


Η Ολυμπία Αποστόλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νάουσα 
της Ημαθίας. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊ-
κών, Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στο αντι-
κείμενο της Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας από 
το Πανεπιστήμιο του Sheffield. 
 
Από το 2011, εργάζεται για το Δίκτυο Ελληνικών Κονσερβοποι-
είων Φρούτων (Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. Α.Ε.) ως project manager σε Ευρω-
παϊκά Προγράμματα Προώθησης της κομπόστας ροδάκινο με 
αρμοδιότητες το συντονισμό των δράσεων, συνεργασία με τις 
υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΥΠΑΑΤ), του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) και 
του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας της Ε.Ε. (REA), συμμε-
τοχή σε εκθέσεις και συνέδρια του εξωτερικού και ομιλίες που 
σχετίζονται με την παρουσίαση και προώθηση της κομπόστας. 
 
Επίσης, εκπροσωπεί τον κλάδο της Ελληνικής μεταποίησης 
φρούτων στην Ευρωπαϊκή Οργάνωση Μεταποιημένων Φρούτων 
και Λαχανικών PROFEL, με έμφαση στο Διεθνές Εμπόριο και τις 
ευρωπαϊκές εμπορικές συμφωνίες και τη Βιωσιμότητα.  
 
Από το 2014, εκπροσωπεί την PROFEL στο Παρατηρητήριο Αγο-
ράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Πυρηνόκαρπα. 
 
Αρθρογραφεί συχνά στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για αγρο-
τικά και πολιτικά θέματα. 
 
Είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και του Πολιτικού 
Συμβουλίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ–Κίνημα Αλλαγής. 
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Τα «Κείμενα Θέσεων» αποτελούν σειρά ενυπόγραφων επιστημονικών εκδόσεων κα δημοσιεύσεων του ΙΝΣΟΣΙΑΛ από 
επιστημονικούς συνεργάτες, στελέχη και εθελοντές του Ινστιτούτου, στα οποία πραγματεύονται βασικές πτυχές θεματι-
κών και προβλημάτων, παρατίθενται αναλύσεις, ελληνικές και ευρωπαϊκές εμπειρίες καθώς και κατευθύνσεις αντιμετώ-
πισης και λύσεων μέσα σε ένα πλαίσιο συμβατό με τις διαχρονικές αξίες και αρχές της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας.



Εισαγωγή 
 
Ο Αγροτικός Τομέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει εξαιρετικά 
πολλές προκλήσεις ενώ βρίσκεται μπροστά σε ιστορικές αλλαγές. Οι 
αγρότες, οι συνεταιρισμοί, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τυποποίησης και 
μεταποίησης που αποτελούν τον κορμό της αγροτικής παραγωγής, νιώθουν 
πίεση από όλες τις πλευρές. Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί νέα δεδομένα. 
Οι δίκαιες απαιτήσεις της κοινωνίας των πολιτών για βιώσιμη, ηθική και 
απόλυτα ασφαλή για τον καταναλωτή αγροτική παραγωγή επηρεάζουν όσο 
ποτέ την ευρωπαϊκή νομοθέτηση. Η ενίσχυση των ολιγοπωλίων τόσο στη 
λιανική πώληση όσο και στις αγροτικές εισροές συμπιέζουν  το αγροτικό 
εισόδημα. 
 
Η Ελλάδα, δυστυχώς βρίσκεται σε δυσχερέστερη θέση να αντιμετωπίσει το 
μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον καθόλου χρόνος για χάσιμο αν 
θέλουμε να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος και να βρεθούμε στην τάξη των 
ωφελημένων από τις αλλαγές κρατών-μελών. Αυτό όμως δε μπορεί να 
συμβεί με πολιτικές αφ’ υψηλού, που αγνοούν ποιες είναι οι ανάγκες του 
Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφου.  
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Ένα Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κίνημα Αλλαγής γνωρίζει 
καλά ότι η αγροτική οικονομία είναι πολύ περισσότερα πράγματα από απλά 
οικονομία. Είναι η διατροφική επάρκεια για μια κοινωνία. Είναι η πρόσβαση 
σε τρόφιμα φυσικά, θρεπτικά, υγιεινά. Είναι η περιφερειακή ανάπτυξη. Το 
δικαίωμα του ανθρώπου να κατοικεί, να εργάζεται, να παράγει στον τόπο που 
γεννήθηκε.  
 
