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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η ΕΤαιρεία ΑΓΡοτικής Οικονομίας από το 1990 διοργανώνει κάθε δύο χρόνια 
το Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας. Το Νοέμβριο του 2014 φτά-
σαμε αισίως στο 13ο Συνέδριο με θέμα: «Ο ρόλος του αγροτικού τομέα στην 
παρούσα κρίση». Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο όπου ο 
αγροτικός τομέας της χώρας δραστηριοποιείται σε ένα ευρωπαϊκό κοινωνι-
κοοικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται κυρίως ως αποτέλεσμα της 
έντονης ύφεσης που έπληξε και συνεχίζει να πλήττει δραστικά τις οικονομίες 
του συνόλου των χωρών της Νότιας Ευρώπης. Η εικόνα αυτή επιβαρύνεται 
ακόμη περισσότερο από την ασαφή πορεία και τις έντονες μεταβολές που 
παρατηρούνται στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Σε αυτές τις συνθή-
κες των έντονων οικονομικών διακυμάνσεων, ο ελληνικός αγροτικός τομέας 
οφείλει να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του και να αντιμετωπίσει τις νέες 
προκλήσεις που διαμορφώνονται.   

Ο αγροτικός τομέας αποτελεί,  ως γνωστόν, βασικό πυλώνα της εθνικής 
μας οικονομίας, αφού σε γενικές γραμμές συμβάλλει θετικά στη διατήρηση 
της απασχόλησης στην ύπαιθρο, στη δημιουργία εισοδημάτων, αλλά και στη 
βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου. Χαρακτηριστική είναι, για το τελευταίο 
χρονικό διάστημα,  η αύξηση των εξαγωγών των γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων, που  αποδίδεται εν μέρει στην έλλειψη ρευστότητας στην εγχώ-
ρια αγορά και στον περιορισμό της εσωτερικής ζήτησης. Ακόμη, ως απόρ-
ροια των νέων κοινωνικο-οικονομικών αναγκών που δημιουργεί η παρατε-
ταμένη ύφεση, νέες μορφές οργάνωσης δημιουργούνται με σκοπό τη σμί-
κρυνση της αγροδιατροφικής αλυσίδας προς όφελος παραγωγών και κατα-
ναλωτών, ενώ παρατηρείται  στροφή στην παραγωγή παραδοσιακών προϊό-
ντων (π.χ. όσπρια) που υποκαθιστούν εισαγωγές, νέων-καινοτόμων προϊό-
ντων και παραγωγικών διαδικασιών αλλά και ανάπτυξη άλλων δραστηριο-
τήτων, συνδεδεμένων με τον αγροτικό χώρο ευρύτερα. 

Από την άλλη πλευρά όμως, η ελληνική γεωργία καλείται να αντιμετω-
πίσει σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως αυτό της σπατάλης του 
νερού άρδευσης, ή τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, 
που υπονομεύουν την αειφορία του κλάδου αλλά, από την άλλη, και μια 
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τάση για εισροή νέου εργατικού δυναμικού από τα αστικά κέντρα με σκοπό 
την αναζήτηση επαγγελματικής διεξόδου.  

Οι εκτιμώμενες επιπτώσεις της ύφεσης στον πρωτογενή τομέα χαρα-
κτηρίζονται μάλλον ως σχετικά περιορισμένες, συγκριτικά με τους υπόλοι-
πους παραγωγικούς τομείς της εθνικής οικονομίας. Ως βασικές αιτίες «αντί-
στασης» πρέπει να αναφερθούν αφενός η διάρθρωση της ελληνικής γεωρ-
γίας, με κύριο χαρακτηριστικό τις εκμεταλλεύσεις οικογενειακής μορφής 
(και πολυδραστήριες σε αρκετές περιπτώσεις) και αφετέρου η στήριξη που 
παρέχεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), μέσω της Κοινής Γεωρ-
γικής Πολιτικής (Κ.Γ.Π.). Οι ρυθμίσεις και τα εργαλεία που θεσπίζονται με την 
αναθεωρημένη Κ.Γ.Π., όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις (πρασίνισμα της 
Κ.Γ.Π., συνδεδεμένες ενισχύσεις, κ.λπ.), σε συνδυασμό με την εφαρμογή των 
μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, μπορούν να 
συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της ελληνικής «γεωργίας», σε αύξηση της 
ανταγωνιστικότητάς της και στην ανάπτυξη της υπαίθρου. 

Κάτω από τις υφιστάμενες σήμερα κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, η 
γεωργία θα μπορούσε να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα οικονομική δρα-
στηριότητα για τμήμα του αστικού πληθυσμού που μαστίζεται από την 
ανεργία και την οικονομική δυσπραγία της εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτή-
τως του γεγονότος ότι η επιτυχής είσοδος νέων επιχειρηματικών μονάδων 
στον αγροτικό τομέα απαιτεί την ικανοποίηση μιας μακράς σειράς προϋπο-
θέσεων. Η αναζήτηση διεξόδου στη γεωργία από μερίδα του αστικού πληθυ-
σμού επιβεβαιώνεται από την αυξανόμενη πλέον συχνότητα διοργάνωσης 
αντίστοιχων εκδηλώσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Η τάση αυτή 
προσμετρείται στις άμεσες προκλήσεις που ο αγροτικός τομέας καλείται να 
αντιμετωπίσει την επόμενη περίοδο.   

Μέσα στις συνθήκες αυτές που διαμορφώνει το σύγχρονο υφεσιακό 
ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, η διεξαγωγή του 
13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας αποτέλεσε ένα σημαντικό 
γεγονός, στη διάρκεια του οποίου επιστήμονες/ ερευνητές που δραστηριο-
ποιούνται στoν αγροτικό χώρο παρουσίασαν τις ερευνητικές τους εργασίες 
και μοιράσθηκαν τις εμπειρίες τους, με κύριο στόχο να υποδείξουν τα αδύνα-
τα σημεία και να αναδείξουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες του αγροτικού 
τομέα, προτείνοντας εφικτές και αποτελεσματικές λύσεις για ανάπτυξη και 
κοινωνική συνοχή.   
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Στο διήμερο της 21ης  και 22ας  Νοεμβρίου 2014, στα αμφιθέατρα του 
Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας «Εξέλιξη», της Τράπεζας Πειραιώς 
στην Αθήνα (Καστρί), παρουσιάστηκαν 39 εργασίες στη συγγραφή των 
οποίων είχαν συμβολή 92 ερευνητές. Την αξιολόγηση καθεμίας εκ των 51 ερ-
γασιών που υποβλήθηκαν ανέλαβαν δύο κριτές από ένα σώμα 57 αξιο-
λογητών.  

Στη διάρκεια του Συνεδρίου (το οποίο παρακολούθησαν περισσότερα 
από 200 άτομα) πραγματοποιήθηκαν επίσης δύο στρογγυλά τραπέζια με θέ-
ματα: «Οι προοπτικές της Ελληνικής Γεωργίας κατά την προσεχή περίοδο 
(2015-2020) και η συμβολή της νέας ΚΑΠ» με συντονιστή τον Καθηγητή ΓΠΑ κ. 
Κ. Τσιμπούκα και «Η Οικογενειακή Γεωργία στη σύγχρονη εποχή» με συ-
ντονιστή τον  Καθηγητής ΓΠΑ κ. Χαράλαμπο Κασίμη. Ειδικά σε αυτό το συνέ-
δριο διοργανώθηκε στρογγυλή τράπεζα στη μνήμη του Λεωνίδα Λουλούδη 
με θέμα: «Ο Λεωνίδας Λουλούδης και η πολυσχιδής δράση του για το περι-
βάλλον» με συντονιστή τον π. Καθηγητή ΓΠΑ κ. Νικόλαο Μπεόπουλο. Οι 
εισηγήσεις και οι συζητήσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκειά τους δεν 
περιλαμβάνονται στον τόμο αυτό, ωστόσο είναι ανηρτημένες στο 
http://mediaserver.aua.gr/video/aoa.php.  

Εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής, θα ήθελα να επαναλάβω την 
έκφραση ιδιαίτερων ευχαριστιών στις φοιτήτριες και στους φοιτητές που 
συμμετείχαν στις εργασίες του Συνεδρίου, στους κριτές των εργασιών, στην 
Οργανωτική Επιτροπή και την Οργανωτική Γραμματεία του Συνεδρίου ενώ 
ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην κα Ευδοκία-Δήμητρα Τσακάλου  για 
τη συνδρομή της στην τελική μορφοποίηση των κειμένων. Τέλος,  ευχαρι-
στούμε όλους και όλες όσοι συμμετείχαν και στηρίζουν το Συνέδριο και την 
ΕΤΑΓΡΟ.  

 
Κωνσταντίνος Τσιμπούκας 

Καθηγητής Γ.Π.Α. 
 

  

http://mediaserver.aua.gr/video/aoa.php
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Περίληψη 
 

Τα πρότυπα υγιεινής διατροφής έχουν προσελκύσει τόσο το ενδιαφέρον των ερευνητών 
όσο και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς θεωρείται ότι αποτελούν την πιο απoτελε-
σματική στρατηγική για την προαγωγή της υγείας του ανθρώπου. Αρκετές έρευνες καταλή-
γουν στο συμπέρασμα ότι η συχνότητα εμφάνισης χρόνιων ασθενειών (παχυσαρκία, υπερ-
βολικό βάρος, καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτης και καρκίνος) σε μεγάλο βαθμό σχετίζε-
ται με τον τρόπο ζωής και τους διατροφικούς παράγοντες. Επιπλέον, πολλές έρευνες έδειξαν 
ότι η υγιεινή διατροφή συνδέεται στενά με τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά όπως 
την ηλικία, το φύλο και το οικογενειακό εισόδημα.  
 Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετηθεί η στάση των καταναλωτών απέ-
ναντι στην υγιεινή διατροφή και να εξεταστεί η δυσκολία υιοθέτησης ενός μόνιμου υγιει-
νού τρόπου διατροφής, χρησιμοποιώντας τη θεωρητική προσέγγιση του υποδείγματος 
Rasch. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο πολεοδομικό συγκρότημα της 
Θεσσαλονίκης σε τυχαίο δείγμα 793 καταναλωτών με τη μορφή ερωτηματολογίου. Τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι οι καταναλωτές της έρευνας δυσκολεύτηκαν να ακολουθήσουν 
την υγιεινή διατροφή για διάφορους λόγους που σχετίζονται με κοινωνικοοικονομικούς πα-
ράγοντες. Επίσης, σημαντικές διαφορές αναδεικνύονται μεταξύ των ομάδων των κατάνα-
λωτών κατά την υιοθέτηση προτύπων υγιεινής διατροφής.  
 

Λέξεις-κλειδιά: Δειγματοληπτική έρευνα, Υγιεινή διατροφή, Συμπεριφορά καταναλωτή, 
Στάσεις, Υπόδειγμα Rasch. 
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Abstract 
 

Consumers’ attitude towards healthy eating patterns  
and adoption difficulty of healthy eating” 

 

Healthy eating patterns have attracted the interest of the researchers and the media as it is 
perceived as the most effective health promotion strategy to safeguard human's health. 
Several studies conclude that the incidence of chronic diseases (obesity, overweight, cardio-
vascular disease, diabetes, and cancer) largely is related to lifestyle and dietary factors. In 
addition, studies indicated that healthy eating is strongly associated with socioeconomic 
characteristics like age, gender and family income.  
 The aim of this study is to examine consumers’ attitudes towards healthy eating and 
the difficulty to adopt a permanent healthy eating style using the Rasch modeling approach. 
The study is based on data collected from 793 consumers in Thessaloniki, Northern Greece; 
and was carried out on the basis of a self-administered questionnaire. Results show that 
consumers found difficult to follow healthy eating for various reasons related to 
socioeconomic factors. Also, significant differences emerged between groups of consumers 
in adopting healthy eating patterns. 
 

Key-words: Sample Survey, Healthy Eating, Consumer Behavior, Attitudes, Rasch Model. 
 

 
Εισαγωγή 
 

Η σύνδεση μεταξύ διατροφής και υγείας έχει καθιερωθεί και η βελτίωση της διατροφής εί-
ναι μια από τις κύριες προτεραιότητες της παγκόσμιας πολιτικής υγείας (World Health Or-
ganisation, 2003). Η διατροφή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της υγείας του πληθυσμού 
(Brug, 2008).  
 Οι δυτικές χώρες ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, 
που θεωρούνται πιο ευεργετικά για την υγεία (Niclaus et al., 2004). Υπάρχουν μερικές δια-
φορές ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες σε πολλούς τομείς της διατροφής. Οι γυναι-
κες, όχι μόνο ενδιαφέρονται για γενικές και ειδικές ερωτήσεις διατροφής, έχουν και μεγα-
λύτερη γνώση για τη διατροφή από τους άνδρες. Ελέγχουν το βάρος του σώματος τους 
συχνότερα και είναι επιρρεπείς στις διατροφικές διαταραχές. Οι γυναίκες, επίσης, προσέ-
χουν περισσότερο τις συμβουλές διατροφής. Οι άνδρες από την άλλη πλευρά αντιμετωπί-
ζουν τα θέματα διατροφής όχι με τόση σοβαρότητα με αποτέλεσμα να είναι συχνά υπέρβα-
ροι και λόγω της κατανομής του σωματικού τους λίπους, έχουν υψηλότερο κίνδυνο σχετι-
κών νοσημάτων (παχυσαρκία, καρδιακές παθήσεις) (Keifer et al., 2005). Σκοπός της πα-
ρούσας εργασίας είναι να μετρηθεί η δυσκολία υιοθέτησης της υγιεινής διατροφής, δηλαδή 
εάν οι καταναλωτές βρίσκουν λιγότερο ή περισσότερο δύσκολο να αλλάξουν τη διατροφή 
τους σε μία υγιεινή διατροφή.  
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 Η εργασία οργανώνεται ως εξής: πρώτα, παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική επισκόπη-
ση με θέματα υγιεινής διατροφής και υγιεινών τροφίμων. Δεύτερον, αναλύεται μια παρου-
σίαση της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται και τέλος τα αποτελέσματα και τα κύρια συμπε-
ράσματα συζητιούνται. 
 
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
 

Στο πλαίσιο της έρευνας της αγοράς, οι ερευνητές επιχείρησαν να εξηγήσουν τις αντιλήψεις, 
τις στάσεις, τις απόψεις και την ευκολία ή δυσκολία υιοθέτησης της υγιεινής διατροφής. Ο 
όρος της υγιεινής διατροφής εμφανίζεται να έχει διαφορετικές ερμηνείες καθώς οι 
καταναλωτές δεν την αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο. Η κατανάλωση μιας μεγάλης 
ποικιλίας τροφίμων είναι μία διεθνώς αποδεκτή σύσταση για την υγιεινή διατροφή, γιατί 
σχετίζεται με θετικά αποτελέσματα για την υγεία, όπως η μειωμένη συχνότητα εμφάνισης 
του καρκίνου ή της θνησιμότητας (Drescher et al., 2007). Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η υγιει-
νή διατροφή είναι βασικός παράγοντας για την πρόληψη πολλών κοινών χρόνιων νοσημά-
των. Η υγιεινή διατροφή και ο υγιεινός τρόπος ζωής αναφέρονται συχνά ως οι κύριοι συντε-
λεστές για την αντιμετώπιση ενός αριθμού νοσημάτων, όπως η καρδιαπάθεια, ορισμένες 
μορφές καρκίνου, η υπέρταση, ο διαβήτης, το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία (Chry-
sochou et al., 2010). Οι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για την υγεία είναι η μη υγιεινή 
διατροφή, η έλλειψη σωματικής άσκησης, το κάπνισμα και η μεγάλη κατανάλωση ποτού.  
 Οι καταναλωτές στην έρευνα Falk et al. (2001) όρισαν την υγιεινή διατροφή ως “μια 
διατροφή με χαμηλά λιπαρά” και χρησιμοποίησαν κυρίως τον όρο λιπαρά τρόφιμα όπως το 
κόκκινο κρέας και το χοιρινό κρέας για να δείξουν ότι αυτά είναι μη υγιεινά τρόφιμα. Τα 
τρόφιμα με "χαμηλά λιπαρά" θεωρήθηκαν υγιεινά. Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες θεωρούν 
τα λαχανικά υγιεινά τρόφιμα και χρησιμοποιούν τη λέξη “φρέσκα” ως όρο για να περιγρά-
ψουν τα υγιεινά τρόφιμα. Κατά την περιγραφή των υγιεινών τροφίμων, οι συμμετέχοντες 
χρησιμοποίησαν γενικούς όρους, όπως φρούτα, λαχανικά, κρέατα και δημητριακά, καθώς 
και ειδικούς όρους τροφίμων, όπως πορτοκάλια, σπανάκι, κοτόπουλο και ρύζι. Οι συμμετέ-
χοντες που επικεντρώθηκαν στην ισορροπία των θρεπτικών ουσιών και τον έλεγχο του σω-
ματικού βάρους, τόνισαν ιδιαίτερα το λίπος και τη ζάχαρη που περιέχονται τα μη υγιεινά 
τρόφιμα και τα ταξινόμησαν ως "πρόχειρο φαγητό" (Falk et al., 2001). 
 Τα φρέσκα, τα φυσικά ή τα μη μεταποιημένα τρόφιμα (όχι κατεψυγμένα, όχι κονσερ-
βοποιημένα, συσκευασμένα ή αποξηραμένα) και η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη 
συγκεκριμένων ομάδων τροφίμων (όπως τα φρούτα και τα λαχανικά ή τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα) προσδιορίστηκαν από ένα αριθμό εφήβων ως τη βάση για την υγιεινή διατροφή. 
Η κατανάλωση γρήγορου φαγητού και φαγητού σε πακέτο συζητήθηκε ως μη υγιεινό τρό-
φιμο (Giskes et al., 2005). 
 Τα τρόφιμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά (γάλα, τυρί), τα λαχανικά, τα 
φρούτα, οι χυμοί φρούτων χωρίς ζάχαρη και το άπαχο κρέας θεωρούνται υγιεινές επιλογές 
τροφίμων (Glanz et al., 2005). 
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 Τα τρόφιμα που είναι υγιεινά για τους ενήλικες, είναι επίσης υγιεινά και για τα παιδιά, 
όπως τα λαχανικά, τα φρούτα, τα όσπρια, τα δημητριακά ολικής αλέσεως, τα γαλακτοκομι-
κά προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και το άπαχο κρέας. Η κατάλληλη 
εκπαίδευση σε θέματα διατροφής κατά την παιδική ηλικία είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη 
των μελλοντικών υγιεινών διατροφικών συνηθειών (Patrick et al., 2005, Melanson, 2008).  
Η συνεχώς αναπτυσσόμενη και επείγουσα απαίτηση από τους καταναλωτές για εγγυήσεις 
ποιότητας των προϊόντων που αγοράζουν από τις επιχειρήσεις τροφίμων, κρίνει αναγκαίο 
την ύπαρξη ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας, όπου αποτελεί ένα ισχυρό ανταγωνιστικό 
εργαλείο τους. Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα ιχνηλασιμότητας μεταφέρουν το 
επιπλέον λειτουργικό κόστος τους στον αγοραστή, ο οποίος είναι πρόθυμος να πληρώσει 
για την επιπλέον αξία που προσφέρεται μαζί με το προϊόν κατά την αγοραστική του 
απόφαση (Mancini et al., 2002). 
 
Μεθοδολογία 
 

Η διερεύνηση της δυσκολίας υιοθέτησης της υγιεινής διατροφής των καταναλωτών πραγ-
ματοποιήθηκε με έρευνα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σε τυχαίο δείγμα 799 κατανα-
λωτών με ερωτηματολόγιο, από τον Μάιο μέχρι τον Ιούνιο του 2012, σύμφωνα με την τε-
λευταία πληθυσμιακή απογραφή του 2011. 
 Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη βιβλιογραφία και άλλες πε-
ριπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με τη στάση και τις απόψεις των καταναλωτών στην υγι-
εινή διατροφή.  
 Στην πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου, περιλαμβάνονται γενικές ερωτήσεις σχε-
τικά με την υγεία και τη διατροφή. Η δεύτερη ενότητα περιέχει ερωτήσεις σχετικά με τη 
σημασία του όρου της υγιεινής διατροφής και ονομάστηκε υγιεινή διατροφή. 
 Η επόμενη ενότητα ονομάζεται ‘υγιεινά τρόφιμα’ καθώς οι ερωτήσεις προς τους κα-
ταναλωτές αφορούν τρόφιμα που θα πρέπει να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν ότι είναι 
υγιεινά. Η τέταρτη ενότητα χωρίζεται σε τρεις υπο-ενότητες, όπου στην α) υπο-ενότητα 
μετράται η στάση για την υιοθέτηση της υγιεινής διατροφής, στην β) οι αντιλήψεις σχετικά 
με τις στρατηγικές τόνωσης της υγιεινής διατροφής και στη γ) υπο-ενότητα ο τόπος αγοράς 
των τροφίμων 
 Η πέμπτη ενότητα μελέτησε τη στάση των καταναλωτών σχετικά με τη βελτίωση ή τη 
διατήρηση της υγείας με την κλίμακα Likert πέντε σημείων όπως στη β) υπο-ενότητα της 
τέταρτης ενότητας. Η τελευταία ενότητα παραθέτει κοινωνικο-οικονομικές ερωτήσεις και 
σκιαγραφείται η εικόνα των καταναλωτών. 
 Η μέτρηση της δυσκολίας της υγιεινής διατροφής πραγματοποιείται από το υπόδειγμα 
Rasch. Το υπόδειγμα Rasch μετρά τη σχέση μεταξύ της ικανότητας ενός ατόμου και της 
δυσκολίας ενός αντικειμένου και θεωρείται μία πιθανολογική συνάρτηση. Πιο συγκεκρι-
μένα, τα δεδομένα από μια κλίμακα διαβάθμισης μετατρέπονται σε μία κλίμακα διαστημά-
των και μετρώνται σε μονάδες logits, αντανακλώντας τη δυσκολία του αντικειμένου και 
την ικανότητα του ατόμου (Bond and Fox, 2007). 
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 Το υπόδειγμα Rasch για αντικείμενα κλίμακας διαβάθμισης Likert έχει την εξής 
μορφή: 

   (1) 
 

 Η μαθηματική εξίσωση (1) δείχνει την πιθανότητα (p) που έχει ένα άτομο (n) με την 
ικανότητα (βn) να ακολουθήσει μια συμπεριφορά (i) σε κάθε δεδομένο επίπεδο κλίμακας 
(k), με επίπεδο δυσκολίας (τk) και συνολική δυσκολία συμπεριφοράς (δi) όπου περιλαμ-
βάνει μια δύναμη με βάση e (e = 2.718) (Bond and Fox, 2007). 
 Η αρχή που διατύπωσε ο μαθηματικός George Rasch (1960) είναι απλή και λέει τα 
εξής: ένα άτομο που έχει μεγαλύτερη ικανότητα από ένα άλλο άτομο, έχει μεγαλύτερη πι-
θανότητα επίλυσης οποιουδήποτε αντικειμένου σε οποιοδήποτε ερώτημα τεθεί προς μελέτη 
και ομοίως, όταν ένα αντικείμενο είναι πιο δύσκολο από ένα άλλο αντικείμενο αυτό σημαί-
νει ότι το άτομο έχει μεγαλύτερη πιθανότητα επίλυσης του δεύτερου αντικειμένου. 
 Πολλοί ερευνητές χρησιμοποίησαν το υπόδειγμα Rasch (1960) σε πολλές έρευνες συ-
μπεριφοράς καθώς συμβάλει στη διερεύνησή τους. Το συμπέρασμα ήταν ότι το υπόδειγμα 
εφαρμόζεται καλά στην ανάλυση συμπεριφορών που σχετίζονται με την υγεία και την 
υγιεινή διατροφή και η συνεισφορά του στη μελέτη και διερεύνησή τους το καθιέρωσε 
σημαντικό μεθοδολογικό πλαίσιο και στατιστικό εργαλείο. Έχει εφαρμοστεί και σε άλλους 
επιστημονικούς κλάδους όπως, στην εκπαίδευση, στην ψυχολογία, στην εμπορία, στην 
οικονομία και στις κοινωνικές επιστήμες. Ο ερευνητής που επιθυμεί να μελετήσει αντικεί-
μενα δοκιμάζοντας τη χρήση του ερωτηματολογίου και προτίθεται να συνοψίσει τα απότε-
λέσματα των αντικειμένων χρησιμοποιεί την ανάλυση του υποδείγματος Rasch (Rasch 
analysis). Τα αποτελέσματα των ατόμων επιτρέπουν τη σύγκριση της ικανότητας μεταξύ 
των ατόμων και τα αποτελέσματα των αντικειμένων επιτρέπουν τη σύγκριση μεταξύ των 
αντικειμένων. Έτσι με το υπόδειγμα του Rasch, είναι εύκολη η κατανόηση πόσο καλά ένας 
συγκεκριμένος ερωτώμενος μπορεί να κάνει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (Piquero et al., 
2001). Η εφαρμογή του υποδείγματος Rasch ως στατιστικό εργαλείο, διακρίνει μεταξύ των 
διαφόρων δυσκολιών των συμπεριφορών των καταναλωτών, όπως τις βιώνουν οι ίδιοι 
(Fischer et al., 2006). 
 Η στατιστική επεξεργασία του υποδείγματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τους 
Bond και Fox (2007) με το λογισμικό Winsteps και χρησιμοποιήθηκε η τελευταία έκδοση 
που υπάρχει και είναι το Winsteps 3.75.0.  
 Οι δύο βασικοί παράμετροι του υποδείγματος Rasch είναι: 1) η δυσκολία του αντικει-
μένου (δi) και η ικανότητα του ατόμου (βn) και εκφράζονται σε μονάδες logits όπου η logit 
τιμή 0 (μηδέν) ορίζεται ως ο μέσος όρος. Για το αντικείμενο, θετικές (υψηλότερες) τιμές 
σημαίνει υψηλότερος βαθμός δυσκολίας. Για το άτομο, θετικές (υψηλότερες) τιμές δεί-
χνουν μεγαλύτερη ικανότητα του ατόμου. Αντίστροφα, αρνητικές (χαμηλότερες) τιμές δεί-
χνουν λιγότερη δυσκολία για τα αντικείμενα και λιγότερη ικανότητα για τα άτομα (Bond 
and Fox, 2007). 

( )
( )

( )kin

kin

e
ekxp kin τδβ

τδβ

τδβ −−

−−

+
==

1
,,|



Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας 

 

- 22 - 

 Δύο ακόμη πολύ σημαντικοί δείκτες του υποδείγματος είναι το Infit Mean-Square 
(MNSQ) και το Outfit Mean-Square (MNSQ). Οι δείκτες αυτοί είναι γνωστοί στη βιβλιο-
γραφία με το όνομα ‘fit statistics’, ευρέως χρησιμοποιούμενοι ως infit και outfit. Οι δείκτες 
ενημερώνουν κατά πόσο τα δεδομένα τόσο από τα αντικείμενα όσο και από τα άτομα ικα-
νοποιούν ή συμπεριφέρονται όπως καθορίζουν οι υποθέσεις (assumptions) του υποδείγ-
ματος Rasch. 
 Η ανάλυση Rasch είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας εσω-
τερικής συνοχής κλίμακας (internal reliability of a scale), της διακύμανσης της Rasch διά-
στασης (variance explained by Rasch dimension) και της εννοιολογικής κατασκευής ή δο-
μικής εγκυρότητας (construct validity). Αυτές είναι οι τρεις υποθέσεις του υποδείγματος 
Rasch και οι απαντήσεις των αντικειμένων θα πρέπει να μετρήσουν μία ενιαία δομή δηλα-
δή ένα μονοδιάστατο υπόδειγμα (unidimensionality).  
 Η μονοδιαστικότητα (unidimensionality) επικεντρώνεται σε ένα χαρακτηριστικό ή 
διάσταση (στη δική μας περίπτωση στη δυσκολία υιοθέτησης της υγιεινής διατροφής) σε 
μια στιγμή. Οι ερευνητές στις ανθρώπινες επιστήμες προσπαθούν να μετρήσουν τις φυσι-
κές ιδιότητες των αντικειμένων και των ατόμων και φροντίζουν να μετρήσουν ένα μόνο 
χαρακτηριστικό σε μια στιγμή. Έτσι, το υπόδειγμα Rasch βασίζεται στην ιδέα ότι περιλαμ-
βάνει την εξέταση ενός μόνο ανθρώπινου χαρακτηριστικού στο χρόνο (μονοδιαστικότητα) 
σε μια ιεράρχηση «περισσότερο από/λιγότερο από» στη σειρά (Bond και Fox, 2007, 
Linacre, 2012). 
 Χρησιμοποιώντας την παραγοντική ανάλυση (factor analysis), η πρώτη υπόθεση της 
μονοδιαστικότητας αποδεικνύεται με την αξιοπιστία κλίμακας. Οι εκτιμητές της αξιοπι-
στίας του υποδείγματος Rasch είναι η αξιοπιστία του αντικειμένου και η αξιοπιστία του 
ατόμου. Η αξιοπιστία των μετρήσεων ερμηνεύεται με τον ίδιο τρόπο, όπως ο Cronbach 
alpha δηλαδή σε κλίμακα από το μηδέν μέχρι το ένα και με τιμές πάνω από 0,80 θεωρείται 
ότι υπάρχει υψηλή αξιοπιστία (Bond και Fox, 2007, Linacre, 2012). 
 Η ανάλυση των κυρίων συνιστωσών των σφαλμάτων (principal analysis of the 
residual) του αντικειμένου ή του ατόμου βοηθάει στην επαλήθευση της δεύτερης υπόθεσης 
της μονοδιαστικότητας. Ο υπολογισμός των σφαλμάτων με το λογισμικό winsteps παρέχει 
ρεαλιστικές εξηγήσεις της διακύμανσης, ειδικά της Rasch διάστασης. Η διακύμανση που 
εξηγείται από τη Rasch διάσταση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από εξήντα τις εκατό. Οι 
σημαντικές γραμμές στα αποτελέσματα της διακύμανσης, μετά τη Rasch διάσταση είναι οι 
«αντιθέσεις» (contrasts). Η υπόλοιπη ανεξήγητη διακύμανση (unexplained variance) που 
εξηγείται από την πρώτη αντίθεση (δεύτερη διάσταση, second dimension) θα πρέπει να 
είναι λιγότερη από πέντε τοις εκατό. (Bond και Fox, 2007, Linacre, 2012). 
 Επιπλέον, η τρίτη υπόθεση της μονοδιαστικότητας, είναι η εγκυρότητα του υποδείγ-
ματος Rasch και συγκεκριμένα η δομική εγκυρότητα. Η κάθετη ιεραρχία της σειράς των 
αντικειμένων και οι στατιστικοί δείκτες του υποδείγματος Rasch παρέχουν στοιχεία για την 
εγκυρότητα του υποδείγματος και θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις θεωρητικές προσδο-
κίες. Οι στατιστικοί δείκτες Infit MNSQ και Outfit MNSQ αναμένεται να δίνουν τιμές κο-
ντά στη μονάδα. Γενικά, τιμές κοντά στη μονάδα αποτελούν ένδειξη ότι οι μετρήσεις ικα-
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νοποιούν τις υποθέσεις (assumptions) του υποδείγματος Rasch και κατά συνέπεια ότι για 
την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα έγκυρο υπόδειγμα μέτρησης. Οι 
στατιστικοί δείκτες με τιμές μεγαλύτερες/μικρότερες της μονάδας, δείχνουν μεγαλύτερη 
/μικρότερη διακύμανση μεταξύ των παρατηρούμενων και των προβλεπόμενων απαντή-
σεων. Ο δείκτης Outfit MNSQ είναι «ευαίσθητος» σε ακραίες τιμές, δηλαδή ένας μικρός 
αριθμός απαντήσεων που δε συμφωνούν με τις προβλέψεις του μοντέλου είναι ικανός να 
διογκώσει τη γενική τιμή του δείκτη. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η τιμή του δείκτη 
Outfit MNSQ δεν έχει τόσο μεγάλη επίδραση όσο αυτή του Infit MNSQ στην εγκυρότητα 
των μετρήσεων και ο οποίος χρησιμοποιείται πιο συχνά. Το εύρος των fit statistics είναι 
από 0.60 έως 1.40 αλλά ένα εύρος από 0.50 έως 1.50 είναι γενικά αποδεκτό (Bond και Fox, 
2007, Linacre, 2012). 
 Η ανάλυση Rasch μέσα από το winsteps πραγματοποιεί DIF (Differential item 
functioning analysis) τεστ. Το DIF τεστ είναι μία διαδικασία ανίχνευσης μεροληψίας και 
δείχνει ότι μία ομάδα ατόμων έχει καλύτερη βαθμολογία σε σχέση με μία άλλη ομάδα 
πάνω σε ένα αντικείμενο. Ουσιαστικά πραγματοποιείται σύγκριση των ομάδων ως προς το 
βαθμό δυσκολίας στα αντικείμενα, ελέγχοντας παράλληλα τη βαθμολογία της κλίμακας. Οι 
ομάδες ομαδοποιούνται με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (π.χ. φύλο, ηλικία, 
επίπεδο εκπαίδευσης κ.α.). Ως μεροληψία θεωρείται μια στατιστικά σημαντική διαφορά 
στο βαθμό δυσκολίας ενός αντικειμένου στην υπό εξέταση κλίμακα που παρατηρείται στα 
άτομα των διαφορετικών ομάδων και τα οποία όμως εμφανίζουν την ίδια βαθμολογία στο 
μέσο όρο της κλίμακας Rasch. Το τεστ πραγματοποιείται με επίπεδο σημαντικότητας <0.05 
τις εκατό (Mantel) και εκτιμάται με μονάδες logits (Linacre, 2012). 
 Η πιο πρόσφατη έρευνα που εφάρμοσε το υπόδειγμα Rasch είναι αυτή των Henson et 
al. (2010). Ο στόχος της έρευνας ήταν η μέτρηση της δυσκολίας της υγιεινής διατροφής ως 
ένα μονοδιάστατο υπόδειγμα και μέσω αυτής, μετρήθηκαν ποιες διατροφικές οδηγίες 
βρήκαν οι καταναλωτές περισσότερο δύσκολες ή λιγότερο εύκολες να συμμορφωθούν, 
χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα Rasch. Οι Henson et al. (2010) ήθελαν να καταλάβουν 
ποιοι παράγοντες δυσκολεύουν τους καταναλωτές να τρώνε υγιεινά ώστε να διαλευκανθεί 
το κενό μεταξύ των διατροφικών συστάσεων και της διατροφικής καταναλωτικής συμπερι-
φοράς. Τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά έχουν θεωρηθεί πρωταρχικοί παράγοντες 
(φύλο, ηλικία, εισόδημα και εκπαίδευση) αλλά υπήρξε ανάγκη να προσδιοριστούν εκείνοι 
οι παράγοντες που επηρεάζουν τους ανθρώπους στο τι επιλέγουν να καταναλώσουν και ο 
ρόλος των στάσεων απέναντι στη διατροφή, το φαγητό και την υγεία. 
 Το υπόδειγμα Rasch χρησιμοποιήθηκε για να μετρηθεί η δυσκολία υιοθέτησης της 
υγιεινής διατροφής και μετρήθηκαν ποιες δηλώσεις βρήκαν οι καταναλωτές περισσότερο 
δύσκολο ή λιγότερο εύκολο ως προς το να ακολουθήσουν υγιεινή διατροφή. Η μονοδιά-
στατη κλίμακα αποτελείται από τις δηλώσεις της τέταρτης ενότητας του ερωτηματολογίου, 
είναι τα αντικείμενα που εξετάστηκαν ως προς τη δυσκολία υιοθέτησης της υγιεινής δια-
τροφής και φαίνονται στον Πίνακα 1. 
 Δεύτερο βήμα του υποδείγματος Rasch είναι ο υπολογισμός των μέτρων της ανάλυ-
σης της διαδικασίας ανίχνευσης μεροληψίας (DIF). Ως μεροληψία θεωρήθηκε η στατιστικά  
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Πίνακας 1. Δηλώσεις σχετικά με την υιοθέτηση της υγιεινής διατροφής 
 

“Έχω κάνει συνειδητές προσπάθειες για να ακολουθήσω την υγιεινή διατροφή” 
“Δε χρειάζεται να αλλάξω τη διατροφή μου καθώς είναι υγιεινή” 
“Ακολουθώντας υγιεινή διατροφή έχω σωματική και ψυχική υγεία” 
“Τα τρόφιμα της υγιεινής διατροφής είναι θρεπτικά και είμαι υγιής όταν τα καταναλώνω” 
“Ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν είμαι σπίτι” 
“Ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν είμαι άρρωστος και μένω σπίτι” 
“Ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν είμαι σε καλή διάθεση” 
“Ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν είμαι κακόκεφος και μένω σπίτι” 
“Ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν είμαι με την οικογένεια μου στο σπίτι” 
“Ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν είμαι με φίλους μου εκτός σπιτιού σε κάποια κοινωνική 
εκδήλωση” 
“Ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν τρώω έξω με φίλους μου σε κάποιο εστιατόριο” 
“Ακολουθώ την υγιεινή διατροφή και τα διατροφικά μου πρότυπα είναι υγιεινά” 

 
σημαντική διαφορά στο βαθμό δυσκολίας των αντικειμένων ως προς την υιοθέτηση της 
υγιεινής διατροφής (μονοδιάστατη κλίμακα).   Η βαθμολογία του μέσου όρου της κλίμακας  
Rasch (Πίνακας 3) είναι ίδια για τις ομάδες για κάθε κλίμακα ξεχωριστά οπότε  δεν επανα-
λαμβάνεται σε κάθε ένα από τους επόμενους πίνακες που ακολουθούν (Πίνακας 3, Πίνακας 
4, Πίνακας 5, Πίνακας 6, Πίνακας 7, Πίνακας 8). Οι ομάδες που θα συγκριθούν, χω-
ρίστηκαν κατά φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, οικογενειακό εισόδημα, εκπαίδευ-
ση και απασχόληση. Η ηλικία ομαδοποιήθηκε σε τέσσερις κατηγορίες: 1) 18-25 χρονών, 2) 
26-40 χρονών, 3) 41-60 χρονών και 4) 61-83 χρονών. Η οικογενειακή κατάσταση ομα-
δοποιήθηκε σε τέσσερις κατηγορίες: 1) παντρεμένοι/ες, 2) μόνοι/ες, 3) χωρισμένοι/ες και 
4) χήροι/ες. Το οικογενειακό εισόδημα ομαδοποιήθηκε σε τέσσερις κατηγορίες: 1) 0-1000 
€, 2) 1001-2000 €, 3) 2001-3500 € και 4) 3501 € και περισσότερο. Η εκπαίδευση ομα-
δοποιήθηκε σε πέντε κατηγορίες: 1) Δημοτικό, 2) Κολλέγιο, 3) Λύκειο, 4) Πανεπιστήμιο 
και 5) Μεταπτυχιακές Σπουδές. Τέλος, η απασχόληση ομαδοποιήθηκε σε πέντε κατηγο-
ρίες: 1) Οικιακά, 2) Άνεργοι/ες, 3) Επιχειρηματίας, 4) Δημόσιος Τομέας και 5) Ιδιωτικός 
Τομέας. Οι ομαδοποιήσεις και τα μέτρα DIF φαίνονται στους επόμενους πίνακες. 
 
Αποτελέσματα 
 

Σε ό,τι αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος το 69,7% είναι γυναίκες και 
το υπόλοιπο 30,3% άνδρες. Από τους 793 καταναλωτές το 50,5% είναι παντρεμένοι και το 
39,7% είναι άγαμοι. Σε ότι αφορά το επάγγελμα, το 30,8% είναι ιδιωτικού υπάλληλοι και 
το 23,8% απασχολούνται στο δημόσιο τομέα. Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των 
ερωτηθέντων, το 45,4% του δείγματος είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 
23,5% απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 9,1% απόφοιτοι ΙΕΚ.  
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 Οι απαντήσεις των ερωτώμενων στις γενικές ερωτήσεις έδειξαν ότι η υγεία τους είναι 
σε καλή κατάσταση, καθώς το 92% του δείγματος απάντησε θετικά στην ερώτηση σχετικά 
με την κατάσταση της υγείας. Το 73% του δείγματος απάντησε ότι δεν ακολουθεί κάποια 
συγκεκριμένη διατροφή και το 60,5% των ερωτώμενων δήλωσε ότι δεν καπνίζουν. Όσον 
αφορά την ενασχόληση με κάποια φυσική δραστηριότητα, το 50,4% δήλωσε ότι δεν 
ακολουθούν καμία φυσική άσκηση. Πάνω από τους μισούς καταναλωτές και συγκεκριμένα 
το 51,9% δήλωσε ότι έχει λάβει συμβουλές για την υγεία και τη διατροφή. Όσον αφορά την 
υγιεινή διατροφή, το 55,7% δήλωσε ότι δεν την ακολουθεί. 
 Οι περισσότεροι καταναλωτές συμφωνούν απόλυτα με τη δήλωση ότι «η υγιεινή δια-
τροφή είναι η ισορροπημένη διατροφή». Όσον αφορά τα υγιεινά τρόφιμα, οι καταναλωτές 
στην πλειοψηφία τους συμφωνούν απόλυτα ότι είναι τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. 
 Το πρώτο βήμα του υποδείγματος ήταν ο υπολογισμός των στατιστικών δεδομένων 
για την κλίμακα. Στον πίνακα 2 φαίνονται: στην πρώτη στήλη τα αντικείμενα (items), στη 
δεύτερη στήλη η δυσκολία του αντικειμένου (item difficulty), στην τρίτη στήλη ο δείκτης 
Infit και στην τέταρτη στήλη ο δείκτης Outfit της κλίμακας. 
 
Πίνακας 2. Στατιστικοί παράμετροι μονοδιάστατης κλίμακας 
 
Αντικείμενο Item 

Difficulty 
Infit Outfit 

“Ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν είμαι κακόκεφος 
και μένω σπίτι” 

1.26 0.89 0.89 

“Ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν είμαι με φίλους μου 
εκτός σπιτιού σε κάποια κοινωνική εκδήλωση” 

1.12 0.78 0.79 

“Ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν τρώω έξω με 
φίλους μου σε κάποιο εστιατόριο” 

1.03 0.99 1.05 

“Ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν είμαι άρρωστος και 
μένω σπίτι” 

0.33 1.19 1.20 

“Δε χρειάζεται να αλλάξω τη διατροφή μου καθώς είναι 
υγιεινή” 

0.28 1.08 1.12 

“Ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν είμαι σε καλή 
διάθεση” 

0.23 1.11 1.14 

“Ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν είμαι με την οικογέ-
νεια μου στο σπίτι” 

-0.15 0.84 0.80 

“Ακολουθώ την υγιεινή διατροφή και τα διατροφικά μου 
πρότυπα είναι υγιεινά” 

-0.18 0.96 0.94 

“Ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν είμαι σπίτι” -0.19 0.97 1.01 
“Έχω κάνω συνειδητές προσπάθειες για να ακολουθήσω 
την υγιεινή διατροφή” 

-0.57 1.00 1.10 

“Τα τρόφιμα της υγιεινής διατροφής είναι θρεπτικά και 
είμαι υγιής όταν τα καταναλώνω” 

-1.46 0.98 0.93 

“Ακολουθώντας υγιεινή διατροφή έχω σωματική και 
ψυχική υγεία” 

-1.71 1.03 1.00 
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 Από τον πίνακα 2 φαίνεται ότι η δυσκολία αντικειμένου κυμάνθηκε από -1.71 έως 
1.26. Αναλυτικότερα το πιο δύσκολο αντικείμενο για τους ερωτώμενους της πρώτης 
κλίμακας ήταν “ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν είμαι κακόκεφος και μένω σπίτι” με 
τη μεγαλύτερη τιμή 1.26. Ακολουθούν τα αντικείμενα “ακολουθώ την υγιεινή διατροφή 
όταν είμαι με φίλους μου εκτός σπιτιού σε κάποια κοινωνική εκδήλωση” με τιμή 1.12, 
“ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν τρώω έξω με φίλους μου σε κάποιο εστιατόριο” με 
τιμή 1.03 και “ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν είμαι άρρωστος και μένω σπίτι” με 
τιμή 0.33. “Δε χρειάζεται να αλλάξω τη διατροφή μου καθώς είναι υγιεινή” είναι λιγότερο 
δύσκολο αντικείμενο από τα προηγούμενα τέσσερα με τιμή 0.28. “Ακολουθώ την υγιεινή 
διατροφή όταν είμαι σε καλή διάθεση” είναι ευκολότερο αντικείμενο από το “δε χρειάζεται 
να αλλάξω τη διατροφή μου καθώς είναι υγιεινή” με τιμή 0.23. “Ακολουθώ την υγιεινή 
διατροφή όταν είμαι με την οικογένεια μου στο σπίτι” είναι λιγότερο δύσκολο από το προ-
ηγούμενο αντικείμενο με τιμή -0.15. “Ακολουθώ την υγιεινή διατροφή και τα διατροφικά 
μου πρότυπα είναι υγιεινά” είναι πιο εύκολο αντικείμενο από το παραπάνω με τιμή -0.18. 
Τα τέσσερα πιο εύκολα αντικείμενα είναι τα ακόλουθα, ξεκινώντας από το πιο δύσκολο 
προς το πιο εύκολο. Η σειρά είναι η εξής: “ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν είμαι 
σπίτι με τιμή -0.19, “έχω κάνει συνειδητές προσπάθειες για να ακολουθήσω την υγιεινή 
διατροφή” με τιμή -0.57, “τα τρόφιμα της υγιεινής διατροφής είναι θρεπτικά και είμαι 
υγιής όταν τα καταναλώνω” με τιμή -1.46 και τελευταίο και το ευκολότερο “ακολουθώντας 
υγιεινή διατροφή έχω σωματική και ψυχική υγεία” με τιμή -1.71. 
 Σχετικά με την αξιοπιστία, η αξιοπιστία του αντικειμένου και η αξιοπιστία του 
ατόμου είναι 1.00 και 0.83 αντίστοιχα. Οι τιμές είναι μεγαλύτερες από 0.80, υπάρχει αξιο-
πιστία στην πρώτη κλίμακα και καθώς είναι αρκετά υψηλές το υπόδειγμα έχει καλή αξιο-
πιστία. Τελικά γίνεται δεκτή η πρώτη υπόθεση της μονοδιαστικότητας.  
 Όσον αφορά τους σημαντικούς δείκτες της πρώτης κλίμακας, ο δείκτης Infit έχει 
εύρος από 0.78 έως 1.19 και ο δείκτης Outfit κυμάνθηκε ανάμεσα στο 0.79 με 1.20. Οι 
τιμές τους είναι αποδεκτές σύμφωνα με τη θεωρία που περιγράφηκε, υπάρχει δομική 
εγκυρότητα καθώς το υπόδειγμα είναι έγκυρο και άρα ικανοποιείται και γίνεται δεκτή και η 
δεύτερη υπόθεση της μονοδιαστικότητας.  
 Η Rasch διάσταση της κλίμακας εξηγεί το 58.7 τις εκατό της διακύμανσης και η δεύτε-
ρη διάσταση το 6.1 τις εκατό. Οι τιμές των ποσοστών των διαστάσεων δεν είναι τόσο καλές 
σύμφωνα με τις συνιστώμενες τιμές της θεωρίας του υποδείγματος Rasch αλλά αυτό δεν 
είναι ασυνήθιστο, όπως αποδείχθηκε και σε άλλες μελέτες που εφάρμοσαν το υπόδειγμα 
Rasch (Henson et al., 2010). Έτσι δεν επηρεάζει την τρίτη υπόθεση της μονοδιαστικότητας. 
 Το δεύτερο βήμα του υποδείγματος ήταν η σύγκριση των ομάδων όπως χωρίστη-      
καν σύμφωνα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά για την υιοθέτηση της υγιεινής διατροφής. 
 Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για το φύλο φαίνονται στον πίνακα 3. Η δεύτερη 
στήλη είναι ο μέσος όρος της κλίμακας του υποδείγματος, η τρίτη και η τέταρτη στήλη 
είναι τα μέτρα DIF για τους άντρες και τις γυναίκες ενώ η τελευταία στήλη είναι η σημα-
ντικότητα κατά Mantel. Σημαντικές διαφορές βρέθηκαν σε τρία αντικείμενα. Οι άντρες 
βρήκαν  πιο δύσκολο τα  αντικείμενα:  “δε χρειάζεται  να αλλάξω  τη διατροφή μου  καθώς 
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είναι υγιεινή” και “τα τρόφιμα της υγιεινής διατροφής είναι θρεπτικά και είμαι υγιής όταν 
τα καταναλώνω”. Από την άλλη, οι γυναίκες δυσκολεύτηκαν στο αντικείμενο “ακολουθώ 
την υγιεινή διατροφή όταν είμαι κακόκεφος και μένω σπίτι”. 

 
Πίνακας 3. Μέτρα DIF για το φύλο  
 

Αντικείμενο Μέσος όρος της 
κλίμακας Rasch  

Άντρες Γυναίκες Mantel* 

“Δε χρειάζεται να αλλάξω τη διατροφή 
μου καθώς είναι υγιεινή”* 

0.28 0.41 0.23 0.0373 

“Τα τρόφιμα της υγιεινής διατροφής 
είναι θρεπτικά και είμαι υγιής όταν                
τα καταναλώνω”* 

-1.46 -1.33 -1.52 0.0451 

“Ακολουθώ την υγιεινή διατροφή               
όταν είμαι κακόκεφος και μένω σπίτι”* 

1.26 1.07 1.35 0.0039 

 

Σημείωση: * Το επίπεδο σημαντικότητας είναι 5%  
 

 
Πίνακας 4. Μέτρα DIF για την ηλικία  
 

Αντικείμενο 18-25 
χρονών 

26-40 
χρονών 

41-60 
χρονών 

61-83 
χρονών 

“Δε χρειάζεται να αλλάξω τη διατροφή              
μου καθώς είναι υγιεινή”* 

0.43 0.32 0.31 -0.17 

“Ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν               
είμαι άρρωστος και μένω σπίτι”* 

0.41 0.49 0.24 -0.31 

“Ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν                 
είμαι με φίλους μου εκτός σπιτιού σε κάποια 
κοινωνική εκδήλωση”* 

1.24 1.07 1.12 -1.37 

 

Σημείωση: * Το επίπεδο σημαντικότητας είναι 5%  
 
 
 Στον πίνακα 4 φαίνονται τα μέτρα DIF για τις ομάδες της ηλικίας. Δεν υπάρχουν στα-
τιστικά σημαντικά αποτελέσματα για κανένα αντικείμενο στους νεότερους καταναλωτές 
(18-25 χρονών) και στους καταναλωτές της τρίτης κατηγορίας (41-60 χρονών). Οι συμμε-
τέχοντες της δεύτερης κατηγορίας (26-40 χρονών) βρήκαν πιο δύσκολο το αντικείμενο 
“ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν είμαι άρρωστος και μένω σπίτι”. Τα αντικείμενα “δε 
χρειάζεται να αλλάξω τη διατροφή μου καθώς είναι υγιεινή” και “ακολουθώ την υγιεινή 
διατροφή όταν είμαι άρρωστος και μένω σπίτι” είναι πιο εύκολα για τους καταναλωτές της 
τελευταίας κατηγορίας (61-83 χρόνων) αλλά τους δυσκόλεψε περισσότερο το αντικείμενο 
“ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν είμαι με φίλους μου εκτός σπιτιού σε κάποια κοινω-
νική εκδήλωση”. 
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Πίνακας 5. Μέτρα DIF για την οικογενειακή κατάσταση  
 

Αντικείμενο Παντρε-
μένοι/ες 

Μόνοι/ες Χωρι-
σμένοι/ες 

Χήροι/ες 

“Δε χρειάζεται να αλλάξω τη δια-
τροφή μου καθώς είναι υγιεινή”* 0.32 0.31 0.28 -0.76 

“Ακολουθώ την υγιεινή διατροφή 
όταν είμαι με την οικογένεια μου 
στο σπίτι”* 

-0.20 -0.10 -0.23 0.27 

 

Σημείωση: * Το επίπεδο σημαντικότητας είναι 5%  
 
 Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση, υπάρχουν σημαντικές διαφορές για δύο 
αντικείμενα: “δε χρειάζεται να αλλάξω τη διατροφή μου καθώς είναι υγιεινή” και “ακολου-
θώ την υγιεινή διατροφή όταν είμαι με την οικογένεια μου στο σπίτι”. Οι χήροι/ες βρήκαν 
πιο δύσκολα τα δύο παραπάνω αντικείμενα και στις άλλες τρεις κατηγορίες δε βρέθηκαν 
στατιστικές σημαντικές διαφορές. Στον πίνακα 5 φαίνονται τα μέτρα DIF για τις ομάδες 
της οικογενειακής κατάστασης. 
 Στα αποτελέσματα της διαδικασίας ανίχνευσης μεροληψίας ως προς το οικογενειακό 
εισόδημα (μέτρα DIF) δε βρέθηκαν σημαντικές διαφορές για κανένα αντικείμενο σε επί-
πεδο σημαντικότητας 5%. 
 
