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Πξνο Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο, Πεξηθέξεηαο Κξήηεο 

 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

 

Ο ξφινο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα θαη ηεο κεηαπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ, ζηελ αλάπηπμε ηεο 

Κξήηεο, αλ θαη παξακειεκέλνο ηα ηειεπηαία ρξφληα, είλαη θαζνξηζηηθφο θαη πξέπεη λα εληζρπζεί 

κε δξάζεηο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα κε εθαξκνγή ζηαζεξψλ πνιηηηθψλ 

πνπ λα έρνπλ σο επίθεληξν ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ηεο Κξήηεο. Ζ ζεκεξηλή θνηλσληθφ- 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε επηβάιιεη ηελ άκεζε αληίδξαζε καο. Παξάιιεια κε ην  λέν 

απηνδηνηθεηηθφ κνληέινπ ηνπ «Καιιηθξάηε», αλαδχνληαη λέεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη λέεο 

πξννπηηθέο γηα λα μεπεξάζεη ε Πεξηθέξεηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη. 

 

Ζ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή πνπ θιείλεη εθέηνο 50 ρξφληα δσήο έρεη απνηειέζεη ην 

θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη παξακέλεη ε πην ζεκαληηθή θνηλή 

πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο  λσζεο. Τπάξρεη ζαθήο ζχλδεζε κεηαμχ ηεο γεσξγίαο, ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο θαη ηεο αεηθφξνπ 

δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ καο, φπσο ην λεξφ θαη ην έδαθνο. Ζ γεσξγία δελ είλαη 

κφλν ζεκαληηθή γηα ηε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ ηεο ΔΔ, αιιά απνηειεί θαη ηελ πεγή ησλ ηξνθίκσλ πνπ θηάλνπλ ζην πηάην 

καο. Οη γεσξγνί ηεο Δπξψπεο παξάγνπλ δεκφζηα αγαζά πνπ σθεινχλ ηελ θνηλσλία σο 

ζχλνιν. 

 

Ζ αιπζίδα εθνδηαζκνχ αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ απνηειεί ηνλ θαίξην θξίθν γηα ηε 

βησζηκφηεηα φρη κφλν ηεο γεσξγίαο, αιιά ηεο νηθνλνκίαο ζην ζχλνιφ ηεο θαη είλαη 

γεγνλφο απνδεθηφ απφ φινπο φηη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγξνδηαηξνθηθήο αιπζίδαο 

απφ ην γεσξγφ έσο ηνλ θαηαλαισηή, πξνζθέξεη εγγχεζε γηα ηε δηαηήξεζε ρηιηάδσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο ζε έλα αζηαζέο θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Ζ αγξνδηαηξνθηθή αιπζίδα ζηελ Διιάδα αληηκεησπίδεη πνιιά πξνβιήκαηα, ηα 

ζεκαληηθφηεξα εθ ησλ νπνίσλ είλαη α) ε έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη 

θαηαλφεζεο αλάκεζα ζηνπο θξίθνπο ηεο αγξνδηαηξνθηθήο αιπζίδαο, β) ε κεησκέλε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγξνηψλ-παξαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, γ) νη 

κεηαθνξέο θαη δ) ν απμεκέλνο βαζκφο κνλνπσιηαθήο δχλακεο ηεο Διιεληθήο 

βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. 

 

Αλαγλσξίδνληαο φια ηα παξαπάλσ, ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο πηζηεχεη φηη ε αλαζπγθξφηεζε 

ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα απνηειεί ην πξψην βήκα πξνθεηκέλνπ ε Κξήηε λα απνηειέζεη 

πφιν βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη πςειήο αληαγσληζηηθφηεηαο. Σα ηδηαίηεξα θνηλσληθά, 
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πνιηηηζκηθά θαη παξαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη ηα 

πιενλεθηήκαηά ηεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε βησζηκφηεηα ζηε γεσξγία θαη θαη   

επέθηαζε λα εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. ε απηά ηα 

πιαίζηα, ε ζηήξημε ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα, ν νπνίνο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο 

κε ηε βησζηκφηεηα ηνπ πξσηνγελή, απνηειεί ζηξαηεγηθή επηινγή γηα έλα ηζρπξφ 

αλαπηπμηαθφ θαη παξαγσγηθφ κνληέιν αλάπηπμεο θαη ηαπηφρξνλα ελζαξθψλεη ην φξακα 

γηα κηα βηψζηκε θαη πξάζηλε Κξήηε, πνπ ζα παξέρεη ζέζεηο εξγαζίαο, αζθάιεηα θαη 

επεκεξία ζηνπο πνιίηεο ηεο 

.  

ήκεξα, ν δεζκφο κεηαμχ ελφο πξντφληνο, ελφο ηφπνπ θαη ησλ θαηνίθσλ, δελ 

αληηπξνζσπεχεη απιά κηα θιεξνλνκηά πνπ πξέπεη λα δηαηεξεζεί, αιιά απνηειεί κηα 

ζεκαληηθή απηνηειή νηθνλνκηθή αμία, θαζψο νη θαηαλαισηέο ελδηαθέξνληαη φιν θαη πην 

πνιχ γηα ηελ πνηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ γεσγξαθηθή πξνέιεπζε θαη ηελ ηνπηθή 

παξάδνζε θαη ηα ηνπηθά έζηκα. 

 

 ακβάλνληαο ππφςε ηελ ζεηηθή επίδξαζε πνπ έρνπλ νη δεζκνί απηνί ζηελ βηψζηκε 

αγξνηηθή αλάπηπμε θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο βηνπνηθηιφηεηαο, ε λέα αηξεηή 

Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία ηεο 

θαζνδήγεζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ  νξέσλ γηα ηε δεκηνπξγία 

«ηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο 

». 

 

Σν ηξαηεγηθφ ρέδην είλαη δπλακηθό θαη κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη λα αθαηξνχληαη δξάζεηο 

θαη πξντφληα κε βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζπλζήθεο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ αγνξά. 

Δίλαη έλαο νδεγόο γηα φινπο ηνπο θνξείο γηα ηηο ππεξεζίεο θαη γηα φινπο καο. 

ηφρνο λα ζπληνληζηνχκε φινη καδί γηα λα έρνπκε έλα ηειηθφ θαιφ απνηέιεζκα, γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελή ηνκέα θαη ηεο κεηαπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ.  

 

Να υπ             υ    υ    π        υ    υ π    α  α                   

πα α            π   π    α   υ   α π       υ   α   α   α      υ   α 

 α α           π      α                       α   υ          αυ           α      

     α α α        α α  α    α  π        π      α π υ    υ   υ           

     α     π     υ     α         υ        π            α  α            α     

α        

 

Να π                     α        α  π υ              

ην ηξαηεγηθφ ρέδην πνπ έρεη ηελ κνξθή θεηκέλνπ απνηππψλεηαη ε πνιηηηθή ηεο Πεξηθέξεηαο 

θαη νη δξάζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο.  

ην δεχηεξν θείκελν, κε ηελ κνξθή πίλαθα, ππάξρνπλ δίπια ζε θάζε δξάζε νη θνξείο, νη 

ππεξεζίεο, νη νξγαληζκνί πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εκπιαθνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θάζε 
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δξάζεο.  Δπίζεο ζε άιιε ζηήιε πξνηείλνληαη νη πηζαλέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, φπνπ 

ρξεηάδνληαη.  

Απεπζχλεηαη: 

• ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 
• ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο  
• ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ηεο Κξήηεο θαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπο 
• ηνπο Γήκνπο θαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπο 
• ηα Δθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα 
• ηνπο Δπαγγεικαηηθνχο θνξείο  
• ηνπο Κνηλσληθνχο θνξείο 
• ε φινπο εκάο. 

 

Μεηά ηελ ςήθηζε απφ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ζα δηαλεκεζεί ζε φινπο ηνπο παξαπάλσ 

θνξείο. 

Οη θνξείο κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα πξέπεη λα αζρνιεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε απαηηνχκελε 

εμεηδίθεπζε γηα θάζε πεξηνρή θαη πξντφλ, λα θξνληίζνπλ λα γίλεη ε ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ (θνξέσλ, ππεξεζηψλ θιπ) θαη ε  απαηηνχκελε επηθνηλσλία ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δξάζεσλ ηνπ ρεδίνπ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.  

Πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε κέγηζηε δπλαηή θνηλσληθή ζπλαίλεζε θαη ζπκκεηνρή, δηαθνξεηηθά 

όιε ε πξνζπάζεηα ζα κείλεη άιιν έλα θείκελν ζηελ βηβιηνζήθε.  

 

Οη θνξείο (Πεξηθέξεηα, Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, Γήκνη κε ηηο ππεξεζίεο ηνπο, εθπαηδεπηηθά θαη 

εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, ζπιινγηθέο νξγαλψζεηο, αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο θιπ) ζα πξέπεη: 

• Να επηιέμνπλ ηηο δξάζεηο πνπ ζέινπλ λα ζηνρεχζνπλ 
• Να εηνηκάζνπλ ηηο θαηάιιειεο απαηηνχκελεο SWOT αλαιχζεηο θαη ηα Σερληθά Γειηία 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ γηα ρξεκαηνδφηεζε (γηα φζεο απφ ηηο δξάζεηο 
κπνξνχλ λα ηχρνπλ ρξεκαηνδφηεζεο).  

Με απηή ηελ δηαδηθαζία ζα επηηεπρζεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπλέξγηα θαη ην κέγηζην απνηέιεζκα 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα ηεο Κξήηεο.  

   

αο Δπραξηζηψ θαη εχρνκαη θαιή Δπηηπρία, ηελ νπνία έρεη ηφζε πνιχ αλάγθε ν ηφπνο καο θαη ε 

θνηλσλία. 

 

Ζξάθιεην 25/10/2011 

Με ηηκή 

 

Θεαλψ Βξέληδνπ θνξδαιάθε. 

……………. 
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1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

1.1 ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

Ζ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ζηελ νπνία βξηζθφκαζηε, έβαιε εθ ησλ πξαγκάησλ 

ην πιαίζην ηνπ δεκφζηνπ δηαιφγνπ. ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο, ην Αθαζάξηζην 

Δζληθφ Πξντφλ (Α.Δ.Π), απνηειείηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηδησηηθή θαηαλάισζε ε νπνία 

νπζηαζηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα θηλείηαη εξήκελ ηεο παξαγσγηθήο ηαπηφηεηαο θαη 

ηθαλφηεηαο, κεγεζχλνληαο ηφζν ην δεκφζην ρξένο φζν θαη ηα ειιείκκαηα πνπ ηφζν 

ηαιαηπσξνχλ ηε Υψξα καο.  

Ο πξσηνγελήο ηνκέαο θαη ε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ ηνπ ζηελ Διιάδα, ρσξίο ε Κξήηε 

λα εμαηξείηαη απφ ηνλ θαλφλα,  απνηειεί ηνλ ηνκέα πνπ ζπκππθλψλεη ηηο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ πξνηχπνπ θαη πνιιαπιαζηάδεη ηα πξνβιήκαηα. 

Δλδεηθηηθά ην 2009 νη εηζαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ αλήιζαλ ζε 6,5 δηο επξψ.  

Ο πξσηνγελήο ηνκέαο θαη ε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ ηνπ είλαη ζε θξίζηκε θακπή θαη 

είλαη απαξαίηεηε ε κεηαζηξνθή θαη κεηεμέιημή ηνπο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηελ κεηάβαζε απφ κηα επηδνηνχκελε γεσξγία ζε κηα γεσξγία φπνπ ην 

αγξνηηθφ εηζφδεκα ζα πξνέξρεηαη απφ ηελ παξαγσγή θαη φρη ηηο επηδνηήζεηο. ήκεξα ην 

κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη νη αληηζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη 

θνξείο θαη ηδηαίηεξα ε απξνζπκία  θαη ν θαθνθνξκηζκφο ησλ αγνξψλ θαη ε αδηαθνξία θαη 

απνγνήηεπζε ησλ αλζξψπσλ πνπ παξάγνπλ.   

Ζ Κξεηηθή Γηαηξνθή ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο αλαγλσξίζηεθε σο ην πην πγηεηλφ 

δηαηξνθηθφ πξφηππν, ζήκεξα φκσο ε Κξήηε, έρνληαο αιιάμεη ηηο δηαηξνθηθέο ηεο 

ζπλήζεηεο, έρεη απ‟ ηα πςειφηεξα πνζνζηά παρπζαξθίαο ζε ελήιηθεο θαη παηδηά. 

Αληίζηνηρα, ην λεζί απνηειεί ην κεγαιχηεξν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ηεο ρψξαο, φκσο ε 

Κξεηηθή Κνπδίλα θαη ηα ηνπηθά πξντφληα απνηεινχλ εμαηξέζεηο ζηελ πξνζθνξά 

ππεξεζηψλ εζηίαζεο ζε μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα. Γεδνκέλεο ηεο απνκάθξπλζεο ηφζν 

ησλ θαηνίθσλ ηεο Κξήηεο, φζν θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ απ‟ ηελ 

παξαδνζηαθή Κξεηηθή Γηαηξνθή, ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη κηα 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη λα εξγαζηεί πξνο ηελ δεκηνπξγία ελφο «θηλήκαηνο» γηα ηελ 

επηζηξνθή ζηελ πγηεηλή παξαδνζηαθή Κξεηηθή Γηαηξνθή θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

ήκεξα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ λέα ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη λέα ζρήκαηα δξάζεο 

γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά. Ζ γλψζε θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ είλαη κνλφδξνκνο. ηελ κεηεμέιημε απηή ν 

θξίζηκνο παξάγνληαο είλαη ν άλζξσπνο θαη γη‟ απηφ είλαη απαξαίηεην λα μεπεξαζηνχλ νη 

αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα, φπσο: 

α) Ζ παξερφκελε  εθπαίδεπζε είλαη πεξηζηαζηαθή θαη επθαηξηαθή αλάινγα κε ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε, ρσξίο ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα.  
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β) Ζ ζηειέρσζε ησλ δνκψλ εθπαίδεπζεο είλαη απνιχησο ειιεηκκαηηθή. 

γ) Τπάξρεη απξνζπκία ησλ αγξνηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαζψο δελ έρεη ιεθζεί ππφςε φηη ε εθπαίδεπζε απνδίδεη κεζνπξφζεζκα 

θαη καθξνπξφζεζκα. 

δ) Γελ ππάξρνπλ θαηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο ζπκβαηέο κε ηελ ΚΑΠ. 

Ο ξφινο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζηελ αλάπηπμε ηεο Κξήηεο, αλ θαη παξακειεκέλνο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, είλαη θαζνξηζηηθφο θαη πξέπεη λα εληζρπζεί κε δξάζεηο πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα κε εθαξκνγή ζηαζεξψλ πνιηηηθψλ πνπ λα 

έρνπλ σο επίθεληξν ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ηεο Κξήηεο. Μέζσ ηνπ λένπ 

απηνδηνηθεηηθνχ κνληέινπ ηνπ «Καιιηθξάηε», αλαδχνληαη λέεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο 

θαη λέεο πξννπηηθέο γηα λα μεπεξάζεη ε Πεξηθέξεηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη. 

 

Ζ Πεξηθέξεηα Κξήηεο πξνρψξεζε ζηελ ζχληαμε ηνπ παξφληνο ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα 

ηελ Αλάπηπμε ηνπ Πξσηνγελή Σνκέα θαη ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Πξντφλησλ ηνπ, κε ηελ 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. Γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδίνπ ιήθζεζαλ ππφςε θαη ηα ζηνηρεία απφ swot Αλαιχζεη πνπ ηα γεληθά ηεο ζηνηρεία 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ θαη αζθαιψο ηα λέα δεδνκέλα θαη νη πξνζαλαηνιηζκνί ηεο 

Νέα Κ.Α.Π. πνπ επίζεο αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

 

1.2 SWOT ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΟΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΚΡΖΣΖ 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθή SWAT αλάιπζε (Πιενλεθηεκάησλ 

– Αδπλακηψλ – Δπθαηξηψλ – Απεηιψλ) ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο.  

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΑΓΤΝΑΜΗΔ 

Κεληξηθή γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Πεξηθέξεηαο 

ζηελ Μεζφγεην. 

Δπλντθέο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο απαζρφιεζεο ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα.  

εκαληηθή παξαγσγή ζε ειαηφιαδν, 

ζηαθχιηα, θεπεπηηθά, θαη ηπξνθνκηθά 

πξντφληα 

Όπαξμε θαιιηεξγεηψλ, άκεζα 

ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ ηζηνξηθή πνξεία θαη 

πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο 

Υακειφ θαηά θεθαιήλ πξντφλ. 

Δλδνπεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο. 

Νεζησηηθφηεηα 

εκαληηθή πζηέξεζε επί ζεηξά εηψλ ηνπ 

επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ 

ζε ζρέζε κε ην Δπξσπατθφ  πξφηππν. 

Πνηνηηθέο θπξίσο ειιείςεηο ζε βαζηθέο ππνδνκέο. 

Αλππαξμία ππνδνκψλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ 

Σερλνινγηψλ–Πιεξνθνξηθήο – Δπηθνηλσληψλ 

(ΣΠΔ). 
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Όπαξμε ηθαλνχ αξηζκνχ ηνπηθψλ 

πξντφλησλ κε δπλαηφηεηεο αλάδεημήο ηνπο 

σο ΠΟΠ, ΠΓΔ, ΟΠΑΠ, ΟΠΔ, θιπ. Πινχζηα 

ρισξίδα θαη νξληζνπαλίδα. εκαληηθή ιατθή 

θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. 

Όπαξμε πεξηνρψλ ηδηαίηεξεο 

πεξηβαιινληηθήο θαη αηζζεηηθήο αμίαο. 

Ηθαλφ χςνο εηήζηαο βξνρφπησζεο ζηνπο 

λνκνχο Υαληψλ θαη Ρεζχκλνπ . 

Όπαξμε πξνυπνζέζεσλ αλάπηπμεο 

Βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο, 

αθνχ νη ηδηαίηεξεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 

θαη ηα θιεηζηά νηθνζπζηήκαηα ηνπ λεζηνχ 

δηακνξθψλνπλ ηδαληθέο ζπλζήθεο 

αλάπηπμεο ηέηνησλ πξντφλησλ.  

Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο πξνηχπσλ 

Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο 

ζε θαιιηέξγεηεο θαη εθηξνθέο πνπ δελ 

ζπλάδνπλ απνιχησο κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ιφγσ, πςεινχ βαζκνχ 

δπζθνιηψλ εθαξκνγήο θιπ 

Δπλντθφηαηεο πξνυπνζέζεηο 

ζπκπιεξσκαηηθήο απαζρφιεζεο λέσλ 

αλζξψπσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα.  

εκαληηθή βηνπνηθηιφηεηα κε πινχζηα 

ηνπηθή ρισξίδα θαη παλίδα.  

Όπαξμε πινχζηαο αξσκαηηθήο ρισξίδαο 

κε φηη ζεηηθφ απηφ ζπλεπάγεηαη θαη γηα ηελ 

κειηζζνθνκία. 

ηαζεξή ζρεηηθά πνξεία κε απμεηηθέο ηάζεηο 

ηεο θηελνηξνθίαο. 

Οξγαλσκέλε παξαγσγή θαη εκπνξεία 

νίλνπ. Όπαξμε ηερλνγλσζίαο. 

Γπλαηφηεηα κεηαπνηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζηα 

βαζηθά πξντφληα ηεο Πεξηθέξεηαο ζε φηη 

αθνξά ηε θπηηθή παξαγσγή  

 

Αλεπαξθήο δηαρείξηζε θνηλήο πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο. 

Υακειφο βαζκφο κεηαπνίεζεο θαη νξγάλσζε ηεο 

εκπνξίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

 Απνπζία ππνδνκψλ αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ αγξνηνπξηζκνχ θαη αλάδεημε ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. 

 Μνλνκεξήο εμάξηεζε απφ ηνπξηζκφ ζην βφξεην 

ηκήκα ηνπ λεζηνχ θαη ρσξίο πξφβιεςε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ζπλαθφινπζσλ πξνβιεκάησλ 

(ξχπαλζε, ππεξάληιεζε χδαηνο, αιιαγέο ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ θιπ). 

Πξνβιήκαηα Άξδεπζεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο. 

Αδπλακία δηαρείξηζεο απνβιήησλ ειαηνπξγείσλ 

θαη ησλ άιισλ κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ 

πξσηνγελή ηνκέα. 

 ιιεηςε ηθαλνχ δηθηχνπ πξνβνιήο θαη δηαλνκήο 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ.  

 ζίλνπζα γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα 

ηαδηαθή κείσζε ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα. 

Καθή ειηθηαθή ζχλζεζε ηνπ αγξνηηθνχ 

πιεζπζκνχ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο 

ελδνρψξαο. 

Ζ απνπζία δηάδνρεο θαηάζηαζεο ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο.  

Ζ έληνλε θαη άλαξρε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ε 

αιιαγή ρξήζεσλ γεο πνπ επηβάιιεη 

Απνπζία θαζνξηζκνχ ρξήζεσλ γεο. 

Γελεηηθή αιινίσζε ηνπηθψλ πνηθηιηψλ απφ ηελ 

εηζαγσγή μέλσλ 

Αδπλακία πξνζαξκνγήο  ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

αγνξάο θαη ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ζηελ 

απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ. 

Τςειφ θφζηνο παξαγσγήο. 



11 

 

Γηεζλψο αλαγλσξίζηκνο ηνκέαο 

παξαγσγήο 

(ηνπξηζκφο). 

Γπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ 

Σνπξηζκνχ 

Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο αγξνηνπξηζκνχ, φρη 

κφλν κέζσ ηεο θιαζηθήο κνξθήο 

θαηαιπκάησλ πνπ ζήκεξα αλαπηχζζεηαη, 

αιιά θαη κέζα απφ ζχλζεζε 

αγξνηνπξηζηηθψλ δξάζεσλ επηζθέςηκσλ 

θηεκάησλ. 

 

 

Απνπζία κεραληζκψλ ζχλδεζεο ηνπηθψλ 

πξντφλησλ κε ηελ ηνπηθή ηνπξηζηηθή αγνξά. 

Αλεπαξθείο ππνδνκέο θαη κέζα ππνζηήξημεο ηεο 

πξσηνγελνχο παξαγσγήο. 

  ιιεηκκα ελεκέξσζεο θαη ηερληθήο ζηήξημεο ησλ 

παξαγσγψλ. 

Δγθαηάιεηςε αγξνηηθήο γεο θαη δξαζηεξηφηεηαο. 

 Μηθξφο θαη πνιπηεκαρηζκέλνο θιήξνο 

Απνπζία δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηνπο 

βνζθφηνπνπο. 

Αλεπαξθήο πξνβνιή ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ 

κέζσ ηεο ηνπξηζηηθήο «βηνκεραλίαο». 

Αλεπαξθήο πξνζθνξά ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο 

γεσξγηθψλ εθαξκνγψλ θαη νπζηαζηηθήο 

ελεκέξσζεο, ηφζν ζε πνηνηηθφ, φζν θαη ζε 

πνζνηηθφ επίπεδν. 

Αλεπαξθήο πιεξνθφξεζε γηα ηελ λέα ΚΑΠ 

 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΑΠΔΗΛΔ 

Δκβάζπλζε ηεο επξσ-κεζνγεηαθήο 

ζπλεξγαζίαο θαη ζε ζέκαηα αεηθφξνπ 

ηνπξηζκνχ. 

Τινπνίεζε ζεκαληηθήο θιίκαθαο 

κεηαθνξηθψλ 

έξγσλ ζε πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο 

Γεκηνπξγία άμνλα ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ 

ζε κεζνγεηαθέο ρψξεο έσο ηελ Κχπξν 

Πξνζέιθπζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ απφ ηε 

θχζε 

ηνπο έιθνληαη απφ ηε θεληξηθή γεσγξαθηθή 

ζέζε θαη ην σξαίν πεξηβάιινλ. 

Γπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ηνπηθψλ 

πξντφλησλ απφ ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα 

(μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη κνλάδεο 

Πίεζε ζηνλ παξαδνζηαθφ πνηνηηθφ γεσξγηθφ 

ηνκέα ζεζπλάξηεζε κε ΚΑΠ, ΠΟΔ θιπ. θαη 

δεκηνπξγία ζνβαξψλ δπζθνιηψλ 

αλαπξνζαλαηνιηζκνχ. 

Πιεζπζκηαθή εθξνή, ηδηαίηεξα απφ ηα Υσξηά θαη 

ηελ ελδνρψξα ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Άζθεζε ζεκαληηθψλ πηέζεσλ ζηηο ρξήζεηο γεο 

θαη ζην θπζηθφ θαη νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ απφ ηελ 

επνρηθή ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Σάζεηο θπξηαξρίαο δηάζπαξηνπ κνληέινπ 

αλάπηπμεο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

δηάρπηνπ πξνηχπνπ νηθηζηηθήο αλάπηπμεο. 

Άλαξρε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κε θίλδπλν, ζε 

πεξίνδν χθεζεο, ζνβαξνχ θινληζκνχ ηεο 

νηθνλνκίαο πνιιψλ επαγγεικαηηθψλ ηάμεσλ.  

Απμαλφκελνο θίλδπλνο κεγέζπλζεο ηνπ 
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εζηίαζεο). 

Γπλαηφηεηα απαζρφιεζεο ζηνλ  

πξσηνγελή ηνκέα  θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα 

ηνπ ρξφλνπ. 

Νέα ΚΑΠ θαη ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο ζηελ 

ρψξα. 

Αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ κε ηα 

ιίαλ ηδηαίηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Απμεκέλε δηεζλήο δήηεζε γηα ηνπηθά 

πξντφληα θαη ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ. 

Αιιαγή δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ θαη 

γεληθφηεξε 

ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ πξνο πξντφληα 

αλαγλσξηζκέλεο πνηφηεηαο. 

Ζ ζπλερψο απμαλφκελε ελεκέξσζε ησλ 

θαηαλαισηψλ απφ ηα ΜΜΔ ζρεηηθά κε ηελ 

πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. 

Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ (ζπζηήκαηα 

άξδεπζεο, ηειεπηζθφπεζεο, ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, θιπ) 

Υξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πξνψζεζεο, 

δηαθήκηζεο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ. 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, πνπ δεκηνπξγεί 

αλάγθεο ελζσκάησζήο  ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία 

θαη θνηλσλία 

Απμεηηθέο ηάζεηο ηεο αλεξγίαο θαηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο λένπο, ηηο 

γπλαίθεο.  

Απνπζία δηάδνρεο θαηάζηαζεο λέσλ ειηθηψλ 

ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο.  

ηαδηαθή κείσζε ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα. 

πξξίθλσζε θαιιηέξγεηαο ηνπηθψλ πνηθηιηψλ θαη 

εθηξνθήο ληφπησλ δψσλ, ιφγσ θζίλνπζαο 

αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Υακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ αγξνηψλ 

Όπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ αληαγσληζηηθψλ 

πξντφλησλ απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, αιιά 

θπξίσο  ηεο δηεζλνχο αγνξάο, πνπ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε  κε εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ζήκαλζεο 

θαη ηήξεζεο ηεο ηρλειαζηκφηεηαο νδεγεί ζε 

έληνλα αζέκηην αληαγσληζκφ ηα ηνπηθά πξντφληα. 

Δζσζηξέθεηα θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εκπνξίαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ιφγσ 

νξγαλσηηθψλ αδπλακηψλ θαη έιιεηςεο ζσζηήο 

πξνβνιήο ηνπο .  

Τςειφ θφζηνο παξαγσγήο ιφγσ δηαξζξσηηθψλ 

πξνβιεκάησλ. 

 

1.3 Ο ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ Ζ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΩΝ 
ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΟ ΝΔΟ ΔΤΡΩΠΑΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΣΖ  ΝΔΑ 
ΚΟΗΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  

 H λέα Κ.Α.Π θηλείηαη, αθελφο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ησλ εληζρχζεσλ, 

πνπ πξνθαινχλ ζηξεβιψζεηο ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ 

(πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ αγνξά) θαη αθεηέξνπ πξνο ηελ επηθέληξσζε ηεο ζηήξημεο 

ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ, ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ θαη ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ππεξεζίεο (πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ). 

Βαζηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο λέαο Κ.Α.Π. είλαη: 
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  κθαζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα κε πξνζαλαηνιηζκφ ηεο γεσξγίαο πξνο ηελ 

Αγνξά θαη κεηάβαζή ηεο απφ έλα θαζεζηψο πξνζηαηεπηηζκνχ ζε έλα θαζεζηψο 

αληαγσληζκνχ. 

 ηήξημε ηνπ παξαγσγνχ αληί ηεο ζηήξημεο ηεο παξαγσγήο, κε ηελ απνζχλδεζε 

ηεο ζηήξημεο ζην πξντφλ θαη κεηαθνξά ηεο ζηήξημεο ζην εηζφδεκα ηνπ 

παξαγσγνχ. 

 Δηζαγσγή ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηε γεσξγηθή παξαγσγή θαη ζχδεπμε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. 

 ηήξημε ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζην ζχλνιφ ηεο. 

 Γηαθνξνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αγξνηψλ κε ζηήξημε ηεο 

αλάπηπμεο πνιπδξαζηεξηφηεηαο θαη πνιπαπαζρφιεζεο ζηελ χπαηζξν. 

 

Σα θπξηφηεξα ζηνηρεία ηεο λέαο Κ.Α.Π. κε αληίζηνηρεο πξννπηηθέο, θαίλεηαη φηη ζα έρνπλ 

ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Πνιιαπιή ζπκκόξθωζε: Ζ θαηαβνιή ζηνλ παξαγσγφ ηεο εληαίαο ελίζρπζεο 

εμαξηάηαη απφ ηελ ηήξεζε πξνηχπσλ γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ αζθάιεηα 

ηξνθίκσλ, ηελ πγεία ησλ δψσλ θαη ησλ θπηψλ, ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ 

αγξνηηθψλ δψσλ θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ ζε θαιέο 

ζπλζήθεο γεσξγηθήο αμηνπνίεζεο θαη πεξηβάιινληνο. Ζ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο 

πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο γηα ηελ Διιάδα έγηλε ηελ 01/01/05. 

 ύζηεκα παξνρήο ζπκβνπιώλ ζε γεωξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο: Γεκηνπξγείηαη 

ζχζηεκα παξνρήο ζπκβνπιψλ ζηνπο αγξφηεο γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο γεο θαη 

ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ παξαγσγψλ ζην ζχζηεκα 

είλαη εζεινληηθή. Ζ δξαζηεξηφηεηα παξνρήο ζπκβνπιψλ ζα θαιχπηεη θαη΄ 

ειάρηζηνλ ηνπο παξαθάησ ηνκείο: 

     · Γεκφζηα πγεία, πγεία δψσλ θαη θπηψλ. 

     · Πεξηβάιινλ. 

     · Καιέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ. 

 Δπίζεο, ε δξαζηεξηφηεηα ζα επεθηαζεί ζηελ εθαξκνγή ησλ νξζψλ γεσξγηθψλ 

πξαθηηθψλ. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κέρξη ηελ 1-1-2017 θαη ζα 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε δηαθνξνπνίεζε. 

 Ηζρπξνπνίεζε ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: Ζ αγξνηηθή αλάπηπμε πεξηιακβάλεη 

έλα ζχλνιν πνιηηηθψλ θαη φρη κφλν ηνλ γεσξγηθφ ηνκέα. Ζ βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ επθαηξηψλ 

γηα απφθηεζε εηζνδήκαηνο θαη απαζρφιεζεο απφ ηνπο γεσξγνχο θαη ηα κέιε ηεο 

αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο ζην ρψξν ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη έμσ απ‟ απηή, 

παξακέλνπλ βαζηθνί ζηφρνη γηα ην κέιινλ. πληζηψζα ηνπ αγξνηηθνχ 
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εηζνδήκαηνο δελ ζα είλαη κφλν ε πξσηνγελήο γεσξγηθή παξαγσγή αιιά έλα 

ζχλνιν απφ ζπκπιεξσκαηηθνχο άκεζνπο θαη έκκεζνπο πφξνπο, πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο ηεο ππαίζξνπ 

θαη απφ ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ.  

 

Δπηπιένλ κε ηε λέα Κ.Α.Π. θαη ζε φηη αθνξά ζηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε: 

 Πεξηνξίδεηαη ε θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή νξηδνληίσλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ 

ελψ αληίζεηα εληζρχεηαη ε εθαξκνγή ηνπηθψλ, κε ζαθείο γεσγξαθηθνχο, 

νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο φξνπο, νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο. 

 Γεληθεχεηαη θαη απινπνηείηαη ην λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην, ππέξ ηεο 

ελζάξξπλζεο ηεο ηνπηθήο πξσηνβνπιίαο πνπ θαιείηαη λα επηλνήζεη θαη λα 

εθαξκφζεη πξαθηηθέο αλάπηπμεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηεο. 

 Αλαδηαηάζζνληαη ηα φξηα αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ, ψζηε 

λα δεκηνπξγεζνχλ επθαηξίεο γηα κεγηζηνπνίεζε ησλ εληζρχζεσλ. 

 

Οη αλακελφκελεο επηπηψζεηο ηεο λέαο ΚΑΠ αλαπηχζζνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί : 

 

Αλακελφκελεο επηπηψζεηο ηεο λέαο Κ.Α.Π σο πξνο: 

Αγξφηεο 

 Δπηθέληξσζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ αγξνηψλ ζηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ πνπ ηνπο απνθέξνπλ θαιιίηεξε 

απφδνζε ζηελ αγνξά. 

 Δμαζθάιηζε θηλήηξσλ θαη κέζσλ γηα πξφζζεηε ζηήξημε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

 Δμαζθάιηζε εληζρχζεσλ γηα ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηα 

ππνρξεσηηθά πξφηππα θαη δηεχξπλζε επθαηξηψλ 

πνιπαπαζρφιεζεο γηα αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο 

αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο. 

 Μαθξνπξφζεζκε αεηθνξία ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα. 

Καηαλαισηέο 
 Αζθαιή ηξφθηκα. 

 Πνηνηηθά θαιιίηεξα ηξφθηκα. 

 νξνινγνχκελνπο 
 Καιιίηεξε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ πφξσλ. 

 Μείσζε ηεο πηζαλφηεηαο παξαγσγήο πιενλαζκαηηθψλ 
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πξντφλησλ. 

Κνηλσλία γεληθά 

 Οη αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα αζθνχληαη θαη ηα πξντφληα 

ζα παξέρνληαη κε πεξηβαιινληηθή πξνζέγγηζε, πξνο ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ. 

Βηνκεραλία 

ηξνθίκσλ 

 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ γεσξγηθψλ πξψησλ πιψλ. 

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξψησλ πιψλ απφ ηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα, κε ζεηηθή επίπησζε ζην ζχλνιν ηεο 

αιπζίδαο παξαγσγήο ηξνθίκσλ. 

 

1.4 ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΣΖ ΑΗΡΔΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΖ ΚΡΖΣΖ 

Σν φξακα ηεο αηξεηήο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ 

ηνκέα είλαη ε Κξήηε λα γίλεη ππφδεηγκα βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο κε ηελ 

κεηαηξνπή ηεο ζε λεζί ησλ «πξάζηλσλ» πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  

Ζ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο ζα έξζεη κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ηεο νινθιεξσκέλεο 

αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ηεο παξαγσγήο, ηελ ελίζρπζε ηνπ brand name ηνπ λεζηνχ σο 

ρσξηθήο ελφηεηαο πνπ παξάγεη «πξάζηλα» θαη πνηνηηθά πξντφληα κε ηαπηφρξνλν 

ζεβαζκφ ζηελ παξάδνζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Σα πξντφληα απηά ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηνηηθή 

δηαβίσζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Κξήηεο.  

 

1.5 ΣΟΥΟΗ, ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

ηόρνη 

Κεληξηθφο ζηφρνο ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο 

πγηνχο, βηψζηκεο, δίθαηεο θαη ππνζηεξηθηηθήο πξνο ηελ θνηλσλία ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα ηεο Κξήηεο.  Γηα ηελ αλάθακςε απφ ηελ θξίζε 

θαη ηελ επίηεπμε ησλ απαξαίηεησλ αιιαγψλ είλαη απαξαίηεην λα βαζηζηνχκε ζην 

ηξίπηπρν «πλεξγαζία – Πνηφηεηα – Δληνπηφηεηα» βγάδνληαο ηελ Κξήηε δπλακηθά πξνο 

ηα έμσ. 

ηφρνο ηνπ παξφληνο ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ είλαη ε πξνζθνξά ηνπηθψλ πξντφλησλ 

πνηφηεηαο, πςειήο αζθάιεηαο, ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή επίπησζε ζην 

πεξηβάιινλ θαη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

Σα παξαπάλσ πξντφληα ζα έρνπλ ην ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

ηνπηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο, βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηεο ηνπηθήο ρισξίδαο ησλ 
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δψσλ θαη ησλ αλζξψπσλ, ζηνηρεία ηα νπνία ζα πξνζζέζνπλ έλα αθφκε πιενλέθηεκα 

ζηηο αγνξέο, ηνλψλνληαο ηελ παξαδνζηαθφηαηα θαη ηελ ηνπηθφηεηα. 

Ζ Πεξηθέξεηα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο θαη κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο 

ζα αλαιάβνπλ ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ηε δηαζχλδεζε ησλ ηνκέσλ ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο Κξήηεο.  

ηφρνο είλαη ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο Κξήηεο, καδί κε ηνλ ηνπξηζκφ, λα γίλνπλ ν 

ζηπινβάηεο κηαο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο πνπ ζα ζηεξίδεηαη θαη ζα ζηεξίδεη ηελ ηζφξξνπε 

αλάπηπμε ηεο Κξήηεο. 

 

Σν ζηνίρεκα γηα ηελ Κξήηε δελ είλαη κφλν ε παξαγσγή θαη πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ 

πξντφλησλ αιιά ε επηζηξνθή ησλ ίδησλ ησλ Κξεηηθψλ ζηελ παξαγσγή θαη θαηαλάισζε 

απηνχ πνπ είλαη πνηνηηθφ, πγηεηλφ, αεηθνξηθφ, παξαδνζηαθφ θαη ληφπην. Γηα λα κπνξέζεη 

απηό ην «θίλεκα» λα γίλεη πξαγκαηηθόηεηα, ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο ζα πξέπεη λα 

δνπιέςεη ζπζηεκαηηθά, κε ζρέδην θαη ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο θνξείο, 

παξαγσγνχο αιιά θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο Κξήηεο, επαλαδηεθδηθψληαο ηελ πεξεθάληα 

θαη θαηαμηψλνληαο ηα ηνπηθά πξντφληα, ηνλ γαζηξνλνκηθφ πνιηηηζκφ θαη θπζηθά ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε απηά.  

 

Παξαδνηέν ηεο παξνχζαο πξσηνβνπιίαο απνηειεί ν θαζνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο πνπ:  

 Θα εμαζθαιίδεη φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξάγνπκε, παξαζθεπάδνπκε, 

δηαλέκνπκε,  θαη θαηαλαιψλνπκε ηα ηξφθηκα ζα πξνσζεί, ζα δηαθεκίδεη θαη ζα 

«γηνξηάδεη» ηνλ θξεηηθό δηαηξνθηθό πνιηηηζκό θαη ζα εμαζθαιίδεη κηα 

αεηθόξν θαη ηζόξξνπε αλάπηπμε. 

 Θα εγγπάηαη θαη ζα πξνζηαηεχεη ηνπο πνιίηεο ηεο Κξήηεο, εμαζθαιίδνληάο ηνπο 

ηελ ηθαλφηεηα θαη ην δηθαίσκά ηνπο λα πξνζδηνξίδνπλ ηα δηθά ηνπο κνληέια 

παξαγσγήο, δηαλνκήο θαη θαηαλάισζεο. 

• Θα πξνσζεί ηε  δεκηνπξγία κηαο πγηνχο, βηψζηκεο, δίθαηεο θαη ππνζηεξηθηηθήο 

πξνο ηελ θνηλσλία ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα 

ηεο Κξήηεο.   

• Θα ππνζηεξίδεη ηελ  πξνζθνξά ηνπηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο, πςειήο 

αζθάιεηαο, ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ νξζνινγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή επίπησζε ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή. 

• Ζ παξαγσγή πξντφλησλ ζα έρεη ην ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

ηνπηθόηεηαο θαη ηεο πνηόηεηαο θαη ζα ζηεξίδεηαη ζηελ  πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ αλζξώπωλ ηωλ θπζηθώλ πόξωλ, 

ηωλ δώωλ, ηωλ θπηώλ. 

• Θα πξνσζεί ηελ  επηζηξνθή ησλ ίδησλ ησλ θξεηηθψλ ζηελ παξαγσγή θαη 

θαηαλάισζε απηνχ πνπ είλαη πνηνηηθφ, πγηεηλφ, αεηθνξηθφ, παξαδνζηαθφ θαη 

ληφπην.  
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• Θα εμαζθαιίδεη ηελ  αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ παξαγσγνχ θαη επηρεηξεκαηία 

ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. 

• Θα ππνζηεξίδεη ηε  δηαζχλδεζε ηνπ αγξνηηθνχ θαη ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ηεο 

Κξήηεο.  

• Θα εμαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο  ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο Κξήηεο λα γίλεη καδί 

κε ηνλ ηνπξηζκφ ν ζηπινβάηεο κηαο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο πνπ ζα ζηεξίδεηαη θαη 

ζα ζηεξίδεη ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ηεο Κξήηεο. 

 

 Θα βνεζήζεοη λα επαλαδηεθδηθήζνπκε ηελ πεξεθάληα καο θαηαμηώλνληαο 

ηα ηνπηθά πξνϊόληα, ηνλ γαζηξνλνκηθό πνιηηηζκό θαη θπζηθά ηνπο 

αλζξώπνπο πνπ αζρνινύληαη κε απηά.  

 

 

Αξρέο αλάπηπμεο ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνύ ηνκέα ηεο Κξήηεο 

Ζ Πεξηθέξεηα Κξήηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζχγρξνλεο Δπξσπατθέο Πνιηηηθέο γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ Πεξηθεξεηψλ, ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη ειέγρνπ ησλ πξντφλησλ, ηηο 

πξνηάζεηο ηεο «Δπξσπατθήο Γηαθήξπμεο γηα ηελ Γηαηξνθηθή Απηνλνκία» αιιά θαη ηα 

ζχγρξνλα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα (θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θξίζε) πηνζεηεί ηηο 

παξαθάηω αξρέο:  

1. Θεσξεί φηη δηαηξνθή απνηειεί αγαζφ αιιά θαη δηθαίσκα φισλ. 

2. Κξίλεη σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ γηα ηελ δηαηξνθή ησλ 

ίδησλ ησλ θαηνίθσλ ηεο Κξήηεο (απηάξθεηα).  

3. Πξνσζεί έλα πγηέο δηαηξνθηθφ πξφηππν βαζηζκέλν ζηελ Κξεηηθή Γηαηξνθή πνπ ζα 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηα ηνπηθά παξαγφκελα πξντφληα θαη ζα ζέβεηαη ηηο ηνπηθέο 

δηαηξνθηθέο παξαδφζεηο θαη ζπλήζεηεο. 

4. Γίδεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ αεηθφξν παξαγσγή ζε φιε ηελ Κξήηε, ζηελ νπνία ζα 

ζπκκεηέρνπλ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πνπ ζα παξάγνπλ ηξφθηκα θαη ζα 

κεξηκλνχλ γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηεο 

ελδνρψξαο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί κφλν κε ηελ εμαζθάιηζε δίθαηνπ εηζνδήκαηνο 

γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ παξάγνπλ, αιιά θαη δίθαησλ ηηκψλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο.  

5. έβεηαη ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ, πξνζηαηεχεη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ζπκβάιεη ζηελ 

αχμεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζέβεηαη ηηο θαιέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ. 

6. πκβάιεη κε θάζε ηξφπν ψζηε ε παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ ζα 

πξνέξρεηαη απφ θαηάιιειεο, θαηά πξνηίκεζε ηνπηθέο, πνηθηιίεο θπηψλ θαη θπιέο 

δψσλ, αμηνπνηψληαο ηελ ηνπηθή εκπεηξία θαη γλψζε, αιιά θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ 

πξνζηαζία απφ ηελ ρξήζε Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ (ΓΜΟ). 

7. Γίδεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ κείσζε ησλ κεηαθνξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη 

δηαθίλεζεο ησλ εθνδίσλ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. 

8. Δμαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα θαη ηδηαίηεξα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ζε φιε ηελ αιπζίδα 

παξαγσγήο (απ‟ ην ρσξάθη ζην ηξαπέδη) νχησο ψζηε νη πνιίηεο λα γλσξίδνπλ πνχ 
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θαη πψο παξάγνληαη, ηη πεξηέρνπλ ηα ηξφθηκά ηνπο θαη επνκέλσο ηη πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ ηηκή πνπ θαινχληαη λα πιεξψζνπλ. 

9. Μεηψλεη ηελ ζπγθέληξσζε ηεο δχλακεο πνπ έρνπλ ζήκεξα νη ηνκείο ηεο εκπνξίαο, 

δηαλνκήο θαη επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, αιιά θαη ηεο επηξξνήο ηνπο πάλσ ζε απηά 

πνπ παξάγνληαη θαη θαηαλαιψλνληαη, ελψ πξνσζεί ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη 

δηαθίλεζεο ηξνθίκσλ πνπ κεηψλνπλ ηελ «απφζηαζε» κεηαμχ παξαγσγψλ θαη 

θαηαλαισηψλ.  

10. Δλζαξξχλεη ηελ παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ηνπηθψλ, επνρηαθψλ θαη πςειήο 

πνηφηεηαο πξντφλησλ, επαλαζπλδένληαο ηνπο πνιίηεο κε ηα πξντφληα ηνπο θαη ηνπο 

παξαγσγνχο ηνπο.  

11. Πξνζθέξεη κέζα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ θαη ηελ παξνρή δεμηνηήησλ γηα ηελ 

παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία θαη απφιαπζε πγηνχο θαη ζξεπηηθνχ 

θαγεηνχ.  

 

Παξαγωγηθέο παξάκεηξνη 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν πξσηνγελήο ηνκέαο θαη ε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ ηνπ, καδί 

κε ηνλ ηνπξηζκφ, ηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία αιιά θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο πνπ  

έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο πνπ αηηείηαη γηα ηνπο δχν απηνχο ηνκείο, κε ηε 

δηαρείξηζε ηεο βηνκάδαο σο πξντφληνο ή παξαπξντφληνο ηεο γεσξγίαο θαζψο θαη κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, είλαη νη ππιψλεο πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ αηκνκεραλή γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο Κξήηεο. Μηαο αλάπηπμεο αλζξσπνθεληξηθήο θαη απφιπηα 

θηινπεξηβαιινληηθήο, πνπ ζα αλαβαζκίζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο Κξήηεο. 

Με δεδνκέλε απηή ηε ζέζε ζεσξνχκε φηη ε αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ δελ κπνξεί λα είλαη 

μεθνκκέλε απφ άιιεο δξάζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο (πγεία, θνηλσληθή 

πξφλνηα θιπ.) ησλ αλζξψπσλ πνπ ηελ ππεξεηνχλ.  

 

Με επίθεληξν ην παξαγσγηθφ ζχζηεκα ηνπ πξσηνγελή ηνκέα θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη 

ηελ αλάπηπμή ηνπ ζα πξέπεη λα ιάβνπκε πνιχ ζνβαξά ππφςε: ην κηθξφ κέγεζνο 

γεσξγηθήο γεο θάζε γεσξγηθήο ηδηνθηεζίαο/ εθκεηάιιεπζεο θαη ηνλ πνιπηεκαρηζκφ ηεο, 

ην ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο – θαηάξηηζεο ησλ παξαγσγψλ θαη ηηο κεγάιεο 

αδπλακίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ην νπνίν ιφγσ ηνπ 

δηακειηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ αιιά θαη ηεο ππεξζπγθέλησζεο ηεο εμνπζίαο ζην 

θέληξν δελ κπνξεί πιένλ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ θαη λα βνεζήζεη 

ηελ παξαγσγή. Σαπηφρξνλα πξέπεη λα ιάβνπκε ζνβαξά ππφςε ηελ επηθείκελε αιιαγή 

ηεο ΚΑΠ θαη λα ζπδεηεζνχλ έγθαηξα νη δξάζεηο ζην λέν ηνπίν πνπ δηακνξθψλεηαη. 

Με δεδνκέλε ηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα ζεσξνχκε φηη είλαη απνιχησο αλαγθαία ε 

πξαγκαηνπνίεζε δξάζεσλ νη νπνίεο ζα κπνξέζνπλ λα δψζνπλ πξννπηηθή ζηνλ 

θάηνηθν ηεο ππαίζξνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ θαη λα 

αγαπήζεη θαη πάιη απηφ πνπ θάλεη, αθνχ πξψηα νη θαηαλαισηέο (ληφπηνη θαη μέλνη) 

αξρίζνπλ λα θαηαλαιψλνπλ ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζ' απηφ ηνλ ηφπν.  
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Ζ Κξεηηθή Γηαηξνθή 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε απφ ηελ 1/1/2011 είλαη 

πξνθαλέο φηη ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο απνηειεί πιένλ ηνλ αξκφδην δεκφζην δηαρεηξηζηή ηεο 

Κξεηηθήο Γηαηξνθήο θαη νθείιεη λα ιεηηνπξγήζεη σο ζεκαηνθχιαθάο ηεο, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ θαηαγξαθή, δηάδνζε θαη δηάζσζή ηεο.  

ηφρνο είλαη ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο κε ηηο δνκέο ηεο λα ιεηηνπξγήζεη σο πιαηθφξκα 

ζπλεξγαζίαο γηα φια ηα ελδηαθεξφκελα/ εκπιεθφκελα κέξε ζηνλ ηνκέα απηφ θαη λα 

θαζηεξψζεη ηελ Κξήηε σο έλαλ μερσξηζηφ θαη πνηνηηθφ γαζηξνλνκηθφ πξννξηζκφ.  

Κάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα ζπκβεί κε πξσηνβνπιίεο πνπ μεθηλνχλ κφλν απφ ηελ αγνξά 

(market driven), θαζψο γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο ζα ρξεηαζηεί λα εμαζθαιηζηνχλ 

ζπλεξγαζίεο κεηαμχ θνξέσλ, επηρεηξήζεσλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ. Γηα ηνλ παξαπάλσ 

ιφγν είλαη κνλφδξνκνο ε αηξεηή Πεξηθέξεηα λα εγεζεί απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο, θαζψο 

κέζα απφ απηή ηελ ζπλεξγαζία ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ρηίζεη απνηειεζκαηηθά πάλσ 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηελ Κξήηε λα μερσξίδεη απφ άιινπο πξννξηζκνχο.  

χκθσλα κε ηελ Μειέηε «Ζ Γαζηξνλνκία ζην Μάξθεηηλγθ ηνπ Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ», 

πνπ νινθιήξσζε ν ΔΣΔ ην 2010, ε Κξήηε απνηειεί ηελ πην ελδηαθέξνπζα απφ 

γαζηξνλνκηθήο άπνςεο πεξηνρή ηεο Διιάδαο, παξνπζηάδεη κηα ηδηαίηεξε γαζηξνλνκηθή 

ηαπηφηεηα θαη είλαη ην κφλν κέξνο ζηελ Διιάδα πνπ ε ηνπηθή θνπδίλα είλαη ηφζν γλσζηή 

θαη πξνζηηή γηα ηνλ επηζθέπηε. ηφρνο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο είλαη λα απνηειέζεη 

κέζα ζηα επφκελα 3 κε 5 ρξφληα ε γαζηξνλνκία έλαλ απφ ηνπο ηξεηο θχξηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο νη επηζθέπηεο ζα επηιέγνπλ ηελ Κξήηε σο ηφπν δηαθνπψλ θαη ε Κξήηε λα 

θαζηεξσζεί σο δηεζλήο γαζηξνλνκηθφο πξννξηζκφο.  

 

Ζ Κξεηηθή Γηαηξνθή, ε νπνία ζηεξίρζεθε θαη ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα 

ζηεξίδεηαη ζηα ηνπηθά πξνϊόληα, ζηελ θνπιηνύξα θαη ζηνλ πνιηηηζκό ηωλ 

αλζξώπωλ ηεο, ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ην ζπγθξηηηθό αληαγωληζηηθό 

πιενλέθηεκα ηεο Κξήηεο. 
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2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ  

 

2.1 ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΗΑ 

ηα πιαίζηα δεκηνπξγίαο ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Πξσηνγελή 

Σνκέα θαη ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Πξντφλησλ ηνπ, ζε πξψην ζηάδην ε Πεξηθέξεηα 

πξνρψξεζε ζηελ ζχζηαζε νκάδσλ εξγαζίαο γηα ηελ επεμεξγαζία πξνηάζεσλ, κε 

ζπκκεηνρή αηφκσλ θαη θνξέσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε φιν ην 

θάζκα ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη ηεο κεηαπνίεζεο ησλ πξντφλησλ, ηεο 

εκπνξίαο, ηεο έξεπλαο, θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Σειηθφο ζθνπφο είλαη ε ελεξγνπνίεζε θαη ν 

ζπληνληζκφο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ πνηνηηθά θξεηηθά 

πξντφληα, ηα νπνία ζα βαζίδνληαη ζην ηξίπηπρν «ηαπηφηεηα-πνηφηεηα-αεηθνξία». Ο 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ελεπιάθεζαλ ελεξγά ζηελ δηαδηθαζία 

δηαβνχιεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο είλαη 110. 

ηηο νκάδεο απηέο ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη απφ ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

(Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ΣΔΗ Κξήηεο, Πνιπηερλείνπ Κξήηεο), εξεπλεηηθά 

ηλζηηηνχηα (Ηλζηηηνχην Διηάο & Τπνηξνπηθψλ  πηψλ Υαλίσλ, ΜΑΗΥ, Δ ΚΔΘΔ, ΗΣΔ), ην 

ΓΔΩΣΔΔ, ην Κξεηηθφ χκθσλν Πνηφηεηαο, ην ΟΔΔΣΑΚ, ην Δπηκειεηήξην Ζξαθιείνπ, 

πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο, Οκάδεο Παξαγσγψλ, Οκνζπνλδίεο θαη Δλψζεηο 

Αγξνηηθψλ πιιφγσλ, Αλαπηπμηαθέο Δηαηξίεο, νξγαλψζεηο κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα, ην Μνπζείν  πζηθήο Ηζηνξίαο, ην Γίθηπν Οηλνπνηψλ Ν. Ζξαθιείνπ, ηνλ 

νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο Cretacert, ηνλ χλδεζκν Δμαγσγέσλ Κξήηεο, ηνλ COPA-

COGECA (επξσπατθέο αγξνηηθέο νξγαλψζεηο θαη ζπλεηαηξηζκνί). Δπίζεο ζπκκεηείραλ 

παξαγσγνί, ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ θαη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ηνπ ΤΠΑΑΣ θαη ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. Αλαιπηηθά ηα κέιε ησλ νκάδσλ παξνπζηάδνληαη ζην παξάξηεκα 

Α.  

 

Οη νκάδεο εξγαζίαο πνπ ζπζηάζεθαλ είλαη νη παξαθάησ: 

1.  πηηθήο παξαγσγήο 

2. Εσηθήο παξαγσγήο 

3. Αιηείαο 

4. Τπνδνκψλ πξσηνγελή ηνκέα-θπζηθνί πφξνη 

5. Αλζξσπίλσλ πφξσλ 

6. Οξγαλψζεσλ παξαγσγψλ 

7. Δμσζηξέθεηαο 

8. Καηλνηνκίαο θαη ηερλνινγίαο 

9. Υξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ 

10. Αλάδεημεο Γηαηξνθηθνχ Πνιηηηζκνχ Κξήηεο  

 

Ζ θάζε νκάδα εξγαζίαο έρεη ζπλεδξηάζεη θαη‟ ειάρηζην δχν θνξέο ζην πξψην ζηάδην 

ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηα κέιε ηνπο έρνπλ αληαιιάμεη απφςεηο κεηαμχ 
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ησλ νκάδσλ κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ψζηε νη ηειηθέο πξνηάζεηο λα 

απνηεινχλ πξντφλ ζπλνιηθήο δηαβνχιεπζεο. Οη ζπληνληζηέο ησλ νκάδσλ είραλ θξίζηκν 

ξφιν ζηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ πξνηάζεσλ πνπ θαηαηέζεθαλ απφ ηα κέιε ησλ 

νκάδσλ. ε απηφ ην πξψηκν ζηάδην ε πξνζπάζεηα επηθεληξψζεθε ζηελ θαηαγξαθή 

πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ ηελ κνξθή ηδεψλ (brain storming) γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα ζηελ Κξήηε.  

Οη πξνηάζεηο αλαιπηηθά αλά νκάδα εξγαζίαο, πνπ απνηεινχλ θαη ηελ Α΄ θάζε ηνπ 

ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα, έηζη φπσο θαηαηέζεθαλ απφ ηνπο 

ζπληνληζηέο, παξνπζηάδνληαη ζην παξάξηεκα Β. 

ηελ Β΄ θάζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ κηα κηθξφηεξε νκάδα απφ ζπληνληζηέο ησλ 

νκάδσλ εξγαζίαο ηεο Α‟ θάζεο αμηνιφγεζαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ φιεο ηηο πξνηάζεηο 

δηακνξθψλνληαο ην ηειηθφ θείκελν θαη ηξαηεγηθφ ρέδην ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο γηα 

ηελ Αλάπηπμε ηνπ Πξσηνγελή Σνκέα θαη ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Πξντφλησλ ηνπ.  

 

2.2 ΓΟΜΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ  

Μεηά ηελ πξψηε επεμεξγαζία φισλ ησλ πξνηάζεσλ πνπ θαηέζεζαλ νη ζπληνληζηέο ησλ 

νκάδσλ εξγαζίαο, απνθαζίζηεθε ην ηξαηεγηθφ ρέδην λα ρσξηζηεί ζηνπο εμήο δχν 

ηνκείο: 

1. Παξαγφκελα πξντφληα θαη θπζηθνί πφξνη (ζπκπεξηιακβάλεη ηελ θπηηθή θαη δσηθή 

παξαγσγή, ηελ αιηεία θαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο) 

2. Κξεηηθή Γηαηξνθή (ζπκπεξηιακβάλεη ηελ Κξεηηθή Κνπδίλα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ 

παξάδνζε θαη ηνλ γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ, ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζηελ νπζία ζηα 

πξντφληα θαη ηε δξάζε ηνπ Πξσηνγέλε ηνκέα). 

 

ηελ ζπλέρεηα νη δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζε θάζε ηνκέα ρσξίζηεθαλ ζηηο εμήο 

ππνθαηεγνξίεο: 

1. Αλζξψπηλνη πφξνη 

2. Τπνδνκέο  

3. πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ  

4.  ξεπλα, θαηλνηνκία θαη αλάπηπμε  

5. πζηήκαηα ηαπηνπνίεζεο, ηππνπνίεζεο, ηρλειαζηκφηεηαο θαη ειέγρνπ ηεο 
αγνξάο 

6. πζηήκαηα πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ.  

 

ε θάζε επηκέξνπο ππνθαηεγνξία πξνηάζεσλ, νη δξάζεηο θαη πάιη έρνπλ εμεηδηθεπηεί ζε: 

1. Βξαρππξφζεζκεο 

2. Μεζνπξφζεζκεο  

3. Μαθξνπξφζεζκεο.  
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3. ΣΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΚΑΛΑΘΗ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΖ ΚΡΖΣΖ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ 

 

Βαζηθφ παξαδνηέν ηεο παξνχζαο πξσηνβνπιίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο  ζα είλαη ε 

θαηαγξαθή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, ην «Καιάζη ησλ Πξντφλησλ ηεο 

Κξήηεο» θαη ε πξνψζεζε ηεο παξαγσγήο, ηεο αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπο θαη ηεο 

ππνζηήξημεο θαη πξνψζεζήο ηνπο ζηελ αγνξά.  

Ζ επηινγή ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα απαξηίδνπλ ην «Καιάζη ησλ Αγξνηηθψλ 

Πξντφλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο» ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε έλα ζχλνιν ή κία νκάδα 

θξηηεξίσλ, ηα νπνία ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ χπαξμε ησλ απαξαίηεησλ εθείλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαδνζηαθφηεηα, ηελ πςειή 

δηαηξνθηθή αμία, ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε θαη ζπκβνιή ζηελ πεξηβαιινληηθή 

πξνζηαζία ησλ πξντφλησλ, ηελ πνιηηηζκηθή αμία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνχ 

παξαγσγνχ. 

Με βάζε ην «Καιάζη ησλ Πξντφλησλ ηεο Κξήηεο» ζα πινπνηεζεί ε ζπζηεκαηηθή 

ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα (πξσηνγελή ηνκέα θαη ηεο 

κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηνπ) ηεο Κξήηεο. ιεο νη δξάζεηο πνπ 

αθνινπζνχλ ζην ηξαηεγηθφ ρέδην έρνπλ θαζνξηζηεί κε γλψκνλα ηα πξντφληα πνπ 

κπνξνχκε θαη ζέινπκε λα παξάγνπκε ζηελ Κξήηε, δηαηεξψληαο πάληα ηε δπλακηθφηεηα 

ηνπ γηα δηαξθή πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο αγνξάο. Με βάζε ηα 

ζεκεξηλά δεδνκέλα απνηππψλνληαη παξαθάησ ηα πξντφληα  αλά ηνκέα ζην «Καιάζη 

ησλ Πξντφλησλ ηεο Κξήηεο». 

Ο θπξίαξρνο ζηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο αγξνδηαηξνθηθνύ πξνηύπνπ ηεο  

Κξήηεο γηα εμαγωγή, αιιά θαη γηα απηνθαηαλάιωζε. 

 

 

 

 

3.1 ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ  

- Διαηφιαδν 

- Δπηηξαπέδηεο ειηέο  

- Διαηφπαζηα 

- ηαθίδα 

- Κξαζηά 

- Σζηθνπδηά 

- Πεηηκέδη 

- Υαξνχπη 

- Κεπεπηηθά (ππαίζξηα θαη ππφ θάιπςε) 

- Αξσκαηηθά θπηά 
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-  ξνχηα (Δπηηξαπέδηα ζηαθχιηα, Δζπεξηδνεηδή, ξαγθφζπθν Αβνθάλην Αθηηλίδην, 

Ρφδη, Μπαλάλα θα) 

- ζπξηα  

-  νπινχδηα 

- Κηελνηξνθηθά θπηά 

- Πξντφληα θπηηθήο παξαγσγήο ΠΟΠ θαη ΠΓΔ 

- Καιιπληηθά κε βάζε ηνπηθά πξντφληα 

- Αιάβδαλν (ή ιάδαλν) 

- Αιφε 

- Ξεξνί θαξπνί (ακχγδαια, θαξχδηα) 

 

 

3.2 ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

- Γάια 

- Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα παξαδνζηαθά 

- Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα ΠΟΠ 

- Αηγνπξφβεην θξέαο 

- Κξέαο ρνίξσλ 

- Κξέαο θνπλειηψλ 

- Αβγά  

- Κξέαο πηελψλ  

- Παξαδνζηαθά πξντφληα κε βάζε ην θξέαο (απάθη, μηδάην ινπθάληθν, ζχγιηλα, 

παξαδνζηαθά ηνπηθά ινπθάληθα) 

- Μέιη 

- Άιια πξντφληα θπςέιεο 

- αιηγθάξηα 

- Γέξκα 

- Μαιί 

 

3.3 ΑΛΗΔΗΑ 

- Πξντφληα αιηείαο  

- Πξντφληα ηρζπνθαιιηεξγεηψλ 
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3.4 ΚΡΖΣΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

3.4.1  Κξεηηθή Κνπδίλα - εδέζκαηα θαη επεμεξγαζκέλα πξνϊόληα 

- Κξεηηθά πξντφληα αξηνπνηίαο 

- Κξεηηθά πξντφληα δαραξνπιαζηηθήο 

- Πξντφληα ΠΟΠ/ ΠΓΔ 

- Δδέζκαηα 

3.4.2 Πνιηηηζκόο θαη Παξάδνζε (ζπλδεδεκέλα κε ηελ παξαγωγή θαη ηα 

θξεηηθά πξνϊόληα)  

- Αξρέο Κξεηηθήο Γηαηξνθήο 

- Νεζηεία 

- ήζε θαη έζηκα  

3.4.3 Γαζηξνλνκηθόο ηνπξηζκόο 

- καζήκαηα θξεηηθήο θνπδίλαο 

- γεπζηγλσζίεο  

- νηλνγλσζίεο 

- επηζθέςηκεο κνλάδεο παξαγσγήο 

- επηζθέςηκα αγξνθηήκαηα 

- δξάζεηο αγξνηνπξηζκνχ  

- επηζθέςηκνη ρψξνη γαζηξνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

- ζπλδπαζκέλεο δξάζεηο παξαηήξεζεο θπηψλ θαη πνπιηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

θξεηηθήο θχζεο (εμεηδίθεπζε αλά πεξηνρή) θαη ζπιινγήο βξψζηκσλ πξντφλησλ 

(βφηαλα, ρφξηα θιπ) 

- «Γξφκνη Κξεηηθψλ Γεχζεσλ»  
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Πηζηνπνηεκέλα Πξνϊόληα 

 

χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζηελ πεξηνρή ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο ππάξρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο εληεηαγκέλσλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ 

πξντφλησλ ηα νπνία πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

Δλληά (9) εμαηξεηηθά παξζέλα ειαηφιαδα ΠΟΠ ( Βηάλλνο Ζξαθιείνπ Κξήηεο, Βφξεηνο 

Μπινπφηακνο Ρεζχκλεο Κξήηεο, Πεδά Ζξαθιείνπ Κξήηεο, Αξράλεο Ζξαθιείνπ Κξήηεο, 

Κνιπκβάξη Υαλίσλ Κξήηεο, εηεία  αζηζίνπ Κξήηεο, Απνθνξψλαο Υαλίσλ Κξήηεο, 

έιηλνπ Κξήηεο,  Θξαςαλφ ) θαη έλα (1) εμαηξεηηθά παξζέλν ειαηφιαδν ΠΓΔ (Υαληά 

Κξήηεο), κία (1) ΠΟΠ επηηξαπέδηα ειηά (Θξνχκπα Ακπαδηάο Ρεζχκλεο Κξήηεο), 

ηέζζεξα (4) ηπξηά ΠΟΠ (Γξαβηέξα Κξήηεο, Ξπλνκπδήζξα Κξήηεο, Περηφγαιν Υαλίσλ, 

Ξχγαιν εηείαο), έλα (1) θξνχην ΠΟΠ  (πνξηνθάιη Μάιεκε Υαλίσλ) θαη ην θξεηηθφ 

παμηκάδη ζαλ ΠΓΔ. 

 

Δπηπξφζζεηα, έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ηέζζεξεηο (4) νίλνη Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο 

Αλψηεξεο Πνηφηεηαο (ΟΠΑΠ) (Αξράλεο, Γαθλέο, Πεδά, εηεία) θαη ελαο (1) ηνπηθφο 

νίλνο ΠΓΔ (Κηζζάκνπ). Σα πξντφληα απηά έρνπλ πηζηνπνηεζεί θαη εληάζζνληαη σο έρνπλ 

ζην θαιάζη.  

 

Δπηπιένλ πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην θαιάζη εδχπνηα φπσο ε Σζηθνπδηά, ε νπκάδα ,ε 

Καλειάδα , ην ραξνππφκειν, ην ξαθφκειν, θαη παξαδνζηαθά εδέζκαηα  φπσο ηα 

θαιηηζνχληα,ηα μεξνηήγαλα ,ηα ρνξηνπηηάθηα,ηα κεδπζξνπηηάθηα θαζψο θαη άιια 

παξαδνζηαθά θξεηηθά πξντφληα  φπσο ην απάθη, ε κπδήζξα, ην αλζφηπξν, νη 

ρπινπίηεο,ν  ηξαραλάο, ν μπλφρνληξνο θαη άιια. 

 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί πσο ζην Καιάζη ησλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ 

πξνηείλεηαη λα εληαρζνχλ φια ηα Πηζηνπνηεκέλα Βηνινγηθά Πξντφληα ( επξσπαηθφ ζήκα 

ΒΗΟ), ηα πεξηβαιινληηθήο δήισζεο θαη ζήκαλζεο πξνηφληα φπσο θαη ηα θιηκαηηθά 

νπδέηεξα πξντφληα αιιά θαη ηα πξντφληα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο απφ φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο (θπηηθή θαη δστθή). .  
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4. ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΟΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟΤ 

ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΡΖΣΖ 

4.1 ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

4.1.1. ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΗ ΠΟΡΟΗ 

Άκεζεο Γξάζεηο 

 Καηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ 

γεσξγία (ειηθηαθή ζχλζεζε, θχιν, γεσγξαθηθή θαηαλνκή θ.ά.). 

 Αμηνπνίεζε απφ ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο ησλ ππνδνκψλ, ησλ δνκψλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ - ΓΖΜΖΣΡΑ (γηα ηελ 

εθπαίδεπζε γεσξγψλ, θηελνηξφθσλ θαη αιηέσλ). 

 Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα αθνξνχλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ην 

θαιάζη ησλ πξντφλησλ ηεο Κξήηεο ζα ππνβάιινληαη θαη ζα εγθξίλνληαη θαηαξρήλ 

απφ ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Διιεληθφ Γεσξγηθφ Οξγαληζκφ 

- ΓΖΜΖΣΡΑ. Σα πξνγξάκκαηα ζα παξνπζηάδνληαη σο πξνγξάκκαηα 

ζπλεξγαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη ηνπ νξγαληζκνχ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ 

Οξγαληζκνχ - ΓΖΜΖΣΡΑ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

 πγθξφηεζε γξαθείσλ Γηαβίνπ Μάζεζεο ζε θάζε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο (έλα αλά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα). 

 Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ επαλεθπαίδεπζεο/ εμεηδίθεπζεο Πηπρηνχρσλ θαη 

θαηάξηηζεο ησλ ινηπψλ επαγγεικαηηψλ ζην πιαίζην ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ησλ πηζηνπνηεκέλσλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο 

πνπ ζα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θάζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα 

πιαίζηα ηνπ «Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ». Ζ αλάπηπμε Πξνγξακκάησλ ζα 

πξέπεη λα γίλεη ζηηο εμήο δηαθξηηέο Οκάδεο:  

- Με πηπρηνχρνη επαγγεικαηίεο ηνπ Πξσηνγελνχο Σνκέα 

- Πηπρηνχρνη ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

- ηειέρε ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ πξσηνγελνχο Σνκέα. 

 Τινπνίεζε πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε ππφ αλαζεψξεζε ΚΑΠ ζηα ζέκαηα δηαηήξεζεο θαη 

πηνζέηεζεο ησλ θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ παξαγσγήο. 
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 Τινπνίεζε δξάζεσλ κε άιινπο επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο γηα ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε, ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ αξρψλ θαη ησλ αμηψλ 

(θνπιηνχξαο) εθδήισζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ πιεπξάο ησλ 

παξαγσγψλ/ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. Οξγάλσζε 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγή 

θνπιηνχξαο. 

 Γεκηνπξγία πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ γηα ηηο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο  θαη γεληθά 

γηα ηα ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη ηα παξαγφκελα πξντφληα θαζψο 

θαη ηελ δηάρπζε ηνπο κε ηελ έθδνζε ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε  

ηνπ δηαδηθηχνπ, πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γεσξγνχο. 

 Καζηέξσζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο θαη ηερληθήο ζηήξημεο 

ζηνπο παξαγσγνχο γηα πξνιεπηηθή νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ.  

 Καζηέξσζε ζπζηεκάησλ ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ γεσξγψλ ησλ  

θηελνηξφθσλ, ησλ αιηέσλ θαη ησλ κειηζζνθφκσλ ζε ζέκαηα ζχγρξνλεο 

ηερλνγλσζίαο θαη κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο ησλ απεηιψλ θαη πξφιεςεο ησλ 

δεκηψλ πνπ πθίζηαληαη νη θιάδνη απφ ηηο εθάζηνηε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, 

ερζξνχο θαη αζζέλεηεο. 

 Δλεκέξσζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. 

Δκθχζεζε, εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο, ηεο δέζκεπζεο απφ φιεο ηηο πιεπξέο γηα ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ αθνζίσζε ζην ζθνπφ, σο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα  ζηελ 

επίηεπμε ηνπ επξχηεξνπ ζηφρνπ ηεο πεξηθέξεηαο πνπ είλαη ε αλάπηπμε ηνπ 

λεζηνχ. 

 Πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ θαη πξνβνιή εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

νξζνινγηθά θαη είλαη βηψζηκεο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ πξφηππα θαη  λα 

πεηζζνχλ νη παξαγσγνί γηα ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ζηελ δπλακηθή ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ 

παξαγσγήο.  

 

Δηδηθόηεξα γηα ηελ Εωηθή Παξαγωγή: 

  ήςε κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο δσνθινπήο, ε νπνία απνηειεί ηελ θχξηα αηηία 

αλαζηνιήο ηεο αλάπηπμεο ηεο νηθφζηηεο θαη φρη κφλν θηελνηξνθίαο.  

 Άκεζε εθαξκνγή πξσηνβνπιηψλ απ‟ φινπο ηνπο θνξείο γηα ηελ απαμίσζε ησλ 

(θαηαμησκέλσλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο) δσνθιεθηψλ.  

 Δλεκέξσζε ησλ θηελνηξφθσλ, ππφ κνξθή ζεκηλαξίσλ, εκεξίδσλ, γηα ηηο ζεηηθέο 

επηπηψζεηο πνπ ζα έρνπλ φια ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη ζην ηξαηεγηθφ ρέδην, 

ηφζν ζε απηνχο θαη ηα δψα ηνπο, φζν θαη ζηνπο βνζθφηνπνπο ηνπο αιιά θαη ζην 

πεξηβάιινλ.  

 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ Αιηεία: 

 Δπηθαηξνπνίεζε θαη αλαζεψξεζε ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο (Β.Γ.666/66.) γηα 

ηνπο επαγγεικαηίεο αιηείο. 
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Μεζνπξόζεζκεο Γξάζεηο 

 Οξγάλσζε θαη θαζηέξσζε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θαη δηάρπζεο ηεο γλψζεο 

ζηνπο γεσξγνχο γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. Απηφ κπνξεί λα 

γίλεη κε ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο Γεσξγηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 Δλεξγνπνίεζε, αλαβάζκηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο Γεσξγηθή ρνιή Μεζζαξάο πνπ 

απνηειεί έλα άξηζηα νξγαλσκέλν Κέληξν, κε άξηηεο εγθαηαζηάζεηο, έκπεηξν 

πξνζσπηθφ, λέαο ηερλνινγίαο εμνπιηζκφ, εμαηξεηηθέο ππνδνκέο γηα ζεσξεηηθή 

θαηάξηηζε θαη πξαθηηθή άζθεζε, πνιιέο παξνρέο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη 

δσξεάλ παξνρή πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο.  

 Οξγάλσζε δηθηχνπ ειαηψλσλ νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή, επίδεημε γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ θαη κεηαθνξά 

ηερλνγλσζίαο, είηε κε ηαθηηθέο εθπαηδεχζεηο, είηε κε ηε ρξήζε ηεο λέαο 

ηερλνινγίαο πξνθεηκέλνπ νη παξαγσγνί λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επαθήο κε 

εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο γηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. 

 Δλδπλάκσζε θαη ππνζηήξημε ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ 

επέιηθησλ ζπιινγηθνηήησλ (νκάδεο παξαγσγψλ, νκάδεο αλάπηπμεο θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, clusters θ.ιπ.) κέζα απφ ζπλαληήζεηο, 

εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα, ζηνρεπκέλεο εκεξίδεο, δηαζχλδεζε ησλ ηνπηθψλ 

παξαγφλησλ κε ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο επηζηεκνληθνχο θνξείο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο ηερλνγλσζίαο. 

 Καζηέξσζε ηνπ „π      υ π    π        ‟ εθπαίδεπζεο. 

 Πξνψζεζε ησλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο παηδείαο.  

 Αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο γηα πεξηβαιινληηθή παηδεία θαη 

πξνψζεζε ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνπ πξνηχπνπ ηεο Κξήηεο.  

 Δθπαίδεπζε θαη αμηνπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ πσιεηψλ θαη ζπζηεκάησλ 

πξνψζεζεο πνπ ζα θαιχπηεη ζπλδπαζηηθά ηηο αγνξέο ζηηο νπνίεο ζηνρεχεη ε 

Πεξηθέξεηα Κξήηεο γηα ηελ πψιεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

 Οξγάλσζε εκεξίδσλ θαη πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηθηχσζεο επηρεηξήζεσλ θαη ηεο θαζηέξσζεο 

δηαηνκεαθψλ ζπλεξγαζηψλ (cross-sector partnerships). 

 

Δηδηθόηεξα γηα ηελ Εωηθή Παξαγωγή: 

 Πξφγξακκα κε δξάζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ λα αξζεί ε απαμίσζε ησλ 

αλζξψπσλ, πνπ αζρνινχληαη κε ηε θηελνηξνθία, πνπ ππάξρεη ζήκεξα.  

 Αμηνπνίεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηαζκνχ Γεσξγηθήο  ξεπλαο Αζσκάησλ, νχησο 

ψζηε λα απνηειέζεη ηελ πεγή ηεο επηκφξθσζεο γηα ην θηελνηξφθν επαγγεικαηία 

θαη δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πξάζηλνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 
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 Ίδξπζε ζρνιήο ηπξνθνκίαο. 

 πλεξγαζία φισλ ησλ θνξέσλ ηεο Κξήηεο θαη ησλ επηζηεκνληθψλ ηδξπκάησλ γηα 

ηε δεκηνπξγία ηλζηηηνχηνπ κειηζζνθνκίαο πνπ ζα πξνηείλεη θαη ζα ζρεδηάδεη 

ιχζεηο πξνο φθεινο ησλ κειηζζνθφκσλ ηεο Κξήηεο. 

 Καζηέξσζε εθδειψζεσλ κε αληαιιαγή απφςεσλ, εκπεηξηψλ, θαη δηάρπζε 

ηερλνγλσζίαο ζε ζέκαηα εθηξνθήο ησλ δψσλ  θαη βξάβεπζε εθηξνθέσλ, δψσλ 

πξντφλησλ κε εκπινθή ησλ Γήκσλ.  

 Γεκηνπξγία θαη θαζηέξσζε Παγθξήηηνπ πλεδξίνπ Μειηζζνθνκίαο.  

 

Δηδηθόηεξα γηα ηελ Αιηεία: 

 Γεκηνπξγία ζρνιήο αιηείαο ζηελ Κξήηε γηα ηελ εθπαίδεπζε φζσλ αζρνινχληαη ή 

πξφθεηηαη λα αζρνιεζνχλ κε ηελ αιηεία. Αμηνπνίεζε ηνπ Δ ΚΔΘΔ ζηελ Κξήηε γηα 

ηελ δεκηνπξγία θαη ζηήξημε ηεο ζρνιήο αιηείαο.     

 

 

Μαθξνπξόζεζκεο Γξάζεηο 

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο κε 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλαβάζκηζε. 

 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ Εσηθή Παξαγσγή: 

 Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θαη ηνπ φγθνπ ηεο ηερληθήο ζηήξημεο θαη ησλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ  ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηε δσηθή παξαγσγή, νχησο ψζηε λα αξρίζνπλ λα αζρνινχληαη 

πεξηζζφηεξν θαη κε αμηνπξέπεηα κε ην επάγγεικά ηνπο.   

 

4.1.2.ΤΠΟΓΟΜΔ 

Άκεζεο Γξάζεηο 

 Γεκηνπξγία εδαθνινγηθνχ ράξηε θαη εδαθνθιηκαηηθψλ δσλψλ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ δηαθφξσλ θαιιηεξγεηψλ, κε γλψκνλα ηελ δηαζθάιηζε ησλ 

θαιχηεξσλ δπλαηψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη παξαγσγή πξντφλησλ 

αλψηεξεο πνηφηεηαο. 

 Παξέκβαζε ζην ΤΠΑΑΣ γηα αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο πεξί αλαδαζκνχ 

πξνθεηκέλνπ απηή λα επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ. 

 Διαρηζηνπνίεζε ησλ γεσηξήζεσλ εηδηθφηεξα ζηηο πεξηνρέο πνπ ππάξρεη 

πξφβιεκα πηψζεο ηεο ζηάζκεο ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα. 

 Γεκηνπξγία εληφο ηνπ λένπ νξγαληζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο, Γ/λζεο Πνιηηηθήο Γεο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, φπσο δεκηνπξγήζεθε ζε 6 απφ ηηο 13 Πεξηθέξεηεο ηεο 

ρψξαο θαη ππάξρεη θαη ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. ‟ 
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απηή λα ππαρζνχλ ηα ηκήκαηα Σνπνγξαθίαο Δπνηθηζκνχ θαη Αλαδαζκνχ ησλ 

Π.Δ. 

 Αλαβάζκηζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ γηα ζπιινγή θιηκαηηθψλ θαη 

βηνθιηκαηηθψλ δεδνκέλσλ. 

 Γεκηνπξγία ζρεδίσλ ΥΟΑΠ ζε θάζε δήκν γηα ηελ ρσξνζέηεζε φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  ηζη ζα μεθαζαξηζηνχλ ηα ζέκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ 

πξνβιήκαηα θαη εληάζεηο ζήκεξα.  

 Ηεξάξρεζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ηεο εθηέιεζεο ησλ βαζηθψλ έξγσλ πνπ ζα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ ζσζηή θαη νηθνλνκηθή δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ 

πξσηνγελή ηνκέα. πλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο. 

 Πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ κεηαπνίεζεο κε ηελ πξνψζεζε ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ.  

 Παξέκβαζε γηα απινπνίεζε ζηηο δηαδηθαζίεο γηα ηα ζρέδηα βειηίσζεο.  

 

Δηδηθόηεξα γηα ηελ Εωηθή Παξαγωγή: 

 Αμηνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο  ζθαγεηνηερληθήο ππνδνκήο γηα ηελ παξαγσγή 

αζθαιψλ θαη πνηνηηθψλ πξντφλησλ, κε παξάιιειε επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Δθζπγρξνληζκφο  ησλ ζθαγείσλ νχησο ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ ηελ 

ζπλνιηθή δηαρείξηζε πξντφληνο θαη ππνπξντφληνο. 

 Πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θξέζθνπ παζηεξησκέλνπ 

γάιαθηνο. 

 Απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ θαη ηελ λνκηκνπνίεζε ησλ απζαίξεησλ 

θηελνηξνθηθψλ θηηζκάησλ. 

 Πξνψζεζε θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εμειεθηξηζκνχ ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ   

 Γηεπθφιπλζε ηεο επηρνξήγεζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ κε ηελ 

ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ή ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ βηναεξίνπ ησλ 

θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

 Αμηνπνίεζε ηνπ Κέληξνπ δσναλζξσπνλφζσλ Αλσγείσλ. 

 Πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο βηναεξίνπ νη νπνίεο ζα 

επεμεξγάδνληαη θαη ζα αμηνπνηνχλ ηα απφβιεηα ησλ θηελνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ θαη ησλ κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ άκεζα, θαη αμηνπνίεζε ηνπ 

βηναεξίνπ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Γηεπθφιπλζε ζηελ αδεηνδφηεζε ησλ κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ αιιά κε 

ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 Πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο πεξηθεξεηαθψλ δηεπαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ γηα 

ηα πξντφληα ηεο δσηθήο παξαγσγήο.  
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Δηδηθόηεξα γηα ηελ Αιηεία: 

 Γηεξεχλεζε θαη θαζνξηζκφο ζέζεσλ πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζηαζκνί 

ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζηελ Κξήηε. 

 Δθπφλεζε ρεδίνπ Υσξνζέηεζεο Πεξηνρψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηρζπνθαιιηέξγεηαο μεπεξλψληαο ηα γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα, κε αξρή ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 

Μεζνπξόζεζκεο Γξάζεηο 

 Γεκηνπξγία εξγαζηεξίνπ ακπειν-νηληθήο ηερλνινγίαο γηα εθαξκνζκέλε έξεπλα, 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηερληθέο ππεξεζίεο,  ππεξεζίεο 

εξγαζηεξίνπ θαη εμεηδηθεπκέλεο αλαιχζεηο. 

 Βειηίσζε θαη ζπληήξεζε ηνπ αγξνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη 

ε αλαγθαία πξνζβαζηκφηεηα πξνο ηηο γεσξγηθέο θαη κεηαπνηεηηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο. 

 Δπέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ ηππνπνίεζεο – 

κεηαπνίεζεο ησλ πξντφλησλ. 

 Γεκηνπξγία ηνπηθψλ αγνξψλ-δεκνπξαηεξίσλ γηα ηελ θνηλή δηάζεζε ησλ 

πξντφλησλ. 

 Αμηνιφγεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ κειεηψλ πνπ ππάξρνπλ γηα θξάγκαηα θαη 

ιηκλνδεμακελέο. 

 Οινθιήξσζε ηνπ  ππάξρνληνο δηθηχνπ κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ.  

 Τινπνίεζε έξγσλ αλάδεημεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο πεξηθέξεηαο κε ηε 

δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ «πξννξηζκψλ» (παξαηεξεηήξηα θιπ). 

 Αμηνπνίεζε ηεο επξσπατθήο λνµνζεζίαο  γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε 

ρψξσλ ζίηηζεο αξπαθηηθψλ πηελψλ (θαλνληζµψλ 1774/2002/ΔΚ θαη 

322/2003/ΔΚ) θαη εθαξκνγή ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη (πεξίθξαμε, 

πεξηνδηθφο θαζαξηζµφο, πξσηφθνιια ζπληήξεζεο θιπ).  

 Γεκηνπξγία δηθηχνπ «ηατζηξψλ αξπαθηηθψλ» ζε ζπλεξγαζία µε ηελ ∆/λζεηο 

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο θαη παξάιιειε εθπαηδεπηηθή/ εξεπλεηηθή 

(monitoring)/ νηθνηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε. 

  ξγα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα κηθξέο εγθαηαζηάζεηο (θσηνβνιηατθά, 

αλεκνγελλήηξηεο, γεσζεξκία, θηι) γηα εμαζθάιηζε ηεο ελέξγεηαο ζε 

εθκεηαιιεχζεηο πνπ είλαη δχζθνιε ε κεηαθνξά ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

  ξγα αλαθχθισζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ππνιεηκκάησλ γεσξγηθψλ βηνκεραληψλ 

ή άιισλ απνβιήησλ (πρ θνκπνζηνπνίεζε). 

 Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ αλαθχθισζεο πιηθψλ ζεξκνθεπηαθψλ θαη πδξνπνληθψλ 

θαιιηεξγεηψλ 
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Δηδηθφηεξα γηα ηελ Εσηθή Παξαγσγή: 

 Γεκηνπξγία γεληθφηεξσλ ππνδνκψλ ζηνπο βνζθνηφπνπο πνπ ζα θαιχπηνπλ 

αλάγθεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ. (πρ πδξνδφηεζε). 

 Μεηαθνξά ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηαζκνχ Γεσξγηθήο Δξεχλεο Αζσκάησλ 

Ρεζχκλνπ πνπ έρεη ππαρζεί ζηνλ Διιεληθφ Γεσξγηθφ Οξγαληζκφ-ΓΖΜΖΣΡΑ ζε 

θαηάιιειν ρψξν πνπ δελ ζα δεκηνπξγεί πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη δεκηνπξγία 

χγρξνλσλ ππνδνκψλ γηα  ηελ  ξεπλα, ηελ Δθπαίδεπζε , επηκφξθσζε θαη ηελ 

γελεηηθή βειηίσζε ησλ πξνβάησλ θαη ησλ αηγψλ ηεο Κξήηε. 

 πκπιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ  ζχγρξνλσλ ζθαγηνηερληθψλ ππνδνκψλ ζην 

λεζί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο πεξηθέξεηαο γηα ηελ παξαγσγή αζθαιψλ 

θαη πνηνηηθψλ πξντφλησλ, κε παξάιιειε αμηνπνίεζε ππνπξντφλησλ ζθαγήο. 

 Πξνψζεζε ηεο πξφηαζεο ηνπ ΗΣΔ-ΗΤΜ (Ηλζηηηνχην Τπνινγηζηηθψλ Μαζεκαηηθψλ) 

γηα ηελ αλάπηπμε παξαηεξεηεξίνπ θιίκαηνο θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ 

πεξηθέξεηα Κξήηεο γηα ππνζηήξημε ηεο γεσξγηθήο  θαη ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο.  

 Πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο ζπιινγηθψλ ππνδνκψλ, θηελνηξνθηθψλ πάξθσλ, 

επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ, δεκνπξαηεξίσλ θ.ά. 

 Γεκηνπξγία κειηζζνθνκηθψλ πάξθσλ, φπνπ νη κειηζζνθφκνη ζα κπνξνχλ λα 

ηνπνζεηνχλ ηα κειηζζνζκήλε ηνπο, ρσξίο ηνλ θίλδπλν παξελφριεζεο ηνπξηζηψλ. 

  χηεπζε κειηζζνθνκηθψλ θπηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επδνθηκήζνπλ ζην 

έδαθνο ηεο Κξήηεο, ηδηαίηεξα ζε αλαμηνπνίεηεο θξαηηθέο εθηάζεηο. 

 Γεκηνπξγία κηαο «Γηδαθηηθήο  άξκαο» ζε θάζε λνκφ. Να γίλνπλ, επί ηφπνπ κηθξά 

παξαδνζηαθά ηπξνθνκεία, επηζθέςηκνο ρψξνο, θαηαιχκαηα γηα δηακνλή, εζηίαζε 

θαη εθπαίδεπζε γηα ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ.  

 Γεκηνπξγία, φπνπ  είλαη εθηθηφ, θηελνηξνθηθψλ πάξθσλ. 

 Αμηνπνίεζε ηεο λέαο ΚΑΠ, γηα  ηελ δεκηνπξγία κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ θαη 

ηππνπνηεηεξίσλ ησλ ηνπηθψλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. 

 

Δηδηθόηεξα γηα ηελ Αιηεία: 

 Βειηίσζε βαζηθψλ ππνδνκψλ αιηεπηηθψλ θαηαθπγίσλ κε έξγα πνπ ζα 

βειηηψζνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο αιηείο φπσο π.ρ. Βειηίσζε 

ζπλζεθψλ εθθφξησζεο, πγηεηλήο θαη απνζήθεπζεο, πξνκήζεηαο θαπζίκσλ, 

πάγνπ, λεξνχ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζπληήξεζεο ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ θαη 

επηζθεπήο ηνπ εμνπιηζκνχ  

 Ίδξπζε ηρζπνζθαιψλ ή ηρζπαγνξψλ, κεηά απφ  ζσζηή ρσξνζέηεζε, γηα ρνλδξηθή 

πψιεζε λσπψλ αιηεπκάησλ, , έιεγρν ησλ αιηεπκάησλ θαη πξνζηαζία ηνπ 

θαηαλαισηή. 

 Αλαζηνιή ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο κείσζεο ησλ 

αιηεπκάησλ θαη ησλ ηρζπναπνζεκάησλ κε ηελ δεκηνπξγία πξνζηαηεπφκελσλ 
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ζαιάζζησλ πεξηνρψλ, είηε κε ηελ δεκηνπξγία ηερληηψλ πθάισλ, είηε κε ηελ 

δεκηνπξγία ζαιάζζησλ πάξθσλ. 

 

 

Μαθξνπξόζεζκεο Γξάζεηο 

 Γηαζχλδεζε ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα (πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή) κε ηνλ 

εξεπλεηηθφ ηζηφ ηεο Κξήηεο γηα ηελ δηαξθή αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ/ 

πξνθιήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ. 

 πλεξγαζία θνξέσλ, εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα θζάλνπλ ην ηαρχηεξν δπλαηφ ζε εθαξκνγή ηα απνηειέζκαηα 

απφ ηηο έξεπλεο γηα ηα ηνπηθά πξντφληα, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο 

ηνπο, ηελ πξφιεςε ή θαηαζηνιή ησλ δεκηψλ απφ ερζξνχο θαη αζζέλεηεο αιιά θαη 

ην ζπλερή έιεγρν, βειηίσζε θαη πηζηνπνίεζή ηνπο.   

 Αλάπηπμε ππνδνκψλ πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ 

πξσηνγελή ηνκέα κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ (εγγεηνβειηησηηθά έξγα γηα ηα 

νπνία ζα παξαθνινπζνχληαη παξάκεηξνη φπσο νη απνξξνέο, νη δηαξξνέο, νη 

θαηαλαιψζεηο, ε πνηφηεηα λεξψλ κε ρξήζε ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, θ.ά.) 

 Γεκηνπξγία βαζηθψλ έξγσλ ππνδνκήο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε θαίξηα 

ζεκεία ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ ηεο Κξήηεο (ππεξρεηιηζηέο). 

 Καηαζθεπή ζπιινγηθψλ εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ (θξαγκάησλ θαη 

ιηκλνδεμακελψλ) γηα ηε ζπγθξάηεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ. 

 Δθζπγρξνληζκφο, βειηίσζε θαη επέθηαζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ. 

 Πξνψζεζε ηνπ αλαδαζκνχ θαη εηδηθφηεξα ζε πεξηνρέο φπνπ εθηεινχληαη 

εγγεηνβειηησηηθά  έξγα θαη ζε πεξηνρέο φπνπ ν πνιπηεκαρηζκέλνο θιήξνο 

απνηειεί ζεκαληηθφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο.  

 Γεκηνπξγία πεξηβαιινληηθψλ πξννξηζκψλ πνπ δελ έρνπλ θαζηεξσζεί σο ηέηνηνη 

ζηελ παξνχζα θάζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία ζα είλαη «απφ θάησ πξνο ηα 

πάλσ» κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο λα δηαιέγνπλ ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζέινπλ γηα ηελ 

πεξηνρή ηνπο, κέζα απφ ηελ ζπκκεηνρή ηεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ρσξνηαμίαο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

  ξγα θαη δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ (π.ρ. ειάθαλν, χκε, Κξνχζηα, 

Βνξίδηα θ.α.) ηδηαίηεξα θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν.  

 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ Εσηθή Παξαγσγή: 

 Γεκηνπξγία κηθξψλ πδαηνδεμακελψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο άξδεπζεο γηα 

θαιιηέξγεηα θηελνηξνθηθψλ θπηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ θηελνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ. 

 Τινπνίεζε έξγσλ πνηίζκαηνο ησλ δψσλ.  

 Αμηνπνίεζε φισλ ησλ ππνπξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο (καιιί, δέξκα, αίκα, 

θνπξηά θ.ά.), είηε γηα ηελ παξαζθεπή δσνηξνθψλ γηα δψα ζπληξνθηάο, είηε γηα 
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άιιεο ρξήζεηο (πρ πθαληνπξγία), ζε ζπλεξγαζία κε άιια θξάηε φπνπ κπνξεί λα 

ππάξρεη ζρεηηθή δήηεζε. 

 Γεκηνπξγία δηακεηαθνκηζηηθνχ θέληξνπ πξνψζεζεο θαη εκπνξίαο ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ (πρ. ζηα αεξνδξφκηα ή/θαη ιηκάληα ηνπ λεζηνχ). 

 Αλάιπζε ησλ εμειίμεσλ ζηηο κεηαθνξέο ησλ πξντφλησλ ζε βάζνο δεθαεηίαο, 

ζρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ζχγρξνλσλ κέζσλ δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. 

 Καηαγξαθή ππαξρφλησλ βνζθνηφπσλ θαη βειηίσζή ηνπο κε θπηεχζεηο γηα ηε 

δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ εμαζθάιηζε επάξθεηαο δσνηξνθψλ. 

 Τινπνίεζε έξγσλ βειηίσζεο ηεο βιάζηεζεο κε (1) πνξά –  πηεχζεηο, (2) 

 ίπαλζε, (3) Κνπή, (4) Βηνινγηθά κέζα, (5) Πεξηθξάμεηο, (6)  πζηθνχο θξάρηεο.  

 

4.1.3  ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

Άκεζεο Γξάζεηο 

 Πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο γηα ηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο αγξνηνδηαηξνθηθψλ 

πξντφλησλ ζηνρεχνληαο ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Κξήηεο ζε ηξφθηκα 

(φπνπ ζηελ παξνχζα θάζε θαιχπηνληαη κε εηζαγσγέο), δεδνκέλνπ φηη ζε 

αληίζεζε κε ηελ επηθξαηνχζα αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ηεο Κξήηεο ζε 

πξντφληα δηαηξνθήο, ε Πεξηθέξεηα εηζάγεη ηξφθηκα.  

 Αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε δηαδηθηπαθήο πχιεο (portal) γηα ηνλ Πξσηνγελή Σνκέα, 

ηα πξντφληα θαη ην αγξνηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Κξήηεο γηα ηελ έγθπξε θαη άκεζε, 

επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ελεκέξσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ 

αγξνηψλ θαη ζπλαθψλ επαγγεικαηηψλ, ησλ εκπφξσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θ.ά. 

 Δλδπλάκσζε ηεο πξνζπάζεηαο νξγάλσζεο ησλ παξαγσγψλ ζε νξγαλσηηθά 

ζρήκαηα (Οκάδεο Παξαγσγψλ, επηρεηξεκαηηθά δίθηπα θιπ) ηα νπνία ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ζηελ δηάζεζε ηνπο.  

 Αμηνπνίεζε ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ 

«πζηήκαηνο Παξνρήο πκβνπιψλ ζε Γεσξγηθέο Δθκεηαιιεχζεηο» (ΠΓΔ – 

Farm Advisory Committee) θαη πξνζαξκνγή ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

γηα ηελ Κξήηε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ Γεσξγηθνχ πκβνχινπ γηα 

ζέκαηα Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο ζηελ παξαγσγή.  

 Καηαγξαθή φισλ ησλ πνηθηιηψλ ησλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηηθψλ εηδψλ θαη 

δεκηνπξγία Σξάπεδαο  Γελεηηθνχ Τιηθνχ θαηά θιάδν παξαγσγήο (Διιεληθφο 

Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο-ΓΖΜΖΣΡΑ, ΣΔΗ Κξήηεο, ΜΑΗΥ).  

 Πξνψζεζε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο θαη 

Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ζηνλ ειαηνθνκηθφ θιάδν γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ΠΟΠ 

θαη ΠΓΔ.  

 Πξσηνβνπιία γηα ηελ θαηνρχξσζε ειαηνιάδνπ «Π.Γ.Δ. Κξήηε» κε εληαίν ζήκα γηα 

νιφθιεξε ηελ Πεξηθέξεηα. 
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 Πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ θνηλνχ ζσξνχ θαηά ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ κε 

ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ειαηνπνίεζεο θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο. 

 Πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ειαηνπξγείσλ. 

 Πξσηνβνπιία ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο γηα ηελ αιιαγή ηνπ Καλνληζκνχ 

1019/2002 & ηεο ΚΤΑ 255610/2003, γηα ηελ αχμεζε ηεο κέγηζηεο ζπζθεπαζίαο 

δηάζεζεο ειαηνιάδσλ (5 ιίηξα) ζηα εζηηαηφξηα, ε νπνία ζα δηεπθνιχλεη ηα 

εζηηαηφξηα θαη ηα μελνδνρεία πνπ ζέινπλ λα ζηξαθνχλ ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε 

ειαηνιάδνπ θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ άκεζε αχμεζε ηεο θαηαλάισζήο ηνπ.  

 Δθπφλεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηε θπηνπξνζηαζία ηεο ειηάο ζηελ 

Κξήηε, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο θαη ηελ 

ηαπηφρξνλε κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζηελ Πεξηθέξεηα. 

 Αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ ηνπ ακπεινπξγηθνχ ηνκέα ηεο Κξήηεο κε ηελ άκεζε 

εθαξκνγή πξνηάζεσλ απφ κειέηεο πνπ έρνπλ ήδε εθπνλεζεί. Απαηηείηαη:  

o Αλάπηπμε κεραληζκνχ γηα ζπλερή δηεζλή παξαθνινχζεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο δηάζεζεο, ησλ δεηνχκελσλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ησλ ηηκψλ ησλ ακπειν-νηληθψλ πξντφλησλ. 

o Άκεζε πξνψζεζε  ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο θαιιηεξγεηψλ  

o Δπαλαπξνζδηνξηζκφο δσλψλ θαη ζπλνιηθψλ εθηάζεσλ γηα θαιιηέξγεηα 

νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηψλ θαη επηηξαπέδησλ πνηθηιηψλ κε βάζε ηηο λέεο 

αλάγθεο θαη δεδνκέλα. Σα θξηηήξηα πξέπεη είλαη βηνθιηκαηηθά αιιά θαη 

δηαζεζηκφηεηαο αξδεπηηθνχ χδαηνο κεζνπξφζεζκα.  

o Γηα ηα επηηξαπέδηα πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ ιεπθψλ κε 

έγρξσκεο πνηθηιίεο θαη ε θάιπςε ηεο δήηεζεο ζε φιν ην έηνο, ελψ γηα ηα 

νηλνπνηήζηκα ε αμηνπνίεζε ηνπ ληφπησλ πνηθηιηψλ (π.ρ. Κνηζηθάιη, 

Μαληειάξη, Βηδηαλφ, Μνζράην πίλαο) κε εκπινπηηζκφ απφ μέλεο πνηθηιίεο 

πνπ πξαγκαηηθά απνδίδνπλ κε κεγάιε ζηαζεξφηεηα ζηηο ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο ηεο Κξήηεο (π.ρ. Syrah, ιεπθέο) γηα παξαγσγή νίλσλ κε έληνλν 

ηνπηθφ ραξαθηήξα θαη, φπνπ είλαη απαξαίηεην, κε επξσπατθή πξνζαξκνγή 

νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  

o Πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο θνκπνζηνπνίεζεο θαη άιισλ κεζφδσλ 

κεηαπνίεζεο ησλ ζηαθπιηψλ. 

o Τπνζηήξημε ησλ ακπεινθαιιηεξγεηψλ θαη ησλ νηλνπνηψλ ζηελ 

πξνζπάζεηα πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ ακπέισλ θαη ησλ νηλνπνηήζεσλ. 

o Πξνψζεζε θαη ππνζηήξημε ηε ζπλεξγαζίαο ησλ παξαγσγηθψλ θαη ησλ 

κεηαπνηεηηθψλ θνξέσλ κε ηα εξεπλεηηθά θαη ηα εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη φρη κφλν. 

o Δλίζρπζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζε Κξήηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ 

Οξγαληζκνχ – ΓΖΜΖΣΡΑ γηα ηελ αλάπηπμε νπζηαζηηθψλ θαη βηψζηκσλ 

δξάζεσλ ζηνλ ακπεινπξγηθφ θαη ηνλ νηλνπνηεηηθφ ηνκέα. 
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 Αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηε δηαρείξηζε βηνινγηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ θαη ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζηηο θπηηθέο 

θαιιηέξγεηεο ζπλνιηθά. 

 Πξνψζεζε ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ πνπ δεηά ε αγνξά θαη ν θαηαλαισηήο 

(market driven production). 

 Παξάιιειε δηαηήξεζε ηεο εθηαηηθήο µνξθήο ή επαλαθνξά παξαδνζηαθψλ 

εθηαηηθψλ πξαθηηθψλ ζηνλ πξσηνγελή ηνµέα θαηά πεξηνρέο, ηδηαίηεξα γηα ηελ 

ππνζηήξημε παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ Κξεηηθήο Γηαηξνθήο. 

 Απινπνίεζε, ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ είλαη εθηθηφ, ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ 

παξαγσγψλ, νχησο ψζηε λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αθηεξσζνχλ ζηελ 

παξαγσγή ησλ πξντφλησλ θαη φρη ζηελ δηθαηνιφγεζε ησλ επηδνηήζεσλ.  

  Αμηνπνίεζε ππνπξντφλησλ ειαηνπξγείσλ ή άιισλ ππνπξντφλησλ θπηηθήο 

πξνέιεπζεο γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ.  

 Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο γηα ηελ ζπζηεκαηηθή ζπιινγή αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ 

εηζαγσγψλ – εμαγσγψλ αγξνηνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ ζηελ Κξήηε. 

 Αμηνπνίεζε ησλ Πεξηνρψλ ΝΑΣΟΤΡΑ 2000, πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην 

κεγαιχηεξν αλαπηπμηαθφ εξγαιείν θάζε Πεξηθέξεηαο, κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ  

πινχηνπ ηνπο (λεξφ, δηαηξνθηθά πξντφληα πνηφηεηαο, ηνπξηζκφο πνηφηεηαο, 

θπζηθφο πινχηνο θ.ιπ.). 

 Δπηθαηξνπνίεζε  θαη  έγθξηζε  ησλ  πθηζηάκελσλ  εηδηθψλ  πεξηβαιινληηθψλ 

µειέησλ (ΔΠΜ) πνπ έρνπλ εθπνλεζεί γηα ηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ NATURA 

2000.   

 χλδεζε ησλ πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000 µε ηα Ρπζκηζηηθά ρέδηα θαη 

Πξνγξάκκαηα  Πξνζηαζίαο  Πεξηβάιινληνο  θαη  ηα  ρέδην  Υσξηθήο  θαη 

Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο γηα ην µε αζηηθφ ρψξν (ΥΟΟΑΠ, Ν- 

2508/97). 

  θδνζε  ησλ  Πξνεδξηθψλ  ∆ηαηαγµάησλ  (Π∆)  ( Ν.2742/1999) θαη εμαζθάιηζεο   

απεπζείαο επαθήο κεηαμχ ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη Δ.Δ. κε ηελ άκεζε πξνψζεζε 

ηεο δεκηνπξγίαο   νξέα Γηαρείξηζεο  ( .Γ.) ηεο θάζε πεξηνρήο ΝΑΣΟΤΡΑ 2000  

ζηνλ φπνην ζα ζπκκεηέρνπλ ΟΣΑ, Πεξηθέξεηα, παλεπηζηήκηα, εηδηθνί 

επηζηήκνλεο, νη παξαγσγηθνί θνξείο (ζπλεηαηξηζηηθά ζπκκεηέρνληεο) ΜΚΟ θαη 

πεξηβαιινληηθνί ζχιινγνη.  

 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ Εσηθή Παξαγσγή: 

 Καηαγξαθή ηνπ ππάξρνληνο πιεζπζκνχ ζε αηγνπξφβαηα θαη αιιά είδε 

παξαγσγηθψλ δσψλ θαη εθκεηαιιεχζεσλ. 

 Καζηέξσζε πξνγξακκάησλ    α     α     α    ζε πεξηπηψζεηο εκθάληζεο ή 

εμάπισζεο λνζεκάησλ πνπ πξνθαινχλ δεκηέο ζην δσηθφ θεθάιαην θαη ζηηο 

κέιηζζεο. 

 Αλάπηπμε ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε δσναλζξσπνλφζσλ. 
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 Πξνψζεζε δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ 

Βξνπθέιισζε, ηελ Πξντνχζα Πλεπκνλία θαη ηελ Παξαθπκαηίσζε. 

  ήςε κέηξσλ απ‟ ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αζζέλεηαο 

NOSEMA CERANA αιιά θαη ησλ άιισλ αζζελεηψλ, πνπ έρνπλ πξνζβάιεη ηα 

κειίζζηα ηεο Κξήηεο, ηα νπνία θηλδπλεχνπλ κε αθαληζκφ. 

 Αλάπηπμε ηεο εκη-νηθφζηηεο ή θαη νηθφζηηεο εθηξνθήο δψσλ κε ηελ  αμηνπνίεζε 

ησλ ειαηψλσλ θαη άιισλ ρψξσλ ηεο θπηηθήο παξαγσγήο ζηε δηαηξνθή ηνπο, κε 

ζηφρν ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο. 

 χλδεζε δσηθήο κε θπηηθή παξαγσγή γηα κείσζε θφζηνπο παξαγσγήο. 

  ήςε κέηξσλ γηα ην πξφβιεκα ηεο ππεξβφζθεζεο. Γηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ 

βνζθνθφξησζεο πνπ αληέρεη ε θάζε πεξηνρή. Αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

κειεηψλ θαη επέθηαζε ζηνπο ππφινηπνπο Γήκνπο γηα ηελ αξκνληθή ζπκβίσζε 

δψσλ θαη πεξηβάιινληνο. Δθφζνλ πξνθχςεη αλάγθε, κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εθηξεθφκελσλ δψσλ ζηηο πεξηνρέο πνπ ππάξρεη πξφβιεκα εξεκνπνίεζεο. 

 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ Αιηεία: 

 Δθζπγρξνληζκφο αιηεπηηθήο λνκνζεζίαο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνχλ ηα 

αιηεπηηθά απνζέκαηα, ηα νπνία ππεξαιηεχνληαη. 

 

 

Μεζνπξόζεζκεο Γξάζεηο 

 Γεκηνπξγία ζηξαηεγηθήο γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηεο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηνπο αλάινγα κε ηηο αγνξέο 

ζηηο νπνίεο ζηνρεχνπλ.  

 Αλαδηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο πξνθεηκέλνπ, φπνπ θαη φζν απηφ είλαη δπλαηφλ, 

νη πξνζθεξφκελεο πνηθηιίεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, αιιά θαη ησλ άιισλ 

παξαγφκελσλ αγξνηνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ λα είλαη πην θνληά ζηηο δηαηξνθηθέο 

πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο αγνξέο ζηφρνπο θαη λα θαιχπηνπλ κηα 

επξχηεξε ρξνληθή πεξίνδν εληφο ηνπ 12κήλνπ. 

 Δθζπγρξνληζκφο θαη πξνζαξκνγή ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηα 

ζχγρξνλα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα.  

 Αμηνπνίεζε δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο πνηθηιηψλ ειηάο (πρ. ζξνχκπα) νη νπνίεο 

πέξα ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έρνπλ σο ειαηφιαδν, έρνπλ δπλεηηθά 

αμία σο επηηξαπέδηεο θαη αμηνπνηνχλ θπξίσο νξεηλέο θαη επηθιηλείο εθηάζεηο θαη ε 

δηαηήξεζε ηνπο απνηειεί αλαγθαηφηεηα πεξηβαιινληηθή αιιά θαη πνιηηηζκηθή. 

 Αλαδηάξζξσζε ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ εζπεξηδνεηδψλ ππφ ηελ ζηελή ηερληθή 

ππνζηήξημε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή θαη επέθηαζε λέσλ πνηθηιηψλ 

εζπεξηδνεηδψλ.  

 Αλάπηπμε αξσκαηηθψλ – ζεξαπεπηηθψλ θπηψλ, αιιά θαη απηνθπψλ θπηψλ ηεο 

Κξήηεο είηε σο ιαραληθψλ είηε σο θαιισπηζηηθψλ. 
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 Καηάξηηζε νινθιεξσκέλνπ γεσξγνπεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο 

πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000 πνπ ζα πξνζβιέπεη ζηηο εληζρχζεηο ησλ 

παξαγσγψλ πνπ αθνινπζνχλ ζεηξά δεζκεχζεσλ (πνιιαπιή ζπκκφξθσζε, 

εθηαηηθνπνίεζε θηελνηξνθίαο, απνθαηάζηαζε αλαβαζµίδσλ, ζπνξά 

θηελνηξνθηθψλ θπηψλ).  

 Δπηθαηξνπνίεζε  ή  εθπφλεζε  ζρεδίσλ  δηαρείξηζεο  βφζθεζεο γηα  ηηο πεξηνρέο 

ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000, εθηθηφηεηα απνθαηάζηαζεο αλαβαζκίδσλ, 

δπλαηφηεηεο επαλαθνξάο ηνπηθψλ θαιιηεξγεηηθψλ πνηθηιηψλ, δηαηχπσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ (π.ρ. θφζηνο, χςνο εληζρχζεσλ, αξηζµφο 

παξαγσγψλ γηα ηελ θαηάξηηζε/ ππνβνιή εηδηθνχ γεσξγνπεξηβαιινληηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζην ΤΠΑΑΣ). 