Είναι η διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, η αποσυμφόρηση των 
αστικών κέντρων, η διατήρηση ζωής σε ακριτικές περιοχές. Είναι η σύνδεση 
του ανθρώπου με το περιβάλλον, η επιλογή του να ζει κοντά στη φύση και 
από αυτή. Η εξοικείωση με τη χλωρίδα, την πανίδα και την ποικιλία τους, η 
κατανόηση της αξίας της αειφορίας και της βιοποικιλότητας. Είναι η σκληρή 
εργασία κοντά και πάνω στη γη, η σύνδεση του κόπου με τους καρπούς του, 
η περηφάνια για την παραγωγή. 
 
Αγροτική οικονομία χωρίς τους παραγωγούς στη γη τους κάθε μέρα δε 
μπορεί να υπάρξει. Για αυτό και οι ανάγκες των παραγωγών είναι στο 
επίκεντρο των προτεραιοτήτων ενός νέου σχεδίου για την ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα. 
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Προκλήσεις 
n Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί νέες συνθήκες, τόσο λόγω της ανά-

γκης να μετριαστούν οι επιπτώσεις της, όσο και λόγω της αναγκης 
προσαρμογής σε αυτή χωρίς να χαθεί η παραγωγικότητα. Ο αγροτι-
κός τομέας, αντικειμενικά αλλά και στη συνείδηση των ευρωπαίων 
πολιτών έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους παρά-
γοντες της κλιματικής αλλαγής και συνεπώς θα είναι ένας από αυ-
τούς η λειτουργία των οποίων θα ρυθμιστεί περισσότερο τα επόμενα 
χρόνια. Δεκάδες διαβουλεύσεις λαμβάνουν ήδη χώρα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και μετασχηματίζονται σε κανονισμούς και οδηγίες με ελά-
χιστη συμμετοχή της χώρας μας(π.χ. Βιώσιμα Συστήματα Τροφίμων, 
Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα Προϊόντων, Στοιχειοθέτηση περιβαλλο-
ντικών ισχυρισμών στις ετικέτες, Αναγεννητική Γεωργία, Στρατηγική 
για την υγεία του εδάφους, Βιώσιμοι κυκλοι άνθρακα, Αναθεώρηση 
της οδηγίας για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευσιών 
και πολλά άλλα). 

 
n Η αγροτική παραγωγή είναι ιδιαίτερα εξαρτημένη από την ενέργεια, 

τόσο για την ίδια την παραγωγή και μεταποίηση όσο και για το με-
ταφορικό έργο. Το συντριπτικό ποσοστό της χρησιμοποιούμενης 
ενέργειας προέρχεται από το πετρέλαιο και φυσικό αέριο, καθιστώ-
ντας τον τομέα ευάλωτο στις διακυμάνσεις της διαθεσιμότητας και 
της τιμής. 

 
n Ο αγροτικός τομέας είναι εξαιρετικά παγκοσμιοποιημένος. Οι αλυ-

σίδες εφοδιασμού για την παραγωγή και διακίνηση αγροτικών προ-
ϊόντων είναι πλέον ιδιαίτερα μακριές και σύνθετες ενώ όλο και 
περισσότερα προϊόντα βρίσκουν ευκολότερα το δρόμο προς τις ευ-
ρωπαϊκές αγορές, μέσω εμπορικών συμφωνιών. 

 
n Οι απαιτήσεις για ποιότητα και ασφάλεια των ευρωπαϊκών τροφίμων 

αυξάνονται συνεχώς. Σε αυτό έρχονται να προστεθούν και οι ανη-
συχίες για τη διατροφική τους αξία και τις επιπτώσεις της στην υγεία 
των καταναλωτών. 

 
n Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά μετά απο χρόνια, λόγω της πανδημίας 