Πίνακας 7. Μέτρα DIF για την εκπαίδευση  
 

Αντικείμενο Δημοτικό Κολλέγιο Λύκειο Πανεπι-
στήμιο 

Μετ/κές 
Σπουδές 

“Έχω κάνω συνειδητές προ-
σπάθειες για να ακολουθήσω 
την υγιεινή διατροφή”* 

-0.49 -0.70 -0.43 -0.65 -0.46 

“Ακολουθώ την υγιεινή 
διατροφή όταν είμαι άρρωστος 
και μένω σπίτι”* 

-0.05 0.65 0.11 0.38 0.46 

“Ακολουθώ την υγιεινή 
διατροφή όταν είμαι σε καλή 
διάθεση”* 

0.11 0.30 0.01 0.32 0.38 

“Ακολουθώ την υγιεινή 
διατροφή όταν είμαι με φίλους 
μου εκτός σπιτιού σε κάποια 
κοινωνική εκδήλωση”* 

1.34 0.99 1.16 1.12 1.06 

“Ακολουθώ την υγιεινή 
διατροφή και τα διατροφικά 
μου πρότυπα είναι υγιεινά”* 

-0.11 -0.36 -0.01 -0.23 -0.28 

 

Σημείωση: * Το επίπεδο σημαντικότητας είναι 5%  
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 Συγκρίνοντας τα μέτρα DIF του πίνακα 7, οι συμμετέχοντες με εκπαίδευση δημοτικού 
βρήκαν πιο δύσκολο το αντικείμενο “ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν είμαι με φίλους 
μου εκτός σπιτιού σε κάποια κοινωνική εκδήλωση”. Οι συμμετέχοντες με λυκειακή εκπαί-
δευση είχαν σημαντικές στατιστικές διαφορές για τρία αντικείμενα. Βρήκαν πιο δύσκολα 
τα αντικείμενα “έχω κάνω συνειδητές προσπάθειες για να ακολουθήσω την υγιεινή δια-
τροφή” και “ακολουθώ την υγιεινή διατροφή και τα διατροφικά μου πρότυπα είναι υγιεινά” 
αλλά πιο εύκολο το αντικείμενο “ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν είμαι άρρωστος και 
μενω σπίτι” σε σύγκριση με το μέσο όρο της κλίμακας Rasch. Οι καταναλωτές με μεταπτυ-
χιακές σπουδές δυσκολεύτηκαν περισσότερο στο αντικείμενο “ακολουθώ την υγιεινή δια-
τροφή όταν είμαι σε καλή διάθεση”. Το σημαντικό είναι ότι δεν εμφανίστηκαν στατιστικές 
διαφορές για τις ομάδες με πτυχίο κολλεγίου και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 
 Παρατηρώντας τα μέτρα DIF του πίνακα 8, δε βρέθηκαν σημαντικές διαφορές για τις 
ομάδες που είναι επιχειρηματίες ή εργάζονται στο δημόσιο τομέα. Τα άτομα που ασχολού-
νται με τα οικιακά βρήκαν το αντικείμενο “δε χρειάζεται να αλλάξω τη διατροφή μου κα-
θώς είναι υγιεινή” εύκολο. Συγκρίνοντας τις δύο ομάδες: οικιακά και άνεργοι για το αντι-
κείμενο “ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν είμαι με την οικογένεια μου στο σπίτι”,          
οι άνεργοι βρήκαν εύκολο το αντικείμενο  ενώ η άλλη  ομάδα το βρήκε  δύσκολο.  Για τους  
 
Πίνακας 8. Μέτρα DIF για την απασχόληση 
 

Αντικείμενο Οικιακά Άνεργοι 
/ες 

Επιχειρη-
ματίας 

Δημόσιος 
Τομέας 

Ιδιωτικός 
Τομέας 

“Δε χρειάζεται να αλλάξω               
τη διατροφή μου καθώς είναι 
υγιεινή”* 

-0.20 0.50 0.41 0.28 0.32 

“Ακολουθώντας υγιεινή 
διατροφή έχω σωματική και 
ψυχική υγεία”* 

-1.23 -2.29 -1.65 -1.71 -1.69 

“Τα τρόφιμα της υγιεινής 
διατροφής είναι θρεπτικά              
και είμαι υγιής όταν τα 
κατάναλώνω”* 

-1.11 -2.16 -1.37 -1.52 -1.39 

“Ακολουθώ την υγιεινή 
διατροφή όταν είμαι 
κακόκεφος και μένω σπίτι”* 

1.34 1.62 1.30 1.32 1.14 

“Ακολουθώ την υγιεινή 
διατροφή όταν είμαι με την 
οικογένεια μου στο σπίτι”* 

0.22 -0.46 -0.27 -0.35 -0.01 

“Ακολουθώ την υγιεινή 
διατροφή όταν τρώω έξω με 
φίλους μου σε κάποιο 
εστιατόριο”* 

1.03 1.13 1.06 1.14 0.88 

 

Σημείωση: * Το επίπεδο σημαντικότητας είναι 5%  
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ανέργους ήταν εύκολα τα αντικείμενα: “ακολουθώντας υγιεινή διατροφή έχω σωματική και 
ψυχική υγεία” και “τα τρόφιμα της υγιεινής διατροφής είναι θρεπτικά και είμαι υγιής όταν 
τα καταναλώνω” ενώ βρήκαν το αντικείμενο “ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν είμαι 
κακόκεφος και μένω σπίτι” δύσκολο. Οι καταναλωτές της ομάδας που εργάζονται στον 
ιδιωτικό τομέα δε δυσκολεύτηκαν στο αντικείμενο “ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν 
τρώω έξω με φίλους μου σε κάποιο εστιατόριο”. 
 
Συμπεράσματα 
 

Η διαδικασία ανίχνευσης μεροληψίας βοήθησε ώστε να διεξαχθούν χρήσιμα συμπεράσμα-
τα για την υγιεινή διατροφή αλλά και τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Ακολουθούν τα 
συμπεράσματα για τη δυσκολία υιοθέτησης υγιεινής διατροφής. 
 Το αντικείμενο “δε χρειάζεται να αλλάξω τη διατροφή μου καθώς είναι υγιεινή” είναι 
πιο εύκολο για τις γυναίκες και ειδικότερα μεγαλύτερης ηλικίας (61-83 χρόνων). Οι ηλι-
κιωμένες γυναίκες συνδέονται περισσότερο με την υγιεινή διατροφή και οι Reime et al. 
(2000) και οι Turconi et al. (2008) κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα. Είναι πιο συνειδητο-
ποιημένες με τα υγιεινά τρόφιμα και πιο ενημερωμένες για θέματα διατροφής και υγείας 
όπως και προηγούμενες μελέτες απέδειξαν (Hearty et al., 2007, Henson et al., 2010, Devine 
et al., 2012). Άρα θα πρέπει να αναπτυχθεί εξατομικευμένη πολιτική στρατηγικής για την 
υγιεινή διατροφή προς τους άντρες γιατί δυσκολεύονται περισσότερο από τι γυναίκες στο 
προηγούμενο αλλά και στο επόμενο αντικείμενο “τα τρόφιμα της υγιεινής διατροφής είναι 
θρεπτικά και είμαι υγιής όταν τα καταναλώνω”. Οι άντρες φαίνεται να έχουν συμπεριφορά 
μη υγιεινής διατροφής και προσέχουν λιγότερο την υγεία τους. 
 Οι καταναλωτές με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης δυσκολεύονται με τα αντικείμενα 
“έχω κάνω συνειδητές προσπάθειες για να ακολουθήσω την υγιεινή διατροφή” και “ακο-
λουθώ την υγιεινή διατροφή και τα διατροφικά μου πρότυπα είναι υγιεινά”. Άρα οι κατά-
ναλωτές με χαμηλό επίπεδο γνώσης εμφανίζουν συμπεριφορά μη υγιεινής διατροφής και οι 
Maartje van Kooten et al. (2007) έβγαλαν το ίδιο συμπέρασμα στην έρευνα τους. 
 “Ακολουθώ την υγιεινή διατροφή όταν είμαι άρρωστος και μένω σπίτι” είναι περισ-
σότερο δύσκολο αντικείμενο για τους καταναλωτές με ηλικία (26-40 χρονών) και λιγότερο 
δύσκολο για τους καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας. Οι καταναλωτές ηλικίας (61-83 χρο-
νών), οι οποίοι είναι άρρωστοι μπορούν να εκτιμήσουν καλύτερα την ανάγκη να φροντί-
σουν και να προσέξουν περισσότερο την υγεία τους από τους νεότερους καταναλωτές. Οι 
νέοι, οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας δεν αποφασίζουν να 
αλλάξουν τις προτιμήσεις τους επιλέγοντας υγιεινά τρόφιμα στην καθημερινή ζωή τους 
ούτε σε κρίσιμη περίοδο για την υγεία τους και έχουν συμπεριφορά μη υγιεινής διατροφής. 
Αντίθετα, η πλειοψηφία των νέων καταναλωτών στην έρευνα των Chan at al. (2009,b) 
ανέφεραν ότι κατανάλωναν συχνά υγιεινά τρόφιμα όταν ήταν άρρωστοι.  
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Περίληψη  

 

Η παρούσα εργασία έθεσε ως στόχο να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη 
στάση αγοράς των καταναλωτών έναντι των ΠΟΠ/ΠΓΕ αγροτροφίμων.  
 Εξακόσιοι δέκα πέντε καταναλωτές από την Περιφέρεια Αττικής έλαβαν μέρος στην 
έρευνα. H πλειονότητα των ερωτηθέντων αναγνωρίζει τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ και τα 
θεωρεί καλύτερης ποιότητας και πιο ασφαλή από τα αντίστοιχα συμβατικά. Οι συμμετέ-
χοντες δήλωσαν επίσης ότι δεν είναι βέβαιοι εάν αυτά τα προϊόντα είναι πιο υγιεινά, πιο 
οικονομικά και νοστιμότερα από τα συμβατικά τρόφιμα. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι 
οι καταναλωτές που είναι πιο πιθανό να αγοράσουν τα ΠΟΠ/ ΠΓΕ προϊόντα, είναι αυτοί 
που ενδιαφέρονται για την προέλευση του τροφίμου και για το πόσο υγιεινό είναι και αυτοί 
που δηλώνουν ότι επηρεάζονται από την ετικέτα του προϊόντος. Η βαθύτερη κατανόηση 
των παραγόντων που επηρεάζουν την αγορά ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων, θα μπορούσε να συμ-
βάλει στην τοπική αειφόρο ανάπτυξη και στη δημιουργία καλύτερων ειδικών σημάνσεων 
των αγροτροφίμων.  
 
Λέξεις-κλειδιά: ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα, σήμανση, προτιμήσεις καταναλωτών, προθυμία για 
αγορά, αειφόρος ανάπτυξη, αγροτρόφιμα. 
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Abstract 
 

Greek consumers attitudes and motivations against PDO/PGI Agrifoods 
 

The study was set out to investigate the factors affecting consumers’ purchasing attitudes 
and their intention to buy PDO/ PGI food products. A total of 615 consumers took part in 
the study from the municipality of Attica, Greece. 
 The majority of the respondents consider PDO/PGI products of better quality and 
higher safety than the conventional ones, and they are also able to identify them. However, 
respondents are unsure whether these products are superior in terms of health benefits, less 
expensive and tastier than the conventional ones. Furthermore, consumers, who pay 
attention to the origin, the health claims, the label of a product, and have a high level of 
consumer awareness, are more likely to buy PDOs/ PGIs.  
 Understanding the main factors that influence consumers to purchase PDO/PGI 
products, is a vital step towards the promotion of special labeled agri-foodstuffs, which 
could contribute to the local sustainable development. 

 

Key-words: PDO/PGI products, label, consumer preferences, willingness to buy, sustain-
ability, agrifoods 
 

 

Εισαγωγή  
 

Γενικά 
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι καταναλωτές, πριν από την αγορά τροφίμων, τείνουν να αξιολο-
γούν ιδιαίτερα την ποιότητα, την αυθεντικότητα, τα πρότυπα δεοντολογίας1 και τη συμμόρ-
φωση με όλη την εφαρμοστέα νομοθεσία, τη χώρα προέλευσης και τα πρότυπα αειφόρου 
παραγωγής τους. Ως εκ τούτου, προκύπτει ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ερευνών και 
μελετών για τα τρόφιμα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προ-
στατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) (Herrera and Blanco, 2011,· Aprile et al., 2012). 
 Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006, μια ετικέτα ΠΟΠ αναφέρεται σε 
γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που παράγονται, μεταποιούνται και παρασκευάζονται σε 
μία οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, ενός συγκεκριμένου τόπου ή μιας χώρας, των 
οποίων η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο 
γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες. Η 
ετικέτα ΠΓΕ, από την άλλη πλευρά, περιγράφει γεωργικά αγροτρόφιμα που συνδέονται 
στενά με μία καθορισμένη γεωγραφική περιοχή. Τουλάχιστον ένα από τα στάδια της παρα-
γωγής, μεταποίησης ή παρασκευής του τελικού προϊόντος λαμβάνει χώρα στην περιοχή. Τα 
προϊόντα αυτά έχουν μία συγκεκριμένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό, που 
μπορούν να αποδοθούν στη γεωγραφική προέλευση. 
                                                 
1  Διατήρηση ευαισθησίας και συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία, απαγόρευση αναγκαστικής, 

υποχρεωτικής ή παιδικής εργασίας, παροχή ασφαλών και υγιεινών συνθηκών, διεξαγωγή επιχειρηματι-
κών δραστηριοτήτων με μέριμνα στο περιβάλλον. 
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 Επιπλέον, η Ε.Ε. θεωρεί ότι οι ετικέτες ΠΟΠ και ΠΓΕ παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
αναγέννηση της υπαίθρου, δεδομένου ότι τα τρόφιμα που παράγονται κατά αυτόν τον 
τρόπο διαφυλάσσουν τις τοπικές ποικιλίες, στηρίζουν την αγροτική πολυμορφία και την 
κοινωνική συνοχή (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2008, σ. 12). 
 Πιο συγκεκριμένα, η πιστοποίηση ΠΟΠ μπορεί να αποτελέσει πηγή επιχειρηματικό-
τητας και τοπικής ανάπτυξης (Borg and Gratzer, 2013,· Vakoufaris, 2010). Υποστηρίζεται 
ότι η στρατηγική αυτή παρεμποδίζει το κλείσιμο των υφιστάμενων γεωργικών επιχει-
ρήσεων και διευκολύνει την ανάπτυξη νέων, ενώ επιτρέπει τη δημιουργία νέων θέσεων ερ-
γασίας στον τομέα του τουρισμού και των συναφών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, η πιστο-
ποίηση ΠΟΠ/ΠΓΕ αγροτροφίμων, σε συγκεκριμένους τομείς, θα μπορούσε να αντισταθ-
μίσει τις αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και να προσφέρει μία σημαντική 
οικονομική ευκαιρία, ειδικά στην περίπτωση των μειονεκτικών και απομακρυσμένων πε-
ριοχών, για να διαφοροποιηθούν τα προϊόντα και, κατά συνέπεια, η διαφοροποίηση αυτή 
να συμβάλει στην ανάπτυξή τους (Van der Ploeg et al., 2000,· Borg and Gratzer, 2013,· 
Vecchio and Annunziata, 2011). 
 Στις αρχές του 2014, η Ελλάδα είχε πιστοποιήσει 102 προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ, καταλαμ-
βάνοντας την πέμπτη θέση στο μητρώο των πιστοποιημένων προϊόντων της Ε.Ε. (ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ, 2014). 
 
Παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά ΠΟΠ/ ΠΓΕ προϊόντων 

 

Υφίστανται ενδείξεις ότι η εμπιστοσύνη θεωρείται ένας εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας 
στην αγοραστική απόφαση των καταναλωτών (Bredahl, 2001). Η εμπιστοσύνη είναι στενά 
συνδεδεμένη με την ασφάλεια και την αντίληψη του κινδύνου, καθώς και με τα χαρακτηρι-
στικά της διατροφής και της υγείας. Σύμφωνα με τους Herrera and Blanco (2011), ο ρόλος 
της εμπιστοσύνης του καταναλωτή, ως παράγοντα μείωσης του αντιληπτού κινδύνου και ως 
προδρόμου ικανοποίησης, πίστης και προδιάθεσης αγοράς, αποτελεί έναν κρίσιμο ρόλο στη 
συμπεριφορά του προς τα προϊόντα. Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας έδειξαν ότι 
υφίστανται δεσμοί μεταξύ του αντιληπτού κινδύνου, της εμπιστοσύνης, της ικανοποίησης, της 
πίστης και της αγοραστικής πρόθεσης. Οι καταναλωτές με μεγαλύτερη εξοικείωση και εμπει-
ρία με ΠΟΠ προϊόντα, παρουσίαζαν υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης και ικανοποίησης. 
 Οι Yi and La (2004) θεώρησαν ότι οι αφοσιωμένοι καταναλωτές δείχνουν ιδιαίτερο 
«δέσιμο» με το προϊόν, το διαδίδουν από στόμα σε στόμα και είναι πρόθυμοι να πληρώ-
σουν το προϊόν σε υψηλότερη τιμή. Οι επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επίσης, 
θεωρούνται ως μια καλή στρατηγική για τη μείωση του κινδύνου (Fearne et al., 2001). 
Ωστόσο, η χαμηλή αξιοπιστία των μέσων μαζικής επικοινωνίας, η ασύμμετρη πληροφόρηση 
σχετικά με την ποιότητα του προϊόντος και οι ανησυχίες των καταναλωτών για τις αρνητικές 
επιπτώσεις των αγροτικών προϊόντων στην υγεία (Calvo, 2001), επηρεάζουν τον αντιληπτό 
κίνδυνο από πλευράς καταναλωτών. Στην περίπτωση των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, υπάρχουν 
ενδείξεις ότι οι καταναλωτές έχουν μια ασαφή και ανεπαρκή γνώση σχετικά με τον ορισμό 
και τα χαρακτηριστικά τους, παρά το γεγονός ότι αυτά αυξάνονται σε αριθμό και τίθενται 
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όλο και περισσότερο στη διάθεση του καταναλωτή. Πιο συγκεκριμένα, έρευνες σε Ισπανούς 
καταναλωτές έδειξαν την άγνοιά τους για τα συγκεκριμένα τρόφιμα (τύπους, χαρακτη-
ριστικά, ποιότητα), αφού, ακόμη και στην περίπτωση κατανάλωσής τους, ισχυρίζονταν ότι 
δεν τα γνωρίζουν (MARM, 2010). Σύμφωνα με τους Fandos et al. (2007) και Aprile et al. 
(2009) οι καταναλωτές βρίσκονται σε σύγχυση και αποπροσανατολισμό σχετικά με την 
έννοια αυτών των προϊόντων. Για τους Vecchio and Annunziata (2011) τα λογότυπα ΠΟΠ 
και ΠΓΕ αποτελούν το βασικό κίνητρο αγοράς για τους Ιταλούς κατάναλωτές που διαθέτουν 
άριστη γνώση των ετικετών πιστοποίησης της Ε.Ε., ενώ οι κατάναλωτές, οι οποίοι δεν 
διαθέτουν την παραπάνω γνώση, έχουν την τάση να στηρίζουν την απόφασή τους για αγορά 
στη χαμηλή τιμή, στην καλύτερη εμφάνιση και στην ιταλική προέλευση. 
 Μελέτες, επίσης, έχουν δείξει την επίδραση των κοινωνικό-δημογραφικών χαρακτη-
ριστικών (φύλο, ηλικία, εισόδημα, επίπεδο εκπαίδευσης, μέγεθος νοικοκυριού) στην από-
φαση αγοράς (Akhter, 2003,· Bower et al., 2003,· Dettmann and Dimitri, 2009). Ομοίως, 
στην περίπτωση των ΠΟΠ προϊόντων διατροφής, οι Μποτονάκη και Τσακιρίδου (2004), 
όπως και οι Skuras and Vakrou (2002), αφού ερεύνησαν την πρόθεση των Ελλήνων κατά-
ναλωτών για την αγορά ΠΟΠ οίνου, διαπίστωσαν ότι τα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτη-
ριστικά των καταναλωτών επηρεάζουν την πρόθεσή τους για την αγορά τους. Ωστόσο, μια 
άλλη μελέτη των Tsakiridou et al. (2009) έδειξε ότι οι κοινωνικό-οικονομικοί παράγοντες 
δεν επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την πρόθεση αγοράς εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυ-
πων προϊόντων (ΕΠΠΕ), ενώ το πιο σημαντικό κίνητρο των καταναλωτών ήταν η στάση 
απέναντι στην υγεία και την ασφάλεια. 
 Οι Fotopoulos and Krystallis (2003) διερεύνησαν τα κίνητρα των καταναλωτών να 
αγοράσουν μήλα «ΠΟΠ Ζαγοράς». Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι καταναλωτές που αγόρα-
ζαν τα πιστοποιημένα προϊόντα ανήκαν στην ανώτερη κοινωνικό-οικονομική τάξη. Επι-
πλέον, οι καταναλωτές αντιμετώπιζαν θετικά τα σήματα ΠΟΠ, για τα οποία ήταν διατεθει-
μένοι να πληρώσουν ακριβότερα. Ωστόσο, η σήμανση δεν φάνηκε να είναι αρκετά ση-
μαντική για περισσότερο από το ένα τρίτο των καταναλωτών σε αυτήν την έρευνα. 
Επιπλέον, οι Krystallis and Ness (2005) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η υψηλή ποιότητα, 
η υγιεινή και ασφάλεια, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και η ευκολία, αποτελούν τα 
κύρια κίνητρα των καταναλωτών υψηλών εισοδημάτων και μορφωτικού επιπέδου όσον 
αφορά την επιλογή πιστοποιημένου ελαιολάδου.  
 Τέλος, οι Pinto et al. (2008) διερεύνησαν την πρόθεση των καταναλωτών στην Πορ-
τογαλία για αγορά ΠΟΠ αχλαδιών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι κατά-
ναλωτές που σκόπευαν να αγοράσουν και να πληρώσουν την υψηλότερη τιμή των ΠΟΠ 
αχλαδιών υποκινούνταν κυρίως από θέματα ασφάλειας των τροφίμων. 
 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν 
την στάση των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στα ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα και της πρό-
θεσής τους να τα αγοράσουν. Η κατανόηση των κύριων παραγόντων που επηρεάζουν τους 
καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ και της αξιολόγησης, από πλευράς κατα-
ναλωτών, αυτών των προϊόντων, είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της προ-
ώθησης των ειδικών σημάνσεων των αγροτροφίμων. 
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Μεθοδολογία 
 

Γενικά 
 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 615 καταναλωτές από την ευρύτερη περιοχή της Αθή-
νας. Η έρευνα διεξήχθη κατά την περίοδο «Μάρτιος 2011 - Απρίλιος 2013». Τα δεδομενα 
συλλέχθηκαν μέσω συνέντευξης με ερωτηματολόγιο και οι ερωτώμενοι επελέγησαν από 
σούπερ μάρκετ σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε 
ώρες μεταξύ 10:00-17:00 καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας (Δευτέρα-Σάββατο). Η μέση 
διάρκεια της κάθε συνέντευξης ήταν 30 λεπτά. Το ερωτηματολόγιο αξιολογήθηκε πιλοτικά 
(n = 30) πριν την έναρξη της έρευνας για να διασφαλιστεί η απουσία πιθανών διφορούμε-
νων ερωτήσεων. Όλοι οι συμμετέχοντες της έρευνας έλαβαν την αναγκαία πληροφόρηση 
και τη γραπτή αιτιολόγηση του σκοπού της έρευνας καθώς και της διαφύλαξης της ανω-
νυμίας τους, μαζί με συγκεκριμένες οδηγίες συμπλήρωσης. Όλοι οι ερωτηθέντες ήταν άνω 
των 20 ετών.  
 
Ερωτηματολόγιο 

 

Το ερωτηματολόγιο ήταν κλειστού τύπου και σχεδιάστηκε με την ομαδοποίηση των ερωτη-
σεων σε τρεις ενότητες. Οι ερωτήσεις βασίστηκαν σε προηγούμενες εμπειρικές μελέτες 
(Tsakiridou et al., 2011,· Tsourgiannis et al., 2011) που περιείχαν αντίστοιχα ερωτηματο-
λόγια και στα οποία προστέθηκαν νέες ερωτήσεις. 
 Η πρώτη ενότητα περιελάμβανε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, 
όπως φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, επάγγελμα, ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και 
οικογενειακή κατάσταση. Η δεύτερη ενότητα περιείχε ερωτήσεις σχετικά με τη στάση των 
καταναλωτών απέναντι στη σήμανση των προϊόντων και τους καθοριστικούς παράγοντες 
που επηρεάζουν την αγοραστική απόφαση. Τέλος, η τρίτη ενότητα περιελάμβανε ερωτη-
σεις σχετικά με τη γνώση των καταναλωτών για τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ και τη στάση τους 
απέναντι σε αυτά. 
 
Η ανάλυση των δεδομένων 

 

Τα δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας αρχικά την περιγραφική στατιστική. Επίσης, 
πραγματοποιήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση με σκοπό να ομαδοποιηθούν οι πα-
ράγοντες που καθορίζουν την αγοραστική απόφαση των ερωτηθέντων. Τέλος, διεξήχθη λο-
γιστική παλινδρόμηση με σκοπό να εξεταστούν οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 
πρόθεση των ερωτηθέντων να αγοράσουν ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα. Η λογιστική παλινδρόμηση 
πραγματοποιήθηκε με την πρόθεση αγοράς ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων ως εξαρτημένη μετα-
βλητή. Η εξαρτημένη μεταβλητή είναι μια δίτιμη μεταβλητή που λαμβάνει την τιμή ένα (1) 
όταν ο ερωτώμενος προτίθεται να αγοράσει ΠΟΠ/ΠΓΕ και μηδέν (0) σε οποιαδήποτε άλλη 
περίπτωση. Για να προσδιοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση των 
καταναλωτών να αγοράσουν προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ, ως ερμηνευτικές μεταβλητές χρη-
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σιμοποιήθηκαν ορισμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών του δείγματος, 
καθώς και οι γνώσεις τους σχετικά με τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ και οι σημαντικότεροι παρά-
γοντες που επηρεάζουν την απόφαση αγοράς τους, που προέρχονται από την παραγοντική 
ανάλυση που πραγματοποιήθηκε. Η περιγραφή των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται 
στην εκτίμηση του μοντέλου παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Τα δεδομένα αναλύθηκαν χρη-
σιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες (SPSS/ PC έκδοση 
21.0). 
 
Πίνακας 1. Περιγραφή των μεταβλητών της εξίσωσης 
 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ITB-PDO Προθυμία αγοράς ΠΟΠ/ ΠΓΕ (Εάν ναι= 1, Αλλιώς= 0) 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
Φύλο Αν ο ερωτώμενος είναι άνδρας= 1, Αλλιώς= 0 
Ηλικία Η ηλικία σε έτη 
Ηλικία2 Το τετράγωνο της ηλικίας του ερωτώμενου  
Μορφωτικό επίπεδο Αν ο ερωτώμενος έχει υψηλό επίπεδο μόρφωσης= 1,  

Αλλιώς= 0 
Εισόδημα 
 

Αν ο ερωτώμενος έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 
20.000 €= 1, Αλλιώς= 0 

Παιδιά Αν ο ερωτώμενος έχει παιδιά= 1, Αλλιώς= 0 
Γνώση Αν ο ερωτώμενος γνωρίζει τα προϊόντα ΠΟΠ= 1, Αλλιώς=0 
Γνώση 1 Αν ο ερωτώμενος γνωρίζει τα προϊόντα ΠΓΕ=1, Αλλιώς= 0 
Βαθμός ευαισθητοποίησης 
 

Ποσοτική μεταβλητή η οποία δείχνει την αντίληψη των 
ερωτώμενων για τα ΠΟΠ/ ΠΓΕ προϊόντα. Κατασκευάστηκε 
από τη συνένωση των κάτωθι 5 μεταβλητών: 1) Τα προϊόντα 
ΠΟΠ/ΠΓΕ σε σχέση με τα υπόλοιπα είναι ποιοτικότερα= 1, 
Αλλιώς = 0, 2) Τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ σε σχέση με τα 
υπόλοιπα είναι ασφαλέστερα= 1, Αλλιώς= 0, 3) Τα προϊόντα 
ΠΟΠ/ΠΓΕ σε σχέση με τα υπόλοιπα είναι πιο φθηνά= 1, 
Αλλιώς = 0, 4) Τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ σε σχέση με τα 
υπόλοιπα είναι πιο υγιεινά= 1, Αλλιώς= 0, 5) Τα προϊόντα 
ΠΟΠ/ΠΓΕ σε σχέση με τα υπόλοιπα είναι γευστικότερα= 1, 
Αλλιώς=0 

Χωρίς χημικές ουσίες Αν οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι τα ΠΟΠ/ ΠΓΕ παράγονται 
χωρίς λιπάσματα και χημικές ουσίες= 1, Αλλιώς= 0 

Τόπος προέλευσης Η στάση των ερωτώμενων απέναντι στον τόπο προέλευσης των 
προϊόντων 

Υγεία Η στάση των ερωτώμενων απέναντι στην προαγωγή της υγείας 
Αειφόρος καταναλωτής μέ-
σω των προϊόντων αυτών 

Η στάση των ερωτώμενων απέναντι στην αειφορία 

Προϊόντα ετικέτας Η στάση των ερωτώμενων απέναντι στα προϊόντα ετικέτας 
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Αποτελέσματα 
 

Το προφίλ των συμμετεχόντων καταναλωτών 
 

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες (55,5%). Περίπου το 45% των ερωτη-
θέντων ήταν έγγαμοι και ο μέσος αριθμός των μελών των νοικοκυριών ανήλθε σε τρία. Οι 
ερωτηθέντες, κατά μέσο όρο, ήταν 37 ετών, μέσου μορφωτικού επιπέδου (36,8%), με ετή-
σιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€ (72%). Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγ-
ματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 
 
Πίνακας 2. Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος 
 

 Σύνολο (n = 615) 
Ηλικία  

Mέσος Όρος 37,05 
Τυπική Απόκλιση 10,52 

Αριθμός Μελών Οικογενείας 
Mέσος Όρος 3,01 
Τυπική Απόκλιση 1,22 

 % 
 

Άνδρες 44,5 
Γυναίκες 55,5 

Οικογενειακή κατάσταση 
Έγγαμοι 44,8 
Άγαμοι 55,2 

Παρουσία παιδιών 
Ναι 33,5 
Όχι 66,5 

Εκπαιδευτικό επίπεδο 
Δημοτικό 16,7 
Λύκειο 36,8 
ΙΕΚ 12,4 
ΑΕΙ/ ΤΕΙ 23,9 
Μεταπτυχιακό/ Διδακτορικό 10,1 

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (€) 
< 20.000 72,0 
21.000– 30.000  16,6 
31.000– 40.000  4,4 
41.000– 50.000  4,4 
51.000– 60.000  0,7 
61.000– 70.000  0,3 
71.000– 80.000  0,9 
> 81.000 0,7 

 

Φύλο
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Στάσεις συμμετεχόντων – καταναλωτών ως προς τα προϊόντα  
που φέρουν σήμανση και κίνητρα αγοράς 

 

Όσον αφορά στο επίπεδο της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε μια λίστα προϊόντων, οι 
συμμετέχοντες ανέφεραν ότι προτιμούν τα ελληνικά προϊόντα (77,5%), τα παραδοσιακά 
προϊόντα (70%), τα ΠΟΠ/ ΠΓΕ (53,2%) και τα βιολογικά προϊόντα (48,6%). Από την άλλη 
πλευρά, το επίπεδο εμπιστοσύνης στα προϊόντα, όπως τα “light”, τα Γενετικώς Τροποποιη-
μένα (ΓΤ) και τα προϊόντα με ειδικές απαιτήσεις, όσον αφορά στην υγεία, κυμάνθηκε 
μεταξύ του 10-12%. 
 Όσον αφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση αγοράς των ερωτηθέ-
ντων, οι παράγοντες αυτοί ήταν, κατά φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας (σε 5άθμια κλί-
μακα): η γεύση (μέση τιμή = 4,4), η υγεία (μέση τιμή = 4,3), η τιμή του προϊόντος (μέση 
τιμή = 4,0), η χώρα προέλευσης (μέση τιμή = 3,9), η θρεπτική αξία (μέση τιμή = 3,8), οι 
παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής (μέση τιμή = 3,8), το εμπορικό σήμα (μέση τιμή = 3,6), 
η πιστοποίηση ποιότητας (μέση τιμή = 3,6) και ο τόπος καταγωγής (μέση τιμή = 3,5). Άλ-
λοι παράγοντες, όπως η συσκευασία και η διαφήμιση ήταν λιγότερο σημαντικοί για τους 
ερωτηθέντες της έρευνας. 
 Τέλος, το είδος των πληροφοριών που οι ερωτηθέντες διαβάζουν στις ετικέτες των 
προϊόντων διατροφής είναι: η ημερομηνία λήξης (μέση τιμή = 4,7), η τιμή (μέση τιμή = 
4,4), η χώρα προέλευσης (μέση τιμή = 4,2), η ημερομηνία παραγωγής (μέση τιμή = 4,2), η 
περιοχή παραγωγής (μέση τιμή = 3,8), τα συστατικά (μέση τιμή = 3,4), οι συνθήκες 
αποθήκευσης (μέση τιμή = 3,2), τα σήματα ποιότητας (μέση τιμή = 3,1), το καθαρό βάρος 
(μέση τιμή = 3,1), τα λίπη (μέση τιμή = 3,0) και οι θερμίδες (μέση τιμή = 2,8). 
 
Γνώση των προϊόντων ΠΟΠ/ ΠΓΕ  

 

Σχεδόν το 70% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν γνώση των προϊόντων ΠΟΠ, ενώ ένα 
ποσοστό περίπου 40% δήλωσε πως γνώριζε τα προϊόντα ΠΓΕ. Σύμφωνα με τους 
ερωτηθέντες, τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ είναι καλύτερης ποιότητας (56,9%) και ασφαλέστερα 
(48,6%) σε σύγκριση με τα υπόλοιπα προϊόντα διατροφής. Ωστόσο, ένα ιδιαίτερα υψηλό 
ποσοστό δεν είναι σίγουρο αν τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ είναι περισσότερο υγιεινά (49,9%), 
λιγότερο ακριβά (50,9%) και πιο εύγευστα (50,9%) από ό,τι τα συμβατικά τρόφιμα. Είναι 
ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό ποσοστό του δείγματος (58,2%) δεν είναι βέ-
βαιο για το αν τα ΠΟΠ/ΠΓΕ παράγονται χωρίς αγροχημικά και ένα 25,6% θεωρεί τα 
προϊόντα αυτά βιολογικά. 
 
Παραγοντική ανάλυση (Factor Analysis) 

 

Για τη διερεύνηση των παραγόντων που καθορίζουν την απόφαση αγοράς των καταναλωτών, 
πραγματοποιήθηκε η τεχνική της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης. Για την εκτίμηση 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης σε κύριους παράγοντες (Principal Component 
Analysis) με τη χρήση ορθογώνιων περιστραμένων αξόνων (Varimax Rotation).  
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 Με βάση τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης, μία λύση με την εξαγωγή 
πέντε παραγόντων κρίθηκε ως η προτιμότερη, η οποία εξηγεί το 55% της συνολικής δια-
κύμανσης των δεδομένων. Ο δείκτης Kaiser Mayer Olkin (ΚΜΟ) είχε τιμή 0,855 και η δο-
κιμή σφαιρικότητας Bartlett (Bartlett’s Test of Sphericity) δεν ήταν σημαντική (p<0.000), 
υποδεικνύοντας την καταλληλότητα της παραγοντικής ανάλυσης για την ερμηνεία επί του 
δείγματος. Η αναγνώριση και ο προσδιορισμός της ταυτότητας των κυρίων παραγόντων 
στηρίχθηκαν στην μεταβλητή με τις υψηλότερες τιμές φορτίων ανά παράγοντα. Στον 
Πίνακα 3, παρουσιάζονται οι τέσσερις από τους πέντε παράγοντες. 
 Ο πρώτος παράγοντας ταυτοποιείται ως «Προέλευση του προϊόντος». Εξηγεί το 
26,7% της συνολικής διακύμανσης του συνόλου των μεταβλητών που εισήχθησαν στην 
ανάλυση. Οι μεταβλητές που εμφανίζουν τα υψηλότερα φορτία στον παράγοντα αυτόν 
είναι οι εξής: «Η χώρα προέλευσης του προϊόντος αποτελεί για μένα κριτήριο αγοράς», «Η 
γεωγραφική προέλευση του προϊόντος αποτελεί κριτήριο αγοράς για μένα», «Διαβάζω την 
προέλευση του προϊόντος στην ετικέτα», «Διαβάζω τον τόπο προέλευσης του προϊόντος 
και της παραγωγής στην ετικέτα». Ο δεύτερος παράγοντας μπορεί να ταυτοποιηθεί ως 
«Υγεία» και εξηγεί το 10,5% της συνολικής διακύμανσης. Περιλαμβάνει τις μεταβλητές 
«Διαβάζω τις θερμίδες του προϊόντος στην ετικέτα» και «Διαβάζω τα λίπη στη σήμανση 
των τροφίμων». Ο τρίτος παράγοντας ταυτοποιείται ως «Ευαισθητοποίηση των καταναλω-
τών» και εξηγεί το 6,5% της συνολικής διακύμανσης. Περιλαμβάνει τις μεταβλητές «Δια-
βάζω τις συνθήκες αποθήκευσης του προϊόντος στην ετικέτα», «Διαβάζω το καθαρό βάρος 
του τροφίμου στην ετικέτα», «Δίνω προσοχή στα σήματα ποιότητας (HACCP, ISO, ΠΟΠ, 
ΠΓΕ, AGROCERT, BIO)» και «Τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας των τροφίμων είναι 
ένα σημαντικό κριτήριο αγοράς». Επιπλέον, ο τέταρτος παράγοντας εξηγεί το 5,9% της συ-
νολικής διακύμανσης και έχει ως τίτλο «Προϊόντα με σήμανση». Περιλαμβάνει τις μετα-
βλητές «Εμπιστεύομαι τα βιολογικά προϊόντα», «Εμπιστεύομαι τα παραδοσιακά προϊό-
ντα», «Εμπιστεύομαι τα προϊόντα ΠΟΠ/ ΠΓΕ» και «Εμπιστεύομαι τα ελληνικά προϊόντα 
διατροφής». Όλες οι μεταβλητές που περιλαμβάνονται στην ανάλυση μετρήθηκαν με 
5άθμια κατά “Likert” κλίμακα: καθόλου, λίγο, μέτρια, πολύ, πάρα πολύ. 
 
Ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης 

 

Περίπου το 50% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι προτίθεται να αγοράσει ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊό-
ντα. Ο πίνακας 4 παρουσιάζει τα εμπειρικά αποτελέσματα των εκτιμώμενων συντελεστών 
της λογιστικής παλινδρόμησης, σε σχέση με την πρόθεση των καταναλωτών να αγοράσουν 
προϊόντα ΠΟΠ/ ΠΓΕ. Τα τελικά αποτελέσματα για τις μεταβλητές σχετικά με την πρόθεση 
των καταναλωτών να αγοράσουν ΠΟΠ/ΠΓΕ, περιέχονται στο υπόδειγμα II. 
 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά 
δεν φαίνεται να επηρεάζουν την πρόθεση των ερωτώμενων να αγοράσουν ΠΟΠ/ΠΓΕ 
προϊόντα (υπόδειγμα Ι). Από την άλλη πλευρά, οι συμμετέχοντες που είχαν πιο θετική 
σταση απέναντι στα ΠΟΠ/ΠΓΕ ήταν πιο πιθανό να αγοράσουν τα προϊόντα αυτά από       
τους συμμετέχοντες με λιγότερο θετική στάση.  Επιπλέον, η προέλευση και η σήμανση των   
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Πίνακας 3. Παραγοντική ανάλυση των μεταβλητών που αφορούν τους παράγοντες που 
καθορίζουν την απόφαση αγοράς προϊόντων 

 

Παράγοντες  
(α- Cronbach) 

% συνολικής 
διακύμανσης  

Παραγοντικές 
φορτίσεις  

Μεταβλητές 

Προέλευση 
(0,767) 

26,7  0,766 
 

0,734 
 
 

0,654 
 

0,638 

•  Η χώρα προέλευσης του 
προϊόντος αποτελεί για μένα 
κριτήριο αγοράς 

•  Η γεωγραφική προέλευση του 
προϊόντος αποτελεί κριτήριο 
αγοράς για μένα 

•  Διαβάζω την προέλευση του 
προϊόντος στην ετικέτα 

•  Διαβάζω τον τόπο προέλευσης 
του προϊόντος και της 
παραγωγής στην ετικέτα 

Υγεία (0,828) 10,5 0,862 
 

0,837 

•  Διαβάζω τις θερμίδες του 
προϊόντος στην ετικέτα  

•  Διαβάζω τα λιπαρά στην 
σήμανση των τροφίμων  

Ευαισθητοποίηση 
καταναλωτών 
(0,698) 

6,5 0,782 
 

0,716 
 

0,507 
 

0,500 

•  Διαβάζω τις συνθήκες 
αποθήκευσης του προϊόντος στην 
ετικέτα  

•  Διαβάζω το καθαρό βάρος του 
τροφίμου στην ετικέτα  

•  Δίνω προσοχή στα σήματα 
ποιότητας (HACCP, ISO (κ.λπ.)  

•  Τα ανακυκλώσιμα υλικά 
συσκευασίας είναι σημαντικό 
κριτήριο αγοράς 

Προϊόντα με 
σήμανση (0,625) 

5,9 0,672  
0,656  

 
0,650  
0,591 

•  Εμπιστεύομαι τα βιολογικά 
προϊόντα  

•  Εμπιστεύομαι τα παραδοσιακά 
προϊόντα  

•  Εμπιστεύομαι τα προϊόντα 
ΠΟΠ/ΠΓΕ  

•  Εμπιστεύομαι τα ελληνικά 
προϊόντα διατροφής  

 
προϊόντων επηρέασαν θετικά την πρόθεση των καταναλωτών να αγοράσουν ΠΟΠ/ΠΓΕ. Οι 
ερωτηθέντες που θεωρούν την προέλευση και τη σήμανση ως σημαντικά χαρακτηριστικά 
ήταν πιθανό να αγοράσουν ΠΟΠ/ΠΓΕ. Τέλος, όσοι είχαν γνώση σχετική με τα ΠΓΕ 
προϊόντα και έχοντας υπόψιν την αειφόρο ανάπτυξη, ανέφεραν ότι πρόκειται να αγοράσουν 
ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα. 
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Πίνακας 4.  Κύριες μεταβλητές που επηρεάζουν την πρόθεση του καταναλωτή να αγοράσει 
ΠΟΠ/ ΠΓΕ 

  
                                                                                                  

Σταθερά 
Υπόδειγμα I Υπόδειγμα II 

-1,119 (1,190) -0,560** (8,962) 
Φύλο 0,100 (0,207)  
Ηλικία  0,016 (0,098)  
Ηλικία2 0,000 (0,078)  
Εκπαίδευση -0,031 (0,016)  
Εισόδημα  0,136 (0,224)  
Τέκνα 0,136 (0,294)  
Γνώση 0,154 (0,231)  
Γνώση1  0,449* (3,428) 0,541** (6,133) 
Βαθμός ευαισθητοποίησης 0,202** (5,574) 0,235** (9,712) 
Χωρίς χημικές ουσίες 0,505 (2,664)  
Προέλευση προϊόντος 0,446*** (15,136) 0,439*** (16,019) 
Ευαισθητοποίηση καταναλωτή 0,288** (6,300) 0,294** (7,198) 
Προϊόντα με σήμανση 
 -2 Log Likelihood  
Nagelkerke R2 

H-L Test 

0,631*** (25,502) 
516,746 

0,283 
10,164 

0,646** (29,215) 
535,478 

0,273 
7,644 

 

Σημείωση:  Στις παρενθέσεις παρουσιάζεται η στατιστική wald.  
                    *p < 0,10; **p < 0,05; ***p < 0,01  

 
Σχολιασμός των αποτελεσμάτων 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την 
πρόθεση των καταναλωτών να αγοράσουν ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα. Η έρευνα αυτή αποτελεί 
μία από τις λίγες εργασίες στον τομέα αυτόν, η οποία διεξήχθη στην Ελλάδα (Fotopoulos 
and Krystallis, 2001; 2003,· Skuras and Vakrou, 2002,· Philippidis and Sanjuan, 2003,· 
Botonaki and Tsakiridou, 2004,· Tsakiridou et al., 2009). 
 Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι τα πιστοποιημένα προϊόντα ΠΟΠ 
αναγνωρίζονται καλύτερα από τους καταναλωτές σε σχέση με τα πιστοποιημένα προϊόντα 
ΠΓΕ (Menapace et al., 2011,· Aprile et al., 2012). Ο λόγος που συμβαίνει αυτό πρέπει να 
διερευνηθεί περαιτέρω, ωστόσο θα μπορούσε να αποδοθεί στη μεγάλη δημοτικότητα ορι-
σμένων ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ, όπως η «Ελληνική φέτα» και μια σειρά από πιστο-
ποιημένα ΠΟΠ ελαιόλαδα. 
 Είναι, επίσης, σημαντικό να σημειωθεί ότι, σε αυτή την έρευνα, οι Έλληνες κατάνα-
λωτές θεωρούν ότι τα πιστοποιημένα ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα είναι καλύτερης ποιότητας και 
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μεγαλύτερης ασφάλειας σε σύγκριση με τα συμβατικά. Ωστόσο, οι ερωτώμενοι δεν ήταν 
σίγουροι αν αυτά είναι πιο υγιεινά, πιο νόστιμα ή αν έχουν υψηλότερη τιμή, σε σύγκριση 
με τα συμβατικά τρόφιμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην παρούσα έρευνα ένας στους 
τέσσερις Έλληνες καταναλωτές θεωρεί, λανθασμένα, τα ΠΟΠ/ΠΓΕ ως βιολογικά, ενώ το 
58,2% των καταναλωτών δεν είναι βέβαιοι για το αν τα ΠΟΠ/ΠΓΕ παράγονται χωρίς τη 
χρήση λιπασμάτων και άλλων αγροχημικών. Η παρανόηση αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη 
κατά την εκπαίδευση των καταναλωτών, προκειμένου να αποφεύγεται πιθανή σύγχυση 
όσον αφορά τις συνειδητές επιλογές τους. 
 Όσον αφορά στους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την προθυμία των Ελλήνων 
καταναλωτών να αγοράσουν ΠΟΠ/ΠΓΕ τρόφιμα, σε αντίθεση με άλλες έρευνες (Skuras 
and Vakrou, 2002,·Fotopoulos and Krystallis, 2003,· Botonaki and Tsakiridou, 2004), τα 
κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών δεν φάνηκε να επηρεάζουν την 
πρόθεσή τους να αγοράσουν προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ενθαρρυντικό 
και σηματοδοτεί τη σταδιακή αύξηση της δημοτικότητάς τους και την αναγνώριση των 
προϊόντων αυτών από τον πληθυσμό, ανεξάρτητα από την εκπαίδευση και το εισόδημα. 
Είναι, επίσης, σημαντικό να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες που είχαν πιο θετική στάση 
απέναντι στα ΠΟΠ/ΠΓΕ, ήταν πιο πιθανό να αγοράσουν προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ από τους 
συμμετέχοντες με λιγότερο θετική στάση, αποτέλεσμα αναμενόμενο. Σύμφωνα με τα από-
τελέσματα της λογιστικής παλινδρόμησης, η χώρα προέλευσης και η ειδική ετικέτα ενός 
προϊόντος μπορεί να επηρεάσουν θετικά την πρόθεση των καταναλωτών να αγοράσουν 
προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ (Caporale and Monteleone, 2001). Πιο συγκεκριμένα, οι καταναλωτές 
που θεωρούν την προέλευση και τη σήμανση ως σημαντικά χαρακτηριστικά κατά τη διάρ-
κεια της αγοραστικής απόφασης, είναι πιθανό να αγοράσουν ΠΟΠ/ΠΓΕ. Επιπλέον, οι 
καταναλωτές, οι οποίοι ανέφεραν ότι έχουν καλή γνώση σχετικά με τα ΠΓΕ και εκείνοι 
που αναφέρθηκαν ως καταναλωτές βιολογικών προϊόντων, παρουσιάζουν υψηλότερα πο-
σοστά πρόθεσης αγοράς προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ. Στην παρούσα εργασία, η ετικέτα ΠΟΠ/ 
ΠΓΕ στα τρόφιμα φαίνεται να είναι ο τρίτος πιο κοινός παράγοντας που οι Έλληνες 
καταναλωτές αξιολογούν από την άποψη εμπιστοσύνης, ακολουθούμενη από το βιολογικό 
σήμα, ενώ στην πρώτη και στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ελληνική καταγωγή ενός τροφί-
μου και ο παραδοσιακός τρόπος παραγωγής του. Αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με άλλες 
εργασίες που διεξήχθησαν στην Ευρώπη και αναφέρουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με την 
ημερομηνία λήξης, παραγωγής, τιμής και χώρας προέλευσης, είναι τα πιο σημαντικά στοι-
χεία στις ετικέτες (Grunert, 2005). Είναι πολύ πιθανόν η ημερομηνία λήξης και η ημε-
ρομηνία κατανάλωσης να είναι οι πιο εύκολα κατανοητές ενδείξεις από άλλες πληροφορίες 
σχετικά με την ποιότητα, την καταγωγή ή την ιχνηλασιμότητα, ιδιαίτερα εάν οι κατάνα-
λωτές δεν έχουν συγκεκριμένη γνώση για την περιοχή της προέλευσης του προϊόντος ή 
όταν δεν θεωρούν ότι η ποιότητα παίζει σημαντικό ρόλο. 
 Σύμφωνα με τους Trognon et al. (1999) (στο Κrystallis and Ness, 2005), ο Ευρωπαίος 
καταναλωτής θεωρεί την προέλευση των προϊόντων σημαντική ένδειξη της ποιότητάς τους 
και κατά συνέπεια υποστηρίζουν τη συμβολή αυτής στην τοπική παραγωγή. 
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Συμπεράσματα  
 

Οι καταναλωτές φαίνεται να αξιολογούν ιδιαίτερα θετικά την ελληνική προέλευση ενός 
τροφίμου ως ένδειξη καλής ποιότητας, η οποία θα μπορούσε να συμβάλει στην υποστήριξη 
της ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα στην τρέχουσα περίοδο της οικονομικής ύφεσης. Επι-
πλέον, τα ΠΟΠ/ΠΓΕ τρόφιμα αναγνωρίζονται ως καλύτερης ποιότητας από τα συμβατικά, 
γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του αριθμού των πιστοποιήσεων των 
προϊόντων αυτών στην Ελλάδα, προσφέροντας έτσι μια σημαντική οικονομική ευκαιρία 
για τις αγροτικές επιχειρήσεις. Τέλος, εντοπίζεται η ανάγκη για καλύτερη εκπαίδευση των 
καταναλωτών σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των προϊόντων ετικέτας ΠΟΠ/ΠΓΕ. 
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Περίληψη 
 

Οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο στα τοπικά – παραδοσιακά ή ακόμα 
και ιδιότυπα προϊόντα, τα οποία θεωρούνται ανώτερης ποιότητας σε σύγκριση με τα βιομη-
χανοποιημένα. Αν και οι ακριβείς λόγοι που οδήγησαν σε αυτή τη στροφή δεν είναι από-
λυτα σαφείς, οι διατροφικές κρίσεις των τελευταίων ετών, οι αυξανόμενες ανησυχίες για το 
περιβάλλον, αλλά και οι ανησυχίες των καταναλωτών για την ποιότητα και την ασφάλεια 
των τροφίμων, μπορούν να θεωρηθούν ως ενδεικτικές αιτίες (Renting κ.ά., 2003, Morris 
και Young, 2000). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της δυναμικής των 
τοπικών προϊόντων μέσω των στάσεων των καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα, πραγματο-
ποιήθηκε έρευνα στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, σε τυχαίο δείγμα 350 κατά-
ναλωτών με τη χρήση ερωτηματολογίου και μελετήθηκαν οι απόψεις των καταναλωτών για 
τα τοπικά προϊόντα, ο τρόπος με τον οποίο ενημερώνονται για αυτά και η προθυμία τους να 
πληρώσουν μία επιπλέον τιμή για την αγορά τους. Η εκτίμηση της ποιότητας των τελικών 
δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος LISREL 8.54 
και στη συνέχεια διαμορφώθηκε ένα υπόδειγμα η εκτίμηση του οποίου έγινε με την εφαρ-
μογή ανάλυσης διαδρομών (Path Analysis). Τα αποτελέσματα που προέκυψαν δείχνουν 
ποια κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την αγορά τοπικών προϊόντων 
και ποιοι παράγοντες προσδιορίζουν τους λόγους αγοράς τοπικών προϊόντων. 
 
Λέξεις-κλειδιά: τοπικά προϊόντα, LISREL, ανάλυση διαδρομών (Path Analysis), συμπερι-
φορά καταναλωτή. 
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Abstract 
 

The Dynamics of Local Products in Urban Markets 
 

Local-traditional and specific products, more and more win the trust of consumers because 
they are considered to be of better quality compared to manufactured. The food crises of 
recent years, the growing environmental concerns, and consumers’ concerns about the 
quality and safety of food, can be considered as indicative causes that explain this con-
sumers’ behaviour (Renting et al, 2003, Morris and Young, 2000). This paper conducted to 
investigate the dynamic of local products through consumers’ attitudes. A total of 350 
consumers at the region of Thessaloniki were questioned about their opinions on local 
products, how they are informed about them and if they are willing to pay an additional 
price to buy local products. The final data elaborated by LISREL 8.54, followed by the 
formulation of a model whose estimation held by Path Analysis. From the results appear 
which sociodemographic characteristics influence buying local products and which factors 
determine the reasons of buying local products. 
 

Key-words: local products, LISREL, Path Analysis, consumer behaviour  
 
 
Εισαγωγή 
 

Η αναδιανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 
των τελευταίων ετών οδήγησε στην επιστροφή μεγάλου μέρους του πληθυσμού των πό-
λεων πίσω στην ύπαιθρο. Ως επακόλουθο αυτού υπήρξε και η ανανέωση του ενδιαφέ-
ροντος των καταναλωτών για αυθεντικά τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με 
την παράδοση, την κληρονομιά και τον πολιτισμό. 
 Επιπλέον, χαρακτηριστικό των εξελίξεων που σχετίζονται με τις στάσεις ζωής και τις 
πρόσφατες αλλαγές στα διατροφικά και καταναλωτικά πρότυπα, είναι πως αν παλιότερα τα 
τοπικά παραδοσιακά προϊόντα θεωρούνταν τρόφιμα της καθημερινότητας, σήμερα κατα-
κτούν ολοένα και περισσότερους καταναλωτές υψηλότερων κοινωνικών τάξεων, όχι μόνο 
γιατί εκλαμβάνονται ως ασφαλή και υγιεινά αλλά γιατί συχνά προσδίδουν κοινωνικό γόητρο 
στον καταναλωτή ως προϊόντα επιλεκτικής κατανάλωσης αν όχι πολυτελείας (Ζαργκλή, 
2009, Γιακουμάκη, 2006, Λαμπριανίδης, 2004β). 
 Στην Ελλάδα, όπου οι δεσμοί με τον τόπο καταγωγής και την ύπαιθρο δεν έχουν 
ουσιαστικά διαρραγεί (σχετικά πρόσφατη αγροτική έξοδος), και η αίσθηση «του ανήκειν 
σε έναν τόπο» παραμένει σχετικά ισχυρή, η πρόσφατη επάνοδος στην ύπαιθρο μέσα από 
μία ανανεωμένη ματιά σχετικά με τα τοπικά, παραδοσιακά, σπιτικά και ως εκ τούτου 
ποιοτικά προϊόντα ενεργοποιεί μνήμες, ή για τους αστούς, εκείνους που δεν έχουν «ζώσες» 
αγροτικές καταβολές, διαμορφώνει επινοημένα σημεία πολιτισμικής αναφοράς και στυλ 
ζωής (Ανθοπούλου 2008:32).  
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 Αντικείμενο της παρούσας εργασίας, είναι η διερεύνηση της δυναμικής των τοπικών 
προϊόντων στις αστικές αγορές. Λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο ενδιαφέρον των κα-
ταναλωτών για τα τοπικά προϊόντα, μελετώνται το επίπεδο ενημέρωσης, η συμπεριφορά 
και οι στάσεις των καταναλωτών απέναντι στα τοπικά προϊόντα. Επιπλέον γίνεται μία προ-
σπάθεια να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα χαρακτηριστικά των τοπικών προϊόντων 
και τα σημεία στα οποία διατίθενται επηρεάζουν τους καταναλωτές να τα αγοράσουν. Για 
το λόγο αυτό εφαρμόζεται η ανάλυση δεομένων (Path Analysis). 
 Η διάρθρωση της εργασίας έχει ως εξής: στην επόμενη ενότητα, παρουσιάζεται το θεω-
ρητικό υπόβαθρο και ακολουθεί η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε. Στη συνέχεια γίνεται 
παράθεση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν, και συνοψίζονται τα κύρια συμπεράσματα. 

