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Ρεριγραφι περιοχισ παρζμβαςθσ 

Ανάλυςθ Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ

Μεγζκθ ΕΕ-27 Ελλάδα

Χρθςιμοποιοφμενθ γεωργικι γθ (ςε 1000 εκτάρια) 178443 3819

Αρικμόσ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων (ςε 1000, το 2007) 13700 860

Ζκταςθ ανά εκμετάλλευςθ (ςε εκτάρια, το 2007) 12,6 4,7

Αρικμόσ απαςχολουμζνων πρωτογενοφσ τομζα (ςε 1000) 11120 537

Ροςοςτό απαςχόλθςθσ πρωτογενοφσ τομζα ςτο ςφνολο (%) 5,1 11,9

Αξία προϊόντοσ γεωργικοφ τομζα, ςε τρζχουςεσ τιμζσ (δισ €) 334,274 10,106

Ακακάριςτθ Ρροτικζμενθ Αξία, ςε βαςικζσ τιμζσ (δισ €) 129,312 5,653

Ροςοςτό γεωργίασ ςτο ΑΕΡ (%) 1,1 2,4

Ροςοςτό ΑΡΑ πρωτογενοφσ τομζα ςτο ςφνολο τθσ 
οικονομίασ (%)

2,5 5,4

Μερίδιο ειςαγωγϊν αγροτικϊν προϊόντων ςτο ςφνολο (%) 7,7 13,6

Μερίδιο εξαγωγϊν αγροτικϊν προϊόντων ςτο ςφνολο (%) 6,8 25,0

Εμπορικό ιςοηφγιο αγροτικϊν προϊόντων (ςε δισ €) - 1,251 - 2,291

Ροςοςτό δαπάνθσ νοικοκυριϊν ςε αγροτικά προϊόντα (%, το 
2008)

16,4 20,2

Πίλαθαο 1.Βαζηθά κεγέζε αγξνηηθνύ ηνκέα θαηά ην 2009

Πεγή: European Commission, Agriculture in the EU, Statistical and Economic Information, Report 2010, March 2011.



Εξελίξεισ ςτθν αγροτικι οικονομία

Ρίνακασ 2. Ραραγωγι αγροτικϊν προϊόντων κατά τθν τελευταία πενταετία ςε εκατομμφρια τόνουσ με ποςοςτιαία

Ρροϊόν 2006 2007 2008 2009 2010* 2011**

Σιτάρι ςκλθρό 1.424 928 1.147 1.383 1.278 1.071

Σιτάρι μαλακό 362 475 509 480 351 334

Αραβόςιτοσ 2.366 1.771 2.333 1.607 1.542 1.870

φηι 174 180 188 208 240 240

Καπνόσ 22 21,5 20,3 20,6 21 20

Βαμβάκι 900 860 650 600 500 620

Τομάτεσ βιομθχ. 720 640 670 810 620 600

Ηαχαρότευτλα 1.798 828 900 770 761 350

Ελαιόλαδο 422 335 210 235 225 210

Σταφίδα 56 45 46 45 43 43

Κραςί 402 390 387 336 310 250

Λεμόνια 85 46,5 47 30 33 45

Ρορτοκάλια 911 880 930 727 700 620

Μιλα 262 262 240 230 250 230

οδάκινα 698 760 693 654 610 580

Κρζασ αιγοπρβ 111 113 108 109 102 100

Κρζασ βόειο 62 57 56 59 61 59

Γάλα αγελαδινό 750 717 706 684 672 665

Γάλα αιγοπρβ. 690 687 645 684 703 720

Μζλι 16 8 12 16 13 12

Πεγή: Έξεπλα ΠΑΣΔΓΔΣ, * Πξνζσξηλά ζηνηρεία, ** Πξνβιέςεηο.



Ρίνακασ 3. Εξζλιξθ οριςμζνων μεγεκϊν τθσ αλιευτικισ παραγωγισ

Ζτοσ Συλλεκτικι αλιεία Υδατοκαλλιζργειεσ Μεταβολι (%) 
Συλλεκτ. αλιείασ

Μεταβολι (%) 
Υδατοκαλλιεργειϊν

Ραραγωγ
ι (χιλ. 
τον.)

Αλιείσ 
(αρικ.)

Ραραγωγι 
(χιλ. τον.)

Ραραγωγο
ί (αρικ.)

Ραραγ
ωγισ

Αλιζω
ν

Ραραγ
ωγισ

Ραραγωγϊν

2005 92,1 30.502 106,2 5.860 - 0,1 -0,2 0,9 1,1

2006 98,1 30.032 113,1 6.653 6,5 -1,5 6,5 13,5

2007 95,0 30.965 113,2 6.092 -3,2 3,1 0,1 -8,4

2008 88,8 30.634 114,9 6.073 -6,5 -1,1 1,5 -0,3

2009 82,7 30.403 122,0 5.947 -6,9 -0,8 6,2 -2,1

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηεο Eurostat θαη ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Αιηείαο ηνπ ΥΠ.Α.Α.Ν.



Αξία αγροτικισ παραγωγισ

Αξία φυτικισ παραγωγισ Αξία ηωικισ παραγωγισ Συνολικι αξία παραγωγισ

(εκατ. €) Μεταβολι (%) (εκατ. €) Μεταβολι (%) (εκατ. €) Μεταβολι (%)

2005 8.192,19 - 1,7 2.953,13 + 4,4 11.145,32 - 0,15

2006 6.767,34 - 17,4 2.789,86 - 5,5 9.557,20 - 14,25

2007 7.293,09 + 7,8 2.652,49 - 4,9 9.945,58 + 4,07

2008 6.845,81 - 6,1 2.679,85 - 4,9 9.525,66 - 4,22

2009 6.542,29 - 4,4 2.698,44 + 0.7 9.240,73 - 3,08

2010 6.706,31 + 2,5 2.662,56 - 1,3 9.368,87 + 1,39

Πίνακαρ 4. Εξέλιξη ηηρ αξίαρ ηηρ γεωπγικήρ παπαγωγήρ (ζε ηπέσοςζερ, βαζικέρ ηιμέρ)

Πεγή:Eurostat, 23.08.2011

Ειςαγωγζσ
(εκατ. €)

Εξαγωγζσ
(εκατ. €)

Ζλλειμμα
(εκατ. €)

Μεταβολι ελλείμματοσ (%)

2006 5.957 3.767 2.190 + 9,67

2007 6.703 3.681 3.022 + 37,99

2008 7.054 4.011 3.043 + 0,69

2009 6.396 3.998 2.398 - 21,20

2010 6.299 4.406 1.893 - 21,05

Πίλαθαο 5. Δμέιημε εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη ηξνθίκσλ

Πεγή: ΚΔΠΔ, Οηθνλνκηθέο Δμειίμεηο, Κεθ. 4.2 Δμσηεξηθό εκπόξην αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη

ηξνθίκσλ, Τεύρνο 15, Ηνύληνο 2011.



Κλάδοι-προϊόντα 2006 2007 2008 2009 2010

εκ. € % εκ. € % εκ. € % εκ. € % εκ. € %

Κρζασ 1.215 20,4 1.116 16,5 1.211 17,2 1.204 18,8 1.160 18,4

Γαλακτοκομικά 661 11,1 780 11,6 808 11,5 733 11,5 770 12,2

Οπωροκθπευτικά 652 10,9 764 11,4 786 11,1 735 11,5 672 10,7

Δθμθτριακά 510 8,6 700 10,4 681 9,7 487 7,6 541 8,6

Αλιεφματα 386 6,5 435 6,5 428 6,1 401 6,3 384 6,1

Καφζσ 288 4,8 324 4,8 365 5,2 364 5,7 376 6,0

Ηωοτροφζσ 288 4,8 370 5,5 406 5,8 361 5,6 371 5,9

Ροτά 409 6,9 415 6,2 436 6,2 425 6,6 370 5,9

Είδθ διατροφισ 278 4,7 300 4,5 344 4,9 353 5,5 356 5,7

Καπνόσ 311 5,2 330 4,9 335 4,7 401 6,3 310 4,9

Ζλαια 167 2,8 214 3,2 290 4,1 209 3,3 232 3,7

Σάκχαρα 143 2,4 219 3,3 225 3,2 177 2,8 220 3,5

Ξυλεία 288 4,8 346 5,2 262 3,7 169 2,6 148 2,3

Σφνολο 5.597 6.703 7.054 6.396 6.299

Πίνακαρ 6. Εξέλιξη διάπθπωζηρ ηων κςπιόηεπων ειζαγωγών αγποηικών πποϊόνηων και ηποθίμων

Πεγή: ΚΔΠΔ, Οηθνλνκηθέο Δμειίμεηο, Κεθ. 4.2 Δμσηεξηθφ εκπφξην αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, Σεχρνο 15, Ηνχληνο 2011.



Κλάδοι-προϊόντα α 6μθνο 2010 α 6μθνο 2011
Μεταβολι 2011/2010 (%)

(εκ. €) % (εκ. €) %

Κρζασ 554 19,4 547 18,6 -1,2

Γαλακτοκομικά 373 13,1 407 13,9 9

Οπωροκθπευτικά 344 12,1 379 12,9 10,1

Δθμθτριακά 234 8,2 324 11,0 38,4

Αλιεφματα 195 6,8 230 7,8 18,4

Καφζσ 168 5,9 197 6,7 17,5

Ηωοτροφζσ 182 6,4 186 6,3 2,2

Ροτά 199 7,0 154 5,2 -22,9

Είδθ διατροφισ 184 6,4 168 5,7 -8,7

Καπνόσ 146 5,1 115 3,9 -21,6

Ζλαια 105 3,7 113 3,8 7,3

Σάκχαρα 89 3,1 57 1,9 -35,7

Ξυλεία 79 2,8 61 2,1 -22,8

Σφνολο 2.853 100,0 2.938 100,0 3

Πινακαρ 7. Ππόζθαηη μεηαβολή ηηρ διάπθπωζηρ ειζαγωγών αγποηικών πποϊόνηων και 

ηποθίμων

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΛ.ΣΑΣ κε βάζε ην Γηεζλέο χζηεκα Κσδηθνπνίεζεο (SITC).



Σχετικά με τθν εξζλιξθ διάρκρωςθσ εξαγωγϊν των ςθμαντικότερων αγροτικϊν προϊόντων και τροφίμων τθσ 
Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ δίνονται οι παρακάτω πίνακεσ με ςτοιχεία από το 2006 ζωσ το πρϊτο εξάμθνο του 

2011. 

2006 2007 2008 2009 2010

εκ. € % εκ. € % εκ. € % εκ. € % εκ. € %

Οπωροκθπευτικά 1.194 31,7 1.306 35,5 1.346 33,6 1.264 31,6 1.485 33,7

Αλιεφματα 430 11,4 449 12,2 449 11,2 477 11,9 541 12,3

Βαμβάκι 328 8,7 179 4,9 236 5,9 305 7,6 391 8,9

Καπνόσ 373 9,9 354 9,6 416 10,4 421 10,5 374 8,5

Γαλακτοκομικά 211 5,6 259 7,0 275 6,9 278 7,0 301 6,8

Δθμθτριακά 230 6,1 249 6,8 315 7,9 339 8,5 292 6,6

Ζλαια 486 12,9 351 9,5 333 8,3 283 7,1 287 6,5

Ροτά 136 3,6 148 4,0 163 4,1 169 4,2 166 3,8

Είδθ διατροφισ 88 2,3 108 2,9 124 3,1 128 3,2 161 3,7

Σάκχαρα 92 2,4 37 1,0 54 1,3 86 2,2 129 2,9

Κρζασ 36 1,0 52 1,4 76 1,9 70 1,8 67 1,5

Σφνολο 3.767 3.681 4.011 3.998 4.406

Πίνακαρ 8. Εξέλιξη διάπθπωζηρ ηων κςπιόηεπων εξαγωγών αγποηικών πποϊόνηων και ηποθίμων
Πεγή: ΚΔΠΔ, Οηθνλνκηθέο Δμειίμεηο, Κεθ. 4.2 Δμσηεξηθφ εκπφξην αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηποθίμων, Τεύσορ 15, Ιούνιορ 2011.

Κλάδοι-προϊόντα
α 6μθνο 2010 α 6μθνο 2011 Μεταβολι 2011/2010

(εκ. €)
%

(εκ. €)
% (%)

Οπωροκθπευτικά 740 39,5 744 37,7 0,5

Αλιεφματα 269 14,4 294 14,9 9,6

Καπνόσ 168 9,0 140 7,1 -16,7

Γαλακτοκομικά 152 8,1 164 8,3 7,8

Ζλαια 144 7,7 166 8,4 15,3

Δθμθτριακά 128 6,8 149 7,5 17

Ροτά 79 4,2 89 4,5 12,5

Είδθ διατροφισ 73 3,9 91 4,6 24,4

Σάκχαρα 55 2,9 54 2,7 -2,1

Κρζασ 29 1,5 41 2,1 40,8

Πίνακαρ 9. Ππόζθαηη μεηαβολή διάπθπωζηρ κςπιόηεπων εξαγωγών αγποηικών πποϊόνηων και ηποθίμων
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΛ.ΣΑΣ κε βάζε ην Γηεζλέο χζηεκα Κσδηθνπνίεζεο (SITC).



Ζννοια και Στόχοσ του Καλακιοφ τθσ Ρεριφζρειασ 
Θεςςαλίασ 

• "Καλάκι τθσ Ρεριφζρειασ" είναι το επιχειρηςιακό πρόγραμμα αγροτικήσ ανάπτυξησ , με 
αντικείμενο τη χρηματοδότηςη υπηρεςιϊν και υποδομϊν ςχετικά με την τυποποίηςη, την 
πιςτοποίηςη, την εμπορία και τισ εξαγωγζσ αγροτικϊν προϊόντων τησ Περιφζρειασ.