αλλά και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, έρχεται στο επίκε-
ντρο η ανάγκη για διατροφική επάρκεια και μείωση της εξάρτησης 
από εξωγενείς παράγοντες.  

 
n Ιδιαίτερα στον τομέα των τροφίμων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά 

και σε όλο τον κόσμο υπάρχει υπερσυγκέντρωση στους αγοραστές. 
Λίγες, μεγάλες και ισχυρές αλυσίδες λιανικής επιβάλλουν σε μικρο-
μεσαίους συνεταιρισμούς, εμπόρους και μεταποιητές τους όρους και 
τις τιμές. Το ίδιο συμβαίνει και με τις πολυεθνικές εταιρείες, οι 
οποίες προμηθεύονται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τα προ-
ϊόντα που πουλούν με την επωνυμία τους. 
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n Αλλά και στον τομέα των αγροτικών εισροών (φυτοφάρμακα, γενε-
τικό υλικό κλπ), η δύναμη βρίσκεται στα χέρια λίγων εταιρειών που 
καθορίζουν όχι μόνο το κόστος της καλλιέργειας, αλλά και το ίδιο 
το μέλλον της αγροτικής παραγωγής. 

 
n Ιδιαίτερα μετά την πανδημία, η μεγάλη έξοδος από την εργασία οδή-

γησε σε έλλειψη εργατικών χεριών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το 
φαινόμενο έχει διαφορετική ένταση σε κάθε χώρα, αλλά επηρεάζει 
όλους και δημιουργεί συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών-
μελών και σε αυτό τον τομέα. 

 

Ελλάδα 
Οι προκλήσεις αυτές είναι ακόμα πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν στην Ελ-
λάδα, με τις χρόνιες και δομικές αδυναμίες του παραγωγικού της ιστού.  

Η παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη από 
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό οφείλεται στον μικρότερο και κατακερματι-
σμένο κλήρο, στην έλλειψη συνεργατικών σχημάτων, στην υψηλή μέση ηλικία 
των παραγωγών, στη χαμηλή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και καινοτομίας 
στην παραγωγή. 

Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι που διατρέχουν οριζόντια όλους τους προ-
ηγούμενους, δημιουργώντας ένα πλέγμα προβλημάτων που δυσχεραίνει την 
επίλυσή τους.  

n Έλλειψη πληροφόρησης. Ο Έλληνας παραγωγός καλείται να πάρει 
καθημερινά αποφάσεις που θα έχουν οικονομικά αποτελέσματα 
χωρίς να έχει στη διάθεσή του την απαραίτητη πληροφόρηση. Δε-
δομένα για τις συνολικές παραγωγές, τη διακίνηση, τις τιμές, την 
καλλιέργεια συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων και εισροών είναι 
είτε δυσπρόσιτα είτε καθόλου διαθέσιμα. Το ίδιο και ιστορικά κλιμα-
τικά δεδομένα. Όλα αυτά καθιστούν αδύνατη και την ετήσια πρό-
βλεψη των συνολικών παραγόμενων ποσοτήτων που θα μπορούσε 
να εξορθολογίσει την εμπορική τους διαχείριση. 

 
n Ελλιπής προστασία από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Δυστυχώς, 

η διακίνηση αγροτικών προϊόντων χωρίς νόμιμα παραστατικά, οι 
υποτιμολογήσεις και άλλες παρόμοιες παράνομες τακτικές συνεχί-
ζουν να είναι συνηθισμένες. Χωρίς αυστηρούς ελέγχους στην 
αγορά, η νόθευση αυτή δημιουργεί προβλήματα για τους παραγω-
γούς που επιλέγουν να λειτουργούν νόμιμα. 