 
Θεωρητικό Υπόβαθρο 
 

Οι καταναλωτές ανήσυχοι για τους κινδύνους που μπορεί να υποκρύπτουν τα μαζικά 
προϊόντα βιομηχανικής παραγωγής αλλά και ανήσυχοι για τους κινδύνους που μπορεί να 
υποκρύπτουν για την υγεία τους δείχνουν ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα τοπικά, 
ποιοτικά προϊόντα μέσα από προσωπικές και συλλογικές εμπειρίες, γευστικές αναμνήσεις 
και αναπαραστάσεις περί ποιοτικού και υγιεινού, καθώς και μέσα από «βραχύτερες 
διαδρομές εμπορίου» (short food supply chains) που θα τα τους φέρει κατά το δυνατόν πιο 
κοντά στον παραγωγό και στον τρόπο παρασκευής του προϊόντος (Ζαργκλή, 2009). 
 Η έννοια της ποιότητας, έχοντας περισσότερες από μία σημασίες, μπορεί να ταυτι-
ζεται τόσο με το «τοπικό», που συνήθως είναι συνυφασμένο με το αγροτικό, όσο με «το 
άλλοτε», ή, με «τον γνωστό παραγωγό». Ουσιαστικά η αναφορά, της γεωγραφικής προέ-
λευσης (λάδι από την Καλαμάτα,) ή η αναφορά του παραγωγού (από τον κτηνοτρόφο, το 
συγγενή ή το μικρό εργαστήριο στο χωριό) προσδίδει στα προϊόντα το προσόν «του ποιο-
τικού» για τις κοινωνικά κατασκευασμένες αντιλήψεις των καταναλωτών περί «υγιεινού», 
«αυθεντικού», «παραδοσιακού» (Ζαργκλή, 2009, Weatherell κ.ά., 2003, Parrot κ.ά., 2002, 
Marsden κ.ά., 2000, Bassiere, 1998). 
 Η ποιότητα επομένως ως μια κοινωνική κατασκευή, πέρα από τα αντικειμενικά και 
μετρήσιμα κριτήρια, προσδιορίζεται από καθαρά υποκειμενικούς παράγοντες και προ-
τιμήσεις που σχετίζονται με το κοινωνικό προφίλ, τις καταβολές του καταναλωτή, τις 
πολιτισμικές αναφορές και τις προσδοκίες του από το προϊόν σε μια συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή που θα τον καθιστούσε διατεθειμένο ακόμα και να πληρώσει μια σχετικά υψηλό-
τερη τιμή (Ζαργκλή, 2009). 
 Σύμφωνα με τους Ilbery and Kneafsey (1999), ως τοπικά προϊόντα καθορίζονται τα 
«φυσικά αγαθά» ή υπηρεσίες που παράγονται ή παρέχονται από διαφορετικές επιχειρήσεις 
υπαίθριων περιοχών και έχουν μια καθορισμένη κοινωνικοοικονομική ταυτότητα. 
 Οι Slimani et al. (2002), έρχονται να προσθέσουν ότι τα τοπικά-παραδοσιακά προϊό-
ντα είναι προϊόντα τα οποία συνδέονται με τα ήθη, τα έθιμα και την ιστορία μιας περιοχής. 
Πρόκειται κυρίως για προϊόντα μεταποίησης που προσδιορίζονται από τα συστατικά ή τον 
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τρόπο παρασκευής τους, ο οποίος είναι και αυτός, που συγκεντρώνει τις παραδόσεις, και τη 
λαογραφία των ατόμων που τα παράγουν και έχει μακρά ιστορία στο πέρασμα των χρόνων.  
 Η έννοια όμως του τοπικού σύμφωνα με τον Goodman (2003), δεν έχει μόνο μία γε-
νικά αποδεκτή σημασία αλλά συχνά μπορεί να έχει πολλά αντικρουόμενα νοήματα. Μπο-
ρεί να αναφέρεται στον αντίποδα των μαζικά βιομηχανοποιημένων προϊόντων ή μπορεί να 
αναφέρεται είτε σε μία σαφή προσδιορισμένη γεωγραφική περιοχή είτε στα εγγενή ιδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικά των προϊόντων της περιοχής αυτής. 
 Ταυτόχρονα, o Barham (2003), έρχεται να προσθέσει ότι στην έννοια του τοπικού 
υπάρχει και η έννοια της ιδιοτυπίας η οποία προσδιορίζει εκείνα τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων που τα κάνουν να διαφέρουν από άλλα παρόμοια. Η δημιουργία και η πιστο-
ποίηση της ιδιοτυπίας αυτής συνήθως σχετίζεται με τη χρήση παραδοσιακών ή συγκεκρι-
μενων πρώτων υλών, με τη χρήση συγκεκριμένων παραγωγικών μεθόδων ή ταυτίζεται με 
την αναγνωρισμένη γεωγραφική προέλευση. Ο ορισμός αυτός της ιδιοτυπίας έχει άμεση 
σύνδεση με την ποιότητα όπως ορίστηκε παραπάνω, καθότι οι καταναλωτές είναι όλο και 
περισσότερο ανήσυχοι, και θέλουν να γνωρίζουν από πού προέρχονται τα προϊόντα που 
καταναλώνουν και με ποιόν τρόπο παράγονται, όχι μόνο για λόγους «υγείας» και «ασφά-
λειας» αλλά για να ικανοποιήσουν μια «νοσταλγία» που προέρχεται από μια αντιληπτή 
εποχή ασφαλών και υγιεινών τροφίμων (Gilg and Battershill, 1998). 
 Παράλληλα όμως, η ποιότητα των τοπικών προϊόντων εστιάζεται κυρίως στη γεύση και 
στην προέλευσή τους, και αφορά εξειδικευμένα σημεία πώλησης και βραχείες αλυσίδες 
διανομής για επιλεκτικούς καταναλωτές που στρέφονται στα παραδοσιακά προϊόντα, στο 
σπιτικό φαγητό και στα αγνά προϊόντα της φύσης. Παρά την συνεχώς αυξανόμενη τυποποίη-
ση της παραγωγής από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της υπαίθρου, η μεταφορά γνώσης από 
γενιά σε γενιά με τον προφορικό λόγο και η παραδοσιακή τεχνογνωσία συνεχίζει να παίζει 
σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ιδιότυπης ποιότητας, καθώς η τυποποίηση των τοπικών – 
παραδοσιακών τροφίμων εμπεριέχει τον κίνδυνο της απώλειας της ιδιοτυπίας του προϊόντος 
γιατί προϋποθέτει την «αντικειμενοποίηση» των προϊόντων (Casabianca, 2001). 
 Οι οικονομικές εξελίξεις οδήγησαν σε εμπορικές συναλλαγές χωρίς περιορισμό. Από 
τη διαδικασία αυτή της παγκοσμιοποίησης δεν ήταν δυνατό να μείνει ανεπηρέαστος ο το-
μέας των τροφίμων. Παρόλα αυτά πολλοί ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο το-
μέας των τοπικών προϊόντων και τροφίμων εμφανίζει σημάδια έντονης αντίδρασης στην 
επιβολή νέων καταναλωτικών προτύπων και προϊόντων που προσπαθούν να επιβληθούν 
στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας (Ζαργκλή, 2009, Μπελιμπασάκη, 2007). 
Γι’ αυτό αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της δυναμικής των τοπικών 
προϊόντων στις αστικές αγορές. 
 
Μεθοδολογία Έρευνας 
 

Τα πρωτογενή δεδομένα συλλέχθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 
2012 μέσω διεξαγωγής ποσοτικής έρευνας (δομημένο ερωτηματολόγιο) σε κατοίκους της 
πόλης της Θεσσαλονίκης με μόνη ιδιότητα να είναι καταναλωτές. Στην έρευνα συμπερι-
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λήφθηκε δείγμα από τον αντίστοιχο πληθυσμό, με σκοπό τα αποτελέσματα που θα προ-
κύψουν να γενικευτούν κατά το δυνατόν στο σύνολο του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης. 
Για το σύνολο του πληθυσμού του δείγματος χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία απογραφής του 
2011 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ). Ως μέσο δειγματοληψίας 
θεωρήθηκε ένα άτομο από κάθε νοικοκυριό. Το δείγμα επιλέχθηκε τυχαία. Έτσι σύμφωνα 
με τη σχέση του Crimp το δείγμα ορίστηκε στα 350 άτομα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
με ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε και σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική 
βιβλιογραφία και περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλω-
τών και τις αντιλήψεις τους απέναντι στα τοπικά προϊόντα, προκειμένου να υπάρχουν αξιό-
πιστες και έγκυρες μετρήσεις για όλες τις μεταβλητές που περιελάμβανε. Το ερωτημα-
τολόγιο σχεδιάστηκε ομαδοποιώντας σχετικές ερωτήσεις σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη 
ενότητα, περιλαμβάνονταν ερωτήσεις που αφορούσαν τη γνώση των καταναλωτών σχετικά 
με την έννοια των τοπικών προϊόντων και την αγοραστική συμπεριφορά τους απέναντι σε 
αυτά, ενώ στη δεύτερη ενότητα, οι ερωτήσεις σχετίζονταν με τη διαφήμιση των τοπικών 
προϊόντων και τον τρόπο που οι καταναλωτές επιλέγουν να ενημερώνονται για αυτά. 
Τέλος, στην τρίτη ενότητα, οι ερωτήσεις αφορούσαν τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτη-
ριστικά των καταναλωτών. 
 Αρχικά, πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση χρησιμοποιώντας το 
στατιστικό πακέτο SPSS (v.20,0) για τα Windows. Σε δεύτερη φάση, αφού μετρήθηκαν 
πέντε παράγοντες οι οποίοι αποτελούνταν από πολλαπλούς δείκτες, εφαρμόστηκε διερευ-
νητική παραγοντική ανάλυση (Exploratory Factor Analysis, EFA) με τη μέθοδο εξαγωγής 
παραγόντων σε κύριες συνιστώσες (Principal components Analysis) και μέθοδο περιστρο-
φής (Varimax Rotation) ώστε να γίνει ομαδοποίηση των ανεξάρτητων ποσοτικών μετα-
βλητών (Πίνακας 4, παράρτημα), και υπολογίσθηκε ο συντελεστής άλφα του Cronbach, για 
την εκτίμηση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των χρησιμοποιούμενων κλιμάκων Likert 
του ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιβεβαιωτική παραγοντική ανά-
λυση (Confirmatory Factor Analysis, CFA) με το στατιστικό πακέτο LISREL 8.54 για την 
εκτίμηση και επιβεβαίωση των υποδειγμάτων μέτρησης των λόγων αγοράς τοπικών προϊό-
ντων και των προσδιοριστικών παραγόντων. Η μέθοδος εφαρμόστηκε με τις στατιστικές 
“communalities” τοποθετημένες στη διαγώνιο του πίνακα συσχετίσεων. Με αυτό τον τρό-
πο επιβεβαιώθηκε ότι οι εμπειρικές μεταβλητές (δείκτες) των παραγόντων αντιπροσώπευαν 
μία συγκεκριμένη έννοια (νομολογική εγκυρότητα) καθώς και ότι οι έννοιες ήταν ομοιο-
γενής (συγκλίνουσα εγκυρότητα) (Jöreskog και Sörbom, 1993). Οι τυποποιημένοι συντε-
λεστές διαδρομών καθώς και οι δείκτες αξιοπιστίας των επεξηγηματικών παραγόντων 
παρατίθενται στον Πίνακα 5 (παράρτημα). 
 Το επόμενο βήμα αφορούσε τη σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων της διερευνη-
τικής παραγοντικής ανάλυσης και της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης για κάθε 
μεταβλητή που χρησιμοποιήθηκε. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος t για το μέσο 
όρο που ακολουθεί κανονική κατανομή προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα φορτία των 
μεταβλητών της παραγοντικής και της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης παρουσία-
ζαν στατιστικώς σημαντική διαφορά. Τα αποτελέσματα του ελέγχου t έδειξαν ότι δεν 
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υπήρχε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των φορτίων των μεταβλητών (p < 0,01,         
p < 0,05). 
 Το υπόδειγμα της έρευνας αποτελούσε ένα δομικό υπόδειγμα όπου εξαρτημένη 
μεταβλητή ήταν «οι λόγοι αγοράς τοπικών προϊόντων» Q.A.4 και ανεξάρτητες μεταβλητές 
οι παράγοντες Q.A.6.1 – Q.A.6.2, Q.A.7.1 – Q.A.7.2, Q.A.9.1 – Q.A.9.3, Q.B.1.1 – 
Q.B.1.4 και Q.B.3.1 – Q.B.3.2 βάσει της εξίσωσης:  
 

Q.A.4 = bo + bn Q.An+ e 
 

όπου bn(n=1,2,….,10) είναι οι τυποποιημένοι συντελεστές παλινδρόμησης και e το σφάλμα 
μέτρησης.  
 Για την εκτίμηση των άμεσων και έμμεσων αποτελεσμάτων μεταξύ των παραγόντων 
του υποδείγματος εφαρμόστηκε η ανάλυση διαδρομών (Path analysis) με τη μέθοδο των 
κανονικών ελαχίστων τετραγώνων. Η ανάλυση διαδρομών χρησιμοποιεί μία σειρά 
αναλύσεων πολλαπλής παλινδρόμησης για να περιγράψει τις σχέσεις ανάμεσα σε μια σειρά 
από μεταβλητές ενός συνόλου που είναι σε λογική τάξη (Kline, 1998, Maruyama, 1998 
κεφ. 3). Οι σχέσεις αυτές υποτίθεται ότι αντανακλούν μία αιτιώδη σειρά όπου κάθε μετα-
βλητή προσδιορίζεται από μία ή περισσότερες μεταβλητές που προηγούνται αυτής, ενώ 
στη συνέχεια η ίδια μπορεί να προσδιορίζει τις μεταβλητές που ακολουθούν. Ο απλούστε-
ρος τρόπος απόκτησης των συντελεστών των διαδρομών επιτυγχάνεται μέσω της παλιν-
δρόμησης της κάθε εξαρτημένης μεταβλητής με όλες εκείνες τις μεταβλητές που έχουν 
άμεση επίδραση σε αυτή (Asher, 1983, σελ. 30). 
 Κατά συνέπεια έγινε μία σειρά από πολλαπλές παλινδρομήσεις οι οποίες ήταν σύμ-
φωνες με τις προδιαγραφές του μοντέλου. Οι συντελεστές συσχέτισης του Pearson και τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης διαδρομών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και Πίνακα 2. 
Κάποιες από τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών βρέθηκα να είναι στατιστικά μη σημα-
ντικές. Για λόγους «εκκαθάρισης» του υποδείγματος οι σχέσεις αυτές απορρίφθηκαν και 
διεξήχθη νέα σειρά παλινδρομήσεων (Chryssochoidis, 2004). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τις 
ακόλουθες εξισώσεις που αντιπροσωπεύουν τις άμεσες επιδράσεις των ανεξάρτητων 
μεταβλητών στην κάθε εξαρτημένη μεταβλητή: 
 

 Q.A.4 = b1 Q.B.1.1 + b2 Q.A.7.1+ e  (1) 
 

 Q.A.6.1 = b1 Q.A.7.1 + b2 Q.A.9.3 + b3 Q.B.1.3 + b4 Q.B.1.4 + b5 Q.B.3.1 + e  (2) 
 

Q.A.6.2 = b1 Q.A.7.1 + b2 Q.A.9.1 + b3 Q.A.9.2 +b4 Q.A.9.3 + b5 Q.B.1.2 
 + b6 Q.B.1.3 + b7 Q.B.1.4 + b9 Q.B.3.1 + e  (3) 
 

Q.A.7.1 = b1 Q.A.4 + b2 Q.A.6.1 + b3 Q.A.6.2 + b4 Q.A.9.3 
 + b5 Q.B.1.3 + b6 Q.B.1.4 + e  (4) 
 

 Q.A.7.2 = b1 Q.A.6.2 + b2 Q.A.9.1 + b3 Q.B.1.3 +b4 Q.B.1.4 + b5 Q.B.3.1 + e  (5) 
 

 Οι συνολικές επιδράσεις για τις εξαρτημένες μεταβλητές υπολογίσθηκαν στη συνέ-
χεια καθώς κάποιες από τις ανεξάρτητες μεταβλητές είναι και ενδιάμεσες μεταβλητές  
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(Q.A.6.1, Q.A.6.2, Q.A.7.1 και Q.A.7.2). οι συνολικές επιδράσεις σε κάθε εξαρτημένη 
μεταβλητή παρουσιάζονται στις παρακάτω εξισώσεις: 
 

Q.A.4 = 0,516 Q.B.1.1 + 0,927 Q.A.7.1 
 

Q.A.6.1 = 0,658 Q.A.7.1 + 0,456 Q.A.9.3 – 0,544 Q.B.1.3 – 0,777 Q.B.1.4 – 0,570 Q.B.3.1 
 

Q.A.6.2 = 0,563 Q.A.7.1 + 0,371 Q.A.9.1 – 0,399 Q.A.9.2 + 0,592 Q.A.9.3 + 0,367 
Q.B.1.2 - 0,489 Q.B.1.3 – 0,832 Q.B.1.4 – 0,717 Q.B.3.1 

 

Q.A.7.1 = 0,363 Q.A.4 + 0,420 Q.A.6.1 + 0,737 Q.A.6.2 – 0,432 Q.A.9.3  
+ 0,408 Q.B.1.3 + 0,467 Q.B.1.4 

 

Q.A.7.2 = 0,666 Q.A.6.2 – 0,473 Q.A.9.1 + 0,541 Q.B.1.3 + 0,772 Q.B.1.4.  
+ 0,740 Q.B.3.1 

 
Τέλος, οι τιμές του συντελεστή συσχέτισης R2 κυμαίνονται από 0.607 – 0.720. Ειδικότερα 
οι τιμές του συντελεστή προσδιορισμού (R2) και του προσαρμοσμένου συντελεστή 
προσδιορισμού (adjusted R2) για την πρώτη εξίσωση ήταν 0,607 και 0,395 αντίστοιχα, για 
τη δεύτερη εξίσωση 0,701 και 0,540, για την τρίτη 0,925 και 0,813, για την τέταρτη 
εξίσωση 0,881 και 0,736 και για την πέμπτη εξίσωση 0,720 και 0,511.  

 
 

 
Διάγραμμα 1: Υπόδειγμα ανάλυσης διαδρομών –  

στατιστικώς σημαντικές διαδρομές και τυποποιημένοι συντελεστές 
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 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης διαδρομών οι συνολικές επιδράσεις των 
μεταβλητών στους «λόγους αγοράς τοπικών προϊόντων» έχουν ως εξής: 
 Η μεταβλητή «δώρο» (Q.A.7.1) έχει τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στους «λόγους 
αγοράς τοπικών προϊόντων» (0,927) και ακολουθείτε από τη μεταβλητή «μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης» (Q.B.1.1) η οποία επίσης έχει θετική στατιστικώς σημαντική επίδραση (0,516). 
 Για την μεταβλητή «εξειδικευμένα και μεγάλα καταστήματα» (Q.A.6.1) τα απότελέ-
σματα της ανάλυσης διαδρομών δείχνουν ότι οι συνολικές επιδράσεις είναι οι ακόλουθες: 
 Η μεταβλητή Q.A.6.1 επηρεάζεται θετικά και αρνητικά. Τη μεγαλύτερη θετική επί-
δραση δέχεται από τη μεταβλητή Q.A.7.1 (δώρο) ενώ μικρότερη αλλά εξίσου θετική επί-
δραση στατιστικώς σημαντική δέχεται και από τη μεταβλητή Q.A.9.3 (συστατικό ή άλλο). 
Παράλληλα όμως, δέχεται και μεγάλη αρνητική επίδραση. Αρχικά από τη μεταβλητή 
Q.B.1.4 (εξειδικευμένη ενημέρωση) (-0,777), και στην συνέχεια ακολουθούν οι μετα-
βλητές Q.B.1.3 (προσωπικό ή όχι ενδιαφέρον για ενημέρωση) και Q.B.3.1 (χαρακτηριστικά 
τοπικών προϊόντων) με αρνητική επίδραση (-0,544) και (-0,570) αντίστοιχα. 
 Όσον αφορά τη μεταβλητή «λαϊκή αγορά» (Q.A.6.2) τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
διαδρομών δείχνουν ότι οι συνολικές επιδράσεις είναι οι εξής: 
 Η μεταβλητή Q.A.6.2 (λαϊκή αγορά) επηρεάζεται θετικά περισσότερο από τη 
μεταβλητή «συστατικό ή άλλο» (Q.A.9.3) (0,592), ενώ θετική αλλά μικρότερη επίδραση 
(0,563), (0,371) και (0,367) έχουν οι μεταβλητές «δώρο» (Q.A.7.1), «ημερομηνίες – οδη-
γίες κατανάλωσης» (Q.A.9.1) και «έντυπη ενημέρωση» (Q.B.1.2) αντίστοιχα. Αντίθετα η 
μεταβλητή δέχεται μεγάλη αλλά αρνητική επίδραση από τις μεταβλητές Q.B.1.4 (-0,832) 
(εξειδικευμένη ενημέρωση), Q.B.3.1 (-0,717) που αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των το-
πικών προϊόντων και στη συνέχεια από τις μεταβλητές Q.A.9.2 (-0,399) που αναφέρονται 
στην «ονομασία – ασφάλεια και «στοιχεία προέλευσης και παρασκευαστή», και Q.B.1.3 (-
0,489) «προσωπικό ή όχι ενδιαφέρον για ενημέρωση». 
 Αναφορικά με τη μεταβλητή Q.A.7.1 «δώρο» τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
διαδρομών δείχνουν ότι οι συνολικές επιδράσεις έχουν ως εξής: 
 Η μεταβλητή «δώρο» Q.A.7.1 δέχεται τη μεγαλύτερη θετική επίδραση (0,737) από 
τη μεταβλητή Q.A.6.2 (λαϊκή αγορά) και ακολουθείται από τη μεταβλητή Q.B.1.4 (εξει-
δικευμένη ενημέρωση) η οποία έχει θετική επίδραση ίση με 0,467. Την τρίτη πιο σημα-
ντική επίδραση έχει η μεταβλητή Q.A.6.1 (εξειδικευμένα και μεγάλα καταστήματα) όπου 
η τιμή του τυποποιημένου συντελεστή είναι ίση με 0,420, ενώ ακολουθούν με μικρότερη 
θετική επίδραση οι μεταβλητές Q.B.1.3 (προσωπικό ή όχι ενδιαφέρον για ενημέρωση) 
και Q.A.4 (λόγοι αγοράς τοπικών προϊόντων) (0,408 και 0,363) αντίστοιχα. Στατιστικώς 
σημαντική αλλά αρνητική επίδραση (-0,432) έχει τέλος η μεταβλητή Q.A.9.3 (συστατικό 
ή άλλο). 
 Τέλος, όσον αφορά τη μεταβλητή Q.A.7.2 «φθηνό ή χειροποίητο» τα αποτελέσματα 
της ανάλυσης διαδρομών δείχνουν ότι οι συνολικές επιδράσεις είναι οι ακόλουθες: 
 Η μεταβλητή Q.A.7.2 (φθηνό ή χειροποίητο) επηρεάζεται θετικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη μεταβλητή Q.B.1.4 (εξειδικευμένη ενημέρωση) με την τιμή του τυποποιημε-
νου συντελεστή να ισούται με 0,772, ενώ παρόμοια σημαντική επίδραση έχει και από τη 
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μεταβλητή Q.B.3.1 (χαρακτηριστικά τοπικών προϊόντων) με τιμή τυποποιημένου συντε-
λεστή ίση με 0,740. Επίσης, θετική και στατιστικώς σημαντική επίδραση έχουν οι μετα-
βλητές Q.A.6.2 (λαϊκή αγορά) και Q.B.1.3 (προσωπικό ή όχι ενδιαφέρον για ενημέρωση) 
με τιμές τυποποιημένων συντελεστών 0,666 και 0,541 αντίστοιχα. Αντίθετα αρνητική επί-
δραση έχει η μεταβλητή «ημερομηνίες – οδηγίες κατανάλωσης» (Q.A.9.1) με τιμή 
τυποποιημένου συντελεστή ίση με -0,473. 
 
Αποτελέσματα 
 

Σε ό,τι αφορά τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος όπως παρουσιάζο-
νται και στον Πίνακα 3, το 51,7% είναι γυναίκες και το υπόλοιπο 48,3% είναι άνδρες. 
Όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή, τη μέση ηλικία και το μέσο μέγεθος των νοικοκυριών 
των καταναλωτών, συμπίπτουν με αυτά των εθνικών στοιχείων της απογραφής. Επίσης ο 
Πίνακας 3 παρουσιάζει την κοινωνικοοικονομική τάξη των καταναλωτών η οποία είναι μια 
υποκειμενική εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών προσδιορισμένη 
από μία ερώτηση ανοικτού τύπου. Αν και αυτό το υποκειμενικό μέτρο μπορεί να μην 
αντανακλά απαραίτητα την πραγματική οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών, η κατα-
νομή αποκαλύπτει ότι οι διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές τάξεις εκπροσωπούνται στο 
δείγμα. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι λίγο λιγότερο από το ήμισυ του δείγματος (45,4%) 
συνέχισαν τις σπουδές τους σε ανώτατες ή ανώτερες σχολές (Α.Ε.Ι/ Τ.Ε.Ι, Ι.Ε.Κ Τεχνικές 
Σχολές), ενώ σχεδόν το 28,9% είχαν χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια ή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση). 
 Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος, τα στοι-
χεία τα οποία προσέχουν οι καταναλωτές στην ετικέτα ενός τροφίμου αποτελούν σημαντι- 
 
Πίνακας 3: Επιλεγμένα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 
  

Φύλο (%)  
Γυναίκα 51,7% 

Άνδρας 48,3% 
Ηλικία (Χρόνια)  

Μέσος Όρος 43,07 
Τυπική Απόκλιση 12,4 

Μέγεθος Νοικοκυριού(Αριθμός)  
Μέσος Όρος 2,9 

Τυπική Απόκλιση 1,1 

Οικονομική Κατάσταση (Αριθμός)  
Μέσος Όρος 1500,00€ 
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κό προσδιοριστικό παράγοντα των σχέσεων των καταναλωτών με τα σημεία αγοράς το-
πικών προϊόντων αλλά και με τους λόγους που επιλέγουν τα συγκεκριμένα σημεία πώ-
λησης. Τα στοιχεία που αναγράφονται στην ετικέτα ενός προϊόντος αποτελούνται από στοι-
χεία που αναφέρονται στην ημερομηνία και τις οδηγίες κατανάλωσης του προϊόντος, την 
ονομασία, την ασφάλεια αλλά και τα στοιχεία που αφορούν την προέλευση και τον παρα-
σκευαστή του προϊόντος και τα συστατικά του. Η αναγραφή των συστατικών επηρεάζει 
θετικά την επιλογή εξειδικευμένων και μεγάλων καταστημάτων όπως ειδικά καταστήματα 
τοπικών προϊόντων και supermarket από τους καταναλωτές για την αγορά των τοπικών 
προϊόντων. Αντίστοιχα όμως ενώ η αναγραφή στην ετικέτα της ημερομηνίας λήξεως και 
των οδηγιών επηρεάζει θετικά την επιλογή της λαϊκής αγοράς ως τόπο αγοράς τοπικών 
προϊόντων, η αναγραφή της ονομασίας, της ασφάλειας και των στοιχείων προέλευσης και 
παρασκευαστή την επηρεάζουν αρνητικά. 
 Αυτό ίσως δικαιολογείται από το γεγονός ότι η αβεβαιότητα που επικρατεί για το αν 
ένα προϊόν είναι αυθεντικά τοπικό δημιουργεί αναγκαίο κίνητρο για τους καταναλωτές να 
συλλέγουν όσο το δυνατόν περισσότερες και εγκυρότερες πληροφορίες, κυρίως από τις 
ετικέτες των προϊόντων, πριν το αγοράσουν. 
 Επιπλέον, από την εκτίμηση του υποδείγματος φαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο 
πληροφορούνται οι καταναλωτές για τα τοπικά προϊόντα αποτελεί σημαντικό προσδιορι-
στικό παράγοντα τόσο για την επιλογή του τόπου αγοράς τοπικών προϊόντων όσο και για 
τους λόγους που επιλέγουν τα συγκεκριμένα σημεία αγοράς αλλά και γενικότερα για τους 
λόγους αγοράς τοπικών προϊόντων από τους καταναλωτές. 
 Ο παράγοντας, ανάμεσα στους τρόπους πληροφόρησης των καταναλωτών που επη-
ρεάζει θετικά τους λόγους αγοράς τοπικών προϊόντων είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
Είναι λογικό, ότι όσο πιο πολύ διαφημίζονται και προβάλλονται τα τοπικά προϊόντα στα 
Μ.Μ.Ε τόσο πιο πολύ θέλουν οι καταναλωτές να τα αγοράσουν. Αντίστοιχα όμως, ο ίδιος 
παράγοντας επηρεάζει αρνητικά τους λόγους αγοράς τοπικών προϊόντων καθώς οι κατανα-
λωτές δεν τα θεωρούν φθηνά. 
 Ακόμα ο παράγοντας εξειδικευμένη ενημέρωση που αφορά κυρίως ενέργειες των κα-
ταναλωτών για να ενημερωθούν από τους ίδιους τους παραγωγούς έχει θετική επίδραση 
στους λόγους επιλογής των προτεινόμενων σημείων αγοράς αφενός γιατί τα προϊόντα είναι 
φθηνά και χειροποίητα και αφετέρου γιατί οι καταναλωτές τα θεωρούν σωστή επιλογή ως 
δώρα. 
 Τέλος, ο παράγοντας προσωπικό ενδιαφέρον των καταναλωτών να ενημερωθούν για 
τα τοπικά προϊόντα επηρεάζει αρνητικά τα εξειδικευμένα και μεγάλα καταστήματα όπως 
είναι τα supermarket. 
 Σχετικά με τα σημεία στα οποία οι καταναλωτές θέλουν να δοθεί έμφαση στην ενημέ-
ρωση τους, τα αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος έδειξαν ότι ο παράγοντας 
χαρακτηριστικά τοπικών προϊόντων επηρεάζει αρνητικά τόσο τα σημεία αγοράς τοπικών 
προϊόντων όσο και τους λόγους επιλογής των συγκεκριμένων σημείων πώλησης. Η γνώση 
των χαρακτηριστικών ενός τοπικού προϊόντος είναι υψηλής σημασίας για τους κατάναλω-
τές, καθώς η αγορά τοπικών προϊόντων εξαρτάται άμεσα από τη σωστή και έγκυρη ενημε-



Ενότητα 1: Εμπορία και Κατανάλωση 

- 59 - 

ρωση των καταναλωτών σχετικά με τα τοπικά προϊόντα. Ταυτόχρονα όμως, σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος, τα χαρακτηριστικά των τοπικών προϊό-
ντων έχουν μια σημαντική θετική επίδραση στους λόγους αγοράς τοπικών προϊόντων από 
συγκεκριμένα καταστήματα. 
 Όσον αφορά τους παράγοντες των σημείων που επιλέγουν οι καταναλωτές για να 
αγοράσουν τοπικά προϊόντα διαπιστώνουμε ότι σχετίζονται σημαντικά αφενός με το ότι τα 
τοπικά προϊόντα είναι φθηνά ή χειροποίητα και αφετέρου με το ότι οι καταναλωτές επι-
λέγουν να τα αγοράσουν ως δώρα. 
 Σχετικά με τους παράγοντες των λόγων για τους οποίους οι καταναλωτές επιλέγουν 
τα προτεινόμενα σημεία πώλησης για να αγοράσουν τοπικά προϊόντα τα αποτελέσματα της 
εκτίμησης του υποδείγματος έδειξαν ότι ο παράγοντας δώρο, επηρεάζει σε σημαντικό 
βαθμό θετικά, τόσο τα σημεία που επιλέγουν οι καταναλωτές να αγοράσουν τοπικά προϊό-
ντα όσο και γενικά τους λόγους αγοράς τοπικών προϊόντων.  
 Τέλος, τα αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος έδειξαν ότι οι λόγοι αγοράς 
τοπικών προϊόντων επηρεάζουν σημαντικά και θετικά τον παράγοντα δώρο. Διαπιστώ-
νουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία αμφίδρομη πολύ σημαντική σχέση μεταξύ των παραγόντων 
λόγοι αγοράς τοπικών προϊόντων και δώρο. 
 
Συμπεράσματα 
 

Με την εκτίμηση του υποδείγματος της έρευνας, αποκαλύφθηκαν όχι μόνο οι αλληλεπι-
δράσεις των μεταβλητών αλλά και το σχετικό βάρος της κάθε μεταβλητής. Η εκτίμηση 
αυτή της σχετικής σπουδαιότητας των μεταβλητών, μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε 
προσπάθειες διαμόρφωσης και επηρεασμού της συχνότητας κατανάλωσης τοπικών 
προϊόντων. Η επίδραση του τρόπου πληροφόρησης για τα τοπικά προϊόντα είναι μικρότερη 
από αυτή του λόγου αγοράς τοπικών προϊόντων από συγκεκριμένα σημεία πώλησης. Η επι-
λογή της αγοράς ενός τοπικού προϊόντος ως δώρο φαίνεται να παίζει πιο καθοριστικό ρόλο 
στη συμπεριφορά του καταναλωτή. 
 Ο τρόπος με τον οποίο οι μεταβλητές του υποδείγματος αλληλεπιδρούν, επηρεάζο-
ντας τελικά τη συμπεριφορά του καταναλωτή απέναντι στην αγορά τοπικών προϊόντων, 
αποδείχτηκε πιο περίπλοκος από ότι θα περίμενε κανείς. Ερμηνεύοντας την αύξηση της 
κατανάλωσης τοπικών προϊόντων απλώς ως αποτέλεσμα της στροφής των καταναλωτών σε 
μια πιο υγιεινή διατροφή, μπορεί να οδηγήσει τόσο τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς 
όσο και τους υπεύθυνους χάραξης διατροφικής πολιτικής σε λάθος συμπεράσματα και λά-
θος στρατηγικές.  
 Οι καταναλωτές όλο και περισσότερο επιλέγουν να αγοράσουν τοπικά προϊόντα είτε 
γιατί είναι πιο υγιεινά είτε γιατί τα θεωρούν πιο γευστικά είτε γιατί τα εμπιστεύονται 
περισσότερο από τα βιομηχανοποιημένα με αποτέλεσμα να προτιμούν να τα αγοράζουν και 
ως δώρα για τους φίλους και συγγενείς τους. 
 Συνοψίζοντας, η ερμηνεία των συμπερασμάτων πρέπει να γίνει στο πλαίσιο των 
ιδιαιτεροτήτων της καταναλωτικής συμπεριφοράς καθώς και της ελληνικής αγοράς και 
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ειδικότερα της αγοράς τοπικών προϊόντων, καθότι οι στάσεις, οι απόψεις ή οι αντιλήψεις 
των καταναλωτών δεν παραμένουν ίδιες και στάσιμες, αλλά μεταβάλλονται με την πάροδο 
του χρόνου και επιπλέον η έρευνα περιορίστηκε σε κατηγορίες τοπικών προϊόντων και 
εξετάστηκε η συχνότητα χρήσης από τους καταναλωτές. Ένα επιπλέον βήμα θα ήταν η 
διενέργεια έρευνας που θα λαμβάνει υπόψη της μια πιο ευρεία γκάμα τοπικών προϊόντων 
και θα πραγματοποιηθεί σε γεωγραφικά διαφορετικές περιοχές. Αντίστοιχα, μια έρευνα της 
συμπεριφοράς του καταναλωτή ως προς συγκεκριμένα ή και μεμονωμένα προϊόντα θα 
μπορούσε να δώσει πιο εξειδικευμένα αποτελέσματα. 
 Τέλος, οι δυνατότητες για αξιοποίηση των ελληνικών τοπικών προϊόντων είναι πολ-
λές, αρκεί να πραγματοποιηθούν οργανωμένες και συστηματικές προσπάθειες, όπως η 
εφαρμογή συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου που θα αφορά την παραγωγή, την πιστοποίη-
ση αλλά και την εμπορία των τοπικών προϊόντων, ο εντοπισμός των προβλημάτων κατά 
την προώθηση και την εμπορία των τοπικών προϊόντων και η επικοινωνία με τους κατά-
ναλωτές για την ικανοποίηση των αναγκών τους σε συνδυασμό με τη χρήση των 
μηχανισμών προώθησης όπως είναι η σήμανση, η συσχέτιση των τοπικών προϊόντων με 
τον τουρισμό κ.λπ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Πίνακας 4: Κατάλογος κυρίων παραγόντων-Αποτελέσματα Παραγοντικής Ανάλυσης  
 

Κωδικός Όνομα Παράγοντα – Αντικείμενα σε κάθε παράγοντα Φορτίο 
Παράγοντα 

Q.A.6 Τόπος αγοράς τοπικών προϊόντων  

 Supermarket γειτονιάς 0,47 
 Μεγάλα supermarket εκτός πόλεως 0,65 
 Ειδικά καταστήματα πώλησης τοπικών προϊόντων 0,64 
 Παντοπωλείο γειτονιάς 0,64 
 Καταστήματα στον τόπο παραγωγής 0,86 
 Άλλο 0,89 

Q.A.7 Λόγοι αγοράς από τα σημεία πώλησης  
 Από συνήθεια να αγοράζω κάτι πάτα όταν επισκέπτομαι έναν τόπο 0,80 
 Τα αγοράζω ως δώρα για άλλον 0,80 
 Είναι πιο φθηνά 0,86 
 Δεν θα τα βρω εύκολα αλλού -0,55 

Q.A.9 Σημεία προσοχής στην ετικέτα τοπικών προϊόντων  
 Ημερομηνία παραγωγής 0,78 
 Οδηγίες κατανάλωσης 0,64 
 Ονομασία πώλησης 0,55 
 Τόπος παραγωγής ή προέλευσης 0,68 
 Σήματα ποιότητας 0,64 
 Στοιχεία παρασκευαστή 0,63 
 Κατάλογο συστατικών 0,62 
 Άλλο 0,70 

Q.B.1 Πηγές πληροφόρησης για τα τοπικά προϊόντα  
 Τηλεόραση 0,74 
 Ραδιόφωνο 0,74 
 Περιοδικά 0,43 
 Εφημερίδες 0,69 
 Διαφημιστικά έντυπα Υπουργείου Τουρισμού 0,79 
 Διαδίκτυο 0,48 
 Συγγενείς – Φίλοι 0,67 
 Δεν είμαι ενημερωμένος -0,80 
 Άλλο 0,93 

Q.B.3 Έμφαση στο είδος πληροφορίας των καταναλωτών τοπικών 
προϊόντων  

 Ποιότητα 0,83 
 Ασφάλεια 0,52 
 Άλλο -0,44 
 Τρόπο παρασκευής 0,60 
 Τόπο προέλευσης 0,63 
 Προέλευση πρώτων υλών 0,56 
 Παρασκευαστές 0,68 
 Ημερομηνία κατανάλωσης 0,81 

* τυποποιημένα φορτία 1ης τάξεως. 
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Πίνακας 5: Αποτελέσματα Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης 

Κωδικός Όνομα Παράγοντα – Αντικείμενα 
σε κάθε παράγοντα Μέτρο καλής προσαρμογής 

Τυποποιημένοι 
συντελεστές 
διαδρομών* 

Q.A.6 Τόπος αγοράς τοπικών προϊόντων X2: 26.0, df: 5, p: .00009, CFI: 0.82, 
RMSEA: .110, Reliability a: .689  

 Supermarket γειτονιάς  0,74 
 Μεγάλα supermarket εκτός πόλεως  0,02 

 Ειδικά καταστήματα πώλησης 
τοπικών προϊόντων  0,07 

 Παντοπωλείο γειτονιάς  0,28 

 Καταστήματα στον τόπο 
παραγωγής  0,86 

 Άλλο  0,57 

Q.A.7 Λόγοι αγοράς από τα σημεία 
πώλησης 

X2: 0.13, df: 3, p: .98, CFI: 1.00, 
RMSEA: .000, Reliability a: .311  

 Από συνήθεια να αγοράζω κάτι 
πάτα όταν επισκέπτομαι έναν τόπο  0,78 

 Τα αγοράζω ως δώρα για άλλον  0,49 
 Είναι πιο φθηνά  0,12 
 Δεν θα τα βρω εύκολα αλλού  -0,67 

Q.A.9 Σημεία προσοχής στην ετικέτα 
τοπικών προϊόντων 

X2: 36.9, df:27, p: .096, CFI: 0.97, 
RMSEA: .032, Reliability a: .627  

 Ημερομηνία παραγωγής  0,65 
 Οδηγίες κατανάλωσης  0,47 
 Ονομασία πώλησης  0,50 
 Τόπος παραγωγής ή προέλευσης  035 
 Σήματα ποιότητας  0,55 
 Στοιχεία παρασκευαστή  0,50 
 Κατάλογο συστατικών  0,43 
 Άλλο  0,20 

Q.B.1 Πηγές πληροφόρησης για τα 
τοπικά προϊόντα 

X2: 25.4, df: 21, p: .0226, CFI: 09.8, 
RMSEA: .025, Reliability a: .306  

 Τηλεόραση  0,57 
 Ραδιόφωνο  0,68 
 Περιοδικά  0,55 
 Εφημερίδες  0,57 

 Διαφημιστικά έντυπα Υπουργείου 
Τουρισμού  0,32 

 Διαδίκτυο  0,67 
 Συγγενείς – Φίλοι  -0,21 
 Δεν είμαι ενημερωμένος  -0,68 
 Άλλο  1,94 

Q.B.3 
Έμφαση στο είδος πληροφορίας 

των καταναλωτών τοπικών 
προϊόντων 

X2: 32.6, df: 14, p: .0032, CFI: 0.87, 
RMSEA: .062, Reliability a: .472  

 Ποιότητα  4,15 
 Ασφάλεια  0,05 
 Άλλο  -0,02 
 Τρόπο παρασκευής  0,31 
 Τόπο προέλευσης  0,50 
 Προέλευση πρώτων υλών  0,39 
 Παρασκευαστές  0,61 
 Ημερομηνία κατανάλωσης 0,81 0,75 
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Περίληψη  
 

Είναι αξιοσημείωτη και επίκαιρη στις μέρες μας η προσπάθεια των παραγωγών να έχουν 
άμεση πρόσβαση στους καταναλωτές και να φτάνουν έτσι τα προϊόντα απ’ ευθείας στον 
καταναλωτή και σε χαμηλότερη τιμή. Ωστόσο υπάρχουν αρκετοί παράμετροι που συνθέ-
τουν την τελική επιλογή για αγορά από την πλευρά του καταναλωτή. Ο στόχος της παρού-
σας εργασίας είναι η διερεύνηση της στάσης και των προτιμήσεων των καταναλωτών απέ-
ναντι στην αγορά των νωπών φρούτων και λαχανικών. Ειδικότεροι στόχοι είναι, η διερεύ-
νηση των παραγόντων που επηρεάζουν τους καταναλωτές νωπών φρούτων και λαχανικών 
κατά την αγορά τους (δηλαδή συσχετίσεις των στάσεων με το ποσό του εβδομαδιαίου εισο-
δήματος που διατίθεται για την αγορά νωπών φρούτων και λαχανικών). Τα τελικά συμπε-
ράσματα της εργασίας κρίνονται ιδιαίτερα χρήσιμα τόσο στον τομέα παραγωγής όσο και 
στον τομέα κατανάλωσης, προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη στην αγορά των 
νωπών φρούτων και λαχανικών. 
 
Λέξεις-κλειδιά: τάσεις και προτιμήσεις καταναλωτών, νωπά φρούτα και λαχανικά, κατανα-
λωτική συμπεριφορά. 
 
  

mailto:mattas@auth.gr


Ενότητα 1: Εμπορία και Κατανάλωση 

- 65 - 

Αbstract 
 

Consumer attitudes on the market of fresh fruit and vegetables 
 

Nowadays producers have made a great effort to reach consumers in a more direct way, so 
that products reach them directly at the lowest price. However, there are several factors 
affecting consumers’ purchasing behavior. The aim of this paper is to study consumers’ 
attitudes and preferences towards fresh fruits and vegetables. More specifically the object-
ives are the investigation of the correlation of consumers’ weekly budget for such produce 
in relation to their attitudes and buying behavior. The findings of the paper are considered 
useful for both the producer and consumer, towards the further development of fruit and 
vegetable market. 
 

Key-words: consumer preferences, fresh fruit and vegetables, consumer behaviour. 

 
Εισαγωγή  
Είναι γεγονός πλέον πως λόγω κρίσης τα εισοδήματα των καταναλωτών έχουν μειωθεί 
(Paskov and Dewilde, 2012), ωστόσο τα επίπεδα των τιμών των προϊόντων δεν διευκολύ-
νουν και δεν ευνοούν τους καταναλωτές να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τους. Μπροστά σ’ 
αυτή την κατάσταση, μια διέξοδος των καταναλωτών είναι να στραφούν σε πιο οικονο-
μικές και εναλλακτικές επιλογές στην αγορά τροφίμων διατηρώντας όμως παράλληλα την 
ποιότητα των τροφίμων που καταναλώνουν (Renting et al., 2002). 
 Ο κύριος στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της συμπεριφοράς και των 
αντιλήψεων των καταναλωτών απέναντι στην αγορά νωπών φρούτων και λαχανικών. Λαμ-
βάνοντας αφενός υπόψη τις προσεγγίσεις πάνω στο ζήτημα αυτό από τη διεθνή βιβλιογρα-
φία και αφετέρου την ανεπαρκή έρευνα για την Ελληνική αγορά, οι στόχοι της παρούσης 
έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των καταναλωτών ως προς τους παράγοντες 
που θεωρούν σημαντικούς κατά την αγορά των νωπών φρούτων και λαχανικών καθώς και 
συσχέτιση των στάσεων των καταναλωτών, με το ποσό του εβδομαδιαίου ποσού του εισο-
δήματος που διαθέτουν για την αγορά νωπών φρούτων και λαχανικών.  
 Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεά-
ζουν την τελική επιλογή των καταναλωτών ως προς την αγορά των νωπών φρούτων και 
λαχανικών. Ειδικότερα, το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, το ποσό του οικογε-
νειακού εισοδήματος καθώς και η οικογενειακή κατάσταση επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό 
το ποσό διάθεσης του εβδομαδιαίου ποσού αγοράς νωπών φρούτων και λαχανικών. Η 
συγκεκριμένη ερευνητική εργασία παρουσιάζει και παραθέτει μία αποτύπωση της ισχύ-
ουσας κατάστασης υποδεικνύοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές 
στην αγορά των νωπών φρούτων και λαχανικών καθώς και το βαθμό στον οποίο η αγο-
ραστική τους συμπεριφορά επηρεάζεται από το εισόδημα τους. 
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Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
 

Σε έρευνα του Alemanno (2005) εφαρμόστηκε μια πολιτική στον αγροτικό τομέα, η οποία 
καλύπτει οριζόντια όλα τα στάδια της παραγωγής, από την παραγωγή μέχρι και την τελική 
διάθεση των προϊόντων. Η καταναλωτική συμπεριφορά επηρεάζεται τόσο από τις προσω-
πικές ανάγκες κάθε ατόμου όσο και από τους εξωτερικούς παράγοντες του περιβάλλοντος 
μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Η παγκόσμια οικονομική κρίση αποτελεί έναν εξωτερι-
κό παράγοντα ο οποίος έχει ασκήσει σημαντική επίδραση στην συμπεριφορά των κατα-
ναλωτών (Solomon, 2009). Το ενδιαφέρον του καταναλωτή εστιάζεται σε συστήματα και 
διαδικασίες κατά τα οποία λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα χαρακτηριστικά των προϊόντων 
καθώς και οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τους (Chinnici et al, 2002). 
Τόσο η κατανάλωση όσο και η παραγωγή στην Ευρώπη έχει στιγματιστεί από την στροφή 
των καταναλωτών σε ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα (Dimara and Skuras, 2005).  
 Η σημασία της ευκολίας ως ένας παράγοντας που επηρεάζει τη διαδικασία κατανά-
λωσης των τροφίμων έχει μελετηθεί από πολλούς ερευνητές(Costa et al, 2001). Ακόμη, σή-
μερα ο καταναλωτής ζητάει υψηλότερα επίπεδα ευκολίας ως προς την κατανάλωση των 
τροφίμων του και αυτό συμβαίνει όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
(Senauer, 2001) αλλά και στην Ευρώπη, (Gracia and Albisu 2001, Mahon et al. 2005, 
Regmi and Unnevehr 2005, Veenma et al. 1995). Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 
παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά των φρούτων και των λαχανικών σύμφωνα με έρε-
υνα (Moser et al., 2011), επομένως προκειμένου να υπάρξει προσέγγιση αυτού του πεδίου 
πιο σφαιρική, είναι πιο δόκιμο μέσα από την παρούσα έρευνα, να διερευνηθούν και οι αντι-
λήψεις των καταναλωτών ως προς τους παράγοντες που θεωρούν σημαντικούς, κατά την 
αγορά των νωπών φρούτων και λαχανικών.  
 Οι μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου εστιάζουν σημαντικά στο σχεδιασμό των φρέσκων 
τμημάτων των προϊόντων τους, προσπαθώντας να προσελκύσουν πελάτες. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι αυτά τα τμήματα μιμούνται τώρα τα τυπικά χαρακτηριστικά του παραδοσιακού 
μανάβη που σε ορισμένες χώρες έχουν σχεδόν ολοκληρωτικά εκτοπιστεί (CBI Market 
Information Database, 2008). Επιπλέον, προηγούμενες μελέτες επικεντρώνονται στην κα-
τανόηση των στάσεων των καταναλωτών και πως αυτές επηρεάζονται από τον το ρόλο των 
ειδικών επισημάνσεων ή πιστοποιήσεων (Marchesini et al., 2007). Επίσης από έρευνα του, 
Gil et al. (2000), προέκυψε πως τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά είναι πιο σημαντικά για 
τα νωπά και ευπαθή προϊόντα και πως οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν 
περισσότερο για τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά. Ως εκ τούτου, παρουσιάζει εξίσου 
ενδιαφέρον για το πεδίο της Ελλάδας, από την παρούσα εργασία, η διερεύνηση της στάσης 
των καταναλωτών σε σχέση με το ποσό του εβδομαδιαίου ποσού του εισοδήματος που δια-
θέτουν για την αγορά νωπών φρούτων και λαχανικών. 
 Επομένως, συνολικά από την βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψε πως υπάρχει τά-
ση των καταναλωτών για αγορά προϊόντων βιολογικής προέλευσης και με ενδιαφέρον προς 
την ακριβή σύσταση τους (Radman, 2005, Lea and Worsley, 2008). Καθώς επίσης πως η 
καταναλωτική συμπεριφορά επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η κοινωνική τους 
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κατάσταση, η οικονομική τους κατάσταση, το περιβάλλον, οι προσωπικές σχέσεις η τιμή 
των προϊόντων, η εμφάνιση (Asp,1999, Peter and Olson, 2008).  
 
