πνπ ζεσξείηαη θαη 

απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο θιάδνπο, ελψ θιάδνη κε πξννπηηθή είλαη ε 
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αηγνπξνβαηνηξνθία θαη ε εθηξνθή ζειάδνπζσλ αγειάδσλ. ηελ πεξηνρή ηνπ 

ηξπκφλα θιάδνη κε πξννπηηθή είλαη ηα θηελνηξνθηθά θπηά θαη ε γαιαθηνπαξαγσγφο 

θαη θξεαηνπαξαγσγφο βννηξνθία. ηελ εκηνξεηλή πεξηνρή, κε παξαδνζηαθέο 

θαιιηέξγεηεο ην κπαζκά, ηα ζηηεξά θαη ηα ακχγδαια, πξνβιεκαηηθνί θιάδνη είλαη ε 

θαπλνθαιιηέξγεηα, ε ειαηνθαιιηέξγεηα, ε ακπεινθαιιηέξγεηα θαη ε θαιιηέξγεηα 

ακπγδάισλ. Κιάδνη κε πξννπηηθή ζηελ πεξηνρή είλαη ε αηγνπξνβαηνηξνθία θαη ε 

εθηξνθή ζειάδνπζσλ αγειάδσλ. ηελ πεξηνρή Κεξθίλεο παξαδνζηαθνί θιάδνη 

παξαγσγήο είλαη ε αηγνπξνβαηνηξνθία, ε θαπλνθαιιηέξγεηα θαη ε εθηξνθή 

ζειάδνπζσλ αγειάδσλ. Έληνλα πξνβιεκαηηθφο θιάδνο είλαη ν θιάδνο ηνπ θαπλνχ. 

Κιάδνη κε πξννπηηθή είλαη ε αηγνπξνβαηνηξνθία θαη ε εθηξνθή ζειάδνπζσλ 

αγειάδσλ. Ζ θαπλνθαιιηέξγεηα είλαη πξνβιεκαηηθή θαη ζηελ πεξηνρή Μελνηθίνπ, 

φπνπ παξαδνζηαθνί θιάδνη ζεσξνχληαη ηα ζηηεξά θαη ν κπαζκάο. Κιάδνη κε 

πξννπηηθή είλαη ε αηγνπξνβαηνηξνθία θαη ε εθηξνθή ζειάδνπζσλ αγειάδσλ. 

Σειεπηαία παξαηεξείηαη εμάπισζε ηεο θαιιηέξγεηαο επηηξαπέδησλ ζηαθπιηψλ.   

vii. Ννκόο Υαιθηδηθήο. Καιιηέξγεηεο κε πξννπηηθέο ζην λνκφ Υαιθηδηθήο είλαη ε 

ειαηνθαιιηέξγεηα γηα παξαγσγή βξψζηκεο ειηάο, ε δελδξνθνκία (βεξηθνθηά) θαη νη 

ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο. ην Ννκφ αλαπηχζζνληαη θαη ε βηνινγηθή γεσξγία θαη 

θηελνηξνθία. 

Ζ εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αλακελφκελεο αλαδηάξζξσζεο ησλ 

θιάδσλ ηεο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο είλαη ε εμήο: 

- Κιάδνη θπηηθήο παξαγωγήο 

i. Υεηκεξηλά ζηηεξά (3.785 ρηιηάδεο ζηξέκκαηα). Θα θαιιηεξγνχληαη ζηηο 

μεξηθέο εθηάζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπζηήκαηα ακεηςηζπνξάο 

κε ηηο αλνημηάηηθεο θαιιηέξγεηεο. Αλακέλεηαη αθφκα ε θαιιηέξγεηά ηνπο ζε 

αξδεπφκελεο εθηάζεηο ζηηο νπνίεο επηηπγράλνπλ πςειέο απνδφζεηο. Πξνβιέπεηαη 

αχμεζε ησλ εθηάζεσλ ηεο θαιιηέξγεηαο καιαθνχ ζίηνπ θαη κείσζε ησλ εθηάζεσλ ηεο 

θαιιηέξγεηαο ζθιεξνχ. ηηο μεξηθέο εθηάζεηο ζηηο νπνίεο θαιιηεξγνχληαη ηα ζηηεξά 

πξνβιέπεηαη, κεηά απφ κία πεξίνδν πξνζαξκνγήο θαηά ηελ νπνία ζα δηακνξθσζνχλ 

νη ζρέζεηο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο κε ηα ρεηκεξηλά ζηηεξά, ε εηζαγσγή θαη ε 

αχμεζε ησλ εθηάζεσλ ησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ. Απφ ηε δηάξζξσζε ησλ 

θιάδσλ ζηνπο Ννκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο πξνθχπηεη φηη ε θαιιηέξγεηα ησλ ελεξγεηαθψλ 

θαιιηεξγεηψλ πξνζηδηάδεη ζηνπο λνκνχο Κηιθίο, Θεζζαινλίθεο θαη εξξψλ.   

ii. Αξαβόζηηνο (440 ρηιηάδεο ζηξέκκαηα). Θα ζπλερίζεη λα είλαη έλαο απφ ηνπο 

θχξηνπο θιάδνπο ησλ αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ, δηφηη απνηειεί κηα πιήξσο 
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εθκεραληζκέλε θαιιηέξγεηα, κε θαιέο απνδφζεηο, πνπ ζηεξίδεη ηελ θηελνηξνθία. Οη 

εθηάζεηο ζα παξνπζηάδνπλ δηαθπκάλζεηο πνπ ζα εμαξηψληαη απφ ηελ δηακνξθνχκελε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ. Οη λνκνί εξξψλ, Πέιιαο θαη Θεζζαινλίθεο ζα 

παξακείλνπλ νη θχξηνη Ννκνί παξαγσγήο αξαβφζηηνπ.  

iii. Ρύδη (164 ρηιηάδεο ζηξέκκαηα). Παξαδνζηαθή θαιιηέξγεηα ζην Γέιηα Αμηνχ 

θαη ζηελ πεξηνρή ηξπκφλα κε εηδηθφ θαζεζηψο ελίζρπζεο (άξζξν 80 θαη 81, Καλ. 

1782/2003) ηεο νπνίαο ε έθηαζε δελ πξνβιέπεηαη φηη ζα κεησζεί.  

iv. Κηελνηξνθηθά θπηά (370 ρηι. ζηξ.). Αλακέλεηαη αχμεζε ησλ εθηάζεσλ ησλ 

θηελνηξνθηθψλ θπηψλ θαη θπξίσο ηεο κεδηθήο πνπ ζε κεγάιε έθηαζε ζα νθείιεηαη 

ζηελ πνιιαπιή ζπκκφξθσζε, πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε ρνξήγεζεο άκεζσλ 

εληζρχζεσλ (Καλνληζκφο 1782/2003).  

v. Βξώζηκα όζπξηα (6 ρηι. ζηξ.). Οη εθηάζεηο πνπ θαιιηεξγνχληαη κε βξψζηκα 

φζπξηα αλακέλεηαη λα απμεζνχλ (Ν. εξξψλ, Ν. Θεζζαινλίθεο), κεηνλέθηεκα φκσο 

απνηειεί ε έιιεηςε εκπεηξίαο ησλ γεσξγψλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα. 

vi. Βακβάθη (1.065 ρηι. ζηξ.). Ζ βακβαθνθαιιηέξγεηα, φπσο θαη ε θαιιηέξγεηα 

αξαβφζηηνπ, ζα απνηειεί κία απφ ηηο θχξηεο αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο ηνπιάρηζηνλ 

κέρξη ην 2013 πνπ ζα ηζρχεη ε κε απνδέζκεπζε ηνπ 35% ηεο επηδφηεζεο (54 πεξίπνπ 

επξψ αλά ζηξέκκα). Ζ έθηαζε ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο ζα κεησζεί φηαλ κεησζεί ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θαιιηέξγεηαο δει. φηαλ ην αθαζάξηζην θέξδνο (αθαζάξηζηε 

πξφζνδνο κείνλ κεηαβιεηέο δαπάλεο) ησλ άιισλ θαιιηεξγεηψλ ζα ππεξβαίλεη ην 

αθαζάξηζην θέξδνο ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε επηδφηεζε 

ησλ 54 €/ζηξ. Πξνβιέπεηαη φκσο φηη ζα κεησζνχλ νη εθηάζεηο πνπ ελνηθηάδνπλ νη 

εθκεηαιιεχζεηο γηα θαιιηέξγεηα βακβαθηνχ, έηζη αλακέλεηαη κία ζηαδηαθή κείσζε 

ησλ εθηάζεψλ ηεο.  

vii. Καπλόο αλαηνιηθνύ ηύπνπ (155 ρηι. ζηξ.). Ζ θαιιηέξγεηα πνηθηιηψλ θαπλνχ 

αλαηνιηθνχ ηχπνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα κεησζεί ζε κεγάιε έθηαζε δηφηη πθίζηαηαη ηνλ 

έληνλν αληαγσληζκφ γεηηνληθψλ ρσξψλ πνπ ζπλεπάγεηαη πηψζε ησλ ηηκψλ 

παξαγσγνχ (εθηηκάηαη φηη ε θαπλνθαιιηέξγεηα ζα πεξηνξηζζεί ζηηο πνηθηιίεο κπαζκά 

θαη Καηεξίλεο – ακςνχο). Ζ κείσζε ησλ ηηκψλ νθείιεηαη επίζεο ζηελ ππνβάζκηζε 

ηεο πνηφηεηαο. ηηο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο ησλ Ννκψλ Πηεξίαο (Βφξεηα Πεξηνρή) 

θαη εξξψλ (Πεξηνρέο Παγγαίνπ, Κεξθίλεο, Μελνηθίνπ θαη Ζκηνξεηλή) ε 

θαπλνθαιιηέξγεηα πξνβιέπεηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ ηε δελδξνθνκία θαη ηελ 

αηγνπξνβαηνηξνθία.  
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viii. Καπλόο Burley θαη Virginia (48 ρηι. ζηξ.). Οη θαιιηέξγεηεο απηέο δελ έρνπλ 

πξννπηηθέο, αιιά δε δεκηνπξγνχλ έληνλα πξνβιήκαηα δηφηη θαιιηεξγνχληαη ζε 

αξδεπφκελεο εθηάζεηο θαη ζρεηηθά εχθνια ζα ππνθαηαζηαζνχλ απφ αλνημηάηηθεο 

θαιιηέξγεηεο.  

ix. Εαραξόηεπηια (148 ρηι. ζηξ.) Ζ θαιιηέξγεηα ησλ δαραξφηεπηισλ είλαη άκεζα 

ζπλδεφκελε κε ηε βηνκεραλία δάραξεο, ε νπνία πξνβιέπεηαη λα κεηαηξέςεη 

ζαθραξνπξγεία ζε κνλάδεο παξαγσγήο βηνθαπζίκσλ. Ζ έθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζα 

εμαξηεζεί απφ ηηο ζρέζεηο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο κε ηηο άιιεο αλνημηάηηθέο 

θαιιηέξγεηεο.   

x. Αξωκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά (7 ρηι. ζηξ.). Πξφθεηηαη γηα 

θαιιηέξγεηεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ πξνηάζεηο εηζαγσγήο ζε πεξηνρέο πνπ δελ 

θαιιηεξγνχληαη θαη αχμεζεο ησλ εθηάζεσλ ζε πεξηνρέο πνπ ήδε θαιιηεξγνχληαη. Οη 

θαιιηέξγεηεο απηέο παξάγνπλ πξντφληα πνπ ε εκπνξία ηνπο ειέγρεηαη απφ κεγάιεο 

εηαηξίεο, έρνπλ αλειαζηηθή δήηεζε θαη πθίζηαληαη έληνλν αληαγσληζκφ. Ζ εμέιημε 

ησλ θαιιηεξγεηψλ απηψλ δελ είλαη πξνβιέςηκε, κε δεδνκέλα ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πξνζπαζεηψλ πνπ έγηλαλ ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο.  

xi. Πεπνλνεηδή – παηάηεο (52 ρηι. ζηξ., εθ ησλ νπνίσλ παηάηεο ηα 25 ρηι. ζηξ.). 

Πξφθεηηαη γηα εληαηηθέο ζε εξγαζία θαιιηέξγεηεο κε κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηελ 

παξαγσγή θαη ζηηο ηηκέο ηνπο, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο είλαη παξαδνζηαθή θαιιηέξγεηα 

ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηνπ Ν. εξξψλ θαη ε εμέιημή ηεο εμαξηάηαη απφ ηελ νξγάλσζε 

ηεο εκπνξίαο ηεο.  

xii. Δλεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο. Πξνβιέπεηαη ζηαδηαθή εηζαγσγή ζε μεξηθά 

εδάθε ηεο θαιιηέξγεηαο ειαηνθξάκβεο.  

xiii. Λαραληθά (216 ρηι. ζηξ.). Πξφθεηηαη γηα θαηεγνξία θιάδσλ πνπ πεξηιακβάλεη 

κεγάιν αξηζκφ θαιιηεξγεηψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηελ θαιιηέξγεηα ηνκάηαο 

(βηνκεραληθή, επηηξαπέδηα ππαίζξνπ θαη ζεξκνθεπίνπ), ζπαξαγγηψλ θαη θξάνπιαο. 