 Υαξαθηεξηζµφο γεσξγηθψλ εθηάζεσλ εληφο ησλ πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ NATURA 

2000 ζε πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο (Τ Α, High Nature Value Farming). Οη 

πεξηνρέο απηέο είλαη αγξνηηθέο δψλεο µε ραµειέο εηζξνέο ιηπαζκάησλ, 

παξαδνζηαθά ζπζηήµαηα βφζθεζεο θαη ηδηαίηεξα θνηλσληθν-νηθνλνµηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

  ληαμε πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000 αιιά θαη γεηηνληθψλ αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ ζηα  γεσξγνπεξηβαιινληηθά  κέηξα  ηα  νπνία  ζηνρεχνπλ  ζηελ 

βειηίσζε ησλ βηνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ πξνηεξαηφηεηαο ηεο νξληζνπαλίδαο. Σα 

κέηξα απηά ζπκπεξηιακβάλνπλ: Βηνινγηθή γεσξγία/ θηελνηξνθία, εθηαηηθνπνίεζε 

ηεο θηελνηξνθίαο, πξφγξαµµα απεηινχκελσλ  απηνρζφλσλ θπιψλ αγξνηηθψλ 

δψσλ, δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε θπηνθξαθηψλ, δηαηήξεζε θαη αλαθαηαζθεπή 

αλαβαζκίδσλ, δηαηήξεζε γεσξγηθψλ εθηάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία εηδψλ άγξηαο 

παλίδαο. 

 Αμηνπνίεζε θηελνηξνθηθψλ θαη άιισλ θπηψλ, φπσο πρ ηεο ραξνππηάο, ηνπ ινχπηλνπ, 

θιπ γηα ηελ παξαγσγή δσνηξνθψλ θη εμαζθάιηζε επάξθεηαο απηψλ.  

 Αμηνπνίεζε θπηηθψλ ππνπξντφλησλ απ‟ ηελ γεσξγηθή παξαγσγή σο δσνηξνθέο 

(πρ θχιιν ειηάο, ζηξάθπιν). 

 Πξνψζεζε ηεο πνιπιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε. 

 Να εκπινπηηζηεί θαη λα πξνζηαηεπηεί ε κειηζζνθνκηθή ρισξίδα θαζψο θαη λα 

δηαθπιαρηεί ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ηνπ κειηζζνθφκνπ ζηα δάζε θαη ηηο 

κειηζζφηνπνπο.  

 

Δηδηθόηεξα γηα ηελ Εωηθή Παξαγωγή: 

 Αμηνπνίεζε Κξεηηθήο θπιήο αιφγσλ θαη ζχλδεζε κε ηνπξηζκφ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηππηθνχ ηνπξηζκνχ. Αλάδεημε γηνξηψλ πνπ δηνξγαλψλνληαη εηεζίσο γηα ηα 

Γεσξγαιίδηθα άινγα.  

 Τινπνίεζε γελεηηθήο βειηίσζεο ησλ δψσλ. 

 Αμηνπνίεζε θαη αλάδεημή θαη άιισλ εηδψλ δψσλ (πρ θνπλέιηα). 

 Ίδξπζε θέληξνπ γελεηηθήο βειηίσζεο ζηε ρνιή Αζσκάησλ. 
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 Γεκηνπξγία ηαζκνχ Γηαηήξεζεο Γελεηηθνχ πιηθνχ ζηε ρνιή Αζσκάησλ. 

 Καζνξηζκφο θηελνηξνθηθψλ δσλψλ φπνπ θαη αλ  ρξεηάδεηαη.  

 Καζηέξσζε ζπζηεκάησλ Αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο βνζθφηνπσλ.  

 

Δηδηθόηεξα γηα ηελ Αιηεία: 

 Γεκηνπξγία αλεμάξηεηεο Γ/λζεο Αιηείαο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ζηελ 

νπνία ζα ππάγνληαη ηα Σκήκαηα Αιηείαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, γηα ηελ 

εληαία δηαρείξηζε ηνπ πδάηηλνπ πινχηνπ ηεο Κξήηεο. 

 Πξνψζεζε ηνπ αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ κε ηελ δεκηνπξγία ζρεηηθνχ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ ζηα πξφηππα άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ πνπ ηνλ εθαξκφδνπλ. 

 Ννκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηελ απνδεκίσζε αιηέσλ γηα θαηαζηξνθέο απφ δεκηέο 

πνπ παζαίλνπλ ηα ζθάθε θαη ν εμνπιηζκφο ηνπο, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπο απφ 

αζπλήζε ζαιαζζνηαξαρή ή απφ δηάθνξα πξνζηαηεπφκελα είδε (πρ δειθίληα). 

(Πηζαλή έληαμε ζηνλ Δ ΓΑ)  

 Γηαηήξεζε ησλ ηρζπναπνζεκάησλ κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αιηεπηηθήο 

πξνζπάζεηαο, κε ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ Π.Γ. 261/91 ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 

ρψξα καο έρεη ππνρξέσζε λα κελ απμήζεη ηελ δπλακηθφηεηα ηνπ ζηφινπ ηεο 

(ρσξεηηθφηεηα ζθαθψλ) ιφγσ ηεο ΚΑΠ.  

 Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 261/91 φζνλ αθνξά ηελ ηππνδχλακε ησλ κεραλψλ ησλ 

αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. 

 Πξνψζεζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Κξήηεο.  

 

Μαθξνπξόζεζκεο Γξάζεηο 

 Μαθξνρξφληνο ζρεδηαζκφο, κε βάζε ηηο δηεζλήο εμειίμεηο (θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο 

ηερλνινγηθέο θιπ) γηα ηε δηαξθή αλάπηπμε ηεο  Κξήηεο. Καζνξηζκφο  ησλ  

πξντφλησλ πνπ πξέπεη λα  κείλνπλ θαη απηψλ πνπ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ 

θαη κε πνηα.  

 Τινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο πρ. ζπγθέληξσζε βηνκάδαο, δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ, δηαρείξηζεο 

ησλ βνζθνηφπσλ θιπ. 

 Αμηνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ ζηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο. 

 Γεκηνπξγία ζπνξνπαξαγσγηθνχ θέληξνπ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ θαη κεηξηθψλ 

θπηεηψλ θπξίσο ειηάο ,ακπέινπ, εζπεξηδνεηδψλ, θεπεπηηθψλ θιπ. 

 Αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο , πνπ ζα δίλεη ε λέα ΚΑΠ θαη 

ζα νδεγεί πξνο πξντφληα πνηφηεηαο, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Πξνψζεζε ηεο νηθνινγηθήο, θπζηθήο παξαγσγήο πξντφλησλ 

θαζψο απφ ην 2015 ζα δίλνληαη εληζρχζεηο κε πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα (πρ 

δηαηήξεζε ηνπίνπ).  
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 Καιιηέξγεηα αξσκαηηθψλ, θηελνηξνθηθψλ θαη άιισλ θπηψλ γηα ηε κειηζζνθνκία, 

ηελ παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ θαη θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ αιιά θαη γηα ηελ 

παξαγσγή ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ (functional foods) 

 Πξνψζεζε ηεο  παξαγσγήο ρνλδξνεηδψλ  δσνηξνθψλ απφ θηελνηξνθηθά θπηά 

ζηελ Κξήηε. 

 Γηαθχιαμε ηεο ηζνξξνπία θαη  ηεο ζρέζεο ηεο παξαδνζηαθήο κειηζζνθνκίαο κε 

ην πεξηβάιινλ θαζψο ε αιιειεμάξηεζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη πξέπεη λα 

δηαθπιαρζεί θαη λα δηαηεξεζεί κειινληηθά πξνο φθεινο φισλ. 

 

Δηδηθόηεξα γηα ηελ Εωηθή Παξαγωγή: 

 Αμηνπνίεζε ησλ ληφπησλ θπιψλ. 

 Δμπγίαλζε ηνπ ππάξρνληνο δσηθνχ θεθαιαίνπ ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηε κε 

πξφγξακκα εθξίδσζεο θαη νξηζηηθήο απαιιαγήο απφ λνζήκαηα & 

αλζξσπνλφζνπο , ηε δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα αλαιάβεη ε αηξεηή 

Πεξηθέξεηα νχησο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε παξαγσγή πνηνηηθψλ πξντφλησλ.  

 Τπνζηήξημε ελφο βηψζηκνπ κνληέινπ εθηαηηθήο θηελνηξνθίαο κε ζηφρν ηε κεξηθή 

απηάξθεηα ζε δσνηξνθέο, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, παξαγσγηθά 

βνζθνηφπηα ζε ρφξην θαη αεηθνξία.  

 πλεξγαζία θαη ζπλεθκεηάιιεπζε ηνπ δσηηθνχ ρψξνπ κεηαμχ δσηθήο θαη θπηηθήο 

παξαγσγήο.  

 Καιιηέξγεηα θηελνηξνθηθψλ θπηψλ γηα ηελ αηγνπξνβαηνηξνθία, ε νπνία ζα 

εμαζθαιίζεη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο βνζθήζηκεο χιεο κε ηελ παξαγσγή ζαλψλ 

θαη κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, πξνζηαζία ησλ βνζθνηφπσλ απφ ηηο ππξθαγηέο. 

 Πξσηνβνπιία απφ ηελ πεξηθέξεηα γηα ηελ επίιπζε ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ 

πξνβιήκαηνο κε νξηνζέηεζε ησλ βνζθνηφπσλ, θηεκαηνγξάθεζε θαη δηεπζέηεζε 

ησλ δεκνζίσλ εθηάζεσλ.  

 

4.1.4  ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Άκεζεο Γξάζεηο 

 ρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο έξεπλαο θαη θαηάξηηζεο επαγγεικαηηψλ (Chef θαη 

καγείξσλ) γηα ηελ ρξήζε ηνπ ειαηνιάδνπ ζην ηεγάληζκα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

 έζρε Αξρηκαγείξσλ Κξήηεο θαη ζρεηηθά εξεπλεηηθά ηδξχκαηα. Απνηέιεζκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζα είλαη ε απνκάθξπλζε απ‟ ηηο θαζηεξσκέλεο πξαθηηθέο ρξήζεο 

θπηηθψλ ειαίσλ ζην ηεγάληζκα αληί ηνπ ειαηνιάδνπ. 

 Γεκηνπξγία δηθηχνπ κε βάζε ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

θαηαγξαθή ησλ κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ, κε αμηνπνίεζε θαη εθζπγρξνληζκφ 

ησλ ππαξρφλησλ θαλνληζκψλ. 

 πιινγή  ζηνηρείσλ θαη δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήηα ηνπ λεζηνχ (παξαηεξεηήξην βηνπνηθηιφηεηαο).  
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Μεζνπξόζεζκεο Γξάζεηο 

 Δλνπνίεζε ησλ εκπνξηθψλ δπλαηνηήησλ, π.ρ. κε ηε κνξθή ζπλεξγαζηψλ ησλ 

εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ (clustering) γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, 

ηδίσο ζην θνκκάηη ηεο εκπνξίαο.  

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

δάθνπ κε ηελ ρξήζε Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ θαη άιισλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. 

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο ηεο 

ηρλειαζηκφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ απφ ην ρσξάθη κέρξη ην ηξαπέδη ηνπ θαηαλαισηή 

(παξαγσγή, κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε θαη δηάζεζε ηνπο ζηελ θαηαλάισζε). 

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ πξφβιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ αιιαγψλ θαη ηεο επίδξαζήο ηνπο ζηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ ηνπηθά παξαγφκελσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.  

 Αλάπηπμε κεζφδσλ παξαγσγήο θαη ζήκαλζεο «πξάζηλσλ» πξντφλησλ κε 

ρακειφ ελεξγεηαθφ απνηχπσκα.  

  ξεπλα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ νξγαληθψλ ππνπξντφλησλ ηεο ειηάο θαη ησλ 

άιισλ θαιιηεξγεηψλ  γηα ηελ ζξέςε ηνπο, γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ  αιιά θαη γηα 

παξαγσγή ελέξγεηαο.  

 Αλάπηπμε θαη δηάρπζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ δψσλ γηα παξαγσγή 

πξντφλησλ πνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο , ηεο θνηλσλίαο 

θαη ζα ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ θαη ζα έρνπλ ειάρηζηεο επηπηψζεηο ζηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή. 

 Γεκηνπξγία νξζνινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο - εμνηθνλφκεζεο ηνπ λεξνχ 

άξδεπζεο. Αθξηβήο ππνινγηζκφο ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ γηα θάζε κηα απφ ηηο 

θχξηεο θαιιηέξγεηεο ηεο Κξήηεο κε ηε ρξήζε πξνζεγγίζεσλ ειιεηκκαηηθήο 

άξδεπζεο θαη ππνινγηζκψλ νθέινπο θαη πξαγκαηηθνχ νηθνλνκηθνχ / 

πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο, κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ θαη ζηνηρείσλ απφ 

πεηξακαηηθνχο  αγξνχο θαη ε άκεζε αμηνπνίεζε  ησλ απνηειεζκάησλ  απφ ηνπο 

αγξφηεο. Γεκηνπξγία απηφκαησλ κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ.    

 Δθπφλεζε νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο 

(monitoring) ησλ νηθνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ πξνηεξαηφηεηαο ησλ πεξηνρψλ ηνπ 

∆ηθηχνπ NATURA 2000 µε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη δξάζεηο. 

 Δλνπνίεζε θαη βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

βηνπνηθηιφηεηα ησλ πεξηνρψλ NATURA 2000 θαη ζχλδεζε ηνπο µε ρσξηθή 

πιεξνθνξία. (π.ρ. αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ 

θαη ζχλδεζε µε ηελ βηβιηνζήθε, ηηο ζπιινγέο θαη ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Μ ΗΚ,  

ΜΑΗΥ, Δ ΚΔΘΔ, ΗΣΔ, ΠΚ, ΣΔΗ θ.ά., γηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα ηεο Κξήηεο). 

Πξνζδηνξηζκφο ζεµαηηθψλ ελνηήησλ θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο.  

 Γηαπίζηεπζε θαη αλαλέσζε εξγαζηεξίνπ ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ – 

ΓΖΜΖΣΡΑ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε, δηαζθάιηζε απζεληηθφηεηαο θαη γηα έιεγρν 
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αιεζνχο σο πξνο ηνλ ηχπν (true to type) δηαθηλνχκελνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ 

πιηθνχ θαιιηεξγνπκέλσλ θπηηθψλ εηδψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, κε 

Βηνηερλνινγηθέο κεζφδνπο. 

 Καηαγξαθή θαη κεηαηξνπή ζε ζπκβαηά πιαίζηα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ησλ 

πθηζηάκελσλ δεδνκέλσλ ζρεηηδνκέλσλ κε ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ρξήζεο/ 

θάιπςεο γεο, γεσξγηθήο πξαθηηθήο θαη ηζηνξίαο ησλ αγξνηεκαρίσλ, γεσινγηθνχ 

ππνβάζξνπ θαη ηνπνγξαθίαο.  

 Υαξηνγξάθεζε ρξήζεο / θάιπςεο γεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο ζε ζπλδπαζκφ κε 

παξειζνχζα γλψζε (ζε κνξθή ραξηψλ ή άιιε), πνιππαξαγνληηθή αλαγλψξηζε 

ηάζεσλ θαη επθαηξηψλ θαη εθπφλεζε ραξηψλ εθαξκνγήο βάζεη λνκηθνχ 

θαζεζηψηνο θαη αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ.  

  ξεπλα γηα ηελ δεκηνπξγία θαη εκπνξία βηνινγηθψλ νξγαληζκψλ γηα ηε βηνινγηθή 

θαηαπνιέκεζε εληνκνινγηθψλ ερζξψλ ηελ επίηεπμε ηεο επηθνλίαζεο ζηα 

ζεξκνθήπηα. 

 

 

Μαθξνπξόζεζκεο Γξάζεηο 

 Απνκφλσζε, ηαπηνπνίεζε θαη κειέηε νπζηψλ απφ θπζηθέο πεγέο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ θαη ηελ παξαγσγή 

ηειηθψλ πξντφλησλ (αηζέξσλ ειαίσλ, θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ, άιισλ 

εθρπιηζκάησλ θα). 

 Μειέηε ηεο αληηνμεηδσηηθήο δξάζεο, ηεο βηνινγηθήο ελεξγφηεηαο θαη ησλ πηζαλψλ 

εθαξκνγψλ θαζαξψλ νπζηψλ, κεηγκάησλ, εθρπιηζκάησλ, ηειηθψλ πξντφλησλ. 

 Αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ γηα ηε κειέηε θαη αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πξντφλησλ. 

 Αλάπηπμε κεζνδνινγηψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ ησλ γεσξγηθψλ, 

βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Κξήηεο γηα αλάθηεζε 

πξντφλησλ πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηηο βηνκεραλίεο ησλ θαξκάθσλ, θαιιπληηθψλ 

θαη ηξνθίκσλ. 

 Σεθκεξίσζε ησλ «ιεηηνπξγηθψλ» ηδηνηήησλ πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο 

Κξήηεο απέλαληη ζηελ European Food Safety Authority (EFSA). 

 Αλάπηπμε ξνκπνηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα εξγαζίεο εληφο ζεξκνθεπίνπ. 

 Μειέηε θαη εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ γηα ηελ απνθπγή ή ηε δξαζηηθή 

κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, αιιά θαη γηα ηελ απνηξνπή ηεο 

ίδηαο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ζην κέηξν  επεξεάδεηαη θαη επεξεάδεη ηηο δξάζεηο 

ηεο γεσξγίαο θαη ηεο θηελνηξνθίαο θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ κεζφδσλ 

παξαγσγήο  ζηηο λέεο ζπλζήθεο. 

 Δηζαγσγή θπηηθψλ εηδψλ ηεο ππνηξνπηθήο θαη ηξνπηθήο δψλεο (κάλγθν, ιίηζη, 

θξαγθφζπθα θιπ.) θαη δεκηνπξγία πηινηηθψλ θπηεηψλ ζε πεξηνρέο ηεο Κξήηεο.  

 Αμηνπνίεζε, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, πξντφλησλ ηεο ζάιαζζαο, φπσο ηα θχθε, γηα 

ηελ παξαζθεπή δσνηξνθψλ ή βηνιηπάζκαηνο.  
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 Τινπνίεζε πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ ζπζηεκάησλ 

«θνηλσληθά ππνζηεξηδφκελεο αγξνηηθήο παξαγσγήο» (Community Supported 

Agriculture – CSA) πνπ αλαπηχρζεθε θαη πξνσζείηαη ζην εμσηεξηθφ γηα ηελ 

κείσζε ησλ „ελδηάκεζσλ‟ κεηαμχ παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ θαη ηελ άκεζε 

ζηήξημε ησλ παξαγσγψλ. 

 

 

4.1.5  ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΗΥΝΖΛΑΗΜΟΣΖΣΑ & 
ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΖ ΑΓΟΡΑ 

Άκεζεο Γξάζεηο 

 Δλεξγνπνίεζε ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο Δπξσπατθήο θαη Δζληθήο λνκνζεζίαο πνπ επηβάιεη ηελ 

εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ θαη ηεο ηήξεζεο ηεο ηρλειαζηκφηεηάο ηνπο απφ ην ρσξάθη κέρξη ην 

ηξαπέδη. 

 Αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο εκπνξίαο ηνπ ειαηνιάδνπ νχησο ψζηε ην πξντφλ λα 

δηαηίζεληαη πιένλ σο ηππνπνηεκέλν θαη φρη σο ρχκα. 

 Αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηηο παξάλνκεο εηζαγσγέο θαη ειιελνπνηήζεηο 

κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. 

 Αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο «Κξεηηθνπνίεζεο» κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ ηεο Υψξαο. 

 Αμηνπνίεζε ππαξρνπζψλ κειεηψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ θαηάδεημε ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ησλ θξεηηθψλ ηχπσλ κειηνχ (ζπκάξη, πεπθνζχκαξν) θαη ηελ 

θαηνρχξσζή ηνπο σο πξντφληα ΠΟΠ ή ΠΓΔ.  

 Πξνψζεζε ηεο θαηνρχξσζεο ησλ πξντφλησλ σο ΠΟΠ, ΠΓΔ ζε γάια θαη θξέαο. 

Να ζπληαρζνχλ θαη λα θαηαηεζνχλ κειέηεο γηα ηελ θαηνρχξσζε θη άιισλ 

πξντφλησλ (γαιαθηνθνκηθά: ηπξνδνχιη, αλζφηπξνο, μηλφρνληξνο,  επθφ ηπξί 

άικεο κε άιιν φλνκα θ.ά., θξέαηνο φπσο απάθη, ζχγιηλν, μηδάην ινπθάληθν θ.ά.  

 Δθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, Δπξσπατθήο θαη Δζληθήο, γηα ηελ νξζή θαη 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο θαη 

πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ηεο πηζηνπνίεζήο ηνπο.  

 Δθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, Δπξσπατθήο θαη Δζληθήο, γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ κε ηελ εθηέιεζε δηαπηζηεπκέλσλ κεζφδσλ αλάιπζεο. 

 

Δηδηθόηεξα γηα ηελ Εωηθή Παξαγωγή: 

 Δθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, Δπξσπατθήο θαη Δζληθήο, γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ 

δσνηξνθψλ. 
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 Τπνρξέσζε ησλ ηππνπνηεηψλ κειηνχ λα αλαγξάθνπλ ζηηο ζπζθεπαζίεο ηνλ ηφπν 

πξνέιεπζεο ηνπ κειηνχ θαη ηνλ παξαγσγφ, ειαρηζηνπνηψληαο ηηο πηζαλφηεηεο 

εμαπάηεζεο ηνπ θαηαλαισηή 

 Δθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα κειηζζνθνκηθά εξγαζηήξηα νχησο ψζηε λα 

θαηαρσξεζνχλ ζην ηνπηθφ κεηξψν. 

 

Δηδηθόηεξα γηα ηελ Αιηεία: 

  θδνζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο αιηεπηηθψλ θιηκαθίσλ θαη ηνπ ειέγρνπ λσπψλ 

αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 2538/97 (φπσο απηφο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 2945/2001).   

 Δθαξκνγή ηεο αιηεπηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ππάγεηαη ζηηο θαηά ηφπνπο  ηκεληθέο 

Αξρέο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαη κέζα, 

ψζηε λα γίλεηαη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο. 

 

 

Μεζνπξόζεζκεο Γξάζεηο 

 Καηαγξαθή ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ δνκψλ γηα εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο γηα 

ηξφθηκα, λεξά,  πεξηβάιινλ γηα ειέγρνπο θαη απηνειέγρνπο ζηελ Πεξηθέξεηα 

Κξήηεο θαη πξνψζεζε ηεο θάιπςεο ησλ θελψλ πνπ ππάξρνπλ. 

 Δθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, Δπξσπατθήο θαη Δζληθήο, γηα ηελ νξζή θαη 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο θαη 

πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ηεο πηζηνπνίεζήο ηνπο.  

 Πξνψζεζε ηεο θαζνιηθήο Δθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο 

αζθάιεηαο ησλ πξντφλησλ  θαη ηεο ηρλειαζηκφηεηαο, απφ ηνλ ρψξν παξαγσγήο 

(πρ αγξφθηεκα ζηάβιν,) κέρξη θαη ηελ θαηαλάισζε θαη φρη κφλν ζηε κεηαπνίεζε 

ησλ αγξνηνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ. 

 Γεκηνπξγία εηδηθνχ ζήκαηνο – ινγφηππνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε 

ηαπηφηεηα – πξνέιεπζε ελφο δσηθνχ πξντφληνο φηαλ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

ζχλζεηα πξντφληα (πρ ηπξί ζε ηπξφπηηεο) γηα απνθπγή ρξήζεο ηεο νλνκαζίαο 

απφ επηηήδεηνπο θαη εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. 

 Δπηηάρπλζε ησλ αδεηνδνηήζεσλ ησλ κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ θαη απνθιεηζκφο 

ησλ κελ λφκηκσλ. 

 χλδεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο ηνπο 

µε ηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000 θαη δηεξεχλεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο 

θαηνρχξσζεο ηνπηθψλ ζεκάησλ γηα Πξντφληα Γεσγξαθηθήο  λδεημεο (ΠΓΔ). 
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4.1.6  ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΡΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

Άκεζεο Γξάζεηο 

 ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε νξγαλσκέλεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ (Integrated 

Marketing Strategy) ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν γηα ηελ πξνβνιή ησλ ηνπηθψλ 

πξντφλησλ ε νπνία ζα ζηνρεχεη  ζηε ελίζρπζε ηνπ Brand ηεο Κξήηεο.  

 Γηνξγάλσζε εηήζηαο παγθξήηηαο έθζεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θάησ απφ ηελ 

νκπξέια ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. 

 Δχξεζε αγνξψλ ζηηο νπνίεο ππάξρεη άκεζα δήηεζε γηα ηα θξεηηθά πξντφληα θαη 

ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ αμηνπξεπείο ηηκέο. 

 Αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε δηαδηθηπαθήο πχιεο (portal) γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, 

ηα πξντφληα θαη ην αγξνηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Κξήηεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ 

ηνπηθψλ θαηαλαισηψλ, ησλ επηζθεπηψλ θαη ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ, γηα ηηο παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ηελ αμία ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.  

 πλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη θπξίαξρα ηνλ μελνδνρεηαθφ 

θιάδν, γηα ηελ θαζηέξσζε δξάζεσλ πξνβνιήο θαη ηελ γλσξηκία ησλ επηζθεπηψλ 

κε ηα ηνπηθά πξντφληα (πρ δηαλνκή θπιιαδίσλ θαη νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ 

πξνβνιήο). 

 Καµπάληα πξνβνιήο ηεο ζχλδεζεο/ εμάξηεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηεο Κξήηεο 

µε  ηνλ  πξσηνγελή  ηνµέα  θαη  θαη‟  επέθηαζε  δηαθήµηζε  ηεο  παξαγσγήο 

«θαζαξψλ/  πνηνηηθψλ»  πξντφλησλ ζην λεζί. 

  θδνζε εηδηθψλ νηθνηνπξηζηηθψλ νδεγψλ, δηαλνκή  ηνπο ζε  ΟΣΑ,  ∆/λζεηο  

δεπηεξνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο, Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο  Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) θαη 

ζχλδεζε  ησλ  εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ θνξέσλ κε νηθνινγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη πεξηερφκελν (πρ Μνπζείν  πζηθήο Ηζηνξίαο Κξήηεο,  

«Θαιαζζφθνζµνπ») µε ηηο δξαζηεξηφηεηεο  ησλ ΚΠΔ (π.ρ. δηνξγάλσζε 

ζεµαηηθψλ ζεµηλαξίσλ, εθδξνµψλ γηα εθπαηδεπηηθνχο).  

 Καηαγξαθή ησλ ζεκείσλ πψιεζεο ησλ θξεηηθψλ πξντφλησλ ζηελ ππφινηπε 

Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ θαη πξνβνιή ηεο θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίαο ζε 

έιιελεο θαη μέλνπο πνπ εθθξάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αγνξά ηνπο εθηφο ηνπ 

λεζηνχ. Γεκηνπξγία ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα αλαξηάηαη θαη ζην 

δηαδίθηπν θαη ζα είλαη εχθνια πξνζβάζηκε θαη επεμεξγάζηκε.  

 Καζηέξσζε ηεο εηήζηαο δηνξγάλσζε δηήκεξνπ ζπκπνζίνπ ζηελ Κξήηε κε ζέκα ηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εμαγσγψλ ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 

παξνπζία αγξνηηθψλ, εκπνξηθψλ θαη πνιηηηθψλ θνξέσλ, ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη 

ζε εζληθφ επίπεδν. ην πεξηζψξην ηνπ ζπκπνζίνπ ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα 

δηακφξθσζεο «επηρεηξεζηαθψλ ππξήλσλ» πνπ ζα πξνρσξήζνπλ ζε θάπνηεο 

πξψηεο δξάζεηο επηρεηξεκαηηθήο δηθηχσζεο ζηνλ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ.  

 Αλάπηπμε ηεο αλαγθαίαο ηερλνγλσζίαο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη δηείζδπζεο 

αγνξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ. 
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Δηδηθόηεξα γηα ηελ Εωηθή Παξαγωγή: 

 χλδεζε θαη αλάδεημε ησλ εζψλ θαη εζίκσλ κε ηελ δσηθή παξαγσγή θαη αλάδεημε 

ηεο ηζηνξίαο ησλ ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ.  

 

Μεζνπξόζεζκεο Γξάζεηο 

 Γηνξγάλσζε ζηνρεπκέλσλ παξνπζηάζεσλ ησλ  αγξνηηθψλ πξντφλησλ εθηφο  

Διιάδαο (π.ρ Βξπμέιιεο, Γεξκαλία) ππφ ηελ αηγίδα ηεο Πεξηθέξεηαο, γηα ηελ 

γλσξηκία θαη πξνψζεζε ησλ θξεηηθψλ πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο παξνπζηάζεηο ζα κπνξνχλ λα δηνξγαλσζνχλ κε ηελ κνξθή 

Roadshows ζηνρεχνληαο ζε εηζαγσγείο θαη επηρεηξεκαηίεο ηεο εζηίαζεο θαη ηνπ 

μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ. 

 Γεκηνπξγία ζεκείσλ πξνψζεζεο / πψιεζεο αιιά θαη ηνπηθψλ αγνξψλ γηα ηελ 

πξνβνιή θαη δηαθίλεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.  

 Γεκηνπξγία κηαο ηξαηεγηθήο Γηαλνκήο ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο 

κάξθεηηλγθ, γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη δηαθίλεζεο ησλ 

θξεηηθψλ πξντφλησλ θαη αθεηέξνπ ηελ δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ξνήο πξντφλησλ 

(εθνδηαζκφο). 

 Καζηέξσζε εηήζησλ εθδειψζεσλ B2B (Business To Business) γηα ηελ γλσξηκία 

εμαγσγέσλ κε ηνπηθνχο επηρεηξεκαηίεο, κε πξσηνβνπιία ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο 

θαη ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο κε αληηθείκελν ηελ ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ εμαγσγψλ.  

 Γεκηνπξγία portal γηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα ησλ πεξηνρψλ NATURA 2000 ζηελ 

ηζηνζειίδα  ηεο  Πεξηθέξεηαο  θαη  ζχλδεζε/ ηξνθνδνζία ησλ ΟΣΑ µε 

πιεξνθνξίεο.   

 Γεκηνπξγία info-Kiosk ζηηο «πχιεο εηζφδνπ» ηνπ λεζηνχ (αεξνδξφκηα, ιηκάληα) µε 

φιε ηελ  απαξαίηεηε πιεξνθνξία γηα ηα αγξνηνδηαηξνθηθά, πξντφληα, ηελ 

βηνπνηθηιφηεηα ηεο Κξήηεο, γλσξηκία µε   ηηο  πεξηνρέο  ηνπ  δηθηχνπ  NATURA  

2000  ζηελ  ελδνρψξα, πξνηάζεηο γηα ελαιιαθηηθφ θαη γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζµφ 

θιπ.  

 Δθζπγρξνληζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ησλ εμαγσγέσλ κε ηνλ ζπληνληζκφ 

παξαγσγήο, παξαγγειηψλ θαη απνζηνιψλ γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο εθνδηαζκνχ 

θαη βειηίσζε ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο (piggybacking), επέλδπζε ζε ζχγρξνλν 

εμνπιηζκφ θαη αλαζεψξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απνζήθεπζεο, ηππνπνίεζεο, 

ζπζθεπαζίαο θαη απνζηνιήο πξντφλησλ, ζηαδηαθή απνδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ 

δηεζλψλ ελδηακέζσλ/ εμαγσγέσλ (Freight Forwarders) ζηελ εθηέιεζε ηεο 

εμαγσγηθήο πξνζπάζεηαο θαη πεξηνξηζκφο ηνπο ζηε κεηαθνξά θαη κφλνλ ησλ 

πξντφλησλ. 

 πζηεκαηηθή πξνψζεζε θαη πξνβνιή ηεο  παξαγσγήο πξντφλησλ ιίγσλ ή 

κεδεληθψλ ρηιηνκέηξσλ, ηα νπνία έρνπλ ειάρηζην πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα. 

 Ίδξπζε ελφο θνξέα ν νπνίνο ζα δηαζέηεη εηδηθφ εκπνξηθφ ηκήκα γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ θξεηηθψλ πξντφλησλ θαη ζε ζπλεξγαζία ησλ ζρεηηθψλ ηδξπκάησλ 
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ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο ζα ζπιιέγεη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ 

νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο, ζα δηεξεπλά 

ζπζηεκαηηθά ηηο ηάζεηο ηεο δήηεζεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηεο θαηαλάισζεο ζηηο 

ρψξεο ελδηαθέξνληνο, ζα ελαξκνλίδεη θαηάιιεια ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή ψζηε λα 

αληαλαθιά ηηο θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο θαη ζα πξνηείλεη ηηο αλαγθαίεο 

θαιιηεξγεηηθέο παξεκβάζεηο ζε επίπεδν θαιιηέξγεηαο.  

 

Δηδηθόηεξα γηα ηελ Εωηθή Παξαγωγή: 

 ηφρεπζε ηεο πξνψζεζεο ησλ δσηθψλ πξντφλησλ θαη‟ αξρήλ ζηνπο  ιιελεο θαη 

δεπηεξεπφλησο ζηνπο μέλνπο, νη νπνίνη δελ είλαη ηφζν εμνηθεησκέλνη κε ηηο 

ηδηαίηεξεο απηέο ηνπηθέο γεχζεηο. 

 ηξαηεγηθή γηα λα απνθηήζεη ην Κξεηηθφ κέιη ηελ δηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη λα 

αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο λνζείαο. 

 

Μαθξνπξόζεζκεο Γξάζεηο 

 Καζηέξσζε ζπζηεκάησλ δηαξθνχο έξεπλαο αγνξάο θαη εθαξκνγήο ζχγρξνλσλ 

κεζφδσλ πξνψζεζεο ησλ αγξνηνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ. 

 Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ γηα ηελ αθξηβή γλψζε ηεο αλαγθαίαο 

δηαζπνξάο θαη δηάρπζεο ησλ επηθνηλσληαθψλ κελπκάησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο θάζε επηθνηλσληαθήο θακπάληαο, θαη ηνπ θφζηνπο ηεο θάζε ελέξγεηαο 

πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηαζθάιηζεο ηεο δηαζπνξάο θαη δηάρπζεο ησλ 

επηθνηλσληαθψλ κελπκάησλ. 

 

 

 

 

 

4.2 ΚΡΖΣΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

4.2.1  ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΗ ΠΟΡΟΗ 

Άκεζεο Γξάζεηο  

 πγθξφηεζε νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ζπκβνπιεπηηθά 

πξνο ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ πνιηηηζηηθνχ «πφξνπ» 

Κξεηηθή Γηαηξνθή. Ζ νκάδα απηή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εθπξνζψπνπο απ‟ 

φια ηα επηζηεκνληθά Ηδξχκαηα θαη ΑΔΗ ηνπ λεζηνχ θαη φρη κφλν, θαζψο θαη 

εξεπλεηέο πνπ έρνπλ λα επηδείμνπλ έξγν ζηελ παξαγσγή ησλ θξεηηθψλ 

πξντφλησλ, ζηε  ιανγξαθηθή, ζηελ  ηζηνξηθή θαη ζηελ  γαζηξνλνκηθή έξεπλα.   
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 πλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθά, αθαδεκατθά ηδξχκαηα, ιανγξάθνπο θαη άιια 

ελδηαθεξφκελα κέξε γηα ηελ θαηάξηηζε θαθέινπ θαη πξνψζεζε ηεο αλαγλψξηζεο 

ηνπ «Κξεηηθνχ Γηαηξνθηθνχ Πξνηχπνπ» σο άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο 

UNESCO, ζχκθσλα κε ην αίηεκα πνπ έρεη ήδε θαηαηεζεί απφ ην «Κξεηηθφ 

χκθσλν Πνηφηεηαο» απφ ην 2009.  

 Γεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο γηα ηελ πηνζέηεζε απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο  ηεο Κξεηηθήο Γηαηξνθήο σο πξφηππν δηαηξνθήο γηα παηδηά θαη 

έθεβνπο, ζε ζπλεξγαζία κε εμεηδηθεπκέλνπο Γηαηηνιφγνπο- Γηαηξνθνιφγνπο, 

ςπρνιφγνπο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Σν πξφγξακκα ζα ζπκπεξηιακβάλεη νκηιίεο θαη 

νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαη ζα πινπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζπιιφγνπο 

εθπαηδεπηηθψλ/παηδαγσγψλ θαη ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. 

 Πξσηνβνπιία γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ 

θαη θεδεκφλσλ γηα ηελ ζεκαζία ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο, ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ 

πηνζέηεζε πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ απφ ηα παηδηά, ηα νθέιε ηεο 

Κξεηηθήο Γηαηξνθήο θαη ηελ επζχλε ηνπο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηαηξνθηθψλ 

πξνηχπσλ ηεο λέαο γεληάο. 

 πλεξγαζία κε ην «Γίθηπν Δζεινληηζκνχ Κξήηεο» (ΓΗ.ΔΘ.Κ.) γηα ηελ αλάπηπμε 

εζεινληηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε παηδηψλ, 

γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ γηα ηα νθέιε ηεο Κξεηηθήο Γηαηξνθήο θαη ηελ αμία ησλ 

ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

 πλδηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο κε δηάθνξνπο 

θνξείο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θνξέσλ, επηρεηξεκαηηψλ θαη πνιηηψλ γηα ηα 

ζέκαηα ηεο Κξεηηθήο Γαζηξνλνκίαο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ «ήκαηνο Πνηφηεηαο 

Κξεηηθήο Κνπδίλαο» ηεο Πεξηθέξεηαο, ην νπνίν ζα νδεγήζεη ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ θαη ηελ ελζπλείδεηε επηινγή ησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ εζηηαηνξίσλ γηα ηηο εμφδνπο ηνπο. 

 Γεκηνπξγία «ρνιήο Κξεηηθήο Κνπδίλαο» κε πξνγξάκκαηα εμεηδίθεπζεο ληφπησλ 

εθ θαη καγείξσλ ζηελ Κξεηηθή Κνπδίλα θαη ηελ ρξήζε ηνπηθψλ πξντφλησλ ζηελ 

θνπδίλα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ  έζρε Αξρηκαγείξσλ Κξήηεο. 

 Γηνξγάλσζε πκπνζίνπ γηα ηελ Κξεηηθή Γηαηξνθή κε ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε 

ελεκέξσζε φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ γηα ην Κξεηηθφ Γηαηξνθηθφ 

Πξφηππν θαη ηα ηνπηθά πξντφληα θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο 

ζηελ ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ σο θεληξηθφ θνξέα γηα ηελ δηάζσζε, δηάδνζε θαη 

πξνβνιή ηεο Κξεηηθήο Γηαηξνθήο. 

 Καηαγξαθή, γηα δηάζσζε θαη αλάδεημε, φινπ ηνπ πινχηνπ ηεο Κξήηεο θαη ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε επηκέξνπο ηνκέα (ρισξίδα, παλίδα αλά 

είδνο θαηεγνξία θαη γεσγξαθηθή θάιπςε, αξραηνινγηθά θαη βπδαληηλά κλεκεία 

αλά είδνο θαηεγνξία θαη ηνπνζεζία, πνηάκηα ξπάθηα πεγέο (ηακαηηθέο), θαξάγγηα, 

νξνπέδηα, ζπήιαηα, δάζε, γεσινγηθά πεηξψκαηα, κνλνπάηηα (παιηά θαη λέα), 

Γηαηξνθηθέο εηδηθφηεηεο θαη ενξηέο – παλεγχξηα). 
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Μεζνπξόζεζκεο Γξάζεηο 

 Καηάξηηζε εξγαδνκέλσλ εζηίαζεο θαη ηνπξηζκνχ γηα ηελ ζσζηή πξνβνιή ηεο 

Κξεηηθήο Κνπδίλαο θαη ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, νη νπνίνη ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

άηππνη πξεζβεπηέο – θαη «θνξείο» ηνπ Κξεηηθνχ Γηαηξνθηθνχ Πνιηηηζκνχ, 

εθπαηδεχνληαο κε ηελ ζεηξά ηνπο, ηνπο πειάηεο ηνπο. 

 Καηάξηηζε κειψλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ (πρ γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί) ζηελ 

παξαγσγή θαη δηάζεζε πξντφλησλ δηαηξνθήο θαζψο θαη ζηελ δηνξγάλσζε θαη 

παξνρή ππεξεζηψλ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ. Ζ δξάζε απηή ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

αμηνπνίεζε ηεο Κξεηηθήο Γηαηξνθηθήο Παξάδνζεο θαη ησλ ηνπηθά παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ σο πφξσλ γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ 

ελδνρψξα. 

 Γηνξγάλσζε πξαθηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ γλσξηκία εθ θαη καγείξσλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ ή άιισλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο κε ηελ Κξεηηθή Γαζηξνλνκία θαη ηελ 

ρξήζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ζηελ θνπδίλα. Σν πξφγξακκα ζα 

ζπκπεξηιακβάλεη ζεσξεηηθή ελεκέξσζε, πξαθηηθή εμάζθεζε θαη επηζθέςεηο ζε 

παξαγσγηθέο κνλάδεο (αλαδεηθλχνληαο φιε ηελ αιπζίδα παξαγσγήο) θαη 

πηζηνπνηεκέλα εζηηαηφξηα ηνπ λεζηνχ. 

 ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε πξαθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (καζεκάησλ 

θαη εγρεηξηδίσλ) ζε ζπλεξγαζία κε θαηαμησκέλνπο επαγγεικαηίεο, γηα ηελ θάιπςε 

ησλ βαζηθψλ ειιείςεσλ ζε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ απαζρνινχκελσλ 

καγείξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εζηίαζεο θαη ηεο μελνδνρείαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο Κξεηηθήο θνπδίλαο. 

 Γεκηνπξγία εηδηθήο ράξηηλεο ελεκεξσηηθήο θαηαζθεπήο «Σξνρφο Δπνρηθφηεηαο 

Σνπηθψλ Πξντφλησλ» ζε αληηζηνηρία κε ηξνρνχο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην 

εμσηεξηθφ, γηα ηελ εθκάζεζε ησλ ιαραληθψλ θαη ηνπηθψλ πξντφλησλ πνπ είλαη 

«επνρήο» θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ παηδηψλ κέζα απφ παηρλίδη. 

 Γεκηνπξγία «εθπαηδεπηηθήο βαιίηζαο» γηα εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ πινπνίεζε 

απηφλνκσλ παξνπζηάζεσλ ζε παηδηά κε ζέκα ηελ πγηεηλφ Κξεηηθφ Γηαηξνθηθφ 

Πξφηππν, ηδηαίηεξα απηφ  πνπ βαζίδεηαη ζηα ηνπηθά παξαγφκελα πξντφληα. 

 

 

Μαθξνπξόζεζκεο Γξάζεηο 

 Αλαβάζκηζε θαη εκπινπηηζκφο ζεκαηηθψλ αγξνηηθψλ γηνξηψλ ζηελ ελδνρψξα κε 

βάζε δηεζλείο θαη ληφπηεο πξαθηηθέο, θαζηεξψλνληάο ηεο σο πφιν πξνζέιθπζεο 

γηα ληφπηνπο θαη επηζθέπηεο πνπ ζέινπλ λα γλσξίζνπλ ηα ηνπηθά πξντφληα θαη ηηο 

ηνπηθέο πνιηηηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά. Ζ δξάζε απηή ζα 

αλαβαζκίζεη θαη ζα εκπινπηίζεη ην γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζηηθφ ραξηνθπιάθην ηεο 

Κξήηεο.  
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4.2.2  ΤΠΟΓΟΜΔ 

Άκεζεο Γξάζεηο 

 Γεκηνπξγία ησλ «Γξφκσλ ησλ Κξεηηθψλ Γεχζεσλ» πνπ ζα απνηεινχλ 

ηνπξηζηηθέο δηαδξνκέο νη νπνίεο ζα ζπλδένπλ κεηαμχ ηνπο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα 

ζπζηήκαηα παξαγσγήο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζεκεία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ γαζηξνλνκία ηνπ λεζηνχ θαη ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα 

επηζθεθζνχλ νη ηαμηδηψηεο. Ζ δεκηνπξγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδξνκψλ ζα 

βνεζήζεη ζηελ δηακφξθσζε ηνπξηζηηθψλ παθέησλ θαη ζεκαηηθψλ δηαδξνκψλ γηα 

φζνπο ζέινπλ λα θάλνπλ γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ ζηελ Κξήηε.  

 Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Κέληξνπ Κξεηηθήο Γαζηξνλνκίαο ζην Ρέζπκλν γηα ηελ 

γλσξηκία ησλ επηζθεπηψλ κε ηελ πινχζηα γαζηξνλνκηθή παξάδνζε θαη ηα ηνπηθά 

πξντφληα ηεο Κξήηεο κέζα απφ κηα εμεηδηθεπκέλε δνκή. Ζ δεκηνπξγία ηνπ 

θέληξνπ έρεη ήδε εληαρζεί ζην έξγν «ΓΔΤΗΣΟΤΡ» πνπ ζα πινπνηήζεη ε 

Πεξηθέξεηα Κξήηεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG, θαη ηνπ νπνίνπ 

ηελ ιεηηνπξγία ζα αλαιάβεη ην «Κξεηηθφ χκθσλν Πνηφηεηαο». 

 

 

Μεζνπξόζεζκεο Γξάζεηο 

 Γεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθψλ δηθηχσλ ή άηππεο πιαηθφξκαο ζπλεξγαζίαο 

ηνπηθψλ θνξέσλ κε ηελ πξνψζεζε ηεο ζηελήο ζπλεξγαζία κεηαμχ δεκνζίνπ, 

επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηψλ γηα ηελ αλάδεημε ηεο Κξεηηθήο Γηαηξνθήο θαη ησλ 

ηνπηθψλ πξντφλησλ σο αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο Κξήηεο, θαζψο θαη 

γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ λεζηνχ σο γαζηξνλνκηθφ πξννξηζκφ. 

 Οξγάλσζε πξνζθνξάο ππεξεζηψλ δηεπθφιπλζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ 

ππαξρφλησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηθηχσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ απφ θνξείο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, φπσο ε πηινηηθή ππνζηήξημε πνπ πξνζθέξεη «Κξεηηθφ 

χκθσλν Πνηφηεηαο» ζην Γίθηπν Οηλνπνηψλ Κξήηεο κεηά απφ πξσηνβνπιία ηεο 

Πεξηθέξεηαο.  

 Αμηνπνίεζε ηεο κειέηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Γαζηξνλνκίαο ζην Ρέζπκλν γηα 

ηελ δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ «Κέληξσλ Κξεηηθήο Γαζηξνλνκίαο» πνπ ζα 

θαιχπηεη φιε ηελ Κξήηε. Σα θέληξα απηά ζα κπνξεί λα πξνβάινπλ ζπλνιηθά ηελ 

Κξεηηθή γαζηξνλνκία θαη ηα πξντφληα ηεο ή λα είλαη ζεκαηηθά θαη λα 

εμεηδηθεχνληαη ζε πξντφληα πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο.  

 Γεκηνπξγία κφληκνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ γηα ηα ηνπηθά πξντφληα ζην Γηεζλέο 

Δθζεζηαθφ Κέληξν Κξήηεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ χλδεζκν Δμαγσγέσλ Κξήηεο 

θαη ηα Δπηκειεηήξηα ηνπ λεζηνχ. 
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4.2.3  ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ / 
ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

Άκεζεο Γξάζεηο 

 Γηακφξθσζε ηνπ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Κξήηεο κε ηνλ ηελ 

θαηαγξαθή θαη αλάδεημε φισλ ησλ Κξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ πνπ 

παξάγνπλ ηνπηθά πξντφληα θαη πξνζθέξνπλ  πνηνηηθέο γαζηξνλνκηθέο εκπεηξίεο. 

Αλαβάζκηζε ηεο γαζηξνλνκηθήο πξνζθνξάο κέζα απφ έκπξαθηε ππνζηήξημε 

ησλ θξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδηαθέξνληαη.  

 Γεκηνπξγία ηνπ «Σνπηθνχ Γαζηξνλνκηθνχ Δδεζκαηνινγίνπ» ηεο Κξήηεο κε ηελ 

κνξθή ειεθηξνληθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ κε ηνπηθά πηάηα θαη ζπληαγέο πνπ 

ζεσξνχληαη παξαδνζηαθά. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ζα απνηειέζεη ηελ πξψηε 

ζπληνληζκέλε θαηαγξαθή ηεο παξαδνζηαθήο γαζηξνλνκίαο ηεο Κξήηεο θαη ηε 

δεκηνπξγία πνιχηηκνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ. Ζ δξάζε έρεη εληαρζεί ζην έξγν 

«ΓΔΤΗΣΟΤΡ» απφ ην «Κξεηηθφ χκθσλν Πνηφηεηαο» 

 

Μεζνπξόζεζκεο Γξάζεηο 

 Αλάπηπμε ππεξεζηψλ πξνζσπηθήο πεξηπνίεζεο (πρ spa) κε ηελ ρξήζε 

εκβιεκαηηθψλ θξεηηθψλ πξντφλησλ (πρ. θξαζί, ειαηφιαδν, κέιη) βαζίδνληαο ην 

ζηα θαηαγεγξακκέλα αξραηνινγηθά επξήκαηα πνπ καξηπξνχλ ηελ ρξήζε ηνπο γηα 

ηελ πξνζσπηθή πεξηπνίεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Κξήηεο απφ ηα Μηλσηθά ρξφληα. 

 

 

4.2.4  ΔΡΔΤΝΑ, ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Άκεζεο Γξάζεηο 

 Ο ζρεδηαζκφο βάζεο δεδνκέλσλ θαη γαζηξνλνκηθνχ ράξηε, κε φια ηα αλαγθαία 

πεδία πνπ ζα πεξηγξάθνπλ κε πιεξφηεηα θάζε ζηνηρείν ηνπ γαζηξνλνκηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ θαη ε απηφκαηε απεηθφληζε ηνπο ζηνλ δηαδξαζηηθφ ράξηε ησλ 

ηζηνζειίδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ηνπ «Κξεηηθνχ πκθψλνπ Πνηφηεηαο» θαη 

άιισλ θνξέσλ πνπ πξνβάινπλ ηελ ηνπηθή γαζηξνλνκία. 

 

 

Μεζνπξόζεζκεο Γξάζεηο 

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή θαηλνηφκσλ κεζφδσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ χπαηζξν, ζε αγξνηηθέο θαη απφθεληξεο πεξηνρέο 

ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο. πιινγή 

θαη νκαδνπνίεζεο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη απνζηνιήο ζηνρεπκέλσλ 

ελεκεξσηηθψλ κελπκάησλ κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζην θηλεηφ ηειέθσλν ή ην 

email. Αμηνπνίεζε ηνπ έξγνπ «ΤΠΑΗΘΡΟ». 
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  ξεπλα πεδίνπ ζε μελνδνρεία γηα ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο ρξήζεο 

ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο πηνζέηεζεο θξεηηθψλ ζπληαγψλ ζε μελνδνρεηαθέο 

θνπδίλεο.  

  ξεπλα γηα ηελ παξαγσγή ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ ηξνθίκσλ, ελζσκαηψλνληαο, 

φπνπ ρξεηάδεηαη, λέεο ηερλνινγίεο, φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

 

 

4.2.5  ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΗΥΝΖΛΑΗΜΟΣΖΣΑ & 
ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΖ ΑΓΟΡΑ 

Άκεζεο Γξάζεηο 

 Γεκηνπξγία ησλ απαηηνύκελωλ πξνηύπωλ ηεο «Πεξηθεξεηαθήο Δηηθέηαο 

Κξήηεο» ηα νπνία ζα θαζνξίδνπλ ηηο  πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πηζηνπνίεζε κηαο 

ζεηξά απφ πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ ηνκέα. 

Ήδε έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα πξψηα δχν ήκαηα ηεο «Κξεηηθήο Κνπδίλαο» (εληαίν 

πιένλ γηα φιε ηελ Κξήηε), θαη ηα «Δπηζθέςηκα Οηλνπνηεία», ηα νπνία πηζηνπνηεί 

εθ κέξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο ην «Κξεηηθφ χκθσλν Πνηφηεηαο». Ζ δεκηνπξγία ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο εηηθέηαο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί κε ηελ δεκηνπξγία ινγνηχπσλ 

(Κξήηε θαη ησλ επηκέξνπο «πεδίσλ» πηζηνπνίεζεο) πνπ ζα θαηνρπξσζνχλ 

δηεζλψο. 

 Να νινθιεξσζεί άκεζα ην ήκα «Κξεηηθέο Γεχζεηο» γηα ηα μελνδνρεία ηα νπνία 

πξνζθέξνπλ θξεηηθά πξντφληα θαη εδέζκαηα ζην κελνχ ηνπο, γηα ην νπνίν ήδε 

έρεη νινθιεξσζεί κειέηε θαη δηαβνχιεπζε κε ηνπο θνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ην 

«Κξεηηθφ χκθσλν Πνηφηεηαο», θαη λα εληαρζεί ζηελ «Πεξηθεξεηαθή Δηηθέηα 

Κξήηεο». 

 Να μεθηλήζεη ε ζπλεξγαζία ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο κε ηνλ θνξέα CRETACERT 

νχησο ψζηε λα αμηνπνηεζεί θαη λα εληαρζεί ε πηζηνπνίεζε ησλ Κξεηηθψλ 

πξντφλησλ ζηελ «Πεξηθεξεηαθή Δηηθέηα Κξήηεο» θαη θάησ απφ ην ήκα «Κξήηε». 

 Να δηεπξπλζνχλ ηα πεδία πηζηνπνίεζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ βάζεη ησλ νπνίσλ 

πηζηνπνηεί ηψξα ν CRETACERT, νχησο ψζηε ε «Πεξηθεξεηαθή Δηηθέηα Κξήηεο» 

λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη άιια ηνπηθά πξντφληα, φπσο ηπξνθνκηθά, θξέαο, νίλν, 

κέιη θα.  

 Να μεθηλήζεη δηαβνχιεπζε κε ηνπο θνξείο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ηνπ 

λεζηνχ γηα ηελ δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ εκάησλ γηα ηνλ Αγξνηνπξηζκφ, ηνλ 

Σνπξηζκφ Τπαίζξνπ θαη ηνλ Γαζηξνλνκηθφ Σνπξηζκφ, πνπ δξνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ. Σα ήκαηα απηά ζα 

εληαρζνχλ κε ηελ ζεηξά ηνπο ζηελ «Πεξηθεξεηαθή Δηηθέηα Κξήηεο».   
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Μεζνπξόζεζκεο Γξάζεηο 

 Γηα θάζε επηκέξνπο ήκα ηεο «Πεξηθεξεηαθήο Δηηθέηαο Κξήηε» λα επηιεγεί ε 

ηδαληθή νξγάλσζε ηεο πηζηνπνίεζεο θαη λα θαζνξηζηεί εάλ απηή ζα δηεμάγεηαη 

απφ θνξείο ηεο Πεξηθέξεηαο (φπσο γίλεηαη ζήκεξα απ‟ ην «Κξεηηθφ χκθσλν 

Πνηφηεηαο» γηα ηηο ππεξεζίεο) ή ππεξγνιάβνπο. ε θάζε πεξίπησζε νη θνξείο 

πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ βάζεη ηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ ΔΝ 

45011:98 γηα  ηε ιεηηνπξγία θνξέσλ κε ακεξνιεςία θαη ηεθκεξησκέλε επάξθεηα. 

 Απνζηνιή ησλ εκάησλ ηεο «Πεξηθεξεηαθήο Δηηθέηαο Κξήηεο» ζηελ Δπξσπατθή 

 λσζε γηα θαηνρχξσζε. Μεηά ηελ δηαδηθαζία απηή ε Δ.Δ. ζα πηνζεηήζεη σο 

επξσπατθά ηα εζεινληηθά Πεξηθεξεηαθά ήκαηα ηεο Κξήηεο, εμαζθαιίδνληαο ηελ 

αλαγλψξηζε, πξνζηαζία θαη ρξεκαηνδφηεζή ηνπο.  

 Γηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο δεκηνπξγίαο «δηαβαζκίζεσλ» ζην ήκα «Κξεηηθήο 

Κνπδίλαο» ηεο «Πεξηθεξεηαθήο Δηηθέηαο Κξήηεο». Ζ δηαβάζκηζε ηνπ ήκαηνο ζα 

γίλεη κεηά απφ ηελ πηζηνπνίεζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ εζηηαηνξίσλ νπφηε θαη ζα 

πξνθχςνπλ θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο ή/θαη ηα πξντφληα πνπ θαηαλαιψλνληαη (πρ έλα πξάζηλν ζήκα γηα 

εζηηαηφξηα κε πςειή θαηαλάισζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ).  

 

 

Μαθξνπξόζεζκεο Γξάζεηο 

 πλεξγαζία κε ηνλ Δ ΟΣ γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ αληίζηνηρσλ Δζληθψλ 

Πξνηχπσλ. Ζ θίλεζε απηή ζα πξνζδψζεη κεγάιε αλαγλσξηζηκφηεηα θαη θχξνο 

ζηα ήκαηα θαη ηηο πηζηνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο, ελψ ζα ιεηηνπξγήζεη σο έλα 

επηπιένλ κέηξν πξνζηαζίαο θαη πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ 

αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηεο ηνκέα. 

 πλεξγαζία κε εζηηάηνξεο ηεο ππφινηπεο Διιάδαο θαη ηνπ  εμσηεξηθνχ γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο πξνζθεξφκελεο Κξεηηθήο θνπδίλαο, δεκηνπξγψληαο κηα εηδηθή 

παξαιιαγή ηνπ ήκαηνο «Κξεηηθήο Κνπδίλαο» ηεο «Πεξηθεξεηαθήο Δηηθέηαο 

Κξήηεο», ε νπνία ζα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ επηθξαηεί 

εθηφο λεζηνχ (Διιάδα θαη εμσηεξηθφ).  

 

 

4.2.6  ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΡΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ / ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

Άκεζεο Γξάζεηο 

 χζηαζε, κε πξσηνβνπιία ηεο Πεξηθέξεηαο ελφο πεξηθεξεηαθνχ Οξγαληζκνχ 

Γηαρείξηζεο & Πξνψζεζεο ηνπ Πξννξηζκνχ Κξήηε (Destination Management 

Organization - DMO) πνπ ζα πινπνηεί κηα απνηειεζκαηηθή πξνβνιή ηεο Κξήηεο 

θαη ζα ζηνρεχεη ζηελ δηαρείξηζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ εκπεηξία ηεο δηακνλήο ηνπ επηζθέπηε, κεγηζηνπνηψληαο ηελ αμία 

ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε απνηειεί ην θεληξηθφ πφξηζκα ηνπ 
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“Πξνγξάκκαηνο Πξννξηζκψλ Αξηζηείαο” (SMED) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Σνπξηζκνχ θαη θξίλεηαη φηη απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αλαβάζκηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Κξήηεο σο Σνπξηζηηθνχ Πξννξηζκνχ, αιιά θαη ηελ 

αλάδεημε ηεο γαζηξνλνκίαο σο θεληξηθνχ κέξνπο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ λεζηνχ. 

 Γεκηνπξγία ελφο θαηάιιεινπ θαη ζπλεπνχο πξνγξάκκαηνο πξνβνιήο ηεο Κξήηεο 

σο πξννξηζκνχ πνπ πξνζθέξεη γαζηξνλνκηθέο εκπεηξίεο, θαη πξνβνιήο ηνπ 

κέζα απ‟ ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Οξγαληζκφ Γηαρείξηζεο θαη Πξνψζεζεο ηνπ 

Πξννξηζκνχ Κξήηε (DMO). 

 Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ ζε φιε ηελ Κξήηε (αζηηθά θέληξα θαη ελδνρψξα) γηα 

ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ επηκέξνπο εκάησλ ηεο «Πεξηθεξεηαθήο Δηηθέηαο 

Κξήηε», ησλ πξνδηαγξαθψλ, ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο θαη ηνπ πιάλνπ γηα 

ηελ πξνβνιή ησλ πηζηνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ / πξντφλησλ.  

 Υξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο ην βαζηθνχ εξγαιείνπ πξνβνιήο ηεο Κξεηηθήο 

γαζηξνλνκίαο, ε νπνία ζα γίλεη κέζσ εηδηθνχ γαζηξνλνκηθνχ Portal ηεο 

πεξηθέξεηαο Κξήηεο, θαζψο θαη ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ «Κξεηηθνχ πκθψλνπ 

Πνηφηεηαο» 

 Γεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ (content) πςειήο πνηφηεηαο (θεηκέλσλ, θσηνγξαθηψλ, 

βίληεν, ραξηψλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ θα) γηα έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα 

επηθνηλσλίαο θαη πξνβνιήο. Ζ δξάζε απηή δεκηνπξγεί απφ κφλε ηεο εθηεηακέλε 

δσξεάλ πξνβνιή κέζσ ηεο αλαδεκνζίεπζεο ζε κέζα ηξίησλ. 

 Καηάξηηζε πιήξνπο ρεδίνπ Μάξθεηηλγθ γηα ηελ πξνβνιή ηεο «Πεξηθεξεηαθήο 

Δηηθέηαο Κξήηε», ην νπνίν ζα θάλεη ηελ αμία ησλ εκάησλ κεηξήζηκε ζε φξνπο 

αλαγλσξηζηκφηεηαο. 

 Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθνχ πξνθίι ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη ησλ θνξέσλ ηεο 

ζηα δηάθνξα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (blog, facebook, youtube θιπ), γηα ηελ 

αμηνπνίεζεο ησλ πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κέζσλ  ελεκέξσζεο αιιά θαη 

άκεζεο επηθνηλσλίαο. Απηφ ζα πεηχρεη ηελ δεκηνπξγία ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο 

θαη πην ζηνρεπκέλε πξνβνιή κε ηελ δεκηνπξγία ελφο δηεπξπκέλνπ δηθηχνπ 

επαθψλ πνπ ζα ελεκεξψλνληαη ζπλερψο γηα λέεο δξάζεηο.  

 Γεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλνπ θπιιαδίνπ γηα ηελ Κξεηηθή Γηαηξνθή, ηνπ νπνίνπ ν 

θεληξηθφο ζηφρνο ζα είλαη ε αλάδεημή ηεο σο ηελ βάζεο ηεο Μεζνγεηαθήο 

Γηαηξνθήο, θαη ηεο απνδεδεηγκέλε ζρέζε ηεο κε ηελ θαιή πγεία θαη ηελ γεπζηηθή 

θνπδίλα ηεο.  

 πκκεηνρή ζε εθζέζεηο ηνπξηζκνχ θαη πξντφλησλ δηαηξνθήο κε ζηφρν ηελ 

αλάδεημε ηεο Κξεηηθήο Γαζηξνλνκίαο σο πνηνηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πφξνπ θαη ηεο 

Κξήηε σο ελφο κνλαδηθνχ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. 

 πλεξγαζία κε ηελ  έζρε Αξρηκαγείξσλ Κξήηεο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο 

«πξσηνθφιινπ» γηα ηελ πξνβνιή ηεο Κξεηηθήο γαζηξνλνκίαο ζηηο εθζέζεηο 

ηνπξηζκνχ θαη πξντφλησλ πνπ ζα ζπκκεηέρεη ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο. 

 Καηάξηηζε εηδηθνχ πξσηφθνιινπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γίθηπν Οηλνπνηψλ Κξήηεο, 

πνπ ζα νξίδεη κε πνηα δηαδηθαζία ζα επηιέγνληαη θάζε ρξφλν νη νίλνη 
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«Πξεζβεπηέο» πνπ ζα εθπξνζσπνχλ ηελ Κξήηε ζε ηξίηνπο (πρ εθζέζεηο, 

δεκνζηνγξάθνπο, opinions makers). Θέζπηζε θξηηήξησλ επηινγήο θαη ζχζηαζε 

αλεμάξηεηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ε νπνία θάζε ρξφλν ζα δηελεξγεί θάζε 

ρξφλν ηηο αμηνινγήζεηο.  

 Καηαγξαθή ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ, ςεθηαθψλ θαη κε, θαη αλάδεημε απηψλ ζε 

πνιπεπίπεδε γεσρσξηθή πιεξνθνξία ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη κεηαδεδνκέλσλ.  

 Δληνπηζκφο θαη ζπληνληζκφο δπλαηνηήησλ, ζπλεξγεηψλ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κεηαμχ θνξέσλ κε θνηλφ ή παξεκθεξέο αληηθείκελν ζηνλ 

ρψξν ηεο αλάδεημεο ηεο θξεηηθήο γαζηξνλνκίαο. 

 Σεθκεξίσζε ηεο πξνβνιήο ησλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ κε ηελ ηζηνξία θαη ην 

πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν ηνπο.  

 Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθνχ «γαζηξνλνκηθνχ εκεξνινγίνπ» ζην νπνίν ζα 

θαηαγξάθνληαη φιεο νη εθδειψζεηο πνιηηηζηηθνχ, γαζηξνλνκηθνχ, εθπαηδεπηηθνχ 

θιπ ελδηαθέξνληνο πνπ αθνξνχλ ηνλ αγξνηνδηαηξνθηθφ ηνκέα θαη πνιηηηζκφ ηεο 

Κξήηεο θαη ζα πξνζθέξνληαη κε πξαθηηθφ θαη εχθνιν ηξφπν.  

 

Μεζνπξόζεζκεο Γξάζεηο 

 Αλάπηπμε ηνπ γαζηξνλνκηθνχ brand ηεο Κξεηηθήο γαζηξνλνκίαο ζε ζπλεξγαζία 

κε επαγγεικαηίεο ηεο δηαθήκηζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, ην νπνίν ζα ηελ θάλεη 

αλαγλσξίζηκε θαη ζα αλαδεηθλχεη ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηεο. 

 Γεκηνπξγία ελφο ηνπξηζηηθνχ Portal δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ, κεγάιν θνκκάηη ηνπ 

νπνίνπ ζα αθηεξσζεί ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ησλ ηνπηθψλ πξντνλησλ θαη 

ζηελ Κξεηηθή Γαζηξνλνκία θαη ηελ αλάδεημε ηεο Κξήηεο σο γαζηξνλνκηθνχ 

πξννξηζκνχ. Γηθηχσζε φισλ ησλ ππαξρφλησλ ηζηνζειίδσλ κε γαζηξνλνκηθφ 

πεξηερφκελν ζηνλ θεληξηθφ απηφ ηζηφηνπν. 

 Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο βάζεο δεδνκέλσλ κε πηάηα θαη ζπληαγέο πνπ 

ζεσξνχληαη παξαδνζηαθά ηεο Κξήηεο, ηα νπνία ζα πξνέξρνληαη απφ ην «Κξεηηθφ 

Γαζηξνλνκηθφ Δδεζκαηνιφγην» θαη ζα είλαη δηαζέζηκα ζε δηάθνξεο γιψζζεο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ζα απνηειεί θνκκάηη ηεο δηαδηθηπαθήο ηνπξηζηηθήο 

πιαηθφξκαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. 

 Καζηέξσζε πξνζθιήζεσλ – ζπλεξγαζίαο (familiarization trips) κε 

εμεηδηθεπκέλνπο δεκνζηνγξάθνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ γαζηξνλνκία, ηελ 

δηαηξνθή θαη ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ γηα ηελ μελάγεζε θαη γλσξηκία ηνπο κε 

ηελ Κξεηηθή Κνπδίλα θαη ηα ηνπηθά πξντφληα θαη γεχζεηο.  

 Καζηέξσζε πξνζθιήζεσλ - ζπλεξγαζίαο κε εμεηδηθεπκέλνπο Σνπξηζηηθνχο 

Πξάθηνξεο γηα ηελ γλσξηκία κε ηηο επηρεηξήζεηο γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ ηνπ 

λεζηνχ θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δεκηνπξγίαο παθέησλ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ 

θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο Κξήηεο σο γαζηξνλνκηθνχ πξννξηζκνχ. 

 Γεκηνπξγία δηαθεκηζηηθνχ θπιιαδίνπ, κεηά ηελ πηζηνπνίεζε κηαο θξίζηκεο κάδαο 

επηρεηξήζεσλ, γηα ηα ήκαηα ηεο «Πεξηθεξεηαθήο Δηηθέηαο Κξήηεο» θαη ησλ 



56 

 

πηζηνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα δηαλέκεηαη εληφο θαη εθηφο Κξήηεο ζε 

δξάζεηο πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

 Σνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ ζηαλη θαη εθζεηεξίσλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ζε θνκβηθά 

ζεκεία γηα ηελ πξνβνιή ηεο Κξεηηθήο Γηαηξνθήο θαη ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

 Παξαγσγή νιηγφιεπησλ ελεκεξσηηθψλ ληνθηκαληέξ γηα ηελ Κξεηηθή Γηαηξνθή θαη 

ηηο επηκέξνπο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ ζα σζήζεη ηνπο επηζθέπηεο 

λα εμεξεπλήζνπλ θαη λα γλσξίζνπλ δηάθνξεο πεξηνρέο, πξντφληα θαη γεχζεηο ηνπ 

λεζηνχ. Ζ ζεκαηνινγία ησλ ληνθηκαληέξ ζα  κπνξνχζε λα εηλαη: Κξεηηθή Γίαηηα, 

Διηά θαη ειαηφιαδν,  αραληθά, ρφξηα, φζπξηα θαη θξνχηα, Γεκεηξηαθά θαη 

πξντφληα δχκεο, Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα θαη δσηθή παξαγσγή, Κξεηηθφο 

ακπειψλαο, Κξεηηθά βφηαλα. 

 Γεκηνπξγία θαιαίζζεησλ θαξη-πνζηάι θαη ζειηδνδεηθηψλ κε πιεξνθνξίεο θαη 

ζπληαγέο ηεο Κξεηηθήο Κνπδίλαο γηα δηαθεκηζηηθνχο ιφγνπο. 

 Γεκηνπξγία ελφο έληππνπ «Γεπζηηθνχ - Οηληθνχ Οδνηπνξηθνχ» γηα ηελ Κξήηε, ην 

νπνίν ζα απνηειεί έλα ρξήζηκν ηνπξηζηηθφ νδεγφ γηα ηνπο επηζθέπηεο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιχςνπλ ηνλ λέν απηφ Γαζηξνλνκηθφ Σνπξηζηηθφ 

Πξννξηζκφ. 

 Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ζεκαηηθνχ blog γχξσ απφ ην «Κξεηηθφ Γηαηξνθηθφ 

Πξφηππν» κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε, θηλεηνπνίεζε θαη εθθίλεζε δηάινγν γχξσ 

απφ θξίζηκα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ δηαηξνθή, ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ηελ 

πγεία θα. ην ζπγθεθξηκέλν blog ζα ζπλεηζθέξνπλ κε ηα άξζξα θαη ηηο απφςεηο 

ηνπο νη επηζηήκνλεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ 

θνξέσλ, άιινη επηζηήκνλεο θαη επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη 

απινί παξαγσγνί ή θαηαλαισηέο. 

 Δκπινπηηζκφο ηζηνζειίδσλ ηξίησλ πνπ ρξεζηκεχνπλ σο πεγή πιεξνθφξεζεο 

γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Κξεηηθή Γηαηξνθή, ηα ηνπηθά πξντφληα θ.ά., 

φπσο ε wikipedia θαη άιιεο δηαδηθηπαθέο εγθπθινπαίδεηεο.  

 Γεκηνπξγία πξνθίι ζε ηζηνζειίδεο νη νπνίεο ρξεζηκεχνπλ σο δηαδηθηπαθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ γηα νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ (θσηνγξαθίεο, βίληεν) κε ζέκα ηελ Κξεηηθή 

Γηαηξνθή θαη ηα ηνπηθά πξντφληα (πρ. www.youtube.com θαη www.flickr.com) 

θάλνληαο επθνιφηεξα δηαζέζηκν ην ζρεηηθφ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ. 

 Γεκηνπξγία δηαθεκηζηηθψλ «Οδεγψλ ηζέπεο» γηα ηηο δηάθνξεο επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο πξντφλησλ (πρ ηπξνθνκηθά πξντφληα, άγξηα ρφξηα, ειαηφιαδν) θαζψο 

θαη απηνηειψλ ζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ Κξεηηθνχ Γηαηξνθηθνχ Πνιηηηζκνχ (πρ 

λεζηείεο, Κξεηηθφο Γάκνο). 

 Γηνξγάλσζε ζεκαηηθψλ εθδειψζεσλ γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο Κξεηηθήο 

Γηαηξνθήο θαη ηνπ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ, φπσο:  εζηηβάι ηαηληψλ θαη 

ληνθηκαληέξ γαζηξνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνδειαηηθνί γχξνη γαζηξνλνκίαο, 

ζεκαηηθέο θξνπαδηέξεο, απνλνκή βξαβείσλ ζε ππνδεηγκαηηθέο πηζηνπνηεκέλεο 

επηρεηξήζεηο, δηαγσληζκνί Παξαδνζηαθήο Κξεηηθήο Κνπδίλαο θ.α. 

http://www.youtube.com/
http://www.flickr.com/
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 Πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ηνπηθψλ δσηθψλ πξντφλησλ ζηα ηνπηθά εζηηαηφξηα 

πρ ρξήζε ηεο γξαβηέξαο Κξήηεο ζηελ πίηζα, ζηηο καθαξνλάδεο, ζην ζαγαλάθη, 

θιπ, κε ηαπηφρξνλε αλαθνξά ηνπ ηδηαίηεξνπ απηνχ ζπζηαηηθνχ ζην κελνχ. 

 Γεκηνπξγία κνλάδσλ νηθνινγηθνχ θαη γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ γηα ηελ 

δηαηήξεζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ζε νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνψζεζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γεπζηγλσζίαο. 

 

 

Μαθξνπξόζεζκεο Γξάζεηο 

 Γεκηνπξγία δηαθεκηζηηθψλ «θαιαζηψλ ηνπηθψλ πξντφλησλ» ηα νπνία ζα 

ιεηηνπξγνχλ σο επαγγεικαηηθά δψξα ζε πνιηηηθνχο, επηζθέπηεο, 

δεκνζηνγξάθνπο θιπ θαη ζα πεξηιακβάλνπλ πνηνηηθά θαη πηζηνπνηεκέλα ηνπηθά 

πξντφληα, αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ «Καιαζηνχ Πξντφλησλ Κξήηεο». 

  θδνζε, ζε ζπλεξγαζία κε εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο, ζεηξάο 

εμεηδηθεπκέλσλ βηβιίσλ ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πηνζέηεζεο ηεο Κξεηηθήο 

Γηαηξνθήο απφ εηδηθέο νκάδεο ζηφρνπ (πρ παηδηά, έγθπεο, άηνκα πνπ θάλνπλ 

δίαηηα ή λεζηεχνπλ) κε ηα νθέιε θαη πξαθηηθέο ζπκβνπιέο. 

 Παξαγσγή ζεηξάο νδεγψλ κε βίληεν γηα ηελ παξαζθεπή θαη ζπληήξεζε 

πξντφλησλ δηαηξνθήο, γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πηνζέηεζεο ηεο δηαηξνθηθήο 

παξάδνζεο ηεο Κξήηεο απφ ηα ζεκεξηλά λνηθνθπξηά. Οη νδεγνί απηνί ζα 

καγλεηνζθνπεζνχλ κε ηελ ινγηθή ησλ εθπνκπψλ καγεηξηθήο. 

 Αμηνπνίεζε φισλ ησλ θνξέσλ (πνιηηηζηηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί ζχιινγνη Κξήηεο 

θ.α.) γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ δηάρπζεο γλψζεο θαη πιεξνθνξίαο έηζη 

ψζηε λα πξνσζνχληαη ηα ηνπηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ν πνιηηηζκφο θιπ. 



58 

 

 

4.3 ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΦΟΡΔΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ 
ΑΓΡΟΣΟΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΡΖΣΖ 

Γεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ν αγξνηνδηαηξνθηθφο ηνκέαο γηα ηελ Κξήηε, ηεο 

θξηζηκφηεηαο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη, θαζψο θαη ηεο θχζεο ησλ 

πξνηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ηξαηεγηθφ ζρέδην, απνξξέεη ε αλάγθε γηα ηελ 

δεκηνπξγία κηαο εμεηδηθεπκέλεο δνκήο από ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο.  

Ζ δνκή απηή ζα κπνξέζεη λα ζπκβάιεη ζηε  δηαρείξηζε θαη ζηε ιχζε ησλ δηαξζξσηηθψλ 

θαη  ησλ  αλαπηπμηαθψλ  πξνβιεκάησλ ηνπ ηνκέα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο βηώζηκεο, 

δίθαηεο θαη αεηθόξνπ  νηθνλνκίαο. Μηα η5εηνηα πξνζπάζεηα πξνυπνζέηεη ηελ ζσζηή 

θαη ζπληνληζκέλε αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα ησλ 

αγξνηνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ ζπλεξγαζία, ηελ  ελεξγό 

ζπκκεηνρή θαη ηνλ ζπληνληζκό ησλ δξάζεσλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ.  

Ζ δνκή πξνηείλεηαη λα είλαη  ε δεκηνπξγία εηαηξείαο αλάπηπμεο ηνπ 

αγξνηνδηαηξνθηθνύ ηνκέα ηεο Κξήηεο από ηελ Πεξηθέξεηα, ε νπνία ζα δηαρεηξίδεηαη 

θαη ζα πξνσζεί ην «Καιάζη Πξντφλησλ ηεο Κξήηεο». Θα απνηειεί ην εξγαιείν 

πινπνίεζεο ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ αλάπηπμε, αλαβάζκηζε, ηνπ 

αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα ηεο Κξήηεο  θαη ηνπ brand «Κξήηε».  

Ζ ζπγθεθξηκέλε δνκή απνηειεί αλάγθε γηα ηελ Κξήηε, ελψ παξάιιεια ζπλάδεη απφιπηα 

κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ησλ «Καιαζηψλ Πξντφλησλ» ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Διιάδαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, βάζε ηνπ Άξζξνπ 9 «Αγξνηνδηαηξνθηθέο πκπξάμεηο ηεο 

Πεξηθέξεηαο» ηνπ Νφκνπ 4015/2011 (Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηνπο αγξνηηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο, ηηο ζπιινγηθέο νξγαλψζεηο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ 

θφζκνπ - Οξγάλσζε ηεο επνπηείαο ηνπ Κξάηνπο), ην Τπνπξγείν πξνηείλεη θαη ζηεξίδεη  

ηελ ζχζηαζε θαη ηελ δεκηνπξγία «Αγξνηνδηαηξνθηθώλ πκπξάμεωλ» κε 

πξωηνβνπιία ηωλ Πεξηθεξεηαθώλ Απηνδηνηθήζεωλ ηεο ρψξαο, νη νπνίεο ζα είλαη 

αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ πξντφλησλ ηεο 

εθάζηνηε πεξηνρήο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη πξνψζεζεο ησλ «Καιαζηψλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο».   

Ννκηθή Βάζε 

χκθσλα κε ην Άξζξν 194 παξ. 1 ηνπ Νφκνπ ππ‟ αξηζκ. 3852/2010 “Νέα Αξρηηεθηνληθή 

ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο”  νη 

πεξηθέξεηεο κπνξνχλ λα ζπληζηνχλ κία επηρείξεζε, ε νπνία έρεη ηε κνξθή ηεο 

αλαπηπμηαθήο αλψλπκεο εηαηξίαο, εθφζνλ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε άιιε αλαπηπμηαθή 

αλψλπκε εηαηξεία ζηελ νπνία θαηέρνπλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ 

αλαπηπμηαθή εηαηξεία ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εκπνξηθήο θαη 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ. 

Απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ηεο αλσηέξσ επηρείξεζεο είλαη α) Ζ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή 
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ππνζηήξημε ησλ πεξηθεξεηψλ, ηεο  λσζεο Πεξηθεξεηψλ, β) Ζ πξνψζεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη γεληθφηεξα βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο, 

θαζψο θαη ε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γ) Ζ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ή ε εθαξκνγή ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ ζε 

δηαπεξηθεξεηαθφ ή ζε επξχηεξν γεσγξαθηθφ ρψξν. 

Σν λφκν απηφ έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ην Άξζξν 9 παξ. 1 ηνπ Νφκνπ ππ‟ αξηζκ. 

4015/2011«Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ηηο ζπιινγηθέο 

νξγαλψζεηο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ – Οξγάλσζε ηεο 

επνπηείαο ηνπ Κξάηνπο» πνπ αλαθέξεη φηη κε πξσηνβνπιία ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Απηνδηνηθήζεσλ ηεο Υψξαο κπνξνχλ λα ζπζηήλνληαη αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο 

εηαηξείεο κε ζθνπφ α) ηελ αλάδεημε πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ δηαηξνθηθψλ 

πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο θάζε Πεξηθέξεηαο θαη β) ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ηεθκεξίσζεο, ππνζηήξημεο θαη πξνψζεζεο ησλ «θαιαζηψλ ηεο 

πεξηθέξεηαο». 

 

 

Μνξθή 

Ζ ¨Αγξνηνδηαηξνθηθή χκπξαμε Πεξηθέξεηαο Κξήηεο¨ ζα είλαη αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή 

εηαηξεία κε κεηνςεθηθή ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο (έσο 49%) θαη πιεηνςεθία 

(51% +) ηηο νξγαλψζεηο θαη ηηο νκάδεο ησλ παξαγσγψλ θαζψο θαη ηηο επηρεηξήζεηο 

πξψηεο κεηαπνίεζεο. Θα έρεη Πεληακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαζψο θαη ηε δνκή θαη 

ηελ νξγάλσζε ηδησηηθήο εηαηξείαο φκσο ηαπηφρξνλα ν βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο ηεο απφ 

ηηο ππάξρνπζεο δνκέο θαη νξγαλψζεηο ζα είλαη πςειφηαηνο γηαηί πξφθεηηαη ζηελ νπζία 

γηα ηε ζεζκηθή Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. Ζ δηαθνξά ηεο 

Αλαπηπμηαθήο Με θεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο απφ κία Α.Δ είλαη φηη έρεη ηζνζθειηζκέλν 

πξνυπνινγηζκφ δειαδή ηα θέξδε δελ δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε 

επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα.  

 

 

Καηαζηαηηθό 

Tν κεηνρηθφ ζρήκα ηεο εηαηξείαο ζα έρεη σο εμήο. πκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο 

έσο 49% θαη πιεηνςεθία (51% +) νη  νξγαλψζεηο θαη νη νκάδεο ησλ παξαγσγψλ θαζψο 

θαη νη επηρεηξήζεηο πξψηεο κεηαπνίεζεο. Σν θαηαζηαηηθφ έρνληαο πάξεη ηελ ηειηθή 

κνξθή ηνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ πεξηθέξεηα.  

Σν ππάξρνλ Κξεηηθφ χκθσλν Πνηφηεηαο είλαη έλαο θαηλνηφκνο ζεζκφο, πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηελ αιιεινγλσξηκία, ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε, ην ζεβαζκφ, ηελ ζπλεξγαζία, θαη 

ιεηηνπξγεί ζε εζεινληηθή βάζε. Ζ πξφηαζή καο είλαη ε ελζσκάησζή ηνπ ζηελ 

Αγξνηνδηαηξνθηθή χκπξαμε θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ θαη ε 

κεηαθνξά έδξαο ηνπ απφ ην Ρέζπκλν ζην Ζξάθιεην.  
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Σν «Κξεηηθφ χκθσλν Πνηφηεηαο” σο αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία, ε νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα γεσγξαθηθά πιαίζηα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο έρεη ζθνπφ ηελ 

δηάζσζε, πξνβνιή θαη δηάδνζε ηνπ πξνηχπνπ ηεο ηνπηθήο δηαηξνθήο αιιά θαη ηελ 

πηζηνπνίεζε ρψξσλ εζηίαζεο πνπ πξνζθέξνπλ πηάηα ηεο ηνπηθήο θνπδίλαο. Ζ 

δεκηνπξγία φκσο ηεο “Αγξνηνδηαηξνθηθήο χκπξαμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο” ζα 

θαιχςεη ηελ αλάγθε γηα ζπληνληζκέλε πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο Γηαηξνθήο ηεο 

Κξήηεο θαη ηελ πξναγσγή ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ φρη κφλν ζε επίπεδν λεζηνχ αιιά θαη 

ζηελ ππφινηπε Διιάδα θαη δηεζλψο. 

ύζηεκα Πνηόηεηαο ηεο Δηαηξείαο 

Ζ Αγξνηνδηαηξνθηθή χκπξαμε ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο ζα πηζηνπνηεζεί βάζεη ηνπ 

δηεζλνχο πξνηχπνπ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2008, Δ ΟΣ 1429 (δηαρεηξηζηηθή 

επάξθεηα) θαη ISO 17025 (πηζηνπνίεζε εξγαζηεξίσλ). 

 

Μέζα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ν θνξέαο ζα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ δηθηχσζε θαη ζηε 

δηαζχλδεζε ησλ δπν ππιψλσλ ηεο Κξεηηθήο νηθνλνκίαο - ηνπ πξσηνγελή θαη ηεο 

ζπλαθνχο κε απηφλ κεηαπνίεζεο  θαη ηνπ ηνπξηζηηθνχ.  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ν θνξέαο ζα πξνωζεί ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ αγξνηνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ, ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο δηαηξνθηθήο επάξθεηαο ηνπ λεζηνχ, ηελ θάιπςε ηεο θπκαηλφκελεο 

δήηεζεο θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ηελ ππνζηήξημε θαη πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

παξαγσγψλ θαη ηελ αζθάιεηα  θαη ηρλειαζηκφηεηα  ησλ θξεηηθψλ πξντφλησλ.  

ηφρν απνηειεί ν θνξέαο λα έρεη εμαζθαιηζκέλε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα, λα ιεηηνπξγεί 

κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα, κε ηα πςειφηεξα δπλαηά standards ζηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, λα αλαπηχζζεη θαη  λα πξνσζεί απνηειεζκαηηθά ην επψλπκν 

θαη πηζηνπνηεκέλν  πξντφλ «Κξήηε» δηεζλψο. Ζ εηαηξεία ζα απνηειέζεη έλα  νπζηαζηηθφ 

«ζηήξηγκα» ηνπ θξεηηθνχ παξαγσγνχ. Ζ πξνψζεζε πνπ ζα θάλεη γηα ηα ηνπηθά 

πξντφληα ζα είλαη θαηεπζπλφκελε θαη ζα ζηνρεχεη ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, ζηε ηνπξηζηηθή 

αγνξά,  ζηελ θαζηέξσζή ησλ πξντφλησλ ζε αγνξέο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη  

ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ.  

 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΓΡΟΣΟΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΜΠΡΑΞΖ ΚΡΖΣΖ 

Με βάζε ηηο πξνηάζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ ζην ηξαηεγηθφ ρέδην πξνηείλεηαη νη βαζηθνί 

άμνλεο ζηνπο νπνίνπο ζα δξαζηεξηνπνηείηαη ε  «Αγξνηνδηαηξνθηθή χκπξαμε Κξήηεο» 

λα είλαη νη παξαθάησ: 

1. Τπνζηήξημε ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Κξήηεο  

2. Τπνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ «Καιαζηνχ Πξντφλησλ ηεο Κξήηεο» θαη 

πξνζαλαηνιηζκφο ησλ  παξαγσγψλ 
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3. Οξγάλσζε πξνηχπσλ θαη επνπηεία ηεο Πηζηνπνίεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

κε ην εκπνξηθφ ήκα «Κξήηε» ζηα πιαίζηα ηεο «Πεξηθεξεηαθήο Δηηθέηαο 

Κξήηεο».  

4. Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο παξαγσγνχο γηα ηελ  πινπνίεζε ηνπ 

«πζηήκαηνο Παξνρήο πκβνχισλ ζε Γεσξγηθέο Δθκεηαιιεχζεηο» (ΠΓΔ) ηεο 

Δπξσπατθήο  λσζεο γηα ηελ Κξήηε, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο.  

5. Τπνζηήξημε ηεο δηθηχσζεο παξαγσγψλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ 

αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα (πρ Γηθηχνπ Οηλνπνηψλ Κξήηεο, Οκάδσλ Παξαγσγψλ 

θιπ.) 

6. Πξνβνιή ησλ θξεηηθψλ αγξνηνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ, κε ηνλ θαηάιιειν 

ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε  θαη αλαπξνζαξκνγή  κηαο νινθιεξσκέλεο 

ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ  

7. Γεκηνπξγία  ηκήκαηνο  πξνψζεζεο.  

 

Ο θνξέαο ζα απνηειέζεη ην εξγαιείν γηα λα πεηχρεη ε Κξήηε ηνπο θεληξηθνχο ζηφρνπο 

πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ  Δπξσπατθή  λσζε γηα ηνλ αγξνηνδηαηξνθηθφ ηνκέα. Οη 

ζηφρνη γηα λα επηβεβαησζεί ν πξσηνπνξηαθφο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ηνπ 

είλαη :  

1. Τπνζηήξημε ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ πνπ δεηάεη ε αγνξά (market orientation) 

2. Τπνζηήξημε ζε νξγαλψζεηο ε παξαγσγνχο πνπ ζα ην δεηνχλ  

3. Αλάδεημε  ησλ θηλήηξσλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ θαη ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ζηελ παξαγσγή 

ηνπο.  

4. Μεγηζηνπνίεζε ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο ησλ επελδπφκελσλ ρξεκάησλ (value for 

money) ζηνλ αγξνηνδηαηξνθηθφ ηνκέα  

Βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο «Αγξνηνδηαηξνθηθήο χκπξαμεο Κξήηεο» ζα απνηειεί ε άκεζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ δνκή πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ε Πεξηθέξεηα γηα ηελ πξνώζεζε 

ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξνϊόληνο ηνπ λεζηνύ θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ Κξήηε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα εμαζθαιίδεηαη ν ζπληνληζκφο ζηελ 

πξνβνιή ηνπ ήκαηνο «Κξήηε», ησλ πηζηνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

αγξνηνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ ηνπ λεζηνχ ζηα πιαίζηα ηεο αλάδεημεο ηωλ Κξεηηθώλ 

πξνϊνληωλ, ηεο Κξεηηθήο Γηαηξνθήο θαη ηεο ηνπηθήο γαζηξνλνκίαο ωο βαζηθό 

ηνπξηζηηθό πόξν ηνπ λεζηνύ. Ζ ζπλεξγαζία απηή ζα ιεηηνπξγήζεη πνιιαπιαζηαζηηθά 

ζηηο δξάζεηο πξνψζεζεο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαζψο ζα εληζρχζεη ηελ 

αλαγλσζηκφηεηα ηνπ ήκαηνο «Κξήηε»  θαη ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, ζα απμήζεη ηελ 

δήηεζή ηνπο απφ επηζθέπηεο θαη επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ζα θαζηεξψζεη ηα 

Κξεηηθά πξντνληα θαη ηελ Κξεηηθή γαζηξνλνκία σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ brand 

ηνπ λεζηνχ.  Ζ πξνβνιή απηή ζα εληζρχζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηα θίλεηξα γηα ηελ 
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πηζηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα απφ ηνπο 

θξεηηθνχο, θαζηεξψλνληάο ηελ σο ηελ «απηνλφεηε επηινγή».  

 

Ο θνξέαο ζηνρεχεη λα απνηειέζεη έλα απφ ηα εξγαιεία φπνπ ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο 

θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζηξαηεγηθά θαη λα επελδχζεη ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη  λα ζπάζεη ν 

θαχινο θχθινο ηεο θξεηηθήο νηθνλνκίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απ‟ ηελ εμάξηεζε απφ ηηο 

γεσξγηθέο επηδνηήζεηο θαη ηνλ θηελφ ηνπξηζκφ ζηνλ νπνίν θαλέλα ρψξν δελ έρνπλ ηα 

ηνπηθά πξντφληα, ηα νπνία πσινχληαη ζε εμεπηειηζηηθέο ηηκέο παξαγσγνχ ή κέλνπλ 

αδηάζεηα. 

Ζ «Αγξνηνδηαηξνθηθή χκπξαμε Κξήηεο» ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ 

κηα παγθξήηηα πιαηθόξκα ζπλεξγαζίαο ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηελ απφ θνηλνχ ιχζε 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηφζα ρξφληα ζπληεινχλ ζηελ κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, νδεγψληαο ζε κηα πην εχξσζηε, ζηαζεξή θαη απηάξθε 

νηθνλνκία.  

Ο θνξέαο ζα ελζσκαηψζεη ηελ δνκή ηνπ «Κξεηηθνχ πκθψλνπ Πνηφηεηαο»,πνπ 

ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί θαη ην έξγν ηνπ Creta Cert.  
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4. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

Παξάξηεκα Α – πκκεηέρνληεο ζηηο νκάδεο εξγαζίαο 

 

Παξάξηεκα Β – Δηζεγήζεηο ζπληνληζηώλ νκάδωλ εξγαζίαο 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Α 

ΡΣΛΛΔΔΥΞΜΔΡ ΡΘΡ ΞΛΑΔΔΡ ΔΠΓΑΡΘΑΡ 

1.   ΞΛΑΔΑ ΡΠΑΖΓΘΙΞΣ ΡΥΔΔΘΑΡΛΞΣ 
 
 Ηεαμώ Βοέμςζξσ–Ρκξοδαλάκη, ΑμςιπεοιτεοειΩουηπ 
 Μικόλαξπ Δ. Ρκξσλάπ, (ειδικϊπ ΡσμεογΩςηπ Οοχθσπξσογξϋ) 
 Δσάγγελξπ Ιαπεςαμάκηπ, Οοϊεδοξπ .Δ.Θ. ΙοΫςηπ  
 Αμαπληοχςήπ: Βαρίληπ Εαυαοόπξσλξπ , Αμςιποϊεδοξπ  .Δ.Θ. ΙοΫςηπ 
 Άλκηπ Ιαλαμπόκηπ, Οοϊεδοξπ ςξσ ΡσμδΪρμξσ ΔναγχγΪχμ ΙοΫςηπ  
 Γιώογξπ ζχοςζάκηπ. Οοϊεδοξπ ΞΑΡΜΖ 
 Μικόλαξπ Λπιολιοάκηπ, Οοϊεδοξπ ςηπ Έμχρηπ Αγοξςικόμ Ρσμεςαιοιρμόμ Πεθϋμμξσ. 
 Δο Ιχμρςαμςίμξπ Υαοςζξσλάκηπ, ΔιεσθσμςΫπ Θμρςιςξϋςξσ ΔλιΩπ και Σπξςοξπικόμ 

Τσςόμ Υαμάχμ 
 Αλκίμξξπ Μικξλαΐδηπ, ΔιεσθσμςΫπ ςξσ Λερξγειακξϋ Αγοξμξμικξϋ Θμρςιςξϋςξσ Υαμάχμ 
 Αμαπληοχςήπ: Δο Γεώογιξπ Λπαξσοάκηπ, ΡσμςξμιρςΫπ Ρπξσδόμ ςξσ Λερξγειακξϋ   

Αγοξμξμικξϋ Θμρςιςξϋςξσ Υαμάχμ 
 Μικόλαξπ Λασοάκηπ, Δ/μςΫπ ςηπ Διεϋθσμρηπ ΑγοξςικΫπ Ξικξμξμάαπ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ 

ΙοΫςηπ. 
 Εαυάοηπ Ρχμαοάπ, Δ/μςΫπ ςηπ Διεϋθσμρηπ ΙςημιαςοικΫπ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ 
 Οοόδοξμξπ Ιαλαψςζήπ, Ρϋμβξσλξπ Γεμικόμ ΣπξθΪρεχμ ςηπ COPA-COGECA 
 Αλέναμδοξπ Ρςεταμάκηπ, Δϊκςχο ΙςημιαςοικΫπ, Δκποϊρχπξπ  ΓΔΩΔΔ 
 Ιχμρςαμςίμξπ Ρσμξλάκηπ, ΔιεσθσμςΫπ ςξσ ΔΚΙΔΗΔ 
 Αμαπληοχςήπ: Ιώρςαπ Μςξύμαπ, Δ/μςηπ Δοεσμόμ ςξσ Θμρςιςξϋςξσ θαλΩρριαπ 

Βιξλξγάαπ και ΓεμεςικΫπ ςξσ ΔΚΙΔΗΔ 
 Ρςοάςξπ Ληλιδάκηπ, ΟοξψρςΩμεμξπ μΫμαςξπ Δσοχπαψκόμ ΟοξγοαμμΩςχμ ΞΑΔΣΙ ΑΔ  
 Λασοξγιάμμηπ Γεώογιξπ , ΔιεσθσμςΫπ ΑμαπςσνιακΫπ Ζοακλεάξσ Α.Δ. ΞΑ 
  Αμαπληοώςοια: Αμαλία αβλαδχοάκη, ΟοξψρςαμΪμη μΫμαςξπ ΑμΩπςσνηπ Σπαάθοξσ 

ΑμαπςσνιακΫπ Ζοακλεάξσ Α.Δ. ΞΑ  
 Ηέμηπ Λαγκαμάπ, Γεμικϊπ ΔιεσθσμςΫπ ΞΑΜΑΙ Α.Δ.  
 Ρςξσομάοαπ Ιχμρςαμςίμξπ Γεχπϊμξπ, Σπξσογεάξ ΑγοξςικΫπ ΑμΩπςσνηπ & οξτάμχμ,  
 Αμαπληοώςοια: Πάππξσ Λαγδαλημή Γεχπϊμξπ, Σπξσογεάξ ΑγοξςικΫπ ΑμΩπςσνηπ & 

οξτάμχμ,  
 Πιρράκη Λιυαηλία, Σπξσογεάξ ΑγοξςικΫπ ΑμΩπςσνηπ & οξτάμχμ, Διεϋθσμρη ΕχικΫπ, 

ΟαοαγχγΫπ & ΑΟΑ μΫμα Λελιρρξκξμάαπ & Ρηοξςοξτάαπ‟. 
 

 
2. ΤΣΘΙΖ ΟΑΠΑΓΩΓΖ  

           ΡΣΜΞΜΘΡΔΡ:ΛΑΣΠΑΙΖΡ ΜΘΙΞΚΑΞΡ &  ΝΣΚΞΣΠΖΡ ΛΘΥΑΚΖΡ 
 

1.  ΡςΪλιξπ ΑλενΩκηπ  ΛΪλξπ Δ.Ρ. ΔθμικΫπ ΔιεπαγγελμαςικΫπ ΞογΩμχρηπ ΑμπΪλξσ & 

Ξάμξσ 

2.  ΔημΫςοιξπ Γκξϋμαπ  ΔιεσθσμςΫπ ΡυξλΫπ Γεχπξμάαπ ΔΘ ΙοΫςηπ 

3.  Γεόογιξπ ΔαρκαλΩκηπ  ΟοξψρςΩμεμξπ Διεϋθσμρηπ ΑγοξςικΫπ Ξικξμξμάαπ & ΙςημιαςοικΫπ 

ΟΔ Ζοακλεάξσ 

4.  Ιχμρςαμςάμξπ ΙαμπιςΩκηπ  Οοϊεδοξπ ΓΔΩΔΔ (Γεχςευμικϊ ΔπιμεληςΫοιξ ΔλλΩδξπ 

παοΩοςημα ΙοΫςηπ) 
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5.  ΔμμαμξσΫλ ΙαμπξσοΩκηπ  ΑμαπληοχςΫπ ΔιεσθσμςΫπ Θμρςιςξϋςξσ Καυαμξκξμάαπ & 

Αμθξκξμάαπ Ζοακλεάξσ 

6.  ΔσΩγγελξπ ΙαπεςαμΩκηπ  Οοϊεδοξπ ΔΘ ΙοΫςηπ 

7.  Οαμαγιόςηπ ΙετΩλαπ ΡσμςξμιρςΫπ Ρπξσδόμ ρςημ Οξιϊςηςα οξτάμχμ ρςξ Λερξγειακϊ 

Αγοξμξμικϊ Θμρςιςξϋςξ Υαμάχμ 

8.  ΔσρςΩθιξπ ΙξομΩοξπ  Οοϊεδοξπ Ξμξρπξμδάαπ Αγοξςικόμ Ρσλλϊγχμ Μ. Καριθάξσ 

9.  ΘχΩμμηπ ΚιβιεοΩςξπ ΡσμςξμιρςΫπ Ρπξσδόμ Αειτϊοξσ ΑμΩπςσνηπ – ΒιξλξγικΩ Οοξψϊμςα  

ρςξ ΛΑΘΥ 

10.  Μικϊλαξπ ΛασοΩκηπ  ΟοξψρςΩμεμξπ Διεϋθσμρηπ ΑγοξςικΫπ Ξικξμξμάαπ ΟεοιτΪοειαπ 

ΙοΫςηπ 

11.  Μικϊλαξπ ΛπξσμΩκηπ  Ρϋμβξσλξπ ΔπιυειοΫρεχμ-Δογαρςηοιακϊπ ΡσμεογΩςηπ ΡυξλΫπ 

Γεχπξμάαπ ΔΘ ΙοΫςηπ   

12.  Λαμϊληπ ΜξικξκσοΩκηπ  Διεϋθσμρη δια Βάξσ ΛΩθηρηπ, Απαρυϊληρηπ & Δμπξοάξσ Ο.Δ. 

Ζοακλεάξσ  

13.  ΛιυαΫλ ΟξςηοΩκηπ  ΟοξψρςΩμεμξπ μΫμαςξπ Οοξγοαμμαςιρμξϋ ςηπ ΟεοιτεοειακΫπ 

Δ/μρηπ ΑγοξςικΫπ Ξικξμξμάαπ & ΙςημιαςοικΫπ Ζοακλεάξσ 

14.  ΛαγδαλημΫ ΠΩππξσ  Γεχπϊμξπ, Σπξσογεάξ ΑγοξςικΫπ ΑμΩπςσνηπ & οξτάμχμ, 

Διεϋθσμρη ΟΑΟ ΔεμδοξκηπεσςικΫπ 

15.  Ιχμρςαμςάμξπ ΡςξσομΩοαπ Γεχπϊμξπ, Σπξσογεάξ ΑγοξςικΫπ ΑμΩπςσνηπ & οξτάμχμ, 

Διεϋθσμρη ΟΑΟ ΔεμδοξκηπεσςικΫπ 

16.  Γεόογιξπ ζχοςζΩκηπ  Οοϊεδοξπ ΞΑΡΜΖ (Ξμξρπξμδάα Αγοξςικόμ Ρσλλϊγχμ Ζοακλεάξσ) 

17.  Λαμϊληπ ΤοαγκΩκηπ  ΔπιμεληςΫοιξ Ζοακλεάξσ 

18.  Ιχμρςαμςάμξπ ΥαοςζξσλΩκηπ  ΔιεσθσμςΫπ Θμρςιςξϋςξσ Σπξςοξπικόμ & ΔλιΩπ Υαμάχμ ΔΗΘΑΓΔ 

19.  Λαμϊληπ ΥοιρςΩκηπ  Οοϊεδοξπ Αγοξςξβιξμηυαμικξϋ Ρσμεςαιοιρμξϋ σμπακάξσ 

20.  Γεόογιξπ ΦαοοΩπ  ΔοεσμηςΫπ Θμρςιςξϋςξσ Σπξςοξπικόμ & ΔλιΩπ Υαμάχμ ΔΗΘΑΓΔ 
 

 

3. ΕΩΘΙΖ ΟΑΠΑΓΩΓΖ – ΙΖΜΘΑΠΘΙΖ   

ΡΣΜΞΜΘΡΔΡ: ΡΩΛΑΠΑΡ ΕΑΥΑΠΖΡ & ΡΔΤΑΜΑΙΖΡ ΑΚΔΙΞΡ 

 

1. 
Ιχμ/μξπ ΙαοΩςζηπ Δκποϊρχπξπ ςηπ ξμΩδαπ Οαοαγχγόμ Ιςημξςοϊτχμ ΙοΫςηπ 

«ΙοηςικΩ ΛιςΩςα», Οοϊεδοξπ ΡΔKNH  

2. ΓιΩμμηπ ΚεξμςαοΩκηπ  Ιςημξςοϊτξπ, Οεοιτεοειακϊπ Ρϋμβξσλξπ 

3. ΛιυΩληπ ΛαοαγκξσδΩκηπ  Γεχπϊμξπ, ΣπΩλληλξπ ΟΔ ΑγοξςικΫπ Ξικξμξμάαπ & ΙςημιαςοικΫπ 

4. 
Μικϊλαξπ ΛασοΩκηπ ΟοξïρςΩμεμξπ Διεϋθσμρηπ ΑγοξςικΫπ Ξικξμξμάαπ ΟεοιτΪοειαπ 

ΙοΫςηπ 
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5. Μικϊλαξπ ΛπιολιοΩκηπ  Οοϊεδοξπ Έμχρηπ Αγοξςικόμ Ρσμ/ρμόμ Πεθϋμμξσ 

6. 
ΛιυΩληπ Νσλξϋοηπ  Γεχπϊμξπ, ΣπΩλληλξπ ΟΔ ΑγοξςικΫπ Ξικξμξμάαπ & 

ΙςημιαςοικΫπ 

7. 
ΔμμαμξσΫλ ΟαςεοΩκηπ  ΛΪλξπ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλάξσ ΡσμδΪρμξσ ΔλλημικΫπ 

Ιςημξςοξτάαπ - Δ. Πεθϋμμηπ 

8. 
ΔημΫςοηπ Οαςςακϊπ  ΔιεσθσμςΫπ Αμαπςσνιακξϋ ΙΪμςοξσ Ξοειμξϋ Λσλξπϊςαμξσ-

Λαλεβσζάξσ (ΑΙΞΛ) 

9. 
Λιυαηλάα ΠιρρΩκη  Σπξσογεάξ ΑγοξςικΫπ ΑμΩπςσνηπ & οξτάμχμ Διεϋθσμρη ΕχικΫπ 

ΟαοαγχγΫπ & ΑΟΑ μΫμα Λελιρρξκξμάαπ & Ρηοξςο. 

10. ΑλΪκξπ ΡςεταμΩκηπ Dr ΙςημιαςοικΫπ  

11. 
Εαυαοάαπ ΡχμαοΩπ  ΟοξïρςΩμεμξπ ΓεμικΫπ Διεϋθσμρηπ ΙςημιαςοικΫπ ΟεοιτΪοειαπ 

ΙοΫςηπ 

12. ΔμμαμξσΫλ ΥμΩοηπ Ιςημξςοϊτξπ, Οεοιτεοειακϊπ Ρϋμβξσλξπ 

 

 
4. ΑΚΘΔΘΑ  

ΡΣΜΞΜΘΡΔΡ:ΙΑΞΣΠΖ ΡΠΑΞΣΚΑ & ΒΑΚΚΑ ΔΚΔΜΖ 

 
 
 
5.  ΣΟΞΔΞΛΔΡ ΟΠΩΞΓΔΜΖ ΞΛΔΑ - ΤΣΡΘΙΞΘ ΟΞΠΞΘ  

            (ΣΔΑΑ, ΓΖ, ΤΣΡΘΙΞ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜ)  

            ΡΣΜΞΜΘΡΔΡ:ΟΑΟΑΓΘΑΜΜΑΙΖΡ ΔΖΛΖΠΖΡ & ΔΞΣΛΟΞΡ ΛΘΥΑΚΖΡ 

1.  ΛιυΩληπ Δξϋμπξπ  Δπάκξσοξπ ΙαθηγηςΫπ ςξσ μΫμαςξπ Ληυαμικόμ ΟαοαγχγΫπ και 
Διξάκηρηπ Οξλσςευμεάξσ ΙοΫςηπ 

2.  Ιχμ/μξπ ΙαλσβΩπ  Οξλιςικϊπ Ληυαμικϊπ Β‟ βαθμξϋ, ΣπΩλληλξπ ςηπ Διεϋθσμρηπ 
ευμικόμ Έογχμ Ο.Δ. Ζοακλεάξσ 

3.  Μικϊλαξπ ΙαμπΩμηπ  Ιϋοιξπ ΔοεσμηςΫπ ΣπξλξγιρςικΫπ ΠεσρςξδσμαμικΫπ - ΑοιθμηςικΫπ 
ΑμΩλσρηπ Θμρςιςξϋςξ Σπξλξγιρςικόμ Λαθημαςικόμ Θ..Δ. 