Μεθοδολογία της έρευνας 
 

Λόγου της εξαιρετικής σημασίας που έχει στην διαμόρφωση της συμπεριφοράς η έννοια 
της στάσης καταλαμβάνει κεντρική θέση στις έρευνες συμπεριφοράς καταναλωτή (Tzimi-
tra-Kalogianni, 1996). Στην συνέχεια όσον αφορά τις μεθόδους μέτρησης των στάσεων, 
έχουν προταθεί και χρησιμοποιηθεί διάφορες τεχνικές και προσεγγίσεις (Malhotra, 1993, 
Maison et al., 2004). Στην συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε ποιοτική και στην 
συνέχεια ποσοτική έρευνα, στόχος της πρώτης ήταν να εξερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο 
οι άνθρωποι σκέφτονται ένα συγκεκριμένο θέμα καθώς και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν 
τις καταστάσεις γύρω από αυτό (Ruyter and Schooll, 1998). Επιπλέον, η ποσοτική έρευνα 
λειτουργεί συνδυαστικά με την ποιοτική όπου την ποσοτικοποιεί. Κατόπιν από την εκτενή 
βιβλιογραφική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε με focus group η συλλογή των υπό εξέ-
ταση μεταβλητών που συμβάδιζαν και με τα ευρήματα ανάλογων με το υπό εξέταση θέμα 
ερευνών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.  
 Η έρευνα έγινε στην Θεσσαλονίκη με απλή τυχαία δειγματοληψία και τη χρήση ερω-
τηματολογίου σε καταναλωτές του πολεοδομικού συγκροτήματος Θες/κης και συγκεκρι-
μένα στις παρακάτω περιοχές: Καλαμαριάς, Τριανδρίας, Τούμπας, Νεάπολης, Εύοσμου και 
Πανοράματος. Έπειτα από υπολογισμό του μεγέθους του δείγματος με βάση της απα-
ραίτητες παραδοχές σύμφωνα με την βιβλιογραφία, προέκυψε πως ελάχιστο μέγεθος δείγ-
ματος είναι τα 343 άτομα (Φαρμάκης, 2005, σελ.56). Ακολούθως, στην παρούσα έρευνα 
συγκεντρώθηκαν 400 πλήρως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Η μέτρηση των στάσεων 
και των παραγόντων έγινε με τη βοήθεια των κλιμάκων Likert πέντε σημείων όπου με την 
επιλογή αυτή αποφεύγεται επιτυχώς η σύγκλιση των απαντήσεων στη μέση ενώ ταυτόχρο-
να δεν συγχύζονται οι ερωτηθέντες όπως συμβαίνει με κλίμακες 7 ή 9 σημείων (Schoder 
and McEachern, 2005). 
 Οι ενότητες του ερωτηματολογίου αφορούν και αποτυπώνουν την στάση των κατανα-
λωτών απέναντι στα νωπά φρούτα και λαχανικά καθώς και τους παράγοντες που επη-
ρεάζουν την αγοραστική τους συμπεριφορά. Όσον αφορά την εγκυρότητα και την αξιο-
πιστία του ερωτηματολογίου, έγινε έλεγχος του συντελεστή Cronbach α (δείκτης εσωτερι-
κής συνάφειας-internal consistency coefficient). Έτσι, προέκυψε πως ο συντελεστής α για 
την κάθε υπό-κλίμακα ήταν ικανοποιητικός και πιο συγκεκριμένα, ο παράγοντας αυθεντι-
κότητα είχε τιμή 0,903 επομένως προέκυψε πως είναι υψηλής αξιοπιστίας.  
 Επομένως, η μεθοδολογία για την επίτευξη των στόχων της παρούσας έρευνας περι-
λαμβάνει συσχετίσεις που έγιναν με την Θεωρία Στατιστικών Ελέγχων Υποθέσεων και τη 
μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων με Παλινδρόμηση με χρήση του στατιστικό πακέτο 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, 20, IBM). 
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Αποτελέσματα 
 

Προφίλ των ερωτηθέντων 
 

Στο δείγμα των 400 ερωτηθέντων καταναλωτών που εξετάστηκε, η πλειοψηφία των ερωτη-
θέντων ήταν άνδρες, πιο συγκεκριμένα το 57% ήταν άνδρες (228) και το υπόλοιπο 43% 
(172) γυναίκες. Στη συνέχεια, συνολικά από τους 400 καταναλωτές , το 70,75% ήταν έγγα-
μοι (283) και το 26,75% ήταν άγαμοι (107). Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μορφωμε-
νοι: το 50,75% με πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ και το 29,75% απόφοιτοι Ι.Ε.Κ-Τεχνικής Σχολής. Το 
32,5% ήταν ηλικίας 46 με 55 ετών,το 23,25% ήταν ηλικίας 36-45 ετών, το 19,75% ήταν 
ηλικίας 56-65 ετών. Επιπλέον, το 32% (128) έχουν εισόδημα 1501 με 2000 ευρώ, το 
27,75% (111) έχουν εισόδημα από 1001 εως 1500 ευρώ, το 22,75% (91) βρίσκεται στην 
κλίμακα εισοδήματος από 2001 έως 2500 ευρώ. 
 
Παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά των νωπών φρούτων και λαχανικών 
 

Από την παρούσα έρευνα προέκυψε το γράφημα 1, και πιο συγκεκριμένα οι παράγοντες: 1) 
η ποιότητα, 2) η αυθεντικότητα, 3) η γεύση, 4) η ασφάλεια, 5) η εμφάνιση, 6) η συμβολή 
στην υγεία, 7) ο τόπος προέλευσης, 8) η τιμή, 9) το περιβάλλον και 10) η συνήθεια, οι 
οποίοι επηρεάζουν την επιλογή των καταναλωτών στην αγορά των νωπών φρούτων και 
λαχανικών. Αξιοσημείωτο είναι πως η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρούν πρωταρ-
χικής σημασίας παράγοντα την ποιότητα και τελευταία λαμβάνουν υπ’ όψιν τη δύναμη της 
συνήθειας.  
 

 
 

Γράφημα 1: Παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά των νωπών φρούτων και λαχανικών 
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 Οι συσχετίσεις των στάσεων των καταναλωτών, όσον αφορά το εβδομαδιαίο ποσό του 
εισοδήματος που διαθέτουν οι καταναλωτές για τα νωπά φρούτα και λαχανικά, με τα πα-
ρακάτω: την τιμή, την ποιότητα, την γεύση, τη διαθεσιμότητα των νωπών φρούτων και λαχα-
νικών, την υγιεινή διατροφή, έγιναν με έλεγχο υποθέσεων, όπως φαίνεται στον πίνακα 1. 
 
Πίνακας 1: Συσχετίσεις των στάσεων με ποσό του εβδομαδιαίου εισοδήματος που διατί-

θεται για την αγορά νωπών φρούτων και λαχανικών 
 

 x2 Στατιστική 
Σημαντικότητα (Sig.) 

Παράγοντας: τιμή 72,171 0,014 
Παράγοντας: ποιότητα 85,180 0,001 
Παράγοντας: γεύση 251,954 0,00 
Στάση :διαθεσιμότητα 40,750 0,762 
Στάση :υγιεινή διατροφή 51,499 0,775 

 
 Με βάση τον πίνακα 1 προκύπτει ότι το εβδομαδιαίο ποσό του εισοδήματος που 
διαθέτουν οι καταναλωτές για τα νωπά φρούτα και λαχανικά επηρεάζεται από: την τιμή, 
την ποιότητα και τη γεύση και όχι από τις στάσεις: διαθεσιμότητα και υγιεινή διατροφή. 
 
Αποτελέσματα εκτίμησης υποδείγματος ελαχίστων τετραγώνων OLS  
(Ordinary Least Squares)  
 

Η διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα τοπικά συστήματα διανομής 
των νωπών φρούτων και λαχανικών, έγινε με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 
(Jereckova et al., 2001). Ως εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε το εβδομαδιαίο ποσό του 
εισοδήματος που διαθέτουν οι καταναλωτές για τα νωπά φρούτα και λαχανικά και ως ανε-
ξάρτητες μεταβλητές οι παράγοντες, οι στάσεις και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 
(πίνακας 2). 
 Πιο συγκεκριμένα, από τον πίνακα 2 προκύπτει πως οι μεταβλητές: “με τα τοπικά 
συστήματα διανομής η τιμή είναι χαμηλότερη”, “μικρή ποικιλία”, η ηλικία, η οικογενειακή 
κατάσταση, το επίπεδο της εκπαίδευσης, το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, το μέγεθος 
του νοικοκυριού (αριθμός ενηλίκων και παιδιά κάτω των 18 ετών) ο τόπος προέλευσης και 
ότι “είναι φιλικό προς το περιβάλλον”, επηρεάζουν περισσότερο την διάθεση του εβδομα-
διαίου ποσού για την αγορά νωπών φρούτων και λαχανικών αφού οι τιμές αυτών είναι ση-
μαντικές σε επίπεδα 1%, 5% και 10%. Ειδικότερα, όσο χαμηλότερη είναι η τιμή των νω-
πών φρούτων και λαχανικών τόσο μεγαλύτερο μπορεί να είναι το ποσό του εβδομαδιαίου 
εισοδήματος που διατίθεται για την αγορά αυτών (αφού όπως φαίνεται στον πίνακα 2 έχει 
αρνητική σχέση). Κυρίως σε δύσκολες οικονομικές περιόδους, η τιμή, είναι καθοριστικής 
σημασίας για την επιλογή του καταναλωτή στην αγορά των νωπών φρούτων και λαχα-
νικών.  
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Πίνακας 2: Εκτίμηση υποδείγματος OLS  
 

Μεταβλητές Σταθμισμένος 
συντελεστής 

παλινδρόμησης Β 

Στατιστική 
Σημαντικότητα                

(Sig.) 
Στάση απέναντι στα                       
τοπικά συστήματα διανομής 
χαμηλότερη τιμή 

-3,323 0,013 

Στάση μικρή ποικιλία 1,880 0,073 
Στάση εξυπηρέτηση 0,110 0,947 
Στάση άμεσος έλεγχος -0,536 0,728 
Στάση υγιεινή διατροφή 2,348 0,151 
Στάση φρέσκα φρούτα                        
και λαχανικά -1,016 0,616 

Στάση διαθεσιμότητα -0,386 0,784 
Στάση προστασία περιβάλλοντος 0,037 0,984 
Στάση σχέσεις εμπιστοσύνης -0,567 0,764 
Φύλο -1,374 0,244 
Ηλικία 1,489 0,005 
Οικογενειακή κατάσταση 2,852 0,058 
Επίπεδο εκπαίδευσης 2,047 0,002 
Μηνιαίο οικογενειακό 
εισόδημα 2,698 0,000 

Μέγεθος νοικοκυριού               
αριθμός ενηλίκων 2,363 0,001 

Μέγεθος νοικοκυριού                   
παιδιά κάτω των 18 3,523 0,002 

Παράγοντας υγεία 1,580 0,190 
Παράγοντας τιμή -0,209 0,883 
Παράγοντας συνήθεια 1,975 0,143 
Παράγοντας ποιότητα 1,204 0,519 
Παράγοντας τόπος προέλευσης -3,385 0,041 
Παράγοντας ασφάλεια 2,183 0,244 
 Παράγοντας γεύση -1,233 0,502 
Παράγοντας φιλικό                         
προς το περιβάλλον -2,824 0,041 

Παράγοντας εμφάνιση 1,106 0,597 
Παράγοντας αυθεντικότητα 0,656 0,760 
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 Επιπλέον, η μικρή ποικιλία και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν σημα-
ντικά τον τρόπο διάθεσης του εβδομαδιαίου ποσού αγοράς νωπών φρούτων και λαχανικών. 
Πιο συγκεκριμένα, το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, το ποσό του οικογενειακού 
εισοδήματος καθώς και η οικογενειακή κατάσταση, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το ποσό 
διάθεσης του εβδομαδιαίου ποσού αγοράς νωπών φρούτων και λαχανικών. Επίσης τα άτο-
μα νεαρής ηλικίας δεν καταναλώνουν μεγάλα ποσά για αγορά νωπών φρούτων και λαχανι-
κών εν αντιθέσει με καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι δηλώνουν μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον στην εκ των προτέρων έρευνα αγοράς μέχρι να καταλήξουν στην τελική τους 
επιλογή (αφού η μεταβλητή ηλικία από τον πίνακα 2 είναι στατιστικά σημαντική).  

 
Συμπεράσματα-Συζήτηση  
 

Οι τελικοί κριτές στη διαδικασία επιλογής των τροφίμων είναι οι καταναλωτές, είναι πολύ 
σημαντικό για τις επιχειρήσεις να γνωρίζουν σε βάθος και να παρακολουθούν διαρκώς τις 
ανάγκες, τις προτιμήσεις, τα χαρακτηριστικά και τις στάσεις των καταναλωτών. Όσο 
αφορά τον αγροδιατροφικό τομέα μάλιστα, η σημασία της διαδικασίας αυτής αυξάνεται 
συνεχώς αφού παράλληλα οι αγορές γίνονται όλο και περισσότερο ανταγωνιστικές και οι 
καταναλωτές απαιτητικοί τόσο για την ποιότητα όσο και για την προστιθέμενη αξία 
(Bogue et al., 2006) . 
 Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας σχετικά με την αγοραστική συμπεριφορά 
των καταναλωτών απέναντι στα νωπά φρούτα και λαχανικά συμβαδίζουν με την σχετική 
βιβλιογραφία (Moser et al., 2011). Ωστόσο, είναι γεγονός πως η κοινωνία έχει αρχίσει να 
αναζητά πιο ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες μέσω υιοθέτησης πιστοποιημένων προϊόντων 
που διασφαλίζουν την υγεία και την προστασία περιβάλλοντος (Sigrid Stagl, 2002). Μπρο-
στά σ’ αυτή την κατάσταση, χρήσιμη και αποδοτική δείχνει να είναι η χρήση ετικετών στα 
νωπά φρούτα και λαχανικά αφού ο παράγοντας του τόπου προέλευσης δείχνει να είναι 
πολύ σημαντικός στην τελική απόφαση του καταναλωτή (Botonaki et al., 2006). Στην 
παρούσα έρευνα όμως, ο πιο σημαντικός παράγοντας για τους καταναλωτές φαίνεται να 
είναι η ποιότητα. Αυτή η στάση παρουσιάζει μια πτυχή της ισχύουσας κατάστασης, στην 
οποία ο καταναλωτής έχοντας ιεραρχήσει τις ανάγκες του και τον τρόπο διάθεσης του 
εισοδήματός του, καταλήγει τελικά πως η ποιότητα είναι παράγων πρωταρχικής σημασίας.  
Επιπλέον, το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, το ποσό του οικογενειακού εισοδή-
ματος καθώς και η οικογενειακή κατάσταση επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το ποσό διάθε-
σης του εβδομαδιαίου ποσού αγοράς νωπών φρούτων και λαχανικών. Κυρίως σε δύσκολες 
οικονομικές περιόδους, η τιμή για τον καταναλωτή είναι σημαντικός παράγοντας για την 
τελική επιλογή αγοράς των νωπών φρούτων και λαχανικών. Επομένως, οι χαμηλές τιμές 
αυτών θα εξοικονομούσαν κατά κάποιο τρόπο, ορισμένα ποσά για να τα διαθέσει στην 
κάλυψη άλλων αναγκών του ο καταναλωτής, όλα αυτά όμως χωρίς να υπάρχει κάποια 
υποβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων.  

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Sigrid+Stagl%22
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 Τέλος παρατηρώντας τόσο τους παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά των νωπών 
φρούτων και λαχανικών όσο και τις συσχετίσεις που έγιναν με το εβδομαδιαίο ποσό του 
εισοδήματος που διατίθεται για την αγορά αυτών, προκύπτει πως τελικά οι καταναλωτές 
ενδιαφέρονται ουσιαστικά για την ποιότητα, την αυθεντικότητα, την ασφάλεια και τη 
γεύση των νωπών φρούτων (Γράφημα 1) μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους την διαθεσιμότητα 
αυτών την στιγμή που τα αγοράζουν αλλά δίνοντας βαρύτητα στην τιμή και στην ποιότητα 
(πίνακας 1). Ως εκ τούτου η μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την αγορά των νω-
πών φρούτων και λαχανικών φανερώνει μια συγκεκριμένη τάση των καταναλωτών η οποία 
είναι χρήσιμη τόσο σε επίπεδο τοπικό, όσο και σε εθνικό για τη χάραξη της κατάλληλης 
πολιτικής στην αγορά των νωπών φρούτων και λαχανικών.  
 Επομένως μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση οι παραγωγοί καθώς και όλοι οι ενδιαφε-
ρόμενοι για την εξέλιξη του κλάδου αυτού, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις προτιμη-
σεις των καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα, εφόσον η διαθεσιμότητα των νωπών φρούτων 
και λαχανικών δεν επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το ποσό που καταβάλουν εβδομαδιαία για 
την αγορά τους αλλά εστιάζουν στην τιμή και την ποιότητα , οι παραγωγοί οφείλουν να 
«χρησιμοποιήσουν» αυτή την τάση προς όφελος και των δύο πλευρών (παραγωγών και 
καταναλωτών).  
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Περίληψη 
 

Κύρια αιτία για τη ραγδαία αύξηση του διεθνούς εμπορίου σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες, θεωρείται η μείωση του κόστους εμπορίου, όπως για παράδειγμα η 
μείωση του κόστους μεταφοράς και των δασμών. Παρ’ όλα αυτά πλήθος ερευνών καταλή-
γει πως η βιβλιογραφία βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο σχετικά με το τι πραγματικά 
ορίζουμε ως κόστος εμπορίου και του τρόπου με τον οποίο αυτό μπορεί να μετρηθεί. Χρη-
σιμοποιώντας τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα διμερών εμπορικών ροών, στην παρούσα 
εργασία εκτιμάται η επίδραση του κόστους εμπορίου στις 34 χώρες του ΟΟΣΑ για την πε-
ρίοδο 2004-2012 επί του διεθνούς εμπορίου του αγροτικού, του βιομηχανικού, του τομέα 
του μηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού μεταφορών και τέλος του τομέα των χη-
μικών. Μέσω της εκτίμησης ενός κατάλληλα εξειδικευμένου υποδείγματος εξίσωσης βαρύ-
τητας διαπιστώνεται πως πέραν των «κλασσικών» μεταβλητών που «παραδοσιακά» είθισται 
να συνθέτουν το κόστος εμπορίου, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν δείκτες όπως αυτοί της 
συνδεσιμότητας των ακτοπλοϊκών μεταφορών, του απαιτούμενου χρόνου για την υλοποίη-
ση μιας εξαγωγής καθώς επίσης και του αριθμού των απαιτούμενων εγγράφων για τη 
διεξαγωγή αυτής. 
 
Λέξεις-κλειδιά: διεθνές εμπόριο, κόστος εμπορίου, υπόδειγμα βαρύτητας 
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Abstract 
 

International trade costs in OECD countries 
 

International trade has grown enormously over the last few decades. The main reason for 
this increase in trade has undoubtedly been the decline in international trade costs, for 
example the decline in transportation costs and tariffs. Studies, which have discussed the 
issues concerning the measurement of trade costs and its impact on international trade have 
conceded that the literature is still in the early stages of understanding and measuring what 
the real costs are. Using a panel data of the latest available trade flows, across the 34 OECD 
member countries, this paper tries to assess and estimate the impact of trade costs on intern-
ational trade for the sectors of agriculture and manufacture for the 2004-2012 periods. 
Throughout a gravity equation model, we find that  –beyond the “classical” variables that 
affect the trade costs– maritime transport connectivity, the number of days such as the num-
ber of documents that are required for the export process are very important determinants of 
bilateral trade costs. 
 

Key-words: international trade, trade costs, gravity equation model 

 
Παρουσίαση κόστους εμπορίου 
 

Tο διεθνές εμπόριο έχει γνωρίσει ταχεία ανάπτυξη κατά τις τελευταίες δεκαετίες και σχε-
δόν όλες οι χώρες εμπλέκονται στη διαδικασία του διεθνούς εμπορίου σε βαθμό μεγαλύτε-
ρο απ’ ό,τι έπρατταν πριν 30 και 40 χρόνια. Η σημαντικότερη ίσως αιτία γι’ αυτήν την 
αύξηση θεωρείται η μείωση του κόστους εμπορίου, όπως για παράδειγμα η μείωση του κό-
στους μεταφοράς και των δασμών (Novy, 2013). 
 Ακόμα και στη σημερινή, ραγδαίως αυξανόμενα παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, το κό-
στος εμπορίου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση της δομής του διεθνούς 
εμπορίου, των επενδύσεων καθώς επίσης και της γεωγραφικής κατανομής της παραγωγής. 
Παρ’ όλο που η φορολογία σε πολλές χώρες βρίσκεται στο ιστορικά χαμηλό της, η πράξη 
απoδεικνύει πως το κόστος εμπορίου παραμένει εξαιρετικά υψηλό (Arvis et al., 2012). Το 
κόστος εμπορίου διαδραματίζει έναν από τους κρισιμότερους ρόλους στον καθορισμό του 
επιπέδου των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των χωρών. Παρ’ όλη τη σημασία του, λίγη 
βαρύτητα έχει δοθεί στη βιβλιογραφία αναφορικά με την μοντελοποίηση και την καταμέ-
τρηση της επίδρασής του στο διεθνές εμπόριο (Khan & Kalirajan, 2011). Επιπρόσθετα, 
σύμφωνα με τους Khan & Kalirajan (2011) είναι κοινή παραδοχή ‒ μεταξύ όλων των 
ερευνών που αφορούν την μέτρηση του κόστους εμπορίου ‒ πως η βιβλιογραφία βρίσκεται 
ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο όσον αφορά την κατανόησή του τι πραγματικά ορίζουμε ως 
κόστος εμπορίου και του τρόπου καταμέτρησής του. 
 Οι περισσότερες θεωρίες διεθνούς εμπορίου ορίζουν το κόστος εμπορίου ως το σύνο-
λο των παραγόντων που οδηγούν στη δημιουργία διαφοράς μεταξύ τιμής εξαγωγής ενός 
προϊόντος από μια συγκεκριμένη χώρα και τιμής εισαγωγής του ίδιου προϊόντος από μια  
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άλλη χώρα (Arvis et al. 2012). Είναι χαρακτηριστική η έρευνα των Anderson & Van 
Wincoop (2004), η οποία καταλήγει πως σε μια αντιπροσωπευτική, εύπορη χώρα το κό-
στος εμπορίου, ανέρχεται στο 170% της αξίας ενός αγαθού1. Η διάρθρωση αυτού του πο-
σοστού έχει ως εξής: 21% αντιστοιχεί στο κόστος μεταφοράς, 44% αντιστοιχεί στο κόστος 
που σχετίζεται με τα εμπόδια που προκαλεί στο εμπόριο η ύπαρξη «εθνικών εμποδίων» και 
55% σχετίζεται με τα κόστη διανομής και μεταπώλησης. Από το 44% που αντιστοιχεί στο 
κόστος εμπορίου που σχετίζεται με την ύπαρξη «εθνικών εμποδίων» ανάμεσα σε δύο χώ-
ρες που εμπορεύονται διμερώς ποσοστό 8% αποδίδεται σε κόστος φορολογίας, 7% αποδί-
δεται στο κόστος που δημιουργεί η ύπαρξη διαφορετικής γλώσσας, 14% αποδίδεται στη 
χρήση διαφορετικού νομίσματος, το 6% αποτελεί το κόστος της πληροφόρησης και το 3% 
σε κόστος για την ασφάλιση των προϊόντων. 
 Παρ’ όλη τη σημασία του κόστους εμπορίου ως «οδηγού» της γεωγραφικής κατανο-
μής της οικονομικής δραστηριότητας, οι περισσότερες συνεισφορές στην κατανόηση της 
συμβολής του παραμένουν αποσπασματικές και σχετίζονται μόνο με τον προσδιορισμό 
ορισμένων παραγόντων, που παραδοσιακά θεωρούνται συστατικά στοιχεία του κόστους 
εμπορίου καθώς επίσης και στον προσδιορισμό της επίδρασής τους στο ύψος των διεθνών 
εμπορικών ροών. 
 Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι ο προσδιορισμός της επίδρασης του 
κόστους εμπορίου στο ύψος των διεθνών εμπορικών συναλλαγών του αγροτικού τομέα 
στις χώρες του ΟΟΣΑ. Επιπρόσθετος στόχος είναι η ανάδειξη νέων παραγόντων ‒ πέραν 
αυτών που παραδοσιακά συνθέτουν το κόστος εμπορίου2 ‒ και ο προσδιορισμός της επί-
δρασης τους στις διμερείς εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Τρίτος 
στόχος αυτής, είναι η αντιπαραβολή αυτής της επίδρασης με την επίδραση που ασκεί το 
κόστος εμπορίου στο ύψος των διεθνών εμπορικών συναλλαγών του βιομηχανικού τομέα, 
του τομέα του μηχανολογικού και μεταφορικού εξοπλισμού και τέλος του τομέα των χημι-
κών στις ίδιες χώρες. Η δομή της εργασίας έχει ως εξής: στο επόμενο τμήμα (2) γίνεται 
περιγραφή του μοντέλου το οποίο χρησιμοποιείται για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, 
στη συνέχεια (3) αναλύεται λεπτομερώς η μεθοδολογία η οποία ακολουθείται, στο επόμενο 
τμήμα (4) παρατίθενται τα εκτιμώμενα αποτελέσματα όπως προέκυψαν από την εκτίμηση 
του μοντέλου, και στο τελευταίο τμήμα (5) παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύ-
πτουν από αυτή. 
 

 
Υπόδειγμα εξίσωσης βαρύτητας 
 

Σύμφωνα με τους Krugman & Obstfeld (2011) μια εμπειρική σχέση, γνωστή ως υπόδειγμα 
βαρύτητας, μας βοηθά να κατανοήσουμε την αξία του εμπορίου ανάμεσα σε δύο χώρες και 

                                                 
1  Επιπρόσθετα ο Feenstra (1998) αναφερόμενος στην κούκλα Barbie της εταιρείας Mattel, καταλήγει 

πως το κόστος εμπορίου αυτής, ανέρχεται στο 900% του κόστους παραγωγής της. 
2  Αυτοί οι παράγοντες είναι η γεωγραφική απόσταση που συνδέει τις δυο χώρες μεταξύ τους, η ύπαρξη ή 

μη κοινών συνόρων, γλώσσας, νομίσματος μεταξύ των δυο χωρών που εμπορεύονται διμερώς καθώς 
επίσης και συμμετοχή τους ή μη σε μια προτιμησιακή συμφωνία εμπορίου. 
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να διακρίνουμε τα εμπόδια που συνεχίζουν να περιορίζουν το διεθνές εμπόριο ακόμα και 
στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Από τη στιγμή που πρωτοεμφανίστηκε στο 
διεθνές εμπόριο από τον Tinbergen (1962), η εξίσωση βαρύτητας αποτελεί το πρωτεύον ερ- 
γαλείο για την αξιολόγηση των διμερών εμπορικών ροών (Deardorff, 1998). Οι Leamer & 
Levinsohn (1995) αναφέρουν πως η «ικανότητα της εξίσωσης βαρύτητας να προσεγγίζει 
τις διεθνείς εμπορικές ροές, την καθιστά μια από τις πιο αξιόπιστες εμπειρικές σχέσεις στα 
οικονομικά». Η βασική μορφή συσχετίζει το ύψος των εμπορικών ροών με το οικονομικό 
μέγεθος των χωρών που συναλλάσσονται και τη γεωγραφική απόσταση μεταξύ τους. 
 Σύμφωνα με τους Krugman & Obstfeld (2011, σ. 68), εξετάζοντας το συνολικό πα-
γκόσμιο εμπόριο, οι οικονομολόγοι έχουν βρει ότι μια εξίσωση σαν και αυτή που ακολου-
θεί, προβλέπει τον όγκο του εμπορίου ανάμεσα σε δύο χώρες με ικανοποιητική ακρίβεια, 

 i, j i j i , jT A Y Y / D= × ×  (1) 

όπου Α μια σταθερά, Ti,j η αξία του εμπορίου ανάμεσα στη χώρα i και τη χώρα j3 , Yi το 
ΑΕΠ της χώρας i, Yj το ΑΕΠ της χώρας j και Di,j η απόσταση των δύο χωρών. Δηλαδή, η 
αξία του εμπορίου ανάμεσα σε δύο οποιεσδήποτε χώρες είναι ανάλογη, με σταθερούς τους 
υπόλοιπους παράγοντες, με το γινόμενο των ΑΕΠ τους και μειώνεται με την απόσταση που 
τις χωρίζει4. Κατά τον Wall (2000), η θεώρηση της αποκλειστικής σχέσης ανάμεσα στην 
αξία του διμερούς εμπορίου, το επίπεδο του εισοδήματος των δύο εμπορικών εταίρων και 
το μέγεθος της μεταξύ τους γεωγραφικής απόστασης αποτελεί την τυπική (standard) διατύ-
πωση του Υποδείγματος Βαρύτητας. Το τυπικό Υπόδειγμα Βαρύτητας (standard gravity 
equation model) αποτελεί την πιο απλή και βασική μορφή του υποδείγματος στην έρευνα 
του διεθνούς εμπορίου. Θεωρώντας ως Υi και Yj το μέγεθος του εισοδήματος των κρατών i 
και j (AEΠ), Di,j τη γεωγραφική απόστασης που τα χωρίζει, α τη σταθερά της συνάρτησης 
και Ti,j την αξία των ροών εισαγωγών ή εξαγωγών από την χώρα i στη χώρα j, το τυπικό 
(standard) Υπόδειγμα εξίσωσης βαρύτητας έχει τη μορφή: 
 

 
β γ
i j

i , j δ
i , j

Y Υ
T

D
=  (2) 

 

όπου η αξία των διμερών εμπορικών ροών, και το ύψος του ΑΕΠ των δύο εμπορικών 
εταίρων, η γεωγραφική απόσταση ανάμεσα στις δύο χώρες και α, β, γ και δ οι εκτιμηθείσες 
παράμετροι. 
 Σύμφωνα με τους Head et al. (2008) για την εφαρμογή του τυπικού ΥΕΒ στην έρευνα 
διεθνούς εμπορίου και την εκτίμηση των παραμέτρων του, η κατάλληλη προσέγγιση, είναι 

                                                 
3  Ως αξία εμπορίου εννοείται το σύνολο των εμπορικών ροών (εισαγωγές και ή εξαγωγές) από την χώρα 

i στη χώρα j, καθώς επίσης και από τη χώρα j στη χώρα i. 
4  Συνηθίζεται να χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία η απόσταση μέγιστου κύκλου (great circle distance), 

δηλαδή η συντομότερη απόσταση μεταξύ δύο σημείων της επιφάνειας μιας σφαίρας και όχι η οδική χι-
λιομετρική απόσταση. Στην εκτίμηση των υποδειγμάτων εξίσωσης βαρύτητας χρησιμοποιείται η από-
σταση μεγίστου κύκλου μεταξύ των πρωτευουσών των δύο χωρών που εμπορεύονται διμερώς εκφρα-
σμένη σε χιλιόμετρα. 
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η χρησιμοποίηση φυσικών λογαρίθμων στη σχέση (2) ώστε να προκύψει το παρακάτω 
γραμμικό ως προς τις παραμέτρους του υπόδειγμα: 
 

 i j i , j i , jα β ln Y γ ln Y δ ln D s+ + + +  (3) 
 

 Η διατύπωση του τυπικού ΥΕΒ στη γραμμικό-λογαριθμική μορφή της σχέσης (3) 
αποτελεί και τη συνηθέστερη διατύπωση του τυπικού Υ.Ε.Β. όπως χρησιμοποιείται ευρέως 
στην έρευνα διεθνών εμπορικών ροών (Wall, 2002). Η γραμμική διατύπωση της σχέσης (3) 
βοηθά στην εκτίμηση των παραμέτρων α, β, γ και δ που πραγματοποιείται με την πολλα-
πλή παλινδρόμηση των δεδομένων του υποδείγματος με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου 
των ελαχίστων τετραγώνων, OLS (Frankel, 1997). 
 
 

Μεθοδολογία και περιγραφή δεδομένων 
 

Ακολουθώντας τους σκοπούς της έρευνας αναφορικά με την επίδραση του κόστους 
εμπορίου στο διεθνές εμπόριο, εκτιμήθηκε ένα κατάλληλα εξειδικευμένο υπόδειγμα εξίσω-
σης βαρύτητας. Το υπόδειγμα έχει την παρακάτω γραμμικό-λογαριθμική μορφή: 
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 όπου 
 k

i, j,tln M  δηλώνει την αξία των διμερών εισαγωγών της χώρας i, από τη χώρα j, για 

κάθε τομέα k, στο χρόνο t, 
 k

0a  είναι ο σταθερός όρος της εξίσωσης, 

 i,t j,tY και Υ  και είναι το ΑΕΠ της χώρας i και j αντίστοιχα το έτος t, 

 i,t j,tN και N  και είναι ο πληθυσμός της χώρας i και j αντίστοιχα το έτος t, 

 Di,j είναι η χιλιομετρική απόσταση που χωρίζει τις δυο χώρες που εμπορεύονται δι-
μερώς, 
 comborder είναι η ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 εάν οι χώρες i και j 
έχουν κοινά σύνορα και την τιμή 0 σε αντίθετη περίπτωση, 
 landlockedi, είναι η ψευδό-μεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 εάν οι χώρες i και 
j είναι ηπειρωτικές και την τιμή 0 σε αντίθετη περίπτωση, 
 comlang είναι η ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 εάν οι χώρες i και j 
έχουν κοινή γλώσσα και την τιμή 0 σε αντίθετη περίπτωση, 
 PTA είναι η ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 εάν οι χώρες i και j συμ-
μετέχουν από κοινού σε κάποια προτιμησιακή συμφωνία εμπορίου και την τιμή 0 σε αντί-
θετη περίπτωση, 

(4)
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 LSCi,t, LSCj,t  είναι δείκτης ο οποίος εκφράζει την ποιότητα των ακτοπλοϊκών μετα-
φορών των χωρών i5 και j αντίστοιχα κατά το έτος t, 
 timeexpi,t, timeexpj,t, είναι ο αριθμός των ημερών που απαιτούνται για την υλοποίηση 
μιας εξαγωγής από την χώρα i και j αντίστοιχα κατά το έτος t, 
 docexpi,t, docexpj,t, είναι ο αριθμός των εγγράφων που απαιτούνται για την υλοποίηση 
μιας εξαγωγής από την χώρα i και j αντίστοιχα κατά το έτος t, 
 k

i, j,ts  είναι ο διαταρακτικός όρος της εξίσωσης, 

 k
na  είναι οι εκτιμηθείσες παράμετροι. 

 

 Ακολουθώντας τους Skripnitchenko et al. (2004) καθώς επίσης και τους Baldwin et 
al. (2005) υιοθετήθηκε σκόπιμα η χρήση αποκλειστικά της αξίας των διμερών εισαγωγών 
και όχι της αξίας των εξαγωγών ή του συνόλου των εμπορικών συναλλαγών, όπως συνηθί-
ζεται, λόγω του ότι οι πρώτες θεωρούνται πιο αξιόπιστες από τις εξαγωγές. Το συγκεκρι-
μένο φαινόμενο αποδίδεται στο κίνητρο που έχει ο εξαγωγέας να παρουσιάζει αξία εξα-
γωγών μικρότερη της κανονικής για να πετύχει χαμηλότερη φορολογία. Επιπρόσθετα, η 
χρήση αποκλειστικά της αξίας των διμερών εισαγωγών δεν επηρεάζει τα εκτιμηθέντα απο-
τελέσματα καθώς οι εισαγωγικές ροές μιας χώρας προορισμού από μια χώρα προέλευσης 
είναι ταυτόχρονα εξαγωγικές ροές της χώρας προέλευσης στη χώρα προορισμού (Baldwin 
et al. 2005). 
 Το συγκεκριμένο υπόδειγμα παλινδρομήθηκε τέσσερις φορές με την χρήση της μεθόδου 
ελαχίστων τετραγώνων (OLS), μια για κάθε έναν από τους εξεταζόμενους τομείς. Δηλαδή 
τον αγροτικό, τον βιομηχανικό, του τομέα του μηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού 
μεταφορών και τέλος των τομέα των χημικών. Η ταξινόμηση που χρησιμοποιήθηκε για τον 
προσδιορισμό αυτών των τεσσάρων τομέων είναι η Τυποποιημένη Ταξινόμηση Διεθνούς 
Εμπορίου (SITC), στην τρίτη αναθεώρηση της και σε επίπεδο ανάλυσης δυο ψηφίων (two 
digit). Ο αγροτικός τομέας αντιπροσωπεύεται από τους κωδικούς 0, 1, 4 και 22, ο βιομηχα-
νικός τομέας από τον κωδικό 6, ο τομέας του μηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού 
μεταφορών από τον κωδικό 7 και τέλος ο τομέας των χημικών από τον κωδικό 5. 
 Αναφορικά με την προέλευση των δεδομένων, το ύψος των διμερών εισαγωγών 
μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ αντλήθηκε από τη βάση δεδομένων του Οργανισμού Ηνω-
μένων Εθνών (UNCOMTRADE) και μετράται σε δολάρια Αμερικής. Το ΑΕΠ και ο πλη-
θυσμός των χωρών του ΟΟΣΑ προέρχεται από την Παγκόσμια Τράπεζα (World Develop-
ment Indicators, World Bank). Να σημειωθεί πως τα ποσά των εισαγωγών και του ΑΕΠ 
μετρούνται σε δολάρια Αμερικής και αποπληθωρίστηκαν χρησιμοποιώντας τον Δείκτη 
Τιμών Καταναλωτή (Consumer Price Index) με έτος βάσης το 2010. Ο συγκεκριμένος 
δείκτης αντλήθηκε από το Boureau of Labor Statistics. Η απόσταση μεταξύ των χωρών 
αντλήθηκε από το CEPII και είναι η χιλιομετρική απόσταση που χωρίζει τις δυο πρωτεύ-
ουσες των χωρών που εμπορεύονται διμερώς σε ευθεία γραμμή ή αλλιώς απόσταση με-

                                                 
5  Ο συγκεκριμένος δείκτης έχει δομηθεί με βάση πέντε παράγοντες: 1) αριθμός πλοίων, 2) μεταφορική 

ικανότητα αυτών, 3) μέγιστο μέγεθος πλοίων, 4) αριθμός ακτοπλοϊκών εταιρειών και τέλος 5) αριθμός 
προσφερόμενων υπηρεσιών από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες που υπάγονται σε μια χώρα. 
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γιστου κύκλου. Τα δεδομένα που αφορούν τις μεταβλητές που αναφέρονται στον αριθμό 
των εγγράφων καθώς επίσης και τον αριθμό των ημερών που απαιτούνται για την υλοποίη-
ση μιας εξαγωγής αντλήθηκαν από την Παγκόσμια Τράπεζα (World Doing Business, 
World Bank). Τα δεδομένα που αφορούν τον δείκτη της ποιότητας της ακτοπλοϊκής 
συνδεσιμότητας (Liner Shipping Connectivity Index) αντλήθηκαν από το UNCTADSTAT. 
Τα δεδομένα για την ψευδό-μεταβλητή της κοινής ή μη συμμετοχής σε μια προτιμησιακή 
συμφωνία εμπορίου (PTA) αντλήθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (WTO). 
Τέλος τα δεδομένα για τις ψευδομεταβλητές της ύπαρξης κοινών συνόρων, της ύπαρξης 
κοινής γλώσσας καθώς επίσης και τις ηπειρωτικής ή μη χώρας αντλήθηκαν από το CEPII. 
 Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του παραπάνω υποδείγματος εί-
ναι μορφής πάνελ. Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται αποτελούνται 
θεωρητικά από ένα πάνελ (34 × 33 × 9) = 10.098 εγγραφών διμερών εισαγωγών. Συνεπώς 
για τους τέσσερις εξεταζόμενους τομείς συγκεντρώνονται συνολικά 40.932 παρατηρήσεις 
διμερών εισαγωγών. Συμπεριλαμβάνοντας τις παρατηρήσεις των δεκαέξι ανεξάρτητων με-
ταβλητών του εκτιμηθέντος υποδείγματος για τους τέσσερις εξεταζόμενους τομείς το σύ-
νολο των παρατηρήσεων του πάνελ ανέρχεται σε 202.500. 
 
 

Αποτελέσματα 
 

Για την εκτίμηση της επίδρασης του κόστους εμπορίου στο διεθνές εμπόριο των χωρών του 
ΟΟΣΑ αλλά και για την επίτευξη των δευτερευόντων ερευνητικών σκοπών, χρησι-
μοποιούνται τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα διμερών εισαγωγών, ανάμεσα στις 34 χώρες 
που απαρτίζουν τον οργανισμό, για την περίοδο 2004-2012, σε τέσσερις κλάδους διεθνούς 
εμπορίου. Τα αποτελέσματα των τεσσάρων παλινδρομήσεων (μιας ανά τομέα διεθνούς 
εμπορίου) του Υ.Ε.Β. της σχέσης (4), σύμφωνα με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 
παρουσιάζονται στον πίνακα (Πίνακας 1) που ακολουθεί. 
 Η πρώτη στήλη του πίνακα δείχνει τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων για τη χρήση 
των διμερών εισαγωγών του αγροτικού τομέα ως ανεξάρτητη μεταβλητή. Δίπλα σε κάθε 
εκτιμημένη παράμετρο παρατίθενται οι τιμές της στατιστικής t. Ομοίως παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα και για τους τρεις άλλους εξεταζόμενους τομείς. Στο κάτω μέρος του πίνακα 
ο αριθμός των εγγραφών των εμπορικών παρατηρήσεων6 που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε 
παλινδρόμηση καθώς επίσης και το R2 των παλινδρομήσεων. 
 Όπως γίνεται αντιληπτό από τον πίνακα το R2 της παλινδρόμησης για το διμερές 
εμπόριο του αγροτικού τομέα είναι 0.617. Ο βιομηχανικός τομέας, ο τομέας των εξοπλι-
σμών, καθώς επίσης και ο τομέας των χημικών παρουσιάζουν R2 0,762, 0,769 και 0,804 
αντίστοιχα. Αυτές οι σχετικά υψηλές τιμές του R2 υποδηλώνουν πως η συγκεκριμένη 
εξειδίκευση του υποδείγματος εξίσωσης βαρύτητας ενσωματώνει σημαντικό μέρος της 
διακύμανσης των διεθνών εμπορικών ροών μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. 
 
                                                 
6  Ο αριθμός του Ν διαφέρει εξαιτίας της ύπαρξης μηδενικών εμπορικών ροών. 
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Πίνακας 1. Εκτιμώμενα αποτελέσματα OLS  
 

 λογ.αγρ. στατ t λογ.βιομ. στατ. t λογ.μηχ. στατ t λογ.χημ. στατ t 
αεπ.εισ. 0.6803 31.23 0.7473 46.54 0.6943 41.12 0.6433 40.79 

αεπ.εξ. 0.5243 13.77 0.9453 33.71 0.7353 24.93 1.0983 39.96 

πληθ.εισ. 0.06383 6.18 0.09663 12.75 0.1093 13.73 0.1733 23.08 

πληθ.εξ. 0.1683 4.71 -0.09503 -3.63 0.4303 15.66 -0.1673 -6.51 

απόστ. -0.8663 -38.22 -1.0593 -63.63 -1.1653 -66.65 1.0073 -61.61 

έγγρ.εισ. -0.3723 -5.22 0.4343 8.25 0.4523 8.17 0.1662 3.23 

έγγρ.εξ. -0.107 -1.47 0.5493 10.18 -0.4263 -7.52 -1.0803 -20.46 

χρ.ημ.εισ. -0.3513 -6.4 -0.1102 -2.72 -0.3003 -7.03 0.0167 0.42 

χρ.ημ.εξ. -0.4523 -7.52 0.1753 3.97 -0.4063 -8.76 -0.289 -6.7 

ακτοπ.εισ. 0.2223 10.29 0.1483 9.33 0.07013 4.19 0.2213 14.19 

ακτοπ.εξ. 0.2213 10.46 0.2113 13.51 0.04101 2.5 0.2793 18.27 

γειτν. 1.1393 14.18 0.5513 9.29 0.0599 0.96 0.2803 4.83 

κ.γλώσσ. 0.6613 9.73 0.3773 7.51 0.1853 3.5 0.6613 13.47 

ηπειρ.εισ. -0.00376 -0.06 -0.0910 -1.84 0.2563 4.92  -0.2843 -5.87 

ηπειρ.εξ. 0.1972 2.99 -0.7953 -16.36 -0.8813 -17.23 -0.9443 -19.82 

συμφ.εμπ. 0.5263 9.9 0.1913 4.88 -0.3403 -8.29 0.2403 6.26 

σταθ. -10.793 0 -19.933 -31.86 -16.283 -24.74 -18.723 -30.55 

Ν 10063 0 10089 0 10098 0 10072 0 

R2 0.617 0 0.792 0 0.769 0 0.804 0 
 
1. 2 και 3 υποδηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%, 5% και 1% αντίστοιχα. 
 
 Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν πως η πλειοψηφία των μεταβλητών που συμπεριλαμ-
βάνονται στο υπόδειγμα έχουν το αναμενόμενο πρόσημο και είναι στατιστικά σημαντικές. 
Πιο αναλυτικά, οι εκτιμώμενες παράμετροι για το ΑΕΠ, τόσο από πλευράς εισαγωγέα όσο 
και από πλευράς εξαγωγέα, έχουν θετικό πρόσημο υποδηλώνοντας την βαρύνουσα σημα-
σία που έχει η οικονομική δραστηριότητα μιας χώρας στο ύψος των εμπορικών της συναλ-
λαγών. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η παράμετρος η οποία εκτιμήθηκε για την εισαγωγό 
χώρα όσον αφορά τον πληθυσμό. Διαπιστώνεται θετική επίδραση και στους τέσσερις εξε-
ταζόμενους τομείς με την αντίστοιχη τιμή να εκτιμάται μικρότερη όλων στον αγροτικό το-
μέα (0,063) και μεγαλύτερη στον τομέα των χημικών (0,173). 
 Αναφορικά με τη συνηθέστερη μεταβλητή, η οποία αντιπροσωπεύει το κόστος εμπο-
ρίου βιβλιογραφικά, δηλαδή την μεταβλητή της απόστασης, παρατηρείται από το πρόσημο 
και τις τιμές των εκτιμηθέντων παραμέτρων πως έχει μια ιδιαίτερα ισχυρή αρνητική 
επίδραση στο ύψος των διεθνών εμπορικών ροών μεταξύ των χωρών που εμπορεύονται 
διμερώς. Συγκεκριμένα, γίνεται αντιληπτό από τον πίνακα 4.1 πως μια αύξηση της απόστα-
σης κατά 1% μεταξύ των δυο χωρών που εμπορεύονται διμερώς, επιφέρει μείωση των 
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εμπορικών συναλλαγών κατά 0,866% για τον αγροτικό τομέα, 1,059% για τον βιομηχανικό 
τομέα, 1,165 για τον τομέα του μηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού μεταφορών και 
τέλος κατά 1,007% για τον τομέα των χημικών. Σε μια μετά-ανάλυση που διεξήχθη από 
τους Disdier & Head (2004) σε 1052 έρευνες, εκτιμήθηκε πως η μέση ελαστικότητα του 
όγκου των εμπορικών ροών ως προς την απόσταση είναι -0,89. 
 Όσον αφορά την μεταβλητή του αριθμού των εγγράφων που απαιτούνται για την υλο- 
ποίηση μιας εξαγωγής, παρατηρείται μεγάλη ασυμμετρία στην επίδραση που έχει στις 
εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα σε εισαγωγό και εξαγωγό χώρα. Χαρακτηριστική είναι η 
ασυμμετρία στον τομέα των χημικών όπου αύξηση των απαιτούμενων εγγράφων κατά 1%, 
οδηγεί σε αύξηση του ύψους των εμπορικών συναλλαγών κατά 0,166% από πλευράς 
χώρας – εισαγωγέα και μείωση κατά 1,08% από πλευράς χώρας εξαγωγέα. Εύλογο, αφού 
ουσιαστικά ο εισαγωγέας δεν έχει ιδιαίτερο όφελος ή ζημία, ενώ ο εξαγωγέας είναι ο άμε-
σα θιγόμενος από την καθυστέρηση που επιφέρει η συγκέντρωση ενός επιπλέον εγγράφου. 
 Όσον αφορά την μεταβλητή του αριθμού των ημερών που απαιτούνται για την 
υλοποίηση μιας εξαγωγής, σημαντική φαίνεται η επίδραση της στον αγροτικό τομέα. Πιο 
συγκεκριμένα, η εκτιμημένη παράμετρος για το αγροτικό εμπόριο είναι -0,351 και -0,452 
για το εισαγωγέα και τον εξαγωγέα αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες τιμές για τον τομέα των εξο-
πλισμών διαμορφώνονται σε -0,300 και -0,406. Κατά πολύ μικρότερη εμφανίζεται η επί-
δραση στον βιομηχανικό. Τα αποτελέσματα σχετικά με αυτή τη μεταβλητή είναι πιο αδύ-
ναμα σε σύγκριση με αυτά του Hummels (2001) ο οποίος εκτίμησε παράμετρο -0,8007 για 
τον τομέα των εξοπλισμών. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο Zaki (2009) δεν συμπεριφέ-
ρονται όλοι οι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας με τον ίδιο τρόπο στις μεταβολές 
των παραγόντων, οι οποίοι ευνοούν ή αποτρέπουν τη δημιουργία εμπορίου. Πιο συγκεκρι-
μενα, όπως υποδηλώνουν και τα αποτελέσματα του πίνακα 1, είναι απόλυτα λογικό ο αγρο-
τικός τομέας να εμφανίζει τις πιο ισχυρά αρνητικές παραμέτρους ως προς την μεταβλητή 
του αριθμού των ημερών που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας εξαγωγής, λόγω της 
φύσης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που τα καθιστά ιδιαίτερα ευπαθή. Όσον 
αφορά τις σχετικά υψηλές τιμές των εκτιμηθέντων παραμέτρων και για τον τομέα του 
εξοπλισμού σε βιομηχανία και μεταφορές, μπορούν εν μέρει να αποδοθούν στην ύπαρξη 
εποχικών ειδών, προϊόντων που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία καθώς επίσης 
και σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. 
 Συνεχίζοντας την ανάλυση του πίνακα με τον δείκτη (LSCI) που περιγράφει την ποιό- 
τητα της ακτοπλοϊκής συνδεσιμότητας, ο οποίος αντικατοπτρίζει ως ένα σημείο την ποιο-
τητα των υποδομών μιας χώρας ως προς τις θαλάσσιες μεταφορές, διαπιστώνεται η θετική 
συμβολή του σε όλους τους εξεταζόμενους κλάδους. Ο LSCI αποτελεί μέτρο του κατά πό-
σο καλά οι χώρες συνδέονται με το παγκόσμιο ακτοπλοϊκό δίκτυο. Την εξέχουσα σημασία 
του συγκεκριμένου δείκτη αναδεικνύει έκθεση του ESCAP (2012), σύμφωνα με την οποία 

                                                 
7  Το συγκεκριμένο γεγονός πιθανόν να οφείλεται στο ότι στο υπόδειγμα του ο Hummels δεν συμπεριέ-

λαβε τόσες μεταβλητές οι οποίες να επηρεάζουν το κόστος εμπορίου. Γεγονός το οποίο μπορεί να οδη-
γήσει σε υπερεκτίμηση της επίδρασης των χρησιμοποιηθέντων μεταβλητών, με τη έννοια ότι μπορεί να 
προσάπτεται σε αυτές επίδραση άλλων παραγόντων (Omitted variables bias) (Wooldridge, 2002). 
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ποσοστό άνω του 80% των αγαθών που εμπορεύονται διεθνώς, μεταφέρονται μέσω θα-
λάσσης. Συνεπώς, οι ακτοπλοϊκές υπηρεσίες, οι υποδομές των λιμένων καθώς επίσης και η 
συνδεσιμότητα μιας χώρας στο παγκόσμιο ακτοπλοϊκό δίκτυο αποτελούν καθοριστικούς 
παράγοντες στη διαμόρφωση του κόστους εμπορίου. Αξίζει να αναφερθεί πως ύστερα από 
μελέτη των παγκόσμιων μεγεθών, χώρες όπως η Κίνα, η ΗΠΑ και η Ιαπωνία, οι οποίες 
διακρίνονται για το μέγεθος των διεθνών εμπορικών ροών που εμφανίζουν, βρίσκονται 
μέσα στην πρώτη πεντάδα των χωρών με τον υψηλότερο LSCI. 
 Κλείνοντας την ανάλυση με την ερμηνεία των ψευδo-μεταβλητών που εμπεριέχονται 
στο μοντέλο, φαίνεται αναφορικά με την ψευδo-μεταβλητή της γειτνίασης πως η ισχυρό-
τερη θετική παράμετρος συναντάται στον αγροτικό τομέα, γεγονός που βρίσκεται σε από-
λυτη συμμόρφωση με την φύση των αγροτικών προϊόντων όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 
Συγκεκριμένα, για τον αγροτικό τομέα εκτιμάται θετική παράμετρος 1,139 υπερδιπλάσια 
από τον αμέσως επόμενο τομέα (βιομηχανικός 0,551). Σε συνέπεια με προηγούμενες έρευ-
νες βρίσκεται και η ψευδo-μεταβλητή της κοινής επίσημης γλώσσας μεταξύ των δυο χω-
ρών που εμπορεύονται διμερώς, για την οποία εκτιμάται θετική παράμετρος για όλους τους 
εξεταζόμενους τομείς. Ασαφή είναι τα αποτελέσματα σχετικά με την ψευδό-μεταβλητή της 
ηπειρωτικής ή μη χώρας. Επιπρόσθετα για τον αγροτικό και τον τομέα των εξοπλισμών δεν 
είναι στατιστικώς σημαντικά. Παρόλο που είναι κοινή παραδοχή πως στις ηπειρωτικές 
χώρες οι εμπορικές συναλλαγές καθίστανται περισσότερο κοστοβόρες εξαιτίας του υψηλού 
μεταφορικού κόστους καθώς επίσης και των πρόσθετων εμπορικών κοστών που δημιουρ-
γεί η χερσαία μεταφορά. 
 Τέλος, όσον αφορά την ψευδό-μεταβλητή της κοινής συμμετοχής των χωρών που 
εμπορεύονται διμερώς σε μια προτιμησιακή συμφωνία εμπορίου εκτιμάται θετική παρά-
μετρος για όλους του εξεταζόμενους τομείς πλην του βιομηχανικού. Γεγονός που μπορεί να 
αποδοθεί στην ύπαρξη συνθηκών εκτροπής εμπορίου. 
 
Συμπεράσματα 
 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να ποσοτικοποιήσει την επίδραση σημαντικού αριθμού παρα-
γόντων που διαμορφώνουν το κόστος εμπορίου, μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Η κατα-
νόηση του κόστους εμπορίου και των συστατικών που το απαρτίζουν είναι θεμελιώδους 
σημασίας ζήτημα για την καθοδήγηση των εργασιών για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων πο-
λιτικής που στοχεύουν στη μείωση αυτού. 
 Απ’ όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη εργασία η οποία δίνει αποτελέσματα σχετικά με την 
επίδραση των εγγράφων που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας εξαγωγής – αντιπροσω-
πεύοντας ως ένα βαθμό την γραφειοκρατική δομή των χωρών του ΟΟΣΑ – επί του ύψους 
των μεταξύ τους εμπορικών συναλλαγών. Επιτακτική κρίνεται η ανάγκη για μείωση του 
αριθμού αυτών καθώς δρουν ανασταλτικά στην ανάπτυξη εμπορικών ροών. Μειώνοντας 
τον αριθμό των εγγράφων ή ακόμα και εξαλείφοντας τον, καθώς θα μπορούσαν να αντικα-
τασταθούν από την ηλεκτρονική μορφή τους, μειώνεται η γραφειοκρατία, με συνέπεια να 
απλοποιούνται οι εμπορικές διαδικασίες. 



