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Η ομάδα εργασίας 

 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 ΕΛΓΟ Δήμητρα

 Αμερικανική Γεωργική Σχολή

 Τράπεζα Πειραιώς



Ολοκλήρωση Ά Φάσης

 Συλλογή πληροφορίας, Βιβλιογραφική έρευνα, 
έρευνα πεδίου

 Εκπόνηση ανάλυσης SWOT

 Στρατηγικό πλαίσιο και εξειδίκευση πολιτικής 



SWOT Analysis 

 Κύριες Απειλές-Αδυναμίες

 Χαμηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία

 Έλλειψη βασικών και ψηφιακών υποδομών

 Δημογραφική συρρίκνωση-αδιαφορία ενασχόλησης

 Χαμηλό επίπεδο καταγραφής και δήλωσης 
παραγωγής –ανοργάνωτο & πρόχειρο εμπόριο

 Αργή προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή



SWOT Analysis 

 Κύριες Δυνατότητες-Ευκαιρίες

 Φυσική αξία (αγροτική παραγωγή) και φυσικό κάλος 
(δυνατότητες ανάπτυξης και σύνδεσης με τριτογενή 
τομέα)

 Εγγύτητα στα κέντρα κατανάλωσης

 Χρηματοδοτικά εργαλεία

 Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης (σχεδιασμός και 
σύνδεση)



Στρατηγικό πλαίσιο και Εξειδίκευση πολιτικής
Προτάσεις υπό διερεύνηση

 Φυτική παραγωγή (13 προτάσεις)

 Ζωική παραγωγή (11 προτάσεις)

 Μελισσοκομία (15 προτάσεις)

 Εδαφοϋδατικοί πόροι (5 προτάσεις)

 Πολυλειτουργικά αγροκτήματα (7 προτάσεις)



Αντικειμενικοί στόχοι

 Τι επιθυμούμε να πετύχουμε:

- Ενδυνάμωση κα διασύνδεση μεταξύ των θεσμικών φορέων

- Υποστήριξη συλλογικών σχημάτων

- Τεχνογνωσία στους αγρότες

- Δημιουργία απαραίτητων υποδομών

- Υποστήριξη καινοτόμων πρακτικών 

- Διασύνδεση πρωτογενούς-τριτογενούς τομέα

- Μείωση διαχειριστικού κόστους
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Φυτική Παραγωγή

Αναπτυγμένες

 Ελιά

 Σύκα

 Αντιμετώπιση αδυναμιών- απειλών:

 Κλιματική αλλαγή

 Δημογραφικό ζήτημα

 Ελλιπείς γνώσεις



Ζωική Παραγωγή

 Αιγοπρόβατα

 Χοιροτροφία

 Βοοειδή

 Αντιμετώπιση αδυναμιών- απειλών:

 Μικρό μέγεθος εκμεταλλεύσεων

 Πρόχειρες εγκαταστάσεις

 Δημογραφικό ζήτημα



Ζωική Παραγωγή - Βοσκότοποι

 Ζητήματα διαθεσιμότητας και καταλληλότητας
βοσκότοπων

 Προβλήματα από απαγόρευση βόσκησης, 

 Σχέδια διαχείρισης βοσκοτόπων



Μελισσοκομία

 Αντιμετώπιση αδυναμιών- απειλών:

 Το πεύκο, κύρια πηγή μελιτώματος έχει καεί μαζί με τα 
υπόλοιπα φυτικά είδη μελισσοβοσκής

 Προσωρινή διαχείριση των μελισσιών

 Μελλοντική κατάσταση



Αλιεία - Ιχθυοκαλλιέργειες

 Αντιμετώπιση αδυναμιών- απειλών:

 Αλιεία χωρίς υποδομές (ιχθυόσκαλα, ψυκτικές 
εγκαταστάσεις)

 Δυναμικό παραγωγής / Εξαγωγές



Εδαφοϋδατικοί πόροι

Αντιμετώπιση αδυναμιών- απειλών:

 Υπάρχουν νερά αλλά δεν υπάρχουν υποδομές 
αξιοποίησης

 Δεν υπάρχει γνώση των εδαφών, δύσκολη η 
καλλιέργεια (λίπανση)