4.  Ιχμ/μξπ ΙαμπιςΩκηπ Οοϊεδοξπ ΓΔΩΔΔ (Γεχςευμικϊ ΔπιμεληςΫοιξ ΔλλΩδξπ παοΩοςημα 
ΙοΫςηπ) 

5.  Γιόογξπ ΙαμδεοΩκηπ  ΟοξïρςΩμεμξπ μΫμαςξπ Δγγϋχμ Βελςιόρεχμ ΓεμικΫπ 
Γοαμμαςεάαπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ    

6.  Ιχμ/μξπ ΙαςευΩκηπ  ΟοξïρςΩμεμξπ μΫμαςξπ ξπξγοατάαπ, Δπξικιρμξϋ & Αμαδαρμξϋ 

1. Ιόρςαπ Μςξϋμαπ  ΔιεσθσμςΫπ Δοεσμόμ - Θμρςιςξϋςξ ΗαλΩρριαπ Βιξλξγάαπ & 
ΓεμεςικΫπ ςξσ ΔΚΙΔΗΔ 

2. Ρςοαςξϋλα Ιαξϋοη  ΟοξψρςαμΪμη μΫμαςξπ Αλιεάαπ ςηπ Διεϋθσμρηπ ΟεοιτεοειακΫπ 
ΑγοξςικΫπ Ξικξμξμάαπ ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ 

3. ΔλΪμη ΒΩλλα ΟοξψρςαμΪμη ςξσ μΫμαςξπ Αλιεάαπ ςηπ Διεϋθσμρηπ ΑγοξςικΫπ 
Ξικξμξμάαπ & ΙςημιαςοικΫπ Ο.Δ. Ζοακλεάξσ 

4. Λαμϊληπ ΛαμςζαοΩκηπ  Οοϊεδοξπ Ρσλλϊγξσ Δπαγγελμαςιόμ  ΑλιΪχμ Ζοακλεάξσ 

5. ΡςοΩςξπ ΛηλιδΩκηπ  ΟοξψρςΩμεμξπ μΫμαςξπ Δσοχπαψκόμ ΟοξγοαμμΩςχμ ΞΑΔΣΙ 
ΑΔ 

6. Γεόογιξπ ρεοπΪπ ΔιεσθσμςΫπ Δοεσμόμ ςξσ Θμρςιςξϋςξσ Ηαλαρράχμ Βιξλξγικόμ 
Οϊοχμ ςξσ ΔΚΙΔΗΔ 

7. Αμαλάα αβλαδχοΩκη ΟοξψρςαμΪμη μΫμαςξπ ΑμΩπςσνηπ Σπαάθοξσ, ΑμαπςσνιακΫπ 
Ζοακλεάξσ Α.Δ. ΞΑ 
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7.  Αικαςεοάμη ΙξσμαλΩκη  Δπιρςημξμικϊπ ΡσμεογΩςηπ Γεχπξμικξϋ Οαμεπιρςημάξσ Αθημόμ, 
ΔογαρςΫοιξ Δδατξλξγάαπ 

8.  Λαοάμξπ ΙοιςρχςΩκηπ Γεχλϊγξπ, ΔιεσθσμςΫπ, Διεϋθσμρηπ ΟξλιςικΫπ Οοξρςαράαπ 
ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ ΙοΫςηπ 

9.  Γιόογξπ Ιχςξϋλαπ  ΔιεσθσμςΫπ Δοεσμόμ ΔΚΙΔΗΔ 

10.  ΟΪςοξπ ΚσμπεοΩκηπ  Οοϊεδοξπ ςξσ ΤξοΪα Διαυεάοιρηπ ΡαμαοιΩπ, Βιξλϊγξπ, Λξσρεάξ 
ΤσρικΫπ Θρςξοάαπ 

11.  ΘχΩμμηπ ΛαμΩκξπ  ΡσμςξμιρςΫπ Ρπξσδόμ Διαυεάοιρηπ ΟεοιβΩλλξμςξπ ρςξ 
Λερξγειακϊ Αγοξμξμικϊ Θμρςιςξϋςξ Υαμάχμ 

12.  Μικϊλαξπ ΛασοΩκηπ  ΔιεσθσμςΫπ ΑγοξςικΫπ Ξικξμξμάαπ ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ 

13.  Ρςαϋοξπ ΝηοξσυΩκηπ  Ξομιθξλϊγξπ, Λξσρεάξ ΤσρικΫπ Θρςξοάαπ 

14.  ΔημΫςοηπ ΟαπαγιαμμΩκηπ  ΟοξïρςΩμεμξπ μΫμαςξπ, ΣΔΒ 

15.  ΓιΩμμηπ ΟαπαδΩκηπ  Ξικξμξμξλϊγξπ 

16.  ΛιυΩληπ ΟαπαδΩκηπ  ΔιεσθσμςΫπ Δμσδοεάξσ ΙοΫςηπ 

17.  ΥαοΩλαμπξπ ΟαπαδΩκηπ  Γεχπϊμξπ, ΣπΩλληλξπ ΟΔ ΑγοξςικΫπ Ξικξμξμάαπ & ΙςημιαςοικΫπ 

18.   ΥαοΩ Οαοαρϋοη ΟοξïρςαμΪμη μΫμαςξπ Ρσγκξιμχμιακόμ Έογχμ Διεϋθσμρηπ 
ευμικόμ Έογχμ ΟΔ Ζοακλεάξσ 

19.  ΡςΪλιξπ ΡπιμθΩκηπ  ξπξγοΩτξπ, Ληυαμικϊπ Β‟ βαθμξϋ, ΣπΩλληλξπ ςηπ Διεϋθσμρηπ 
ευμικόμ Έογχμ Ο.Δ. Ζοακλεάξσ 

20.  ΑλΪκξπ ΡςεταμΩκηπ  Δϊκςχο ΙςημιαςοικΫπ  

21.   Εαυαοάαπ ΡχμαοΩπ ΟοξïρςΩμεμξπ ΓεμικΫπ Διεϋθσμρηπ ΙςημιαςοικΫπ ΟεοιτΪοειαπ 
ΙοΫςηπ 

 

6. ΑΜΗΠΩΟΘΜΞΘ ΟΞΠΞΘ  

 ΡΣΜΞΜΘΡΔΡ:ΙΑΟΔΑΜΑΙΖΡ ΔΣΑΓΓΔΚΞΡ & ΛΞΣΜΠΑΙΖ ΕΖΜΞΒΘΑ 

1. ΙαπεςαμΩκηπ ΔσΩγγελξπ Οοϊεδοξπ ΔΘ ΙοΫςηπ 

2. 
ΙξσμαλΩκη Αικαςεοάμη Δπιρςημξμικϊπ ΡσμεογΩςηπ Γεχπξμικξϋ 

Οαμεπιρςημάξσ Αθημόμ, ΔογαρςΫοιξ Δδατξλξγάαπ 

3. 
ΛξσμςοΩκη Εημξβάα  Σπεϋθσμη ρςξ ΙΪμςοξ «ΔΖΛΖΠΑ» παοΩοςημα ςξσ 

ΞΔΓΔΙΑ 

4. 
ΛπαξσοΩκηπ Γεόογιξπ ΡσμςξμιρςΫπ Ρπξσδόμ ςξσ μΫμαςξπ Ξικξμξμάαπ & 

Διξάκηρηπ  ΔπιυειοΫρεχμ ΛΑΘΥ 

5. 
ΛπξσμΩκηπ Μικϊλαξπ Ρϋμβξσλξπ ΔπιυειοΫρεχμ-Δογαρςηοιακϊπ 

ΡσμεογΩςηπ ΡυξλΫπ Γεχπξμάαπ ΔΘ ΙοΫςηπ   

6. 
Μικξλαΐδηπ Αλκάμξξπ ΔιεσθσμςΫπ ςξσ Λερξγειακξϋ Αγοξμξμικξϋ 

Θμρςιςξϋςξσ Υαμάχμ 

7. 
ΡκξσλΩπ Μάκξπ  ς. Γεμικϊπ ΓοαμμαςΪαπ  Δ.Ξ.. & ς. Σπξσογϊπ 

ξσοιρμξϋ (ειδικϊπ ΡσμεογΩςηπ Οοχθσπξσογξϋ) 

 
7. ΞΠΓΑΜΩΡΔΘΡ ΟΑΠΑΓΩΓΩΜ  

ΡΣΜΞΜΘΡΔΡ: ΛΟΑΞΣΠΑΙΖΡ ΓΔΩΠΓΘΞΡ & ΛΟΘΠΚΘΠΑΙΖΡ ΜΘΙΞΚΑΞΡ 

1.  Μικϊλαξπ ΔξσλξστΩκηπ  Οοϊεδοξπ ςξσ Δικςϋξσ Ξιμξπξιόμ Μ. Ζοακλεάξσ 
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2.  Οοϊδοξμξπ ΙαλαïςζΫπ  Ρϋμβξσλξπ Γεμικόμ ΣπξθΪρεχμ ςηπ COPA-COGECA 
(εσοχπαψκΪπ αγοξςικΪπ ξογαμόρειπ & 
ρσμεςαιοιρμξά) 

3.  Άλκηπ Ιαλαμπϊκηπ  Οοϊεδοξπ Creta-Cert 

4.  Ιχμ/μξπ ΙαοΩςζηπ  Δκποϊρχπξπ ςηπ ξμΩδαπ Οαοαγχγόμ Ιςημξςοϊτχμ 
ΙοΫςηπ «ΙοηςικΩ ΛιςΩςα», Οοϊεδοξπ ΡΔΙΜΖ 

5.  Λαμόληπ ΙξσςεμςΩκηπ Ξικξμξμξλϊγξπ, ΛΪλξπ ςξσ Ξικξμξμικξϋ 
Δπιμεληςηοάξσ ΔλλΩδξπ (ΞΔΔΑΙ) & Δ/μςΫπ 
Δμπξοικ. μ. ςηπ ΔΑΡ Ζοακλεάξσ 

6.  ΔσρςΩθιξπ ΙξομΩοξπ  Οοϊεδοξπ Ξμξρπξμδάαπ Αγοξςικόμ Ρσλλϊγχμ Μ. 
Καριθάξσ 

7.  ΓιΩμμηπ ΚεξμςαοΩκηπ Ιςημξςοϊτξπ, Οεοιτεοειακϊπ Ρϋμβξσλξπ 

8.  ΘχΩμμηπ ΛαλαθοΩκηπ Οοϊεδοξπ Αγοξςικξϋ Ρσμεςαιοιρμξϋ “Notos Fresh” 

9.  Άμμα  Λάυξσ  Αμςιποϊεδοξπ Creta - Cert 

10.  Γεόογιξπ  ΛπαξσοΩκηπ  ΡσμςξμιρςΫπ Ρπξσδόμ ςξσ μΫμαςξπ Ξικξμξμάαπ & 
Διξάκηρηπ  ΔπιυειοΫρεχμ ΛΑΘΥ 

11.  Μικϊλαξπ ΛπιολιοΩκηπ  Οοϊεδοξπ Έμχρηπ Αγοξςικόμ Ρσμ/ρμόμ Πεθϋμμξσ 

12.  ΕχΫ Μϊβακ Διεσθϋμςοια Ιοηςικξϋ Ρσμτόμξσ Οξιϊςηςαπ 

13.  Αμςόμηπ ΟλενξσρΩκηπ  ΓοαμμαςΪαπ Αγοξςικξϋ Ρσμεςαιοιρμξϋ “Notos Fresh” 

14.  Γεόογιξπ ζχοςζΩκηπ  Οοϊεδοξπ ΞΑΡΜΖ (Ξμξρπξμδάα Αγοξςικόμ 
Ρσλλϊγχμ Ζοακλεάξσ) 

15.  Αικαςεοάμη ΤαρξσλΩκη  Οοϊεδοξπ ςξσ Γσμαικεάξσ Ρσμεςαιοιρμξϋ «Ζ 
Ιοξσραμιόςιρρα» 

16.  Λαμϊληπ ΤοαγκΩκηπ  ΔπιμεληςΫοιξ Ζοακλεάξσ 

 

8. ΑΜΑΔΔΘΝΖ ΔΘΑΠΞΤΘΙΞΣ ΟΞΚΘΘΡΛΞΣ ΙΠΖΖΡ – ΡΣΜΑΝΖ ΤΑΙΔΚΞΣ ΓΘΑ ΖΜ ΔΜΑΝΖ 
ΖΡ ΙΠΖΘΙΖΡ ΔΘΑΠΞΤΖΡ ΡΞΣΡ ΑΨΚΞΣΡ ΟΞΚΘΘΡΘΙΞΣΡ ΟΞΠΞΣΡ ΖΡ UNESCO 

1. ΔσΩγγελξπ ΙαπεςαμΩκηπ Οοϊεδοξπ ΔΘ ΙοΫςηπ 
   
2. Γεόογιξπ ΜικξλακΩκηπ ΑμαπληοχςΫπ ΙαθηγηςΫπ μ. Τιλξρξτικόμ & 

Ιξιμχμικόμ Ρπξσδόμ Οαμεπιρςημάξσ ΙοΫςηπ 
3. Μάκξπ ΦιλΩκηπ ΔημξριξγοΩτξπ, ΡσγγοατΪαπ 

 

9. ΔΝΩΡΠΔΤΔΘΑ  

           ΡΣΜΞΜΘΡΔΡ:ΛΟΞΣΜΑΙΖΡ ΜΘΙΞΡ & ΜΞΒΑΙ ΕΩΖ  

1. ΓιΩμμηπ ΓξσλιδΩκηπ  Ξικξμξμξλϊγξπ, Οεοιτεοειακϊπ Ρϋμβξσλξπ 

2. 
Οοϊδοξμξπ ΙαλαïςζΫπ  Ρϋμβξσλξπ Γεμικόμ ΣπξθΪρεχμ ςηπ COPA-COGECA 

(εσοχπαψκΪπ αγοξςικΪπ ξογαμόρειπ και ρσμεςαιοιρμξά) 

3.  Άλκηπ Ιαλαμπϊκηπ Οοϊεδοξπ ςξσ ΡσμδΪρμξσ ΔναγχγΪχμ ΙοΫςηπ 

4. Γεόογιξπ Ιξκκάμηπ  Ξικξμξμξλϊγξπ- Ρϋμβξσλξπ ΔπιυειοΫρεχμ 

5. Μικϊλαξπ ΛπιολιοΩκηπ  Οοϊεδοξπ Έμχρηπ Αγοξςικόμ Ρσμ/ρμόμ Πεθϋμμξσ 

6.  Μικϊλαξπ ΛπξσμΩκηπ Ρϋμβξσλξπ ΔπιυειοΫρεχμ-Δογαρςηοιακϊπ ΡσμεογΩςηπ 
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ΡυξλΫπ Γεχπξμάαπ ΔΘ ΙοΫςηπ   

7. ΕχΫ Μϊβακ  Διεσθϋμςοια Ιοηςικξϋ Ρσμτόμξσ Οξιϊςηςαπ 

8. 
ΔμμαμξσΫλ ΜξικξκσοΩκηπ Διεϋθσμρη δια Βάξσ ΛΩθηρηπ, Απαρυϊληρηπ & Δμπξοάξσ 

Ο.Δ. Ζοακλεάξσ 

9. 
ΛαγδαλημΫ ΠΩππξσ Γεχπϊμξπ, Σπξσογεάξ ΑγοξςικΫπ ΑμΩπςσνηπ & 

οξτάμχμ, Διεϋθσμρη ΟΑΟ ΔεμδοξκηπεσςικΫπ 

10. ΥΩοηπ ΠξδιςΩκηπ  ΡσμεογΩςηπ ΟεοιτΪοειαπ ρε θΪμαςα ξσοιρμξϋ 

11. 
Μάκξπ ΡκξσλΩπ  ς. Γεμικϊπ ΓοαμμαςΪαπ Δ.Ξ.. & ς. Σπξσογϊπ ξσοιρμξϋ 

(ειδικϊπ ΡσμεογΩςηπ Οοχθσπξσογξϋ) 

12. 
Ιχμρςαμςάμξπ ΡςξσομΩοαπ  Γεχπϊμξπ, Σπξσογεάξ ΑγοξςικΫπ ΑμΩπςσνηπ & 

οξτάμχμ, Διεϋθσμρη ΟΑΟ ΔεμδοξκηπεσςικΫπ 

13. 
Εαυαοάαπ ΡχμαοΩπ ΔιεσθσμςΫπ ΓεμικΫπ Διεϋθσμρηπ ΙςημιαςοικΫπ 

ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ 

 
10. ΙΑΘΜΞΞΛΘΑ ΙΑΘ ΔΥΜΞΚΞΓΘΑ 

ΡΣΜΞΜΘΡΖΡ: ΙΑΟΔΑΜΑΙΖΡ ΔΣΑΓΓΔΚΞΡ 
1.  ΓιΩμμηπ ΑρκξνσλΩκηπ  Ληυαμικϊπ ηλεπικξιμχμιόμ, ΔογαρςΫοιξ 

ηλεπικξιμχμιόμ & Δικςϋχμ, ΘΔ 

2.  Μάκξπ ΕχγοατΩκηπ ΟοξψρςΩμεμξπ Δμεογειακξϋ ΙΪμςοξσ ΑπξκεμςοχμΪμηπ 
ΟεοιτΪοειαπ 

3.  Οαμαγιόςηπ ΙαλαïςζΫπ  ΡσμςξμιρςΫπΡπξσδόμ & Έοεσμαπ ΓεχογικΫπ ΓεμεςικΫπ & 
Βιξςευμξλξγάαπ ΛΑΘΥ 

4.  ΔσΩγγελξπ ΙαπεςαμΩκηπ  Οοϊεδοξπ ΔΘ ΙοΫςηπ 

5.  Αμςόμηπ ΛηλιαοΩκηπ  ευμικΫ Διαυεάοιρη Έογχμ, μΫμαςξπ Έοεσμαπ και 
ΑμΩπςσνηπ Forthnet Α.Δ. 

6.  Μικϊλαξπ ΛπξσμΩκηπ  Ρϋμβξσλξπ ΔπιυειοΫρεχμ-Δογαρςηοιακϊπ ΡσμεογΩςηπ 
ΡυξλΫπ Γεχπξμάαπ ΔΘ ΙοΫςηπ   

7.  ΔΫμξπ Οαμαγϊπξσλξπ  Ληυαμικϊπ ηλεπικξιμχμιόμ, Ίδοσμα ευμξλξγάαπ & 
Έοεσμαπ 

8.  ΑμαρςΩριξπ ΟξσλιΪζξπ  ΙαθηγηςΫπ Οξλσςευμεάξσ ΙοΫςηπ 

9.  Λαμϊληπ ΡςοαςΩκηπ  ΔιεσθσμςΫπ Δοεσμηςικόμ Έογχμ Forthnet Α.Δ. 

10.  ΔσΩγγελξπ ζξσβελΪκαπ  ΙαθηγηςΫπ Ξικξμξμικξϋ μΫμαςξπ ςξσ Οαμεπιρςημάξσ 
ΙοΫςηπ 

 

11. ΥΠΖΛΑΞΔΞΘΙΑ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑΑ  

ΡΣΜΞΜΘΡΖΡ:ΟΑΟΑΔΑΙΖΡ ΥΑΠΑΚΑΛΟΞΡ 

1.  ΔλΪμη Ραπαλάδξσ  Γεχπϊμξπ – ΣπΩλληλξπ ΟΔ ΑγοξςικΫπ Ξικξμξμάαπ & 
ΙςημιαςοικΫπ 

2.  ΡςΪλιξπ ΓιακξσμΩκηπ  Γεχπϊμξπ – ΣπΩλληλξπ ΟΔ ΑγοξςικΫπ Ξικξμξμάαπ & 
ΙςημιαςοικΫπ 

3.  ΔμμαμξσΫλ Τιλάππξσ  Γεχπϊμξπ – ΣπΩλληλξπ ΟΔ ΑγοξςικΫπ Ξικξμξμάαπ & 
ΙςημιαςοικΫπ 

4.  Δσγεμάα Ρςσλιαμξϋ Γεχπϊμξπ, ΟοξψρςαμΪμη μΫμαςξπ Οοξγοαμμαςιρμξϋ 
και ΑμΩπςσνηπ ΔΫμξσ Αουαμόμ & ΛΪλξπ Διξικξϋραπ 
ΔπιςοξπΫπ ΓΔΩΔΔ ΙοΫςηπ 

5.  ΥαοΩλαμπξπ ΟαπαδΩκηπ  Γεχπϊμξπ, ΣπΩλληλξπ ΟΔ ΑγοξςικΫπ Ξικξμξμάαπ & 
ΙςημιαςοικΫπ 

6.  Βαράληπ ζαμακΩκηπ Γεχπϊμξπ, ΣπΩλληλξπ ΟΔ ΑγοξςικΫπ Ξικξμξμάαπ & 
ΙςημιαςοικΫπ 
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7.  Γιόογξπ ΛπαμςξσβΩκηπ  Γεχπϊμξπ, ΣπΩλληλξπ ΟΔ ΑγοξςικΫπ Ξικξμξμάαπ & 
ΙςημιαςοικΫπ 

8.  Μικϊλαξπ ΛασοΩκηπ  ΔιεσθσμςΫπ ΑγοξςικΫπ Ξικξμξμάαπ ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ 

9.  ΛπΩμπηπ ΑμςχμακΩκηπ  ΔιεσθσμςΫπ ΑμαπςσνιακΫπ Καριθάξσ Α.Δ. 

10.  ΔημΫςοηπ ΦαοοΩπ  ΛΪλξπ ΞογΩμχρηπ «Τξάμιν» Δταομξγόμ Βιόριμηπ 
ΑμΩπςσνηπ 

11.  Ρςαϋοξπ ΝηοξσυΩκηπ  Ξομιθξλϊγξπ, Λξσρεάξ ΤσρικΫπ Θρςξοάαπ 

12.  ΟΪςοξπ ΚσμπεοΩκηπ  Οοϊεδοξπ ςξσ ΤξοΪα Διαυεάοιρηπ ΡαμαοιΩπ, Βιξλϊγξπ, 
Λξσρεάξ ΤσρικΫπ Θρςξοάαπ 

13.  Λαοάα ΙαρχςΩκη  ΟοξψρςαμΪμη ΔιαυειοιρςικΫπ ΑουΫπ ΙοΫςηπ  

14.  Ρςοαςξϋλα Ιαξϋοη  ΟοξψρςαμΪμη μΫμαςξπ Αλιεάαπ ςηπ Δ/μρηπ 
ΟεοιτεοειακΫπ ΑγοξςικΫπ Ξικξμξμάαπ & ΙςημιαςοικΫπ 

15.  Γεόογιξπ ΔαρκαλΩκηπ  ΟοξψρςΩμεμξπ Διεϋθσμρηπ ΑγοξςικΫπ Ξικξμξμάαπ & 
ΙςημιαςοικΫπ ΟΔ Ζοακλεάξσ 

16.  ΛιυαΫλ ΟξςηοΩκηπ  ΟοξψρςΩμεμξπ μΫμαςξπ Οοξγοαμμαςιρμξϋ ςηπ Δ/μρηπ 
ΟεοιτεοειακΫπ ΑγοξςικΫπ Ξικξμξμάαπ & ΙςημιαςοικΫπ  
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Β 

ΔΘΡΖΓΖΡΔΘΡ ΡΣΜΞΜΘΡΩΜ ΞΛΑΔΩΜ ΔΠΓΑΡΘΑΡ 

1.ΤΣΘΙΖ ΟΑΠΑΓΩΓΖ 

 “ΑΜΑΟΣΝΖ ΑΓΠΞΘΙΞΣ ΞΛΔΑ ΙΠΖΖΡ -ΡΠΑΖΓΘΙΞΡ ΡΥΔΔΘΑΡΛΞΡ- ΤΣΘΙΖ 

ΟΑΠΑΓΩΓΖ” 

2. ΕΩΘΙΖ ΟΑΠΑΓΩΓΖ – ΙΖΜΘΑΠΘΙΖ  

“ΞΛΑΔΑ ΕΩΘΙΖΡ ΟΑΠΑΓΩΓΖΡ. ΔΚΘΙΔΡ ΟΠΞΑΡΔΘΡ” 

3. ΑΚΘΔΘΑ  

“ΟΠΞΒΚΖΛΑΑ – ΟΠΞΑΡΔΘΡ ΞΛΔΑ ΑΚΘΔΘΑΡ.” 

 

4.ΣΟΞΔΞΛΔΡ ΟΠΩΞΓΔΜΖ ΞΛΔΑ - ΤΣΡΘΙΞΘ ΟΞΠΞΘ  
   (ΣΔΑΑ, ΓΖ, ΤΣΡΘΙΞ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜ) 

“ΣΟΞΔΞΛΔΡ ΟΠΩΞΓΔΜΜΖ ΞΛΔΑ-ΤΣΡΘΙΞΘ ΟΞΠΞΘ - Ο Π Ξ  Α Ρ Δ Θ Ρ” 

5. ΑΜΗΠΩΟΘΜΞΘ ΟΞΠΞΘ 

        

       A)“ΑΜΗΠΩΟΘΜΞΘ   ΟΞΠΞΘ - ΔΟΑΓΓΔΚΛΑΘΙΖ ΙΑΑΠΘΡΖ”  

  B)“ΑΜΗΠΩΟΘΜΞ ΔΣΜΑΛΘΙΞ ΞΣ ΟΠΩΞΓΔΜΞΣΡ ΞΛΔΑ” 

 

6. ΞΠΓΑΜΩΡΔΘΡ ΟΑΠΑΓΩΓΩΜ  

“ΔΚΘΙΔΡ ΟΠΞΑΡΔΘΡ ΖΡ ΞΛΑΔΑΡ ΔΠΓΑΡΘΑΡ «ΞΠΓΑΜΩΡΔΘΡ ΟΑΠΑΓΩΓΩΜ” 

 
7.ΑΜΑΔΔΘΝΖ ΔΘΑΠΞΤΘΙΞΣ ΟΞΚΘΘΡΛΞΣ ΙΠΖΖΡ – ΡΣΜΑΝΖ ΤΑΙΔΚΞΣ ΓΘΑ ΖΜ ΔΜΑΝΖ 
ΖΡ ΙΠΖΘΙΖΡ ΔΘΑΠΞΤΖΡ ΡΞΣΡ ΑΨΚΞΣΡ ΟΞΚΘΘΡΘΙΞΣΡ ΟΞΠΞΣΡ ΖΡ UNESCO 
 

8.ΔΝΩΡΠΔΤΔΘΑ  
 
A)“ΟΠΞΑΡΖ ΓΘΑ ΖΜ ΑΜΑΟΣΝΖ ΙΑΘ ΑΜΑΔΔΘΝΖ ΖΡ ΙΠΖΖΡ ΩΡ ΓΑΡΠΞΜΞΛΘΙΞ 

ΟΠΞΞΠΘΡΛΞ ΒΑΡΘΡΛΔΜΞ ΡΖΜ ΙΠΖΘΙΖ ΔΘΑΠΞΤΖ ΙΑΘ Α ΟΘΡΞΟΞΘΖΛΔΜΑ ΟΞΘΞΘΙΑ 

ΞΟΘΙΑ ΟΠΞΧΞΜΑ & ΣΟΖΠΔΡΘΔΡ” 

B) “ΟΠΞΑΡΖ ΓΘΑ ΖΜ ΣΟΞΡΖΠΘΝΖ ΖΡ ΟΠΞΒΞΚΖΡ ΙΑΘ ΟΠΞΩΗΖΡΖΡ ΑΓΠΞΘΙΩΜ 

ΟΠΞÏΞΜΩΜ ΙΑΘ ΠΞΤΘΛΩΜ ΑΟΞ ΖΜ ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΡ ΙΠΖΖΡ” 
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9. ΙΑΘΜΞΞΛΘΑ ΙΑΘ ΔΥΜΞΚΞΓΘΑ 
  

 “ΙΑΘΜΞΞΛΔΡ ΟΠΞΑΡΔΘΡ ΡΞΜ ΟΠΩΞΓΔΜΖ ΞΛΔΑ” 

 

10. ΥΠΖΛΑΞΔΞΘΙΑ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑΑ 

    “ΟΠΞΒΚΖΛΑΑ  - ΟΠΞΑΡΔΘΡ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

ΑΜΑΟΣΝΖ ΑΓΠΞΘΙΞΣ ΞΛΔΑ ΙΠΖΖΡ 

 ΡΠΑΖΓΘΙΞΡ ΡΥΔΔΘΑΡΛΞΡ-ΤΣΘΙΖ ΟΑΠΑΓΩΓΖ 

 

ΓΔΜΘΙΑ 

        Ζ γεχογάα μαζά με ςξμ ςξσοιρμϊ αλλΩ και ςιπ πεοιβαλλξμςικΪπ δοΩρειπ πξσ  Ϊυξσμ ρυΪρη 

με ςξμ ςξμΪα ςηπ εμΪογειαπ, ςηπ διαυεάοιρηπ ςηπ βιξμΩζαπ καθόπ και η διαυεάοιρη απξβλΫςχμ 

εάμαι ξι πσλόμεπ πξσ θα απξςελΪρξσμ ςημ αςμξμηυαμΫ για ςημ ΑμΩπςσνη ςηπ ΙοΫςηπ. Λιαπ 

αμΩπςσνηπ αμθοχπξκεμςοικΫπ και απϊλσςα τιλξπεοιβαλλξμςικΫπ πξσ θα βελςιόρει και θα 

αμαβαθμάρει ςημ πξιϊςηςα ζχΫπ ςχμ καςξάκχμ ςηπ σπαάθοξσ αλλΩ και ςχμ αρςικόμ κΪμςοχμ. 

Λε δεδξμΪμη ασςΫ ςη θΪρη μαπ θεχοξϋμε ϊςι η αμΩπςσνη ςηπ σπαάθοξσ δεμ μπξοεά μα εάμαι 

νεκξμμΪμη απϊ Ωλλεπ δοΩρειπ πξσ βελςιόμξσμ ςημ πξιϊςηςα ζχΫπ           ( σγεάα, κξιμχμικΫ 

ποϊμξια κλπ.) ςχμ αμθοόπχμ πξσ ςημ σπηοεςξϋμ. 

 Οιρςεϋξσμε επάρηπ ϊςι ςξ επάκεμςοξ ςξσ εμδιατΪοξμςξπ μαπ ποΪπει μα εάμαι η ξικξμξμικΫ 

μξμΩδα πξσ λΪγεςαι γεχογικΫ εκμεςΩλλεσρη. Για ςημ λειςξσογάα και ςημ αμΩπςσνΫ ςηπ θα 

ποΪπει μα λΩβξσμε πξλϋ ρξβαοΩ σπϊφη μαπ ςξ μικοϊ μΪγεθξπ και ςξμ πξλσςεμαυιρμϊ ςηπ, ςξ 

υαμηλϊ επάπεδξ εκπαάδεσρηπ – εμημΪοχρηπ ςχμ παοαγχγόμ μαπ αλλΩ και ςιπ μεγΩλεπ 

αδσμαμάεπ ςξσ Σπξσογεάξσ ΑγοξςικΫπ ΑμΩπςσνηπ ςξ ξπξάξ λϊγχ ςξσ διαμελιρμξϋ ςξσ και ςημ 

σπεορσγκΪμςχρη ςηπ ενξσράαπ δεμ μπξοεά πλΪξμ μα αμςαπξκοιθεά ρςιπ απαιςΫρειπ ςχμ καιοόμ 

και μα βξηθΫρει ςξμ απλϊ παοαγχγϊ. ασςϊυοξμα ποΪπει μα λΩβξσμε ρξβαοΩ σπϊφη  μαπ ςημ 

επικεάμεμη αλλαγΫ ςηπ ΙΑΟ και μα ρσζηςΫρξσμε πχπ θα δοΩρξσμε ρςξ μΪξ ςξπάξ ϊπχπ 

διαμξοτόμεςαι. 

Λε δεδξμΪμη λξιπϊμ ςημ μΪα ποαγμαςικϊςηςα θεχοξϋμε ϊςι εάμαι απξλϋςχπ αμαγκαάα η 

ποαγμαςξπξάηρη δοΩρεχμ ξι ξπξάεπ θα μπξοΪρξσμ μα δόρξσμ ποξξπςικΫ ρςξμ κΩςξικξ ςηπ 

σπαάθοξσ ποξκειμΪμξσ μα απξκςΫρει ξικξμξμικϊ εμδιατΪοξμ και μα ναμαγαπΫρει ΄ασςϊ πξσ 

κΩμει. Έςρι ξμαδξπξιόμςαπ ςιπ ΔοΩρειπ μαπ αλλΩ ςασςϊυοξμα ιεοαουόμςαπ χπ ποξπ ςξ υοϊμξ 

σλξπξάηρηπ Ϊυξσμε μα ποξςεάμξσμε ςα ενΫπ: 
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ΔΠΑΡΖ ΓΘΑ ΖΜ ΟΞΘΞΖΑ ΕΩΖΡ ΩΜ ΓΔΩΠΓΩΜ 

Άμερεπ δοάρειπ 

 

1. Μα γμχοάρξσμε ακοιβόπ πξια εάμαι η καςΩρςαρη ςξσ Αγοξςικξϋ Υόοξσ  

καςαγοΩτξμςαπ με ακοάβεια ςημ ποαγμαςικϊςηςα ςϊρξ ρε επάπεδξ ποξρχπικξϋ ϊρξ και 

ρε επάπεδξ γεχογικΫπ εκμεςΩλλεσρηπ. 

2. Άμερη εμημΪοχρη ςξσ κϊρμξσ για ςξ πόπ καςαγοΩτεςαι  η καςΩρςαρη, πξιεπ εάμαι ξι 

απαιςΫρειπ για ςημ λειςξσογάα ςηπ και ςξμ ςοϊπξ πξσ πιθαμϊμ μα καςατΪοξσμε μα ςημ 

αμςιμεςχπάρξσμε. 

3. ημ αμαγκαιϊςηςα Ϊμςανηπ ςξσ ρε ξογαμχςικΩ ρυΫμαςα πξσ θα ςξσ επιςοΪπει μα μπξοεά 

μα ελπάζει (Ξ.Ο). 

 

Λερξποόθερμεπ  

 

1. ημ με κΩθε ςοϊπξ μεςατξοΩ γμόρηπ ρςξσπ καλλιεογηςΪπ και ςημ ποξραομξγΫ ρςη μΪα 

ποαγμαςικϊςηςα και ασςϊ μπξοεά μα γάμει με ςημ αμαδιξογΩμχρη και αμαβΩθμιρη ςηπ 

ΓεχογικΫπ Δκπαάδεσρηπ. 

2. ΙαθιΪοχρη ςξσ θερμξϋ ςξσ Γεχογικξϋ Ρσμβξϋλξσ ποξκειμΪμξσ μα θχοακιρςεά ξ 

Αγοϊςηπ μαπ με ςξμ επιρςημξμικϊ ςξσ .ρϋμβξσλξ. 

3. Ανιξπξάηρη ςηπ μΪαπ ΙΑΟ ποξκειμΪμξσ η καςαβξλΫ ςχμ εμιρυϋρεχμ μα εάμαι δικαιϊςεοη 

και μα ςημ ειρποΩςςξσμ εκεάμξι πξσ ποαγμαςικΩ εογΩζξμςαι ρςξμ Αγοξςικϊ ξμΪα. 

 

Λακοξποόθερμεπ 

 

1. ΟοΪπει πΩρη θσράα μα αμςιλητθξϋμ  ξι καλλιεογηςΪπ μαπ ϊςι ςα ρυΪδια διαυεάοιρηπ 

ςξσπ ποΪπει μα Ϊυξσμ ρςϊυξ ςημ ποξρςαράα ςξσ πεοιβΩλλξμςξπ και ασςϊ δεμ μπξοεά μα 

γάμει αλλιόπ απϊ ςημ ρσμειδηςξπξάηρη ϊλχμ μαπ και ιδιαάςεοα ςχμ παοαγχγόμ μαπ ϊςι 

με ςΪςξιεπ δοΩρειπ μπξοξϋμ ςα ποξψϊμςα ςξσπ μα απξκςΫρξσμ ρσγκοιςικϊ πλεξμΪκςημα 

διϊςι ϊλη μαπ η παοαγχγικΫ διαδικαράα θα βαράζεςαι ρε αουΪπ και ανάεπ πξσ ρςξυεϋξσμ 

ρςημ αειτϊοξ ΑμΩπςσνη. Για ςξμ λϊγξ ασςϊ εάμαι απξλϋςχπ αμαγκαάα η κιμηςξπξάηρη 

και ςχμ ΔΫμχμ με ςημ Σπηοεράα Γεχογάαπ  πξσ διαθΪςξσμ μα βΩλλξσμ ραμ ποόςη 

ποξςεοαιϊςηςα ςημ σλξπξάηρη δοΩρεχμ πξσ ρυεςάζξμςαι με ςημ ποξρςαράα ςξσ 
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πεοιβΩλλξμςξπ πυ. ρσγκΪμςοχρη βιξμΩζαπ, διαυεάοιρηπ ςξσ μεοξϋ, διαυεάοιρηπ ςχμ 

βξρκξςϊπχμ κλπ. 

2. ημ μελΪςη και εταομξγΫ μΪςοχμ για ςημ επαπειλξσμΪμη κλιμαςικΫ αλλαγΫ και ςημ 

εγκαςΩρςαρη μΪχμ καλλιεογειόμ  ρςιπ μΪεπ ρσμθΫκεπ.  

 

 

ΤΣΘΙΞ ΙΔΤΑΚΑΘΞ 

 

Άμερεπ δοάρειπ 

 

      1.ΙαςαγοατΫ ϊλχμ ςχμ πξικιλιόμ ςχμ καλλιεογξϋμεμχμ ειδόμ και δημιξσογάα οΩπεζαπ  

Γεμεςικξϋ σλικξϋ καςΩ κλΩδξ παοαγχγΫπ. 

      2.Οοξόθηρη ρσρςημΩςχμ διαυεάοιρηπ βιξλξγικόμ καλλιεογειόμ και ξλξκληοχμΪμηπ 

διαυεάοιρηπ. 

 

Λερξποόθερμεπ  

     1.Δνσγάαμρη και ανιξλϊγηρη ςξσ γεμεςικξϋ σλικξϋ και δημιξσογάα ςοΩπεζαπ με ςασςϊυοξμη 

καςαυόοηρη ςξσπ ρςξμ εθμικϊ καςΩλξγξ. 

Λακοξποόθερμεπ  

     1.Ανιξπξάηρη ςχμ διατϊοχμ πξικιλιόμ ρςημ παοαγχγικΫ διαδικαράα. 

     2.Δημιξσογάα ρπξοξπαοαγχγικξϋ κΪμςοξσ. 

     3.Δημιξσογάα Ληςοικόμ Τσςειόμ κσοάχπ ελιΩπ ,αμπΪλξσ, ερπεοιδξειδόμ κλπ. 

 

ΣΟΞΔΞΛΔΡ 

Άμερεπ δοάρειπ 

     1.Δάμαι απξλϋςχπ αμαγκαάα η δημιξσογάα εδατξλξγικξϋ υΩοςη καςΩ ςα ποϊςσπα πξσ 

αματΪοξμςαι ρςημ ειρΫγηρη ςξσ κσοάξσ ΥαοςζξσλΩκη. 



76 

 

     2.Ζ δημιξσογάα εδατξκλιμαςικόμ  ζόμόμ για ςημ εγκαςΩρςαρη ςχμ διατϊοχμ 

καλλιεογειόμ ποξκειμΪμξσ μα διαρταλάζξμςαι ξι καλϋςεοεπ δσμαςΪπ ρσμθΫκεπ για ςημ 

αμΩπςσνη και ςημ παοαγχγΫ ποξψϊμςχμ αμόςεοηπ πξιϊςηςαπ.. 

    3.Ζ δημιξσογάα δικςϋξσ με βΩρη ςιπ μΪεπ ςευμξλξγάεπ για ςημ παοακξλξϋθηρη και 

καςαγοατΫ ςχμ μεςεχοξλξγικόμ δεδξμΪμχμ. 

 

Λερξποόθερμεπ   

    1.Οοξόθηρη ςξσ αμαδαρμξϋ και ειδικϊςεοα ρε πεοιξυΪπ ϊπξσ εκςελξϋμςαι εγγειξβελςιχςικΩ  

Ϊογα και κσοάχπ ρςξ Ϋδη εγκεκοιμΪμξ ρυΪδιξ ςξσ Ιαρςελλάξσ ΛερραοΩπ. 

    2.Βελςάχρη ςξσ αγοξςικξϋ ξδικξϋ δικςϋξσ ποξκειμΪμξσ μα σπΩουει η αμαγκαάα 

ποξρβαριμϊςηςα ποξπ ςιπ γεχογικΪπ εκμεςαλλεϋρειπ. 

 

Λακοξποόθερμεπ 

1.Μα ποξχθηθξϋμ ϊλα ςα ποξςειμϊμεμα Ϊογα πξσ Ϊυξσμ ρυεδιαρςεά και αματΪοξμςαι ρςξ 

κετΩλαιξ ςχμ Σπξδξμόμ. 

2.ΑμαδιξογΩμχρη ςξσ ΔΗΘΑΓΔ για ςημ παοαγχγΫ και διξυΪςεσρη ςηπ επιρςημξμικΫπ γμόρηπ 

ρςξσπ καλλιεογηςΪπ μαπ. 

 

ΑΓΞΠΑ –ΟΠΞΩΗΖΡΖ ΟΠΞΘΞΜΩΜ 

 

Άμερεπ δοάρειπ 

1.ΔμημΪοχρη ςχμ παοαγχγόμ μαπ για ςημ παοαγχγΫ ποξψϊμςχμ πξσ θΪλει η αγξοΩ 

(Ϊοεσμα αγξοΩπ). 

2.Δημιξσογάα ελεγκςικξϋ μηυαμιρμξϋ ρε επάπεδξ ΟεοιτΪοειαπ ποξκειμΪμξσ μα σπΩουει μια 

ρσμςξμιρμΪμη δοΩρη ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ με ςη δημιξσογάα μικςόμ ρσμεογεάχμ 

απϊ ςα σπηοεράεπ ςηπ αμΩ ΟεοιτεοειακΫ Δμϊςηςα. 

3.ΟοξβξλΫ και ποξόθηρη ςχμ ποξψϊμςχμ μαπ ςξμάζξμςαπ ιδιαάςεοα ςα πξιξςικΩ ςξσπ 

υαοακςηοιρςικΩ και ςξμ ςοϊπξ παοαγχγΫπ ςξσπ. 
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Λερξποόθερμεπ 

1.ΙαθιΪοχρη εμιαάξσ ρΫμαςξπ για ςα παοαγϊμεμα ρςημ ΙοΫςη ποξψϊμςα. 

2.Βελςάχρη ςχμ Ϋδη σπαουϊμςχμ σπξδξμόμ ςσπξπξάηρηπ – μεςαπξάηρηπ ςχμ ποξψϊμςχμ 

μαπ. 

3.Δημιξσογάα ςξπικόμ αγξοόμ για ςημ διακάμηρη ςχμ αγοξςικόμ ποξψϊμςχμ με παοΩλληλη 

αμαβΩθμιρη ςχμ ρσμεςαιοιρςικόμ ξογαμόρεχμ μΪρχ ςηπ ρσμεμμϊηρηπ αλλΩ και  ςιπ 

ιρυσοξπξιΫρειπ χπ ξικξμξμικΪπ μξμΩδεπ. 

 

Λακοξποόθερμεπ 

1.Έοεσμα αγξοΩπ και εταομξγΫ ρϋγυοξμχμ μεθϊδχμ ποξόθηρηπ ςχμ Αγοξςικόμ –

ποξψϊμςχμ καθιΪοχρη ςηπ ρσμβξλαιακΫπ  Γεχογάαπ.  

 

ΟΪοα ϊμχπ ςχμ παοαπΩμχ δοΩρεχμ πξσ ποΪπει μα γάμξσμ ποξκειμΪμξσ ξ ςξμΪαπ ςηπ 

τσςικΫπ παοαγχγΫπ μα ναμαβοεά ςξμ βημαςιρμϊ ςξσ και μα μπξοΪρει μα επιβιόρει ρςξ μΪξ 

παγκξρμιξπξιημΪμξ πεοιβΩλλξμ, εάμαι αμΩγκη μα γάμξσμ και πξλϋ ρξβαοΪπ δοΩρειπ ρςξμ 

κΩθε κλΩδξ παοαγχγΫπ υχοιρςΩ λϊγχ ςχμ ιδιαιςεοξςΫςχμ πξσ παοξσριΩζξμςαι. 

  

ΑμαλσςικΩ λξιπϊμ ξι ποξςΩρειπ μαπ εάμαι: 

 

A.ΔΚΑΘΞΙΞΛΘΑ και ελαιξκξμικά ποξψόμςα  

1.Οοξόθηρη και εταομξγΫ ρσρςημΩςχμ ξλξκληοχμΪμηπ Διαυεάοιρηπ και ΒιξλξγικΫπ 

Γεχογάαπ με ςασςϊυοξμη αμΩδεινη ςξσ ελαιξλΩδξσ χπ ΟΞΟ Ϋ Ο.Γ.Δ με εμιαάξ ρΫμα για 

ξλϊκληοη ςημ ΙοΫςη. 

2.ΔταομξγΫ ςξσ κξιμξϋ ρχοξϋ ποξκειμΪμξσ μα μειόρξσμε ςξ κϊρςξπ ελαιξπξάηρηπ, ςημ 

βελςάχρη ςηπ πξιϊςηςαπ και ςημ ενΩλειφη ασςξϋ ςξσ απαοΩδεκςξσ ςοϊπξσ υειοιρμξϋ ςξσ 

ελαιξκΩοπξσ απϊ ςημ ρσγκξμιδΫ μΪυοι ςημ ελαιξπξάηρη. 

3.ΛεγΪθσμρη  μΪρχ ςηπ ρσμεμμϊηρηπ ςχμ ελαιξσογεάχμ. 
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4.ΑλλαγΫ ςξσ καθερςόςξπ εμπξοάαπ όρςε ξ καλλιεογηςΫπ μα εάμαι απϊλσςα διαρταλιρμΪμξπ 

και ςξ ποξψϊμ μα διαςάθεςαι πλΪξμ χπ ςσπξπξιημΪμξ και ϊυι χπ υϋμα. 

5.Ανιξπξάηρη δεσςεοεϋξσραπ ρημαράαπ πξικιλιόμ ελιΩπ (θοξϋμπα) ξι ξπξάεπ πΪοα ςχμ 

ιδιαάςεοχμ υαοακςηοιρςικόμ πξσ Ϊυξσμ χπ ελαιϊλαδξ ανιξπξιξϋμ κσοάχπ ξοειμΪπ και 

επικλιμεάπ εκςΩρειπ και η διαςΫοηρη ςξσπ απξςελεά αμαγκαιϊςηςα  πεοιβαλλξμςικΫ αλλΩ και 

πξλιςιρμικΫ. 

5.Για ςη τσςξποξρςαράα ςηπ ελιΩπ ποξςεάμεςαι μα εκπξμηθεά Ϊμα ξλξκληοχμΪμξ ρυΪδιξ 

τσςξποξρςαράαπ  ρςημ ΙοΫςη με ιδιαάςεοη Ϊμταρη ρςημ καςαπξλΪμηρη ςξσ δΩκξσ ςηπ ελιΩπ 

με ςασςϊυοξμη μεςατξοΩ ςχμ αομξδιξςΫςχμ απϊ ςξ Σπξσογεάξ ΑγοξςικΫπ ΑμΩπςσνηπ και 

οξτάμχμ ρςημ ΟεοιτΪοεια. 

6.ΞογΩμχρη δικςϋξσ ελαιόμχμ χπ απξδεικςικξά για ςημ εταομξγΫ, επάδεινη γεχογικόμ 

ποακςικόμ και μεςατξοΩ ςευμξγμχράαπ, εάςε με ςακςικΪπ εκπαιδεϋρειπ  εάςε με ςη υοΫρη ςηπ 

ςευμξλξγάαπ ποξκειμΪμξσ ξι παοαγχγξά μαπ μα Ϊυξσμ ςη δσμαςϊςηςα επατΫπ με 

ενειδικεσμΪμξσπ επιρςΫμξμεπ για θΪμαςα πξσ ςξσπ απαρυξλξϋμ. 

7.Ανιξπξάηρη ςχμ ξογαμικόμ σπξποξψϊμςχμ ςηπ ελιΩπ για ςημ θοΪφη ςηπ αλλΩ και για 

παοαγχγΫ εμΪογειαπ. 

 

ΑΛΟΔΚΞΣΠΓΘΑ ΙΑΘ ΑΛΟΔΚΞΞΘΜΘΙΑ ΟΠΞΘΞΜΑ   

Ηεχοξϋμε ϊςι εάμαι ζΫςημα ποόςηπ ποξςεοαιϊςηςαπ εάμαι η Ϊμαονη εταομξγΫπ 

αμπελξσογικΫπ μελΪςηπ θΪςξμςαπ χπ ποόςη ποξςεοαιϊςηςαπ ζΫςημα ςημ παοαγχγΫ σγιξϋπ 

πξλλαπλαριαρςικξϋ σλικξϋ με ςασςϊυοξμη διαςΫοηρη ςξσ Ϋδη σπΩουξμςξπ Γεμεςικξϋ Σλικξϋ  

πξσ διαςηοεά ςξ ΔΗΘΑΓΔ. 

Λε ςημ εταομξγΫ-σλξπξάηρη ςηπ ΛελΪςηπ ξσριαρςικΩ αμςιμεςχπάζξμςαι οιζικΩ ςα θΪμαςα ςξσ 

αμπελξσογικξϋ ςξμΪα ςηπ ΙοΫςηπ.  

ΙΖΟΔΣΘΙΑ 

1.Δάμαι αμαγκαάα η αμΩδεινη και βελςάχρη ςχμ διατϊοχμ ςξπικόμ πξικιλιόμ κηπεσςικόμ 

και ςξ ρυεδιαρμϊ ποϊςσπχμ ρσρςημΩςχμ  βιξλξγικΫπ παοαγχγΫπ και ξλξκληοχμΪμηπ 

διαυεάοιρηπ. 

2.Δημιξσογάα ρπξοξπαοαγχγικόμ κΪμςοχμ όρςε μα ρςαμαςΫρξσμε πλΪξμ μα εναοςόμεθα 

απϊ διΩτξοα διεθμΫ κΪμςοα. 
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3.Οοξόθηρη ποξςϋπχμ βιξλξγικΫπ και ξλξκληοχμΪμηπ διαυεάοιρηπ. 

4.ΔμδσμΩμχρη ςηπ ποξρπΩθειαπ ξογΩμχρηπ ςχμ παοαγχγόμ ρε ξογαμχςικΩ ρυΫμαςα ςα 

ξπξάα θα ςξμ βξηθΫρξσμ και ρςημ παοαγχγΫ ποξψϊμςχμ αλλΩ κσοάχπ ρςημ διΩθερη ςξσπ. 

5.ΟαοξυΫ κιμΫςοχμ για ςημ ποαγμαςξπξάηρη επεμδϋρεχμ ρςξμ ςξμΪα ακϊμα και σπϊ μξοτΫ 

ΑρςικΫπ Δςαιοεάαπ. 

6.Δημιξσογάα ςξπικόμ αγξοόμ-δημξποαςηοάχμ για ςημ κξιμΫ διΩθερη ςχμ ποξψϊμςχμ ςξσπ. 

ΔΡΟΔΠΘΔΞΔΘΔΖ  

α ερπεοιδξειδΫ απξςελξϋμ μια παοαδξριακΫ καλλιΪογεια ςηπ ΙοΫςηπ και καλλιεογξϋμςαι 

ρε ξοιρμΪμα ξικξρσρςΫμαςα δημιξσογόμςαπ Ϊςρι Ϊμα ιδιαάςεοξ γεχογικϊ ςξπάξ πξσ πξλλΪπ 

τξοΪπ υαοακςηοάζει ξλϊκληοη ςημ πεοιξυΫ. Για ςημ διαςΫοηρη ασςΫπ ςηπ καλλιΪογειαπ εάμαι 

απϊλσςα αμαγκαάα η αμαδιΩοθοχρη ςηπ  με ατξομΫ ςημ αμαγκαιϊςηςα αμςικαςΩρςαρηπ ςχμ 

δΪμςοχμ λϊγχ ςξσ καςαρςοξτικξϋ ιξϋ ςηπ οιρςΪςραπ. Για ςξ λϊγχ ασςϊ εάμαι αμαγκαάα: 

1.Ζ ςευμικΫ σπξρςΫοινη ςχμ καλλιεογηςόμ για ςημ ειραγχγΫ και επΪκςαρη μΪχμ πξικιλιόμ 

ερπεοιδξειδόμ σπϊ ςη ρςεμΫ παοακξλξϋθηρη ςξσ ΔΗΘΑΓΔ. 

2.ημ παοαγχγΫ και διΩθερη σγιξϋπ πξλλαπλαριαρςικξϋ σλικξϋ. 

3.ημ σπξρςΫοινη ςηπ παοαγχγΫπ για ςημ διΩδξρη ρσρςημΩςχμ παοαγχγΫπ βιξλξγικΫπ  και 

ξλξκληοχμΪμηπ διαυεάοηρηπ. 

4.ημ ξογΩμχρη δικςϋξσ για ςημ ποξβξλΫ και ποξόθηρη ςχμ ποξψϊμςχμ ςξσπ. 

 

ΔΜΑΚΚΑΙΘΙΔΡ ΙΑΚΚΘΔΠΓΔΘΔΡ (Λικοέπ Ιαλλιέογειεπ)   

1.ευμικΫ σπξρςΫοινη για ςημ αμΩπςσνη καλλιεογειόμ για ςιπ ξπξάεπ δεμ σπΩουει  ιδιαάςεοη 

παοΩδξρη ρςημ ΙοΫςη (ΠξδΩκιμα, Βεοάκξκα, ΙεοΩρια, Βαμάλιεπ κλπ) 

2.ημ ειραγχγΫ τσςικόμ ειδόμ ςηπ σπξςοξπικΫπ και ςοξπικΫπ ζόμηπ ϊπχπ μΩμγκξ, λάςρι, 

τοαγκϊρσκα κλπ.) Ζ ποξρπΩθεια ασςΫ θα ποξβλΪπει δημιξσογάα πιλξςικόμ τσςειόμ ρε 

ρσγκεκοιμΪμεπ πεοιξυΪπ ςηπ ΙοΫςηπ. 

3.ημ ςευμικΫ ρςΫοινη για ςημ αμΩπςσνη αοχμαςικόμ –θεοαπεσςικόμ τσςόμ αλλΩ και 

ασςξτσόμ τσςόμ ςηπ ΙοΫςηπ εάςε χπ λαυαμικΩ εάςε χπ καλλχπιρςικΩ. 
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4.ημ δημιξσογάα πληοξτξοιακξϋ σλικξϋ για ςιπ εμαλλακςικΪπ καλλιΪογειεπ και ςα 

παοαγϊμεμα απϊ ασςΪπ  ποξψϊμςα καθόπ και ςημ διΩυσρη ςξσ  με ςημ Ϊκδξρη  εμημεοχςικόμ 

τσλλαδάχμ  και ςξσ διαδικςϋξσ, ποξπ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ. 

     Ηεχοό σπξυοΪχρη μξσ μα ραπ γμχοάρχ ϊςι ρςημ παοξϋρα ρσμξπςικΫ παοξσράαρη  

ανιξπξιΫθηκαμ καςΩ ςξ δσμαςϊμ ϊλεπ ξι ειρηγΫρειπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςημ ΔπιςοξπΫ και 

ρε κΩθε πεοάπςχρη απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ μΪοξπ ςηπ παοξϋραπ  ειρΫγηρηπ. 

      Ϊλξπ θΪλχ μα εσυαοιρςΫρχ ϊλα ςα μΪλη ςηπ επιςοξπΫπ για ςη ρσμεογαράα  

 

 

 

                                                                                                 Ξ ΔΘΔΣΗΣΜΖΡ 

ΑΓΠΞΘΙΖΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΑΡ 

ΛΑΣΠΑΙΖΡ ΜΘΙΞΚΑΞΡ 
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ΟΜΑΔΑ ΕΩΙΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ. 

ΣΔΛΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ  

(Έγιμε ρσζήςηρη με ςα μέλη ςηπ ξμάδαπ και ςελική επενεογαρία από ςξσπ Ρσμςξμιρςέπ ςηπ 

ξμάδαπ) 

 

Γεμικά 

Ιξιμχμικξά, Ξικξμξμικξά, πεοιβαλλξμςικξά, πξλιςιρςικξά και δημξγοατικξά λϊγξι επιβΩλλξσμ μα 

μεάμει ζχμςαμϊπ ξ κλΩδξπ ςηπ ζχικΫπ παοαγχγΫπ. 

Ζ αουΫ πξσ ποΪπει μα μαπ καθξδηγεά εάμαι ϊςι κΩθε ςξπικϊπ πλξϋςξπ ποΪπει μα αμαπςϋρρεςαι 

ιρϊοοξπα και με ςημ εμεογΫ ρσμμεςξυΫ ςχμ ςξπικόμ κξιμχμιόμ. ξ κΪοδξπ μα ναμαεπεμδσεςαι 

ρςξμ ςϊπξ ασςϊ και μα μη τεϋγει ρε Ωλλη πεοιξυΫ. ΔΩμ κΩςι απϊ ασςΩ ςα ρςξιυειΩ δεμ ςηοηθεά 

ςϊςε η αμΩπςσνη ασςΫ δεμ εάμαι βιόριμη και θα Ϊυει ημεοξμημάα λΫνηπ. 

Ζ μη εμεογή ρσμμεςξυή ςχμ ςξπικώμ κξιμχμιώμ ρημαίμει παθηςική ρςάρη και επξμΪμχπ 

αμαπξςελερμαςικξςηςα ςχμ ξπξιαδΫπξςε ποξςΩρεχμ , ΔοΩρεχμ ποξςαθξϋμ και εταομξρςξϋμ 

 ΓεμικΩ ξι ποξςΩρειπ θα ποΪπει μα εάμαι ποξπ ςημ καςεϋθσμρη ςηπ αμαρσγκοϊςηρηπ ςηπ 

κξιμχμάαπ και ςηπ ξικξμξμάαπ ςηπ εμδξυόοαπ, η ξπξάα θα Ϊυει και ραμ τσρικΫ ρσμΪπεια ςημ 

βιόριμη αμΩπςσνη  ςξσ κλΩδξσ ςηπ ΕχικΫπ παοαγχγΫπ. 

Ηα ποΪπει μα λΩβξμε σπϊφη ςα μΪα δεδξμΪμα (ξοιρμΪμα δεμ εάμαι μΪα αλλΩ εμεάπ ραμ κξιμχμάα 

δεμ ςα αμςιλητθΫκαμε) ϊπχπ εάμαι η παγκξρμιξπξάηρη ςηπ ξικξμξμάαπ, η παγκξρμιξπξάηρη ςηπ 

πληοξτξοάαπ, η παγκξρμιξπξάηρη ςηπ ςευμξλξγάαπ, και η κοιρη πξσ διΪουεςαι η Υόοα μαπ 

ρΫμεοα. 

 

Προτάσεις – Δράσεις Ομάδας Εωικής Παραγωγής 

 

Ρε θέμαςα πξσ ατξοξύμ: ξσπ αμθοώπξσπ 

 

Άμερεπ 

 ΟοΪπει μα αμςιμεςχπιρςεά ρξβαοΩ και  σπεϋθσμα ςξ ποϊβλημα ςηπ κξιμχμικήπ 
απανίχρηπ, ςχμ αμθοώπχμ πξσ αρυξλξσμςαι με ςη ζχική παοαγχγή.  

 Ξ Ϊλεγυξπ ςηπ ζχξκλξπήπ. ξ ρύρςημα πήγε ςξσπ μέξσπ κςημξςοότξσπ ρε 
καπεςαμιλίκια.  

 

 ΡσγκΪμςοχρη ρςξιυεάχμ και καςαγοατΫ για μα νΪοξσμε ςημ ηλικιακΫ ρϋμθερη ςξσ 
πληθσρμξϋ πξσ αρυξλεάςαι με ςξμ ςξμΪα ςηπ ζχικΫπ παοαγχγΫπ. 
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 Απαιςεάςαι η καθιΪοχρη ρσρςημΩςχμ  εμημΪοχρηπ και επιμϊοτχρηπ ςχμ κςημξςοϊτχμ 
και ςχμ μελιρρξκϊμχμ ρε θΪμαςα ρϋγυοξμηπ ςευμξγμχράαπ και ςα πλΫγμαςα πξσ 
στάρςαςαι ξ κλΩδξπ απϊ ςιπ εκΩρςξςε αμςάνξεπ καιοικΪπ ρσμθΫκεπ και κ αρθΪμειεπ πξσ 
ποξκαλξϋμ ζημιΪπ. 

 ΔμημΪοχρη ςξσ κϊρμξσ ρυεςικΩ με ςημ στιρςΩμεμη καςΩρςαρη και ςηπ εμτϋρηρηπ εκ 
μΪοξσπ ςηπ πξλιςεάαπ, ςηπ δΪρμεσρηπ απϊ ϊλεπ ςιπ πλεσοΪπ για ςη ρσμεογαράα και 
ατξράχρη ρςημ επάςεσνη ςχμ ςελικΩ επιλευθΪμςχμ ρςϊυχμ 

 Ηερμικϊ πλαάριξ για ΞμΩδεπ Οαοαγχγόμ ρςημ κςημξςοξτάα 

 Δσαιρθηςξπξάηρη ςξσ πληθσρμξϋ αγοξςικόμ – ξοειμόμ πεοιξυόμ.  
 

 

Λερξποόθερμεπ 

 Οοϊγοαμμα με δοΩρειπ πξσ θα βξηθΫρξσμ μα αοθεά η απανάχρη ςχμ αμθοόπχμ πξσ 
σπΩουει ρΫμεοα και  μα επιςοΪπει μα ζξσμ ϊλξι ξι εμπλεκϊμεμξι ανιξποεπόπ. 

 ΟοΪπει μα δημιξσογηθξϋμ αγοξςικΩ ρυξλεάα.  

 Ανιξπξάηρη και αμαβΩθμιρη ςηπ ΓεχογικΫ ΡυξλΫ ΛερραοΩπ, για μα απξςελΪρει ςημ 
πηγΫ ςηπ επιμϊοτχρηπ για ςξ  αγοϊςηπ επαγγελμαςάα. 

 Ανιξπξάηρη και αμαβΩθμιρη ςξσ Ρςαθμξϋ ΓεχογικΫπ Δοεϋμηπ ΑρχμΩςχμ –Ρςαθμϊπ 
εκπαάδεσρηπ, για μα απξςελΪρει ςημ πηγΫ ςηπ επιμϊοτχρηπ για ςξ  κςημξςοξτξ 
επαγγελμαςάα. 

 Ίδοσρη ρυξλΫπ ςσοξκξμάαπ. 

 ΟοΪπει μα εκμεςαλλεσςξϋμε ςη μΪα ΙΑΟ, ξι ρςϊυξι μαπ μα Ϊυξσμ αμαπςσνιακϊ 
υαοακςΫοα με δσμαςϊςηςα αειτξοάαπ 

 Μα καθιεοχθεά ςξ ποΩριμξ πιρςξπξιηςικϊ εκπαάδεσρηπ 
 

 

Λακοξποόθερμεπ 

 Βελςάχρηπ ςξσ επιπΪδξσ  –     ϊγκξσ ςευμικΫπ ρςΫοινηπ και ρσμβξσλεσςικόμ  
σπηοεριόμ. Ξι Ωμθοχπξι πξσ αρυξλξϋμςαι με ςη ζχικΫ παοαγχγΫ ποΪπει μα πειρθξϋμ 
μα  καθάρξσμ και μα ακξϋρξσμ και θα αουάρξσμ μα αρυξλξϋμςαι πεοιρρϊςεοξ και με 
ανιξποΪπεια με ςη δξσλεάα ςξσπ.   

 Βελςάχρη ςηπ πξιϊςηςαπ ζχΫπ ρςιπ αγοξςικΪπ και μειξμεκςικΪπ  πεοιξυΪπ με ξικξμξμικΫ, 
κξιμχμικΫ και   πξλιςιρςικΫ αμαβΩθμιρη 

 

Ρε θέμαςα πξσ ατξοξύμ: ξ Εχικό κετάλαιξ 

 

Άμερεπ 

 ΟοΪπει μα γάμεςαι καςαγοατΫ ςξσ σπΩουξμςξπ πληθσρμξϋ ρε αιγξποϊβαςα, και αλλΩ 
εάδη παοαγχγικόμ ζχόμ και εκμεςαλλεϋρεχμ 

 ΙαθιΪοχρη ποξγοαμμΩςχμ Ϊγκαιοηπ αμςάδοαρηπ ρε πεοιπςόρειπ εμτΩμιρηπ Ϋ 
ενΩπλχρηπ μξρημΩςχμ πξσ ποξκαλξϋμ ζημιΪπ ρςξ ζχικϊ κετΩλαιξ και ρςιπ μΪλιρρεπ. 

 ΑμΩπςσνη ρυεδάξσ δοΩρηπ  για αμςιμεςόπιρη  ζχξαμθοχπξμϊρχμ. 

 ΟοΪπει μα νεκιμΫρει η διαδικαράα ενσγάαμρηπ ςξσ ζχικϊσ κεταλαάξσ και ιδιαάςεοα ςηπ 
ΒοξσκΪλλχρηπ, ςηπ Οοξψξσραπ πμεσμξμάαπ και ςηπ Οαοατσμαςάχρηπ. 
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 Ζ πεοιτΪοεια ΙοΫςηπ ποΪπει μα λΩβει Ωμερα μΪςοα για ςξμ πεοιξοιρμϊ ςηπ αρθΪμειαπ 
<<NOSEMACERANA>> αλλΩ και ςχμ Ωλλχμ αρθεμειόμ τσρικΩ, πξσ Ϊυξσμ υςσπΫρει ςα 
μελάρρια ςηπ ΙοΫςηπ ςα ξπξάα κιμδσμεϋξσμ με αταμιρμϊ. 

 

Λερξποόθερμεπ 

 ΟοΪπει μα εκμεςαλλεσςξϋμε ςη μΪα ΙΑΟ, ξι ρςϊυξι μαπ μα Ϊυξσμ αμαπςσνιακϊ 
υαοακςΫοα με δσμαςϊςηςα αειτξοάαπ 

 Ανιξπξάηρη ΙοηςικΫπ τσλΫπ αλϊγχμ, ρϋμδερη με ςξσοιρμϊ 

 ΟοΪπει μα νεκιμΫρει η γεμεςικΫ βελςάχρη ςχμ ζόχμ. 

 Ζ ανιξπξάηρη και Ωλλχμ ειδόμ ζόχμ και αμΩδεινΫ ςξσπ, ϊπχπ πυ ςα κξσμΪλια κΩ  

 Ίδοσρη κΪμςοξσ γεμεςικΫπ βελςάχρηπ ρςη ΡυξλΫ ΑρχμΩςχμ  

 ΟοΪπει μα δημιξσογηθεά Ρςαθμϊπ ΔιαςΫοηρηπ Γεμεςικξϋ σλικξϋ ρςη ΡυξλΫ ΑρχμΩςχμ. 
 

Λακοξποόθερμεπ 

 Ανιξπξάηρη ςχμ μςϊπιχμ τσλόμ, μα αουάρει μα λειςξσογεά ςξ ΙΪμςοξ γεμεςικΫπ 
βελςάχρηπ. 

 Δνσγάαμρη ςξσ σπΩουξμςξπ ζχικξϋ κεταλαάξσ ςηπ πεοιτΪοειαπ ΙοΫςη με ποϊγοαμμα 
εκοάζχρηπ και ξοιρςικΫπ απαλλαγΫπ απϊ μξρΫμαςα & αμθοχπξμϊρξσπ , ςη διαυεάοιρη 
ςξσ ξπξάξσ μπξοεά μα αμαλΩβει η αιοεςΫ ΟεοιτΪοεια. ξϋςχπ όρςε μα εναρταλιρςεά η 
παοαγχγΫ πξιξςικόμ ποξψϊμςχμ  

 

 

Ρε θέμαςα πξσ ατξοξύμ: ιπ σπξδξμέπ 

 

Άμερεπ 

 Ανιξπξάηρη ςηπ στιρςΩμεμηπ  ρταγειξςευμικΫπ σπξδξμΫπ για ςημ παοαγχγΫ αρταλόμ 
και πξιξςικόμ ποξψϊμςχμ, με παοΩλληλη επενεογαράα ςχμ απξβλΫςχμ για ςημ 
ποξρςαράα ςξσ πεοιβΩλλξμςξπ. 

 Οοξόθηρη ςηπ Δημιξσογάα μξμΩδχμ ςσπξπξάηρηπ τοΪρκξσ παρςεοιχμΪμξσ γΩλακςξπ. 

 ΟαοΪμβαρη για απλξπξάηρη ρςιπ διαδικαράεπ για ρυΪδια βελςάχρηπ.  

 Απλξπξάηρη ςηπ διαδικαράαπ για ςημ υξοΫγηρη ςχμ αδειόμ άδοσρηπ και λειςξσογάαπ 
κςημξςοξτικόμ μξμΩδχμ και ςημ μξμιμξπξάηρη ςχμ ασθαάοεςχμ κςημξςοξτικόμ 
κςιρμΩςχμ. 

 Οοξόθηρη και εταομξγΫ  ποϊγοαμμα ενηλεκςοιρμξϋ ςχμ ρςΩβλχμ  

 Διεσκϊλσμρη, επιυξοΫγηρη ρςη εμεογειακΫ κΩλσφη με υοΫρη αμαμεόριμχμ πηγόμ 
εμΪογειαπ Ϋ βιξαεοάξσςχμ κςημξςοξτικόμ εκμεςαλλεϋρεχμ. 

 Ανιξπξάηρη ςξσ ΙΪμςοξσ ζχξαμθοχπξμϊρχμ Αμχγεάχμ. 
 

Λερξποόθερμεπ 

 Δημιξσογάα γεμικϊςεοχμ σπξδξμόμ ρςα σπΩουξμςα βξρκξςϊπια πυ σδοξδϊςηρη, κλπ 
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 Δημιξσογάα ρϋγυοξμχμ ρταγιξςευμικόμ σπξδξμόμ ρςξ μηρά για ςημ κΩλσφη ςχμ 
αμαγκόμ ςηπ πεοιτΪοειαπ για ςημ παοαγχγΫ αρταλόμ και πξιξςικόμ ποξψϊμςχμ, με 
παοΩλληλη επενεογαράα ςχμ απξβλΫςχμ για ςημ ποξρςαράα ςξσ πεοιβΩλλξμςξπ 

 Οοξόθηρη ςηπ ποϊςαρηπ ςξσ ΘΔ-ΘΣΛ για ςημ αμΩπςσνη παοαςηοηςηοάξσ κλάμαςξπ & 
κλιμαςικΫπ αλλαγΫπ ρςημ πεοιτΪοεια ΙοΫςηπ για σπξρςΫοινη ςηπ γεχογικΫπ 
(ποχςξγεμΫπ ςξμΪαπ) και ςξσοιρςικΫπ (ςοιςξγεμΫπ ςξμΪαπ) αμΩπςσνηπ.  

 ΟοΪπει μα εκμεςαλλεσςξϋμε ςη μΪα ΙΑΟ, ξι ρςϊυξι μαπ μα Ϊυξσμ αμαπςσνιακϊ 
υαοακςΫοα με δσμαςϊςηςα αειτξοάαπ 

 

Λακοξποόθερμεπ 

 Δημιξσογάα μικοόμ σδαςξδεναμεμόμ για ςημ εναρτΩλιρη επαοκξϋπ Ωοδεσρηπ για 
καλλιΪογεια κςημξςοξτικόμ τσςόμ και ςχμ αμαγκόμ ςχμ κςημξςοξτικόμ 
εκμεςαλλεϋρεχμ. 

 Ανιξπξάηρη ϊλχμ ςχμ σπξποξψϊμςχμ ζχικΫπ ποξΪλεσρηπ (μαλλά, δΪομα, αάμα, κξποιΩ, 
κλπ), εάςε για ςημ παοαρκεσΫ ζχξςοξτόμ (πυ αιμαςΩλεσοα Ϋ ποξψϊμςα διαςοξτΫπ για 
ζόα ρσμςοξτιΩπ), εάςε για Ωλλεπ υοΫρειπ (πυ σταμςξσογάα, κλπ), ρε ρσμεογαράα με 
Ωλλα κοΩςη ϊπξσ μπξοεά μα σπΩουει ρυεςικΫ ζΫςηρη 

 Δημιξσογάα διαμεςακξμιρςικξϋ κΪμςοξσ ποξόθηρηπ και εμπξοάαπ ςχμ παοαγϊμεμχμ 
ποξψϊμςχμ πυ ρςα αεοξδοϊμια Ϋ/και λιμΩμια ςξσ μηριξϋ 

 Ρσμεογαράα ϊλχμ ςχμ τξοΪχμ ςηπ ΙοΫςηπ και ςχμ επιρςημξμικόμ ιδοσμΩςχμ για ςη 
δημιξσογάα ιμρςιςξϋςξσ μελιρρξκξμάαπ πξσ θα ποξςεάμει και θα ρυεδιΩζει λϋρειπ ποξπ 
ϊτελξπ ςχμ μελιρρξκϊμχμ ςηπ ΙοΫςηπ. 

 Δημιξσογάα εογαρςηοάξσ αμΩλσρηπ πξιξςικόμ υαοακςηοιρςικόμ ςξσ Ιοηςικξϋ μελιξϋ. 

 ΣπξδξμΪπ για ςημ ΞοθξλξγικΫ διαυεάοιρη σδαςικόμ πϊοχμ 
 

Ρε θέμαςα πξσ ατξοξύμ: ξσπ βξρκξςόπξσπ 

 

Άμερεπ 

 ΞοθξλξγικΫ διαυεάοιρη βξρκϊςξπχμ. ΟοΪπει μα λητθξϋμ μΪςοα για ςξ ποϊβλημα ςηπ 
σπεοβϊρκηρηπ. 

 Ζ ρχρςΫ εταομξγΫ εμϊπ ποξγοΩμμαςξπ εκςαςικξπξάηρηπ μπξοεά μα δόρει δάκαιη λϋρη 
και μα εναρταλάρει ςξ ειρϊδημα ςξσ παοαγχγξϋ.   

 ΔμαλλακςικΫ: απξδΪρμεσρη επιδξςΫρεχμ απϊ ζχικϊ κετΩλαιξ. 

 α ρσρςΫμαςα βϊρκηρηπ, πξσ θα εταομξρςξϋμ ποΪπει μα ενειδικεσςξϋμ αμ δΫμξ Ϋ 
πεοιξυΫ δΫμξσ και μπξοεά μα  εάμαι:  

 

 • ΡσμευΪπ ρϋρςημα  

 

 • Ρϋρςημα αμαρςξλΫπ ςηπ βϊρκηρηπ  

 

 • Ρϋρςημα πεοιςοξπικΫπ βϊρκηρηπ 

(i) ασνΩμει ςημ παοαγχγΫ καςΩ 10-20% λϊγχ  αμαπαϋρεχπ ςχμ τσςόμ,         
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(ii)  παοΪυει ξμξιϊμξοτη βϊρκηρη και μεςΩ αμαβλΩρςηρη,    
     (iii)          ρσμβΩλλει ρςη διαςΫοηρη ςηπ επιθσμηςΫπ ρσμθΪρεχπ ςχμ  Αγοχρςχδόμ και ςχμ 

φσυαμθόμ  

 

 • Ρϋρςημα αμαρςξλΫπ και πεοιτξοΩπ ςηπ βϊρκηρηπ  

 

 Ζ επιλξγΫ ςξσ καςαλληλϊςεοξσ ρσρςΫμαςξπ θα γάμεςαι αμΩλξγα με ςξσπ ρςϊυξσπ πξσ θΪλξσμε 

μα επιςϋυξσμε. Γι‟ ασςϊ ποΪπει μα γάμει με πξλϋ ποξρξυΫ, ρε κΩθε πεοιξυΫ υχοιρςΩ, όρςε μα 

επιςεσυθξϋμ ςα επιθσμηςΩ απξςελΪρμαςα με ςξμ καλϋςεοξ δσμαςϊ ςοϊπξ.  

 Ιαθξοιρμϊπ κςημξςοξτικόμ ζχμόμ 

 Διεοεϋμηρη ςξσ βαθμξϋ βξρκξτϊοςχρηπ πξσ αμςΪυει η κΩθε πεοιξυΫ, Ανιξπξάηρη ςχμ 
στιρςΩμεμχμ μελεςόμ και επΪκςαρη ρςξσπ σπϊλξιπξσπ ΔΫμξσπ, ξϋςχπ όρςε μα σπΩουει 
αομξμικΫ ρσμβάχρη ςχμ ζόχμ και ςξσ πεοιβΩλλξμςξπ κι ετϊρξμ ποξκϋφει αμΩγκη, 
μεάχρη ςξσ αοιθμξϋ ςχμ εκςοετϊμεμχμ ζόχμ ρςξ μηρά. 
 

 

Λερξποόθερμεπ 

 ΑειτξοικΫ Διαυεάοιρη βξρκϊςξπχμ  

 Ανιξπξάηρη κςημξςοξτικόμ και Ωλλχμ τσςόμ, ϊπχπ πυ ςηπ υαοξσπιΩπ, ςξσ λξϋπιμξσ, κλπ για 
ςημ παοαγχγΫ ζχξςοξτόμ κι εναρτΩλιρη επΩοκειαπ ασςόμ 

 ΟοΪπει μα  τσςεσςξϋμ μελιρρξκξμικΩ τσςΩ. 

 ΟοΪπει μα εκμεςαλλεσςξϋμε ςη μΪα ΙΑΟ, ξι ρςϊυξι μαπ μα Ϊυξσμ αμαπςσνιακϊ 
υαοακςΫοα με δσμαςϊςηςα αειτξοάαπ 

 

Λακοξποόθερμεπ 

 ΙαςαγοατΫ σπαουϊμςχμ βξρκξςϊπχμ και βελςάχρΫ ςξσπ με τσςεϋρειπ για ςη 
διαςΫοηρη ςξσ πεοιβΩλλξμςξπ και ςημ εναρτΩλιρη επΩοκειαπ ζχξςοξτόμ 

 ΛεςαςοξπΫ ξοιρμΪμχμ πεοιξυόμ ρε Οοξξοιρμξϋπ 

 ΑσνημΪμη ποξρςαράα ςχμ δαρόμ(π.υρελΩκαμξ,ρϋμη,κοξϋρςα,βξοάζιακ.α) ιδιαάςεοα 
καςΩ ςημ θεοιμΫ πεοάξδξ. 

 Τϋςεσρη μελιρρξκξμικόμ τσςόμ ρε αμανιξπξάηςεπ κοαςικΪπ εκςΩρειπ πξσ θα 
μπξοξϋραμ μα εσδξκιμΫρξσμ ρςξ Ϊδατξπ ςηπ ΙοΫςηπ. 

 

 Έργα βελτίωσης της βλάστησης  
 

ΡπξοΩ – Τσςεϋρειπ: ξ ρημαμςικϊςεοξ μΪςοξ πξσ ποΪπει μα λητθεά εάμαι η μεάχρη ςηπ πάερηπ 

ςηπ βξρκΫπ. Ρε εκςΩρειπ πξσ Ϊυξσμ εοημόρει αοκεά μϊμξ η απξμΩκοσμρη ςηπ βϊρκηρηπ για 

ςξσλΩυιρςξμ Ϊμα υοϊμξ. Έςρι,  θα δξθεά η δσμαςϊςηςα εμεογξπξάηρηπ ειδόμ πξσ σπΩουξσμ 

ρςημ «ςοΩπεζα» ρπϊοχμ ςξσ εδΩτξσπ.  
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Κάπαμρη:  απξςελεά μάα απϊ ςιπ ρημαμςικϊςεοεπ βελςιχςικΪπ παοεμβΩρειπ ρςξσπ τσρικξϋπ 

βξρκϊςξπξσπ.  

 

ΙξπΫ: εταομξγΫ Ωλλχμ μΪρχμ (εκςϊπ ςηπ τχςιΩπ), ϊπχπ κξπΫ με μηυαμικΩ μΪρα ρε 

ρσμδσαρμϊ με λάπαμρη με Ωζχςξ και τόρτξοξ ρε ποξβλημαςικΪπ εκςΩρειπ.  

 

ΒιξλξγικΩ μΪρα: ΓεμικΩ μΪςοα πξσ εάμαι απαοαάςηςα για ςημ ξοθξλξγικΫ διαυεάοιρη ςχμ 

βξρκξςϊπχμ.  

 

ΟεοιτοΩνειπ: Ξι πεοιτοΩνειπ απξςελξϋμ ποξωπϊθερη για ςημ ξοθξλξγικΫ διαυεάοιρη ςχμ 

βξρκξςϊπχμ.  

 

Τσρικξά τοΩυςεπ:  ποξςεάμεςαι η διαςΫοηρη και βελςάχρη ςχμ σπαουϊμςχμ και η δημιξσογάα 

μΪχμ. Ξι τσςξτοΩυςεπ ποΪπει μα εάμαι πσκμξά και καςΩ ποξςάμηρη δάπλα ρε ποαμΫ, νεοξλιθιΪπ 

και ακαλλιΪογηςα κοΩρπεδα υχοατιόμ.  

 

 

 Έργα ποτίσματος τωμ ζώωμ  
 

 

 Δμημέρωση τωμ κτημοτρόφωμ Ηα ποΪπει μα γάμει σπϊ μξοτΫ ρεμιμαοάχμ εμημΪοχρη 
ρςξσπ κςημξςοϊτξσπ για ςιπ ΗεςικΪπ επιπςόρειπ πξσ θα Ϊυξσμ ϊλα ςα μΪςοα πξσ 
ποξςεάμξμςαι, ςϊρξ ρε ασςξϋπ και ςα ζόα ςξσπ,   ϊρξ και ρςξσπ βξρκϊςξπξσπ ςξσπ αλλΩ 
και ρςξ πεοιβΩλλξμ  – Ξικξρϋρςημα γεμικϊςεοα.  

 

 Δπίλυση του ιδιοκτησιακού ποξβλΫμαςξπ, ξοιξθΪςηρη ςχμ βξρκξςϊπχμ, 
κςημαςξγοΩτηρη, διεσθΪςηρη ςχμ δημξράχμ εκςΩρεχμ.  

 

 Δφαρμογή διαχειριστικώμ σχεδίωμ και διαυεάοιρη βξρκξςϊπχμ με βΩρη ςημ 
βξρκξψκαμϊςηςα.  

 

 Καθορισμός ζωμώμ απαγόρευσης βοσκής ρε απειλξϋμεμα απϊ καςΩοοεσρη 
ξικξρσρςΫμαςα.  

 

 Προώθηση τωμ προγραμμάτωμ περιβαλλομτικής εκπαίδευσηπΡε ϊλεπ ςιπ βαθμάδεπ 
ςηπ παιδεάαπ. Ανιξπξάηρη ςχμ μΪρχμ μαζικΫπ εμημΪοχρηπ για πεοιβαλλξμςικΫ παιδεάα.  
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 Καλλιέργεια κτημοτροφικώμ φυτώμ για τημ αιγοπροβατοτροφία Ζ καλλιΪογεια 
κςημξςοξτικόμ τσςόμ δάδει ρημαμςικΪπ πξρϊςηςεπ βξρκΫριμηπ ϋληπ ρςημ 
αιγξποξβαςξςοξτάα με ςημ παοαγχγΫ ραμόμ και μΪρχ ασςΫπ ςηπ διαδικαράαπ, 
ποξρςαράα ρςξσπ βξρκϊςξπξσπ. 

 

Ρε θέμαςα πξσ ατξοξύμ: ξ πεοιβάλλξμ 

Άμερεπ 

 ΟοΪπει μα σπΩονει Ωμερα ρυΪδιξ ΡΥΞΑΟ ρε κΩθε δΫμξ για μα νεκαθαοιρςεά πξσ γάμεςαι 
ςι υχοάπ μα ςρακόμεςαι ξ Ϊμαπ με ςξμ Ωλλξ και μα ρσμβαάμξσμ ϊλα ϊρα ρσμβαάμξσμ 
ρΫμεοα 

 ΟοΪπει μα ποξχθηθεά η δημιξσογάα μξμΩδχμ παοαγχγΫπ βιξαεοάξσ και ανιξπξάηρη για 
ηλεκςοικΫ εμΪογεια ξι ξπξάεπ θα επενεογΩζξμςαι και θα ανιξπξιξϋμ ςα απϊβληςα ςχμ 
κςημξςοξτικόμ εκμεςαλλεϋρεχμ και ςχμ μεςαπξιηςικόμ μξμΩδχμ άμερα 

 ξ μεγαλϋςεοξ αμαπςσνιακϊ εογαλεάξ κΩθε ΟεοιτΪοειαπ .ΟεοιξυΪπ ΜΑΞΣΠΑ 2000, ςξ 
ϊμξμα ςξσπ, δσρςσυόπ, δεμ δάμει μα καςαλΩβξσμ ξι πξλάςεπ και ξι τξοεάπ ςημ 
ποαγμαςικΫ διΩρςαρη ασςξϋ ςξσ εογαλεάξσ.   ΙαμξμικΩ Ϊποεπε μα ξμξμΩζεςαι ΕΩΖ 
γιαςά ξ ποαγμαςικϊπ ρςϊυξπ ςξσ θερμξϋ εάμαι η βελςάχρη ςηπ πξιϊςηςαπ ζχΫπ ςξσ 
ςξπικξϋ καςξάκξσ με εογαλεάξ ςξ πεοιβΩλλξμ και ςξμ πξλιςιρμϊ και με μΪθξδξ ςημ 
γμόρη, ςημ ρσμεογαράα, ςημ διατΩμεια και ςημ ρσμμεςξυΫ μα ςξ επιςϋυει. Δάμαι 
θερμικΩ καςξυσοχμΪμη απϊ ϊλεπ ςιπ πλεσοΪπ, ξικξμξμικΩ, μξμξθεςικΩ. Ξ πλξϋςξπ ςχμ 
ΜΑΞΣΠΑ μΪγιρςξπ (εμεογεάα, μεοϊ, διαςοξτικΩ ποξψϊμςα πξιϊςηςαπ, ςξσοιρμϊ 
πξιϊςηςαπ, μΪςαλλα – ξοσκςΩ, τσρικϊπ πλξϋςξπ κ.λπ.) και η Δ.Δ θΪλει ξι πεοιξυΪπ 
ασςΪπ μα γάμξσμ ξ ξδηγϊπ για μα μΩθξσμ ξι ςξπικΪπ κξιμχμάεπ μα διαυειοάζξμςαι ςξμ 
πλξϋςξ ςξσπ, παοΩδειγμα ποξπ μάμηρη. 

 Για μα γάμει ασςϊ και μα σπΩουει η απεσθεάαπ επατΫ μεςανϋ ςξπικΫπ κξιμχμάαπ και Δ.Δ. 
ποΪπει μα δημιξσογηθεά ξ ΤξοΪαπ Διαυεάοιρηπ  (Τ.Δ.) ρςξμ ϊπξιξ θα ρσμμεςΪυξσμ ΞΑ, 
πεοιτΪοεια, παμεπιρςΫμια, ειδικξά επιρςΫμξμεπ, ξι παοαγχγικξά τξοεάπ (ρσμαιςεοιρςικα 
παοξσριαζϊμεμξι) ΛΙΞ και πεοιβαλλξμςικξά ρϋλλξγξι. Ξ Τ.Δ. Ϊυει ραμ καθΫκξμ μα 
καςαγοΩφει ϊλξ ςξμ πλξϋςξ ςηπ πεοιξυΫπ μα ςξμ αμαλϋρει και μα εκτοΩρει Ϊμα 
Διαυειοιρςικϊ ΡυΪδιξ (αμαμεόμεςαι αμΩ πεμςαεςάα) ςξ ξπξάξ μεςΩ ςημ Ϊγκοιρη ςξσ απϊ 
εθμικξϋπ ςξπικξϋπ τξοειπ και ςημ Δ.Δ. δάμει ςξ δικαάχμα ρςημ κξιμχμάα ασςΫ μα κςάρει 
ςημ κξιμχμάα ςηπ αμενΩοςηςα απϊ κεμςοικΪπ επιλξγΪπ και μα διαλΪνει ςξμ δοϊμξ ςηπ. 

 

Λερξποόθερμεπ 

 Ζ ΙοΫςη ποΪπει μα μεςαςοαπεά ρε ποΩριμξ μηρά ρε ϊλξσπ ςξσπ ςξμεάπ. ΞλξκληοχμΪμη 
βιξλξγικΫ διαυεάοιρη και brand name. 

 ΟοΪπει μα εκμεςαλλεσςξϋμε ςη μΪα ΙΑΟ, ξι ρςϊυξι μαπ μα Ϊυξσμ αμαπςσνιακϊ 
υαοακςΫοα με δσμαςϊςηςα αειτξοάαπ 

 

Λακοξποόθερμεπ 

 Δημιξσογάα πεοιβαλλξμςικόμ ποξξοιρμόμ. Ξι ςξπικΪπ κξιμχμάεπ – πεοιτΪοειεπ 
διαλΪγξσμ ςξμ δοϊμξ ςξσπ με υχοξςανάα, ρυεδιαρμϊ και ρσμμεςξυΫ. 

 

Ρε θέμαςα πξσ ατξοξύμ: η ρύμδερη με ςη τσςική παοαγχγή και ςη ρσμδσαρμέμη και 

αειτόοξ διαυείοιρη όλχμ ςχμ παοαπάμχ 
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Άμερεπ  

 Άμερα μα αμαπςσυθεά η ημιξιξκξριςη και η ξικϊριςη  εκςοξτΫ και η ρσμπλΫοχρη ςξσ 
ειρξδΫμαςξπ και η ανιξπξάηρη ςχμ ελαιόμχμ και ϊλχμ ςχμ δοΩρεχμ ςηπ τσςικΫπ 
παοαγχγΫπ. 

 Ρϋμδερη ζχικΫπ με τσςικΫ παοαγχγΫ για μεάχρη κϊρςξσπ παοαγχγΫπ 
Λερξποόθερμεπ  

 Μα εκμεςαλλεσςξϋμε ςξ 70% πξσ εάμαι δεμδοόδειπ καλλιΪογειεπ με ρπξοΩ 
κςημξςοξτικόμ τσςόμ ρε ελαιόμεπ. (Μα βγΩλξσμε ραμϊ και μα καμξμε ξικξμξμάα ρςα 
λιπΩρμαςα). 

 α τσςικΩ σπξποξψϊμςα μα υοηριμξπξιηθξϋμ ραμ ζχξςοξτΪπ ( τϋλλξ ελιΩπ και 
ρςοΩτσλξ κΩ) 

 Ανιξπξάηρη ςχμ ξοειμόμ ϊγκχμ με  υχοξςανικϊ ρυεδιαρμϊ υοΫρεχμ γηπ , με  εκπϊμηρη 
ρυεδάχμ διαυεάοιρηπ απϊ ςξσπ ΔΫμξσπ και με τξοεάπ διαυεάοιρηπ ρςξσπ ξπξάξσπ θα 
ρσμμεςΪυξσμ ξι  ςξπικΪπ  κξιμχμάεπ. 

 

 Μα ποξυχοΫρξσμε ρε πξλσλειςξσογικϊςηςα. 

 Οοξόθηρη ςηπ  ΔιδακςικΫ τΩομα, μα αμξάνει μια ρε κΩθε μξμϊ..Δσοϋςεοεπ 
κςημξςοξτικΪπ ζόμεπ μα γάμξσμ, επά ςϊπξσ μικοΩ παοαδξριακΩ ςσοξκξμεάα, 
επιρκΪφιμξπ υόοξπ, καςαλϋμαςα για διαμξμΫ, ερςάαρη και εκπαάδεσρη για ςξμ ςοϊπξ 
παοαγχγΫπ ςχμ ποξψϊμςχμ. 

 ΟοΪπει μα εκμεςαλλεσςξϋμε ςη μΪα ΙΑΟ, ξι ρςϊυξι μαπ μα Ϊυξσμ αμαπςσνιακϊ 
υαοακςΫοα με δσμαςϊςηςα αειτξοάαπ 

 

Λακοξποόθερμεπ 

 Ζ ρυΪρη ΕχικΫπ με τσςικΫ παοαγχγΫ εάμαι αμΩπξδη (70-30) και ποξβλημαςικΫ, ςϊρξ 
απϊ ςη πλεσοΩ ςχμ κςημξςοϊτχμ ϊρξ και απϊ ςχμ αγοξςόμ (εκαςΪοχθεμ παοΩπξμα). 
ΟοΪπει μα σπΩονει ρσμεογαράα, ρσμεκμεςΩλλεσρη ζχςικξϋ υόοξσ πξσ Ϊυξσμ και ξι 2 
ςξμεάπ. ΑμςιρςοξτΫ κλάμαςξπ 

 ΣπξρςΫοινη εμϊπ βιόριμξσ μξμςΪλξσ εκςαςικΫπ κςημξςοξτάαπ με ρςϊυξ ςη μεοικΫ 
ασςΩοκεια ρε ζχξςοξτΪπ, ποξρςαράα ςξσ πεοιβΩλλξμςξπ, παοαγχγικΩ βξρκξςϊπια ρε 
υϊοςξ, αειτξοάα.  

 ΑμΩπςσνη και ποξόθηρη ρσρςημΩςχμ παοαγχγΫπ , πξσ μαπ δάμει η μΪα ΙΑΟ και ξδηγεά 
ποξπ ποξψϊμςα πξιϊςηςαπ/ποξρςαράα πεοιβΩλλξμςξπ. Απϊ ςξ 2015 θα δάμξμςαι 
εμιρυϋρειπ με πεοιβαλλξμςικΩ κοιςΫοια (πυ διαςΫοηρη ςξπάξσ). ΟοΪπει μα πΩμε ρε 
ξικξλξγικΫ, τσρικΫ παοαγχγΫ ποξψϊμςχμ (ρσγκοιςικϊ πλεξμΪκςημα). 

 Δημιξσογάα, ετϊρξμ εάμαι ετικςϊ, κςημξςοξτικόμ πΩοκχμ, ϊπξσ ςα ζόα θα μπξοξϋμ μα 
βϊρκξσμ, σπϊ ελεγυϊμεμεπ, ϊμχπ, ρσμθΫκεπ για ςημ ποξρςαράα ςξσ πεοιβΩλλξμςξπ 

 Δημιξσογάα μελιρρξκξμικόμ πΩοκχμ, ϊπξσ ξι μελιρρξκϊμξι θα μπξοξϋμ μα ςξπξθεςξϋμ ςα 
μελιρρξρμΫμη ςξσπ, υχοάπ ςξμ κάμδσμξ παοεμϊυληρηπ ςξσοιρςόμ 

 ΙαλλιΪογεια αοχμαςικόμ Ϋ/και κςημξςοξτικόμ τσςόμ για ςη μελιρρξκξμάα και ςημ παοαγχγΫ 
αιθεοάχμ ελαάχμ 

 Οοξόθηρη ςηπ  παοαγχγΫπ ζχξςοξτόμ (κςημξςοξτικόμ τσςόμ) ρςημ ΙοΫςη 

 Ζ αλληλενΩοςηρη ςηπ παοαδξριακΫπ μελιρρξκξμάαπ με ςξ πεοιβΩλλξμ εάμαι ιδιαάςεοα 
ρημαμςικΫ και η ιρξοοξπάα ασςΫπ ςηπ ρυΪρηπ ποΪπει μα διατσλαυθεά και μα διαςηοηθεά 
μελλξμςικΩ ποξπ ϊτελξπ ϊλχμ. 
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Ρε θέμαςα πξσ ατξοξύμ: η διαυείοιρη ςχμ εκμεςαλλεύρεχμ 

 

Άμερεπ 

 Απλξπξάηρη, ρςξμ βαθμϊ πξσ ασςϊ εάμαι ετικςϊ, ςξσ ρσρςΫμαςξπ ελΪγυξσ ςχμ παοαγχγόμ. 
ΡΫμεοα ρπαςαλξϋμ ςξ υοϊμξ για μα δικαιξλξγξϋμ ςιπ επιδξςΫρειπ και ϊυι για παοαγχγΫ. 

 ΙαθιΪοχρη μεθϊδχμ ρσρςημΩςχμ μεςατξοΩπ ςευμξγμχράαπ και ςευμικΫπ ρςΫοινηπ για 
ποξληπςικΫ ξοθξλξγικΫ διαυεάοιρη ςχμ εκμεςαλλεϋρεχμ.  

 Οοαγμαςξπξάηρη επιρκΪφεχμ ρε εκμεςαλλεϋρειπ πξσ λειςξσογξϋμ ξοθξλξγικΩ και εάμαι 
βιόριμεπ. ΟοξκειμΪμξσ μα αουάρξσμ μα πιρςεϋξσμ ρςιπ δσμαςϊςηςεπ καιμρςη δσμαμικΫ ςξσ 
κλΩδξσ. 

 Ανιξπξάηρη, ρςξμ βαθμϊ πξσ ασςϊ εάμαι ετικςϊ, σπξποξψϊμςχμ ελαιξσογεάχμ Ϋ Ωλλχμ 
σπξποξψϊμςχμ τσςικΫπ ποξΪλεσρηπ για ςη διαςοξτΫ ςχμ ζόχμ 

 

Λερξποόθερμεπ 

 

 Οοξόθηρη ςηπ δημιξσογάαπ ςχμ καςΩλληλχμ σπξδξμόμ εκρσγυοξμιρμξϋ  ςχμ 
εκμεςαλλεϋρεχμ. 

 ΙαθιΪοχρη εκδηλόρεχμ με αμςαλλαγΫ απϊφεχμ, εμπειοιόμ, και διΩυσρη 
ςευμξγμχράαπ ρε θΪμαςα εκςοξτΫπ ςχμ ζόχμ  και βοΩβεσρη εκςοξτΪχμ, ζόχμ 
ποξψϊμςχμ. ΔμπλξκΫ ςχμ δΫμχμ. 

 Δημιξσογάα και καθιΪοχρη ΟαγκοΫςιξσ Ρσμεδοάξσ Λελιρρξκξμάαπ. 

 Μα εμπλξσςιρςεά και μα ποξρςαςεσςεά η μελιρρξκξμικΫ υλχοάδα καθόπ και μα 
διατσλαυςεά ςξ δικαάχμα ποϊρβαρηπ ςξσ μελιρρξκϊμξσ ρςα δΩρη και ςιπ 
μελιρρϊςξπξσπ. 

 

Λακοξποόθερμεπ 

 ΑμΩπςσνη και διΩυσρη ρσρςημΩςχμ διαυεάοιρηπ ςχμ ζόχμ για παοαγχγΫ ποξψϊμςχμ 
πξσ θα εάμαι ρϋμτχμα με ςιπ απαιςΫρειπ ςηπ αγξοΩπ , ςηπ κξιμχμάαπ και θα ρΪβξμςαι ςξ 
πεοιβΩλλξμ και θα Ϊυξσμ ελΩυιρςεπ επιπςόρειπ ρςημ κλιμαςικΫ αλλαγΫ. 

 Ρϋμδερη ςχμ Δοεσμηςικόμ ΘδοσμΩςχμ και ςχμ Οαμεπιρςημάχμ με ςιπ εκμεςαλλεϋρειπ για 
μεςατξοΩ ςευμξγμχράαπ και ποξραομξγΫ ρςιπ αμΩγκεπ. 

 ΙαθιΪοχρη δοΩρεχμ για Ρϋμδερη ςηπ μεςαπξιηρηπ με ςημ παοαγχγικΫ διαδικαράα  ρςη 
ζχικΫ παοαγχγΫ. 

 Ανιξπξάηρη, ετϊρξμ εάμαι ετικςϊ, ποξψϊμςχμ ςηπ θΩλαρραπ, ϊπχπ ςα τϋκη, για ςημ 
παοαρκεσΫ ζχξςοξτόμ Ϋ βιξλιπΩρμαςξπ 

 

 

 



90 

 

Ρε θέμαςα πξσ ατξοξύμ: η διαυείοιρη και ςημ μεςαπξίηρη ςχμ ποξψόμςχμ 

Άμερεπ 

 Απαιςεάςαι η ποξόθηρη ςηπ δημιξσογάαπ σπξδξμόμ μεςαπξάηρηπ  πξσ εάμαι 
εγκλημαςικΩ ελλειμμαςικΫ. 

 Διεσκϊλσμρη ρςημ αδειδϊςηρη ςχμ μεςαπξιηςικόμ μξμΩδχμ αλλΩ με ςασςϊυοξμη 
ποξρςαράα ςξσ πεοιβΩλλξμςξπ. 

 α Ρταγεάα ποΪπει μα ενελιυθξϋμ και μα γάμξσμ δημξποαςΫοια κοΪαςξπ. ΡσμξλικΫ 
διαυεάοιρη ποξψϊμςξπ και σπξποξψϊμςξπ 

 ΟοΪπει μα εταομξρςεά  η μξμξθεράα για ςα μελιρρξκξμικΩ εογαρςΫοια για μα 
καςαυχοηθξϋμ ρςξ ςξπικϊ μηςόξ. 

 Οοξόθηρη ςηπ δημιξσογάαπ πεοιτεοειακόμ διεπαγγελμαςικόμ ξογαμόρεχμ για ςα 
ποξψϊμςα ςηπ ζχικΫπ παοαγχγΫπ. 

 

Λερξποόθερμεπ 

 ΟοΪπει μα εκμεςαλλεσςξϋμε ςη μΪα ΙΑΟ, για  ςημ δημιξσογάα μεςαπξιηςικόμ μξμΩδχμ 
και ςσπξπξιηςηοάχμ ςχμ ςξπικόμ κςημξςοξτικόμ ποξψϊμςχμ. 

 Απαοαάςηςη η ποξόθηρη ςηπ  ςσπξπξάηρηπ ςξσ κοΪαςξπ.  

 Έμταρη ρςη δημιξσογάα  σπξδξμόμ για ρςη ρσρκεσαράα ςη ρΫμαμρη και ςη διατΫμιρη. 

 ΟοΪπει μα ανιξπξιξϋμςαι ςα σπξποξψϊμςα ρταγΫπ, αμςά μα πληοόμξσμε ποϊρςιμα. 
ΥοειΩζξμςαι ρταγειξςευμικΪπ σπξδξμΪπ 

 

Λακοξποόθερμεπ 

 Έοεσμα αγξοΩπ για ςιπ ςΩρειπ ςξσ καςαμαλχςΫ μςϊπιξσ και νΪμξσ και εμημΪοχρη ςηπ 
ςξπικΫπ μεςαπξάηρηπ για Ϊγκαιοη ποξραομξγΫ. 

 

 

Ρε θέμαςα πξσ ατξοξύμ: ημ ποξώθηρη,  κεμςοικά, ςχμ ποξψόμςχμ με ςημ δημιξσογία 

Brand Name 

 

Άμερεπ 

 ΞογαμχμΪμη και ρσρςημαςικΫ ποξβξλΫ, με ξλξκληοχμΪμα ποξγοΩμμαςα βαριρμΪμα 
ρςη δημιξσογάα μιαπ ιρυσοΫπ εικϊμαπ για ςα κοηςικΩ ποξψϊμςα. 

 ΟοΪπει μα ποξχθηθεά Ωμερα η καςξυϋοχρη ςχμ ποξψϊμςχμ χπ ΟΞΟ, ΟΔΓΔΟ ρε γΩλα 
και ΙοΪαπ (μα τςιαυςξϋμ και μα καςαςεθξϋμ μελΪςεπ για καςξυϋοχρη κι Ωλλχμ 
γαλακςξκξμικόμ (ςσοξζξϋλι, αμθϊςσοξπ, νιμϊυξμςοξπ κλπ) τΪςα με Ωλλξ ϊμξμα πυ 
ρτΫμα.απΩκι ρσγλιμξ ,νσδΩςξ λξσκΩμικξ) 

 Σπϊ ςη ρκΪπη ςηπ ΟεοιτΪοειαπ μα διξογαμόμεςαι ΟαγκοΫςια Ϊκθερη αγοξςικόμ 
ποξψϊμςχμ. 

 ΟοΪπει μα βοξϋμε αγξοΩ- αγξοΪπ για μα πξϋλιξσμςαι ςα ποξψϊμςα μαπ ρε ανιξποεπΫ 
ςιμΫ  
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Λερξποόθερμεπ 

 Οοξόθηρη ςχμ ζχικόμ ποξψϊμςχμ κας‟αουΫμ ρςξσπ Έλλημεπ και δεσςεοεσϊμςχπ ρςξσπ 
νΪμξσπ, ξι ξπξάξι μπξοεά μα μημ εάμαι ςϊρξ ενξικειχμΪμξι με ςιπ δικΪπ μαπ γεϋρειπ . 

 ΟοξβξλΫ, μεςΩ απϊ παοαγχγΫ Οοξψϊμςχμ λάγχμ η μηδεμικόμ υιλιξμΪςοχμ και ελΩυιρςξ 
πεοιβαλλξμςικϊ απξςϋπχμα. 

 ΟοΪπει μα αμαδεικμϋεςαι η ιρςξοάα κΩθε παοαδξριακξϋ ποξψϊμςξπ και μα ποξβΩλλεςαι 
ρςξμ καςαμαλχςΫ. 

 Ήδη σπΩουξσμ μελΪςεπ και εογαράεπ πξσ μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ για μα 
καςαδεάνξσμ ςιπ ιδιαιςεοϊςηςεπ ςχμ κοηςικόμ ςϋπχμ μελιξϋ (θσμΩοι,πεσκξθϋμαοξ) και 
μα καςξυσοόρξσμ ςημ ςασςϊςηςα ςξσπ ρςημ ελλημικΫ και διεθμΫ αγξοΩ και μα 
ρςηοάνξσμ μια αάςηρη για Ο.Ξ.Ο Ϋ Ο.Γ.Δ ρςξ Ιοηςικϊ μΪλι 

 ξ Ιοηςικϊ μΪλι ποΪπει μα απξκςΫρει ςημ δικΫ ςξσ ςασςϊςηςα για μα αμςιμεςχπιρςεά ςξ 
ποϊβλημα ςηπ μξθεάαπ. 

Λακοξποόθερμεπ 

 Ρυεδιαρμϊπ για ςξ ςι θΪλξσμε μα εάμαι η ΙοΫςη ρε 10 υοϊμια και πχπ θα ςξ κΩμξσμε. 
Οξια ποξψϊμςα θΪλξσμε μα μεάμξσμ και πξσ και πξια μα αμςικαςαρςαθξϋμ και με ςι. 

 Ζ πεοιτΪοεια ΙοΫςηπ με ςιπ σπηοεράεπ ςηπ και ςημ ρσμεογαράα ςχμ μελιρρξκξμικόμ 
ρσλλϊγχμ ςηπ ΙοΫςηπ μα αμαλΩβει ςημ διατΫμιρη και ποξόθηρη ςξσ κοηςικξϋ μελιξϋ 
με δικϊ ςηπ BRANDNAME εναρταλάζξμςαπ extra ειρϊδημα ρςξσπ μελιρρξκϊμξσπ ςηπ 
ΙοΫςηπ πξσ θα Ϋθελαμ μα ρσμεογαρςξϋμ. 

 ΔιξογΩμχρη παοξσριΩρεχμ ςχμ  αγοξςικόμ ποξψϊμςχμ ρσμπεοιλαμβαμξμΪμξσ και ςξσ 
κοηςικξϋ μελιξϋ και ςχμ λξιπόμ ποξψϊμςχμ ςηπ κσφΪληπ εκςϊπ  ΔλλΩδαπ π.υ ρςιπ 
ΒοσνΪλλεπ σπϊ ςημ αιγάδα ςηπ πεοιτΪοειαπ για ςημ ποξόθηρη ςχμ κοηςικόμ ποξψϊμςχμ 
ρςξ ενχςεοικϊ. 

 

Ρε θέμαςα πξσ ατξοξύμ: ημ εταομξγή ςηπ μξμξθερίαπ με έλεγυξ από ςξ υχοάτι μέυοι ςξ 

ςοαπέζι 

Άμερεπ  

 

 ΟοΪπει μα αμςιμεςχπάζεςαι ςξ ποϊβλημα με ςιπ παοΩμξμεπ ειραγχγΪπ και 
ελλημξπξιΫρειπ. 

 ΟοΪπει μα επιβληθεά η ιυμηλαριμϊςηςα και η ποξρςαράα απϊ ςημ παγκξρμιξπξάηρη με 
ξσριαρςικξϋπ ΔλΪγυξσπ 

 ΟοΪπει μα γάμει ηλεκςοξμικΫ ρΫμαμρη για μα σπΩονει πλΫοηπ ςασςξπξάηρη, 
ιυμηλαριμϊςηςα 

 Δημιξσογάα ρΫμαςξπ – λξγϊςσπξσ, με ςξ ξπξάξ θα πιρςξπξιεάςαι η ςασςϊςηςα – ποξΪλεσρη εμϊπ 
ζχικξϋ ποξψϊμςξπ ϊςαμ ασςϊ υοηριμξπξιεάςαι ρε ρϋμθεςα ποξψϊμςα πυ ςσοά ρε ςσοϊπιςεπ, κλπ 
για απξτσγΫ υοΫρηπ ςηπ ξμξμαράαπ απϊ επιςΫδιξσπ και ποξρςαράα ςηπ εγυόοιαπ παοαγχγΫπ 

 Μα σπξυοεόμξμςαι ξι επιυειοΫρειπ πξσ ςσπξπξιξϋμ μΪλια μα αμαγοΩτξσμ ρςιπ ρσρκεσαράεπ ςξμ 
ςϊπξ ποξΪλεσρηπ ςξσ μελιξϋ και ςξμ παοαγχγϊ ελαυιρςξπξιόμςαπ Ϊςρι ςιπ πιθαμϊςηςεπ 
εναπΩςηρηπ ςξσ καςαμαλχςΫ 
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Λερξποόθερμεπ 

 ΔταομξγΫ καμϊμχμ HACCP απϊ ςξμ ρςΩβλξ μΪυοι και ςημ καςαμΩλχρη και ϊυι μϊμξ ρςη 
μεςαπξάηρη ςχμ ζχικόμ ποξψϊμςχμ 

 ΔπιςΩυσμρη ςχμ αδειξδξςΫρεχμ ςχμ μεςαπξιηςικόμ μξμΩδχμ και απξκλειρμϊπ ςχμ μημ 
μϊμιμχμ. 

. 

 

Ρε θέμαςα πξσ ατξοξύμ: ημ εμημέοχρη ςχμ καςαμαλχςώμ. Λέρα και ένχ από ςημ Ιοήςη 

και ςη ρύμδερη ςηπ Εχικήπ παοαγχγήπ με ςξμ ςξσοιρμό. 

Άμερεπ 

 Δημιξσογάα πεοιπςΪοχμ ρςιπ πϋλεπ ειρϊδξσ απϊ ςημ πεοιτΪοεια για ςα ποξψϊμςα 

 Δημιξσογάα απϊ ςξσπ κςημξςοξτικξϋπ ΔΫμξσπ εκθεςηοάχμ και ρημεάχμ ποξβξλΫπ ςχμ 
ποξψϊμςχμ ςξσ ΔΫμξσ ςξσπ. 

 Ρϋμδερη και αμΩδεινη ςχμ ηθόμ και εθάμχμ με ςημ ζχικΫ παοαγχγΫ και μα αμαδειυςεά 
ϊυι ςξ παοαμϋθι πξσ πξσλξϋμ ξι νΪμξι αλλΩ η αλΫθεια (Ωμερα) 

 Οοξόθηρη ςηπ υοΫρηπ ςχμ ςξπικόμ ζχικόμ ποξψϊμςχμ ρςα ςξπικΩ ερςιαςϊοια πυ 
υοΫρη ςηπ γοαβιΪοαπ ΙοΫςηπ ρςημ πάςρα, ρςιπ μακαοξμΩδεπ, κλπ, με ςασςϊυοξμη 
αματξοΩ ςξσ ιδιαάςεοξσ ασςξϋ ρσρςαςικξϋ ρςξ μεμξϋ 

 ΟοΪπει μα εμεογξπξιηθεά ςξ Ιοηςικϊ ρϋμτχμξ Οξιϊςηςαπ και Ξ CRETA CERT. 
 

Λερξποόθερμεπ 

 ΟοΪπει μα ξογαμχθεά η παοξσράα ςχμ ποξψϊμςχμ και η καςανάχρη ςξσπ ρςημ ρσμεάδηρη 
ςχμ μςϊπιχμ καςαμαλχςόμ ςχμ επιρκεπςόμ και υχοόμ ρςϊυξι πξσ ποΪπει μα 
επιλεγξϋμ.  

 ΟοΪπει μα βοεθξϋμ κάμηςοα για ςξσπ νεμξδϊυξσπ και ςα καςαρςΫμαςα μαζικΫπ ερςάαρηπ. 

 Δημιξσογάα μξμΩδχμ ξικξςξσοιρμξϋ για διαςΫοηρη εκμεςαλλεϋρεχμ ρε ξοειμΪπ και 
μειξμεκςικΪπ πεοιξυΪπ, ρε ρσμδσαρμϊ με ποξόθηρη ςξσοιρςικόμ δοαρςηοιξςΫςχμ 
γεσριγμχράαπ 

 

Λακοξποόθερμεπ 

 Δμάρυσρη ςχμ ρυΪρεχμ ςξσ αγοξςικξϋ υόοξσ με ςα αρςικΩ κΪμςοα και ςιπ  
αμεπςσγμΪμεπ ςξσοιρςικΪπ πεοιξυΪπ. 

 Άμβλσμρη ςχμ αμιρξςΫςχμ ρε επάπεδξ ΔΫμχμ ςηπ  πεοιτΪοειαπ 

 ΙαςαγοατΫ (πξσ ιρξδσμαμεά με διΩρχρη αμΩδεινη) ϊλξσ ςξσ πλξϋςξσ ςηπ ΙοΫςηπ και 
ςα ιδιαάςεοα υαοακςηοιρςικΩ ςξσ κΩθε εμϊπ ( Υλχοάδα , παμάδα αμΩ εάδξπ ,καςηγξοάα 
και γεχγοατικΫ κΩλσφη, ΑουαιξλξγικΩ, βσζαμςιμΩ μμημεάα αμΩ εάδξπ και καςηγξοάα 
και ςξπξθεράα., ΟξςΩμια, οσΩκια, πηγΪπ (ιαμαςικΪπ), ταοΩγγια, ξοξπΪδια, ρπΫλαια, 
δΩρη, γεχλξγικΩ πεςοόμαςα, μξμξπΩςια (παλιΩ και μΪα), ΔιαςοξτικΪπ ειδικϊςηςεπ και 
εξοςΪπ – παμηγϋοια)  

 Ανιξπξάηρη λχμ ςχμ τξοΪχμ (πξλιςιρςικξά και πεοιβαλλξμςικξά ρϋλλξγξι ΙοΫςηπ κΩ) 
για μα δημιξσογΫρξσμε ςξ δάκςσξ διΩυσρηπ γμόρηπ και πληοξτξοάαπ Ϊςρι όρςε μα 
ποξχθξϋμςαι ςα ςξπικΩ ποξψϊμςα και σπηοεράεπ πξλιςιρμϊπ κλπ) 
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Οοξβλήμαςα – ποξςάρειπ ςξμέα αλιείαπ. 

 α ρημαμςικϊςεοα ποξβλΫμαςα ςξσ ξμΪα ςηπ Αλιεάαπ, ρσμξφάζξμςαι παοακΩςχ:  

Α) Μξμξθερία: 

 1) Άδειεπ αλιείαπ.  

 Αμαθεώοηρη ςξσ Ο.Δ.666/66. 

ξ γεγξμϊπ ϊςι η υξοΫγηρη επαγγελμαςικόμ αδειόμ αλιεάαπ ρε ρκΩτη ρςηοάζεςαι ρςξ Β.Δ. 