Οη εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα επλννχλ ηελ θαιιηέξγεηα 

ιαραληθψλ γηα απηφ θάζε Ννκφο έρεη κηα πεξηνρή παξαγσγήο ιαραληθψλ. Πξννπηηθέο 

ππάξρνπλ γηα ηελ αχμεζε ησλ εθηάζεσλ ησλ ιαραληθψλ αλ δεκηνπξγεζνχλ πεξηνρέο 

κε αμηφινγε έθηαζε ψζηε λα ππάξρεη ζπγθεληξσκέλε παξαγσγή (π.ρ. Γνβξά 

Ζκαζίαο) πνπ λα πξνζειθχεη ηνπο θνξείο (ζπζθεπαζία) θαη αλ δεκηνπξγεζνχλ 

νκάδεο παξαγσγψλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο 

ηνπο. Ζ άζθεζε ηεο ιαραλνθνκίαο ακβιχλεη ην δηαξζξσηηθφ πξφβιεκα θαη είλαη 
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εληαηηθή ζε αλζξψπηλε εξγαζία. Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ιαραληθψλ 

αλαηαπνθξίλεηαη ζηα δηακνξθνχκελα θαηαλαισηηθά πξφηππα. Ζ ρψξα είλαη 

ειιεηκκαηηθή ζε ιαραληθά, ελψ ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο. 

Πξνβιέπεηαη φηη ηελ πεξίνδν 2007-2013 νη εθηάζεηο ησλ ιαραληθψλ ζηελ Πεξηθέξεηα 

ζα απμεζνχλ φπσο εμάιινπ πξνβιέπεηαη θαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Γεσξγίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο.     

xiv. Κεπεπηηθή γε (264 ρηι. ζηξ.). Σα θπηψξηα απνηεινχλ εμειηγκέλε κνξθή 

ακηγψο επηρεηξεκαηηθήο γεσξγίαο. Καηαιακβάλνπλ κηθξέο εθηάζεηο ζηνπο Ννκνχο 

Ζκαζίαο, Θεζζαινλίθεο θαη Πέιιαο θαη ε εμέιημε ηνπο ζπλδέεηαη κε ηε δελδξνθνκία. 

Οη ζεξκνθεπηαθέο αλζνθνκηθέο θαιιηέξγεηεο έρνπλ πξννπηηθέο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο 

ηεο Πεξηθέξεηαο. Οη ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο ιαραληθψλ κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ 

αλ θαηαζηεί εθηθηή ε αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκίαο θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ πεγψλ 

ελέξγεηαο.  

xv. Ακπέιηα (57 ρηι. ζηξ.). Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα, παξαδνζηαθή θαιιηέξγεηα ηνπ 

ειιεληθνχ ρψξνπ, απνηειεί γηα ηελ Πεξηθέξεηα θαιιηέξγεηα ηνπηθήο ζεκαζίαο. Καη νη 

δχν φκσο θαηεγνξίεο πνηθηιηψλ (νηλνπνηήζηκα θαη επηηξαπέδηα) αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα. Σα νηλνπνηήζηκα πθίζηαληαη πεξηνξηζκνχο θαη ηα επηηξαπέδηα 

αληηκεησπίδνπλ ρακειή δήηεζε ησλ πνηθηιηψλ πνπ θαιιηεξγνχληαη. Οη επλντθέο 

ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα ππνδεηθλχνπλ 

φηη πξέπεη λα αλακέλεηαη αχμεζε ησλ εθηάζεψλ ηεο.  

xvi. Γελδξνθνκία (1.068 ρηι. ζηξ.). Θα παξακείλεη θχξηνο θιάδνο ηεο γεσξγίαο 

ζηνπο Ννκνχο Ζκαζίαο θαη Πέιιαο. Έρεη πξννπηηθέο ζηνπο Ννκνχο Κηιθίο, Πηεξίαο 

θαη εξξψλ αξθεί λα εμαζθαιηζηεί ε άξδεπζε. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ εηδψλ θαη ησλ 

πνηθηιηψλ, ε παξαγσγή πξντφλησλ πνηφηεηαο θαη ε νξγάλσζε ηεο εκπνξίαο 

απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δελδξνθνκίαο. ην Ν. Υαιθηδηθήο 

επηθξαηεί ε θαιιηέξγεηα ειηάο κε πξννπηηθέο αχμεζεο ησλ εθηάζεψλ ηεο γηα ηελ 

παξαγσγή βξψζηκσλ ειηψλ.  

- Κιάδνη δωηθήο παξαγωγήο 

i. Βννηξνθία. Πεξηιακβάλεη ηε γαιαθηνπαξαγσγφ βννηξνθία, ηελ 

θξενπαξαγσγφ βννηξνθία (πάρπλζε κφζρσλ) θαη ηελ εθηξνθή ζειάδνπζσλ 

αγειάδσλ. Ζ ρψξα είλαη ειιεηκκαηηθή ζε πξντφληα ηεο βννηξνθίαο (γάια θαη θξέαο), 

γη’ απηφ επηδηψθεηαη ε αλάπηπμή ηεο. Ζ αχμεζε ηνπ δηθαηψκαηνο παξαγσγήο 

γάιαθηνο ζηε ρψξα (πνζφζησζε) δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο αχμεζεο ηεο 

γαιαθηνπαξαγσγνχ βννηξνθίαο. Ζ Πεξηθέξεηα είλαη θέληξν παξαγσγήο θξέαηνο, ην 
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40-50% ηνπ κνζραξίζηνπ λσπνχ θξέαηνο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηε ρψξα παξάγεηαη 

ζην Ν. Ζκαζίαο. Ζ εθηξνθή ησλ ζειαδνπζψλ αγειάδσλ απνηειεί θιάδν δσηθήο 

παξαγσγήο ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Ο 

θιάδνο ηεο βννηξνθίαο ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ εηζαγσγή γελεηηθνχ 

πιηθνχ, πξφθεηηαη γηα θχξην πξφβιεκα ηνπ θιάδνπ ην νπνίν πξέπεη ζηαδηαθά λα 

αληηκεησπηζηεί κε ηελ επηινγή εθκεηαιιεχζεσλ παξαγσγήο γελεηηθνχ πιηθνχ. 

Δθηηκάηαη φηη ζα ππάξμεη κηθξή ζρεηηθά αχμεζε ησλ θιάδσλ ηεο βννηξνθίαο πνπ ζα 

νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θηελνηξνθηθψλ θπηψλ (ρνλδξνεηδψλ θαη 

ζπκππθλσκέλσλ) πνπ επλνείηαη απφ ηελ λέα ΚΓΠ.  

ii. Αηγνπξνβαηνηξνθία. Αλακέλεηαη αχμεζε ησλ κεγεζψλ ηεο 

αηγνπξνβαηνηξνθίαο ζηηο νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ. Ζ αχμεζε νθείιεηαη ζηε δήηεζε αηγνπξφβεηνπ 

γάιαθηνο γηα ηελ παξαζθεπή ηεο ειιεληθήο θέηαο. Οη παξεκβάζεηο ζηελ 

αηγνπξνβαηνηξνθία πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηα θχξηα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ πνπ 

είλαη νη ζπλζήθεο ζηαπιηζκνχ ησλ δψσλ, νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ θηελνηξφθσλ 

θαη ηα έληνλα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο βνζθφηνπνπο.  

iii. Υνηξνηξνθία. Δίλαη θιάδνο δσηθήο παξαγσγήο ηνπηθήο ζεκαζίαο κε θχξην 

θέληξν παξαγσγήο ην Ννκφ Πηεξίαο, ζηνλ νπνίν αλαπηχζζεηαη ε βηνινγηθή εθηξνθή. 

Ζ ρνηξνηξνθία ζε κεγάιε έθηαζε αζθείηαη απφ ακηγψο επηρεηξεκαηηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο, γη’ απηφ ε εμέιημε ηεο ζπλδέεηαη κε ηελ αγνξά.  

iv. Οξληζνηξνθία. Κιάδνο δσηθήο παξαγσγήο θαζαξά επηρεηξεκαηηθήο κνξθήο 

κε θχξην θέληξν παξαγσγήο ην Ν. Θεζζαινλίθεο.  

v. Μειηζζνθνκία. Έρεη αλαπηπρζεί ζην Ν. Υαιθηδηθήο θαη ππάξρνπλ πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο θαη ζην Ν. εξξψλ.   

Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ θιάδσλ ηεο γεσξγίαο είλαη απαξαίηεην λα ζπλνδεχεηαη 

απφ ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξντφλησλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) θαη 

πξντφλησλ γεσγξαθηθήο έλδεημεο (ΠΓΔ) ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. 2081/92 θαη ζχκθσλα 

κε ηελ εθαξκνζηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο (282303/1201-2004) πνπ 

θαζνξίδεη ηελ δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο πξντφλησλ ΠΟΠ-ΠΓΔ, ηα δηθαηψκαηα 

παξαγσγήο ή δηαθίλεζεο πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη 

πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ 

Πξντφλησλ (ΟΠΔΓΔΠ). 

 Ζ πξφζβαζε ζηελ αγνξά ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε παξαγσγήο πξντφλησλ 

ρσξίο ππνιείκκαηα αγξνρεκηθψλ νπζηψλ ή κε επηηξεπφκελα φξηα απηψλ γη΄ απηφ 
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πξέπεη λα επηθξαηήζεη ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη, 

φπνπ είλαη εθηθηφ, ε βηνινγηθή γεσξγία. 

 Ζ αλαδηάξζξσζε ηεο γεσξγίαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ νξζνινγηθή 

δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ (Ν. 3199/2003, Καλ. 60/2000) ε νπνία άκεζα ή 

έκκεζα ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε ησλ αξδεπνκέλσλ εθηάζεσλ αιιά θαη ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη απαξαίηεηε ε βειηίσζε ηεο 

βαζηθήο ππνδνκήο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ (πξνβιέπνληαη κέηξα θαη 

πλνπηηθόο πίλαθαο ηωλ εθηηκήζεωλ γηα ηελ αλαδηάξζξωζε ηωλ θιάδωλ ηεο 

γεωξγίαο 
 

i. Υεηκεξηλά ζηηεξά: Θα θαιιηεξγνχληαη ζηα μεξηθά εδάθε, κείσζε αλ ππνθαηαζηαζνχλ απφ 

ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο. 

ii. Αξαβόζηηνο: Κχξηνο θιάδνο αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ. Γηαθχκαλζε ηεο έθηαζεο αλάινγα κε 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα.  

iii. Ρύδη: Δλδερφκελε κηθξή αχμεζε ησλ εθηάζεσλ. 

iv. Κηελνηξνθηθά θπηά: Αχμεζε ησλ εθηάζεσλ.  

v. Βξώζηκα όζπξηα: Αχμεζε ησλ εθηάζεσλ.  

vi. Βακβάθη: Κχξηνο θιάδνο αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ. Δλδερφκελε ζηαδηαθή κείσζε ησλ 

εθηάζεσλ. 

vii. Καπλόο αλαηνιηθνύ ηύπνπ: Μείσζε ησλ εθηάζεσλ, δηαηήξεζε ησλ πνηθηιηψλ Καηεξίλεο – 

Μπαζκά. 

viii. Καπλόο Burley – Virginia: ηαδηαθή εγθαηάιεηςε ησλ θαιιηεξγεηψλ. 

ix. Εαραξόηεπηια: Μείσζε ησλ εθηάζεσλ εθηφο αλ είλαη ζπκθέξνπζα ε θαιιηέξγεηα γηα 

παξαγσγή βηνθαπζίκσλ.  

x. Αξωκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά: Ακθίβνιε ε εμέιημή ηνπο. 

xi. Πεπνλνεηδή – παηάηεο: Ζ εμέιημή ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ αγνξά θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 

εκπνξίαο.  

xii. Δλεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο: ηαδηαθή εηζαγσγή ζε μεξηθά εδάθε. Δμαξηάηαη απφ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα.  

xiii. Λαραληθά: αχμεζε ησλ εθηάζεσλ κε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο.  

xiv. Κεπεπηηθή γε: Τπάξρνπλ δπλαηφηεηεο.  

xv. Ακπέιη: Τπάξρνπλ επλντθέο ζπλζήθεο γηα παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο.   

xvi. Γελδξνθνκία: Αχμεζε ησλ εθηάζεσλ κε δηαθνξνπνίεζε εηδψλ θαη πνηθηιηψλ θαη 

παξαγσγή πξντφλησλ πνηφηεηαο. 

xvii. Βννηξνθία: Δπηδηψθεηαη αχμεζε ησλ κεγεζψλ.  

xviii. Αηγνπξνβαηνηξνθία: Βάζηκε πξφβιεςε αχμεζεο ησλ κεγεζψλ. 

xix. Υνηξνηξνθία: Ζ εμέιημε ηνπ θιάδνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αγνξά. 

xx. Οξληζνηξνθία: Ζ εμέιημε ηνπ θιάδνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αγνξά. 

xxi. Μειηζζνθνκία: Τπάξρνπλ πξννπηηθέο. 

xxxxiiii..  ΑΑχχμμεεζζεε  ηηννππ  ααξξηηζζκκννχχ  ππξξννττφφλληησσλλ  ΠΠΟΟΠΠ  θθααηη  ΠΠΓΓΔΔ  

xxxxiiiiii..  ΠΠξξέέππεεηη  λλαα  εεππηηθθξξααηηήήζζεεηη  εε  ννιιννθθιιεεξξσσκκέέλλεε  δδηηααρρεείίξξηηζζεε  ηηεεοο  ππααξξααγγσσγγήήοο  θθααηη,,  φφππννππ  εείίλλααηη  

εεθθηηθθηηφφ,,  εε  ββηηννιιννγγηηθθήή  γγεεσσξξγγίίαα..  
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άμνλεο 1 θαη 2 ηνπ Καλ. 1698/2005) θαη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ αξδεπηηθνχ 

λεξνχ. 