Αποτελείται από προϊόντα και από ενεργθτικζσ πολιτικζσ που επιχειροφν να αναςυγκροτιςουν τθν 
αγροτικι οικονομία και να οδθγιςουν ςε βιϊςιμθ ανάπτυξθ και προϊκθςθ των τοπικϊν 
προϊόντων ςτο εξωτερικό μζςω τθσ Ρεριφζρειασ.

Ρροτεραιότθτά μασ είναι θ επζνδυςθ ςτθν ιδιαιτερότθτα των προϊόντων τθσ Ρεριφζρειασ 
Θεςςαλίασ και θ ανάδειξθ των πλεονεκτθμάτων τουσ και τθσ ποιότθτα τουσ. 

Ρεριλαμβάνει:   

α) Προϊόντα που ζχουν εξαγωγικό προςανατολιςμό, 

β) προϊόντα που αναδεικνφουν την ταυτότητα τησ Περιφζρειασ, και 

γ) προϊόντα που καλφπτουν τισ επιςιτιςτικζσ ανάγκεσ τόςο τησ Περιφζρειασ όςο και τησ 
χώρασ.

Με τθ δθμιουργία του «καλακιοφ»  δίνεται θ δυνατότθτα να βελτιωκεί το αγροτικό ειςόδθμα, 
να επιτευχκοφν υψθλότερεσ τιμζσ ςτον παραγωγό και να βελτιωκεί θ οργάνωςθ τθσ αλυςίδασ 
παραγωγισ και εμπορίασ των αγροτικϊν προϊόντων.



Ζννοια και Στόχοσ του Καλακιοφ τθσ Ρεριφζρειασ 
Θεςςαλίασ 

Οι προτάςεισ ςτο καλάκι  ζχουν ςτόχο :

• τθ βελτίωςη του αγροτικοφ ειςοδιματοσ, 

• τθν αφξηςη τθσ παραγωγισ ςε όλα τα αγροτικά προϊόντα τθσ Ρεριφζρειασ, 

• υψηλότερεσ τιμζσ ςτον παραγωγό – είςπραξθ υψθλότερου ποςοςτοφ από τθν τελικι τιμι ςτθν 

αγορά,

• βελτίωςθ και ςτακεροποίθςθ τθσ ποιότθτασ των αγροτικϊν προϊόντων, 

• προςταςία του περιβάλλοντοσ – αειφορική διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων, 

• τθ ςτήριξη τθσ τοπικισ διάκεςθσ των προϊόντων με ενίςχυςθ των δομϊν που προωκοφν τα 

τοπικά δίκτυα παραγωγϊν – καταναλωτϊν και διευκόλυνςθ των τοπικϊν προϊόντων να βρουν 

δρόμουσ για τθν αλυςίδα μεγάλων καταςτθμάτων. 

• τθν προϊθηςη των προϊόντων ςτο εξωτερικό για όςα διακζτουν εξαγωγικι ταυτότθτα με 

επαγγελματικζσ δομζσ (εκκζςεισ κλπ) και διαφιμιςθ των προϊόντων, 

• τθ διατροφική αςφάλεια και αυτονομία ςτθν κάλυψθ των διατροφικϊν αναγκϊν με προϊόντα 

που παράγονται και καταναλϊνονται τοπικά, περιορίηοντασ το κόςτοσ μεταφοράσ αλλά και τουσ 

μεςάηοντεσ και εξαςφαλίηοντασ κατ' αυτόν τον τρόπο καλζσ τιμζσ για τον παραγωγό αλλά και για 

τον καταναλωτι.



Ζννοια και Στόχοσ του Καλακιοφ τθσ Ρεριφζρειασ 
Θεςςαλίασ 

Άλλοι επιμζρουσ ςτόχοι είναι θ 

• ανάπτυξθ των βιολογικϊν προϊόντων και θ προϊκθςι τουσ, 

• θ πιςτοποίθςθ των προϊόντων με ειδικό ςιμα, 

• θ βιωςιμότθτα των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων, 

• θ ανάδειξθ τθσ περιοχισ μζςω τθσ παραγωγισ τθσ, 

• θ διατιρθςθ και ενίςχυςθ τοπικϊν κζςεων εργαςίασ, 

• ο επιτυχισ ςυνδυαςμόσ πρωτογενοφσ παραγωγισ με τθ μεταποίθςθ και πρόταξθ ςτισ ενζργειεσ 
ςτιριξθσ αυτισ τθσ ομάδασ προϊόντων, αξιοποίθςθ των γεωγραφικϊν και κλιματικϊν 
πλεονεκτθμάτων τθσ Κεςςαλίασ προσ όφελοσ των παραγωγϊν



Ρεριοχζσ Στόχου ςφγκλιςθσ είναι οι 

Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ των οποίων θ 

ανάπτυξθ υςτερεί. Είναι εκείνεσ των 

οποίων το κατά κεφαλιν ακακάριςτο 

εγχϊριο προϊόν είναι μικρότερο από το 

75% του Κοινοτικοφ μζςου όρου. 

Ρεριφζρεια Θεςςαλίασ – ανάλυςθ αγροτικοφ τομζα
Ρεριοχζσ Στόχου Σφγκλιςθσ

Υάξηεο 1. Πεπιοσέρ ζύγκλιζηρ ζηο πλαίζιο ηηρ Δςπωπαϊκήρ 

Ένωζηρ ηων 25 σωπών – κπαηών



Ρεριοχι Εφαρμογισ

Το Επιχειρθςιακό Σχζδιο «Καλάκι προϊόντων» ζχει εφαρμογι ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια Κεςςαλίασ, θ οποία 

ανικει ςτθν κατθγορία “Ρεριφζρειεσ Στόχου Σφγκλιςθσ”.

Θ Περιφζρεια Θεςςαλίασ ζχει ζκταςθ 14.037 Κm2 (50% ορεινι- θμιορεινι & 50% πεδινι) με πλθκυςμό 

730.730 κατοίκουσ, και πυκνότθτα 52,06 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.

Θ καλλιεργιςιμθ ζκταςι τθσ ανζρχεται ςε 4.999.353 ςτρ

2.408.271ςτρ ςτθν ΠΕ Λάριςασ, 

1.099.601 ςτθν ΠΕ Καρδίτςασ, 

884.112ςτρ. ςτθν ΠΕ Μαγνηςίασ και 

607.369 ςτθν ΠΕ Τρικάλων. 

Σε ςφνολο είναι το 12,68% καλλιεργιςιμθσ ζκταςθσ τθσ χϊρασ.

Σην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε θαιιηεξγήζηκε έθηαζε ζε 

ζηξέκκαηα ηεο Θεζζαιίαο ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή έθηαζε αλά ηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα αιιά θαη θαιιηεξγήζηκε έθηαζε αλά Πεξηθεξεηαθή 

Δλόηεηα.



Αποςυνδεδεμζνεσ από τθν παραγωγι άμεςεσ 
ενιςχφςεισ

Αξία πρωτογ. Συνολικι Εμπορ. αξία
/ ςυνολικι
ακακ. αξίααγροτικισ ακακάριςτθ

παραγωγισ αξία

Ρεριφζρεια Ρλικοσ δικαιοφχων Αξία (εκ. 
€)

Ροςοςτό
(%)

(εκ. €) (εκ. €) Ροςοςτό
(%)

1 2 3 4 5 6=3+5 7=5/6

Κεντ. Μακεδονία 111.316 464 21,7% 782 1.245 63%

Κεςςαλία 72.260 311 14,6% 522 834 63%

Κριτθ 136.963 293 13,7% 396 689 57%

Ρελοπόννθςοσ 126.628 187 8,8% 443 631 70%

Δυτ. Ελλάδα 100.513 231 10,8% 384 615 62%

Αν. Μ. 8 Κράκθ 59.204 231 10,8% 351 582 60%

Στ. Ελλάδα 78.089 185 8,6% 239 424 56%

Δυτ. Μακεδονία 21.462 84 3,9% 114 198 58%

Ιπειροσ 27.670 51 2,4% 129 181 72%

Βορ. Αιγαίο 30.226 35 1,6% 67 102 66%

Αττικι 9.740 9 0,4% 69 77 89%

Λόνια Νθςιά 26.804 39 1,8% 30 69 44%

Ν. Αιγαίο 21.282 20 0,9% 28 48 58%

Σφνολο 822.157 2.140 100% 3.555 5.694 62%

Πίνακαρ 11.Καηανομή αξίαρ άμεζων ενιζσύζεων και ππωηογενούρ αγποηικήρ παπαγωγήρ

ηο 2009 ανά Πεπιθέπεια

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Δλψζεσλ Αγξνη. πλ/ζκψλ θαη Γ.Γ.Π.. Τπ. Οηθνλνκηθψλ

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζε επίπεδν πεξηθεξεηώλ ε Θεζζαιία είλαη δεύηεξε κε πνζνζηό 13% κεηά ηελ Κεληξηθή 

Μαθεδνλία κε 20,8% ζηε ζπκκεηνρή ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζηε δηακόξθσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρώξαο. 



2008 2009 Μεταβολι

Ρεριφζρειεσ 2009/2008

ΑΡΑ Ροςοςτό ΑΡΑ Ροςοςτό Ροςοςτό

(%) (%) (%)

Κεντρικι Μακεδονία 1.365 20,8 1.377 20,8 0,9

Κεςςαλία 846 12,9 858 13,0 1,4

Δυτικι Ελλάδα 762 11,6 770 11,6 1,0

Στερεά Ελλάδα 635 9,7 637 9,6 0,3

Ρελοπόννθςοσ 627 9,5 628 9,5 0,1

Κριτθ 626 9,5 632 9,5 0,9

Ανατ. Μακεδονία & Κράκθ 501 7,6 504 7,6 0,6

Αττικι 301 4,6 300 4,5 -0,3

Ιπειροσ 271 4,1 271 4,1 0,0

Δυτικι Μακεδονία 254 3,9 256 3.9 0,8

Νότιο Αιγαίο 161 2,4 162 2,4 0,6

Βόρειο Αιγαίο 126 1,9 126 1,9 0,0

Λόνια Νθςιά 99 1,5 99 1,5 0,0

Σφνολο χϊρασ 6.574 3,1 6.620 3,1 0,7

Πίνακαρ 12. Ακαθάπιζηη Πποζηιθέμενη Αξία ηος ππωηογενούρ ηομέα ανά Πεπιθέπεια (ζε εκαη. €, 

ηπέσοςζερ ηιμέρ)
Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ, Πεξηθεξεηαθνί Λνγαξηαζκνί, 31.3.2011



Γεωγραφικι
Ενότθτα

Ρρωτογενισ τομζασ
ποςοςτό ςυμμετοχισ
ςτο ΑΕΡ τθσ χϊρασ

Ελλάδα 100,0

Κεςςαλία 13,7

ΡΕ Καρδίτςασ 2,6

ΡΕ Λάριςασ 7,6

ΡΕ Μαγνθςίασ 1,8

ΡΕ Τρικάλων 1,7

Πίνακαρ 13. ςμμεηοσή ηος αγποηικού 

ηομέα ζηο ΑΔΠ ηηρ Υώπαρ 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2009-2010

Γιάγπαμμα 3. ςμμεηοσή ηων Π.Δ. ηηρ Θεζζαλίαρ 

ζηο ΑΔΠ ηηρ Πεπιθέπειαρ 

Ο αγξνηηθφο ηνκέαο είλαη βαζηθφο ηξνθνδφηεο ζε κηα ζεηξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηε βηνκεραλία

ηξνθίκσλ & πνηψλ, απνηειεί θηλεηήξην κνριφ ζηε κεηαπνίεζε θαη ζπλεηζθέξεη κε ηα πξντφληα ηνπ ζην εμσηεξηθφ εκπνξηθφ

ηζνδχγην ηεο ρψξαο. εκαληηθή είλαη θαη ε απαζρφιεζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα κεηαμχ φισλ ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο

δξαζηεξηφηεηαο. Σν 22,9% ησλ θαηνίθσλ απαζρνιείηαη ζηε γεσξγία, θηελνηξνθία, δαζνθνκία θαη αιηεία.

Ζ απαζρφιεζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ηεο ρψξαο ηα πξνεγνχκελα έηε παξνπζίαδε πησηηθή πνξεία, αθνινπζψληαο ηε γεληθφηεξε

ηάζε πεξηνξηζκνχ ηεο ζηνλ ηνκέα απηφ, φπσο θαηαγξάθεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά κε

κηθξφηεξν ξπζκφ.

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε εγρψξην επίπεδν, κεηαμχ φισλ ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ παξαθνινπζεί ε

ζηαηηζηηθή αξρή ν αγξνηηθφο ηνκέαο θαιχπηεη ην 2010, ακέζσο κεηά ην εκπφξην (18,1%), ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ

απαζρνινπκέλσλ (549,80 σιλ. και ποζοζηό 12,4%), κε απφζηαζε απφ ηνλ θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο (10,7%), ησλ θαηαζθεπψλ

(7,3%) θαη ηνπ ηνπξηζκνχ (7,0%).



Σειρά 
Κατάτα

ξθσ

Τομζασ 
Φυτικισ 

Ραραγωγισ

Καλλιεργιςιμθ 
Ζκταςθ (ςτρ.)