666/66 εάμαι Ϊμα ποϊβλημα . ΥοειΩζεςαι αμαθεόοηρη με βΩρη και ςιπ ρημεοιμΪπ ρσμθΫκεπ. 

Δάμαι Ϊμα θΪμα ςξ ξπξάξ η πξλιςεάα θα ποΪπει μα ςξ ποξυχοΫρει και μα νεκαθαοάρει πξιξι θα 

εάμαι ξι επαγγελμαςάεπ αλιεάπ. Ηα ρσμευάρξσμ ξι αγοϊςεπ και ξι πεοιρςαριακΩ εογαζϊμεμξι ρε 

Ωλλεπ εογαράεπ μα μπξοξϋμ μα εάμαι επαγγελμαςάεπ; ι θα γάμει με ςα μικοΩ μηριΩ πξσ θΪλξσμε 

μα μημ εγκαςαλειτθξϋμ; Ηα σπΩουει ειδικΫ μεςαυεάοιρη για ςξσπ καςξάκξσπ ασςξϋπ μα 

μπξοξϋμ μα εάμαι επαγγελμαςάεπ αλιεάπ και παοΩλληλα μα κΩμξσμ κΩπξια Ωλλη εογαράα;  

ξ θΪμα ασςϊ ατξοΩ βΪβαια ϊλη ςημ ελλημικΫ επικοΩςεια, δεδξμΪμξσ ϊςι ξι Ωδειεπ ασςΪπ δεμ 

εάμαι ςξπικξϋ υαοακςΫοα. 

 2) Λέθξδξι αλιείαπ. 

 Δκρσγυοξμιρμόπ αλιεσςικήπ μξμξθερίαπ. 

ΟοξκειμΪμξσ μα ποξρςαςεσςξϋμ ςα αλιεσςικΩ απξθΪμαςα, ςα ξπξάα σπεοαλιεϋξμςαι, θα ποΪπει 

μα εκρσγυοξμιρςεά η αλιεσςικΫ μξμξθεράα (μΪγεθξπ αμξάγμαςξπ ςχμ διυςϋχμ, μΪγεθξπ και 

αοιθμϊπ αγκιρςοιόμ κ.λ.π.). 

 3) Αλιεσςικόπ ξσοιρμόπ. 

 Μξμξθεςικό πλαίριξ πξσ θα επιςοέπει ρςξσπ επαγγελμαςίεπ αλιείπ μα αρυξλξύμςαι 

με ςξμ αλιεσςικό ςξσοιρμό. 

O αλιεσςικϊπ ςξσοιρμϊπ δάμει ςημ δσμαςϊςηςα ρε πλξιξκςΫςεπ επαγγελμαςικόμ αλιεσςικόμ 

ρκατόμ, μα αρυξλξϋμςαι με ςξμ αλιεσςικϊ ςξσοιρμϊ, απξκςόμςαπ Ϊμα ρσμπληοχμαςικϊ 

ειρϊδημα, απαοαάςηςξ για ςξσπ άδιξσπ, πξσ θα βξηθΫρει ρςημ βιχριμϊςηςα ςχμ αλιεσςικόμ 

ςξσπ επιυειοΫρεχμ. Ζ δοαρςηοιϊςηςα ασςΫ αμ και εταομϊζεςαι ρε Ωλλεπ υόοεπ π.υ. ρςημ 

γειςξμικΫ Θςαλάα, δεμ εταομϊζεςαι ακϊμα ρςημ υόοα μαπ, επειδΫ απαιςεάςαι αλλαγΫ ςηπ 

αλιεσςικΫπ μξμξθεράαπ. Ξ καθξοιρμϊπ μξμξθεςικξϋ πλαιράξσ πξσ θα διΪπει ςξμ αλιεσςικϊ 

ςξσοιρμϊ μαζά με ςημ ρυεςικΫ ποξραομξγΫ ςηπ αλιεσςικΫπ μξμξθεράαπ, εάμαι ζηςξϋμεμα, για ςημ 

Ϊμαονη ασςΫπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ και ρςημ υόοα μαπ. 

 4) Έλεγυξπ αλιεσμάςχμ. 

 Έκδξρη καμξμιρμξύ λειςξσογίαπ αλιεσςικώμ κλιμακίχμ. 

Ηα ποΪπει μα εκδξθεά ξ Ιαμξμιρμϊπ λειςξσογάαπ ςχμ αλιεσςικόμ κλιμακάχμ ελΪγυξσ μχπόμ 

αλιεσςικόμ ποξψϊμςχμ, ρϋμτχμα με ςξμ Μϊμξ 2538/97, ϊπχπ ασςϊπ ςοξπξπξιΫθηκε με ςξμ Μ. 

2945/2001. α αλιεσςικΩ κλιμΩκια δεμ μπξοξϋμ μα λειςξσογΫρξσμ και ξσριαρςικΩ ξ Μϊμξπ Ϊυει 

καςαρςεά αμεμεογϊπ. Ξι Ϊλεγυξι πξσ γάμξμςαι ρΫμεοα απϊ ςα Κιμεμαουεάα και ςημ Δ/μρη 

Δμπξοάξσ, υχοάπ ςημ παοξσράα Θυθσξλϊγχμ και με δεδξμΪμη ςημ Ϊλλειφη ςξσ απαιςξϋμεμξσ 

ποξρχπικξϋ ρςιπ παοαπΩμχ σπηοεράεπ, εάμαι αμεπαοκεάπ , με απξςΪλερμα ρσυμΩ ρςημ αγξοΩ 

μα διακιμξϋμςαι σπξμεγΪθη αλιεϋμαςα. 

 5) Απξζημίχρη ςχμ αλιέχμ για καςαρςοξτέπ. 
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 Μξμξθεςική ούθμιρη για ςημ απξζημίχρη αλιέχμ για καςαρςοξτέπ.  

Απξζημάχρη ςχμ αλιΪχμ για ζημιΪπ πξσ παθαάμξσμ ςα ρκΩτη και ξ ενξπλιρμϊπ ςξσπ, υχοάπ 

σπαιςιϊςηςα ςξσπ, απϊ αρσμΫθη θαλαρρξςαοαυΫ Ϋ απϊ διΩτξοα ποξρςαςεσϊμεμα εάδη 

(δελτάμια, τόκιεπ κλπ). 

Δάμαι ξ μξμαδικϊπ κλΩδξπ ςξσ ποχςξγεμΫ ςξμΪα, πξσ δεμ απξζημιόμεςαι απϊ πξσθεμΩ και θα 

ποΪπει ςξ αομϊδιξ Σπξσογεάξ Ηαλαρράχμ ΣπξθΪρεχμ ΜΫρχμ & Αλιεάαπ, μα κΩμει εμΪογειεπ για 

ςημ λϋρη ςξσ ρξβαοξϋ ασςξϋ ποξβλΫμαςξπ. 

 6) οξπξπξίηρη ςξσ Ο.Δ. 261/91 όρξμ ατξοά ςημ ιππξδύμαμη ςχμ μηυαμώμ ςχμ 

αλιεσςικώμ ρκατώμ. 

 Λάα απϊ ςιπ βαρικΪπ αουΪπ ςηπ ΙξιμΫπ ΑλιεσςικΫπ ΟξλιςικΫπ (ΙΑΟ) εάμαι η διαςΫοηρη ςχμ 

αλιεσςικόμ απξθεμΩςχμ ποξπ ϊτελξπ ςχμ μελλξμςικόμ γεμεόμ. Ζ ΙΑΟ αμαμξοτόθηκε απϊ 

1/3/2003 με ςξμ ΙΑΜ (ΔΙ) 2371/2002 και ιρυϋει για μάα δεκαεςάα. Ρϋμτχμα με ςξμ καμξμιρμϊ 

ξ κξιμξςικϊπ ρςϊλξπ θα ποΪπει μα μειχθεά ποξκειμΪμξσ μα εσθσγοαμμιρθεά με ςξσπ 

διαθΪριμξσπ πϊοξσπ και θα ποΪπει μα θερπιρςξϋμ ειδικΩ μΪςοα ποξκειμΪμξσ μα επιςεσυθεά ξ 

ρςϊυξπ ασςϊπ, ρσμπεοιλαμβαμξμΪμξσ ςξσ καθξοιρμξϋ επιπΪδχμ αματξοΩπ για ςημ αλιεσςικΫ 

ικαμϊςηςα ςξσ ρςϊλξσ, ςχμ ξπξάχμ δεμ επιςοΪπεςαι η σπΪοβαρη καθόπ και εμϊπ ειδικξϋ μΪρξσ 

για ςημ ποξόθηρη ςηπ διΩλσρηπ ςχμ αλιεσςικόμ ρκατόμ και εθμικόμ καθερςόςχμ 

ειρϊδξσ/ενϊδξσ απϊ ςξμ ρςϊλξ.  

Έμα απϊ ςα μΪςοα για μα διαςηοηθξϋμ ςα ιυθσαπξθΪμαςα εάμαι ξ πεοιξοιρμϊπ ςηπ αλιεσςικΫπ 

ποξρπΩθειαπ και επξμΪμχπ η δσμαμικϊςηςα ςξσ ρςϊλξσ μαπ. 

Ζ ασρςηοΫ ςΫοηρη ςχμ ϊοχμ ςξσ Ο.Δ. 261/91 απξοοΪει απϊ ςιπ σπξυοεόρειπ πξσ Ϊυει η υόοα 

μαπ μα μημ ασνΫρει ςημ δσμαμικϊςηςα ςξσ ρςϊλξσ ςηπ (υχοηςικϊςηςα ρκατόμ και ιππξδϋμαμη 

μηυαμΫπ) λϊγχ ςηπ ΙΑΟ. Ρε διατξοεςικΫ πεοάπςχρη η υόοα μαπ κιμδσμεϋει μα σπξρςεά 

κσοόρειπ. Ωρςϊρξ πιρςεϋξσμε ϊςι η δΪρμεσρη ςηπ ιππξδϋμαμηπ ςχμ μηυαμόμ ςχμ αλιεσςικόμ 

ρκατόμ, ρυεςάζεςαι ϊυι μϊμξ με ςημ δσμαμικϊςηςα αλλΩ και με ςημ αρτΩλεια ςξσ ρκΩτξσπ και 

ποξςεάμξσμε ςημ απελεσθΪοχρη ςηπ, λϊγχ ςηπ βαοϋμξσραπ ρημαράαπ ςηπ ςελεσςαάαπ. 

Β) Σπξδξμέπ: 

 1) Αλιεσςικά καςατύγια. 

 Βελςίχρη βαρικώμ σπξδξμώμ αλιεσςικώμ καςατσγίχμ. 

α αλιεσςικΩ καςατϋγια ρςεοξϋμςαι, ρυεδϊμ ρςξ ρϋμξλξ ςξσπ, βαρικόμ σπξδξμόμ και 

ενσπηοεςξϋμ ρυεδϊμ μϊμξ ςξμ ελλιμεμιρμϊ ςχμ ρκατόμ . Έογα πξσ θα βελςιόρξσμ ςιπ 

σπηοεράεπ πξσ παοΪυξμςαι ρςξσπ αλιεάπ ϊπχπ π.υ. Βελςάχρη ςχμ ρσμθηκόμ εκτϊοςχρηπ, 

σγιειμΫπ και απξθΫκεσρηπ, ποξμΫθειαπ κασράμχμ, πΩγξσ, μεοξϋ και ηλεκςοικΫπ εμΪογειαπ, 

ρσμςΫοηρηπ ςχμ αλιεσςικόμ ρκατόμ  και επιρκεσΫπ ςξσ ενξπλιρμξϋ ςχμ μπξοξϋμ μα 

εμςαυθξϋμ ρςξ μΪςοξ 3.3. ςξσ ΔΟΑΚ 2007-2013. ΡυεςικΪπ ποξςΩρειπ μπξοξϋμ μα σπξβληθξϋμ 

απϊ ςξσπ τξοεάπ διαυεάοιρηπ ςχμ αλιεσςικόμ καςατσγάχμ (Ξογαμιρμϊπ ΚιμΪμα Ζοακλεάξσ και 

ΔημξςικΩ ΚιμεμικΩ αμεάα). 

 2) Δμπξοία αλιεσςικώμ ποξψόμςχμ. 

 Ίδοσρη ιυθσξρκαλώμ ή ιυθσαγξοώμ για υξμδοική πώληρη μχπώμ αλιεσμάςχμ. 

Ζ μϊμη ιυθσϊρκαλα πξσ λειςξσογεά ρςημ ΙοΫςη, εάμαι ρςημ Ρξϋδα Υαμάχμ, απ‟ ϊπξσ 

διακιμξϋμςαι ςα αλιεϋμαςα πξσ ποξξοάζξμςαι για υξμδοικΫ πόληρη, μεςΩ ςξμ απαοαάςηςξ 

Ιςημιαςοικϊ Ϊλεγυξ. ΟοξβλΫμαςα χρςϊρξ δημιξσογξϋμςαι με ςημ σπξυοΪχρη διακάμηρηπ ςχμ 
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αλιεσμΩςχμ μΪρχ ιυθσϊρκαλαπ, απϊ απξμακοσρμΪμεπ πεοιξυΪπ και για μικοΪπ πξρϊςηςεπ 

(Οαλαιϊυχοα, ΡτακιΩ κ.λ.π.) 

ρξμ ατξοΩ ςξ ΖοΩκλειξ, η υξμδοικΫ πόληρη ςχμ μχπόμ αλιεσμΩςχμ, γάμεςαι ρςξ κΪμςοξ ςηπ 

πϊληπ κΩςχ απϊ απαοΩδεκςεπ ρσμθΫκεπ με πξλλΩ ποξβλΫμαςα ϊπχπ κσκλξτξοιακϊ, 

διαςΩοανη κξιμΫπ ηρσυάαπ, πεοιβαλλξμςικΩ ποξβλΫμαςα.  Ζ σπηοεράα ρε ρσμεογαράα με ςξμ 

Ξ.Κ.Ζ. ποξχθξϋρε ςημ δημιξσογάα Θυθσϊρκαλαπ ρςημ ΚιμεμικΫ ζόμη πξσ θα Ϊδιμε λϋρη ρςξ 

ποϊβλημα ςηπ διακάμηρηπ ςχμ αλιεσμΩςχμ  και ςξσ σγειξμξμικξϋ ελΪγυξσ ασςόμ.  

ΛΪυοι ρΫμεοα δεμ Ϊυει ποξυχοΫρει μια ςΪςξια διαδικαράα και δεμ ταάμεςαι απϊ πλεσοΩπ ΞΚΖ 

μα σπΩουει ρςξσπ Ωμερξσπ ρςϊυξσπ ςξσ η δημιξσογάα Θυθσϊρκαλαπ. 

Ξ ΔΫμξπ Ζοακλεάξσ θΪλξμςαπ μα βξηθΫρει ρςξ παοαπΩμχ ποϊβλημα, ποϊςειμε ςημ άδοσρη 

ΘυθσαγξοΩπ υξμδοικΫπ πόληρηπ αλιεσμΩςχμ ρςη θΪρη «Λαϋοξπ ΡπΫλιξπ» πεοιξυΫ ΜΪαπ 

ΚαυαμαγξοΩπ (εκςϊπ λιμεμικΫπ ζόμηπ), ςημ ξπξάα εάυε εγκοάμει ςξ Δ.Ρ. Ωρςϊρξ η ποϊςαρη ασςΫ 

δεμ ποξυόοηρε. Ρε ρυεςικΫ αλληλξγοατάα ςηπ σπηοεράαπ μαπ με ςιπ αομϊδιεπ σπηοεράεπ ςξσ 

Σπ.Α.Αμ.κ΄ οξτάμχμ ποξκειμΪμξσ μα ενεςαρςεά η δσμαςϊςηςα υοημαςξδϊςηρηπ ιυθσαγξοΩπ 

υξμδοικΫπ πόληρηπ ρςξ ΖοΩκλειξ, ασςΫ ταάμεςαι μα σπΩουει, ϊρξμ ατξοΩ ςξ μΪςοξ 3.3 ςξσ 

Δ.Ο.ΑΚ. 2007-2013, μϊμξ για εμςϊπ ςηπ ζόμηπ λιμΪμα ποξςΩρειπ. 

Ρςξσπ Μξμξϋπ Καριθάξσ και Πεθϋμμξσ, δεμ σπΩουξσμ ξογαμχμΪμξι υόοξι διακάμηρηπ μχπόμ 

αλιεσμΩςχμ. 

Γ) Δπιυειοηριακό Οοόγοαμμα αλιείαπ 2007-2013. 

Άμερη ποξκήοσνη όλχμ ςχμ μέςοχμ ςξσ Δ.Ο.ΑΚ. 2007-2013. 

ξ μΪξ Δ.Ο.ΑΚ. 2007-2013, Ϊυει Ϋδη καθσρςεοΫρει μα εμεογξπξιηθεά και ςα μΪςοα για ςα ξπξάα 

σπΩουει ποϊρκληρη σπξβξλΫπ ποξςΩρεχμ, εάμαι ςα παοακΩςχ:  

(πηγΫ: www.alieia.gr, εμημΪοχρη 20-5-2011) 

ΛΔ

Π

Ξ 

ΟΠ

ΞΡ

ΙΚ

ΖΡ

Ζ 

ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΟΠΞΨΟΞΚΞ

ΓΘΡΛΞΡ 

ΣΟΞΚΞΘΟΞ ΔΜΑΠΝΖ ΚΖΝΖ 

1.

1 

1Ζ  Λϊμιμη παϋρη αλιεσςικόμ 

δοαρςηοιξςΫςχμ 

50.267.000,

00 εσοό 

 1/3/2011 31/7/201

1 

2.

2 

1Ζ  Αλιεάα ερχςεοικόμ σδΩςχμ   8/3/2010 - 

3.

2 

2Ζ  Οοξρςαράα και αμΩπςσνη 

σδοϊβιαπ παμάδαπ & υλχοάδαπ 

2.300.000,0

0 εσοό 

257.637,00 

εσοό 

8/3/2010 - 

3.

3 

1Ζ  Αλιεσςικξά λιμΪμεπ, ςϊπξι 

εκτϊοςχρηπ καςατϋγια 

30.000.000,

00 εσοό 

10.000.000,

00 εσοό 

15/10/20

08 

- 

Δ) Οοξρςαρία θαλάρριξσ πεοιβάλλξμςξπ. 

Δημιξσογία ποξρςαςεσόμεμχμ θαλάρριχμ πεοιξυώμ. 

http://www.alieia.gr/
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Δάμαι γεγξμϊπ ϊςι ςξ θαλΩρριξ πεοιβΩλλξμ σπξβαθμάζεςαι ρσμευόπ και ςα αλιεϋμαςα 

μειόμξμςαι. ΙαθημεοιμΩ γιμϊμαρςε μΩοςσοεπ παοαπϊμχμ απϊ ςξσπ αλιεάπ για ςημ δοαμαςικΫ 

μεάχρη ςχμ ιυθσξαπξθεμΩςχμ. Ζ δημιξσογάα ποξρςαςεσϊμεμχμ πεοιξυόμ, εάςε με ςημ 

δημιξσογάα ςευμιςόμ στΩλχμ, εάςε με ςημ δημιξσογάα θαλΩρριχμ πΩοκχμ, θα βξηθΫρει ρςημ 

ποξρςαράα ςξσ πεοιβΩλλξμςξπ, ρςημ αϋνηρη ςχμ ιυθσαπξθεμΩςχμ και θα αμαπςϋνει ςξμ 

καςαδσςικϊ ςξσοιρμϊ. 

Ζ καθσρςΪοηρη ςηπ εμεογξπξάηρηπ ςξσ Δ.Ο.ΑΚ. 2007-2013 και η απξσράα υοημαςξδϊςηρηπ για 

μελΪςεπ, εάμαι αομηςικΫ για ςξμ ςξμΪα. 

ξ Θμρςιςξϋςξ ΗαλΩρριαπ Βιξλξγάαπ & ΓεμεςικΫπ ρε ρσμεογαράα με ςξ Θμρςιςξϋςξ Βιξλξγικόμ 

Οϊοχμ ςξσ ΔΚΙΔΗΔ, εκπϊμηραμ ςξ 2008, ρςα πλαάρια ςξσ Δ.Ο. Αλιεάαπ, μια εμπεοιρςαςχμΪμη 

χκεαμξγοατικΫ και ιυθσξλξγικΫ μελΪςη ςξσ κϊλπξσ ςηπ ΛερραοΩπ. 

Ζ πξλσδιΩρςαςη ασςΫ μελΪςη, εάυε χπ ρςϊυξ ςημ διεοεϋμηρη ςηπ καςΩρςαρηπ ςξσ θαλΩρριξσ 

ξικξρσρςΫμαςξπ ςξσ κϊλπξσ, με απξκλειρςικϊ ρςϊυξ ςημ ξοθξλξγικΫ διαυεάοιρη ςχμ ςξπικόμ 

αλιεσςικόμ πϊοχμ. Ρςα ρσμπεοΩρμαςα ςηπ, σπξρςηοάυθηκε με ρϋγυοξμα επιρςημξμικΩ 

χκεαμξγοατικΩ / ιυθσξλξγικΩ κοιςΫοια, η αμαγκαιϊςηςα άδοσρηπ δϋξ ποξρςαςεσϊμεμχμ 

αλιεσςικόμ πεοιξυόμ, ρςξ κεμςοικϊ παοΩκςιξ ςμΫμα ςξσ κϊλπξσ. Ρςημ ρσμΪυεια ςξ 2010, ςξ 

ΔΚΙΔΗΔ εκπϊμηρε μάα μελΪςη με ςάςλξ: «Διεοεϋμηρη ςευμικξ-ξικξμξμικόμ ποξδιαγοατόμ, για 

ςημ δημιξσογάα ποξρςαςεσϊμεμχμ θαλΩρριχμ πεοιξυόμ ρςξμ κϊλπξ ςηπ ΛερραοΩπ, με υοΫρη 

ςευμξλξγάαπ ςευμηςόμ στΩλχμ – ειδικΫ μελΪςη ρκξπιμϊςηςαπ.» για λξγαοιαρμϊ ςχμ 

Μξμαουιακόμ ΑσςξδιξικΫρεχμ Ζοακλεάξσ και Πεθϋμμξσ. Ζ μελΪςη ασςΫ ρςηοάυθηκε ρςα 

ρσμπεοΩρμαςα ςχμ μελεςόμ πξσ ποξηγΫθηκαμ ρςημ πεοιξυΫ ςξσ κϊλπξσ απϊ ςξ 1988 μΪυοι ςξ 

2008, αλλΩ και ρςημ ρσλλξγΫ μΪχμ ποχςξγεμόμ χκεαμξγοατικόμ και ιυθσξλξγικόμ 

δεδξμΪμχμ και απαοαάςηςχμ ρσμπληοχμαςικόμ πληοξτξοιόμ, ρυεςικΩ με ςξ ξικξρϋρςημα ςξσ 

κϊλπξσ. ΛΪρα απϊ ςημ επενεογαράα ϊλχμ ςχμ δεδξμΪμχμ, πξσ εμςΩυθηκαμ ρςξ ςξπικϊ 

κξιμχμικξ – ξικξμξμικϊ πλαάριξ και ςα ποξβλΫμαςα Ωρκηρηπ ςηπ αλιεσςικΫπ δοαρςηοιϊςηςαπ 

ρςημ πεοιξυΫ, η μελΪςη καςΪδεινε ςελικΩ ςημ ρκξπιμϊςηςα ςηπ άδοσρηπ δϋξ ποξρςαςεσϊμεμχμ 

πεοιξυόμ αλιεάαπ ρςημ πεοιξυΫ, με καςαρκεσΫ και πϊμςιρη ςευμηςόμ στΩλχμ, ρςξμ κϊλπξ ςηπ 

ΛερραοΩπ. Οοϊςειμε παοΩλληλα ρϋγυοξμεπ ςευμικΪπ λϋρειπ, όρςε μα ρσμβΩλλει ρςημ 

πεοαιςΪοχ χοάμαμρη και ποξόθηρη ςηπ Ϊμςανηπ ςξσ Ϊογξσ ρςξ Δπιυειοηριακϊ Οοϊγοαμμα 

Αλιεάαπ 2007-2013 Ϋ ρε Ϊμα αμΩλξγξ Οεοιτεοειακϊ Αμαπςσνιακϊ Οοϊγοαμμα. 

Ξ κϊλπξπ ςηπ ΛερραοΩπ απξςελεά απϊ γεχμξοτξλξγικΫ Ωπξφη, Ϊμα μξμαδικϊ ξικξρϋρςημα 

για ςημ μϊςια ΙοΫςη και παοαδξριακΩ Ϊμα απϊ ςα κσοιϊςεοα αλιεσςικΩ πεδάα ςξσ Μϊςιξσ 

Αιγαάξσ. ΡΫμεοα, ςξ ξικξρϋρςημα ςξσ κϊλπξσ απειλεάςαι με ξλξκληοχςικΫ καςΩοοεσρη, αμ δεμ 

λητθξϋμ Ωμερα διαυειοιρςικΩ μΪςοα. Ρϋμτχμα με ςα επιρςημξμικΩ ρσμπεοΩρμαςα ςξσ 

ΔΚΙΔΗΔ, ςεκμηοιόθηκε ρε ρϋγκοιρη με παλαιϊςεοεπ μελΪςεπ, μια γεμικΫ μεάχρη ςχμ 

αλιεσμΩςχμ ςξσ κϊλπξσ ςηπ ςΩνηπ ςξσ 30 – 40 %, πξσ ρσμξδεϋεςαι απϊ μια αμΩλξγη μεάχρη 

ςηπ ποχςξγεμξϋπ παοαγχγικϊςηςαπ ςξσ θαλΩρριξσ ξικξρσρςΫμαςξπ. Ξι ρημαμςικΪπ ασςΪπ 

αομηςικΪπ επιπςόρειπ ταάμεςαι μα απξςελξϋμ μια ρσμδσαρςικΫ ρσμΪπεια ςηπ σπεοαλάεσρηπ πξσ 

στάρςαςαι διαυοξμικΩ ξ κϊλπξπ, αλλΩ και ςηπ μεάχρηπ ςχμ ρσγκεμςοόρεχμ ςχμ θοεπςικόμ 

ρσρςαςικόμ υεορξγεμξϋπ ποξΪλεσρηπ (τεοςόμ σλικόμ) πξσ καςαλΫγξσμ ρςξ θαλΩρριξ 

ρϋρςημα, εναιςάαπ ςηπ παοαςηοξϋμεμηπ μεάχρηπ ςχμ βοξυξπςόρεχμ και πιθαμϊςαςα εναιςάαπ 

ςευμικόμ παοεμβΩρεχμ ρςα αμΩμςη, πξσ παοεμπξδάζξσμ ςημ τσρικΫ οξΫ ςξσ μεοξϋ ρςιπ 

λεκΩμεπ απξοοξΫπ και ςημ ςελικΫ καςΩληνη ςξσ ρςξ θαλΩρριξ απξδΪκςη. Ρςα κϋοια 

διαυειοιρςικΩ μΪςοα πξσ ποξςεάμξμςαι, εάμαι η άδοσρη δϋξ ποξρςαςεσξμΪμχμ θαλΩρριχμ 

πεοιξυόμ, ρσμξλικΫπ Ϊκςαρηπ δΪκα (10) πεοάπξσ ςεςοαγχμικόμ υιλιξμΪςοχμ, ρςημ παοΩκςια 

αβαθΫ ζόμη ςξσ κϊλπξσ, με υοηρη ςηπ ςευμξλξγάαπ ςχμ ςευμηςόμ στΩλχμ. Ρςϊυξπ ςχμ 
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μΪςοχμ ασςόμ εάμαι η ποξρςαράα ςχμ πεδάχμ αμΩπςσνηπ μεαοόμ ιυθϋχμ εμπξοικΫπ ρημαράαπ 

και παοΩλληλα η εμεογηςικΫ ποξρςαράα ςχμ παοΩκςιχμ εμδιαιςημΩςχμ και ςηπ ςξπικΫπ 

βιξπξικιλϊςηςαπ, κσοάχπ απϊ ςημ παοΩμξμη αλιεάα με ρσοϊμεμα αλιεσςικΩ εογαλεάα. 

Ρϋμτχμα με ςξμ ρυεςικϊ Δσοχπαψκϊ Ιαμξμιρμϊ 1967/2006 ρυεςικΩ με ςα αμαγκαάα μΪςοα 

διαυεάοιρηπ για ςημ βιόριμη εκμεςΩλλεσρη ςχμ αλιεσςικόμ πϊοχμ ρςημ Λερϊγειξ ΗΩλαρρα, 

δάμεςαι ιδιαάςεοη βαοϋςηςα ρςξμ καθξοιρμϊ Δθμικόμ και Ιξιμξςικόμ ποξρςαςεσϊμεμχμ 

πεοιξυόμ αλιεάαπ, χπ κϋοιξ μΪρξ επάςεσνηπ ςηπ αμΩκαμφηπ ςχμ ιυθσξαπξθεμΩςχμ. Έμαπ απϊ 

ςξσπ βαρικξϋπ Ωνξμεπ ςξσ μΪξσ Δ.Ο.ΑΚ. 2007-2013, αματΪοεςαι ποΩγμαςι ρςημ σιξθΪςηρη 

μΪςοχμ για ςημ βελςάχρη ςηπ καςΩρςαρηπ ςχμ σπεοαλιεσμΪμχμ ιυθσξαπξθεμΩςχμ ςηπ υόοαπ 

μαπ και γεμικϊςεοα για ςημ διαςΫοηρη ςχμ βιξλξγικόμ πϊοχμ, παοΩλληλα με ςημ ποξρςαράα 

ςξσ θαλΩρριξσ πεοιβΩλλξμςξπ. Διδικϊςεοα ςα Ϊογα αμΩπςσνηπ ποξρςαςεσϊμεμχμ πεοιξυόμ 

αλιεάαπ με υοΫρη ςευμξλξγάαπ ςευμηςόμ στΩλχμ, εμςΩρρξμςαι ρςξ μΪςοξ 3.2 πξσ αματΪοεςαι 

ρςημ ποξρςαράα και αμΩπςσνη ςηπ σδοϊβιαπ παμάδαπ και υλχοάδαπ – ςευμηςξά ϋταλξι, ρυΪδια 

και δοΩρειπ διαυεάοιρηπ ρυεςικΩ με πεοιξυΪπ NATURA 2000. 

α επϊμεμα ρςΩδια χοάμαμρηπ ςξσ Ϊογξσ, μΪυοι ςημ ςελικΫ ςξσ Ϊμςανη ποξπ υοημαςξδϊςηρη, 

πεοιλαμβΩμξσμ: α) ςημ εκπϊμηρη ξοιρςικΫπ μελΪςηπ λιμεμικόμ Ϊογχμ και β) ςημ εκπϊμηρη ςηπ 

μελΪςηπ ποξκαςαοκςικΫπ πεοιβαλλξμςικΫπ εκςάμηρηπ  (ΟΟΔ) και Ϊγκοιρη πεοιβαλλξμςικόμ 

ϊοχμ. 

Άλλεπ σπξφΫτιεπ παοΩκςιεπ πεοιξυΪπ, αματΪοξμςαι ρςξμ ακϊλξσθξ πάμακα: 

ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΡΑΔΘΞ ΩΠΘΛΑΜΡΖΡ ΤΞΠΔΑΡ 

1. ομξπ ΙιρρΩμξσ Υαμάχμ ΣπΩουει μελΪςη ρκξπιμϊςηςαπ ΔΚΙΔΗΔ – ΘΗΑΒΘΓ / Θ.ΗΑΚ. 

2. ΔλατξμΫρι Υαμάχμ ΣπΩουει μελΪςη ρκξπιμϊςηςαπ ΔΚΙΔΗΔ – ΘΗΑΒΘΓ / Θ.ΗΑΚ. 

3. Ιϊλπξπ Υαμάχμ ΑιςΫμαςα ςξπικόμ τξοΪχμ - 

4. Ιϊλπξπ Πεθϋμμηπ ΑιςΫμαςα ςξπικόμ τξοΪχμ - 

5. Ιϊλπξπ Ζοακλεάξσ ΣπΩουει μελΪςη ρκξπιμϊςηςαπ ΔΚΙΔΗΔ – ΘΗΑΒΘΓ  

6. Ιϊλπξπ Λαλλάχμ ΑιςΫμαςα ςξπικόμ τξοΪχμ - 

 

Δ) Δκπαίδεσρη αλιέχμ. 

Δημιξσογία ρυξλήπ αλιείαπ ρςημ Ιοήςη. 

ΡΫμεοα δεμ σπΩουει καμάα εκπαάδεσρη ϊρχμ αρυξλξϋμςαι Ϋ ποϊκειςαι μα αρυξληθξϋμ με ςημ 

αλιεάα. Απϊ ποξτξοικΫ εμημΪοχρη πξσ Ϊυξσμε απϊ ςξ Σπ.Α.Αμ.κ΄ οξτάμχμ η Δ.Δ. Ϊυει 

υοημαςξδξςΫρει ςημ ΟΑΡΔΓΔΡ και ςξμ Ξογαμιρμϊ ΞΓΔΔΙΑ-ΔΖΛΖΠΑ και Ϊυξσμ γάμει κςιοιακΪπ 

εγκαςαρςΩρειπ ρε Τθιόςιδα, Λαγμηράα και Ηερραλξμάκη ποξκειμΪμξσ μα ρςεγαρςξϋμ και μα 

λειςξσογΫρξσμ ρυξλΪπ αλιεάαπ. Ζ ϋπαονη ρςημ ΙοΫςη ςξσ ΔΚΙΔΗΔ θα μπξοξϋρε μα ρςηοάνει 

ρυξλΫ αλιεάαπ ρςημ ΙοΫςη.         

Ε) Σπηοερίεπ ρυεςικέπ με ςξμ ςξμέα αλιείαπ. 
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 1) Δημιξσογία αμενάοςηςηπ Δ/μρηπ Αλιείαπ ρε επίπεδξ Οεοιτέοειαπ Ιοήςηπ, ρςημ 

ξπξία θα σπάγξμςαι ςα μήμαςα Αλιείαπ ςχμ Οεοιτεοειακώμ Δμξςήςχμ. 

 2) Δμίρυσρη ρε ποξρχπικό και μέρα ςχμ Κιμεμικώμ Αουώμ ςηπ Ιοήςηπ. 

Ξ ςξμΪαπ αλιεάαπ ςϊρξ ρςημ ΔσοχπαψκΫ Έμχρη, ϊρξ και ρςημ υόοα μαπ, λειςξσογεά χπ 

αμενΩοςηςη δοαρςηοιϊςηςα, πξσ δεμ εμςΩρρεςαι διξικηςικΩ ξϋςε εμξπξιεάςαι, πξλϋ δε 

πεοιρρϊςεοξ δεμ ςάθεςαι σπϊ ςημ επξπςεάα ςχμ Ωλλχμ ςξμΪχμ ςηπ αγοξςικΫπ αμΩπςσνηπ. 

Ζ Ωρκηρη ςχμ αομξδιξςΫςχμ ςξσ ςξμΪα αλιεάαπ, απαιςεά ενειδικεσμΪμξ ποξρχπικϊ, ςξ ξπξάξ 

θα ποΪπει μα Ϊυει Ϊμα ρϋμθεςξ τΩρμα θεχοηςικόμ και ποακςικόμ γμόρεχμ και ςξϋςξ διϊςι 

ρςηοάζεςαι ρε ιδιαάςεοα ενειδικεσμΪμξ επιρςημξμικϊ αμςικεάμεμξ, ϊπχπ εάμαι ασςϊ ςηπ 

ιυθσξλξγάαπ, ςηπ σδοξβιξλξγάαπ και ςηπ διαυεάοιρηπ ςχμ σδΩςιμχμ ξικξρσρςημΩςχμ, με 

διατξοεςικϊ και αμενΩοςηςξ πεδάξ δοΩρηπ, απϊ ασςϊ πξσ ατξοΩ ρςημ υΪορξ. 

Για ςξ λϊγξ ασςϊ ποξςεάμξσμε δημιξσογάα Διεϋθσμρηπ Αλιεάαπ ρε επάπεδξ ΙοΫςηπ, ρςημ ξπξάα 

θα σπΩγξμςαι ςα μΫμαςα Αλιεάαπ ςχμ Οεοιτεοειακόμ ΔμξςΫςχμ, πξσ θα βξηθΫρει ρςημ εμιαάα 

διαυεάοιρη ςξσ σδΩςιμξσ πλξϋςξσ ςηπ ΙοΫςηπ. Ηα ποΪπει μα επιρημΩμξσμε ςξ γεγξμϊπ ϊςι 

σπΩουει ρημαμςικΫ Ϊλλειφη ενειδικεσμΪμξσ ποξρχπικξϋ (Θυθσξλϊγχμ και ευμξλϊγχμ 

Θυθσξλϊγχμ), ρε ϊλεπ ςιπ ΟεοιτεοειακΪπ Δμϊςηςεπ και μΩλιρςα ρςημ ΟεοιτεοειακΫ Δμϊςηςα 

Πεθϋμμξσ, δεμ σπηοεςεά καμΪμαπ σπΩλληλξπ αμςάρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ. 

Ρϋμτχμα με ςα Ωοθοα 94 και 95  ςξσ Μ. 3852/7-6-2010¨ «ΜΪα ΑουιςεκςξμικΫ ςηπ 

Ασςξδιξάκηρηπ και ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ-Οοϊγοαμμα ΙαλλικοΩςηπ» Ϊμα μεγΩλξ 

μΪοξπ ςχμ αομξδιξςΫςχμ ςξσ ξμΪα Αλιεάαπ  πξσ αρκξϋμςαμ μΪυοι 31-12-2010 απϊ ςιπ 

ΜξμαουιακΪπ ΑσςξδιξικΫρειπ απξδάδξμςαι ρςξσπ ΞΑ απϊ 1-1-2013 και μεςαβαςικΩ αρκξϋμςαι  

απϊ ςημ αιοεςΫ ΟεοιτΪοεια μΪυοι 31-12-2012. 

      Δπάρηπ ρϋμτχμα με ςξ Ωοθοξ 186 αομξδιϊςηςεπ  ςξσ ξμΪα πξσ εάυαμ ξι ΙοαςικΪπ 

ΟεοιτΪοειεπ μεςαβιβΩζξμςαι ρςημ αιοεςΫ ΟεοιτΪοεια  ρςιπ 1-1-2012. 

     ξ Ωοθοξ 99 παο.2 αματΪοει: ΔΫμξι ςηπ άδιαπ πεοιτΪοειαπ και η ξικεάα πεοιτΪοεια 

μπξοξϋμ μα ρσμΩπςξσμ μεςανϋ ςξσπ ρσμβΩρειπ ρσμεογαράαπ, με ςιπ ξπξάεπ αμαλαμβΩμξσμ ςημ 

Ωρκηρη αομξδιξςΫςχμ, Ϋ ςημ σπξρςΫοινη ςηπ ΩρκηρΫ ςηπ, για λξγαοιαρμϊ εμϊπ Ϋ 

πεοιρρξςΪοχμ ςχμ ρσμβαλλϊμεμχμ μεοόμ. Ξι ρσμβΩρειπ ασςΪπ καλξϋμςαι «ρσμβΩρειπ 

διαβαθμιδικΫπ ρσμεογαράαπ. 

     Ζ ρσμςοιπςικΫ πλειξφητάα ςχμ αομξδιξςΫςχμ ςξσ ξμΪα ατξοΩ θΪμαςα διαυεάοιρηπ 

Δημϊριαπ πεοιξσράαπ. Ξ καςακεομαςιρμϊπ ςχμ αομξδιξςΫςχμ θα δημιξσογΫρει δσρλειςξσογάεπ 

και θα σπξβαθμάρει ςξμ ξμΪα. 

    Ηα Ϊυει ξικξμξμικϊ κϊρςξπ γιαςά θα ποΪπει ξι ΔΫμξι μα ποξρλΩβξσμ ειδικξϋπ επιρςΫμξμεπ 

Θυθσξλϊγξσπ και ευμξλϊγξσπ  αμ θελΫρξσμ μα δξσμ με ανιόρειπ ςξμ ΙλΩδξ και με δεδξμΪμξ 

ϊςι ρςιπ ΟεοιτΪοειεπ  σπηοεςξϋμ ελΩυιρςξι σπΩλληλξι  ασςόμ ςχμ  ειδικξςΫςχμ. ΑλλΩ και ασςϊ 

αμ θεχοηςικΩ θα Ϋςαμ ετικςϊ, κΩςχ απϊ ςιπ ρημεοιμΪπ δϋρκξλεπ ρσμθΫκεπ , ξ ϊπξιξπ 

ρυεδιαρμϊπ και ποξγοαμμαςιρμϊπ για ςημ εταομξγΫ πξλιςικόμ για ςημ αμΩπςσνη ςηπ αλιεάαπ 

θα ποΪπει μα λαμβΩμει σπϊφη ςημ στιρςΩμεμη καςΩρςαρη ςξσ ξμΪα  και δεμ μπξοεά μα γάμει 

ρςα ρςεμΩ ϊοια εμϊπ ΔΫμξσ. 

       α αλιεσςικΩ ρκΩτη δεμ αλιεϋξσμ πξςΪ μϊμξ ρςα ϊοια εμϊπ ΔΫμξσ(αμ θα θεχοΫρξσμε ϊςι 

μπξοξϋμε μα βΩλξσμε ρϋμξοα ρςη θΩλαρρα. ΔπξμΪμχπ ξ τξοΪαπ πξσ θα ποΪπει μα Ϊυει ςημ 

αομξδιϊςηςα θα ποΪπει μα εάμαι πεοιρρϊςεοξπ εσοϋπ.    
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      Ηεχοξϋμε ϊςι θα ποΪπει μα ζηςηθεά η ςοξπξπξάηρη ςξσ μϊμξσ 3852 και εμαλλακςικΩ μα 

ενεςαρςεά η πεοάπςχρη ςχμ ρσμβΩρεχμ διαβαθμιδικΫπ ρσμεογαράαπ. 

Ξ Ϊλεγυξπ εταομξγΫπ ςηπ αλιεσςικΫπ μξμξθεράαπ σπΩγεςαι ρςιπ καςΩ ςϊπξσπ ΚιμεμικΪπ ΑουΪπ, 

ξι ξπξάεπ θα ποΪπει μα απξκςΫρξσμ ςξ απαοαάςηςξ ποξρχπικϊ και μΪρα, όρςε μα γάμεςαι 

ρχρςϊςεοξπ Ϊλεγυξπ. 
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ΣΟΞΔΞΛΔΡ ΟΠΩΞΓΔΜΜΖ ΞΛΔΑ-ΤΣΡΘΙΞΘ ΟΞΠΞΘ 

 

Ο Π Ξ  Α Ρ Δ Θ Ρ 

 

Α. ΔΓΓΔΘΔΡ ΒΔΚΘΩΡΔΘΡ - ΟΞΚΘΘΙΖ ΣΔΑΩΜ   

 

ΙΔΜΠΘΙΔΡ 

ΒΠΑΥΣΟΠΞΗΔΡΛΔΡ 

1. Δλαυιρςξπξάηρη ςχμ γεχςοΫρεχμ ειδικϊςεοα ρςιπ πεοιξυΪπ πξσ σπΩουει ποϊβλημα 

πςόρηπ ςηπ ρςΩθμηπ ςξσ σπϊγειξσ σδοξτϊοξσ ξοάζξμςα. 

2. Nα ανιξλξγηθξϋμ και μα επικαιοξπξιηθξϋμ ξι μελΪςεπ πξσ σπΩουξσμ για τοΩγμαςα και 

λιμμξδεναμεμΪπ. 

3. Ίδοσρη Γεμικόμ Ξογαμιρμόμ Δγγεάχμ Βελςιόρεχμ (ΓΞΔΒ) ρε κΩθε Ο.Δ (μξμϊ).  

         (Ρϋμτχμα με ςξ Οοϊγοαμμα ΙαλλικοΩςη, ξι ΓΞΔΒ επξπςεϋξμςαι απϊ ςξ ςμΫμα Δξμόμ 

ΟεοιβΩλλξμςξπ ςηπ Δ/μρηπ ευμικόμ Έογχμ ςχμ Οεοιτεοειακόμ εμξςΫςχμ). 

ΟοξκειμΪμξσ μα σλξπξιηθεά η ρϋρςαρη ςχμ ΓΞΔΒ, επιβΩλλεςαι η καςΩλληλη ρςελΪυχρη 

ςχμ ςμημΩςχμ Δξμόμ ΟεοιβΩλλξμςξπ ςχμ Δ/μρεχμ ευμικόμ Έογχμ ςχμ 

Οεοιτεοειακόμ εμξςΫςχμ. 

4. ΛελΪςη επΩοκειαπ σπΩουξμςξπ δικςϋξσ μεςεχοξλξγικόμ ρςαθμόμ.  

5. ΑμαβΩθμιρη και λειςξσογάα ςχμ ρςαθμόμ για ρσλλξγΫ κλιμαςικόμ και βιξκλιμαςικόμ 

δεδξμΪμχμ 

6. Ξοθξλξγικϊ ρϋρςημα διαυεάοιρηπ -  ενξικξμϊμηρηπ μεοξϋ Ωοδεσρηπ. (Ξ ακοιβΫπ 

σπξλξγιρμϊπ ςχμ αοδεσςικόμ αμαγκόμ για κΩθε μια απϊ ςιπ κϋοιεπ καλλιΪογειεπ ςηπ 

ΙοΫςηπ με ςη υοΫρη μεςεχοξλξγικόμ παοαμΪςοχμ και ρςξιυεάχμ απϊ πειοαμαςικξϋπ  

αγοξϋπ και η Ωμερη ανιξπξάηρη  ςχμ απξςελερμΩςχμ  απϊ ςξσπ αγοϊςεπ . Ασςϊμαςξι 

μεςεχοξλξγικξά ρςαθμξά   (560.000 ΔΣΠΩ) 

7. ξ αμαπςσνιακϊ ποϊγοαμμα ςξσ αγοξςικξϋ ενηλεκςοιρμξϋ ποΪπει μα ρσμευιρςεά . 

Ιοάμεςαι απαοαάςηςη η Ωμερη υοημαςξδϊςηρη ςξσ.  

8. Ζ επαμαρϋρςαρη ςηπ Δ/μρηπ Δγγείχμ Βελςιώρεχμ ρςα ποϊςσπα ςηπ ποξηγξϋμεμηπ 

δξμΫπ ςηπ, δεδξμΪμξσ ϊςι δεμ μξεάςαι η σλξπξάηρη ξπξιαρδΫπξςε δοΩρηπ ρυεςικΫπ με 

μεοϊ υχοάπ ςημ ρςΫοινη μιαπ κεμςοικΫπ σπηοεράαπ .      



101 

 

9. Ηα ποΪπει μα δημιξσογηθεά με ςξ μΪξ ξογαμιρμϊ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ Δ/μρη Οξλιςικήπ Γηπ 

Οεοιτέοειαπ Ιοήςηπ, ϊπχπ δημιξσογΫθηκε ρε 6 απϊ ςιπ 13 ΟεοιτΪοειεπ ςηπ υόοαπ και 

σπΩουει και ρςξ Σπξσογεάξ ΑγοξςικΫπ ΑμΩπςσνηπ και οξτάμχμ και ρ‟ ασςΫ μα 

σπαυθξϋμ ςα ςμΫμαςα  ξπξγοατάαπ Δπξικιρμξϋ και Αμαδαρμξϋ ςχμ Ο.Δ. 

              

              ΛΔΡΞΟΠΞΗΔΡΛΔΡ 

1. Έογα αμΩδεινηπ ςχμ τσρικόμ πϊοχμ ςηπ πεοιτΪοειαπ με ςη δημιξσογάα ποξξοιρμόμ 

(παοαςηοηςήοια κλπ)  

2. Δμπλξσςιρμϊπ ςξσ σπξγεάξσ σδοξτϊοξσ ξοάζξμςα, κϋοια μΪρχ ςχμ γεχςοΫρεχμ. 

              

         ΛΑΙΠΞΟΠΞΗΔΡΛΔΡ 

1. ΑμΩπςσνη σπξδξμόμ πξσ θα σπξρςηοάζξσμ ςημ αμΩπςσνη και ενΪλινη ςξσ ποχςξγεμΫ 

ςξμΪα με ρεβαρμϊ ρςξ πεοιβΩλλξμ (εγγειξβελςιχςικΩ Ϊογα για ςα ξπξάα θα 

παοακξλξσθξϋμςαι παοΩμεςοξι ϊπχπ ξι απξοοξΪπ, ξι διαοοξΪπ, ξι  καςαμαλόρειπ, η 

πξιϊςηςα μεοόμ με υοΫρη φητιακΫπ ςευμξλξγάαπ, κ.λ.π) 

2. Δημιξσογάα βαρικόμ Ϊογχμ σπξδξμΫπ για ςημ διαυεάοιρη ςχμ σδΩςχμ ρε καάοια ρημεάα 

ςξσ σδοξγοατικξϋ δικςϋξσ ςηπ ΙοΫςηπ (σπεουειλιρςΪπ). 

3. ΙαςαρκεσΫ ρσλλξγικόμ εγγειξβελςιχςικόμ Ϊογχμ για ςη ρσγκοΩςηρη και ανιξπξάηρη 

ςχμ επιταμειακόμ σδΩςχμ. (τοαγμΩςχμ και λιμμξδεναμεμόμ). 

4. Δκρσγυοξμιρμϊπ, βελςάχρη και επΪκςαρη αοδεσςικόμ δικςϋχμ 

5. ΟεοιξυΪπ πξσ μπξοεά μα γάμει αμαδαρμϊπ 

 ΟεοιξυΫ αοδεσςικξϋ Ϊογξσ Μιπιδιςξϋ ρσμξλικΫπ Ϊκςαρηπ 4.500 ρςοεμ. 

 ΟεοιξυΫπ  Ιαρςελλάξσ Δ.Ταιρςξϋ και ΚσρμΩςχμ  Δ.Γϊοςσμαπ.(επΪκςαρη Γ ζόμηπ 

ΛερραοΩπ) 

 ΟεοιξυΫ Ωοδεσρηπ τοΩγμαςξπ Ολακιόςιρραπ   Ϊκςαρηπ  48.800 ρςοεμ.. 

 ΟεοιξυΫ Ωοδεσρηπ τοΩγμαςξπ Θμάξσ, ρσμξλικΫπ Ϊκςαρηπ 14.000 ρςοεμ 

 ΔπΪκςαρη ποξπ αμαςξλΩπ ςηπ Γ ζόμηπ ΛερραοΩπ μΪυοι ςα ϊοια ςξσ ΞΔΒ 

Βαριλικόμ Αμχγεάχμ και παλαιΩπ απξςϋπχρηπ ποξπ αμαδαρμϊ πεοιξυΫπ Αγ. 

ΔΪκα ρσμξλικΫπ Ϊκςαρηπ 42.000 ρςοεμ  

 ΟεοιξυΫ Απξρςϊλχμ, Εχτϊοχμ, Βϊμμηπ, Ηοαφαμξϋ, ρσμξλικΫπ Ϊκςαρηπ 11.000 

ρςοεμ 

6. Ρϋμςανη εδατξλξγικξϋ υΩοςη  Ιοηςηπ ( 2.376.000 ΔΣΠΩ ) 
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Β. ∆ΘΑΥΔΘΠΘΡΖ - ∆ΘΑΖΠΖΡΖ ΒΘΞΟΞΘΙΘΚΞΖΑΡ/ ∆ΘΙΣΞ NATURA 2000 

 

ΒΠΑΥΣΟΠΞΗΔΡΛΔΡ  

 

ΗΔΡΛΘΙΞ ΟΚΑΘΡΘΞ 

 

1. Ζ διξικηςικΫ διαυεάοιρη ςξσ ΟεοιβΩλλξμςξπ μα τϋγει απϊ ςξμ ςξμΪα σπξδξμόμ και μα 

Ϊλθει ρςξμ  ςξμΪα ΑγοξςικΫπ Ξικξμξμάαπ. 

2. Δπικαιοξπξάηρη  και  Ϊγκοιρη  ςχμ  στιρςΩµεμχμ  ειδικόμ  πεοιβαλλξμςικόμ µελΪςχμ 

(ΔΟΛ) πξσ Ϊυξσμ εκπξμηθεά για ςιπ πεοιξυΪπ ςξσ δικςϋξσ NATURA 2000.  Έκδξρη  

ςχμ  Οοξεδοικόμ  ∆ιαςαγµΩςχμ  (Ο∆)  και δηµιξσογάα τξοΪχμ διαυεάοιρηπ (Τ∆, 

Μ.2742/1999). 

3. Ρϋμδερη ςχμ πεοιξυόμ ςξσ δικςϋξσ NATURA 2000 µε ςα ΠσθµιρςικΩ ΡυΪδια και  

ΟοξγοΩµµαςα  Οοξρςαράαπ  ΟεοιβΩλλξμςξπ  και  ςα  ΡυΪδιξ  ΥχοικΫπ  και ΞικιρςικΫπ 

ΞογΩμχρηπ ΑμξικςΫπ Οϊληπ για ςξ µη αρςικϊ υόοξ (ΡΥΞΞΑΟ, Μ- 2508/97. 

4. Οεοιτεοειακϊπ ρςοαςηγικϊπ ρυεδιαρµϊπ για ςημ αμΩπςσνη ςχμ αμαμεόριμχμ πηγόμ   

εμΪογειαπ  ρςξ  μηρά.   

5. ΙαςΩοςιρη ξλξκληοχµΪμξσ γεχογξπεοιβαλλξμςικξϋ ποξγοΩµµαςξπ  για  ςιπ πεοιξυΪπ 

ςξσ δικςϋξσ NATURA 2000 πξσ θα ποξρβλΪπει ρςιπ εμιρυϋρειπ ςχμ παοαγχγόμ πξσ 

ακξλξσθξϋμ ρειοΩ δερµεϋρεχμ (πξλλαπλΫ ρσμμϊοτχρη, εκςαςικξπξάηρη 

κςημξςοξτάαπ, απξκαςΩρςαρη αμαβαθµάδχμ, ρπξοΩ κςημξςοξτικόμ τσςόμ). 

Δπικαιοξπξάηρη  Ϋ  εκπϊμηρη  ρυεδάχμ  διαυεάοιρηπ  βϊρκηρηπ για  ςιπ πεοιξυΪπ ςξσ 

δικςϋξσ NATURA 2000, ετικςϊςηςα απξκαςΩρςαρηπ αμαβαθµάδχμ, δσμαςϊςηςεπ 

επαματξοΩπ ςξπικόμ καλλιεογηςικόμ πξικιλιόμ, διαςϋπχρη ρσγκεκοιµΪμχμ

 ποξςΩρεχμ (π.υ. κϊρςξπ, ϋφξπ εμιρυϋρεχμ, αοιθµϊπ παοαγχγόμ για ςημ 

καςΩοςιρη/ σπξβξλΫ ειδικξϋ γεχογξπεοιβαλλξμςικξϋ ποξγοΩµµαςξπ ρςξ ΣΟΑΑ. 

 

 ΔΠΔΣΜΑ – ∆ΘΑΖΠΖΡΖ 

 

1. Δκπϊμηρη ξλξκληοχµΪμξσ ποξγοΩµµαςξπ πεοιβαλλξμςικΫπ παοακξλξϋθηρηπ 

(monitoring) ςχμ    ξικξςϊπχμ και ειδόμ  ποξςεοαιϊςηςαπ ςχμ  πεοιξυόμ  ςξσ  

∆ικςϋξσ  2000  µε ρσγκεκοιµΪμξσπ ρςϊυξσπ, δοΩρειπ και ςξμ ελΩυιρςξ δσμαςϊ 

ποξσπξλξγιρµϊ.  
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2.  Δμξπξάηρη και βελςάχρη ςχμ στιρςΩµεμχμ βΩρεχμ δεδξµΪμχμ πξσ ατξοξϋμ ςημ 

βιξπξικιλϊςηςα ςχμ    πεοιξυόμ NATURA 2000 και ρϋμδερη ςξσπ µε υχοικΫ 

πληοξτξοάα. (π.υ. αμΩπςσνη ρσρςΫµαςξπ ρσλλξγΫπ και διαυεάοιρηπ δεδξµΪμχμ και 

ρϋμδερη µε ςημ βιβλιξθΫκη, ςιπ ρσλλξγΪπ και ςημ βΩρη δεδξµΪμχμ ςξσ ΛΤΘΙ,  ΛΑΘΥ, 

ΔΚΙΔΗΔ, ΘΔ, ΟΙ κλπ, για ςημ βιξπξικιλϊςηςα ςηπ ΙοΫςηπ). Οοξρδιξοξρµϊπ 

θεµαςικόμ εμξςΫςχμ και επικαιοξπξάηρη ςηπ πληοξτξοάαπ.  

 

 ΔΜΖΛΔΠΩΡΖ – ΔΣΑΘΡΗΖΞΟΞΘΖΡΖ 

1.   ∆ηµιξσογάα  web  portal  ρςημ  ιρςξρελάδα  ςηπ  ΟεοιτΪοειαπ  και  ρϋμδερη/ 

ςοξτξδξράα  ΞΑ  µε  ςημ αμΩλξγη  πληοξτξοάα.  ΡσλλξγΫ  ρςξιυεάχμ  και 

δηµιξσογάα βΩρεχμ δεδξµΪμχμ για ςα πεοιβαλλξμςικΩ ποξβλΫµαςα ςξσ μηριξϋ 

(παοαςηοηςΫοιξ βιξπξικιλϊςηςαπ).  

 

ΛΔΡΞΟΠΞΗΔΡΛΔΡ 

 ΔΜΖΛΔΠΩΡΖ – ΔΣΑΘΡΗΖΞΟΞΘΖΡΖ 

1.  ∆ηµιξσογάα info-quiosk ρςιπ «πϋλεπ ειρϊδξσ» ςξσ μηριξϋ (αεοξδοϊµια, λιµΩμια) µε 

ϊλη ςημ  απαοαάςηςη πληοξτξοάα ςημ βιξπξικιλϊςηςα ςηπ ΙοΫςηπ, γμχοιμάα µε   ςιπ  

πεοιξυΪπ  ςξσ  δικςϋξσ  NATURA  2000  ρςημ  εμδξυόοα, ποξςΩρειπ για εμαλλακςικϊ 

ςξσοιρµϊ κλπ.  

2. Σλξπξάηρη ποξγοΩµµαςξπ εμηµΪοχρηπ ςξσ ςξπικξϋ πληθσρµξϋ για ςιπ δσμαςϊςηςεπ πξσ 

παοΪυει η αμαθεχοηµΪμη ΙΑΟ ρςα θΪµαςα διαςΫοηρηπ και σιξθΪςηρηπ εκςαςικόμ 

ποακςικόμ. (Ζ εμηµΪοχρη µπξοεά μα γάμεςαι µε ςημ µξοτΫ ηµεοάδχμ για ςξσπ 

παοαγχγξϋπ και ςευμξκοαςικΫπ σπξρςΫοινηπ ρε ςξπικϊ  επάπεδξ  δηλαδΫ  

πιρςξπξάηρηπ  και  ποξβξλΫπ  ςξπικόμ  ποξψϊμςχμ, διαδικαράεπ Ϊμςανηπ ρςξσπ 

αγοξπεοιβαλλξμςικξϋπ καμξμιρµξϋπ. Δμδεάκμσςαι η εµπλξκΫ ςχμ αγοξςικόμ 

ρσμεςαιοιρμόμ, ξµΩδχμ παοαγχγόμ και αμαπςσνιακόμ εςαιοειόμ).  

3. ΙαµπΩμια ποξβξλΫπ ςηπ ρϋμδερηπ/ ενΩοςηρηπ ςηπ βιξπξικιλϊςηςαπ ςηπ ΙοΫςηπ µε  ςξμ  

ποχςξγεμΫ  ςξµΪα  και  κας‟  επΪκςαρη  διατΫµιρη  ςηπ  παοαγχγΫπ «καθαοόμ/  

πξιξςικόμ»  ποξψϊμςχμ.  (Ρςημ  ΙοΫςη  ρυεδϊμ  ϊλα  ςα  εάδη ςηπ Ωγοιαπ  παμάδαπ  

εάμαι  καςΩ  βΩρη αγοξςικΩ  (“farmland species”) και  Ϊυξσμ ρσμενελιυθεά µε ςιπ 

παοαδξριακΪπ αγοξςξκςημξςοξτικΪπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ αμθοόπξσ). Άλλεπ 

«μξοτΪπ» βιξπξικιλϊςηςαπ πξσ ρσμδΪξμςαι με ςξμ ποχςξγεμΫ ςξμΪα και μπξοξϋμ 

επάρηπ μα αμαδειυθξϋμ με δοΩρειπ εμημΪοχρηπ/εσαιρθηςξπξάηρηπ εάμαι: α) η πξικιλάα 

Ωγοιχμ τσςόμ και ζόχμ πξσ παοαςηοξϋμςαι μΪρα ρε παοαδξριακΩ αγοξςικΩ 
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ρσρςΫμαςα (ϊπχπ ρςξσπ αιχμόβιξσπ ελαιώμεπ, καλλιεογξϋμεμξσπ με παοαδξριακΪπ 

μεθϊδξσπ και σπξφΫτιξσπ για Ϊμςανη επάρηπ ρςα ΑγοξκςΫμαςα ΣφηλΫπ ΤσρικΫπ Ανάαπ 

-ΣΤΑ, βλ. και παοακΩςχ για ΣΤΑ) (π.υ. ασςξτσΫ βοόριμα υϊοςα, αοχμαςικΩ τσςΩ, 

κ.α. Ϋ πξσλιΩ, εοπεςΩ, υειοϊπςεοα, κ.α. ζόα πξσ επάρηπ βοάρκξσμ εκεά καςατϋγιξ και 

ςοξτΫ) (αματξοΩ: Ϊογξ „CENTOLIMED‟ LIFE+, ΛΑΘΥ), β), η αγοξ-βιξπξικιλόςηςα, δηλ. 

ξι ςξπικΪπ παοαδξριακΪπ πξικιλάεπ καλλιεογξϋμεμχμ τσςόμ και ξι ςξπικΪπ τσλΪπ 

ζόχμ, πξσ καςΩτεοαμ μα επιβιόρξσμ μΪυοι ρΫμεοα, διαςηοξϋμςαι απϊ καλλιεογηςΪπ –

εκςοξτεάπ Ϋ ρε οΩπεζεπ Γεμεςικξϋ Σλικξϋ και υοΫζξσμ ποξρςαράαπ, αμΩδεινηπ και 

ανιξπξάηρηπ (αματξοΩ: Ϊογξ „REVERSE‟ Interreg IVC – ΛΑΘΥ). 

4. Έκδξρη ειδικόμ ξικξςξσοιρςικόμ ξδηγόμ, διαμξµΫ  ρε  ΞΑ,  ∆/μρειπ  

δεσςεοξβΩθµιαπ  εκπαάδεσρηπ, ΙΪμςοα ΟεοιβαλλξμςικΫπ  Δκπαάδεσρηπ (ΙΟΔ). Ρϋμδερη  

ςχμ  εκπαιδεσςικόμ ποξγοαµµΩςχμ  ςηπ  Ϊκθερηπ ςξσ ΛΤΘΙ,  ςξσ  ρσλλϊγξσ  ςχμ  

«Τάλχμ  ςξσ Λξσρεάξσ ΤσρικΫπ Θρςξοάαπ ΙοΫςηπ», ςξσ θαλαρρϊκξρµξσ µε ςιπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ  ςχμ  ΙΪμςοχμ  ΟεοιβαλλξμςικΫπ  Δκπαάδεσρηπ  (ΙΟΔ)  (π.υ. 

διξογΩμχρη θεµαςικόμ ρεµιμαοάχμ, εκδοξµόμ για εκπαιδεσςικξϋπ).  

 

ΔΘΙΣΞ NATURA 2000 - ΟΠΩΞΓΔΜΖΡ ΞΛΔΑΡ & ΥΠΖΛΑΞ∆ΞΖΡΖ 

1.  Υαοακςηοιρµϊπ γεχογικόμ εκςΩρεχμ εμςϊπ ςχμ πεοιξυόμ ςξσ δικςϋξσ NATURA 2000 ρε 

πεοιξυΪπ σφηλΫπ τσρικΫπ ανάαπ (ΣΤΑ, High Nature Value farming). Ξι πεοιξυΪπ ασςΪπ 

εάμαι ξσριαρςικΩ αγοξςικΪπ ζόμεπ µε υαµηλΪπ ειροξΪπ λιπαρµΩςχμ, παοαδξριακΩ 

ρσρςΫµαςα βϊρκηρηπ και ιδιαάςεοα κξιμχμικξ- ξικξμξµικΩ  υαοακςηοιρςικΩ. (Ρςϊυξπ ςηπ 

μΪαπ αμαµϊοτχρηπ  ςηπ  ΙξιμΫπ ΑγοξςικΫπ ΟξλιςικΫπ ςξ 2013 εάμαι ξι εμιρυϋρειπ ςχμ ΣΤΑ 

αγοξςικόμ πεοιξυόμ (Οσλόμαπ Θ) και η επιλενιµϊςηςα ςξσπ ρε ποξγοΩµµαςα αγοξςικΫπ 

αμΩπςσνηπ (Οσλόμαπ ΘΘ, π.υ. μΪα ειδικξϋ ςϋπξσ LEADER). Ωρςϊρξ ασςΪπ ξι πεοιξυΪπ θα 

ποΪπει  μα ακξλξσθξϋμ ςξσπ καμϊμεπ πξλλαπλΫπ ρσµµϊοτχρηπ και ξοθόμ γεχογικόμ 

ποακςικόμ). Ζ ιδΪα ςχμ High Nature Value Farmlands (ΑγοξκςΫμαςα ΣφηλΫπ ΤσρικΫπ 

Ανάαπ-ΑΣΤΑ) εάμαι ακοιβόπ για μα ποξρςαςΪφει εκςΩρειπ εκςϊπ ςχμ Ϋδη ποξρςαςεσϊμεμχμ 

πεοιξυόμ (ϊπχπ ςξσ δικςϋξσ Natura 2000). Γιαςά μα πεοιξοιρθεά εμςϊπ ασςξϋ ςξσ δικςϋξσ; 

Ρε Ϊμα μερξποϊθερμξ πλαάριξ δοΩρηπ, ϊπχπ ςξ ρσζηςξϋμεμξ, μπξοεά μα ςεθεά ξ ρςϊυξπ 

για ϊλεπ ςιπ πεοιξυΪπ, και εκςϊπ ςξσ δικςϋξσ NATURA 2000. Δπάρηπ, επιπλΪξμ ςχμ 

πεοιξυόμ πξσ αματΪοξμςαι ρΫμεοα χπ „ρσμΫθη‟ ΑΣΤΑ (παοαδξριακξά βξρκϊςξπξι, 

δαρικΪπ και καλλιεογξϋμεμεπ εκςΩρειπ), γάμεςαι ποξρπΩθεια Ϊμςανηπ ρε ασςΫμ ςημ 

καςηγξοάα και ςχμ αιχμϊβιχμ ελαιόμχμ (ςξ πλΪξμ υαοακςηοιρςικϊ ρςξιυεάξ ςηπ ΙοΫςηπ) 

(βλ. Ϊογξ „CENTOLIMED‟ LIFE+, ΛΑΘΥ), μια ποξρπΩθεια πξσ θα ποΪπει μα σπξρςηοιυθεά ρε 

επάπεδξ ΟεοιτΪοειαπ. 
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2. Έμςανη πεοιξυόμ ςξσ δικςϋξσ NATURA 2000 αλλΩ και γειςξμικόμ αγοξςικόμ πεοιξυόμ 

ρςα  γεχογξπεοιβαλλξμςικΩ  µΪςοα  ςα  ξπξάα  ρςξυεϋξσμ  ρςημ βελςάχρη ςχμ 

βιξςϊπχμ ειδόμ ποξςεοαιϊςηςαπ ςηπ ξομιθξπαμάδαπ. (ΒιξλξγικΫ γεχογάα/ κςημξςοξτάα, 

εκςαςικξπξάηρη ςηπ κςημξςοξτάαπ, ποϊγοαµµα απειλξϋµεμχμ  ασςϊυθξμχμ τσλόμ 

αγοξςικόμ ζόχμ, διαςΫοηρη και απξκαςΩρςαρη τσςξτοακςόμ, διαςΫοηρη και 

αμακαςαρκεσΫ αμαβαθµάδχμ, διαςΫοηρη γεχογικόμ εκςΩρεχμ για ςημ ποξρςαράα ειδόμ 

Ωγοιαπ παμάδαπ. ξ ςελεσςαάξ  µΪςοξ  (ΙΣΑ  131921/3003,  ΤΔΙ  1733/Β/25-11-2003)  

ϊοιζε  ςημ εμάρυσρη αγοξςόμ ρε πεοιξυΪπ ςξσ δικςϋξσ ΜΑTURA 2000 για ςημ παοξσράα 

ειδόμ  ποξςεοαιϊςηςαπ  ρςιπ  εκµεςαλλεϋρειπ  ςξσπ  και  τιλξπεοιβαλλξμςικΪπ ποακςικΪπ. 

(Ζ ξµΩδα ςχμ πξσλιόμ πξσ πεοιελΩµβαμε ςξ ρσγκεκοιµΪμξ µΪςοξ, ρσμαμςόμςαι ρε ϊλεπ 

ςιπ πεοιξυΪπ ςξσ δικςϋξσ NATURA 2000 ςηπ ΙοΫςηπ).  

3. ΔκµεςΩλλεσρη ςηπ εσοχπαικΫπ μξµξθεράαπ για ςημ εγκαςΩρςαρη και διαυεάοιρη  

υόοχμ  ράςιρηπ  αοπακςικόμ  πςημόμ  δηλαδΫ  ςχμ  καμξμιρµόμ 1774/2002/ΔΙ και 

322/2003/ΔΙ και εταοµξγΫ ςχμ ποξωπξθΪρεχμ πξσ θΪςει (πεοάτοανη, πεοιξδικϊπ 

καθαοιρµϊπ, ποχςϊκξλλα ρσμςΫοηρηπ κλπ). Οοξςεάμεςαι η δηµιξσογάα δικςϋξσ 

«ςαψρςοόμ αοπακςικόμ» (8-10 ρε ϊλξ ςξ μηρά) ρε ρσμεογαράα µε ςημ ∆/μρειπ ΙςημιαςοικΫπ 

και παοΩλληλη εκπαιδεσςικΫ/ εοεσμηςικΫ (monitoring)/ ξικξςξσοιρςικΫ εκμεςΩλλεσρη. 

Έμςανη ςξσπ ρε ξικξλξγικΩ µξμξπΩςια, καςαρκεσΫ και εκμεςΩλλεσρη παοαςηοηςΫοιχμ, 

εμεογξπξάηρη και δημιξσογάα κΪμςοχμ εμηµΪοχρηπ, ρϋμδερη µε ΙΟΔ, αγοξςξςξσοιρςικΩ 

καςαλϋµµαςα και αγοξςξρσμεςαιοιρµξϋπ. (ξ ξικξμξµικϊ κϊρςξπ καςαρςοξτΫπ Ϋ 

µεςαπξάηρηπ ςχμ ζχψκόμ απξβλΫςχμ µπξοεά μα γάμει κΪοδξπ  για ςξμ παοαγχγϊ και ςξ 

καςαμαλχςΫ ρςξσπ ξπξάξσπ µεςακσλάεςαι ρσμΫθχπ η «απόλεια ειρξδΫµαςξπ» ςχμ 

εμδιαµΪρχμ. ΟαοΩλληλα επιςσγυΩμεςαι  η  εμάρυσρη  ςχμ  πληθσρµόμ  ςχμ  τσρικόμ  

ενσγιαμςόμ  ςχμ ξοειμόμ ξικξρσρςηµΩςχμ και η τσρικΫ αμακϋκλχρη ςχμ ζχικόμ 

απξβλΫςχμ ρε πεοιξυΪπ ϊπξσ ξ κςημιαςοικϊπ Ϊλεγυξπ εάμαι αδϋμαςξπ). (ΛΡ), (Λ) 

4.  Ρϋμδερη αγοξςικόμ ποξψϊμςχμ και ςξσ παοαδξριακξϋ ςοϊπξσ παοαγχγΫπ ςξσπ µε ςιπ 

πεοιξυΪπ ςξσ δικςϋξσ NATURA 2000. (Δμδεάκμσμςαι η Ϊμδεινη Οοξρςαςεσϊµεμηπ 

ΓεχγοατικΫπ Έμδεινηπ (ΟΓΔ). α ποξψϊμςα ασςΩ ρςξ ποχςξγεμΪπ ρςΩδιξ ςηπ παοαγχγΫπ 

ςξσπ παοΩγξμςαι ρςιπ πεοιξυΪπ ασςΪπ και Ϊυξσμ ρσγκεκοιµΪμα υαοακςηοιρςικΩ. ξ 

ρσγκοιςικϊ ςξσπ πλεξμΪκςηµα εάμαι η εγγϋηρη για ςημ ποξΪλεσρη και ςξμ ςοϊπξ  

παοαγχγΫπ,  σφηλΫ  ποξρςιθΪµεμη  ανάα,  ςαϋςιρη  ςξσπ  µε  τσρικΪπ πεοιξυΪπ   

ιδιαάςεοηπ  ξικξλξγικΫπ  ανάαπ.  Ωρςϊρξ  απαιςεάςαι  η  διαςΫοηρη- ποξόθηρη και 

ποξβξλΫ ςξπικόμ τσλόμ ζόχμ και η πιρςξπξάηρη κςημξςοξτικόμ ποξψϊμςχμ 

ποξεουϊµεμχμ απϊ ασςΪπ). Ιαι πΩλι, δεμ εάμαι αμαγκαάα η ρϋμδερη με πεοιξυΪπ ςξσ 

δικςϋξσ NATURA 2000. Ασςϊ ρε πξλλΪπ πεοιπςόρειπ μπξοεά μα απξςελΪρει ςοξυξπΪδη 

ρςξμ καθξοιρμϊ ςχμ ποξδιαγοατόμ ςχμ ποξψϊμςχμ! ΡημαμςικΫ δοΩρη, για ςημ ξπξάα 
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μπξοξϋμε μα αμςλΫρξσμε υοΫριμα ρσμπεοΩρμαςα απϊ αμΩλξγεπ ποακςικΪπ πξσ 

σλξπξιξϋμςαι ρε επάπεδξ Ωλλχμ Δσοχπαψκόμ Οεοιτεοειόμ και καςαγοΩτξμςαι ρε 

διΩτξοα ποξγοΩμμαςα Ρσμεογαράαπ (π.υ. REVERSE-Interreg IVC, ρςξ ΛΑΘΥ). 

5. Ξοιρμϊπ μικοξϋ αοιθμξϋ (5-10) και μικοΫπ Ϊκςαρηπ (1-2 km και μΪυοι ςξσ βΩθξσπ ςχμ 200 

m) θαλΩρριχμ ποξρςαςεσϊμεμχμ πεοιξυόμ ϊπξσ θα απαγξοεϋεςαι η Ωρκηρη κΩθε 

μξοτΫπ αλιεάαπ  (πιθαμϊςαςα ρε ρσμΩτεια με υεοραάεπ πεοιξυΪπ Natura 2000) ϊπξσ 

σπΩουει δσμαςϊςηςα Ωμερξσ 4χοξσ ελΪγυξσ απϊ ςιπ σπηοεράεπ ςξσ Κιμεμικξϋ Ρόμαςξπ. 

(ΟοακςικΩ ασςϊ ρημαάμει πξλϋ κξμςΩ ρε  παοαθαλΩρριεπ πϊλειπ/κχμξπϊλειπ). 

Μα βγξσμ ξικξςξσοιρςικξά ξδηγξά ϊπξσ εάμαρςε Ϊςξιμξι (ξομιθξπαμιδα) αλλΩ και μα 

ξογαμόρξσμε ςξ ποξψϊμ ασςϊ απϊ πλεσοΩπ σπξδξμόμ εμημΪοχρηπ και ποξρΪλκσρηπ 

ξικξςξσοιρςχμ. (σπΩουξσμ Ϋδη κΩπξιεπ σπξδξμΪπ Ϊςξιμεπ Ωλλεπ εάμαι σπϊ ρυεδιαρμϊ και 

κΩπξιεπ Ωλλεπ πεοιμΪμξσμ ςημ σλξπξάηρη  ςξσπ και τσρικΩ πξλλΪπ υοειΩζξμςαι ςημ Ϊμςανη 

ςξσπ ρε ασςΫ ςημ διαδικαράα). ΣπΩουει Ϊςξιμξ σλικϊ για ξικξςξσοιρςικξϋπ ξδηγξϋπ και για 

θΪμαςα Ωγοιαπ υλχοάδαπ (και απ‟ϊ,ςι γμχοάζξσμε και για θΪμαςα γεχλξγάαπ ςξσ μηριξϋ). Ασςξά 

ξι ξδηγξά θα Ϋςαμ καςΩ ςη γμόμη μαπ πληοΪρςεοξι εΩμ πεοιλΩμβαμαμ ϊλα ςα παοαπΩμχ 

θΪμαςα και επάρηπ, πληοξτξοάεπ –ϊυι απαοαάςηςα πξλϋ λεπςξμεοεάεπ- για αγοξςξ-ςξσοιρςικΪπ 

εγκαςαρςΩρειπ, αουαιξλξγικξϋπ υόοξσπ, Ωλλξσπ εμδιατΪοξμςεπ επιρκΪφιμξσπ υόοξσπ.  

 

 Γ. ΙΖΜΞΠΞΤΘΑ 

 

 ΙΔΜΠΘΙΔΡ 

 ΒΠΑΥΣΟΠΠΞΗΔΡΛΔΡ 

1. Μα ποξχθηθεά η δημιξσογάα μξμΩδχμ παοαγχγΫπ βιξαεοάξσ και ανιξπξάηρη για 

ηλεκςοικΫ εμΪογεια ξι ξπξάεπ θα επενεογΩζξμςαι και θα ανιξπξιξϋμ ςα απϊβληςα 

ςχμ κςημξςοξτικόμ εκμεςαλλεϋρεχμ και ςχμ μεςαπξιηςικόμ μξμΩδχμ Ωμερα 

2. Δημιξσογάα γεμικϊςεοχμ σπξδξμόμ ρςα σπΩουξμςα βξρκξςϊπια (πυ 

σδοξδϊςηρη, εταομξγΫπ επιςοξπικΫπ βϊρκηρηπ, εμπλξσςιρμξϋ τϋςεσρηπ 

μελιρρξκξμικόμ τσςόμ κλπ) 

3. Δημιξσογάα μικοόμ σδαςξδεναμεμόμ για ςημ εναρτΩλιρη επαοκξϋπ Ωοδεσρηπ 

για καλλιΪογεια κςημξςοξτικόμ τσςόμ και ςχμ αμαγκόμ ςχμ κςημξςοξτικόμ 

εκμεςαλλεϋρεχμ 
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4. Έλεγυξπ ςχμ ζχξςοξτόμ, όρςε μα μημ πεοιΪυξσμ γεμεςικΩ ςοξπξπξιημΪμξσπ 

ξογαμιρμξϋπ Ϋ Ωλλα σλικΩ αρϋμβαςα με ςα επιθσμηςΩ ποξψϊμςα. Ξι εςαιοεάεπ 

πξσ ποξμηθεϋξσμ ςξσπ παοαγχγξϋπ εάμαι λάγεπ και ξ Ϊλεγυξπ ςηπ πξιϊςηςαπ 

ςχμ ζχξςοξτόμ ρυεςικΩ εϋκξλξπ (π.υ. δεμ υοειΩζξμςαι εογαρςΫοια αλλΩ 

Ϊλεγυξπ ςηπ ποξΪλεσρηπ ςχμ ποόςχμ σλόμ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι).  

5. Ασρςηοϊπ Ϊλεγυξπ ςηπ πξιϊςηςαπ ςηπ παοαγχγΫπ απϊ πιρςξπξιημΪμα 

εογαρςΫοια για μα απξςοΪφει υοΫρη αρϋμβαςχμ μεθϊδχμ (ξομϊμεπ, αμςιβιξςικΩ 

κ.α.) πξσ θα ασνΩμξσμ ςημ πξρϊςηςα σπξβαθμάζξμςαπ ςημ πξιϊςηςα.  

 

ΡΣΚΚΞΓΘΙΔΡ 

1. Οοξόθηρη ςηπ δημιξσογάαπ ρσλλξγικόμ σπξδξμόμ, κςημξςοξτικΩ πΩοκα, επιρκΪφιμα 

αγοξκςΫμαςα, δημξποαςΫοια κΩ). 

2. Δημιξσογάα μελιρρξκξμικόμ πΩοκχμ, ϊπξσ ξι μελιρρξκϊμξι θα μπξοξϋμ μα ςξπξθεςξϋμ 

ςα μελιρρξρμΫμη ςξσπ, υχοάπ ςξμ κάμδσμξ παοεμϊυληρηπ ςξσοιρςόμ. ΥοειΩζεςαι και η 

Ωπξφη ςχμ ρυεςικόμ τξοΪχμ ςξσ μηριξϋ (μελιρρξκξμικξά ρϋλλξγξι, κ.α.) αλλΩ και η 

Ωπξφη ειδικόμ επιρςημϊμχμ. ΥοειΩζεςαι επάρηπ ποξρξυΫ ρςημ Ϊμμξια ςξσ 

„μελιρρξκξμικξϋ πΩοκξσ‟! ΔΩμ εμμξξϋμε ςξ υαοακςηοιρμϊ Ϋδη σπαουϊμςχμ τσρικόμ 

εκςΩρεχμ πξσ εκμεςαλλεϋξμςαι ξι μελιρρξκϊμξι, δεμ σπΩουει ποϊβλημα. ΑλλΩ εΩμ 

εμμξξϋμε ςη δημιξσογάα μΪχμ υόοχμ (με τσςεϋρειπ ειδόμ αμτάβξληπ μελιρρξκξμικΫπ 

ανάαπ για ςξ „ποξτάλ‟ ςξσ Ιοηςικξϋ μελιξϋ), ςϊςε καςΩ ςη γμόμη μαπ και ρϋμτχμα με 

ςημ μΪυοι ρΫμεοα εμπειοάα μαπ ρςξ μελιρρξκξμικϊ υόοξ, πιξ ρχρςϊ θα εάμαι μα 

εμημεοχθξϋμ ρυεςικΩ ξι ςξσοάρςεπ! Δεμ μπξοξϋμ μα εκδιχυθξϋμ ξι μελιρρξκϊμξι απϊ 

ςα δΩρη και ςιπ Ωλλεπ πεοιξυΪπ για μα μημ εμξυλξϋμ ςξσπ ςξσοάρςεπ και μα 

πεοιξοιρςξϋμ ρε μελιρρξκξμικΩ πΩοκα! 

3. Ανιξπξάηρη ςηπ στιρςΩμεμηπ ρταγειξςευμικΫπ σπξδξμΫπ για ςημ παοαγχγΫ αρταλόμ 

και πξιξςικόμ ποξψϊμςχμ, με παοΩλληλη επενεογαράα ςχμ απξβλΫςχμ για ςημ 

ποξρςαράα ςξσ πεοιβΩλλξμςξπ 

4. Οοξόθηρη ςηπ  ΔιδακςικΫ τΩομα, μα αμξάνει μια ρε κΩθε μξμϊ. Δσοϋςεοεπ 

κςημξςοξτικΪπ ζόμεπ μα γάμξσμ, επά ςϊπξσ μικοΩ παοαδξριακΩ ςσοξκξμεάα, 

επιρκΪφιμξπ υόοξπ, καςαλϋμαςα για διαμξμΫ, ερςάαρη και εκπαάδεσρη για ςξμ ςοϊπξ 

παοαγχγΫπ ςχμ ποξψϊμςχμ. 
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ΘΔΘΩΘΙΔΡ 

1. Δημιξσογάα ρϋγυοξμχμ ρταγιξςευμικόμ σπξδξμόμ ρςξ μηρά για ςημ κΩλσφη ςχμ 

αμαγκόμ ςηπ πεοιτΪοειαπ για ςημ παοαγχγΫ αρταλόμ και πξιξςικόμ ποξψϊμςχμ, με 

παοΩλληλη επενεογαράα ςχμ απξβλΫςχμ για ςημ ποξρςαράα ςξσ πεοιβΩλλξμςξπ 

2. Οοξόθηρη ςηπ Δημιξσογάα μξμΩδχμ ςσπξπξάηρηπ τοΪρκξσ παρςεοιχμΪμξσ γΩλακςξπ 

 

ΛΔΡΞΟΠΞΗΔΡΛΔΡ 

1. Ρσμεογαράα ϊλχμ ςχμ τξοΪχμ ςηπ ΙοΫςηπ και ςχμ επιρςημξμικόμ ιδοσμΩςχμ για ςη 

δημιξσογάα ιμρςιςξϋςξσ 

      μελιρρξκξμάαπ πξσ θα ποξςεάμει και θα ρυεδιΩζει λϋρειπ ποξπ ϊτελξπ ςχμ 

μελιρρξκϊμχμ ςηπ ΙοΫςηπ. Μα λητθεά απλΩ σπϊφη ϊςι σπΩουει Ϋδη Θμρςιςξϋςξ 

Λελιρρξκξμάαπ ςξσ ΔΗΘΑΓΔ ρςη ΥαλκιδικΫ, ςξ ξπξάξ σπξλειςξσογεά λϊγχ Ϊλλειφηπ 

ποξρχπικξϋ και κξμδσλάχμ! Αμ γάμει κΩςι ςΪςξιξ ρςημ ΙοΫςη, ςξ ξπξάξ βΪβαια εάμαι 

απαοαάςηςξ, απϊ ςημ πλεσοΩ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ, θα ποΪπει μα διαρταλιρςεά η ρχρςΫ και 

αποϊρκξπςη λειςξσογάα ςξσ. 

2. Δημιξσογάα εογαρςηοάξσ αμΩλσρηπ πξιξςικόμ υαοακςηοιρςικόμ ςξσ Ιοηςικξϋ μελιξϋ. 

αμΩπςσνη εμπξοικόμ δικςϋχμ. ΣπΩουει Ϋδη εμπειοάα ~10 εςόμ ρε αμαλϋρειπ Ιοηςικξϋ 

μελιξϋ ρςξ εογαρςΫοιξ ΑμαλσςικΫπ Υημεάαπ ςξσ ΛΑΘΥ πξσ θα μπξοεά μα ρσμειρτΪοει ρε 

ασςΫμ ςημ καςεϋθσμρη. 

 

 

 

 

Δ. ΑΓΠΞΘΙΖ ΞΔΞΟΞΘΘΑ 

ΙΔΜΠΘΙΔΡ  

ΒΠΑΥΣΟΠΞΗΔΡΛΔΡ                 

1. Βελςάχρη ρσμςΫοηρη ςχμ στιρςΩμεμχμ σπξδξμόμ για ςημ διεσκϊλσμρη ςηπ διακάμηρηπ, 

ρσμςΫοηρηπ και διαυεάοιρηπ ςχμ ποξψϊμςχμ ςξσ ποχςξγεμΫ ςξμΪα. Μα ζηςηθεά απϊ 

ϊλξσπ ςξσπ εμπλεκϊμεμξσπ τξοεάπ, σπηοεράεπ μα απξςσπόρξσμ ςιπ απϊλσςα Ωμερεπ 

αμΩγκεπ και μα ιεοαουηθξϋμ. 

2. ΡσμςΫοηρη ςξσ αγοξςικξϋ ξδικξϋ δικςϋξσ - ΑρταλΫπ ρϋμδερη με ςξ σπΩουξμ 

Δπαουιακϊ και Δθμικϊ    δάκςσξ. 
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ΛΔΡΞΟΠΞΗΔΡΛΔΡ 

Α. ΟΠΞΡΟΔΚΑΡΘΛΞΖΑ  (ΔΠΞΛΞΘ, ΚΘΛΑΜΘΑ) 

1. ΑμΩλσρη ςχμ ενελάνεχμ ρςιπ μεςατξοΪπ ςχμ ποξψϊμςχμ ρε βΩθξπ δεκαεςάαπ και 

ρυεδιαρμϊπ, ποξγοαμμαςιρμϊπ ςχμ σπξδξμόμ για ςημ ανιξπξάηρη ςχμ ρϋγυοξμχμ 

μΪρχμ διακάμηρηπ ςχμ ποξψϊμςχμ ςξσ ποχςξγεμΫ ςξμΪα. (υοΫρη αεοξπλΩμχμ για ςα 

αλλξιόριμα, Δημιξσογάα ρϋγυοξμχμ σπξδξμόμ για ςημ τξοςξεκτϊοςχρη ρςα λιμΩμια, 

Δημιξσογάα ρϋγυοξμχμ ξδικόμ ανϊμχμ για ςημ μεςατξοΩ μεγΩλξσ ϊγκξσ ποξψϊμςχμ 

κλπ) 

2. ΘεοΩουηρη και ποξγοαμμαςιρμϊπ ςηπ εκςΪλερηπ ςχμ βαρικόμ Ϊογχμ πξσ θα 

εναρταλάζξσμ ςημ ρχρςΫ και ξικξμξμικΫ διακάμηρη ςχμ ποξψϊμςχμ ςξσ ποχςξγεμΫ 

ςξμΪα. (Δημξςικξά και διαδημξςικξά δοϊμξι, ξλξκλΫοχρη ςξσ Βϊοειξσ Ξδικξϋ Ωνξμα, 

Βελςάχρη, ξλξκλΫοχρη κΩθεςχμ ανϊμχμ ρημαμςικόμ για ςη διακάμηρη ςχμ ποξψϊμςχμ, 

δημιξσογάα σπξδξμόμ τξοςξεκτϊοςχρηπ ρςα λιμΩμια)  

  

        Δ. ΟΠΞΧΞΜΑ - ΔΜΖΛΔΠΩΡΖ  ΟΠΞΒΞΚΖ 

ΒΠΑΥΣΟΠΞΗΔΡΛΔΡ 

1. ΣιξθΪςηρη και ποξόθηρη ςχμ ποξςϋπχμ ςηπ ΛερξγειακΫπ ΔιαςοξτΫπ με βιξλξγικΩ 

Ϋ αειτϊοξσ παοαγχγΫπ ςξπικΩ ποξψϊμςα . Λερξποϊθερμα ρε ασςΫμ ςη δοΩρη, θα 

ποΪπει μα εμςαυθξϋμ και ξι ςξπικΪπ πξικιλάεπ καλλιεογξϋμεμχμ τσςόμ για μα 

σπΩουει ακϊμη πιξ Ϊμςξμη ρϋμδερη με ςξμ ςϊπξ και μεγαλϋςεοη ποξρςιθΪμεμη ανάα 

ρςα ςελικΩ ςξπικΩ ποξψϊμςα!  

2. Δημιξσογάα ρϋγυοξμηπ ιρςξρελάδαπ ρε πεοιτΪοεια και ρςξσπ δΫμξσπ ρςημ ξπξάα θα 

ποξβΩλλξμςαι ϊλα ςα ςξπικΩ παοαγϊμεμα ποξψϊμςα κΩθε πεοιξυΫπ- και 

πληοξτξοάεπ για ςιπ ςξπικΪπ πξικιλάεπ, μαζά με ςα ρυεςικΩ ιρςξοικΩ, 

αμθοχπξλξγικΩ, κξιμχμικΩ ρςξιυεάα πξσ ρσμδΪξμςαι με ασςΪπ ςιπ πξικιλάεπ, ςημ 

καλλιΪογειΩ ςξσπ και ςημ μεςαπξάηρη Ϋ υοΫρη ςξσπ. 

3. Δημιξσογάα πεοάπςεοχμ, υόοχμ (απϊ ςημ πεοιτΪοεια) ρςιπ πϋλεπ ειρϊδξσ και ρε 

κεμςοικΩ ρημεάα απϊ ςιπ πεοιτεοειακΪπ εμϊςηςεπ και ςξσπ δΫμξσπ ποξβξλΫπ 

παοΩθερηπ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ. 

4. Άμερη ποξόθηρη ςηπ ξογΩμχρηπ εκδηλόρεχμ γιξοςόμ παμηγσοιόμ για ςα ςξπικΩ 

ποξψϊμςα 

5. Δμεογξπξάηρη και ποξόθηρη ςηπ λειςξσογάαπ ςξσ Ιοηςικξϋ Ρϋμτχμξσ πξιϊςηςαπ 

και ςξσ CRETA CERT. 

6. ΣιξθΪςηρη και ποξόθηρη εμιαάαπ ςασςϊςηςαπ και ρΫμαςξπ για ςξ Μηρά και ςα 

ποξψϊμςα ςξσ.  
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7. Οοξρδιξοιρμϊπ εμϊπ «καλαθιξϋ ποξψϊμςχμ» πξσ θα πεοιλαμβΩμει ϊλα ςα ποξψϊμςα 

ςηπ ΙοΫςηπ πξσ σπΩουξσμ Ϋδη Ϋ θα σπΩονξσμ ρςξ μΪλλξμ, χπ απξςΪλερμα  ςηπ 

αμΩπςσνηπ ςηπ επιυειοημαςικϊςηςαπ και ςηπ καιμξςξμάαπ ρςημ ΙοΫςη. 

8. Οοξόθηρη ςξσ παοαπΩμχ «καλαθιξϋ» με:  

a.  Ίδοσρη ςξπικόμ αγξοόμ 

b.  διαρϋμδερη με ςξσοιρςικϊ ςξμΪα 

c.  ποξόθηρη ρςιπ αγξοΪπ ερχςεοικξϋ και ενχςεοικξϋ. 

d.  ςημ αμΩπςσνη ςξσ marketing και  

e.  ςη γεμμαάα εμάρυσρη ςξσ ςξσοιρςικξϋ οεϋμαςξπ ποξπ ςημ  

f. εμδξυόοα ςηπ ΙοΫςηπ 

9. ΞογΩμχρη δικςϋξσ πιρςξπξάηρηπ ποξψϊμςχμ με βΩρη ςα σπΩουξμςα ΑΔΘ - 

ΔοεσμηςικΩ κΪμςοα 

10. ΔμδσμΩμχρη και σπξρςΫοινη ςχμ καςξάκχμ για ςημ αμΩπςσνη ρϋγυοξμχμ εσΪλικςχμ 

ρσλλξγικξςΫςχμ         (ξμΩδεπ παοαγχγόμ, ξμΩδεπ αμΩπςσνηπ κξιμχμικΫπ 

επιυειοημαςικΫπ δοαρςηοιϊςηςαπ, clusters κ.λ.π) μΪρα απϊ ρσμαμςΫρειπ, 

ενειδικεσμΪμα ρεμιμΩοια, ρςξυεσμΪμεπ ημεοάδεπ, διαρϋμδερη ςχμ ςξπικόμ 

παοαγϊμςχμ με ςξσπ ενειδικεσμΪμξσπ επιρςημξμικξϋπ τξοεάπ για ςημ εταομξγΫ ςηπ 

ςευμξγμχράαπ 

11. ΔμημΪοχρη ςχμ ρσλλξγικξςΫςχμ ασςόμ αλλΩ και ςχμ μεμξμχμΪμχμ  καςξάκχμ για 

ςα υοημαςξδξςικΩ    εογαλεάα πξσ σπΩουξσμ διαθΪριμα ποξκειμΪμξσ μα αμαπςϋνξσμ 

ςα επιυειοημαςικΩ ςξσπ ρυΪδια 

12. Διαπάρςεσρη και αμαμΪχρη εογαρςηοάξσ ΔΗΘΑΓΔ για ςασςξπξάηρη, διαρτΩλιρη 

ασθεμςικϊςηςαπ και για Ϊλεγυξ αληθξϋπ χπ ποξπ ςξμ ςϋπξ (true to type) 

διακιμξϋμεμξσ πξλλαπλαριαρςικξϋ σλικξϋ καλλιεογξσμΪμχμ τσςικόμ ειδόμ 

ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ με ΒιξςευμξλξγικΪπ μεθϊδξσπ. ξ Ϊογξ θα δημιξσογΫρει μΪοξπ 

ςχμ ςευμικόμ καμξμιρμόμ για ςημ ςασςϊςηςα ςξσ CretaCert. 

        ΛΔΡΞΟΠΞΗΔΡΛΔΡ 

1. Δημιξσογάα σπξδξμόμ παοξσράαρηπ ςηπ ιρςξοάαπ και ςηπ Ωνιαπ ςχμ ςξπικΩ 

παοαγϊμεμχμ ποξψϊμςχμ. Λξσρεάα πξσ ατξοξϋμ ςα ςξπικΩ ποξψϊμςα (ελαιξσογεάα, 

ςσοξκξμεάα, μηςΩςα, παςηςΫοια κλπ). Ρσμδσαρμϊπ ςηπ ιρςξοάαπ με ςημ ρϋγυοξμη 

παοαγχγΫ. 

2. Δκπϊμηρη μελεςόμ πξσ θα ατξοξϋμ ςημ αμΩπςσνη εμαλλακςικόμ καλλιεογειόμ  ρςξ 

πλαάριξ ατεμϊπ ςηπ ζχμξπξάηρηπ ςχμ καλλιεογειόμ και ατεςΪοξσ ρςημ κΩλσφη ςηπ 

ζΫςηρηπ ςηπ αγξοΩπ. 
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3. Δημιξσογάα εςΫριαπ παγκοΫςιαπ Ϊκθερηπ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ με ρκξπϊ ςημ ποξβξλΫ 

ςξσπ και ςημ εσαιρθηςξπξάηρη ςχμ μςϊπιχμ καςαμαλχςόμ. 

4. Οοξόθηρη ποξψϊμςχμ ξμξμαράαπ ποξΪλεσρηπ, αμαβάχρη και ανιξπξάηρη παλαιόμ 

πξικιλιόμ ξπχοξκηπεσςικόμ, παοαγχγΫ ςξπικόμ παοαδξριακόμ ςοξτάμχμ, 

εμρχμαςόμξμςαπ, ϊπξσ υοειΩζεςαι, μΪεπ ςευμξλξγάεπ και ϊοξσπ σγιειμΫπ και 

αρτΩλειαπ. 

5. ∆ιαςΫοηρη ςηπ εκςαςικΫπ µξοτΫπ Ϋ επαματξοΩ παοαδξριακόμ εκςαςικόμ ποακςικόμ 

ρςξμ ποχςξγεμΫ     ςξµΪα 

6.  Ρσμεογαράα τξοΪχμ – εοεσμηςικόμ ιδοσμΩςχμ και ιδιχςόμ ποξκειμΪμξσ μα βοξσμ 

εταομξγΫ ξι Ϊοεσμεπ πξσ γάμξμςαι καςΩ καιοξϋπ για ςα ςξπικΩ ποξψϊμςα, με ρκξπϊ ςη 

βελςάχρη ςηπ πξιϊςηςΩπ ςξσπ, ςημ ποϊληφη Ϋ καςαρςξλΫ ςχμ αρθεμειόμ αλλΩ και ςξ 

ρσμευΫ Ϊλεγυξ, βελςάχρη και πιρςξπξάηρΫ ςξσπ.  

 

       Ρ. ΑΜΑΔΔΘΝΖ ΣΤΘΡΑΛΔΜΖΡ ΙΑΑΡΑΡΖΡ 

1. ΙαςαγοατΫ σπαουϊμςχμ σπξδξμόμ, φητιακόμ και μη, και αμΩδεινη ασςόμ ρε 

πξλσεπάπεδη γεχυχοικΫ πληοξτξοάα ρε βΩρειπ δεδξμΪμχμ και μεςαδεδξμΪμχμ.  

2. ΙαςαγοατΫ και μεςαςοξπΫ ρε ρσμβαςΩ πλαάρια αμςαλλαγΫπ πληοξτξοιόμ ςχμ 

στιρςΩμεμχμ δεδξμΪμχμ ρυεςιζξμΪμχμ με ςξσπ τσρικξϋπ πϊοξσπ, υοΫρηπ/ κΩλσφηπ 

γηπ, γεχογικΫπ ποακςικΫπ και ιρςξοάαπ ςχμ αγοξςεμαυάχμ, γεχλξγικξϋ σπξβΩθοξσ και 

ςξπξγοατάαπ.  

3. ΥαοςξγοΩτηρη υοΫρηπ / κΩλσφηπ γηπ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ, ρσμδσαρμϊπ με 

παοελθξϋρα γμόρη (ρε        

μξοτΫ υαοςόμ Ϋ Ωλλη), πξλσπαοαγξμςικΫ αμαγμόοιρη ςΩρεχμ και εσκαιοιόμ, 

εκπϊμηρη υαοςόμ εταομξγΫπ βΩρει μξμικξϋ καθερςόςξπ και αμαπςσνιακόμ ρςϊυχμ. 

 

       Ε. ΑΜΑΟΣΝΖ ΘΙΑΜΞΖΩΜ- ΡΣΜΞΜΘΡΛΞΡ 

1. Δμςξπιρμϊπ και ρσμςξμιρμϊπ δσμαςξςΫςχμ, ρσμεογειόμ, ρσμπληοχμαςικϊςηςαπ μεςανϋ 

τξοΪχμ με κξιμϊ Ϋ παοεμτεοΪπ αμςικεάμεμξ εογαράαπ. 

2. ΑμΩπςσνη ικαμξςΫςχμ στιρςΩμεμξσ ποξρχπικξϋ μΪρχ ρεμιμαοίχμ μεςεκπαάδεσρηπ ρε 

καιμξςϊμεπ ςευμξλξγάεπ γεχπληοξτξοικΫπ Ϋ Ωλλεπ.  

3. Δμάρυσρη ςηπ διά βίξσ εκπαίδεσρηπ ςχμ εμδιατεοϊμεμχμ εμπλεκξμΪμχμ με ςη γεχογάα 

και ςξμ ςξσοιρμϊ.  
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      Ζ. ΔΙΟΞΜΖΡΖ ΔΠΓΩΜ ΣΟΞΔΞΛΩΜ 

1. Δνξικξμϊμηρη εμΪογειαπ ρςημ βΩρη μικοόμ εγκαςαρςΩρεχμ (τχςξβξλςαψκΩ, 

αμεμξγεμμΫςοιεπ, γεχθεομάα, κςλ). 

2. Αμακϋκλχρη και ανιξπξάηρη ςχμ σπξλειμμΩςχμ γεχογικόμ βιξμηυαμιόμ Ϋ Ωλλχμ 

απξβλΫςχμ (κξμπξρςξπξάηρη). 

3. ΑμΩπςσνη ρσρςημΩςχμ αμακϋκλχρηπ θεομξκηπιακόμ σδοξπξμικόμ καλλιεογειόμ. 

 

    Η. ΑΓΠΞΘΙΖ ΟΞΚΘΘΙΖ 

1. ΡςαδιακΫ μεςαςοξπΫ ςηπ επιδϊςηρηπ ρςξ κετΩλι, ρε επιδϊςηρη ρςημ παοαγχγΫ 

(δηλαδΫ ξ παοαγχγϊπ επιδξςεάςαι για κΩθε κιλϊ ποξψϊμςξπ πξσ τΪομει ρςημ 

αγξοΩ): 
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1.ΟΑΠΔΛΒΑΡΖ ΘΚΞΡ  
 

                              ΑΜΗΠΩΟΘΜΞΘ   ΟΞΠΞΘ 

                

                   Δπαγγελμαςική καςάοςιρη  

 

2.ΞΛΔΑΡ ΟΑΠΔΛΒΑΡΖΡ  
 

                   Οοχςξγεμήπ ξμέαπ (ρε όλξ ςξ τάρμα ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ)  

 

3.ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΟΠΞΑΡΖΡ  
 

                               ΔΟΑΓΓΔΚΛΑΘΙΖ ΙΑΑΠΘΡΖ 

                                (ενειδικεσμέμεπ ποξςάρειπ ) 

Α)Ζ ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ εμδιατΪοεςαι μα αμαπςϋνει ςξμ ςξμεα ςηπ εκπ/ρηπ 

και επαγγελμαςικΫπ καςΩοςιρηπ αλλΩ δεμ Ϊυει ςα εογαλεάα. Οξια εάμαι 

ασςΩ: 

                                                α) ΔξμΪπ  πιρςξπξιημΪμεπ  

                                                β)Υοημαςξδϊςηρη  

 

              Ακϊμα και αμ εναρταλάρει ςα υοΫμαςα ςόοα και νεκιμΫρει μα 

δημιξσογεά δξμΪπ ,μΪυοι ασςΪπ μα δημιξσογηθξϋμ  και μα πιρςξπξιηθξϋμ θα 

πεοΩρξσμ 3-4 υοϊμια.  

              Ωρςϊρξ εμεάπ ςι κΩμξσμε; Ρςημ ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ σπΩουξσμ 

ξογαμχμΪμεπ δξμΪπ   πξσ μπξοξϋμε μα ανιξπξιΫρξσμε ρε ρσμεογαράα με ςξμ 

ξογαμιρμϊ ΞΓΔΔΙΑ ΔΖΛΖΠΑ και ρε μια παοΩλληλη λειςξσογάα πξσ εάμαι ετικςϊ 

ρε ποακςικϊ επάπεδξ. 
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Ξ ξογαμιρμϊπ θα λειςξσογεά με ςημ εκπ/ρη ςχμ Μ. Αγοξςόμ με ξογΩμχρη 

ρεμιμαοάχμ 25 ημεοόμ ϊπχπ γάμεςαι ςόοα (400 Μ.Α ρςξμ Μ.Ζοακλειξσ και 

1200 πεοάπξσ ρε ϊλη ςημ ΙοΫςη )και εμεάπ αμαλαμβΩμξσμε ςξ δϋρκξλξ 

μΪοξπ ςηπ  ξογΩμχρηπ 10ημεοχμ ρεμιμαοάχμ ρε ενειδικεσμΪμα θΪμαςα και 

ποξπ ςημ καςεϋθσμρη πξσ θΪλξσμε με βΩρη ςημ ποξραομξγΫ ρςιπ μΪεπ 

αμΩγκεπ, ρε δεϋςεοη αάθξσρα διδαρκαλάαπ ,ανιξπξιόμςαπ ςιπ δξμΪπ ςξσ 

ξογαμιρμξϋ. Δπάρηπ ασςϊ θα γάμει με υοημαςξδϊςη απϊ ςξμ ξογαμιρμϊ . Ρε 

ασςΫ ςη τΩρη ξ ξογαμιρμϊπ δεμ μπξοεά  μα μπει ρςξ κξμμΩςι πξσ θα 

καλϋφξσμε  εμεάπ λϊγχ ςξσ μεγΩλξσ αοιθμξϋ Μ.Αγοξςςχμ ρςξσπ ξπξάξσπ 

αμαγκαρςικΩ θα επικεμςοχθεά .Έςρι λξιπϊμ εμεάπ καλϋπςξσμε ςιπ 

ρϋγυοξμεπ εκπ/κεπ αμΩγκεπ ςηπ ΙοΫςηπ για ςημ αμαγκαάα μεςενΪλινη και 

ποξραομξγΫ ςηπ γεχογάαπ μαπ και ςξ μϊμξ πξσ απαιςεάςαι απϊ πλεσοΩπ 

μαπ εάμαι δξσλειΩ , δξσλειΩ , δξσλειΩ . 

              Δάμαι ασςξμϊηςξ ϊςι για μα εναρταλάρξσμε ςη υοημαςξδϊςηρη ,ςα 

ποξγοΩμμαςα μαπ θα σπξβΩλλξμςαι και θα εγκοάμξμςαι απϊ ςξμ ξογαμιρμϊ. 

Δκςιμό ϊςι  ξ ξογαμιρμϊπ θα ρσμτχμΫρει διϊςι κσοάαουξ ποϊβλημα  γι‟ασςϊμ πξσ 

ρυεςάζεςαι με ςημ άδια ςημ ϋπαονη ςξσ, εάμαι η απξοοϊτηρη κξιμξςικόμ 

κξμδσλάχμ ςημ ξπξάα διαρταλάζει με ςημ δικΫ μαπ δχοεΩμ εογαράα . Έςρι με ςξ 

ποξςειμϊμεμξ ρυΫμα  ϊλξι θα εάμαρςε εσυαοιρςημΪμξι .Ζ πεοιτΪοεια θα παοανει 

Ϊογξ με ¨νΪμα ¨ υοΫμαςα και δξμΪπ , ξ ξογαμιρμϊπ θα ασνΫρει ςημ απξοοϊτηρη 

ςχμ κξιμξςικόμ κξμδσλάχμ με εογαράα Ωλλχμ , ξι αγοϊςεπ ςηπ ΙοΫςηπ θα 

καλϋφξσμ ςιπ εκπ/κεπ αμΩγκεπ ςξσπ και θα γμχοάζξσμ ϊςι σπΩουξσμ  ςα εκπ/κα 

κΪμςοα ραμ ρημεάα αματξοΩπ ρςα ξπξάα θα μπξοξϋμ μα απεσθϋμξμςαι , η 

επιβΩοσμρη ςξσ κοαςικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ θα εάμαι η λιγϊςεοη δσμαςΫ με 

αμςάρςξιυη αϋνηρη ςηπ απξοοϊτηρηπ κξιμξςικόμ υοημΩςχμ . 

                   α ποξγοΩμμαςα θα παοξσριΩζξμςαι ραμ ποξγοΩμμαςα ρσμεογαράαπ 

ςχμ 2 τξοΪχμ . ΔνΩλλξσ η πεοιτΪοεια επιβΩλλεςαι μα ρσμεογΩζεςαι με ςξσπ 

πΩμςεπ για μα παοανει Ϊογξ . Ξ ρςϊυξπ ςχμ δσξ τξοΪχμ εάμαι κξιμϊπ  , και  ξι 

δσξ απεσθϋμξμςαι ρςξσπ αγοϊςεπ ςηπ ΙοΫςηπ . Ασςξά εάμαι και ξι ςελικξά 

απξδΪκςεπ ςξσ ϊπξιξσ ποξρτεοξμεμξσ Ϊογξσ . 
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Β) ξ επϊμεμξ ζΫςημα πξσ ςάθεςαι Ωμερα εάμαι : 

 

 Οχπ ποΪπει μα δξμηθεί η επαγ/κη καςΩοςιρη ρε επάπεδξ ΟεοιτΪοειαπ  και 
πξιξ εάμαι ςξ ξογαμχςικό ρυΫμα πξσ θα ςημ ενσπηοεςΫρει . Ηα ποΪπει μα 
δημιξσογηθξϋμ εκ ςξσ μηδεμϊπ κΩπξιεπ δξμΪπ . 

α) Ρε ποόςη τΩρη ποΪπει μα ρσγκοξςηθξϋμ Γοατεάα  επαγγελμαςικΫπ 

καςΩοςιρηπ , Ϊμα ρε κΩθε Διεϋθσμρη ΑγοξςικΫπ Ξικξμξμάαπ και 

ΙςημιαςοικΫπ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ  (1 αμΩ Μξμϊ με ςημ γεχγοατικΫ Ϊμμξια ςξσ 

ϊοξσ ) .ξ κΩθε γοατεάξ θα ρςελευχθεά απϊ δσξ ςξσλΩυιρςξμ Ωςξμα 

ασρςηοΩ επιλεγμΪμα και με απξκλειρςικΫ απαρυϊληρη ρςξμ ςξμεα ςηπ 

καςΩοςιρηπ , ςα ξπξάα θα εογΩζξμςαι εκ πεοιςοξπΫπ ποχά Ϋ απϊγεσμα  

καςΩ ςη διΩοκεια σλξπξάηρηπ ςχμ ρεμιμαοάχμ . 

Ξι σπΩλληλξι πξσ θα ρςελευόμξσμ ςα γοατεάα ποΪπει μα εάμαι ιδιαάςεοα 

εογαςικξά , τιλϊςιμξι ,με εσοϋςηςα ρκΪφηπ και διΩθερη ποξρτξοΩπ . ξ 

γοατεάξ ςξσ Ζοακλεάξσ θα ρσμςξμάζει , θα σπξρςηοάζει και θα παοακξλξσθεά 

ςημ πξοεάα ςχμ λξιπόμ γοατεάχμ. Απαοαάςηςη  η ποξμΫθεια  εμϊπ laptop για 

κΩθε γοατεάξ . 

β) ΔπιβΩλλεςαι η ρσμπαοΩρςαρη και η ρςΫοινη απϊ ςξ γοατεάξ ποχςξγεμΫ 

ςξμεα καθόπ και η εϋκξλη και γοΫγξοη ποϊρβαρη ρςημ κ. ΑμςιπεοειτεοιΩουη 

γιαςά ρσυμΩ ςάθεμςαι θΪμαςα  και ποξβλΫμαςα πξσ υοάζξσμ Ωμερηπ απΩμςηρηπ 

και πξσ η επάλσρη ςξσπ πεομΩει απϊ ερΩπ . Δσρλειςξσογάεπ ςηπ Δημϊριαπ 

Διξάκηρηπ και γοατειξκοαςικΪπ εμπλξκΪπ ποΪπει μα μειχθξϋμ ρςξ ελΩυιρςξ 

δσμαςϊμ . 