 
n Κατάρρευση συνεργατικών σχημάτων. Στην Ελλάδα, ελάχιστο μόνο 

μέρος της παραγωγής διακινείται μέσω συνεταιρισμών και οργανώ-
σεων παραγωγών. Αυτό οφείλεται και στην κατάρρευση πολλών 
σχημάτων τα προηγούμενα χρόνια λόγω κακοδιαχείρισης αλλά και 
ενός ελλιπούς νομοθετικού πλαισίου που συνεχώς άλλαζε. 
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n Εξάρτηση από εισαγωγές. Η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτικών 
εισροών στην Ελλάδα είναι εισαγόμενες,είτε πρόκειται για μόνιμες 
εισροές (φυτοφάρμακα, ενέργεια, γενετικό υλικό κλπ) είτε για επεν-
δυτικές (αγροτικά μηχανήματα, μηχανήματα τυποποίησης και μετα-
ποίησης κλπ). Αυτό καθιστά τον τομέα ευάλωτο και μειώνει το 
πραγματικό θετικό του αποτύπωμα. 

 
n Κατακερματισμός της πολιτικής εξαγωγών και προώθησης. Έχει 

πλέον εμπεδωθεί και στη χώρα μας ότι το brandingκαι το αγροτικό 
marketingείναι εξαιρετικά σημαντικά για την τελική αξία των προ-
ϊόντων της γης. Εντούτοις, οι διαφορετικές πρωτοβουλίες από δια-
φορετικούς φορείς, περιφέρειες κλπ όταν δε συντονίζονται και δε 
διατρέχονται από παρόμοια μηνύματα αδυνατίζουν την οποιαδήποτε 
προσπάθεια συγκρότησης εθνικής πολιτικής. 

 
n Συχνές αλλαγές στο πλαίσιο των υποχρεώσεων. Οι αγρότες και κτη-

νοτρόφοι αντιμετωπίζουν συνεχείς αλλαγές στις φορολογικές και 
ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται 
να κάνουν ορθολογικές επιλογές. 

 
n Μη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή διαβούλευση. Η Ελλάδα και τα ελ-

ληνικά συμφέροντα τόσο λόγω της μη επαρκούς οργάνωσης των πα-
ραγωγικών κλάδων όσο και λόγω της έλλειψης εθνικής πολιτικής και 
των συχνών αλλαγών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, δε συμμετέχει εγκαίρως σε πολλές διαβουλεύσεις σε επίπεδο 
Ε.Ε.. Αυτό σημαίνει ότι χάνει την ευκαιρία να διαμορφώσει τις νομο-
θεσίες που καλείται έπειτα να εφαρμόσει. 

 
n ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Όλα τα παραπάνω έχουν δημιουργήσει 

μια τεράστια έλλειψη εμπιστοσύνη των παραγωγών απέναντι στις 
πολιτικές ηγεσίες στην Ελλάδα και την Ε.Ε., αλλά και απέναντι στη 
συνεργατικότητα και τη λειτουργία της αγοράς. Οποιαδήποτε πρω-
τοβουλία αναλαμβάνεται από ψηλά, χωρίς να βάζει στο επίκεντρο 
τις ανάγκες του παραγωγού και χωρίς να προβλέπει πως θα τον πλη-
σιάσει και θα τον πείσει δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας.  
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Ο Έλληνας Αγρότης  
και Κτηνοτρόφος  
και πάλι στο Προσκήνιο 
 

Πράσινη Μετάβαση 
Η απαραίτητη για την επίτευξη της βιωσιμότητας πράσινη μετάβαση δεν πρό-
κειται να είναι επιτυχημένη χωρίς τη συμμετοχή των ίδιων των παραγωγών. 
Οι πρακτικές συνέπειες της κλιματικής κρίσης είναι εύκολα αντιληπτές λόγω 
των αλλαγών των κλιματικών μοτίβων που οι ίδιοι οι παραγωγοί μπορούν να 
παρατηρήσουν καθώς και της αύξησης της συχνότητας των ζημιών στις 
αγροτικές παραγωγές. Όμως, χρειάζεται μια ευρεία εκστρατεία ενημέρωσης 
για την ύπαρξη, τις συνέπειες και την ανάγκη να εμποδίσουμε την περαιτέρω 
εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής. Για λόγους περιβαλλοντικούς αλλά και για 
λόγους ρεαλισμού, μιας και η ανάγκη για βιωσιμότητα θα διαπερνά κάθε νέα 
νομοθέτηση, η κλιματική αλλαγή πρέπει να ενταχθεί στον τρόπο σκέψης του 
Έλληνα παραγωγού.  