Ενότητα 1: Εμπορία και Κατανάλωση 

- 85 - 

 Ένα ακόμη εύρημα της εργασίας είναι πως ο απαιτούμενος χρόνος για την υλοποίηση 
μιας εξαγωγής επιδρά σημαντικά στις εμπορικές ροές μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Αυτή  
η επίδραση διαφοροποιείται μεταξύ των τομέων της οικονομίας και εντείνεται για τον 
αγροτικό τομέα, με τον τομέα του εξοπλισμού σε βιομηχανία και μεταφορές να ακολουθεί. 
Είναι απόλυτα λογικό ο αγροτικός τομέας να εμφανίζει τις πιο ισχυρά αρνητικές παραμε-
τρους ως προς την μεταβλητή του αριθμού των ημερών που απαιτούνται για την υλοποίηση 
μιας εξαγωγής, λόγω της φύσης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που τα καθιστά 
ιδιαίτερα ευπαθή. 
 Όσον αφορά τις σχετικά υψηλές τιμές των εκτιμηθέντων παραμέτρων και για τον το-
μέα του μηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού μεταφορών, μπορούν εν μέρει να από-
δοθούν στην ύπαρξη εποχικών ειδών, προϊόντων που σχετίζονται με την παραγωγική διαδι-
κασία καθώς επίσης και σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. 
 Τέλος, όπως υποδηλώνουν και τα αποτελέσματα του LSCI, για τη μείωση του κό-
στους εμπορίου μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως 
αυτοί της αποδοτικότητας της λειτουργίας των λιμένων, της βελτίωσης των υποδομών 
αυτών καθώς επίσης και της δέσμης και της ποιότητας των παρεχόμενων ακτοπλοϊκών 
υπηρεσιών που παρέχονται από κάθε χώρα μέλος. 
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Περίληψη 
 

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα επέδρασε με πολλούς τρόπους στις επιχειρήσεις και την 
απασχόληση και γενικά δοκιμάζει ολόκληρη την οικονομία. Μία σοβαρή συνέπεια για τις 
επιχειρήσεις είναι η χαμηλή ρευστότητα που τις αναγκάζει να αναμορφώσουν τις στρατη-
γικές τους.  
 Σε αυτή την εργασία, εξετάζεται η επίδραση της κρίσης έτσι όπως τη βιώνουν τα ανώ-
τερα στελέχη των Αγροτικών Συνεταιρισμών, προκειμένου να καταγράφει ο τρόπος αντί-
δρασης τους στη χαμηλή ρευστότητα, στη διαχείριση του δανεισμού, στα επενδυτικά σχέ-
δια, καθώς και οι αλλαγές που έγιναν σε οργανωτικό επίπεδο (π.χ. διαχείριση προσωπικού). 
Τέλος, προτείνονται πιθανές στρατηγικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους συνε-
ταιρισμούς σε έξοδο από την κρίση. 
 Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι στις μελλοντικές στρατηγικές τους, 
τα στελέχη που συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα, αποκλείουν την εγκατάλειψη δραστηριο-
τήτων και την πώληση περιουσιακών στοιχείων και εξοπλισμού και προωθούν τις εξα-
γωγές, τις επενδύσεις μάρκετινγκ και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των αγροτικών 
συνεταιρισμών. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Οικονομική Κρίση, Στρατηγικός Σχεδιασμός  
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Abstract 
 

Agricultural Cooperatives and Economic Crisis: 
Is there a way out? Executives' Perceptions 

 
The economic crisis in Greece has numerous consequences on businesses and employment, 
affecting the whole economy. A serious consequence of the crisis is the cash shortage in the 
market that forces businesses to reform and re–shape their strategies.  
 This paper conducts a strategic assessment of the Greek agricultural cooperatives in 
order to illustrate how they have reacted to the economic crisis and investigate their strate-
gic options for the next period. For this reason, a qualitative research has been carried out 
using in depth interviews with cooperative executives in order to illustrate their financial 
situation and their reaction to the crisis.  
 The results’ analysis, according to the cooperatives’ executives, show that their strate-
gies exclude abandoning activities, selling equipment and their real estate properties, while 
it involves exports, experienced personnel and marketing investments (such as cooperative 
products and brands) and the establishment of partnerships between agricultural coope-
ratives (i.e. in distribution channels). 
 
Key-words: Agricultural Cooperatives, Economic Crisis, Greece, Strategic Management 
 
 

Εισαγωγή 
 

Η οικονομική κρίση που δοκιμάζει ολόκληρη την Ελληνική οικονομία επιδρά με ποικίλους 
τρόπους τόσο στην απασχόληση όσο και στις επιχειρήσεις. Χαρακτηριστική είναι η πολύ 
χαμηλή ρευστότητα στην αγορά. Οι επιχειρήσεις σταματούν τις επενδύσεις, μειώνουν τους 
μισθούς και το προσωπικό τους. Από την άλλη, το υψηλό ποσοστό ανεργίας και η ταυτό-
χρονη μείωση στο εισόδημα των εργαζομένων τροφοδότησε έναν κύκλο ύφεσης που δεν 
μπορεί να σταματήσει χωρίς ριζικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις για το σύνολο της χώρας 
και των οικονομικών δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα και οι επιχειρήσεις πρέπει να μεταρ-
ρυθμίσουν και να επανασχεδιάσουν τις επιχειρηματικές τους στρατηγικές υιοθετώντας πιο 
εξεζητημένες λύσεις, προκειμένου αφενός να αντιμετωπίσουν την κρίση και αφετέρου να 
οδηγήσουν το σύνολο της οικονομίας στην μετά-κρίση εποχή. 
 Ο τομέας των τροφίμων στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει περίπου το 17% του συνολικού 
αριθμού των επιχειρήσεων, συμβάλλει στο 22% της συνολικής απασχόλησης και το 21% 
του ετήσιου κύκλου εργασιών της μεταποιητικής βιομηχανίας. Η σημασία λοιπόν του το-
μέα των τροφίμων για την ελληνική οικονομία είναι αδιαμφισβήτητη (ΙΟΒΕ, 2010). Ωστό-
σο, η συμβολή των αγροτικών συνεταιρισμών είναι μικρή στον τομέα των τροφίμων (σχε-
δόν 8% του συνόλου των επιχειρήσεων). Παρόλα αυτά ο ρόλος τους είναι ζωτικής σημα-
σίας για τη βελτίωση της κοινωνικo-οικονομικής κατάστασης τόσο των μελών τους όσο 



Ενότητα 2:  Συλλογικές Μορφές Οργάνωσης 

- 91 - 

και των τοπικών κοινοτήτων. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έχουν αυξήσει τη διαπραγματευ-
τική ισχύ των αγροτών και αποτελούν σημαντικό φορέα αγροτικής ανάπτυξης, καθώς 
συμβάλλουν στην οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών, ιδίως στις λιγότερο 
ευνοημένες περιφέρειες της Ελλάδα (Theodosiou et al., 2010; Chatzitheodoridis et al., 
2013). Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα κατέχουν σημαντικά μερίδια αγοράς στο 
ελαιόλαδο, τις επιτραπέζιες ελιές, το κρασί, και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Από την άλλη 
όμως, οι συνεταιρισμοί δημιουργούν, στο σύνολο τους, περιορισμένη αξία για τους αγρό-
τες-μέλη τους (Iliopoulos, 2012). Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στον αυξημένο αριθμό 
των «επιχειρησιακά ανενεργών » αγροτικών συνεταιρισμών. 
 Στην πραγματικότητα, πολλοί συνεταιρισμοί δεν εξυπηρετούν κανένα πραγματικό 
επιχειρηματικό σκοπό, αλλά η ύπαρξή τους έχει μόνο πολιτικά ερείσματα. Τις τελευταίες 
δεκαετίες, πολλά στελέχη συνεταιρισμών χρησιμοποίησαν τη θέση τους ως ένα πρώτο 
βήμα για μια πολιτική καριέρα είτε στο εθνικό είτε στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο (Δημάκης, 
2004). Η πολιτική παρέμβαση προς τους συνεταιρισμούς εμφανίζεται σταθερή μέσα στο 
χρόνο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1930, οι κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν τους αγροτι-
κούς συνεταιρισμούς ως εργαλείο δημόσιας πολιτικής για την παροχή αγροτικών πιστώ-
σεων, την οργάνωση των αγορών αλλά και για να επηρεάσουν πολιτικά τα μέλη τους 
(Patronis, 2002). Το κύριο εργαλείο κρατικής παρέμβασης στους αγροτικούς συνεταιρι-
σμούς ήταν μέσω της νομοθεσίας (Karafolas, 2005). Ο πειραματισμός με διαφορετικά νο-
μικά πλαίσια και ο παρεμβατισμός στα εσωτερικά θέματα οργάνωσης και τις επιχειρημα-
τικές αποφάσεις των αγροτικών συνεταιρισμών οδήγησε σε διόγκωση των οικονομικών και 
άλλων προβλημάτων των συνεταιρισμών κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και του 
1990, με αρνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα και την θέση τους στην αγορά.  
 Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί όμως πρέπει να ανταγωνιστούν με ιδιωτικές εταιρείες που 
εφαρμόζουν εξελιγμένες στρατηγικές διοίκησης και τεχνικές μάρκετινγκ. Μόλις πρόσφατα 
(μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1990) οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα έχουν αρχίσει 
συστηματικές προσπάθειες για να αναδιοργανώσουν την δομή τους και τις στρατηγικές που 
εφαρμόζουν. Πολλοί αγροτικοί συνεταιρισμοί, έχουν εμπλακεί πιο δραστήρια στη διαδικα-
σία παραγωγής τροφίμων δημιουργώντας τα δικά τους εμπορικά σήματα. Πολλοί από 
αυτούς επίσης παράγουν προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστα-
τευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΟΠ & ΠΓΕ) και έχουν υιοθετήσει στρατηγικές διαχεί-
ρισης και μάρκετινγκ παρόμοιες με τις ιδιωτικές εταιρείες, αποκτώντας μια νέα δυναμική. 
Ωστόσο, η εφαρμογή στρατηγικών εμπορίας είναι, σε γενικές γραμμές, αδύναμη και τα 
προϊόντα τους είναι λιγότερο διαφοροποιημένα από εκείνα των μεγάλων ιδιωτικών επι-
χειρήσεων τροφίμων (Sergaki & Semos, 2006; Salavou & Sergaki, 2013). Επιπλέον, η έλ-
λειψη στρατηγικής διαφοροποίησης, σε συνδυασμό με την εμμονή τους στην παραγωγή 
και όχι στο μάρκετινγκ (Kyriakopoulos et al, 2004) έκανε τους αγροτικούς συνεταιρισμούς 
της χώρας εξαιρετικά ευάλωτους (Benos et al, 2007) και αδύναμους να ανταποκριθούν στις 
ραγδαίες αλλαγές των αγορών (Novkovic & Power, 2005). Αυτό το έλλειμμα στρατηγικής, 
σε σύγκριση με ιδιωτικές επιχειρήσεις, έγινε ακόμη πιο σημαντικό με την εμφάνιση της 
οικονομικής κρίσης. 
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 Καθίσταται λοιπόν απαραίτητο να εξετάσουμε την στρατηγική προσέγγιση των αγρο-
τικών συνεταιρισμών, προκειμένου να διασαφηνίσουμε τις αντιδράσεις τους στην οικονο-
μική κρίση, αλλά και να προσδιορίσουμε τις στρατηγικές τους δράσεις για τα επόμενα 
χρόνια. Παρόλα αυτά, η έλλειψη επαρκών χρηματοοικονομικών στοιχείων για τις δραστη-
ριότητες των συνεταιρισμών καθιστά αναγκαία τη διερεύνηση των εκτιμήσεων των στελε-
χών τους, ως το μόνο τρόπο προκειμένου να σκιαγραφηθεί αδρομερώς η κατάσταση των 
αγροτικών συνεταιρισμών κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Σε αυτή τη κατεύ-
θυνση, μια αναλυτική μελέτη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2013 με τη χρήση 
συνεντεύξεων με στελέχη συνεταιρισμών από όλες σχεδόν τις περιοχές της χώρας.  
 Η υπόλοιπη εργασία χωρίζεται σε τρία τμήματα. Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει το 
σκεπτικό της μεθοδολογίας, τη σύνθεση του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε και 
τα χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών και των στελεχών τους που συμμετείχαν στη μελέ-
τη. Η τρίτη ενότητα ασχολείται με τα ευρήματα της έρευνας  και την αξιολόγηση των εναλ-
λακτικών στρατηγικών που είναι διαθέσιμες στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Η τελευ-
ταία ενότητα παρουσιάζει εν συντομία τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής. 

 
Μεθοδολογία  
 

Η έλλειψη στατιστικών δεδομένων και προηγουμένων μελετών απ’ τον Ελλαδικό χώρο για 
τη στρατηγική ανάλυση των αγροτικών συνεταιρισμών κατά τη διάρκεια της οικονομικής 
κρίσης καθιστά την ποιοτική-περιγραφική (qualitative) ανάλυση ουσιαστικά τη μόνη δια-
θέσιμη. Η παρούσα εργασία, σκιαγραφώντας τη σημερινή κατάσταση των συνεταιρισμών, 
έχει ως στόχο την παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων που μπορούν να αποτελέσουν 
λύσεις και επιλογές των διευθυντικών στελεχών των αγροτικών συνεταιρισμών για να αντι-
μετωπίσουν την περίοδο της κρίσης. Η ανάλυση βασίζεται στις αντιλήψεις και τις αντιδρά-
σεις στην οικονομική κρίση των στελεχών και των προέδρων των διοικητικών συμβούλιων 
των συνεταιρισμών. Είναι πεποίθησή μας, ότι μια τέτοια προκαταρκτική έρευνα θα μπο-
ρούσε να είναι χρήσιμη στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το μέλλον του τομέα 
αυτού. Η διατύπωση εναλλακτικών στρατηγικών διοίκησης είναι ένα εντελώς υποκειμενικό 
θέμα που απαιτεί την ανάλυση ποιοτικών χαρακτηριστικών και προβλέψεις μέσω μιας ανα-
λυτικής-ποιοτικής μεθοδολογίας. Οι αναλυτικές ποιοτικές μέθοδοι μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για δύο κύριους σκοπούς: για προγνωστικούς σκοπούς, δηλαδή για την διαμόρ-
φωση μελλοντικών σεναρίων μέσω των πληροφοριών που συγκεντρώνονται αλλά και για 
ενημερωτικούς σκοπούς συγκεντρώνοντας απόψεις και πληροφορίες σχετικά με ένα θέμα 
για το οποίο δεν υπάρχει προηγούμενη ενημέρωση. 
 Σε αυτή την εργασία, προκειμένου να αναδειχτούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι αγροτικοί συνεταιρισμοί πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με συνεταιριστικά στελέχη 
(πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων, γενικοί διευθυντές και διευθυντές τμημάτων, κυρίως 
του οικονομικού). Η συνέντευξη ως μέθοδος της ποιοτικής έρευνας γίνεται συνήθως 
πρόσωπο-με-πρόσωπο χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και άλλα μέσα όπως το τηλέφωνο. Για 
τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας, αρχικά στάλθηκε μια πρόσκληση σε στελέχη συ-
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νεταιρισμών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια έγινε μια υπενθύμιση μέσω 
τηλεφώνου, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτή την έρευνα. Τα θέματα της συνέντευξης 
ανακοινώθηκαν στους συμμετέχοντες δύο έως τρεις εβδομάδες πριν από τη συνέντευξη, ενώ 
χρησιμοποιήθηκαν και οι δυο τρόποι συνέντευξης (επιτόπια και μέσω τηλεφώνου).  
 Η συνέντευξη χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος υπάρχουν τα δημογραφικά 
στοιχεία του ερωτώμενου και στοιχεία της ταυτότητας των συνεταιρισμών τους. Στο δεύτε-
ρο μέρος υπάρχουν 2 ερωτήσεις πολλαπλών σημείων, από τις οποίες η μια αφορά τις τεχνι-
κές διαχείρισης που χρησιμοποιούνται από τους συνεταιρισμούς και μια δεύτερη (μια κλει-
στή ερώτηση με χρήση 7-βαθμιας κλίμακα Likert) που διερευνά τις πηγές χρηματοδότησης 
των συνεταιρισμών. Και οι δύο ερωτήσεις αναφέρονται σε δύο διακριτές περιόδους η πρώ-
τη περίοδος πριν από το 2009 (πριν την κρίση) και η δεύτερη περίοδος μετά το 2009 μέχρι 
και το 2013. Το τρίτο μέρος της συνέντευξης περιέχει μια πολλαπλή ερώτηση σχετικά με 
τις μελλοντικές στρατηγικές και τακτικές που πρέπει να ακολουθήσουν οι συνεταιρισμοί 
σύμφωνα με την άποψη του ερωτώμενου, για να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση.  
 Εν κατακλείδι, η έρευνα στοχεύει στο να απαντήσει σε δυο βασικά ερωτήματα: πρώ-
τον πώς η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και δεύτερον, 
ποία θα ήταν η καταλληλότερη στρατηγική διοίκησης για να ξεπεράσουν την οικονομική 
κρίση. Συνοψίζοντας, η ανάλυση που διενεργήθηκε στη παρούσα εργασία ενδείκνυται για 
τη μελέτη της τρέχουσας κατάστασης και την διαμόρφωση μελλοντικών προτάσεων 
στρατηγικής προς τα στελέχη των αγροτικών συνεταιρισμών. 

 
Ανάλυση και Αποτελέσματα  
 

Σε αυτή τη μελέτη έλαβαν μέρος σαράντα έξι (46) στελέχη αγροτικών συνεταιρισμών, 
σχεδόν απ’ όλη τη χώρα. Η θέση τους στην οργάνωση των συνεταιρισμών παρουσιάζεται 
στον Πίνακα 1. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γενικοί διευθυντές των αγροτικών συνεταιρι-
σμών έχουν τη μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία στη θέση που κατέχουν και το μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα εκπαίδευσης, που συνήθως περιλαμβάνει και μεταπτυχιακά. 
 Το δεύτερο χαρακτηριστικό που περιγράφει το δείγμα των συνεταιρισμών είναι η κύ-
ρια δραστηριότητα τους. Η πλειονότητα των αγροτικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα χαρα-
κτηρίζεται ως πολλαπλών σκοπών ασχολούνται δηλαδή, με περισσότερα από ένα προϊόντα 
και δραστηριότητες. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στο ερώ-
τημα: «ποια είναι η κύρια δραστηριότητα του συνεταιρισμού σας» Συνεπώς οι συνεταιρι-
σμοί που εντάσσονται στις κατηγορίες του πίνακα δεν αποκλείεται να ασχολούνται και με 
άλλες δραστηριότητες, τα στελέχη όμως που συμμετέχουν στην έρευνα εντάσσουν τον 
συνεταιρισμό τους στον συγκεκριμένο τομέα.  
 Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που επεξεργάζονται τρό-
φιμα και πιο συγκεκριμένα με τη μεταποίηση προϊόντων με τις ενδείξεις «Προστατευό-
μενης Ονομασίας Προέλευσης-ΠΟΠ» και «Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης-
PDI» ή και τα δύο. 
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Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά των στελεχών των ΑΣ  

Ερωτώμενοι  Ποσοστό 
Εμπειρία                   
στη Θέση 
(χρόνια)  

Εργασιακή 
Εμπειρία 
(χρόνια)  

Εκπαίδευση  
(1 = Βασική                         

9 Χρόνια,                            
4 = Μεταπτυχιακή, 

18 Χρόνια) 
Πρόεδροι ΔΣ 30,4%  (14) 10,3 22,8 1,7 
Γενικοί 
Διευθυντές 21,7%  (10) 13,7 20,0 3,5 

Διευθυντές 
Παράγωγης 17,4%    (8) 13,4 16,0 3,1 

Οικονομικοί 
Διευθυντές 30,4%  (14) 10,3 14,6 2,5 

Πηγή: Αποτελέσματα Έρευνας, 2013 

 
Πίνακας 2: Η κύρια δραστηριότητα των συνεταιρισμών που συμμετέχουν στην έρευνα 

(κατά δήλωση των ερωτώμενων)  
 

Κύρια Δραστηριότητα των ΑΣ  Ποσοστό 
(Παρατηρήσεις) 

Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων και Εφοδίων  26,00 % (12)  
Ελιές & Ελαιόλαδο 6,52 %   (3) 
Κρασί 13,04 %   (6) 
Τοπικά / Παραδοσιακά Προϊόντα & Γυναικείοι Συνεταιρισμοί 6,52 %   (3) 
Κονσερβοποιεία (Κυρίως ροδάκινα) 8,70 %   (4) 
Φρέσκα Φρούτα και Λαχανικά 39,13 % (18) 

Πηγή: Αποτελέσματα Έρευνας, 2013 
 

 
Πίνακας 3: Επεξεργασία τροφίμων, προϊόντα ΠΟΠ & ΠΓΕ από τους συνεταιρισμούς που 

συμμετέχουν στην έρευνα.  
 

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί που ασχολούνται με: Ποσοστό 
(Παρατηρήσεις) 

Επεξεργασία Τροφίμων (Γενικά)  60,00 % (28) 
Προϊόντα ΠΟΠ  17,40 %   (8) 
Προϊόντα ΠΓΕ 6,50 %   (3) 
Προϊόντα ΠΟΠ & ΠΓΕ (και τα 2) 0,02 %   (1)  

Πηγή: Αποτελέσματα Έρευνας, 2013 

 
 Μετά την εξέταση των χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων η υπόλοιπη ανάλυση χω-
ρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, εξετάζονται επιλεγμένοι δείκτες κατά την περίοδο 
πριν από την οικονομική κρίση και κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπως ο συνολικός κύκλος 
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εργασιών, οι εξαγωγές, ο αριθμός του προσωπικού (μόνιμου και εποχιακού), ο αριθμός των 
δραστηριοτήτων τους (έναρξη νέων και εγκατάλειψη παλαιών) και τέλος υπήρξε μια ερώτη-
ση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης αλλά και τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότη-
σης. Στο δεύτερο μέρος, γίνεται μια προσπάθεια να ομαδοποιηθούν οι απόψεις των στελεχών 
για την καταλληλότερη στρατηγική αντιμετώπισης της κρίσης. Στο τρίτο μέρος εξετάζεται 
κατά πόσο διαφέρουν οι προτεινόμενες στρατηγικές διαχωρίζοντας τους συμμετέχοντες σε 
ομάδες με βάση την κύρια δραστηριότητα των αγροτικών συνεταιρισμών που αντιπροσω-
πεύουν και σε ομάδες ανάλογα με τη θέση που κατέχουν στο συνεταιρισμό. 

 
Πινάκας 4: Αλλαγές στα βασικά μεγέθη των συνεταιρισμών πριν και κατά τη διάρκεια της 

κρίσης 
 

 

Εμπορία 
Αγροτικών 
Προϊόντων   

και                 
Εφοδίων 

Ελιές         
& 

Ελαιόλαδο 
Κρασί 

Τοπικά / 
Παραδοσιακά 

Προϊόντα                 
& Γυναικείοι 
Συνεταιρισμοί 

Κονσερβοποιεία 
(Κυρίως 

ροδάκινα)  

Φρέσκα 
Φρούτα 

και 
Λαχανικά 

Κύκλος  
Εργασιών Αύξηση Αύξηση Αύξηση Μείωση Αύξηση  Μείωση 

Εξαγωγές Αύξηση Αύξηση Αύξηση Αύξηση Αύξηση Αύξηση 

Αριθμός  
Μονίμου 
προσωπικού  

Μείωση Σταθερό Μείωση Μείωση Αύξηση Μικρή 
Μείωση 

Part time 
Προσωπικό  

Μικρή  
Αύξηση 

Μικρή 
Αύξηση Σταθερό Μείωση Σταθερό Σταθερό 

Μη μισθολογικά 
κίνητρα  Σταθερό Σταθερό Σταθερό Σταθερό Μικρή                       

Αύξηση 
Μικρή 

Αύξηση 

Περικοπή 
δραστηριοτήτων 

Μικρή   
Μείωση Σταθερό Μικρή 

Μείωση 
Μικρή                    

Αύξηση Σταθερό Μικρή 
Αύξηση 

Έναρξη 
δραστηριοτήτων Αύξηση Μείωση Αύξηση Μείωση Αύξηση Σταθερό 

Σύναψη νέων 
δανείων Μείωση Σταθερό Μείωση Μείωση Σταθερό Μείωση 

Πηγή: Αποτελέσματα Έρευνας, 2013 
Σημείωση: Η μικρή αύξηση ή μείωση αναφέρεται σε οριακά θετική ή αρνητική μεταβολή του δείκτη. 

 
 Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τις τάσεις σε βασικά μεγέθη των συνεταιρισμών όπως πα-
ρουσιαστήκαν από τα στελέχη τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εμφανίζεται μια αύξηση 
του κύκλου εργασιών έκτος από αυτούς που ασχολούνται με τα φρούτα και τα λαχανικά 
αλλά και στους γυναικείους συνεταιρισμούς (παραδοσιακά / τοπικά προϊόντα). Τα στελέχη 
των συνεταιρισμών σημειώνουν ότι υπάρχει επίσης μια αύξηση των εξαγωγών τους. Το 
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φαινόμενο αυτό εξηγείται πιθανώς από τη μείωση της εγχώριας κατανάλωσης, που τους 
ανάγκασε να αναζητήσουν νέες αγορές στο εξωτερικό.  
 Από την άλλη ωστόσο πλευρά τα στελέχη των συνεταιρισμών αναφέρουν μια μείωση 
στο προσωπικό τους είτε μόνιμο είτε εποχιακό, ενώ μεικτές είναι οι τάσεις στην έναρξη 
νέων δραστηριοτήτων και στην εγκατάλειψη κάποιων παλαιών. Η κατάσταση αυτή δείχνει 
ότι οι συνεταιρισμοί μπορεί να στρέφονται σε αγορές του εξωτερικού απλά και μόνο για να 
πουλήσουν την πλεονασματική παραγωγή τους χωρίς όμως να κάνουν τις απαραίτητες 
επενδύσεις και έναρξη δραστηριοτήτων για να διεκδικήσουν αποτελεσματικά ένα μόνιμο 
μερίδιο αγοράς. 
 Έχοντας υπόψη την μειωμένη ρευστότητα στην ελληνική αγορά, (Manifava, 2013), το 
επόμενο θέμα που εξετάσθηκε ήταν η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αλλά και οι ευκαιρίες 
χρηματοδότησης για τις διάφορες κατηγορίες των συνεταιρισμών (Πίνακας 5).  
 
Πίνακας 5:  Ευκολία πρόσβασης σε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης πριν και κατά τη 

διάρκεια της οικονομικής κρίσης.  
 

Περίοδος 

Ευκολία 
Εξεύρεσης 

Χρηματοδότησης 

Χρηματοδότηση 
από τα Μέλη 

Χρηματοδότηση  
από το Κράτος / 

ΕΕ 

Χρηματοδότηση  
από Τράπεζες 

’06-’09 ’09-’12 ’06-’09 ’09-’12 ’06-’09 ‘09-’12 ’06-’09 ‘09-’12 

Εμπορία Αγρο-
τικών Προϊόντων 
και Εφοδίων 

6,40 4,30 2,44 2,33 2,00 2,11 5,67 3,89 

Ελιές & 
Ελαιόλαδο 5,00 1,00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Κρασί 5,20 1,60 3,20 4,20 2,60 1,20 3,20 2,20 

Τοπικά / Παραδο-
σιακά Προϊόντα               
& Γυναικείοι 
Συνεταιρισμοί 

5,33 1,00 4,33 3,67 5,33 1,00 2,67 1,00 

Κονσερβοποιεία 
(Κυρίως ροδάκινα) 6,75 4,50 5,00 3,75 4,50 3,75 6,67 5,33 

Φρέσκα Φρούτα 
και Λαχανικά 4,75 2,08 4,31 4,85 3,33 2,42 5,00 1,83 

 

Πηγή: Αποτελέσματα Έρευνας, 2013 
Σημείωση: ’06-’09 αναφέρεται στην προ-κρίσης εποχή και ’09-’12 αναφέρεται στην εποχή της 

κρίσης, 1 = min 7 = max 
 
 Τα στελέχη των συνεταιρισμών ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης είναι πιο 
δύσκολο να έχουν πρόσβαση σε πόρους, ιδίως από ιδιωτικές τράπεζες αλλά και τα ευρω-
παϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Σταθερή πηγή χρηματοδότησής τους είναι μέλη τους και θα 
ήταν λογικό την περίοδο της κρίσης να στραφούν πιο έντονα σ’ αυτά, ωστόσο, δεν υπάρχει 
μια σαφής τάση. Η παρατήρηση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα για μια πο-



Ενότητα 2:  Συλλογικές Μορφές Οργάνωσης 

- 97 - 

σοτική έρευνα σε αυτόν τον τομέα εξετάζοντας αφενός τι θα κάνει τους Έλληνες παραγω-
γούς να επενδύσουν περισσότερο στους συνεταιρισμούς τους και αφετέρου κατά πόσο οι 
συνεταιρισμοί θα μπορούσαν να παρακινήσουν τα μέλη τους να συμμετάσχουν στα επεν-
δυτικά τους σχέδια. Οι επενδύσεις στον αγροτικό τομέα πάντα υστερούσαν σε σχέση με 
τους άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και ίσως αυτό το κενό θα μπορούσε 
να καλυφθεί εν μέρει από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Μια πρόσφατη μελέτη για την 
περιοχή της Θεσσαλίας για τη δεκαετία του 2000, έδειξε ότι η γεωργία έλαβε μόνο το 9,5% 
των επενδύσεων που χρηματοδοτείται από το δημόσιο στην περιοχή, έναντι 64,5% για τη 
βιομηχανία και το 26% για τον τουρισμό (Karafolas, 2013). 
 Το δεύτερο μέρος της ανάλυσης επικεντρώνεται στα μελλοντικά σχέδια της διοίκησης 
των συνεταιρισμών. Σε αυτό το μέρος της ανάλυσης, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να κατα-
τάξουν (με τη χρήση 7βαθμιας κλίμακας Likert) μια σειρά διοικητικών πρακτικών – στρα-
τηγικών. Οι στρατηγικές διοίκησης με την υψηλότερη προτεραιότητα και με τη χαμηλό-
τερη προτεραιότητα παρουσιάζονται στον πίνακα 6. Για όλα σχεδόν τα είδη των συνε-
ταιρισμών, αποτελεί προτεραιότητα η επέκταση των εξαγωγών τους, η επένδυση στο μάρ-
κετινγκ και η δημιουργία επώνυμων προϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι οινοποιητικοί 
συνεταιρισμοί τοποθετούν ψηλά στις προτεραιότητές τους την αναδιάρθρωση των δραστη-
ριοτήτων τους με στόχο την επέκταση σε νέες αγορές, αλλά και τη στροφή σε προϊόντα 
τοπικού ενδιαφέροντος. 
 Οι συνεταιρισμοί φρούτων και λαχανικών θέτουν ως προτεραιότητα τη δημιουργία 
δικτύων συνεργασίας. Συνεταιριστικά δίκτυα, στρατηγικές συμμαχίες ακόμη και συγχω-
νεύσεις θα μπορούσαν να επιτρέψουν τη συγκέντρωση και διαχείριση της αγροτικής 
προσφοράς. Μια τέτοια προσέγγιση θα καθιστούσε δυνατή την παροχή αγροτικών προϊό-
ντων σε ανταγωνιστικό κόστος. Λαμβάνοντας υπόψη την έντονη πίεση που ασκείται από 
τα κανάλια διανομής και τις υπεραγορές στις τιμές των αγροτικών προϊόντων, η στρατη-
γική αυτή θα μπορούσε να είναι συμβατή με μια στρατηγική μείωσης του κόστους μέσω 
της συγκέντρωσης της γεωργικής παραγωγής. Η παρατήρηση αυτή χρειάζεται περαιτέρω 
ποσοτική έρευνα για να εξετάσει ποια εναλλακτική στρατηγική (συμμαχίες, δίκτυα ή 
συγχωνεύσεις) θα μπορούσε να είναι εφικτή. 
 Όλα τα στελέχη των συνεταιρισμών έδωσαν χαμηλή προτεραιότητα σε στρατηγικές 
διοίκησης που ασχολούνται με την εγκατάλειψη δραστηριοτήτων, εξοπλισμού, μηχανημά-
των και πώληση ακινήτων. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί είναι σε γενικές γραμμές συνεται-
ρισμοί πολλαπλών σκοπών που ασχολούνται με πολλά προϊόντα και δραστηριότητες. 
Ωστόσο, δε φαίνεται να είναι μια ελκυστική επιλογή για τις διοικήσεις των συνεταιρισμών 
να εγκαταλείψουν κάποιες από τις δραστηριότητες τους. Πολλές φορές στο παρελθόν 
υπήρξαν προσπάθειες για να αναγκαστούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί να συγχωνεύσουν 
τις δραστηριότητές τους σε μια ενιαία συνεταιριστική οργάνωση χωρίς ωστόσο κανένα 
αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, υπήρχαν οκτώ ελαιοπαραγωγικοί συνεταιρισμοί στο νομό 
Χανίων (Oustapassidis et al., 2000). Γενικά, ο αριθμός των συνεταιρισμών παραμένει πολύ 
υψηλός σε σχέση με τις ανάγκες των αγροτών αλλά και της ζήτησης της αγοράς (Illio-
poulos, 2012). Μια πρώτη εξήγηση για αυτήν την απροθυμία των αγροτικών συνεταιρι-
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σμών να συγχωνευθούν σε μεγαλύτερες επιχειρηματικές μονάδες εξηγείται εν μέρει από 
την απροθυμία των ηγετών τους να εγκαταλείψουν, μερικές φορές, τους ρόλους διοίκησης 
που κατέχουν, ως αποτέλεσμα της μείωσης των διαθέσιμων θέσεων του οργανισμού μετά 
τη συγχώνευση (Iliopoulos & Valentinov, 2012). 
 
 
Πίνακας 6: Πιθανές στρατηγικές για το μέλλον των αγροτικών συνεταιρισμών (ανά 

δραστηριότητα)  
 

 

Εμπορία 
Αγροτικών 
Προϊόντων 

και 
Εφοδίων 

Ελιές & 
Ελαιόλαδο Κρασί 

Τοπικά / 
Παραδοσιακά 
Προϊόντα & 
Γυναικείοι 

Συνεταιρισμοί 

Κονσερβοποιεία 
(Κυρίως 

ροδάκινα)  

Φρέσκα 
Φρούτα και 
Λαχανικά 

Πρώτη 
Προτεραιότητα  

Αξιοποίηση 
ακίνητης 

περιουσίας 

Εξαγωγές  

Αναδιάρθρωση 
Δραστηριοτήτων 

σε προϊόντα 
τοπικού 

ενδιαφέροντος 

Εξαγωγές 

Επενδύσεις σε 
θέματα εμπορίας 

μάρκετινγκ, 
Σήματα, 

Διαφήμιση, κλπ 

Αναδιάρθρωση 
Δραστηριοτήτων 
με επέκταση σε 
άλλες αγορές 

Προστατευτικά 
μέτρα για τους 
συνεταιρισμούς 

(Με αλλαγές στο 
νομοθετικό 
πλαίσιο των 

συνεταιρισμών)  

Συγχωνεύσεις με 
άλλες 

συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις με 

παρόμοιες 
δραστηριότητες 

Χρήση άλλων 
μορφών 

συνεργασίας 
π.χ.  κοινά 

δίκτυα διανομής 
με ιδιωτικές ή 

συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις 

Τελευταία 
Προτεραιότητα 

Πώληση 
γραμμών 

παραγωγής 
& πάγιου 

εξοπλισμού 
παραγωγής 

Εγκατάλειψη  
αριθμού 

δραστηριοτήτων 

Εγκατάλειψη 
αριθμού 

δραστηριοτήτων 

Συγχωνεύσεις με 
άλλες 

συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις με 

παρόμοιες 
δραστηριότητες 

Εγκατάλειψη αριθμού 
δραστηριοτήτων 

Πώληση γραμμών παραγωγής & πάγιου εξοπλισμού παραγωγής 

Πηγή: Αποτελέσματα Έρευνας, 2013 
 
 Στο τρίτο μέρος της ανάλυσης παρουσιάζονται οι στρατηγικές που είναι σημαντικά 
διαφορετικές ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε η 
ανάλυση διακύμανσης (one way ANOVA) με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 15, 
προκείμενου να διερευνηθούν ποιες από τις προτεινόμενες στρατηγικές αξιολογούνται 
διαφορετικά από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Οι συμμετέχοντες ομαδοποιηθήκαν ανά 
είδος δραστηριότητας του συνεταιρισμού που ανήκουν και ανά θέση την οποία κατέχουν 
στο συνεταιρισμό. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για όσες από τις προτεινόμενες 
στρατηγικές αντιμετωπίζονται διαφορετικά παρουσιάζονται στον πίνακα 7α και 7β. 
 Από τις απαντήσεις των στελεχών στους πίνακες 7α και 7β φαίνεται ότι ανάλογα την 
θέση των ερωτώμενων στο συνεταιρισμό αλλά και με βάση την κύρια δραστηριότητα του 
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συνεταιρισμού δίνεται βαρύτητα σε διαφορετικές στρατηγικές ανάλογα με την ομαδο-
ποίηση των ερωτώμενων. Για παράδειγμα, όταν γίνεται ομαδοποίηση ανά θέση οι σημαντι-
κότερες διαφορές των στρατηγικών έχουν να κάνουν με την λειτουργιά των συνεταιρισμών 
σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου ενώ όταν γίνεται ομαδοποίηση ανά δραστηριότητα τότε το 
ενδιαφέρον φαίνεται να είναι στις επιμέρους τακτικές που θα εφαρμοστούν για την 
καθημερινή λειτουργία και απόδοση του συνεταιρισμού. 
 
Πίνακας 7α: Αξιολόγηση πιθανών στρατηγικών ανάλογα με τη θέση του ερωτώμενου  
 

Στρατηγική Θέση Ερωτώμενου N Mean Std. 
Dev. F Sig. 

Αξιοποίηση ακίνητης 
περιουσίας (π.χ. ενοικίαση                 
σε τρίτους) 

Πρόεδροι ΔΣ 14 3.14 2.214 4.754 .006 

Γενικοί Διευθυντές 10 6.00 1.563     

Διευθυντές Παράγωγης 8 4.50 1.927     

Οικονομικοί Διευθυντές 14 5.07 1.817   

Σύνολο 46 4.59 2.146     

Αλλαγή καταστατικών – 
κριτήρια λειτουργίας και 
ελέγχου της διοίκησης   

Πρόεδροι ΔΣ 14 4.57 2.209 3.367 .027 

Γενικοί Διευθυντές 10 4.90 1.792   

Διευθυντές Παράγωγης 8 6.88 .354     

Οικονομικοί Διευθυντές 14 6.36 1.082     

Σύνολο 46 5.59 1.821   

Αναζήτηση στελεχών                       
(και γενικού διευθυντή) στον 
ιδιωτικό τομέα / με τεχνικές 
ιδιωτικών επιχειρήσεων 

Πρόεδροι ΔΣ 14 3.86 1.834 5.260 .004 

Γενικοί Διευθυντές 10 5.00 1.886     

Διευθυντές Παράγωγης 8 5.25 1.165   

Οικονομικοί Διευθυντές 14 5.93 1.730   

Σύνολο 46 4.98 1.856   

Αλλαγές στο νομοθετικό 
πλαίσιο (των συνεταιρισμών)  
Με προστατευτικά μέτρα για 
τους συνεταιρισμούς   

Πρόεδροι ΔΣ 14 4.71 2.463 3.477 .024 

Γενικοί Διευθυντές 10 4.20 2.486   

Διευθυντές Παράγωγης 8 5.63 1.996   

Οικονομικοί Διευθυντές 14 6.57 .646   

Σύνολο 46 5.33 2.150   

Πηγή: Αποτελέσματα Έρευνας, 2013 
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Πίνακας 7β: Αξιολόγηση πιθανών στρατηγικών ανά είδος συνεταιρισμού  

Στρατηγική  Είδος Συνεταιρισμών   N Mean Std. 
Dev. F Sig. 

Εγκατάλειψη αριθμού 
δραστηριοτήτων  
  

Εμπορία Αγρ. Προϊόντων &Εφοδίων 12 2,67 2,015 2,770 0,031 
Ελιές & Ελαιόλαδο 3 2,00 1,732     
Κρασί 6 2,67 2,422     
Παραδοσιακά Προϊόντα & Γυναικείοι  3 3,33 2,082   
Κονσερβοποιεία  4 1,25 0,500   
Φρέσκα Φρούτα & Λαχανικά 18 1,06 0,236     
Σύνολο 46 1,91 1,644   

Επενδύσεις σε νέες γραμμές 
παραγωγής & πάγιο 
εξοπλισμό  
  

Εμπορία Αγρ. Προϊόντων &Εφοδίων 12 5,50 1,679 2,518 0,045 
Ελιές & Ελαιόλαδο 3 6,00 1,000   
Κρασί 6 5,17 1,941     
Παραδοσιακά Προϊόντα & Γυναικείοι  3 6,67 0,577     
Κονσερβοποιεία  4 5,50 1,732   
Φρέσκα Φρούτα & Λαχανικά 18 3,67 2,249     
Σύνολο 46 4,85 2,076     

Επέκταση δραστηριοτήτων 
σε εμπορικές και αστικές 
π.χ. εμπορικά κέντρα,  

Εμπορία Αγρ. Προϊόντων &Εφοδίων 12 4,33 2,309 3,089 0,019 
Ελιές & Ελαιόλαδο 3 4,00 2,646     
Κρασί 6 5,50 1,225     
Παραδοσιακά Προϊόντα & Γυναικείοι  3 6,33 1,155   
Κονσερβοποιεία  4 2,50 0,577   
Φρέσκα Φρούτα & Λαχανικά 18 3,17 1,757   
Σύνολο 46 3,98 2,049   

Αξιοποίηση ακίνητης 
περιουσίας (π.χ. ενοικίαση 
σε τρίτους) 

Εμπορία Αγρ. Προϊόντων &Εφοδίων 12 6,17 1,337 3,709 ,007 
Ελιές & Ελαιόλαδο 3 5,67 1,528   
Κρασί 6 4,83 2,229   
Παραδοσιακά Προϊόντα & Γυναικείοι  3 5,00 2,646   
Κονσερβοποιεία  4 4,25 2,363   
Φρέσκα Φρούτα & Λαχανικά 18 3,28 1,904   
Σύνολο 46 4,59 2,146   

Δραστηριότητα σε προϊόντα 
τοπικού ενδιαφέροντος 

Εμπορία Αγρ. Προϊόντων &Εφοδίων 12 5,33 2,103 2,420 0,052 
Ελιές & Ελαιόλαδο 3 5,67 2,309   
Κρασί 6 6,33 1,211   
Παραδοσιακά Προϊόντα & Γυναικείοι  3 6,33 0,577   
Κονσερβοποιεία  4 4,25 2,630   
Φρέσκα Φρούτα & Λαχανικά 18 3,72 2,081   
Σύνολο 46 4,83 2,163   

Δραστηριότητα σε  αγορές 
Αγροτών (λιανική πώληση) 

Εμπορία Αγρ. Προϊόντων &Εφοδίων 12 4,33 2,498 2,779 0,030 
Ελιές & Ελαιόλαδο 3 4,67 2,082   
Κρασί 6 5,67 1,366   
Παραδοσιακά Προϊόντα & Γυναικείοι  3 6,33 0,577   
Κονσερβοποιεία  4 2,50 2,380   
Φρέσκα Φρούτα & Λαχανικά 18 3,00 2,114   
Σύνολο 46 3,98 2,324   

Συγχωνεύσεις με άλλες 
συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις με παρόμοιες 
δραστηριότητες  

Εμπορία Αγρ. Προϊόντων &Εφοδίων 12 5,08 1,881 2,570 0,042 
Ελιές & Ελαιόλαδο 3 6,33 1,155   
Κρασί 6 3,83 1,472   
Παραδοσιακά Προϊόντα & Γυναικείοι  3 2,67 2,887   
Κονσερβοποιεία  4 6,50 1,000   
Φρέσκα Φρούτα & Λαχανικά 18 5,06 1,697   
Σύνολο 46 4,96 1,885   

Συλλογική πρωταρχική 
διαφήμιση. Από τον 
συνεταιρισμό  

Εμπορία Αγρ. Προϊόντων &Εφοδίων 12 5,58 2,109 2,458 0,049 
Ελιές & Ελαιόλαδο 3 6,67 0,577   
Κρασί 6 4,83 1,602   
Παραδοσιακά Προϊόντα & Γυναικείοι  3 5,33 2,082   
Κονσερβοποιεία  4 4,50 1,000   
Φρέσκα Φρούτα & Λαχανικά 18 3,61 2,004   
Σύνολο 46 4,67 2,034   
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Συμπεράσματα 
 

Η ανάλυση που διεξήχθη στην προηγούμενη ενότητα απεικονίζει την αντίδραση των αγρο-
τικών συνεταιρισμών στην οικονομική κρίση και παρέχει πληροφορίες για τη δημιουργία 
στρατηγικών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης μπορούν να παρέχουν χρήσιμες κατευθύνσεις στα διοικητικά συμβούλια των 
συνεταιρισμών και όχι μόνο, για το πώς να αντιμετωπίσουν αυτή τη δύσκολη οικονομική 
κατάσταση. 
 Αναφορικά με την αντίδραση στην κρίση πρέπει αρχικά να σημειωθεί ότι οι αγροτικοί 
συνεταιρισμοί αύξησαν τις εξαγωγές τους. Αυτό έχει αναφερθεί από όλους τους συμμε-
τέχοντες και θεωρείται ως ένα κύριο σημείο των μελλοντικών σχεδίων στρατηγικής τους. 
Ωστόσο, τα στελέχη των συνεταιρισμών φαίνονται μάλλον απρόθυμα ή δυσκολεύονται γε-
νικότερα να ξεκινήσουν νέες δραστηριότητες μιας και δεν ενδιαφέρονται για την αγορά 
νέων περιουσιακών στοιχείων και ως εκ τούτου δεν αναζητούν τυχόν πρόσθετες πηγές 
χρηματοδότησης. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι από τους συνεταιρισμούς (εκτός 
από αυτούς που ασχολούνται με τα κονσερβοποιημένα φρούτα) προσπαθούν να μειώσουν 
το προσωπικό τους (και κατά συνέπεια το κόστος εργασίας τους), ανεξάρτητα από το αν 
είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 
 Το δεύτερο σημείο που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι ανεξαρτήτου δραστηριότητας 
όλοι οι συνεταιρισμοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρηματοδότηση της λειτουργία τους. 
Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, είναι πιο εύκολο να αναζητήσουν χρηματοδότηση μετα-
ξύ των μελών από ό, τι από τις τράπεζες και το δημόσιο τομέα. Επιπλέον, το φαινόμενο της 
έλλειψης χρηματοδότησης παρατηρείται και σε άλλες μεσογειακές χώρες (Campos - 
Climent et al., 2012). Συνεπώς, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί πρέπει να ψάξουν για νέες πη-
γές χρηματοδότησης διαφορετικές από τα δημόσια κονδύλια (επιχορηγήσεις και επιδοτη-
σεις) και τα παραδοσιακά πιστωτικά ιδρύματα, με τα μέλη τους να αποτελούν την πρώτη 
και καλύτερη εναλλακτική λύση. 
 Τα συνεταιριστικά στελέχη που συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα αποκάλυψαν τις 
προθέσεις τους για τις μελλοντικές στρατηγικές τους . Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν 
ότι οι εξαγωγές, οι νέες αγορές και οι επενδύσεις μάρκετινγκ, προκειμένου να δημιουργη-
θούν εμπορικές ονομασίες είναι μεταξύ των πρώτων προτεραιοτήτων για όλους τους τύ-
πους συνεταιρισμών. Πολύ σημαντική θέση ανάμεσα στις στρατηγικές είναι και η δημιουρ-
γία συνεργασιών μεταξύ των συνεταιρισμών (έκτος ίσως από αυτούς που ασχολούνται με 
τα παραδοσιακά προϊόντα). Επιπλέον, τα στελέχη των συνεταιρισμών πιστεύουν ότι οι συ-
νεταιριστικές οργανώσεις δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις δραστηριότητές τους ή να 
πουλήσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους (κυρίως την ακίνητη περιουσία τους). Θεωρούν, 
ωστόσο, ότι θα πρέπει να βρουν νέους τρόπους (διαφορετικούς ανά δραστηριότητα) να 
αξιοποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχειά ίσως και με την επέκταση σε άλλες εμπορικές 
δραστηριότητες. 
 Συνοψίζοντας, τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί κατά 
τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης έχουν περιορίσει τις δραστηριότητές τους ενώ προσπά-
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θησαν να εξάγουν την πλεονάζουσα παραγωγή τους και να ανοίξουν νέες αγορές. Δεύτε-
ρον, υπάρχει μια σημαντική έλλειψη ρευστότητας που τους οδηγεί στο να βασίζονται σε 
μελη τους για τη χρηματοδότηση κάθε νέας οικονομικής δραστηριότητας. Οι μελλοντικές 
στρατηγικές τους, σύμφωνα με τα στελέχη που συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα από-
κλείουν την εγκατάλειψη δραστηριοτήτων και την πώληση περιουσιακών στοιχείων και 
εξοπλισμού και προωθούν τις εξαγωγές και τις επενδύσεις μάρκετινγκ (συνεταιριστικά 
προϊόντα) και την δημιουργία συνεργασιών (π.χ. δίκτυα διανομής) μεταξύ των αγροτικών 
συνεταιρισμών. 
 Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η έρευνα αυτή περιορίζεται σε ένα περιγραφικό 
(qualitative) επίπεδο. Παρ 'όλα αυτά, κρίνεται απαραίτητη όχι μόνο για να απεικονίσει την 
αντίδραση των αγροτικών συνεταιρισμών στην οικονομική κρίση, αλλά και για να συμβά-
λει στη δημιουργία στρατηγικών διοίκησης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας. 
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Περίληψη 

Σε μία εποχή που η εμπιστοσύνη παραγωγού - καταναλωτή τίθεται υπό  συζήτηση και η 
οικονομική κρίση υπονομεύει την πρόσβαση σε ποιοτικά βιολογικά προϊόντα, ο θεσμός της 
Κοινωνικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας (ΚΥΓ), έρχεται να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο 
με τον οποίο αστοί καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε φρέσκα, υγιεινά, εποχιακά τρόφιμα. 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει τη στάση των καταναλωτών που 
συμμετέχουν σε ομάδες αλληλέγγυων συμπράξεων με γεωργούς σε περιοχές της Αττικής, 
όπου αυτές λειτουργούν. Η έρευνα διεξάγεται κατά κύριο λόγο στους τόπους συνάντησης 
γεωργού και μελών (γειτονιές της Αθήνας) με τη χρήση ερωτηματολογίων που απευθύνο-
νται στους καταναλωτές. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτουν συμπερά-
σματα για το προφίλ των μελών, τα κίνητρά τους να συμμετέχουν στο θεσμό και τον τρόπο 
λειτουργίας των ομάδων ώστε να μπορέσει να προτείνει βελτιώσεις στις υφιστάμενες ή να 
επισημάνει τα κύρια σημεία σε ενδεχόμενες νέες συμπράξεις στο μέλλον.  
 
Λέξεις-κλειδιά: Κοινοτικά Στηριζόμενη Αγροτική Παραγωγή (ΚΟ.Σ.Α.Π.), εμπιστοσύνη, 
αστοί, μικροί γεωργοί, αλληλέγγυα οικονομία  
 

  

mailto:vergeo2007@gmail.com
mailto:parmar@agro.auth.gr


Ενότητα 2:  Συλλογικές Μορφές Οργάνωσης 

- 105 - 

Αbstract 
 

Solidarity partnerships between farmers and consumers.  
The case of Community Supported Agriculture (CSA) in Athens. 

 

Within the global market system trust between farmers and consumers is under discussion. 
In addition the economic crisis undermines the access to qualitative-organic-fresh products. 
Community Supported Agriculture (CSA) or solidarity Agriculture tries to redefine the way 
in which urban consumers have access to fresh-healthy food. CSA supports small farmers 
who operate around towns, supporting their incomes. The aim of this paper is to describe 
the attitude of consumers participating in CSA groups in regions of Athens, where they are 
organized and operate. Research is conducted mainly by on site observation and personal 
interviews at places where farmers and members meet (Athens neighborhoods). Analysis 
elaborates on members’ profile and their motivation to participate in CSA. It also gives 
clear information regarding the way teams operate and how they can be improved.  
 

Key-words: Community Supported Agriculture, trust, small farmers, solidarity  

 
Εισαγωγή 
 

Από τη στιγμή που ξεκίνησε η βιομηχανοποίηση στην παραγωγή των γεωργικών προϊό-
ντων καλύφθηκαν μεν οι διατροφικές ανάγκες σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, δημιουρ-
γήθηκαν όμως ποικίλα προβλήματα τόσο στην υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον 
όσο και στη σχέση πόλης-υπαίθρου (Ανθοπούλου, 2013). Η αλόγιστη χρήση χημικών λιπα-
σμάτων, φυτοφαρμάκων ακόμη και επεξεργασμένων ζωοτροφών (κυρίως από τη μεριά των 
μεγαλογεωργών και των μεγαλοκτηνοτρόφων), έχει αναμφισβήτητα συμβάλει στην ανά-
πτυξη ασθενειών τόσο στους ανθρώπους όσο και στα παραγωγικά ζώα τα οποία με τη σει-
ρά τους καταλήγουν στο πιάτο των καταναλωτών. Επίσης, τα χημικά απόβλητα γεωργικών 
και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ρυπαίνουν λίμνες, ποτάμια και ποσότητες υδάτων, οι 
οποίες καθίστανται ακατάλληλες για οποιαδήποτε χρήση και παράλληλα δημιουργούνται 
πολλαπλά προβλήματα στο φυσικό μας περιβάλλον. Τέλος, λόγω της μεγάλης πλέον 
προσφοράς αγροτικών προϊόντων δεν είναι λίγοι οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, που 
αναγκάζονται να ξεπουλάνε τα εμπορεύματά τους σε εξευτελιστικές τιμές παρά το γεγονός 
πως φτάνουν στα καλάθια των καταναλωτών πολλές φορές σε πολλαπλάσια τιμή.  
 Λόγω των παραπάνω δημιουργείται δυσπιστία από πλευράς των καταναλωτών προς 
τους παραγωγούς, η οποία κλονίζει τις σχέσεις και την εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Με την 
εμφάνιση της βιολογικής καλλιέργειας, των προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης και άλλων 
«τοπικοποιημένων» αγροδιατροφικών προϊόντων, εισήχθησαν στις αγορές τρόφιμα υψηλό-
τερης ποιότητας, μιας ιδιότυπης ποιότητας, από αυτήν που προσφέρουν τα συμβατικά 
προϊόντα, ενισχύοντας παράλληλα το εισόδημα των παραγωγών σε τοπικό επίπεδο και δια-
σφαλίζοντας τα αιτήματα για διατροφική ασφάλεια (Ανθοπούλου, 2013). Ωστόσο, δημι-
ουργούνται νέα προβλήματα (συγκεκριμένα ένα είδος κοινωνικού αποκλεισμού) στην αστι-
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κή κοινωνία, μιας και δεν μπορούν όλες οι τάξεις καταναλωτών να προμηθευτούν βιολο-
γικά και ιδιότυπα τρόφιμα λόγω της υψηλής τιμής τους. Λύσεις στα παραπάνω προβλή-
ματα, έρχονται να δώσουν διάφορα κινήματα πολιτών, τα οποία εδώ και αρκετά χρόνια 
έχουν κατακτήσει πολλές χώρες σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία (Hinrichs, 2000).  
 Ένα από αυτά τα κινήματα είναι και η Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία (ΚΥΓ) ή 
Κοινοτικά Στηριζόμενη Αγροτική Παραγωγή (ΚΟΣΑΠ). Πρόκειται για μία μορφή συμβο-
λαιακής γεωργίας, η οποία έχει τις βάσεις της στην αλληλέγγυα οικονομία και στηρίζεται 
στην προσωπική επαφή παραγωγού-καταναλωτή και στη δημιουργία μίας σχέσης εμπι-
στοσύνης μεταξύ τους. Η υπάρχουσα διεθνής βιβλιογραφία για την ΚΥΓ έχει εστιάσει στην 
περιγραφή του προφίλ των μελών-καταναλωτών καθώς και των κινήτρων και των εμπο-
δίων συμμετοχής τους σε σχήματα ΚΥΓ (MacMillan et al., 2012).  
 Προς αυτή την κατεύθυνση η παρούσα εργασία προσπαθεί να καλύψει το ερευνητικό 
κενό στην ελληνική βιβλιογραφία περιγράφοντας το προφίλ, τα κίνητρα και τους προβλη-
ματισμούς των αστών καταναλωτών που συμμετέχουν σε ομάδες Κοινωνικά Στηριζόμενης 
Αγροτικής Παραγωγής σε περιοχές της Αττικής, όπου αυτές οργανώνονται και λειτουρ-
γούν. Ειδικότερα το άρθρο παρουσιάζει ατομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, τους 
λόγους που τους ώθησαν να λάβουν μέρος στον πρωτόγνωρο αυτό για την Ελλάδα θεσμό, 
καθώς επίσης τις διάφορες επιλογές τους, αλλά και θέματα που τους απασχολούν σε σχέση 
με τη λειτουργία της ομάδας τους με σκοπό να καταφέρουν αυτές να βελτιωθούν και να 
έρθουν πιο κοντά στις ανάγκες των μελών τους, ώστε να εξαπλωθεί το κίνημα και σε άλλες 
περιοχές της Αθήνας, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας. 