Καλλιεργιςιμθ 
Ζκταςθ/ Σφνολο 

Αροτραίων 
Εκτάςεων (%)

1 Σκλθρό ςιτάρι 1.311.541 29,97%

2 Βαμβάκι 1.227.461 28,05%

3 Λοιπά ςιτθρά 466.330 10,66%

4 Αραβόςιτοσ 335.596 7,67%

5 Ελιά 335.569 7,67%

6 Ηωοτροφζσ 312.871 7,15%

7 Δζνδρα ξθρϊν
καρπϊν

121.801 2,78%

8 Κθπευτικά-
Λαχανικά

76.933 1,76%

Βιομθχανικά
Φυτά

57.998 1,33%

9 Μθλοειδι 46.040 1,05%

10 Αμπελϊνεσ 37.687 0,86%

11 Ρυρθνόκαρπα 23.748 0,54%

12 Οςπριοειδι 20.725 0,47%

13 Αρωματικά
Φυτά

1.618 0,04%

14 Ανκοκομικζσ
Καλλιζργειεσ

578 0,01%

ΣΥΝΟΛΑ 4.376.496 100,00%

Παπαγωγικοί Σομείρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Θεζζαλίαρ
Πίνακαρ 14. Καηάηαξη ηων κςπιόηεπων καλλιεπγειών θςηικήρ 

παπαγωγήρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Θεζζαλίαρ ανά ζςνολικά 

καλλιεπγήζιμη έκηαζη

Γηάγξακκα 5. Πνζνζηηαία θάιπςε 

θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ ζηελ Π. 

Θεζζαιίαο 

Γπλακηθέο ή άιιεο θαιιηέξγεηεο

Μεηαμύ ησλ λέσλ δπλακηθώλ θαιιηεξγεηώλ πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο είλαη θαη ηνπ αθηηληδίνπ, ε νπνία 

θαιιηεξγείηαη ζε έθηαζε 2000ζηξ πεξίπνπ ζηελ πεξηνρή 

αλαηνιηθνύ θαη Κάησ Οιύκπνπ θαη Γέιηα Πελεηνύ. 

Δπίζεο, ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο παξαηεξείηαη είζνδνο 

λέσλ ελαιιαθηηθώλ θαιιηεξγεηώλ όπσο ε θαιιηέξγεηα ηεο 

ξνδηάο, ηεο ζηέβηαο θαη ηνπ Ηππνθαέο.
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Είδοσ ηϊου Ρ.Ε.Λάριςασ Ρ.Ε.Τρικάλων Ρ.Ε.Καρδίτςασ Ρ.Ε.Μαγνθςίασ & 
Σποράδων

Θεςςαλία

Ρρόβατα 600.000 269.584 197.104 105.000 1.171.688

Αίγεσ 220.000 100.759 34.000 95.000 449.759

Ρρόβειο Γάλα 
(tn)

57.000 17.800 17.222 11.610 103632

Αίγειο Γάλα 
(tn)_

18.000 9.800 3.491 8.720 40.011

Αιγοπρόβειο 
Κρζασ (tn)

9.000 1.926 1.202 1.122 13250

Βοςκότοποι (ςτρ 
)

2.066.292 1.009.410 481.136 672.177 4.229.015

Εωική παπαγωγή ηηρ 

Πεπιθέπειαρ 

Θεζζαλίαρ

Πίνακαρ 15

Πεγή: Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 

Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο
Γιάγπαμμα 6



Βοοειδι 
γαλακτοπαραγωγ

ισ

Βοοειδι 
κρεοπαραγωγ

ισ

Ραραγόμενο 
κρζασ (tn)

Ραραγόμενο 
γάλα (tn)

Λάριςα 19.000 35.000 5.400 65.000

Τρίκαλα 4.728 38.137 12.002 18.216

Καρδίτςα 3.302 6.883 1.338 7.800

Μαγνθςία & 
Σποράδεσ

2.397 9.900 1.550 6.726

Θεςςαλία 29.427 89.920 20.290 97.742

Ελλάδα 149.000 534.019 61.000 670.000

ΒΟΟΣΡΟΦΗΑ ΣΖ 

ΘΔΑΛΗΑ

Ρ.Ε 
Τρικάλων

Ρ.Ε. 
Λάριςασ

Ρ.Ε. 
Καρδίτςασ

Ρ,Ε. 
Μαγνθςίασ 

& 
Σποράδων

Θεςςαλία

Χοιρομθτζρε
σ 

ςυςτθματικι
σ εκτροφισ

9.023 7.300 3.300 1.040 20.663

Χοιρομθτζρε
σ ελευκζρασ 

βοςκισ

2.217 2.000 150 1.500 5.867

παραγωγι 
κρζατοσ(tn)

12.250 10.130 3.760 2.760 28.900

Υοιποηποθία ζηην 

Πεπιθέπεια Θεζζαλίαρ



Πρνικεσ 
ωοτόκεσ 

ςυςτθματικισ 
πτθνοτροφίασ

Κοτόπουλα 
κρεοπαραγωγισ

Πρνικεσ & 
κοτόπουλα 

χωρικισ 
πτθνοτροφίασ

Ραραγόμενα 
αυγά

Ρ.Ε. 
Λάριςασ

15.000 180.000 144.000 6.550.000

Ρ.Ε. 
Καρδίτςασ

7.900 Δ/Α 470.000 11.422.000

Ρ.Ε. 
Τρικάλων

500 Δ/Α 290.000 6.690.000

Ρ.Ε.
Μαγνθςίασ
& Σποράδων

28.500 Δ/Α 130.000 10.130.000

Θεςςαλία 51.900 180.000 1.034.000 34.792.000

Πίνακαρ 18. Δκηποθή οπνίθων ζηη πεπιθέπεια Θεζζαλίαρ

Πηελνηξνθία

Ενότθτεσ Μαγνθςία Τρίκαλα Λάριςα Καρδίτςα Θεςςαλία

Αρικμόσ
παραγωγϊ
ν

483 390 540 470 1.883

Αρικμόσ
κυψελϊν

40.000 35.000 35.000 45.000 155.000

Συνολικι
παραγωγι

600 τόνοι 525 τόνοι 525 τόνοι 670τόνοι 2.320 τόνοι

Πίνακαρ 19. Παπαγωγή μελιού ζηη Θεζζαλία

Μειηζζνθνκία

Πεγή: Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο



Σομέαρ Αλιείαρ

Θαλάζζια Αλιεία

Ο ηνκέαο ηεο ζαιάζζηαο αιηείαο ζπκβάιεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηζηφ ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Μαγλεζίαο θαη ησλ πνξάδσλ θαζψο θαη ησλ θαηνίθσλ ησλ παξαιίσλ ηεο Λάξηζαο, ιφγσ ηεο κεγάιεο αθηνγξακκήο, ηνπ 

αξηζκνχ ησλ επαγγεικαηηθψλ ζθαθψλ, θαη ησλ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ. Παξέρεη επίζεο έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 

πξσηετλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλζξψπηλε θαηαλάισζε.

Ρεριφερειακι Ενότθτα Στόλοσ 
Ραράκτιασ 

Αλιείασ

Αρικμόσ 
Εργαηομζνων

Συνολικι Ετιςια 
Ραραγωγι

ΡΕ Μαγνθςίασ & 
Βορείων Σποράδων

980 1.030 1.800 τόνοι

ΡΕ Λάριςασ 137 200 450 τόνοι

Ρεριφζρεια Θεςςαλίασ 1.117 1.230 2.250 τόνοι

Στόλοσ
Μζςθσ -
Αλιείασ

Αρικμόσ
Εργαηομζνων

Συνολικι Ετιςια 
Ραραγωγι

Γρι - Γρι 22 2.800 τόνοι

Μθχανότρατεσ 9 700 τόνοι

Ρεριφζρεια Θεςςαλίασ 31 212 3.500 τόνοι

Παπάκηια – Μέζη Αλιεία 

Πεπιθέπειαρ Θεζζαλίαρ

Πίλαθαο 20α. Παξάθηηα Αιηεία 

ζηε Θεζζαιία

Πεγή: Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο Πεξηθέξεηαο 

Θεζζαιίαο

Πίλαθαο 20β. Μέζε Αιηεία ζηε 

Θεζζαιία

Πεγή: Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο Πεξηθέξεηαο 

Θεζζαιίαο



Μεηαπνίεζε θαη Δκπνξία Πξντόλησλ

Ζ κεηαπνίεζε ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ 

απνηειεί έλαλ από ηνπο πην ζεκαληηθνύο 

ηνκείο ηεο Θεζζαιίαο, θαζώο ζπλδέεηαη κε 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

Πεξηθέξεηαο.

Τα ηειεπηαία σζηόζν ρξόληα παξαηεξείηαη 

κηα ζπζηεκαηηθή κείσζε ηνπ αθαζάξηζηνπ 

πξντόληνο ηνπ δεπηεξνγελνύο ηνκέα ζην 

ζύλνιν ηνπ αθαζάξηζηνπ πξντόληνο ηεο 

Πεξηθέξεηαο.

Σε επίπεδν Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, ε θιαδηθή 

δηάξζξσζε ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δεπηεξνγελή 

ηνκέα ζηελ Πεξηθέξεηα παξνπζηάδεη ηηο επηρεηξήζεηο 

κεηαπνίεζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ (βηνκεραλίεο 

εηδώλ δηαηξνθήο) λα έρνπλ ηελ πςειόηεξε 

πνζνζηηαία ζπκκεηνρή. Τν 85% πεξίπνπ ηεο 

γεσξγηθήο παξαγσγήο ζηελ Θεζζαιία, απνηειεί 

πξντόλ βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο θαη κεηαπνίεζεο 

ζε αληίζεζε κε όηη ζπλέβαηλε πξηλ κεξηθά ρξόληα 

(ΔΣΥΔ, 2002). Σπλεπώο, πνιιέο πνηνηηθέο θαη 

πνζνηηθέο αιιαγέο ζηε γεσξγία επέξρνληαη κέζσ 

ηνπ δεπηεξνγελνύο ή ηξηηνγελνύο ηνκέα. 

Βαζηθή καο πξνηεξαηόηεηα απνηειεί ε αύμεζε ηεο παξαγσγήο πξντόλησλ πξνζηηζέκελεο αμίαο.

Δίλαη δπλαηό λα απμεζεί ε παξαγσγή πξντόλησλ πξνζηηζέκελεο αμίαο κε ηε κεηαπνίεζε θαη ηελ

εκπνξία γεσξγηθώλ θαη θηελνηξνθηθώλ πξντόλησλ εηδηθά ζε βηνκεραληθό επίπεδν αιιά θαη ζηηο ίδηεο

ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο. Σηελ θαηεύζπλζε απηή, ε δεκηνπξγία ζπλερώο πεξηζζόηεξσλ

κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο, έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ αύμεζε ηεο αμίαο ησλ πξντόλησλ

θαη ηεο απαζρόιεζεο.



Αγποηικέρ ςνεηαιπιζηικέρ Οπγανώζειρ

ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο δξαζηεξηνπνηνχληαη 10 Δλψζεηο Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ εθπξνζσπψληαο 668

πξσηνβάζκηνπο ζπλεηαηξηζκνχο κε 68.326 θπζηθά κέιε.



Αλάιπζε SWOT







ΤΝΔΥΔΗΑ







Πξντόληα γηα ην «Καιάζη»
Σα πξντόληα πνπ πξνηάζεθαλ γηα ην θαιάζη ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο έρνπλ επηιεγεί ζύκθσλα κε ηα

παξαθάησ θξηηήξηα:

•Καιιηεξγνύκελε έθηαζε ή αξηζκόο δώσλ ( λα θαιιηεξγνύληαη ζε ηθαλνπνηεηηθή έθηαζε θαη λα

ππάξρεη κεγάινο αξηζκόο δώσλ)

•Πηζηνπνηεκέλε πνηόηεηα (αλ είλαη ΠΟΠ, ΠΓΔ, βηνινγηθά θιπ)

•Αλ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα πηζηνπνίεζεο

•Αλ έρνπλ εμαγσγηθό πξνζαλαηνιηζκό

•Αλ έρνπλ δπλαηόηεηα δηεύξπλζεο ησλ εζσηεξηθώλ αγνξώλ

•Αλ θαιύπηεη ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηεο Πεξηθέξεηαο

•Αλ πξνζδηνξίδεη ηελ ηαπηόηεηα κηαο πεξηνρήο (παξαδνζηαθά πξντόληα)

•Αλ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά αθαηέξγαζην ή κεηαπνηεκέλν

•Αλ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα κεηαπνηεζεί ζε κνλάδεο ηεο Πεξηθέξεηαο

•Αλ έρνπλ εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ή ηδηόηεηεο (π.ρ. Φαξκαθεπηηθά θπηά, ηζάη βνπλνύ θιπ)

Παξάιιεια, κε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ζε ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο θνξείο 

ΔΑΣ,  ΠΘ, TEI, ΓΔΩΤΔΔ, ΤΔΔ, Γεσπνληθνύο, Κηεληαηξηθνύο Σπιιόγνπο,  Δπηκειεηήξηα αιιά θαη κε ηε 

ζπλδξνκή ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ ηκήκαηνο Βηνρεκείαο – Βηνηερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, 

ζπληάζζεη έλα θαιάζη ηνπηθώλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ κε απνδεδεηγκέλε επεξγεηηθή δξάζε ελάληηα ζηνλ 

θαξθίλν θαη ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα. 