Με τον ίδιο τρόπο, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα πρέπει να εξοικειωθούν 
και με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των στρατη-
γικών «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», «Βιοποικιλότητα» κλπ. Στόχοι όπως η 
μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στη γεωργία, η μείωση 
στη χρήση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία και την ιχθυοκαλλιέργεια, η επέ-
κταση της βιολογικής καλλιέργειας στο 25% του συνόλου, η μείωση της σπα-
τάλης τροφίμων κ.α. θα πρέπει να γίνουν κτήμα των παραγωγών εγκαίρως 
αν δε θέλουμε να χάσουμε και αυτή την ευκαιρία.  

Η προσέλκυση μιας νέας γενιάς αγροτών στην Ελληνική ύπαιθρο, με υψη-
λότερο μορφωτικό επίπεδο, μεγαλύτερες δυνατότητες προσαρμογής και αυ-
ξημένη ευαιθησία θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Για να πεισθεί όμως 
αυτή η γενιά να επιστρέψει στη γη, θα πρέπει να της δοθούν ισχυρά κίνη-
τρα. 

Η επιτυχία της πράσινης μετάβασης θα κριθεί και από την προσαρμογή στις 
νέες συνθήκες. Η Ελλάδα πρέπει να μελετήσει πως το κλίμα και τα χαρακτη-
ριστικά που επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή αλλάζουν ανά περιοχή 
(θερμοκρασία, υετός, υγρασία, συχνότητα ακραίων φαινομένων). Οι μελέτες 
αυτές πρέπει να είναι δημόσιες και να βοηθήσουν τους παραγωγούς να επι-
λέξουν καταλληλότερες καλλιέργειες ή ποικιλίες.  

Η κλιματική αλλαγή όμως, καθότι δεν επηρεάζει μόνο την Ελλάδα, μπορεί 
να φέρει ευκαιρίες εκτός από κινδύνους. Για παράδειγμα, τον τελευταίο 
χρόνο, η Δυτική Ευρώπη βιώνει τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 500 
ετών. Οι ξηρασίες των τελευταίων ετών έχουν προκαλέσει μείωση στις απο-
δόσεις αροτραίων και κηπευτικών σε πολλές περιοχές, δημιουργώντας ίσως 
ευκαιρίες για αρδευόμενες εκτάσεις και θερμοκήπια στην Ελλάδα. 
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Ταυτόχρονα, θα πρέπει να μειωθεί η ανασφάλεια που τα συχνά ακραία και-
ρικά φαινόμενα προκαλούν, μέσω ενός πιο ορθολογικού συστήματος γεωρ-
γικών ασφαλίσεων. Η αναδιάρθρωση του ΕΛΓΑ πρέπει να προχωρήσει 
άμεσα, ώστε να καλύπτει όλους τους νέους κινδύνους για τις παραγωγές και 
να διασφαλίζει αμεσότερες διαδικασίες εκτιμήσεων και αποζημιώσεων. Σε 
αυτό το πλαίσιο πρέπει να αξιοποιηθούν και εργαλεία διαχείρισης κινδύνων 
και ασφάλισης εισοδήματος που παρέχει η νέα ΚΑΠ, αλλά δυστυχώς δεν πε-
ριλαμβάνονται στο στρατηγικό σχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας το Δεκέμβριο του 2021. 