 
Θεωρητικό υπόβαθρο  
 

Η Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία (Community Supported Agriculture) μαζί με τις 
αγορές των γεωργών (farmer’s markets), τις συνεταιριστικές διανομές (cooperative distri-
bution) και τα κουτιά λαχανικών (vegetable box schemes) είναι μερικά από τα σύγχρονα 
παραδείγματα και τις εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας, τα 
οποία αντιτίθενται στο παγκοσμιοποιημένο και απρόσωπο σύστημα παραγωγής και διάθε-
σης των τροφίμων (Hinrichs, 2000). Η ΚΥΓ συνδέει άμεσα τους κατοίκους μίας αστικής 
περιοχής και ορισμένους αγρότες, που δραστηριοποιούνται σε κοντινές περιοχές, μέσω 
μίας οργανωμένης ομάδας, εξαλείφοντας την ύπαρξη του «μεσάζοντα» στην εφοδιαστική 
αλυσίδα. Εισάγει την έννοια της αλληλέγγυας γεωργίας μέσω προκαθορισμένων συμβολαί-
ων ομάδας αστών με μικρούς (ή και μεγαλύτερους) γεωργούς σύμφωνα με τα οποία το 
ρίσκο και η ανταμοιβή της παραγωγής μοιράζεται μέσω της κοινής ιδιοκτησίας, της επέν-
δυσης, του επιμερισμού του κόστους με το γεωργό ή και την προσφορά εργασίας στο αγρό-
κτημά του (Saltmarsh et al., 2011). Η εμπειρία άλλων χωρών στην ΚΥΓ είναι πολύ μεγαλύ-
τερη από ότι στην Ελλάδα, όπου μόλις πρόσφατα και εν μέσω της οικονομικής κρίσης η 
ΚΥΓ τίθεται σε δημόσια συζήτηση σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια και τους τρόπους 
με τους οποίους η κοινωνία των πολιτών μπορεί να δράσει αλληλέγγυα (Partalidou, 2013), 
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στηρίζοντας παράλληλα τη μικρή οικογενειακή γεωργική παραγωγή, μια μορφή γεωργίας 
που κυριαρχεί στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και στην Ελλάδα ακόμη περισσότερο 
(Kasimis and Papadopoulos, 2001). Κατά την εφαρμογή της ΚΥΓ, ο γεωργός-κτηνοτρόφος 
παράγει βιολογικά τρόφιμα για μια ή περισσότερες ομάδες κατοίκων μίας περιοχής (που 
ονομάζονται «μέτοχοι» ή «συνδρομητές»), οι οποίοι δεσμεύονται στην αρχή κάθε έτους ή 
καλλιεργητικής περιόδου να αγοράσουν μέρος της καλλιέργειας του εν λόγω αγροκτήμα-
τος. Οι μέτοχοι έτσι υποστηρίζουν άμεσα ένα τοπικό αγρόκτημα και λαμβάνουν σε εβδο-
μαδιαία ή μηνιαία βάση φρέσκα και υψηλής ποιότητας αγροτικά προϊόντα. Οι παραγωγοί 
λαμβάνουν ένα αρχικό κεφάλαιο σε μετρητά (κάτι σαν επένδυση από την πλευρά των με-
τόχων»), μία χρηματοδότηση δηλαδή για τη δραστηριότητά τους και τη συνέχιση της λει-
τουργίας της εκμετάλλευσής τους και μέσω της επικοινωνίας τους με τους αστούς, δημι-
ουργείται ένας χώρος για ορισμένες αλλαγές, έτσι ώστε η παραγωγή να πλησιάζει τις ανά-
γκες των μετόχων. Με τον τρόπο αυτό και τα δύο μέρη μοιράζονται από κοινού τα οφέλη 
και τους κινδύνους που πιθανόν να ενέχει μία αγροτική επιχείρηση (Wilkinson, 2001).  
 Θεωρείται πως η ιδέα ξεκίνησε στην Ιαπωνία κατά τη δεκαετία του ’60. Τότε λόγω 
της μαζικής εντατικοποίησης των καλλιεργειών και της μεγάλης χρήσης χημικών, ορισμέ-
νες μητέρες έχοντας ανησυχίες για τη διατροφή των παιδιών τους, οργάνωσαν τα 
“TEIKIS”. Το όνομα αυτό μεταφράζεται σε γενικές γραμμές ως «τρόφιμα με το πρόσωπο – 
την υπογραφή του γεωργού». Οι Ευρωπαίοι αγρότες προσάρμοσαν την έννοια “TEIKIS” 
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, ενώ η πρώτη εμφάνιση της CSA στις ΗΠΑ ήταν 
στο Wilton Community Farm στο New Hampshire και στο Indian Line Farm, στη Μασα-
χουσέτη, το 1985 (Trauger  and McFadden, 1997).  Βέβαια υπάρχουν και θεωρίες που υπο-
στηρίζουν πως η αρχική ιδέα προήλθε από την Ελβετία και απλώς αναπτύχθηκε στην Ιαπω-
νία. Παρά την καθυστερημένη εφαρμογή του θεσμού στις Ηνωμένες Πολιτείες η ανάπτυξη 
υπήρξε ραγδαία. Το 2000 είχαν δημιουργηθεί περισσότερες από 1.000 φάρμες (Wilkinson, 
2001). Στα μέσα του 2009 ο οργανισμός Local Harvest που συνδέει καταναλωτές και 
παραγωγούς υπολόγισε 2,932 φάρμες και παρατήρησε εντυπωσιακή αύξηση στον αριθμό 
των νέων (Galt, 2011). Στην περίπτωση των ΗΠΑ στο «κεφάλαιο» που καταβάλλει ένας 
αστός για να γίνει μέτοχος, συμπεριλαμβάνεται το κόστος της παραγωγής και ο μισθός για 
τον παραγωγό. Σαν αντάλλαγμα κάθε καταναλωτής λαμβάνει το 1/100 της συνολικής ετή-
σιας παραγωγής (Sharp et al., 2002). Βέβαια οποιοδήποτε μέλος έχει τη δυνατότητα να 
προσφέρει εργασία στις καλλιεργητικές φροντίδες της φάρμας αφιερώνοντας 5-10 ώρες 
την εβδομάδα και έτσι να κερδίσει έκπτωση μέχρι 50% στο χρηματικό ποσό που κατα-
βάλλει (Thompson and Coskuner-Balli, 2007).  
 Το πρώτο παράδειγμα τέτοιου είδους φάρμας στην Ελβετία, έγινε κοντά στη Ζυρίχη 
και ονομάστηκε Topanimbur. Σήμερα στη γαλλόφωνη Ελβετία το πρόγραμμα είναι πιο 
ανεπτυγμένο. Υπάρχουν 27 οργανώσεις, σε αντίθεση με τη γερμανόφωνη Ελβετία, όπου 
υπάρχουν μόνο 9. Το κόστος για τη συνδρομή και ο τρόπος συμμετοχής στη διαδικασία, 
καθορίζονται είτε από τους αγρότες είτε αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Υπάρχουν 
διάφορες μορφές καλαθιού πχ. μεγάλο ή μικρό ή καλάθι με κρέας ή λαχανικά. Ορισμένες 
ομάδες προσφέρουν οικονομικότερες συμμετοχές, οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με το 
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εισόδημα του καταναλωτή. Οι παραδόσεις γίνονται κάθε εβδομάδα, μήνα ή και χρόνο, 
ανάλογα με το είδος του προϊόντος σε συγκεκριμένα σημεία. (Schlicht et al., 2011). 
 Το 2011 ξεκίνησε ο θεσμός στη Βιέννη με τη φάρμα ‘Gärtnerhof Ochsenherz’. Το 
2012 δημιουργήθηκαν άλλα 2 αγροκτήματα και μέχρι τον Ιούλιο του 2013 υπήρχαν ήδη 9. 
Ορισμένα ονομάζονται GeLa που σημαίνει «καλλιεργώντας μαζί» ενώ κάποια άλλα πήραν 
γερμανικά ονόματα. Στις περισσότερες μονάδες καλλιεργούνται λαχανικά, αλλά σε 2 από 
αυτές παράγονται γαλακτοκομικά προϊόντα (Bashford et al., 2013). 
 Στη Γερμανία το 1986 οι Heiloh Loss και Carl-August Loss αποφάσισαν να δωρίσουν 
την περιουσία τους για τη δημιουργία μιας «γης εμπιστοσύνης». Έτσι ο Traugher Groh μα-
ζί με άλλους ξεκίνησαν μια νέα εμπειρία γεωργίας στο Αμβούργο, τη γνωστή μέχρι σήμερα 
ομάδα Buschberghof. Πλέον στη Γερμανία υπάρχουν 19 φάρμες CSA και οι περισσότερες 
απέχουν μέχρι 50 χλμ από αστικό κέντρο (Schlicht et al., 2011). 
 Στη Δυτική Ουαλία λειτουργεί εδώ και 4 περίπου χρόνια μία κοινότητα CSA, η 
COCA. Εκεί μέχρι και το 2011, καλλιεργούνταν λαχανικά για 36 άτομα. Οι μετοχές είναι 
δύο μεγεθών. Το πλήρες μερίδιο για 2-4 άτομα που κοστίζει £10 την εβδομάδα και το μισό 
μερίδιο με κόστος £5. Αρχικά μισθώνονταν 5 στρέμματα στο αγρόκτημα Caerhys με στόχο 
την περαιτέρω ανάπτυξη της ομάδας  (ΔΗΩ, 2011). Στη Γαλλία αυτή τη στιγμή υπάρχουν 
περίπου 1.200 αγροκτήματα στα οποία εμπλέκονται 200.000 καταναλωτές. Η «μετοχή» 
ορίζεται συνήθως από τους παραγωγούς στα 15€ ανά παράδοση, ποσό το οποίο συζητείται 
και σπάνια προκαταβάλλεται για ολόκληρο χρόνο (Schlicht et al., 2011). 
 Στις αρχές του 2013 στην Τσέχικη Δημοκρατία, υπήρχαν περίπου 10 εναλλακτικά συ-
στήματα διανομής τροφίμων που αυτοαποκαλούνταν ΚΥΓ, αφού όλα ήταν βασισμένα στην 
αλληλεγγύη. Άτυπες ομάδες καταναλωτών πληρώνουν προκαταβολικά σε μηνιαία βάση ή 
για όλη τη σεζόν και παίρνουν την παραγωγή. Επίσης έχουν για τη διανομή και τη διαχεί-
ριση του προγράμματος (Bashford et al., 2013). Όσον αφορά το Βέλγιο παρουσιάζει διά-
φορες μορφές ΚΥΓ ανάλογα με την περιοχή. Οι φάρμες στη Φλάνδρα (Vodeselteams) είναι 
πιο κοντά στο γνωστό μοντέλο CSA από ότι οι GASAP στις Βρυξέλλες. Οι τιμές καθορί-
ζονται από τους παραγωγούς και προκύπτουν αφού υπολογιστούν όλα τα κόστη. Η συμμε-
τοχή είναι περίπου 355€ το χρόνο και πληρώνεται σε 1 ή 2 δόσεις. Σήμερα υπάρχουν 
περίπου 60 ομάδες στη Φλάνδρα και 40 στις Βρυξέλλες (Schlicht et al.,  2011). Ανάλογες 
μορφές ΚΥΓ σε άλλες χώρες1 είναι: Γεωργία Υποστηριζόμενη από την Κοινότητα (A.S.C.) 
στον Καναδά, Μοντέλο Reciproco στην Πορτογαλία, Οργανώσεις αλληλέγγυων αγορών 
GAS στην Ιταλία, Δίκτυο «απευθείας πωλήσεων» ή «πράσινων καλαθιών» στη Λετονία 
και στην Νορβηγία με το όνομα Andelslandbruk.      
 Στο εξωτερικό ο θεσμός της ΚΥΓ έχει κερδίσει μεγάλο έδαφος στην εφοδιαστική 
αλυσίδα των τροφίμων, γι’ αυτό και έχουν δημιουργηθεί ορισμένες διαφοροποιήσεις από 
περιοχή σε περιοχή, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες του εκάστοτε καταναλωτικού κοινού. 
Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν να κάνουν κυρίως με το ποιός είναι ο διαχειριστής του 
προγράμματος ΚΥΓ, δηλαδή ο γεωργός, οι αστοί, μια ομάδα γεωργών, μια ομάδα αστών 

                                                 
1  http://www.paseges.gr/el/news/Exaplwnetai-h-koinotika-yposthrizomenh-gewrgia 

http://www.paseges.gr/el/news/Exaplwnetai-h-koinotika-yposthrizomenh-gewrgia


Ενότητα 2:  Συλλογικές Μορφές Οργάνωσης 

- 109 - 

κλπ  (Wilkinson, 2001). Το πρόγραμμα αυτό κατάφερε να λύσει πολλά από τα προαναφε-
ρόμενα προβλήματα καθώς υποστηρίζει και προστατεύει τους μικρούς παραγωγούς που 
διαθέτουν εκμεταλλεύσεις σε περιοχές κοντά σε αστικά κέντρα, εξασφαλίζοντάς τους σί-
γουρο εισόδημα, ενισχύοντας έτσι την τοπική οικονομία. Παράλληλα, βελτιώνει τη διαδι-
κασία πρόσβασης αστών καταναλωτών σε υγιεινά αγροτικά προϊόντα, αφού δεν χρειάζεται 
να χάνουν χρόνο ψάχνοντας τα πιστοποιημένα ποιοτικά λαχανικά, φρούτα κλπ ενώ ταυτο-
χρονα τα απολαμβάνουν σε χαμηλότερη τιμή. Καταργεί επίσης την έννοια του μεσάζοντα, 
γεγονός που επιφέρει αύξηση και σταθεροποίηση στα κέρδη των παραγωγών, μείωση του 
κόστους για τους μετόχους και δημιουργεί την ευκαιρία για διάλογο μεταξύ των κατοίκων 
της πόλης και της υπαίθρου. Τέλος, υποστηρίζεται η βιοποικιλότητα και οι ορθές πρακτικές 
χρήσης των αγροτικών εκτάσεων, οι οποίες παράγουν ένα ευρύ φάσμα ειδών και δίνουν τη 
δυνατότητα στα μέλη των ομάδων να καταναλώνουν προϊόντα που δε θα επέλεγαν μόνοι 
τους (Wilkinson, 2001).  
 
Μεθοδολογία έρευνας 
 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 10 περιοχές του λεκανοπεδίου Αττικής και συ-
γκεκριμένα στο Χαλάνδρι (από όπου και ξεκίνησε η εφαρμογή του θεσμού στην Ελλάδα), 
στο Παγκράτι, στα Πετράλωνα, που είναι μέχρι στιγμής οι δύο μεγαλύτερες σε συμμετοχή 
ομάδες, στο Κουκάκι, στην Κυψέλη, στο Μοσχάτο, στα Ιλίσια, στο Θησείο, στην Αργυ-
ρούπολη και στα Εξάρχεια (βλέπε Σχήμα 1). Σε κάθε περιοχή2 οργανώνεται και λειτουργεί 
μία ομάδα, πλην όμως των Εξαρχείων όπου έχουν δημιουργηθεί δύο ομάδες καταναλωτών. 
Δύο γεωργοί εμπλέκονται στις παραπάνω συμπράξεις, ο ένας εκ των οποίων παραδίδει 
«καλάθια» και στην Αγία Παρασκευή και συγκεκριμένα στο χώρο του γαλλικού σχολείου 
δεν ήταν όμως δυνατή η συλλογή στοιχείων στην περιοχή αυτή, καθώς οι συμμετέχοντες 
είναι κυρίως γαλλόφωνοι  και συνεπώς δε θα ήταν εφικτό να συμπληρώσουν τα ερωτη-
ματολόγια. Εκτός αυτού παραδίδει  «καλάθια» και στον Άλιμο και την Ηλιούπολη σε πολύ 
περιορισμένο αριθμό ατόμων (1-2 ανά περιοχή) και όχι σε εβδομαδιαία βάση, συνεπώς δεν 
υπάρχει οργανωμένη ομάδα. Ο πληθυσμός των αστών που παίρνουν μέρος σε μόνιμη 
βάση, παρότι δεν είναι σταθερός υπολογίζεται σε 300 συμμετοχές ανά εβδομάδα με βάση 
τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν αρχικά με τους δύο παραγωγούς. Συγκεκριμένα 
περίπου τα 250 καλάθια προμηθεύει ο ένας και 45 - 50 ο άλλος. 
 Η διεξαγωγή της έρευνας, ξεκίνησε με επικοινωνία με τον βασικό πληροφορητή μας 
στην Αττική που θεωρείται ότι εισήγαγε το θεσμό της ΚΥΓ στην Ελλάδα και διοργάνωσε 
την πρώτη ομάδα ΚΟΣΑΠ στο Χαλάνδρι. Ο άνθρωπος αυτός παραμένει μέχρι και σήμερα 
συντονιστής όλου του προγράμματος στην Αθήνα, βοηθώντας άτομα που επιθυμούν να 
οργανώσουν νέες ομάδες σε περιοχές που δεν διαθέτουν ακόμη, ενώ παράλληλα συμβου-
λεύει τους οργανωτές στις ήδη υπάρχουσες ομάδες.  

                                                 
2  http://agronaftes.blogspot.gr/p/o.html 
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Σχήμα 1: Περιοχές ΚΟΣΑΠ στην Αττική 
 

 
 Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε επιτόπια παρατήρηση στο χώρο παράδοσης των κα-
λαθιών καθώς και ανοιχτή συζήτηση με ορισμένους συμμετέχοντες και τη βοηθό ενός βιο-
καλλιεργητή, η οποία μαζί με τους δύο προαναφερόμενους, υπήρξαν σε όλη τη διάρκεια 
της έρευνάς μας, οι κύριοι «πληροφοριοδότες-κλειδιά» (Ιωσηφίδης, 2008).  
 Μέσα από την προκαταρκτική έρευνα σχεδιάστηκε το ερωτηματολόγιο για την ποσο-
τική δειγματοληπτική έρευνα με βάση το οποίο έγιναν οι προσωπικές συνεντεύξεις. Έπειτα 
από λίγο καιρό και για διάστημα 12 μηνών η επιτόπια παρατήρηση συνεχίστηκε στους το-
πους παράδοσης των καλαθιών και ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή των συνεντεύξεων σε τε-
λικό δείγμα 75 καταναλωτών-μελών σε συνολικά 11 ομάδες ΚΟΣΑΠ, αριθμός που θεω-
ρείται ικανοποιητικός για τις ανάγκες και τους στόχους της έρευνας.  
 Η επιτόπια έρευνα πραγματοποιήθηκε με χρήση ατομικών ερωτηματολογίων στους 
τόπους συνάντησης καταναλωτών και παραγωγού. Οι συναντήσεις έλαβαν χώρα σε συ-
γκεκριμένα μέρη και ώρες που είχαν συμφωνηθεί από τον παραγωγό και την εκάστοτε 
ομάδα. Τέτοια συνήθως είναι η κεντρική πλατεία μίας περιοχής ή ο χώρος όπου στεγάζεται 
κάποιος συνεταιρισμός ή κάποιο εθελοντικό κίνημα πολιτών. Οι ερωτήσεις που κλήθηκαν 
να απαντήσουν οι καταναλωτές-μέλη ήταν κλειστού και ανοιχτού τύπου και παράλληλα 
αξιολόγησαν σε πενταβάθμια κλίμακα Likert το βαθμό με τον οποίο συμφωνούν ή διαφω-
νούν με ορισμένες προτάσεις που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας των ομάδων και τις 
στάσεις τους σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΓ. Η επεξεργασία των δεδομένων 
έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος S.P.S.S., έκδοση 21, η οποία περιελάμ-
βανε την περιγραφική στατιστική ανάλυση, διασταυρώσεις πινάκων και ανάλυση γραφη-
μάτων που αφορούν το προφίλ των καταναλωτών-μελών, και τις προτιμήσεις τους.  
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Αποτελέσματα επιτόπιας έρευνας  
 

Το προφίλ των μελών ΚΟΣΑΠ  
 

Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας το προφίλ του μέσου συμμετέχοντα 
έχει ως εξής: Με διαφορά περίπου 10% οι γυναίκες είναι περισσότερες αριθμητικά, με 
ποσοστό 54,7% έναντι 45,3% των αντρών πράγμα που πιθανόν οφείλεται στο γεγονός πως 
εκείνες ακόμη και σήμερα, ασχολούνται περισσότερο με την αγορά των ειδών πρώτης 
ανάγκης όπως είναι τα τρόφιμα, ενώ έχει διαπιστωθεί επίσης ότι γενικώς ανταποκρίνονται 
πιο εύκολα στις έρευνες γνώμης. Οι μισοί περίπου ερωτώμενοι βρίσκονται μεταξύ 36 και 
45 ετών με ποσοστό που φτάνει το 46,7%. Η αμέσως επόμενη κλάση ηλικιών είναι αυτή 
των 46 με 55 ετών με 25,3%. Οι νεότερες ηλικίες 26 με 35 ετών είναι μόλις στο 13,3% του 
δείγματος, ενώ δεν υπήρξε κανένας συμμετέχοντας μικρότερος των 26 ετών.  
 Σημαντικό είναι το γεγονός πως το 73,3% των ερωτηθέντων έχουν αποκτήσει πτυχίο 
ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Το 10,7% έχει ολοκληρώσει και μεταπτυ-
χιακές σπουδές. Όσο για το επάγγελμα των καταναλωτών επικρατέστερο φαίνεται πως 
είναι αυτό του εκπαιδευτικού (τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια) αφού 
το  δήλωσαν οι 12 στους 75, ενώ 7 άτομα δήλωσαν άνεργοι.  
 Σχετικά τώρα με την οικογενειακή κατάσταση των καταναλωτών που πήραν μέρος 
στην έρευνα το 58,7% δήλωσε πως έχει παντρευτεί, γεγονός το οποίο πιθανόν συνάδει με 
την ηλικία τους ενώ το 22,7% όχι. Ποσοστό 16% είναι μονομελή νοικοκυριά, το 30% είναι 
νοικοκυριά με 2 άτομα, ενώ οικογένεια με 1 ή 2 παιδιά ή και περισσότερα μέλη έχει η 
πλειονότητα με 60%. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα των αστών που συμπλήρωσαν τα 
ερωτηματολόγια δεν θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλό. Περισσότεροι από τους μισούς και συ-
γκεκριμένα το 56% απολαμβάνει χρηματικές απολαβές μεταξύ 1000€-2000€ και περίπου 
το ένα τρίτο αυτών έχουν εισόδημα μικρότερο των 1000€. Τέλος το 4% αμείβεται με αμοι-
βές μεγαλύτερες από 3000€ το μήνα. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει πως τα βιολογικά 
προϊόντα επιλέγονται κυρίως από άτομα με καλύτερη οικονομική κατάσταση και όχι από 
χαμηλόμισθους. 
 
Κίνητρα συμμετοχής και ο ρόλος της οικονομικής κρίσης  
 

Η ερώτηση για τους λόγους για τους οποίους οι αστοί συμμετέχουν στο θεσμό ήταν ανοι-
χτή και για το λόγο αυτό οι  απαντήσεις ποικίλλουν, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που έδωσαν 2 
ή περισσότερες απαντήσεις οι οποίες στη συνέχεια ομαδοποιήθηκαν. Μεγάλος αριθμός 
ερωτηθέντων λοιπόν και συγκεκριμένα οι 46 από τους 75 υποστήριξε πως κίνητρό του 
ήταν «η καλύτερη ποιότητα που διαθέτουν τα προϊόντα των παραγωγών», που προμηθεύ-
ουν τις ομάδες ΚΟΣΑΠ. Δεύτερη σημαντικότερη (δηλώθηκε από 27 καταναλωτές) είναι «η 
χαμηλότερη τιμή του καλαθιού» από ομοειδή τρόφιμα στις βιολογικές λαϊκές και τρίτη «η 
διάθεσή τους να υποστηρίξουν το θεσμό και τους μικρούς Έλληνες παραγωγούς». Περίπου 
7 στους 75 ήταν αυτοί που υποστήριξαν πως αυτό που τους ώθησε να πάρουν μέρος ήταν η 
αίσθηση της ομάδας, η πρωτοτυπία της ιδέας καθώς και οι πολιτικές τους στάσεις, ενώ 
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ακόμη λιγότεροι ήταν αυτοί που δήλωσαν πως συμμετείχαν για την άνεση που τους πα-
ρέχει το ετοιμοπαράδοτο καλάθι ή για περιβαλλοντικούς λόγους. 
 Στην ερώτηση «εάν η οικονομική κρίση τούς ώθησε να συμμετέχουν σε μία ομάδα 
ΚΟΣΑΠ», η πλειονότητα έδωσε αρνητική απάντηση, αφού το 22,7% δήλωσε «καθόλου» 
και το 30,7% «όχι πολύ». Το 12% επηρεάστηκε αρκετά, το 20% πολύ, ενώ μόλις ένα 12% 
παραδέχτηκε πως ήταν ο λόγος για να πάρει μέρος. Το γεγονός αυτό φανερώνει πως παρ' 
όλη την κρίση που βιώνει η ελληνική αστική κοινωνία, η συμμετοχή στο θεσμό της ΚΥΓ 
δεν γίνεται για λόγους οικονομίας. 
 
Επιλογές και προβληματισμοί 
 

Το 56% των αστών προμηθεύεται τα λαχανικά του σε εβδομαδιαία βάση από την ομάδα 
στην οποία συμμετέχει, το 33,3% κάθε 2 εβδομάδες ενώ ένα 10% περίπου μία φορά το μη-
να ή και σπανιότερα. Οι καταναλωτές στη συνέχεια κλήθηκαν να απαντήσουν εάν η σημε-
ρινή κοινωνία μπορεί να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες της χωρίς σούπερ μάρκετ, και 
εάν οι ίδιοι οι ερωτώμενοι προσαρμόζονται στα λαχανικά του καλαθιού και δεν επισκέπτο-
νται καταστήματα λιανικής πώλησης για να αγοράσουν επιπλέον. Από τα αποτελέσματα 
που προέκυψαν γίνεται αντιληπτή μία αντίθεση στις απαντήσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τις 
απαντήσεις τους oι 23 από τους 75 συμφώνησαν «απόλυτα» στην ερώτηση εάν μπορούμε 
να ζήσουμε χωρίς σούπερ μαρκετ, οι 21 συμφώνησαν «πολύ» και οι 15 «αρκετά». Παρόλα 
αυτά οι μισοί περίπου σε κάθε περίπτωση δήλωσαν πως δεν προσαρμόζονται στα περιε-
χόμενα του καλαθιού και αγοράζουν από άλλες πηγές τα λαχανικά που δεν υπάρχουν σε 
αυτό. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί πως η «χορηγία» ή το μέρισμα από πλευράς 
καταναλωτών προς τον παραγωγό είναι 10€ για κάθε καλάθι που τους παρέχει.  
 Όπως προέκυψε, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων ένα ποσοστό 37,3% ξοδεύει 
σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα μέχρι 10€ επιπλέον για λαχανικά τα οποία κατανα-
λώνει και δε βρίσκει στο καλάθι ενώ ένα 24% δίνει για αυτά από 12€ έως και 60€. Επι-
πλέον 21 από τα 75 μέλη της ΚΥΓ συμφωνούν «απόλυτα» με το γεγονός πως καταναλώ-
νουν περισσότερα λαχανικά, 20 συμφωνούν «πολύ» και 14 «αρκετά», ενώ μόλις 10 συμ-
φωνούν «λίγο» και διαφωνούν αντίστοιχα. 
 Όσον αφορά στο μέλλον της πρωτοβουλίας, γίνεται εμφανές το γεγονός πως όσο 
περισσότερο καιρό συμμετέχει κάποιος σε μία ομάδα ΚΟΣΑΠ τόσο μειώνεται η επιθυμία 
του να γίνουν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας του. Χαρακτηριστικά από τα 25 
συνολικά άτομα που λαμβάνουν καλάθι από 1 έως και 3 μήνες οι 14, επιθυμούν ναι αλλά-
ξει κάτι που τους ενοχλεί ενώ από τους 46 συνολικά που συμμετέχουν από 4 μήνες έως και 
περισσότερο από ένα χρόνο, μόλις οι 14 θα ήθελαν να κάνουν κάποια αλλαγή. Αυτό πι-
θανόν σημαίνει πως οι ερωτηθέντες που συμμετέχουν για αρκετό καιρό το πράττουν συ-
νειδητά και αντιλαμβάνονται το λόγο ύπαρξης του θεσμού της ΚΥΓ με ότι θετικά και 
αρνητικά μπορεί να επιφέρει. Ενώ αντίθετα τα άτομα που προμηθεύονται για λίγο καιρό τα 
λαχανικά τους από αυτές τις ομάδες είναι αυτά που πιθανόν δεν έχουν μόνιμη ή έστω 
συχνή συμμετοχή.  



Ενότητα 2:  Συλλογικές Μορφές Οργάνωσης 

- 113 - 

 Σχετικά με το τι είναι αυτό που θα ήθελαν να αλλάξουν στον τρόπο λειτουργίας της 
ομάδας οι 12 από τους 29 ερωτηθέντες δήλωσαν «να υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία στα 
τρόφιμα του καλαθιού», όπως φρούτα ή γαλακτοκομικά, οι 11 «να μπορούν οι ίδιοι να επι-
λέγουν το περιεχόμενο που θα λαμβάνουν» και μόλις οι 6 «να αλλάξει ο τρόπος και το 
σημείο της παράδοσης» και συγκεκριμένα θα προτιμούσαν τα προϊόντα να έφταναν στην 
πόρτα τους.  Τέλος αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι ποσοστό 44% των μελών δεν ενδια-
φέρεται για το πόσο μακριά ή κοντά είναι το αγρόκτημα από ένα αστικό κέντρο. 

 
Συμπεράσματα  
 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω καταλήγουμε σε ορισμένα συμπεράσματα πολλά από τα οποία 
συνάδουν με τη διεθνή βιβλιογραφία. Αρχικά παρατηρείται πως τα μέλη των ομάδων 
ΚΟΣΑΠ είναι μέσης ηλικίας (ΜΟ 45,2 ετών), όπως και στην περίπτωση της Βόρειας Καρο-
λίνας όπου η μέση ηλικία ήταν 43,7 ετών (Landis et al., 2010). Στην ίδια έρευνα απόδείχθηκε 
πως όλοι σχεδόν (98,1%) οι αστοί που συμμετείχαν ήταν κάτοχοι πτυχίου. Κάτι παρόμοιο 
συνέβη και στην παρούσα εργασία αφού η μεγάλη πλειονότητα έχει ολοκληρώσει πανεπιστη-
μιακές σπουδές. Οι καταναλωτές που επιλέγουν τα καλάθια είναι άτομα τα οποία σκέφτονται 
πιο ώριμα το ρόλο που διαδραματίζει η σωστή διατροφή στην υγεία του ανθρώπου. H υψηλή 
μόρφωση μπορεί να μην είναι αυτή που οδηγεί τους ερωτηθέντες να συμμετέχουν στις ομά-
δες αλλά σίγουρα υποδηλώνει πως είναι πιο ανοιχτοί στις μορφές εναλλακτικού και άλλη-
λέγγυου εμπορίου, και δεν «εγκλωβίζονται» στις λιγοστές και μονοπωλιακές επιλογές που 
προσφέρουν τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα λιανικής πώλησης.  
 Η οικονομική κρίση αυτή καθαυτή δεν έπαιξε σημαντικό ρόλο στη συμμετοχή τους 
γεγονός που αναδεικνύει ίσως μια ιδεολογία και φιλοσοφία πέρα από το οικονομικό ζή-
τημα, μια πιο κινηματική και ενδεχομένως πολιτικά προσανατολισμένη. Βέβαια τα εισοδή-
ματα των ερωτηθέντων ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις σχετικά υψηλά  ώστε να τους 
επιτρέπουν να επιλέγουν τρόφιμα καλύτερης ποιότητας. Σε κάθε περίπτωση η κρίση είναι 
ένα πολύ πρόσφατο φαινόμενο το οποίο απαιτεί μια εις βάθος ανάλυση και περιγραφή προ-
κειμένου να αντιληφθούμε όλες τις διαστάσεις του. Θετικό είναι το γεγονός πως οι 
περισσότεροι από τους αστούς καταναλώνουν περισσότερες ποσότητες λαχανικών λόγω 
του καλαθιού, αλλά και νέα διαφορετικά είδη τα οποία δεν θα επέλεγαν κάνοντας τις αγο-
ρές τους από οπουδήποτε αλλού. Κάτι τέτοιο φαίνεται πως δε συμβαίνει μόνο στην 
περίπτωση της ελληνικής εφαρμογής της CSA αφού αναφέρεται και σε άλλες μελέτες όπως 
αυτή στην Αριζόνα των ΗΠΑ (Hayden and Buck, 2012). 
 Είναι γεγονός πως οι ομάδες ΚΟΣΑΠ λειτουργούν στην Αττική εδώ και μικρό χρονι-
κό διάστημα, σε σύγκριση με τη ιστορική εφαρμογή του θεσμού στην Ευρώπη και την 
Αμερική. Όπως είναι λοιπόν φυσικό, δεν είναι πολλοί οι αστοί οι οποίοι είναι ενημερω-
μένοι για τη δράση των ομάδων αυτών με αποτέλεσμα οι περισσότεροι από τους συμμετέ-
χοντες να προμηθεύονται καλάθια εδώ και λίγο καιρό, ενώ είναι ακόμη λιγότεροι αυτοί 
που πήραν μέρος από τους πρώτους μήνες λειτουργίας των ομάδων. Μιας και η ΚΥΓ δεν 
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έχει παρά δύο με τρία χρόνια στην Ελλάδα, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν κάποια προ-
βλήματα κατά τη λειτουργία των ομάδων. Αυτά επηρεάζουν κάποιους από τους κατάνα-
λωτές λιγότερο και άλλους περισσότερο με αποτέλεσμα αυτοί να νιώθουν λιγότερο ή 
περισσότερο ικανοποιημένοι από την εφαρμογή της ΚΥΓ. 
 Όσον αφορά το μέλλον του θεσμού στην πράξη αλλά και περεταίρω την έρευνα ή και 
την άσκηση πολιτικών έγινε φανερό ότι απαιτείται εμβάθυνση, ειδικά όσον αφορά την 
πλευρά του γεωργού, σε ζητήματα οικονομικής βιωσιμότητας και κοινωνικής αναπαραγω-
γής της γεωργικής οικογένειας μέσω από ένα τέτοιο σχήμα παραγωγής και διάθεσης των 
προϊόντων τους. Επίσης, θα είχε ενδιαφέρον να μελετήσουμε και το πως αντιλαμβάνονται 
τον θεσμό και το μέλλον του καταναλωτές μή μέλη προκειμένου πραγματικά να δούμε την 
δυναμική του και την πιθανότητα εδραίωσής του ως ένα εναλλακτικό αγροδιατροφικό 
σύστημα. Τέλος, όσον αφορά ζητήματα πολιτικής είναι σκόπιμο να συζητηθεί και το 
πλαίσιο λειτουργίας της Κοινωνικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας μέσα στα διοικητικά και 
νομικά πλαίσια του Κράτους με στόχο την θεσμική κατοχύρωσή του. 
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Περίληψη 
 

Ο βασικός σκοπός της εργασίας αυτής είναι να προσδιορίσει τα κυριότερα οφέλη  της «απευ-
θείας διάθεσης των αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς στους κατάναλωτές», με τη 
σημαντική μείωση του κόστους εμπορίας τους που επιτυχαίνει. Αυτό έχει μεγάλη σημασία  
σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που έπληξε τη Χώρα τα τελευταία έξι χρόνια 
(2009-2014) κατά τα οποία τα εισοδήματα των Ελλήνων συρρικνώθηκαν πολύ, εξαιτίας των 
αλλεπάλληλων και δραστικών περικοπών σε μισθούς και συντάξεις και της καλπάζουσας 
ανεργίας. Γι’ αυτό, η μείωση του κόστους εμπορίας των αγροτικών προϊόντων,  ο κυριότερος 
γενικός στόχος του Αγροτικού Μάρκετινγκ, καθίσταται ακόμη σημαντικότερη σε τέτοιους 
περιόδους. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή τιμών των προϊόντων στην Αγροτική Αγορά όσο 
και σε σουπερμάρκετ, μανάβικα και σε λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης, για διάστημα δύο 
ετών, καθώς και ποιοτική έρευνα με τη συμμετοχή 12 παραγωγών και 12 καταναλωτών. 
Αποδείχθηκε στην πράξη ότι το σύστημα της απευθείας διάθεσης των αγροτικών προϊόντων 
συμβάλλει ουσιαστικά στην ευημερία των παραγωγών και των καταναλωτών. Συζητούνται 
τα αποτελέσματα και δίνονται κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Απευθείας διάθεση, αγορά παραγωγών, οικονομική κρίση,  εισοδήματα, 
κόστος εμπορίας, ευημερία παραγωγών-καταναλωτών. 
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Αbstract 
 

The direct selling of agricultural products from producers to consumers and its 
contribution to their welfare in times of economic crisis 

 
The basic aim of this paper is to evaluate the main benefits of the «direct marketing of 
agricultural products from producers to consumers» through the significant reduction of the 
marketing cost which it achieves. This is very important in periods of economic crisis, like 
this which the country fell into in the last six years (2009-2014) during which the income of 
Greeks decreased very much, because of the successive and drastic cutbacks in their 
salaries and pensions and the galloping unemployment as well. Therefore, the reduction of 
the marketing cost of the agricultural products, the main general target of the Agricultural 
Marketing, becomes even more important in such periods. Commodity prices in the 
Agricultural Market, supermarkets, grocery stores and farmers' markets in Thessaloniki 
were observed and recorded for two years, and qualitative research involving 12 producers 
and 12 consumers was materialized. Results showed that the system of direct marketing of 
agricultural products contributes significantly to producers and consumers welfare. Results 
are discussed and directions for further research are provided. 

 

Key-words: Direct marketing, farmer’s market, economic crisis, incomes, marketing cost, 
producers-consumers welfare. 
 
 

Εισαγωγή 
 

Ένας από τους κυριότερους γενικούς στόχους του Αγροτικού Μάρκετινγκ διεθνώς είναι η 
μείωση του κόστους εμπορίας των αγροτικών προϊόντων για να επωφεληθούν όλοι οι συμ-
μετέχοντες από αυτήν τη μείωση και ιδιαίτερα οι παραγωγοί και οι καταναλωτές. Οι παραγω-
γοί για να αυξηθούν οι γεωργικές τιμές πώλησης των προϊόντων τους και συνεπώς τα εισο-
δήματά τους και οι καταναλωτές για να μειωθούν οι λιανικές τιμές αγοράς των προϊόντων και 
συνεπώς να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη του συρρικνωμένου εισοδήματός τους. 
 Σε περιόδους μεγάλης οικονομικής κρίσης, όπως αυτήν που πλήττει την Ελλάδα τα 
τελευταία έξι χρόνια (2009-2014) και ιδιαίτερα από το 2011, η επίτευξη του στόχου αυτού 
καθίσταται ακόμη επιτακτικότερη, γιατί τα εισοδήματα όλων σχεδόν των Ελλήνων έχουν 
μειωθεί δραματικά από τις αλλεπάλληλες και δραστικές περικοπές μισθών και συντάξεων 
του δημόσιου τομέα και την καλπάζουσα ανεργία στον ιδιωτικό τομέα, την υπερφορολόγη-
ση εισοδημάτων, τη συρρίκνωση του Κοινωνικού Κράτους, κ.ά. (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, 2013). Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (www.elstat.gr), το κατά κεφαλήν εισόδημα των Ελ-
λήνων μειώθηκε κατά 43% από το 2009 έως το 2013.  
 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του OOΣA  (2014) η 
Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό φτώχειας σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ που 
εφάρμοσαν προγράμματα λιτότητας. Ειδικότερα, η Έκθεση αναφέρει ότι το 2009 το ποσο-
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στό του ελληνικού πληθυσμού που βρισκόταν κάτω από το απόλυτο όριο της φτώχειας 
ήταν 19,6%, ενώ το 2011 ανέβηκε στο 30,49%, και το οποίο κατά την Έκθεση αυτή θα 
αυξηθεί περαιτέρω. Η μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιω-
τικό τομέα, λόγω των δραστικών περικοπών στους  μισθούς και στις συντάξεις ή και πλή-
ρης απώλεια των εισοδημάτων των εργαζομένων, λόγω απολύσεων τους εξαιτίας του γεγο-
νότος ότι πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν, προκάλεσε τη μείωση ακόμη και της κατανάλωσης 
των διατροφικών αγροτικών προϊόντων. Αυτό συνεπάγεται την πλημμελή διατροφή των 
πολιτών και ενέχει τον κίνδυνο να διασαλευθεί η υγεία τους. Για να μειωθούν αυτοί οι κίν-
δυνοι θα πρέπει  να εφαρμοστούν διάφορες στρατηγικές και μέθοδοι στο Μάρκετινγκ των 
αγροτικών προϊόντων που θα αποβλέπουν στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του 
κόστους εμπορίας. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν αισθητά οι τιμές τους, οπότε θα μπο-
ρούν οι καταναλωτές να προμηθεύονται επαρκείς ποσότητες τροφίμων με τα μειωμένα 
εισοδήματά τους. Έτσι, οι συνέπειες να διαταραχθεί η διατροφή και να διασαλευτεί η υγεία 
των καταναλωτών θα αμβλυνθούν. 
 Η ΠΑΣΕΓΕΣ (2011) αναφέρει ότι η Eurostat εκτιμά ότι στην πενταετία 2006-2010 το 
αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 13,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στο ίδιο 
διάστημα, συγκριτικά, το αγροτικό εισόδημα στην ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 11%. 
 Επίσης, από την πλευρά των παραγωγών, το συνολικό αγροτικό εισόδημα στη Χώρα 
έχει μειωθεί περίπου κατά 20% (1,4 δισ. ευρώ) την τετραετία 2009-2012, με αντίστοιχη 
άνοδο 1 δισ. ευρώ του κόστους παραγωγής, λόγω αύξησης κυρίως του ενεργειακού κό-
στους κατά 64% και των φορολογικών επιβαρύνσεων κατά 93% (ΠΑΣΕΓΕΣ, 2013).   
 Αναμφίβολα, στην αύξηση του κόστους παραγωγής συμβάλλει ο μικρός γεωργικός 
κλήρος (47 στρ. μ.ο.) και κατακερματισμός καθώς και οι αυξημένες τιμές γεωργικών εφο-
δίων (σπόροι, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, κ.α.), λόγω της μη μαζικής προμήθειάς τους. Επι-
πλέον, οι γεωργικές τιμές πώλησης των αγροτικών προϊόντων διαμορφώνονται σε σχετικά 
χαμηλότερα επίπεδα, αφού η αγορά από την πλευρά των παραγωγών είναι ατομιστικός 
(τέλειος) ανταγωνισμός, ενώ από την πλευρά των αγοραστών – εμπόρων είναι ολιγοψώνιο. 
Με την κατάρρευση των Αγροτικών Συνεταιρισμών, η κατάσταση έγινε ακόμη χειρότερη 
για τους παραγωγούς (ΠΑΣΕΓΕΣ, 2011). 
 Στα πλαίσια αυτής της κατάστασης, δημιουργήθηκε το σύστημα της «Απευθείας Διά-
θεσης Αγροτικών Προϊόντων από τους Παραγωγούς στους Καταναλωτές»,  με σκοπό να 
μειωθεί το κόστος εμπορίας των αγροτικών προϊόντων τόσο στο τμήμα που σχετίζεται με 
τα κέρδη των φορέων εμπορίας, όσο και στο τμήμα που σχετίζεται με τα έξοδα των λει-
τουργιών εμπορίας.   
 Η εργασία αυτή παρουσιάζει ένα μέρος μιας μεγαλύτερης έρευνας που πραγματο-
ποιείται και αποβλέπει στην διερεύνηση της συμβολής του συστήματος της «Απευθείας 
Διάθεσης των Αγροτικών Προϊόντων από τους Παραγωγούς στους Καταναλωτές», στην 
ευημερία τους. Στόχος της εργασίας είναι να διερευνηθεί αν το σύστημα της «Απευθείας 
Διάθεσης Αγροτικών Προϊόντων από τους Παραγωγούς στους Καταναλωτές» συμβάλλει 
1) στην αύξηση των εισοδημάτων τους (του ονομαστικού εισοδήματος για τους παραγω-
γούς και του πραγματικού εισοδήματος για τους καταναλωτές) και 2) στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των παραγωγών και καταναλωτών. 



Ενότητα 2:  Συλλογικές Μορφές Οργάνωσης 

- 119 - 

Θεωρητικό υπόβαθρο 
 

Η «Απευθείας Διάθεση Αγροτικών Προϊόντων από τους Παραγωγούς στους Καταναλω-
τές» είναι ένα καινοτόμο σύστημα του Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων κατά το οποίο 
οι ίδιοι οι παραγωγοί διαθέτουν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές χωρίς τη 
μεσολάβηση κανενός φορέα εμπορίας. Εδώ, οι γεωργικές τιμές και οι λιανικές τιμές των 
αγροτικών προϊόντων ταυτίζονται, δηλαδή οι τιμές παραγωγού και οι τιμές καταναλωτή 
είναι ίδιες. Η διαφορά είναι ότι σε αυτό το σύστημα οι τιμές παραγωγού εμπερικλείουν και 
το κόστος εμπορίας (συσκευασίας, μεταποίησης, κλπ), γιατί τώρα αυτές τις πραγματοποιεί 
ο ίδιος ο παραγωγός. Είναι η πιο προχωρημένη μορφή Συντομευμένου Μάρκετινγκ (Short 
Chain Marketing-Santini & Paloma, 2013), αφού δεν παρεμβάλλεται κανένας απολύτως 
φορέας εμπορίας μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.  
 Η απευθείας διάθεση των αγροτικών προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στον 
τόπο παραγωγής τους είτε στον τόπο κατανάλωσης. Συνηθέστερα πραγματοποιείται στον 
τόπο κατανάλωσης, γιατί οι αγοραστές-καταναλωτές είναι πάντοτε πολλαπλάσιοι των 
παραγωγών και έτσι εξυπηρετούνται γρηγορότερα και με χαμηλότερο κόστος μετακίνησης 
στην αγορά των προϊόντων. 
 Η βασική υπόθεση πάνω στην οποία στηρίζεται το όλο σύστημα «Απευθείας Διάθε-
σης Αγροτικών Προϊόντων από τους Παραγωγούς στους Καταναλωτές» είναι ότι οι κατα-
ναλωτές αγοράζουν τα προϊόντα αυτά σε συγκριτικά πολύ χαμηλότερες λιανικές τιμές, στις 
Αγροτικές Αγορές από ότι σε οποιαδήποτε άλλη Αγορά (Σουπερ Μάρκετ, Μανάβικα, Λαϊ-
κές Αγορές), οπότε αυξάνεται η αγοραστική δύναμη των ήδη συρρικνωμένων εισοδημάτων 
τους. Επίσης, οι παραγωγοί απολαμβάνουν σχετικά υψηλότερες γεωργικές τιμές  για τα 
αγροτικά προϊόντα τους στις Αγροτικές Αγορές, οπότε τα σχετικά ισχνά γεωργικά εισοδή-
ματά τους αυξάνονται. Επιπλέον, ταυτόχρονα δίνεται έγκαιρα πιο έγκυρη πληροφόρηση 
στους παραγωγούς για τις επιθυμίες των καταναλωτών, αναφορικά με τις καλλιεργούμενες 
ποικιλίες και τις παραγόμενες ποιότητες των προϊόντων, λόγω της άμεσης και προσωπικής 
επικοινωνίας των παραγωγών και των καταναλωτών στις Αγροτικές Αγορές. 
 Υπάρχει αρκετή διεθνής βιβλιογραφία που σχετίζεται με τις «Αγροτικές Αγορές» ή 
«Αγορές Παραγωγών» ή «Αγορές Αγροτών» ή «Farmers Markets». Οι μελέτες αυτές  ανα-
φέρονται σε διάφορα και ποικίλα στοιχεία και θεματικές που σχετίζονται με τις Αγροτικές 
Αγορές. Κάποιοι ερευνητές επισημαίνουν τη σημαντικότητα των Αγροτικών Αγορών (π.χ. 
Young et al., 2011; Larsen & Gilliland, 2009; Winch, 2008; Lyson et al., 1996), ενώ άλλες 
τον τρόπο λειτουργίας τους (π.χ. Smithers & Joseph, 2010; USDA, 2007; Desmond, 2005; 
USDA, 2001). Επίσης, κάποιες ασχολούνται με το προφίλ των καταναλωτών που τις επι-
σκέπτονται και την έρευνα καταναλωτικής συμπεριφοράς στις Αγροτικές Αγορές (π.χ. 
Ruelas et al., 2012; Feagan et al., 2004; Eastwood, 1996; Kezis et al., 1995) .  
 Οι Ruelas et al. (2011) διερεύνησαν το προφίλ των καταναλωτών που πηγαίνουν στις 
Αγροτικές Αγορές σε χαμηλοεισοδηματικές περιοχές των αστικών κοινοτήτων σε δείγμα 
415 καταναλωτών από την Ανατολική και 1374 καταναλωτές από τη Νότια πόλη του Λος 
Αντζελες για δύο συναπτά έτη. Το δημογραφικό προφίλ των καταναλωτών στην αγορά των 
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αγροτών ήταν κυρίως Λατίνες γυναίκες με ετήσιο εισόδημα κάτω των 22.000 αμερικανι-
κών δολαρίων και με  λιγότερο από 12 χρόνια εκπαίδευσης, οι οποίοι ανέφεραν κάποιο επί-
πεδο επισιτιστικής ανασφάλειας. Οι περισσότεροι πελάτες ζούσαν σε απόσταση 4 μιλίων 
από τις αγορές με επαναλαμβανόμενους πελάτες να ψωνίζουν δύο φορές το μήνα ή περισ-
σότερο. Συνολικά, οι πελάτες ανέφεραν υψηλή ικανοποίηση με τις αγορές των αγροτών σε 
κάθε κοινότητα και η πλειοψηφία ανέφερε θετικές αλλαγές στη φυσική δραστηριότητα και 
στις διατροφικές συμπεριφορές από την χρήση της αγοράς. Πολλοί καταναλωτές ανέφεραν 
ότι ήθελαν να δουν και άλλα προϊόντα να πωλούνται στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων 
των έτοιμων τροφίμων, μη-διατροφικά είδη και άλλα προϊόντα που δεν επιτρέπεται να που-
ληθούν σε αυτές τις αγορές. 
 Οι Detre et al. (2011) εντόπισαν τους παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση μιας 
άμεσης στρατηγικής μάρκετινγκ (DMS) από γεωργούς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερι-
κής και τις επιπτώσεις της στις πωλήσεις και τα ακαθάριστα έσοδά τους. Τα αποτελέσματα 
υποδεικνύουν ότι αυτές που υιοθετούν την DMS είναι συνήθως εκείνες με βιολογικές καλ-
λιέργειες και εκείνες που βρίσκονται σε περιοχές με πρόσβαση σε μια μεγάλη μητροπο-
λιτική πελατειακή βάση. Τα αποτελέσματά δείχνουν ότι οι αγρότες που έχουν υιοθετήσει 
ένα σύστημα DMS έχουν μεγαλύτερο κέρδος από αυτούς που δεν το έχουν υιοθετήσει. 
 Οι Larsen & Gilliland (2009), έδειξαν ότι η είσοδος μιας Αγοράς Αγροτών σε περιοχή 
χαρακτηρισμένη ως «έρημος τροφίμων», αυξάνει τη διάθεση υγιεινών τροφίμων και μει-
ώνει  το συνολικό κόστος των τροφίμων για τα νοικοκυριά στη γειτονιά.  
 Οι Feagan et al. (2004) ερεύνησαν  τα κίνητρα των καταναλωτών να αγοράζουν από 
τις Αγορές Αγροτών σε τρεις περιοχές στην περιοχή του Νιαγάρα των Οντάριο, στον Κα-
ναδά. Βρήκαν ότι κοινωνικοοικονομικοί και πολιτισμικοί παράγοντες, όπως η αγορά φρέ-
σκων τροφίμων, η υποστήριξη των τοπικών αγροτών και της τοπικής γεωργικής οικονο-
μίας και η κοινωνική αλληλεπίδραση-εδραίωση, αποτελούν τους βασικούς λόγους υποστή-
ριξης και το ενδιαφέρον στις αγορές αγροτών. 
 Η Brown (2002) στην ανασκόπηση βιβλιογραφίας που πραγματοποίησε για τις Αγρο-
τικές Αγορές αναφέρει ότι ο αριθμός των Αγροτικών Αγορών στην Αμερική αυξήθηκε ση-
μαντικά μετά από την ψήφιση  του Νόμου για το κοινό: Public Law 94-463 (PL 94-463) 
the Farmer-to-Consumer Direct Marketing Act το 1976. Ειδικότερα, το 1970 υπήρχαν στην 
Αμερική 340 Αγροτικές Αγορές που το 2001 αυξήθηκαν στις 3000. 
 Οι Verhaegen & Huylenbroeck (2001) στο Βέλγιο, ανέλυσαν τα επιπλέον κόστη και 
οφέλη, τα οποία προέκυψαν για τους αγρότες από τη συμμετοχή τους σε έξι καινοτομικά 
κανάλια εμπορίας, με αντικείμενο τα ποιοτικά  αγροτικά προϊόντα. Η ανάλυση ήταν κατά βά-
ση ποιοτική, επειδή αρκετά οφέλη και κόστη δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν επακριβώς. 
Στην εν λόγω ανάλυση, τα κόστη των συναλλαγών λήφθηκαν σοβαρά υπόψη, επειδή αυτά 
αποτέλεσαν ένα πραγματικό κόστος, κατά τη μετάβαση από ένα κοινό κανάλι εμπορίας σε 
ένα καινοτόμο. Και στα έξι κανάλια εμπορίας, τα υψηλότερα κόστη αντισταθμίζονται από 
την αύξηση των εσόδων, τα οποία οφείλονται από τον υψηλότερο κύκλο εργασιών και τη 
μείωση της αβεβαιότητας. Αυτοί οι παράγοντες ενθάρρυναν τους αγρότες να παράγουν 
ακόμη περισσότερο ποιοτικά αγροτικά προϊόντα. Επιπλέον, από τη συνεργασία ανάμεσα στα 
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έξι καινοτομικά κανάλια εμπορίας διαπιστώθηκε ότι, τα κόστη των συναλλαγών μειώθηκαν 
περαιτέρω, αφού οι συλλογικές πρωτοβουλίες επέτρεψαν τους αγρότες να παράγουν ποιοτικά 
αγροτικά προϊόντα, χωρίς να διευρύνουν συστηματικά την εργασία και το κεφάλαιο. 
 Οι Kezis et al. (1995) πραγματοποίησαν έρευνα σε Αγορά Αγροτών στην πολιτεία 
Μέιν της Αμερικής σε 229 καταναλωτές για να δουν το προφίλ των καταναλωτών και την 
αγοραστική τους συμπεριφορά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι καταναλωτές ήταν υψηλό-
τερου εκπαιδευτικού και οικονομικού επιπέδου και έτειναν να είναι λίγο μεγαλύτερης ηλι-
κίας, εργαζόμενες γυναίκες. Διαπιστώθηκε επίσης, ότι είναι, προσηλωμένοι εβδομαδιαίοι 
καταναλωτές, λόγω της υψηλής ποιότητας των προϊόντων. Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι 
ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερο για τα προϊόντα στην αγορά των αγροτών. 
 Οι Lyson et al. (1996) σε έρευνά τους σε 115 Αγορές Αγροτών στην Νέα Υόρκη έδει-
ξαν ότι αυτές αντιπροσωπεύουν ενδιάμεσες κοινωνικές δομές που γεφυρώνουν τους επίση-
μους και ανεπίσημους τομείς της οικονομίας μιας περιοχής. Διαπιστώθηκε ότι οι Αγορές 
Αγροτών επιτρέπουν μεμονωμένους παραγωγούς και τις οικογένειές τους να συμβάλουν 
στην οικονομική ζωή των τοπικών κοινωνιών με την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που 
δεν είναι άμεσα διαθέσιμα μέσω της επίσημης, μαζικής αγοράς. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι 
φέρνουν τους παραγωγούς και τους καταναλωτές μαζί και έτσι σταθεροποιούν τους δε-
σμούς της τοπικής ταυτότητας και της αλληλεγγύης. 
 Παρότι, η λειτουργία των «Αγροτικών αγορών»  είναι σημαντική, στην Ελλάδα η έν-
νοια και η λειτουργία της οργανωμένης «Αγροτικής αγοράς» ξεκίνησε με το σύστημα «Απευ-
θείας Διάθεσης Αγροτικών Προϊόντων από τους Παραγωγούς στους Καταναλωτές» που 
πρωτοεφαρμόστηκε στην Θεσσαλονίκη και αναπτύχθηκε σε όλη την Ελλάδα. Προϋπήρχαν 
και υπάρχουν άλλες μορφές αγορών των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, όπως οι λια-
νικές, χονδρεμπορικές  και λαϊκές αγορές, αλλά καθαρά «Αγροτικές αγορές» δεν υφίσταντο. 