γ) Ηα απαιςηθξϋμ κΩπξια υοΫμαςα για πεοιπςόρειπ πξσ δεμ μπξοξϋμ μα 

καλστθξϋμ δαπΩμεπ απϊ ςη υοημαςξδϊςηρη ςχμ ποξγοαμμΩςχμ  λϊγχ 

πεοιξοιρμόμ ςχμ κξιμξςικόμ καμξμιρμόμ ( πυ. ημεοάδεπ  -διημεοάδεπ – 

εμξικάαρη ειδικξϋ ενξπλιρμξϋ καςΩ πεοάπςχρη κςλ ).  

Για ςξ λξγξ ασςϊ και εΩμ δεμ Ϊγιμε ποϊβλεφη ρςξμ ποξωπξλξγιρμϊ , ποΪπει μα 

γάμει ςοξπξπξάηρη και μα ποξβλετθξϋμ κΩπξια υοΫμαςα για ςιπ αμΩγκεπ 

καςΩοςιρηπ και εμημΪοχρηπ , υχοάπ μα εάμαι απαοαάςηςξ μα πεομΩει κΩθε 

τξοΩ ςξ ϊπξιξ  ζΫςημα απϊ ςξ Ρσμβξϋλιξ . 
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   Γ) Διαπάρςχρα ϊςι πξλλξά ΔΫμξι ζηςξϋμ ςη δημιξσογάα Γεχογικόμ Ρυξλεάχμ 

ρςιπ Ϊδοεπ ςξσπ. Δεμ διεσκοιμάζξσμ πχπ ακοιβόπ ςξ εμμξξϋμ .ΟοξρχπικΩ εάμαι 

απϊλσςα αμςάθεςη ρε ασςϊ διϊςι: 

α) ΣπΩουει ρςημ ΙοΫςη ςξ Οοακςικϊ Γεχογικϊ Ρυξλεάξ Λερραοαπ , Ϊμα 

Ωοιρςα ξογαμχμΪμξ ΙΪμςοξ , με Ϊμπειοξ ποξρχπικϊ , με μΪαπ ςευμξλξγάαπ 

ενξπλιρμϊ , με εναιοεςικΪπ σπξδξμΪπ για θεχοηςικΫ καςΩοςιρη και 

ποακςικΫ Ωρκηρη , με πξλλΪπ παοξυΪπ ρςξσπ εκπαιδεσϊμεμξσπ  με δχοεΩμ 

παοξυΫ πξιξςικΫπ εκπαάδεσρηπ και παοϊλα ασςΩ παοαμΪμει για 3 υοϊμια 

αμεμεογϊ λϊγχ αποξθσμάαπ ςχμ αγοξςϊπαιδχμ μα ρσμμεςΪυξσμ . 

 β)  Ζ δημιξσογάα αμςάρςξιυξσ επιπΪδξσ γεχογικόμ ρυξλεάχμ διερπαομΪμχμ 

ρε ϊλη ςημ ΙοΫςη , εάμαι εναιοεςικΩ δϋρκξλη , ςξ κϊρςξπ θα εάμαι ςεοΩρςιξ , 

ςϊρξ για ςημ δημιξσογάα ϊρξ και για ςημ ρσμςΫοηρη ςξσπ . 

 γ)  Ζ ρσμμεςξυΫ ςχμ εκπ/μχμ εάμαι εναιοεςικΩ αμτάβξλη και η εμπειοάα Ϊυει 

δεάνει ϊςι ςα αγοξςϊπαιδα δεμ δΪυξμςαι ςξσπ επιβαλλϊμεμξσπ καμϊμεπ και 

πεοιξοιρμξϋπ πξσ απξοοΪξσμ απϊ ςημ εκπαιδεσςικΫ διαδικαράα  με αμτάβξλα 

απξςελΪρμαςα . ΔΩμ ποαγμαςικΩ Ϊυξσμ ςη διΩθερη μα εκπαιδεσθξϋμ μπξοξϋμ 

μα καλστθξϋμ απϊ ςξ Οοακςικϊ  Γεχογικϊ Ρυξλεάξ ΛερραοΩπ . 

ΔνΩλλξσ ασςϊ πξσ ποαγμαςικΩ υοειΩζξμςαι ξι ΔΫμξι για ςα μεγαλϋςεοηπ 

ηλικάαπ Ωςξμα πξσ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρςημ ποχςξγεμΫ παοαγχγΫ εάμαι η 

εκπαάδεσρη ςξσπ με εκπ/ρειπ βοαυεάαπ διΩοκειαπ ρςα μΪα δεδξμΪμα . ΔΩμ 

επιθσμξϋμ ςημ ξογΩμχρη εκπαιδεϋρεχμ ρςιπ Ϊδοεπ ςξσπ θα ποΪπει και εκεάμξι 

μα αμαλΩβξσμ ςιπ εσθϋμεπ ςξσπ αμαλαμβΩμξμςαπ μεγΩλξ μεοάδιξ ρσμμεςξυΫπ 

ρςιπ απαιςξϋμεμεπ διαδικαράεπ .  

Έςρι ασςϊ εάμαι ετικςϊ σπϊ ποξωπξθΪρειπ ϊπχπ: 

- ΔναρτΩλιρη ςξσ απαιςξϋμεμξσ αοιθμξϋ ςχμ εκπ/μχμ  
- ΔιΩθερη αάθξσραπ καςΩλληληπ και εμϊπ Ζ/Σ  
- ΔιΩθερη εμϊπ σπαλλΫλξσ ςξσ ΔΫμξσ για ςιπ όοεπ εκπαάδεσρηπ  
- Οιθαμϊμ μικοΫ ξικξμξμικΫ ρσμμεςξυΫ καςΩ πεοάπςχρη  

 

     Δ) Ιοάμχ ρκϊπιμξ μα αματεοθό και ρε Ϊμα Ωλλξ ζΫςημα πξσ ςξ θεχοό 

ρημαμςικϊ . ελεσςαάα  διαμξοτόμεςαι μια εμςελόπ μΪα καςΩρςαρη ρςξμ 

ποχςξγεμΫ ςξμεα . ΣπΩουει ςΩρη και εμδιατΪοξμ πξλλόμ μΪχμ αςϊμχμ 

απξτξάςχμ Α.Δ.Θ ξι ξπξάξι λϊγχ κοάρηπ , αμεογάαπ και λξιπόμ ρσγκσοιόμ 

ρςοΪτξμςαι  ρςημ ποχςξγεμΫ παοαγχγΫ . Δάμαι Ϊμα ταιμϊμεμξ πξλϋ θεςικϊ 
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για ςημ ΔλλημικΫ Γεχογάα ςη ξπξάα θα ρσμπαοαρϋοξσμ ρε μια αμξδικΫ πξοεάα 

. Έυξμςαπ μια Ωλλη τιλξρξτάα και αμςάληφη θα δημιξσογΫρξσμ βιόριμεπ 

επιυειοΫρειπ και θα απξςελΪρξσμ παοΩδειγμα ποξπ μάμηρη για ςξσπ αγοϊςεπ 

μαπ . 

 

 Οξλϋ ρϋμςξμα θα μπει θΪμα ενειδικεσμΪμηπ καςΩοςιρηπ για ςα Ωςξμα ασςΩ 

αμΩ αμςικεάμεμξ . Δδό δημιξσογεάςαι ποϊβλημα απϊ πλεσοΩπ μαπ ,ςξ 

ξπξάξ ποΪπει μα νεπεοαρθεά ρε ρσμεογαράα με ςξ ΣΟΑΑ. Δμεάπ ζηςξϋμε 

χπ ποξαπαιςξϋμεμξ βιβλιΩοιξ ΞΓΑ .μχπ ςα παιδιΩ ασςΩ εάμαι 

αρταλιρμΪμα ρε Ωλλα ςαμεάα . Δάμαι απαγξοεσςικϊ για μαπ μα δευθξϋμε 

ςημ ρσμμεςξυΫ ςξσπ ρε εκπ/ρη εΩμ δεμ διαθΪςξσμ βιβλιΩοιξ ΞΓΑ .Ασςϊ 

ποΪπει μα αλλΩνει.   

        Δπάρηπ με βΩρη ςημ ποϊςαρη ςξσ ΔΘ ΙοΫςηπ ςημ εκπαάδεσρη , 

επαμεκπαάδεσρη και ενειδάκεσρη ςχμ πςσυιξϋυχμ ςξσ ιδιχςικξϋ και δημϊριξσ 

ςξμΪα ρε θΪμαςα παοαγχγΫπ μπξοεά μα ςημ αμαλΩβει ςξ ιμρςιςξϋςξ  Δ.Β.Λ ςξ 

ξπξάξ Ϊυει ιδοσθεά ρςξ ΔΘ ΙοΫςηπ. Έυξσμ εκπξμηθεά ξλξκληοχμΪμα 

ποξγοΩμμαςα και εάμαι Ϊςξιμα για σλξπξάηρη . ξ ποϊβλημα ρςημ εμ λϊγχ 

πεοάπςχρη εάμαι η υοημαςξδϊςηρη . Ακϊμη ςξ ΔΘ ΙοΫςηπ ποξςεάμει για 

ρςελΪυη διξικηςικόμ σπηοεριόμ ςξσ ποχςξγεμΫ ςξμΪα ,ςημ παοακξλξϋθηρη 

κϋκλχμ ποξγοαμμΩςχμ ρε θΪμαςα δημξριΩπ διξάκηρηπ ρε ρσμεογαράα με ςξ 

ΘΜΔΟ – ΔΙΔΑ και μα ζηςηθξϋμ ειδικΩ ποξγοΩμμαςα για ςημ ΙοΫςη ,ςα ξπξάα 

μπξοξϋμ μα ρσμπληοχθξϋμ απϊ ςξ ποϊγοαμμα Δ.Β.Λ 

    

 

1. ΔΙΛΖΠΘΩΡΖ ΟΑΠΔΛΒΑΡΖΡ   
 

       Ξ ποχςξγεμΫπ ςξμΪαπ εάμαι ρε κοάριμη καμπΫ – απαοαάςηςη η μεςαρςοξτΫ 

και μεςενΪλινη ςηπ γεχογάαπ μαπ με ρςϊυξ ςη δημιξσογάα βιόριμχμ 

επιυειοΫρεχμ – μεςΩβαρη απϊ μια επιδξςξϋμεμη γεχογάα ρε μια γεχογάα ϊπξσ 

ςξ αγοξςικϊ ειρϊδημα θα ποξΪουεςαι απϊ ςημ παοαγχγΫ και ϊυι ςιπ 

επιδξςΫρειπ . Για ςη μεςενΪλινη ασςΫ ξ κοάριμξπ παοΩγξμςαπ εάμαι ξ Ωμθοχπξπ 

. Ζ καςΩοςιρη ςξσ αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ αμαδεικμϋεςαι χπ κξμβικϊ ρημεάξ 

ποξκειμΪμξσ μα ποξραομξρθεά και μα ρσμηδειςξπξιΫρει ϊςι ςξ ρςάγμα ςηπ μΪαπ 
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επξυΫπ δάμξσμ ξ Ϊμςξμξπ αμςαγχμιρμϊπ , η ςασςϊςηςα και η πξιϊςηςα ςχμ 

ποξψϊμςχμ και η ποξρςαράα ςξσ πεοιβΩλλξμςξπ .Ζ ποξρπΩθεια εάμαι δϋρκξλη . 

Ξ Αγοξςικϊπ κϊρμξπ καλεάςαι μα ατΫρει πάρχ ςξσ παλαιΩ απξςσυημΪμα  

ρυΫμαςα, μα αλλΩνει αμςιλΫφειπ , μξξςοξπάεπ και ποακςικΪπ δεκαεςιόμ 

.Ιαλεάςαι μα σιξθεςΫρει μΪα ςευμξγμχράα και ςευμξλξγάα .Μα ρςοατεά ρςημ 

παοαγχγΫ μΪχμ ποξψϊμςχμ με ςασςϊςηςα , πξιξςικόμ , επόμσμχμ 

,διατξοεςικόμ ,σφηλΫπ αμαγμχοιριμϊςηςαπ ποξψϊμςχμ. 

Μα δημιξσογΫρει μΪα ρυΫμαςα δοΩρηπ για ςημ ποξόθηρη ςχμ ποξψϊμςχμ 

ςξσπ ρςημ αγξοΩ. ΣπΩουξσμ αμςιρςΩρειπ , αποξθσμάα αγξοόμ . Ωρςϊρξ 

μΪρα απϊ ςη γμόρη Ϊουεςαι και η ρσμειδηςξπξάηρη ςηπ αμαγκαιϊςηςαπ 

ασςόμ ςχμ αλλαγόμ και η αμαζΫςηρη λϋρεχμ .Ξι αδσμαμάεπ και ςα 

ποξβλΫμαςα εάμαι πξλλΩ .  

 

         α ρξβαοϊςεοα εν ασςόμ εάμαι : 

                   α) Ζ παοευϊμεμη  εκπαάδεσρη εάμαι πεοιρςαριακΫ και εσκαιοιακΫ 

αμΩλξγα με ςημ υοημαςξδϊςηρη υχοάπ ρσμΪυεια και ρσμΪπεια . 

 

       

                   β) Δεμ σπΩουξσμ καςεσθϋμρειπ ΑγοξςικΫπ ΟξλιςικΫπ ρσμβαςΪπ 

αρταλόπ με ςημ Ι.Α.Ο  

                   γ) Ζ ρςελΪυχρη ςχμ δξμόμ εκπαάδεσρηπ εάμαι απξλϋςχπ 

ελλειμμαςικΫ . 

                   δ) ΡςοεβλΫ εταομξγΫ πξλλόμ αμαπςσνιακόμ ποξγοαμμΩςχμ και 

κσοάχπ ςξσ ποξγοΩμμαςξπ Αγοξςόμ .  

                   ε) Αποξθσμάα ςχμ αγοξςόμ για ςη ρσμμεςξυΫ ςξσπ ρε 

εκπαιδεσςικΩ ποξγοΩμμαςα . Ρςα ξνσμμΪμα ποξβλΫμαςα πξσ αμςιμεςχπάζξσμ 

ζηςξϋμ Ωμερεπ απαμςΫρειπ , εμό η εκπαάδεσρη απξδάδει μερξποϊθερμα και 

μακοξποϊθερμα . ΔπιβΩλλεςαι η ρσμεογαράα με ϊλξσπ ςξσπ εμπλεκϊμεμξσπ 

τξοεάπ και κσοάχπ με ςξσπ ΔΖΛΞΣΡ.  

                        ΛΞΣΜΠΑΙΖ 

                                                          ΕΖΜΞΒΘΑ  
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E. ΙαπεςαμΩκηπ      ΖοΩκλειξ 13 Λαΐξσ 2011 

Οοϊεδοξπ .Δ.Θ. ΙοΫςηπ 

 

Αμθοώπιμξ Δσμαμικό ςξσ Οοχςξγεμξύπ ξμέα 

ΡσμξπςικΩ, μεςΩ και απϊ ρημεοιμΫ ρσζΫςηρη ρςη ΡσμΪλεσρη ςηπ ΡυξλΫπ Γεχπξμάαπ: 

Ξι ενελάνειπ ρςημ ξικξμξμάα, ςιπ αγξοΪπ, ςα επαγγΪλμαςα, ςημ εγοΫγξορη ςχμ 

καςαμαλχςόμ και ςημ ποξρςαράα ςξσ πεοιβΩλλξμςξπ, απαιςξϋμ καλΩ εκπαιδεσμΪμξσπ/ 

καςαοςιρμΪμξσπ επαγγελμαςάεπ ρςξμ ΟοχςξγεμΫ ξμΪα. ξ επεουϊμεμξ Δθμικϊ Ολαάριξ 

Οοξρϊμςχμ, ϊπχπ Ϋδη ρσμβαάμει ρε ϊλη ςημ Δσοόπη, θα δάδει δικαάχμα Ωρκηρηπ μιαπ 

επαγγελμαςικΫπ δοαρςηοιϊςηςαπ μϊμξμ μα απξδεικμϋεςαι ϊςι ξ αιςόμ εογαζϊμεμξπ Ϊυει 

πιρςξπξιημΪμεπ Γμόρειπ, Δενιϊςηςεπ και Θκαμϊςηςεπ για ςη δοαρςηοιϊςηςα ασςΫ. 

Δσκαιοάα για μα αμαπςσυθξϋμ ΟοξγοΩμμαςα επαμ-εκπαάδεσρηπ/ ενειδάκεσρηπ 

Οςσυιξϋυχμ και καςΩοςιρηπ ςχμ λξιπόμ επαγγελμαςιόμ εάμαι ςξ Ολαάριξ ςηπ Δια Βάξσ 

ΛΩθηρηπ. 

Οοξςεάμχ ςημ αμΩπςσνη ΟοξγοαμμΩςχμ ρςιπ ενΫπ διακοιςΪπ ΞμΩδεπ: 

1. Λη Οςσυιξϋυξι επαγγελμαςάεπ ςξσ Οοχςξγεμξϋπ ξμΪα. Για ςημ καςΩοςιρη και 

επαμα-καςΩοςιρΫ ςξσπ μπξοξϋμ μα ανιξπξιηθξϋμ και μα μεςενελιυθξϋμ ξι 

πξλϋυοξμεπ εμπειοάεπ, ςα ΟοξγοΩμμαςα και ξι δξμΪπ ςξσ Ξογαμιρμξϋ 

„ΔΫμηςοα‟, ατξϋ εμπλξσςιρθξϋμ με πϊοξσπ ςξσ ΟοξγοΩμμαςξπ ΔΒΛ. Για ςξ 

ρκξπϊ ασςϊ ποΪπει μα εκπξμηθξϋμ ΟοξγοΩμμαςα (Ϊμςσπξ και ηλεκςοξμικϊ 

διαδοαρςικϊ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ, πλΫοη εκπαιδεσςικΩ πακΪςα, εκπαάδεσρη και 

πιρςξπξάηρη εκπαιδεσςόμ, διαδικαράεπ πιρςξπξάηρηπ γμόρεχμ 

εκπαιδεσξμΪμχμ) 

2. Οςσυιξϋυξι ςξσ ιδιχςικξϋ και ςξσ δημϊριξσ ςξμΪα, επεμ-εκεπαάδεσρη και 

ενειδάκεσρη ρε θΪμαςα παοαγχγΫπ. Ρςα Ολαάρια ςξσ ποξηγξϋμεμξσ Μϊμξσ για 

ςη ΔΒΛ ιδοϋθηκαμ Θμρςιςξϋςα ΔΒΛ (ρςημ ΙοΫςη μϊμξ ρςξ ΔΘ). ΔκπξμΫθηκαμ ρςξ 

ΔΘ ρσμπαγΫ και ξλξκληοχμΪμα ποξγοΩμμαςα ςα ξπξάα ϊμχπ δεμ 

υοημαςξδξςΫθηκαμ πξςΪ (ρε ξλϊκληοη ςη υόοα). ΛεςΩ απϊ μικοΫ μϊμξ 

αμαμΪχρη- Ϊυει Ϋδη νεκιμΫρει- εάμαι Ϊςξιμα για σλξπξάηρη. Άλλα μπξοξϋμ 

βΪβαια μα αμαπςσυθξϋμ ρε ρσμεογαράα με Ωλλξσπ τξοεάπ. 

3. ΡςελΪυη ςχμ διξικηςικόμ σπηοεριόμ ςξσ ποχςξγεμξϋπ ξμΪα. ΟΪοα απϊ ςημ 

επαμεκπαάδεσρη και ενειδάκεσρη ρε θΪμαςα παοαγχγΫπ, απαοαάςηςη εάμαι η 

παοακξλξϋθηρη κϋκλχμ ποξγοαμμΩςχμ ρε θΪμαςα δημϊριαπ διξάκηρηπ , 

δσμηςικΩ με αματξοΪπ ρε αμςικεάμεμα ςξσ Οοχςξγεμξϋπ ξμΪα. ΔπειδΫ ςξ 

ςξπικϊ Οεοιτεοειακϊ Θμρςιςξϋςξ Δπιμϊοτχρηπ ςξσ ΔΙΔΑ Ϊκλειρε, απαοαάςηςξ 

εάμαι μα απξκαςαρςαθεά επικξιμχμάα με ςξ ΘΜΔΟ- ΔΙΔΑ και μα ζηςηθξϋμ ειδικΩ 

ΟοξγοΩμμαςα για ςημ ΙοΫςη. ΑσςΩ μπξοξϋμ μα ρσμπληοχθξϋμ απϊ ςξ 

Οοϊγοαμμα ΔΒΛ. 
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ξ ΔΘ ΙοΫςηπ και η ΡυξλΫ Γεχπξμάαπ εάμαι ρςη διΩθερη ςηπ ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ για 

γμχμξδξςικΫ ρσμβξλΫ και για ρσμμεςξυΫ ρε ρυεςικΫ ΞμΩδεπ Δογαράαπ για ςημ 

αμΩπςσνη ςχμ παοαπΩμχ δοαρςηοιξςΫςχμ.       

  

Β. ΙαπεςαμΩκηπ 
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ελικΪπ ΟοξςΩρειπ ςηπ ΞμΩδαπ Δογαράαπ «Ξογαμόρειπ Οαοαγχγόμ» 

 

Λε δεδξμΪμη ςημ καςΩρςαρη πξσ επικοαςεά ρςημ ΔλλημικΫ ξικξμξμάα και ςημ 

αμΩγκη λΫφηπ μΪςοχμ για ςημ ςϊμχρη ςξσ ποχςξγεμΫ ςξμΪα, ποΪπει μα δξϋμε ςα 

ρημεάα πξσ ικαμξπξιξϋμ ςιπ Ωμερεπ αμΩγκεπ ςηπ πλειξφητάαπ ςηπ παοαγχγικΫπ βΩρηπ, 

όρςε ςελικΩ μα εάμαρςε απξςελερμαςικξά ρςξ θΪμα ςηπ αμΩπςσνηπ ςξσ ποχςξγεμξϋπ 

ςξμΪα ςηπ ξικξμξμάαπ ςξσ μηριξϋ μαπ.  

Ηεχοξϋμε ϊςι θΪμα Ωμερηπ ποξρξυΫπ εάμαι η ρςΫοινη ξογαμόρεχμ παοαγχγόμ 

όρςε μα απξκςΫρξσμ ποϊρβαρη ρςιπ αγξοΪπ (ερχςεοικξϋ/ενχςεοικξϋ) με 

πιρςξπξιημΪμα, πξιξςικΩ, ΙοηςικΩ ποξψϊμςα.  

Ράγξσοα ποΪπει μα υςάρξσμε δσμαςΩ ξμϊμαςα για ςα ποξψϊμςα μαπ, γϋοχ απϊ ςξ 

ϊμξμα ΙοΫςη, παοΩλληλα ϊμχπ ποΪπει μα σπΩουει Ϊμαπ μηυαμιρμϊπ πξσ θα  

διαρταλάζει ςημ πξιϊςηςΩ ςξσπ, ξϋςχπ όρςε ξι εμΪογειΪπ μαπ μα Ϊυξσμ ρσρρχοεσςικϊ 

απξςΪλερμα για ςη τΫμη ςξσπ, υχοάπ μα κιμδσμεϋξσμε μα ςα υΩρξσμε ϊλα με ςημ 

εμτΩμιρη ςξσ ϊπξιξσ ρκαμδΩλξσ. Ιοάμξσμε απαοαάςηςη ςημ ϋπαονη και λειςξσογάα 

εμϊπ Τξοέα Διαυείοιρηπ χμ Ιοηςικόμ ποξψϊμςχμ, με δσμαςϊςηςεπ Ρσμβξσλεσςικξύ - 

Δλεγκςικξύ Ληυαμιρμξύ. Ξ τξοΪαπ ασςϊ θα μπξοξϋρε μα ρσμεογαρςεά με ςημ 

ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ για μα ρςηθξϋμ καμπΩμιεπ ποξόθηρηπ ςχμ (πιρςξπξιημΪμχμ) 

Ιοηςικόμ ποξψϊμςχμ και ρε ρσμεογαράα με ςημ σπηοεράα Τσςξωγειξμξμικόμ ΔλΪγυχμ 

(ςηπ Ο. Ι.) μα λαμβΩμει μΪςοα για ςη διαρτΩλιρη ςηπ ΙοηςικΫπ ποξΪλεσρηπ και σφηλΫπ 

πξιϊςηςαπ ςχμ ποξψϊμςχμ ασςόμ.  

Ξ τξοΪαπ ασςϊπ σπΩουει και θα μπξοξϋρε μα νεκιμΫρει μα σλξπξιεά ςξ Ϊογξ ςξσ. 

Δάμαι ξ Cretacert. Αμ και η αουικΫ ςξσ ενειδάκεσρη εάμαι ρςα μχπΩ τοξϋςα και 

λαυαμικΩ, σπΩουει η ποϊθερη για επΪκςαρη ςηπ «ξμποΪλαπ» πιρςξπξάηρηπ και ρε Ωλλα 

ποξψϊμςα. Ζ σιξθΪςηρη ςξσ ΤξοΪα και ςξσ ρΫμαςϊπ ςξσ απϊ ςημ ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ 

ςξμ πεοαρμΪμξ ΛΩοςιξ ικαμξπξάηρε ςξ ϊοαμα ϊλχμ ϊρχμ πάρςεφαμ ρςημ ιδΪα ςξσ 

CRETACERT για ςημ καθιΪοχρη ςχμ πιρςξπξιημΪμχμ πξιξςικόμ Ιοηςικόμ 

αγοξδιαςοξτικόμ ποξψϊμςχμ. Ωρςϊρξ Ϊχπ ρΫμεοα δεμ Ϊυει ςϋυει αμΩλξγηπ 

ξικξμξμικΫπ σπξρςΫοινηπ απϊ ςημ ΟεοιτΪοεια.  

ΡσγκεκοιμΪμα ποξςεάμξσμε:  
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1. ημ Ωμερη ποξόθηρη ςξσ ρΫμαςξπ πξσ Ϋδη σπΩουει (Cretacert), όρςε μα 

ασνηθξϋμ ξι εσκαιοάεπ για ςα ΙοηςικΩ ποξψϊμςα και ςημ καθιΪοχρΫ ςξσπ ρςημ 

εγυόοια αλλΩ και ςη διεθμΫ αγξοΩ. Για μα μπξοΪρει ϊμχπ ςξ ρΫμα μα γάμει 

γμχρςϊ υοειΩζξμςαι πξλλαπλΪπ εμΪογειεπ marketing και ξ ΤξοΪαπ, 

απξκλειρμΪμξπ απϊ υοημαςξδξςΫρειπ και ΔσοχπαψκΩ ποξγοΩμμαςα, για μα 

μπξοΪρει μα ποξρδόρει ποξρςιθΪμεμη ανάα ρςα ποξψϊμςα αλλΩ και ρςξσπ άδιξσπ 

ςξσπ παοαγχγξϋπ, υοειΩζεςαι ςη βξΫθεια ςηπ Οξλιςεάαπ. 

 

2. ξμ ποξρδιξοιρμϊ ρσγκεκοιμΪμχμ κοιςηοάχμ και για ςξσπ σπϊλξιπξσπ κλΩδξσπ 

ςχμ αγοξδιαςοξτικόμ Ιοηςικόμ ποξψϊμςχμ, ατξϋ ρςϊυξπ ςξσ CRETACERT εάμαι 

μα αγκαλιΩρει ςξ ρϋμξλξ ςχμ ποξψϊμςχμ ςξσ μηριξϋ.  

 

3. ημ εμάρυσρη ςξσ ελεγκςικξϋ μηυαμιρμξϋ ςξσ τξοΪα, με επιποϊρθεςξσπ ελΪγυξσπ 

ρςξμ παοαγχγϊ (πΪοα απϊ ςξσπ 2 βαρικξϋπ ελΪγυξσπ πξσ ποξβλΪπξμςαι απϊ ςξ 

ποϊςσπξ ςξσ Cretacert) και ρε δεϋςεοη τΩρη ςημ εγκαθάδοσρη εμϊπ μεγΩλξσ 

πιρςξπξιημΪμξσ εογαρςηοάξσ πξσ ατεμϊπ θα παοΪυει ρσμβξσλεσςικΪπ σπηοεράεπ 

ρςξσπ παοαγχγξϋπ ςϊρξ ρε θΪμαςα καλλιεογηςικόμ ποακςικόμ ϊρξ και μΪχμ 

καλλιεογειόμ και ατεςΪοξσ θα σπξρςηοάζει ςξμ ελεγκςικϊ μηυαμιρμϊ. Ζ ρςΫοινη 

ςξσ Cretacert κοάμεςαι ρΫμεοα ιδιαάςεοα απαοαάςηςη, ατξϋ εάμαι άρχπ ξ μϊμξπ 

τξοΪαπ πξσ θα μπξοξϋρε μα απξκαςαρςΫρει ςη υαμΪμη τΫμη ςχμ ποξψϊμςχμ μαπ, 

μεςΩ ςημ κοάρη ςξσ E. Coli, αλλΩ και μα ποξλΩβει ςιπ επιπςόρειπ επϊμεμχμ 

διαςοξτικόμ ρκαμδΩλχμ.  

 

4. ημ αμΩληφη διατϊοχμ εμεογειόμ καθιΪοχρηπ ςξσ ρΫμαςξπ και ποξόθηρηπ- 

διατΫμιρηπ – marketing ςχμ ρσγκεκοιμΪμχμ ποξψϊμςχμ. ΡσγκεκοιμΪμα 

ποξςεάμξσμε: ι) ρσμεογαράα με διΩτξοξσπ τξοεάπ πξσ εμπλΪκξμςαι ςϊρξ ρςημ 

εμπξοάα ςχμ ποξψϊμςχμ ασςόμ (Δμπξοικξϋπ Ακϊλξσθξσπ ρε διΩτξοεπ υόοεπ με 

εναγχγικϊ εμδιατΪοξμ, Ρϋμδερμξ ΔναγχγΪχμ, κλπ) ϊρξ και ρςιπ αλσράδεπ 

διαμξμΫπ ςχμ ποξψϊμςχμ (αλσράδεπ Ρ/M, κλπ)  και ιι) αμΩληφη εμεογειόμ 

ποξόθηρηπ-διατΫμιρηπ (ΔιξογΩμχρη εκθΪρεχμ, ΡσμμεςξυΫ ρε διεθμεάπ εκθΪρειπ 

(ςϋπξσ Fruitlogistika) με εμιαάξ  πεοάπςεοξ ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ, ΔιατημιρςικΪπ 
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καμπΩμιεπ ςϊρξ ρςξ ενχςεοικϊ ϊρξ και ρςξ ερχςεοικϊ, ανιξπξάηρη διαδικςσακΫπ 

δσμαςϊςηςαπ διατΫμιρηπ – εμπξοάαπ, κλπ) 

 

5. ημ εμάρυσρη ςξσ βαθμξϋ ξογΩμχρηπ ςχμ γεχογικόμ επιυειοΫρεχμ ςηπ ΙοΫςηπ.  

Απϊ ςα ποϊρταςα Ϊκςακςα μΪςοα ςηπ Δ.Δ. για ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ επιπςόρεχμ 

ρςξσπ παοαγχγξϋπ απϊ ςημ κοάρη με ςξ E. Coli, Ϊγιμε παριταμΪπ ϊςι η Δ.Δ. δάμει 

ιδιαάςεοη Ϊμταρη ρςιπ Ξ.Ο. ΔπιπλΪξμ, θα ποΪπει ραμ ΟεοιτΪοεια μα ποξχθηθεά-

εμθαοοσμθεά και η ρσμΪμχρη ασςόμ ςχμ Ξογαμόρεχμ ρε Δμόρειπ Ξ.Ο., πξσ αμ 

μη ςι Ωλλξ, θα μπξοξϋμ μα Ϊυξσμ χπ κξιμϊ ρςϊυξ, ςημ ποξόθηρη, Ϋ και ςημ 

αμςιμεςόπιρη κοάρεχμ.  
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Οοόςαρη για ςημ αμάπςσνη και αμάδεινη ςηπ 

Ιοήςηπ χπ Γαρςοξμξμικό Οοξξοιρμό βαριρμέμξ 

ρςημ Ιοηςική Διαςοξτή και ςα πιρςξπξιημέμα 

πξιξςικά ςξπικά ποξψόμςα & σπηοερίεπ 

 

 

 

ΔεδξμΪμξσ ϊςι καςΩ ςημ διΩοκεια ςχμ ρσμαμςΫρεχμ ςηπ ΞμΩδαπ Δογαράαπ «ΔνχρςοΪτεια» 

αμαδεάυθηκαμ δϋξ διατξοεςικξά Ωνξμεπ πΩμχ ρςξσπ ξπξάξσπ κοάθηκε ϊςι ποΪπει μα εογαρςεά η 

ΟεοιτΪοεια για ςημ αμΩπςσνη ςηπ ενχρςοΪτειαπ, ξι ποξςΩρειπ ςηπ ΞμΩδαπ διαυχοάρςηκαμ ρςιπ 

ενΫπ ποξςΩρειπ: 

1. Οοϊςαρη για ςημ σπξρςΫοινη ςηπ ποξβξλΫπ και ποξόθηρηπ αγοξςικόμ ποξψϊμςχμ και 

ςοξτάμχμ απϊ ςημ ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ. 

2. Οοϊςαρη για ςημ αμΩπςσνη και αμΩδεινη ςηπ ΙοΫςηπ χπ γαρςοξμξμικϊ ποξξοιρμϊ 

βαριρμΪμξ ρςημ ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ και ςα πιρςξπξιημΪμα πξιξςικΩ ςξπικΩ ποξψϊμςα & 

σπηοεράεπ.  
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Ιοηςική Διαςοξτή - Αμςαγχμιρςικό πλεξμέκςημα ςηπ Οεοιτέοειαπ 

Ιοήςηπ 

 

Λε ςημ εταομξγΫ ςξσ μΪξσ μϊμξσ για ςημ ςξπικΫ ασςξδιξάκηρη ςημ 1/1/2011 εάμαι ποξταμΪπ 

ϊςι η ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ απξςελεά πλΪξμ ςξμ αομϊδιξ τσρικϊ διαυειοιρςΫ ςηπ ΙοηςικΫπ 

ΔιαςοξτΫπ και ξτεάλει μα λειςξσογΫρει χπ θεμαςξτϋλακΩπ ςηπ, εναρταλάζξμςαπ ςημ 

καςαγοατΫ, διΩδξρη και διΩρχρΫ ςηπ. Ξ τξοΪαπ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ πξσ θα ρσμςξμάζει 

ςιπ δοΩρειπ διαυεάοιρηπ ςξσ «πϊοξσ» ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ θα εάμαι ςξ «Ιοηςικϊ Ρϋμτχμξ 

Οξιϊςηςαπ» ςξ ξπξάξ θα λειςξσογΫρει χπ πλαςτϊομα ρσμεογαράαπ για ϊλα ςα εμδιατεοϊμεμα 

μΪοη ρςξμ ςξμΪα ασςϊ.  

ΔεδξμΪμηπ ςηπ απξμΩκοσμρηπ ςϊρξ ςχμ καςξάκχμ ςηπ ΙοΫςηπ (αλλαγΫ ςοϊπξσ διαςοξτΫπ), 

ϊρξ και ςχμ επιυειοημαςικόμ ποακςικόμ (ερςιαςϊοια, παοαγχγξά ποξψϊμςχμ, νεμξδξυεάα κα) 

απ‟ ςημ παοαδξριακΫ ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ, η ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ, θα ποΪπει μα λειςξσογΫρει 

πεοιρρϊςεοξ χπ Ϊμα «κάμημα» για ςημ επιρςοξτΫ ρςημ σγιειμΫ παοαδξριακΫ ΙοηςικΫ 

ΔιαςοξτΫ, ςημ εμάρυσρη ςχμ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ και ςημ πιξ απξςελερμαςικΫ ρϋμδερη ςηπ 

παοαγχγΫπ με ςιπ σπηοεράεπ ςξσ ςξσοιρμξϋ. Για ςημ καθιΪοχρη ςηπ ΙοΫςηπ χπ Ϊμαμ νευχοιρςϊ 

και πξιξςικϊ γαρςοξμξμικϊ ποξξοιρμϊ και ςημ εμδσμΩμχρη ςηπ ξικξμξμάαπ ςηπ. ΙΩςι ςΪςξιξ δεμ 

μπξοεά μα ρσμβεά με ποχςξβξσλάεπ πξσ νεκιμξϋμ μϊμξ απϊ ςημ αγξοΩ (market driven), καθόπ 

για μα πεςϋυει ςξμ ρςϊυξ ασςϊ θα υοειαρςεά μα πεςϋυει ρσμεογαράα μεςανϋ τξοΪχμ, 

επιυειοΫρεχμ και κξιμχμικόμ ξμΩδχμ. Γι‟ ασςϊ εάμαι ρημαμςικϊ πξσ ασςΫπ ςηπ ποχςξβξσλάαπ 

θα ηγηθεά η αιοεςΫ ΟεοιτΪοεια, καθόπ απϊ ςημ τϋρη ςξσπ ρυεδιΩρςηκε για μα μπξοΪρει μα 

σπξρςηοάνει Ϊμα ςΪςξιξ ϊοαμα για ςημ αμΩπςσνη ςξσ μηριξϋ και μα ρσρπειοόρει ϊρξσπ 

υοειΩζεςαι για μα δξσλΪφξσμ ρσλλξγικΩ ποξπ ασςΫμ ςημ καςεϋθσμρη, διαθΪςξμςαπ παοΩλληλα 

ςξ κϋοξπ και ςημ δϋμαμη μα σπξρςηοάνει μια ςΪςξια ποξρπΩθεια. ΛΪρα απϊ ςημ ρσμεογαράα η 

ΟεοιτΪοεια κεοδάζει και Ϊυει ςημ δσμαςϊςηςα μα υςάρει απξςελερμαςικΩ πΩμχ ρςα 

υαοακςηοιρςικΩ πξσ κΩμξσμ ςημ ΙοΫςη μα νευχοάζει απϊ Ωλλξσπ ποξξοιρμξϋπ. Απ εάμαι η 

ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ, ςα ςξπικΩ ποξψϊμςα και η πξιϊςηςα ςχμ σπηοεριόμ μαπ ςξ αμςαγχμιρςικϊ 

μαπ πλεξμΪκςημα. 

 

Για μα μπξοέρει ασςό ςξ κίμημα μα γίμει ποαγμαςικόςηςα, η ρςοαςηγική ςηπ Οεοιτέοειαπ 

Ιοήςηπ θα ποέπει μα ρςηοιυθεί ρςξσπ ενήπ άνξμεπ: 

1. Ζ ςξπική γαρςοξμξμική παοάδξρη: ποξόθηρη ςηπ ΙοηςικΫπ ΔιαςοξτΫπ χπ ςοϊπξπ ζχΫπ. 

2. Ζ σγεία: ποξβξλΫ ςηπ ρσμβξλΫπ ςηπ ΙοηςικΫπ ΔιαςοξτΫπ ρςημ βελςάχρη ςξσ επιπΪδξσ 

σγεάαπ, χπ μΪρξ θεοαπεάαπ αλλΩ και ποϊληφηπ. 
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3. α ςξπικά ποξψόμςα: ποξρπΩθεια για ςημ βελςάχρη ςηπ πξιϊςηςαπ ςχμ κοηςικόμ ποξψϊμςχμ 

μΪρχ ςηπ ρςΫοινηπ για ςξμ εκρσγυοξμιρμϊ ςχμ διαδικαριόμ παοαγχγΫπ (ρε παοαγχγΫ, 

μεςαπξάηρη, διαμξμΫ). 

4. ξ πεοιβάλλξμ: ποξόθηρη ςηπ «ποΩριμηπ αμΩπςσνηπ» ςξσ μηριξϋ, ποξβΩλλξμςαπ ςημ 

ΙοΫςη χπ Ϊμαμ ςϊπξ με καθαοϊ πεοιβΩλλξμ και μεγΩλη βιξπξικιλϊςηςα, ϊπξσ παοΩγξμςαι 

μξμαδικΩ, αρταλΫ και σγιειμΩ ποξψϊμςα. 

5. Ξ πξλιςιρμόπ: ποξόθηρη ςηπ ΙοηςικΫπ ΔιαςοξτΫπ χπ αμαπϊρπαρςξ κξμμΩςι ςξσ κοηςικξϋ 

πξλιςιρμξϋ και ρϋμδερη με ςιπ ςξπικΪπ ανάεπ. 

6. Ξ ςξσοιρμόπ: ποξόθηρη ςξσ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ ρςξ μηρά, βαριρμΪμξπ ρςα εκλεκςΩ 

ςξπικΩ ποξψϊμςα και ςημ ΙοηςικΫ Ιξσζάμα. 

 

Βαρικέπ ποξςάρειπ για ςημ αμάδεινη ςηπ Ιοηςικήπ Διαςοξτήπ χπ αμςαγχμιρςικό 

πλεξμέκςημα ςηπ Ιοήςηπ: 

1. Οοξρςαρία ςηπ Ιοηςικήπ Διαςοξτήπ 

Οοξςεάμεςαι η ρσγκοϊςηρη ξμάδαπ εμπειοξγμχμόμχμ για ςημ ποξρςαρία και διαυείοιρη ςξσ 

«πόοξσ» Ιοηςική Διαςοξτή. Ζ ξμΩδα ασςΫ θα ποΪπει μα πεοιλαμβΩμει εκποξρόπξσπ απ‟ ϊλα 

ςα επιρςημξμικΩ ΑΔΘ ςξσ μηριξϋ και ϊυι μϊμξ, καθόπ και εοεσμηςΪπ πξσ Ϊυξσμ μα επιδεάνξσμ 

Ϊογξ ρςημ λαξγοατικΫ, ιρςξοικΫ, γαρςοξμξμικΫ Ϊοεσμα.   

Οοχςαουικϊπ οϊλξπ ςηπ ξμΩδαπ ασςΫπ θα εάμαι η (διαοκΫπ) ςεκμηοάχρη ςξσ ϊοξσ «ΙοηςικΫ 

ΔιαςοξτΫ» με βΩρη ςα μεϊςεοα επιρςημξμικΩ δεδξμΪμα, καθόπ και η ποξρπΩθεια 

ρυημαςξπξάηρη ςξσ Ιοηςικξϋ Διαςοξτικξϋ Οοξςϋπξσ (πυ με ςημ μξοτΫ πσοαμάδαπ), με ρκξπϊ 

ςημ καλϋςεοη επικξιμχμάα ςξσ ρςξ εσοϋ κξιμϊ.  

Ζ λειςξσογάα ςηπ ξμΩδαπ εμπειοξγμχμϊμχμ ρε ρσμεογαράα με ςημ πιρςξπξάηρη πξσ 

ποξςεάμεςαι αογϊςεοα θα δάμξσμ ςημ δσμαςϊςηςα μα απαγξοεσθεά η υοΫρη ςχμ ϊοχμ «ΙοηςικΫ 

ΔιαςοξτΫ» και «ΙοηςικΫ ΟαοαδξριακΫ Ιξσζάμα» απϊ μη πιρςξπξιημΪμξσπ επαγγελμαςάεπ και 

παοαγχγξϋπ. Αμ δεμ σπΩονει ποακςικϊπ ςοϊπξπ απαγϊοεσρηπ, θα επιδιχυθεά ρε ρσμεογαράα 

με ςξσπ ρσλλξγικξϋπ τξοεάπ ςχμ επαγγελμαςιόμ η ποξβξλΫ ςχμ πιρςξπξιημΪμχμ και η 

απανάχρη ςχμ μη πιρςξπξιημΪμχμ επιυειοΫρεχμ.  

2. Αμαγμώοιρη ςηπ Ιοηςικήπ Διαςοξτήπ ραμ εθμικό πόοξ 

Ζ κεμςοικΫ ηγεράα ςξσ ςϊπξσ ποΪπει μα αμαγμχοάρει ςημ ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ ραμ εθμικϊ πϊοξ 

και μα ρςηοάνει ςιπ εμΪογειεπ για ςημ ποξρςαράα, ςημ διΩδξρη και ςημ ανιξπξάηρΫ ςξσ. 

Για ςξμ ρκξπϊ ασςϊ, ποξςεάμεςαι μα ρσμςαυθεά επιρςξλΫ ποξπ ςξμ Οοχθσπξσογϊ και ςξσπ 

αομϊδιξσπ Σπξσογξϋπ με ρσμξπςικΫ αιςιξλϊγηρη ςηπ ειρΫγηρηπ. Ζ ρϋμςανη ςη επιρςξλΫπ θα 

γάμει απ‟ ςημ ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ πξσ, για ςξμ ρκξπϊ ασςϊ, θα ρσμεογαρςεά με ειδικξϋπ και 

εμπειοξγμόμξμεπ ςξσ υόοξσ. Ρςημ επιρςξλΫ ασςΫ θα ςεκμηοιόμεςαι η ρημαράα ςηπ 

αμαγμόοιρηπ ςηπ ΙοηςικΫπ ΔιαςοξτΫπ ραμ εθμικϊ πϊοξ και θα θάγεςαι η αμΩγκη ςηπ 
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παοξσράαρηπ ρςιπ επάρημεπ εκδηλόρειπ ρςξ ερχςεοικϊ και ενχςεοικϊ ςηπ υόοαπ ςηπ ΙοηςικΫπ 

Ιξσζάμαπ και Ωλλχμ ςξπικόμ κξσζιμόμ ςηπ ΔλλΩδαπ, με ςοϊπξ πξσ μα διαρταλάζεςαι η ξοθΫ 

παοξσράαρΫ ςξσπ.  

3. Οοχςξβξσλία για ςημ αμαγμώοιρη ςξσ Ιοηςικξύ Διαςοξτικξύ Οξλιςιρμξύ από ςημ 

UNESCO 

Ωπ ξ πλΪξμ αομϊδιξπ τξοΪαπ, η ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ θα ποΪπει μα αμαμεόρει ςξ αάςημα πξσ 

καςαςΪθηκε μΪρχ ςξσ «Ιοηςικξϋ Ρσμτόμξσ Οξιϊςηςαπ» ρςιπ 20 Λαΐξσ 2009 ρςημ Διεϋθσμρη 

Μεϊςεοηπ ΟξλιςιρςικΫπ ΙληοξμξμιΩπ ςξσ Σπξσογεάξσ, για ςημ καςάθερη αμαλσςικξύ τακέλξσ 

με ρκξπό ςημ αμαγμώοιρη ςξσ «Ιοηςικξύ Διαςοξτικξύ Οξλιςιρμξύ» χπ άσλη πξλιςιρςική 

κληοξμξμικά ςηπ UNESCO. Ζ εςαιοεάα «Ιοηςικϊ Ρϋμτχμξ Οξιϊςηςαπ» θα ρσμςξμάρει ςημ 

ποξρπΩθεια καςΩοςιρηπ ςξσ τακΪλξσ και θα ρσμεογαρςεά ρςεμΩ με ϊλξσπ ϊρξσπ θα μπξοΪρξσμ 

μα ρσμειρτΪοξσμ ρςημ ξλξκληοχμΪμη ςεκμηοάχρη ςξσ ρσγκεκοιμΪμξσ τακΪλξσ 

(αμθοχπξλϊγξσπ, λαξγοΩτξσπ, κξιμχμιξλϊγξσπ, εοεσμηςΪπ, ΟαμεπιρςΫμιξ ΙοΫςηπ κ.α.). Ζ 

αιοεςΫ ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ, λειςξσογόμςαπ πλΪξμ χπ ξ θεμαςξτϋλακαπ ςηπ ΙοηςικΫπ 

ΔιαςοξτΫπ, ποΪπει μα ρςηοάνει ςημ πξλιςικΫ πάερη πξσ θα αρκΫρει ρςημ ηγεράα ςξσ 

Σπξσογεάξσ ρε Ϊμα ρσγκεκοιμΪμξ ρυΪδιξ δοΩρηπ για ςημ ποξρςαράα και αμΩδεινΫ ςηπ. 

ΔεδξμΪμηπ ςηπ αμαγμόοιρηπ ςηπ «ΛερξγειακΫπ ΔιαςοξτΫπ» απϊ ςημ UNESCO, διαδικαράα η 

ξπξάα εάυε καθσρςεοΫρει ςημ επενεογαράα ςξσ δικξϋ αιςΫμαςξπ ςηπ ΙοΫςηπ απϊ πλεσοΩπ 

Σπξσογεάξσ, η δοΩρη ασςΫ επεάγει ακϊμα πεοιρρϊςεοξ. Ζ εςαιοεάα «Ιοηςικϊ Ρϋμτχμξ 

Οξιϊςηςαπ» Ϊυει Ϋδη εναρταλάρει Ϊμα κξμδϋλι 30.000 εσοό απϊ ςξ Οοϊγοαμμα «ΟοΩριμη 

ΑμΩπςσνη» για ςημ υοημαςξδϊςηρη ςηπ ρϋμςανηπ ςξσ τακΪλξσ για ςημ καςαγοατΫ και 

αμαγμόοιρη ςξσ «Ιοηςικξϋ Διαςοξτικξϋ Οξλιςιρμξϋ», εμό η ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ ξοθόπ Ϊυει 

δημιξσογΫρει και ςημ αμςάρςξιυη ΞμΩδα Δογαράαπ με ςημ ρσμμεςξυΫ ειδικόμ, απξδεικμϋξμςαπ 

ςημ ρξβαοϊςηςα με ςημ ξπξάα ποξρεγγάζει ασςΫ ςημ ιδιαάςεοα ρημαμςικΫ ποχςξβξσλάα. 
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Ζ Ιοήςη γαρςοξμξμικόπ ποξξοιρμόπ 

 

Ξι διεθμεάπ ςΩρειπ ρςξμ ςξσοιρμϊ - πξσ επικεμςοόμξμςαι ρςημ βιόριμη αμΩπςσνη, ςημ 

γαρςοξμξμάα, ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ςημ γμχοιμάα με ςιπ ςξπικΪπ κξιμχμάεπ και κΩμξσμ ςημ 

ρσμμεςξυικΫ διΩρςαρη αμαπϊρπαρςξ κξμμΩςι ςηπ ςξσοιρςικΫπ εμπειοάαπ - εάμαι ιδιαάςεοα 

εσμξψκΪπ για ςημ ΙοΫςη, καθόπ ασςΫ μπξοεά μα αμαπςϋνει και μα ποξρτΪοει Ϊμα εμαλλακςικϊ 

ςξσοιρςικϊ ποξψϊμ πξσ θα εάμαι ρε απϊλσςη ρσμΩτεια με ςιπ ςΩρειπ ασςΪπ. Κϊγχ ςηπ τϋρηπ ςηπ 

η αμΩπςσνη ςξσ εμαλλακςικξϋ και γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρςικξϋ ποξψϊμςξπ ςηπ ΙοΫςηπ κοάμεςαι 

θα γάμει καςΩ κϋοιξ λϊγξ ρςιπ λιγϊςεοξ αμαπςσγμΪμεπ πεοιξυΪπ (εμδξυόοα και μϊςια παοΩλια) 

ρςιπ ξπξάεπ σπΩουει ακϊμα αγοξςικΫ ζχΫ και ακξλξσθξϋμςαι ρε μεγΩλξ βαθμϊ ξι παοαδϊρειπ, 

εμό θα ανιξπξιηθεά ςξ Ϋδη σπΩουξμ ςξσοιρςικϊ οεϋμα (βϊοεια παοΩλια) ρςξ ξπξάξ θα 

παοξσριαρςξϋμ ξι εμαλλακςικΪπ ςξσοιρςικΪπ ποξςΩρειπ για μα εμπλξσςάρξσμ ςημ σπΩουξσρα 

ςξσοιρςικΫ εμπειοάα.  

Ζ διαςοξτΫ ρσμμεςΪυει με μεγΩλξ πξρξρςϊ ρςημ ςξσοιρςικΫ δαπΩμη ςχμ επιρκεπςόμ (πεοάπξσ 

60% για αμεοικΩμξσπ & 40% για εσοχπαάξσπ ςανιδιόςεπ). Ζ Ϊμςανη και διαμϊοτχρη εμϊπ 

γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρςικξϋ ποξψϊμςξπ ρε Ϊμαμ ποξξοιρμϊ θα ξδηγΫρει ρε μια καςακϊοστη 

αϋνηρη ςχμ ςξσοιρςικόμ ερϊδχμ ςα ξπξάα θα διαυΪξμςαι απεσθεάαπ ρςιπ ςξπικΪπ ξικξμξμάεπ 

και θα ρσμβΩλει καθξοιρςικΩ ρςημ καθιΪοχρη εμϊπ βιόριμξσ ξικξμξμικξϋ ρσρςΫμαςξπ ρςημ 

πεοιξυΫ.  

Ζ καθιΪοχρη μιαπ πεοιξυΫπ ϊπχπ η ΙοΫςηπ χπ γαρςοξμξμικξϋ ποξξοιρμξϋ θα καθιεοόρει ςα 

ςξπικΩ ποξψϊμςα και γεϋρειπ χπ αμαπϊρπαρςξ κξμμΩςι ςξσ Brand ςξσ ποξξοιρμξϋ. Ασςϊ θα ςα 

ρσμδΪρει Ωοοηκςα με ςημ ςξσοιρςικΫ εμπειοάα ςχμ επιρκεπςόμ ρςημ πεοιξυΫ, με απξςΪλερμα 

μα ασνηθεά καςακϊοστα η ζΫςηρη για ςξπικΩ ποξψϊμςα, ασνΩμξμςαπ ςημ διακάμηρΫ ςξσπ και ςα 

Ϊρξδα ςχμ παοαγχγόμ.  

Οιξ ρσγκεκοιμΪμα ξ γαρςοξμξμικϊπ ςξσοιρμϊπ θα Ϊυει ιδιαάςεοα μεγΩλξ ϊτελξπ για ςημ 

ξικξμξμικΫ αμΩπςσνη και αμθεκςικϊςηςα εμϊπ ποξξοιρμξϋ καθόπ ρςξυεϋει ρςημ δημιξσογάα 

εμϊπ μΪξσ ςξσοιρςικξϋ ποξψϊμςξπ και ςημ επιςσυημΪμη και απξςελερμαςικΫ ρϋμδερη ςηπ 

αγοξςικΫπ παοαγχγΫπ με ςξμ ςξσοιρςικϊ ςξμΪα. Ζ καθιΪοχρη ςηπ ρϋμδερηπ ασςΫπ θα 

διεσκξλϋμει ςημ απεσθεάαπ καςαμΩλχρη και πόληρη ςξπικόμ, επξυικόμ και τοΪρκχμ 

ποξψϊμςχμ διαςοξτΫπ, μειόμξμςαπ παοΩλληλα ςημ αμΩγκη για μερΩζξμςεπ και μξμϊπλεσοη 

ρςΫοινη ςχμ παοαγχγόμ ρε εναγχγΪπ.   

Ρϋμτχμα με ςημ ΛελΪςη «Ζ Γαρςοξμξμάα ρςξ ΛΩοκεςιμγκ ςξσ Δλλημικξϋ ξσοιρμξϋ», πξσ 

ξλξκλΫοχρε ξ ΡΔΔ ςξ 2010, η Ιοήςη απξςελεά ςημ πιξ εμδιατέοξσρα από γαρςοξμξμικήπ 

άπξφηπ πεοιξυή ςηπ Δλλάδαπ, παοξσριΩζει μια ιδιαίςεοη γαρςοξμξμική ςασςόςηςα και 

απξςελεά ςξ μόμξ μέοξπ ρςημ Δλλάδα πξσ η ςξπική κξσζίμα είμαι ςόρξ διαδεδξμέμη και 

ποξριςή για ςξμ ςξσοίρςα. Ασςϊ ξτεάλεςαι κσοάχπ ρςιπ ςαβΪομεπ ςηπ εμδξυόοαπ πξσ 

διαςΫοηραμ ςημ παοΩδξρη, ςξμ πλξϋςξ ςηπ ΙοηςικΫπ Ιξσζάμαπ, ςημ ρςΩρη ζχΫπ ςχμ Ιοηςικόμ 

πξσ διαςηοξϋμ ζχμςαμΫ ςημ παοΩδξρη κα μξιόθξσμ χπ ποερβεσςΪπ ςηπ ιρςξοάαπ και ςηπ 
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πξλιςιρςικΫπ ςξσπ κληοξμξμιΩπ καθόπ και ςημ μεγΩλη αγοξςικΫ παοαγχγΫ πξσ πεοιλαμβΩμει 

εναιοεςικΫπ πξιϊςηςαπ ποξψϊμςα ρςξ πλαάριξ ςηπ παοαδξριακΫπ Ϋ βιξλξγικΫπ καλλιΪογειαπ και 

κςημξςοξτάαπ.  

Ξι εσκαιοίεπ για ςημ αμάπςσνη ςξσ γαρςοξμξμικξύ ςξσοιρμξύ ρςημ Ιοήςη ρσμξφίζξμςαι 

ρςα ενήπ ρςξιυεία: 

 Ξι ςξσοάρςεπ πξσ εμδιατΪοξμςαι μα κΩμξσμ γαρςοξμξμικϊ ςξσοιρμϊ εάμαι πιξ εύπξοξι και 

δαπαμξύμ μεγάλξ πξρξρςό ςξσ ςανιδιχςικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ ρε δοαρςηοιϊςηςεπ 

γαρςοξμξμικξϋ εμδιατΪοξμςξπ, εμό ξι βαρικΪπ υόοεπ ποξΪλεσρηπ ςχμ 

«γαρςοξςξσοιρςόμ» πεοιλαμβΩμξμςαι και ξι κσοιϊςεοεπ αγξοΪπ ςξσ ςξσοιρμξϋ ςηπ ΙοΫςηπ. 

Ζ Ϊμςανη ςηπ γαρςοξμξμάαπ ρςξ υαοςξτσλΩκιξ ςξσ μηριξϋ θα διεσκξλύμει ςημ διείρδσρη 

ρςιπ καθιεοχμέμεπ αγξοέπ δάμξμςαπ Ωμερα απξςελΪρμαςα, εμό θα εναρταλάρει ςημ ειροξΫ 

επιρκεπςόμ με σφηλΫ αγξοαρςικΫ δϋμαμη. 

 ξ ελκσρςικϊ ςξσοιρςικϊ υαοςξτσλΩκιξ γαρςοξμξμικόμ ποξψϊμςχμ ςηπ ΙοΫςηπ θα 

ποξρελκϋει ϊυι μϊμξ ςξσπ ςξσοάρςεπ ςηπ γαρςοξμξμάαπ αλλΩ Ϊμα εσούςεοξ ςανιδιχςικό 

κξιμό. ΔεδξμΪμηπ ςηπ μεγΩληπ ςξσοιρςικΫπ κάμηρηπ ςξσ μηριξϋ, η αμΩπςσνη ςξσ 

υαοςξτσλακάξσ ςηπ θα Ϊυει έςξιμξ αγξοαρςικό κξιμό εναρταλάζξμςαπ Ωμερη βιχριμϊςηςα 

για ςιπ μΪεπ σπηοεράεπ.  

 Ζ ποξρτξοά καλήπ ςξπικήπ κξσζίμαπ ρςξσπ ςξσοάρςεπ απξςελεά ςημ οαυξκξκαλιΩ μιαπ 

ελκσρςικΫπ γαρςοξμξμικΫπ ποξρτξοΩπ, κΩςι πξσ θα εναρταλάρει ςξ «Ιοηςικϊ Ρϋμτχμξ 

Οξιϊςηςαπ» με ςημ απϊδξρη ςξσ «Ρήμαςξπ Οξιόςηςαπ Ιοηςικήπ Ιξσζίμαπ».  

 ξ νεμξδξυειακό δσμαμικό ςηπ Ιοήςηπ είμαι πξλύ μεγάλξ και η ποχςξβξσλάα 

δημιξσογάαπ μιαπ «Ιοηςικήπ Γχμιάπ» ρςα ερςιαςϊοιΩ, ϊπξσ ποξρτΪοξμςαι καθημεοιμΩ 

κοηςικΩ εδΪρμαςα, εάμαι Ϋδη αοκεςΩ διαδεδξμΪμη και μπξοεά μα ρσμβΩλει ςα μΪγιρςα ρςημ 

γμχοιμάα ςχμ επιρκεπςόμ με ςημ ΙοηςικΫ γαρςοξμξμάα. 

 ξ μηρά διαθΪςει πξλλΩ εμβλημαςικά ποξψόμςα (πυ ελαιϊλαδξ, κοαρά, ςρικξσδιΩ, μΪλι) ςα 

ξπξάα μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ για ςημ δημιξσογάα θεμαςικόμ διαδοξμόμ (πυ «ξι 

Δοϊμξι ςχμ Ιοηςικόμ Γεϋρεχμ»), καθόπ και για ςξμ εμπλξσςιρμϊ ςξσ ςξσοιρςικξϋ 

υαοςξτσλακάξσ με σπηοεράεπ πεοιπξάηρηπ, ϊπχπ spa ξιμξθεοαπεάαπ. 

 Ζ ΙοΫςη Ϊυει αμςαγχμιρςικό πλεξμέκςημα ρςξμ ςξμέα ςχμ επιρκέφιμχμ υώοχμ 

παοαγχγήπ, ειδικΩ ρε ξιμξπξιεάα, καθόπ σπΩουξσμ όοιμα δικςϋχμ ξιμξπξιόμ ρςξ μηρά με 

επιρκΪφιμεπ σπξδξμΪπ, εμό σπΩουξσμ και Ωλλξι υόοξι παοαγχγΫπ πξσ Ϊυξσμ 

διαμξοτχθεά ειδικΩ για μα δΪυξμςαι επιρκΪφειπ (πυ ελαιξςοιβεάα) Ϋ μπξοξϋμ εϋκξλα και 

με απλΪπ μεςαςοξπΪπ μα γάμξσμ επιρκΪφιμα (πυ γσμαικεάξι ρσμεςαιοιρμξά).   

 Ρςημ ΙοΫςη ιρυϋξσμ ξι πεοιρρϊςεοξι απϊ ςξσπ παοάγξμςεπ επιςσυίαπ πξσ εταομόζξσμ ξι 

κξοσταίξι γαρςοξμξμικξί ποξξοιρμξί, καθόπ  

1. Θρυσοξπξιεά ςημ ςασςϊςηςα ςξσ ποξξοιρμξϋ αμαδεικμϋξμςαπ ςξπικΩ ρςξιυεάα 

2. Δμιρυϋει ςημ πξικιλάα με ςημ αμΩπςσνη γαρςοξμξμικόμ ποξψϊμςχμ απϊ ςξσπ ςξπικξϋπ 

ςξσοιρςικξϋπ ξογαμιρμξϋπ 

3. ΡσμδΪει ςημ κξσζάμα με ςημ παοΩδξρη και ςημ πξλιςιρςικΫ κληοξμξμιΩ 

4. ΡσμδΪει ςξμ ςξσοιρμϊ με ςημ παοαγχγικΫ βΩρη, όρςε μα επχτελεάςαι ρσμξλικΩ ξ 

ποξξοιρμϊπ απϊ ςημ ςξσοιρςικΫ αμΩπςσνη 
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5. Έυει ιρυσοΫ διαδικςσακΫ παοξσράα, με πληοΪρςαςεπ ςξσοιρςικΪπ διαδικςσακΪπ πϋλεπ 

6. ΛεοιμμΩ για ςημ τιλικϊςηςα ςξσ ποξξοιρμξϋ ρςξυεϋξμςαπ ρςημ ποξρτξοΩ μιαπ Ωοςιαπ 

ςανιδιχςικΫπ εμπειοάαπ 

7. Οοξχθεά  ςημ ρσμεογαράα και ςημ δικςϋχρη, για μα μπξοΪρει μα διαυειοιρςεά ςξ 

ρϋμξλξ ςχμ επιμΪοξσπ γαρςοξμξμικόμ ποξψϊμςχμ 

8. ΔιαθΪςει εκπαιδεσμΪμα ρςελΪυη, εναρταλάζξμςαπ επαγγελμαςιρμϊ ρςημ αμΩπςσνη και 

ποξβξλΫ ςξσ γαρςοξμξμικξϋ υαοςξτσλακάξσ μαζά με Ωλλεπ πςσυΪπ ςξσ ποξξοιρμξϋ. 

 

Αμάπςσνη Γαρςοξμξμικξύ ξσοιρμξύ ρςημ Ιοήςη και Οοάριμη Αμάπςσνη 

Ξ ρςϊυξπ για ςημ αμΩπςσνη ςξσ Γαρςοξμξμικξϋ ξσοιρμξϋ ρςημ ΙοΫςη Ϊουεςαι ρε πλήοη 

ρσμτχμία με ςιπ πξλιςικέπ ςηπ Ισβέομηρηπ για ςημ Οοάριμη Αμάπςσνη καθόπ: 

2) ρςηοάζεςαι ρςημ ανιξπξάηρη ςχμ δσμαςξςΫςχμ για πξιξςικϊ ςξσοιρμϊ, πξιξςικΫ 

γεχογάα, ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ, πξιϊςηςα ςοξτάμχμ και ρσμβΩλει ρςημ ρςοξτΫ ςηπ 

ΙοηςικΫπ ξικξμξμάαπ ρε μια μΪα αμαπςσνιακΫ πξοεάα 

3) δάμει ανάα ρςα ρσγκοιςικΩ πλεξμεκςΫμαςα ςηπ ΙοΫςηπ ποξχθόμςαπ μια αμΩπςσνη 

ρσμδεδεμΪμη με ςξπικΪπ ιδιαιςεοϊςηςεπ και ρςξυεϋξμςαπ ρςημ μεςΩβαρη ρε Ϊμαμ 

πξιξςικϊ ςξσοιρμϊ πξσ θα ποξρτΪοει πξικιλάα σπηοεριόμ, διατξοξπξιημΪμχμ και 

ρςξυεσμΪμχμ ρςα πλεξμεκςΫμαςα ςξσ μηριξϋ  

4) η Οξιϊςηςα απξςελεά ςημ Ϊμμξια-κλειδά ςηπ ρσγκεκοιμΪμηπ ρςοαςηγικΫπ, 

εναρταλάζξμςαπ ϊςι ξι σπηοεράεπ και ςα ποξψϊμςα πξσ θα ποξρτΪοξμςαι ρςξμ ςξμΪα ςξσ 

γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ θα Ϊυξσμ πξιϊςηςα και ανάα, κΩμξμςαπ ςημ ΙοΫςη 

αμςαγχμιρςικϊςεοη  

5) ρςηοάζεςαι ρε δοΩρειπ για ςημ απξςϋπχρη ςξσ πξλιςιρμξϋ, με ρεβαρμϊ ρςξμ Ωμθοχπξ 

και ςξ πεοιβΩλλξμ και λειςξσογεά με ςημ λξγικΫ ςηπ ρσμμεςξυικΫπ διακσβΪομηρηπ  

6) ρσμβΩλει ρςημ αμαβΩθμιρη ςηπ ςξσοιρςικΫπ παιδεάαπ και ςξσ ςξσοιρςικξϋ ποξψϊμςξπ, 

ξδηγόμςαπ ρςημ ποΩριμη αμΩπςσνη για ςξμ ςξσοιρμϊ ςηπ ΙοΫςηπ.   

 

Ζ σλξπξάηρη ςξσ ρσγκεκοιμΪμξσ Ρυεδάξσ θα ρσμβΩλει Ωμερα ρςημ Οοάριμη Αμάπςσνη ςηπ 

Ιοήςηπ καθόπ: 

 η αϋνηρη ςχμ ημεοΫριχμ δαπαμόμ ςχμ σπαουϊμςχμ ςξσοιρςόμ ςηπ ΙοΫςηπ καςΩ 5 εσοό 

αμςιρςξιυεά ρςημ αϋνηρη ςξσ ςξσοιρςικξϋ ειρξδΫμαςξπ απϊ ςημ Ωτινη 254.000 ςξσοιρςόμ. 

Ξ εμπλξσςιρμϊπ ςξσ υαοςξτσλακάξσ ςξσ κοηςικξϋ ςξσοιρμξϋ με δοΩρειπ γαρςοξμξμάαπ θα 

ρσμβΩλει ρςημ αϋνηρη ςηπ καςΩ κεταλΫμ καςαμΩλχρηπ, ρσμςελόμςαπ ρε ξικξμξμικΫ 

αμΩπςσνη και εσημεοάα με μικοϊςεοξ αοιθμϊ επιρκεπςόμ. Ασςϊ θα ρσμβΩλει ρςημ μείχρη 

ςχμ αμαγκαίχμ μεςατξοώμ, ρσμεπώπ και ςξσ «ξικξλξγικξύ απξςσπώμαςξπ» ςηπ 

ςξσοιρςικήπ βιξμηυαμίαπ ςηπ Ιοήςηπ.   

 η δημιξσογάα εμϊπ κιμΫμαςξπ για ρςΫοινη ςηπ εμςξπιϊςηςαπ ςχμ ποξψϊμςχμ διαςοξτΫπ θα 

ξδηγΫρει ρςημ καςακϊοστη αϋνηρη ςηπ καςαμΩλχρηπ κοηςικόμ ποξψϊμςχμ. Ζ μΪα ασςΫ 

καςΩρςαρη θα ρσμβΩλει ρςημ δοαρςικΫ μείχρη ςχμ “διαςοξτικώμ υιλιξμέςοχμ” (food 

miles) πξσ θα διαμϋξσμ ςα ποξψϊμςα πξσ καςαμαλόμξμςαι ρςξ μηρά, μειώμξμςαπ ςημ 
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επιβάοσμρη ρςξ πεοιβάλλξμ απϊ ςιπ εκπξμπΪπ ρε διξνεάδιξ ςξσ Ωμθοακα και ςημ 

καςαμΩλχρη εμΪογειαπ.  

 η αμΩπςσνη ςξσοιρςικόμ σπηοεριόμ με επάκεμςοξ ςημ ιδιαάςεοη γαρςοξμξμικΫ ςασςϊςηςα 

ςηπ ΙοΫςηπ θα ρσμβΩλει ρςημ ποξρςαρία ςηπ εμδημικήπ υλχοίδαπ και παμίδαπ και ςημ 

αύνηρη ςηπ βιξπξικιλόςηςαπ.  

 η ρςοξτΫ ρςημ καςαμΩλχρη πξιξςικόμ επξυικόμ αγοξςικόμ ποξψϊμςχμ πξσ θα Ϊυξσμ 

παοαυθεά με βιξλξγικϊ ςοϊπξ θα ασνΫρει ςημ ρυεςικΫ ζΫςηρη, κΩμξμςαπ ξικξμξμικΩ 

βιόριμη και ρσμτΪοξσρα ςημ ρςαδιακή μεςαςοξπή ςηπ αγοξςικήπ παοαγχγήπ ςηπ 

Ιοήςηπ ρε βιξλξγική, και ςημ μακοξποϊθερμη καθιέοχρη ςξσ μηριξύ χπ Οοάριμξ 

Οοξξοιρμό.  

 η Ωμερη ρϋμδερη ςηπ αγοξςικΫπ παοαγχγΫπ με ςξμ ςξσοιρμϊ και η αμΩπςσνη ςξσοιρμξϋ 

ειδικόμ εμδιατεοϊμςχμ με Ωνξμα ςημ γαρςοξμξμάα και ςημ ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ, θα ξδηγΫρει 

ρςημ καθιέοχρη εμόπ ςξσοιρςικξύ κύμαςξπ 12 μήμεπ ςξ υοόμξ πξσ θα ρσμβΩλει ρε μια 

Ϋπια αμΩπςσνη καθ' ϊλη ςημ διΩοκεια ςξσ Ϊςξσπ, ασνΩμξμςαπ ςα κίμηςοα για ςημ 

σπξρςήοινη ςηπ πξιξςικήπ αγοξςικήπ παοαγχγήπ, ρσγκοαςόμςαπ ςξσπ καςξάκξσπ ςηπ 

σπαάθοξσ, διαςηοόμςαπ ςξ αγοξςικϊ ςξπάξ και ρσμβΩλλξμςαπ ρςημ μεάχρη ςηπ διΩβοχρηπ 

ςξσ εδΩτξσπ απϊ ςημ εγκαςΩλειφη.   

 

Λε βΩρη ςα παοαπΩμχ μπξοξϋμε με ριγξσοιΩ μα σπξρςηοάνξσμε ϊςι η Ιοήςη μπξοεά μα 

απξςελέρει ςξμ Οιλόςξ ρε επίπεδξ Δλλάδαπ για ςημ ξλξκληοχμέμη αμάπςσνη ςξσ 

γαρςοξμξμικξύ ςξσοιρμξύ ρε έμαμ ποξξοιρμό, και ςημ απξςελερμαςικΫ ρϋζεσνη ςηπ 

παοαγχγΫπ με ςημ ςξσοιρςικΫ βιξμηυαμάα.  

Ζ ΙοΫςη: 

5. εάμαι εμιαάξπ ποξξοιρμϊπ 

6. εάμαι Ϋδη καθιεοχμΪμξπ ςξσοιρςικϊπ ποξξοιρμϊπ 

7. διαθΪςει ϊλξ ςξ τΩρμα ςχμ ςξσοιρςικόμ ποξψϊμςχμ και σπηοεριόμ (μαζικϊπ, 

εμαλλακςικϊπ, πξλιςιρςικϊπ, σπαάθοξσ, θαλΩρριξπ κ.α.) και μπξοεά εϋκξλα μα ςα 

αμαβαθμάρει πξιξςικΩ και μα ςα εμπλξσςάρει 

8. Ϊυει όοιμεπ ρσμεογαράεπ ρε επάπεδξ παοαγχγόμ αλλΩ και τξοΪχμ  

9. Ϊυει ςξ αμςαγχμιρςικϊ πλεξμΪκςημα ςηπ ςεκμηοιχμΪμηπ και τημιρμΪμηπ ΙοηςικΫπ 

ΔιαςοξτΫπ, η ξπξάα απξςΪλερε ςημ βΩρη για ςημ δημιξσογάα ςηπ ΛερξγειακΫπ ΔιαςοξτΫπ 

10. Ϊυει πξιξςικΩ ποξψϊμςα διαςοξτΫπ  

11. διαθΪςει ςξ “Ιοηςικϊ Ρϋμτχμξ Οξιϊςηςαπ”, ςξ ξπξάξ μπξοεά μα λειςξσογΫρει ραμ 

πλαςτϊομα ρσμεογαράαπ μεςανϋ ποχςξγεμΫ ςξμΪα και ςξσοιρμξϋ για ςημ αμΩπςσνη ςξσ 

γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ.  

 

Στόχος της Περιφέρειας Κρήτης θα πρέπει να είναι μα αποτελέσει η γαστρομομία 

έμαμ από τους τρεις κύριους λόγους για τους οποίους οι τουρίστες θα επιλέγουμ 

τημ Κρήτη ως τόπο διακοπώμ μέσα στα επόμεμα 3 με 5 χρόμια και η Κρήτη μα 

καθιερωθεί ως διεθμής γαστρομομικός προορισμός.  
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Ζ ΙοΫςη μπξοεά μα απξδεάνει ϊςι εάμαι όοιμη για μα ςξ καςατΪοει, ςϊρξ αματξοικΩ με ςξ 

γαρςοξμξμικϊ ςξσοιρςικϊ ποξψϊμ πξσ Ϋδη διαθΪςει, ϊρξ και με ςιπ σπΩουξσρεπ ρσμεογαράεπ, 

δάκςσα, ΡΫμαςα Οξιϊςηςαπ  και αμαπςσνιακΪπ δοΩρειπ πξσ Ϊυξσμ σλξπξιηθεά ρςξ μηρά. Λπξοεά 

μα απξςελΪρει ςξμ ποόςξ ποξξοιρμϊ ρςημ ΔλλΩδα πξσ θα πεςϋυει μα γάμει γαρςοξμξμικϊπ 

ποξξοιρμϊπ μΪρα ρςα επϊμεμα 3 υοϊμια. α απαοαάςηςα βΫμαςα εάμαι ςα παοακΩςχ: 

1. αμαβΩθμιρη ςξσ σπΩουξμςξπ ςξσοιρςικξϋ ποξψϊμςξπ 

2. εμπλξσςιρμϊπ ςξσ σπΩουξμςξπ ςξσοιρςικξϋ ποξψϊμςξπ 

3. δημιξσογάα μΪξσ ςξσοιρςικξϋ ποξψϊμςξπ  

4. Ωμερη  ρϋμδερη αγοξςικΫπ παοαγχγΫπ με ςξμ ςξσοιρμϊ 

5. καθιΪοχρη ςχμ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ και ςηπ ΙοηςικΫπ ΔιαςοξτΫπ χπ αμαπϊρπαρςξ 
κξμμΩςι  ςξσ brand ςηπ ΙοΫςηπ, εναρταλάζξμςαπ ϊςι ϊλξι ξι επιρκΪπςεπ θα επιδιόκξσμ 
μα ςξ βιόρξσμ (αγξοΩζξμςαπ ποξψϊμςα Ϋ σπηοεράεπ). 

 

ξ ποξςειμϊμεμξ ΡυΪδιξ ΑμΩπςσνηπ ςξσ Γαρςοξμξμικξϋ ξσοιρμξϋ ρςημ ΙοΫςη θα ποΪπει μα 

σλξπξιηθεά ρε δϋξ τΩρειπ: 

Α’ ΤΑΡΖ - Διαμόοτχρη Οοξψόμςξπ: Λξοτξπξάηρη & αμαβΩθμιρη ςηπ ΙοηςικΫπ 

γαρςοξμξμάαπ, όρςε μα απξςελΪρει διακοιςϊ ποξψϊμ ρςξ υαοςξτσλΩκιξ ςχμ ποξψϊμςχμ ςξσ 

Ιοηςικξϋ ςξσοιρμξϋ. 

Β’ ΤΑΡΖ - Δπικξιμχμία: ΑμΩδεινη ςηπ ΙοΫςηπ χπ ποξξοιρμϊ με ρημαμςικΫ γαρςοξμξμικΫ 

ποξρτξοΩ και ποξβξλΫ. 

 

 

 

Α’ ΤΑΡΖ: Διαμόοτχρη Γαρςοξμξμικξύ Υαοςξτσλακίξσ 

Ρςϊυξπ ςξσ ποόςξσ ρςαδάξσ εάμαι η διαμόρφωση του γαστρομομικού τουριστικού 

προϊόμτος της Κρήτης, ϊλχμ δηλαδΫ ςχμ ρυεςικόμ ποξρτεοϊμεμχμ ποξψϊμςα και σπηοεριόμ.  

α βΫμαςα για ςημ δημιξσογάα ςξσ πξιξςικξϋ γαρςοξμξμικξϋ υαοςξτσλακάξσ εάμαι: 

 Ξ εμςξπιρμϊπ ϊλχμ ςχμ Ιοηςικόμ επιυειοΫρεχμ και τξοΪχμ πξσ ποξρτΪοξσμ 

πξιξςικΪπ γαρςοξμξμικΪπ εμπειοάεπ 

 Ζ αμαβΩθμιρη ςηπ γαρςοξμξμικΫπ ποξρτξοΩπ μΪρα απϊ Ϊμποακςη σπξρςΫοινη ςχμ 

κοηςικόμ επιυειοΫρεχμ πξσ επιθσμξϋμ μα ποξρτΪοξσμ πξιξςικΫ γαρςοξμξμάα.  

 

Ξι επιμΪοξσπ εμΪογειεπ για ςημ διαμϊοτχρη ςξσ γαρςοξμξμικξϋ υαοςξτσλακάξσ ςηπ ΙοΫςηπ 

εάμαι: 
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1. Ξ ρυεδιαρμόπ βάρηπ δεδξμέμχμ και γαρςοξμξμικξύ υάοςη, με ϊλα ςα αμαγκαάα 

πεδάα πξσ θα πεοιγοΩτξσμ με πληοϊςηςα κΩθε ρςξιυεάξ ςξσ γαρςοξμξμικξϋ 

υαοςξτσλακάξσ και η ασςϊμαςη απεικϊμιρη ςξσπ ρςξμ διαδοαρςικϊ υΩοςη ςχμ ιρςξρελάδχμ 

ςηπ ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ και ςξσ «Ιοηςικξϋ Ρσμτόμξσ Οξιϊςηςαπ» 

2. Ξ εμςξπιρμόπ και η καςαυώοηρη ςηπ γαρςοξμξμικήπ ποξρτξοάπ, για ςξμ εμςξπιρμϊ 

επιυειοΫρεχμ, τξοΪχμ, δοαρςηοιξςΫςχμ και λξιπόμ ρςξιυεάχμ πξσ μπξοεά μα εμςαυθξϋμ 

ρςξ γαρςοξμξμικϊ υαοςξτσλΩκιξ  

3. Ζ πξιξςική ανιξλόγηρη ςηπ γαρςοξμξμικήπ ποξρτξοάπ, με βΩρη ρσγκεκοιμΪμα 

πξιξςικΩ κοιςΫοια, κΩςι πξσ Ϋδη κΩμει ςξ «Ιοηςικϊ Ρϋμτχμξ Οξιϊςηςαπ» για λξγαοιαρμϊ 

ςηπ ΟεοιτΪοειαπ για ςα ερςιαςϊοια πξσ ποξρτΪοξσμ ΙοηςικΫ Ιξσζάμα, καθόπ και ςα 

επιρκΪφιμα ξιμξπξιεάα, και διαθΪςει ςξμ μηυαμιρμϊ για μα διαπιρςόμει ςημ ρσμμϊοτχρη.  

4. Ζ αμάπςσνη ςξσ γαρςοξμξμικξύ υαοςξτσλακίξσ, εμϊπ πλΫοξσπ καςαλϊγξσ ςηπ 

ΙοηςικΫπ γαρςοξμξμικΫπ ποξρτξοΩπ πξσ θα επικαιοξπξιεάςαι πεοιξδικΩ και θα αμαοςηθεά 

ρςξ διαδάκςσξ κΩμξμςαπ ςιπ πληοξτξοάεπ εϋκξλα ποξρβΩριμεπ και δσμαμικΪπ.  

5. Ζ σλξπξίηρη εκπαιδεσςικξύ ποξγοάμμαςξπ (μαθημΩςχμ & εγυειοιδάχμ) ρε 

ρσμεογαράα με καςανιχμΪμξσπ επαγγελμαςάεπ και καθαοΩ ποακςικϊ υαοακςΫοα, για ςημ 

κΩλσφη ςχμ βαρικόμ ελλεάφεχμ ρε γμόρειπ και δενιϊςηςεπ ςχμ εογαζξμΪμχμ ρςξμ 

ςξσοιρμϊ και ςημ αμαβΩθμιρη ςηπ ΙοηςικΫπ γαρςοξμξμάαπ. 

6. Ζ αμάπςσνη ςξσ γαρςοξμξμικξύ brand ςηπ Ιοηςικήπ γαρςοξμξμίαπ ρε ρσμεογαράα με 

επαγγελμαςάεπ ςηπ διατΫμιρηπ και ςηπ επικξιμχμάαπ, ςξ ξπξάξ θα ςημ κΩμει αμαγμχοάριμη 

και θα αμαδεικμϋει ςημ ιδιαιςεοϊςηςΩ ςηπ. 

 

Β’ ΤΑΡΖ: Δπικξιμχμιακό Οοόγοαμμα 

Ρςϊυξπ εάμαι η δημιξσογάα εμϊπ καςάλληλξσ και ρσμεπξύπ ποξγοάμμαςξπ ποξβξλήπ ςηπ 

Ιοήςηπ χπ ποξξοιρμξύ πξσ ποξρτέοει γαρςοξμξμικέπ εμπειοίεπ.  

Δπιγοαμμαςικά ξι επιμέοξσπ εμέογειεπ ςξσ επικξιμχμιακξύ ποξγοάμμαςξπ είμαι ξι 

παοακάςχ: 

1. ΟαοαγχγΫ κειμΪμχμ  

2. Δημιξσογάα τχςξγοατικξϋ αουεάξσ 

3. Δημιξσογάα διαδικςσακΫπ πϋληπ (portal) 

4. ΟαοαγχγΫ γαρςοξμξμικξϋ ξδηγξϋ και Ωλλχμ εμςϋπχμ 

5. ΔμΪογειεπ δημξριϊςηςαπ  

6. ΟαοαγχγΫ newsletters 

7. Τιλξνεμάα δημξριξγοΩτχμ, ςηλεξπςικόμ ρσμεογεάχμ & επαγγελμαςιόμ ςξσ ςξσοιρμξϋ. 

8. Ρσμεογαράα με ςξσοιρςικξϋπ ποΩκςξοεπ για ςημ ποξόθηρη ςξσ γαρςοξμξμικξϋ 

υαοςξτσλακάξσ ςηπ ΙοΫςηπ.  

 

Ιοάριμα για ςημ δεϋςεοη τΩρη εάμαι:  
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1. η υοήρη ςξσ διαδικςύξσ χπ ςξ βαρικό εογαλείξ ποξβξλήπ. Ζ ποξβξλΫ ςηπ ΙοηςικΫπ 

γαρςοξμξμάαπ ρςημ ςξσοιρςικΫ αγξοΩ θα γάμει μΪρχ ειδικξϋ γαρςοξμξμικξϋ Portal ςηπ 

πεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ, καθόπ και ςηπ ιρςξρελάδαπ ςξσ «Ιοηςικξϋ Ρσμτόμξσ Οξιϊςηςαπ».  

2. η δημιξσογία πεοιευξμέμξσ (content) σφηλήπ πξιόςηςαπ (κειμΪμχμ, τχςξγοατιόμ, 

βάμςεξ, υαοςόμ, βΩρεχμ δεδξμΪμχμ κα) για Ϊμςσπα και ηλεκςοξμικΩ μΪρα επικξιμχμάαπ 

και ποξβξλΫπ. Ζ δοΩρη ασςΫ δημιξσογεά απϊ μϊμη ςηπ εκςεςαμΪμη δχοεΩμ ποξβξλΫ 

μΪρχ ςηπ αμαδημξράεσρηπ ρε μΪρα ςοάςχμ, και μΩλιρςα αρϋγκοιςα μεγαλϋςεοη απϊ 

ασςΫμ πξσ δημιξσογξϋμ ξι παοαδξριακξά και ιδιαάςεοα δαπαμηοξά ςοϊπξι ποξβξλΫπ 

ϊπχπ η διατΫμιρη.  
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Ρσμςξμιρμέμη αμάπςσνη ςξσ Οοχςξγεμή ξμέα απ’ ςημ Οεοιτέοεια 

Ιοήςηπ 

 

Ζ καθιΪοχρη ςηπ ΙοΫςηπ χπ Γαρςοξμξμικϊ Οοξξοιρμϊ ποξωπξθΪςει ςημ ρχρςΫ και 

ρσμςξμιρμΪμη αμΩπςσνη ςξσ ποχςξγεμΫ ςξμΪα. Οοξςεάμεςαι επξμΪμχπ η δημιξσογάα Δςαιοεάαπ 

ΑμΩπςσνηπ ςξσ ΟοχςξγεμΫ ξμΪα ςηπ ΙοΫςηπ απϊ ςημ ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ, η ξπξάα θα απξςελεά 

ςξμ μξυλϊ αμΩπςσνηπ, αμαβΩθμιρηπ, δικςϋχρηπ  και διαρϋμδερηπ ςξσ αγοξςικξϋ ςξμΪα.  

ΔεδξμΪμηπ ςηπ ρημαράαπ πξσ Ϊυει ξ ΟοχςξγεμΫπ ξμΪαπ για ςημ ΙοΫςη και ςηπ κοιριμϊςηςαπ 

ςχμ ποξβλημΩςχμ πξσ αμςιμεςχπάζει, η εςαιοεάα ασςΫ μπξοεά βΩρει ςξσ μΪξσ Μϊμξσ για ςηπ 

ςξπικΫ ασςξδιξάκηρη, μα απξςελΪρει ςημ μξμαδικΫ ΑμαπςσνιακΫ Δςαιοεάα ςηπ ΟεοιτΪοειαπ 

ΙοΫςηπ ςημ ξπξάα θα ελΪγυει και θα Ϊυει ςημ δσμαςϊςηςα μα υοημαςξδξςεά. Ιοάμεςαι ϊςι ρε 

ποόςη τΩρη δεμ εάμαι ρκϊπιμξ μα ρσμμεςΪυξσμ ρςξ μεςξυικϊ κετΩλαιξ ςηπ εςαιοεάαπ 

μεμξμχμΪμξι παοαγχγξά.  

Ξι βαρικξά Ωνξμεπ ρςξσπ ξπξάξσπ θα δοαρςηοιξπξιεάςαι ξ τξοΪαπ θα εάμαι ξι παοακΩςχ: 

1. Branding ΙοΫςηπ – Δημιξσογάα ΡΫμαςξπ «ΙοΫςη» 

2. ΡςοαςηγικΫ αμΩπςσνηπ ποχςξγεμΫ ςξμΪα ΙοΫςηπ και καςεϋθσμρη παοαγχγόμ 

3. ΟεοιτεοειακΫ ΔςικΪςα «ΙοΫςη» - Οιρςξπξάηρη ποξψϊμςχμ και σπηοεριόμ πξσ 

ρσμδΪξμςαι με ςξμ ποχςξγεμΫ ςξμΪα (ποξψϊμςα, κοηςικΫ κξσζάμα, επιρκΪφιμα 

ξιμξπξιεάα, αγοξςξσοιρμϊπ) 

4. Δημιξσογάα και λειςξσογάα διαπιρςεσμΪμξσ Υημεάξσ ςξ ξπξάξ θα εναρταλάζει ςημ 

πξιϊςηςα ςχμ πιρςξπξιημΪμχμ ποξψϊμςχμ  

5. ΣπξρςΫοινη Δικςϋχρηπ Οαοαγχγόμ (πυ Ξιμξπξιόμ) 

6. ΔμπξοικΫ διεϋθσμρη – μΫμα ποξόθηρηπ / πχλΫρεχμ  

ΔεδξμΪμχμ ςχμ ποξςειμϊμεμχμ ανϊμχμ δοΩρηπ ςηπ εςαιοεάαπ, ασςΫ θα Ϊυει ςημ δσμαςϊςηςα μα 

Ϊυει αμςαπξδξςικΩ ξτΪλη απ‟ ςημ σλξπξάηρη ςχμ πιρςξπξιΫρεχμ (κϊρςξπ πιρςξπξάηρηπ), ςχμ 

υημικόμ/μικοξβιξλξγικόμ αμαλϋρεχμ (κϊρςξπ αμαλϋρεχμ) και ςημ σπξρςΫοινη ςχμ δικςϋχμ 

παοαγχγόμ (κϊρςξπ σπξρςηοιζϊμεμξσ μΪλξσπ). 

Ρςϊυξπ εάμαι η εςαιοεάα μα λειςξσογεά με ϊοξσπ αγξοΩπ και μα αμαπςϋνει και ποξχθΫρει 

απξςελερμαςικΩ ςξ – επόμσμξ πλΪξμ και πιρςξπξιημΪμξ - ποξψϊμ «ΙοΫςη» διεθμόπ.  Ζ 

ποξόθηρη πξσ θα κΩμει η εςαιοεάα για ςα ςξπικΩ ποξψϊμςα θα εάμαι καςεσθσμϊμεμη και θα 

ρςξυεϋει ρςημ καθιΪοχρΫ ςξσπ ρε αγξοΪπ ςηπ ΔλλΩδαπ και ςξσ ενχςεοικξϋ, ρςημ αϋνηρη ςχμ 

εναγχγόμ και ςηπ καςαμΩλχρηπ γεμικϊςεοα, με δοΩρειπ ενειδικεσμΪμεπ ϊπχπ η ρσμμεςξυΫ ρε 

εμπξοικΪπ εκθΪρειπ (ϊυι ςξσοιρςικΪπ), διξογΩμχρη επιυειοημαςικόμ ρσμαμςΫρεχμ απεσθεάαπ 

με ξμάλξσπ  εςαιοειόμ κλπ.  

ΑματξοικΩ με ςημ δημιξσογάα ςξσ Υημεάξσ - ΙΪμςοξ ελΪγυξσ αγοξςξδιαςοξτικόμ ποξψϊμςχμ 

και πεοιβαλλξμςικόμ οϋπχμ - ασςΫ απξςελεά Ωμερη αμΩγκη ετϊρξμ η ΟεοιτΪοεια θΪλει μα 

εμςΩνει ςημ πιρςξπξάηρη ςχμ αγοξςξδιαςοξτικόμ ποξψϊμςχμ ρςημ ΟεοιτεοειακΫ ΔςικΪςα 

«ΙοΫςη». Ασςϊ εάμαι κοάριμξ διϊςι εΩμ δεμ σπΩουει Ϊλεγυξπ κιμδσμεϋει μα καςαρςοατεά η τΫμη 
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ςξσ Brand «ΙοΫςη» απϊ ποξψϊμςα ςα ξπξάα θα εάμαι εκςϊπ ποξδιαγοατόμ και δεμ θα Ϊυξσμ 

ελεγυθεά καμξμικΩ. Ζ λειςξσογάα ςξσ Υημεάξσ ατξοΩ ρςημ δημιξσογάα ςχμ ΡΫμαςα για ςημ 

πιρςξπξάηρη ςχμ κοηςικόμ ποξψϊμςχμ, ςχμ ξπξάχμ ϊμχπ ξι Ϊλεγυξι (μικοξβιξλξγικξά, υημικξά) 

θα γάμξμςαι σπξυοεχςικΩ απ‟ ςξ εογαρςΫοιξ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ, λειςξσογόμςαπ ραμ 

αρταλιρςικΫ δικλεάδα. Ζ λειςξσογάα ςξσ εογαρςηοάξσ θα ρσμςελεά ρςημ αρτΩλεια καθόπ και 

ςημ εναρτΩλιρη ιυμηλαριμϊςηςαπ ςχμ πιρςξπξιημΪμχμ ποξψϊμςχμ. Ηα δημιξσογΫρει δηλαδΫ η 

ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ Ϊμα αμςάρςξιυξ ςξπικϊ «Γεμικϊ Υημεάξ ςξσ ΙοΩςξσπ» καθόπ σπΩουξσμ ρςημ 

παοξϋρα τΩρη ιδιχςικΩ διαπιρςεσμΪμα εογαρςΫοια αλλΩ ϊυι ρε ϊλξσπ ςξσπ ςξμεάπ/πεδάα 

ελΪγυξσ, εμό η ρσμεογαράα με ιδιχςικΩ εογαρςΫοια δεμ μπξοεά μα απξςελΪρει εγγϋηρη για ςημ 

ΟεοιτΪοεια ϊςι ςα ποξψϊμςα εάμαι αρταλΫ και ρϋμτχμα με ςιπ ποξδιαγοατΪπ.  
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ΑΝΞΜΔΡ ΔΠΑΡΖΡ 

Δημιξσογία ςηπ Οεοιτεοειακήπ Δςικέςαπ «Ιοήςη» - Branding & 

πιρςξπξίηρη ςηπ Ιοηςικήπ Οξιόςηςαπ 

 

Branding 

ξ Brand εμόπ ποξξοιρμξύ απξςελεί ςημ πηγή ςηπ διεθμξύπ αμςαγχμιρςικόςηςάπ ςξσ και γι‟ 

ασςϊ η δημιξσογάα ςξσ ποΪπει μα απξςελΪρει ςημ ποόςη ποξςεοαιϊςηςα ρςημ ΙοΫςη. Ηα ποΪπει 

μα βαράζεςαι ρςημ ασθεμςικΫ ξσράα ςηπ ΙοΫςηπ και ςα διαυοξμικΩ υαοακςηοιρςικΩ ςηπ, εμό θα 

Ϊυει ςημ δσμαςϊςηςα μα ποξραομϊζεςαι ϊρξ υοειΩζεςαι για ςιπ επιμΪοξσπ ξμΩδεπ επιρκεπςόμ 

ρςιπ ξπξάεπ θα ρςξυεϋει καςΩ πεοάπςχρη ξ Οοξξοιρμϊπ. Δάμαι απαοαάςηςξ μα δξθεά Ϊμταρη 

ρςημ ασθεμςικϊςηςα, ςημ πξιϊςηςα και ςημ πξικιλάα, ςξ Brand μα εάμαι κΩςι ςξ ξπξάξ μα ςξ «ζει» 

ξ ποξξοιρμϊπ και μα σπΩουει ρσμΪπεια ςηπ ποξβαλλϊμεμηπ ςασςϊςηςαπ με ςημ 

ποαγμαςικϊςηςα, μα σπΩουει ρσμξυΫ ρςημ επικξιμχμάα ςξσ Βrand, εμό η ρςοαςηγικΫ 

επικξιμχμάαπ ςξσ μα βαράζεςαι ρε Ϊνσπμεπ και δημιξσογικΪπ ιδΪεπ καθόπ και ςημ υοΫρη ςξσ 

διαδικςϋξσ.  

ΤΩρειπ αμΩπςσνηπ ςξσ Brand «ΙοΫςη»: 

1. Οοξρδιξοιρμϊπ ςξσ Brand ςξσ Οοξξοιρμξϋ «ΙοΫςη» 

2. ΑμΩπςσνη ςξσ Brand  

3. ΔταομξγΫ, διαυεάοιρη και παοακξλξϋθηρη ςξσ Brand. 

Δάμαι ποξταμΪπ ϊςι για ςημ επάςεσνη ςξσ ρςϊυξσ ςηπ αμΩπςσνηπ ςξσ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ 

ρςημ ΙοΫςη εάμαι απαοαάςηςη η θεμελάχρη ςηπ γαρςοξμξμικΫπ ςασςϊςηςαπ ςξσ μηριξϋ. Δτϊρξμ 

η ΙοΫςη - ρςα πλαάρια δημιξσογάαπ ςξσ Brand ςηπ ραμ Οοξξοιρμϊ - αμαπςϋνει ςξ γαρςοξμξμικϊ 

ςηπ brand (ςξ ξπξάξ θα ποΪπει μα ρσμΩδει και με ςημ ποαγμαςικΫ γαρςοξμξμικΫ ςασςϊςηςα ςξσ 

μηριξϋ, δηλαδΫ ασςΩ πξσ παοΩγξμςαι, πχλξϋμςαι και καςαμαλόμξμςαι ςξπικΩ) θα μπξοΪρει 

μα αμαδεάνει ςημ γαρςοξμξμάα χπ μΪξ ςξσοιρςικϊ πϊοξ και μα διεκδικΫρει μια θΪρη ρςξμ υΩοςη 

ςξσ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ.  

 

Οεοιτεοειακή Δςικέςα «Ιοήςη» 

Νεκιμόμςαπ απϊ ςξ σπΩουχμ «ΡΫμα Οξιϊςηςαπ ΙοηςικΫπ Ιξσζάμαπ» πξσ απΪδιδε ςξ «Ιοηςικϊ 

Ρϋμτχμξ Οξιϊςηςαπ» ςξ ξπξάξ ςόοα θα γάμει εμιαάξ ρσμπεοιλαμβΩμξμςαπ ϊλεπ ςιπ αμςάρςξιυεπ 

ποχςξβξσλάεπ ςξσ μηριξϋ, η ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ ποΪπει μα δημιξσογΫρει ςημ ΟεοιτεοειακΫ 

ΔςικΪςα «ΙοΫςη» η ξπξάα θα πιρςξπξιεά μια ρειοΩ απϊ ποξψϊμςα και σπηοεράεπ ςξσ 

αγοξςξδιαςοξτικξϋ και ςξσοιρςικξϋ ςξμΪα. Ρςημ δοΩρη ασςΫ η ΟεοιτΪοεια θα Ϊυει ςξμ 

κεμςοικϊ οϊλξ, ςϊρξ ρςξμ ρυεδιαρμϊ αλλΩ και ςημ σλξπξάηρη, δάμξμςαπ αμαγμχοιριμϊςηςα και 

ανάα ρςημ ποχςξβξσλάα.  



139 

 

 Ζ «ΟεοιτεοειακΫ ΔςικΪςα» ςηπ ΙοΫςηπ θα απξδάδεςαι με ςημ μξοτΫ διατξοεςικόμ 

ΡημΩςχμ Οξιϊςηςαπ και θα ατξοΩ ρςημ «ΙοηςικΫ Οξιϊςηςα», ϊπχπ θα ξοάζεςαι ασςΫ 

βΩρη ςξσ Brand ςηπ ΙοΫςηπ (πυ ποξψϊμςα, κξσζάμα, επιρκΪφιμα ξιμξπξιεάα). 

 α πεδάα εταομξγΫπ ςηπ «ΟεοιτεοειακΫπ ΔςικΪςαπ» θα ατξοξϋμ ςϊρξ ρε ποξψϊμςα ϊρξ 

και ρε σπηοεράεπ. 

 ξ ποόςξ ΡΫμα πξσ θα δξθεά θα ατξοΩ ρςα ερςιαςϊοια πξσ ποξρτΪοξσμ ΙοηςικΫ 

Ιξσζάμα.  

 Ζ απϊδξρη ςξσ ΡΫμαςξπ εάμαι δοΩρη ρσμπληοχμαςικΫ ςηπ ςξσοιρςικΫπ ποξβξλΫπ ςηπ 

ΙοΫςηπ. Αμςάρςξιυα, η ανάα ςξσ ΡΫμαςξπ εάμαι αμΩλξγη ςχμ δοΩρεχμ ποξβξλΫπ πξσ θα 

κΩμει η ΟεοιτΪοεια για ςημ γαρςοξμξμάα.  

 ημ διαυεάοιρη ςηπ «ΟεοιτεοειακΫπ ΔςικΪςαπ» θα αμαλΩβει η Δςαιοεάα ΑμΩπςσνηπ 

Οοχςξγεμξϋπ ξμΪα πξσ θα δημιξσογΫρει η ΟεοιτΪοεια. ΛΪυοι ςημ δημιξσογάα ςηπ 

εςαιοεάαπ ςξ «Ιοηςικϊ Ρϋμτχμξ Οξιϊςηςαπ» θα λειςξσογΫρει χπ πλαςτϊομα ρσμεογαράαπ 

και ρσμςξμιρμξϋ ςχμ ρυεςικόμ δοΩρεχμ εκ μΪοξσπ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ.  

 

Οιρςξπξίηρη Δρςιαςξοίχμ Ιοηςικήπ Ιξσζίμαπ 

Ρςξ πλαάριξ ςηπ εμάρυσρηπ ςχμ εμεογειόμ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ για ςημ ποξρςαράα, 

διΩρχρη και διΩδξρη ςηπ ΙοηςικΫπ ΔιαςοξτΫπ ρςημ ΔλλΩδα και ςξ ενχςεοικϊ, εμςΩρρεςαι η 

εμξπξάηρη ςχμ σπαουϊμςχμ ΡημΩςχμ ερςάαρηπ πξσ σπΩουξσμ ρςημ ΙοΫςη για ςημ δημιξσογάα 

εμϊπ μξμαδικξϋ ΡΫμαςξπ πξσ θα ςξ απξμΪμει η ΟεοιτΪοεια, δοΩρη ςημ ξπξάα, ϊπχπ 

ποξαματΪοθηκε, Ϊυει αμαλΩβει μα ρσμςξμάρει και σλξπξιΫρει ςξ «Ιοηςικϊ Ρϋμτχμξ 

Οξιϊςηςαπ». Ρςϊυξπ ςξσ ρσγκεκοιμΪμξσ ΡΫμαςξπ εάμαι μα λειςξσογΫρει χπ μΪρξ: 

• ποξρςαράαπ και αμΩδεινηπ ςηπ ΙοηςικΫπ ΔιαςοξτΫπ 

• διΩθερηπ ςχμ Ιοηςικόμ ποξψϊμςχμ 

• αμαβΩθμιρηπ ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ σπηοεριόμ ερςάαρηπ 

• ρϋμδερηπ ςξσ ποχςξγεμξϋπ ςξμΪα με ςξμ ςξσοιρμϊ, και 

• ποξόθηρηπ ςηπ ΙοΫςηπ χπ γαρςοξμξμικϊ ποξξοιρμϊ. 

 

Για ςξμ ρσγκεκοιμΪμξ λϊγξ ξι πιρςξπξιΫρειπ ερςιαςξοάχμ με ςξ «ΡΫμα Οξιϊςηςαπ ΙοηςικΫπ 

Ιξσζάμαπ» ςξσ «Ιοηςικξϋ Ρσμτόμξσ Οξιϊςηςαπ» Ϊυξσμ παϋρει απϊ ςημ Ωμξινη ςξσ 2011, καθόπ 

ςα μΪα ερςιαςϊοια θα πιρςξπξιηθξϋμ απεσθεάαπ με ςξ μΪξ ΡΫμα ςηπ ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ. Ζ 

δημιξσογάα ςξσ εμιαάξσ ΡΫμαςξπ θα ποαγμαςξπξιηθεά εμςϊπ ςξσ Θξσλάξσ ςξσ 2011 και ςξ 

«Ιοηςικϊ Ρϋμτχμξ Οξιϊςηςαπ» θα λειςξσογΫρει χπ ξ τξοΪαπ πιρςξπξάηρηπ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ 

ΙοΫςηπ. 

 

ΟαοΩλληλα, βΩρη ςηπ μελΪςηπ πξσ εάυε ποαγμαςξπξιηθεά για ςημ ποξραομξγΫ ςξσ ΡΫμαςξπ για 

ςξμ νεμξδξυειακϊ κλΩδξ, καθόπ και ςημ ρσμεογαράα με ςα Δάκςσα Ξιμξπξιόμ ΙοΫςηπ, ςξ 

«Ιοηςικϊ Ρϋμτχμξ Οξιϊςηςαπ» Ϊυει αμαλΩβει ςημ δημιξσογάα ςχμ ΡημΩςχμ «ΙοηςικΪπ Γεϋρειπ» 

(για ςα νεμξδξυεάα) και «ΑμξιυςΩ Ξιμξπξιεάα» εμςϊπ ςξσ 2011, ςχμ ξπξάχμ ςα ΡΫμαςα και θα 

απξμΪμει.   

Δπόμεμεπ δοάρειπ για ςημ δημιξσογία ςηπ Οεοιτεοειακήπ Δςικέςαπ «Ιοήςη» 
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1. Ξοιρςικξπξίηρη ςχμ ποξδιαγοατώμ πιρςξπξίηρηπ ςχμ άλλχμ Ρημάςχμ ςηπ 

Οεοιτεοειακήπ Δςικέςαπ «Ιοήςη» 

πχπ αματΪοθηκε ποξςεάμεςαι η ΟεοιτεοειακΫ ΔςικΪςα «ΙοΫςη» μα πιρςξπξιεά μια ρειοΩ απϊ 

ποξψϊμςα και σπηοεράεπ ςξσ αγοξςξδιαςοξτικξϋ και ςξσοιρςικξϋ ςξμΪα και θα πεοιλαμβΩμξσμ 

ςξσλΩυιρςξμ ςα επιρκΪφιμα ξιμξπξιεάα, ερςιαςϊοια νεμξδξυεάχμ πξσ ποξρτΪοξσμ κοηςικΩ 

πιΩςα, ποξψϊμςα διαςοξτΫπ και σπηοεράεπ αγοξςξσοιρμξϋ. Ξι ποξδιαγοατΪπ πιρςξπξάηρηπ θα 

ποΪπει μα ξοιρςικξπξιηθξϋμ ρϋμτχμα με ςημ σπΩουξσρεπ ρσμθΫκεπ ςηπ αγξοΩπ, και ατξϋ 

λητθξϋμ σπϊφη ξι ποξςΩρειπ επιυειοημαςιόμ και ρσλλξγικόμ τξοΪχμ. 

Για ςημ πεοάπςχρη ςηπ πιρςξπξάηρηπ ςχμ Ιοηςικόμ ποξψϊμςχμ, εάμαι ποξταμΪπ ϊςι η 

ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ θα ρςηοάνει ςημ ποχςξβξσλάα και ςημ ξοιρςικξπξάηρη ςχμ ποξδιαγοατόμ 

ρςημ σπΩουξσρα ποξρπΩθεια ςξσ τξοΪα CRETACERT, ξ ξπξάξπ Ϋδη Ϊυει δημιξσογΫρει 

ποξδιαγοατΪπ και Ϊυει μια ποόςη εμπειοάα απ‟ ςημ ποξρπΩθεια πιρςξπξάηρηπ. Δάμαι επάρηπ 

ποξταμΪπ ϊςι ςξ ςελικϊ ΡΫμα πξσ θα δάδεςαι ρςα ποξψϊμςα θα ποΪπει μα εάμαι ασςϊ ςηπ 

ΟεοιτεοειακΫπ ΔςικΪςαπ «ΙοΫςη».  

2. Ιαςάοςιρη Ρυεδίξσ Marketing 

Δάμαι απαοαάςηςη η καςΩοςιρη πλΫοξσπ Ρυεδάξσ ΛΩοκεςιμγκ για ςημ ποξβξλΫ ςηπ 

ΟεοιτεοειακΫπ ΔςικΪςαπ «ΙοΫςη», ςξ ξπξάξ θα κΩμει ςημ ανάα ςξσ ΡΫμαςξπ μεςοΫριμη ρε ϊοξσπ 

αμαγμχοιριμϊςηςαπ. ΟΪοα απϊ ςημ καθξδΫγηρη πξσ θα ποξρτΪοει ρςξμ ςοϊπξ ποξβξλΫπ ςξσ 

ΡΫμαςξπ, θα απξςελΪρει Ϊμα υειοξπιαρςϊ κάμηςοξ για ςιπ επιυειοΫρειπ ςξσ μηριξϋ πξσ θΪλξσμ 

μα διεκδικΫρξσμ πιρςξπξάηρη. 

3. Διξογάμχρη Δκδηλώρεχμ Δμημέοχρηπ επιυειοημαςιώμ. 

Δκδηλόρειπ για ςημ αμαλσςικΫ παοξσράαρη ςχμ επιμΪοξσπ ΡημΩςχμ ςηπ ΟεοιτεοειακΫπ 

ΔςικΪςαπ «ΙοΫςη», ςχμ ποξδιαγοατόμ, ςηπ διαδικαράαπ πιρςξπξάηρηπ και ςξσ πλΩμξσ για ςημ 

ποξβξλΫ ςχμ πιρςξπξιημΪμχμ επιυειοΫρεχμ / ποξψϊμςχμ θα υοειαρςεά μα διξογαμχθξϋμ ρε 

ϊλξσπ ςξσπ Μξμξϋπ, εμό ποξςιμϊςεοξ θα Ϋςαμ η εκδηλόρειπ μα μξιοαρςξϋμ μεςανϋ αρςικόμ 

κΪμςοχμ και εμδξυόοαπ. 

4. Οοξρδιξοιρμόπ λειςξσογίαπ τξοέα πιρςξπξίηρηπ για κάθε επιμέοξσπ Ρήμα  

πχπ εάμαι ποξταμΪπ, για κΩθε επιμΪοξσπ ΡΫμα ςηπ ΟεοιτεοειακΫπ ΔςικΪςαπ «ΙοΫςης» θα 

ποΪπει μα διεοεσμηθεά πξια θα εάμαι η ιδαμικΫ ξογΩμχρη ςηπ πιρςξπξάηρηπ και πξιξπ τξοΪαπ 

θα αμαλΩβει ςξ Ϊογξ ασςϊ. Για ςημ πιρςξπξάηρη ςχμ σπηοεριόμ κοάμεςαι ρκϊπιμξ μα 

ακξλξσθηθεά ςξ παοΩδειγμα ςξσ «Ιοηςικξϋ Ρσμτόμξσ Οξιϊςηςαπ» ςξ ξπξάξ Ϋδη διαθΪςει ςμΫμα 

πιρςξπξάηρηπ πξσ απξδάδει ςξ ΡΫμα Οξιϊςηςαπ ΙοηςικΫπ Ιξσζάμαπ, ρϋμτχμα με ςιπ διεθμεάπ 

ποξδιαγοατΪπ για  ςη λειςξσογάα τξοΪχμ πιρςξπξάηρηπ με αμεοξληφάα και ςεκμηοιχμΪμη 

επΩοκεια. Ιαθόπ ςξ αμςικεάμεμξ ςηπ πιρςξπξάηρηπ πξιϊςηςαπ εάμαι η παοξυΫ σπηοεριόμ 

ερςάαρηπ ΙοηςικΫπ Ιξσζάμαπ, ςξ ∆ιεθμΪπ ποϊςσπξ ρςξ ξπξάξ βαράρςηκε η μελΪςη για ςη 

λειςξσογάα  ςξσ τξοΪα εάμαι ςξ ΔΜ 45011:98 πξσ ξοάζει ςιπ “ΓεμικΪπ απαιςΫρειπ για ςξσπ τξοεάπ  

πιρςξπξάηρηπ πξσ λειςξσογξϋμ ΡσρςΫμαςα Οιρςξπξάηρηπ Οοξψϊμςχμ”. ξ ρσγκεκοιμΪμξ  

ποϊςσπξ απξςελεά ςημ ΔσοχπαψκΫ ποξραομξγΫ ςξσ διεθμξϋπ ποξςϋπξσ ISO/IEC Guide 65  

(1996), και εάμαι ςξ ποϊςσπξ με βΩρη ςξ ξπξάξ διαπιρςεϋξμςαι ξι τξοεάπ πξσ πιρςξπξιξϋμ  

ποξψϊμςα με βΩρη αμαγμχοιρμΪμα εθμικΩ ποϊςσπα. 
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Για ςημ πεοάπςχρη ςηπ πιρςξπξάηρηπ ςχμ Ιοηςικόμ ποξψϊμςχμ, διαδικαράα η ξπξάα εάμαι πξλϋ 

διατξοεςικΫ και πιξ πξλϋπλξκη απ‟ ςημ πιρςξπξάηρη σπηοεριόμ, εάμαι ποξταμΪπ ϊςι η 

ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ θα ποΪπει, ρε ρσμεογαράα με ςξμ CRETACERT, μα δει πξια μξοτΫ τξοΪα 

πιρςξπξάηρηπ εάμαι πιξ απξςελερμαςικΫ.  