Τα επόμενα χρόνια, αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα 
αλλά και φυτικής προέλευσης πρωτεϊνη. Η Ελλάδα θα πρέπει να επενδύσει 
στα βιολογικά προϊόντα και να στηρίξει τους παραγωγούς που επιθυμούν να 
προχωρήσουν στη μετάβαση, ειδικά σε κλάδους όπου η πιστοποίηση αυξάνει 
πολύ την αξία του τελικού προϊόντος. Όσον αφορά τις πρωτεϊνες, η Ελλάδα 
σήμερα εισάγει ακόμα και όσπρια, που είναι τα κατεξοχήν πρωτεϊνούχα φυτά. 
Μπορεί όμως να αξιοποιήσει την τάση για φυτικής πρέλευσης πρωτεϊνη, ανα-
δεικνύοντας και στηρίζοντας τις τοπικές ποικιλίες τους. Άλλωστε, τα όσπρια 
αποτελούν φιλική για το περιβάλλον καλλιέργεια, που με σωστές φροντίδες 
βελτιώνειτην υγεία τουεδάφους. 

Τέλος, εξαιρετικά κρίσιμη θα είναι για την Ελλάδα η μείωση της χρήσης ορυ-
κτών καυσίμων για την πραγματοποίηση αγροτικών εργασιών, για την κτη-
νοτροφία, για τα θερμοκήπια, για την άντληση νερού και για το μεταφορικό 
έργο. Χιλιάδες αγροτικά και κτηνοτροφικά φωτοβολταϊκά θα πρέπει να εγκα-
τασταθούν σε όλη την επικράτεια, ενώ και η γεωθερμική ενέργεια θα πρέπει 
να αξιοποιηθεί όπου είναι δυνατό. Τα ηλεκτρικά αγροτικά αυτοκίνητα είναι 
ήδη εδώ, ενώ όσο βελτιώνονται οι μπαταρίες όλο και περισσότερες αγροτι-
κές εργασίες θα μπορούν να γίνουν με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ελ-
λάδα θα πρέπει να είναι έτοιμη για αυτή τη μετάβαση. Ακόμα, θα πρέπει 
άμεσα να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά σε όλους τους Τοπικούς Οργανι-
σμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) που χρησιμοποιούν πολλή και ακριβή 
σήμερα ενέργεια στα αντλιοστάσιά τους. 
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Καινοτομία 
Η χρήση της καινοτομίας σε κάθε στάδιο της αλυσίδας αγροτικών προϊόντων 
μπορεί να αυξήσει κατά πολύ την προστιθέμενη αξία των τελικών προϊόντων. 
Δυστυχώς όμως, τις περισσότερες φορές η καινοτομία στην Ελλάδα εισάγεται.  

Είτε μιλάμε για καινοτομία στην παραγωγική διαδικασία, είτε στην τυποποί-
ηση και μεταποίηση, πολύ σπάνια θα συναντήσουμε Ελληνική καινοτομία. 
Αυτό πρέπει να αλλάξει. 

Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να δημιουργήσει καινοτομίες που θα χρησιμο-
ποιηθούν άμεσα από τις ελληνικές αγροτικές επιχειρήσεις. Για να γίνει αυτό, 
πρέπει να προχωρήσουμε με  ένα στοχευμένο εθνικό σχέδιο. Να ξεκινή-
σουμε από τα εθνικά μας προϊόντα, τα αγροτικά προϊόντα που πρωταγωνι-
στούν στο τραπέζι μας και στις εξαγωγές μας και να μελετήσουμε έπειτα 
κάθε στάδιο της παραγωγής τους, το κοστολόγιό τους, τα ποιοτικά τους χα-
ρακτηριστικά. Να βρούμε τα σημεία εκείνα στα οποία υστερούμε έναντι του 
ανταγωνισμού, να βρούμε τα σημεία στα οποία θα μπορούσαμε να αντικα-
ταστήσουμε μια εισαγόμενη τεχνολογία και να βρούμε πρωτότυπες, δικές 
μας, ελληνικές λύσεις σε αυτά.  