Λαμβάνονταρ ςπόψη τα κπιτήπια πος αναυέπθηκαν, τα πποϊόντα  ένταξηs στο Καλάθι τηρ Πεπιυέπειαρ 

Θεσσαλίαρ είναι:
•ηηεξά

•Βακβάθη

•Αθξφδξπα

•Μήια-Αριάδηα

•Κεπεπηηθά

•Όζπξηα

•Ππξελφθαξπα

•Διηέο

•Κξαζί, επηηξαπέδηα ζηαθχιηα

•Αξσκαηηθά-θαξκαθεπηηθά θπηά

•Κηελνηξνθηθά θπηά

•Αλζνθνκηθά

•Ρφδηα

•Αθηηλίδηα

•Πξντφληα απφ αηγνπξφβεην γάια θαη θξέαο

•Πξντφληα απφ αγειαδηλφ γάια θαη βφεην θξέαο

•Υνίξεην θξέαο

•Πξντφληα ηρζπνθαιιηέξγεηαο/Αιηείαο

•Παξαδνζηαθά πξντφληα

•ΠΟΠ Καζέξη

•ΠΟΠ Φέηα

•ΠΟΠ Μαλνχξη

•ΠΟΠ Γαινηχξη

•ΠΟΠ Μπάηδνο

•ΠΟΠ Γξαβηέξα Αγξάθσλ

•ΠΟΠ Διηά

•ΠΟΠ Μήια Εαγνξάο

•ΠΟΠ Αξλάθη, Καηζηθάθη Διαζζφλαο

•Φηξίθηα Πειίνπ

•Κάζηαλα Πειίνπ Μειηβνίαο

•Παηάηα Καιιηπεχθεο

•Ακχγδαια πθνπξίνπ-Αικπξνχ Καλαιίσλ

•Κεξάζηα θαη κήια Αγηάο

•Γακάζθελν θνπέινπ

•Ρνδάθηλν Λεκνλάην Πειίνπ

•Καηζηθάθη θνπέινπ

•Αξλάθη νξεηλήο Αξγηζέαο

•Αιιαληηθά Σξηθάισλ

•Σζίπνπξν Σπξλάβνπ- Αγρηάινπ

•Σνπηθνί νίλνη θαη νίλνη ΟΠΑΠ (ΟΠΑΠ Μεζεληθφιαο, Αγρίαινο,

Ραςάλε θαη θξαζί Οιχκπνπ)

•Μέιη Θεζζαιίαο

•Απνμεξακέλνη θαξπνί (χθα – βεξχθνθα)

Ραρατιρθςθ: Η
παραπάνω ςειρά των
επιλεγμζνων προϊόντων
είναι τυχαία! Η οριςτική
ςειρά κατάταξησ, η
οποία θα προςδιορίςει
και τη ςειρά
προτεραιότητασ των
επιλεγμζνων προϊόντων
ωσ προσ τισ δράςεισ
ενίςχυςησ θα
αποτελζςει προϊόν τησ
διαδικαςίασ
διαβοφλευςησ.



Ρροϊόν: Σιτθρά

(κυρίωσ ςκλθρό ςιτάρι αλλά και κρικάρι, αραβόςιτοσ και βρϊμθ)

Ρεριγραφι Το ςκλθρό ςιτάρι είναι προϊόν άριςτθσ ποιότθτασ και δζχεται πολλαπλι μεταποίθςθ. Είναι το
ποιοτικότερο τθσ χϊρασ και αποτελεί τθ βάςθ για τα χαρμάνια των Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν
Ηυμαρικϊν. Στο καλάκι μπορεί να τοποκετθκεί τόςο ωσ πρωτογενζσ (πρϊτθ φλθ) όςο και ωσ
μεταποιθμζνο ψωμί – ηυμαρικά.

Ρροτεινόμενεσ
Ενζργειεσ

Βελτίωςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Αναδιάρκρωςθ των καλλιεργειϊν με βαςικό ςτόχο τθ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ

(π.χ. χριςθ ποικιλιϊν με μικρό βιολογικό κφκλο ςτον αραβόςιτο)

Εξαςφάλιςθ ςτακερισ ποιότθτασ των παραγόμενων προϊόντων, ιδιαίτερα ςτθν

περίπτωςθ του ςκλθροφ ςιταριοφ

Εξαςφάλιςθ επάρκειασ ςτθν εγχϊρια αγορά

Επζκταςθ τθσ μεταποίθςθσ ςτθν παραγωγι διαφοροποιθμζνων προϊόντων υψθλισ

προςτικζμενθσ αξίασ (π.χ. ηυμαρικά χωρίσ γλουτζνθ)

Διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ μετατροπισ μζρουσ τθσ καλλιζργειασ ςε βιολογικι με ςτόχο

τθν τροφοδότθςθ τθσ βιομθχανίασ και τθν παραγωγι βιολογικϊν προϊόντων όπωσ ψωμί

και ηυμαρικά

Πποϊόνηα Φςηικήρ Παπαγωγήρ 



Ρροϊόν: Βαμβάκι

Ρεριγραφι Είναι μια δυναμικι καλλιζργεια με εξαγωγικό προςανατολιςμό και το κφριο προϊόν που είναι
αρίςτθσ ποιότθτασ κακϊσ και τα παραγόμενα υποπροϊόντα (βαμβακζλαιο, βαμβακόπιτα κλπ),
τροφοδοτοφν δραςτθριότθτεσ ςε Ρεριφερειακά επαγγζλματα. Υπάρχει άριςτοσ εξοπλιςμόσ,
τεχνογνωςία καλλιζργειασ από τουσ παραγωγοφσ.

Ρροτεινόμενεσ
Ενζργειεσ

Αναδιάρκρωςθ τθσ καλλιζργειασ του βαμβακιοφ

Επιλογι ποικιλιϊν: μειωμζνων απαιτιςεων ςε ειςροζσ (π.χ. νερό, φυτοφάρμακα, λιπάςματα),

αυξθμζνων αποδόςεων ςε ίνα ςτακερϊν ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν (π.χ. αντοχι)

Υιοκζτθςθ νζων τεχνικϊν (π.χ. χριςθ ςυςτθμάτων ςτενϊν γραμμϊν ι ςυςτθμάτων μειωμζνων

καλλιεργθτικϊν επεμβάςεων, εφαρμογι ςτάγδθν άρδευςθσ) με ςκοπό τθ μείωςθ του κόςτουσ

παραγωγισ

Επζκταςθ φιλοπεριβαλλοντικϊν μεκόδων καλλιζργειασ με εφαρμογι και πιςτοποίθςθ

ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και

Ραραγωγι οικολογικοφ βαμβακιοφ με εφαρμογι τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ παραγωγισ

χωρίσ τθ χριςθ φυτοφαρμάκων με ςτόχο τθν κάλυψθ τθσ αυξθμζνθσ ηιτθςθσ για οικολογικά

προϊόντα βαμβακιοφ

Βελτίωςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Κακοριςμόσ του φψουσ τθσ παραγόμενθσ ποςότθτασ ςε εκνικό επίπεδο ανάλογα με τισ

ανάγκεσ τθσ μεταποίθςθσ ςε πρϊτθ φλθ

Ορκολογικι επιλογι των περιοχϊν για καλλιζργεια με τθ δθμιουργία ηωνϊν καλλιζργειασ οι

οποίεσ κα πλθροφν τα κριτιρια για τθν παραγωγι ποιοτικοφ και ανταγωνιςτικοφ βαμβακιοφ

Βελτίωςθ των όρων εμπορίασ υπζρ των παραγωγϊν

Ανάπτυξθ τθσ ςυμβολαιακισ γεωργίασ και προϊκθςθ του ποιοτικοφ προϊόντοσ ςε νζεσ αγορζσ



Ρροϊόν: Ακρόδρυα

Ρεριγραφι Αποτελοφν προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ ( κυρίωσ κάςτανα, αμφγδαλα) με μικρό κόςτοσ
καλλιζργειασ. Συγκεκριμζνα παράγονται κάςτανα εξαιρετικισ ποιότθτασ, γνωςτά πανελλαδικά.
Καλλιεργοφνται ςτισ ορεινζσ περιοχζσ του Κιςςάβου, του Μαυροβουνίου και του Ρθλίου .
Αποτελεί για πολλοφσ καλλιεργθτζσ κφριο ειςόδθμα και μπορεί να αποτελζςει εργαλείο
ανάπτυξθσ και ςυγκράτθςθσ του πλθκυςμοφ ςτισ ορεινζσ περιοχζσ τθσ Κεςςαλίασ.

Το αμφγδαλο μπορεί να τοποκετθκεί ςτο καλάκι τόςο ωσ αυτοφςιοσ ξθρόσ καρπόσ με ζμφαςθ

ςτθ κρεπτικι αξία (ιχνοςτοιχεία, ω-3 λιπαρά κλπ), όςο και ωσ μεταποιθμζνο. Θ αποδεδειγμζνθ

ευεργετικι δράςθ βρίςκεται ςε βιοδραςτικζσ ουςίεσ, που υπάρχουν κυρίωσ ςτθ φλοφδα.

Καλλιεργείται ςτισ περιοχζσ : Διμου ιγα Φεραίου, Αιςωνίασ, περιοχϊν Μακρυχωρίου,

Συκουρίου, Ελαςςόνασ κλπ.

Ρροτεινόμενεσ
Ενζργειεσ

Βελτίωςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Επζκταςθ των καλλιεργειϊν για τθ δθμιουργία κρίςιμθσ μάηασ παραγωγισ

Αντικατάςταςθ γεραςμζνων δζνδρων, αναδιάρκρωςθ δενδρϊνων

Υιοκζτθςθ νζων καλλιεργθτικϊν μεκόδων με ςκοπό τθ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ

Επζκταςθ των φιλοπεριβαλλοντικϊν μεκόδων καλλιζργειασ με πιςτοποιθμζνα

ςυςτιματα παραγωγισ

Ρροϊκθςθ τθσ βιολογικισ παραγωγισ και τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ

Ανάδειξθ και προϊκθςθ τοπικϊν προϊόντων (π.χ. αμφγδαλο Συκουρίου - Αλμυροφ)

Ανάδειξθ τθσ διατροφικισ αξίασ των προϊόντων («Ευεργετικά» - «Λειτουργικά» τρόφιμα)

Βελτίωςθ εμπορικοφ ιςοηυγίου τθσ χϊρασ – Ραραγωγι ανταγωνιςτικϊν προϊόντων

Κάλυψθ των εγχϊριων αναγκϊν – μείωςθ των ειςαγωγϊν



Ρροϊόν: Μιλα-Αχλάδια

Ρεριγραφι Είναι αρίςτθσ ποιότθτασ τα οποία είναι περιηιτθτα για τθν εξαιρετικι τουσ γεφςθ και άρωμά
τουσ, τα οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά και παρουςιάηουν εξαγωγικό χαρακτιρα.
Αποδεδειγμζνθ είναι θ ευεργετικι δράςθ των μιλων: θ φλοφδα τουσ είναι πλοφςια ςε
φλωριδηίνθ ουςία με αποδεδειγμζνθ αντικαρκινικι και αντιδιαβθτικι δράςθ. Ονομαςτά είναι τα
μιλα Ηαγοράσ, Αγιάσ – Μελιβοιίασ και Καλαμπάκασ, το φιρίκι Ρθλίου, αχλάδι (κρυςτάλι)
Τυρνάβου, Ρθλίου. Στθν Κεςςαλία παράγεται το 90% τθσ ποςότθτασ αχλαδιϊν πανελλαδικά.

Ρροτεινόμενεσ
Ενζργειεσ

Βελτίωςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Χριςθ κατάλλθλων ποικιλιϊν-υποκειμζνων (αντοχι ςε εχκροφσ και αςκζνειεσ, νανιςμόσ)

Βελτίωςθ χρθςιμοποιοφμενων ποικιλιϊν και χριςθ κατάλλθλων υποκειμζνων με ςκοπό

τθν αφξθςθ τθσ αντοχισ ςε βιοτικοφσ και αβιοτικοφσ παράγοντεσ

Υιοκζτθςθ νζων καλλιεργθτικϊν μεκόδων για μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ

Επζκταςθ των φιλοπεριβαλλοντικϊν μεκόδων καλλιζργειασ με πιςτοποιθμζνα ςυςτιματα

παραγωγισ

Ρροϊκθςθ τθσ βιολογικισ παραγωγισ και τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ

Ανάδειξθ και προϊκθςθ τοπικϊν προϊόντων

Ανάδειξθ προϊόντων ΡΟΡ (Μιλα Ηαγοράσ)

Καταχϊρθςθ νζων προϊόντων ςτο μθτρϊο ΡΟΡ/ΡΓΕ (π.χ. Μιλα Μελιβοίασ, Μιλα Αγιάσ,

Φιρίκι Ρθλίου-Βόλου, Αχλάδια ‘Κρυςτάλλια’ Ρθλίου, κορόμθλα Μαγνθςίασ)

Στιριξθ των ομάδων παραγωγϊν για να εμπλακοφν ςτθν τυποποίθςθ και μεταποίθςθ

Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ με τθν παραγωγι πιςτοποιθμζνων προϊόντων ςτακερισ

ποιότθτασ



Ρροϊόν: Κθπευτικά- Μποςτανικά

Ρεριγραφι Οι κερμοκθπιακζσ καλλιζργειεσ ωσ επιχείρθςθ πλζον και όχι ωσ παραδοςιακι αγροτικι απαςχόλθςθ δείχνουν το μζλλον ςτθν παραγωγι
ποιοτικϊν προϊόντων.