5. Δημιξσογία Δθμικώμ Οοξςύπχμ ρε ρσμεογαρία με ςξμ ΔΚΞ για ςα επιμέοξσπ 

Ρήμαςα ςηπ Οεοιτεοειακήπ Δςικέςαπ «Ιοήςη»  

Ατξϋ δξκιμαρςξϋμ ςα επιμΪοξσπ ΡΫμαςα για Ϊμα διΩρςημα ρςημ αγξοΩ, ςξ επϊμεμξ βΫμα θα 

εάμαι η ρσμεογαράα με ςξμ ΔΚΞ για ςημ δημιξσογάα ςχμ αμςάρςξιυχμ Δθμικόμ Οοξςϋπχμ. Ζ 

κάμηρη ασςΫ θα ποξρδόρει μεγΩλη αμαγμχοιριμϊςηςα και κϋοξπ ρςα ΡΫμαςα και ςιπ 

πιρςξπξιημΪμεπ επιυειοΫρειπ, εμό θα λειςξσογΫρει χπ Ϊμα επιπλΪξμ μΪςοξ ποξρςαράαπ και 

ποξβξλΫπ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ και ςξσ αγοξςξδιαςοξτικξϋ ςηπ ςξμΪα. Ζ διαδικαράα ασςΫ 

ποξβλΪπει ςημ δημϊρια διαβξϋλεσρη με τξοεάπ και επιυειοΫρειπ, ςξ ξπξάξ εάμαι θεςικϊ για ςημ 

πεοάπςχρη ςηπ ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ, καθόπ ασςϊ Ϊυει Ϋδη ποξβλετθεά ραμ διαδικαράα για ςα 

ΡΫμαςα πξσ Ϋδη σπΩουξσμ (ΙοηςικΫπ Ιξσζάμαπ, επιρκΪφιμχμ ξιμξπξιεάχμ, ποξψϊμςχμ πξσ 

πιρςξπξιεά ξ CRETACERT). 

6. Διαπίρςεσρη τξοέχμ πιρςξπξίηρηπ 

Ατξϋ ρσμςαυθξϋμ ςα ΔλλημικΩ Οοϊςσπα, η Δςαιοεάα ΑμΩπςσνηπ ΟοχςξγεμΫ ξμΪα ςηπ 

ΟεοιτΪοειαπ θα μπξοεά μα διαπιρςεσθεά απϊ ςξμ ΔΡΣΔ ϊςι εάμαι ικαμϊπ τξοΪαπ πιρςξπξάηρηπ 

για μα απξμεάμει ςα ΡΫμαςα πξσ θα απξταριρςεά ϊςι εάμαι ρκϊπιμξ μα διαςηοΫρει ςημ 

πιρςξπξάηρΫ ςξσπ ξ τξοΪαπ (πυ ΙοηςικΫπ Ιξσζάμαπ, επιρκΪφιμχμ ξιμξπξιεάχμ). Ζ Διαπάρςεσρη 

ασςΫ θα εμιρυϋρει ακϊμα πεοιρρϊςεοξ ςημ τεοεγγσϊςηςα ςξσ τξοΪα και θα εμιρυϋρει ςα 

ΡΫμαςα ασςΩ, καθιεοόμξμςαπ ςημ Δςαιοεάα ΑμΩπςσνηπ ΟοχςξγεμΫ ξμΪα ςηπ ΟεοιτΪοειαπ χπ 

Ϊμαμ αμεοϊληπςξ τξοΪα πιρςξπξάηρηπ. 

7. Απξρςξλή ςχμ ποξδιαγοατώμ ςξσ Ρήμαςξπ ρςημ Δσοχπαψκή Έμχρη για ςημ 

σιξθέςηρή ςηπ Οεοιτεοειακήπ Δςικέςαπ «Ιοήςη» χπ εσοχπαψκό Ρήμα Οξιόςηςαπ.  

Ζ δημιξσογάα ςηπ ΟεοιτεοειακΫπ ΔςικΪςαπ «ΙοΫςη» απξςελεά μξμαδικΫ εσκαιοάα για ςξ μηρά 

καθόπ η ΔσοχπαψκΫ Έμχρη εμιρυϋει ςα ποξαιοεςικΩ ΔσοχπαψκΩ ΡΫμαςα. Λια πεοιτΪοεια 

μπξοεά μα δημιξσογΫρει δικϊ ςηπ ΡΫμα και μα ςξ ποξχθΫρει ρςημ ΔσοχπαψκΫ Έμχρη η ξπξάα 

αμ ςξ εγκοάμει ςξ σιξθεςεά χπ δικϊ ςηπ ΡΫμα. ΛεςΩ ςημ εσοχπαψκΫ καςξυϋοχρΫ ςξσ, Ϊμα ΡΫμα 

αμαγμχοάζεςαι, ποξρςαςεϋεςαι και υοημαςξδξςεάςαι απϊ ςημ Δ.Δ. και βγαάμει επόμσμα απϊ ςημ 

ΔΔ ρε αγξοΪπ ςοάςχμ υχοόμ.  

Ζ ΙοΫςη Ϊυει ςημ εσκαιοάα μα καςξυσοόρει ςημ ΟεοιτεοειακΫ ΔςικΪςα «ΙοΫςη» χπ επάρημξ 

ΡΫμα ςηπ ΔσοχπαψκΫπ Έμχρηπ και μα πεςϋυει μεγΩλη αμαγμχοιριμϊςηςα. Ζ δοΩρη ασςΫ θα 

δόρει ρσμεκςικϊςηςα καθόπ θα διαρταλάρει υοημαςξδϊςηρη ςξσ ποξγοΩμμαςξπ, Ϊμα 

ξογαμχμΪμξ ρϋρςημα ποξβξλΫπ και θα δόρει σπεοανάα ρε πιρςξπξιημΪμα ποξψϊμςα και 

σπηοεράεπ, σπξρςηοάζξμςαπ Ωμερα ςξσπ παοαγχγξϋπ / επιυειοημαςάεπ. 
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Γαρςοξμξμικόπ ξσοιρμόπ 

Ξ Γαρςοξμξμικϊπ ξσοιρμϊπ απξςελεά μια μξμαδικΫ εσκαιοάα για ςημ ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ καθόπ 

απξςελεά Ϊμαμ ςοϊπξ εμπλξσςιρμξϋ ςξσ σπΩουξμςξπ ςξσοιρςικξϋ ποξψϊμςξπ, Ϊμα καμΩλι 

απξοοϊτηρηπ ςχμ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ ρςημ ςξσοιρςικΫ αγξοΩ, μια μΪα αγξοΩ εμαλλακςικξϋ 

ςξσοιρμξϋ και ςημ εσκαιοάα για ςημ καθιΪοχρη ςηπ ΙοΫςηπ χπ εμαλλακςικϊ Γαρςοξμξμικϊ 

ξσοιρςικϊ Οοξξοιρμϊ. Ζ πλΫοηπ ενΩοςηρη ςηπ ςξπικΫπ ξικξμξμάαπ απϊ ςξμ ςξσοιρςικϊ ςξμΪα, 

η ρσμευΫπ σπξβΩθμιρη ςξσ ςξσοιρςικξϋ μαπ ποξψϊμςξπ,  η ρσοοάκμχρη ςξσ αγοξςικξϋ 

πληθσρμξϋ και η μειχμΪμη διεθμΫπ αμαγμόοιρη ςχμ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ διαςοξτΫπ κΩμξσμ 

επιςακςικΫ ςημ αμΩγκη για ςημ εϋοερη μακοξποϊθερμχμ λϋρεχμ πξσ θα ασνΫρξσμ ςημ 

πξιϊςηςα ςχμ παοαγϊμεμχμ ποξψϊμςχμ, ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ και θα ασνΫρξσμ ςημ 

αμςξυΫ ςηπ ςξπικΫπ ξικξμξμάαπ. 

Ζ αμΩπςσνη ςξσ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ ρςξ μηρά θα γάμει με ςημ σλξπξάηρη μιαπ ρειοΩπ 

δοΩρεχμ πξσ θα Ϊυξσμ ραμ ρςϊυξ ςημ δημιξσογάα εμϊπ ςξσοιρςικξϋ ποξψϊμςξπ πξσ θα εάμαι 

βαριρμΪμξ ρςξσπ γαρςοξμξμικξϋπ πϊοξσπ, ποξψϊμςα και σπηοεράεπ ςηπ ΙοΫςηπ, ςξ 

γαρςοξμξμικϊ ςηπ δηλαδΫ υαοςξτσλΩκιξ (μια εμδεικςικΫ καςαγοατΫ ςξσ γαρςοξμξμικξϋ 

υαοςξτσλακάξσ ςηπ ΙοΫςηπ δάμεςαι ρςξ ΟαοΩοςημα ςηπ παοξϋραπ ποϊςαρηπ). Ρςημ δοΩρη ασςΫ 

κεμςοικϊ οϊλξ θα παάνει η δημιξσογάα θεμαςικόμ ςξσοιρςικόμ διαδοξμόμ με ςξμ ςάςλξ «Δοϊμξι 

ςχμ Ιοηςικόμ Γεϋρεχμ» και η ποξβξλΫ ςξσπ, εμό ρσμπληοχμαςικΩ παοαςάθεςαι και Ωλλεπ 

ποξςΩρειπ πξσ κοάμεςαι πχπ θα βξηθΫρξσμ ρςημ καςεϋθσμρη ασςΫ.  

 

Ρυεδιαρμόπ «Δοόμχμ ςχμ Ιοηςικώμ Γεύρεχμ» 

Ζ ΙοηςικΫ διαςοξτΫ βΩρει εοεσμόμ θεχοεάςαι ςξ πιξ υαοακςηοιρςικϊ παοΩδειγμα μερξγειακΫπ 

διαςοξτΫπ με ιδιαάςεοεπ εσεογεςικΪπ ιδιϊςηςεπ ρςημ σγεάα και ςημ μακοξζχάα. Ασςϊ ρσμιρςΩ 

Ϊμα ιδιαάςεοξ ρσγκοιςικϊ πλεξμΪκςημα ςξ ξπξάξ αμαγκαιεά Ωμερηπ αμΩδεινηπ και ανιξπξάηρηπ, 

καθόπ μπξοεά μα ρσμβΩλλει ατεμϊπ ρςη ρςΫοινη ςξσ ποχςξγεμξϋπ ςξμΪα και ατεςΪοξσ, ρςη 

διατξοξπξάηρη ςξσ ςξσοιρςικξϋ ποξψϊμςξπ με ςημ αμΩπςσνη ςξσ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ. 

Ιοάμεςαι λξιπϊμ ρκϊπιμξ η γαρςοξμξμάα μα αμαδειυθεά χπ νευχοιρςϊπ ςξσοιρςικϊπ πϊοξπ και 

μα εμςαυθεά ρςξ ςξσοιρςικϊ ποξψϊμ ςηπ ΙοΫςηπ με ρκξπϊ ςξμ εμπλξσςιρμϊ ςξσ στιρςΩμεμξσ 

ςξσοιρςικξϋ ποξψϊμςξπ και ςημ επιμΫκσμρη ςηπ ςξσοιρςικΫπ πεοιϊδξσ.  

Ξι «Δοϊμχμ ςχμ Ιοηςικόμ Γεϋρεχμ» θα απξςελξϋμ ςξσοιρςικΪπ διαδοξμΪπ ξι ξπξάεπ θα 

ρσμδΪξσμ μεςανϋ ςξσπ επιυειοΫρειπ και ρημεάα πξσ ρυεςάζξμςαι με ςημ γαρςοξμξμάα ςξσ μηριξϋ 

και ςα ξπξάα θα μπξοξϋμ μα επιρκετθξϋμ ξι ςανιδιόςεπ, πυ πιρςξπξιημΪμα ερςιαςϊοια 

ΙοηςικΫπ Ιξσζάμαπ, επιρκΪφιμα ελαιξςοιβεάα, ςσοξκξμεάα, μμημειακΩ ελαιϊδεμςοα και 

επιυειοΫρειπ πξσ διξογαμόμξσμ μαθΫμαςα ΙοηςικΫπ Ιξσζάμαπ. Ζ δημιξσογάα ςχμ 

ρσγκεκοιμΪμχμ διαδοξμόμ θα βξηθΫρει ρςημ διαμϊοτχρη ςξσοιρςικόμ πακΪςχμ και 

θεμαςικόμ διαδοξμόμ για ϊρξσπ θΪλξσμ μα κΩμξσμ γαρςοξμξμικϊ ςξσοιρμϊ ρςημ ΙοΫςη, και 

θα παοξσριΩζει ςα ρςξιυεάα και ςιπ πληοξτξοάεπ ρυεςικΩ με ςημ ςξπξθεράα, ςα ποξρτεοϊμεμα 

ποξψϊμςα και σπηοεράεπ και ςξ κϊρςξπ ςξσπ, ςξ χοΩοιξ λειςξσογάαπ κ.α., με ςΪςξιξ ςοϊπξ πξσ 

μα εάμαι εϋκξλα ποξρβΩριμα και μα διεσκξλϋμξσμ ςξσπ επιρκΪπςεπ και ςξσπ ςξσοιρςικξϋπ 

ποΩκςξοεπ.   
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Για ςημ επάςεσνη ςχμ παοαπΩμχ, ποξςεάμεςαι η εκπϊμηρη ςχμ παοακΩςχ: 

1. ΙαςαγοατΫ ςχμ γαρςοξμξμικόμ πϊοχμ ςηπ ΙοΫςηπ. Λε ρςϊυξ μα εςξιμαρθεά Ϊμα 

ΞλξκληοχμΪμξ ΡυΪδιξ πξσ θα ατξοΩ ςη δημιξσογάα ςχμ Δοϊμχμ ςχμ Ιοηςικόμ 

Γεϋρεχμ, ρςϊυξπ ςηπ καςαγοατΫπ θα εάμαι η απξςϋπχρη ςηπ στιρςΩμεμηπ καςΩρςαρη 

ρε ϊςι ατξοΩ ςα ρςξιυεάα πξσ ρσμθΪςξσμ ςξ γαρςοξμξμικϊ ποξψϊμ ςηπ ΙοΫςηπ. Ζ 

καςαγοατΫ θα πεοιλαμβΩμει ςημ απξςϋπχρη ςξσ Ιοηςικξϋ Διαςοξτικξϋ Οοξςϋπξσ, 

ςχμ ποξψϊμςχμ και εδερμΩςχμ ςημ ΙοηςικΫπ ΔιαςοξτΫπ, ςιπ καςηγξοάεπ ςχμ 

γαρςοξμξμικόμ πϊοχμ ςξσ μηριξϋ, ςιπ επιυειοΫρειπ πξσ ποξρτΪοξσμ γαρςοξμξμικΩ 

ποξψϊμςα Ϋ σπηοεράεπ, ςα ρημεάα ιδιαάςεοξσ ςξσοιρςικξϋ εμδιατΪοξμςξπ πξσ 

γειςμιΩζξσμ με ςα ρημεάα γαρςοξμξμικξϋ εμδιατΪοξμςξπ και ςιπ καλΪπ ποακςικΪπ.  

2. ΛελΪςη Ρυεδάξσ ΑμΩπςσνηπ και ΔταομξγΫπ ςχμ Δοϊμχμ ςχμ Ιοηςικόμ Γεϋρεχμ. 

Ρυεδιαρμϊπ, εμςξπιρμϊπ και καςαγοατΫ ςχμ δοϊμχμ. Οοξρδιξοιρμϊπ δοΩρεχμ, ανϊμχμ 

και Ϊογχμ για ςημ σλξπξάηρη ςχμ Δοϊμχμ Ιοηςικόμ Γεϋρεχμ μΪρχ ξλξκληοχμΪμξσ 

επιυειοημαςικξϋ ρυεδάξσ.  

 

Ιαθόπ η αμΩπςσνη ςξσ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ ρςηοάζεςαι ρςημ γαρςοξμξμικΫ παοΩδξρη 

ςηπ ΙοΫςηπ, η ξπξάα εάμαι ακϊμα ζχμςαμΫ ρςημ εμδξυόοα, ασςΫ θα ξδηγΫρει ρςημ εμεογϊ 

εμπλξκΫ ςχμ καςξάκχμ ςηπ ρςημ ποξρτξοΩ ςχμ ρσγκεκοιμΪμχμ ποξψϊμςχμ και σπηοεριόμ. Ζ 

διαδικαράα ασςΫ θα ςξμόρει ςιπ ςξπικΪπ ξικξμξμάεπ και θα εμιρυϋρει ςα κάμηςοα για ςημ 

επιρςοξτΫ ςχμ καςξάκχμ ρςημ επαουάα, εμό θα δημιξσογΫρει Ϊμα αμαπςσνιακϊ μξμςΪλξ πξσ 

θα ρςηοάζεςαι ρςιπ ςξπικΪπ και παοαδξριακΪπ ανάεπ και ποακςικΪπ, βξηθόμςαπ ςεπ μα μεάμξσμ 

ζχμςαμΪπ.  

Ξι επιπςόρειπ ρςιπ πεοιξυΪπ παοΪμβαρηπ θα εάμαι ρε πξλλΪπ, ρε πξλλΩ επάπεδα και θα 

ρσμπεοιλαμβΩμξσμ:  

1. ημ αϋνηρη ςηπ ρσμεογαράαπ μεςανϋ ςχμ ςξπικόμ επιυειοΫρεχμ, μΪρχ ςηπ 

δικςϋχρηπ 

2. αϋνηρη ςχμ εσκαιοιόμ για επιυειοημαςικΪπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρςξμ ςξμΪα ςηπ 

παοαγχγΫπ, μεςαπξάηρηπ και ςξσ εμαλλακςικξϋ ςξσοιρμξϋ 

3. αμΩδεινη ςξσ γαρςοξμξμικξϋ πλξϋςξσ ςηπ ΙοΫςηπ χπ ςξ αμςαγχμιρςικϊ 

πλεξμΪκςημα ςηπ εμδξυόοαπ πξσ θα ξδηγΫρει ρςημ ποξρςαράα ςξσ και ςημ αϋνηρη 

ςξσ αιρθΫμαςξπ πεοητΩμιαπ ςχμ καςξάκχμ για ςημ πξλιςιρςικΫ ςξσπ κληοξμξμιΩ και 

ςασςϊςηςα 

4. ςημ αϋνηρη ςηπ παοξυΫπ σπηοεριόμ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ ρςημ εμδξυόοα, η 

ξπξάα θα διεσκξλϋμει ςημ ξογαμχμΪμη και ποξγοαμμαςιρμΪμη διΩυσρη επιρκεπςόμ 

ρςιπ μειξμεκςικΪπ και ξοειμΪπ πεοιξυΪπ με ρκξπϊ ςημ καςαμΩλχρη ποξψϊμςχμ και 

σπηοεριόμ πξσ θα εμιρυϋρξσμ Ωμερα ςξ ειρϊδημα ςχμ καςξάκχμ ςχμ πεοιξυόμ 

ασςόμ.  

5. ΡσγκοΩςηρη ςξσ πληθσρμξϋ και ποξρΪλκσρηπ μΪχμ καςξάκχμ ρςημ πεοιξυΫ 

παοΪμβαρηπ. 

 

Ζ ρσγκεκοιμΪμη δοΩρη θα λειςξσογΫρει ρσμεογιρςικΩ:  
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 Λε ςιπ δοΩρειπ ςχμ ςξπικόμ Δικςϋχμ Ξιμξπξιόμ ςα ξπξάα αμαπςϋρρξσμ ςξσπ 

«Δοϊμξσπ ςξσ Ιοαριξϋ» και δημιξσογξϋμ ποξδιαγοατΪπ για ςημ πιρςξπξάηρη ςχμ 

Ξιμξπξιεάχμ πξσ εάμαι επιρκΪφιμα.  

 Λε ςημ δοΩρη ςηπ «Έμχρηπ Αγοξςξσοιρμξϋ ΙοΫςηπ» και ςξσ «ΟαγκοΫςιξσ 

ΡσμδΪρμξσ Δμαλλακςικξϋ ξσοιρμξϋ», τξοΪχμ ξι ξπξάξι εογΩζξμςαι για ςημ δικςϋχρη 

ςχμ επιυειοΫρεχμ ςηπ εμδξυόοαπ πξσ ποξρτΪοξσμ εμαλλακςικϊ ςξσοιρμϊ και μΪοξπ 

ςχμ ξπξάχμ ποξρτΪοει Ϋ μπξοεά εϋκξλα μα αμαπςϋνει δοΩρειπ γαρςοξμξμικξϋ 

ςξσοιρμξϋ.  

 Λε Ωλλεπ ποχςξβξσλάεπ ϊπχπ η λειςξσογάα ςξσ Οξλιςιρςικξϋ ΙΪμςοξσ 

«Υαοξσπϊμσλξπ», ςξ Λξσρεάξ ΔλιΩπ ρςα ΙαφαλιαμΩ, ςξ Ξικξμξσρεάξ «Ιξσοηςεάα 

Ξδϊπ» ρςα ζαμακιαμΩ και ςξ Δάκςσξ με ςα μμημειακΩ ελαιϊδεμςοα πξσ Ϊυει αμαπςϋνει 

ξ Ρ.Δ.ΔΖ.Ι. 

 

Δοόμξι ςχμ Ιοηςικώμ Γεύρεχμ – έμςσπη και ηλεκςοξμική ποξβξλή 

H δημιξσογάα εμϊπ Γεσρςικξϋ - Ξιμικξϋ Ξδξιπξοικξϋ για ςημ ΙοΫςη, ςξ ξπξάξ θα απξςελεά Ϊμα 

υοΫριμξ ξδηγϊ για ςξσπ επιρκΪπςεπ ποξκειμΪμξσ μα αμακαλϋφξσμ ςξμ μΪξ ασςϊ Γαρςοξμξμικϊ 

ξσοιρςικϊ Οοξξοιρμϊ. Ζ δημιξσογάα ςξσ ρσγκεκοιμΪμξσ ξδξιπξοικξϋ ατξοΩ ςη δημιξσογάα 

μΪξσ ςξσοιρςικξϋ ποξψϊμςξπ ρςημ ΙοΫςη ςξ ξπξάξ θα ποξΩγει ςημ ΓαρςοξμξμικΫ ΟαοΩδξρη 

μΪρα απϊ ςξσπ «Δοϊμξσπ ςχμ Ιοηςικόμ Γεϋρεχμ». ξ ρσγκεκοιμΪμξ Ϊμςσπξ θα λειςξσογΫρει 

ραμ ςανιδιχςικϊπ ξδηγϊπ για ςξμ γαρςοξμξμικϊ ςξσοιρμϊ πξσ θα αμαπςσυθεά ρςημ εμδξυόοα 

ςξσ μηριξϋ και θα πεοιΪυει πληοξτξοάεπ για ςημ ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ, ςα ςξπικΩ ποξψϊμςα, ςημ 

γαρςοξμξμικΫ παοΩδξρη, ςα ρημεάα ιδιαάςεοξσ γαρςοξμξμικξϋ εμδιατΪοξμςξπ, ςα 

πιρςξπξιημΪμα ερςιαςϊοια και ςιπ επιυειοΫρειπ πξσ ποξρτΪοξσμ σπηοεράεπ γαρςοξμξμικξϋ 

ςξσοιρμξϋ, δάμξμςαπ παοΩλληλα και πληοξτξοάεπ για ςημ ιρςξοάα, ςξμ πξλιςιρμϊ και ςα ρημεάα 

ιδιαάςεοξσ τσρικξϋ κΩλξσπ ςηπ ΙοΫςηπ.  

Ζ ηλεκςοξμικΫ ποξβξλΫ ςξσ ρσγκεκοιμΪμξσ σλικξϋ θα γάμει με ςημ αμΩπςσνη ειδικΫπ 

διαδικςσακΫπ εταομξγΫπ η ξπξάα θα παοξσριΩζεςαι ρςημ ιρςξρελάδα ςϊρξ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ 

ΙοΫςηπ ϊρξ και ςξσ «Ιοηςικξϋ Ρσμτόμξσ Οξιϊςηςαπ» (www.cretan-nutrition.gr) και θα 

ρσμπεοιλαμβΩμει, πΪοαμ ςξσ εμημεοχςικξϋ σλικξϋ, ςημ βΩρη δεδξμΪμχμ με ςιπ ρυεςικΪπ 

επιυειοΫρειπ και τξοεάπ, καθόπ και διαδοαρςικϊ υΩοςη (με ςημ μξοτΫ υΩοςη google) ρςξμ 

ξπξάξ θα απξςσπόμξμςαι ϊλα ςα ρημεάα και ξι επιυειοΫρειπ γαρςοξμξμικξϋ εμδιατΪοξμςξπ. 

Δπάρηπ θα πεοιλαμβΩμει ςημ σλξπξάηρη πλΩμξσ ηλεκςοξμικξϋ μΩοκεςιμγκ για ςημ ποξόθηρη 

ςξσ σλικξϋ και ςχμ επιυειοΫρεχμ.  

Ζ δημιξσογάα ςξσ ρσγκεκοιμΪμξσ Ϊμςσπξσ και ηλεκςοξμικξϋ σλικξϋ θα ρςξυεϋει ρςημ 

αμΩπςσνη ςξσ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ ςηπ ΙοΫςηπ, με ςοϊπξ πξσ θα ρσμδΪει ςιπ Ϋδη 

σπΩουξσρεπ επιυειοΫρειπ και ρημεάα γαρςοξμξμικξϋ εμδιατΪοξμςξπ και θα κΩμει εϋκξλα 

ποξρβΩριμεπ ςιπ πληοξτξοάεπ ρςξσπ επιρκΪπςεπ.  

Ζ παοξυΫ ςχμ ρσγκεκοιμΪμχμ πληοξτξοιόμ με ποακςικϊ, δξμημΪμξ και ελκσρςικϊ ςοϊπξ θα 

διεσκξλϋμει ςημ διΩυσρη ςχμ επιρκεπςόμ ςξσ μηριξϋ ποξπ ςημ εμδξυόοα, ϊπξσ και βοάρκξμςαι 

ξι επιυειοΫρειπ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ (ελαιξςοιβεάα, επιρκΪφιμξι υόοξι παοαγχγΫπ, 

ξιμξπξιεάα, αγοξςξσοιρςικΩ καςαλϋμαςα πξσ διξογαμόμξσμ δοΩρειπ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ 

κα), ασνΩμξμςαπ ςημ επιρκεφιμϊςηςα και ςημ καςαμΩλχρη ςξπικόμ ποξψϊμςχμ. Ζ αμΩπςσνη 
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ςξσ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ θα ξδηγΫρει με ςημ ρειοΩ ςηπ ρςημ αμΩπςσνη ςξσ εμαλλακςικξϋ 

ποξτάλ ςηπ ΙοΫςηπ και θα βξηθΫρει ρςημ καθιΪοχρΫ ςηπ χπ γαρςοξμξμικϊ ποξξοιρμϊ, κΩςι 

πξσ θα εναρταλάρει ςημ αϋνηρη ςηπ ςξσοιρςικΫπ πεοιϊδξσ, ξϋςχπ όρςε ασςΫ μα καλϋπςει 

ρυεδϊμ και ςξσπ 12 μΫμεπ ςξσ υοϊμξσ.  

Δπάρηπ, η δημιξσογάα ςχμ «Δοϊμχμ ςχμ Ιοηςικόμ Γεϋρεχμ» θα εναρταλάρει ςημ 

απξςελερμαςικΫ ρϋμδερη ςχμ επιυειοΫρεχμ ςηπ εμδξυόοαπ με ςημ μξοτΫ εμϊπ 

ξλξκληοχμΪμξσ «πακΪςξσ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ» ςξ ξπξάξ θα μπξοεά μα ποξχθεάςαι 

Ωμερα ρςξσπ ςξσοιρςικξϋπ ποΩκςξοεπ, ςα ςξσοιρςικΩ γοατεάα και ςξσπ μεμξμχμΪμξσπ 

επιρκΪπςεπ ςξσ μηριξϋ. Ζ δοΩρη ασςΫ θα εναρταλάρει ςημ απξςελερμαςικΫ ρϋμδερη 

παοαγχγΫπ και ςξσοιρςικξϋ ςξμΪα δημιξσογόμςαπ Ϊμα μΪξ ςξσοιρςικϊ ποξψϊμ ρςιπ πεοιξυΪπ 

παοΪμβαρηπ, βαριρμΪμξσ ρςιπ ςξπικΪπ ιδιαιςεοϊςηςεπ και αμςαγχμιρςικΩ πλεξμεκςΫμαςα.  

Άλλεπ ποξςΩρειπ για ςημ αμΩπςσνη ςξσ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ ρςημ ΙοΫςη:   

1. Δημιξσογία και λειςξσογία Ιέμςοξσ Ιοηςικήπ Γαρςοξμξμίαπ 

Για ςημ ποξόθηρη ςξσ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ ρςημ ΙοΫςη εάμαι απαοαάςηςη η αμΩπςσνη 

μΪχμ ενειδικεσμΪμχμ και πξιξςικόμ ςξσοιρςικόμ σπηοεριόμ και η καθιΪοχρη 

απξςελερμαςικόμ δικςϋχμ ποξβξλΫπ, μΪρα απ‟ ςα ξπξάα θα μπξοξϋρε μα δξθεά καςΩλληλη 

πληοξτϊοηρη ρςα εμδιατεοϊμεμα μΪοη. Ρςα πλαάρια ασςΩ, κοάμεςαι ποχςαουικΫπ ρημαράαπ η 

δημιξσογάα ςξσ ΙΪμςοξσ ΙοηςικΫπ Γαρςοξμξμάαπ ρςξ ΠΪθσμμξ, ςξ ξπξάξ θα δημιξσογηθεά απϊ 

ςημ ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ ρςα πλαάρια ςξσ Ϊογξσ «ΓΔΣΡΘΡΞΣΠ» ςξσ ποξγοΩμμαςξπ «INTERREG 

ΔλλΩδα Ιϋποξπ».  Για ςημ καθιΪοχρη ςηπ ΙοΫςηπ χπ Γαρςοξμξμικϊ Οοξξοιρμϊ εάμαι 

απαοαάςηςη η δημιξσογάα ενειδικεσμΪμχμ Δξμόμ, ατιεοχμΪμχμ ρςημ ποξβξλΫ ςηπ πλξϋριαπ 

γαρςοξμξμικΫπ παοΩδξρηπ αλλΩ και ρσγκεκοιμΪμχμ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ, ϊπχπ εάμαι ςξ 

ελαιϊλαδξ και ςξ κοαρά. Ζ λειςξσογάα μιαπ ενειδικεσμΪμηπ ΔξμΫπ ϊπχπ ςξ ΙΪμςοξ ΙοηςικΫπ 

Γαρςοξμξμάαπ θα ποξρτΪοει ρςημ αμΩπςσνη ςξσ Γαρςοξμξμικξϋ ξσοιρμξϋ με ςΪρρεοιπ 

αλληλξωπξρςηοιζϊμεμξσπ ςοϊπξσπ: 

A. Ηα ποξρτΪοει ενειδικεσμΪμεπ θεμαςικΪπ σπηοεράεπ ρςξσπ ςξσοάρςεπ πξσ Ϋδη επιρκΪπςξμςαι 

ςξ μηρά, εμπλξσςάζξμςαπ ςξ ςξσοιρςικϊ ποξψϊμ και εμςΩρρξμςαπ ςα ποξψϊμςα διαςοξτΫπ ρε 

ςξσοιρςικΪπ σπηοεράεπ πξσ μπξοξϋμ μα καςαμαλχθξϋμ απϊ ςξσπ επιρκΪπςεπ ξι ξπξάξι 

διαμΪμξσμ ρςξ ΠΪθσμμξ Ϋ ςξ επιρκΪπςξμςαι απϊ Ωλλεπ πεοιξυΪπ ςηπ ΙοΫςηπ. Λε ασςϊμ ςξμ 

ςοϊπξ θα εκμεςαλλεσθεά ςξ Ϋδη σπΩουξμ ςξσοιρςικϊ κϋμα, και θα ςξ χθΫρει ρςημ καςαμΩλχρη 

πξιξςικόμ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ, ασνΩμξμςαπ ςημ καςΩ κεταλΫμ καςαμΩλχρη, καθόπ και ςημ 

διεμΪογεια επιρκΪφεχμ ρε Ωλλα ρημεάα γαρςοξμξμικξϋ εμδιατΪοξμςξπ, διαυΪξμςαπ με ασςϊμ 

ςξμ ςοϊπξ ςημ ςξσοιρςικΫ κάμηρη και ρςημ εμδξυόοα.  

B. Ηα βξηθΫρει ρςημ αμΩπςσνη σπηοεριόμ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ σφηλΫπ πξιϊςηςαπ, 

ρςξυεϋξμςαπ ρε ενειδικεσμΪμεπ ςξσοιρςικΪπ ξμΩδεπ ρςϊυξσ, σφηλϊςεοξσ ειρξδημαςικξϋ 

ποξτάλ, ξι ξπξάεπ ςανιδεϋξσμ με ρςϊυξ ςημ γμχοιμάα ςηπ ςξπικΫπ γαρςοξμξμάαπ και ςξσ 

διαςοξτικξϋ πξλιςιρμξϋ μιαπ πεοιξυΫπ. Λε ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ, θα ποξρελκϋρει Ϊμα μΪξ, πιξ 

ενειδικεσμΪμξ και εμαλλακςικϊ ςξσοιρςικϊ κϋμα και, λειςξσογόμςαπ ραμ κϊμβξπ 

πληοξτϊοηρηπ για γαρςοξμξμικΩ θΪμαςα, αλλΩ και ςα σπΩουξμςα ρημεάα γαρςοξμξμικξϋ 
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εμδιατΪοξμςξπ και ςιπ ποξρτεοϊμεμεπ σπηοεράεπ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ, θα διξυεςεϋρει ςξ 

κϋμα ασςϊ ρε ϊλα ςα ρημεάα ςξσ μηριξϋ, καθ' ϊλη ςημ διΩοκεια ςξσ υοϊμξσ.  

Γ. ΟαοΩλληλα με ςημ αϋνηρη ςηπ ζΫςηρηπ, θα ρσμβΩλει κοάριμα ρςημ εσαιρθηςξπξάηρη και 

εμημΪοχρη ςχμ καςξάκχμ και επιυειοημαςιόμ ςξσ μηριξϋ, παοξσριΩζξμςαπ ςιπ ποξξπςικΪπ για 

ςημ μΪα ασςΫ μξοτΫ ςξσοιρμξϋ. Λε ρσμευεάπ δοΩρειπ εμημΪοχρηπ και καςΩοςιρηπ, θα 

ποξχθΫρει ςημ αμΩπςσνη σπηοεριόμ και ποξψϊμςχμ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ, βαριρμΪμχμ 

ρςημ πξιϊςηςα, ςημ εμςξπιϊςηςα και ςημ ρσμεογαράα, αμξάγξμςαπ και μΪεπ ποξξπςικΪπ ρςξσπ 

μςϊπιξσπ επιυειοημαςάεπ. 

Δ.  Ηα λειςξσογΫρει ραμ ποϊςσπξ για ςημ δημιξσογάα αμςάρςξιυχμ επιρκΪφιμχμ υόοχμ ρε ϊλξ 

ςξ μηρά, ρε πεοιξυΪπ με Ϊμςξμη γαρςοξμξμικΫ ςασςϊςηςα, βξηθόμςαπ ρςημ αμΩπςσνη 

εμαλλακςικόμ ςξσοιρςικόμ ποξξοιρμόμ και ρσμβΩλλξμςαπ ρςημ δημιξσογάα μιαπ κοάριμηπ 

μΩζαπ διαθΪριμχμ σπηοεριόμ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ για ςημ καθιΪοχρη ςηπ ΙοΫςηπ χπ 

Γαρςοξμξμικϊ ξσοιρςικϊ Οοξξοιρμϊ.  

ΛεςΩ ςημ δημιξσογάα ςξσ ποόςξσ ΙΪμςοξσ ΙοηςικΫπ Γαρςοξμξμάαπ ρςξ ΠΪθσμμξ, η μελΪςη 

δημιξσογάαπ ςξσ και η εμπειοάα πξσ θα απξκςηθεά μπξοεά μα ανιξπξιηθεά για ςημ δημιξσογάα 

και Ωλλχμ ςΪςξιχμ υόοχμ ρε ϊλη ςημ ΙοΫςη.  

2. Δημιξσογία Ιοηςικξύ Γαρςοξμξμικξύ Δδερμαςξλόγιξσ  

ξ ξπικϊ Γαρςοξμξμικϊ Δδερμαςξλϊγιξ θα Ϊυει ςη μξοτΫ ΒΩρηπ ΔεδξμΪμχμ με ςξπικΩ πιΩςα 

και ρσμςαγΪπ πξσ θεχοξϋμςαι παοαδξριακΩ ςηπ ΙοΫςηπ. Ζ δημιξσογάα ςξσ θα απξςελΪρει ςημ 

ποόςη ρσμςξμιρμΪμη καςαγοατΫ ςηπ παοαδξριακΫπ γαρςοξμξμάαπ ςηπ ΙοΫςηπ και ςη 

δημιξσογάα πξλϋςιμξσ αουειακξϋ σλικξϋ ρςξ ξπξάξ θα ρςηοιυθεά η διαδικςσακΫ βΩρη 

δεδξμΪμχμ πξσ θα παοΪυει ςημ ρυεςικΫ πληοξτϊοηρη ρε μςϊπιξι και επιρκΪπςεπ, ρυεςικΩ με 

ςξμ ρσμδσαρμϊ ςχμ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ και ςξσπ διατξοεςικξϋπ ςοϊπξσπ μαγειοΪμαςξπ, ςημ 

επξυικϊςηςα ςχμ πιΩςχμ, καθόπ και ςη γεχγοατικΫ «καςαγχγΫ» ςξσπ, καςαγοΩτξμςαπ και 

κΩμξμςαπ διαθΪριμξ ρςιπ επϊμεμεπ γεμιΪπ Ϊμα ρημαμςικϊ κξμμΩςι ςξσ ςξπικξϋ Διαςοξτικξϋ 

Οξλιςιρμξϋ.  

Ζ δημιξσογάα ςξσ Ιοηςικξϋ Γαρςοξμξμικξϋ Δδερμαςξλϊγιξσ, αμΩλξγα με ςημ πεοάπςχρη, 

ποξςεάμεςαι μα γάμει με ςξσπ ενΫπ ςοϊπξσπ: 

1. Δημιξσογάα βΩρηπ δεδξμΪμχμ ρε ποϊγοαμμα ςϋπξσ Access 

2. ΥοΫρη βιβλάχμ Ϋ τχςξαμςιγοΩτχμ ςξσ για ςημ ΙοηςικΫ Γαρςοξμξμάα απϊ ςημ βιβλιξθΫκη 

ςξσ ΙΪμςοξσ ΙοηςικΫπ Γαρςοξμξμάαπ και Ωλλεπ πηγΪπ, ρΩοχρη (scan) ςχμ ρσμςαγόμ, 

μεςαςοξπΫ ςχμ κειμΪμχμ απ' ςιπ εικϊμεπ ρε ηλεκςοξμικΩ κεάμεμα και καςαυόοηρη ρςημ 

βΩρη δεδξμΪμχμ 

3. ΔιεμΪογεια ρσμεμςεϋνεχμ απϊ πξλάςεπ Ϋ επαγγελμαςάεπ με ςημ υοΫρη ηλεκςοξμικξϋ 

μαγμηςξτόμξσ, τχςξγοΩτιρη Ϋ βιμςεξρκϊπηρη «πιΩςχμ» και διαδικαράαπ εκςΪλερηπ 

ρσμςαγόμ, απξμαγμηςξτόμηρη και καςαυόοηρη ρςημ βΩρη δεδξμΪμχμ. 

 

3. Διεύοσμρη ςηπ Οεοιτεοειακήπ Δςικέςαπ «Ιοήςη» για ςημ πιρςξπξίηρη ςηπ παοξυήπ 

σπηοεριώμ γαρςοξμξμικξύ ςξσοιρμξύ 
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Ατξϋ αμαπςσυθεά μια κοάριμη μΩζα επιυειοΫρεχμ πξσ ποξρτΪοξσμ σπηοεράεπ 

γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ, κοάμεςαι απαοαάςηςη η διεϋοσμρη απϊ πλεσοΩπ ΟεοιτΪοειαπ για 

ςημ Ϊμςανη ρε ασςϊ και επιυειοΫρεχμ πξσ ποξρτΪοξσμ ςΪςξιεπ σπηοεράεπ – πλημ ςηπ 

ερςάαρηπ πξσ Ϋδη θα πιρςξπξιξϋμςαι με ςξ Ϋδη σπΩουξμ ΡΫμα. Οαοϊςι δεμ σπΩουει Ωλλη 

αμςάρςξιυη δοΩρη πιρςξπξάηρηπ ρςημ ΔλλΩδα κοάμεςαι ϊςι η διεϋοσμρη ςηπ ΟεοιτεοειακΫπ 

ΔςικΪςαπ με ασςϊ ςξμ ςοϊπξ θα εναρταλάρει Ϊμα σφηλϊ επάπεδξ πξιϊςηςαπ ρςιπ 

παοευϊμεμεπ σπηοεράεπ, και ςξ ΡΫμα πξσ θα απξδάδεςαι ρςιπ επιυειοΫρειπ θα ςξσπ 

ποξρδάδει κϋοξπ, αμαγμχοιριμϊςηςα και ανιξπιρςάα, κΩςι πξσ θα ρσμβΩλει γεμικϊςεοα ρςημ 

αμΩδεινη και καθιΪοχρη ςηπ ΙοΫςηπ χπ Γαρςοξμξμικϊπ ξσοιρςικϊπ Οοξξοιρμϊπ. πχπ και 

με ςα Ωλλα ΡΫμαςα ςηπ ΟεοιτεοειακΫπ ΔςικΪςαπ, η ξοιρςικξπξάηρη ςχμ ποξδιαγοατόμ και 

η επιλξγΫ ςξσ ςοϊπξσ πιρςξπξάηρηπ θα απξςελεά εσθϋμη ςηπ Δςαιοεάαπ ΑμΩπςσνηπ ςξσ 

ΟοχςξγεμΫ ξμΪα ςηπ ΙοΫςηπ.  
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Οοξβξλή Ιοηςικήπ Γαρςοξμξμίαπ 

Για ςημ αμΩπςσνη ςξσ Brand ςηπ ΙοΫςηπ και ςημ αμΩδεινη ςηπ ΙοηςικΫπ ΔιαςοξτΫπ και ςχμ 

ςξπικόμ ποξψϊμςχμ χπ αμαπϊρπαρςξ κξμμΩςι ςηπ ςξπικΫπ ςασςϊςηςαπ και ιρυσοϊ 

αμςαγχμιρςικϊ πλεξμΪκςημα, εάμαι απαοαάςηςξ η ποξβξλΫ ασςΫ μα γάμει ρσμξλικΩ ρςα πλαάρια 

ςηπ ποξβξλΫπ ςξσ μηριξϋ χπ ποξξοιρμϊ. πχπ αματΪοθηκε και ρςξ κξμμΩςι πξσ ατξοΩ ρςξ 

Branding, η γαρςοξμξμάα ποΪπει μα απξςελΪρει Ϊμαμ απ‟ ςξσπ ςξσοιρςικξϋπ πϊοξσπ πξσ ποΪπει 

μα ποξβΩλει η ΙοΫςη και για μα επιςεσυθεά ασςϊ θα ποΪπει μα εναρταλιρςεά ϊςι η ςξσοιρςικΫ 

ποξβξλΫ γάμεςαι με ςξμ καλϋςεοξ και πιξ απξςελερμαςικϊ ςοϊπξ.  

 

Δςαιοεία Διαυείοιρηπ και Οοξώθηρηπ ςξσ ξσοιρςικξύ Οοξξοιρμξύ «Ιοήςη» (DMO – 

Destination Management Organization).  

Ξ ςξσοιρμϊπ εάμαι μια σπεοβξλικΩ αμςαγχμιρςικΫ βιξμηυαμάα. Για μα αμςαγχμιρςεά Ϊμαπ 

ποξξοιρμϊπ απξςελερμαςικΩ ποΪπει μα ποξρτΪοει σφηλΫ ανάα ρςξσπ επιρκΪπςεπ, κΩςι ςξ ξπξάξ 

εναοςΩςαι απ' ςημ ρσμεογαράα πξλλόμ και διατξοεςικόμ “ρσρςαςικόμ”. Απ' ςημ ρςιγμΫ πξσ 

Ϊμαπ επιρκΪπςηπ τςΩμει ρςξμ ποξξοιρμϊ μΪυοι μα τϋγει, η ανάα πξσ λαμβΩμει επηοεΩζεςαι απϊ 

πξλλΪπ σπηοεράεπ και εμπειοάεπ, ρσμπεοιλαμβαμξμΪμηπ μιαπ ρειοΩπ απϊ δημϊριεπ σπηοεράεπ, 

ιδιχςικΩ ποξψϊμςα, ρσμαμαρςοξτΪπ με ςημ ςξπικΫ κξιμχμάα και τσρικΩ ςημ τιλξνεμάα.  

Δάμαι ζχςικΫπ ρημαράαπ ασςΩ ςα επιμέοξσπ ρςξιυεία πξσ ρσμθέςξσμ ςημ εμπειοία ςηπ 

διαμξμήπ ςξσ επιρκέπςη μα διαυειοιρςξύμ και μα ρσμςξμιρςξύμ για μα μεγιρςξπξιήρξσμ ςημ 

ανία για ςξμ επιρκέπςη καςά ςημ διάοκεια ςηπ διαμξμήπ ςξσ. Ζ απξςελερμαςικΫ διαυεάοιρη 

εμϊπ ποξξοιρμξϋ επιςοΪπει ρςξσπ ποξξοιρμξϋπ μα μεγιρςξπξιξϋμ ςημ ανάα πξσ ποξρτΪοξσμ 

ρςξσπ επιρκΪπςεπ εμό εναρταλάζξσμ ξτΪλη και βιχριμϊςηςα για ςξμ ςϊπξ.  

Ζ ρσμβξλΫ ςξσ ςξσοιρμξϋ και ςηπ ξικξμξμάαπ επιρκεπςόμ ρςημ εσοϋςεοη ξικξμξμάα ςηπ 

ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ καθόπ και η επιβεβλημΪμη αμΩγκη για ςη βιόριμη διαυεάοιρη ςχμ 

τσρικόμ και πξλιςιρςικόμ πϊοχμ ςξσ μηριξϋ  επιβΩλξσμ ςη δημιξσογάα ιρυσοόμ 

πεοιτεοειακόμ διξικηςικόμ δξμόμ με διακοιςξϋπ οϊλξσπ και ασνημΪμεπ θερμικΪπ 

αομξδιϊςηςεπ.  

Ρε ασςϊ ςξ πλαάριξ και λαμβΩμξμςαπ σπϊφη ςιπ διεθμεάπ ποακςικΪπ ρε επάπεδξ βιόριμηπ 

ςξσοιρςικΫπ αμΩπςσνηπ και ρςοαςηγικΫπ διαυεάοιρηπ και ποξόθηρηπ ςξσ ςξσοιρςικξϋ 

ποξψϊμςξπ εκςιμΩςαι χπ απαοαάςηςη εμΪογεια η Ρύρςαρη Οεοιτεοειακξύ Ξογαμιρμξύ 

Διαυείοιρηπ & Οοξώθηρηπ Οοξξοιρμξύ Ιοήςηπ (DMO) Ϊυξμςαπ πΩμςξςε χπ ρςϊυξ ςημ 

ιρϊοοξπη ξικξμξμικΫ αμΩπςσνη, ςξ ρεβαρμϊ ςξσ τσρικξϋ πεοιβΩλλξμςξπ, ςηπ πξλιςιρμικΫπ 

ςασςϊςηςαπ και ςξσ κξιμχμικξϋ ιρςξϋ ςηπ ΙοΫςηπ. Ζ ρσγκεκοιμΪμη ποϊςαρη απξςελεά ςξ 

κεμςοικό πόοιρμα ςξσ “Οοξγοάμμαςξπ Οοξξοιρμώμ Αοιρςείαπ” (SMED) ςξσ Οαγκϊρμιξσ 

Ξογαμιρμξϋ ξσοιρμξϋ και κοάμεςαι ϊςι απξςελεά ποξαπαιςξϋμεμξ για ςημ απξςελερμαςικΫ 

αμαβΩθμιρη και λειςξσογάα ςηπ ΙοΫςηπ χπ ξσοιρςικϊ Οοξξοιρμϊ.  

 Ξ τξοΪαπ ασςϊπ θα ποΪπει μα Ϊυει μεςϊυξσπ ςξσπ τξοεάπ ςξσοιρμξϋ ςηπ ΙοΫςηπ και η 

πεοιτΪοεια μα διαςηοεά πξρξρςϊ μικοϊςεοξ ςξσ 51% πξσ θα εναρταλάζει ςημ δσμαςϊςηςα 

εϋκξληπ υοημαςξδϊςηρΫπ ςξσ. Ζ δξμΫ ςξσ τξοΪα θα ποΪπει μα ακξλξσθεά ςα διεθμΫ δεδξμΪμα 

και καλΪπ ποακςικΪπ ςχμ επιςσυημΪμχμ DMO ςξσ ενχςεοικξϋ, ξι ξπξάξι πΩμςξςε Ϊυξσμ χπ 
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απξκλειρςικϊ αμςικεάμεμξ ποξβξλΫπ ςξσπ ςξμ ςξσοιρςικϊ ποξξοιρμϊ και ϊυι ςα αγοξςικΩ 

ποξψϊμςα.  

πχπ αμαλϋθηκε και ρε αουικϊ κετΩλαιξ, η «Δςαιοεάα ΑμΩπςσνηπ Οοχςξγεμξϋπ ξμΪα» θα 

αμαπςϋνει ςξμ ποχςξγεμΫ ςξμΪα, θα εγκαςαρςΫρει ςα απαοαάςηςα ρσρςΫμαςα για ςημ 

πιρςξπξάηρη ςηπ πξιϊςηςαπ και θα απξςελΪρει ςξμ μηυαμιρμϊ διαρϋμδερΫπ με ςξμ ςξσοιρςικϊ 

ςξμΪα. Ρςημ ρσμΪυεια η ποξβξλΫ ςξσ ςξσοιρμξϋ πξσ θα γάμεςαι μΪρχ ςξσ ΤξοΪα Διαυεάοιρηπ 

και Οοξόθηρηπ ςξσ Οοξξοιρμξϋ ΙοΫςηπ (DMO) θα ρσμπεοιλαμβΩμει ρςιπ καμπΩμιεπ ςηπ ςημ 

Ιοηςική Γαρςοξμξμία χπ ςξσοιρςικό πόοξ καθόπ και ςξ Ρήμα «Ιοήςη» 

 

Οοξςειμόμεμεπ δοάρειπ ποξβξλήπ ςηπ Ιοηςικήπ Γαρςοξμξμίαπ  

Ζ ποξβξλΫ ςηπ γαρςοξμξμάαπ χπ ςξσοιρςικϊ πϊοξ θα βαράζεςαι ρςιπ δοΩρειπ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ 

ΙοΫςηπ για ςημ διΩρχρη και διΩδξρη ςξσ Ιοηςικξϋ Διαςοξτικξϋ Οοξςϋπξσ, ςξ ξπξάξ θα 

ξδηγΫρει ρςημ αϋνηρη ςηπ ζΫςηρηπ για ΙοηςικΫ Ιξσζάμα, ςξπικΩ ποξψϊμςα και γεμικϊςεοα ςημ 

ελκσρςικϊςηςα ςηπ ΙοΫςηπ χπ ςξσοιρςικϊ ποξξοιρμϊ. Για μα εάμαι πιξ απξςελερμαςικΫ, η 

ποξβξλΫ θα υοειαρςεά μα «ρπΩρει» ρςιπ διΩτξοεπ θεμαςικΪπ καςηγξοάεπ με ςιπ ξπξάεπ 

ρσμδΪεςαι ςξ Ιοηςικϊ Διαςοξτικϊ Οοϊςσπξ, ρϋμτχμα και με ςξσπ Ωνξμεπ δοΩρηπ ςηπ 

εςαιοεάαπ: ςξπικΫ γαρςοξμξμικΫ παοΩδξρη, σγεάα, ςξπικΩ ποξψϊμςα, πεοιβΩλλξμ, πξλιςιρμϊπ, 

γαρςοξμξμικϊπ ςξσοιρμϊπ. Δπάρηπ, για μα Ϊυει μεγαλϋςεοξ εϋοξπ και μα επιςεσυθεά η μΪγιρςη 

διΩυσρη πληοξτξοιόμ, εάμαι απαοαάςηςη η υοΫρη πξικιλάαπ ρϋγυοξμχμ και παοαδξριακόμ 

μΪρχμ επικξιμχμάαπ – με Ϊμταρη ρςιπ πλΪξμ απξδξςικΪπ ςευμικΪπ ποξβξλΫπ - εναρταλάζξμςαπ 

ςημ μΪγιρςη απξδξςικϊςηςα. Ξ ρσμδσαρμϊπ ασςϊπ θα ξδηγΫρει ρςξμ «βξμβαοδιρμϊ» 

πληοξτξοιόμ για ςημ ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ και ςα ςξπικΩ ποξψϊμςα απϊ διατξοεςικΪπ πηγΪπ και 

ξμΩδεπ ρςϊυξσ, ξδηγόμςαπ ρςημ δημιξσογάα εμϊπ κιμΫμαςξπ για ςημ ποξόθηρη ςηπ ΙοηςικΫπ 

ΓαρςοξμξμικΫπ ΟαοΩδξρηπ.  

Ακξλξσθξϋμ ξι ποξςειμϊμεμεπ δοΩρειπ ποξβξλΫπ αμΩλξγα με ςξ μΪρξ πξσ θα υοηριμξπξιηθεά.  

Α. Διαδίκςσξ 

1. Δημιξσογία ιρςξρελίδαπ  

Ρςημ ρημεοιμΫ κξιμχμάα ςηπ πληοξτξοάαπ, η δημιξσογάα ιρςξρελάδαπ απξςελεά 

αδιαποαγμΩςεσςη δοΩρη για ςημ ποξβξλΫ ςηπ εςαιοεάαπ ςηπ ΙοηςικΫπ ΔιαςοξτΫπ, ςχμ ςξπικόμ 

ποξψϊμςχμ και ςηπ ΙοΫςηπ γεμικϊςεοα. Ρςα πλαάρια ςηπ ςξσοιρςικΫπ ποξβξλΫπ ςηπ ΙοΫςηπ, 

εάμαι απαοαάςηςη η δημιξσογάα εμϊπ ςξσοιρςικξϋ Portal, κξμμΩςι ςξσ ξπξάξσ θα ατιεοχθεά 

ρςημ ΙοηςικΫ Γαρςοξμξμάα. ΑσςΫ ςη ρςιγμΫ λειςξσογξϋμ πξλλΩ μικοΩ ρςαςικΩ καςΩ ςξ 

πλεάρςξμ  sites απϊ κΩθε εάδξσπ τξοεάπ, πξσ δεμ εάμαι ξοαςΩ απϊ ςξσπ εμδιατεοξμΪμξσπ. 

ΔπιβΩλλεςαι η δικςϋχρη ρε Ϊμα κεμςοικϊ ιρςϊςξπξ ρςξμ ξπξάξ θα πεοιλαμβΩμξμςαι: ρςξιυεάα 

ςεκμηοάχρηπ ςηπ ΙοηςικΫπ ΔιαςοξτΫπ, επιρςημξμικΪπ πληοξτξοάεπ, ιρςξοικΪπ και λαξγοατικΪπ 

αματξοΪπ, ειδΫρειπ, εμπξοικΪπ πληοξτξοάεπ για κΩθε εάδξσπ ποξψϊμςα Ϋ σπηοεράεπ 

(ερςιαςϊοια, σπξδξμΪπ γαρςοξμξμικξϋ, ιαςοικξϋ ςξσοιρμξϋ, επιρκΪφιμα ξιμξπξιεάα, δοϊμξσπ 

ΙοηςικΫπ ΔιαςοξτΫπ κα), Ϊμα ςμΫμα για ςξ κξιμϊ με κΩθε εάδξσπ πληοξτξοάεπ (π.υ. ρυεςικΪπ 

πξλιςιρςικΪπ εκδηλόρειπ ρςημ ΙοΫςη Ϋ αλλξϋ, ρσμςαγΪπ, εταομξγΪπ, θεμαςικΩ μεμξϋ, 
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παοΩθσοξ για διΩλξγξ και πληοξτξοάεπ). Ξ αουικϊπ ρυεδιαρμϊπ, ποξςεάμεςαι μα γάμει απϊ 

ξμΩδα επιρςημϊμχμ και ατξϋ εμςαυθεά ρςημ επάρημη ιρςξρελάδα για ςημ ςξσοιρςικΫ ποξβξλΫ 

ςηπ ΙοΫςηπ, μα ρσμδεθεά με ςημ Ϋδη σπΩουξσρα ιρςξρελάδα ςξσ «Ιοηςικξϋ Ρσμτόμξσ 

Οξιϊςηςαπ». Ρςημ ρσμΪυεια, ποξςεάμεςαι μα κληθξϋμ ϊλξι ϊρξι Ϊυξσμ αμαπςϋνει παοϊμξιεπ 

ιρςξρελάδεπ μα ρσμμεςΩρυξσμ και μα εμςαυθξϋμ ρςημ κεμςοικΫ δικςϋχρη.  

 

2. Δημιξσογία διαδικςσακήπ βάρηπ δεδξμέμχμ με ρσμςαγέπ  

Ζ διαδικςσακΫ βΩρη δεδξμΪμχμ θα πεοιΪυει ςξπικΩ πιΩςα και ρσμςαγΪπ πξσ θεχοξϋμςαι 

παοαδξριακΩ ςηπ ΙοΫςηπ, ςα ξπξάα θα ποξΪουξμςαι απϊ ςξ Ιοηςικϊ Γαρςοξμξμικϊ 

Δδερμαςξλϊγιξ πξσ θα ρσμςΩνει η εςαιοεάα ρςα πλαάρια αμΩπςσνηπ ςξσ Γαρςοξμξμικξϋ 

ξσοιρμξϋ ρςξ μηρά. Ξ ρςϊυξπ ςηπ ρσγκεκοιμΪμηπ ΒΩρηπ ΔεδξμΪμχμ εάμαι η δημιξσογάα μιαπ 

διαδικςσακΫπ σπξδξμΫπ απ' ςξ ξπξάα θα μπξοξϋμ μςϊπιξι και επιρκΪπςεπ μα αμςλξϋμ 

πληοξτξοάεπ ρυεςικΩ με ςξμ ρσμδσαρμϊ ςχμ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ και ςξσπ διατξοεςικξϋπ 

ςοϊπξσπ μαγειοΪμαςξπ, ςημ επξυικϊςηςα ςχμ πιΩςχμ, καθόπ και ςη γεχγοατικΫ «καςαγχγΫ» 

ςξσπ, καςαγοΩτξμςαπ και κΩμξμςαπ διαθΪριμξ ρςιπ επϊμεμεπ γεμιΪπ Ϊμα ρημαμςικϊ κξμμΩςι ςξσ 

ςξπικξϋ Διαςοξτικξϋ Οξλιςιρμξϋ. Ασςϊ θα ρσμςελΪρει ρςημ αμΩδεινη ςξσ γαρςοξμξμικξϋ 

πλξϋςξσ ςηπ πεοιξυΫπ και ςημ ποξρΪλκσρη ρςξυεσμΪμξσ κξιμξϋ με θεςικΩ απξςελΪρμαςα ρε 

ϊοξσπ επιρκεφιμϊςηςαπ, επιυειοημαςικϊςηςαπ και ςξπικΫπ αμΩπςσνηπ.  

Ζ μξοτΫ πξσ θα παοξσριΩζξμςαι ςα διΩτξοα «πιΩςα» ρςη βΩρη δεδξμΪμχμ θα εάμαι η 

παοακΩςχ: 

1. μξμα «πιΩςξσ» - παοαδξριακξϋ εδΪρμαςξπ 

2. μξμα αςϊμξσ πξσ Ϊδχρε ςιπ πληοξτξοάεπ και βιβλιξγοατικΫ πηγΫ 

3. ΟεοιξυΫ ρςημ ξπξάα ρσμαμςΩςαι 

4. ΔπξυΫ ςξσ υοϊμξσ Ϋ γιξοςΫ καςΩ ςημ ξπξάα εςξιμΩζεςαι παοαδξριακΩ 

5.τχςξγοατάα  

5. Απαοαάςηςα σλικΩ  

6. Ξδηγάεπ εκςΪλερηπ ρσμςαγΫπ 

7. Άλλα διαθΪριμα ξπςικξακξσρςικΩ μςξκξσμΪμςα (ρε πεοάπςχρη πξσ η ρσμςαγΫ Ϊυει 

καςαυχοηθεά μεςΩ απϊ ρσμΪμςεσνη και σπΩουει ρυεςικϊ τχςξγοατικϊ, ηυηςικϊ Ϋ 

βιμςεξρκξπημΪμξ σλικϊ) 

8. ΡσρυΪςιρη με Ωλλεπ παοαλλαγΪπ ςξσ άδιξσ εδΪρμαςξπ ςηπ βΩρηπ .  

 

3. Δημιξσογία και διαςήοηρη blog 

Λε ςημ ςαυϋςαςη αμΩπςσνη ςηπ δημιξσογάαπ ποξρχπικόμ και διαδοαρςικόμ ιρςξρελάδχμ, 

κοάμεςαι απαοαάςηςξ, ρσμπληοχμαςικΩ με ςημ δημιξσογάα ςηπ ιρςξρελάδαπ, η ΟεοιτΪοεια 

ΙοΫςηπ μα δημιξσογΫρει και μα διαςηοΫρει θεμαςικϊ blog γϋοχ απϊ ςξ Ιοηςικϊ Διαςοξτικϊ 

Οοϊςσπξ. Ζ θεμαςξλξγάα ςξσ blog θα κιμεάςαι γϋοχ απ' ςξσπ Ωνξμεπ δοΩρειπ ςηπ και ρςϊυξ θα 

Ϊυει μα εμημεοόρει, μα κιμηςξπξιΫρει και μα νεκιμΫρει Ϊμαμ διΩλξγξ γϋοχ απϊ κοάριμα θΪμαςα 

πξσ ατξοξϋμ ρςημ διαςοξτΫ, ςημ αειτϊοξ αμΩπςσνη, ςημ σγεάα, ςξ πεοιβΩλλξμ, ςημ 

κξιμχμικΫ επιυειοημαςικϊςηςα, ςξμ εμαλλακςικϊ ςξσοιρμϊ, ςξ μΪλλξμ ςηπ ΙοΫςηπ κα. Για μα 

εμπλξσςάζεςαι ρσμευόπ ςξ blog, καθόπ και μα εναρταλιρςεά ϊςι ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσ θα κοαςΩει 
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αμεάχςξ ςξ εμδιατΪοξμ ςχμ επιρκεπςόμ, ασςϊ θα τιλξνεμΫρει Ωοθοα και απϊφειπ ρσμεογαςόμ 

ςηπ ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ, εμπειοξγμχμϊμχμ και εκποξρόπχμ τξοΪχμ πξσ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι 

ρε θΪμαςα ρυεςικΩ με ασςΩ ςηπ εςαιοεάαπ.  

4. Δμπλξσςιρμόπ ιρςξρελίδχμ ςοίςχμ  

Λε ςξμ οϊλξ πξσ Ϊυει πλΪξμ ςξ διαδάκςσξ ρςημ ζχΫ μαπ και ςημ καθημεοιμΫ μαπ εμημΪοχρη, 

εάμαι κεμςοικΫπ ρημαράαπ ξ εμπλξσςιρμϊπ ιρςξρελάδχμ πξσ υοηριμεϋξσμ χπ πηγΫ 

πληοξτϊοηρηπ για θΪμαςα πξσ ρυεςάζξμςαι με ςημ ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ, ςα ςξπικΩ ποξψϊμςα κα. 

Ρ' ασςΫμ ςημ δοΩρη θα ρσμπεοιλητθξϋμ ιρςξρελάδεπ ςϋπξσ wikipedia, πξσ υοηριμεϋξσμ χπ 

διαδικςσακΪπ εγκσκλξπαάδειεπ και διαμξοτόμξμςαι απϊ ςξσπ άδιξσπ ςξσπ υοΫρςεπ (open 

source), και ιρςξρελάδεπ πξσ αμαδημξριεϋξσμ πεοιευϊμεμξ ρυεςικϊ με ςξ αμςικεάμεμξ ςηπ 

ΙοηςικΫπ ΔιαςοξτΫπ και ρςιπ ξπξάεπ δάμεςαι η δσμαςϊςηςα για ςημ παοξυΫ ρσμπληοχμαςικόμ 

πληοξτξοιόμ.  

5. Δημιξσογία ποξτίλ Οεοιτέοειαπ ρε μέρα κξιμχμικήπ δικςύχρηπ (social media) 

α μΪρα κξιμχμικΫπ δικςϋχρηπ απξςελξϋμ πλΪξμ Ϊμα απ' ςα βαρικΩ μΪρα επικξιμχμάαπ μεςανϋ 

αςϊμχμ, αλλΩ και εμημΪοχρηπ. Διαςηοόμςαπ ςξμ ποξρχπικϊ υαοακςΫοα ςχμ υοηρςόμ, ρε 

ρσμδσαρμϊ με ςημ ςαυϋςηςα μεςατξοΩπ ςχμ πληοξτξοιόμ, ςα μΪρα ασςΩ κΩμξσμ ιδιαάςεοα 

απξςελερμαςικΫ ςημ ποξβξλΫ δοΩρεχμ, εςαιοειόμ, εκδηλόρεχμ, ακϊμα και ρςΩρεχμ  ζχΫπ, 

καθόπ λειςξσογξϋμ ραμ διατΫμιρη “ρςϊμα με ρςϊμα” και δάμξσμ ςημ αάρθηρη ςηπ ανιξπιρςάαπ. 

Γι' ασςϊμ ςξμ λϊγξ η ΟεοιτΪοεια και ξι τξοεάπ ςηπ κοάμεςαι ϊςι θα ποΪπει δημιξσογΫρξσμ 

ποξτάλ ρςα διΩτξοα μΪρα κξιμχμικΫπ δικςϋχρηπ, επιδιόκξμςαπ μα κΩμει πιξ ρςξυεσμΪμη 

ποξβξλΫ με ςημ δημιξσογάα εμϊπ διεσοσμΪμξσ δικςϋξσ επατόμ πξσ θα εμημεοόμξμςαι 

ρσμευόπ για ςιπ μΪεπ δοΩρειπ ςξσπ.  

6. Δημιξσογία online βάρηπ δεδξμέμχμ για ςημ ποξβξλή τχςξγοατιώμ και βίμςεξ  

Για ςημ πληοΪρςεοη εμημΪοχρη ςχμ επιρκεπςόμ ςξσ διαδικςϋξσ, η ΟεοιτΪοεια ποΪπει μα 

δημιξσογΫρει δικΩ ςηπ ποξτάλ ρε ιρςξρελάδεπ ξι ξπξάεπ υοηριμεϋξσμ χπ διαδικςσακΪπ βΩρηπ 

δεδξμΪμχμ για ξπςικξακξσρςικϊ σλικϊ (τχςξγοατάεπ, βάμςεξ), ϊπχπ ςξ www.youtube.com και 

ςξ www.flickr.com . Έςρι θα κΩμει εσκξλϊςεοα διαθΪριμξ ξπςικξακξσρςικϊ σλικϊ πξσ δεμ θα 

μπξοξϋρε μα παοξσριαρςεά Ϋ μα “τξοςχθεά” λϊγχ ασνημΪμξσ ϊγκξσ ρςημ ιρςξρελάδα ςηπ 

ΟεοιτΪοειαπ, ςξ ξπξάξ θα εάμαι ρε καλϋςεοη αμΩλσρη και θα πεομΩει με μεγαλϋςεοη 

αμερϊςηςα πληοξτξοάεπ για ςημ ΙοΫςη, ςημ ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ, ςημ γαρςοξ-ξιμικΫ παοΩδξρη 

και ςα ςξπικΩ ποξψϊμςα ςξσ μηριξϋ. 

Β. Σλικό Οοξβξλήπ 

1. Έμςσπα Οοξβξλήπ 

1.1 Διατημιρςικό τσλλάδιξ για ςημ Ιοηςική Διαςοξτή 

Για ςημ ρσμξπςικΫ παοξσράαρη ςχμ δοΩρεχμ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ για ςημ ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ, 

ποΪπει μα δημιξσογηθεά ςοάπςσυξ διατημιρςικϊ τσλλΩδιξ (διαρςΩρεχμ 41.5 υ 25 εκ.). Ρςξ 

τσλλΩδιξ θα παοξσριΩζξμςαι ρσμξπςικΩ, η ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ, ςξ ποξτάλ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ, ςξ 

ΡΫμα Οξιϊςηςαπ ΙοηςικΫπ Ιξσζάμαπ (ρκεπςικϊ, ποξδιαγοατΪπ και διαδικαράα πιρςξπξάηρηπ) και 

ρςξιυεάα επικξιμχμάαπ, με παοαπξμπΫ ρςιπ ιρςξρελάδεπ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ. ξ τσλλΩδιξ θα εάμαι 

http://www.youtube.com/
http://www.flickr.com/
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διαθΪριμξ ςξσλΩυιρςξμ ρςα ελλημικΩ, αγγλικΩ, γεομαμικΩ, οόρικα και μια ρκαμδιμαβικΫ 

γλόρρα. 

1.2 Διατημιρςικό έμςσπξ για ςημ Ιοηςική Διαςοξτή 

Για ςημ ξλξκληοχμΪμη ποξβξλΫ ςηπ ΙοηςικΫπ ΔιαςοξτΫπ και ςχμ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ, ρςημ 

ΔλλΩδα και ςξ ενχςεοικϊ, θα ποΪπει μα δημιξσογηθεά ειδικϊ πξλσρΪλιδξ διατημιρςικϊ Ϊμςσπξ. 

ξ Ϊμςσπξ θα απξςελεά ςξμ βαρικϊ μΪρξμ ποξβξλΫπ ςηπ ΙοηςικΫπ ΔιαςοξτΫπ ρςιπ εκθΪρειπ 

ςξσοιρμξϋ και ποξψϊμςχμ και θα πεοιλαμβΩμει ςημ ρσρυΪςιρΫ ςξσ Ιοηςικξϋ Διαςοξτικξϋ 

Οοξςϋπξσ με ςημ σγεάα, αμαλσςικΫ παοξσράαρη ςχμ διατξοεςικόμ ξμΩδχμ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ 

και μεμξμχμΪμχμ ποξψϊμςχμ με πιρςξπξάηρη ΟΞΟ, ΟΓΔ και ΔΟΘΟ, ςημ γαρςοξμξμικΫ ςασςϊςηςα 

ςχμ ςερρΩοχμ Μξμόμ, ρσμςαγΪπ απϊ κΩθε Μξμϊ, καθόπ και παοξσράαρη ςηπ ΟεοιτΪοειαπ 

ΙοΫςηπ, ςξσ ΡΫμαςξπ Οξιϊςηςαπ ΙοηςικΫπ Ιξσζάμαπ και ςχμ ρςξιυεάχμ επικξιμχμάαπ. 

  

1.3 Διατημιρςικό τσλλάδιξ για ςα Ρήμαςα ςηπ Οεοιτεοειακήπ Δςικέςαπ «Ιοήςη» 

Για ςημ παοξσράαρη ςχμ ΡημΩςχμ ςηπ ΟεοιτεοειακΫπ ΔςικΪςαπ «ΙοΫςη» και ςημ εϋοερη 

πελαςόμ πξσ θα επιδιόνξσμ μα πιρςξπξιηθξϋμ απϊ ςημ εςαιοεάα, κοάμεςαι υοΫριμη η 

δημιξσογηθεά ενειδικεσμΪμξσ διατημιρςικξϋ τσλλαδάξσ. Ρςξ τσλλΩδιξ θα παοξσριΩζεςαι η 

ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ, ςα ΡΫμαςα, ξι ποξδιαγοατΪπ ςξσ, η διαδικαράα πιρςξπξάηρηπ, ςξ κϊρςξπ, 

ςα ξτΪλη  ςχμ πιρςξπξιημΪμχμ επιυειοΫρεχμ και ςα ρςξιυεάα επικξιμχμάαπ ςηπ εςαιοεάαπ. ξ 

τσλλΩδιξ θα εάμαι διαθΪριμξ μϊμξ ρςα ελλημικΩ, ατξϋ ποξξοάζεςαι για ςημ αγξοΩ ςηπ ΙοΫςηπ.  

1.4  Έμςσπξ για ςημ ποξβξλή ςχμ πιρςξπξιημέμχμ επιυειοήρεχμ 

ξ Ϊμςσπξ θα Ϊυει ραμ αμςικεάμεμξ ποξβξλΫπ ςιπ επιυειοΫρειπ ερςάαρηπ πξσ Ϊυξσμ πΩοει ςα 

ΡΫμαςα ςηπ ΟεοιτεοειακΫπ ΔςικΪςαπ, θα διαμΪμεςαι ρε ΔλλΩδα και ενχςεοικϊ και θα διαςάθεςαι 

ρε ϊλεπ ςιπ εκθΪρειπ (ςξσοιρςικΪπ και ποξψϊμςχμ) ρςιπ ξπξάεπ θα ρσμμεςΪυει η ΟεοιτΪοεια 

ΙοΫςηπ. Ηα εκδξθεά μϊλιπ πιρςξπξιηθεά μια κοάριμη μΩζα επιυειοΫρεχμ πξσ μα μπξοεά μα 

σπξρςηοάνει αοιθμηςικΩ ςημ διεναγχγΫ μιαπ ςϊρξ ενειδικεσμΪμηπ ποξβξλΫπ. ξ μΪγεθξπ ςξσ 

εμςϋπξσ θα εάμαι αμΩλξγξ ςξσ αοιθμξϋ ςχμ πιρςξπξιημΪμχμ επιυειοΫρεχμ και θα αμαμεόμεςαι 

αοκεςΩ ςακςικΩ, ξϋςχπ όρςε μα ρσμπεοιλαμβΩμει ϊλεπ ςιπ μΪεπ πιρςξπξιημΪμεπ επιυειοΫρειπ. 

Ρςξ Ϊμςσπξ θα παοξσριΩζεςαι η ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ, ςα ΡΫμαςα ςηπ ΟεοιτεοειακΫπ ΔςικΪςαπ, ξι 

ποξδιαγοατΪπ ςξσπ και αμαλσςικΩ ξι πιρςξπξιημΪμεπ επιυειοΫρειπ αμΩ ΟεοιτεοειακΫ Δμϊςηςα. 

Ζ παοξσράαρη ςηπ κΩθε επιυεάοηρηπ θα πεοιλαμβΩμει ςημ ξμξμαράα ςηπ, Ϊμα ρσμξπςικϊ 

κεάμεμξ παοξσράαρηπ, τχςξγοατάα, διεϋθσμρη, όοεπ λειςξσογάαπ κλπ. ΛελλξμςικΩ, και 

αμΩλξγα με ςημ μξοτΫ πξσ θα πΩοει ςξ ρσγκεκοιμΪμξ Ϊμςσπξ, κοάμεςαι ρκϊπιμξ μα 

ρσμπεοιλητθξϋμ και υΩοςεπ αμΩ Μξμϊ, ϊπξσ θα ταάμεςαι πξσ βοάρκξμςαι ξι πιρςξπξιημΪμεπ 

επιυειοΫρειπ. 

1.5  Ξδηγξί ςρέπηπ ξπικώμ Οοξψόμςχμ  

Ρε βΩθξπ υοϊμξσ και ατξϋ νεκιμΫρξσμ δσμαμικΩ ξι δοΩρειπ για ςημ αμΩπςσνη ςξσ 

γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ, πξλϋ καλΫ ρσμπληοχμαςικΫ δοΩρη ποξβξλΫπ εάμαι η δημιξσογάα 
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Ξδηγόμ ςρΪπηπ για ςιπ διΩτξοεπ επιμΪοξσπ καςηγξοάεπ ποξψϊμςχμ – πυ ςσοξκξμικΩ ποξψϊμςα, 

Ωγοια υϊοςα, βϊςαμα, ελαιϊλαδξ - καθόπ και ασςξςελόμ θεμαςικόμ καςηγξοιόμ ςξσ Ιοηςικξϋ 

Διαςοξτικξϋ Οξλιςιρμξϋ – πυ ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ και μηρςεάα, ξ Ιοηςικϊπ γΩμξπ κα. ξ 

πεοιευϊμεμξ ςχμ ξδηγόμ θα πεοιλαμβΩμει παοξσράαρη ςηπ ΙοηςικΫπ ΔιαςοξτΫπ, ςχμ 

καςηγξοιόμ ςοξτάμχμ πξσ ποξβΩλλξμςαι, αμαλσςικΫ παοξσράαρη ςχμ επιμΪοξσπ ποξψϊμςχμ, 

ςηπ ιρςξοάαπ και ςηπ υοΫρηπ ςξσπ παοαδξριακΩ, ρυεςικόμ ρσμςαγόμ καθόπ και πληοξτξοιόμ 

για εκδηλόρειπ, γιξοςΪπ Ϋ σπηοεράεπ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ πξσ ρυεςάζξμςαι με ςα 

ρσγκεκοιμΪμα ςοϊτιμα Ϋ Ϊθιμα. ξ μΪγεθξπ θα κΩμει ςξσπ Ξδηγξϋπ ςρΪπηπ ιδιαάςεοα 

εϋυοηρςξσπ και ξ αοιθμϊπ ρελάδχμ δεμ θα νεπεομΩ ςιπ ςοιΩμςα.  

1.6 Έμςσπξ για ςξ Ιοηςικό Δλαιόλαδξ 

Κϊγχ ςξσ ποχςαγχμιρςικξϋ οϊλξσ ςξσ ελαιξλΩδξσ ρςημ ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ, καθόπ και ρςημ 

ςξπικΫ αγξοΩ, κοάμεςαι ρημαμςικΫ η δημιξσογάα ειδικξϋ εμςϋπξσ πξσ θα ποξβΩλει ςα ΙοηςικΩ 

Δλαιϊλαδα. ξ Ϊμςσπξ, πΪοα απϊ ιρςξοικΩ ρςξιυεάα και ςημ διαρϋμδερΫ ςξσ με ςημ ΙοηςικΫ 

ΔιαςοξτΫ και ςημ σγεάα, θα παοξσριΩζει αμαλσςικΩ ςιπ μςϊπιεπ πξικιλάεπ, ςξσπ ςοϊπξσπ 

διαλξγΫπ, ςιπ πξιϊςηςεπ ςξσ παοαγϊμεμξσ ελαιξλΩδξσ, ςα ςξπικΩ ελαιϊλαδα ΟΞΟ & ΟΓΔ, 

καθόπ και ξδηγάεπ για ςημ διεναγχγΫ γεσριγμχράαπ ελαιξλΩδξσ. Ζ Ϊκδξρη ασςΫ θα ποξβΩλει 

και θα εκπαιδεϋει ςασςϊυοξμξ ςξμ καςαμαλχςΫ αμαγμόρςη, βξηθόμςαπ ρςημ αϋνηρη ςηπ 

ζΫςηρηπ για Ϊνςοα παοθΪμξ Ιοηςικϊ Δλαιϊλαδξ. Αμςάρςξιυξ Ϊμςσπξ Ϊυει δημιξσογΫρει ςξ 

«Ιοηςικϊ Ρϋμτχμξ Οξιϊςηςαπ» ρε ρσμεογαράα με ςξ ΔιεθμΪπ Ρσμβξσλάξσ Δλαιξκξμάαπ και ςξ 

Θμρςιςξϋςξ ΔλιΩπ και Σπξςοξπικόμ Τσςόμ Υαμάχμ, ςξ ξπξάξ μπξοεά μα απξςελΪρει ςημ βΩρη για 

μια πιξ πλΫοη και επικαιοξπξιημΪμη Ϊκδξρη ςηπ ΟεοιτΪοειαπ.   

2. Δνειδικεσμέμα βιβλία διαςοξτήπ για ςημ Ιοηςική Διαςοξτή 

Για ςημ ενειδάκεσρη ςχμ πληοξτξοιόμ ρυεςικΩ με ςιπ δσμαςϊςηςεπ σιξθΪςηρηπ ςηπ ΙοηςικΫπ 

ΔιαςοξτΫπ απϊ ειδικΪπ ξμΩδεπ ρςϊυξσ (πυ παιδιΩ, Ϊγκσεπ, Ωςξμα πξσ κΩμξσμ δάαιςα Ϋ 

μηρςεϋξσμ), ποξςεάμεςαι η Ϊκδξρη μιαπ ρειοΩπ ενειδικεσμΪμχμ βιβλάχμ. α βιβλάα θα δάμξσμ 

ποακςικΪπ ρσμβξσλΪπ για ςξ ειδικϊ διαιςξλϊγιξ πξσ θα ποΪπει μα ακξλξσθξϋμ ξι επιμΪοξσπ 

πληθσρμιακΪπ ξμΩδεπ, αμΩλξγα με ςιπ ιδιαιςεοϊςηςΪπ ςξσπ, και θα γάμξσμ ρε ρσμεογαράα με 

ενειδικεσμΪμξσπ επαγγελμαςάεπ και παμεπιρςημιακΩ / εοεσμηςικΩ ιδοϋμαςα. Ρςϊυξπ ςηπ 

ρσγκεκοιμΪμηπ ρειοΩπ θα εάμαι η διεσκϊλσμρη ςηπ σιξθΪςηρηπ ςηπ ΙοηςικΫπ ΔιαςοξτΫπ απϊ 

Ωςξμα πξσ Ϊυξσμ ιδιαάςεοεπ αμΩγκεπ ρυεςικΩ με ςημ διαςοξτΫ ςξσπ. ΔμδεικςικΩ παοαδεάγμαςα 

θεμΩςχμ για ςημ ρειοΩ βιβλάχμ εάμαι ςα παοακΩςχ: 

α) Σγιειμϊ Ιοηςικϊ κξλαςριϊ για παιδιΩ 

β) ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ και διαςοξτικΪπ ρσμβξσλΪπ για εγκσμξμξϋρεπ και μΪεπ μηςΪοεπ 

γ) ΔπιλξγΪπ απϊ ςημ ΙοηςικΫ Ιξσζάμα για διαβηςικξϋπ και ποακςικΪπ διαςοξτικΪπ 

ρσμβξσλΪπ 

δ) ΔλατοιΪπ ρσμςαγΪπ απϊ ςημ ΙοηςικΫ Ιξσζάμα 

ε) Μηρςάριμα και ελατοιΩ πιΩςα ςηπ ΙοηςικΫπ Ιξσζάμαπ. 

 

3. Ιάοςεπ 

Έμαπ εϋκξλξπ και ποακςικϊπ ςοϊπξπ ποξβξλΫπ ςηπ ΙοηςικΫπ Γαρςοξμξμάαπ και ςχμ ςξπικόμ 

ποξψϊμςχμ εάμαι η δημιξσογάα καος-πξρςΩλ με ρυεςικΩ θΪμαςα και πληοξτξοάεπ. 
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Οαοαδεάγμαςα θεμΩςχμ εάμαι τχςξγοατάεπ και πεοιγοατΫ για ςημ εκςΪλερη εϋκξλχμ 

παοαδξριακόμ ρσμςαγόμ, παοξσράαρη τχςξγοατικξϋ κξλΩζ με ϊλα ςα ςσοιΩ  ςηπ ΙοΫςηπ, 

απεικϊμιρη εμδημικόμ βξςΩμχμ με πεοιγοατΫ ςχμ υαοακςηοιρςικόμ και ςχμ εσεογεςικόμ ςξσ 

ιδιξςΫςχμ. Ξι κΩοςεπ απϊ ςημ πάρχ μεοιΩ ςξσπ θα εάμαι διαμξοτχμΪμεπ ραμ καμξμικΪπ καος-

πξρςΩλ και θα μπξοξϋμ μα απξρςαλξϋμ με ςξ ςαυσδοξμεάξ.  

4. Ρελιδξδείκςεπ 

πχπ με ςιπ κΩοςεπ, ποξςεάμεςαι χπ μικοϊ και εϋυοηρςξ αμαμμηρςικϊ, μα δημιξσογηθξϋμ 

ρελιδξδεάκςεπ με θΪμαςα αμςάρςξιυα με ασςΩ πξσ αματΪοθηκαμ παοαπΩμχ. Κϊγχ ςηπ 

ιδιξμξοτάαπ ςχμ ρελιδξδεικςόμ, θα εάμαι εσκξλϊςεοξ μα υοηριμξπξιηθξϋμ για ςημ καςαγοατΫ 

ρσμςαγόμ ΙοηςικΫπ Ιξσζάμαπ.  

5. οξυόπ επξυικόςηςαπ ςξπικώμ ποξψόμςχμ 

Για ςημ εμημΪοχρη και εσκξλϊςεοη εϋοερη ςχμ λαυαμικόμ και ποξψϊμςχμ πξσ εάμαι “ςηπ 

επξυΫπ”, ποξςεάμεςαι η δημιξσογάα υΩοςιμηπ καςαρκεσΫπ “οξυϊπ Δπξυικϊςηςαπ ξπικόμ 

Οοξψϊμςχμ” ρε αμςιρςξιυάα ςοξυόμ πξσ Ϊυξσμ δημιξσογηθεά και κσκλξτξοξϋμ ρςξ ενχςεοικϊ. 

ΟΪοα απϊ ςημ ποακςικΫ και εϋκξλη εμημΪοχρη ρυεςικΩ με ςημ επξυικϊςηςα ςχμ ποξψϊμςχμ, η 

ρσγκεκοιμΪμη καςαρκεσΫ απξςελεά Ϊμα εσυΩοιρςξ παιυμάδι για ςημ εκμΩθηρΫ ςξσπ και απϊ 

παιδιΩ. 

 

6. Οαοαγχγή ξλιγόλεπςχμ εμημεοχςικώμ μςξκιμαμςέο για ςημ Ιοηςική Διαςοξτή και 

ςιπ επιμέοξσπ θεμαςικέπ καςηγξοίεπ ποξψόμςχμ 

Ρςϊυξπ ςχμ μςξκιμαμςΪο θα εάμαι η ποξβξλΫ ςηπ ΙοΫςηπ, ςχμ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ, πξικιλιόμ, 

παοαδϊρεχμ και γεϋρεχμ, με ςοϊπξ πξσ μα εάμαι ελκσρςικϊπ, εϋπεπςξπ και εσυΩοιρςξπ για 

ςξσπ επιρκΪπςεπ και θα ςξσπ χθεά μα ενεοεσμΫρξσμ και μα γμχοάρξσμ και Ωλλεπ πεοιξυΪπ, 

ποξψϊμςα και γεϋρειπ ςξσ μηριξϋ. ξ πεοιευϊμεμξ ςχμ παοξσριΩρεχμ θα ατξοΩ ρε ϊλη ςημ 

ΙοΫςη, θα επικεμςοόμεςαι ρςημ παοξυΫ πληοξτξοιόμ για ςημ δάαιςα, ςημ γαρςοξμξμάα, ςξμ 

πξλιςιρμϊ και ςημ ιρςξοάα, παοξσριΩζξμςαπ παοΩλληλα και πεοιξυΪπ ιδιαάςεοξσ γαρςοξμξμικξϋ 

εμδιατΪοξμςξπ. α επςΩ (7) ξλιγϊλεπςα μςξκιμαμςΪο θα υοηριμξπξιηθξϋμ: 

1) ρςξ ΙΪμςοξ ΙοηςικΫπ Γαρςοξμξμάαπ, χπ ςξ εμημεοχςικϊ σλικϊ πξσ θα ποξβΩλλεςαι απϊ ςιπ 

ξθϊμεπ ατΫπ ρςιπ επςΩ (7) θεμαςικΪπ εμϊςηςεπ ςηπ Έκθερηπ 

2) απϊ ςξσπ επιυειοημαςάεπ πξσ θΪλξσμ μα αμαπςϋνξσμ δοΩρειπ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ, 

ϊπξσ θα λειςξσογΫρξσμ σπξρςηοικςικΩ για μα εμπλξσςάρξσμ ςιπ σπηοεράεπ ςξσπ και μα δόρξσμ 

μια ρταιοικΫ εμημΪοχρη για ςημ ΙοηςικΫ γαρςοξμξμάα και ςα ςξπικΩ ποξψϊμςα ρςξσπ 

επιρκΪπςεπ 

3) απϊ ρυξλεάα και Ωλλα εκπαιδεσςικΩ ιδοϋμαςα χπ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ 

4) ρςξ διαδάκςσξ, ϊπξσ θα μπξοξϋμ μΪρα απ' ςημ ιρςξρελάδα ςηπ εςαιοεάαπ Ϋ απϊ ςιπ 

διαδικςσακΪπ βΩρειπ δεδξμΪμχμ βάμςεξ – ςϋπξσ youtube – μα ςα παοακξλξσθΫρξσμ κΩμξμςαπ 

streaming, ξι επιρκΪπςεπ ςξσ διαδικςϋξσ πξσ εμδιατΪοξμςαι για ςα θΪμαςα ασςΩ.  

α ξλιγϊλεπςα μςξκιμαμςΪο θα εάμαι ασςξςελΫ, διΩοκειαπ πΪμςε (5) με επςΩ (7) λεπςόμ και 

ρπξμδσλχςΩ, καθόπ ϊλα μαζά θα δάμξσμ μια ξλξκληοχμΪμη Ωπξφη για ςημ κοηςικΫ διαςοξτΫ 

και ςα ςξπικΩ ποξψϊμςα. ΟαοΩλληλα, αμΩλξγα με ςημ επιλξγΫ ςηπ γαρςοξμξμικΫπ 
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δοαρςηοιϊςηςαπ πξσ θα σλξπξιΫρει ξ κΩθε επιυειοημαςάαπ ςξσ ςξσοιρμξϋ, θα ςξσ δάμεςαι η 

δσμαςϊςηςα μα ςημ εμπλξσςάρει με ςιπ ασςξςελεάπ και ξλξκληοχμΪμεπ παοξσριΩρειπ πξσ ςξμ 

εμδιατΪοξσμ και ρυεςάζξμςαι με ςξ ποϊγοαμμα πξσ θα ποξρτΪοει (πυ μα γάμει ποξβξλΫ ςξσ 

“Ιοηςικξϋ Αμπελόμα” ϊςαμ διξογαμόρει μια βοαδιΩ ξιμξγμχράαπ με ςξπικξϋπ ξάμξσπ). 

Ζ θεμαςξλξγάα ςχμ επςΩ μςξκιμαμςΪο θα εάμαι η ενΫπ: 

1. ΙοηςικΫ Δάαιςα 

2. ΔλιΩ και ελαιϊλαδξ 

3. ΚαυαμικΩ, υϊοςα, ϊρποια και τοξϋςα 

4. ΔημηςοιακΩ και ποξψϊμςα ζϋμηπ 

5. ΓαλακςξκξμικΩ ποξψϊμςα και ζχικΫ παοαγχγΫ 

6. Ιοηςικϊπ αμπελόμαπ 

7. ΙοηςικΩ βϊςαμα 

 

7. Οαοαγχγή ξλξκληοχμέμξσ μςξκιμαμςέο για ςημ Ιοηςική Διαςοξτή 

ΡσμπληοχμαςικΩ με ςημ δημιξσογάα ςχμ ξλιγϊλεπςχμ μςξκιμαμςΪο, κοάμεςαι ρκϊπιμξ μα 

δημιξσογηθεά Ϊμα ξλξκληοχμΪμξ και ασςξςελΪπ μςξκιμαμςΪο για ςημ ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ ςξ 

ξπξάξ μα μπξοεά μα ποξβληθεά ρε τερςιβΩλ μςξκιμαμςΪο, βοαδιΪπ εμημΪοχρηπ και ςηλεξπςικΩ 

ποξγοΩμμαςα καμαλιόμ ςηπ ΔλλΩδαπ και ςξσ ενχςεοικξϋ. Ζ ρσγκεκοιμΪμη παοαγχγΫ δεμ θα 

ερςιΩρει ςϊρξ ρςημ παοξσράαρη ςχμ επιμΪοξσπ ξμΩδχμ ςοξτάμχμ, αλλΩ ρςημ άδια ςημ ΙοηςικΫ 

ΔιαςοξτΫ, ςιπ διεθμεάπ ιαςοικΪπ μελΪςεπ και ςημ ρυΪρη ςηπ με ςημ σγεάα, ςιπ ςοΪυξσρεπ διεθμεάπ 

κοάρειπ (παγκξρμιξπξάηρη, ξικξμξμικΫ κοάρη, διαςοξτικΩ ρκΩμδαλα, επιδημάα παυσραοκάαπ, 

κλιμαςικΪπ αλλαγΪπ, απόλεια κξιμχμικΫπ ρσμξυΫπ, αρςικξπξάηρη, εοημξπξάηρη ςηπ 

σπαάθοξσ), και θα καςαλΫγει ρςημ παοξσράαρΫ ςηπ χπ μια ρϋγυοξμη ποϊςαρη για Ϊμαμ 

εμαλλακςικϊ και βιόριμξ ςοϊπξ ζχΫπ. Ζ διΩοκεια ςξσ μςξκιμαμςΪο θα εάμαι 40 λεπςΩ, η 

ατΫγηρη θα εάμαι ρςα ελλημικΩ και θα σπΩουει η δσμαςϊςηςα επιλξγΫπ για ελλημικξϋπ και 

αγγλικξϋπ σπϊςιςλξσπ.  

8. Οαοαγχγή ξδηγώμ ρύγυοξμηπ παοαρκεσήπ / ρσμςήοηρηπ παοαδξριακώμ 

ποξψόμςχμ  

Για ςημ διεσκϊλσμρη ςηπ σιξθΪςηρηπ ςηπ διαςοξτικΫπ παοΩδξρηπ ςηπ ΙοΫςηπ απϊ ςα ρημεοιμΩ 

μξικξκσοιΩ, κοάμεςαι ϊςι θα εάμαι κοάριμη η παοαγχγΫ μιαπ ρειοΩπ ξδηγόμ με βάμςεξ για ςημ 

παοαρκεσΫ και ρσμςΫοηρη ποξψϊμςχμ διαςοξτΫπ. Ξι ξδηγξά ασςξά θα δημιξσογηθξϋμ με ςημ 

λξγικΫ ςχμ εκπξμπόμ μαγειοικΫπ, δεάυμξμςαπ κΩθε βΫμα για ςημ ποξεςξιμαράα και εκςΪλερη 

μιαπ διαδικαράαπ Ϋ ρσμςαγΫπ, με επενΫγηρη καθ' ϊλη ςημ διΩοκεια. Ρςϊυξπ δεμ θα εάμαι απλΩ η 

παοξσράαρη παοαδξριακόμ ρσμςαγόμ, αλλΩ η ποξραομξγΫ ςξσπ (ςχμ σλικόμ αλλΩ και ςηπ 

εκςΪλερηπ) ρςιπ ρϋγυοξμεπ αμΩγκεπ (πυ για μαγεάοεμα με λιγϊςεοξ λΩδι, για ςοϊπξσπ φϋνηπ 

υειοξπξάηςξσ φχμιξϋ για μελλξμςικΫ υοΫρη), ξϋςχπ όρςε μα εμθαοοσμθεά η σιξθΪςηρη ςξσ 

Ιοηςικξϋ Διαςοξτικξϋ Οοξςϋπξσ.    

 

Γ. Ρσμμεςξυή ρε Δκθέρειπ 

1. Δκθέρειπ ξσοιρμξύ  
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Ζ ρσμμεςξυΫ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ ρε εκθΪρειπ ςξσοιρμξϋ εάμαι κοάριμη και θα Ϊυει χπ 

αμςικεάμεμξ ποξβξλΫπ ςημ ΙοηςικΫ Γαρςοξμξμάα  χπ πξιξςικϊ ςξσοιρςικϊ πϊοξ και ςημ ΙοΫςη 

χπ Ϊμαμ μξμαδικϊ γαρςοξμξμικϊ ςξσοιρςικϊ ποξξοιρμϊ. Ζ παοξσράα ρςιπ εκθΪρειπ ρςιπ ξπξάεπ 

θα ρσμμεςΪυξσμ θα γάμεςαι με ςα τσλλΩδια πξσ θα Ϊυξσμ ενειδικεσμΪμεπ πληοξτξοάεπ ρυεςικΩ 

με ςημ ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ, ςα ςξπικΩ ποξψϊμςα, ςημ ΟεοιτεοειακΫ ΔςικΪςα «ΙοΫςη», ςιπ 

πιρςξπξιημΪμεπ επιυειοΫρειπ, ςιπ διαθΪριμεπ σπηοεράεπ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ και ςιπ 

πεοιξυΪπ γαρςοξμξμικξϋ εμδιατΪοξμςξπ. ΑμΩλξγα με ςιπ αμΩγκεπ, ρε κΩπξιεπ απ' ςιπ εκθΪρειπ 

θα ρσμμεςΪυξσμ και ρςελΪυη ςηπ εςαιοεάαπ για ςημ εναρτΩλιρη πιξ ρςξυεσμΪμηπ ποξβξλΫπ και 

ςημ δημιξσογάα μΪχμ επατόμ πξσ θα ρσμβΩλξσμ ρςημ αϋνηρη ςξσ οεϋμαςξπ ςξσ 

γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ ρςξ μηρά.  

ΑματξοικΩ με ςημ ςξσοιρςικΫ ποξβξλΫ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ και ςημ αμΩδεινη ςηπ ΙοηςικΫπ 

γαρςοξμξμάαπ χπ ςξσοιρςικϊ πϊοξ ποξςεάμεςαι μα σπΩονει ρσμεογαράα με ςημ ΚΪρυη 

Αουιμαγεάοχμ ΙοΫςηπ για ςημ δημιξσογάα εμϊπ «ποχςξκϊλλξσ» για ςημ ποξβξλΫ ςηπ ΙοηςικΫπ 

γαρςοξμξμάαπ ρςιπ εκθΪρειπ ςξσοιρμξϋ και ποξψϊμςχμ πξσ θα ρσμμεςΪυει η ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ. 

ξ ποχςϊκξλλξ ασςϊ θα λειςξσογεά χπ «Ξδηγάα Δογαράαπ» για ςιπ εκθΪρειπ και θα 

ρσμπεοιλαμβΩμει ςξ λεπςξμεοΪπ ποϊγοαμμα πξσ θα ποΪπει μα ακξλξσθηθεά απϊ ςημ ξμΩδα 

πξσ θα διξογαμόμει ςημ ρσμμεςξυΫ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ ρςιπ εκθΪρειπ (θα ρσμπεοιλαμβΩμει 

ποΩγμαςα ϊπχπ: εδΪρμαςα πξσ κοάμεςαι ϊςι ποΪπει μα ποξεςξιμΩζξμςαι και μα ποξρτΪοξμςαι, 

πεοιγοατΫ δοΩρεχμ/μαγειοικόμ επιδεάνεχμ για ςημ ποξβξλΫ ςηπ γαρςοξμξμάαπ, απαοαάςηςξπ 

ενξπλιρμϊπ, αοιθμϊπ αςϊμχμ πξσ θα ποΪπει μα ρσμμεςΪυει ρςημ ξμΩδα απξρςξλΫπ κλπ). 

2. Δκθέρειπ Οοξψόμςχμ 

Ζ ρσμμεςξυΫ ρε εκθΪρειπ ποξψϊμςχμ θα γάμεςαι με αμςικεάμεμξ ποξβξλΫπ ςηπ γαρςοξμξμικΫπ 

παοΩδξρηπ ςηπ ΙοΫςηπ και ςχμ πξιξςικόμ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ, κΩςχ απ' ςξ “πΪπλξ” ςηπ 

τημιρμΪμηπ ΙοηςικΫπ ΔιαςοξτΫπ και ςηπ απξδεδειγμΪμηπ θεςικΫπ ρυΪρηπ ςηπ με ςημ σγεάα. 

πχπ αμαλϋθηκε και μχοάςεοα, ρςιπ εκθΪρειπ ποξψϊμςχμ θα ρσμμεςΪυει η Δςαιοεάα ΑμΩπςσνηπ 

ςξσ ΟοχςξγεμΫ ξμΪα, με ςημ παοξσράα Ϊμπειοχμ ρςελευόμ ξϋςχπ όρςε μα γάμξσμ 

ρςοαςηγικΪπ επατΪπ για ςημ διεναγχγΫ εμπξοικόμ ρσμαλλαγόμ αλλΩ και για μα δχθεά μια 

ξλξκληοχμΪμη εικϊμα ςχμ διεθμόμ ςΩρεχμ ρςξμ ςξμΪα ςηπ διαςοξτΫπ και ςηπ ςευμξλξγάαπ 

παοαγχγΫπ ςοξτάμχμ.  

 

Δ. Διξογάμχρη Δκδηλώρεχμ  

1. Δμημεοχςικέπ ημεοίδεπ 

Ξι εμημεοχςικΪπ ημεοάδεπ θα απξςελΪρξσμ Ϊμα απ' ςα πιξ Ωμερα και απξςελερμαςικΩ μΪρα για 

ςημ εσαιρθηςξπξάηρη τξοΪχμ, επιυειοημαςιόμ και πξλιςόμ για ςα θΪμαςα ςηπ ΙοηςικΫπ 

Γαρςοξμξμάαπ, εμό θα λειςξσογΫρξσμ ραμ καςαλϋςεπ για ςημ Ϊμαονη εμϊπ διαλϊγξσ για ςημ 

κξιμΫ πξοεάα πξσ θα ποΪπει μα σπΩονει ρε επάπεδξ ΙοΫςηπ για ςημ εμάρυσρη ςχμ 

αμςαγχμιρςικόμ ςηπ πλεξμεκςημΩςχμ, ςημ βελςάχρη ςξσ επιπΪδξσ ζχΫπ και ςημ Ϊνξδξ απϊ ςημ 

κοάρη (διαοθοχςικΫ και διεθμΫ ξικξμξμικΫ). Ζ διξογΩμχρη ςχμ εκδηλόρεχμ θα γάμεςαι απϊ 

ςημ ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ και αμΩλξγα με ςημ θεμαςξλξγάα, ασςΪπ ποξςεάμεςαι μα 

ρσμδιξογαμόμξμςαι με Ωλλξσπ τξοεάπ. Ξι ημεοάδεπ θα σλξπξιξϋμςαι διαδξυικΩ ρε κΩθε 
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ΟεοιτεοειακΫ Δμϊςηςα, δάμξμςαπ ςημ δσμαςϊςηςα για ξμξιϊμξοτη εμημΪοχρη ρε ϊλεπ ςιπ 

πεοιξυΪπ ςξσ μηριξϋ, η ξπξάα θα ξδηγΫρει ρε μια ρσλλξγικΫ εσαιρθηςξπξάηρη ρε επάπεδξ 

ΙοΫςηπ και θα διεσκξλϋμει ςιπ απαοαάςηςεπ απξτΩρειπ για αλλαγΫ και ρσλλξγικΫ δοΩρη. 

Δπάρηπ, η διαδξυικΫ σλξπξάηρη ςχμ ημεοάδχμ θα διεσκξλϋμει πξλϋ ςημ διξογΩμχρΫ ςξσπ, 

καθόπ ξ κεμςοικϊπ ρυεδιαρμϊπ θα γάμεςαι μια τξοΩ και απλΩ θα ποξραομϊζεςαι ρςιπ ιδιαάςεοεπ 

ρσμθΫκεπ και αμΩγκεπ ςηπ κΩθε ΟεοιτεοειακΫπ Δμϊςηςαπ. Μα ρημειχθεά ϊςι, ρε κΩθε ημεοάδα 

σπΩουει η πιθαμϊςηςα μα αμξιυςξϋμ εσκαιοάεπ για ςημ σλξπξάηρη μΪχμ ποχςξβξσλιόμ και 

δοΩρεχμ ρε ρσμεογαράα με τξοεάπ, επιυειοΫρειπ και κξιμχμικΪπ ξμΩδεπ, ξι ξπξάεπ μα δεμ 

Ϊυξσμ ποξβλετθεά ρςξ παοϊμ επιυειοηριακϊ ρυΪδιξ. Ξι εσκαιοάεπ ασςΪπ, καθόπ θα ποξκϋπςξσμ 

απϊ σπΩουξσρεπ αμΩγκεπ, εάμαι Ϊμα απ' ςα ρημαμςικϊςεοα πλεξμεκςΫμαςα ςηπ διξογΩμχρηπ 

ημεοάδχμ, καθόπ θα ξδηγξϋμ ρε Ωμερεπ δοΩρειπ και ποξραομξγΪπ ρςιπ μΪεπ ρσμθΫκεπ και 

δσρκξλάεπ, ασνΩμξμςαπ ςα αμςαμακλαρςικΩ ςηπ ςξπικΫπ κξιμχμάαπ ρςιπ κοάρειπ.  

2. Ρσμπόριξ Ιοηςικήπ Διαςοξτήπ 

Για ςημ καθιΪοχρη ςηπ ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ ρςημ ρσμεάδηρη ςξσ κϊρμξσ χπ κεμςοικϊ τξοΪα 

για ςημ διΩρχρη, διΩδξρη και ποξβξλΫ ςηπ ΙοηςικΫπ ΔιαςοξτΫπ, καθόπ και για ςημ πλΫοη και 

ξλξκληοχμΪμη εμημΪοχρη ϊλχμ ςχμ εμδιατεοϊμεμχμ μεοόμ για ςξ Ιοηςικϊ Διαςοξτικϊ 

Οοϊςσπξ και ςα ςξπικΩ ποξψϊμςα, κοάμεςαι ρκϊπιμη η διξογΩμχρη Ρσμπξράξσ για ςημ ΙοηςικΫ 

ΔιαςοξτΫ. Ρςϊυξι ςξσ ρσμπξράξσ, πΪοα απ' ςημ ποξβξλΫ και ςημ εμημΪοχρη, θα εάμαι και η 

επάρημη αμςιποϊςαρη ςηπ ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ για ςημ ρςοξτΫ ποξπ Ϊμα μξμςΪλξ ποΩριμηπ, 

βιόριμηπ αμΩπςσνηπ, ςξ ξπξάξ θα ρςηοάζεςαι ρςα αμςαγχμιρςικΩ πλεξμεκςΫμαςα ςξσ ςϊπξσ, με 

κσοάαουξ ςξ θΪμα ςηπ γαρςοξμξμικΫπ παοΩδξρηπ και ςχμ πξιξςικόμ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ. ξ 

Ρσμπϊριξ θα κλεάρει με ρσγκεκοιμΪμεπ αμαπςσνιακΪπ ποξςΩρειπ και θα εμιρυϋρει ακϊμα 

πεοιρρϊςεοξ ςημ ρημαράα ςηπ ποχςξβξσλάαπ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ απΪμαμςι ρςιπ δερμεϋρειπ 

ςξσπ για μια ξλξκληοχμΪμη λϋρη ρςα αμαπςσνιακΩ ποξβλΫμαςα ςηπ ΙοΫςηπ. ξ Ρσμπϊριξ θα 

εάμαι ςοιΫμεοξ και θα ρσμπεοιλαμβΩμει παοΩλληλεπ δοΩρειπ με επιρκΪφειπ ρε πιρςξπξιημΪμα 

ερςιαςϊοια, επιυειοΫρειπ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ και πεοιξυΪπ ιδιαάςεοξσ γαρςοξμξμικξϋ 

εμδιατΪοξμςξπ, καθόπ και ςημ ςασςϊυοξμη διξογΩμχρη ςοιΫμεοηπ Ϊκθερηπ παοαδξριακόμ 

ςξπικόμ ποξψϊμςχμ διαςοξτΫπ, δοΩρειπ ξιμξγμχράαπ, γεσριγμχράαπ και μαγειοικΪπ επιδεάνειπ. 

ξ ΡσμΪδοιξ θα απξςελΪρει ποξψϊμ διξογΩμχρηπ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ και θα εμιρυϋρει 

ιδιαάςεοα ςημ ποϊςαρη ςηπ για ςημ αμαγμόοιρη ςξσ Ιοηςικξϋ Διαςοξτικξϋ Οξλιςιρμξϋ χπ Ωσλη 

πξλιςιρςικΫ κληοξμξμιΩ ςηπ αμθοχπϊςηςαπ απϊ ςημ UNESCO.  

3. Αμαβάθμιρη και εμπλξσςιρμόπ θεμαςικώμ αγοξςικώμ γιξοςώμ ρςημ εμδξυώοα  

ΙαςΩ ςημ διΩοκεια ςξσ υοϊμξσ, και κσοάχπ καςΩ ςξσπ καλξκαιοιμξϋπ μΫμεπ, διξογαμόμξμςαι 

ρε διΩτξοεπ πεοιξυΪπ ςηπ ΙοΫςηπ γιξοςΪπ ξι ξπξάεπ εάμαι ρσμδεδεμΪμεπ με ςξπικΩ ποξψϊμςα 

(ΓιξοςΫ Βξρκξϋ ρςα ΕχμιαμΩ, ΓιξοςΫ ρικξσδιΩπ ρςξμ ΟλακιΩ, Αγοξςικϊπ Αϋγξσρςξπ ρςα ΥαμιΩ 

κα). Λε ςημ αϋνηρη ςηπ βαοϋςηςαπ πξσ απξκςΩ η γαρςοξμξμάα διεθμόπ, ξι γιξοςΪπ ςξπικόμ 

ποξψϊμςχμ αμαβαθμάζξμςαι και απξςελξϋμ καςενξυΫμ πϊλξ ποξρΪλκσρηπ για μςϊπιξσπ και 

επιρκΪπςεπ πξσ γμχοάζξσμ ςα ςξπικΩ ποξψϊμςα και ςιπ ςξπικΪπ πξλιςιρςικΪπ ποακςικΪπ πξσ 

ρυεςάζξμςαι με ασςΩ. 

Ζ ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ μπξοεά μα αμαλΩβει ςημ ποχςξβξσλάα για μια ρσμεογαράα πξσ θα 

ρςξυεϋει ρςημ επενεογαρία ςχμ γιξοςώμ όπχπ γίμξμςαι ρήμεοα και μα εμπλξσςιρςξύμ ασςέπ 
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με ποακςικέπ πξσ εταομόζξμςαι με επιςσυία διεθμώπ. Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ ξι ςξπικΪπ γιξοςΪπ 

θα απξκςΫρξσμ πιξ ξλξκληοχμΪμξ υαοακςΫοα, θα γάμξσμ πιξ αμξιυςΪπ και τιλικΪπ ποξπ ςξσπ 

επιρκΪπςεπ και θα Ϊυξσμ ςημ δσμαςϊςηςα μα ποξρελκϋρξσμ μεγαλϋςεοξ αοιθμϊ επιρκεπςόμ, 

καθόπ και μα απξςελΪρξσμ μΪρξμ για ςημ ξικξμξμικΫ εμάρυσρη ςχμ πεοιξυόμ ασςόμ. 