8. Αλαιπηηθή Παξνπζίαζε Αλαδηαξζξωηηθώλ Παξεκβάζεωλ 

 

8.1 Οξηζκόο θξηηεξίωλ επηινγήο ηωλ αλαιπηηθώλ παξεκβάζεωλ ζηνλ πξωηνγελή 

ηνκέα 

Σα παξαθάησ θξηηήξηα θαζνξίδνπλ ηελ επηινγή ησλ αλαιπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ: 

i. Ζ βειηίωζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ζπλδέεηαη κε ην θφζηνο παξαγσγήο. Σν θφζηνο απνηειείηαη απφ ην 

κεηαβιεηφ θφζηνο θαη απφ ην ζηαζεξφ θφζηνο. ηε κειέηε πξνηείλνληαη παξεκβάζεηο 

κείσζεο ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο, φπσο π.ρ. ε νξζνινγηθή ιίπαλζε, ε κείσζε ησλ 

δαπαλψλ άξδεπζεο θιπ. Όζνλ αθνξά ην ζηαζεξφ θφζηνο, απηφ ζπλδέεηαη ζε κεγάιε 

έθηαζε κε ηε δηάξζξσζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη είλαη γλσζηφ φηη ε Διιάδα, κε ηελ 

πθηζηάκελε δηάξζξσζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, είλαη ρψξα παξαγσγήο πξντφλησλ 

πςεινχ θφζηνπο. ηε κειέηε πξνηείλνληαη κέηξα βειηίσζεο ηεο δηάξζξσζεο ηνπ 

ηνκέα φπσο π.ρ. είλαη ηα κέηξα βειηίσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο 

ηερληθήο ππνδνκήο. ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κπνξεί λα ζπκβάινπλ 

αθφκε νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη νκάδεο παξαγσγψλ, γη’ απηφ πξνηείλνληαη θαη ζρεηηθά 

έκκεζα θαη άκεζα κέηξα. 

ii.  Ζ βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο ηωλ παξαγόκελωλ πξνϊόληωλ. Ζ βειηίσζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο βειηίσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ηεο ηερληθήο ππνδνκήο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, αιιά θαη ηεο πνηφηεηαο 

ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο. Έηζη, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ ζεσξήζεθε σο απαξαίηεην θξηηήξην επηινγήο ησλ παξεκβάζεσλ θαζψο, 

ηδηαίηεξα γηα ηελ Πεξηθέξεηα, κε ην κηθξφ φγθν παξαγσγήο, είλαη θχξηα θαη βαζηθή 

πξνυπφζεζε αλάπηπμεο ηεο γεσξγίαο. Σα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο είλαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 20γ 

ηνπ Καλ. 1698/2005. 

iii. Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπειέγε σο θξηηήξην δηφηη ζπκβάιιεη 

ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

απμαλφκελε δήηεζε ηεο θνηλσλίαο γηα πεξηβαιινληηθέο ππεξεζίεο. Δμάιινπ, ε 

βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππαίζξνπ κέζσ ηεο παξνρήο ζηήξημεο γηα ηε 
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δηαρείξηζε ηεο γεο απνηειεί ζηφρν ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο (άξζξν 4 Καλ. 

1698/2005). ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αλαθέξεηαη ην άξζξν 5 ηνπ Καλ. 

1782/2003, ελψ πξνηείλνληαη κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 36 ηνπ Καλ. 

1698/2005.  

iv. Ζ αληηκεηώπηζε ηωλ πξνβιεκάηωλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε λέα ΚΓΠ. 

Αθνξνχλ ηξεηο θαιιηέξγεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο, ηελ θαπλνθαιιηέξγεηα, ηε 

βακβαθνθαιιηέξγεηα θαη ηελ ηεπηινθαιιηέξγεηα. Πξνηείλνληαη παξεκβάζεηο 

αλαδηάξζξσζεο πνπ ζπλάδνπλ κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πεξηθέξεηαο. 

8.2 Δμεηδίθεπζε παξεκβάζεωλ ζηνλ Πξωηνγελή ηνκέα 

Οη παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηνπο θιάδνπο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα 

είλαη δχν θαηεγνξηψλ. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζε ηερληθέο παξεκβάζεηο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ 

ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία 

παξεκβάζεσλ, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ παξνπζίαζε πξφζθαησλ εξεπλεηηθψλ 

ηερλννηθνλνκηθψλ αλαιχζεσλ, ππνδεηθλχεη ηξφπνπο κείσζεο ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο αλάιπζεο παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθή αλάιπζε 

ππνινγηζκνχ ηνπ ειιείκκαηνο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ νθείιεηαη ζηε δηάξζξσζε.  

 

i. Πξνηεηλόκελεο παξεκβάζεηο ηερληθήο βειηίωζεο ηωλ θιάδωλ παξαγωγήο 

 

Πξνηεηλόκελεο παξεκβάζεηο γηα ηα ζηηεξά 

  Γελεηηθή βειηίωζε. Γεκηνπξγία πνηθηιηψλ κε κεησκέλεο απαηηήζεηο ζε 

λεξφ, αλεθηηθψλ ζηελ μεξαζία, ην θξχν, ηηο αζζέλεηεο θαη ηα έληνκα, κε 

ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε θαη πςειή πνηφηεηα πξντφληνο. Γεκηνπξγία πνηθηιηψλ κε 

θαιή βπλνπνηεηηθή απφδνζε, πνπ λα αμηνπνηνχλ αιθαιηθά εδάθε (Κξηζάξη). 

Πνηθηιίεο κε πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα ρξήζεο αδψηνπ (Καιακπφθη). Αμηνπνίεζε 

ππνβαζκηζκέλσλ θαη πεξηζσξηαθψλ εδαθψλ (Σξηηηθάιε).  

  Καιιηεξγεηηθέο ηερληθέο. Διαρηζηνπνίεζε ησλ ρεηξηζκψλ θαηεξγαζίαο 

εδάθνπο. Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ ακεηςηζπνξάο θαη δηαρείξηζεο ησλ ππνιεηκκάησλ 

κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ απνδφζεσλ θαη ηε καθξνρξφληα δηαηήξεζε ηεο 

γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο. Παξαγσγή θπηηαξίλεο θαη/ή βηναεξίνπ απφ ην άρπξν 

ρεηκεξηλψλ ζηηεξψλ.  
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Πξνηεηλόκελεο παξεκβάζεηο ζηηο θαιιηέξγεηεο θηελνηξνθηθώλ θπηώλ θαη 

νζπξίωλ 

 

Γελεηηθή βειηίωζε. Αληνρή ζηηο αζζέλεηεο θαη μεξαζία. Πνηθηιίεο κεδηθήο 

γηα μεξηθνχο ιεηκψλεο, ρεηκεξηλή αλαβιάζηεζε, αληνρή ζην θξχν θαη καθξνδσία. 

Γεκηνπξγία πνηθηιηψλ αγξσζησδψλ γηα ριννηάπεηεο. πιινγή γελεηηθνχ πιηθνχ 

ληφπησλ πιεζπζκψλ. 

Καιιηεξγεηηθέο ηερληθέο. Μειέηε αδσηνβαθηεξίσλ γηα πεξηνξηζκφ ηεο 

ρξήζεο ιηπαζκάησλ. Δθκεράληζε θαιιηέξγεηαο. Οινθιεξσκέλε θαηαπνιέκεζε 

ερζξψλ, αζζελεηψλ θαη δηδαλίσλ. πζηεκαηηθή απνγξαθή ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ βνζθψλ -θαηάηαμε ζε θαηεγνξίεο. 

Πξνηεηλόκελεο παξεκβάζεηο ζηηο θαιιηέξγεηεο βηνκεραληθώλ θπηώλ  

- Βακβαθνθαιιηέξγεηα 

Βειηίωζε πνηθηιηώλ. Πξσηκφηεηα. Μείσζε εηζξνψλ (λεξφ, ιίπαζκα, 

θάξκαθα). Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (αληνρή, ιεπηφηεηα, σξηκφηεηα, επθνιία 

εθθνθθηζκνχ, εθαηνζηηαία αλαινγία ηλψλ). Πνηφηεηα ζπφξνπ ζπνξάο (απνρλφσζε, 

απνιχκαλζε, επέλδπζε). 

Καιιηεξγεηηθέο ηερληθέο. πζηήκαηα ακεηςηζπνξάο. Οξζνινγηθή άξδεπζε. 

Οινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ερζξψλ θαη αζζελεηψλ. Μεησκέλε θαηεξγαζία- 

ζπκπίεζε εδάθνπο. Αμηνπνίεζε ππνπξντφλησλ εθθνθθηζηεξίσλ θαη απνρλνσηεξίσλ.  

- Καπλνθαιιηέξγεηα 

Βειηίωζε πνηθηιηώλ. Νέεο βειηησκέλεο πνηθηιίεο θαπλνχ αλαηνιηθνχ ηχπνπ 

(αξσκαηηθήο γεχζεο). Αλζεθηηθφηεηα ζε ηψζεηο. Γεκηνπξγία πβξηδίσλ. 

Καιιηεξγεηηθέο Σερληθέο. Οινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα θπηνπξνζηαζίαο. 

Οξζνινγηθή ιίπαλζε αλά πεξηνρή. Οξζνινγηθή άξδεπζε. Ακεηςηζπνξά. Απνζηάζεηο 

θχηεπζεο. Βειηίσζε πξνβιεκαηηθψλ εδαθψλ. Δηζαγσγή βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο 

θαπλνχ. 

-Σεπηινθαιιηέξγεηα 

Βειηίωζε πνηθηιηώλ. Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Αμηνιφγεζε άγξησλ 

ζπγγεληθψλ εηδψλ. Αληνρή ζε ερζξνχο, αζζέλεηεο, μεξαζία θαη δηδαληνθηφλα. 

Καιιηεξγεηηθέο ηερληθέο. Οινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο. 

Οινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα θπηνπξνζηαζίαο.  
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Πξνηεηλόκελεο Παξεκβάζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα αξωκαηηθώλ θπηώλ 

Γελεηηθή Βειηίωζε. πιινγή, δηαηήξεζε θαη αμηνιφγεζε απηνθπνχο 

γελεηηθνχ πιηθνχ. Σξάπεδα γελεηηθνχ πιηθνχ. Παξαγσγή πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. 

Γεκηνπξγία γελνηχπσλ πςειήο πνηφηεηαο θαη κεγάισλ απνδφζεσλ θαη in vitro 

πνιιαπιαζηαζκφο ηνπο. 

Καιιηεξγεηηθέο Σερληθέο. Δθκεράληζε θαιιηέξγεηαο. Πηινηηθέο βηνινγηθέο 

θαιιηέξγεηεο αξσκαηηθψλ θπηψλ. Ξήξαλζε, ζπζθεπαζία, παξαιαβή αηζέξησλ ειαίσλ. 

Γηεξεχλεζε εγρψξηαο θαη δηεζλνχο αγνξάο. 

 

Πξνηεηλόκελεο Παξεκβάζεηο γηα ηε Λαραλνθνκία θαη ηελ Αλζνθνκία 

- Γεληθέο Παξεκβάζεηο 

i. Αλάπηπμε λέσλ ηερληθψλ θαιιηέξγεηαο αλζνθεπεπηηθψλ (πδξνπνλία θ.ι.π.). 

ii. Αμηνπνίεζε ζηεξεψλ θαη πγξψλ ππνιεηκκάησλ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ γηα 

ρξήζε ζε θαιιηέξγεηεο αλζνθεπεπηηθψλ εηδψλ. 

iii. Αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ απνιχκαλζεο εδάθνπο θαη κηγκάησλ 

θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. 

iv. Γηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο αλζνθεπεπηηθψλ πξντφλησλ κεηά ηε ζπγθνκηδή κε 

θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο δηαινγήο, ηππνπνίεζεο, ζπζθεπαζίαο, ζπληήξεζεο θαη 

κεηαθνξάο. 

v. Μειέηε εθαξκνγήο νξζνινγηθήο ιίπαλζεο, κε έκθαζε ζηελ πδξνιίπαλζε κε 

ζηφρν ηελ παξαγσγή  πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο θαη πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Δπίδξαζε ηεο ιίπαλζεο ζηελ πνηφηεηα ησλ  ιαραληθψλ (ληηξηθά, 

ληηξψδε θ.ιπ.) θαη εμνηθνλφκεζε λεξνχ ζηηο αλζνθεπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο. 

vi. Μειέηε θαιιηεξγεηηθψλ θαη βηνινγηθψλ κεζφδσλ γηα νινθιεξσκέλε 

θαηαπνιέκεζε ερζξψλ θαη αζζελεηψλ ησλ  αλζνθεπεπηηθψλ θαιιηεξγεηψλ. 