Θ παραγωγι κθπευτικϊν υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ (πιπεριά για τουρςιά ), που αποδεικνφουν με τθν πιςτοποίθςθ τθν ποιοτικι τουσ

ανωτερότθτα και τοπικι προζλευςθ, μπορεί να αποτελζςει κφριο άξονα ανάπτυξθσ τθσ γεωργίασ.

Τα καρποφηια και τα πεπόνια αποτελοφν ςθμαντικό κομμάτι τθσ γεωργικισ παραγωγισ ςτθ Δυτικι Κεςςαλία και ςε ςυνδυαςμό με τθν

ανάπτυξθ και κάποιων άλλων νωπϊν λαχανικϊν μπορεί να αποτελζςουν τθν διζξοδο από το μειονζκτθμα του μικροφ κλιρου για τισ

παραπάνω περιοχζσ .Τα καρποφηια Τρικάλων και τα πεπόνια Καρδίτςασ ιδθ ζχουν όνομα ςτισ λαχαναγορζσ Ακθνϊν και Κεςςαλονίκθσ.

Ρροτεινόμενεσ
Ενζργειεσ

Βελτίωςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Επζκταςθ υφιςτάμενων καλλιεργειϊν με ςτόχο τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ περιφζρειασ αλλά και των εγχϊριων αναγκϊν

Διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ ανάπτυξθσ νζων κθπευτικϊν καλλιεργειϊν υπό κάλυψθ

Ρροϊκθςθ νζων κερδοφόρων παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων

Ριλοτικι καλλιζργεια καινοτόμων και μθ κθπευτικϊν (π.χ. mini κθπευτικά)

Επζκταςθ τθσ ιδθ υπάρχουςασ μεταποιθτικισ δραςτθριότθτασ (π.χ. κατεψυγμζνα λαχανικά, προτθγανιςμζνεσ πατάτεσ, τουρςιά)

Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παραγόμενων προϊόντων

Ριςτοποίθςθ προϊόντων (π.χ. Εφαρμογι προτφπων ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ)

Εκςυγχρονιςμόσ τυποποιθτθρίων και ςυςκευαςτθρίων

Ρροϊκθςθ και ανάδειξθ τοπικϊν προϊόντων (π.χ. πατάτα Καλλιπεφκθσ)

Επζκταςθ τθσ βιολογικισ παραγωγισ κθπευτικϊν

Δθμιουργία μεταποιθτικϊν και τυποποιθτικϊν μονάδων πιςτοποιθμζνων ςτθ βιολογικι γεωργία

Διαςφάλιςθ τθσ προϊκθςθσ των κθπευτικϊν με κατάλλθλεσ υποδομζσ (π.χ. δθμοπρατιριο) ςτισ τοπικζσ κεντρικζσ αγορζσ αλλά και ςτισ

διεκνείσ

Διάρκρωςθ τθσ αγοράσ με όρουσ ςυμβολαιακισ γεωργίασ



Ρροϊόν: Πςπρια

Ρεριγραφι Είναι προϊόντα αρίςτθσ ποιότθτασ (φαςόλια, ρεβίκια, φακζσ) και κα μποροφςαν μζςα από
ςυντονιςμζνεσ ενζργειεσ να ενταχκοφν ςτα προϊόντα προςτατευόμενθσ γεωγραφικισ ζνδειξθσ (ΡΓΕ)
ςαν «Πςπρια Κεςςαλίασ» και να προβλθκοφν ςτθν αγορά λόγω τθσ μεγάλθσ κρεπτικισ αξίασ και τθσ
ζλλειψθσ υπολειμμάτων χθμικϊν ςε ςχζςθ με τα ειςαγόμενα.

Τόςο τα φλαβονοειδι όςο και οι ιςοφλαβόνεσ και οι λιγνάνεσ που βρίςκονται ςτα όςπρια αυτά είναι

πολφ ςθμαντικζσ βιοδραςτικζσ ουςίεσ, οι οποίεσ μπορεί να είναι οι ουςίεσ, ςτισ οποίεσ οφείλονται οι

ευεργετικζσ δράςεισ που παρουςιάηουν οι επιδθμιολογικζσ ζρευνεσ από τθν κατανάλωςι τουσ.

Ρροτεινόμενεσ
Ενζργειεσ

Επζκταςθ τθσ καλλιζργειασ οςπρίων με ςτόχο τθν κάλυψθ των εγχϊριων αναγκϊν

Διατιρθςθ και ανάδειξθ τοπικϊν παραδοςιακϊν ειδϊν και ποικιλιϊν

Ρροϊκθςθ-προβολι των οςπρίων ωσ προϊόντων υψθλισ διατροφικισ αξίασ

Ρροϊκθςθ τοπικϊν προϊόντων (φακζσ και ρεβίκια ςτθ Νίκαια Λάριςασ και φαςόλια ςτο

Νεοχϊρι Καρδίτςασ)

Επζκταςθ τθσ καλλιζργειασ των οςπρίων ωσ κτθνοτροφικά φυτά (π.χ. κτθνοτροφικό ρεβίκι)

Διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και καταπολζμθςθ τθσ νοκείασ

Τυποποίθςθ του παραγόμενου προϊόντοσ

Εξαςφάλιςθ ςτακερισ ποιότθτασ υψθλϊν προδιαγραφϊν και αςφάλειασ του τελικοφ προϊόντοσ

Επζκταςθ των φιλοπεριβαλλοντικϊν μεκόδων καλλιζργειασ με πιςτοποιθμζνα ςυςτιματα

παραγωγισ

Ρροϊκθςθ τθσ βιολογικισ παραγωγισ και τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ



Ρροϊόν: Ρυρθνόκαρπα

(με ζμφαςη ςε κεράςι, ροδάκινο και δαμάςκηνο)

Ρεριγραφι Ονομαςτά για τθν ποιότθτα και τα οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά τουσ είναι τα Κεράςια τθσ περιοχισ
Αγιάσ, τα βιομθχανικά βερίκοκα και ςυμπφρθνα ροδάκινα Τυρνάβου τα λεμονάτα ροδάκινα Ρθλίου και
τα δαμάςκθνα Σκοπζλου. Τα ςυμπφρθνα ροδάκινα και βερίκοκα διακινοφνται μζςω των ςυνεταιριςμϊν
ςτισ μεταποιθτικζσ βιομθχανίεσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ.

Ρροτεινόμενεσ
Ενζργειεσ

Βελτίωςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Επζκταςθ των καλλιεργειϊν για τθ δθμιουργία κρίςιμθσ μάηασ παραγωγισ

Αντικατάςταςθ γεραςμζνων δζνδρων, αναδιάρκρωςθ δενδρϊνων

Υιοκζτθςθ νζων καλλιεργθτικϊν μεκόδων με ςκοπό τθ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ

Επζκταςθ των φιλοπεριβαλλοντικϊν μεκόδων καλλιζργειασ με πιςτοποιθμζνα ςυςτιματα

παραγωγισ

Ρροϊκθςθ τθσ βιολογικισ παραγωγισ και τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ

Ανάδειξθ και προϊκθςθ τοπικϊν προϊόντων (π.χ. κεράςι Αγιάσ, Δαμάςκθνο Σκοπζλου, οδάκινο

‘Λεμονάτο’ Ρθλίου)

Ανάδειξθ τθσ διατροφικισ αξίασ των προϊόντων (‘Ευεργετικά’-‘Λειτουργικά’ τρόφιμα)

Βελτίωςθ εμπορικοφ ιςοηυγίου τθσ χϊρασ – Ραραγωγι ανταγωνιςτικϊν προϊόντων

Κάλυψθ των εγχϊριων αναγκϊν – μείωςθ των ειςαγωγϊν

Επζκταςθ των δραςτθριοτιτων μεταποίθςθσ για τθν παραγωγι αποξθραμζνων φροφτων (π.χ.

δαμάςκθνο)



Ρροϊόν: Ελιζσ

Ρεριγραφι Οι ελιζσ και το ελαιόλαδο αποτελοφν αναγνωριςμζνα και καταξιωμζνα προϊόντα τόςον ςτθν εγχϊρια
όςο και ςτθ διεκνι αγορά, προϊόντα τθσ μεςογειακισ διατροφισ με αςυναγϊνιςτθ κρεπτικι και
διαιτθτικι αξία.

Οι επιτραπζηιεσ ελιζσ κατατάςςονται ςε εμπορικοφσ τφπουσ οι οποίοι προςδιορίηονται από διάφορα

χαρακτθριςτικά.

Οι ελιζσ «Κονςερβολιά Ρθλίου Βόλου» ΡΟΡ και το ζξτρα παρκζνο ελαιόλαδο που παράγεται από

αυτζσ αποτελοφν καταξιωμζνα προϊόντα ςτθν εγχϊρια και διεκνι αγορά.

Ρροτεινόμενεσ
Ενζργειεσ

Βελτίωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Εκςυγχρονιςμόσ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων – βελτίωςθ ελαιϊνων

Υιοκζτθςθ νζων πρακτικϊν με ςκοπό τθ μείωςθ του κόςτουσ ςυγκομιδισ

Ορκολογικι χριςθ ειςροϊν με ςκοπό τθ μείωςθ κόςτουσ παραγωγισ (λιπάςματα,

φυτοφάρμακα)

Εξαςφάλιςθ ςτακερισ ποιότθτασ και αςφάλειασ του τελικοφ προϊόντοσ

Τυποποίθςθ και καταπολζμθςθ νοκείασ

Επζκταςθ φιλοπεριβαλλοντικϊν μεκόδων καλλιζργειασ με πιςτοποιθμζνα ςυςτιματα

παραγωγισ

Επζκταςθ τθσ βιολογικισ καλλιζργειασ και τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ παραγωγισ

Δθμιουργία πιςτοποιθμζνων για τθ βιολογικι γεωργία ελαιοτριβείων

Ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν και κεςμϊν για φιλοπεριβαλλοντικι διαχείριςθ των αποβλιτων των

ελαιουργείων

Ρροϊκθςθ του ελαιόλαδου, των βρϊςιμων ελιϊν και των προϊόντων τουσ ςτισ αγορζσ του

εξωτερικοφ

Ρροϊκθςθ προϊόντων Ρ.Ο.Ρ. (π.χ. Κονςερβολιά Ρθλίου - Βόλου)

Αφξθςθ των εξαγωγϊν τυποποιθμζνου ζξτρα παρκζνου ελαιόλαδου

Εκςυγχρονιςμόσ ελαιοτριβείων και μονάδων επεξεργαςίασ και επζκταςθ δραςτθριοτιτων ςε νζα

προϊόντα (π.χ. πάςτα ελιάσ, γεμιςτζσ ελιζσ)



Ρροϊόν: Κραςί, επιτραπζηια ςταφφλια

Ρεριγραφι Τα προϊόντα - κραςί και τςίπουρο – αποτελοφν για τθν Κεςςαλία προϊόντα ονομαςτά και με ιδιαίτερθ προςτικζμενθ αξία.

Ρολλά από τα παραγόμενα προϊόντα (οίνοι, τςίπουρο, οφηο) είναι βιολογικά, Ρροςτατευόμενθσ Ονομαςίασ Ρροζλευςθσ (ΡΟΡ) και

Ρροςτατευόμενθσ Γεωγραφικισ Ζνδειξθσ (ΡΓΕ) (Τςίπουρο Μουηακίου, Μεςενικόλασ, Αγχίαλοσ, αψάνθ, Κραςί Ολφμπου).

Τα κραςιά και το τςίπουρο τθσ περιοχισ Τυρνάβου είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και ονομαςτά ςτθν ελλθνικι επικράτεια και ςτο

εξωτερικό.

Ρροτεινόμενεσ Ενζργειεσ Βελτίωςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Αναδιάρκρωςθ των επιτραπζηιων ποικιλιϊν αμπζλου με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ εμπορικισ αξίασ του παραγόμενου

προϊόντοσ και τθν επιμικυνςθ του χρόνου εμπορίασ του

Υιοκζτθςθ καινοτόμων και ςφγχρονων αμπελουργικϊν τεχνικϊν - εκμθχάνιςθ τθσ καλλιζργειασ

Επζκταςθ των φιλοπεριβαλλοντικϊν μεκόδων καλλιζργειασ με πιςτοποιθμζνα ςυςτιματα παραγωγισ και μεταποίθςθσ

Ρροϊκθςθ βιολογικισ καλλιζργειασ επιτραπζηιων και οινοποιιςιμων ποικιλιϊν αμπζλου.