ΥαοακςηοιρςικΩ παοαδεάγμαςα εμπλξσςιρμξϋ ςΪςξιχμ εκδηλόρεχμ εάμαι η παοΩλληλη 

λειςξσογάα ξογαμχμΪμηπ αγξοΩπ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ και η διεναγχγΫ μαγειοικόμ επιδεάνεχμ 

και δοΩρεχμ γεσριγμχράαπ ρε ρσμεογαράα με ςξσπ καςξάκξσπ ςηπ πεοιξυΫπ. ΔμδιατΪοξσρα 

ποξξπςικΫ απξςελεά και η εμπλξκΫ ξμΩδχμ μςϊπιχμ γσμαικόμ ρε κΩθε πεοιξυΫ (ακϊμα κι εΩμ 

ασςΪπ δεμ ρσμμεςΪυξσμ ρε γσμαικεάξσπ ρσμεςαιοιρμξϋπ) για ςημ ξογΩμχρη μαγειοικόμ 

επιδεάνεχμ, διαγχμιρμόμ μαγειοικΫπ και ςημ πόληρη ςξπικόμ ποξψϊμςχμ, εμιρυϋξμςαπ ςημ 

ενχρςοΪτεια ςξσπ και δάμξμςαπ ςξσπ ςημ εσκαιοάα μα ασνΫρξσμ ςξ ειρϊδημΩ ςξσπ με ςημ 

πόληρη παοαδξριακόμ ποξψϊμςχμ. Ϊςξιεπ δοΩρειπ μπξοξϋμ μα γάμξσμ εϋκξλα με ςημ βξΫθεια 

μιαπ βαρικΫπ καςΩοςιρηπ ςχμ μςϊπιχμ γσμαικόμ. Λια ςΪςξια ποχςξβξσλάα θα εμπλξσςάρει ςιπ 

γιξοςΪπ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ με ασθεμςικΪπ εμπειοάεπ και ποξψϊμςα, και θα ρσμδΪρει ακϊμα πιξ 

απξςελερμαςικΩ ςημ ιδιαάςεοη «ςασςϊςηςα» ςηπ πεοιξυΫπ με ςξ ρσγκεκοιμΪμξ ποξψϊμ ςξ ξπξάξ 

θα ποξβΩλλεςαι. Δπάρηπ θα απξςελΪρει ιδαμικϊ «ποξθΩλαμξ» για ςημ ξογΩμχρη ςξπικόμ 

γσμαικεάχμ ρσμεςαιοιρμόμ ξι ξπξάξι θα μπξοξϋμ μα ποξρτΪοξσμ επά πληοχμΫ μαθΫμαςα 

ΙοηςικΫπ Ιξσζάμαπ ρε επιρκΪπςεπ, εμπλξσςάζξμςαπ ςξ γαρςοξμξμικϊ ςξσοιρςικϊ ποξψϊμ ςηπ 

πεοιξυΫπ και εμιρυϋξμςαπ ςημ ςξπικΫ ξικξμξμάα.  

4. Άλλεπ θεμαςικέπ εκδηλώρειπ 

Ξι επιλξγΪπ για ςημ ξογΩμχρη θεμαςικόμ εκδηλόρεχμ γϋοχ απϊ ςξσπ Ωνξμεπ δοΩρηπ ςηπ 

εςαιοεάαπ εάμαι αμενΩμςληςεπ. Οοξςεάμεςαι κΩθε εκδΫλχρη μα Ϊυει ρατΫ θεμαςξλξγάα, κξιμϊ 

και ρςϊυξσπ, ξϋςχπ όρςε μα επιςσγυΩμεςαι η καλϋςεοη ξικξμξμικΫ διαυεάοιρη. ΔμδεικςικΩ, 

κΩπξιεπ απ' ςιπ θεμαςικΪπ εκδηλόρειπ πξσ μπξοεά μα διξογαμόρει η εςαιοεάα εάμαι ξι ενΫπ: 

1. ΤερςιβΩλ ςαιμιόμ και μςξκιμαμςΪο γαρςοξμξμικξϋ εμδιατΪοξμςξπ ρε ρσμδσαρμϊ με 

μαγειοικΪπ επιδεάνειπ, ρςα πλαάρια ςχμ πεοιτεοειακόμ εκδηλόρεχμ ςξσ ΤερςιβΩλ 

ΙιμημαςξγοΩτξσ Ηερραλξμάκηπ 

2. Οξδηλαςικξά γϋοξι γαρςοξμξμάαπ 

1. ΗεμαςικΪπ ΙοξσαζιΪοεπ (πυ για ςημ ΙοηςικΫ Γαρςοξμξμάα, ςξμ Ιοηςικϊ Αμπελόμα) 

2. ΒοαδιΪπ απξμξμΫπ βοαβεάχμ ρε σπξδειγμαςικΪπ επιυειοΫρειπ και επιυειοημαςάεπ ςηπ 

ΙοΫςηπ, ρςξμ υόοξ ςηπ διαςοξτΫπ, ςηπ ερςάαρηπ και ςξσ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ 

3. Διαγχμιρμξά ΟαοαδξριακΫπ ΙοηςικΫπ Ιξσζάμαπ 

4. ΛαγειοικΪπ επιδεάνειπ / gala Ιοηςικόμ Οοξψϊμςχμ ρε γμχρςΩ ερςιαςϊοια 

5. ΟξλιςιρςικΪπ εκδηλόρειπ με κεμςοικϊ θΪμα ςημ ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ, ρε ρσμεογαράα με 

ρσλλϊγξσπ ξμξγεμόμ.  

 

 

Δ. Λξμάδα Σπξδξυήπ / Οληοξτόοηρηπ 

1. Διξογάμχρη ποακςικώμ ποξγοαμμάςχμ για ςημ γμχοιμία Ρετ και μαγείοχμ με ςημ 

Ιοηςική Γαρςοξμξμία και ςημ υοήρη ςχμ ςξπικώμ ποξψόμςχμ ρςημ κξσζίμα 
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Για μα ποξβληθεά η ςξπικΫ γαρςοξμξμάα και μα αμαδειυθεά χπ νευχοιρςϊπ ςξσοιρςικϊπ πϊοξπ, 

ξι δοΩρειπ ποξβξλΫπ δεμ θα ποΪπει μα πεοιξοιρςξϋμ ρςημ διατΫμιρη και ςημ ρσμμεςξυΫ ρε 

εκθΪρειπ. Ιαθόπ ξ απόςεοξπ ρςϊυξπ εάμαι η ποξόθηρη ςχμ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ αλλΩ και η 

σιξθΪςηρη ςξσ Ιοηςικξϋ Διαςοξτικξϋ Οοξςϋπξσ χπ καθημεοιμΫ ποακςικΫ, ποξςεάμεςαι μα 

σλξπξιηθξϋμ ποξγοΩμμαςα καςΩοςιρηπ μαγεάοχμ και ρετ ρςημ ΙοηςικΫ Ιξσζάμα. Ζ 

ποαγμαςξπξάηρη ςχμ ρεμιμαοάχμ μπξοεά μα γάμει καθ' ϊλη ςημ διΩοκεια ςξσ Ϊςξσπ και, καςΩ 

ποξςάμηρη, απϊ Ξκςόβοιξ μΪυοι ΛΩιξ.   

Ρςϊυξπ ςξσ ποξγοΩμμαςξπ θα εάμαι η γμχοιμάα και ενξικεάχρη ασςΫπ ςηπ καςηγξοάαπ 

επαγγελμαςιόμ με ςξ διαςοξτικϊ ποϊςσπξ και ςα ποξψϊμςα μαπ θα Ϊυει πξλλαπλαριαρςικΩ 

απξςελΪρμαςα, καθόπ επιρςοΪτξμςαπ ρςιπ υόοεπ ςξσπ θα λειςξσογξϋμ χπ διατημιρςΪπ μαπ, 

αλλΩ και χπ ρημεάα επατΫπ μαπ με ςξσπ αμθοόπξσπ και ςξσπ επιυειοημαςάεπ ςηπ πεοιξυΫπ 

ςξσπ. Δπάρηπ θα ποξρτΪοει και ποξπ ςημ καςεϋθσμρη ςηπ επιμΫκσμρηπ ςηπ ςξσοιρςικΫπ ραιζϊμ, 

με ςξμ εμπλξσςιρμϊ ςξσ ποξψϊμςξπ μαπ με εμαλλακςικΪπ δοΩρειπ καςΩ ςξσπ «μεκοξϋπ» 

ςξσοιρςικΩ μΫμεπ.  

ΞμΩδα ρςϊυξπ ςξσ ποξγοΩμμαςξπ εάμαι μΩγειοξι και ρετ απϊ ςξ ενχςεοικϊ Ϋ Ωλλεπ πεοιξυΪπ 

ςηπ ΔλλΩδαπ. Διδικϊςεοα θα επιδιχυθεά η ρσμμεςξυΫ: 

1. ρετ με αμαγμχοιριμϊςηςα Ϋ πξσ μα εογΩζξμςαι ρε μεγΩλεπ επιυειοΫρειπ  

2. ρετ πξσ εογΩζξμςαι χπ εκπαιδεσςΪπ ρε ρυξλΪπ μαγειοικΫπ 

3. επαγγελμαςιόμ πξσ Ϊυξσμ θΪρειπ κλειδιΩ ρε τξοεάπ ϊπχπ ρυξλεάα, μξρξκξμεάα, 

τξιςηςικΪπ ερςάεπ, ξάκξσπ εσγηοάαπ κ.λπ.  

 

Για ςημ σλξπξάηρη ςξσ ποξγοΩμμαςξπ θα δημιξσογηθεά Ϊμαπ μηυαμιρμϊπ σπξδξυΫπ και μια 

σπξδξμΫ μΪρχ ςηπ ξπξάαπ θα μπξοξϋμ νΪμξι επαγγελμαςάεπ μα Ϊουξμςαι ξογαμχμΪμα ρςημ 

ΙοΫςη και μα ςξσπ ποξρτΪοεςαι μια ρειοΩ σπηοεριόμ πξσ θα ρυεςάζξμςαι με ςημ ςξπικΫ 

κξσζάμα. Ρςξ «πακΪςξ» σπηοεριόμ θα ρσμπεοιλαμβΩμξμςαι:  

1. ΔμημΪοχρη πΩμχ ρςξ Ιοηςικϊ Διαςοξτικϊ Οοϊςσπξ και ςημ δξμΫ ςξσ, ςημ ρσρυΪςιρΫ 

ςξσ με θΪμαςα σγεάαπ, ςημ τιλξρξτάα ςηπ ςξπικΫπ γαρςοξμξμάαπ και ςα υαοακςηοιρςικΩ 

ςχμ ποξψϊμςχμ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι.  

2. ΟοακςικΫ εκμΩθηρη πΩμχ ρςημ εκςΪλερη ςχμ παοαδξριακόμ ρσμςαγόμ και ςημ υοΫρη 

ςχμ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ, με βΩρη ρςημ υοΫρη ςξσ ελαιξλΩδξσ  

3. ΔπιρκΪφειπ ρε μξμΩδεπ παοαγχγΫπ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ και παοξσράαρη ςχμ 

ιδιαιςεοξςΫςχμ ςχμ ςξπικόμ ποακςικόμ  

4. Γμχοιμάα με μςϊπιξσπ παοαγχγξϋπ Ϋ εκποξρόπξσπ ξμΩδχμ παοαγχγόμ με Ϊμμερξ 

ρςϊυξ ςημ διεοεϋμηρη ποξξπςικόμ ρσμεογαράαπ.   

Οαοϊςι η ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ εάμαι μάα, ξι κξσζάμεπ ξσριαρςικΩ εάμαι «ςξπικΪπ», διατΪοξσμ 

δηλαδΫ απϊ Μξμϊ ρε Μξμϊ. Ρςϊυξπ εάμαι ςα ποξγοΩμμαςα ασςΩ μα Ϊυξσμ «κσλιϊμεμξ» 

υαοακςΫοα, μα σλξπξιξϋμςαι δηλαδΫ διαδξυικΩ ρε ϊλη ςημ ΙοΫςη μξιοΩζξμςαπ ςηπ ημΪοεπ 

αμΩμερα ρςιπ 4 ΟεοιτεοειακΪπ εμϊςηςεπ. ξ «μξάοαρμα» ςχμ ημεοόμ θα γάμει αμΩλξγα με ςημ 

ρσμξλικΫ διΩοκεια ςξσ εκΩρςξςε εκπαιδεσςικξϋ ποξγοΩμμαςξπ.  

Για ςημ εναρτΩλιρη ςηπ παοξυΫπ σπηοεριόμ σφηλΫπ πξιϊςηςαπ ποξςεάμεςαι ρε κΩθε Μξμϊ μα 
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διεοεσμηθξϋμ ξι δσμαςϊςηςεπ ρσμεογαράαπ με ικαμξϋπ επαγγελμαςάεπ ςξσ υόοξσ (μαγεάοξσπ 

και ρετ) ξι ξπξάξι μα εάμαι ρςξ «άδιξ μΫκξπ κϋμαςξπ» με ςξσπ ρςϊυξσπ ςξσ ρσγκεκοιμΪμξσ 

ποξγοΩμμαςξπ. Ξι επαγγελμαςάεπ ασςξά θα απξςελΪρξσμ ςξσπ «εκπαιδεσςΪπ» ςχμ 

ποξγοαμμΩςχμ καςΩοςιρηπ και θα μπξοξϋραμ μα εάμαι μΪλη τξοΪχμ πξσ Ϊυξσμ χπ ρςϊυξ ςξσπ 

ςημ ποξβξλΫ ςηπ ΙοηςικΫπ ΔιαςοξτΫπ Ϋ μεμξμχμΪμξι επαγγελμαςάεπ πξσ εμδιατΪοξμςαι μα 

ρσμμεςΩρυξσμ ρε μια ςΪςξια ποξρπΩθεια. Ηα δημιξσογηθεά Ϊμαπ μηυαμιρμϊπ σπξδξυΫπ και μια 

σπξδξμΫ μΪρχ ςηπ ξπξάαπ θα μπξοξϋμ νΪμξι επαγγελμαςάεπ μα Ϊουξμςαι ξογαμχμΪμα ρςημ 

ΙοΫςη και μα ςξσπ ποξρτΪοεςαι μια ρειοΩ σπηοεριόμ πξσ θα ρυεςάζξμςαι με ςημ ςξπικΫ 

κξσζάμα. 

 

2. Νεμάγηρη και πληοξτόοηρη Δημξριξγοάτχμ 

Για ςημ εναρτΩλιρη ςηπ μΪγιρςηπ κΩλσφηπ θεμΩςχμ ρυεςικΩ με ςημ ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ, ςα 

ςξπικΩ ποξψϊμςα, ςιπ πιρςξπξιημΪμεπ επιυειοΫρειπ και ςιπ παοευϊμεμεπ σπηοεράεπ 

γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ ρςξ μηρά, κοάμεςαι ιδιαάςεοα ρημαμςικΫ η καθιΪοχρη ρσμεογαράαπ με 

ενειδικεσμΪμξσπ δημξριξγοΩτξσπ πξσ αρυξλξϋμςαι με ςημ γαρςοξμξμάα, ςημ διαςοξτΫ, ςξμ 

εμαλλακςικϊ ςξσοιρμϊ, ςημ πξιϊςηςα και ςημ ΟεοιτεοειακΫ ΑμΩπςσνη. Ζ ρσμεογαράα με ςξσπ 

δημξριξγοΩτξσπ θα γάμεςαι για ςημ διεσκϊλσμρΫ ςξσπ ρςημ αμαζΫςηρη θεμαςξλξγάαπ και 

σλικξϋ για ςα ατιεοόμαςα ςξσπ. Ζ ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ θα μπξοΪρει μα πεοΩρει πληοξτξοάεπ 

για ςιπ δοΩρειπ ςηπ ρςξσπ δημξριξγοΩτξσπ, ακϊμα κι αμ δεμ απξςελεά η άδια ςξ αμςικεάμεμξ ςηπ 

αοθοξγοατάαπ. Δπάρηπ, λϊγχ ςηπ πληθόοαπ ςχμ ρσλλξγικόμ τξοΪχμ αλλΩ και ςχμ 

μεμξμχμΪμχμ επιυειοΫρεχμ με ςιπ ξπξάεπ θα Ϊουεςαι ρε επατΫ μΪρχ ςηπ καθημεοιμΫπ 

δοαρςηοιϊςηςΩπ ςηπ, θα Ϊυει ςημ δσμαςϊςηςα μα εμςξπάζει ςιπ επιυειοΫρειπ ξι ξπξάεπ ςαιοιΩζξσμ 

πεοιρρϊςεοξ ρε ασςΩ πξσ φΩυμξσμ ξι δημξριξγοΩτξι και μα ςξσπ καςαςξπάζει αμΩλξγα, 

δάμξμςαπ ρςξιυεάα επικξιμχμάαπ Ϋ ρσμξδεϋξμςΩπ ςξσπ ρςιπ επιρκΪφειπ ςξσπ. Ζ νεμΩγηρη 

δημξριξγοΩτχμ πξσ θα κΩμξσμ ρυεςικΩ ατιεοόμαςα για ςημ ΙοΫςη και ςημ γαρςοξμξμικΫ ςηπ 

παοΩδξρη, θα γάμεςαι ρε ρσμεογαράα με ρσμεογΩςεπ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ, με ρςϊυξ ςημ 

πληοΪρςεοη εμημΪοχρη για ςα θΪμαςα ςα ξπξάα ατξοξϋμ ρςημ εσοϋςεοη εικϊμα ςηπ ΙοΫςηπ χπ 

πξιξςικϊ γαρςοξμξμικϊ ποξξοιρμϊ.  

3. Οληοξτόοηρη και καθξδήγηρη ξσοιρςικώμ Οοακςόοχμ 

Για ςημ ποξόθηρη ςχμ ςξπικόμ ςξσοιρςικόμ επιυειοΫρεχμ αλλΩ κσοάαουα για ςημ 

διεσκϊλσμρη ςηπ καθιΪοχρηπ ςηπ ΙοΫςηπ χπ γαρςοξμξμικϊ ςξσοιρςικϊ ποξξοιρμϊ, κοάμεςαι 

ρκϊπιμη η καθιΪοχρη ρσμεογαράαπ με ενειδικεσμΪμξσπ ξσοιρςικξϋπ ΟοΩκςξοεπ. Πϊλξπ ςηπ 

ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ θα εάμαι η πληοξτϊοηρη και καθξδΫγηρη ςχμ ποακςϊοχμ για ςξμ 

ρυεδιαρμϊ πακΪςχμ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ, ποξςεάμξμςαπ διαδοξμΪπ πξσ θα ρσμδσΩζξσμ 

επιρκΪφειπ ρε υόοξσπ ιδιαάςεοξσ τσρικξϋ κΩλξσπ, ιρςξοικΫπ ρημαράαπ Ϋ γαρςοξμξμικξϋ 

εμδιατΪοξμςξπ, ερςάαρη ρε πιρςξπξιημΪμα ερςιαςϊοια, διξογΩμχρη δοαρςηοιξςΫςχμ 

γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ ρε επιυειοΫρειπ και ξιμξπξιεάα και διαμξμΫ ρε ςξπικΪπ επιυειοΫρειπ. 

Για ςημ απξςελερμαςικϊςεοη ποξόθηρη ςξσ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ, η εςαιοεάα θα μπξοεά 

μα παάομει ποχςξβξσλάεπ για ςημ δημιξσογάα πακΪςχμ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ με 

ςξσοιρςικξϋπ ποΩκςξοεπ πξσ Ϋδη δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρςημ ΙοΫςη Ϋ πξσ εάμαι επιςσυημΪμξι 

ρςξ ενχςεοικϊ, ρσμςξμάζξμςαπ ςξσπ ςξπικξϋπ επιυειοημαςάεπ.  
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Οξλιςική για ςξ ςξπικό ποξψόμ 

Ζ ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ μπξοεά μα παάνει Ϊμαμ κεμςοικϊ οϊλξ ρςημ αμΩδεινη, ποξρςαράα και 

ποξβξλΫ ςχμ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ καθόπ και ρςημ ποξόθηρΫ ςξσπ ρςιπ αγξοΪπ (ςξπικΪπ, 

ελλημικΪπ και ςξσ ενχςεοικξϋ). Ζ λειςξσογάα ςξσ ρε ασςϊμ ςξμ ςξμΪα θα ατξοΩ ρςημ υΩοανη 

κξιμΫπ πξλιςικΫπ και ςημ αμΩληφη ποχςξβξσλιόμ, ςιπ ξπξάεπ ρςημ ρσμΪυεια θα σλξπξιεά – 

αμΩλξγα με ςημ πεοάρςαρη – ρε ρσμεογαράα με ςξπικξϋπ και εθμικξϋπ τξοεάπ και επιυειοΫρειπ. 

ΙΩπξιξι ποξςειμϊμεμξι Ωνξμεπ για ςημ αμΩπςσνη πξλιςικΫπ για ςξ ςξπικϊ ποξψϊμ εάμαι ξι 

παοακΩςχ: 

1. Οοξςάρειπ για ςιπ σπάουξσρεπ εσκαιοίεπ αμαγμώοιρηπ ςξπικώμ ποξψόμςχμ χπ ΟΞΟ, 

ΟΓΔ, ΔΟΘΟ.   

Ζ καςΩοςιρη ςχμ τακΪλχμ για ςημ αμαγμόοιρΫ ςξσπ θα γάμεςαι ρε ρσμεογαράα με ςιπ αομϊδιεπ 

σπηοεράεπ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ και ρυεςικξϋπ τξοεάπ  

2. Οοχςξβξσλία ςηπ Οεοιτέοειαπ Ιοήςηπ για ςημ αλλαγή ςξσ Ιαμξμιρμξύ 1019/2002 

& ςηπ ΙΣΑ 255610/2003, για ςημ αύνηρη ςηπ μέγιρςηπ ρσρκεσαρίαπ διάθερηπ 

ελαιξλάδχμ. 

Ξ ρσγκεκοιμΪμξπ καμξμιρμϊπ ρσμπεοιλαμβΩμει ςημ διΩθερηπ απϊ παοαγχγξϋπ και ιδιξκςΫςεπ 

ελαιξςοιβεάχμ και ξοάζεςαι ρςα 5λάςοα. Ρςημ Θρπαμάα η αμςάρςξιυη μΪγιρςη ρσρκεσαράα ξοάζεςαι 

ρςα 40λάςοα, εμό ρςημ Θςαλάα ρε βαοΪλι 100λάςοχμ. Ζ απϊταρη ρσμπεοιλαμβΩμει ςξμ 

ετξδιαρμϊ ςχμ υόοχμ μαζικΫπ ερςάαρηπ και θα εάμαι κεμςοικΫπ ρημαράαπ ςϊρξ για ςημ 

διεσκϊλσμρη ςχμ ερςιαςξοάχμ πξσ θΪλξσμ μα ρςοατξϋμ ρςημ απξκλειρςικΫ υοΫρη ελαιξλΩδξσ 

και μα λΩβξσμ ςξ ΡΫμα ΙοηςικΫπ Ιξσζάμαπ, ϊρξ και για ςξσπ παοαγχγξϋπ ελαιξλΩδξσ 

ασνΩμξμςαπ καςακϊοστα ςημ καςαμΩλχρη. 

3. Οοχςξβξσλία για ςημ καθιέοχρη εςήριχμ εκδηλώρεχμ B2B για ςημ γμχοιμία 

εναγχγέχμ με ςξπικξύπ επιυειοημαςίεπ.  

Λε ποχςξβξσλάα ςηπ ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ και ρε ρσμεογαράα με τξοεάπ ϊπχπ ξ ΞΟΔ, ξ 

Ρϋμδερμξπ ΔναγχγΪχμ ΙοΫςηπ και ςα ΔπιμεληςΫοια, μα καθιεοχθεά η διξογΩμχρη εςΫριχμ 

εκδηλόρεχμ για ςημ δημιξσογάα ρσμεογαριόμ μεςανϋ ςξπικόμ παοαγχγόμ και ειραγχγΪχμ. 

Ξι εκδηλόρειπ θα εάμαι ρςξυεσμΪμεπ αμΩλξγα με ςιπ αγξοΪπ ρςιπ ξπξάεπ θα θΪλξσμ μα 

διειρδϋρξσμ ξι παοαγχγξά ςχμ διατϊοχμ κλΩδχμ ςοξτάμχμ και θα ρσμπεοιλαμβΩμει ςημ 

ποϊρκληρη ειραγχγΪχμ απϊ ςιπ υόοεπ ασςΪπ, ςημ νεμΩγηρη ςξσπ και ςημ διξογΩμχρη 

επιυειοημαςικόμ ρσμαμςΫρεχμ με παοαγχγξϋπ ξι ξπξάξι ςαιοιΩζξσμ ρςξ ποξτάλ ςχμ 

ποξψϊμςχμ πξσ θΪλξσμ μα ειρΩγξσμ [ΞΟΔ]. 

4. Οοχςξβξσλία για ςημ ςξπξθέςηρη εμημεοχςικώμ ρςαμς και εκθεςηοίχμ ςξπικώμ 

ποξψόμςχμ ρε κξμβικά ρημεία για ςημ ποξβξλή ςηπ Ιοηςικήπ Διαςοξτήπ και ςχμ 

ςξπικώμ ποξψόμςχμ 

Ζ ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ μπξοεά, ρε ρσμεογαράα με τξοεάπ ϊπχπ ξ ΞΟΔ και ξ Ρϋμδερμξπ 

ΔναγχγΪχμ ΙοΫςηπ, μα αμαλΩβει ςημ ποχςξβξσλάα για μα ποξβλετθεά η ςξπξθΪςηρη 

εμημεοχςικόμ ρςαμς και εκθεςηοάχμ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ ρε ρημεάα με μεγΩλη επιρκεφιμϊςηςα, 
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ξϋςχπ όρςε μα ποξβληθεά πιξ απξςελερμαςικΩ η ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ και ςα ςξπικΩ ποξψϊμςα. 

Ϊςξια ρημεάα απξςελξϋμ ςα αεοξδοϊμια, ςα επιβαςικΩ λιμΩμια, μεγΩλξι επιρκΪφιμξι 

αουαιξλξγικξά υόοξι κα, ϊπξσ λϊγχ ςηπ σφηλΫπ επιρκεφιμϊςηςαπ και ςξσ ποξτάλ ςχμ 

επιρκεπςόμ ςξσπ θα μπξοΪρξσμ μα απξςελΪρξσμ πηγΫ πληοξτϊοηρηπ για θΪμαςα ρυεςικΩ με 

ςημ ςξπικΫ γαρςοξμξμάα, ςημ ανάα ςχμ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ και ςηπ κξσζάμαπ, ςιπ διαθΪριμεπ 

δοΩρειπ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ και ρημεάα ιδιαάςεοξσ γαρςοξμξμικξϋ και ςξσοιρςικξϋ 

εμδιατΪοξμςξπ, με απξςΪλερμα ςημ αϋνηρη ςηπ ζΫςηρηπ ρε ςξπικΩ ποξψϊμςα και ςηπ 

κιμηςικϊςηςαπ ςχμ επιρκεπςόμ. Ζ δοΩρη ρςημ ρσμΪυεια μπξοεά μα σλξπξιηθεά απϊ Ωλλξσπ 

τξοεάπ,  ϊπχπ ξι Δμόρειπ και ξ Ρϋμδερμξπ ΔναγχγΪχμ ΙοΫςηπ, σπϊ ςξμ ρσμςξμιρμϊ ςηπ 

ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ.  

5. Δημιξσογία διατημιρςικώμ “καλαθιώμ ςξπικώμ ποξψόμςχμ”  

α καλΩθια θα λειςξσογξϋμ χπ επαγγελμαςικΩ δόοα για ςημ αγξοΩ και απξρςξλΫ ρε 

πξλιςικξϋπ, επιρκΪπςεπ, δημξριξγοΩτξσπ κλπ. α ςξπικΩ ποξψϊμςα θα μπξοξϋμ μα 

πεοιλαμβΩμξσμ μπξσκαλΩκι ελαιξλΩδξσ, μπξσκαλΩκι με ρσμπσκμχμΪμξ υσμϊ (ςϋπξσ βιξυϋμ), 

ραπξϋμι λαδιξϋ, οακά & πξςηοΩκια, τακελΩκια ςραγιξϋ απϊ ςξπικΩ βϊςαμα, κξσλξσοΩκια, 

ςξπικΩ μσοχδικΩ, τοξϋςα και λαυαμικΩ επξυΫπ, ρακξσλΩκι με πανιμΩδια, βαζΩκι θσμαοάριξ 

μΪλι, μπξσκΩλι κοαρά, και ρυεςικΩ εμημεοχςικΩ Ϊμςσπα. Ζ ποξεςξιμαράα και διαμξμΫ ςχμ 

καλαθιόμ θα μπξοεά μα αμαςεθεά ρε καςΩ ςϊπξσπ κξιμχμικΪπ επιυειοΫρειπ ςχμ ςερρΩοχμ 

Οεοιτεοειακόμ ΔμξςΫςχμ (πυ Γσμαικεάξσπ Αγοξςικξϋπ Ρσμεςαιοιρμξϋπ).       
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Δικςϋχρη επιυειοΫρεχμ ςξσ ποχςξγεμΫ ςξμΪα 

Οιλξςική σπξρςήοινη Δικςύχμ απ’ ςημ Οεοιτέοεια Ιοήςηπ 

Ζ δικςϋχρη ρςηοάζεςαι ρςημ λξγικΫ ςηπ διαςξμεακΫπ ρσμεογαράαπ, δηλαδΫ ρςημ αμΩγκη 

ρσμεογαράαπ μεςανϋ δημξράξσ, επιυειοΫρεχμ και κξιμχμικόμ ξμΩδχμ για ςημ ξλξκληοχμΪμη 

επάλσρη ςχμ ποξβλημΩςχμ και ςημ επάςεσνη ςηπ βιόριμηπ αμΩπςσνηπ εμϊπ ςϊπξσ. Κϊγχ ςηπ 

παγκξρμιξπξάηρηπ, ξι ςξπικΪπ κξιμχμάεπ πλΪξμ μα αμςαγχμάζξμςαι πεοιξυΪπ και ποξψϊμςα απ‟ 

ϊλξ ςξμ κϊρμξ, κΩςι πξσ απαιςεά ρσμςξμιρμΪμη δοΩρη για ςημ ποξβξλΫ εμϊπ ςϊπξσ για ςημ 

διεκδάκηρη μεοιδάξσ ρςημ διεθμΫ αγξοΩ. Ζ ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ μπξοεά μα βξηθΫρει ρ‟ ασςΫμ 

ςημ απαοαάςηςη μεςΩβαρη - μα ςημ διεσκξλϋμει. Οαγκξρμάχπ ξ αμςαγχμιρμϊπ ασνΩμεςαι και ξ 

μϊμξπ ςοϊπξπ για μα αμςαπξκοιθεά Ϊμα μηρά ραμ ςημ ΙοΫςη, ςξ ξπξάξ βαράζεςαι καςΩ κϋοιξ 

λϊγξ ρε μικοξ-μεραάεπ επιυειοΫρειπ, εάμαι η δικςϋχρη. Γιαςά μϊμξ μΪρα απϊ ςημ ρσμεογαράα 

μπξοξϋμε μα ξογαμχθξϋμε, μα βγξϋμε με μια εμιαάα εικϊμα ποξπ ςα Ϊνχ και μα καθιεοχθξϋμε 

ρε μια παγκξρμιξπξιημΪμη αγξοΩ. ΛΪρα απϊ ςημ ρσμεογαράα κεοδάζξσμε και Ϊυξσμε ςημ 

δσμαςϊςηςα μα υςάρξσμε απξςελερμαςικΩ πΩμχ ρςα υαοακςηοιρςικΩ πξσ μαπ κΩμξσμ μα 

νευχοάζξσμε απϊ Ωλλξσπ ποξξοιρμξϋπ.  

Για ςημ ιρϊοοξπη, βιόριμη και ΟοΩριμη αμΩπςσνη ςηπ Δσοόπηπ, αλλΩ και ξπξιξσδΫπξςε 

ποξξοιρμξϋ εμςϊπ ασςΫπ, εάμαι απαοαάςηςη η ρςεμΫ ρσμεογαρία μεςανϋ δημξρίξσ, επιυειοήρεχμ 

και κξιμχμικώμ ξμάδχμ. πχπ αματΪοεςαι και ρςημ αμακξάμχρη ςηπ ΔπιςοξπΫπ για ςξμ 

ςξσοιρμϊ, η πξλιςική ςξσοιρμξύ υαοακςηοίζεςαι από ςξμ διαςξμεακό υαοακςήοα ςηπ. Δάμαι 

η τϋρη ςξσ ςξσοιρμξϋ ςΪςξια, με ςιπ αλληλεπιδοΩρειπ πξσ Ϊυει με ϊλξσπ ςξσπ ςξμεάπ ςηπ 

ξικξμξμάαπ, πξσ κΩμει ςημ διαςξμεακΫ ρσμεογαράα ποξαπαιςξϋμεμξ για ςημ επιςσυημΪμη 

καθξδΫγηρη και σλξπξάηρη αλλαγόμ ρςξμ ρσγκεκοιμΪμξ ςξμΪα.  

Ξι ΔιαςξμεακΪπ Ρσμεογαράεπ ρςξυεϋξσμ ρςημ αειτϊοξ αμΩπςσνη μιαπ πεοιξυΫπ, η ξπξάα για μα 

επιςεσυθεά θα εάμαι απαοαάςηςη η ρσμβξλΫ και ςχμ ςοιόμ ςξμΪχμ (δημξράξσ, επιυειοημαςικξϋ, 

κξιμχμικξϋ). Ξ κΩθε ςξμΪαπ Ϊυει διατξοεςικξϋπ “πϊοξσπ” μα ρσμειρτΪοει, ξι ξπξάξι εάμαι ϊλξι 

απαοαάςηςξι - ραμ ρϋμξλξ - για ςημ επάςεσνη ςηπ βιόριμηπ αμΩπςσνηπ μιαπ πεοιξυΫπ 

(παοαδεάγμαςα ςΪςξιχμ “πϊοχμ” απξςελξϋμ ςα ενΫπ: η θΪρπιρη μϊμχμ και η υοημαςξδϊςηρη 

απϊ πλεσοΩπ δημξράξσ, η δημιξσογάα καιμξϋογιχμ ςξσοιρςικόμ επιυειοΫρεχμ και ποξψϊμςχμ 

απϊ ςξσπ επιυειοημαςάεπ και η απξδξυΫ και σιξθΪςηρη εμϊπ πιξ ξικξλξγικξϋ και ποΩριμξσ 

ςοϊπξσ ζχΫπ απϊ ςξσπ πξλάςεπ πξσ θα δημιξσογΫρει ζΫςηρη για αμςάρςξιυα ποξψϊμςα και 

σπηοεράεπ). Κϊγχ ςχμ ιδιαιςεοξςΫςχμ ςηπ κΩθε πεοιξυΫπ, ςηπ δσμαμικΫπ μεςανϋ ςχμ ςξπικόμ 

εμδιατεοϊμεμχμ μεοόμ και ςηπ ιδιαάςεοηπ τϋρηπ ςξσπ, ςξ κεμςοικϊ υαοακςηοιρςικϊ ςχμ 

επιςσυημΪμχμ διαςξμεακόμ ρσμεογαριόμ “Trisector Partnerships” (Ϋ “εςαιοικΫπ ρυΪρηπ” ϊπχπ 

μεςατοΩζεςαι ρε εσοχπαψκΩ κεάμεμα) απξςελεά η λειςξσογάα δξμόμ διεσκϊλσμρηπ με ςημ 

υοΫρη Διαμερξλαβηςόμ Ρσμεογαράαπ. Ζ εμπειοάα και η ενειδικεσμΪμη καςΩοςιρη 

Διαμερξλαβηςόμ Ρσμεογαράαπ για ςημ Αειτϊοξ ΑμΩπςσνη ξσριαρςικΩ μπξοξϋμ μα 

καθξδηγΫρξσμ μια ςΪςξια ρσμεογαράα μΪρα απ' ϊλα ςα απαοαάςηςα ρςΩδια, κΩμξμςαπ ςιπ 

καςΩλληλεπ ποξραομξγΪπ πξσ εάμαι απαοαάςηςεπ λϊγχ ςχμ ςξπικόμ ιδιαιςεοξςΫςχμ και 

εναρταλάζξμςαπ ϊςι θα σπΩουει ξ απαοαάςηςξπ ρεβαρμϊπ και άρη αμςιμεςόπιρη μεςανϋ ςχμ 

ρσμμεςευϊμςχμ, η διατΩμεια ρςιπ διαδικαράεπ και ςξ αμξιβαάξ ϊτελξπ και για ςξσπ ςοειπ ςξμεάπ 

απϊ ςημ επάςεσνη ςχμ ςελικόμ απξςελερμΩςχμ.  Ζ επιςσυάα ςηπ ξπξιαρδΫπξςε ρςοαςηγικΫπ 
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μιαπ πεοιξυΫπ για ςημ εμάρυσρη ςηπ αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και ελκσρςικϊςηςαπ ςξσ ςξσοιρμξϋ ςηπ 

και ςηπ καθιΪοχρηπ ςηπ χπ πξιξςικϊ γαρςοξμξμικϊ ςξσοιρςικϊ ποξξοιρμϊ θα εναοςηθεά απϊ 

ςημ δΪρμεσρη πξσ θα αμαλΩβει ςξ ρϋμξλξ ςχμ ρσμςελερςόμ και απϊ ςημ ικαμϊςηςΩ ςξσπ μα 

ρσμεογαρςξϋμ για ςημ εταομξγΫ ςξσ. 

Απϊ ςημ μΪυοι ρΫμεοα εμπειοάα, η μξοτΫ ςηπ διαςξμεακΫπ ρσμεογαράαπ πξσ ταάμεςαι μα 

ςαιοιΩζει πεοιρρϊςεοξ ρςημ τϋρη ςηπ ΔλλημικΫπ και ΙοηςικΫπ επιυειοημαςικΫπ 

ποαγμαςικϊςηςαπ και κξσλςξϋοαπ εάμαι η ΔπιυειοημαςικΫ Δικςϋχρη. Ζ δημιξσογάα, δηλαδΫ, 

δικςϋχμ επιυειοΫρεχμ απϊ ξμξειδΫπ Ϋ ρσμπληοχμαςικΪπ εςαιοεάεπ (αμΩλξγα με ςξσπ ρςϊυξσπ 

ςξσ κΩθε δικςϋξσ) πξσ θα ρςξυεϋξσμ ρςημ εμάρυσρη ςηπ αμςαγχμιρςικϊςηςαπ εμϊπ 

ρσγκεκοιμΪμξσ ξικξμξμικξϋ κλΩδξσ και ςχμ μελόμ ςξσ.  

α βαρικΩ ξτΪλη απϊ μια ςΪςξιξσ εάδξσπ επιυειοημαςικΫ δικςϋχρη ρςξμ ςξσοιρςικϊ ςξμΪα ςηπ 

ΙοΫςηπ εάμαι ςα παοακΩςχ: 

1. Ξικξμξμάεπ κλάμακαπ απϊ ςημ κξιμΫ επΪμδσρη για ςημ σλξπξάηρη ποξγοαμμΩςχμ πξσ 

χτελξϋμ ςξμ ςξσοιρςικϊ κλΩδξ ρσμξλικΩ (πυ ποξβξλΫ ΙοΫςηπ Ϋ κξιμΫ ποξμΫθεια α' 

σλόμ και ενξπλιρμξϋ για ξμξειδΫπ επιυειοΫρειπ) 

2. ΛΪγιρςη ρσμμεςξυΫ επιυειοημαςιόμ και τξοΪχμ ρςιπ ποχςξβξσλάεπ για ςξμ ςξσοιρμϊ 

και δημιξσογάα “κιμΫμαςξπ” για ςξμ πξιξςικϊ ςξσοιρμϊ πξσ θα θΪρει ςημ “ςΩρη” ρςημ 

ςξσοιρςικΫ αγξοΩ ςξσ μηριξϋ 

3. ΛΪγιρςη ανιξπξάηρη κξμδσλάχμ πξσ θα επεμδσθξϋμ λϊγχ ρσμςξμιρμξϋ δοΩρεχμ και 

απαλξιτΫπ ταιμξμΪμχμ επικΩλσφηπ δοΩρεχμ απϊ διατξοεςικξϋπ τξοεάπ  

4. Κϊγχ ςηπ πλαςτϊομαπ διαλϊγξσ και διαβξϋλεσρηπ πξσ θα δημιξσογηθεά με ςξσπ 

επιυειοημαςάεπ θα αμαδειυθξϋμ ςα ποαγμαςικΩ ποξβλΫμαςα πξσ σπΩουξσμ και 

αμςιμεςχπάζξμςαι ςξπικΩ, και ςα ξπξάα δεμ επιςοΪπξσμ ςημ πξιξςικΫ ρςοξτΫ ρςξμ 

ςξσοιρμϊ. Ξι πληοξτξοάεπ ασςΪπ θα ρσμβΩλξσμ καθξοιρςικΩ ρςημ ποξραομξγΫ ςχμ 

ποχςξβξσλιόμ ρςιπ ςξπικΪπ ιδιαιςεοϊςηςεπ, ποξςεάμξμςαπ ετικςΪπ λϋρειπ ρε σπαοκςΩ 

ποξβλΫμαςα, κΩςι πξσ θα εναρταλάρει ςημ σιξθΪςηρΫ ςξσπ και ςημ απξςελερμαςικϊςηςΩ 

ςχμ δοΩρεχμ ρε ξλϊκληοξ ςξμ ποξξοιρμϊ. ΑσςΫ η ποξρΪγγιρη ξσριαρςικΩ κΩμει πιξ 

απξςελερμαςικΫ ςημ ρσμεκςάμηρη ςχμ ρσμτεοϊμςχμ και ςχμ αμαγκόμ ςηπ ςξσοιρςικΫπ 

βιξμηυαμάαπ. 

5. Ξ ρσμςξμιρμϊπ και η αμςιποξρόπεσρη μΪρχ μιαπ ςΪςξιαπ διαςξμεακΫπ ρσμεογαράαπ 

εναρταλάζει ςημ απαοαάςηςη ρσμαίμερη πξσ εάμαι απαοαάςηςη για ςημ δημιξσογάα και 

ρσμςΫοηρη εμϊπ “κιμΫμαςξπ” για ςημ ρςοξτΫ ρςημ ςξσοιρςικΫ αμαπςσνιακΫ ςοξυιΩ εμϊπ 

ποξξοιρμξϋ. Ασςϊ θα εναρταλάρει ϊςι η μΪα ςασςϊςηςα (και ςξ Brand) ςξσ ποξξοιρμξϋ 

θα αμαπςσυθεά ξμξιϊμξοτα και θα αμςαπξκοάμεςαι ρςημ ποαγμαςικΫ τιλξρξτάα και 

ποακςικΫ ςχμ καςξάκχμ και επιυειοημαςιόμ ςηπ ΙοΫςηπ.  

6. Ρσμςξμιρμϊπ και ρσμεογαράα με αμςάρςξιυεπ ποχςξβξσλάεπ ςξσ ενχςεοικξϋ μΪρχ ςηπ 

δικςϋχρηπ και ςχμ επατόμ ςχμ Διαμερξλαβηςόμ Ρσμεογαράαπ, πξσ θα χτελΫρξσμ 

ρςημ μεςατξοΩ ςευμξγμχράαπ, ςημ δημιξσογάα ρςοαςηγικόμ ρυΪρεχμ και ςξμ 

ρσμςξμιρμϊ ςχμ ποξρπαθειόμ ρε εσοχπαψκϊ επάπεδξ για ςημ απϊ κΩςχ ποξπ ςα πΩμχ 

(bottom up) αμΩπςσνη και αμαμΪχρη ςξσ εσοχπαψκξϋ ςξσοιρμξϋ. Ρςϊυξπ θα εάμαι ξ 
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ποξρδιξοιρμϊπ, η διΩυσρη και η σιξθΪςηρη ςχμ μΪςοχμ πξσ ποξρτΪοξσμ ποαγμαςικΫ 

ποξρςιθΪμεμη εσοχπαψκΫ ανάα.  

 

Ρςημ ΔλλΩδα και ςημ ΙοΫςη σπΩουει μεγΩλη απϊρςαρη μεςανϋ ςχμ ςξπικόμ ποακςικόμ και 

πξλιςικόμ και ςχμ ςΩρεχμ ςηπ ρημεοιμΫπ παγκϊρμιαπ ςξσοιρςικΫπ αγξοΩπ. Ρςημ παοξϋρα τΩρη 

δεμ σπΩουξσμ κοαςικΪπ δξμΪπ και μηυαμιρμξά ξι ξπξάξι μα μπξοξϋμ μα εναρταλάρξσμ ςημ μεθξδικΫ 

και εσΪλικςη ποξραομξγΫ ςηπ ελλημικΫπ ςξσοιρςικΫπ αγξοΩπ ρςα μΪα δεδξμΪμα, εμό η δσρπιρςάα 

απϊ πλεσοΩπ επιυειοημαςιόμ κΩμει ξπξιαδΫπξςε ποϊςαρη για ρσμεογαράα δϋρκξλη. Ξι 

διαςξμεακΪπ ρσμεογαράεπ (Partnerships) απξςελξϋμ μια οεαλιρςικΫ λϋρη για ςημ διεσκϊλσμρη ςχμ 

αλλαγόμ πξσ ποΪπει μα γάμξσμ ςξπικΩ – ρςημ επιυειοημαςικΫ βΩρη – ξϋςχπ όρςε μα εμςξπιρςξϋμ 

ξι ποαγμαςικΪπ αμΩγκεπ/ποξβλΫμαςα, μα σπΩονει ξσριαρςικΫ δΪρμεσρη απϊ πλεσοΩπ 

επιυειοημαςιόμ και ςξπικόμ ςξσοιρςικόμ τξοΪχμ, μα ρυεδιαρςεά Ϊμα ποϊγοαμμα δοΩρηπ πξσ θα 

νεκιμΫρει Ωμερα μα τΪομει απξςελΪρμαςα και θα ποξρτΪοει παοΩλληλα ποαγμαςικΩ κάμηςοα για 

ςξσπ μςϊπιξσπ επιυειοημαςάεπ. 

Ρςημ ΙοΫςη ςημ ρςεμΫ ασςΫ διαςξμεακΫ ρσμεογαράα ρςξμ ςξμΪα ςηπ διαςοξτΫπ και ςξσ 

ςξσοιρμξϋ ποΪπει μα ρςηοάνει η ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ, λειςξσογόμςαπ ραμ «ξμποΪλα» κΩςχ απ‟ 

ςημ ξπξάα θα εμςαυθξϋμ ξι ςξπικΪπ ποχςξβξσλάεπ πξσ ρςξυεϋξσμ ρςημ ποξβξλΫ και αμΩδεινη 

ςηπ ΙοηςικΫπ ΔιαςοξτΫπ και ςχμ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ. Για ςημ αμΩκαμφη απϊ ςημ κοάρη και ςημ 

επάςεσνη ςχμ απαοαάςηςχμ αλλαγόμ εάμαι απαοαάςηςξ μα βαριρςξύμε ρςξ ςοίπςσυξ 

«Ρσμεογαρία – Οξιόςηςα – Δμςξπιόςηςα» βγάζξμςαπ ςημ Ιοήςη δσμαμικά ποξπ ςα ένχ.  

Ιαθόπ λξιπϊμ για ςημ αμΩπςσνη ςξσ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ και ςημ ρϋμδερη ςξσ αγοξςικξϋ 

ςξμΪα με ςξμ ςξσοιρμϊ εάμαι ποχςαουικΫπ ρημαράαπ η δικςϋχρη ςχμ παοαγχγόμ και Ωλλχμ 

επιυειοημαςιόμ, δοΩρη ιδιαάςεοα δϋρκξλη, με ποχςξβξσλάα ςηπ η ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ Ϊυει 

απξταράρει μα σπξρςηοάνει μεοικόπ ςημ λειςξσογάα ςξσ Δικςϋξσ Ξιμξπξιόμ ΙοΫςηπ ςξ ξπξάξ 

απξςελεά ςξ πιξ απξςελερμαςικϊ παοΩδειγμα δικςϋχρηπ ρςξ μηρά. ΛΪρα απ‟ ςημ δοΩρη ασςΫ η 

ΟεοιτΪοεια μπξοεά μα αμαδεάνει μια καλΫ ποακςικΫ δικςϋχρηπ ΛΛΔ ρςξμ αγοξςξδιαςοξτικϊ 

ςξμΪα πξσ θα μπξοΪρει μα απξςελΪρει παοΩδειγμα και ποξπ Ωλλξσπ ςξμεάπ, ρςημ καςαγοατΫ 

ϊλχμ ςχμ απαοαάςηςχμ βημΩςχμ και ςξσ ρυεδιαρμξϋ πξσ εάμαι απαοαάςηςξι για ςημ επιςσυΫ 

λειςξσογάα ςΪςξιχμ δικςϋχμ εταομϊζξμςΩπ ςξ αογϊςεοα και ρε Ωλλα ποξψϊμςα, ςημ εμάρυσρη 

ςξσ κλΩδξσ ςξσ κοηςικξϋ κοαριξϋ και ςημ Ωμερη αμΩπςσνη ςξσ ξιμικξϋ ςξσοιρμξϋ πξσ θα 

εμπλξσςάρει ςξ ςξσοιρςικϊ ποξτάλ ςηπ ΙοΫςηπ. 
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ΙαςΩοςιρη  

Ξι δοΩρειπ καςΩοςιρηπ εάμαι ιδιαάςεοα ρημαμςικΪπ καθόπ θα ασνΫρξσμ ςιπ γμόρειπ και 

δενιϊςηςεπ ςχμ επαγγελμαςικόμ και θα ξδηγΫρξσμ ρςημ αμαβΩθμιρη ςχμ παοαγϊμεμχμ 

ποξψϊμςχμ και παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ. Ξι δοΩρειπ καςΩοςιρηπ, ετϊρξμ γάμξσμ ρε 

ρσγκεκοιμΪμεπ ξμΩδεπ ρςϊυξσ πξσ Ϊυξσμ κξμβικΪπ θΪρειπ ρςημ παοαγχγΫ ςοξτάμχμ και ςημ 

παοξυΫ σπηοεριόμ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ, Ϊυξσμ μια ξλξκληοχμΪμη ποξρΪγγιρη ρςξ θΪμα 

ςξ ξπξάξ ποαγμαςεϋξμςαι και σλξπξιηθξϋμ εσοΪχπ, θα δοΩρξσμ καςαλσςικΩ για ςημ επάςεσνη 

ςχμ πξιξςικόμ αλλαγόμ πξσ ρςξυεϋει μα κΩμει η ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ. 

Ξι δοΩρειπ καςΩοςιρηπ μπξοξϋμ μα γάμξσμ ρε ρσμεογαράα με πιρςξπξιημΪμξσπ τξοεάπ 

καςΩοςιρηπ ςηπ ΙοΫςηπ.  

1. Δνειδίκεσρη Ρετ και μαγείοχμ ρςημ Ιοηςική Ιξσζίμα και ςημ υοήρη ςξπικώμ 

ποξψόμςχμ ρςημ κξσζίμα 

Κϊγχ ςξσ κεμςοικξϋ ςξσπ οϊλξσ ρςημ καςΩοςιρη ςξσ μεμξϋ ςχμ ερςιαςξοάχμ, καθόπ και ςηπ 

ξογΩμχρηπ ςηπ κξσζάμαπ (επιλξγΫ ποόςχμ σλόμ, εκςΪλερη ρσμςαγόμ, ςευμικΪπ ποξεςξιμαράαπ 

εδερμΩςχμ, παοξσράαρη), Ρετ και μΩγειοξι απξςελξϋμ μια πξλϋ ρημαμςικΫ ξμΩδα ρςϊυξσ, 

καθόπ με ςιπ επιλξγΪπ ςξσπ μπξοξϋμ μα επηοεΩρξσμ πξλλαπλαριαρςικΩ ρςημ ποξβξλΫ ςηπ 

ΙοηςικΫπ Ιξσζάμαπ και ςημ καςαμΩλχρη κοηςικόμ ποξψϊμςχμ. ξ κϋοιξ αμςικεάμεμξ ςχμ 

ποξγοαμμΩςχμ καςΩοςιρηπ θα ατξοΩ ρςημ ποακςικΫ εκμΩθηρη ςηπ εκςΪλερηπ Ιοηςικόμ 

ρσμςαγόμ και ςημ υοΫρη ςξπικόμ ποξψϊμςχμ ρςημ κξσζάμα, ιδιαάςεοα ςξσ ελαιξλΩδξσ. Ιαθόπ η 

βαρικΫ εκπαάδεσρη Ρετ και μαγεάοχμ εάμαι “ΓαλλικΫπ ρυξλΫπ”, η ενειδάκεσρη ρςημ ΙοηςικΫ 

Ιξσζάμα και ςιπ ιδιαιςεοϊςηςΪπ ςηπ κοάμεςαι κοάριμη για ςημ διεσκϊλσμρη ςηπ Ϊμςανηπ Ιοηςικόμ 

πιΩςχμ ρςα μεμξϋ ςξσπ. Δπάρηπ, η ενξικεάχρη με ςημ υοΫρη κΩπξιχμ ιδιαάςεοχμ ςξπικόμ 

ποξψϊμςχμ (ελαιϊλαδξ, νιμϊυξμςοξπ, Ωγοια υϊοςα, ρςΩκα, βϊςαμα κα) θα ποξχθΫρει ςξμ 

πειοαμαςιρμϊ και ςημ ρςαδιακΩ ασναμϊμεμη εμτΩμιρη ςηπ ΙοηςικΫπ Ιξσζάμαπ ρε gourmet πιΩςα 

και ερςιαςϊοια. Για ςημ απξςελερμαςικϊςεοη σλξπξάηρη ςχμ ποξγοαμμΩςχμ καςΩοςιρηπ για 

Ρετ και μαγεάοξσπ, ποξςεάμεςαι:  

 η ρσμεογαράα με ςιπ Ϋδη σπΩουξσρεπ δξμΪπ καςΩοςιρηπ μαγεάοχμ (ΡυξλΫ ΞΑΔΔ, ΞΔΙ, 

ιδιχςικΪπ ρυξλΪπ μαγειοικΫπ κα) για ςημ Ϊμςανη ςηπ ΙοηςικΫπ Ιξσζάμαπ ρςξ Ϋδη σπΩουχμ 

εκπαιδεσςικϊ ποϊγοαμμα 

 η ρσμεογαράα με ρσλλξγικξϋπ τξοεάπ ϊπχπ ςξ Chef's Club, για ςημ σλξπξάηρη μιαπ 

ποχςξβξσλάαπ πξσ δεμ θα πεοιξοάζεςαι γεχγοατικΩ ρςημ πεοιξυΫ ςηπ ΙοΫςηπ και θα 

Ϊυει μεγαλϋςεοξ κϋοξπ και ανάα για ςξσπ εκπαιδεσϊμεμξσπ μΩγειοεπ 

 η δημιξσογάα ςαυϋοσθμχμ ποξγοαμμΩςχμ ενειδάκεσρηπ για Ρετ και μΩγειοεπ πξσ Ϋδη 

εογΩζξμςαι και επιθσμξϋμ μα απξκςΫρξσμ κΩπξιεπ επιπλΪξμ γμόρειπ, θεχοηςικΪπ και 

ποακςικΪπ, ξι ξπξάεπ θα ρσμξδεϋξμςαι απϊ ςημ απξμξμΫ βεβαάχρηπ παοακξλξϋθηρηπ. 
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2. Οοόγοαμμα έοεσμαπ και καςάοςιρηπ επαγγελμαςιώμ για ςημ υοήρη ςξσ ελαιξλάδξσ 

ρςξ ςηγάμιρμα 

ΔεδξμΪμηπ ςηπ ρημαράαπ πξσ Ϊυει ςξ παοθΪμξ ελαιϊλαδξ για ςημ ΙοΫςη και ςηπ καθιεοχμΪμηπ 

ποακςικΫπ για ςημ υοΫρη τσςικόμ λαδιόμ ρςξμ υόοξ ςηπ ερςάαρηπ, απξςελεά μεγΩλη αμΩγκη η 

εκπαάδεσρη μαγεάοχμ και Chef ρςιπ ςευμικΪπ ςηγαμάρμαςξπ με ελαιϊλαδξ (κσοάχπ καςΩ ςημ 

υοΫρη τοιςΪζαπ), κΩςι ρςξ ξπξάξ μπξοεά μα ρσμειρτΪοει η ΚΪρυη Αουιμαγεάοχμ ΙοΫςηπ. 

Οοξςεάμεςαι μα γάμει ποξρπΩθεια εϋοερηπ υοημαςξδξςικξϋ ποξγοΩμμαςξπ ρςξ ξπξάξ θα 

μπξοξϋρε μα εμςαυθεά η ρσγκεκοιμΪμη δοΩρη. ξ ποϊγοαμμα εάμαι απαοαάςηςξ μα ρυεδιαρςεά 

ρε δϋξ τΩρειπ:   

Α’ Φάση – Έρευμα     

Ζ σλξπξάηρη εμϊπ εοεσμηςικξϋ ποξγοΩμμαςξπ ρε ρσμεογαράα και με εοεσμηςικΩ ιδοϋμαςα πξσ 

αρυξλξϋμςαι με ςξ ελαιϊλαδξ, για ςημ διεναγχγΫ δξκιμόμ και αμαλϋρεχμ πξσ θα δόρξσμ 

ρσγκεκοιμΪμα ρσμπεοΩρμαςα ρυεςικΩ με ςιπ ιδαμικΪπ ςευμικΪπ για ςημ υοΫρη ςξσ ελαιξλΩδξσ 

ρςξ ςηγΩμιρμα (μα γάμξσμ δξκιμΪπ ρε πεδάα ϊπχπ: ιδαμικΪπ θεομξκοαράεπ, πϊρεπ τξοΪπ εάμαι 

δσμαςΫ η επαμαυοηριμξπξάηρη ςξσ ελαιξλΩδξσ ρςξ ςηγΩμιρμα, τιλςοΩοιρμα, ιδαμικΪπ ςευμικΪπ 

και θεομξκοαράεπ για διατξοεςικΩ ποξψϊμςα κα).    

Β’ Φάση – εμιμάρια   

Ξ ρυεδιαρμϊπ και η διξογΩμχρη ρειοΩπ ρεμιμαοάχμ (ρε κΩθε Μξμϊ) για ςημ καςΩοςιρη – 

θεχοηςικΫ και ποακςικΫ – ςχμ επαγγελμαςιόμ (μαγεάοχμ και chef) ρςημ υοΫρη ςξσ 

ελαιξλΩδξσ ρςξ ςηγΩμιρμα. 

 

3. Ιαςάοςιρη εογαζξμέμχμ ερςίαρηπ και ςξσοιρμξύ για ςημ ρχρςή ποξβξλή ςηπ 

Ιοηςικήπ Ιξσζίμαπ και ςχμ ςξπικώμ ποξψόμςχμ 

α ερςιαςϊοια, πΪοα απ' ςημ ποξρτξοΩ σπηοεριόμ ράςιρηπ λειςξσογξϋμ χπ υόοξι  κξιμχμικΫπ 

εκπαάδεσρηπ, ποξβΩλλξμςαπ κόδικεπ ρσμπεοιτξοΩπ, ρςξιυεάα ςηπ ςξπικΫπ ςασςϊςηςαπ, 

ιρςξοάαπ, και γαρςοξμξμικΫπ παοΩδξρηπ – υόοξι ϊπξσ ξι θαμόμεπ Ϊουξμςαι ρε επατΫ με ςιπ 

αουΪπ και ποακςικΪπ ςξσ ςξπικξϋ διαςοξτικξϋ πξλιςιρμξϋ. Κϊγχ ςξσ διςςξϋ ασςξϋ οϊλξσ ςχμ 

ερςιαςξοάχμ, η καςΩοςιρη ςχμ σπαλλΫλχμ ςξσπ εάμαι ποχςαουικΫπ ρημαράαπ, καθόπ ασςξά θα 

λειςξσογΫρξσμ χπ Ωςσπξι ποΪρβειπ – τξοεάπ πξλιςιρμξϋ - ςξσ Ιοηςικξϋ Διαςοξτικξϋ 

Οξλιςιρμξϋ, εκπαιδεϋξμςαπ με ςημ ρειοΩ ςξσπ ςξσπ πελΩςεπ. Ρςϊυξπ ςχμ ποξγοαμμΩςχμ 

καςΩοςιρηπ θα εάμαι η απϊκςηρη θεχοηςικΫπ γμόρηπ γϋοχ απϊ ςξ Ιοηςικϊ Διαςοξτικϊ 

Οοϊςσπξ, ςα ςξπικΩ ποξψϊμςα, ςιπ διαδικαράεπ παοαγχγΫπ και ςξσ Ιοηςικξϋ Διαςοξτικξϋ 

Οξλιςιρμξϋ, καθόπ και η εκπαάδεσρη ρυεςικΩ με ςημ επιθσμηςΫ πξιϊςηςα ςχμ παοευϊμεμχμ 

σπηοεριόμ ρςξ ρΪοβιπ και ςημ εμημΪοχρη, ξϋςχπ όρςε ασςΫ μα εάμαι αμςιποξρχπεσςικΫ ςηπ 

ΙοηςικΫπ τιλξνεμάαπ ςηπ ξπξάα θα ρσμαμςξϋραμ ξι πελΩςεπ εΩμ Ϋςαμ καλερμΪμξι ρ' Ϊμα 

ιδιχςικϊ κοηςικϊ ςοαπΪζι.  

Ξι ξμΩδεπ επαγγελμαςικόμ πξσ κοάμεςαι ϊςι ποΪπει μα λΩβξσμ μΪοξπ ρςξ ρσγκεκοιμΪμξ 

ποϊγοαμμα καςΩοςιρηπ εάμαι ξι ιδιξκςΫςεπ και σπΩλληλξι ερςιαςξοάχμ και νεμξδξυεάχμ πξσ 

απαρυξλξϋμςαι ρε επιριςιρςικΪπ θΪρειπ και Ϊουξμςαι ρε επατΫ με ςξσπ πελΩςεπ. Κϊγχ ςηπ 

ρσμευξϋπ επατΫπ με ςξσοάρςεπ για ςημ παοξυΫ πληοξτξοιόμ, παοϊςι ϊυι ρςημ παοξυΫ 

επιριςιρςικόμ σπηοεριόμ, κοάμεςαι ϊςι θα Ϋςαμ απαοαάςηςη η καςΩοςιρη νεμαγόμ, σπαλλΫλχμ 

ςηπ σπξδξυΫπ και σπεϋθσμχμ δημξράχμ ρυΪρεχμ νεμξδξυειακόμ μξμΩδχμ, καθόπ και 
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σπαλλΫλξσπ ςξσοιρςικόμ γοατεάχμ. ΑμΩλξγα με ςιπ ιδιαιςεοϊςηςεπ ςχμ θΪρεχμ εογαράαπ ςξσπ, 

ςα ποξγοΩμμαςα καςΩοςιρηπ θα μπξοξϋμ μα ποξραομϊζξμςαι ρςημ κΩθε ξμΩδα ρςϊυξσ.  

ΟΪοαμ ςηπ αϋνηρηπ ςηπ ποξβξλΫπ ςηπ ΙοηςικΫπ ΔιαςοξτΫπ και ςχμ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ απϊ ςημ 

καςΩοςιρη ςχμ παοαπΩμχ ξμΩδχμ εογαζξμΪμχμ, η δοΩρη ασςΫ θα βξηθΫρει ρςημ καθιΪοχρη 

ςηπ ΙοΫςηπ χπ Γαρςοξμξμικϊ Οοξξοιρμϊ, καθόπ θα κΩμει ςημ γαρςοξμξμάα κεμςοικϊ και 

αμαπϊρπαρςξ κξμμΩςι ςχμ παοευϊμεμχμ ςξσοιρςικόμ και επιριςιρςικόμ σπηοεριόμ.  

4. Ιαςάοςιρη επιυειοημαςιώμ και εογαζξμέμχμ ρςξμ ςξμέα ςηπ παοαγχγήπ ποξψόμςχμ 

διαςοξτήπ 

Ζ ποξβξλΫ ςηπ ΙοηςικΫπ ΔιαςοξτΫπ θα ασνΫρει ςημ ζΫςηρη για ςξπικΩ ποξψϊμςα, κΩςι πξσ 

ποξωπξθΪςει ςημ ϋπαονη ποξψϊμςχμ Ωοιρςηπ πξιϊςηςαπ ρςημ αγξοΩ, ξϋςχπ όρςε ασςΩ μα 

επιβεβαιόρξσμ ςιπ ποξρδξκάεπ ςχμ αγξοαρςόμ για ςημ σφηλΫ γεσρςικΫ και διαςοξτικΫ ςξσπ 

ανάα και μα ασνΫρξσμ πεοαιςΪοχ ςημ ζΫςηρη. Ιϋοιξι Ωνξμεπ ςηπ πξιϊςηςαπ ςχμ ποξψϊμςχμ 

διαςοξτΫπ εάμαι η σγιειμΫ, η θοεπςικΫ ανάα, η γεϋρη, η ρσρκεσαράα, η εμτΩμιρη και η 

πληοξτϊοηρη για ςξ ποξψϊμ. Ιαθόπ ξι ςευμξλξγικΪπ ενελάνειπ ποξυχοξϋμ ρσμευόπ αλλΩ δεμ 

σπΩουει ξογαμχμΪμξπ μηυαμιρμϊπ για ςημ εμημΪοχρη ςχμ παοαγχγόμ και ςημ διεσκϊλσμρη 

ςηπ σιξθΪςηρηπ ςηπ μΪαπ γμόρηπ ρςημ διαδικαράα παοαγχγΫπ, κοάμεςαι κοάριμη η δημιξσογάα 

ενειδικεσμΪμχμ ποξγοαμμΩςχμ καςΩοςιρηπ για ςξσπ επιυειοημαςάεπ (κσοάχπ μικοξ-μεραάξσπ) 

και ςξσπ εογαζϊμεμξσπ ρςξμ ςξμΪα ςηπ παοαγχγΫπ ποξψϊμςχμ διαςοξτΫπ. Αμςικεάμεμξ ςξσ 

ποξγοΩμμαςξπ καςΩοςιρηπ εάμαι η θεχοηςικΫ καςΩοςιρη ρε θΪμαςα πξιϊςηςαπ, μΪεπ 

ςευμξλξγικΪπ εταομξγΪπ, διαδικαράεπ ελΪγυξσ, ποακςικΪπ μΩοκεςιμγκ αλλΩ και η παοξσράαρη 

ςχμ διεθμόμ ςΩρεχμ και καλόμ ποακςικόμ ρςξμ υόοξ ςχμ ςοξτάμχμ. Ρςϊυξπ θα εάμαι η 

διεϋοσμρη ςξσ ξοάζξμςα ρκΪφηπ ςχμ επιυειοημαςικόμ και η παοξυΫ ρσγκεκοιμΪμχμ 

ποξςΩρεχμ και εογαλεάχμ για ςημ αμαβΩθμιρη ςηπ πξιϊςηςαπ παοαγχγΫπ ςχμ ςξπικόμ 

ποξψϊμςχμ. Ζ διεναγχγΫ ςχμ ποξγοαμμΩςχμ καςΩοςιρηπ, για ςημ επάςεσνη ςηπ μΪγιρςηπ 

απξςελερμαςικϊςηςαπ, ποξςεάμεςαι μα γάμει με ςημ μξοτΫ workshops πξσ θα ρσμδσΩζξσμ ςημ 

θεχοηςικΫ γμόρη με ςημ ποακςικΫ ενΩρκηρη ρε καθξδηγξϋμεμξ και ποξρςαςεσμΪμξ 

εκπαιδεσςικϊ πεοιβΩλλξμ. Για ςημ σλξπξάηρη ςηπ ρσγκεκοιμΪμηπ δοΩρηπ θα μπξοξϋρε μα 

επιδιχυθεά η ρϋμαφη ρσμεογαράαπ με εθμικξϋπ τξοεάπ ϊπχπ ξ ΔΞΛΛΔΥ, ανιξπξιόμςαπ ςξ 

ενειδικεσμΪμξ ποξρχπικϊ, ςημ εμπειοάα και ςξσπ πϊοξσπ ςξσπ, ασνΩμξμςαπ ςξ κϋοξπ και ςημ 

βαοϋςηςα ςξσ εγυειοΫμαςξπ και εναρταλάζξμςαπ ςημ καθιΪοχρΫ ςξσπ χπ θερμξϋπ για ςημ 

αμΩπςσνη ςχμ Λικοξ-Λεραάχμ ΔπιυειοΫρεχμ ςηπ ΙοΫςηπ.  

5. Ιαςάοςιρη μελώμ κξιμχμικώμ επιυειοήρεχμ 

Ζ δοαρςηοιξπξάηρη ρςξμ υόοξ ςηπ κξιμχμικΫπ ξικξμξμάαπ, απξςελεά μια εμεογηςικΫ 

παοΪμβαρη πξσ ενελάρρεςαι ρςξ πλαάριξ ςχμ αγξοόμ και ςηπ κξιμχμάαπ γεμικϊςεοα και πξσ 

αμενΩοςηςα απϊ ςη μξμικΫ σπϊρςαρη ςχμ τξοΪχμ ςηπ ρυεςάζεςαι με ςημ αουΫ ςηπ 

δημξκοαςικΫπ ξογΩμχρηπ, ρςηοάζεςαι ρε μια εσοεάα κξιμχμικΫ βΩρη, σιξθεςεά ρσλλξγικΩ 

κοιςΫοια καςαμξμΫπ κεοδόμ, αμαπςϋρρει μια ιδιαάςεοη ρυΪρη αλληλεγγϋηπ με ςξ πεοιβΩλλξμ 

ςηπ και ποξχθεά ςημ κξιμχμικΫ ρσμξυΫ. Ξι ξογαμιρμξά ςηπ κξιμχμικΫπ ξικξμξμάαπ (κξιμχμικΪπ 

επιυειοΫρειπ) δημιξσογξϋμ θΪρειπ απαρυϊληρηπ ρϋμτχμα με ςιπ αουΪπ ςηπ κξιμχμικΫπ 

αλληλεγγϋηπ (εογαριακΫ εμρχμΩςχρη ςχμ κξιμχμικόμ ξμΩδχμ, πξσ εάμαι απξκλειρμΪμεπ απϊ 

ςημ αγξοΩ εογαράαπ), εμό ρε πξλλΪπ πεοιπςόρειπ παοΪυξσμ κξιμχτελεάπ σπηοεράεπ. Ζ πιξ 
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ρημαμςικΫ και γμχρςΫ μξοτΫ κξιμχμικΫπ επιυεάοηρηπ ςηπ ΙοΫςηπ εάμαι ασςΫ ςχμ γσμαικεάχμ 

αγοξςικόμ ρσμεςαιοιρμόμ, ξι ξπξάξι ανιξπξιόμςαπ ςξπικξϋπ πϊοξσπ, δημιξσογξϋμ μΪεπ θΪρειπ 

εογαράαπ και ρςηοάζξσμ ρημαμςικΩ ςημ ςξπικΫ ξικξμξμάα, εμό ρημαμςικΫ εάμαι και η λειςξσογάα 

ςχμ ΟοξρςαςεσμΪμχμ Οαοαγχγικόμ Δογαρςηοάχμ Αςϊμχμ με Αμαπηοάα (ΟΟΔ ΑμεΑ) ςα ξπξάα 

δάμξσμ ςη δσμαςϊςηςα ρςα ΑμεΑ μα εμςαυθξϋμ ρςημ παοαγχγικΫ διαδικαράα δημιξσογόμςαπ, 

μ΄ ασςϊ ςξμ ςοϊπξ, ςιπ ποξωπξθΪρειπ για ςημ ασςϊμξμη Ϋ ημιασςϊμξμη διαβάχρΫ ςξσπ.  

Κϊγχ ςηπ ιδιαιςεοϊςηςαπ ςχμ επιυειοΫρεχμ ασςόμ, ςχμ πξλλαπλόμ χτελειόμ απϊ ςημ 

αμαβΩθμιρη και σπξρςΫοινΫ ςξσπ, ςηπ δοαρςηοιξπξάηρΫπ ςξσπ ρε ϊλη ςημ ΙοΫςη και ιδιαάςεοα 

ρςημ εμδξυόοα, και ςηπ δσμαςϊςηςαπ ανιξπξάηρηπ ςηπ ΙοηςικΫπ ΔιαςοξτικΫπ ΟαοΩδξρηπ χπ 

πϊοξ για ςημ αμΩπςσνη επιυειοημαςικόμ δοαρςηοιξςΫςχμ, κοάμεςαι απαοαάςηςη η δημιξσογάα 

ενειδικεσμΪμχμ ποξγοαμμΩςχμ καςΩοςιρηπ. α ποξγοΩμμαςα ασςΩ θα Ϊυξσμ ραμ ρςϊυξ ςημ 

εκπαάδεσρη ςχμ μελόμ ςχμ κξιμχμικόμ επιυειοΫρεχμ ρςημ παοαγχγΫ και διΩθερη ποξψϊμςχμ 

διαςοξτΫπ καθόπ και ρςημ διξογΩμχρη και παοξυΫ σπηοεριόμ γαρςοξμξμικξϋ ςξσοιρμξϋ. α 

αμςικεάμεμα καςΩοςιρηπ θα κιμξϋμςαι ρςιπ άδιεπ θεμαςικΪπ καςηγξοάεπ με ασςΩ ςχμ 

επιυειοημαςιόμ και εογαζξμΪμχμ ρε επιυειοΫρειπ παοαγχγΫπ ςοξτάμχμ, ατξϋ ϊμχπ 

ποξραομξρςξϋμ ρςξ ποξτάλ και ςιπ ιδιαιςεοϊςηςεπ ςχμ ξμΩδχμ ρςϊυξσ. Ρςξιυεάα πξσ θα 

ποξρςεθξϋμ ρςημ εκπαάδεσρη θα εάμαι η διξογΩμχρη και σλξπξάηρη δοΩρεχμ γαρςοξμξμικξϋ 

ςξσοιρμξϋ (ϊπχπ μαθΫμαςα κοηςικΫπ κξσζάμαπ και ρεμιμΩοια παοαρκεσΫπ ςξπικόμ 

ποξψϊμςχμ), καθόπ ςξ Ϊμςξμα ποξρχπικϊ ρςξιυεάξ ςχμ ξογαμιρμόμ ασςόμ δάμει μεγΩλεπ 

ποξξπςικΪπ ρςημ αμΩπςσνη ςΪςξιχμ δοΩρεχμ για ϊρξσπ εμδιατΪοξμςαι μα Ϊοθξσμ ρε επατΫ με 

ςημ γμΫρια και ζόρα γαρςοξμξμικΫ παοΩδξρη ςξσ μηριξϋ.  

ΟαοΩπλεσοξπ ρςϊυξπ ςξσ ποξγοΩμμαςξπ καςΩοςιρηπ θα εάμαι η εμάρυσρη ςηπ ασςξπεπξάθηρηπ 

ςχμ κξιμχμικόμ επιυειοΫρεχμ και ςχμ μελόμ ςξσπ χπ εμεογΩ μΪλη ςξσ ξικξμξμικξϋ 

ρσρςΫμαςξπ, αλλΩ και ςηπ αμςάληφΫπ ςξσπ χπ τξοΪχμ ςξσ Ιοηςικξϋ Διαςοξτικξϋ Οξλιςιρμξϋ, 

ςξ ξπξάξ θα βξηθΫρει ρςημ αϋνηρη ςξσ αοιθμξϋ ςΪςξιχμ επιυειοΫρεχμ ρςημ ΙοΫςη και ςημ 

αϋνηρη ςηπ ποξρτξοΩπ άρχμ εσκαιοιόμ ρε εσαάρθηςεπ κξιμχμικΪπ ξμΩδεπ.  
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ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ και μΪα γεμιΩ 

Κϊγχ ςχμ ρϋγυοξμχμ διαςοξτικόμ ποξβλημΩςχμ, ςηπ επιδημάαπ ςηπ παυσραοκάαπ και ςξσ 

ρσμευόπ ασναμϊμεμξσ αοιθμόμ παιδιόμ και ετΫβχμ πξσ εμταμάζξσμ ποξβλΫμαςα σγεάαπ πξσ 

ρυεςάζξμςαι με ςημ διαςοξτΫ (διαβΫςηπ, δσρκξιλιϊςηςα, αμαιμάα κα), καθόπ και ςχμ υαμηλόμ 

πξρξρςόμ σιξθΪςηρηπ μιαπ μερξγειακξϋ-ςϋπξσ ΔιαςοξτΫπ απϊ παιδιΩ και ετΫβξσπ ρςημ 

ΔλλΩδα, κοάμεςαι επεάγξσρα η λΫφη μΪςοχμ για ςημ αλλαγΫ ςχμ αμςιλΫφεχμ και ποακςικόμ 

πξσ Ϊυξσμ ξδηγΫρει ρςημ ρημεοιμΫ καςΩρςαρη. Θδιαάςεοα αμηρσυηςικϊ εάμαι ϊςι η ΙοΫςη, ϊπξσ 

διαμξοτόθηκε και εταομϊρςηκε ςξ Ιοηςικϊ Διαςοξτικϊ Οοϊςσπξ με ςα απξδεδειγμΪμα ξτΪλη 

ρςημ σγεάα και ςημ μακοξζχάα, καςΪυει ςημ 5η θΪρη ρςημ Δσοόπη ρςα πξρξρςΩ ςχμ σπΪοβαοχμ 

και παυϋραοκχμ παιδιόμ ηλικάαπ 7-11 εςόμ και ςημ 1η θΪρη ρςιπ ηλικάεπ 13-17 εςόμ με 

διΩτξοα δΪκα πξρξρςιαάχμ μξμΩδχμ απϊ ςημ Αγγλάα, η ξπξάα βοάρκεςαι ρςη 2η θΪρη. Έμα ρςα 

ςοάα Ιοηςικϊπξσλα εάμαι σπΪοβαοξ Ϋ παυϋραοκξ. Ιαθόπ ςα σπΪοβαοα και παυϋραοκα παιδιΩ 

διαςοΪυξσμ ασνημΪμξ κάμδσμξ μα εμταμάρξσμ διΩτξοα ποξβλΫμαςα σγεάαπ ςϊρξ καςΩ ςημ 

παιδικΫ ηλικάα, ϊρξ και καςΩ ςημ εμΫλικη ζχΫ, η σιξθΪςηρη εμϊπ σγιειμξϋ διαςοξτικξϋ 

ποξςϋπξσ απξςελεά αδιαποαγμΩςεσςη ρσμθΫκη για ςημ εναρτΩλιρη ςηπ πξιϊςηςαπ ζχΫπ ςχμ 

μελλξμςικόμ γεμεόμ. Λε ςημ σλξπξάηρη μιαπ ρειοΩπ ποχςξβξσλιόμ με κεμςοικϊ Ωνξμα ςα 

παιδιΩ και ςξσπ μΪξσπ, η ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ θα ποξρτΪοει ρςημ βελςάχρη ςηπ πξιϊςηςαπ ζχΫπ 

ςξσπ ςόοα και μελλξμςικΩ, διαμξοτόμξμςαπ παοΩλληλα ςξσπ ρσμειδηςξπξιημΪμξσπ πξλάςεπ 

και καςαμαλχςΪπ ςξσ αϋοιξ. ΑσςΫ θα απξςελΪρει και μια απ‟ ςιπ κεμςοικΪπ δοΩρειπ πξσ θα 

κΩμξσμ δσμαςΫ ςημ δημιξσογάα ςξσ «ΙιμΫμαςξπ» για ςημ επιρςοξτΫ ρςημ ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ.  

1. Δημιξσογία ποξγοάμμαςξπ εμημέοχρηπ για ςημ σιξθέςηρη ςηπ Ιοηςικήπ Διαςοξτήπ 

χπ σγιειμό ποόςσπξ διαςοξτήπ για παιδιά και έτηβξσπ 

ΟοχςαουικΫπ ρημαράαπ για ςημ καθιΪοχρη ςχμ βΩρεχμ για ςημ αλλαγΫ ςχμ ζημιξγϊμχμ 

διαςοξτικόμ και καςαμαλχςικόμ ρσμηθειόμ ςχμ ρημεοιμόμ παιδιόμ και ετΫβχμ, εάμαι η 

διξογΩμχρη ποξγοαμμΩςχμ εμημΪοχρηπ. Για ςημ εσαιρθηςξπξάηρη ασςΫπ ςηπ εσαάρθηςηπ 

ξμΩδαπ πληθσρμξϋ, θα υοειαρςεά μα ρυεδιαρςξϋμ ειδικΩ εμημεοχςικΩ ποξγοΩμμαςα ρε 

ρσμεογαράα με ενειδικεσμΪμξσπ Διαιςξλϊγξσπ – Διαςοξτξλϊγξσπ, φσυξλϊγξσπ και 

εκπαιδεσςικξϋπ, ξϋςχπ όρςε μα πεοΩρξσμ απξςελερμαςικΩ ςα απαοαάςηςα μημϋμαςα, 

τοξμςάζξμςαπ ςασςϊυοξμα μα μημ ςξσπ δημιξσογΫρξσμ αάρθημα καςχςεοϊςηςαπ Ϋ απϊοοιφηπ. 

Για μα εάμαι απξςελερμαςικΪπ, ξι δοΩρειπ εμημΪοχρηπ θα ποΪπει μα πεοιλαμβΩμξσμ, πΪοα απϊ 

ξμιλάεπ, και ξπςικξακξσρςικϊ σλικϊ πξσ μα ποξδιαθΪςει ρχρςΩ ςα παιδιΩ και ςξσπ μΪξσπ ποξπ 

ςημ σιξθΪςηρη μιαπ πιξ σγιειμΫπ διαςοξτικΫπ επιλξγΫπ, και δη ςξσ Ιοηςικξϋ Διαςοξτικξϋ 

Οοξςϋπξσ. Έμταρη θα ποΪπει μα δξθεά ρςημ παοξσράαρη θεςικόμ ποξςϋπχμ ποξπ σιξθΪςηρη 

και ϊυι ςϊρξ ςχμ ρημεοιμόμ αομηςικόμ ποξςϋπχμ ποξπ απξτσγΫ, καθόπ ασςϊ μπξοεά μα 

δημιξσογΫρει Ωομηρη ρε παιδιΩ και ιδιαάςεοα Ϊτηβξσπ. Ρςϊυξπ εάμαι ςα εμημεοχςικΩ 

ποξγοΩμμαςα μα γάμξσμ ρε ρσμεογαράα με ςιπ σπηοεράεπ ποχςξβΩθμιαπ και δεσςεοξβΩθμιαπ 

εκπαάδεσρηπ, ρσλλϊγξσπ εκπαιδεσςικόμ/παιδαγχγόμ και ρσλλϊγξσπ μΪχμ και κηδεμϊμχμ, μα 

καλϋφξσμ ϊλξ ςξ τΩρμα ςηπ ΙοΫςηπ, αρςικΩ κΪμςοα και εμδξυόοα.  

2. Οοχςξβξσλία για ςημ εμημέοχρη και εσαιρθηςξπξίηρη εκπαιδεσςικώμ και γξμέχμ 

και κηδεμόμχμ για ςημ ρημαρία ςηπ σγιειμήπ διαςοξτήπ, ςξμ οόλξ ςξσπ ρςημ 

σιξθέςηρη σγιειμώμ διαςοξτικώμ ποξςύπχμ από ςα παιδιά και ςα ξτέλη ςηπ 
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Ιοηςικήπ Διαςοξτήπ. 

ΟΪοα απϊ ςξσπ πεοιβαλλξμςικξϋπ και κξιμχμικξξικξμξμικξϋπ παοΩγξμςεπ πξσ ρσμβΩλξσμ ρςημ 

αμΩπςσνη ςηπ παιδικΫπ παυσραοκάαπ, κεμςοικΫπ ρημαράαπ εάμαι και ξ οϊλξπ ςχμ γξμΪχμ.  Δάμαι 

νεκΩθαοξ ϊςι ςξ ξικξγεμειακϊ πεοιβΩλλξμ εσθϋμεςαι ρε ρημαμςικϊ βαθμϊ για ςημ δημιξσογάα 

ςηπ παυσραοκάαπ, αλλΩ διαδοαμαςάζει και ρημαμςικϊ οϊλξ ρςημ αμςιμεςόπιρΫ ςηπ. Ξι 

παυϋραοκξι γξμεάπ ςεάμξσμ μα Ϊυξσμ παυϋραοκα παιδιΩ, κληοξδξςόμςαπ ρε ασςΩ, πΪοα απϊ 

ςα γξμάδιΩ ςξσπ, και ςιπ διαςοξτικΪπ ςξσπ ρσμΫθειεπ. Ξι γξμεάπ εσθϋμξμςαι για ςα ςοϊτιμα πξσ 

σπΩουξσμ διαθΪριμα ρςξ ρπάςι, καθόπ και για ςξ ποϊγοαμμα ςχμ γεσμΩςχμ, εμό ςασςϊυοξμα 

απξςελξϋμ ποϊςσπα για ςα παιδιΩ, ςϊρξ ϊρξμ ατξοΩ ρςη διαςοξτΫ, ϊρξ και ρςη ρχμαςικΫ 

δοαρςηοιϊςηςα. Δπάρηπ, εάμαι ανιξρημεάχςξ ςξ γεγξμϊπ ϊςι πεοάπξσ 50% ςχμ γξμΪχμ δεμ 

αμαγμχοάζει ςημ παοξσράα ςξσ ασνημΪμξσ ρχμαςικξϋ βΩοξσπ ρςξ παιδά και Ωοα δεμ αμαζηςΩ 

καθϊλξσ Ϋ αογεά μα αμαζηςΫρει ςημ καςΩλληλη θεοαπεάα. Αμςάρςξιυα ρημαμςικϊπ εάμαι ξ οϊλξπ 

ςχμ εκπαιδεσςικόμ ρςημ διαπαιδαγόγηρη και ςημ σιξθΪςηρη σγιειμόμ ςοϊπχμ ζχΫπ. Γι' ασςϊ 

κοάμεςαι απαοαάςηςξ η ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ μα λΩβει ςημ ποχςξβξσλάα για ςημ εμημΪοχρη 

εκπαιδεσςικόμ και γξμΪχμ και κηδεμϊμχμ.  

Ρςϊυξπ ςηπ εμημΪοχρηπ θα εάμαι η εσαιρθηςξπξάηρη ςξσπ ρυεςικΩ με ςξσπ κιμδϋμξσπ ςηπ 

παυσραοκάαπ, ςημ ρημαράα ςηπ σγιειμΫπ διαςοξτΫπ, αλλΩ και ςξσ οϊλξσ (και ςηπ εσθϋμηπ) ςξσπ 

ρςημ σιξθΪςηρη σγιειμόμ διαςοξτικόμ ποξςϋπχμ απϊ ςα παιδιΩ και ςξσπ ετΫβξσπ. ξ Ιοηςικϊ 

Διαςοξτικϊ Οοϊςσπξ θα παοξσριαρςεά χπ σγιειμΫ εμαλλακςικΫ ςξσ ρϋγυοξμξσ ςοϊπξσ 

διαςοξτΫπ, η ξπξάα Ϊυει απξδεδειγμΪμα ξτΪλη για ςημ σγεάα και απξςελεά αμαπϊρπαρςξ 

κξμμΩςι ςξσ πξλιςιρςικξϋ μαπ πλξϋςξσ. Ζ αλλαγΫ ςηπ διαςοξτικΫπ ρσμπεοιτξοΩπ εάμαι μια 

πξλϋπλεσοη και ρςαδιακΫ διαδικαράα η ξπξάα απαιςεά υοϊμξ, σπξμξμΫ και μεγΩλη ποξρπΩθεια 

ςϊρξ απϊ ςα παιδιΩ ϊρξ και απϊ ςξσπ γξμεάπ ςξσπ και ςξμ κξιμχμικϊ ςξσπ πεοάγσοξ, και η 

Ωμερη και ξλξκληοχμΪμη πληοξτϊοηρη για ςξμ ςοϊπξ πξσ μπξοεά μα γάμει ασςϊ θα επιςαυϋμει 

ςημ λΫφη ςχμ απαοαάςηςχμ μΪςοχμ ποξπ ςημ καςεϋθσμρη ασςΫ. 

Μα ρημειχθεά ϊςι η αϋνηρη ςηπ αάρθηρηπ ςηπ αμαγκαιϊςηςαπ απϊ ςιπ ξικξγΪμειεπ και ςξ ρόμα 

ςχμ εκπαιδεσςικόμ ρςημ ΙοΫςη θα δημιξσογΫρει μια δσμαςΫ τχμΫ ρε παμελλΫμιξ επάπεδξ, 

τΪομξμςαπ ρςξ ποξρκΫμιξ ςα ποξβλΫμαςα ςχμ ρημεοιμόμ διαςοξτικόμ ρσμηθειόμ παιδιόμ και 

ετΫβχμ, κΩςι ςξ ξπξάξ θα ποξβΩλει ςημ ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ χπ Ϊμα εμαλλακςικϊ σγιειμϊ 

ποϊςσπξ, και η ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ χπ Ϊμαμ τξοΪα πξσ δερμεϋεςαι ποαγμαςικΩ για ςημ 

επάςεσνη αειτϊοξσ αμΩπςσνηπ ρςξ μηρά επεμδϋξμςαπ ρςιπ μΪεπ γεμιΪπ.  

3. Δημιξσογία “εκπαιδεσςικήπ βαλίςραπ” για εκπαιδεσςικξύπ για ςημ σλξπξίηρη 

ασςόμξμχμ παοξσριάρεχμ ρε παιδιά με θέμα ςημ σγιειμό Ιοηςικό Διαςοξτικό 

Οοόςσπξ 

Για ςημ διεσκϊλσμρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ ρςη διαδικαράα εμημΪοχρηπ και εσαιρθηςξπξάηρηπ 

ςχμ παιδιόμ ρυεςικΩ με ςημ σγιειμΫ κοηςικΫ διαςοξτΫ, κοάμεςαι ρκϊπιμη η δημιξσογάα μιαπ 

“εκπαιδεσςικΫπ βαλάςραπ” πξσ θα πεοιλαμβΩμει εκπαιδεσςικΪπ δοαρςηοιϊςηςεπ γϋοχ απ' ςημ 

ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ, ςα ςξπικΩ ποξψϊμςα, ςημ σγιειμΫ διαςοξτΫ, ςημ σγεάα, ςα γεϋμαςα κα. Ξι 

εκπαιδεσςικΪπ δοαρςηοιϊςηςεπ θα Ϊυξσμ ραμ ρςϊυξ ςημ εμημΪοχρη και ςημ αμακΩλσφη, ςϊρξ 

ςηπ ΙοηςικΫπ ΔιαςοξτΫπ, ϊρξ και ςχμ χτΪλιμχμ υαοακςηοιρςικόμ ςχμ διΩτξοχμ ςξπικόμ 

ποξψϊμςχμ, ςξσ ςοϊπξσ δημιξσογάαπ εμϊπ ιρξοοξπημΪμξσ μεμξϋ κλπ. Ζ «εκπαιδεσςικΫ 
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βαλάςρα» θα ρσμπεοιλαμβΩμει ξδηγάεπ για ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ, εμό η μξοτΫ ςηπ θα ςημ κΩμει 

εϋκξλη ρςημ μεςατξοΩ και διαυεάοιρη, δάμξμςαπ ςημ δσμαςϊςηςα μα υοηριμξπξιηθεά απϊ 

πληθόοα ρυξλεάχμ. Για μα ςημ δαμειρςξϋμ, ξι εκπαιδεσςικξά θα υοειΩζεςαι μα κΩμξσμ Ϊμα 

απλϊ αάςημα ρςημ ΟεοιτΪοεια ΙοΫςηπ, ξπϊςε και θα ποξγοαμμαςάζξμςαι ξι ημεοξμημάεπ για ςιπ 

ξπξάεπ θα ςξσπ παοαυχοηθεά. 

Απαοαάςηςη για ςημ δημιξσογάα ςηπ εκπαιδεσςικΫπ βαλάςραπ κοάμεςαι η ρσμεογαράα με 

ξογαμιρμξϋπ πξσ ρσμμεςΪυξσμ ρςημ ΔσοχπαψκΫ Ολαςτϊομα για ςημ ΔιαςοξτΫ και Σγεάα, Ϊυξσμ 

Ϋδη δημιξσογΫρει ενειδικεσμΪμξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ για παιδιΩ και Ϊυξσμ αμΩλξγη εμπειοάα 

απϊ ςημ απξςελερμαςικϊςηςα ςχμ διΩτξοχμ ποξρεγγάρεχμ και παιυμιδιόμ.  
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ 

Δμδεικτικό γαστρομομικό χαρτοφυλάκιο Κρήτης 

Α. Ταγηςό και Οξςό: 

1. ΙοηςικΫ ΔιαςοξτΫ (ιρςξοάα και μελΪςεπ) 

2. ΙοηςικΫ Ιξσζάμα (ρσμςαγΪπ) 

3. ΑγοξςικΩ ποξψϊμςα διαςοξτΫπ  

4. ΛεςαπξιημΪμα ποξψϊμςα διαςοξτΫπ  

5. Ιοαρά και ςρικξσδιΩ 

 

Β. Υώοξι πξσ ξ επιρκέπςηπ έουεςαι ρε επατή με ςημ γαρςοξμξμία ςηπ Ιοήςηπ 

1. Δστιατόρια Σοπικής Κουζίμας 

1.1. ΟιρςξπξιημΪμα ερςιαςϊοια ΙοηςικΫπ Ιξσζάμαπ ΟεοιτΪοειαπ ΙοΫςηπ 

1.2. Ξσζεοά και κατεμεάα με παοαδξριακΩ εδΪρμαςα 

 

2. Ξεμοδοχειακή κουζίμα 

2.1. Δρςιαςϊοια νεμξδξυεάχμ πξσ Ϊυξσμ «ΙοηςικΫ ΓχμιΩ» Ϋ/και ποξρτΪοξσμ κοηςικΩ εδΪρμαςα  

και πληοξτϊοηρη 

 

Γ. Ρςξιυεία & σπηοερίεπ πξσ εμιρυύξσμ ςημ γαρςοξμξμική ςασςόςηςα ςξσ ποξξοιρμξύ   

1. Ιστορία και παράδοση  

1.1. Λσθξλξγάα 

1.2. ΘρςξοικΩ ρςξιυεάα απϊ ςημ αουαιϊςηςα (ρσρυΪςιρη με μιμχικΩ υοϊμια, μξσρεάα κλπ) 

1.3. Οαοαδϊρειπ (καςαγοατΫ ρςξμ τΩκελξ για ςξμ “Ιοηςικϊ Διαςοξτικϊ Οξλιςιρμϊ” ςηπ 

UNESCO) 

 

2. Μουσεία και εκθέσεις 

2.1. ΙΪμςοξ ΙοηςικΫπ Γαρςοξμξμάαπ (θα υοημαςξδξςηθεά απϊ ςξ INTERREG «ΓΔΣΡΘΡ.ΞΣΠ.») 

2.2. Ρπάςι ςξσ Ιοηςικξϋ Ιοαριξϋ ρε ΔατμΪπ και ΥαμιΩ (ρςϊυξπ μα υοημαςξδξςηθξϋμ απϊ ςξ 

Leader+ και μα σλξπξιηθξϋμ απϊ ςξπικξϋπ τξοεάπ) 

2.3. Υαοξσπϊμσλξπ – ΟΩμξομξ 

2.4. Δλαιξσογεάξμ – Δοξμϊμεοξ  ΙιρρΩμξσ 

2.5. Λξσρεάξ ΔλιΩπ – ΙαφαλιαμΩ 

2.6. ΔπιρκΪφιμξι υόοξι πξσ αμαπαοΩγξσμ παοαδξριακΩ επαγγΪλμαςα (Αοϊλιθξπ, Έμαγοξμ, 

ΔαλαμπΪλξπ, ΚσυμξρςΩςηπ κα) 

2.7. ΚαξγοατικΩ μξσρεάα ρςημ πεοιτΪοεια με ρςξιυεάα πξσ δεάυμξσμ ςα εογαλεάα πξσ 

υοηριμξπξιξϋμςαμ παοαδξριακΩ και ρυεςάζξμςαι με ςξμ Ιοηςικϊ Διαςοξτικϊ Οξλιςιρμϊ 

2.8. Δκθεριακξά υόοξι ρε ϊλξ ςξ μηρά πξσ διξογαμόμξμςαι εκθΪρειπ ρυεςικΩ με ςημ διαςοξτΫ, 

ςα ποξψϊμςα και ςξ αγοξςικϊ ςξπάξ (πυ τχςξγοατάαπ, ζχγοατικΫπ κλπ) 
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3. Δκδηλώσεις & Φεστιβάλ  

3.1. ΗεμαςικΩ τερςιβΩλ και γιξοςΪπ γϋοχ απϊ ςα ςξπικΩ ποξψϊμςα  

3.2. ΠακξκΩζαμα 

3.4. Διαγχμιρμξά ΟαοαδξριακΫπ ΙοηςικΫπ ΛαγειοικΫπ 

 

4. ημεία Πώλησης τροφίμωμ και ποτώμ 

4.1. ΙαςαρςΫμαςα με παοαδξριακϊ ποξψϊμςα 

4.2. ΟοαςΫοια παοαδξριακόμ ποξψϊμςχμ (π.υ. ςσοξκξμεάα, κοεξπχλεάα) 

4.3. Λάμι & Ρξϋπεο ΛΩοκες (κσοάχπ ςξπικόμ αλσράδχμ) πξσ διαθΪςξσμ μια αμςιποξρχπεσςικΫ 

επιλξγΫ απϊ υαοακςηοιρςικΩ ποξψϊμςα  

4.4. Ρε ειδικΩ διαμξοτχμΪμξσπ υόοξσπ παοαρκεσΫπ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ (πυ ξιμξπξιεάα) 

4.5. ξσοιρςικΩ μαγαζιΩ  

4.6. Αεοξδοϊμια 

4.7. ΙαςαρςΫμαςα πλξάχμ 

4.8. ΚαψκΪπ αγξοΪπ με ιδιαάςεοξ υοόμα 

 

5. Δπισκέψιμοι χώροι παραγωγής 

5.1. Ξιμξπξιεάα 

5.2. Δλαιξςοιβεάα με ειδικΩ διαμξοτχμΪμξσπ υόοξσπ 

5.3. Γσμαικεάξι αγοξςικξά ρσμεςαιοιρμξά 

5.4. ΔογαρςΫοια και μξμΩδεπ παοαγχγΫπ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ με ςημ ρσμξδεάα ςοάςξσ (πυ 

ςσοξκξμεάα) 

 

6. Διαδρομές και περιηγήσεις 

6.1. Δοϊμξι ςξσ Ιοαριξϋ (ρςξ ΖοΩκλειξ σπΩουξσμ και σπξδξμΪπ, ρςα ΥαμιΩ κσοάχπ υΩοςεπ) 

6.2. Δοϊμξι ςηπ ΔλιΩπ / ΔλαιξλΩδξσ (σπΩουξσμ ελαιόμεπ, καςαγεγοαμμΪμα μμημειακΩ 

ελαιϊδεμςοα, αουαιξλξγικΩ μμημεάα, ελαιξςοιβεάα, ςσπξπξιηςΫοια πξσ μπξοξϋμ μα 

ρσμθΪρξσμ ςιπ διαδοξμΪπ. ΥοειΩζεςαι ξογΩμχρη ςξσοιρςικΫ για μα διαπιρςχθξϋμ ξι 

αμΩγκεπ για self-guided tours – πιμακάδεπ, υΩοςεπ, Ϊμςσπα, διΩυσρη πληοξτξοάαπ - και 

πακΪςα ςξσοιρςικόμ ποακςϊοχμ) 

6.3. ΔκςΩρειπ με καλλιΪογειεπ, μιςΩςα 

6.4. οξτξρσλλεκςικΪπ δοαρςηοιϊςηςεπ (λιξμΩζχμα, ςοϋγξπ, υϊοςα, βϊςαμα, τοξϋςα κλπ)  

 

7. Μαθήματα μαγειρικής & γευσιγμωσίας 

7.1. ΛαθΫμαςα ΙοηςικΫπ Ιξσζάμαπ (ρσμςαγΪπ για εδΪρμαςα και πιΩςα) 

7.2. ΛαθΫμαςα για ςημ ρσμςΫοηρη αγοξςικόμ ποξψϊμςχμ (ςξσοριΩ, μαομελΩδεπ, πελςΪδεπ κα) 

7.3. ΛαθΫμαςα γεσριγμχράαπ  

7.5. ΛαθΫμαςα ξιμξγμχράαπ 

7.6. ΛαθΫμαςα ρσλλξγΫπ βξςΩμχμ, Ωγοιχμ υϊοςχμ, υξυλιόμ, μαμιςαοιόμ κλπ 

7.7. ΛαθΫμαςα διαςΫοηρηπ μςϊπιχμ πξικιλιόμ 

7.8. ΛαθΫμαςα απϊ αμαγμχοιρμΪμξσπ ρετ και επαγγελμαςάεπ ςξσ υόοξσ (ρετ Ϊλλημεπ, 

ξμξγεμεάπ, ςξσ ενχςεοικξϋ Ϋ ςηλεξπςικΩ ποϊρχπα πξσ Ϊυξσμ ρσρυεςιρςεά με ςημ 

γαρςοξμξμάα).  
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8. Περιποιήσεις spa βασισμέμες σε εμβληματικά προϊόμτα 

8.1. Δλαιϊλαδξ 

8.2. Ξιμξθεοαπεάεπ 

8.3. ρικξσδιΩ  

8.4. ΛΪλι / γΩλα 

8.5. Βϊςαμα, scrub με θαλαρριμϊ αλΩςι κα. 
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Πρόταςθ για τθν υποςτιριξθ τθσ προβολισ 

και προϊκθςθσ Αγροτικϊν προϊόντων και 

Σροφίμων από τθν Περιφζρεια Κριτθσ 
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Μπουνάκθσ Νίκοσ, BSc,PgDipl,MSc 

φμβουλοσ Επιχειρήςεων  

Επιςτημονικόσ υνεργάτησ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ
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Σμιμα τθσ παροφςασ εργαςίασ προζρχεται από το κεφάλαιο 4 τθσ Μελζτθσ Αμπελουργίασ, που ζχει 

εκπονθκεί από το ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ςε ςυνεργαςία με το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν.  

Η Χριςθ των ςτοιχείων γίνεται με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των ςυγγραφζων. 
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1. Οι Εξαγωγικζσ Επιδόςεισ τθσ  Περιφζρειασ Κριτθσ   

Ρ κλάδοσ των τροφίμων και ποτϊν ζχει κυρίαρχθ κζςθ ςτο εξαγωγικό εμπόριο τθσ Σεριφζρειασ Μριτθσ.  

Ρι Οομοί Θρακλείου, Ναςικίου και Χανίων είναι οι τρεισ πρϊτοι νομοί τθσ Μριτθσ, ςτισ εξαγωγζσ, 

ςυμμετζχοντασ ο κακζνασ ςτισ ελλθνικζσ εξαγωγζσ για το 2006, με μερίδια 1,4%, 0,45% και 0,24% 

αντίςτοιχα. 

Επιχειρϊντασ μια κλαδικι ανάλυςθ των εξαγωγϊν τθσ Μριτθσ και ξεκινϊντασ από τθν περίοδο 2003-

2006, παρατθροφμε ότι θ μερίδα του λζοντοσ ανικει ςτον κλάδο των τροφίμων με ποςοςτό 66,64%, 

λόγω τθσ υψθλισ αφξθςθσ που παρουςίαςε το 2005 (149,4%) και τθσ ςυνζχειασ αυτισ τθσ πορείασ και 

το 2006, αν και με χαμθλότερο ρυκμό ανάπτυξθσ.  

Φθ δεφτερθ κζςθ κατζχει ο κλάδοσ των χθμικϊν & πλαςτικϊν με μερίδιο 15,76% και τθν τρίτθ κζςθ ο 

κλάδοσ τθσ κλωςτοχφαντουργίασ & ζνδυςθσ με 6,02%, καταγράφοντασ μζςθ ετιςια αφξθςθ και ςτισ 

δφο περιπτϊςεισ κατά 9,57% και 10,4% αντίςτοιχα.   

πωσ προκφπτει από τθν ανάλυςθ των εξαγωγϊν τθσ Μριτθσ ανά χϊρα, για τθν   περίοδο 2003-2006, 

παρατθρείται ότι θ Ιταλία δεν διατθρεί πλζον το υψθλό ποςοςτό του 2005 (43,2% των εξαγωγϊν τθσ 

Μριτθσ), ςυνεχίηει ωςτόςο να εμφανίηεται πρϊτθ ςτθν ςχετικι κατάταξθ καταλαμβάνοντασ μερίδιο τθσ 

τάξθσ του 35,36% για το 2006, με τθν ετιςια τάςθ να αυξάνεται οριακά (1,94%) ςε αντίκεςθ με το 2005 

που είχε παρατθρθκεί ετιςια αφξθςθ 387,3%. Φο γεγονόσ ότι ςτθν Ιταλία εξάγεται το 70% του Μρθτικοφ 

Ελαιολάδου εξθγεί τισ παραπάνω διακυμάνςεισ. 

Δεφτερθ κζςθ ςτθ ςχετικι κατάταξθ κατζχει θ Γερμανία με μερίδιο 21,18%, παρουςιάηοντασ αφξθςθ 

για το 2005 τθσ τάξθσ του 11,85%. Ακολουκοφν θ Ιςπανία, το Θνωμζνο Βαςίλειο, θ Τουμανία και θ 

Ρλλανδία με μερίδια 4,79%, 4,77%, 4,16% και 4,13% αντίςτοιχα.  

Υτουσ παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηονται ςτοιχεία ειςαγωγϊν και εξαγωγϊν τροφίμων τθν περίοδο 

2007-2009 τθσ Σεριφζρειασ Μριτθσ, που αποδεικνφουν το ζλλειμμα του εμπορικοφ ιςοηυγίου 

τροφίμων του Οθςιοφ, αν εξαιρζςουμε το ελαιόλαδο.  
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7

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΕΤΟΣ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2007 84.277.091,00 42.663.141 2007 72.345.814,00 54.121.024

2008 101.877.851,00 52.409.386 2008 82.187.180,00 59.263.230

2009 63.526.785,00 32.554.458 2009 69.682.276,00 55.394.797

ΣΥΝΟΛΟ 249.681.727,00 127.626.985 ΣΥΝΟΛΟ 224.215.270,00 168.779.051

Κρήτη Περιφζρεια Ειςαγωγήσ Τροφίμων!!! 
Πορεία Ειςαγωγών-Εξαγωγών 2007-2009 (αξία ςε €)

Πηγή: ΕΣΥΕ
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8

Η Πορεία Εξαγωγών – Ειςαγωγών

Λιπών / Ελαίων & Λοιπών Προϊόντων Διατροφήσ
από την Κρήτη την περίοδο 2007 - 2009

Πηγή: ΕΣΥΕ

 

 

 

Υφμφωνα με πιο πρόςφατα ςτοιχεία από το Υφνδεςμο Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ (Υ.Ε.Β.Ε.), οι 

ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ τθσ Μριτθσ τθν τετραετία 2006-2010 παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα.  
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ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΗΣΗ (2006-2010)
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Από τα παραπάνω ςτοιχεία παρατθροφμε ότι θ Κριτθ εμφανίηει ζλλειμμα ςτο εμπορικό τθσ ιςοηφγιο, 

για τθν εξεταηόμενθ τετραετία. Σιο ςυγκεκριμζνα, από το 2006 ζωσ το 2008 το ζλλειμμα του 

εμπορικοφ ιςοηυγίου αυξάνεται διαρκϊσ φτάνοντασ ςτθν κορφφωςθ του το 2008 (ζλλειμμα -

137.950.000 €). Από το 2009 και μετά το ζλλειμμα μειϊνεται, φτάνοντασ το 2010 ςτα -47.716.000 €.  

 

 

Υτον παρακάτω πίνακα παρουςιάηεται το ποςοςτό ειςαγωγϊν / εξαγωγϊν των αγροτικϊν προϊόντων 

τθσ Μριτθσ, ωσ προσ τισ ςυνολικζσ ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ του νθςιοφ.  

    

Ποσοστό εισαγωγών/ εξαγωγών των αγποτικών πποϊόντων ωρ ππορ τιρ σςνολικέρ 

εισαγωγέρ/ εξαγωγέρ Κπήτηρ 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Ποσοστό  εισαγωγών 

αγποτικών πποϊόντων   32% 24% 30% 26% 29% 

Ποσοστό εξαγωγών 

αγποτικών πποϊόντων   67% 51% 53% 58% 46% 

 

Πηγή: EΛΣΤΑΤ, Επεξεπγαζία: Σύνδεζμορ Εξαγωγέων Βοπείος Ελλάδορ, © ΣΕΒΕ - ΙΕΕΣ 
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Ποσοστό εξαγωγών αγποτικών πποϊόντων ωρ ππορ τιρ σςνολικέρ 
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Σαρατθροφμε ότι ενϊ το 2006 τα αγροτικά προϊόντα αντιπροςϊπευαν το 67% των κρθτικϊν εξαγωγϊν, 

το ποςοςτό, μετά από μια ςειρά διακυμάνςεων μειϊνεται, φτάνοντασ το 2010 ςτο 46%. Εμφανίηεται 

δθλαδι μία μείωςθ ςτθ ςυμμετοχι ςτισ εξαγωγζσ των αγροτικϊν προϊόντων τθσ Κριτθσ  για τθν 

εξεταηόμενθ τετραετία, κατά 20 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. 

ςον αφορά τα ποςοςτά ειςαγωγϊν των αγροτικϊν προϊόντων, ςε ςχζςθ με τισ ςυνολικζσ ειςαγωγζσ 

του νθςιοφ, αυτά κυμαίνονται περίπου ςτο 30%, κατά τθ διάρκεια τθσ τετραετίασ 2006-2010. 

 

Σαρακάτω παρουςιάηονται οι ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ των αγροτικϊν προϊόντων τθσ Μριτθσ για τθν 

τετραετία 2006-2010, εκφραςμζνεσ ςε αξία (€). 

  

ΕΙΑΓΩΓΕ/ ΕΞΑΓΩΓΕ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΡΗΣΗ (σε σιλ. εςπώ) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Ετήσια 

Σάση 

10/09 

Μέση 

Ετήσια 

Σάση 06/10 
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Δισαγωγέρ 126.212 127.137 155.503 104.157 110.839 6,4% -3,2% 

Δξαγωγέρ 241.176 200.856 202.078 194.494 156.400 -19,6% -10,3% 

Εμποπικό 

Ισοζύγιο 114.964 73.719 46.574 90.337 45.561    

  

Πηγή: EΛΣΤΑΤ, Επεξεπγαζία: Σύνδεζμορ Εξαγωγέων Βοπείος Ελλάδορ, © ΣΕΒΕ - ΙΕΕΣ 

 

 

 

Από τα παραπάνω δεδομζνα παρατθροφμε ότι οι εξαγωγζσ αγροτικϊν προϊόντων μειϊνονται κακ’ όλθ 

τθ διάρκεια τθσ εξεταηόμενθσ τετραετίασ, εμφανίηοντασ μζςθ ετιςια μείωςθ κατά 10,3%.   

Σαράλλθλα, παρατθροφμε ότι το εμπορικό ιςοηφγιο των αγροτικϊν προϊόντων είναι πλεοναςματικό.   

 

Υτον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ των αγροτικϊν προϊόντων τθσ 

Μριτθσ για τθν τετραετία 2006-2010, ςε αξία, εκτόσ λιπϊν και ελαίων.   