 

- Λαραλνθνκηθέο Καιιηέξγεηεο 

i. Γεκηνπξγία ειιεληθψλ πνηθηιηψλ θαη πβξηδίσλ ιαραλνθνκηθψλ εηδψλ θαη 

παηάηαο κε θιαζηθέο θαη βηνηερλνινγηθέο κεζφδνπο. Αλαδήηεζε θαη ζπιινγή 

αμηφινγσλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ θεπεπηηθψλ, βειηίσζε θαη εγγξαθή ηνπο ζηνλ εζληθφ 

θαηάινγν. Γεκηνπξγία λέσλ ειιεληθψλ πνηθηιηψλ παηάηαο. Άκεζε αμηνπνίεζε 

ειεχζεξσλ  πνηθηιηψλ παηάηαο κε ρξήζε ηζηνθαιιηέξγεηαο γηα παξαγσγή φισλ  ησλ  

ζηαδίσλ παηαηφζπνξνπ γηα θάιπςε αλαγθψλ ηεο ρψξαο θαη εμαγσγέο. 

ii. Καιιηέξγεηα καληηαξηνχ. Γεκηνπξγία θαη παξαγσγή εγρψξηνπ 
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πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θαη βειηίσζε ππνζηξσκάησλ. 

iii. Αλάπηπμε εξγαζηεξηαθψλ κεζφδσλ ειέγρνπ ηαπηφηεηαο πνηθηιηψλ. 

iv. Γηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ  παξαγφλησλ ηνπ πεξηβάιινληνο Θεξκνθεπίσλ. 

v. Δθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ πξνδηαγξαθψλ ηεο εκπνξίαο ησλ ιαραληθψλ πνπ 

ζεζπίζηεθε απφ ηελ Δ.Δ. θαη πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ θαλνληζκνχο: 

- Σνλ Καλνληζκφ 1148/2001 ζρεηηθά κε ηνπο ειέγρνπο ηήξεζεο ησλ 

πξνδηαγξαθψλ εκπνξίαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ λσπψλ 

νπσξνθεπεπηηθψλ. 

- Σνπο θαλνληζκνχο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εκπνξηθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηα θπξηφηεξα λσπά θεπεπηηθά: 

 Καλνληζκφο 963/98 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαλφλσλ εκπνξίαο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηα θνπλνππίδηα θαη ηηο αγθηλάξεο 

 Καλνληζκφο 1591/87 πνπ θαζνξίδεη πνηνηηθνχο θαλφλεο γηα ηα 

ζθηθηά ιάραλα, ηα ιάραλα Βξπμειιψλ, ηα ζέιηλα κε ξαβδψζεηο, ηα ζπαλάθηα 

 Καλνληζκφο 790/2000 ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ θαλφλσλ εκπνξίαο 

γηα ηηο ηνκάηεο. 

 

- Αλζνθνκηθέο Καιιηέξγεηεο 

i. Αμηνπνίεζε απηνθπψλ θπηψλ ηεο κεζνγεηαθήο ρισξίδαο γηα αλζνθνκηθή 

ρξήζε, θαζψο θαη δηεξεχλεζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο λέσλ  θαιισπηζηηθψλ θπηψλ 

ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. 

ii. Βειηίσζε - ζπκπιήξσζε ηερλνγλσζίαο γηα παξαγσγή θαιισπηζηηθνχ 

θπηηθνχ πιηθνχ ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ γηα ην αζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Πξνηεηλόκελεο παξεκβάζεηο ζηελ Ακπεινθαιιηέξγεηα  

i. Δηζαγσγή θαη δεκηνπξγία άιισλ επηηξαπέδησλ πνηθηιηψλ, έηζη ψζηε λα 

ειαηησζεί ε ππεξπξνζθνξά νξηζκέλσλ πνηθηιηψλ θαη λα δηεπξπλζεί ν ρξφλνο 

ζπγθνκηδήο. Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζπληήξεζεο θαη κεηαθνξάο επηηξαπέδησλ 

ζηαθπιηψλ. Γηακφξθσζε νίλσλ αλψηεξεο πνηφηεηαο θαη ηνπηθψλ νίλσλ, αθνχ 

πξνεγεζεί επηινγή θιψλσλ θαη πνηθηιηψλ νηλνπνηίαο θαη ιεθζεί ππφςε ε ηδηαίηεξε 

ζρέζε πνπ ηα ζπλδέεη κε ην κηθξνπεξηβάιινλ ηνπο (έδαθνο-θιίκα). Γεκηνπξγία 

ηνπηθψλ βηνινγηθψλ νίλσλ, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ κηθξνθιηκάησλ νξηζκέλσλ 

πεξηνρψλ, φπσο π.ρ. Γνπκέληζζαο. 
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ii. Δκπινπηηζκφο ησλ ακπεινγξαθηθψλ ζπιινγψλ. Ακπεινγξαθηθή πεξηγξαθή 

θαη ηαπηνπνίεζε ησλ γνλνηχπσλ κε θιαζηθέο θαη βηνηερλνινγηθέο κεζφδνπο. 

Ακπειννηληθή αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πνηθηιηψλ. Δηζαγσγή θαη αμηνιφγεζε 

ππνθεηκέλσλ θαη πνηθηιηψλ.  

iii. Γελεηηθή βειηίωζε. Κισληθή επηινγή απηφρζνλσλ πνηθηιηψλ. Γεκηνπξγία 

λέσλ πνηθηιηψλ Vitis vinifera. Με πβξηδηζκφ. Με κεραληθή.  

iv. Ακπεινπξγηθέο ηερληθέο γηα βειηίωζε πξνϊόληνο. πζηήκαηα θχηεπζεο 

θαη κφξθσζεο. Φπζηνινγία, Θξέςε, ιίπαλζε. Άξδεπζε. Υισξά θιαδέκαηα. 

Οινθιεξσκέλε θαιιηέξγεηα. Δθαξκνγή θπηνξξπζκηζηηθψλ νπζηψλ  

v. Αλαπαξαγωγηθό Τιηθό. ρήκα Παξαγσγήο - δηαρείξηζεο θαη ζρήκα 

ειέγρνπ θπηηθνχ πιηθνχ απαιιαγκέλνπ ηψζεσλ. Δπηδεκηνινγηθή έιεγρνη. Αλάπηπμε 

αλνζνινγηθψλ θαη κνξηαθψλ δηαγλσζηηθψλ κεζφδσλ ηψζεσλ. 

 

Πξνηεηλόκελεο παξεκβάζεηο ζηε δελδξνθαιιηέξγεηα 

- Γεληθά  

Αλαδηάξζξσζε ησλ δελδξνθνκηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Πξνψζεζε ζε θαηάιιειεο 

πεξηνρέο λέσλ δελδξνθνκηθψλ θαιιηεξγεηψλ θαηάιιεισλ γηα παξαγσγή λέσλ λσπψλ 

ή κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ. Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή νηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ 

παξαγσγήο πξντφλησλ γηα ηε κείσζε ηεο κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ηνπ θαηαλαισηή. Αμηνπνίεζε νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ 

πεξηνρψλ νξεηλέο (θαξπδηά θαζηαληά, κειηά, θεξαζηά) κεηνλεθηηθέο (ραξνππηά. 

ακπγδαιηά. θηζηηθηά, ρνρφκπα, ζπθηά, θξαγθνζπθηά). Δπηζήκαλζε, ζπιινγή, 

αμηνιφγεζε θαη δηαηήξεζε γελεηηθνχ πιηθνχ νπσξνθφξσλ. 

Βειηίωζε πνηθηιηώλ. Βειηίσζε ππνθεηκέλσλ. Αληνρή ζε βηνηηθνχο θαη 

αβηνηηθνχο παξάγνληεο. Ναληζκφο (θεξαζηά - κειηά). πκθσλία ππνθεηκέλνπ – 

εκβνιίνπ. Δπθνιία πνιιαπιαζηαζκνχ. Αμηνιφγεζε ππνθεηκέλσλ. Γεκηνπξγία 

ππνθεηκέλσλ  

Βειηίωζε ηερληθώλ θαιιηέξγεηαο. Σερληθέο δηακφξθσζεο ζρήκαηνο θαη 

θαξπνθνξίαο. Σερληθέο αξαηψκαηνο θαξπψλ. Φπζηνινγία, ζξέςε, ιίπαλζε. Άξδεπζε, 

ρεηξηζκνί εδάθνπο. Κξηηήξηα σξίκαλζεο θαξπψλ θαη ηερληθέο ζπγθνκηδήο. 

Μεραλνπνίεζε ζπγθνκηδήο ζηα αθξφδξπα θαη ειηά.  

- Διηά. Αλαδηάξζξσζε ησλ πνηθηιηψλ κε άιια είδε ή άιιεο πνηθηιίεο αλάινγα κε ην 

θιίκα θαη ην έδαθνο. Αλαλέσζε ησλ παιαηψλ - γεξαζκέλσλ ειαηψλσλ. 
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Δληαηηθνπνίεζε ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο. Δθκεράληζε ησλ θαιιηεξγεηηθψλ εξγαζηψλ, 

ηδηαίηεξα ηεο ζπγθνκηδήο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ. Αλάπηπμε ηεο 

νινθιεξσκέλεο θαιιηέξγεηαο ησλ ειαηφδεληξσλ (νξζνινγηθή ιίπαλζε- ελαιιαθηηθή 

θπηνπξνζηαζία). Πξνψζεζε παξαγσγήο νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 

iii. Παξεκβάζεηο ζηνλ Πξωηνγελή ηνκέα γηα ηελ βειηίωζε ηεο 

αληαγωληζηηθόηεηαο 

 

 Πξφθεηηαη γηα απνηειέζκαηα ηερλννηθνλνκηθψλ αλαιχζεσλ δεδνκέλσλ 

πξσηνγελνχο έξεπλαο πνπ ππνδεηθλχνπλ δπλαηφηεηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο θαη θαηά ζπλέπεηα βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ πξσηνγελνχο 

ηνκέα.  

 i. Βακβαθνπαξαγωγηθέο εθκεηαιιεύζεηο 

- Δθηηκάηαη φηη ε λέα ΚΓΠ ζα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ δηφηη αλακέλεηαη κείσζε ησλ ελνηθίσλ.  

- Οη κεηαβιεηέο δαπάλεο κπνξεί λα κεησζνχλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο νηθνλνκίεο 

κεγέζνπο πνπ κπνξεί λα επηηεπρζνχλ κε ηηο νκάδεο παξαγσγψλ.  

- Ζ αλακελφκελε βειηίσζε ηεο δηάξζξσζεο ηεο γεσξγίαο ζα ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπ πνπ ζα νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ εηήζησλ δαπαλψλ 

εμνπιηζκνχ πνπ απνηεινχλ ηελ θπξηφηεξε θαηεγνξία δαπαλψλ παξαγσγήο.  

Γηάγξακκα 1. Δηήζηεο δαπάλεο εμνπιηζκνχ βακβαθνπαξαγσγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζε ζπλάξηεζε κε 

ην κέγεζνο ηνπο. 
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ii. Κηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεύζεηο 

- Ζ γαιαθηνπαξαγσγφο βννηξνθία είλαη θιάδνο εληάζεσο θεθαιαίνπ πνπ νη δαπάλεο 

ηνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 85% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ, γηα απηφ ππφθεηηαη 

ζε κεγάινπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη έρεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζε ππεξεζίεο 

ζηήξημεο θαη management. 

- Οη κεηαβιεηέο δαπάλεο (εηζξνέο θιάδσλ θπηηθήο παξαγσγήο, αμία αγνξαδφκελσλ 

δσνηξνθψλ) ζηε γαιαθηνπαξαγσγφ βννηξνθία απνηεινχλ ηελ θχξηα θαηεγνξία 

δαπαλψλ (πεξίπνπ 45%), ε κείσζε ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ηελ νξγάλσζε ηεο 

παξαγσγήο δσνηξνθψλ θαη θπξίσο ρνλδξνεηδψλ θαη απφ ηε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ 

αγνξαδφκελσλ δσνηξνθψλ.  

- Ζ άζθεζε ηεο λέαο ΚΓΠ θαη ε αλακελφκελε αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ 

πξνβιέπεηαη φηη ζα επλνήζεη ηελ αγειαδνηξνθία κε ηελ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο 

δσνηξνθψλ.  

- ηελ αηγνπξνβαηνηξνθία νη δαπάλεο θεθαιαίνπ ζπκκεηέρνπλ θαηά 60% πεξίπνπ 

ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ παξαγσγήο θαη απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή 

κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο.  

 iii. Κιάδνη θπηηθήο παξαγωγήο.  

- ηελ βακβαθνθαιιηέξγεηα, δπλαηφηεηεο κείσζεο ησλ δαπαλψλ παξαγσγήο 

ππάξρνπλ κέζσ ηεο κείσζεο ησλ ελνηθίσλ, κέζσ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νηθνλνκηψλ 

κεγέζνπο κε ηε ζπιινγηθή αγνξά εηζξνψλ απφ νκάδεο παξαγσγψλ θαη απφ ηε κείσζε 

ησλ εηήζησλ δαπαλψλ ησλ ζηαζεξψλ κνξθψλ θεθαιαίνπ.  

- ηε ξνδαθηλνθαιιηέξγεηα νη επηπηψζεηο ησλ εηήζησλ δαπαλψλ ησλ ζηαζεξψλ 

κνξθψλ θεθαιαίνπ απνηεινχλ ηελ πην ζεκαληηθή θαηεγνξία δαπαλψλ. Οη κεηαβιεηέο 

δαπάλεο (ιηπάζκαηα, θάξκαθα, θαχζηκα) ζηελ ζπκβαηηθή ξνδαθηλνθαιιηέξγεηα 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 22% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ελψ ζηελ νινθιεξσκέλε 

ην 12% πεξίπνπ. Ζ δηαθνξά απηή πξνζειθχεη ηνπο δελδξνθφκνπο ζηελ πηνζέηεζε ηεο 

νινθιεξσκέλεο δελδξνθνκίαο θαη ζπγρξφλσο θαζηζηά πην εχθνιε ηελ πψιεζε ηνπ 

πξντφληνο.  

 - Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα κεγάισλ θαιιηεξγεηψλ. Παξνπζηάδνληαη ηα 

θχξηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ κεγάισλ θαιιηεξγεηψλ (2003-05) κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ην νξηαθφ θφζηνο ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην κεηαβιεηφ θφζηνο.  
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πκπεξαζκαηηθά ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο κείσζεο ησλ δαπαλψλ θαη ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο 

ζεκεηψλεηαη φηη: 

i. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο γεσξγίαο είλαη ην πςειφ ζηαζεξφ θφζηνο, έηζη ε βειηίσζε 

ηεο δηάξζξσζεο είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο απφ ηνλ νπνίν εμαξηάηαη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο γεσξγίαο. 

ii. Πξννπηηθέο κείσζεο ησλ δαπαλψλ ππάξρνπλ κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νκάδσλ 

παξαγσγψλ θαη ησλ ζπλεηαηξηζκψλ κε ηελ επίηεπμε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νηθνλνκηψλ 

κεγέζνπο. 

iii. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε αχμεζε ησλ απνδφζεσλ ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ηνπ 

θφζηνπο, πιελ φκσο ε αχμεζε ησλ απνδφζεσλ, νη νπνίεο είλαη αξθνχλησο 

ηθαλνπνηεηηθέο, ζπλεπάγεηαη εληαηηθφηεηα θαη ελδερνκέλσο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ παξαγσγή κε αζθαιψλ πξντφλησλ. 

8.3 Δμεηδίθεπζε παξεκβάζεωλ ζηνλ Γεπηεξνγελή ηνκέα ζε ζπζρέηηζε κε ηηο 

πξνηεηλόκελεο αλαδηαξζξώζεηο ζηνλ Πξωηνγελή ηνκέα  

 

Ζ Κ. Μαθεδνλία δηαζέηεη αμηφινγν κεηαπνηεηηθφ ηνκέα γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

πνπ παξνπζηάδεη ρσξηθή ζπγθέληξσζε (Ν. Ζκαζίαο, Πέιιαο, Θεζ/λίθεο) θαη δελ είλαη 

αξθνχλησο δηαθνξνπνηεκέλνο. Οη παξεκβάζεηο ζηελ κεηαπνίεζε ζηελ Κ. Μαθεδνλία 

πξέπεη λα απνβιέπνπλ: 

i. ηε ζηήξημε δεκηνπξγίαο κηθξψλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

ii. ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ κεηαπνίεζεο. 

iii. ηε ζηήξημε ησλ κνλάδσλ θαηάςπμεο ιαραληθψλ. 

iv. ηε ζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο. Ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ νηλνπνηείσλ ηεο Κ. Μαθεδνλίαο θαη ηδίσο 

ησλ κηθξψλ νηλνπνηείσλ πνπ παξάγνπλ νίλνπο πςειήο πνηφηεηαο. 

v. ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο γθάκαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. 

vi. ηε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ δεκηνπξγίαο κηθξψλ βηψζηκσλ κνλάδσλ 

παξαγσγήο βηνθαπζίκσλ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

κεηαπνίεζεο ζα απνβιέπνπλ ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ πξντφλησλ 

θαη ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηα πξφηππα παξαγσγήο πξντφλησλ πνηφηεηαο. εκεηψλεηαη 
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φηη νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφηαζε αλαδηάξζξσζεο ησλ 

θαιιηεξγεηψλ. 

 

8.4 Δμεηδίθεπζε παξεκβάζεωλ ζηνλ Σξηηνγελή ηνκέα ζε ζπζρέηηζε κε ηηο 

πξνηεηλόκελεο αλαδηαξζξώζεηο ζηνλ πξωηνγελή ηνκέα 

 

Δλαιιαθηηθέο πξνο ηε γεωξγία δξαζηεξηόηεηεο. Οη θχξηεο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πιελ ηηο γεσξγίαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη ν 

αγξνηνπξηζκφο, ηνπ νπνίνπ ε ζηήξημε επηδηψθεηαη, ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

θαζψο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ. Δίλαη επηζπκεηή ε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε κηθξψλ 

κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο, πξφθεηηαη γηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ελζαξξχλεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 1698/2005. 

Τπνδνκέο ζπγθνηλωληώλ – εθπαίδεπζεο – πγείαο. Σν επίπεδν ησλ ζρεηηθψλ 

ππνδνκψλ πνηθίιιεη κεηαμχ πεξηνρψλ θαη Ννκψλ. Γηαηππψλνληαη απφςεηο γηα 

αχμεζε θαη θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ αγξνηηθψλ ηαηξείσλ θαη ηε ζηειέρσζε θαη 

εμνπιηζκφ ησλ πθηζηάκελσλ Κέληξσλ Τγείαο. ηνλ ηνκέα ησλ ζπγθνηλσληψλ, νη 

πεξηνρέο πνπ είλαη απνκαθξπζκέλεο απφ ηα δηνηθεηηθά θέληα ησλ Ννκψλ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα. ηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο ε θαηάζηαζε 

θξίλεηαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. 

Γηνηθεηηθή θαη ηερληθή ζηήξημε. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ε ζπλεξγαζία 

κε ηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηηο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή, επηζεκαίλνληαη φκσο πξνβιήκαηα ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηε λέα 

ΚΓΠ. Ζ ηερληθή ζηήξημε παξέρεηαη απφ ηδηψηεο γεσπφλνπο θαη απφ γεσπφλνπο ησλ 

Γήκσλ, φπνπ ππάξρνπλ, κάιηζηα ζεκεηψλεηαη ε ζθνπηκφηεηα ζηειέρσζεο φισλ ησλ 

Γήκσλ κε γεσηερληθφ πξνζσπηθφ. 

8.5 Δμεηδίθεπζε Παξεκβάζεωλ ζην Φπζηθό Πεξηβάιινλ 

 

ην ζχλνιν ηνπο νη ΟΣΑ αλαγλσξίδνπλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ γεσξγίαο θαη 

πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο. ε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο ζρεδηάδνληαη θαη 

πξνηείλνληαη παξεκβάζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, πνπ ελδεηθηηθά πεξηιακβάλνπλ 

πξνζαξκνγή ησλ ππνδνκψλ γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο ζε θνηλνηηθά πξφηππα, έξγα 

βειηίσζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη πξνζηαζίαο πεξηνρψλ εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

θαζψο θαη έξγα αλάδεημεο πεξηνρψλ θαη ηνπίσλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. 
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8.6 Δμεηδίθεπζε παξεκβάζεωλ ζην Πνιηηηζκηθό Πεξηβάιινλ 

 ε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο ππάξρνπλ αμηφινγνη πνιηηηζηηθνί πφξνη. 

Πξφθεηηαη γηα δηαηεξεηένπο νηθηζκνχο, κεγάιν αξηζκφ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ, 

ιανγξαθηθά θαη αξραηνινγηθά κνπζεία θαζψο θαη έλα ζχλνιν εζίκσλ θαη 

παξαδφζεσλ. Οη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο αθνξνχλ ηελ αλάδεημε ηέηνησλ πφξσλ 

κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ, ηε ζπλέρηζε ησλ παξαδφζεσλ θαη ηελ 

απαζρφιεζε πιενλάδνληνο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε δξαζηεξηφηεηεο αλάδεημεο ηεο 

ηνπηθήο θπζηνγλσκίαο ησλ πεξηνρψλ. 

8.7 Δμεηδίθεπζε παξεκβάζεωλ ζηε Σερληθή Τπνδνκή 

 Οη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ηερληθήο ππνδνκήο 

αθνξνχλ έξγα δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ (κε ηα νπνία αλακέλεηαη ε αχμεζε 

ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ, ε κείσζε ησλ απσιεηψλ θαη ε νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ 

λεξνχ), έξγα αγξνηηθήο νδνπνηίαο, έξγα δηεπζέηεζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο βνζθφηνπνπο θαη ηα δάζε, έξγα εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεηεγθαηάζηαζήο ηνπο θαη έξγα αμηνπνίεζεο ησλ 

πεξηνρψλ θπζηθνχ θάιινπο θαη ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ γηα ηε ζηήξημε ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ. 

  

8.8 Δκθαζε ζε θαηλνηόκεο δξάζεηο (π.ρ. ελεξγεηαθά θπηά) 

 Με δεδνκέλεο ηηο ζπλζήθεο ηεο γεσξγίαο ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ παξαγσγή 

βηνθαπζίκσλ πξνζθέξνληαη ηα δαραξφηεπηια θαη ε ειαηνθξάκβε (παξαγσγή 

βηνληίδει). Σα δαραξφηεπηια είλαη γλσζηή θαιιηέξγεηα ζηελ Πεξηθέξεηα, γη’ απηφ ε 

έθηαζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ εμαξηάηαη απφ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ηεπηινθαιιηέξγεηαο.  

Ζ ειαηνθξάκβε είλαη λέα θαιιηέξγεηα, γη’ απηφ ε εηζαγσγή θαη επέθηαζή ηεο 

απαηηεί ηελ πάξνδν κηαο πεξηφδνπ πξνζαξκνγήο. Μπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ζε μεξηθά 

εδάθε ζηα νπνία ζα ππνθαηαζηήζεη ηα ρεηκεξηλά ζηηεξά. Σφζν ε εηζαγσγή ηεο φζν 

θαη ε έθηαζε πνπ ζα θαηαιάβεη εμαξηψληαη απφ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

θαιιηέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηα ρεηκεξηλά ζηηεξά.  

Καηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ ε παξαγσγή 

πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ γηα ηε θπηηθή παξαγσγή θαη γελεηηθνχ πιηθνχ γηα ηε 

δσηθή παξαγσγή. Πξφθεηηαη γηα γλσζηέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξνπζίαζαλ θαη 

παξνπζηάδνπλ πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ εκπνξία ησλ πξντφλησλ 
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ηνπο. Οη πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ ζην παξειζφλ ππήξμαλ αλαπνηειεζκαηηθέο, γηα απηφ 

ρξεηάδεηαη εηδηθή κειέηε ησλ θιάδσλ απηψλ.  

 

9. Υωξηθή Γηάθξηζε ηεο Κ. Μαθεδνλίαο ζε πεξηνρέο κε ίδηα ή παξόκνηα 

γεωξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνζδηνξηζκόο πεξηνρώλ παξέκβαζεο  

 

 Ζ δηάθξηζε ηεο πεξηθέξεηαο ζε 35 πεξηνρέο κε ίδηα ή παξφκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά έγηλε θαηά ηελ Α’ θάζε ηεο κειέηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νθηψ 

Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Κάζε κηα πεξηνρή πεξηγξάθεηαη κε ηα δηαζέζηκα 

ζηαηηζηηθά δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ελψ γηα θάζε πεξηνρή αλαθέξνληαη νη 

επηθξαηνχληεο θιάδνη θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο, νη θιάδνη πνπ επλννχληαη απφ 

ηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη νη παξαδνζηαθνί θιάδνη. Πξφθεηηαη γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ήηαλ απαξαίηεηα θξηηήξηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ 

παξέκβαζεο.  

 ηε Β’ Φάζε ηεο κειέηεο θαηά ηελ επαλαπξνζέγγηζε ηεο δηάθξηζεο ησλ 

πεξηνρψλ ηεο πεξηθέξεηαο θξίζεθε ζθφπηκε ε ζπλέλσζε νξηζκέλσλ πεξηνρψλ πνπ δε 

δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά κεηαμχ ηνπο θαη αλήθνπλ δηνηθεηηθά ζηνλ ίδην ή ζε 

δηαθνξεηηθνχο φκνξνπο λνκνχο. Έηζη, κε ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο δηάθξηζεο ησλ 

πεξηνρψλ ε Πεξηθέξεηα δηαθξίλεηαη ζε 28 πεξηνρέο αληί ησλ 35. Οη 28 απηέο πεξηνρέο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. 

 

Πίλαθαο 2. Πεξηνρέο ηεο Κ. Μαθεδνλίαο κε ίδηα ή παξφκνηα γεσξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

Πεξηνρέο 

Αγξνθηήκαηα 

1. Βεξνίαο 

Γ. Βέξνηαο, Γ. Απ. Παχινπ θαη Γ. Γνβξά (Ν. Ζκαζίαο) 

2. Πηεξίωλ 

Γ. Μαθεδνλίδνο, Γ. Μειίθεο θαη Γ. Βεξγίλαο (Ν. Ζκαζίαο) Γ. Αηγηλίνπ, Γ. Διαθίλαο, Γ. 

Καηεξίλεο, Γ. Κνιηλδξνχ, Γ. Κνξηλνχ, Γ. Μεζψλεο, Γ. Παξαιίαο θαη Γ. Πχδλαο (Ν. Πηεξίαο) 

3. Κάκπνπ Θεζζαινλίθεο 

Γ. Πιαηένο, Γ. Αιεμάλδξεηαο θαη Γ. Αληηγνληδψλ (Ν. Ζκαζίαο), Γ. Αγ. Αζαλαζίνπ, Γ. Αμηνχ, 

Γ. Δρεδψξνπ, Γ. Κνπθαιίσλ, Γ. Υαιάζηξαο, Γ. Υαιθεδφλαο (Ν. Θεζ/λίθεο), Γ. Γηαλληηζψλ, 

Γ. Κξ. Βξχζεο, Γ. Μ. Αιεμάλδξνπ,  Γ. Πέιιαο, Γ.Γ. Καιπβίσλ θαη Γάθλεο (Γ. θχδξαο) (Ν. 