Εφαρμογι ςυςτθμάτων ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ ςε επιτραπζηιεσ ποικιλίεσ αμπζλου

Ανάδειξθ και προϊκθςθ τοπικϊν προϊόντων ςτθν εγχϊρια και διεκνι αγορά – Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ

Ανάδειξθ τοπικϊν οίνων (π.χ. τοπικόσ οίνοσ Ολφμπου)

Ανάδειξθ οίνων ΟΡΑΡ (π.χ. αψάνθ, Μεςενικόλασ, Αγχίαλοσ)

Ρροϊκθςθ τθσ ιδιαιτερότθτασ των ελλθνικϊν ποικιλιϊν με ενθμζρωςθ των καταναλωτϊν, ςε επίπεδο χϊρασ

Ρροϊκθςθ των γθγενϊν ποικιλιϊν μζςω των «Δρόμων του κραςιοφ», του αγροτουριςμοφ, τθσ δθμιουργίασ επιςκζψιμων

οινοποιείων και τθν τουριςτικι αξιοποίθςθ παραδοςιακϊν τεχνικϊν και χϊρων (πατθτιρια, κελάρια)

Διατιρθςθ παραδοςιακϊν αγορϊν εξωτερικοφ και επζκταςθ ςε νζεσ αγορζσ

Ρροϊκθςθ τοπικϊν και επϊνυμων προϊόντων απόςταξθσ (π.χ. τςίπουρο Τυρνάβου)

Ραραγωγι προϊόντων υψθλισ ποιότθτασ και αςφάλειασ

Καταπολζμθςθ νοκείασ που προκαλείται από τθν «ελλθνοποίθςθ» ειςαγόμενου οίνου

Αποφυγι υποβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ λόγω αφξθςθσ των παραγόμενων ποςοτιτων



Ρροϊόν:
Αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά

(με ζμφαςη ςτη ρίγανη, το τςάι του βουνοφ, το γλυκάνιςο και τον δυόςμο)

Ρεριγραφι Στθν Κεςςαλία υπάρχουν αρωματικά –φαρμακευτικά φυτά (ρίγανθ, τςάι κλπ), ιδιαίτερα ςτισ Ρεριφερειακζσ
Ενότθτεσ Μαγνθςίασ και Τρικάλων (Βρφναινα, Κοκκωτοί, ορεινόσ όγκοσ Ρφλθσ και Καλαμπάκασ Ολφμπου
Κιςςάβου) .Ειδικά το τςάι ζχει φιμθ ςτθν αγορά και χρθςιμοποιείται ωσ αντιφλεγμονϊδεσ, αντιοξειδωτικό
και είναι καταχωρθμζνο ςτον κατάλογο των αρωματικϊν-κεραπευτικϊν φυτϊν.

Ρροτεινόμενεσ
Ενζργειεσ

Βελτίωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Επζκταςθ τθσ καλλιζργειασ αρωματικϊν - Αξιοποίθςθ οριακϊν και πρϊθν καπνοπαραγωγικϊν

εκτάςεων

Διάρκρωςθ εμπορίου με όρουσ ςυμβολαιακισ γεωργίασ ϊςτε θ παραγωγικι διαδικαςία ςτον

πρωτογενι τομζα να προςδιορίηεται και ποςοτικά και ποιοτικά από τθ ηιτθςθ τθσ αγοράσ

Επζκταςθ τθσ καλλιζργειασ τοπικϊν ειδϊν και ποικιλιϊν αρωματικϊν και φαρμακευτικϊν ειδϊν

Δθμιουργία και κατοχφρωςθ τοπικϊν ποικιλιϊν- Ριςτοποίθςθ προϊόντων ωσ Ρ.Ο.Ρ.

Διαςφνδεςθ τθσ καλλιζργειασ με τθ βιομθχανία π.χ. βιομθχανία αικζριων ελαίων για τθν παραγωγι

cosmetics

Ραραγωγι προϊόντων υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ

Στακερι τροφοδότθςθ τθσ βιομθχανίασ με ποιοτικό πιςτοποιθμζνο προϊόν

Κακετοποίθςθ παραγωγισ

Δθμιουργία μικρϊν μεταποιθτικϊν μονάδων ςε τοπικό επίπεδο που κα απορροφοφν τα τοπικϊσ

παραγόμενα φυτικά υλικά

Ενκάρρυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ μικρϊν μεταποιθτικϊν μονάδων με μεγαλφτερεσ κακετοποιθμζνεσ

μονάδεσ

Επζκταςθ των φιλοπεριβαλλοντικϊν μεκόδων καλλιζργειασ με πιςτοποιθμζνα ςυςτιματα παραγωγισ

Ρροϊκθςθ τθσ βιολογικισ παραγωγισ και τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ

Διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ επζκταςθσ τθσ δραςτθριότθτασ ςε νζα προϊόντα και εναλλακτικζσ

χριςεισ (π.χ. φάρμακα, καλλυντικά, τρόφιμα, μαγειρικι-ηαχαροπλαςτικι, φυςικι φυτοπροςταςία,

αρϊματα, αρωματοκεραπεία, αντιοξειδωτικά, αρχιτεκτονικι τοπίου).



Ρροϊόν: Κτθνοτροφικά φυτά

Ρεριγραφι Τριφφλλι, βίκοσ, ρόβθ, λουπίνα, κρικάρι, βρϊμθ, καλαμπόκι, ςοργόν, κεχρί, ονοβρφχισ, ςόγια, ιλιοσ,
κτθνοτρ. τεφτλα, λάχανα, πατάτεσ κ.τ.λ

Ρροτεινόμενεσ
Ενζργειεσ

Βελτίωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Επζκταςθ των καλλιεργειϊν με ςτόχο τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Ρεριφζρειασ αλλά και τθ

βελτίωςθ του εμπορικοφ ιςοηυγίου τθσ χϊρασ

Επζκταςθ και εκςυγχρονιςμόσ των δραςτθριοτιτων τυποποίθςθσ/ μεταποίθςθσ των

παραγόμενων προϊόντων

Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων ελζγχου ποιότθτασ (π.χ. HACCP) ςτισ μονάδεσ παραςκευισ ηωοτροφϊν

Εξαςφάλιςθ ςτακερισ ποιότθτασ, υψθλϊν προδιαγραφϊν και αςφάλειασ του τελικοφ

προϊόντοσ

Επζκταςθ τθσ βιολογικισ καλλιζργειασ - Κάλυψθ των αναγκϊν τθσ βιολογικισ κτθνοτροφίασ

Ρροϊόν: Ανκοκομικά

Ρεριγραφι Θ γαρδζνια καλλιεργείται ςτθν Ελλάδα ςε ποςοςτό 90% ςτο Νομό Μαγνθςίασ Συμβάλλει
αποφαςιςτικά ςτθ ςτιριξθ του ειςοδιματοσ των αγροτϊν των ορεινϊν περιοχϊν του Ανατολικοφ
Ρθλίου. Σχεδόν το ςφνολο των ορεινϊν καλλιεργθτϊν του Ρθλίου αςχολείται με τθν καλλιζργεια τθσ
γαρδζνιασ και τθσ καμζλιασ.

Αποτελεί ζνα παραδοςιακό προϊόν με φιμθ

Ρροτεινόμενεσ
Ενζργειεσ

Επζκταςθ τθσ καλλιζργειασ των ανκοκομικϊν

Δθμιουργία και κατοχφρωςθ τοπικϊν ποικιλιϊν

Ριςτοποίθςθ των προϊόντων (ΡΟΡ)

Ραραγωγι προϊόντων υψθλισ ποιότθτασ και ςτακερισ τροφοδότθςθσ των αγορϊν τοπικϊν,

εγχωρίων και διεκνϊν



Ρροϊόν: όδια

Ρεριγραφι Ο «κόκκινοσ χρυςόσ», όπωσ αποκαλείται από τουσ ειδικοφσ τθσ διατροφισ ο χυμόσ του ροδιοφ,
λόγω των πλοφςιων αντιοξειδωτικϊν ιδιοτιτων του, κεωρείται από τα είδθ διατροφισ με τθ
μεγαλφτερθ ηιτθςθ. Τα ρόδια είναι από τα ανερχόμενα επϊνυμα ελλθνικά προϊόντα ςτθν
ευρωπαϊκι αγορά βιολογικϊν-υγιεινϊν τροφίμων και ποτϊν.

Τα ρόδια που καλλιεργοφνται ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ Κεςςαλικισ γθσ αποτελοφν μια

εξαιρετικι πθγι βιοδραςτικϊν ουςιϊν, με αποδεδειγμζνθ αντικαρκινικι δράςθ και

καρδιοπροςτατευτικι δράςθ

Ρροτεινόμενεσ
Ενζργειεσ

H φπαρξθ ςτθν αγορά εταιριϊν που μζςω “ςυμβολαιακισ γεωργίασ” κα προςφζρουν
ςτουσ παραγωγοφσ που κα εγκαταςτιςουν φυτείεσ με ρόδια τθν εξαςφαλιςμζνθ
απορρόφθςθ τθσ παραγωγισ τουσ.

Ρροϊόν: Ακτινίδιο

Ρεριγραφι Καλλιεργείται ςτθν περιοχι Ανατολικοφ και Κάτω Ολφμπου κακϊσ και ςτθν περιοχι Δζλτα
Ρθνειοφ. Εξάγεται ςτθν Κεντρικι Ευρϊπθ, ςτα νζα μζλθ κράτθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και
ςτθν ωςία( οι μεγαλφτερεσ αγορζσ των Ελλθνικϊν ακτινιδίων)

Ρροτεινόμενεσ
Ενζργειεσ

Θ ζνταξθ του ακτινιδίου ςτα προϊόντα Ρροςτατευμζνθσ Γεωγραφικισ Ζνδειξθσ (ΡΓΕ)
Κ.Ολφμπου- Τεμπϊν

Εφαρμογι τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ, κακϊσ και προϊκθςθ τθσ βιολογικισ

παραγωγισ

Επζκταςθ των δραςτθριοτιτων μεταποίθςθσ και εμπορίασ



ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ

Σξόπνη Δπίηεπμεο ησλ ηόρσλ

Σηνπο πξνηεηλόκελνπο ηξόπνπο επίηεπμεο ησλ Σηόρσλ πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ 

δξάζεηο:

Έξεπλα κε ζηόρν ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ζηαζεξόηεηα ησλ πξντόλησλ

Έξεπλα ζε εζληθό θαη ηνπηθό επίπεδν γηα ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ πνηθηιηώλ θαζώο θαη ηε 

βειηίσζε ησλ θαιιηεξγνύκελσλ πνηθηιηώλ κε ζηόρν ηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

επηπηώζεσλ ηεο θαιιηέξγεηαο 

Έξεπλα γηα ηελ αλάδεημε λέσλ κεζόδσλ θαιιηέξγεηαο, λέσλ θαιιηεξγεηηθώλ ηερληθώλ

Πξνώζεζε θαηλνηόκσλ, θεξδνθόξσλ θαιιηεξγεηώλ

Δθπαίδεπζε ησλ παξαγσγώλ ζε λέεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο, θαη ζε ζέκαηα πξνώζεζεο 

θαη εκπνξίαο ησλ πξντόλησλ.

Δπελδύζεηο ζηελ ηππνπνίεζε-ζπζθεπαζία-κεηαπνίεζε ησλ πξντόλησλ

Πηζηνπνίεζε πξντόλησλ θαη πξνώζεζή ηνπο ζηελ εγρώξηα θαη δηεζλή αγνξά θαζώο θαη 

δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο

Δλέξγεηεο πξνώζεζεο παξαδνζηαθώλ πνηθηιηώλ θαη πξντόλησλ 

Γηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηα θαη εμάιεηςε ηεο λνζείαο ζηα παξαγόκελα πξντόληα.



Οξγάλσζε γηα ηελ Δπίηεπμε ησλ Σηόρσλ

ύζηαζε κηαο Οκάδαο Παξαγσγώλ ανά προϊόν ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο

Πξαγκαηνπνίεζε πνηνηηθώλ ειέγρσλ ζε όια ηα ζηάδηα παξαγσγήο θαη εκπνξίαο

Δλέξγεηεο πξνώζεζεο ησλ πξντόλησλ ζε ηνπηθό, εζληθό επίπεδν θαη ζε επίπεδν εμαγσγώλ από Οκάδεο 

Παξαγσγώλ, Σπλεηαηξηζκώλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ρξεκαηνδόηεζε επελδύζεσλ ησλ Ο.Π. θαη ησλ 

ζπλεηαηξηζκώλ γηα ηε ηππνπνίεζε/ζπζθεπαζία-κεηαπνίεζε ησλ παξαγόκελσλ εηδώλ

Γηάξζξσζε ηνπ εκπνξίνπ κε όξνπο ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο ώζηε ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα λα πξνζδηνξίδεηαη ηόζν πνζνηηθά όζν θαη πνηνηηθά από ηε δήηεζε ηεο αγνξάο

Δλεκέξσζε θαη θαηάξηηζε παξαγσγώλ θαη γεσηερληθώλ ζε ζέκαηα θαλόλσλ νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο, 

πηζηνπνίεζεο, ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ πξντόλησλ

Παξνρή θηλήηξσλ γηα επηρεηξεκαηηθέο επελδύζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ηδηαίηεξα ζε 

νκάδεο παξαγσγώλ

Δθζπγρξνληζκόο ησλ ππαξρόλησλ κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο-ηππνπνίεζεο, κεηαπνίεζεο.

ύζηαζε θαη ιεηηνπξγία δεκνπξαηεξίνπ γηα ηνλ εθνδηαζκό ηεο εγρώξηαο αγνξάο θαη θαη ηελ δηείζδπζε 

ζε λέεο αγνξέο

ύζηαζε ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνζείαο ησλ πξντόλησλ

Αλαγλσξηζκέλν εκπνξηθό ζήκα ηνπ θάζε πξντόληνο έλα γηα θάζε πξντόλ ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο 

εληαγκέλν ζην Δζληθό Σήκα κε ηνπηθέο αλαθνξέο

Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο, εθαξκνγή πνηνηηθώλ θξηηεξίσλ, ζέζπηζε 

θαλόλσλ κεηαζπιιεθηηθώλ ρεηξηζκώλ.

Έληαμε λέσλ θαιιηεξγνύκελσλ εθηάζεσλ ζηα αγξνπεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα (βηνινγηθή γεσξγία)



Ρροϊό
ν:

Ρροϊόντα από αιγοπρόβειο γάλα και κρζασ

Ρεριγ
ραφι

Το αιγοπρόβειο γάλα διατίκεται ςε τυροκομικζσ επιχειριςεισ που υπάρχουν ςε όλο τον Κεςςαλικό χϊρο. Το ςφνολο των
τυροκομικϊν επιχειριςεων παράγει Ρροϊόντα ονομαςίασ Ρροελεφςεωσ τθρϊντασ τθν προβλεπόμενθ διαδικαςία, ενϊ μερικζσ
επιχειριςεισ τθσ ηϊνθσ δραςτθριοποιοφνται και ςτισ εξαγωγζσ .