Πολυλειτουργικά αγροκτήματα

Αντιμετώπιση αδυναμιών- απειλών:

 Συμπληρωματικές πηγές εισοδήματος (υπηρεσίες και 
λιανικές πωλήσεις

 Εντοπίζονται περιπτώσεις που μπορούν να 
μετατραπούν

 Προεργασία και σύνδεση (ανάδειξη προϊόντων και 
branding) 



Προτεινόμενη στρατηγική

Τρεις άξονες

 Ανθρώπινο δυναμικό

 Υποδομές

 Οργάνωση 
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Πρώτες προτεινόμενες δράσεις

Με βάση την προτεινόμενη στρατηγική 
επιλέχθηκαν τα πρώτα προτεινόμενα έργα 
με κριτήριο την αναγκαιότητα και την 
ωριμότητα των συνθηκών αλλά και την 
ύπαρξη χρηματοδοτικών εργαλείων
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Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού

Ανθρώπινοι πόροι 

Δράσεις εκπαίδευσης-επιμόρφωσης τοπικών 
παραγωγών, κτηνοτρόφων, αλιέων, και στελεχών 
του κλάδου της μεταποίησης
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Έργα υποδομής και υποστήριξης της 
πρωτογενούς παραγωγής

 Φυτική παραγωγή

 Επαναφύτευση νέων δέντρων και προμήθεια υλικών και εργαλείων για την 
καλλιέργεια (μηχανήματα, εργαλεία, υλικά)

 Κατασκευή αρδευτικού δικτύου (κλειστοί αγωγοί, ταμιευτήρες κλπ)

 Δημιουργία χάρτη γονιμότητας και λογισμικού λίπανσης σε συνδυασμό με 
την ευφυή γεωργία
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Έργα υποδομής και υποστήριξης της 
πρωτογενούς παραγωγής

 Ζωική παραγωγή

 Δημιουργία εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών μονάδων και εξοπλισμός π.χ. 
αρμεκτήρια

 Σχέδιο Διαχείρισης Βοσκοτόπων ή προσωρινό Σχέδιο Διαχείρισης 
Βοσκοτόπων 

 Ίδρυση σφαγείου

 Ίδρυση κτηνοτροφικού πάρκου
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Έργα υποδομής και υποστήριξης της 
πρωτογενούς παραγωγής

 Μελισσοκομία 

1. Αναδασώσεις χρήση επιλεγμένων φυτικών ειδών της αναδασώσεις που

είναι ταυτόχρονα προσφέρουν τροφή για μέλισσες.

2. Σχέδιο αποκατάστασης καμένων εκτάσεων με προδιαγεγραμμένες θέσεις

για μελισσοκομεία
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Επενδύσεις στην Οργάνωση

 Υποστήριξη δημιουργίας συλλογικών οργάνων 
τοπικών επιχειρήσεων

 Υποστήριξη για τη δημιουργία συλλογικών οργάνων (ομάδες παραγωγών 
και συμβολαιακά σχήματα)

 Δημιουργία cluster επιχειρήσεων Αγροδιατροφής

 Δίκτυο πολυλειτουργικών-επειδικτικών αγροκτημάτων (υπηρεσίες 
ξενάγησης, επίδειξης, μαζικής εστίασης και λιανικών πωλήσεων)
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Προτεινόμενοι Φωτοδότες

 Έργα εμβληματικά που αποτελούν καλά 
παραδείγματα

 Δημιουργία, εφαρμογή και εκπαίδευση χρηστών Ευφυής Γεωργία σε τοπικό 
συνεταιρισμό

 Δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας με φωτοβολταϊκά πάρκα.
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Επόμενα Βήματα

 Εμβάθυνση, προτεραιοποίηση και εξειδίκευση 
πολιτικής και προτάσεων

 Θεσμικές και πολιτικές ανάγκες υποστήριξης

 Περαιτέρω διασύνδεση με το σύνολο της μελέτης και 
τις υπόλοιπες θεματικές μελέτες



Μελέτη Ανασυγκρότησης του Αγροδιατροφικού Τομέα 
στη Βόρεια Εύβοια

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!!

Επικοινωνία:Info@cvf.gr