Πέιιαο) 

4. Νάνπζαο  

Γ. Νάνπζαο, Γ. Αλζεκίσλ θαη Γ. Δηξελνχπνιεο (Ν. Ζκαζίαο) 
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Πεξηνρέο 

Αγξνθηήκαηα 

5. Θεξκαϊθνύ 

Γ.Γ. Βαζηιηθψλ, Αγ. Παξαζθεπήο, Αγ. Αληψληνπ θαη νπξσηήο (Γ. Βαζηιηθψλ), Γ. Δπαλνκήο, 

Γ. Θεξκατθνχ, Γ. Θεξκήο, Γ. Μεραληψλαο θαη Γ. Μίθξαο (Ν. Θεζ/λίθεο) 

6. Οξεηλή  

Γ.Γ. Ληβαδίνπ θαη Πεξηζηεξάο (Γ. Βαζηιηθψλ) θαη Γ. Υνξηηάηε (Ν.  Θεζ/λίθεο) 

7. Βόξεηα 

Γ. Αξέζνπζαο, Γ. Αζζήξνπ, Γ. Βεξηίζθνπ, Γ. Λαραλά θαη Γ. νρνχ (Ν.  Θεζ/λίθεο) 

8. Ννηηναλαηνιηθή 

Γ. Αγ. Γεσξγίνπ, Γ. Απνιισλίαο, Γ. Δγλαηίαο, Γ. Καιιηλδνίσλ, Γ. Κνξσλείαο, Γ. Λαγθαδά, Γ. 

Μαδχηνπ θαη Γ.Ρεληίλαο (Ν.  Θεζ/λίθεο) 

9. Μπγδνλίαο 

Γ.Καιιηζέαο, Γ.Ωξαηνθάζηξνπ θαη Γ.Μπγδνλίαο (Ν.  Θεζ/λίθεο) 

10. Κηιθίο - Πηθξνιίκλεο 

Γ. Κηιθίο, Γ. Κξνπζζψλ Γ. Γαιιηθνχ, Γ. Πηθξνιίκλεο θαη Γ. Υέξζνπ (Ν. Κηιθίο) 

11. Πνιπθάζηξνπ 

Γ. Αμηνχπνιεο, Γ. Δπξσπνχ θαη Γ.Πνιπθάζηξνπ (Ν. Κηιθίο) 

12. Γνϊξάλεο 

Γ. Γντξάλεο θαη Γ. Μνπξίσλ (Ν. Κηιθίο) 

13. Γνπκέληζζαο 

Γ. Γνπκέληζζαο θαη Κ. Ληβαδίσλ (Ν. Κηιθίο) 

14. Αικωπίαο 

Γ. Αξηδαίαο θαη Γ. Δμαπιάηαλνπ (Ν. Πέιιαο) 

15. Βεγνξίηηδαο 

Γ. Βεγνξίηηδαο (Ν. Πέιιαο) 

16. Έδεζζαο 

Γ. Έδεζζαο (Ν. Πέιιαο) 

17. θύδξαο 

Γ.Γ. Καιπβίσλ θαη Γάθλεο (Γ. θχδξαο),  Γ.Γ. Πξνθ. Ζιία (Γ. Μελείδνο) (Ν. Πέιιαο) 

18. Κύξξνπ 

Γ. Κχξξνπ, Γ.Γ. Καιήο, Αλχδξνπ, Καιιηπφιεσο, Κξαλέαο θαη Μαλδάινπ (Γ. Μελείδνο) (Ν. 

Πέιιαο) 

19. Νόηηα 

Γ. Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ, Γ. Ληηνρψξνπ, Γ. Γίνπ, Γ. Πέηξαο θαη Γ. Πηεξίσλ (Ν. Πηεξίαο) 
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Πεξηνρέο 

Αγξνθηήκαηα 

20. Παγγαίνπ 

Γ. Ακθίπνιεο, Γ. Κνξκίζηαο, Γ. Πξψηεο θαη Γ. Ρνδνιίβνπο (Ν. εξξώλ) 

21. Οξεηλή 

Κ. Άλσ Βξνληνχο, Κ. Οξεηλήο, Κ. Αριαδνρσξίνπ, Κ. Πξνκαρψλα, Κ. Διαηψλα (Γ. εξξψλ), 

Γ.Γ. Θεξκψλ θαη Σεξπλήο (Γ. Νηγξίηαο), Γ.Γ. Ακπέισλ, Βέξγεο, Νηθνθιείαο θαη 

Σξηαληαθπιιηάο (Γ. Βηζαιηίαο), Γ.Γ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ, Αεδνλνρσξίνπ, Δπθαξπίαο, Ηβήξσλ 

θαη Καζηαλνρσξίνπ (Γ. Σξαγίινπ), Γ.Γ. ηηνρσξίνπ, Γάθλεο, Εεξβνρσξίνπ, Λεπθνηφπνπ θαη 

Υνπκληθνχ (Γ. Αρηλνχ), Γ.Γ. Ληζφηνπνπ (Γ. Ζξάθιεηαο), Γ.Γ. ηδεξνθάζηξνπ, Βακβαθνθχηνπ 

θαη Υαξνπνχ (Γ. ηδεξνθάζηξνπ), Γ. Νέαο Είρλεο, Γ. Δκκαλνπήι Παππά, Γ. Αιηζηξάηεο (Ν. 

εξξώλ) 

22. ηξπκόλα 

Γ. ηξπκφλα, Γ. Μεηξνπζίνπ, Γ. Λεπθψλαο, Γ. θνηνχζζαο, Γ.Γ. εξξψλ, Δπηακχισλ θαη 

Οηλνχζζαο (Γ. εξξψλ), Γ.Γ. Λπγαξηάο, Γεκεηξηηζίνπ, Αγ. Παξαζθεχεο θαη εζακίαο (Γ. 

Βηζαιηίαο), Γ.Γ. Νηγξίηαο, Αλζήο θαη Φιακπνχξνπ (Γ. Νηγξίηαο), Γ.Γ. Αρηλνχ θαη Παηξηθίνπ 

(Γ. Αρηλνχ), Γ.Γ. Μαπξνζαιάζζεο θαη Σξαγίινπ (Γ. Σξαγίινπ), Γ. Ζξάθιεηαο (εθηφο απφ ην 

Γ.Γ. Ληζφηνπνπ), Γ. ηξπκνληθνχ, Γ. θνπηάξεσο, Γ.Γ. Κακαξσηνχ, ηξπκλνρσξίνπ θαη 

Υνξηεξνχ (Γ. ηδεξνθάζηξνπ), Γ.Γ. Μεγαινρσξίνπ θαη Γφληκνπ (Γ. Πεηξηηζίνπ) (Ν. εξξώλ) 

23. Κεξθίλεο 

Γ. Κεξθίλεο, Γ.Γ. Ν. Πεηξηηζίνπ, Αθξηηνρσξίνπ, Βπξσλείαο θαη Μαλδξαθίνπ (Γ. Πεηξηηζίνπ) 

(Ν. εξξώλ) 

24. Βόξεηα 

Γ. Αλζεκνχληα, Γ.Γ. Πνιπγχξνπ, Αγ. Πξνδξφκνπ, Βξαζηάκσλ, Παιαηνθάζηξνπ, αλψλ θαη 

Σαμηάξρνπ (Γ. Πνιπγχξνπ), Γ. Εεξβνρσξίσλ, Γ. Αξλαίαο, Γ. Παλαγηάο θαη Γ. ηαγχξσλ-

Αθάλζνπ (Ν. Υαιθηδηθήο) 

25. Γπηηθή 

Γ. Καιιηθξάηεηαο, Γ. Σξίγιηαο, Γ. Μνπδαληψλ θαη Γ.Γ. Οιχλζνπ (Γ. Πνιπγχξνπ) (Ν. 

Υαιθηδηθήο) 

26. Καζζάλδξαο 

Γ. Καζζάλδξαο θαη Γ. Παιιήλεο (Ν. Υαιθηδηθήο) 

27. Οξκύιηαο 

Γ. Οξκχιηαο (Ν. Υαιθηδηθήο) 

28. ηζωλίαο 

Γ. ηζσλίαο θαη ην Γ. Σνξψλεο (Ν. Υαιθηδηθήο) 

 

Απφ ηηο πεξηνρέο απηέο επηιέγνληαη κε βάζε ηα πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα, 

φπσο ν ραξαθηεξηζκφο ηνπο σο νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο, ε κεγάιε ζεκαζία 

ηνπ πξσηνγελή ηνκέα γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ε πιεζπζκηαθή ζπξξίθλσζε θαη ε 

απφζηαζε απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, νθηψ πεξηνρέο παξέκβαζεο. Ηδηαίηεξεο 
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ζεκαζίαο είλαη ε πεξηνρή ηνπ Κάκπνπ ηεο Θεζζαινλίθεο ζηελ νπνία επηθξαηνχλ νη 

αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο, γηα απηφ πξνηείλεηαη λα  αλαιεθζεί πξνζπάζεηα 

αλαδηάξζξσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ.  

Πίλαθαο. Γηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά πεξηνρψλ παξέκβαζεο 

Πεξηνρέο Παξέκβαζεο 
πλ.Δθηαζε 

(ρηι.ζηξ.) 
Χ.Γ.Δ. 

(ρηι.ζηξ.) 
Αξηζκόο 

εθκεηαιιεύζεωλ 

Πεξηνρή Πηεξίωλ (Ν. Ηκαζίαο θαη Ν. Πηεξίαο) 1053,5 410,0 9307 

Κάκπνο Θεζζαινλίθεο (Ν. Θεο/λίθεο, Ν. Ηκαζίαο θαη Ν. Πέιιαο) 1587,3 1039,4 19468 

Βόξεηα Πεξηνρή (Ν. Θεζζαινλίθεο) 979,7 228,4 3028 

Πεξηνρή Κηιθίο θαη Πηθξνιίκλεο (Ν. Κηιθίο) 1375,3 658,0 5808 

Πεξηνρή Γνπκέληζζαο (Ν. Κηιθίο) 232,7 54,6 1054 

Πεξηνρή Παγγαίνπ (Ν. εξξώλ) 411,8 174,5 1659 

Πεξηνρή Οξεηλή - Ηκηνξεηλή-Μελνηθίνπ (Ν. εξξώλ) 1628,9 579,8 7436 

Βόξεηα Πεξηνρή (Ν. Χαιθηδηθήο) 1585,7 282,5 3572 

ύλνιν 8854,9 3427,2 51332 

% Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 47,0 44,7 44,0 

 

i. Πεξηνρή Πηεξίωλ (Ν. Πηεξίαο, Ν. Ζκαζίαο) 

 Ζ πεξηνρή ησλ Πηεξίσλ, κε αγξνθηήκαηα πνπ πεξηβάιινπλ ην νκψλπκν φξνο, 

πεξηιακβάλεη ακηγψο γεσξγηθά Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα θαη Γ.Γ. ζηα νπνία έρνπλ 

αλαπηπρζεί άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ν ηνπξηζκφο θαη δηαζέηνπλ αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο, πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη πεξηνρέο άζθεζεο 

ηεο αιηείαο θαη ηεο κπδνθαιιηέξγεηαο. Απνηειείηαη απφ πεξηνρέο ησλ λνκψλ Πηεξίαο 

θαη Ζκαζίαο κε ζρεηηθή αλαπηπμηαθή πζηέξεζε (Βφξεηα Ν. Πηεξίαο θαη Πηεξίσλ Ν. 

Ζκαζίαο). Ζ γεσξγία ηεο πεξηνρήο είλαη ζρεηηθά δηαθνξνπνηεκέλε, κε δελδξνθνκία, 

ιαραλνθνκία, αηγνπξνβαηνηξνθία θαη ζειάδνπζεο αγειάδεο. Κιάδνη παξαγσγήο γηα 

ηνπο νπνίνπο ε εθαξκνγή ηεο λέαο ΚΓΠ ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο 

θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ είλαη ν θαπλφο 

αλαηνιηθνχ ηχπνπ, θπξίσο ζηε Β. Πίεξία, ν θαπλφο Μπέξιευ, ην βακβάθη θαη ηα 

ηεχηια πνπ απνηεινχλ θχξηεο πεγέο εηζνδήκαηνο γηα κεγάιν αξηζκφ εθκεηαιιεχζεσλ 

ηεο πεξηνρήο. Πξνηεηλφκελνη θιάδνη πνπ επλννχληαη απφ ηηο εδαθνθιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο είλαη ε δελδξνθνκία (θπξίσο ζην λνκφ Πηεξίαο), ε ιαραλνθνκία (θπξίσο 

ζην Ν. Ζκαζίαο) πνπ επλνείηαη απφ ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο, ε θηελνηξνθία, νη 

βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη εθδεισκέλν ελδηαθέξνλ, θαη νη 

ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο. Ο ηνπξηζκφο θαη ν αγξνηνηνπξηζκφο απνηεινχλ 
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δξαζηεξηφηεηεο κε πξννπηηθέο. Πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ άζθεζεο ηεο γεσξγίαο πεξηιακβάλνπλ έξγα δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο 

ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, βειηίσζεο ηνπ αγξνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δηαρείξηζεο ησλ βνζθνηφπσλ.  