 

ΕΙΑΓΩΓΕ/ ΕΞΑΓΩΓΕ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΡΗΣΗ  

ΕΚΣΟ ΑΠΟ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ (σε σιλ. εςπώ) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

ΕΙΑΓΩΓΕ/ ΕΞΑΓΩΓΕ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΡΗΣΗ 
 (σε σιλ. €) 
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Δισαγωγέρ    121.218,54       125.964,35       153.647,08       101.808,30          110.048,88    

Δξαγωγέρ      90.781,43         84.412,65         92.676,72         85.514,34            79.107,41    

Εμποπικό 

Ισοζύγιο -    30.437,10    -    41.551,70    -    60.970,35    -    16.293,96    -       30.941,47    

 

Πηγή: EΛΣΤΑΤ, Επεξεπγαζία: Σύνδεζμορ Εξαγωγέων Βοπείος Ελλάδορ, © ΣΕΒΕ - ΙΕΕΣ 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΕ/ ΕΞΑΓΩΓΕ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΡΗΣΗ  

ΕΚΣΟ ΑΠΟ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ (σε €)
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Από τα παραπάνω ςτοιχεία, παρατθροφμε ότι αν από τθν κατθγορία των αγροτικϊν προϊόντων 

αφαιρεκοφν τα λίπθ και τα ζλαια (που αφοροφν κυρίωσ το ελαιόλαδο και αποτελοφν περίπου το 

56% των εξαγωγϊν των αγροτικϊν προϊόντων), θ Κριτθ εμφανίηει ζλλειμμα εμπορικοφ ιςοηυγίου, 

όςον αφορά τον τομζα των αγροτικϊν προϊόντων.   

 

υμπεραςματικά, από τθν ανάλυςθ των παραπάνω ςτοιχείων προκφπτουν τα εξισ:  
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 Ρ κφριοσ όγκοσ των εξαγωγϊν τθσ Μριτθσ  προζρχεται από τον κλάδο των τροφίμων . 

 

 Θ μερίδα του λζοντοσ των εξαγωγϊν κατευκφνεται προσ τθν Ιταλία και ωσ γνωςτόν 

περιλαμβάνει μθ τυποποιθμζνο ελαιόλαδο, το οποίο ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιείται από τθν 

Ιταλικι βιομθχανία τροφίμων. 

 

 Υε αντίκεςθ με τθν επικρατοφςα αντίλθψθ ςχετικά με τθν επάρκεια τθσ Μριτθσ ςε προϊόντα 

διατροφισ, θ Σεριφζρεια ειςάγει τρόφιμα. 

 

 Ρι ανάγκεσ τθσ περιφζρειασ Μριτθσ ςε ειςαγωγζσ τροφίμων  είναι ακόμθ μεγαλφτερεσ από 

αυτζσ που καταγράφονται ςτουσ παραπάνω πίνακεσ, διότι δεν καταγράφονται τα τρόφιμα 

που ειςάγονται ςτο νθςί μζςω τθσ Ελλθνικισ επικράτειασ.   

 

 Σαράλλθλα με τισ εξαγωγζσ κα πρζπει να γίνει προςπάκεια για τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςε 

τρόφιμα που καλφπτονται με ειςαγωγζσ. 

 

 Δεν υπάρχουν αξιόπιςτα ςτοιχεία ειςαγωγϊν εξαγωγϊν, αφοφ όπωσ προκφπτει και από τουσ 

παραπάνω πίνακεσ, διαφορετικοί φορείσ παρουςιάηουν και επεξεργάηονται διαφορετικά 

ςτοιχεία.  
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2. Οι επιχειριςεισ τροφίμων και ποτϊν τθσ Κριτθσ  

Σροκειμζνου να ζχουμε μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τθ δυνατότθτα τθσ περιφζρειασ για εξωςτρζφεια 

είναι χριςιμο να ερευνιςουμε το προφίλ των εταιρειϊν  που επιχειροφν ςτον τομζα των εξαγωγϊν. 

Ζρευνεσ ςχετικά με τισ  επιχειριςεισ τθσ Μριτθσ, οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ 

εξαγωγισ τροφίμων ζχουν δείξει ότι: 

 Φθ κζςθ των Αγροτικϊν Υυνεταιριςμϊν που κυριάρχθςαν τθν δεκαετία του ‘80 ςτον χϊρο 

των τροφίμων παίρνουν πλζον ιδιωτικζσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ 

αναπτφςςονται με γοργοφσ ρυκμοφσ και διεκνοποιοφν τισ δραςτθριότθτεσ τουσ. 

 Υθμαντικό επίςθσ εφρθμα κεωροφμε το ςυμπζραςμα, ότι θ πλειοψθφία των επιχειριςεων 

ζχει προχωριςει ςε τυποποίθςθ τθσ παραγωγισ, ακολουκϊντασ τθν Μοινοτικι Οομοκεςία 

περί εξαγωγϊν οπωροκθπευτικϊν και λοιπϊν αγροτικϊν προϊόντων αλλά και τισ απαιτιςεισ 

των καταναλωτϊν που απαιτοφν τυποποιθμζνα,   πιςτοποιθμζνα και αςφαλι τρόφιμα.   

 Ρι Μρθτικζσ επιχειριςεισ παρά τθν αρχικι τουσ ολιγωρία ςε κζματα τθσ κακιζρωςθσ 

ςυςτθμάτων ποιότθτασ και αςφάλειασ τροφίμων και τθσ πιςτοποίθςθσ των διαδικαςιϊν 

παραγωγισ, προχωροφν πλζον με γοργοφσ ρυκμοφσ ςτθν πιςτοποίθςθ τουσ, ςφμφωνα με τα 

διεκνι πρότυπα τα οποία είναι απαραίτθτα για τθ ςυνζχιςθ και ανάπτυξθ των εξαγωγικϊν  

τουσ δραςτθριοτιτων. 

 Ρι περιςςότερεσ επιχειριςεισ, επιλζγουν τθν επζκταςθ τουσ ςτισ αγορζσ του εξωτερικοφ  με 

άμεςθ εξαγωγι, ενϊ ζνασ μικρόσ αρικμόσ επιχειριςεων προβαίνει ςε εκχϊρθςθ 

δικαιϊματοσ διακίνθςθσ ςε τρίτουσ. Σρακτικζσ όπωσ θ δθμιουργία κοινοπραξιϊν, οι άμεςεσ 

επενδφςεισ ςτθν αγορά ςτόχο και οι πωλιςεισ μζςω διαδικτφου δεν χρθςιμοποιοφνται 

κακόλου από τισ επιχειριςεισ.  
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Υφμφωνα με τθ κεωρία των ςταδίων (Bilkey, W.J., and Tesar, 1977, Cavusgil S, 1980, Reid S., 1981) που 

είναι θ πλζον διαδεδομζνθ κεωρθτικι προςζγγιςθ ςτρατθγικισ διεκνοποίθςθσ, οι επιχειριςεισ που 

εξετάηουμε βρίςκονται ακόμα ςτο πρϊτο ςτάδιο διεκνοποίθςθσ των δραςτθριοτιτων τουσ, γεγονόσ 

που ςθμαίνει (ςφμφωνα πάντα με τθν παραπάνω κεωρία) ότι οι επιχειριςεισ, παρόλο που αρκετζσ 

ζχουν περιςςότερα από είκοςι χρόνια παρουςία ςτισ αγορζσ του εξωτερικοφ, δεν ζχουν ακόμα 

αποκτιςει τθν απαραίτθτθ οργανωτικι δομι και εμπειρία για να προχωριςουν ςτα επόμενα ςτάδια τα 

οποία χαρακτθρίηουν επιχειριςεισ με ςτακερότερεσ βάςεισ ςτισ διεκνείσ αγορζσ. 

 

Επίςθσ οι επιχειριςεισ τθσ Μριτθσ  δεν  φαίνεται να διαφοροποιοφνται ςτισ αγορζσ ςτόχουσ ςε ςχζςθ 

με ότι ιςχφει για  τισ  υπόλοιπεσ επιχειριςεισ τθσ χϊρασ, διότι  ο μεγαλφτεροσ όγκοσ εξαγωγϊν 

κατευκφνεται προσ τισ αγορζσ τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ, με πρωταγωνιςτικό ρόλο να παίηουν οι αγορζσ τθσ 

Γερμανίασ, τθσ Ξ. Βρετανίασ και τθσ Ιταλίασ.  

 

τοιχεία που προζκυψαν από ζρευνα αγοράσ για το επιτραπζηιο ςταφφλι και τθ ςταφίδα ςτισ 

αγορζσ τθσ Αγγλίασ, τθσ Γερμανίασ και τθσ Ρωςίασ ζδειξαν ότι:   

Αναφορικά με τουσ Μριτεσ εξαγωγείσ οι προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ ζδειξαν ότι υπάρχει ςθμαντικι πίςτθ 

ςτθν ποιοτικι ανωτερότθτα του προϊόντοσ, γεγονόσ που δεν επαλθκεφεται από τθν πορεία των 

ελλθνικϊν εξαγωγϊν ςταφυλιϊν και ςταφίδασ.  

Από τθν ίδια διαδικαςία των προςωπικϊν ςυνεντεφξεων προκφπτει, επίςθσ, ότι οι εξαγωγείσ 

αναγνωρίηουν δφο ςθμαντικότατεσ αδυναμίεσ: 

 

 Φθν ζλλειψθ τεχνογνωςίασ ςε κζματα εξαγωγϊν  

 Φθν ανεπαρκι οργάνωςθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. 

 

Υυνζπειεσ των παραπάνω είναι οι εξισ: 

1. Ανάπτυξθ τθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ μζςω ενδιαμζςων, γεγονόσ που αφενόσ επιβαρφνει 

τισ τιμζσ και αφετζρου δεν επιτρζπει ςτισ τοπικζσ εξαγωγικζσ επιχειριςεισ  να κατανοιςουν 

καλφτερα τα χαρακτθριςτικά και τισ απαιτιςεισ των αγορϊν προσ τισ οποίεσ εξάγουν τα προϊόντα 

τουσ. 
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2. Αναποτελεςματικι δομι κόςτουσ παραγωγισ και διακίνθςθσ των προϊόντων κακϊσ χάνονται 

ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ οικονομιϊν κλίμακασ ςε όλο το φάςμα των δραςτθριοτιτων από τθν 

παραγωγι μζχρι τθν τελικι κατανάλωςθ. 

3. Αδυναμία εμπλουτιςμοφ τθσ γκάμασ των προϊόντων με ποικιλίεσ που κα μποροφςαν να 

καλφψουν μζροσ τθσ ηιτθςθσ που εκδθλϊνεται ςτισ χϊρεσ ενδιαφζροντοσ εκτόσ τθσ περιόδου 

από Ιοφλιο ζωσ Ρκτϊβριο. 

 

Ζνα άλλο κζμα που επίςθσ προκφπτει από τθ διαδικαςία των προςωπικϊν ςυνεντεφξεων είναι θ 

εμμονι των εξαγωγζων για ζναν παρεμβατικό ρόλο του κράτουσ και θ υποςτιριξθ τθσ επιχειρθματικισ 

τουσ δραςτθριότθτασ από το κράτοσ.  Θ εμμονι αυτι είναι ενδεικτικι μιασ φιλοςοφίασ και νοοτροπίασ 

που αναπτφχκθκε ζντονα ςτθ διάρκεια τθσ τελευταίασ 25ετίασ και που αποτελεί ςοβαρότατο εμπόδιο 

ςτθν ενίςχυςθ και εκςυγχρονιςμό τθσ επιχειρθματικισ τουσ δραςτθριότθτασ.  

Ξε πιο απλά λόγια, από τισ ςυνεντεφξεισ που πραγματοποιικθκαν προκφπτει ξεκάκαρα ότι οι 

εξαγωγείσ βλζπουν τουσ εαυτοφσ τουσ πολφ περιςςότερο ωσ αγρότεσ και λιγότερο, ι κακόλου, ωσ 

επιχειρηματίεσ που δραςτηριοποιοφνται ςτον πρωτογενή τομζα τθσ οικονομίασ. 
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3. υμπεράςματα & Προτάςεισ  

 Σροκειμζνου να αποφευχκοφν κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ οι  οποίεσ κα ιταν δφςκολο να βρουν 

πρακτικι εφαρμογι ζχει επιλεγεί θ πρόταςθ να ζχει τθν μορφι  μελζτθσ περίπτωςθσ (Case Study).  

Ζτςι, επιλζχκθκε ωσ παράδειγμα θ περίπτωςθ του επιτραπζηιου  ςταφυλιοφ που αποτελεί το κφριο 

εξαγϊγιμο φροφτο τθσ Περιφζρειασ.     

Η ςυγκεκριμζνθ ανάλυςθ μπορεί να αποτελζςει πιλότο και για το ςφνολο των προϊόντων τθσ Κριτθσ.   

Σα ςτοιχεία και θ ανάλυςθ που κα παρουςιαςτοφν, αποτελοφν τμιμα τθσ μελζτθσ για τθν 

Αμπελουργία που ζχει εκπονθκεί από το Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Κριτθσ και το 

Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, κατόπιν ανάκεςθσ από το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ Και 

Σροφίμων.  

 

Βάςει των ευρθμάτων που προζκυψαν από το ςφνολο των πθγϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ, τα 

ςυμπεράςματα που μποροφν να εξαχκοφν προςδιορίηονται ςε τρεισ άξονεσ, βάςει του αναγκαίου 

χρόνου εφαρμογισ / υλοποίθςθσ και των απαραίτθτων ενεργειϊν που πρζπει να ςυντελεςτοφν:  

 Μακροχρόνιου Χαρακτιρα,  

 Μεςοχρόνιου Χαρακτιρα   

 Βραχυχρόνιου Χαρακτιρα.  

  

3.1. Ενζργειεσ μακροχρόνιου χαρακτιρα (Χρονικόσ ορίηοντασ 2011-2014) 

Ρι άξονεσ γφρω από τουσ οποίουσ κα πρζπει να κινθκοφν οι ενζργειεσ αυτζσ αφοροφν: 

 Σον επαναπροςδιοριςμό των αρχϊν και των αξιϊν (κουλτοφρασ) εκδιλωςθσ τθσ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ 
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 Σον  εξορκολογιςμό τθσ  παραγωγικισ δυναμικότθτασ 

 Σθν ανάπτυξθ τθσ  αναγκαίασ τεχνογνωςίασ ςε κζματα διοίκθςθσ και διείςδυςθσ αγορϊν του 

εξωτερικοφ. 

 

Υτο πλαίςιο τθσ εντατικοποίθςθσ του ανταγωνιςμοφ και τθσ διεκνοποίθςθσ των αγορϊν, θ 

παρουςία των ελλθνικϊν γεωργικϊν προϊόντων, δεν μπορεί να ζχει μζλλον, αν οι φορείσ που 

παράγουν και προωκοφν τα ςυγκεκριμζνα προϊόντα δεν υιοκετιςουν μια ανάλογθ επιχειρθματικι 

κουλτοφρα και δεν αναπτφξουν ταυτόχρονα τισ απαραίτθτεσ διοικθτικζσ δεξιότθτεσ. 

   Ρι ενζργειεσ που απαιτοφνται ςτο πλαίςιο αυτό είναι: 

 

1. Ενοποίθςθ των εμπορικϊν δυνατοτιτων, π.χ. με τθ μορφι ςυνεργαςιών των εξαγωγικών 

επιχειρήςεων, αφοφ θ ζννοια τθσ ςυνεταιριςτικισ διοίκθςθσ ζχει δοκιμαςτεί χωρίσ επιτυχία ςτο 

παρελκόν.  

   Υτόχοσ τθσ ενζργειασ αυτισ είναι να αναπτυχκοφν οικονομίεσ κλίμακασ, ιδίωσ ςτο κομμάτι τθσ 

εμπορίασ, όπωσ για παράδειγμα θ μείωςθ του κόςτουσ μεταφοράσ, ο επιμεριςμόσ των προωκθτικϊν 

ενεργειϊν για τισ οποίεσ γίνεται μνεία παρακάτω κακϊσ και θ βελτιςτοποίθςθ τθσ προςφοράσ, τόςο με 

τθν ζννοια των ποςοτιτων όςο και με τθν ζννοια των ποικιλιϊν. 

Υτο πλαίςιο μιασ τζτοιασ ΥΧΟΕΤΓΑΥΙΑΥ, τα μζλθ κα μποροφςαν να διατθροφν τθν πλιρθ ιδιοκτθςία 

των υποδομϊν τουσ αλλά, ταυτόχρονα να ςυντονίηουν τισ ενζργειεσ τουσ για τα κζματα που 

αναφζραμε προθγουμζνωσ.  

Χαρακτθριςτικά παραδείγματα τζτοιων περιπτϊςεων είναι από τισ ΘΣΑ θ Addison Cooperative Milk 

Producers Association (Ζνωςθ που αφορά παραγωγοφσ γάλακτοσ) και θ Agricultural Producers Pricing 

Cooperative Association, Inc (Ζνωςθ που αφορά αγρότεσ νωπϊν).  

Θ χαρακτθριςτικότερθ περίπτωςθ όλων, ωςτόςο, είναι αυτι του The Royal Dutch Cattle Syndicate 

(Ζνωςθ Ρλλανδϊν Μτθνοτρόφων) από το Arnhem, οι οποίοι ζχουν ενςωματϊςει ιδθ διαδικαςίεσ e-

business, όπωσ για παράδειγμα θ θλεκτρονικι καταχϊρθςθ και ανάκτθςθ πλθροφοριϊν αναφορικά με 

το μζγεκοσ και τθ δομι των κοπαδιϊν, τισ τιμζσ πϊλθςθσ κλπ. 

Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να διοικοφν τισ μονάδεσ τουσ, όπωσ οι ςφγχρονοι μάνατηερσ διοικοφν μια 

επιχείρθςθ. Σρζπει να τονιςτεί ότι θ τάςθ αυτι ζχει ιδθ γενικευκεί ςε πολλζσ γεωργικϊσ προθγμζνεσ 

χϊρεσ ςτθν Ευρϊπθ, όπωσ θ Ξ. Βρετανία, θ Γαλλία, θ Γερμανία κ.λπ.. 
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2. Επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ. Θ αλλαγι κουλτοφρασ είναι μια πολυςφνκετθ διαδικαςία ςτθν 

επιτυχία τθσ οποίασ θ εκπαίδευςθ ζχει καταλυτικι ςυμβολι.  Επίςθσ, θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων διοίκθςθσ 

επίςθσ επιβάλει τθ ςυςτθματικι εκπαίδευςθ των αγροτϊν και των φορζων των εν λόγω προϊόντων. 

Ξζςα από κατάλλθλα εκπαιδευτικά προγράμματα που μποροφν να ςχεδιαςτοφν και να υλοποιθκοφν 

για παράδειγμα με τθν ευκφνθ των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων τθσ Μριτθσ ςε ςυνεργαςία, όπου κρικεί 

απαραίτθτο με άλλα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ χϊρασ και του εξωτερικοφ, με αποδεδειγμζνθ 

εκπαιδευτικι επάρκεια ςε κζματα Marketing – Management,  με χρθματοδότθςθ από ιδιωτικοφσ, 

εκνικοφσ αλλά και ευρωπαϊκοφσ πόρουσ.  

 

Υτόχοι του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ κα πρζπει να είναι: 

 Θ διαχείριςθ τθσ αλλαγισ τθσ κουλτοφρασ και το πζραςμα από τθν κουλτοφρα του παραγωγοφ 

αγροτικϊν προϊόντων ςτθν επιχειρθςιακι κουλτοφρα και ςτθ διοίκθςθ επιχειρθςιακϊν μονάδων. 

 Θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςε κζματα όπωσ θ αποτελεςματικι οργάνωςθ μιασ επιχείρθςθσ, θ 

διείςδυςθ αγορϊν του εξωτερικοφ, θ ανάπτυξθ και καλλιζργεια ςχζςεων με διεκνείσ πελάτεσ / 

φορείσ λιανεμπορικισ δραςτθριότθτασ, θ διαχείριςθ των παραγγελιϊν κ.λπ.. 

 

3.2. Ενζργειεσ μεςοχρόνιου χαρακτιρα (Χρονικόσ ορίηοντασ  2011-2012) 

Ρι  ενζργειεσ μεςοχρόνιου χαρακτιρα ζχουν ωσ βαςικοφσ ςτόχουσ: 

 Φο ςχεδιαςμό ενόσ ξεκάκαρου πλάνου διείςδυςθσ ςυγκεκριμζνων αγορϊν ενδιαφζροντοσ με 

ςυγκεκριμζνα προϊόντα 

 Φθν αναδιάρκρωςθ τθσ προςφοράσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ καταναλωτικζσ τάςεισ ςτισ αγορζσ 

ςτόχουσ. 

 

Ωσ προσ το ςχεδιαςμό ενόσ αποτελεςματικοφ πλάνου διείςδυςθσ των αγορϊν που εξετάςτθκαν 

ςτθν παροφςα μελζτθ κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα εξισ: 

1. Θ  αυξθτικι  ηιτθςθ για τρόφιμα ςε παγκόςμιο επίπεδο  

2. Θ εικόνα τθσ χϊρασ προζλευςθσ δεν παίηει τόςο ςθμαντικό ρόλο ςτθν αγοραςτικι επιλογι των 

ενδιάμεςων αλλά δικαιολογεί υψθλότερεσ τιμζσ, εφόςον ταυτίηεται ςτο μυαλό του καταναλωτι 

ωσ ποιοτικϊσ ανϊτερο προϊόν. 
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3. Σαραδοςιακά κανάλια επικοινωνίασ, όπωσ οι εκκζςεισ είναι πλζον λιγότερο ςθμαντικά ςε ςχζςθ 

με το διαδίκτυο, αλλά κυρίωσ τουσ εμπορικοφσ αντιπροςϊπουσ / πωλθτζσ των εξαγωγζων. 

 

Υτο πλαίςιο αυτό, οι ενζργειεσ που απαιτοφνται να αντιμετωπιςτοφν μζςα από ζνα επιχειρθςιακό 

ςχζδιο είναι οι ακόλουκεσ: 

 

1. Ενίςχυςθ με άμεςθ και ζμμεςθ επικοινωνία τθσ επωνυμίασ τθσ χϊρασ προζλευςθσ (Ελλάδα) 

και μάλιςτα τθσ τοπικισ (Κριτθ).  

Αρωγόσ ςτθν προςπάκεια αυτι είναι ότι θ Ελλάδα αλλά και θ Μριτθ είναι ιδθ γνωςτζσ, αφοφ 

αποτελοφν περιοχζσ υποδοχισ ςθμαντικοφ αρικμοφ τουριςτϊν . Ματά ςυνζπεια, θ επικοινωνιακι 

προςπάκεια κα μποροφςε και κα όφειλε να εκδθλωκεί ςε δφο επίπεδα: 

   Σρϊτον, κατά τθ διάρκεια τθσ καλοκαιρινισ περιόδου ςτθν Μριτθ με κοινό ςτόχο τουσ επιςκζπτεσ-

τουρίςτεσ, οι οποίοι κα πρζπει να «εκτεκοφν» ςτα Μρθτικά τρόφιμα, τόςο μζςω εναλλακτικϊν μορφϊν 

τουριςμοφ (όπωσ είναι ο αγροτουριςμόσ), όςο και μζςω τθσ διατροφικισ αλυςίδασ κατά τθν παραμονι 

τουσ ςτο νθςί (ξενοδοχεία και εςτιατόρια). Για τον μεν αγροτουριςμό απαιτείται φυςικά ο ςυντονιςμόσ 

με τουσ φορείσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ (τουριςτικισ) βιομθχανίασ, τόςο ςε τοπικό, όςο και ςε μάκρο 

επίπεδο (ΕΡΦ, Χπουργείο Φουριςμοφ).   

   Για τθν επικοινωνία μζςω ξενοδοχείων και εςτιατορίων απαιτείται επίςθσ ο ςυντονιςμόσ με τουσ 

τοπικοφσ φορείσ τθσ τουριςτικισ βιομθχανίασ, αλλά είναι επίςθσ αναγκαία και θ ςυνεργαςία με 

ςυμβοφλουσ μάρκετινγκ ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα αποτελεςματικό επικοινωνιακό μίγμα προβολισ 

τθσ καταγωγισ του προϊόντοσ, το οποίο κα ςυμπλθρϊνει τθ γευςτικι επαφι με το προϊόν κτίηοντασ τθν 

εικόνα του και ταυτόχρονα ενθμερϊνοντασ τον επιςκζπτθ/ τουρίςτα για τθ διακεςιμότθτα του 

προϊόντοσ και ςτθ δικι του χϊρα. 

   Φο δεφτερο επίπεδο αφορά άμεςεσ επικοινωνιακζσ ενζργειεσ ςτισ αγορζσ ςτόχουσ,  ςτθ βάςθ ενόσ 

24μθνου διαφθμιςτικοφ πλάνου το οποίο κα καλφπτει ςυμπλθρωματικά μζςα μαηικισ επικοινωνίασ 

(τθλεόραςθ, τφποσ και περιοδικά) προκειμζνου να υπάρξει ταχφτερθ διάχυςθ και ενίςχυςθ τθσ εικόνασ 

τθσ καταγωγισ.  Θ εκτζλεςθ των επικοινωνιακϊν αυτϊν ενεργειϊν κα πρζπει να είναι ςυςτθματικι και 

να ζχει ςυγκεκριμζνο ςχζδιο που κα εξυπθρετεί τον ςτόχο τθσ ανάδειξθσ τθσ επωνυμίασ του Μρθτικοφ 

Σροϊόντοσ.  Σαράλλθλα κα πρζπει να γίνει και θ κατάλλθλθ αλλά και αναγκαία αξιοποίθςθ του 

Διαδικτφου ωσ κανάλι επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ με πλθροφορίεσ αναφορικά και με τα προϊόντα. 
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2. Εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιχειρθματικισ δράςθσ των εξαγωγζων, κακϊσ θ ανάπτυξθ των 

εξαγωγϊν δεν μπορεί να παρατείνεται μζχρι να τελεςφοριςουν πλιρωσ οι ενζργειεσ μακροχρόνιου 

χαρακτιρα που περιγράψαμε ιδθ.  Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία: 

1. Χιοκζτθςθ μεκόδων piggybacking ςτθ διανομι και εφοδιαςμό των διεκνϊν αγορϊν με 

προϊόντα. Αυτό ςθμαίνει ςυντονιςμό παραγωγισ, παραγγελιϊν και αποςτολϊν για μείωςθ του 

κόςτουσ εφοδιαςμοφ και βελτίωςθ των περικωρίων κζρδουσ ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ ελάττωςθ των 

τιμϊν χωρίσ να μειωκεί θ κερδοφορία από τθ δραςτθριότθτα και οι τιμζσ που κα απολαμβάνουν οι 

παραγωγοί. 

2. Επζνδυςθ ςε ςφγχρονο εξοπλιςμό και ανακεϊρθςθ των διαδικαςιϊν αποκικευςθσ, 

τυποποίθςθσ, ςυςκευαςίασ και αποςτολισ προϊόντων.  

3. Θ ςταδιακι αποδυνάμωςθ του ρόλου των διεκνϊν ενδιαμζςων / εξαγωγζων (Freight 

Forwarders) ςτθν εκτζλεςθ τθσ εξαγωγικισ προςπάκειασ και περιοριςμόσ τουσ ςτθ μεταφορά και μόνον 

των προϊόντων.   

4. Θ ανάπτυξθ, εκπαίδευςθ και αξιοποίθςθ εξειδικευμζνθσ δφναμθσ πωλθτϊν κατανεμθμζνθσ ςε 

μορφι μιτρασ ϊςτε να καλφπτει ςυνδυαςτικά τισ αγορζσ. 

5. Αναδιάρκρωςθ τθσ δομισ τθσ προςφοράσ προκειμζνου, όπου και όςο αυτό είναι δυνατόν, οι 

προςφερόμενεσ ποικιλίεσ φροφτων και λαχανικϊν  να είναι πιο κοντά ςτισ διατροφικζσ προτιμιςεισ 

των καταναλωτϊν ςτισ αγορζσ ςτόχουσ, να καλφπτουν μια ευρφτερθ χρονικι περίοδο εντόσ του 

12μινου.   

  

Πεκάκαρα, ζνα βαςικό εμπόδιο ςτθν εκτζλεςθ των μεςοχρόνιων ενεργειϊν που περιγράψαμε είναι 

θ υφιςτάμενθ δομι των παραγωγϊν και οι περιοριςμοί που αντιμετωπίηουν λόγω περιοριςμζνων 

μεγεκϊν.  

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτθτο να καταςτεί εφικτόσ ο ςυντονιςμόσ των ςυγκριτικά μεγαλφτερων 

και περιςςότερο κερδοφόρων παραγωγικϊν μονάδων προκειμζνου να λειτουργιςουν ωσ πρωτοςτάτεσ 

/ καινοτόμοι προσ τθν κατεφκυνςθ που περιγράφουμε. Για το λόγο αυτό, το επιχειρθςιακό ςχζδιο 

δράςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνει μια ςειρά άμεςων ενεργειϊν προκειμζνου να ξεπεραςτεί το 

εμπόδιο αυτό. 
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3.3. Ενζργειεσ βραχυχρόνιου χαρακτιρα (2011)       

Ηθτοφμενο από τισ ενζργειεσ αυτζσ είναι να προκαλζςουν το ερζκιςμα τθσ κινθτοποίθςθσ των 

παραγωγϊν/ εξαγωγζων προσ τθν κατεφκυνςθ που ζχουμε ιδθ περιγράψει. Υτο πλαίςιο αυτό, οι 

ενζργειεσ βραχυχρόνιου χαρακτιρα που προτείνουμε είναι: 

 

1. Δθμοςιότθτα  

   Εντόσ του 2011 κα πρζπει να δουν το φωσ τθσ δθμοςιότθτασ, υπό τθ μορφι άρκρων, τόςο ςε εκνικζσ 

όςο και ςε τοπικζσ εφθμερίδεσ τα ευριματα και οι προτάςεισ τθσ παροφςασ μελζτθσ προκειμζνου οι 

τοπικοί παραγωγοί / εξαγωγικοί φορείσ να καταςτοφν γνϊςτεσ τθσ προςπάκειασ που ςυντελείται. 

 

2. Υυμπόςιο 

   Εντόσ του  2011 κα πρζπει να οργανωκεί ζνα διιμερο ςυμπόςιο ςτθν Μριτθ με κζμα τθ βελτίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των εξαγωγϊν των αγροτικϊν προϊόντων. Υτο πλαίςιο του ςυμποςίου κα πρζπει 

να γίνει αναλυτικι παρουςίαςθ των ευρθμάτων και των προτάςεων, παρουςία αγροτικϊν, εμπορικϊν 

και  πολιτικϊν  φορζων, τόςο ςε τοπικό όςο και ςε εκνικό επίπεδο. 

   Σαράλλθλα, ςτο περικϊριο του ςυμποςίου κα πρζπει να γίνουν οι αναγκαίεσ επαφζσ ϊςτε να 

δθμιουργθκοφν «επιχειρθςιακοί πυρινεσ» αποτελοφμενοι από φορείσ των μεγαλφτερων ςε ποςότθτα 

και κζρδθ φορζων  παραγωγισ αγροτικϊν προϊόντων και τροφίμων.  Ρι πυρινεσ αυτοί κα αποτελοφν 

τθ βάςθ για τθν υλοποίθςθ των μεςο και μακρο-πρόκεςμων ενεργειϊν που περιγράψαμε. 

 

3. Θμερίδεσ Εργαςίασ (workshops) 

   Ξετά το ςυμπόςιο κα πρζπει να ακολουκιςει μια ςειρά (τζςςερισ με πζντε) από θμερίδεσ εργαςίασ. 

   Υτόχοσ τουσ είναι να φζρουν τουσ πυρινεσ που κα ζχουν δθμιουργθκεί ςτθ διάρκεια του ςυμποςίου 

ςε επαφι και ταυτόχρονα να τουσ εμπλζξουν αλλά και να τουσ δεςμεφςουν με ςυγκεκριμζνα 

χρονοδιαγράμματα δράςθσ προσ τθν κατεφκυνςθ των μζςο και μακρο-πρόκεςμων ενεργειϊν που 

περιγράψαμε. 
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4. Ολοκλθρωμζνθ τρατθγικι Μάρκετινγκ  

Σροκειμζνου οι ενζργειεσ που περιγράψαμε  παραπάνω να γίνουν με τον πλζον αποτελεςματικό 

τρόπο είναι αναγκαία θ φπαρξθ μιασ Ολοκλθρωμζνθσ τρατθγικισ Μάρκετινγκ (Integrated Marketing 

Strategy), θ οποία κα αντανακλά τισ ςθμαντικότερεσ παραμζτρουσ τθσ εμπορικισ ςτρατθγικισ 

αναφορικά με τα προϊόντα, τθν τιμολογιακι πολιτικι, τθν πολιτικι διανομισ και τθν πολιτικι 

επικοινωνίασ.  

   Υτθν ςυνζχεια  περιγράφουμε τουσ κυριότερουσ πυλϊνεσ τθσ ςτρατθγικισ, όπωσ αυτι προκφπτει από 

τα ευριματα  των ερευνϊν.   

 

4.1. Προϊοντικι ςτρατθγικι, επωνυμία & ςτρατθγικι τοποκζτθςθσ 

Υχεδιάηοντασ και υλοποιϊντασ τθ ςτρατθγικι μάρκετινγκ ςε επίπεδο προϊόντοσ, κρίςιμθ 

παράμετροσ είναι θ επωνυμία που κα ςυνοδεφει τα προϊόντα, κακϊσ θ επωνυμία κα ςυμβάλει 

αποφαςιςτικά ςτθν αποτελεςματικι τοποκζτθςθ (positioning) των κρθτικϊν προϊόντων ςτισ αγορζσ 

ενδιαφζροντοσ ζναντι του ανταγωνιςμοφ. 

Ρι βαςικζσ αρχζσ ανάπτυξθσ μιασ επωνυμίασ είναι οι εξισ: 

 Θ επωνυμία πρζπει να είναι εφθχθ, 

 Θ επωνυμία πρζπει να είναι εφκολθ ςτθν απομνθμόνευςθ, 

 Θ επωνυμία πρζπει να «λζει» κάτι για τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ, και 

 Θ επωνυμία πρζπει να κτίηει τον «μφκο» του προϊόντοσ. 

 Θ επωνυμία πρζπει να ςυνοδεφεται από αντίςτοιχο ςιμα που κα υποςτθρίηει επίςθσ τθ 

ςυνολικότερθ ςτρατθγικι τοποκζτθςθσ. 

 

Σαράλλθλα κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι αποτελεί διεκνι πρακτικι ςτθν ανάπτυξθ επωνυμιϊν 

αγροτικϊν προϊόντων, θ ζμφαςθ ςτθν περιοχι παραγωγισ και όχι θ ςθματοποίθςθ βάςει 

μεμονωμζνων παραγωγϊν. 

Ξε βάςθ τα ευριματα που ζχουμε περιγράψει είναι ςαφζσ ότι τα Μρθτικά  προϊόντα κα πρζπει να 

τοποκετθκοφν ωσ  «ευρωπαϊκά αςφαλή προϊόντα ανώτερησ ποιοτικήσ προζλευςησ, με παράδοςη ςτην 

παραγωγή και ςεβαςμό ςτισ αξίεσ τησ υγιεινήσ διατροφήσ (premium product)», προκειμζνου να 

δικαιολογθκεί θ αυξθμζνθ τιμι του ςυγκριτικά με τον ανταγωνιςμό, κάτι για το οποίο γίνεται 

ειδικότερθ μνεία ςε επόμενθ ενότθτα.  
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Εικόνα 1.  Ενδεικτικό  ςιμα (logo). 

Υτο πλαίςιο αυτό ζνα ςυςτατικό τθσ επωνυμίασ κα πρζπει να είναι θ λζξθ Cretan, υποδθλωτικό τθσ 

καταγωγισ των προϊόντων. Ζνα δεφτερο ςυςτατικό κα πρζπει να είναι επεξθγθματικό του τφπου του 

προϊόντοσ (Cretan Quality  ή Cretan Quality Mythical) ενϊ ωσ logo αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ 

ονομαςίασ κα πρζπει να επιλεγεί ςιμα το οποίο κα επικοινωνεί: 

 Σοιότθτα 

 Ματαγωγι 

 Μρθτικι ιςτορία και κλθρονομιά. 

Ζνα ςχετικό παράδειγμα δίνεται ςτθν Εικόνα 1, χωρίσ φυςικά να είναι οφτε δεςμευτικό οφτε 

αποτζλεςμα προςπάκειασ ςυνεργαςίασ με ςυγκεκριμζνθ διαφθμιςτικι εταιρεία, θ οποία κλθκεί να 

υλοποιιςει και τισ υπόλοιπεσ πτυχζσ τθσ επικοινωνιακισ καμπάνιασ που περιγράφουμε παρακάτω.  
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4.2. υςκευαςία & Συποποίθςθ 

Δεδομζνθσ τθσ προτεινόμενθσ ςτρατθγικισ τοποκζτθςθσ είναι αυτονόθτο ότι το προϊόν κα πρζπει 

να διατίκεται ςυςκευαςμζνο και μάλιςτα ςε πρότυπα τυποποίθςθσ, γεγονόσ που επιβάλει αντίςτοιχεσ 

επενδφςεισ ςε μεταποιθτικζσ μονάδεσ και ςυςκευαςτιρια ςε περίπτωςθ που κρικεί ότι τα υπάρχοντα 

δεν επαρκοφν. Φισ επενδφςεισ αυτζσ κα κλθκεί να ςυντονίςει ζνασ ςυντονιςτικόσ φορζασ τθσ 

ςυνεργαςίασ των εξαγωγικϊν φορζων με τθν Περιφζρεια Κριτθσ. Ο φορζασ αυτόσ είναι απαραίτθτο 

να ζχει τθν μορφι Ανωνφμου Εταιρείασ.    

   Υτο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ δεν είναι εφικτό να κάνουμε πρόγνωςθ αναφορικά με το φψοσ τθσ 

αναγκαίασ επζνδυςθσ κακϊσ θ μελζτθ αυτι δεν είναι οικονομοτεχνικοφ χαρακτιρα.  

  

4.3. Στρατηγική διανομής 

Ρ ρόλοσ τθσ ςτρατθγικισ διανομισ ςτο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ ςτρατθγικισ μάρκετινγκ είναι 

αφενόσ να διαμορφϊςει το δίκτυο διανομισ και διακίνθςθσ (λειτουργία επαφισ) και αφετζρου να 

διαςφαλίςει τθν ομαλι ροι προϊόντων (λειτουργία του εφοδιαςμοφ). 

Αναφορικά με τθ λειτουργία τθσ επαφισ, οι ςτρατθγικζσ προτεραιότθτεσ αφοροφν τθ μείωςθ του 

ρόλου των ενδιαμζςων εξαγωγζων και τθν ανάπτυξθ δφναμθσ πωλθτϊν οι οποίοι κα αναλάβουν το 

ζργο τθσ ανάπτυξθσ τθσ ςχζςθσ με τουσ αλλοδαποφσ ενδιάμεςουσ. 

Θ δομι τθσ ομάδασ των πωλθτϊν κα είναι ανά αγορά ενδιαφζροντοσ (π.χ. Ξ. Βρετανία και 

Γερμανία) και ανά τφπο ενδιάμεςου που κα βλζπει ο πωλθτισ (π.χ. Βρετανοί ειςαγωγείσ φροφτων και 

νωπϊν προϊόντων και γερμανικζσ αλυςίδεσ ςοφπερ μάρκετ).   

Θ δομι αυτι ζχει το πλεονζκτθμα τθσ μεγαλφτερθσ δυνατισ προςαρμοςτικότθτασ ςτισ 

ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε αγοράσ, ςτισ οποίεσ ζχουμε ιδθ αναφερκεί.    

Εκτιμάται ότι θ δφναμθ των πωλθτϊν που απαιτείται, βάςει καταρχάσ του αρικμοφ των ενδιαμζςων 

που κα πρζπει να βλζπουν και τθν αναγκαία κάλυψθ τθσ κάκε αγοράσ ςτο πλαίςιο των ςτόχων που 

ζχουν τεκεί είναι, π.χ.  για τθ Βρετανία 4 πωλθτζσ και για τθ Γερμανία 2 πωλθτζσ. Φα νοφμερα αυτά κα 

πρζπει να επανεξεταςτοφν 12 μινεσ μετά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ τθσ προτεινόμενθσ ςτρατθγικισ, 

οπότε κα υπάρχουν και επαρκι ςτοιχεία αναφορικά με τθν αποτελεςματικότθτα και τθν 

αποδοτικότθτα τθσ δράςθσ των πωλθτϊν. 
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ΠΟΙΟΣΙΚΟ 

ΔΛΔΓΥΟ ΒΑΔΙ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΔΛΑΣΗ

ΤΚΔΤΑΙΑ / 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ

ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ

ΑΠΟΣΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΔΛΔΓΥΟ / 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ

ΠΩΛΗΗ 

(ΠΟΟΣΗΣΔ / 

ΠΟΙΚΙΛΙΔ / 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ)

 

 Εικόνα  2. Τόλοσ του Φμιματοσ Σωλιςεων ςτθν Ανάπτυξθ του Μαναλιοφ Διανομισ. 

 

πωσ φαίνεται και ςτθν Εικόνα  2, θ επζνδυςθ ςτθν ανάπτυξθ ομάδασ πωλιςεων είναι άκρωσ 

απαραίτθτθ κακϊσ οι πωλθτζσ είναι εκείνοι οι οποίοι (α) μεταφζρουν / επικοινωνοφν τισ απαιτιςεισ 

των ενδιαμζςων ωσ προσ κζματα προδιαγραφϊν, ποςοτιτων, επιπζδων τιμϊν και ποιότθτασ και (β) 

παρακολουκοφν το επίπεδο ικανοποίθςθσ των μελϊν του δικτφου διανομισ ςε κάκε χϊρα αναφορικά 

με τθ ςυνεργαςία προκειμζνου να υπάρχει ζγκαιρθ λιψθ διορκωτικϊν μζτρων όταν αυτό είναι 

απαραίτθτο.  Υτθν ενότθτα που αφορά τισ επικοινωνιακζσ ενζργειεσ τθσ Ζνωςθσ κα αναφερκοφμε 

λεπτομερζςτερα ςτα κζματα που αφοροφν τθ διοίκθςθ των πωλθτϊν. 
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Ωσ προσ τθ λειτουργία του εφοδιαςμοφ, ςτθν Εικόνα  3 παρουςιάηονται τα δφο κανάλια διανομισ 

για τθν αγορά τθσ Βρετανίασ και τθσ Γερμανίασ αντίςτοιχα. 

 

ΚΑΝΑΛΙ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ 

ΒΡΔΣΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ 

ΓΔΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΥΔΡΑΙΟ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΟ 

ΣΑΘΜΟ

ΒΡΔΣΑΝΟΙ ΔΙΑΓΩΓΔΙ

ΒΡΔΣΑΝΙΚΑ SUPER MARKETS ΓΔΡΜΑΝΙΚΑ SUPER MARKETS

 

Εικόνα  3. Εφοδιαςτικι Αλυςίδα. 

  

Υτο ςθμείο αυτό κα πρζπει να ςθμειϊςουμε τθν ανάγκθ αριςτοποίθςθσ τθσ εφοδιαςτικισ 

προςπάκειασ, αφοφ λθφκοφν υπόψθ: 

1. Ρι ικανότθτεσ εναλλακτικϊν επιχειριςεων εφοδιαςμοφ που κα αναλάβουν τθ διακίνθςθ των 

προϊόντων ωσ προσ: 

 Φθν ταχφτθτα διεκπεραίωςθσ, 

 Φθν κατάςταςθ των προϊόντων κατά τθν παράδοςθ, 

 Φο κόςτοσ μεταφοράσ, και 

 Φα περικϊρια επίτευξθσ οικονομιϊν κλίμακασ κατά τισ λειτουργίεσ τθσ αποκικευςθσ και 

διακίνθςθσ. 

2. Θ διακεςιμότθτα Ελλθνικϊν επιχειριςεων εφοδιαςμοφ ι/και αντίςτοιχων επιχειριςεων του 

εξωτερικοφ που κα μποροφςαν να εκτελζςουν τον εφοδιαςμό και να πλθροφν τα παραπάνω 

κριτιρια. 

Θ εκάςτοτε Διοίκθςθ κα πρζπει να προχωριςει ςε λεπτομερι καταγραφι / ζρευνα αγοράσ των 

εναλλακτικϊν που ζχει προτοφ ςυνάψει ςυμβόλαια ςυνεργαςίασ με τζτοιεσ εταιρείεσ. 
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4.4. Επικοινωνιακή στρατηγική 

4.4.1. Επικοινωνιακι τρατθγικι & τόχοι 

πωσ ιδθ ζχουμε εξθγιςει, θ επικοινωνιακι ςτρατθγικι ζχει ωσ ςτόχουσ: 

 Οα κτίςει επϊνυμθ ηιτθςθ για τα Μρθτικά Φρόφιμα  

 Οα ενιςχφςει τθν παρουςία ςτα δίκτυα διανομισ. 

Αναφορικά με τισ επικοινωνιακζσ ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν για τθν εδραίωςθ τθσ 

τοποκζτθςθσ των Μρθτικϊν Φροφίμων  και τθν ενίςχυςθ τθσ επϊνυμθσ ηιτθςθσ, οι βαςικοί πυλϊνεσ και 

τα αντίςτοιχα target groups είναι: 

1. Ενζργειεσ εντόσ Μριτθσ για ενδυνάμωςθ τθσ εικόνασ του προϊόντοσ ςε τουρίςτεσ 

2. Ενζργειεσ ςτισ αγορζσ ενδιαφζροντοσ για ενδυνάμωςθ τθσ εικόνασ του προϊόντοσ. 

Αντίςτοιχα, ςτισ επικοινωνιακζσ ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν για τθν ενίςχυςθ τθσ παρουςίασ ςτα 

δίκτυα διανομισ είναι: 

1. Σροωκθτικζσ ενζργειεσ ςτα δίκτυα διανομισ 

2. Επιβράβευςθ (bonus) πωλθτϊν που χειρίηονται ςυγκεκριμζνουσ ενδιάμεςουσ ςτισ χϊρεσ 

ενδιαφζροντοσ. 

Σριν προχωριςουμε ςε μια αναλυτικότερθ περιγραφι των ενεργειϊν αυτϊν κα πρζπει πρϊτα να 

προςδιοριςτεί το φψοσ τθσ επικοινωνιακισ επζνδυςθσ που απαιτείται για τθν αποτελεςματικι 

τοποκζτθςθ του επϊνυμου Κρθτικοφ Προϊόντοσ.     

 

Φα βιματα τθσ διαδικαςίασ αυτισ είναι δφο: 

 Σροςδιοριςμόσ επικοινωνιακϊν ςτόχων, και 

 Μακοριςμόσ αναγκαίασ επζνδυςθσ. 

Ρι επικοινωνιακοί ςτόχοι, που αφοροφν τουσ καταναλωτζσ των χωρϊν ενδιαφζροντοσ, είναι: 

1. Εδραίωςθ τθσ γνϊςθσ για τθν επωνυμία, 

2. Εδραίωςθ των χαρακτθριςτικϊν υπεροχισ των Μρθτικϊν Σροϊόντων  

3. Χποκίνθςθ τθσ δοκιμισ, και 

4. Χποκίνθςθ πιςτότθτασ. 
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Ρι επικοινωνιακοί ςτόχοι, που αφοροφν τουσ ενδιάμεςουσ των χωρϊν ενδιαφζροντοσ, είναι: 

1. Εδραίωςθ των χαρακτθριςτικϊν υπεροχισ  των Μρθτικϊν Σροϊόντων 

2. Εδραίωςθ των πτυχϊν τθσ ςυνεργαςίασ και του επαγγελματιςμοφ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, 

και 

3. Χποκίνθςθ τθσ υποςτιριξθσ των προςπακειϊν απόκτθςθσ μεριδίου αγοράσ. 

 

4.4.2. Επικοινωνιακι Επζνδυςθ 

Σροκειμζνου να γίνει κατανοθτό τι εννοοφμε με τον όρο Επικοινωνιακι Επζνδυςθ, ςτθ ςυνζχεια 

ακολουκεί θ πρόταςθ που ζχει κατατεκεί για τθν προϊκθςθ του Μρθτικοφ Επιτραπζηιου Υταφυλιοφ και 

περιλαμβάνεται ςτθ μελζτθ αμπελουργίασ, που ζχει εκπονθκεί από το Φεχνολογικό Εκπαιδευτικό 

Κδρυμα Μριτθσ και το Ρικονομικό Σανεπιςτιμιο Ακθνϊν. 

 

Ρι ενζργειεσ για τον προςδιοριςμό του ςχετικοφ κονδυλίου προχποκζτουν: 

 Ακριβι γνϊςθ τθσ αναγκαίασ διαςποράσ και διάχυςθσ των επικοινωνιακϊν μθνυμάτων για τθν 

επίτευξθ των ςτόχων τθσ επικοινωνιακισ προςπάκειασ, και 

 Ακριβι γνϊςθ του κόςτουσ τθσ κάκε ενζργειασ που απαιτείται για τθ διαςφάλιςθσ τθσ διαςποράσ 

και διάχυςθσ των επικοινωνιακϊν μθνυμάτων. 

 

Ωςτόςο, θ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ δεν περιελάμβανε μετριςεισ ςε επίπεδο καταναλωτϊν, οφτε 

ςυλλογι πλθροφοριϊν αναφορικά με τα διακζςιμα επικοινωνιακά μζςα ςε κάκε χϊρα ενδιαφζροντοσ 

και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ ςτθ διαςπορά και διάχυςθ επικοινωνιακϊν μθνυμάτων.   

 

Ματά ςυνζπεια, ξεκινϊντασ το ςχεδιαςμό, κα πρζπει αναπόφευκτα να καταφφγουμε ςε λιγότερο 

αποτελεςματικζσ προςεγγίςεισ, ζχοντασ ωςτόςο ωσ δεδομζνθ τθν ανάγκθ επανεξζταςθσ των ςχετικϊν 

κονδυλίων υπό το πρίςμα των προαναφερκζντων ςτοιχείων τα οποία κα πρζπει απαραιτιτωσ να 

ςυλλεχκοφν. 

Ζτςι, ακολουκϊντασ τισ πρακτικζσ που καταγράφονται ςτθ διεκνι βιβλιογραφία αναφορικά με τθν 

επικοινωνιακι υποςτιριξθ για μια νζα επωνυμία, το επικοινωνιακό κονδφλι προςεγγίηεται ωσ ποςοςτό 
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των επιδιωκόμενων πωλιςεων.  Φο ποςοςτό αυτό είναι τθσ τάξεωσ του 10% για το ζτοσ λανςαρίςματοσ 

βαίνοντασ μειοφμενο με ρυκμό 25% κατ’ ζτοσ και μζχρι να φτάςει το ποςοςτό του 5% επί των 

πωλιςεων.  

Ρ Σίνακασ 1 που ακολουκεί ςυνοψίηει τθν αναγκαία επικοινωνιακι επζνδυςθ για τθν περίοδο 2009-

2012 θ οποία, βάςει τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου, ανζρχεται ςυνολικά ςτο ποςό των €16,7εκ. για τθν 

περίοδο 2009-2012 εκ των οποίων τα €4,4εκ. κα πρζπει να επενδυκοφν εντόσ του 2009, οπότε κα 

ξεκινιςει θ προςπάκεια εδραίωςθσ του επϊνυμου Μρθτικοφ επιτραπζηιου ςταφυλιοφ. 

Αναφορικά με τισ ενζργειεσ που κα πρζπει να γίνουν και τθν κατανομι του προχπολογιςμοφ μεταξφ 

ενεργειϊν που αφοροφν τουσ τελικοφσ καταναλωτζσ και τισ ενζργειεσ που αφοροφν τουσ ενδιάμεςουσ, 

θ διεκνισ πρακτικι όπωσ καταγράφεται ςτθ βιβλιογραφία για επϊνυμα καταναλωτικά προϊόντα που 

επιδιϊκουν να ενιςχφςουν τθν επωνυμία τουσ είναι 65% του επικοινωνιακοφ προχπολογιςμοφ να 

κατευκφνεται ςε επικοινωνιακζσ ενζργειεσ που αφοροφν τουσ τελικοφσ καταναλωτζσ και 35% ςε 

εκείνεσ που αφοροφν τουσ ενδιάμεςουσ.  Ματά ςυνζπεια, από το €4,4εκ. τα €2,8εκ. κα πρζπει να 

επενδυκοφν ςε επικοινωνιακζσ ενζργειεσ που αφοροφν τουσ τελικοφσ καταναλωτζσ και τα υπόλοιπα 

€1,6εκ. ςε επικοινωνιακζσ ενζργειεσ που αφοροφν τουσ ενδιάμεςουσ. 
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 Προςδοκϊμενεσ Πωλιςεισ 

% Επικοινωνιακισ 

Επζνδυςθσ 

Επικοινωνιακι Επζνδυςθ 

 Γερμανία Βρετανία Ρωςία Γερμανία Βρετανία Ρωςία 

2

0

1

2 55.917.160 24.852.071 5.281.065 5,0% 2.795.858 1.242.604 264.053 

2

0

1

1 44.733.728 19.881.657 4.224.852 5,6% 2.516.272 1.118.343 237.648 

2

0

1

0 35.786.982 15.905.325 3.379.882 7,5% 2.684.024 1.192.899 253.491 

2

0

0

9 28.629.586 12.724.260 2.703.905 10,0% 2.862.959 1.272.426 270.391 

ΤΝ

ΟΛ

Ο 165.067.456 73.363.314 15.589.704 

 

10.859.112  4.826.272 1.025.583 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΣΟΤ 2009 44.057.751  4.405.775 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 4ΕΣΙΑ     254.020.473    16.710.967 



204 

 

 

Πίνακασ  1. Απεικόνιςθ προςδοκϊμενων πωλιςεων και επικοινωνιακισ επζνδυςθσ κατ’ ζτοσ και 

ςυνολικά. 

 

 

 

 

 

4.4.3. Επικοινωνιακζσ Ενζργειεσ  

Υτισ επόμενεσ παραγράφουσ δίνεται θ περιγραφι των ςυνιςτϊμενων επικοινωνιακϊν ενεργειϊν 

μόνον για το ζτοσ 2009 κακϊσ οι τακτικζσ επικοινωνίασ που αφοροφν τα επόμενα ζτθ κα πρζπει να 

μορφοποιθκοφν ςτισ αρχζσ του δεφτερου εξαμινου του 2009 και αφοφ κα ζχει γίνει καταγραφι τθσ 

εμπειρίασ μζχρι τότε. Ρ Σίνακασ 2 ςυνοψίηει τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ. 

 

 Επικοινωνιακζσ Ενζργειεσ για Ματαναλωτζσ 

 

1. Ενζργειεσ για τθν Φοπικι (Μρθτικι) Αγορά 

 Μοινό Υτόχοσ: Φουρίςτεσ / Επιςκζπτεσ από Βρετανία και Γερμανία 

 Σροχπόκεςθ: Διαςφάλιςθ ςυνεργαςίασ με τθν τοπικι τουριςτικι βιομθχανία 

 Σερίοδοσ Εκτζλεςθσ: κυρίωσ Ιοφλιοσ – Ρκτϊβριοσ (βλζπε Εικόνα   4) 

 Ενζργειεσ: 

 Σροςκλιςεισ και ςυμμετοχι ςε ενζργειεσ που αφοροφν τθν καλλιζργεια του ςταφυλιοφ και 

του τρφγου, 

 Γνωριμία με το προϊόν και τθν Μρθτικι κουλτοφρα, φιλοξενία προςφζροντασ ςταφφλι ςτθν 

άφιξθ και ςτθν αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο μαηί με ενθμερωτικό φυλλάδιο κατάλλθλα 

ςχεδιαςμζνο για τθν προβολι τθσ ποιότθτασ τθσ καλλιζργειασ και του προϊόντοσ αλλά και για 

τα ςυνεργαηόμενα super markets όπου μποροφν να βρουν το προϊόν ςτθ χϊρα τουσ. 
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ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΕ  2.810.000 63,79% Επί των ενεργειϊν 

ςτισ Χϊρεσ 

Ενδιαφζροντοσ 

Υτο ςφνολο 

του προχπο-

λογιςμοφ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΣΙ ΧΩΡΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  2.630.000 59,70% 

ΦΘΝΕΡΣΦΙΜΘ ΜΑΞΣΑΟΙΑ 1.000.000   38,02% 22,70% 

ΤΑΔΙΡΦΩΟΙΜΘ ΜΑΞΣΑΟΙΑ 400.000   15,21% 9,08% 

ΜΑΞΣΑΟΙΑ ΥΕ ΕΟΦΧΣΑ & ΣΕΤΙΡΔΙΜΑ 250.000   9,51% 5,68% 

ADVERTORIALS 130.000   4,94% 2,95% 

ΣΤΡΩΘΘΦΙΜΕΥ ΕΟΕΤΓΕΙΕΥ 450.000   17,11% 10,22% 

ΔΩΤΕΑΟ ΣΤΡΛΡΟ / ΔΕΙΓΞΑ 400.000   15,21% 9,08% 

ΣΟΠΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ (ΚΡΗΣΗ)  180.000 4,09%   

ΔΕΙΓΞΑ 120.000   66,67% 2,72% 

EVENTS 60.000   33,33% 1,36% 

ΔΙΚΣΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  1.595.000 36,21%   

ΦΙΝΡΠΕΟΙΑ 100.000   6,27% 2,27% 

ΕΜΣΦΩΥΕΙΥ ΕΟΑΤΠΘΥ ΥΧΟΕΤΓΑΥΙΑΥ 400.000   25,08% 9,08% 

ΕΜΣΦΩΥΕΙΥ ΡΓΜΡΧ 1.000.000   62,70% 22,70% 

BONUS ΣΩΝΘΦΩΟ 95.000   5,96% 2,16% 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 4.405.000     

 

Πίνακασ  2. Υφνοψθ Επικοινωνιακϊν Ενεργειϊν Ζτουσ 2009 και Μόςτοσ. 

 

2. Ενζργειεσ για τισ Αγορζσ του Εξωτερικοφ 

 Μοινό Υτόχοσ: Ρικογζνειεσ μζςου και ανϊτερου οικονομικοφ επιπζδου 

 Σροχπόκεςθ: Υυνεργαςία με τοπικι διαφθμιςτικι εταιρεία (καλφτερα πολυεκνικι με παρουςία 

ςε Ελλάδα, Βρετανία και Γερμανία) 

 Σερίοδοσ Εκτζλεςθσ: Ζναρξθ Ξάιοσ με αυξανόμενθ ζνταςθ μζχρι και Υεπτζμβριο, ελάττωςθ τον 

Ρκτϊβριο και φκίνουςα μζχρι τζλοσ του ζτουσ 

 Ενζργειεσ: 

 Μαμπάνια μζςω τθλεόραςθσ και ραδιοφϊνου για το κτίςιμο γνϊςθσ αναφορικά με το Μρθτικό 

επιτραπζηιο ςταφφλι και το μφκο που το ςυνοδεφει, 
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 Μαμπάνια ςτον τφπο ϊςτε να δοκεί το ίδιο μινυμα ςε μεγαλφτερθ λεπτομζρεια αναφορικά με 

τθν ποιότθτα του προϊόντοσ και να ςυνδεκεί με τθν Μρθτικι διατροφι, θ οποία είναι γνωςτι 

ςτθν Ευρϊπθ, 

 Advertorials με ζγκριτουσ δθμοςιογράφουσ-κακοδθγθτζσ γνϊμθσ για τθν ενίςχυςθ τθσ 

άποψθσ περί τθσ ποιότθτασ του Μρθτικοφ επιτραπζηιου ςταφυλιοφ και τθσ ςυμβολισ του ςε 

μια ολοκλθρωμζνθ και υγιεινι διατροφι, 

 Σροωκθτικζσ ενζργειεσ ςυνοδευτικζσ ςυςκευαςμζνου προϊόντοσ με προϊόντα κακθμερινισ 

χριςθσ ςτθν κουηίνα (κατά προτίμθςθ εκτζλεςθ τζλθ Αυγοφςτου, μετά τισ κερινζσ διακοπζσ) 

 

 

 

 Επικο

ινωνι

ακζσ 

Ενζργ

ειεσ 

για 

Ενδια

μζςο

υσ 

 Μοι

νόσ 

ςτό

χοσ: Αγοραςτζσ αλυςίδων s/m και ειςαγωγζων νωπϊν προϊόντων και φροφτων 

 Σερίοδοσ Εκτζλεςθσ: Μακ’ όλθ τθ διάρκεια του 2009 αλλά κορφφωςθ τθν περίοδο Ιουλίου-

Ρκτωβρίου (βλζπε. Εικόνα 5) 

 Ενζργειεσ: 

 Φιλοξενία ςτθν Μριτθ και επίςκεψθ ςε αμπελϊνεσ και ςυςκευαςτιρια 

 Εκπτϊςεισ ζναρξθσ ςυνεργαςίασ με νζουσ ςυνεργάτεσ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ των 

πωλθτϊν, 

 Εκπτϊςεισ όγκου αγορϊν, 

 Σαροχι bonus ςτουσ πωλθτζσ για τθν ανάπτυξθ δικτφου διανομισ και τθν επίτευξθ των 

ςτόχων πωλιςεων του 2009. 

Εικόνα  4. Ματανομι Ζνταςθσ Επικοινωνιακισ Σροςπάκειασ για Ματαναλωτζσ. Ζτοσ 

Αναφοράσ 2009. 
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 5. Προχποκζςεισ Εφαρμογισ Ολοκλθρωμζνθσ τρατθγικισ Μάρκετινγκ  

Υτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ περιγράψαμε τουσ ςθμαντικότερουσ πυλϊνεσ μιασ 

Ρλοκλθρωμζνθσ Υτρατθγικισ Ξάρκετινγκ, θ οποία αποςκοπεί να ανοίξει τισ αγορζσ για τα κρθτικά 

προϊόντα κτίηοντασ επϊνυμο προϊόν ςτθ βάςθ τθσ ποιοτικισ υπεροχισ του. 

  Φα κζματα που κα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν είναι: 

 

Εικόνα 5. Ματανομι Ζνταςθσ Επικοινωνιακισ Σροςπάκειασ για Ενδιάμεςουσ. 

Ζτοσ Αναφοράσ 2009. 
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Νοοτροπία Παραγωγϊν 

Θ νοοτροπία των παραγωγϊν είναι ζνα πρϊτο και βαςικό εμπόδιο το οποίο ζχουμε ιδθ ςχολιάςει.  

Ωςτόςο είναι αναγκαίο να τονιςτεί ακόμα μια φορά ότι οι Μρθτικοί παραγωγοί   αγροτικϊν  προϊόντων  

κα πρζπει να ςταματιςουν να βλζπουν τον εαυτό τουσ ωσ γεωργοφσ και να ξεκινιςουν να αποκτοφν 

μια επιχειρθματικι ςυνείδθςθ.  Αυτό πρακτικά ςθμαίνει διάκεςθ ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ των 

προςπακειϊν για βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ των όποιων εμπορικϊν 

ενεργειϊν και πρωτοβουλιϊν κακϊσ και υιοκζτθςθ ςφγχρονων μοντζλων διοίκθςθσ του αγροτικοφ 

προϊόντοσ. 

 

Μορφζσ Διοίκθςθσ 

Ξία άλλθ βαςικι προχπόκεςθ είναι θ υιοκζτθςθ ςφγχρονων πρακτικϊν διοίκθςθσ.  Αυτό 

μεταφράηεται ςτθ ςυμπόρευςθ των παραγωγϊν και τθσ ςυνζνωςθσ του αποτελζςματοσ τθσ 

παραγωγικισ διαδικαςίασ υπό τθ ςκζπθ ςυγκεκριμζνου ιδιωτικοφ φορζα που κα αναλάβει τθν 

εφαρμογι αλλά και τθν αναπροςαρμογι, όπου και όςο χρειάηεται, τθσ βαςικισ ςτρατθγικισ 

μάρκετινγκ που προτείναμε. 

 

τελζχωςθ με Επαγγελματίεσ Μάνατηερ και Πωλθτζσ 

Υυνζπεια τθσ υιοκζτθςθσ ςφγχρονων μορφϊν διοίκθςθσ είναι θ ανάγκθ ςτελζχωςθσ του φορζα που 

κα δθμιουργθκεί με επαγγελματίεσ μάνατηερ με εμπειρία ςτθν ανάπτυξθ τθσ εξαγωγικισ 

δραςτθριότθτασ αλλά και με ικανοφσ πωλθτζσ οι οποίοι κα αναλάβουν το δφςκολο ζργο να ανοίξουν 

τισ πόρτεσ των αγορϊν  ςτόχων,  ςτο πλαίςιο που ιδθ ζχουμε εξθγιςει. Φα ςτελζχθ αυτά κα πρζπει 

βεβαίωσ να τφχουν τθσ ανάλογθσ αμοιβισ και των ανάλογων ςυνκθκϊν εργαςίασ προκειμζνου να 

δεχκοφν να ςυμμετάςχουν και να κατευκφνουν τθν προςπάκεια βελτίωςθσ των μεριδίων αγοράσ μασ 

ςτισ ςυγκεκριμζνεσ αγορζσ. 

 

Εναλλακτικζσ Μορφζσ Χρθματοδότθςθσ 

Θ τζταρτθ αλλά εξίςου ςθμαντικι προχπόκεςθ είναι θ χρθματοδότθςθσ τθσ ςτρατθγικισ 

μάρκετινγκ, κακϊσ χωρίσ τουσ αναγκαίουσ χρθματοοικονομικοφσ πόρουσ θ όποια προςπάκεια κα 

καταλιξει μοιραίωσ ςε αποτυχία.  Υτο πλαίςιο αυτό κα πρζπει να αναηθτθκοφν εναλλακτικοί πόροι 

χρθματοδότθςθσ, είτε από τισ επιδοτιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ είτε από αλλοφ, ϊςτε να 
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διαςφαλιςτεί θ αναγκαία ροι χρθμάτων τόςο για τθν αναδιάρκρωςθ όπου χρειάηεται των 

καλλιεργειϊν αλλά και για τθν υποςτιριξθ των αναγκαίων δράςεων ςε επίπεδο εμπορικισ πολιτικισ. 

 

υςτθματικότθτα χεδίων & Τλοποίθςθσ 

Θ πζμπτθ προχπόκεςθ αφορά τθ ςυςτθματικότθτα τθσ όλθσ προςπάκειασ.  Θα πρζπει να γίνει 

ςαφζσ ότι τα αποτελζςματα από οποιαδιποτε εμπορικι ςτρατθγικι, οφτε ζρχονται άμεςα, οφτε 

ςυμβαίνουν χωρίσ να υπάρχει προςιλωςθ και ςυςτθματικότθτα ςτουσ ςτόχουσ και ςτισ ενζργειεσ τθσ.  

Ματά ςυνζπεια, κα πρζπει να είναι ςαφζσ ότι θ όλθ προςπάκεια, προκειμζνου να ςτεφκεί με επιτυχία, 

κα απαιτιςει χρόνο και θ ςυγκομιδι των καρπϊν των πωλιςεων και του κζρδουσ κα πρζπει να γίνει 

όταν ωριμάςουν οι ςυνκικεσ, δθλαδι όχι νωρίτερα από μια 3ετία ςυνειδθτισ και ςυντονιςμζνθσ 

προςπάκειασ όλων των εμπλεκομζνων φορζων. 

Υτο πλαίςιο αυτό κα ιταν επίςθσ χριςιμθ θ ςυνεργαςία με εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που κατζχουν εξειδικευμζνθ γνϊςθ ςε κζματα ςχεδιαςμοφ και χάραξθσ 

εμπορικισ πολιτικισ κακϊσ και καλλιεργθτικϊν τεχνικϊν.  Ειδικότερα, θ ίδρυςθ ενόσ Ινςτιτοφτου / 

Παρατθρθτθρίου με τθ ςυμμετοχι των ςχετικϊν ιδρυμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ κα 

μποροφςε να ςυμβάλλει ςτθν όλθ προςπάκεια: 

 Υυλλζγοντασ ςτοιχεία αναφορικά με τθν οικονομικι αποτελεςματικότθτα τθσ εμπορικισ 

πολιτικισ, 

 Διερευνϊντασ ςυςτθματικά τισ τάςεισ τθσ ηιτθςθσ και τισ προτιμιςεισ τθσ κατανάλωςθσ ςτισ 

χϊρεσ ενδιαφζροντοσ, 

 Εναρμονίηοντασ κατάλλθλα τθν εμπορικι πολιτικι ϊςτε να αντανακλά τισ καταναλωτικζσ 

προτιμιςεισ, 

 Σροτείνοντασ τισ αναγκαίεσ καλλιεργθτικζσ παρεμβάςεισ ςε επίπεδο καλλιεργοφμενων ποικιλιϊν 

και καλλιεργθτικϊν τεχνικϊν ϊςτε να διατθρείται θ ποιοτικι ανωτερότθτα του προϊόντοσ με 

ανταγωνιςτικό επίπεδο κόςτουσ παραγωγισ, κ.λπ.. 
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Μαινοτόμεσ προτάςεισ ςτον 
πρωτογενι τομζα

Ευάγγελοσ Μαπετανάκθσ

Σρόεδροσ ΦΕΙ Μριτθσ
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Σροτάςεισ 1/9
για βραχυ-μεςοπρόκεςμθ υλοποίθςθ

ΣΕΙ Κριτθσ χολι Γεωπονίασ και Σμιμα Πλθροφορικισ, ΕΘΙΑΓΕ,  
Περιφερειακό Κζντρο προςταςίασ Φυτϊν, ΜΑΙΧ
Ανάπτυξθ και υποςτιριξθ διαδικτυακισ πφλθσ (portal) για τον Πρωτογενι 
Σομζα, τα προϊόντα και το αγροτικό περιβάλλον τθσ Κριτθσ για:

• - Θ ζγκυρθ και άμεςθ, επιςτθμονικι και τεχνικι ενθμζρωςθ 
του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ, των αγροτϊν και ςυναφϊν επαγγελματιϊν, των εμπόρων αγροτικϊν 
προϊόντων κ.ά.

• - H πλθροφόρθςθ των τοπικϊν καταναλωτϊν, των επιςκεπτϊν και τθσ 
τουριςτικισ βιομθχανίασ, τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ και του 
ευρφτερου κοινοφ, για τισ παραγωγικζσ διαδικαςίεσ και τθν αξία των 
αγροτικϊν προϊόντων, 

για τθν Μρθτικι Διατροφι, για το γεωργικό και ευρφτερο περιβάλλον, για διαδρομζσ ςτο 
περιβάλλον και τισ τοπικζσ ομορφιζσ με ευκαιρίεσ παρακολοφκθςθσ/ ςυμμετοχισ ςε αγροτικζσ 
δραςτθριότθτεσ, για προμικεια τοπικϊν προϊόντων, για ςυμμετοχι ςε τοπικζσ εκδθλϊςεισ ςτα 
χωριά και τισ γωνιζσ τθσ Μριτθσ κ.ά.

 

 

 

 

Σροτάςεισ 2/9
για βραχυ-μεςοπρόκεςμθ υλοποίθςθ

ΣΕΙ Κριτθσ, χολι Γεωπονίασ, ΕΘΙΑΓΕ

Δθμιουργία εργαςτθρίου αμπελο-οινικισ 
τεχνολογίασ για:

• - Εφαρμοςμζνθ ζρευνα/ Υυμβουλευτικζσ 
υπθρεςίεσ, 

• Φεχνικζσ υπθρεςίεσ – Χπθρεςίεσ εργαςτθρίου 
και εξειδικευμζνεσ αναλφςεισ, 

ςτισ οποίεσ μποροφν να ςυμπεριλαμβάνονται π.χ. προςδιοριςμοί αρωματικοφ προφίλ οίνων και 
αποςταγμάτων κ.ά.
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Σροτάςεισ 3/9
για βραχυ-μεςοπρόκεςμθ υλοποίθςθ

ΣΕΙ Κριτθσ, χολι Γεωπονίασ, ΕΘΙΑΓΕ

Καινοτόμεσ προςεγγίςεισ ςτθν αντιμετϊπιςθ του δάκου

Χριςθ Γεωγραφικϊν Υυςτθμάτων Σλθροφοριϊν και 
άλλων νζων τεχνολογιϊν για 

• ςχεδιαςμό τθσ εκςτρατείασ αντιμετϊπιςθσ του δάκου,

• προβλζψεισ ανκεκτικότθτασ ςτα φ/φ

• προβλζψεισ προςβολϊν του ελαιοκάρπου, 

• παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των μζτρων 
αντιμετϊπιςθσ, 

• διαςφάλιςθ ποιότθτασ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σροτάςεισ 4/9
για βραχυ-μεςοπρόκεςμθ υλοποίθςθ

ΣΕΙ Κριτθσ, χολι Γεωπονίασ, ΜΑΙΧ

Περιβαλλοντικζσ αλλαγζσ και ςυςτιματα τροφίμων 

• εκτίμθςθ των επιδράςεων των περιβαλλοντικϊν 
αλλαγϊν ςτθν παραγωγι, ποιότθτα και διακεςιμότθτα 
των τροφίμων 

• υπολογιςμόσ και χαρτογράφθςθ του κινδφνου για τθν 
παραγωγι

• αλλαγζσ για να εξαςφαλιςκεί θ επάρκεια και θ 
αςφάλεια τροφίμων και να αποτραποφν οι ανάδρομεσ 
δράςεισ ςτο περιβάλλον και τθν κοινωνία
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Σροτάςεισ 5/9
για βραχυ-μεςοπρόκεςμθ υλοποίθςθ

ΣΕΙ Κριτθσ, χολι Γεωπονίασ και εταιρία Ρόδαξ
Περιβαλλοντικι ςιμανςθ του ελαιολάδου
• ενθμζρωςθ των καταναλωτϊν τθσ Β. Ευρϊπθσ που είναι 

ευαιςκθτοποιθμζνοι ςτο ηιτθμα τθσ κλιματικισ αλλαγισ
• διεκνζσ περιβαλλοντικό ςφςτθμα EPD (Environmental Product

Declaration – www.environdec.com) τθσ πρϊτθσ παγκόςμια 
περιβαλλοντικισ διλωςθσ για το Εξαιρετικό Σαρκζνο Ελαιόλαδο, 
από δφο Ενϊςεισ Α.Υ. τθσ Μριτθσ και μία τθσ Σελοποννιςου.

• Φο ελαιοδάςοσ αποκθκεφει τόςο διοξείδιο του άνκρακα, ϊςτε το 
ελαιόλαδο είναι κλιματικά αρνθτικό ωσ προσ τθν εκπομπι αερίων 
κερμοκθπίου. 

• Θ ςιμανςθ και θ ςυνακόλουκθ προβολι κζτει προςτικζμενθ αξία 
ςτο προϊόν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σροτάςεισ 6/9
για βραχυ-μεςοπρόκεςμθ υλοποίθςθ

ΣΕΙ Κριτθσ, χολι Γεωπονίασ και Σμιμα Διατροφισ, ΕΘΙΑΓΕ,  Περιφερειακό 
Κζντρο προςταςίασ Φυτϊν και Ποιοτικοφ Ελζγχου, ΜΑΙΧ
Εργαςτιρια Πιςτοποιθμζνων Αναλφςεων ςτο Περιβάλλον, τθ Γεωργία και 
τα Σρόφιμα
Σιςτοποιθμζνεσ μετριςεισ και αναλφςεισ (π.χ. κατά ISO 17025 κλπ) για:
• Φθν αςφάλεια του αγρότθ- παραγωγοφ και του αγροτικοφ περιβάλλοντοσ, 
• Φθν ποιότθτα/ αςφάλεια τθσ γεωργικισ παραγωγικισ διαδικαςίασ και των 

τροφίμων. 
• Φθν κατάρτιςθ φακζλων προδιαγραφϊν για παραδοςιακά Μρθτικά 

τρόφιμα, 
• Φθν τεκμθρίωςθ των «λειτουργικϊν» ιδιοτιτων των τροφίμων αυτϊν 

απζναντι ςτθν EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY (EFSA), 
• τεχνογνωςία ςε επιχειριςεισ για τθν προϊκθςθ των τοπικϊν και  

παραδοςιακϊν τροφίμων.
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Σροτάςεισ 7/9
για βραχυ-μεςοπρόκεςμθ υλοποίθςθ

ΣΕΙ Κριτθσ, Σμιμα Πλθροφορικισ , χολι 
Γεωπονίασ

φςτθμα Ιχνθλαςιμότθτασ Σροφίμων 

• Διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των αγροτικϊν 
προϊόντων τροφίμων, μζςω του οποίου κα 
ελζγχεται και κα παρακολουκείται θ αλυςίδα: 
παραγωγι, μεταποίθςθ, τυποποίθςθ και 
διάκεςθ τουσ ςτθν κατανάλωςθ.
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Σροτάςεισ 8/9
για βραχυ-μεςοπρόκεςμθ υλοποίθςθ

• Forthnet

• Εναλλακτικόσ τρόποσ ςτθν ενθμζρωςθ των κατοίκων που 
δραςτθριοποιοφνται ςτθν φπαικρο, ςε αγροτικζσ και απόκεντρεσ 
περιοχζσ τθσ Σεριφζρειασ Μριτθσ, μζςω τθσ ςυλλογισ και ομαδοποίθςθσ 
ψθφιακοφ περιεχομζνου και τθσ αποςτολισ ςτοχευμζνων ενθμερωτικϊν 
μθνυμάτων με χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςτο κινθτό τθλζφωνο ι το email. 

• Φο προτεινόμενο πλθροφοριακό ςφςτθμα ςτθρίηει τθ λειτουργία του ςτο 
ζργο «ΧΣΑΙΘΤΡΥ», κλθρονομϊντασ τα κυριότερα τεχνικά χαρακτθριςτικά 
κακϊσ και τθν βαςικι ομάδα των εγγεγραμμζνων χρθςτϊν του. 

• Ζχει περίπου 5000 εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ από όλθ τθν Μριτθ, με μια 
αναλογία ςτουσ νομοφσ Χανίων- Τεκφμνου- Θρακλείου- Ναςικίου 25%-
10%-55%-10% αντίςτοιχα.

• Φο Ψπαικροσ ςτοχεφει ςτθ μείωςθ του ψθφιακοφ χάςματοσ, φζρνοντασ  
τουσ ανκρϊπουσ τθσ υπαίκρου ζνα βιμα πιο κοντά  ςτθν κοινωνία τθσ 
πλθροφορίασ.

 

 

 

 

Σροτάςεισ 8/9
για βραχυ-μεςοπρόκεςμθ υλοποίθςθ

• Forthnet

• Εναλλακτικόσ τρόποσ ςτθν ενθμζρωςθ των κατοίκων που 
δραςτθριοποιοφνται ςτθν φπαικρο, ςε αγροτικζσ και απόκεντρεσ 
περιοχζσ τθσ Σεριφζρειασ Μριτθσ, μζςω τθσ ςυλλογισ και ομαδοποίθςθσ 
ψθφιακοφ περιεχομζνου και τθσ αποςτολισ ςτοχευμζνων ενθμερωτικϊν 
μθνυμάτων με χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςτο κινθτό τθλζφωνο ι το email. 

• Φο προτεινόμενο πλθροφοριακό ςφςτθμα ςτθρίηει τθ λειτουργία του ςτο 
ζργο «ΧΣΑΙΘΤΡΥ», κλθρονομϊντασ τα κυριότερα τεχνικά χαρακτθριςτικά 
κακϊσ και τθν βαςικι ομάδα των εγγεγραμμζνων χρθςτϊν του. 

• Ζχει περίπου 5000 εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ από όλθ τθν Μριτθ, με μια 
αναλογία ςτουσ νομοφσ Χανίων- Τεκφμνου- Θρακλείου- Ναςικίου 25%-
10%-55%-10% αντίςτοιχα.

• Φο Ψπαικροσ ςτοχεφει ςτθ μείωςθ του ψθφιακοφ χάςματοσ, φζρνοντασ  
τουσ ανκρϊπουσ τθσ υπαίκρου ζνα βιμα πιο κοντά  ςτθν κοινωνία τθσ 
πλθροφορίασ.
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Σροτάςεισ 1/3
για μακροπρόκεςμθ υλοποίθςθ

ΜΑΙΧ (δυνθτικά ςε ςυνεργαςία με Πανεπιςτιμιο και ΣΕΙ)
υςτθματικι και αειφόροσ εκμετάλλευςθ φυςικϊν προϊόντων/ 
Απομόνωςθ, ταυτοποίθςθ και μελζτθ ουςιϊν από φυςικζσ πθγζσ με 
χρωματογραφικζσ και φαςματοςκοπικζσ μεκόδουσ.

• Αξιοποίθςθ των φαρμακευτικϊν, αρωματικϊν και φαρμακευτικϊν φυτϊν 
μζςω τθσ παραγωγισ τελικϊν προϊόντων (αικερίων ελαίων, 
εκχυλιςμάτων).

• Ξελζτθ τθσ αντιοξειδωτικισ δράςθσ και βιολογικισ ενεργότθτασ κακαρϊν 
ουςιϊν, μειγμάτων, εκχυλιςμάτων, τελικϊν προϊόντων.

• Ανάπτυξθ νζων μεκόδων για τθ μελζτθ και αξιοποίθςθ των φυςικϊν 
προϊόντων.

• Υφνκεςθ φυςικϊν προϊόντων με βιολογικό ενδιαφζρον. 
• Αξιοποίθςθ των αποβλιτων των γεωργικϊν διεργαςιϊν για ανάκτθςθ 

προϊόντων προςτικζμενθσ αξίασ για τθν βιομθχανία φαρμάκων, 
καλλυντικϊν, τροφίμων.

 

 

 

Σροτάςεισ 2/3
για μακροπρόκεςμθ υλοποίθςθ

Πολυτεχνείο Κριτθσ 
Περιφερειακι Επιχείρθςθ Τδάτων (Π.Ε.Τ.): 
• Υυγκζντρωςθ όλων των οργανιςμϊν διαχείριςθσ νεροφ (ΡΑΔΧΜ, 

ΦΡΕΔΒ, κοινοτικά κλπ.) ςε ζναν. 
• Ενιαίο δίκτυο παρακολοφκθςθσ και ελζγχου/διαχείριςθσ των 

υδάτινων πόρων, ςυμπεριλαμβανομζνου και του ελζγχου 
διαρροϊν. 

• Ενεργειακά αποδοτικζσ αντλίεσ μεταβλθτισ ιςχφοσ με inverters, 
χριςθ ανανεϊςιμων με ςτόχο τθ μθδενικι κατανάλωςθ. 

• Θ ΣΕΧ να καταςκευάςει πάρκο ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 
(αιολικά, φωτοβολταϊκά) για τθ κάλυψθ των δικϊν τθσ αναγκϊν και 
χρθςιμοποίθςθ των δεξαμενϊν τθσ ωσ αντλθςιοταμιευτιρεσ για 
τθν αποκικευςθ περίςςειασ ενζργειασ
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Σροτάςεισ 3/3
για μακροπρόκεςμθ υλοποίθςθ

ΣΕΙ Κριτθσ, χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν και χολι Γεωπονίασ

Ρομποτικό ςφςτθμα εργαςιϊν εντόσ κερμοκθπίου

• τροχιλατο ρομπότ ικανό να κινείται αυτόνομα ςτο περιβάλλον του 
κερμοκθπίου 

• παρακολουκεί τα φυτά (με τθν βοικεια τεχνθτισ όραςθσ και άλλων 
αιςκθτιρων)

• ψεκάηει και εκτελεί άλλεσ επί μζρουσ εργαςίεσ με μεγάλθ ακρίβεια
• ςυλλζγει καρποφσ
• υπάρχει πρωτότυπο το οποίο αναπτφςςεται και δοκιμάηεται, απαιτείται 

χρθματοδότθςθ για περαιτζρω ανάπτυξθ – ωρίμανςθ – δοκιμζσ. 
• ςυςςωρεφει τεχνολογία που είναι άμεςα αξιοποιιςιμθ και για άλλεσ 

ρομποτικζσ εφαρμογζσ ςτθν γεωργία. 
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ΥΠΖΛΑΞΔΞΘΙΑ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑΑ 

 

 

 

ΡΣΜΞΜΘΡΖΡ :  ΟΑΟΑΔΑΙΖΡ  ΥΑΠΑΚΑΛΟΞΡ 

 

 

 

ΟΠΞΒΚΖΛΑΑ  - ΟΠΞΑΡΔΘΡ 
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ΡΑΟΑΚΘΔΞΣ  ΔΚΔΜΖ 

 

 

             ΛΔΑΟΞΘΖΡΖ – ΣΟΞΟΞΘΖΡΖ  (Λέςοξ 123 ΟΑΑ 2007- 2013) 

 

 

Οοξςάρειπ Για Ξμαλή Οξοεία ξσ Λέςοξσ 

 

 

1.   Δσμαςϊςηςα ρσμευξϋπ σπξβξλΫπ και ενΪςαρηπ ςχμ ποξςΩρεχμ Ϋ βελςάχρη ςχμ 
υοξμικόμ πεοιθχοάχμ.  

2.   Μα ποξηγηθεά εκπαάδεσρη και διαπάρςεσρη ςχμ τξοΪχμ πξσ θα αμαλΩβξσμ ςξ οϊλξ 
ςχμ « ςευμικόμ ρσμβξσλόμ » ςχμ επεμδσςόμ . 

3.   Μα απξκλεάεςαι απϊ ςημ εμάρυσρη μηυαμξλξγικϊπ ενξπλιρμϊπ πξσ δεμ διαθΪςει ςιπ 
απαοαάςηςεπ πιρςξπξιΫρειπ . 

4.   Μα δάδεςαι η ςελεσςαάα δϊρη μεςΩ ςημ Ϊκδξρη ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ απαιςξϋμεμχμ αδειόμ 
και πιρςξπξιηςικόμ . 

5.   Μα ενεςΩζξμςαι καςΩ ποξςεοαιϊςηςα ξι τΩκελξι ςχμ επεμδσςικόμ ρυεδάχμ ρε 
πεοάπςχρη πξσ κιμδσμεϋει η Ϊμςανη ςξσπ Ϋ η πληοχμΫ ςξσπ . 

6.   Μα βελςιχθεά η αμςαπϊκοιρη ςχμ σπηοεριόμ . 
7.   ΔμημΪοχρη ςχμ αομξδάχμ ποξψρςΩμεμχμ για ςη ρπξσδαιϊςηςα ςχμ ποξγοαμμΩςχμ 

όρςε μα διαρταλιρςεά η ρσρςημαςικΫ εμαρυϊληρη ςχμ ξικξμξμικόμ , πξλιςικόμ 
μηυαμικόμ και μηυαμξλϊγχμ μηυαμικόμ πξσ μεςΪυξσμ ρςιπ επιςοξπΪπ . 

8. ξ Σπξσογεάξ μεςΩ απϊ ρξβαοΫ Ϊοεσμα και μελΪςη μα καςαλΫνει  ρε αμαλσςικξϋπ 
δεάκςεπ ςιμόμ για ςιπ επιλΪνιμεπ δοΩρειπ ξι ξπξάεπ θα διατξοξπξιξϋμςαι καςΩ 
γεχγοατικΫ εμϊςηςα . 
 

 

 

  Οοξβλήμαςα –Οοξςάρειπ Για ξσπ Δπιλένιμξσπ ξμείπ  

 

 

 

1.   Αδσμαμάα εκρσγυοξμιρμξϋ στιρςΩμεμχμ ρταγεάχμ ( Ρκϊμςατςαμ ρςημ μη επάςεσνη 
θεςικόμ ξικξμξμικόμ απξςελερμΩςχμ ). 
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Οοόςαρη: Μα επαμενεςαρςεά ςξ θΪμα και αμ ςα ξικξμξμικΩ δεδξμΪμα παοαμΪμξσμ 

ςοξυξπΪδη μα αμαζηςηθεά λϋρη με ςη μξοτΫ άρχπ ςηπ κας‟ εναάοερη Ϊμςανηπ αμ εάμαι 

ετικςϊ , με πξλιςικΫ απϊταρη. 

 

2.   Ζ υοημαςξδϊςηρη μΪρχ ποξγοΩμμαςξπ ξοιρμΪμχμ επιυειοΫρεχμ δεμ βελςιόμει ςη 
θΪρη ςξσπ αλλΩ παοαςεάμει ςημ παοξσράα ςξσπ για ϊρξ καιοϊ διαοκξϋμ ςα μΪςοα ( 
ρσμαμςΩςαι ρσυμΩ ρςξμ ςξμΪα ελαιϊλαδξσ) και  εμπξδάζει ςημ αμΩπςσνη σγειόμ 
επιυειοΫρεχμ . 

 

Οοόςαρη: ΔπαμενΪςαρη ςχμ επιλΪνιμχμ δοΩρεχμ καςΩ ςξμεα. ΡσμμεςξυΫ ςχμ 

Οεοιτεοειόμ ρςημ ρϋμςανη ςχμ ποξγοαμμΩςχμ με γμόμξμα ςημ εμδσμΩμχρη ςξσ 

ποχςξγεμΫ ςξμΪα . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 

 

ZΑΜΑΙΑΙΖΡ  ΒΑΡΘΚΖΡ 

 

Λέςοξ ( 2.1.4 )  Γεχογξ – πεοιβαλλξμςικέπ εμιρυύρειπ 

 

 

Α) Οοξβλήμαςα – Οοξςάρειπ ( Διαδικαρςικά ) 

 

 

1. Ζλεκςοξμικϊ ρϋρςημα μηυαμξγοΩτηρηπ και διαυεάοιρηπ ςχμ ΑιςΫρεχμ . α 
ποξβλΫμαςα ξτεάλξμςαι κσοάχπ ρςημ δξμΫ και λειςξσογάα ςξσ ρυεςικξϋ ηλεκςοξμικξϋ 
ποξγοΩμμαςξπ πξσ ποξκαλξϋμ καθσρςΪοηρη ρε ϊλη ςη διαδικαράα . 

2. ΙοιςΫοια επιλενιμϊςηςαπ ςχμ αιςΫρεχμ ρυεςικϊ με ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ αάςηρηπ 
υξοΫγηρηπ ςηπ εμιαάαπ εμάρυσρηπ . Ξ ΞΟΔΙΔΟΔ πξσ Ϊυει ςημ εσθϋμη ςηπ εταομξγΫπ ςξσ 
ποξγοΩμμαςξπ , επιςοΪπει ςημ ρσμευΫ εμημΪοχρη  ςηπ ηλεκςοξμικΫπ βΩρηπ δεδξμΪμχμ 
ςχμ αιςΫρεχμ εμιαάαπ εμάρυσρηπ με βΩρη ςξμ ςοΪυξμςα διαρςασοχςικϊ Ϊλεγυξ. Ασςϊ 
δημιξσογεά αρσμβαςϊςηςα πξλλΪπ τξοΪπ ςχμ αιςξϋμεμχμ ρςξιυεάχμ με ασςΩ ςηπ εμιαάαπ 
εμάρυσρηπ . 

 

 

 Οοξςείμεςαι: ΞοιξθΪςηρη ςηπ υοξμικΫπ πεοιϊδξσ πξσ θα γάμξμςαι δεκςΪπ ξι   ρυεςικΪπ αλλαγΪπ 

. 

Β)Οοξβλήμαςα –Οοξςάρειπ ( Ηεμελιώδη ) 

 

1. Δεμ ποξβλΪπεςαι απϊ ςημ εταομξρςικΫ εγκϋκλιξ ξ Ϊλεγυξπ ςηπ παοαγϊμεμηπ 
πξρϊςηςαπ και πξιϊςηςαπ , απξθΫκεσρηπ , επενεογαράαπ , μεςαπξάηρηπ και διΩθερηπ 
ςξσ ςελικξϋ ποξψϊμςξπ απξκλεάξμςαπ πιθαμΩ ξτΪλη για ςξ κξιμχμικϊ ρϋμξλξ και 
πεοιβΩλλξμ. 

           Οοξςείμξμςαι: Ζ εταομξγΫ ςχμ απαοαάςηςχμ μΪςοχμ ( πυ. ποξδιαγοατόμ μεςατξοΩπ 

και επενεογαράαπ , ςιμξλϊγια , πιρςξπξιηςικΩ πξιϊςηςαπ κςλ. ) πξσ θα εναρταλάζξσμ ςημ 

«ρϋμδερη » ςηπ διαδικαράαπ υξοΫγηρηπ ςηπ ξικξμξμικΫπ εμάρυσρηπ με ςξ ςελικϊ ποξψϊμ , ςημ 

ιυμιλαριμξςηςα ςξσ και ςημ αρταλΫ διΩθερη ςξσ . 

2. ΟεοιξοιρμΪμξπ αοιθμϊπ εμςαγμΪμχμ παοαγχγόμ . 
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ΟΑΟΑΔΑΙΖΡ   ΥΑΠΑΚΑΛΟΞΡ 

 

 

ΔΙΡΣΓΥΠΞΜΘΡΛΞΡ ΓΔΩΠΓΘΙΩΜ ΔΙΛΔΑΚΚΔΣΡΔΩΜ (Ρυέδια Βελςιώρεχμ) 

 

 

ΛΔΠΞ  121  ΟΑΑ  2007-2013 

 

 

ΟΠΞΑΡΔΘΡ 

 

 

1. Ζ εταομξγΫ ςξσ ποξγοΩμμαςξπ μα αμαςεθεά ενξλξκλΫοξσ ρςιπ αομϊδιεπ Σπηοεράεπ ςηπ 
ΟεοιτΪοειαπ. 

  

2. Ζ ποξκΫοσνη ςξσ ποξγοΩμμαςξπ ποΪπει μα γάμεςαι ρε ρσυμϊςεοα και ςακςΩ υοξμικΩ 
διαρςΫμαςα(πυ. ΙΩθε διεςάα ). 

 

3. Ξι ΑπξτΩρειπ Έμςανηπ μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ αμαλσςικξϋπ πάμακεπ ρατξϋπ πεοιγοατΫπ 
ςχμ επεμδϋρεχμ . 

 

4. Ζ ϊλη διαδικαράα Ϊγκοιρηπ –σλξπξάηρηπ –παοαλαβΫπ και πληοχμΫπ μα γάμεςαι υχοάπ 
υοξμξςοιβΫ.  

 

5. Μα απλξσρςεσθεά και μα επιςαυσμθεά η διαδικαράα υξοΫγηρηπ ςηπ πΩρηπ τϋρεχπ 
αδειόμ . 

 

6. Ξι ποξδιαγοατΪπ καςαρκεσΪπ κςιοιακόμ εγκαςαρςΩρεχμ μα ποξραομϊζξμςαι ρςιπ 
ςξπικΪπ ρσμθΫκεπ . 

 

7. Μα ρσρςαθεά επιςοξπΫ αμΩ ΟεοιτεοειακΫ Δμϊςηςα για υξοΫγηρη Άδειαπ Ρκξπιμϊςηςαπ 
σλξπξάηρηπ μϊμιμχμ εγκαςαρςΩρεχμ (θεομξκηπάχμ –σπϊρςεγχμ κςημξςοξτάαπ ). 

 

8. Ξι ΓμχμξδξςικΪπ ΔπιςοξπΪπ και ΔπιςοξπΪπ ενΪςαρηπ εμρςΩρεχμ ςχμ Ρυεδάχμ Βελςάχρηπ 
μα μημ επηοεΩζξμςαι απϊ ενχςεοικΪπ παοεμβΩρειπ . 
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ΓΘΑΙΞΣΛΑΙΖΡ ΡΣΚΘΑΜΞΡ 

 

 

ΔΓΙΑΑΡΑΡΖ  ΜΔΩΜ ΓΔΩΠΓΩΜ ΛΔΠΞ 112 ΞΣ ΟΑΑ 2007-2013 

 

 

 

                                                      ΟΠΞΑΡΔΘΡ   

 

1.       ΟοΪπει μα ενεσοεθξϋμ κξμδϋλια όρςε μα ρσμευιρςεά η εταομξγΫ ςξσ ποξγοΩμμαςξπ 
και μΩλιρςα ρε ςακςΩ υοξμικΩ διαρςΫμαςα (πυ. ΑμΩ 2εςια) .  

 

2.       Μα ασνηθεά ςξ Οοιμ Οοόςηπ ΔγκαςΩρςαρηπ και μα διαρταλιρθεά ϊςι θα ανιξπξιεάςαι 
για επεμδϋρειπ ρςξ υόοξ ςηπ γεχογικΫπ εκμεςΩλλεσρηπ ( ξι επεμδϋρειπ μπξοεά μα 
ποξβλΪπξμςαι ρςξ « ΡυΪδιξ ΔοΩρηπ » ). 

 

 

3.     Μα ρσμδσαρςεά η καςαβξλΫ ςξσ ΟΟΔ (Οοιμ Οοόςηπ ΔγκαςΩρςαρηπ) με Ωλλα ιρυσοΩ 
κάμηςοα ποξρΪλκσρηπ σπξφητάχμ ΜΪχμ Αγοξςόμ  πυ. 

 

           α) ΔχοεΩμ Ϊκδξρη ΞικξδξμικΫπ Άδειαπ α‟ καςξικάαπ  μΪυοι 

               120 ςμ.  

           β) ΔχοεΩμ ςανιμϊμηρη αγοξςικόμ ασςξκιμΫςχμ  

                             γ) ΛειχμΪμξ ςιμξλϊγιξ ξικιακξϋ οεϋμαςξπ  

                             δ) ΛειχμΪμξ ςιμξλϊγιξ κασράμχμ αγοξςικόμ ασςξκιμΫςχμ  

                                 κςλ. 
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4. Μα ρσμευιρςξϋμ ςα ρσμπληοχμαςικΩ μΪςοα ςξσ Μ.2520/97 και μα 
εμαομξμιρςεά η εταομξγΫ ςξσπ ρϋμτχμα με ςιπ ποαγμαςικΪπ καςαρςΩρειπ πξσ 
διαμξοτόμξμςαι λϊγχ ςχμ αμαπϊτεσκςχμ καθσρςεοΫρεχμ για ςημ Ϊμςανη ςχμ 
δικαιξϋυχμ . 

   

5.    ΔπιβΩλλεςαι η πληοΪρςεοη και ξσριαρςικϊςεοη ανιξπξάηρη ςξσ διαθΪριμξσ 
γεχςευμικξϋ ποξρχπικξϋ ςχμ αομξδάχμ Σπηοεριόμ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ καθόπ και η 
ρσμΪυιρη Ϊκδξρηπ ςχμ « ΑπξτΩρεχμ Έμςανηπ » απϊ ςξμ αιοεςϊ ΟεοιτεοειΩουη . 
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ΙΑΞΣΠΖ   ΡΑΣΠΞΣΚΑ 

 

 

 

ΥΠΖΛΑΞΔΞΘΙΑ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑΑ ΑΚΘΔΘΑΡ 

 

 

 

ΟΠΞΑΡΔΘΡ 

           

 

1. Μα ποξκηοσυθξϋμ ςξ ρσμςξμϊςεοξ δσμαςϊ και ςα Ωλλα μΪςοα ςξσ Δπιυειοηριακξϋ 
ΟοξγοΩμμαςξπ Αλιεάαπ 2007-2013 (ποξρκλΫρειπ για σπξβξλΫ ποξςΩρεχμ Ϊυξσμ γάμει 
μϊμξ για (4) ςΪρρεοα ΛΪςοα ). 

 

2.     Ξ Ξογαμιρμϊπ ΚιμΪμξπ και ςα ΚιμεμικΩ  αμεάα μα νεκιμΫρξσμ μελΪςεπ βελςάχρηπ ςχμ 
σπξδξμόμ ρε αλιεσςικΩ λιμΩμια . 

 

3. Μα δάμξμςαι δΩμεια για ςιπ επεμδϋρειπ και μα υοημαςξδξςξϋμςαι με εσμξψκϊςεοξσπ 
ϊοξσπ . 

 

4. Μα ρσμμεςΪυει η ΟεοιτΪοεια ρςιπ ΔπιςοξπΪπ ςξσ Σπξσογεάξσ πξσ θα διαμξοτόρξσμ ςξ 
ρυΪδιξ Δπιυειοηριακξϋ ΟοξγοΩμμαςξπ για ςξ Δ‟  Ιξιμξςικϊ Ολαάριξ ΡςΫοινηπ . 
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ΡΑΣΠΞΡ    ΝΖΠΞΣΥΑΙΖΡ 

 

 

ΔΘΙΣΞ NATURA 2000 - ΟΠΩΞΓΔΜΖΡ ΞΛΔΑΡ ΙΑΘ ΥΠΖΛΑΞΔΞΖΡΖ 

 

 

 

                                               ΟΠΞΑΡΔΘΡ  

 

 

 

1. Δημιξσογάα γοατεάξσ ςεκμηοάχρηπ / ποξγοαμμαςιρμξϋ με θΪμα  ςημ ενεϋοερη 
κξιμξςικόμ πϊοχμ και ςημ διαςϋπχρη επιλΪνιμχμ  δοΩρεχμ ρςα υοημαςξδξςικΩ μΪρα 
ςηπ κξιμϊςηςαπ . 

 

2. ΔιαςΫοηρη ςηπ εκςαςικΫπ μξοτΫπ ,  επαματξοΩ παοαδξριακόμ εκςαςικόμ ποακςικόμ 
ρςξμ ποχςξγεμΫ ςξμΪα . 

 

 

3. Υαοακςηοιρμϊπ γεχογικόμ εκςΩρεχμ εμςϊπ ςχμ πεοιξυόμ ςξσ δικςϋξσ Natura 2000 ρε 
πεοιξυΪπ σφηλΫπ  τσρικΫπ ανάαπ (ΣΤΑ) δεδξμΪμξσ ϊςι ρςϊυξπ ςηπ μΪαπ αμαμϊοτχρηπ 
ςηπ ΙΑΟ ςξ 2013 εάμαι ξι εμιρυϋρειπ ςχμ ΣΤΑ .  

 

4. Έμςανη πεοιξυόμ ςξσ δικςϋξσ  Natura 2000 αλλΩ και γειςξμικόμ αγοξςικόμ πεοιξυόμ  
ρςα γεχογξπεοιβαλλξμςικΩ μΪςοα ςα ξπξάα ρςξυεϋξσμ ρςη βελςάχρη ςχμ βιξςϊπχμ 
ειδόμ ποξςεοαιϊςηςαπ ςηπ ξομιθξπαμάδαπ . 

 

5. ΔγκαςΩρςαρη και διαυεάοιρη υόοχμ ράςιρηπ (ςαΐρςοεπ )αοπακςικόμ  πςημόμ (8-10 ρε 
ϊλξ ςξ μηρά )ρε ρσμεογαράα  με ςιπ Διεσθϋμρειπ ΙςημιαςοικΫπ και παοΩλληλη 
δημιξσογάα εκπαιδεσςικΫπ   / εοεσμηςικΫπ / ξικξςξσοιρςικηπ  εκμεςΩλλεσρηπ . 
Ρϋμδερη αγοξςικόμ ποξψϊμςχμ και ςξσ παοαδξριακξϋ ςϊπξσ παοαγχγΫπ ςξσπ με ςιπ 

πεοιξυΪπ ςξσ δικςϋξσ Natura 2000 .Ξι πεοιξυΪπ ασςΪπ ρςημ ΙοΫςη εάμαι καςΩ βΩρη 

ξοειμΪπ και ημιξοειμΪπ και αμιγόπ αγοξςξκςημξςοξτικεπ . Οοξςεάμεςαι ξ 

υαοακςηοιρμϊπ ςχμ πεοιξυόμ ασςόμ χπ πεοιξυόμ  Οοξρςαςεσξμεμηπ  ΓεχογικΫπ 

Έμδεινηπ (ΟΓΔ) .α ποξψϊμςα ςχμ πεοιξυόμ ασςόμ Ϊυξσμ ρσγκεκοιμΪμα υαοακςηοιρςικΩ  

.ξ ρσγκοιςικϊ ςξσπ πλεξμΪκςημα  εάμαι η εγγσηρη για ςημ ποξΪλεσρη και ςξμ ςοϊπξ 
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παοαγχγΫπ ςξσπ ,σφηλΫ ποξρςιθΪμεμη ανάα , και η ςαϋςιρη ςξσπ με τσρικΪπ πεοιξυΪπ 

ιδιαάςεοηπ ξικξλξγικΫπ ανάαπ . Ηα ποΪπει μα διεοεσμηθεά η δσμαςϊςηςα υοΫρηπ ειδικξϋ 

ρΫμαςξπ πιρςξπξάηρηπ ςηπ ρυΪρηπ ςξσπ με ςημ ποξρςαςεσϊμεμη πεοιξυΫ 
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ΦΑΠΠΑΡ   ΔΖΛΖΠΖΡ 

 

 

 

ΟΠΞΑΡΔΘΡ 

 

 

 

1. Ρςημ ΟεοιτΪοεια εάμαι απαοαάςηςη η παοξσράα εμϊπ αςϊμξσ με απξδεδειγμΪμη πεάοα και 
Ϊογξ ρςα  INTRA –COMMUNITY PROGRAMMES αλλΩ και ρςα THE REGIONAL EUROPEAN 
FUNDS . 

 

2. ΟοΪπει η διξικηςικΫ διαυεάοιρη ςξσ πεοιβΩλλξμςξπ μα τϋγει απϊ ςξμ ςξμΪα σπξδξμόμ 
και μα Ϊλθει ρςξμ ςξμεα ΑγοξςικΫπ Ξικξμξμάαπ γιαςά με βΩρη ςα ΔσοχπαψκΩ 
ποξγοΩμμαςα ασςΩ ςα δσξ εάμαι Ωμερα ρσμδεδεμΪμα . Μα δημιξσογηθεά ξ ςάςλξπ –οϊλξπ  
ςξσ πξλιςιρμξϋ πξσ λεάπει απϊ ςξ ξογαμϊγοαμμα ςηπ ΟεοιτΪοειαπ . ΟξλλΩ 
ποξγοΩμμαςα  καςΩοςιρηπ ποξρχπικξϋ και ςξπικόμ κξιμχμιόμ πεομΩμε μΪρα απϊ 
ασςϊμ ςξ θερμϊ.  

 

 

3. Ζ ειπ βΩθξπ υοϊμξσ αλλαγΫ ςξσ γοατειξκοαςικξϋ μξμςΪλξσ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ απϊ ςξ 
παοϊμ ρςξ μΪξ πξσ ξμξμΩζεςαι ξπικΫ ΑςζΪμςα 21. 

 

4. Οοϊβλεφη ρςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ εμϊπ πξρξϋ για ςα 
ρσγυοημαςξδξςξϋμεμα ποξγοΩμμαςα πξσ ξι ημεοξμημάεπ αμξάγμαςξπ –κλειράμαςξπ εάμαι 
κξμςιμΪπ . 

 

5. Για ςιπ πεοιξυΪπ Δικςϋξσ Natura 2000 μα εταομξρςεά ξ μϊμξπ 2742/99. Μα ξλξκληοχθεά  
η διαδικαράα ρϋρςαρηπ ΤξοΪχμ Διαυεάοιρηπ και μα ιδοσθξϋμ  Τξοεάπ Διαυεάοιρηπ για 
ϊλεπ ςιπ πεοιξυΪπ Natura 2000 με ιρξμεοΫ ρσμμεςξυΫ ςχμ μςϊπιχμ κξιμχμιόμ ρε ασςξϋπ 
. Μα εκπξμηθξϋμ διαυειοιρςικΩ ρυΪδια και ΔΟΛ για ςημ διαςΫοηρη ςξσ παοαδξριακξϋ 
υαοακςΫοα ςξσπ . 
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ΑΜΩΜΑΙΑΙΖΡ ΛΟΑΛΟΖΡ 

 

 

ΣΚΞΟΞΘΖΡΖ ΡΖΜ ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑ ΙΠΖΖΡ ΞΣ ΑΝΞΜΑ 4 

«ΔΤΑΠΛΞΓΖ ΖΡ ΟΠΞΡΔΓΓΘΡΖΡ LEADER »  ΞΣ ΟΑΑ 2007-2013 

 

                                    ΟΠΞΒΚΖΛΑΑ ΣΚΞΟΞΘΖΡΖΡ  

 

 

1. Ζ σπξβξλΫ ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ απαιςξϋμεμχμ δικαιξλξγηςικόμ καςΩ ςημ σπξβξλΫ ςχμ 
τακΪλχμ σπξφητιϊςηςαπ με απξςΪλερμα ξι σπξφΫτιξι επεμδσςΪπ μα σπϊκειμςαι  ρε 
ςαλαιπχοάα και κϊρςξπ ,υχοάπ μα εάμαι εναρταλιρμΪμη η Ϊμςανη ςξσ επεμδσςικξϋ 
ρυεδάξσ ςξσπ . 
Για παοΩδειγμα ξ σπξφΫτιξπ επεμδσςΫπ σπξυοεξϋςαι ρςημ αγξοΩ Ϋ μακοξυοϊμια 

μάρθχρη ςξσ ξικξπΪδξσ ποιμ ςημ σπξβξλΫ ςξσ τακΪλξσ σπξφητιϊςηςαπ εμό θα 

μπξοξϋρε μα ποξρκξμάρει Ϊμα ποξρϋμτχμξ αγξοΩπ Ϋ μακοξυοϊμιαπ μάρθχρηπ και 

ετϊρξμ ςξ επεμδσςικϊ ρυΪδιξ ποξεγκοιθεά μα ςξσ ζηςηθεά μΪρα ρε εϋλξγη ποξθερμάα 

και μΪυοι ςημ σπξγοατΫ ςηπ ρϋμβαρηπ μα ποξρκξμάρει ςξ ρσμβϊλαιξ αγξοΩπ Ϋ 

μακοξυοϊμιαπ  μάρθχρηπ . 

2. Ζ καθσρςΪοηρη ςηπ αομϊδιαπ  σπηοεράαπ ςξσ Σπξσογεάξσ  ΑγοξςικΫπ ΑμΩπςσνηπ και 
οξτάμχμ για ςξ δειγμαςξληπςικϊ Ϊλεγυξ ςχμ διαδικαριόμ ποξκΫοσνηπ και 
ανιξλϊγηρηπ ςχμ επεμδσςικόμ ρυεδάχμ απϊ ςιπ ΞΔ 
 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



230 

 

 

 

ΛΞΣΜΠΑΙΖ  ΕΖΜΞΒΘΑ 

 

 

 

                                     ΔΟΑΓΓΔΚΛΑΘΙΖ   ΙΑΑΠΘΡΖ 

 

 

 

            Ρσμεογαράα  ςξσ Ξογαμιρμξϋ ΞΓΔΔΙΑ ΔΖΛΖΠΑ με ςημ  ΟεοιτΪοεια ρε θΪμαςα 

εκπαάδεσρηπ . ΔηλαδΫ ξ Ξογαμιρμϊπ μα σλξπξιεά ρεμιμΩοια εκπαάδεσρηπ  ΜΪχμ Αγοξςόμ 

διΩοκειαπ 25 ημεοόμ και η ΟεοιτΪοεια 10ημεοα ρεμιμΩοια ρε ενειδικεσμΪμα θΪμαςα , 

ανιξπξιόμςαπ ςιπ δξμΪπ ςξσ Ξογαμιρμξϋ ( αάθξσρεπ διδαρκαλάαπ κςλ.). 

 

          Ρε επάπεδξ ΟεοιτΪοειαπ ςξ ξογαμχςικϊ ρυΫμα πξσ θα ςημ ενσπηοεςεά ποΪπει μα 

δξμηθεά χπ ακξλξϋθχπ : 

            

         α) ΟοΪπει μα ρσγκοξςηθξϋμ Γοατεάα ΔπαγγελμαςικΫπ ΙαςΩοςιρηπ Ϊμα για κΩθε 

Διεϋθσμρη ΑγοξςικΫπ Ξικξμξμάαπ και ΙςημιαςοικΫπ (Ϊμα αμα ΟεοιτεοειακΫ Δμϊςηςα Ϋ Μξμϊ ). 

ξ γοατεάξ Ζοακλεάξσ θα ρσμςξμάζει και θα παοακξλξσθεά ςημ πξοεάα ςχμ λξιπόμ γοατεάχμ . 

Ζ ρςελΪυχρη κΩθε γοατεάξσ θα γάμει απϊ δσξ ςξσλΩυιρςξμ Ωςξμα. 

 

         β) ΔπιβΩλλεςαι η ρσμπαοΩρςαρη και η ρςΫοινη απϊ ςξ γοατεάξ ΟοχςξγεμΫ ξμΪα καθόπ 

και η εϋκξλη και γοΫγξοη ποϊρβαρη ρςημ κα. ΑμςιπεοιτεοειΩουη. 

  

         γ) Ηα απαιςηθξϋμ κΩπξια υοΫμαςα για πεοιπςόρειπ πξσ δεμ μπξοξϋμ μα καλστθξϋμ  ξι 

δαπΩμεπ απϊ ςημ υοημαςξδϊςηρη ςχμ ποξγοαμμΩςχμ .   
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