Το κρζασ ςτθν Κεςςαλία ωσ επί το πλείςτον καταναλϊνεται νωπό, χωρίσ να υποςτεί κάποια επεξεργαςία μετά τθ ςφαγι των ηϊων

. Ρολφ μικρζσ είναι οι ποςότθτεσ του κρζατοσ που υφίςτανται κάποιασ μορφισ μεταποίθςθ.

Ριςτοποιθμζνα ωσ Ρροϊόντα προςτατευόμενθσ ονομαςίασ προζλευςθσ (ΡΟΡ) είναι το Αρνάκι Κατςικάκι Ελαςςόνασ, Κατςικάκι

Σκοπζλου Κεραμιδίου, Αρνάκι Ορεινισ Αργικζασ

Ρροτε
ινόμε
νεσ
Ενζργ
ειεσ

Βελτίωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Εξαςφάλιςθ ντόπιου γενετικοφ υλικοφ (ντόπιεσ φυλζσ προβάτων και αιγϊν) εφοδιαςμζνου με πιςτοποιθτικό υγείασ και

υψθλισ γενετικισ αξίασ

Εφαρμογι προτφπου ποιότθτασ ςχετικά με τισ ςυνκικεσ εκτροφισ

Δθμιουργία ικανοφ αρικμοφ οργανωμζνων και ςφγχρονων κτθνοτροφικϊν μονάδων (υποςτιριξθ ενςταβλιςμζνθσ

αιγοπροβατοτροφίασ)

Αφξθςθ του μζςου μεγζκουσ των εκμεταλλεφςεων ενςταβλιςμζνθσ εκτροφισ

Εξαςφάλιςθ τθσ παραγωγισ τελικοφ προϊόντοσ ςτακερισ ποιότθτασ, υψθλϊν προδιαγραφϊν και αςφάλειασ - Καταπολζμθςθ

νοκείασ ςτο αιγοπρόβειο γάλα

Εξαςφάλιςθ επάρκειασ ηωοτροφϊν

Ρροςταςία τθσ ντόπιασ παραγωγισ, με τθ χρθςιμοποίθςθ των ντόπιων ηωοτροφϊν (ςτο μεγαλφτερο δυνατό ποςοςτό)

Επζκταςθ των φιλοπεριβαλλοντικϊν μεκόδων εκτροφισ με πιςτοποιθμζνα ςυςτιματα παραγωγισ και ςτόχο τθν αειφορικι

παραγωγι

Επζκταςθ των βιολογικϊν εκτροφϊν

Φιλοπεριβαλλοντικι διαχείριςθ αποβλιτων

Εσηθή Παξαγσγή θαη Γαιαθηνθνκηθά Πξντόληα



Γηαρείξηζε βνζθνηφπσλ, αληηκεηψπηζε ππεξβφζθεζεο κε ηελ εθαξκνγή δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ

Πξάζηλε δηαρείξηζε απνβιήησλ γηα παξαγσγή βηναεξίνπ

Αλαθχθισζε ησλ λεξψλ, θνκπνζηνπνίεζε ηεο θνπξηάο

Πξνψζεζε παξαδνζηαθψλ θαη πνηνηηθψλ πξντφλησλ

Πξνψζεζε πξντφλησλ ΠΟΠ (π.ρ. θέηα, γξαβηέξα Αγξάθσλ, θαζέξη)

Καηαγξαθή, αλαγλψξηζε θαη πξνψζεζε πξντφλησλ αηγνπξνβαηνηξνθίαο σο Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Δ. ή κε ζπγθεθξηκέλν

αλαγλσξίζηκν ζήκα (π.ρ. θαηζηθάθη θνπέινπ, θαηζηθάθη θαη αξλάθη Διαζζφλαο)

Δλεκέξσζε θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ γηα ηα ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ

Δλίζρπζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ θαη δηαζχλδεζή ηνπ κε ηα ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντφληα

Δλίζρπζε κηθξψλ νηθνγελεηαθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο πνπ επηηξέπεη ηελ

ηπξνθφκεζε απφ κε παζηεξησκέλν γάια απφ κηθξά, παξαδνζηαθά ηπξνθνκεία θαη απφ ηνπ ηδίνπο ηνπο θηελνηξφθνπο

ηπξνθφκνπο

Δμαζθάιηζε ησλ αδεηψλ ηπξνθνκείσλ θαη θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε ηε δηαδηθαζία «One-stop-shop»

Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ θαη θαλφλσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ληφπηαο, εθηαηηθήο θηελνηξνθίαο

Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ρξήζεσλ γεο

Γεκηνπξγία θηελνηξνθηθψλ δσλψλ

Αλάπηπμε δεκνηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο βνζθνηφπσλ

Ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο θξέαηνο

Πποϊόνηα από αιγοππόβειο γάλα και κπέαρ

Πποηεινόμενερ Δνέπγειερ (ζςνέσεια)



Ρροϊόν: Ρροϊόντα από αγελαδινό γάλα και βόειο κρζασ

Ρεριγραφι Πλο το αγελαδινό γάλα που παράγεται μεταποιείται ,παραδίδεται ςτισ γαλακτοβιομθχανίεσ για τθν
παραγωγι του νωποφ παςτεριωμζνου γάλακτοσ και μια ςειρά άλλων προϊόντων γάλακτοσ (τυριά,
γιαοφρτια).

Ρροτεινόμενεσ
Ενζργειεσ

Βελτίωςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Αναβάκμιςθ και βελτίωςθ μονάδων βοοτροφίασ – αφξθςθ των αποδόςεων ςε γάλα και κρζασ

Αφξθςθ του μζςου μεγζκουσ των εκμεταλλεφςεων και εκςυγχρονιςμόσ αυτϊν με ςτόχο τθ μείωςθ

του κόςτουσ

Ενίςχυςθ τθσ αγελαίασ/ελεφκερθσ ορεινισ βοοτροφίασ με τθ δθμιουργία ελεγχόμενων

κτθνοτροφικϊν ηωνϊν

Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ ςτθν ενςταβλιςμζνθ βοοτροφία

Επζκταςθ των φιλοπεριβαλλοντικϊν μεκόδων εκτροφισ με πιςτοποιθμζνα ςυςτιματα παραγωγισ

Επζκταςθ τθσ βιολογικισ βοοτροφίασ

Εφαρμογι ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων διαχείριςθσ των εκτροφϊν με ζλεγχο των παραγόμενων

προϊόντων (ςφςτθμα βόειου/μοςχαρίςιου κρζατοσ ποιότθτασ)

Κάλυψθ τθσ εγχϊριασ και τοπικισ ηιτθςθσ ςε βόειο κρζασ και αγελαδινό γάλα

Καταπολζμθςθ τθσ νοκείασ με ειςαγόμενο αγελαδινό γάλα

Εκτροφι γενετικά βελτιωμζνων αγελάδων με αυξθμζνθ παραγωγικότθτα και προςδόκιμο ηωισ

Αναγνϊριςθ και ςιμανςθ των προϊόντων βόειου κρζατοσ ωσ Ρ.Ο.Ρ. ι/και Ρ.Γ.Ε. και προϊκθςι

τουσ

Εξαςφάλιςθ των απαιτοφμενων ηωοτροφϊν ςε ποιότθτα και ποςότθτα

Χοίρειο κρζασ (αλλαντικά Τρικάλων)



ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ
Σξόπνη Δπηηεπμεο Σσλ ηόρσλ

Έξεπλα γηα ηε δεκηνπξγία βειηησκέλσλ ειιεληθώλ θπιώλ 

Δθαξκνγή ηεο ηρλειαζηκόηεηαο 

Παξαγσγή θαη πξνώζεζε πηζηνπνηεκέλσλ πνηνηηθώλ πξντόλησλ 

Καηάξηηζε εθηξνθέσλ ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη θαιήο δηαβίσζεο ησλ δώσλ

Πξαγκαηνπνίεζε επελδύζεσλ πνπ απνζθνπνύλ θπξίσο ζηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ εθκεηαιιεύζεσλ θαη ηελ θαζεηνπνίεζε 

ηεο παξαγσγήο 

Δθπαίδεπζε παξαγσγώλ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο ησλ δώσλ θαη δηαρείξηζεο ησλ βνζθνηόπσλ

Οξγάλσζε γηα ηελ Δπίηεπμε ησλ ηόρσλ

ύζηαζε 1-3 νκάδσλ παξαγσγώλ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο κε ηνπο παξαπάλσ ζηόρνπο ζηηο δξαζηεξηόηεηέο 

Αλαγλσξηζκέλν εκπνξηθό ζήκα. Έλα ζε θάζε Πεξηθέξεηα εληαγκέλν ζην Δζληθό Σήκα κε ηνπηθέο αλαθνξέο (Διιεληθό Πξντόλ –

Παξαδνζηαθά Πξντόληα Εσηθήο Πξνέιεπζεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο– Πεξηνρή ή Τόπνο ή Δκπνξηθή νλνκαζία) 

Έξεπλα θαη εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ 

Παξνρή θηλήηξσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ αηγνπξνβαηνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ 

κνλάδσλ ζηαβιηζκέλεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο

Γεκηνπξγία βειηησκέλσλ ειιεληθώλ θπιώλ, νη νπνίεο ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηα δώα μέλεο πξνέιεπζεο, ζσξαθίδνληαο, έηζη, ην πξντόλ 

ηεο θέηαο

Υξεκαηνδόηεζε πξνγξακκάησλ γελεηηθήο βειηίσζεο γηα ηελ αύμεζε ησλ απνδόζεσλ ζε πξόβεην θαη αίγεην γάια 

Πξνώζεζε ηεο εηζαγσγήο θαηλνηόκσλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο ζηελ θηελνηξνθία θαη εηδηθά ζηνλ ηνκέα ειέγρνπ ησλ απνδόζεσλ ησλ 

δώσλ

Παξνρή εληζρύζεσλ γηα αλάπηπμε κηθξώλ κεηαπνηεηηθώλ κνλάδσλ (π.ρ. ηπξνθνκεία, κηθξέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο θξέαηνο, θιπ.)

Δθπαίδεπζε παξαγσγώλ γηα ηελ εθαξκνγή πξαθηηθώλ πγηεηλήο 

Τηνζέηεζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ θαη ηνπηθώλ ζεκάησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο. 

Δλέξγεηεο πξνώζεζεο ηνπ βόεηνπ θξέαηνο θαη γάιαθηνο θαζώο θαη ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντόλησλ ηνπ από ηηο νκάδεο παξαγσγώλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο

Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζε όια ηα ζηάδηα παξαγσγήο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ηεο πγηεηλήο 

θαη αζθάιεηαο ησλ δώσλ



Πξντόληα ηρζπνθαιιηέξγεηαο/Αιηείαο

ηόρνη

Τπνζηήξημε ηεο πδαηνθαιιηεξγεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο

Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο αιηεπηηθώλ πξντόλησλ

Δλίζρπζε ηεο πξνώζεζεο θαη δηαθήκηζεο θαζώο θαη ηεο δεκηνπξγίαο επώλπκσλ αιηεπηηθώλ πξντόλησλ

Δμαζθάιηζε ζηαζεξήο πνηόηεηαο ηνπ παξαγόκελνπ πξντόληνο

Δλίζρπζε ηεο εθαξκνγήο πξνηύπσλ πνηόηεηαο (ISO14001, HACCP)

Δπέθηαζε θηινπεξηβαιινληηθώλ κεζόδσλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο κε πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο 

Σξόπνη επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ

Έξεπλα γηα ηε ρξήζε λέσλ θαηλνηνκηθώλ ηερληθώλ 

Πξνώζεζε επώλπκσλ αιηεπηηθώλ πξντόλησλ 

Δπέλδπζε ζε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία

Οξγάλσζε γηα ηελ Δπίηεπμε ησλ ηόρσλ

Καηάξηηζε θαη εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ αιηεπηηθήο δηαρείξηζεο

Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο ρξήζεο λέσλ θαηλνηνκηθώλ ηερληθώλ θαη ηερλνινγηώλ

Καζνξηζκόο δσλώλ πδαηνθαιιηέξγεηαο «Πεξηνρέο Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Υδαηνθαιιηεξγεηώλ (Π.Ο.Α.Υ.)», 

παξαγσγήο αιηεπκάησλ θαη πξνζηαζία ησλ πεξηνρώλ απηώλ από ηελ επίδξαζε κε ζπκβαηώλ δξαζηεξηνηήησλ

ύληαμε Μειεηώλ Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ θαη εληαηηθνπνίεζε ειέγρσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

όξσλ

Παξαθνινύζεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ θαη ησλ παξακέηξσλ ησλ ζαιαζζώλ



Παξαδνζηαθά πξντόληα Θεζζαιίαο

Σν ζχλνιν ησλ πξντφλησλ κε νλνκαζία πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) είλαη ηα παξαθάησ:

ΠΟΠ Καζέξη, ΠΟΠ Φέηα, ΠΟΠ Μαλνχξη, ΠΟΠ Γαινηχξη, ΠΟΠ Μπάηδνο, ΠΟΠ Γξαβηέξα Αγξάθσλ, ΠΟΠ Διηά Πειίνπ –

Βφινπ, ΠΟΠ Μήια Εαγνξάο, Φηξίθηα Πειίνπ, Μήια θαη Κάζηαλα Μειηβνίαο, Παηάηα Καιιηπεχθεο, Ακχγδαια πθνπξίνπ –