 
Μεθοδολογία  
 

Για να πραγματοποιηθεί ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της μελέτης αυτής διενεργήθηκαν 
έρευνες με παρατήρηση και καταγραφή δεδομένων σε εβδομαδιαία βάση. Ειδικότερα, κατά-
γράφτηκαν οι τιμές στις οποίες πωλούνται τα ίδια αγροτικά προϊόντα και την ίδια ημέρα τόσο 
στην Αγροτική Αγορά όσο και σε σουπερμάρκετ, μανάβικα και σε λαϊκές αγορές της Θεσσα-
λονίκης, για διάστημα δύο ετών, για να προσδιοριστεί η διαφορά των τιμών τους.  
 Επιπρόσθετα, διενεργήθηκαν 2 ποιοτικές έρευνες με τη μορφή των σε βάθος συνεντεύ-
ξεων, όπου η μία αφορούσε καταναλωτές και η άλλη παραγωγούς. Συμμετέχοντες ήταν 12 
παραγωγοί και 12 καταναλωτές, τρεις παραγωγοί και τρείς καταναλωτές ανά εβδομάδα λει-
τουργίας της Αγροτικής Αγοράς «Απευθείας Διάθεση Αγροτικών Προϊόντων από τους Παρα-
γωγούς στους Καταναλωτές». Η ποιοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε διάστημα ενός μήνα. 
Οι ποιοτικές έρευνες πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση  ίδιου  απλού ερωτηματολογίου ανοι-
κτού τύπου. Σκοπός της ποιοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε (και συνεχίζεται να πραγ-
ματοποιείται) είναι η επιβεβαίωση της υπόθεσης, βάσει της οποίας δημιουργήθηκε το σύστη-
μα «Απευθείας Διάθεση Αγροτικών Προϊόντων από τους Παραγωγούς στους Καταναλωτές». 
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Ειδικότερα, για να επιβεβαιώσει τη βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών και την άμε-
ση πληρωμή τους και την αύξηση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και την ικα-
νοποίησή τους από την ποιότητα των προϊόντων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης χρη-
σιμοποιήθηκε δημοσιογραφικό κασετόφωνο, όπου μαγνητοφωνήθηκαν όλες οι συζητήσεις 
(Malhotra, 2010). Κατόπιν έγινε απομαγνητοφώνηση της κάθε συνέντευξης και κωδι-
κοποίηση των καταναλωτών ως Κ1, Κ2, ... έως Κ12 και οι παραγωγοί ως Π1, Π2,  έως Π12.  
 
Αποτελέσματα 
 

Διαμόρφωση τιμών  
 

Οι πίνακες 1 και 2 δείχνουν τις τιμές πώλησης των αγροτικών προϊόντων από τους παρα-
γωγούς στους καταναλωτές στην Αγροτική Αγορά (γεωργικές τιμές), τις λιανικές τιμές 
(μ.ό.) στις οποίες οι καταναλωτές έχουν αγοράσει τα προϊόντα αυτά από 3 σουπερμάρκετ 
της Θεσσαλονίκης, το Άνοιγμα Ψαλίδας Τιμών (ΑΨΤ) μεταξύ γεωργικών και λιανικών τι-
μών, καθώς και την ποσοστιαία διαφορά των τιμών. Τα στοιχεία είναι για τα έτη 2012 και 
2014. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι γεωργικές τιμές συμπεριλαμβάνουν και το κόστος 
εμπορίας (συσκευασίας, μεταφοράς κ.λπ.) των προϊόντων των παραγωγών που συμμετέ-
χουν στην Αγροτική Αγορά. 
  
Πίνακας 1.  Τιμές πώλησης αγροτικών προϊόντων σε Αγορές Παραγωγών και σε Σουπερ-

μάρκετ της Θεσσαλονίκης, Μάρτιος-Αύγουστος 2012 
 

α/α Προϊόντα 

Τιμές προϊόντων σε 
Ευρώ/χλγ. ή λίτρο Άνοιγμα 

ψαλίδας 
τιμών 

Λιανικές/τιμές 
παραγωγού % Γεωργικές τιμές 

(Αγορά παραγωγών) 
Λιανικές  τιμές 

(Σουπερμάρκετ) 

1 Τυρί Φέτα (1) 6,50 11,00 4,50 169 
2 Ελαιόλαδο (2) 3,10 4,80 1,70 155 
3 Ελιές 3,50 7,00 3,50 200 
4 Μέλι 6,00 10,00 4,00 167 
5 Ρύζι (3) 1,00 2,60 1,60 260 
6 Φασόλια (4) 3,50 7,20 3,70 205 
7 Πατάτες 0,25 0,75 0,50 300 
8 Κρεμμύδια 0,30 0,90 0,60 300 
9 Τομάτες 0,60 1,70 1,10 283 

10 Κεράσια 2,00 5,50 3,50 275 
11 Ροδάκινα 0,70 1,50 0,80 214 
12 Καρπούζια 0,25 0,50 0,25 200 
13 Πεπόνια 0,30 1,00 0,70 333 
14 Πορτοκάλια 0,40 0,90 0,50 225 
15 Λεμόνια 0,60 1,50 0,90 250 

 

(1) Το τυρί φέτα (κλασσικό ή σκέτο κατσικίσιο) μέσα σε άλμη του 1 ή 2 χιλιογράμμων.  
(2) Αναφέρεται σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μέσα σε μεταλλικά δοχεία των 5 λίτρων. 
(3) Αναφέρεται σε ρύζι ποικιλίας «καρολίνα», που διατίθεται χύμα. 
(4) Αφορά την ποικιλία ‘γίγαντες’ 
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 Aπό τον πίνακα 1, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο άνοιγμα ψαλίδας τιμών το 2012 
παρατηρήθηκε στα πεπόνια, στις πατάτες και στα κρεμμύδια σε ποσοστό από 300% και 
πάνω. Ο πίνακας 2 δείχνει ότι το μεγαλύτερο άνοιγμα ψαλίδας τιμών παρατηρήθηκε στα, 
λεμόνια, πορτοκάλια και κεράσια και κυμαίνεται γύρω στο 240%. 
 
Πίνακας 2.  Τιμές πώλησης αγροτικών προϊόντων σε Αγορές Παραγωγών και σε Σουπερ-

μάρκετ της Θεσσαλονίκης, Μάρτιος – Αύγουστος 2014 
 

α/α Προϊόντα 
Τιμές προϊόντων σε Ευρώ/χλγ. ή λίτρο Άνοιγμα 

ψαλίδας 
τιμών 

Λιανικές/τιμές 
παραγωγού % Γεωργικές τιμές 

(Αγορά παραγωγών) 
Λιανικές τιμές 

(Σουπερμάρκετ) 
1 Τυρί φέτα (1) 6,50 10,50 4,00 162 
2 Ελαιόλαδο (2) 3,50 5,10 1,60 146 
3 Ελιές 3,50 4,60 1,10 131 
4 Μέλι 6,00 10,50 4,50 175 
5 Ρύζι (3) 1,10 2,22 1,12 202 
6 Φασόλια (4) 3,00 6,80 3,80 227 
7 Πατάτες 0,50 0,70 0,20 140 
8 Κρεμμύδια 0,55 0,80 0,25 145 
9 Τομάτες 0,80 1,40 0,60 175 
10 Κεράσια 1,50 3,50 2,00 233 
11 Ροδάκινα 0,75 1,65 0,90 220 
12 Καρπούζια 0,26 0,28 0,02 108 
13 Πεπόνια 0,50 1,10 0,60 220 
14 Πορτοκάλια 0,50 1,20 0,70 240 
15 Λεμόνια 0,65 1,60 0,95 246 
 

(1) Το τυρί φέτα (κλασσικό ή σκέτο κατσικίσιο) μέσα σε άλμη του 1 ή 2 χιλιογράμμων. 
(2)  Αναφέρεται σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μέσα σε μεταλλικά δοχεία των 5 λίτρων. 
(3) Αναφέρεται σε ρύζι ποικιλίας ‘καρολίνα’, που διατίθεται χύμα. 
(4) Αφορά την ποικιλία ‘γίγαντες’ 
 

 Από τους δύο αυτούς πίνακες παρατηρείται ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της 
γεωργικής και της λιανικής τιμής πώλησης των αγροτικών προϊόντων στην αγροτική αγορά 
παραγωγών και στα σουπερμάρκετ. 
 Συγκρίνοντας τους δύο αυτούς πίνακες διαπιστώνεται ότι η διαφορά μεταξύ γεωργι-
κής και λιανικής τιμής των προϊόντων αυτών μειώθηκε αισθητά το 2014. Αυτό σημαίνει ότι 
το σύστημα της «Απευθείας Διάθεσης των Αγροτικών Προϊόντων από τους Παραγωγούς 
στους Καταναλωτές» λειτούργησε αρκετά ως ρυθμιστής τιμών στην αγορά της Θεσσαλο-
νίκης.   
 
Ποιοτική έρευνα 
 

Τα αποτελέσματα από την ποιοτική έρευνα με τις σε βάθος συνεντεύξεις ήταν ιδιαίτερα 
θετικά, τόσο από την πλευρά των παραγωγών όσο και από την πλευρά των καταναλωτών. 
Οι καταναλωτές αναγνωρίζουν ότι οι τιμές των προϊόντων στην Αγροτική Αγορά είναι 
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χαμηλότερες από τα σουπερμάρκετ αλλά και από τις λαϊκές αγορές, και επιπλέον είναι 
ποιοτικότερα. Οι καταναλωτές ανέφεραν  πως τα οφέλη από την «Απευθείας Διάθεση 
Αγροτικών Προϊόντων από τους Παραγωγούς στους Καταναλωτές» είναι κατά σειρά σπου-
δαιότητας τα εξής:  
• χαμηλές τιμές των προϊόντων  
• καλή ποιότητα 
• το προϊόν που αγόρασαν είναι συνήθως υπέρβαρο ή τους κρατήθηκαν λιγότερα χρή-

ματα 
• αμεσότητα και φιλικές σχέσεις με τον παραγωγό και  
• βελτίωση της διατροφής τους  
 Ενδεικτικά παρατίθεται η απάντηση της Κ2 καταναλώτριας, ετών 38, έγγαμη με 2 
παιδιά, με έναν εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα και ένα άτομο σε διαθεσιμότητα: «Ναι έρ-
χομαι και αγοράζω προϊόντα από εδώ. Οι τιμές είναι πολύ καλύτερες και η ποιότητα πολύ 
καλή, πολλές φορές και καλύτερη από την αγορά. Δεν είναι μακριά και έρχομαι με τα πό-
δια. Στο σουπερμάρκετ θα πάω να αγοράσω ότι δεν βρίσκω εδώ….. Στο σπίτι μου μπαί-
νουν λιγότερα από τα μισά χρήματα που έμπαιναν πριν ένα χρόνο. Πες μου τι να κάνω για 
να φέρω βόλτα το σπιτικό μου και να μην στερήσω τα παιδιά μου – που ήδη τα στερώ- και 
να πληρώνω και τα φώτα και το νερό για να μη μου το κόψουν… Τουλάχιστον εδώ κερδί-
ζουμε κάποια χρήματα. Λίγα; Δεν πειράζει. Λίγα – πολλά, κέρδος υπάρχει… Σήμερα θα 
πάρω τυρί, είναι σχεδόν μισή τιμή απ’ ότι πωλείται στην αγορά και είναι σε συσκευασία 
όχι χύμα. Αν δεν υπάρχει κέρδος, θα φύγουμε θα πάμε αλλού. Το ξέρουν και οι παραγωγοί, 
τους το λέμε. Να ξέρουνε. Και οι δυο έχουμε κέρδος. Αν δεν θα έχουμε εμείς, δεν θα έχουν 
και αυτοί. Είναι απλά τα πράγματα». 
 Θετικές απαντήσεις δόθηκαν και από την πλευρά των παραγωγών. Οι κυριότεροι λό-
γοι για τους οποίους οι παραγωγοί συμμετέχουν στην Αγροτική Αγορά της «Απευθείας 
Διάθεσης Αγροτικών Προϊόντων από τους Παραγωγούς στους Καταναλωτές», κατά σειρά 
σπουδαιότητας είναι:  
• Η άμεση πληρωμή τους με την πώληση των προϊόντων τους 
• Η αύξηση της ποσότητας πώλησης των προϊόντων τους 
• Η αύξηση των γεωργικών εισοδημάτων τους 
• Η δημιουργία σχέσεων με τους καταναλωτές που επιζητούν τα προϊόντα τους και έτσι 

αποκτούν προσήλωση προς το προϊόν και τον παραγωγό 
• Η πώληση μεγαλύτερου ποσοστού της παραγωγής τους, αν όχι όλου 
• Πληροφόρηση σχετικά με τις επιθυμίες των καταναλωτών 
 Επίσης, οι παραγωγοί τόνισαν ότι, εμπόδιο για πολλούς να μην έρχονται σε εβδομαδι-
αία βάση στην αγροτική αγορά αποτελεί το υψηλό κόστος μεταφοράς, λόγω της αύξησης 
της τιμής του πετρελαίου κίνησης. 
 Ενδεικτικά αναφέρεται η απάντηση παραγωγού Π8, παραγωγός μήλων, ανύπαντρος, 
ετών 45: «Έρχομαι εδώ γιατί θα πουλήσω τα μήλα μου και θα πληρωθώ αμέσως. Δεν θα 
περιμένω τον έμπορα να με πληρώσει όποτε αυτός μπορεί – ίσως σε ένα χρόνο και τα έξο-
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δά μου να τρέχουν… έτσι θέλω και εγώ να ξαναπαράγω και να μην τα παρατήσω. Πουλάω 
τα μήλα μου που έχω μαζέψει και έχω φέρει σε 3-4 ώρες βαριά - βαριά. Αυτό που κάνω 
είναι τα καλύτερα μήλα να τα έχω πιο ακριβά αλλά πάντα πιο χαμηλά από τις λαϊκές και το 
σουπερμάρκετ, αλλά πιο ακριβά από ότι θα τα πουλούσα στον χονδρέμπορο. Διαφορετικά 
δεν μας επιτρέπουν να έρθουμε. Και έχω κάποια χτυπημένα από τη βροχή, είναι πολύ γευ-
στικά και σκληρά, αλλά θα τα πετούσα με τον έμπορο. Αυτά τα βάζω σε πολύ χαμηλές τι-
μές. Αν σου πω πως αυτά φεύγουν πιο γρήγορα! Ο κόσμος δεν έχει να φάει… Έτσι, βγαίνω 
διπλά κερδισμένος.  Πριν από δύο μέρες ήρθε ο έμπορος και μου έδινε δύο σεντ παραπάνω 
το κιλό και θα με πλήρωνε σε ένα μήνα ή αν τα πουλούσε θα με πλήρωνε ακόμη πιο 
γρήγορα. Άσε καλύτερα, το έχω ξανακούσει αυτό το παραμύθι. Να σου πω και κάτι ακόμη; 
Οι καταναλωτές εδώ με μάθανε και με ζητάνε. Με ψάχνουν αν δεν έρθω. Αυτό είναι καλό, 
γιατί δεν ζητάνε μήλα, ζητάνε τον Νίκο με τα μήλα.» 

 
Συζήτηση 
 

Από την καταγραφή των τιμών όσο και από την ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
διαπιστώθηκε ότι η «Απευθείας Διάθεση Αγροτικών Προϊόντων» συμβάλλει στην ευημε-
ρία τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών.  
 Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι οι παραγωγοί επιτυχαίνουν υψηλότερες τιμές πώλησης 
των προϊόντων τους, από ό,τι όταν τα πωλούν σε οποιοδήποτε φορέα εμπορίας (χονδρέ-
μποροι, λιανέμποροι, κ.ά.). Αυτό γίνεται γιατί επωφελούνται ουσιαστικά από την πλήρη 
εξάλειψη του εμπορικού κέρδους, αφού με το σύστημα αυτό παραμερίζονται παντελώς οι 
κάθε είδους μεσάζοντες. Επίσης, γίνεται λόγω της μείωσης των δαπανών εμπορίας, αφού 
κάποιες λειτουργίες του μάρκετινγκ (χονδρεμπόριο, λιανεμπόριο κ.ά.) δεν πραγματοποιού-
νται καθόλου. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι παραγωγοί πωλούν μεγαλύτερες, συνολικές 
ποσότητες προϊόντων, γιατί η ζήτησή τους είναι μεγαλύτερη, αφού οι καταναλωτές τα 
αγοράζουν σε πολύ χαμηλότερες τιμές από εκείνες που επικρατούν σε όλες τις άλλες αγο-
ρές (πολυκαταστήματα, μανάβικα ακόμη και λαϊκές αγορές) και έτσι με τα ίδια διαθέσιμα 
χρήματα αγοράζουν μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων. Πρόσθετοι λόγοι για την αύξηση 
των πωλήσεων είναι ότι τα προϊόντα είναι καλύτερης ποιότητας, γιατί είναι πιο φρέσκα 
αφού συγκομίζονται συνήθως το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας ή ακόμη και πολύ 
πρωί της ίδιας ημέρας, όπως συμβαίνει στα καρπούζια και ορισμένα φυλλώδη λαχανικά. 
Άλλος λόγος είναι ότι τα προϊόντα είναι αυθεντικά, αγνά και ανόθευτα, αφού ο κάθε πα-
ραγωγός αγωνιά και αγωνίζεται να διαθέσει τα δικά του προϊόντα και να τα ταυτοποιήσει 
όσο το δυνατόν πιο ευδιάκριτα και πιο έντονα στους καταναλωτές. Τυχόν νοθεία των 
προϊόντων, υποβαθμίζει την ποιότητά τους, δυσφημεί τον παραγωγό και τον βγάζει γρή-
γορα έξω από την αγορά. Επιπλέον, οι παραγωγοί πωλούν γρηγορότερα τα προϊόντα τους 
κατά την απευθείας διάθεσή τους στους καταναλωτές, διότι  δεν αναμένουν τους εμπόρους 
πότε θα αποφασίσουν να έρθουν στα χωριά τους και να τους προσφέρουν τις όποιες τιμές 
για την αγορά των προϊόντων τους. Ακόμη, οι παραγωγοί πληρώνονται αμέσως κατά την 
απευθείας διάθεση των προϊόντων τους στους καταναλωτές, οπότε η τιμή πώλησης είναι η 
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«πραγματική τιμή». Αντίθετα, κατά την πώληση των αγροτικών προϊόντων από τους παρα-
γωγούς σε κάθε είδους μεσάζοντα (χονδρέμπορο, λιανέμπορο, κ.ά.) σχεδόν ουδέποτε πλη-
ρώνονται αμέσως όλη την αξία των προϊόντων τους. Συνηθέστερα παίρνουν μια μικρή προ-
καταβολή και όλο το υπόλοιπο ποσόν σε επιταγές, εξοφλητέες συνήθως μετά από 6-8 μη-
νες. Κατά κανόνα πληρώνονται αργότερα, και κάποιες φορές δεν πληρώνονται καθόλου, 
οπότε χάνουν τα πάντα. Τότε το γεωργικό εισόδημά τους όχι μόνο μηδενίζεται αλλά γίνε-
ται και αρνητικό, δηλαδή ζημιογόνο, με τις ζημιές να ισούνται με το κόστος παραγωγής 
τους. Όμως, ακόμη και στην καλύτερη περίπτωση που οι παραγωγοί παίρνουν τα χρήματά 
τους καθυστερημένα, η αναγραφόμενη τιμή πώλησης των προϊόντων τους είναι προφανώς 
«πλασματική τιμή», γιατί στην πραγματικότητα είναι μικρότερη από την αναγραφόμενη 
τιμή, αφού από τα συνολικά χρήματα που έπρεπε να πάρουν σε αυτήν την τιμή πρέπει να 
αφαιρεθούν οι τόκοι που χάθηκαν για όλη τη χρονική περίοδο που πέρασε από την ημε-
ρομηνία διάθεσης των προϊόντων τους έως την ημερομηνία πληρωμής τους. Όλοι ανεξαι-
ρέτως οι παραγωγοί, που συμμετέχουν σε «Αγροτικές Αγορές» απευθείας διάθεσης των 
προϊόντων τους στους καταναλωτές, δηλώνουν εμφατικά ότι η άμεση πληρωμή τους είναι 
το μέγα και αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα του συστήματος αυτού, αποκτώντας έτσι άμεση 
ρευστότητα χρημάτων. Επιπλέον, βελτιώνεται το επίπεδο διαβίωσης της γεωργικής οικο-
γένειας, γιατί θα μπορούν να προμηθεύονται και να καταναλώνουν όλα τα απαραίτητα τρό-
φιμα και άλλα αγαθά και υπηρεσίες όποτε τα χρειάζονται, αφού διαθέτουν το απαιτούμενο 
ρευστό χρήμα. 
 Διαπιστώθηκε επίσης, πως η απευθείας αγορά των αγροτικών προϊόντων από τους 
παραγωγούς συντελεί στην ευημερία των καταναλωτών, διότι αγοράζουν τα προϊόντα σε 
χαμηλότερες τιμές (λιανικές τιμές) από ό,τι σε όλες τις άλλες αγορές (πολυκαταστήματα, 
ειδικευμένα καταστήματα όπως οπωροπωλεία, λαϊκές αγορές κ.ά.). Έτσι  αυξάνεται το 
πραγματικό εισόδημα των καταναλωτών, δηλαδή η αγοραστική τους δύναμη, οπότε μπορούν 
να καλύψουν τόσο τα έξοδα διατροφής τους όσο και άλλες πάγιες ανάγκες. Επίσης, διαπι-
στώθηκε – όπως και οι ίδιοι αναφέρουν - ότι προμηθεύονται καλύτερης ποιότητας και πιο 
φρέσκα αγροτικά προϊόντα, γιατί συγκομίζονται συνήθως είτε το απόγευμα της προηγού-
μενης ημέρας, είτε πολύ πρωί της ίδιας ημέρας. Επιπλέον, οι καταναλωτές θεωρούν πως 
καταναλώνουν ανόθευτα και αυθεντικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα, γιατί τα προμη-
θεύονται απευθείας από τους παραγωγούς, οι οποίοι αναμφισβήτητα διαθέτουν τα δικά 
τους προϊόντα και ενδιαφέρονται να έχουν καλό όνομα και σταθερή πελατεία. Ακόμη, προ-
στατεύεται και προάγεται η υγεία των καταναλωτών, γιατί βελτιώνεται η διατροφή τους, 
αφού είναι πληρέστερη και ποιοτικότερη στην απευθείας αγορά των προϊόντων από τους 
ίδιους τους παραγωγούς. 
 Τέλος, παρατηρήθηκε ότι τα σουπερμάρκετ μείωσαν τις τιμές των πωλούμενων 
προϊόντων τους, που ταυτόχρονα διακινούνταν στις Αγροτικές Αγορές με το σύστημα της 
«Απευθείας Διάθεσης των Αγροτικών Προϊόντων από τους Παραγωγούς στους Κατανα-
λωτές». Τα σουπερμάρκετ για να μην χάσουν την πελατεία τους και συνεπώς για να μη 
μειωθούν οι πωλήσεις και τα κέρδη τους, μείωσαν αρκετά τις τιμές πώλησης των προϊό-
ντων αυτών. Παρατηρήθηκε ότι, ειδικά για τις ημέρες που πραγματοποιούνταν η «Αγρο-
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τική Αγορά», τα σούπερ μάρκετ στις γειτονικές περιοχές της «Αγροτικής Αγοράς» μείωναν 
τις τιμές των ομοειδών αγροτικών προϊόντων που πουλούσαν οι παραγωγοί. Αυτό επιβε-
βαιώθηκε και από τους καταναλωτές κατά τη διάρκεια της ποιοτικής έρευνας. 

 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
 

Στόχοι της εργασίας αυτής αποτελούν η διερεύνηση του συστήματος της «Απευθείας 
Διάθεσης Αγροτικών Προϊόντων από τους Παραγωγούς στους Καταναλωτές» και αν αυτό 
συμβάλλει στην αύξηση των εισοδημάτων των παραγωγών και των καταναλωτών, καθώς 
και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.  Με την καταγραφή των τιμών μερικών προϊό-
ντων σε ορισμένο χρόνο αποδείχτηκε ότι οι τιμές καταναλωτή είναι χαμηλότερες στην 
Αγροτική Αγορά, από ότι σε άλλες μορφές αγοράς (σουπερμάρκετ, μανάβικο, λαϊκή αγορά 
κλπ), όπως επιβεβαιώθηκε και από τις απαντήσεις των καταναλωτών στην ποιοτική έρευ-
να. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται το πραγματικό εισόδημα των καταναλωτών, αφού τώρα 
έχει τα ίδια χρήματα αγοράζουν μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων. 
 Επειδή στην Αγροτική Αγορά επιπλέον αγοράζουν πολύ καλής ποιότητας προϊόντα– 
καλύτερης στην πλειονότητά τους από την συμβατική αγορά (όπως ανέφεραν οι κατανα-
λωτές κατά την ποιοτική έρευνα), αυτό συντελεί και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
τους. Τα ευρήματα της έρευνας αυτής είναι παρόμοια με τις έρευνες των Ruelas et al. 
(2011), Feagan et al. (2004), Lyson et al. (1996) και Kezis et al. (1995).  
 Από την πλευρά των παραγωγών, η αύξηση των εισοδημάτων προέρχεται από την 
αύξηση της ποσότητας και της τιμής πώλησης των προϊόντων τους σε σχέση με τον 
χονδρέμπορο, στον οποίον έδιναν τα προϊόντα τους πριν από τη λειτουργία της Αγροτική 
Αγορά. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής ενός παραγωγού στην Αγροτική Αγορά, πέραν 
από το να είναι ο ίδιος παραγωγός, αποτελεί η πώληση του προϊόντος του σε τιμή υψηλό-
τερη από αυτήν που του έπαιρνε ο χονδρέμπορος, αλλά χαμηλότερη από ότι πωλούν όλοι 
οι άλλοι φορείς εμπορίας. Τα ευρήματα της έρευνας αυτής είναι μερικώς παρόμοια με τα 
αποτελέσματα της έρευνας των Detre et al. (2011). 
 Τέλος, η εργασία αυτή είχε ως σκοπό να διερευνήσει αν η «Απευθείας Διάθεση Αγρο-
τικών Προϊόντων από τους Παραγωγούς στους Καταναλωτές» συμβάλλει στην ευημερία 
των καταναλωτών και των παραγωγών. Ο σκοπός αυτός επιτεύχθηκε μέσω της καταγρα-
φής των τιμών και της ποιοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε. Στους παραγωγούς δια-
πιστώθηκε η ευημερία τους επιτεύχθηκε κυρίως με την πώληση των προϊόντων τους σε 
υψηλότερες τιμές και την άμεση πληρωμή τους, ενώ στους καταναλωτές με την προμήθεια 
περισσότερων και καλύτερης ποιότητας προϊόντων. Επιπρόσθετα, μέσω της ποιοτικής 
έρευνας, αναδείχτηκαν και άλλοι παράμετροι (υγείας και κοινωνικοί) που άμεσα και έμμε-
σα επίσης, βελτιώνουν την ευημερία των καταναλωτών και των παραγωγών. 
 Η εργασία αυτή όπως όλες έχει κάποιους περιορισμούς, οι οποίοι μπορεί να είναι οι 
κατευθυντήριες γραμμές για περαιτέρω έρευνα. Αρχικά, η έρευνα πραγματοποιήθηκε μόνο 
στο δήμο της Θεσσαλονίκης και όχι σε άλλες περιοχές όπου εφαρμόζεται πλέον το σύστη-
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μα της «Απευθείας Διάθεση Αγροτικών Προϊόντων από τους Παραγωγούς στους Κατανα-
λωτές». Έτσι, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί έρευνα σε άλλες περιοχές όπου εφαρμό-
ζεται για να επικαιροποιήσει τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Επίσης, θα ήταν δυνατό 
να πραγματοποιηθεί μια μεγαλύτερη σε μέγεθος δείγματος ποιοτική έρευνα, ώστε να μελε-
τηθούν διαφορές μεταξύ καταναλωτών και περιοχών. 
 Η έρευνα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα ελληνικά δεδομένα, διότι είναι η 
πρώτη που ασχολείται με το σύστημα της «Απευθείας Διάθεση Αγροτικών Προϊόντων από 
τους Παραγωγούς στους Καταναλωτές» και την Αγροτική Αγορά, που σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης, η ύπαρξή της είναι ιδιαίτερα σημαντική. 
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Περίληψη 
 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την παραγωγή πλουσίων σε αντι-
οξειδωτικά υπερτροφών (γκότζι, μύρτιλλο, αρώνια), αλλά και τη δυνατότητα ανάπτυξης 
στην Ελλάδα των κλάδων παραγωγής αυτών, μέσω ενός σύγχρονου συνεταιρισμού νέας 
γενιάς, κάθετης μορφής. 
 Αρχικά, η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στοχεύει στην εξαγωγή ενός 
πλήρους και ακριβούς ορισμού για τις υπερτροφές, αλλά και στον προσδιορισμό των θρε-
πτικών συστατικών τους, τα οποία τις καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικές για τη διατήρηση 
της καλής υγείας του ανθρώπινου οργανισμού. 
 Παράλληλα, διενεργείται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έρευνα με σκοπό τη δημι-
ουργία βάσης δεδομένων, σχετικής με τις υπερτροφές και τις αντιοξειδωτικές ουσίες 
αυτών. Έτσι, θα καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στα αναγκαία στοιχεία, για τη διασταύρω-
ση των ευρημάτων της διεθνούς βιβλιογραφίας με την ελληνική πραγματικότητα. 
 Το σύνολο των αποτελεσμάτων της εν λόγω έρευνας, προσαρμόζεται σε ένα τεχνικο-
οικονομικό μοντέλο δημιουργίας συνεταιρισμού νέας γενιάς, με σκοπό την καθετοποίηση 
της παραγωγής υπερτροφών στην Ελλάδα. Το εν λόγω μοντέλο αποτελεί πρόταση για έκ-
φραση καινοτόμου επιχειρηματικότητας, με σκοπό την επίτευξη θετικών οικονομιών κλί-
μακας και τον περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Υπερτροφές, Superfood, Συνεταιρισμός νέας γενιάς, γκότζι, αρώνια, μύρ-
τιλλο, αντιοξειδωτικά. 
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Abstract 
 

Cultivating Superfoods in Greece. A research of potential economy growth  
through a modern cooperative of an integrated production 

 
This paper aims to investigate the production of superfoods, and to determine if it is 
possible to cultivate and trade these superfoods in Greece, through a modern cooperative. 
The primary target is to define superfoods as well as to determine the nutrients that render 
them particularly important for general wellness. 
 Meanwhile, for the first time in Greece, a research is being conducted in order to 
create a database of superfood, including their antioxidant substances. This will allow 
anticipating the real potential for development of superfoods in Greece. 
 Exploiting the results of this research, a case study is being developed, to create a 
cooperative in Greece. Its main goal is to trade the locally produced superfood by achieving 
positive economies of scale and by reducing any potential investment risk. 
 
Key-words: Superfoods, Cooperative, Goji berry, Aronia berry, Blueberry, Antioxidants. 

 
 
Εισαγωγή 

 

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση ενός ζητήματος, το οποίο απασχο-
λεί τη διεθνή επιστημονική κοινότητα κατά τα τελευταία χρόνια, αλλά παράλληλα, απότε-
λεί και ένα καίριο σύγχρονο ζήτημα για έναν μεγάλο αριθμό Ελλήνων στα χρόνια της οικο-
νομικής κρίσης. Πρόκειται για τις λεγόμενες υπερτροφές (Superfoods) και τη σημασία τους 
για την υγεία των καταναλωτών, αλλά και για την οικονομική ευκαιρία που προκύπτει από 
την καλλιέργεια και την εμπορία τους. 
 Σκοπός της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε είναι η μελέτη και η καταγραφή της 
διεθνούς βιβλιογραφίας για τη διατύπωση ενός γενικού ορισμού των υπερτροφών, αλλά και 
για τον προσδιορισμό των παραγόντων που καθιστούν τις τροφές αυτές τόσο σημαντικές. 
Επιπρόσθετα, για την εμπειρική διερεύνηση του όλου θέματος, εγκαταστάθηκαν πειραμα-
τικοί - πιλοτικοί αγροί και εκπονήθηκε σχετική μελέτη περίπτωσης (case study) ενός αγρο-
τικού συνεταιρισμού νέας γενιάς, του πρώτου1 στην Ελλάδα με αποκλειστικό αντικείμενο 
την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία τριών από αυτές τις υπερτροφές (γκότζι, μύρτιλλο 
και αρώνια). 
 

                                                 
1  Υφίσταται ένας ακόμα Σ.Ν.Γ. στις Ροβιές Ευβοίας με αντικείμενο την παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς. Ο 

συγκεκριμένος συνεταιρισμός λειτουργεί περισσότερο ως μονοπρόσωπη ΕΠΕ, ακολουθώντας το πρό-
τυπο της συμβολαιακής γεωργίας. 
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Θεωρητική προσέγγιση 
 

Η έννοια των υπερτροφών έγινε ευρύτατα γνωστή τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα 
αναζήτησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Την τάση αυτή αξιοποίησαν οι φαρμακοβιο-
μηχανίες, αναπτύσσοντας συμπληρώματα διατροφής με συστατικά που προέρχονται από 
φυσικά – φυτικά προϊόντα, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, τα οποία ονόμασαν υπερτροφές. 
 
Αντιοξειδωτικά 

Σύμφωνα με τον Krause (2000), ως αντιοξειδωτικά, χαρακτηρίζονται οι ουσίες εκείνες, οι 
οποίες εμποδίζουν τις αντιδράσεις των ελευθέρων ριζών, προστατεύοντας τον οργανισμό 
από την επιβλαβή δράση των τελευταίων. 
 Ο Helmut (1997) κατηγοριοποιεί τις αντιοξειδωτικές ουσίες σε υδατοδιαλυτές, οι 
οποίες δρουν στο κυτταρόπλασμα και στο πλάσμα του αίματος και σε λιποδιαλυτές, οι 
οποίες προστατεύουν τις κυτταρικές μεμβράνες από υπεροξείδωση. Οι Vetuani et al. 
(2004) υποστηρίζουν ότι η δράση των αντιοξειδωτικών ουσιών εξαρτάται από την περιε-
κτικότητα τους, την αποτελεσματικότητά τους, αλλά και από τη συνδυαστική τους δράση. 
 Μελετώντας τη δράση των αντιοξειδωτικών ουσιών έναντι του οξειδωτικού στρες, οι 
Jha et al. (1995), εστίασαν κυρίως στις καρδιαγγειακές παθήσεις και στις παθήσεις του νευ-
ρικού συστήματος. Οι Nunomura et al. (2006) έδειξαν ότι το οξειδωτικό στρες σχετίζεται 
με την εμφάνιση παθήσεων του νευρικού συστήματος, όπως το Αλτσχάιμερ και η Πάρ-
κινσον, ενώ οι Hitchon and Gabalawy (2004) και Davì et al. (2005), συμπεριέλαβαν και 
παθολογικές ασθένειες, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ως 
πιθανές συνέπειές του. Με αφορμή τις προηγούμενες έρευνες, οι Wilson and Gelb (2002), 
οι Warner et al. (2004) και οι Lees et al. (2006) διεξήγαγαν κλινικές μελέτες για τη χρήση 
αντιοξειδωτικών ουσιών, με σκοπό την πρόληψη ή και την αντιμετώπιση παθήσεων του 
νευρικού συστήματος. Παράλληλα, ο Victor Darley-Usmar (2011) χορήγησε αντιοξειδω-
τικά σε ασθενείς με ηπατικά προβλήματα διαπιστώνοντας ότι είναι δυνατόν να αναστρα-
φούν οι παράγοντες που προκαλούν κίρρωση και καρκίνο του ήπατος. 
 Στους τομείς της αισθητικής και της κοσμητικής ιατρικής, οι Sohal et al. (2002), οι 
Florian et al. (2006) και οι Yiqiang Zhang et al. (2013), βασιζόμενοι σε εργαστηριακά 
πειράματα και κλινικές μελέτες, υποστηρίζουν ότι μία ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε 
αντιοξειδωτικές ουσίες, ενισχύει το μηχανισμό αναγέννησης και αναζωογόνησης των 
κυττάρων. 
 
Η αντίθετη άποψη 

Ακολουθώντας την αρχαιοελληνική ρήση «παν μέτρον άριστον», πληθαίνουν οι έρευνες 
γύρω από τους κινδύνους που υποκρύπτει η υπερβολική κατανάλωση συμπληρωμάτων δια-
τροφής, πλουσίων σε αντιοξειδωτικές ουσίες. Οι Bjelakovic et al. (2007) υποστηρίζουν ότι 
πολλές αντιοξειδωτικές ουσίες λειτουργούν ως προ-οξειδωτικές, αναιρώντας την ωφέλιμη 
δράση τους. 
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 Οι Stanner et al. (2004), Cherubini et al (2005) και Shenkin (2006) συμπεραίνουν ότι 
τα συμπληρώματα διατροφής δεν έχουν την ίδια αντιοξειδωτική δράση με αυτή των 
φυσικών τροφών. Επιπρόσθετα, οι Gibson et al. (2006), αναφέρουν ότι η μείωση των 
οξέων στον ανθρώπινο οργανισμό, επιδρά στο πεπτικό σύστημα καθιστώντας αδύνατη την 
απορρόφηση σημαντικών ιχνοστοιχείων και μετάλλων. Σε έρευνα που έγινε από τους 
Omenn et al. (1996) και τον Albanes (1999) προέκυψε ότι η χορήγηση σε καπνιστές 
συμπληρωμάτων διατροφής οδήγησε σε αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου του πνεύμονα, 
αλλά και σε αύξηση της θνησιμότητας συνολικά. 
 Οι Seifried et al. (2003), Schumacker (2006) και Lawenda (2008) αναφέρουν ότι η χο-
ρήγηση αντιοξειδωτικών σε καρκινοπαθείς, μειώνει το οξειδωτικό στρες, το οποίο προκα-
λείται στα καρκινικά κύτταρα, λόγω των θεραπειών, καθιστώντας τα ανθεκτικότερα στις 
χημειοθεραπείες και στις ακτινοθεραπείες. 
 Ακόμα και στον τομέα της κοσμητικής ιατρικής οι Pérez et al. (2009) αμφισβητούν 
την ύπαρξη σχέσης μεταξύ οξειδωτικού στρες και γήρανσης. 
 Τέλος, ο Gavura (2011) υποστηρίζει, σε έρευνα του, ότι η χρήση των συμπληρωμά-
των διατροφής, όχι μόνο δεν ωφελεί στην άσκηση, αλλά δύναται ακόμα και να αναιρέσει 
τις ευεργετικές ιδιότητές της στην καρδιο-αγγειακή λειτουργία. 
 
Υπερτροφές (Supeρfoods) 
 

Ο όρος υπερτροφές (superfoods) αποτελεί εύρημα του διεθνούς μάρκετινγκ και δεν χρησι-
μοποιείται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Μέχρι σήμερα δεν έχει διατυπωθεί ένας 
κοινά αποδεκτός ορισμός, ικανός να προσδιορίσει τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφών. Εν-
τούτοις, το Αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης περιέχει αναφορές σε μία κατηγορία τροφίμων, 
τις υπερτροφές, ως ιδιαίτερα θρεπτικές και ωφέλιμες για την ανθρώπινη υγεία και ευεξία. 
Σε μία ελεύθερη απόδοση του όρου, αναφέρεται ότι οι υπερτροφές είναι οι τροφές εκείνες, 
οι οποίες περιέχουν, στα συστατικά τους, μεγάλες ποσότητες από αντιοξειδωτικές ουσίες, 
όπως φαινόλες, πολυφαινόλες, βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και άλλα ιχνοστοιχεία, με 
αποτέλεσμα η κατανάλωσή τους, πιθανόν, να βοηθά στη μείωση των κινδύνων εμφάνισης 
χρονίων ασθενειών, στην αύξηση του προσδόκιμου της ζωής και στη βελτίωση της ποιό-
τητας αυτής. Από το 2009,  δεν επιτρέπεται η χρήση του όρου Superfoods, στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση, εκτός αν το προϊόν, συνοδεύεται από πλήρη τεκμηρίωση για τις ιδιότητές του. 
 Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας οδήγησε, σύμφωνα με 
τον Lobb (2012), στην άνθιση μιας βιομηχανίας εμπορίας συμπληρωμάτων διατροφής, με 
ετήσιο κύκλο εργασιών, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μεγαλύτερο των 23 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων. 
 Τα συγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής διακινούνται είτε ως δισκία, είτε ως συ-
μπυκνωμένοι χυμοί και εμπεριέχουν αντιοξειδωτικές ουσίες, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία 
προερχόμενα από φρούτα και λαχανικά, τα οποία θεωρούνται υπερτροφές. Τα δύο τελευ-
ταία χρόνια έχει ξεκινήσει και στην Ελλάδα η προώθηση παρόμοιων σκευασμάτων, ενώ 
παράλληλα κάνουν την εμφάνιση τους και οι πρώτες προσπάθειες για την εμπορία των 
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συγκεκριμένων υπερτροφών ως νωπών προϊόντων ή ως προϊόντων που έχουν ήδη υποστεί 
τουλάχιστον μία πρώτη φυσική επεξεργασία (ξήρανση, συμπύκνωση, χυμοποίηση).  
 
Διάφορες υπερτροφές 
 

Το μήλο, η μπανάνα, τα βερίκοκα και τα πορτοκάλια αποτελούν, σύμφωνα με τους Null and 
Feldman (2012), μερικά από τα φρούτα που έχουν τα χαρακτηριστικά για να θεωρούνται 
υπερτροφές. Παράλληλα, σύμφωνα με τους Null and Feldman και Fusano (2005), συνήθη 
τρόφιμα όπως: το μπρόκολο, η τομάτα, τα όσπρια, τα μανιτάρια, τα καρότα, το κρεμμύδι, το 
σκόρδο, οι πιπεριές και τα σιτηρά ολικής άλεσης χαρακτηρίζονται ως υπερτροφές, λόγω της 
υψηλής περιεκτικότητάς τους σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. 
 Για παράδειγμα, το μήλο χρησιμοποιήθηκε κατά καιρούς για την αντιμετώπιση πολ-
λών παθήσεων όπως ο διαβήτης, οι καρδιακές αρρυθμίες και ορισμένες φλεγμονές. Οι Jung 
et al. (2009) παρατήρησαν πολύ υψηλές τιμές πολυφαινολών, οι οποίες έχουν συνδεθεί με 
την προστασία του ανθρώπου από διαφόρους τύπους καρκίνων, παθήσεις του εντέρου και 
του δέρματος, αλλά και παθήσεις του καρδιο-αγγειακού συστήματος. Επιπλέον, οι Randi et 
al. (2007) αναφέρουν ότι η παρουσία στον καρπό του μήλου της κερσετίνης βοήθησε στη 
μείωση της αρτηριακής πίεσης. 
 Εξάλλου, το πορτοκάλι είναι πλούσιο σε βιταμίνες Α,Β και C, έχει υψηλή περιεκτικό-
τητα σε ασβέστιο και κάλιο και αποτελεί σημαντική πηγή φυτικών ινών. Επιπρόσθετα, πε-
ριέχει εσπερετίνη, ένα σημαντικό φλαβονοειδές, το οποίο, σύμφωνα με την έρευνα των 
Kurowska et al. (2000), συντελεί στη διατήρηση της καλής υγείας των κυττάρων και 
ρυθμίζει τη χοληστερόλη στο αίμα. 
 Παρόλο που, τα παραπάνω ευρύτατα διαδεδομένα τρόφιμα, αποτελούν υπερτροφές, η 
διάδοση του όρου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε «εξωτικές» τροφές όπως το γκότζι, το 
μύρτιλλο και η αρώνια.  
 Ο Potterat (2009) αναλύοντας τον καρπό και τα φύλλα του φυτού γκότζι απομόνωσε 
ένα σύμπλεγμα πρωτεϊνών και ιχνοστοιχείων, το οποίο χαρακτηρίζεται ως η πρωτεΐνη του 
γκότζι. Στα συστατικά του καρπού του γκότζι βρέθηκαν σημαντικές ποσότητες λυκοπε-
νίου, ζεαξανθίνης και ταυρίνης. 
 Όσον αφορά στο μύρτιλλο οι PohYng Lian et al. (2012), μελετώντας την αντιμικρο-
βιακή του δράση, έδειξαν ότι ο χυμός του έχει σημαντική αντιμικροβιακή δράση κατά του 
Staphylococcus aureus. Επιπλέον, οι Jianping Dai et al (2012) έδειξαν ότι η προκυανιδίνη 
στηρίζει τον ανθρώπινο οργανισμό, ώστε να αντιμετωπίζει καλύτερα ορισμένα στελέχη του 
ιού της γρίπης. 
 Τέλος, όσον αφορά στην αρώνια, οι Habauzit and Morand (2007) αναφέρουν ότι η 
κατανάλωση των προϊόντων της είχε σημαντική επίδραση στη μείωση της αρτηριακής 
πίεσης, στα αρχικά στάδια εμφάνισής της. Παράλληλα, οι Kujawaska et al. (2011) κατέ-
γραψαν την προστατευτική της δράση, έναντι του οξειδωτικού στρες που προκαλείται στα 
κύτταρα και στο DNA αυτών, εξαιτίας της έκθεσής τους σε χημικούς παράγοντες. 
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Γκότζι, μύρτιλλο, αρώνια: οι υπερτροφές της παρούσας εργασίας 
 

Το Goji Berry (κοιν. γκότζι) είναι ένας πολυετής, φυλλοβόλος ή / και ημι-φυλλοβόλος θάμ-
νος με ξυλώδη κορμό. Αναπτύσσεται ταχύτατα, φθάνοντας, από το πρώτο έτος φύτευσής 
του, τα τέσσερα (4) μέτρα ύψος. Το γένος του φυτού είναι Lycium και από αυτό καλλιερ-
γούνται δύο είδη, τα Lycium barbarum και Lycium chinensis. Σύμφωνα με τους Sze et al. 
(2008), η χαρτογράφηση και η ταυτοποίηση των ποικιλιών καθίσταται αδύνατη, εξαιτίας 
των χιλιάδων φυτών που προκύπτουν από αγενή πολλαπλασιασμό. Ευδοκιμεί σε αμμώδη 
εδάφη που δεν λιμνάζουν. Δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό σε προσθήκη θρεπτικών συστατι-
κών και οργανικής ουσίας, ενώ προτιμά περιοχές με μεγάλη ηλιοφάνεια. Σημαντικό 
στοιχείο της παγκόσμιας καλλιέργειάς του είναι ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχει βρεθεί μέθοδος 
μηχανικής συγκομιδής του καρπού και για τον λόγο αυτό συγκομίζεται χειρονακτικά. 
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη μεταφορά του καρπού, η οποία δεν πρέπει να γίνεται σε 
μεγάλα - βαθιά δοχεία (μηχανική σύνθλιψη). 
 Αν και η καλλιέργεια του φυτού είναι σχετικά νέα στην Ελλάδα, ήδη έχουν 
καταγραφεί οι πρώτοι εχθροί και οι κυριότερες ασθένειες που προσβάλλουν τις φυτείες του 
γκότζι. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το είδος Lycium barbarum είναι η προσβολή του 
λαιμού των φυτών και τις ρίζας τους από ανδρομυκώσεις. Το είδος Lycium chinensis είναι 
ανθεκτικό σε ασθένειες του ριζικού συστήματος, επηρεάζεται όμως από μύκητες, όπως 
είναι το ωίδιο, το οποίο καταστρέφει το φύλλωμα και μειώνει την παραγωγή. Επιπρόσθετα, 
και στα δύο είδη, ο καρπός προσελκύει έντομα και άγρια πτηνά τα οποία, εάν δεν αντιμε-
τωπιστούν, είναι δυνατόν να υποβαθμίσουν το σύνολο της παραγωγής. 
 Το μύρτιλλο είναι ένας πολυετής, φυλλοβόλος θάμνος με ξυλώδη κορμό. Αναπτύσ-
σεται αργά, φθάνοντας σε πλήρη παραγωγή κατά το τέταρτο έτος της ζωής του. Ευδοκιμεί 
σε πλούσια αμμώδη εδάφη, τα οποία στραγγίζουν ικανοποιητικά. Το φυτό αντέχει σε εξαι-
ρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν προτιμά θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 40°C. 
Είναι απαιτητικό σε νερό και θρεπτικά συστατικά. Παγκοσμίως έχουν αναπτυχθεί ποι-
κιλίες, κατάλληλες για τη συγκομιδή του, τόσο με μηχανικά μέσα, όσο και με τα χέρια, 
ανάλογα και με την εμπορική διάθεση του καρπού. 
 Παράγει καρπούς σε αποχρώσεις του μπλε, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από έντονη 
γεύση και εξαιρετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, γεγονός που καθιστά την παραγωγή 
και την εμπορία τους ιδιαίτερα ελκυστικές (ειδικά σε συνθήκες οικονομικής κρίσης). 
Αποτελεί ένα πολύ γνωστό και με υψηλή ζήτηση φρούτο στις χώρες της Κεντρικής και της 
Βόρειας Ευρώπης, αλλά περισσότερο στις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. 
Όσον αφορά στην αρώνια, πρόκειται για έναν πολυετή, φυλλοβόλο θάμνο με ξυλώδη 
κορμό. Αναπτύσσεται αργά, φθάνοντας σε πλήρη παραγωγή κατά το τέταρτο έτος της ζωής 
του. Ευδοκιμεί σε ελαφρώς όξινα, ουδέτερα ή ελαφρώς αλκαλικά εδάφη, μέσης σύστασης. 
Αναπτύσσεται σε περιοχές με ηλιοφάνεια, αλλά ενδείκνυται η εγκατάσταση ενός συστη-
ματος σκίασης, σε περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες και έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. 
Το σχήμα του φυτού και η ανθεκτικότητα του καρπού καθιστούν δυνατή τη μηχανική συ-
γκομιδή της καλλιέργειας. Παράγει καρπούς σε αποχρώσεις του μαύρου, οι οποίοι χαρα-
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κτηρίζονται από έντονη, στυφή γεύση και βαθύ ερυθρό χρώμα στο εσωτερικό τους. Από-
τελεί ένα από τα πλέον γνωστά φρούτα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 

 
 

Έρευνα πεδίου 
 

Ανάπτυξη καλλιεργειών 
 

Λόγω της ελάχιστης βιβλιογραφίας που υπάρχει γύρω από την καλλιέργεια και την ανάπτυ-
ξη του γκότζι, του μύρτιλλου και της αρώνιας, εγκαταστάθηκαν πειραματικοί - πιλοτικοί 
αγροί σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Στην Καρδίτσα εγκαταστάθηκαν φυτείες γκότζι, 
αρώνιας και μύρτιλλου, στη Λάρισα εγκαταστάθηκαν φυτείες γκότζι και αρώνιας, ενώ 
στην Πτολεμαΐδα εγκαταστάθηκαν φυτείες μύρτιλλου. Η φύτευση έγινε γραμμικά σε αρ-
δευόμενα αγροτεμάχια έκτασης πέντε (5) στρεμμάτων.  
 Όσον αφορά στο γκότζι (Lycium barbarum και Lycium chinensis), στο κτήμα της 
Καρδίτσας, το έδαφος είναι ελαφρώς όξινο, πλούσιο σε οργανική ουσία, αργιλοπηλώδες 
και προέρχεται από δεκαετή αγρανάπαυση. Στο κτήμα της Λάρισας το έδαφος είναι αλκα-
λικό, πτωχό σε οργανική ουσία, αμμώδες και προέρχεται από καλλιέργεια σίτου. Και στις 
δύο φυτείες εγκαταστάθηκαν από 1000 φυτά. 
 Όσον αφορά στο μύρτιλλο, στο κτήμα της Καρδίτσας, το έδαφος είναι όξινο (pH = 
5,4), πλούσιο σε οργανική ουσία, αμμοαργιλώδες και προέρχεται από αγρανάπαυση για 
πέντε (5) έτη. Στο κτήμα της Πτολεμαΐδας, το έδαφος είναι έντονα όξινο (pH = 4,5), 
πλούσιο σε οργανική ουσία, αμμώδες και προέρχεται από αγρανάπαυση. Και στις δύο 
φυτείες επιλέχτηκε η φύτευση σε γραμμικό σύστημα με 330 φυτά ανά στρέμμα. 
 Τέλος, όσον αφορά στην αρώνια, στο κτήμα της Καρδίτσας, το έδαφος είναι ελαφρώς 
όξινο (pH = 6,7), πλούσιο σε οργανική ουσία, αμμοπηλώδες και προέρχεται από καλλι-
έργεια αραβοσίτου. Στο κτήμα της Λάρισας το έδαφος είναι έντονα αλκαλικό (pH = 8,1), 
με αρκετή οργανική ουσία, αμμοπηλώδες και προέρχεται από καλλιέργεια σίτου. Και στις 
δύο φυτείες επιλέχτηκε η φύτευση σε γραμμικό σύστημα με 170 φυτά ανά στρέμμα. 
 Σε όλα τα κτήματα εγκαταστάθηκε αρδευτικό δίκτυο με τη μέθοδο «στάγδην» και 
ακολουθούνται οι αρχές της βιολογικής γεωργίας. 
 