Έχουμε τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα (Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) που διαθέτουν άριστους επιστήμονες. Αυτό που χρει-
αζόμαστε είναι η πολιτική βούληση να δημιουργήσουμε το συνολικό σχέδιο, 
το κλίμα εμπιστοσύνης, να διεκδικήσουμε την πρόσβαση σε χρηματοδότηση 
ώστε η συνεργασία των παραπάνω με επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και πα-
ραγωγούς να οδηγήσει σε λύσεις συγκεκριμένες που θα απευθύνονται σε 
συγκεκριμένες ανάγκες. Να οδηγήσει επιτέλους, όσο φιλόδοξο και αν ακού-
γεται αυτό, στη δημιουργία ελληνικής αγροτικής τεχνολογίας που θα μειώσει 
το κόστος μας, θα διαφοροποιήσει το προϊόν μας και θα κρατήσει το κομμάτι 
του κόστους που σήμερα εκρέει στο εξωτερικό, στη χώρα μας. (πχ. δημιουρ-
γία ελληνικών ποικιλιών δέντρων, σπόρων, προϊόντων φυτοπροστασίας, με-
θόδων καλλιέργειας, αγροτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων μεταποίησης, 
συσκευασιών). 
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Ενίσχυση Συλλογικών Σχημάτων 
Η μεγάλη αδυναμία του Ελληνικού πρωτογενή τομέα, το μικρό μέγεθος εκμε-
τάλλευσης χειροτερεύει εξαιτίας της χρόνια αδυναμίας μας να βρούμε τους 
τρόπους να δημιουργήσουμε συνεργασίες. Οι συνεργασίες, οριζόντιες και 
κάθετες, θα μπορέσουν να ισχυροποιήσουν τη θέση των παραγωγών αλλά 
και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 
αγροτική οικονομία. 

Αν θέλουμε όμως να προχωρήσουμε σε έναν αναπτυξιακό μετασχηματισμό 
της ελληνικής γεωργίας, δεν αρκεί να δημιουργούνται συνεργατικά σχήματα 
με τα ελάχιστα δυνατά χαρακτηριστικά (π.χ. 5 μέλη) αλλά πρέπει να δοθούν 
ισχυρά κίνητρα για τη δημιουργία οργανώσεων με τέτοιο μέγεθος, που θα 
μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα ισχύος στην εφοδιαστική αλυσίδα.Ως 
πρώτο βήμα, μπορούμε να δώσουμε κίνητρα σε μικρές ομάδες και οργανώ-
σεις να σχηματίσουν ενώσεις οργανώσεων ή κοινοπραξίες με εμπορικό προ-
σανατολισμό. Ακόμα, μπορούν ναπριμοδοτηθούν ευέλικτα, λιγότερο 
δεσμευτικά σχήματα με αρχικά εμπορικό προσανατολισμό, ως πρώτο βήμα 
για το χτίσιμο της απαραίτητης εμπιστοσύνης.  

Αλλά και οι κάθετες συνεργασίες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν. Οι μακροχρό-
νιες, σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγών και συνεταιρι-
σμών/ εμπόρων/τυποποιητών/μεταποιητών μπορούν να βελτιώσουν την 
ανταγωνιστικότητα ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας και να διασφαλί-
σουν την τήρηση των ποιοτικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών απαιτή-
σεων για την εμπορευσιμότητα του τελικού προϊόντος.  

 

Προώθηση 
Συνηθίζουμε να λέμε ότι τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα έχουν υψηλή ποι-
ότητα. Παρόλα αυτά, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα αυτή την πληροφορία να 
την  κάνουμε κτήμα του μέσου απαιτητικού καταναλωτή εκτός της χώρας. 

Για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ταυτότητα για 
τα ελληνικά προϊόντα, επισημαίνοντας κατά κύριο λόγο τα υγιεινά, φυσικά, 
ποιοτικά, και παραδοσιακά χαρακτηριστικά τους. Τα ελληνικά προϊόντα, ως 
συστατικά της Ελληνικής Κουζίνας που με τη σειρά της ανήκει στη μεσογει-
ακή διατροφή, μπορούν να βρουν το δρόμο τους προς το τραπέζι απαιτητι-
κών καταναλωτών είτε αυτοί επιλέγουν ποιοτικά, εκλεκτά προϊόντα (π.χ. 
Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. προϊόντα) είτε προϊόντα ειδικής διατροφής. Η Ελλάδα εξάγει 
κατά κύριο λόγο τυριά, ψάρια και φυτικά προϊόντα που μπορούν να παίξουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο σε flexitarian, vegetarianκαι veganδιατροφές. 