 

ii. Κάκπνο Θεζζαινλίθεο (Ν.Θεζζαινλίθεο, Ν.Πέιιαο, Ν.Ζκαζίαο) 

 Πξφθεηηαη γηα ηηο πεδηλέο εθηάζεηο ησλ Ν.Ζκαζίαο, Πέιιαο θαη 

Θεζζαινλίθεο, έθηαζεο 1 εθαη.ζηξ. πεξίπνπ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο 

είλαη ε κεγάιε έθηαζε ησλ αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ (βακβάθη, αξαβφζηηνο, 

δαραξφηεπηια, ζηηεξά) ελψ ηνπηθήο ζεκαζίαο είλαη νη θαιιηέξγεηεο ξπδηνχ, 

βηνκεραληθήο ληνκάηαο, θεπεπηηθψλ, ζπαξαγγηνχ, θαπλνχ θαη ακπειηνχ. ηελ 

πεξηνρή είλαη αλεπηπγκέλε ε γαιαθηνπαξαγσγφο βννηξνθία, ε αηγνπξνβαηνηξνθία 

θαη ζε νξηζκέλα Γ.Γ. ε πηελνηξνθία. Κξίλεηαη φηη ιφγσ ησλ αιιαγψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηε λέα ΚΓΠ ζα παξαηεξεζνχλ πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο κεγάιεο 

εθηάζεηο αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ, ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ησλ ζρέζεσλ 

αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ ζπλεπάγεηαη ε απνδέζκεπζε ησλ επηδνηήζεσλ απφ ηελ 

παξαγσγηθή θαηεχζπλζε. Οη λέεο απηέο ζπλζήθεο πξνηείλεηαη λα δηεξεπλεζνχλ κε 

ηελ εθπφλεζε ζρεηηθήο «Μειέηεο αμηνπνίεζεο ηνπ Κάκπνπ ηεο Θεζζαινλίθεο», κε 

ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ αλαδηάξζξσζεο ησλ θχξησλ παξαγσγηθψλ 

θαηεπζχλζεσλ.  

 Ζ πεξηνρή παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά (δέιηα ηνπ 

πνηακνχ Αμηνχ) ζπλεπψο πθίζηαληαη πξφζζεηνη πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ηηο 

αθνινπζνχκελεο γεσξγηθέο πξαθηηθέο. Πξνηείλνληαη παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ηεο ρξήζεο αγξνρεκηθψλ εηζξνψλ θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ (κεηαμχ άιισλ θαη κε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ 

άξδεπζεο), θαζψο νη πεξηζζφηεξεο εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο είλαη αξδεπφκελεο.   

 

iii. Βόξεηα Πεξηνρή (Ν. Θεζζαινλίθεο) 

 Κχξηνη θιάδνη ηεο πεξηνρήο είλαη ηα ρεηκεξηλά ζηηεξά, ε θαπλνθαιιηέξγεηα, ηα 

αξσκαηηθά θπηά (Αξέζνπζα) θαη ε δελδξνθνκία (νρφο). Ζ θηελνηξνθία ηεο 

πεξηνρήο πεξηιακβάλεη ηε βννηξνθία θαη ηελ αηγνπξνβαηνηξνθία. Πξνηεηλφκελνη 

θιάδνη γηα ηελ πεξηνρή είλαη ηα αξσκαηηθά θπηά, ε δελδξνθνκία, ε ιαραλνθνκία θαη 

ε αηγνπξνβαηνηξνθία. ηελ πεξηνρή ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηηο βηνινγηθέο 
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θαιιηέξγεηεο. Ζ πεξηνρή έρεη πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο αγξνηνηνπξηζκνχ. Πξνηείλεηαη 

αθφκε ε δεκηνπξγία κηθξψλ κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ θπηηθψλ θαη δσηθψλ πξντφλησλ.  

Οη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ άζθεζεο ηεο 

γεσξγίαο πεξηιακβάλνπλ έξγα δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, έξγα πνπ αθνξνχλ 

ηνπο βνζθφηνπνπο, έξγα αγξνηηθήο νδνπνηίαο θαη έξγα δηεπζέηεζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ εθκεηάιιεπζεο ησλ δαζψλ. Δθηάζεηο ηεο πεξηνρήο πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ ιεθάλε απνξξνήο ηεο ιίκλεο Βφιβεο. ηηο εθηάζεηο απηέο απαηηείηαη ε άζθεζε 

γεσξγίαο κεησκέλσλ αγξνρεκηθψλ εηζξνψλ.  

  

iv. Πεξηνρή Κηιθίο θαη Πηθξνιίκλεο (Ν. Κηιθίο) 

 Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο είλαη ε κηθξή έθηαζε αξδεπφκελνπ εδάθνπο, 

έηζη θχξηα θαιιηέξγεηα ζηελ πεξηνρή είλαη απηή ησλ ρεηκεξηλψλ ζηηεξψλ (ζθιεξφ 

ζηηάξη, θξηζάξη) πνπ ζπλδπάδεηαη κε κηθξέο εθηάζεηο αξαβφζηηνπ, βακβαθηνχ, θαπλνχ 

θαη κε θιάδνπο ηεο θηελνηξνθίαο. ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο πεγέο 

απαζρφιεζεο κε θχξηα ηελ ΒΗΠΔ-Κηιθίο. Πξφθεηηαη γηα πεδηλή πεξηνρή ζηελ νπνία ε 

αχμεζε ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ ζα επηηξέςεη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θιάδσλ ηεο 

γεσξγίαο. Πξνηεηλφκελνη θιάδνη είλαη ε θαιιηέξγεηα φζπξησλ, θηελνηξνθηθψλ 

θπηψλ, ε θαιιηέξγεηα ελεξγεηαθψλ θπηψλ, ε νξγάλσζε ηεο ιαραλνθνκίαο, ε 

θαιιηέξγεηα πεπνλνεηδψλ, ε θαιιηέξγεηα αξσκαηηθψλ θπηψλ θαη ε ακπεινπξγία. 

ηελ πεξηνρή απηή εθδεισλεηαη ελδηαθέξνλ γηα βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο. Οη 

πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο αθνξνχλ έξγα δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, κέζσ 

ησλ νπνίσλ ζα απμεζεί ε αξδεπφκελε έθηαζε, θαη έξγα αγξνηηθήο νδνπνηίαο.  

 

v. Πεξηνρή Γνπκέληζζαο (Ν. Κηιθίο) 

 Ζ πεξηνρή ηεο Γνπκέληζζαο έρεη ραξαθηεξηζηεί δψλε παξαγσγήο νίλνπ 

Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο Αλψηεξεο Πνηφηεηαο (ΟΠΑΠ). Ζ πεξηνρή έρεη αμηφινγε 

αηγνπξνβαηνηξνθία. Ζ επέθηαζε ηεο βηνινγηθήο ακπεινθαιιηέξγεηαο, ε θαιιηέξγεηα 

ιαραληθψλ θαη ε δελδξνθνκία απνηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο κε πξννπηηθέο. Ζ πεξηνρή 

έρεη ππνδνκή αλάπηπμεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. Οη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο 

αθνξνχλ έξγα δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, έξγα αγξνηηθήο νδνπνηίαο, 

εθζπγρξνληζκφ θαη κεηεγθαηάζηαζε θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ, ηε δεκηνπξγία 

ακπειννηληθνχ νξγαληζκνχ θαη έξγα πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ (δψλεο 

ππξνπξνζηαζίαο). 
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vi. Πεξηνρή Παγγαίνπ (Ν. εξξώλ) 

 Κχξηνη θιάδνη ηεο πεξηνρήο είλαη ηα ρεηκεξηλά ζηηεξά, νη αλνημηάηηθεο 

θαιιηέξγεηεο, ε θαπλνθαιιηέξγεηα, ε εθηξνθή ζειαδνπζψλ αγειάδσλ, ε 

αηγνπξνβαηνηξνθία θαη ε ακπεινθαιιηέξγεηα (Γ. Ακθηπφιεσο). Πξνηεηλφκελνη 

θιάδνη είλαη νη θιάδνη ηεο θηελνηξνθίαο, νη βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο, ηα ελεξγεηαθά 

θπηά θαη ε ακπεινθαιιηέξγεηα. ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ 

αγξνηνηνπξηζκνχ. Οη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο αθνξνχλ έξγα δηαρείξηζεο 

αξδεπηηθψλ πφξσλ, έξγα ππνδνκήο ζηνπο βνζθφηνπνπο, έξγα αλάδεημεο δηαηεξεηέσλ 

θηηξίσλ θαη έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο.  

 

vii. Πεξηνρή Οξεηλή – Ζκηνξεηλή – Μελνηθίνπ (Ν. εξξώλ) 

  Πξφθεηηαη γηα ηξεηο δηαθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ Ν. εξξψλ κε αλαπηπμηαθή 

πζηέξεζε. Οη ηξεηο πεξηνρέο θαηαιακβάλνπλ ην 40% πεξίπνπ ηεο γεσξγηθήο γεο ηνπ 

Ννκνχ θαη ην 32% ηνπ αξηζκνχ ησλ εθκεηαιιεχζεψλ ηνπ. ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο 

ην αξδεπφκελν έδαθνο αλέξρεηαη ζην 32% ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ (Ν. 

εξξψλ 52%), ελψ ζηηο δχν απφ ηηο ηξεηο πεξηνρέο (Οξεηλή, Ζκηνξεηλή) ηελ ηειεπηαία 

εηθνζαεηία ν ξπζκφο εηήζηαο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ αξλεηηθφο. 

 Κχξηνη θιάδνη παξαγσγήο ηεο πεξηνρήο είλαη ηα ρεηκεξηλά ζηηεξά, ν θαπλφο, 

ην βακβάθη, ε αηγνπξνβαηνηξνθία θαη ε εθηξνθή ζειάδνπζσλ αγειάδσλ. Σνπηθήο 

ζεκαζίαο θιάδνη παξαγσγήο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο (Βξνληνχ, Οξεηλή), νη 

θεξαζηέο (Γ.Γ. Υξηζηφθνξνπ, Γαδψξνπ), νη ακπγδαιηέο, νη ειηέο θαη ε πηελνηξνθία. 

Πξνηεηλφκελνη θιάδνη είλαη νη θιάδνη ηεο θηελνηξνθίαο, ελψ ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο 

γηα ηε βηνινγηθή θηελνηξνθία, ε αλάπηπμε ηεο δελδξνθνκίαο, θαη ησλ θεπεπηηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ. ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο ζεσξείηαη φηη ππάξρνπλ πξννπηηθέο άζθεζεο 

ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ 

αγξνηνηνπξηζκνχ θαη ηνπ ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ. Οη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο ζηελ 

πεξηνρή αθνξνχλ έξγα ππνδνκήο γηα ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία θηελνηξνθηθψλ 

πξντφλησλ (ζθαγεία), έξγα αγξνηηθήο, δαζηθήο θαη επαξρηαθήο νδνπνηίαο, έξγα 

δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ, έξγα αμηνπνίεζεο ησλ βνζθνηφπσλ θαη έξγα 

αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο.   

 

viii. Βόξεηα Πεξηνρή (Ν. Υαιθηδηθήο) 

 Κχξηνη θιάδνη ηεο πεξηνρήο είλαη ε ειαηνθνκία, ε θηελνηξνθία (κε ηε 

κειηζζνθνκία) θαη ε θαιιηέξγεηα ρεηκεξηλψλ ζηηεξψλ. Οηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
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πνπ απνηεινχλ θχξηεο ή ζπκπιεξσκαηηθέο πεγέο εηζνδήκαηνο είλαη ν ηνπξηζκφο, ε 

πινηνκία, ε αιηεία θαη ηα άιια ειεχζεξα επαγγέικαηα. Πξνηεηλφκελνη θιάδνη είλαη ε 

θηελνηξνθία, ε κειηζζνθνκία, ν ηνπξηζκφο, ν αγξνηνηνπξηζκφο, ζε νξηζκέλα 

αγξνθηήκαηα νη αλζνθνκηθέο θαη θεπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο. Οη πξνηεηλφκελεο 

παξεκβάζεηο ζηελ πεξηνρή αθνξνχλ έξγα δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, έξγα 

αγξνηηθήο νδνπνηίαο, έξγα βειηίσζεο ησλ βνζθνηφπσλ, έξγα αλαδάζσζεο θαη έξγα 

ζηήξημεο ηεο θηελνηξνθίαο (ζθαγείν Αξλαίαο, θηελνηξνθηθέο δψλεο). 

9.1 Πνιπθξηηεξηαθή Αλάιπζε Πξνηεηλόκελωλ Πεξηνρώλ Παξέκβαζεο 

 Ζ πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε 11 πξνηεηλφκελσλ πεξηνρψλ (πξφθεηηαη γηα 

πεξηνρέο πξηλ απφ ηε ζπλέλσζε ησλ 35 πεξηνρψλ παξέκβαζεο θαηά ηελ Α΄ θάζε ηεο 

κειέηεο) παξέκβαζεο έρεη ζαλ ζηφρν λα θαηαδείμεη ηνπο θιάδνπο θπηηθήο θαη δσηθήο 

παξαγσγήο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θάζε πεξηνρήο. Ζ 

δηεξεχλεζε ησλ πξννπηηθψλ ησλ θιάδσλ απηψλ πξνηείλεηαη σο βάζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο ησλ πεξηνρψλ. Μεζνδνινγηθά, ν εληνπηζκφο ησλ θιάδσλ 

απηψλ ζηεξίδεηαη ζηελ ηεξάξρεζε φισλ ησλ θιάδσλ γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο ησλ 

πεξηνρψλ. Ζ ηεξάξρεζε ζηεξίδεηαη ζε κηα νκάδα 10 θξηηεξίσλ, ζχκθσλα κε ηα νπνία 

βαζκνινγείηαη θάζε θιάδνο παξαγσγήο. Σα θξηηήξηα απηά είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Απνδνρή. Πξφθεηηαη γηα ηελ απνδνρή ηεο πηνζέηεζεο ή ζπλέρηζεο ηνπ ελ 

ιφγσ θιάδνπ απφ ηνπο γεσξγνχο ηεο πεξηνρήο θαη πξνθχπηεη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο δείγκαηνο γεσξγψλ. 

2. Θεζκηθό πιαίζην. Πξφθεηηαη γηα ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ θάζε θιάδνπ κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο αζθνχκελεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο. 

3. Φπζηθνί πόξνη. ρεηίδεηαη κε ηε ζπκβαηφηεηα θάζε θιάδνπ κε ηε 

δηαζεζηκφηεηα θπζηθψλ πφξσλ ζε θάζε πεξηνρή, ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θιπ. 