Αικπξνχ, Κεξάζηα θαη Μήια Αγηάο, Αξλάθη θαη Καηζηθάθη Διαζζφλαο ΠΟΠ, Καηζηθάθη θνπέινπ, Αξλάθη Οξεηλήο

Αξγηζέαο, Αιιαληηθά Σξηθάισλ, Σζίπνπξν Σπξλάβνπ.
ηόρνη

•Βειηίσζε πνηφηεηαο, ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο ηνπηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ

•Πηζηνπνίεζε πξντφλησλ

•Δλέξγεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη ζχλδεζή ηνπο κε

ηνλ αγξνηνπξηζκφ

•Πξνψζεζε πξντφλησλ Π.Ο.Π/Π.Γ.Δ. (π.ρ. θαζέξη, θέηα, καλνχξη, κήια)

•Καηαρψξεζε ζην κεηξψν Π.Ο.Π./Π.Γ.Δ. λέσλ πξντφλησλ (π.ρ. ακχγδαια πθνπξίνπ-Αικπξνχ)

•Δλεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ γηα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ

•Δλίζρπζε ηεο εκπνξίαο ησλ παξαδνζηαθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο

•Δλίζρπζε ηεο πξνψζεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ κέζσ ηνπ αγξνηνπξηζκνχ

•Πηζηνπνίεζε ρψξσλ εζηίαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά ηνπηθά παξαγφκελα αγξνηηθά πξντφληα ηεο Πεξηθέξεηαο

Θεζζαιίαο



Σπόπορ:

•Πηζηνπνίεζε/ηππνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ 

•Πξνβνιή ησλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ

Οπγάνωζη για ηην Δπίηεςξη ηων ηόσων

•χζηαζε Οκάδαο Παξαγσγψλ γηα ηα ΠΟΠ θαη ΠΓΔ πξντφληα ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαζψο θαη 

Οκάδαο (ηεο ίδηαο ή άιιεο) γηα ηα παξαδνζηαθά πξντφληα κε ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο.

•Αλαγλσξηζκέλν εκπνξηθφ ζήκα. Έλα ζε θάζε Πεξηθέξεηα εληαγκέλν ζην Δζληθφ ήκα κε ηνπηθέο αλαθνξέο 

(π.ρ., Διιεληθφ Πξντφλ – Παξαδνζηαθά πξντφληα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο – Πεξηνρή ή Σφπνο ή Δκπνξηθή 

Ολνκαζία)

•Δλέξγεηεο πξνψζεζεο ησλ Παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ απφ ηηο νκάδεο παξαγσγψλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Θεζζαιίαο

•Έξεπλα θαη εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ απφ ηελ παξαγσγή σο ηνλ 

ηειηθφ θαηαλαισηή

•Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο, εθαξκνγή πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ 

•Δλεκέξσζε θαη θαηάξηηζε παξαγσγψλ ζε ζέκαηα πηζηνπνίεζεο, ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο



Έπγα ςποδομήρ για ηην ζηήπιξη ηων καλλιεπγειών

Γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπ θαιαζηνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα απνθηνχλ ηα έξγα ππνδνκήο γηα 

ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ φπσο αξδεπηηθά έξγα, αιηεπηηθά θαηαθχγηα, αγξνηηθφο 

εμειεθηξηζκφο, γεσηξήζεηο θ.α. (Παξάξηεκα 1).

Πεξηνρέο κε θαιφ δίθηπν ππνδνκψλ κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο έηζη ψζηε λα εληζρχζνπλ ηα 

αληαγσληζηηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα θαη λα δηεπξχλνπλ ηελ αγνξά ηνπο. 

Στα έργα σποδομής ποσ θα πραγματοποιηθούν θα πρέπει να ληφθούν σπόψη:

•Οι ςποδομέρ μεηαθοπάρ. Ζ αλάπηπμε δηθηχσλ κεηαμχ ησλ αγξνηηθψλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ αγνξψλ βειηηψλεη 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, ζπλδένληαο ηηο αγξνηηθέο απηέο πεξηνρέο κε ηελ επξχηεξε νηθνλνκία. Ζ 

γεσγξαθηθή ηεο ζέζε ηεο Θεζζαιίαο, ζην θέληξν ηεο ρψξαο, εθηφο απφ ηελ πξφζβαζε ζην νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν Βνξξά-

Νφηνπ θαη ηελ ζρεδηαδφκελε πξφζβαζε ζηελ Δγλαηία Οδφ, πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηα Γηεπξσπατθά δίθηπα κεηαθνξψλ αιιά θαη ε 

χπαξμε ηνπ αεξνδξνκίνπ Αγρηάινπ απνηεινχλ δπλαηά ζεκεία γηα ηελ κεηεμέιημε ηεο Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ζε δηεζλέο θέληξν 

εκπνξίνπ αγξνηηθψλ πνξτφλησλ .

•Ζ οπθολογική καηανομή ηος νεπού, κε ζηφρν ην ζχζηεκα ησλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θαηά ην δπλαηφλ 

πιεξέζηεξε θαη νξζνινγηθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε λεξφ, κε ζηφρν ηελ αεηθφξν αγξνηηθή αλάπηπμε . Ζ αξδεπφκελε έθηαζε 

κπνξεί λα απμεζεί κε κηθξά έξγα (θξάγκαηα, πδαηνδεμακελέο) πνπ ζπγθεληξψλνπλ επηθαλεηαθά λεξά γηα άξδεπζε θαη εκπινπηηζκφ 

ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ.

•Ζ μεηαποίηζη ηων αγποηικών πποϊόνηων, ε νπνία ζε ζεκαληηθφ βαζκφ επεξεάδεη ηελ πνξεία ηνπ ίδηνπ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, 

εκθαλίδεη πξνβιήκαηα ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο, πνηφηεηαο, θαη ηππνπνίεζεο, θαζψο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ παξαγσγηθψλ 

ππνδνκψλ. Σα πξνβιήκαηα ζπλδένληαη επίζεο θαη κε ηελ αδπλακία νξγάλσζεο εκπνξηθψλ δηθηχσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο 

παξαγσγήο ζηηο δηεζλείο αγνξέο ελψ ε ζχλδεζε κεηαπνίεζεο θαη ππεξεζηψλ, ε δηθηχσζε θαζψο θαη ε δηαζχλδεζε κε ηα εξεπλεηηθά 

θέληξα δελ έρνπλ αλαπηπρζεί επαξθψο

•Οι ςποδομέρ  επικοινωνιών και επισειπημαηικόηηηαρ. Ζ απμαλφκελε ζεκαζία ησλ ππνδνκψλ επηθνηλσλίαο ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο δίλεη έκθαζε ζηελ πνηφηεηα παξά ζηελ ππθλφηεηα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε χπαξμε πςειήο πνηφηεηαο ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ζπλδέζεσλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο απνηειεί ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ην νπνίν κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε 



σέδιο σπημαηοδόηηζηρ

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ ππνζηήξημεο ησλ επηιεγκέλσλ πξντφλησλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα

απφ ηνπο άμνλεο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο (ΔΠΑ) ηνπ

Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΠΔΠ) Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο – Ζπείξνπ

αιιά θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε «ΔΠΠΔΡΑΑ».

Δπίζεο, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα γίλεη απφ ην Πξφγξακκα

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2007-2013, απφ δξάζεηο ηνπ λένπ Αλαπηπμηαθνχ (Δπελδπηηθνχ)

Νφκνπ θαη ην Σακείν Αγξνηηθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.

πγθεθξηκέλα απφ ην ΠΑΑ 2007-2013 κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ άκεζα, δξάζεηο πνπ

αθνξνχλ ηε ζηήξημε παξαγσγήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ (ζρέδηα βειηίσζεο, εγγεηνβειηησηηθά έξγα,

δεκφζηα έξγα ΟΠΑΑΥ), ηελ ίδξπζε ή βειηίσζε κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο θαη ηελ

ελίζρπζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ εκπνξίαο παξαδνζηαθψλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ

(ηδησηηθά ΟΠΑΑΥ, LEADER). Δλψ γηα ηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο, ε δξάζεηο ελίζρπζεο ησλ αιηέσλ

θαζψο θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ δεκνζίσλ έξγσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηνπ ΔΠΑΛ 2007-

2013.



Γπάζειρ Τποζηήπιξηρ ηος Καλαθιού
Ζ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηα επηιεγκέλα αγξνηηθά θαη θηελνηξνθηθά πξντόληα,

πξνρσξάεη ζηελ πινπνίεζε ησλ παξαθάησ δξάζεσλ:

•Αγροδιατροφικι Σφμπραξθσ με ςτόχο τθ δθμιουργία Θεςςαλικισ ταυτότθτασ ςτα αγροτικά και κτθνοτροφικά

προϊόντα με το ςιμα «ThessAgro»

•θλεκτρονικό δθμοπρατιριο και θλεκτρονικό παρατθρθτιριο τιμϊν

Αγξνδηαηξνθηθή ζύκπξαμε

Ζ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο πξνρσξάεη ζηελ δεκηνπξγία θαη ελεξγνπνίεζε αγξνηνδηαηξνθηθήο ζύκπξαμεο ζε επίπεδν 

Πεξηθέξεηαο, κε ηε κνξθή αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο (ΑΜΚ).

Σηελ ΑΜΚ ζα ζπκκεηέρνπλ ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, ηα Δκπνξηθά Δπηκειεηήξηα, ην ΓΔΩΤΔΔ, νη δήκνη, νη Γεσπνληθνί θαη 

Κηεληαηξηθνί Σύιινγνη, νη Σπλεηαηξηζκνί, νη ΔΑΣ, νη νκάδεο παξαγσγώλ θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο αγξνηηθώλ πξντόλησλ 

ηεο Θεζζαιίαο (κεηαπνηεηέο, ζπζθεπαζηέο θαη έκπνξνη) θαη νη ελώζεηο θαηαλαισηώλ ».

Τα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζεζνύλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο είλαη ηα παξαθάησ:

Βιμα 1:: Διαβοφλευςθ για τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ τθσ Αγροδιατροφικισ
Σφμπραξθσ

Βιμα 2: Εφρεςθ χϊρου εγκατάςταςθσ τθσ εταιρείασ

Βιμα 3: Σχζδιο Καταςτατικοφ – Αποςτολι Ρρόςκλθςθσ Μετόχων για τθ
ςυμμετοχι ςτθν ΑΜΚ εταιρεία

Βιμα 4: Κατάρτιςθ καταςτατικοφ που κα υποβλθκεί ςτο Ρρωτοδικείο

Βιμα 5: Σφςταςθ ΑΜΚ εταιρείασ



Γημοππαηήπιο αγποηικών πποϊόνηων

Ωο δεκνπξαηήξην ζεσξείηαη κηα ζπκβαηηθά ή ςεθηαθά νξγαλσκέλε αγνξά αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο νη

παξαγσγνί πξνζθέξνπλ ηα πξντφληα απηά ζε ελδηαθεξφκελνπο αγνξαζηέο κε ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκεο ηηκέο, ελψ ε

δηαπξαγκάηεπζε θαη ε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο ηηκήο αλά πξντφλ, νη ζρεηηθέο πσιήζεηο θαη νη πιεξσκέο ιακβάλνπλ ρψξα

εληφο θαη δηά ηνπ Γεκνπξαηεξίνπ.

Σα δεκνπξαηήξηα αγξνηηθψλ πξντφλησλ νξγαλψλνληαη θαη δηνηθνχληαη σο αλψλπκεο εηαηξίεο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ

νπνίσλ ζπκκεηέρνπλ νη πιινγηθέο Αγξνηηθέο Οξγαλψζεηο, νη θαηά ηφπνλ αξκφδηεο Πεξηθεξεηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη ΟΣΑ,

ηδηψηεο θαζψο θαη ην Γεκφζην, εθπξνζσπνχκελν απφ ην ΤΠ.Α.Α.Σ. ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο δεκνπξαηεξίσλ κεηέρνπλ επίζεο

ηα επηκειεηήξηα θαη ελδηαθεξφκελνη ηδηψηεο. Οη θνξείο ηεο Πεξηθεξεηαθήο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη νη ΑΟ πξέπεη λα

ειέγρνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 51% ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ.

Γιάγπαμμα 10. ύζηημα διασείπιζηρ 

δημοππαηηπίος Θεζζαλικών 

πποϊόνηων



Γιαμόπθωζη Καλλιεπγηηικού σεδίος Θεζζαλίαρ

Μεηά ηελ νξηζηηθή νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο, πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ηε ζεηξά θαηάηαμεο

ησλ επηιεγκέλσλ πξντφλησλ, ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, ζα πξνρσξήζεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ

ζρεδίνπ ηεο Θεζζαιίαο, φπνπ ζα απνζαθελίδνληαη νη πνζφηεηεο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ πξντφλησλ αλά Γήκν

θαη αλά Κνηλφηεηα, ην θφζηνο ππνδνκψλ θαζψο θαη νη ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνί ηνπ δεκνζίνπ πνπ ζα

ζηεξίμνπλ ην «Καιάζη ησλ Θεζζαιηθψλ Πξντφλησλ».

Σέινο, ζην παξαπάλσ ζρέδην ζα ππάξμεη ζαθέο ρξνλνδηάγξακκα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ πξντφλησλ πνπ

ζα επηιεγνχλ ζην «Καιάζη Θεζζαιηθψλ Πξντφλησλ».
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