Σήμερα, η πολιτική προώθησης ειδικά στον τομέα των τροφίμων παρουσιάζει 
πολυδιάσπαση, με κάθε Περιφέρεια να προωθεί δικό της brandσε εκθέσεις 
και διεθνή μέσα. Η στρατηγική αυτή είναι λάθος. Τουλάχιστον για τα εθνικά 
προϊόντα (ελιές και ελαιόλαδο, φρούτα και λαχανικά, φέτα, γιαούρτι και 
ψάρια) θα πρέπει να υπάρχει εθνική στρατηγική και να προωθείται μόνο η 
ελληνική τους ταυτότητα.  



12

Εξαιρετικά μεγάλης σημασίας είναι η σύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα 
με τον τουρισμό, η οποία μπορεί να διαμορφώσει μια νέα εσωτερική αγορά 
για τα προϊόντα μας, με τα εκατομμύρια των επισκεπτών. Στόχος να κάνουμε 
τον επισκέπτη λίγων ημερών καταναλωτή ελληνικών προϊόντων όλο το 
χρόνο. 

Ένα άλλο κανάλι που μπορεί να αξιοποιηθεί είναι αυτό των ελληνικών εστια-
τορίων του εξωτερικού. Ξεκινώντας από αγορές με αρκετά ελληνικά εστια-
τόρια (όπως η Γερμανία), αυτά τα δίκτυα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για 
την προώθηση ποιοτικών ελληνικών προϊόντων. Η καθιέρωση ενός σήματος 
«Ελληνικής Κουζίνας» θα μπορεί να πιστοποιεί ότι ένα εστιατόρια χρησιμο-
ποιεί σε μεγάλο ποσοστό ελληνικές πρώτες ύλες, ενώ κάποια εστιατόρια θα 
μπορούν να λειτουργούν και ως «μπουτίκ» επιλεγμένων, τυποποιημένων 
προϊόντωνή να προσφέρουν μαθήματα ελληνικής μαγειρικής. 

  

Ψηφιακή Μετάβαση – Ευφυής Γεωργία 
Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα μπορούν να επιτευχθούν πιο εύκολα αν κα-
ταφέρουμε να ενσωματώσουμε ψηφιακά μέσα και συστήματα ευφυούς γε-
ωργίας στον πρωτογενή τομέα. Η χρήση συστημάτων GPS, αισθητήρων, 
άρδευσης και ενεργειακής αυτονομίας, χαρτογράφησης απόδοσης, τα ψη-
φιακά συστήματα ιχνηλασιμότητας, η χρήση δορυφόρων και dronesαλλά και 
η δημιουργία ψηφιακών πλατφορμών ενοικίασης υπηρεσιών μπορούν να 
συμβαλλουν στη μείωση του κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώμα-
τος αλλά και στην αύξηση της τελικής αξίας του προϊόντος. 

Ένα ακόμα πλεονέκτημα της ενσωμάτωσης αυτών των τεχνολογιών θα είναι 
η συγκέντρωση σε πραγματικό χρόνο πλήθους δεδομένων. Τα δεδομένα 
αυτά θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι δε θα ανήκουν σε εταιρείες, αλλά θα 
είναι ανοιχτά ώστε το κράτος να μπορεί να χαράζει στρατηγική και οι παρα-
γωγοί και επιχειρήσεις να παίρνουν αποφάσεις λαμβάνοντάς τα υπόψη. 

Για να είναι επιτυχημένη η ψηφιακή μετάβαση θα πρέπει να γίνει κτήμα του 
κάθε παραγωγού, που θα πειστεί για τη χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών 
που θα είναι στη διάθεσή του και θα μπορεί να τις χρησιμοποιεί εύκολα. Για 
το λόγο αυτό πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι λύσεις που θα προταθούν στους 
παραγωγούς θα έχουν προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα, θα συνοδεύο-
νται από συμβουλευτικές υπηρεσίες και δε θα είναι απλά αφορμή για πώ-
ληση εξοπλισμού. 