4. Οηθνλνκηθά. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ θιάδσλ γίλεηαη κε βάζε ην αθαζάξηζηφ 

ηνπο θέξδνο, φπσο ππνινγίδεηαη απφ ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζηε κειέηε 

θαη απφ ηνπο δείθηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κ.Μαθεδνλίαο. 

5. Πεξηβάιινλ. Αμηνινγείηαη ε πίεζε πνπ αζθείηαη απφ ηηο γεσξγηθέο πξαθηηθέο 

θάζε θαιιηέξγεηαο ζην πεξηβάιινλ. 

6. Τπνδνκή. Αμηνινγείηαη ε δηαζεζηκφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ ππνδνκψλ 

εκπνξίαο θαη κεηαπνίεζεο θάζε θαιιηέξγεηαο. 



 37 

7. Απαηηήζεηο ζε λέεο ππνδνκέο. Ζ εηζαγσγή λέσλ θιάδσλ ή ε επέθηαζή ηνπο 

ζπλδέεηαη κε ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ, ζπλεπψο αμηνινγνχληαη ηέηνηεο 

αλάγθεο γηα θάζε θαιιηέξγεηα. Κιάδνη κε πςειέο απαηηήζεηο ζε λέεο 

ππνδνκέο βαζκνινγνχληαη ρακειφηεξα απφ θιάδνπο πνπ δελ πξναπαηηνχλ ηελ 

θαηαζθεπή ή βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ. 

8. Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Αμηνινγείηαη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη 

θαηάξηηζε ησλ αγξνηψλ θαη θηελνηξφθσλ θάζε πεξηνρήο, σο πξναπαηηνχκελε 

γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ θιάδσλ ή ηε βειηίσζε πθηζηάκελσλ. 

9. Υξόλνο πξνζαξκνγήο. Ζ εηζαγσγή λέσλ θιάδσλ απαηηεί ηελ παξέιεπζε ελφο 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πξνζαξκνγήο, πνπ επεξεάδεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ. 

10. Σερληθή ζηήξημε, ζρεηηθή κε θάζε θιάδν παξαγσγήο. 

 

Σα θξηηήξηα ιακβάλνπλ δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο, ψζηε λα 

πξνζνκνηψλνληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηνρήο. Γηα θάζε πνιπθξηηεξηαθή 

αλάιπζε θαηαξηίζηεθαλ πίλαθεο, νη νπνίνη παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα. 
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Πηεξίωλ 

Ν.Ηκαζίαο 
Βόξεηα 

Ν.Θεζ/ληθεο 
Κηιθίο Πηθξνιίκλεο Γνπκέληζζαο 

Βόξεηα 
Ν.Πηεξίαο 

Οξεηλή 
Ν.εξξώλ 

Παγγαίνπ Ηκηνξεηλή Πνιπγύξνπ Αξλαίαο 

Χεηκεξηλά ζηηεξά 0,73 0,83 0,85 0,85 0,84 0,84 0,84 0,84 0,83 0,84 0,84 

Αξαβόζηηνο 0,65 0,76 0,75 0,76 0,76 0,74 0,74 0,71 0,76 0,78 0,78 

Μεδηθή 0,63 0,87 0,87 0,67 0,88 0,85 0,80 0,79 0,78 0,79 0,79 

Βακβάθη 0,59 0,53 0,60 0,67 0,71 0,73 0,63 0,73 0,76 0,51 0,51 

Σεύηια 0,50 0,42 0,38 0,34 0,37 0,32 0,38 0,39 0,64 0,41 0,38 

Δλεξγεηαθέο θαι/γεηεο 0,70 0,51 0,70 0,71 0,71 0,55 0,56 0,57 0,48 0,49 0,49 

Καπλόο 0,51 0,65 0,68 0,37 0,49 0,60 0,67 0,65 0,62 0,52 0,58 

Παηάηεο 0,62 0,65 0,48 0,49 0,48 0,44 0,85 0,47 0,64 0,67 0,67 

Ρύδη 0,44 0,49 0,32 - 0,37 0,79 - - - - - 

Ακπέιηα - 0,66 0,75 0,77 0,86 0,62 0,62 - 0,53 0,77 0,77 

Διηέο - - 0,75 - 0,48 0,77 0,54 0,55 0,84 0,84 0,78 

Γελδξνθνκία 0,73 0,82 0,58 0,73 0,79 0,81 0,53 0,53 0,78 0,67 0,67 

Αθηηλίδηα - - - - - 0,85 - - - - - 

Κεπεπηηθά 0,87 0,72 0,70 0,72 0,71 0,79 0,76 0,78 0,66 0,91 0,77 

παξάγγηα 0,85 0,68 - - - - - - - - - 

Βηνκεραληθή ληνκάηα - 0,62 - - - - - - - - - 

Όζπξηα 0,68 0,72 0,56 0,48 0,57 0,50 - 0,54 0,46 0,47 0,47 

Θεξκνθήπηα 0,95 0,64 0,73 0,70 0,69 - 0,64 0,66 0,60 0,6 0,59 

Αξωκαηηθά θπηά 0,72 0,60 0,62 0,58 0,73 0,48 0,50 0,51 0,44 0,6 0,69 

Βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο 0,90 0,81 0,82 0,90 0,90 0,74 0,79 0,81 0,74 0,8 0,87 

Γαι/γόο αγειαδνηξνθία 0,75 0,84 0,88 0,88 0,85 0,84 0,85 0,83 0,81 0,79 0,77 

Θειάδνπζεο αγειάδεο 0,62 0,73 0,84 0,79 0,76 0,72 0,84 0,84 0,83 0,67 0,69 

Μνζράξηα πάρπλζεο 0,66 0,79 0,86 0,81 0,78 0,77 0,81 0,82 0,75 0,73 0,75 

Αηγνπξνβαηνηξνθία 0,78 0,74 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,79 0,87 0,87 

Χνηξνηξνθία 0,59 0,61 - - - - - - - - - 

Πηελνηξνθία - 0,80 - - - - 0,82 0,82 0,84 - - 

Μειηζζνθνκία - - - - - - - - - 0,84 0,84 
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10. πκπεξάζκαηα 

Οη πξννπηηθέο ηεο γεσξγίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ΚΓΠ. Αλακέλεηαη ελίζρπζε ηνπ ξπζκνχ 

ησλ δηαξζξσηηθψλ πξνζαξκνγψλ, αλαδηάξζξσζε ησλ παξαγσγηθψλ θαηεπζχλζεσλ, 

ελψ πξέπεη λα επηδησρζεί ε επέθηαζε ηεο ιαραλνθνκίαο, ε πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ 

γεσξγηθψλ θαη πξαθηηθψλ γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ πνηφηεηαο θαη ν έιεγρνο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ. ηα πιαίζηα ηνπ πξφδξνκνπ πξνγξάκκαηνο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο δίδεηαη έκθαζε ζε κέηξα ηνπ Άμνλα 1β (Μέηξα πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ αλαδηάξζξσζε θαη αλάπηπμε ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζηελ 

πξναγσγή ηεο θαηλνηνκίαο ) θαη ηνπ Άμνλα 2α (Μέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

αεηθνξηθή ρξήζε γεσξγηθήο γεο). ηα κέηξα απηά πεξηιακβάλεηαη ε ρξεκαηνδφηεηζε 

έξγσλ δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ 

πλνπηηθά απφ ηελ πξφηαζε αλαδηάξζξσζεο πξνθχπηεη φηη: 

i. Οη θαιιηέξγεηεο ηνπ βακβαθηνχ θαη ηνπ αξαβφζηηνπ ζα απνηεινχλ ηηο 

θχξηεο αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο κε δηαθχκαλζε ησλ εθηάζεψλ ηνπο αλάινγα κε ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. ηνπο Ν. Θεζ/λίθεο θαη εξξψλ ελδερφκελε είλαη ε αχμεζε 

ησλ εθηάζεσλ ηεο ξπδνθαιιηέξγεηαο. Αλακέλεηαη αθφκε ε κείσζε ησλ εθηάζεσλ 

ηεπηινθαιιηέξγεηαο εθηφο αλ είλαη αληαγσληζηηθή θαιιηέξγεηα γηα παξαγσγή 

βηνθαπζίκσλ.   

ii. Αλακέλεηαη αχμεζε ησλ εθηάζεσλ ησλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ (θπξίσο 

κεδηθήο) θαη ησλ νζπξίσλ. 

iii. Ζ θαπλνθαιιηέξγεηα ζα κεησζεί, αιιά ζα παξακείλεη ε θαιιηέξγεηα ησλ 

πνηθηιηψλ Μπαζκάο θαη Καηεξίλεο.   

iv. Σα ρεηκεξηλά ζηηεξά ζα απνηεινχλ ηηο θαιιηέξγεηεο ησλ  μεξηθψλ εδαθψλ, 

νη εθηάζεηο ηνπο ζα κεησζνχλ αλ ππνθαηαζηαζνχλ απφ ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο.  

v.  Οη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο πξνβιέπεηαη φηη ζηαδηαθά ζα εηζαρζνχλ θαη 

ζα επεθηαζνχλ γηαηί απνηεινχλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν αμηνπνίεζεο ησλ μεξηθψλ 

εδαθψλ. εκεηψλεηαη φηη ην ρακειφ αθαζάξηζην θέξδνο αλά ζηξέκκα πνπ 

επηηπγράλεηαη απφ ηηο θαιιηέξγεηεο ησλ ρεηκεξηλψλ ζηηεξψλ δηεπθνιχλεη ηελ 

ππνθαηάζηαζή ηνπο. 

vi. Ζ δελδξνθνκία αλακέλεηαη φηη ζα απμεζεί κε δηαθνξνπνίεζε εηδψλ θαη 

πνηθηιηψλ θαη παξαγσγή πξντφλησλ πνηφηεηαο. 

vii. Οη θαιιηέξγεηεο ιαραληθψλ θαη θεπεπηηθψλ αλακέλεηαη λα απμεζνχλ. Οη 

ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη σο πξνο ηα θαηαλαισηηθά πξφηππα επηβάιινπλ ηελ 
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αχμεζε ηεο παξαγσγήο ιαραληθψλ. Θεσξείηαη φηη ε θαιιηέξγεηα πξέπεη λα ζηεξηρζεί 

κε ηελ νξγάλσζε θέληξσλ (πεξηνρψλ) παξαγσγήο ιαραληθψλ θαη κε ηε δεκηνπξγία 

νκάδσλ παξαγσγψλ. Ζ θαιιηέξγεηα ιαραληθψλ έρεη δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο γηα 

λα απνηειέζεη κία απφ ηηο θχξηεο παξαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο γεσξγίαο ζηελ Κ. 

Μαθεδνλία. 

viii. Σα κεγέζε ηεο θηελνηξνθίαο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ, ηδηαίηεξα επλντθέο 

ζπλζήθεο δηακνξθψλνληαη γηα ηελ αηγνπξνβαηνηξνθία. 

ix. Ζ εμέιημε ηεο θαιιηέξγεηαο αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ είλαη 

ακθίβνιε φζν δελ ππάξρεη ε απαξαίηεηε ππνδνκή. 

x. Τπάξρνπλ επλντθέο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αχμεζε ησλ 

εθηάζεσλ ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο. 

xi. Οη θαιιηέξγεηεο ησλ πεπνλνεηδψλ – παηάηαο ζπλδένληαη ζε κεγάιν βαζκφ 

κε ηελ αγνξά θαη ε εμέιημε ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ νξγάλσζε ηεο εκπνξίαο ηνπο. 

Οη παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηνπο θιάδνπο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα 

είλαη δχν θαηεγνξηψλ. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζε παξεκβάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

βειηίσζε ηεο φιεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ησλ θιάδσλ. Οη παξεκβάζεηο πνπ 

πξνηείλνληαη ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ, ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ πξντφλησλ 

ζηελ αγνξά. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία παξεκβάζεσλ, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ παξνπζίαζε 

πξφζθαησλ εξεπλεηηθψλ ηερλννηθνλνκηθψλ αλαιχζεσλ, ππνδεηθλχεη ηξφπνπο 

κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο αλάιπζεο 

παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθή αλάιπζε ππνινγηζκνχ ηνπ ειιείκκαηνο 

αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ νθείιεηαη ζηελ δηάξζξσζε. 

πλνςίδνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο θαη ηδηαίηεξα ηελ πξφηαζε 

αλαδηάξζξσζεο, ζεσξνχκε φηη πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ πξνηάζεηο πνιηηηθήο: 

i. Ζ επηδίσμε ηεο βειηίσζεο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ μεξηθψλ εδαθψλ ηεο 

πεξηθέξεηαο πνπ θαιιηεξγνχληαη κε ρεηκεξηλά ζηηεξά (3.200 ρηι. ζηξ.), ε θαιιηέξγεηα 

ελεξγεηαθψλ θπηψλ ελδερνκέλσο πξνζθέξεηαη γη’ απηφ ην ζθνπφ.  

ii. Ζ αλάδεημε ηεο ιαραλνθνκίαο ζε θχξην θιάδν θπηηθή παξαγσγήο κε ηε 

δεκηνπξγία θέληξσλ παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο. 

iii. Ζ επέθηαζε ηεο γθάκαο πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνηφηεηαο (ΠΟΠ θαη 

ΠΓΔ).  

iv. Ζ αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνρήο Κάκπνπ Θεζζαινλίθεο. 
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v. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο 

(πξνβιεκαηηθψλ) πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηε κειέηε. 

 

 

 

 