Η αγορά των υπερτροφών: Γκότζι, μύρτιλλου και αρώνιας 
 

Οι υπερτροφές αποτελούν έναν σχετικά νέο τομέα στον κλάδο των τροφίμων και για το 
λόγο αυτό η παραγωγή και η εμπορία τους δεν καταγράφεται αναλυτικά, ούτε στην 
Ελλάδα, αλλά ούτε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι σήμερα. Για τον λόγο αυτόν κρίθηκε 
αναγκαία η επικοινωνία με τις πρεσβείες ξένων χωρών, με σκοπό την καταγραφή των 
παραγωγών, των μεταποιητών, των εμπόρων και κάθε ενδιάμεσου κλάδου-φορέα, ο οποίος 
ασχολείται με τις υπερτροφές. Η ανταπόκριση των πρεσβειών ήταν άμεση, αποστέλλοντας 
δεδομένα, στα οποία περιλαμβάνονται οι παραγωγοί γκότζι, μύρτιλλου και αρώνιας, οι με-
ταποιητές και οι έμποροι. Επίσης περιγράφονται και οι μορφές εμπορίας των συγκεκρι-
μένων υπερτροφών, συνοδευόμενες, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τεχνικά χαρακτηρι-
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στικά. Επιπλέον, τέθηκαν στη διάθεση των ερευνητών στοιχεία σχετικά με τις ανάγκες κά-
θε χώρας για εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι κάθε 
καταχωρημένη επαφή των φορέων μεταποίησης και εμπορίας, (στο πλαίσιο της συνεργα-
σίας με τις πρεσβείες) συνοδεύεται από πλήρη στοιχεία επικοινωνίας. 
 Λόγω των ιδιοτήτων του, η ζήτηση του γκότζι στην παγκόσμια αγορά, αυξάνεται 
διαρκώς κατά τα τελευταία χρόνια. Οι κύριες μορφές εμπορίας του είναι το αποξηραμένο και 
ο χυμός του. Η ευπάθεια του φρούτου και η αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηρι-
στικών του μετά από κατάψυξη, αποκλείουν την εμπορία του ως νωπού ή ως κατεψυγμενου. 
 Το μύρτιλλο αποτελεί ένα κλασικό προϊόν, γνωστό στην παγκόσμια αγορά. Ανάλογα 
με την καλλιεργούμενη ποικιλία, οι καρποί του μύρτιλλου εμπορεύονται είτε ως νωποί στις 
τοπικές αγορές αμέσως μετά τη συγκομιδή, είτε καταψύχονται και αποστέλλονται στις 
διεθνείς αγορές. Εναλλακτικά, μπορούν να μεταποιηθούν με την παρασκευή μαρμελάδας 
και άλλων προϊόντων υψηλής διαιτητικής αξίας. 
 Τέλος, η αρώνια είναι διαδεδομένη στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, εξαι-
τίας της χρήσης της ως μέσου αποβολής της κοσμικής ακτινοβολίας τόσο στα διαστημικά 
προγράμματα, όσο και στα προγράμματα ανάπτυξης του πυρηνικού οπλοστασίου, κατά την 
περίοδο του ψυχρού πολέμου. Μετά το τέλος του πολέμου αυτού, η ζήτηση του καρπού 
μειώθηκε, σήμερα όμως τα εξοπλιστικά πυρηνικά προγράμματα χωρών, όπως του Ιράν και 
της Βορείου Κορέας, αλλά και η χρήση του στην ιατρική ως μέσου άμβλυνσης των συνε-
πειών των ακτινοθεραπειών και χημειοθεραπειών, έχουν επαναφέρει τον καρπό αυτόν και 
πάλι στο διεθνές εμπορικό στερέωμα. Οι κύριες εμπορεύσιμες μορφές είναι ο χυμός, τα 
αποξηραμένα φρούτα και ένας τύπος «οίνου», πλούσιου σε αντιοξειδωτικά. Οι μεγαλύτεροι 
προμηθευτές αρώνιας είναι η Βουλγαρία και η Πολωνία, από τις οποίες προέρχονται και οι 
μικρές ποσότητες του βιολογικού προϊόντος της αρώνιας που κυκλοφορούν στην Ε.Ε. 
 
Συνεταιρισμός νέας γενιάς - Καθετοποίηση παραγωγής 
 

Η κύρια ανάγκη των Ελλήνων παραγωγών ανέκαθεν εστιαζόταν στην εμπορία και στη διά-
θεση της παραγωγής τους. Για τον λόγο αυτόν, παράλληλα με τους πειραματικούς – πιλοτι-
κούς αγρούς συντάχθηκε και μία τεχνικο-οικονομική μελέτη, που αφορά στη δημιουργία 
ενός συνεταιρισμού νέας γενιάς, με σκοπό την παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία 
των παραπάνω συγκεκριμένων υπερτροφών. 
 Η επιλογή, να αποτελέσει ένας Συνεταιρισμός Νέας Γενιάς (Σ.Ν.Γ.) τη νομική μορφή 
της επιχειρηματικής πρότασης, βασίστηκε στις αρχές που πρεσβεύει ο Σ.Ν.Γ., αλλά και στην 
ανάγκη διαφοροποίησης (προς το καλύτερο) του συνεργατισμού στην Ελλάδα του σήμερα. 
 Οι Σ.Ν.Γ. αποτελούνται από παραγωγούς συγκεκριμένου προϊόντος, οι οποίοι μετα-
ποιούν αυτό για να ωφεληθούν την προστιθέμενη αξία του τελικού προϊόντος, ώστε να 
αυξήσουν έτσι το εισόδημά τους. Συμμετέχουν στο σχηματισμό του κεφαλαίου που απαι-
τείται για τη μεταποιητική μονάδα, αγοράζοντας μερίδες ίσες με την ποσότητα, την οποία 
δεσμεύονται να παραδώσουν. Η μερίδα ισοδυναμεί με σύμβαση αμφίπλευρων υποχρεώ-
σεων μεταξύ συνεταιρισμού και μέλους. Τα οφέλη που προκύπτουν από τη μεταποίηση και 
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τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά επιστρέφονται στα μέλη. Ο αριθμός των μελών πρέ-
πει να αντιστοιχεί αυστηρά στη δυναμικότητα της μεταποιητικής μονάδας. Για πρόσθετες 
επενδύσεις επέκτασης, ο συνεταιρισμός δεν καταφεύγει σε τραπεζικό δανεισμό, αλλά εκδί-
δει νέες μερίδες. 
 Σκοπός της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δράσης είναι η συνεργασία πολλών 
μικροκαλλιεργητών, κατόχων εκτάσεων που δεν ξεπερνούν τα είκοσι (20) στρέμματα, για 
την επίτευξη θετικών οικονομιών κλίμακας, την ελαχιστοποίηση και τον επιμερισμό του 
επενδυτικού κινδύνου και τέλος, την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 
ελληνικής υπαίθρου για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνε-
ται με τη μεταφορά γνώσης και εμπειρίας στην πρωτογενή παραγωγή, ειδικά σε καινοτόμες 
καλλιέργειες, με τη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων και με την εμπορία τους από 
τους ίδιους τους παραγωγού στα κανάλια διανομής. 
 
Αποτελέσματα και σχολιασμός των αποτελεσμάτων 
 

Η αξία των συμπληρωμάτων διατροφής για την υγεία των ανθρώπων, απασχόλησαν και 
συνεχίζουν να απασχολούν την διεθνή επιστημονική κοινότητα. Τα αντικρουόμενα στοι-
χεία που προκύπτουν από τη βιβλιογραφία, έχουν οδηγήσει τους επιστήμονες σε μία δια-
μάχη, σχετική με το κατά πόσον οι αντιοξειδωτικές ουσίες είναι ωφέλιμες, ποιες από αυτές 
ενισχύουν περισσότερο τον ανθρώπινο οργανισμό και σε ποιες ποσότητες. Σημαντικός 
λόγος γέννησης της διαμάχης αυτής είναι η έλλειψη κλινικών ερευνών σε μεγάλη κλίμακα. 
Τα περισσότερα συμπεράσματα, μέχρι σήμερα, εξάγονται από εργαστηριακά πειράματα ή 
από μεταφράσεις δημοσιευμένων άρθρων με κύρια προέλευση την Κίνα. Αντίθετα, απο- 
τελεί κοινό τόπο η θέση ότι η πρόσληψη αντιοξειδωτικών ουσιών στη φυσική – φυτική 
τους μορφή, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής, αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή. 
 Η ταχύτατη διάδοση των υπερτροφών στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, σε συνδυασμό 
με το γεγονός ότι στην Ε.Ε. δεν παράγονται μεγάλες ποσότητες των συγκεκριμένων 
πρώτων υλών, εγείρουν το επιχειρηματικό ενδιαφέρον στον ευρωπαϊκό αγροτικό χώρο. 
 Ειδικότερα στην Ελλάδα, η ταχύτατη εγκατάσταση φυτειών γκότζι, μύρτιλλου και 
αρώνιας οφείλεται στην οικονομική κρίση, η οποία οδηγεί τους πολίτες σε αναζήτηση 
εναλλακτικού εισοδήματος. Το γεγονός αυτό καθιστά την επένδυση ως υψηλού ρίσκου, 
ενώ και η δυνατότητα εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων τίθεται υπό αμφισβήτηση. 
Για τον λόγο αυτόν, οι πρώτες ενέργειες εγκατάστασης φυτειών με γκότζι, μύρτιλλο και 
αρώνια έθεσαν τους παραγωγούς αντιμέτωπους με την έλλειψη τεχνογνωσίας και με την 
αδυναμία αντιμετώπισης των προβλημάτων στον αγρό. 
 Η μη ύπαρξη βιβλιογραφίας για την καλλιέργεια των φυτών γκότζι, μύρτιλλου και 
αρώνιας οδήγησε στην απόφαση εγκατάστασης πειραματικών αγρών. Με την πάροδο 
τριετίας τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι και τα τρία φυτά προσαρμόζονται 
ιδανικά στις ελληνικές συνθήκες, εφόσον τηρηθούν ορισμένοι κανόνες κατά την εγκατά-
σταση της φυτείας. Όσον αφορά στο γκότζι, η καλλιέργεια έδωσε δείγματα καρπού από το 
πρώτο έτος. Τα προβλήματα με τις ανδρομυκώσεις, αν και σημαντικά, αντιμετωπίστηκαν 
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με προσθήκη βιολογικού διεγέρτη, μυκόριζας και ζεόλιθου. Παράλληλα, η άρδευση γίνεται 
πλέον κατά τις πρώτες πρωινές, ώρες όταν η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας είναι κάτω από 
30°C. Τα έντομα και τα ακάρεα αντιμετωπίστηκαν με βιολογικούς εχθρούς και σκευάσμα-
τα, εγκεκριμένα για χρήση τους στη βιολογική γεωργία. 
 Τα μύρτιλλα παράγουν ικανοποιητικά, εφόσον η φυτεία εγκατασταθεί σε έντονα 
όξινα και αμμώδη εδάφη. Η άρδευση είναι αναγκαία για την υγεία των φυτού και την 
παραγωγή ποιοτικού καρπού. Ζημιές υπήρξαν στα άνθη και στον καρπό από χαλαζόπτωση 
και έντομα αντίστοιχα. 
 Η αρώνια προσαρμόστηκε ιδανικά και στους δύο αγρούς, αποδίδοντας καρπό κατά 
την τρίτη καλλιεργητική περίοδο. Η ποικιλία με την καλύτερη προσαρμογή είναι η Aronia 
melanokarpa. Η ποιότητα του καρπού επηρεάστηκε από την οργάνωση της άρδευσης, την 
ύπαρξη σκίασης και την προσαρμογή της οξύτητας του εδάφους. Στην περίπτωση όπου το 
έδαφος είναι ιδιαίτερα αλκαλικό εμφανίζονται τροφοπενίες σιδήρου, οι οποίες αντιμετωπί-
ζονται με τη ρύθμιση του pH. 
 Όσον αφορά στην αγορά υπερτροφών, τα στοιχεία από τις πρεσβείες των ξένων χω-
ρών έδειξαν ότι η Ε.Ε. εισάγει προϊόντα από την Κίνα, την Ινδία, τις χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης και τη Λατινική Αμερική. Η ποιότητα των προϊόντων ποικίλει, ενώ το κόστος για 
τον τελικό καταναλωτή είναι δυσανάλογο με την προσφερόμενη ποιότητα. 
 Ως αποτέλεσμα της παρούσας έρευνας ιδρύθηκε ο συνεταιρισμός νέας γενιάς στην 
Καρδίτσα και ορίστηκε το κεφάλαιο του συνεταιρισμού στις 700.000 Ευρώ, οι οποίες αντι-
στοιχούν σε 1.000 μερίδες των 700 Ευρώ η κάθε μία. Κάθε μερίδα αντιστοιχεί στην παρα-
γωγή που αποδίδει ένα καλλιεργούμενο στρέμμα. Η ποσότητα αυτή υπολογίζεται από τη 
βιβλιογραφία και την παρακολούθηση των πειραματικών - πιλοτικών αγρών, σε 1000 χι-
λιόγραμμα καρπού (κ.μ.ο.). Κατά συνέπεια, η συνολικά παραγόμενη ποσότητα θα ανέρχε-
ται σε 1000 τόνους νωπού καρπού. Η ποσότητα αυτή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
συλλέχθηκαν από τις ως άνω πρεσβείες, φαίνεται να είναι η κρίσιμη ποσότητα για την ανά-
πτυξη ενός δικτύου (network) εξαγωγών με προϊόντα υπερτροφών. 
 Τα χρήματα των μελών διατίθενται κατά τα 2/3 στην ανέγερση των κτιριακών εγκα-
ταστάσεων και την αγορά του μηχανολογικού εξοπλισμού για τη μονάδα μεταποίησης και 
κατά το 1/3 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της πρώτης τριετίας. Παράλληλα, 
έχει ήδη εγκριθεί πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 209.500 Ευρώ, τα χρήματα του 
οποίου θα διατεθούν σύντομα σε προωθητικές ενέργειες(ένταξη στην Κοινοτική Πρωτο-
βουλία LEADER). 
 Για τη μεταποίηση της παραγόμενης ποσότητας επιλέχθηκε η εγκατάσταση δύο 
γραμμών παραγωγής, μία για την παραγωγή προϊόντων συμπύκνωσης (μαρμελάδα, σιρόπι, 
γλυκά κουταλιού) και μία ξήρανσης. Ο λόγος επιλογής αυτών των μεθόδων μεταποίησης 
είναι η ευελιξία που παρέχεται στην αξιοποίηση των μηχανημάτων για μία ευρεία γκάμα 
προϊόντων, πέραν των παραγόμενων από τις παραπάνω τρεις υπερτροφές. Με τον τρόπο 
αυτόν αντιμετωπίζεται η εποχικότητα στη λειτουργία της μονάδας μεταποίησης του Σ.Ν.Γ. 
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Συμπεράσματα 
 

Τα συμπληρώματα διατροφής, φαίνεται ότι δεν έχουν τις ευεργετικές ιδιότητες που τους 
αποδίδονται, σε αντίθεση με τη λήψη φυσικών-φυτικών αντιοξειδωτικών, μέσω της διατρο-
φής. Εντούτοις, η αγορά τους διογκώνεται διαρκώς, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι οι φυσικές-φυτικές πηγές αντιοξειδωτικών θα πρέπει να φθάνουν στους καταναλωτές 
σε μία εύκολη, πρακτική και οικονομική μορφή, ώστε να κερδίζουν το καλύτερο μερίδιο 
της αγοράς, καθώς έτσι θα εδραιωθεί η καλλιέργεια και η παραγωγή νέων αγροτικών 
προϊόντων. Θα προκύψει, με την παραπάνω διαδικασία, ένας σημαντικός νέος κλάδος της 
αγροτικής οικονομίας της χώρας, ο οποίος θα συντελέσει στην μερική αναδιάρθρωση των 
καλλιεργειών και των γεωργικών κλάδων, χρόνιο αίτημα του πρωτογενή τομέα κατά τις τε-
λευταίες δεκαετίες. 
 Παράλληλα, κρίνεται χρήσιμη και αναγκαία η εκπαίδευση των καταναλωτών για την 
αξία των αντιοξειδωτικών ουσιών, αλλά και τον τρόπο χρήσης αυτών. Επίσης, η εκπαί-
δευση αυτή (όπως προκύπτει από τα προηγούμενα) θα πρέπει να έχει ως πρωταρχικό στόχο 
της την αξία και τη σημασία, για την ανθρώπινη διατροφή και υγεία, των φυσικών-φυτικών 
αντιοξειδωτικών ουσιών. 
 Οι πειραματικές-πιλοτικές φυτείες των υπερτροφών, μετά την πάροδο των τριών ετών 
από την εγκατάστασή τους, υποδεικνύουν ότι είναι εφικτή για την Ελλάδα η παραγωγή 
γκότζι, μύρτιλλου και αρώνιας και μάλιστα είναι πιθανή η απόδοση ικανοποιητικού 
εισοδημάτων στους αγρότες – καλλιεργητές, στο πλαίσιο μιας οργανωμένης κάθετης δια-
χείρισης, μέσω του Σ.Ν.Γ.  
 Αξιολογώντας τα παραπάνω, αλλά και τις τάσεις των αγορών, ιδρύθηκε το 2012 η συ-
νεταιριστική επιχείρηση (Σ.Ν.Γ.) με αντικείμενο τις παραπάνω τρεις υπερτροφές. Απα-
ριθμεί σήμερα 104 μέλη, με μέση καλλιεργούμενη, ανά παραγωγό, έκταση τα 5,5 στρέμ-
ματα. Ενώ η επιχείρηση προχωρεί με σταθερά βήματα, ακολουθώντας το αρχικό επιχειρη-
ματικό πλάνο (project), οι δυσχέρειες είναι πολλές, μεγάλες και ποικίλες. Η μικρή εμπειρία 
δείχνει ότι τα περισσότερα μέλη, ως νέοι αγρότες και μέχρι τώρα αστοί, έχουν ανάγκη 
εκπαίδευσης σε θέματα γεωργίας, ενώ οι ελάχιστοι έμπειροι αγρότες του Σ.Ν.Γ. δεν έχουν 
ακόμη απαλλαγεί από τις αρνητικές εμπειρίες του παρελθόντος 
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Περίληψη 
 

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η τεκμηρίωση της ύπαρξης καθοριστικής σημασίας 
αδύνατων σημείων στον νόμο 4015/2011 για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, που τον 
καθιστούν ένα κακό για τους συνεταιρισμούς νόμο. Ο νόμος παρουσιάζει σημαντικές ατέ-
λειες από απόψεως τήρησης των Διεθνών Αρχών του Συνεργατισμού και των δεσμεύσεων 
της χώρας μας ως συμμετόχου στον ΟΗΕ και στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, από από-
ψεως τήρησης των διατάξεων του Συντάγματος και από απόψεως ίσης μεταχείρισης των 
συνεταιρισμών με τις συμβατικές επιχειρήσεις. 
 

Λέξεις-κλειδιά: αγροτικοί συνεταιρισμοί, Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές, Σύνταγμα,  
νόμος 4015/2011, Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Abstract 

 

Exploring the extent of alignment of the Greek law 4015/2011 concerning 
agricultural co-operatives with the Greek Constitution and International rules 

 

The present paper aims at documenting the existence of critically important weaknesses in 
the Greek law 4015/2011 concerning agricultural co-operatives, so as to characterize this 
law as a bad one for co-operatives. It is found that there are indeed serious shortcomings 
with regard (a) to the International Co-operative Principles, (b) the country’s commitments 
as member of the United Nations and the International Labour Organization, (c) the 
provisions of the Constitution of Greece and (d) the equal treatment of co-operatives with 
the conventional enterprises. It is concluded that the legislator has not comprehended the 
concept and the particularities of co-operation and the need for specific treatment of co-
operatives. Instead, he introduced obligatory provisions and even has prohibited the 
formation of second degree cooperatives. 
 

Key-words: Agricultural Co-operatives, International Co-operative Principles, Greek Con-
stitution, Law 4015/2011, European Union. 
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Eισαγωγή 

 Ο Νόμος όταν απ’ τη γνώμη του σοφού 
 δε δίνεται σαν κάτι το θεόσταλτο, 
 στραγγουλιστής και πνίχτης είναι ο νόμος. 
  

 Κ. Παλαμάς (από τον Δωδεκάλογο του Γύφτου) 
 

Από μετρήσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει καταδειχθεί ότι οι συνεταιρισμοί κάθε είδους 
είναι πιο ανθεκτικοί και σταθεροί από ότι άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων σε περιόδους 
κρίσης, καθώς και ότι είναι σε θέση να αναπτύσσουν νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες 
για τη μεγιστοποίηση της ανταγωνιστικότητας. 
 Αυτό αποδίδεται στην ιδιαιτερότητα των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, δηλ. στη μα-
κροπρόθεσμη προσέγγισή τους για πολλές γενεές, στις ισχυρές εδαφικές καταβολές τους, 
στο ενδιαφέρον τους για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών τους, καθώς και στη 
σημασία που αποδίδουν στη μεταξύ τους συνεργασία.1 
 Για το λόγο αυτό, ειδικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ιδιαιτερότητες του συνεταιρι-
στικού μοντέλου λαμβάνονται υπόψη από όλες τις πολιτικές της Ε.Ε. στις οποίες λαμβάνο-
νται όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ 
συνεταιρισμών και άλλων μορφών επιχειρηματικής δράσης, ενώ ταυτόχρονα διαφυλάσσο-
νται οι σκοποί και οι μέθοδοι λειτουργίας των συνεταιρισμών, καθώς και ο κοινωνικός 
τους χαρακτήρας. Παράλληλα, γίνονται συστάσεις, τόσο από τα όργανα της Ε.Ε.2 όσο και 
από διεθνείς οργανισμούς3, προς τα κράτη-μέλη τους, για τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού 
περιβάλλοντος για την αναγνώριση και την ανάπτυξη των συνεταιρισμών, σε όλα τα πεδία 
και τους τομείς, ώστε να αρθούν τα εμπόδια που παρεμβαίνουν στην ανάπτυξή τους. Ο 
εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που αφορά τους συνεταιρισμούς συστήνεται ως μία από 
τις παραμέτρους για την ανάπτυξή των συνεταιρισμών 
 Οι συνεταιρισμοί παγκόσμια ακολουθούν τις Διεθνείς Αρχές του Συνεργατισμού, που 
θεσπίστηκαν από τη Διεθνή Συνεταιριστική Ένωση, υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών και ενσωματώθηκαν στη Σύσταση 193/2002 της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας. Αυτήν ακριβώς τη Σύσταση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν και να εναρμονίσουν, με βάση αυτή, τη 
νομοθεσία τους που αφορά τους συνεταιρισμούς.3 

                                                 
1  Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Γνωμοδότηση με θέμα Συνεταιρισμοί και αναδιάρ-

θρωση, Εισηγήτρια η κ. Zvolska,  CCMI/093, Bρυξέλλες  25.4.2012, σελ. 1. 
2  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ΄Εκθεση σχετικά με τη συμβολή των συνεταιρισμών στην υπέρβαση της κρίσης 

2012/2321 (ΙΝΙ), Επιτροπή Βιομηχανίας, ΄Ερευνας και Ενέργειας, Εισηγήτρια Patrizia Toia, Α7-02222/ 
2013, σελ. 6 επ. και Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβού-
λιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών σχετικά με την προώθηση των συνεταιριστικών εταιρειών στην Ευρώπη, Βρυξέλλες 
23.2.2004, COM (2004) 18, σελ. 14. 

3  Βλ. Hagen Henry,  Guidelines for Cooperative Legislation, second revised edition, International Labour 
Organization,  2005, , σελ. 53. 

3  
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 Συνεπώς οι εθνικοί νομοθέτες των κρατών μελών της Ε.Ε. και των διεθνών αυτών 
οργανισμών, στα κράτη που υπάρχει ειδική για τους συνεταιρισμούς νομοθεσία, θα πρέπει 
να βασίζονται στις Διεθνείς Αρχές για τους συνεταιρισμούς όταν θεσπίζουν νόμους που 
διέπουν τους συνεταιρισμούς, ώστε να διατηρείται η φυσιογνωμία του θεσμού. 
 Η περίπτωση των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισμών είναι ιδιόμορφη. Η κρίση 
στους κόλπους τους έχει μακρότερη από την υφιστάμενη οικονομική κρίση διάρκεια και 
αναφέρεται κυρίως σε κρίση οφειλόμενη στη μεταχείριση του ίδιου του συνεταιριστικού 
θεσμού και όχι σε κρίση οφειλόμενη στις δυνάμεις της αγοράς. Η πρόσφατη νομοθεσία για 
τους αγροτικούς συνεταιρισμούς έχει επιδεινώσει την κατάσταση. 
 Τη στιγμή που οι συνεταιρισμοί είναι ιδιαίτερα αναγκαίοι για την προστασία των μι-
κροπαραγωγών, που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των ελλήνων γεωργών, ως φορείς 
συσπείρωσης και προάσπισης των κοινών συμφερόντων τους, ακόμα και για απλή επιβίω-
ση στον αγροτικό χώρο, ο συνεταιριστικός θεσμός έχει να αντιμετωπίσει θεσμικές παρεμ-
βάσεις αμφισβητούμενης σκοπιμότητας και συμβατότητας προς τους συνταγματικούς και 
διεθνείς κανόνες. 

 
Το περιοριστικό πλαίσιο για τον νομοθέτη 
 

Το περιοριστικό πλαίσιο για τον νομοθέτη συνίσταται στην τήρηση του Συντάγματος και 
των κανόνων των οποίων η τήρηση επιβάλλεται από διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογρά-
ψει η χώρα, όπως η «Σύσταση 193 του ILO για την προώθηση των Συνεταιρισμών», στην 
οποία έχουν ενσωματωθεί οι Διεθνείς Αρχές του Συνεργατισμού. Πολύτιμη καθοδήγηση 
παρέχεται επιπροσθέτως από τις διατάξεις του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συνεται-
ρισμού, το οποίο πήρε μορφή Κανονισμού της Ε.Ε. ακριβώς για να λειτουργήσει ως οδηγός 
για τη βαθμιαία ομογενοποίηση των εθνικών νομοθεσιών για τους συνεταιρισμούς. Τα πε-
ριοδικά ψηφίσματα του ΟΗΕ για τους συνεταιρισμούς, οι Εκθέσεις και τα ψηφίσματα του 
Ευρωκοινοβουλίου και οι Γνωμοδοτήσεις της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
Ε.Ε. λειτουργούν επίσης επιβοηθητικά. 

 
Το Σύνταγμα για τους συνεταιρισμούς 
 

Στο άρθρο 12 παρ. 4 του ισχύοντος Συντάγματος αναφέρεται ότι «οι γεωργικοί και αστικοί 
συνεταιρισμοί κάθε είδους αυτοδιοικούνται σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του 
καταστατικού τους και προστατεύονται και εποπτεύονται από το Κράτος, που είναι υπο-
χρεωμένο να μεριμνά για την ανάπτυξή τους». Στην παρ. 5 αναφέρεται ότι «επιτρέπεται η 
σύσταση με νόμο αναγκαστικών συνεταιρισμών που αποβλέπουν στην εκπλήρωση σκοπών 
κοινής ωφέλειας ή δημόσιου ενδιαφέροντος … εφόσον πάντως εξασφαλίζεται η ίση μεταχεί-
ριση αυτών που συμμετέχουν». 
 Από την ειδική για τους συνεταιρισμούς διάταξη της παρ. 4 προκύπτουν δύο πράγ-
ματα. Ότι κατ’ αρχάς το Σύνταγμα κατοχυρώνει ρητά την αρχή της αυτοδιοίκησης των 
συνεταιρισμών, αναγνωρίζεται δηλαδή σε αυτούς ατομικό δικαίωμα αυτοκαθορισμού που 
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εξειδικεύεται σε ελευθερία σύστασης και οργάνωσης του συνεταιρισμού και ελευθερία 
διοίκησης και διαχείρισής του, ταυτόχρονα όμως αναθέτει στον κοινό νομοθέτη να 
καθορίσει τα όρια αυτοδιοίκησης «σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του καταστατικού 
τους»4. Και αφ’ ετέρου ότι το Σύνταγμα αντιμετωπίζει τους συνεταιρισμούς ως θεσμούς, 
ως μορφή οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης5, και εισάγει θεσμική εγγύηση με τη 
μορφή της προστασίας, της κρατικής εποπτείας και της υποχρέωσης του κράτους να 
μεριμνά για την ανάπτυξή τους. 
 Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, το δι-
καίωμα της αυτοδιοίκησης και αυτοκαθορισμού των συνεταιρισμών, όπως προελέχθη, υπό-
κειται σε νομοθετικούς περιορισμούς  (άρθρ. 25 παρ. 1 του Συντάγματος) που πρέπει να 
υπηρετούν σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος επαρκώς εξειδικευμένους. Σε κάθε 
όμως περίπτωση, οι νομοθετικοί περιορισμοί θα πρέπει να αποβλέπουν στην ανάπτυξη των 
συνεταιρισμών, που είναι και ο δικαιολογητικός λόγος της υπαγωγής τους στην κρατική 
προστασία και εποπτεία, και να μην προσβάλλουν τον πυρήνα του κατοχυρωμένου δικαιώ-
ματος, που είναι η εκούσια σύσταση και δράση του συνεταιρισμού ως αυτοδιοικούμενου. 
 Με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ισχύοντος Συντάγματος επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση 
από την ελευθερία σύστασης, η σύσταση με νόμο αναγκαστικών συνεταιρισμών και η 
επιβολή υποχρεωτικής συμμετοχής σε αυτούς, εφ’ όσον επιδιώκεται να εξυπηρετηθούν 
σκοποί κοινής ωφελείας ή δημοσίου συμφέροντος. Σε ότι αφορά όμως την οργάνωση, 
διοίκηση και λειτουργία τους, οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί  διέπονται από τις ίδιες αρχές 
που διέπουν και τους εκούσιους, αφού και οι δύο -εκούσιοι και αναγκαστικοί- δεν είναι 
νομικά πρόσωπα δημοσίου αλλά ιδιωτικού δικαίου6. 
 Ο συνεταιρισμός είναι νομική μορφή οικονομικής δραστηριότητας της ιδιωτικής πρω-
τοβουλίας και συμμετέχει στην οικονομική ζωή της χώρας και για το λόγο αυτό προστα-
τεύεται από τη γενικότερη διάταξη του άρθρ. 5 παρ. 1 του Συντάγματος, επίσης  ισχύει και 
για τους συνεταιρισμούς, ως αυτονόητους φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, η θεμε-
λιώδης διάταξη του άρθρ. 4 παρ. 1 του Συντάγματος που κατοχυρώνει την ισότητα «ενώ-
πιον του νόμου», επιβάλει δηλαδή «ισότητα δικαίου» άρα και απαγόρευση νομοθετικών 
ρυθμίσεων που επάγονται άνιση μεταχείριση και, τέλος, οι συνεταιρισμοί, ως νομικά πρό-
σωπα ιδιωτικού δικαίου και μάλιστα εμπορικού χαρακτήρα, είναι υποκείμενα συνταγματι-
κών δικαιωμάτων και ειδικά του δικαιώματος ιδιοκτησίας του άρθρου 17 του Συντάγματος. 

 
Ο νόμος 4015/2011 

 

Το 2011 συζητήθηκε και ψηφίστηκε ο νόμος 4015/2011 για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, 
ακολουθώντας όλες τις νομότυπες διαδικασίες. Το σχέδιο νόμου που διαμορφώθηκε από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε κατ’ αρχήν από το Υπουργικό 
                                                 
4  Ν. Αλιβιζάτος, Η αυτοδιοίκηση των συνεταιρισμών και η ανάδειξη των διοικήσεών τους, Το Σύνταγ-

μα, 2/1998, σελ. 298.  
5   Κιντής,  Στ., Δίκαιο Συνεταιρισμών, τ΄ α, 1997, σελ. 65 επ.  
6   Αλεβιζάτος, Ν., Γνωμοδότηση με αίτηση της ΠΑΣΕΓΕΣ,   19.5.2011, σελ. 5. 
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Συμβούλιο, τέθηκε σε διαβούλευση, εξετάσθηκε από τη Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών 
της Βουλής, συζητήθηκε από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων συνεταιρισμών και επιστημόνων, ζητήθηκε και υποβλήθηκε 
γνωμάτευση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, δημοσιοποιήθηκε η άποψη εξωτε-
ρικού συνταγματολόγου, και τελικά συζητήθηκε και ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βου-
λής, με συναίνεση στα περισσότερα άρθρα και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 
 Κατόπιν αυτών, θα μπορούσε να υποστηριχθεί  ότι υπήρξαν όλα τα εχέγγυα για ένα 
νόμο ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των συνεταιρισμών. Όμως μια σε βάθος διερεύνηση 
των διατάξεων του νόμου αυτού, στηριζόμενη στις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές, στο 
Σύνταγμα της Ελλάδας, στις δεσμεύσεις της χώρας ως συμμετόχου στον ΟΗΕ και στη 
Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, αλλά και στις επιστημονικές απόψεις εμπειρογνωμόνων, από-
καλύπτουν αρκετά αδύνατα σημεία. Η ύπαρξη καθοριστικής σημασίας αδύνατων σημείων, 
τεκμηριώνεται στη συνέχεια. 
 Από την Αιτιολογική Έκθεση του νόμου προκύπτει ότι σκοπός του είναι η μεταρρύθ-
μιση του ισχύοντος τότε νομικού πλαισίου (ν. 2810/2000) που αφορούσε τους αγροτικούς 
συνεταιρισμούς, που παρ’ ότι αναγνωρίζει ότι υπήρξε ένας καλός και λειτουργικός νόμος, 
«από το ρυθμιστικό του όμως ορίζοντα διέλαθαν η αντιμετώπιση αδρανών και υπερχρεω-
μένων συνεταιρισμών, η αδρανοποίηση της συνταγματικής επιταγής για εποπτεία και προ-
στασία και η διασύνδεση της συνεταιριστικής ιδέας με την ανταγωνιστική και διεθνοποιημένη 
αγορά». Διατηρείται η αναφορά  στο οργανωτικό και λειτουργικό κεκτημένο των αγροτι-
κών συνεταιρισμών που προέβλεπε ο 2810/2000, οργανώνεται όμως εκ νέου η κρατική 
εποπτεία των αγροτικών συνεταιρισμών και επιχειρείται η διεύρυνση της αγροτικής επιχει-
ρηματικότητας7. 
 Ο νέος νόμος προβλέπει την ύπαρξη μόνο πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών. Οι υφιστά-
μενες Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) οφείλουν να μετατραπούν υποχρεωτικά 
σε πρωτοβάθμιους αγροτικούς συνεταιρισμούς (ΑΣ) ή  σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις 
(ΑΕΣ), που έχουν τη νομική μορφή των ανωνύμων εταιρειών.  Η αναγκαστική αυτή μετα-
τροπή ορίζεται να γίνει με απόφαση των οικείων γενικών τους συνελεύσεων που λαμβάνο-
νται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών (άρθρ. 19 παρ. 3). Περαιτέρω οι τριτοβάθ-
μιες Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών 
Οργανώσεων, οι οποίες έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν με βάση τον ν. 2810/2000, μετατρέ-
πονται υποχρεωτικά είτε σε κλαδικούς πρωτοβάθμιους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, και 
μάλιστα μόνον ένας κλαδικός αγροτικός συνεταιρισμός μπορεί να λειτουργεί σε εθνικό 
επίπεδο για τους παραγωγούς του αντίστοιχου ομοειδούς προϊόντος, είτε σε Αγροτικές 
Εταιρικές Συμπράξεις. Διαφορετικά δεν αναγνωρίζονται και δεν καταχωρούνται στο Εθ-
νικό Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων που δημιουργήθηκε. Τέλος, οι Συνε-
ταιριστικές Εταιρείες μετατρέπονται σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις και κατάχωρού-
νται και αυτές στο Μητρώο, εφ’ όσον στη μετοχική τους σύνθεση μετέχουν κατά πλειο-
                                                 
7  Αιτιολογική ΄Εκθεση στο σχέδιο νόμου «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις 

συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου – Οργάνωση της εποπτείας 
του κράτους», σελ. 1. 
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ψηφία αγροτικοί συνεταιρισμοί. Η Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη  περιβάλλεται υποχρεω-
τικά τη νομική μορφή της κεφαλαιουχικής εταιρείας, δηλ. της Ανώνυμης Εταιρείας.  
 Αιτιολόγηση της βαθειάς αυτής τομής  στην υφιστάμενη επί 100 έτη δομή της αγρο-
τικής συνεταιριστικής κίνησης (πρωτοβάθμιοι, δευτεροβάθμιοι, τριτοβάθμιοι, κοινοπρα-
ξίες) και ο περιορισμός της σε ένα μόνο επίπεδο, υπήρξε η διαπίστωση, από μελέτες, ότι ο 
μεγαλύτερος αριθμός των υφιστάμενων πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών είναι αδρανείς, δεν 
αναπτύσσουν αυτόνομες οικονομικές δραστηριότητες και θεωρούνται ως «αγροτικοί 
συνεταιρισμοί σφραγίδες». Όπως αναφερόταν και σε μελέτη της ΠΑΣΕΓΕΣ, λόγω της 
μεταβολής των συνθηκών μετακίνησης των αγροτών και οικονομικής λειτουργίας του 
χώρου, πολλοί συνεταιρισμοί δεν αναπτύσσουν δραστηριότητες, διότι τα μέλη τους εξυ-
πηρετούνται οικονομικότερα κατ’ ευθείαν από τις Ενώσεις. Γι’ αυτό η ΠΑΣΕΓΕΣ συνι-
στούσε εθελοντική μετατροπή των Ενώσεων σε πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς. 
  Με τις συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου, δεν τηρούνται οι διεθνείς συνεταιριστικές 
αρχές, στις οποίες περιλαμβάνεται η αυτονομία και ανεξαρτησία των συνεταιρισμών8, 
καθώς και η αρχή της συνεργασίας μεταξύ συνεταιρισμών9. Οι αρχές αυτές, καθώς και το 
συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, περιλαμβάνουν το δικαίωμα 
των συνεταιρισμών να συνεργάζονται μεταξύ τους και να δημιουργούν ανωτέρου βαθμού 
συνεταιριστικές οργανώσεις. Όπως τονίζεται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας στις 
Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Συνεταιριστική Νομοθεσία, «η ελευθερία του συνεταιρί-
ζεσθαι περιλαμβάνει το δικαίωμα των συνεταιρισμών να διασυνδέονται οριζόντια  και να 
σχηματίζουν ανωτέρου βαθμού οργανώσεις, όπως ενώσεις, ομοσπονδίες ή/και συνομοσπον-
δίες… Ως προς την κάθετη ολοκλήρωση, ο αριθμός των βαθμίδων πρέπει να αποφασίζεται 
από τους ίδιους τους συνεταιρισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση κόστους/οφέλους στη 
διάρθρωση»10. Αποτελεί συνεπώς επιλογή των ίδιων των συνεταιρισμών να αποφασίσουν 
εάν θα σχηματίσουν δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις και όχι θέμα του νομο-
θέτη. 
 Άλλωστε, οι συνεταιρισμοί, ως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ανταγωνιστικά 
στην αγορά, όταν θέλουν να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας και μεγέθους για να είναι 
ανταγωνιστικοί, πρέπει να έχουν την ελευθερία να συνεργάζονται μεταξύ τους και να 
κάνουν επιχειρηματικές επιλογές, όπως ακριβώς μέσω συγχωνεύσεων ή/και επεκτάσεων 
μεγεθύνονται οι κεφαλαιουχικές εταιρείες. 
 Όταν καταργείται η δυνατότητα ίδρυσης συνεταιρισμών 2ου βαθμού, η συνεταιριστική 
κίνηση χάνει την ενότητά της στην εκπροσώπηση και στον συντονισμό των δραστηριο-
τήτων της. Βαθμοί εξ άλλου προβλέπονται στις νομοθεσίες όλων των ευρωπαϊκών κρατών, 

                                                 
8  4η αρχή «Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες οργανώσεις αυτοβοήθειας, διοικούμενες από τα μέλη τους. 

Εάν συνάπτουν συμφωνίες με άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, ή αντλούν κε-
φάλαια από εξωτερικές πηγές, είναι σ’ αυτό ελεύθεροι, ακολουθώντας κανόνες που διασφαλίζουν τη 
δημοκρατική διοίκηση από τα μέλη και διατηρούν τη συνεταιριστική αυτονομία». 

9  6η αρχή «Οι συνεταιρισμοί υπηρετούν με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα τα μέλη τους και ισχυροποι-
ούν τη συνεταιριστική κίνηση, όταν συνεργάζονται μεταξύ τους δια μέσου οργανώσεων τοπικού,  
εθνικού, περιφερειακού και διεθνούς επιπέδου». 

10  Βλ. Hagen Henry, op. cit: σελ. 53. 
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στο Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού, το οποίο ρητά προβλέπει τη δυνατότητα 
ίδρυσης Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού από άλλους συνεταιρισμούς, στους ελληνικούς Αστι-
κούς Συνεταιρισμούς και στην ελληνική νομοθεσία για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς 
από τον ν. 602/1915 έως τον 2810/2000. 
 Όσο για τις αναγκαστικές μετατροπές, συγχωνεύσεις και αναγκαστικές εκκαθαρίσεις 
των υφιστάμενων συνεταιριστικών οργανώσεων, τις οποίες εισάγει ο νόμος, ορίζοντας ότι 
οι οργανώσεις οι οποίες δεν έλαβαν απόφαση για μετατροπή, διαγράφονται από το 
Μητρώο και ακολουθείται γι’ αυτές η διαδικασία της αναγκαστικής εκκαθάρισης, παρατη-
ρούνται τα εξής: μολονότι η μετατροπή ή συγχώνευση των υφιστάμενων οργανώσεων είναι 
τύποις εκούσια, εφόσον προβλέπεται με απόφαση των γενικών τους συνελεύσεων, στην 
ουσία δεν πρόκειται για ελεύθερη επιλογή, διότι η επιλογή της μη μετατροπής ή συγχώνευ-
σης, και μάλιστα μέσα σε ορισμένη προθεσμία, συνεπάγεται τη μη καταχώρηση της συγκε-
κριμένης οργάνωσης στο Μητρώο και την αναγκαστική εκκαθάρισή της. Αντίστοιχα, η μη 
μετατροπή των Κοινοπραξιών και των Κεντρικών Ενώσεων σε Αγροτικές Εταιρικές Συ-
μπράξεις ή κλαδικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς, ισοδυναμεί με τη μη αναγνώρισή τους 
και καταχώρησή τους στο Μητρώο, με αποτέλεσμα να αποκλείονται οι συγκεκριμένες ορ-
γανώσεις από τις παροχές  και τα αναπτυξιακά, χρηματοδοτικά και φορολογικά κίνητρα 
που προβλέπει ο νόμος, με τα οποία εκδηλώνεται, η σύμφωνα το Σύνταγμα, υποχρέωση 
του κράτους να μεριμνά για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών. Η επιλογή, συνεπώς, της 
συγχώνευσης ισοδυναμεί με αναγκαστική συγχώνευση, την οποία όμως το Σύνταγμα επι-
τρέπει μόνο στην περίπτωση σύστασης αναγκαστικών συνεταιρισμών, που αποβλέπουν 
στην εξυπηρέτηση σκοπών κοινής ωφέλειας ή δημοσίου συμφέροντος. Στην προκειμένη 
όμως περίπτωση, σε καμία, ακόμα και εξατομικευμένη, περίπτωση συγχώνευσης δεν συν-
τρέχει λόγος «κοινής ωφέλειας» ή «δημοσίου συμφέροντος». Συνεπώς με τις αναγκαστικές 
συγχωνεύσεις, που εισάγει ο νόμος, ανατρέπεται η αρχή της αυτοδιοίκησης των συνεται-
ρισμών και το συνταγματικό δικαίωμα αυτοκαθορισμού τους. Πολλώ δε μάλλον όταν η 
απόφαση μετατροπής ή συγχώνευσης, απόφαση δηλαδή για τη ριζική μεταβολή της μορ-
φής μιας συνεταιριστικής οργάνωσης, λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων με-
λών στη Γενική Συνέλευση, ενώ θα έπρεπε, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, να απαι-
τείται αυξημένη απαρτία και αυξημένη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γενικής Συ-
νέλευσης. 
 Εξάλλου οι συνεταιριστικές οργανώσεις, ως ΝΠΙΔ, έχουν τη δική τους περιουσία την 
οποία διαχειρίζονται ελεύθερα ως αυτοδιοικούμενες. Η αναγκαστική όμως συγχώνευση, 
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά οικονομικά κριτήρια της κάθε οργάνωσης,  π.χ. 
μιας εύρωστης οργάνωσης με μία άλλη με προβλήματα, ενδέχεται να προσβάλλει τα περι-
ουσιακά στοιχεία της πρώτης, τα οποία, όπως προελέχθη προστατεύονται από το Σύνταγ-
μα11 και παραβιάζει την αρχή της οικονομικής ελευθερίας, που επίσης προστατεύεται από 

                                                 
11  Άρθρο 17 του Συντάγματος: «Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώματα όμως 

που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος. Κανένας δεν 
στερείται την ιδιοκτησία του παρά  μόνο για δημόσια ωφέλεια... Και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης 
απόζημίωση…». 
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το Σύνταγμα12, και των δύο οργανώσεων. Θα δημιουργήσει επίσης επιπλοκές με το τραπε-
ζικό σύστημα και γενικά με τους πιστωτές των συνεταιρισμών και θα επιφέρει βλάβη στη 
φήμη και πελατεία τους. 
 Οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις θα πρέπει να διαθέτουν θεσμικά την ανα-
γκαία αυτονομία να κάνουν ηθελημένες μετατροπές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις και οτιδή-
ποτε άλλο επιθυμούν, για αύξηση της αποδοτικότητάς τους, ως οικονομικές επιχειρήσεις, 
αλλά χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, όπως ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
τομέα. Οι αναγκαστικές συγχωνεύσεις είναι ασυμβίβαστες με τον συνεταιριστικό θεσμό 
που στηρίζεται αποκλειστικά στην εθελοντικότητα. Και ο ν. 1541/85, προσπάθησε να επι-
βάλει αναγκαστικές συγχωνεύσεις και διασπάσεις, προκλήθηκαν όμως πολλών ειδών ανα-
στατώσεις και δικαστικές προσφυγές και στο τέλος ανακλήθηκαν οι σχετικές διατάξεις του.  
 Τέλος θα πρέπει να εγείρει προβληματισμό τι θα συμβεί στην περίπτωση που αρκετές 
Ενώσεις, Κοινοπραξίες και Συνεταιριστικές Εταιρείες επιλέξουν να μετατραπούν σε Αγρο-
τικές Εταιρικές Συμπράξεις, δηλαδή σε ανώνυμες εταιρείες, εφόσον ο νόμος τους δίνει τη 
δυνατότητα επιλογής. Στην περίπτωση αυτή ο αγροτικός συνεταιριστικός τομέας στη χώρα 
μας θα συρρικνωθεί αφάνταστα, τη στιγμή που το Σύνταγμα επιτάσσει μέριμνα για την 
ανάπτυξη των συνεταιρισμών. 
 Με τον νέο νόμο, για την άσκηση της κρατικής εποπτείας στους αγροτικούς συνεται-
ρισμούς, συνιστάται, όπως ελέχθη, στο ΥΠΑΑΤ, Μητρώο, για τις ανάγκες τήρησης και 
λειτουργίας του οποίου ιδρύεται, σε επίπεδο Διεύθυνσης, Εποπτική Αρχή, της οποίας 
προΐσταται υπάλληλος του Υπουργείου, και η οποία αξιολογεί τους αγροτικούς συνεταιρι-
σμούς, εποπτεύει τη σύννομη λειτουργία τους και τους βοηθά στο έργο τους. Για να αξιο-
λογούνται οι συνεταιρισμοί οφείλουν να ανταποκρίνονται σε βασικές αρχές, ως προς την 
εσωτερική οργάνωση και λειτουργία τους. Οι αρχές αυτές, σύμφωνα με τον νόμο,  είναι: η 
εθελοντική συμμετοχή σε αυτούς, η δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία τους, διάθεση 
στον συνεταιρισμό του 80% της παραγωγής κάθε μέλους, αποτελεσματική συνεταιριστική 
και εταιρική διακυβέρνηση, οικονομική βιωσιμότητα, ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα 
και σεβασμός της νομιμότητας. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί αφού αξιολογηθούν, σε ετήσια 
βάση, καταχωρούνται στο Μητρώο σε δύο αξιολογικές κατηγορίες: ως ενεργοί ή ως 
ανενεργοί. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι για δύο συνεχόμενες αξιολογήσεις 
καταχωρούνται στο Μητρώο ως ανενεργοί, τίθενται σε εκκαθάριση. 
 Στις διατάξεις αυτές του νέου νόμου παρατηρούνται τα εξής: 
 Όπως προελέχθη, οι συνεταιρισμοί τίθενται υπό την προστασία και εποπτεία του κρά-
τους και ο νομοθέτης καθορίζει τα όρια της διοικητικής εποπτείας (άρθρ. 12 παρ. 4 του 
Συντάγματος). Δεν μπορεί όμως να αναιρέσει, στην πράξη,  την συνταγματικά κατοχυρω-
μένη αυτοδιοίκηση των συνεταιρισμών. Στις περιπτώσεις αυτές η κρατική εποπτεία οφείλει 
να αφορά μόνο την επίβλεψη για την τήρηση της νομιμότητας των πράξεων της διοίκησης 
και δεν επιτρέπεται να ασκείται κατά τρόπο που μπορεί να οδηγήσει σε διοικητικές 
                                                 
12  Άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότη-

τά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσ-
βάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα  ή τα χρηστά ήθη». 
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παρεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας και στην επιχειρηματική δράση και τις επιχειρημα-
τικές επιλογές των συνεταιρισμών, να προσβάλλει δηλαδή τον πυρήνα του κατοχυρωμένου 
δικαιώματος αυτοδιοίκησης. Τότε μόνο η έννοια της κρατικής εποπτείας συμβιβάζεται με 
την κατοχυρωμένη στην ίδια διάταξη αρχή της αυτοδιοίκησης13. 
 Οι σχετικές διατάξεις όμως του ν. 4015 καθιστούν τον έλεγχο σκοπιμότητας βασικό 
στοιχείο αξιολόγησης, προκειμένου μία αγροτική συνεταιριστική οργάνωση να εγγραφεί 
στο Μητρώο.  
 Οι πιο πάνω αναφερόμενες βασικές αρχές αποτελούν τα κριτήρια,  με βάση τα οποία 
οι αγροτικοί συνεταιρισμοί αφ’ ενός μεν αναγνωρίζονται και καταχωρούνται στο Μητρώο, 
άρα και αποκτούν πρόσβαση στις παροχές και τα κίνητρα των εκάστοτε αναπτυξιακών 
νόμων με τους οποίους, όπως τονίζεται στην Αιτιολογική Έκθεση του νόμου, ασκείται η 
«προνοιακή δράση του Δημοσίου», και αφ’ ετέρου ασκείται σε αυτούς η κρατική εποπτεία 
μέσω ετήσιας αξιολόγησης. Βέβαια, ορισμένες από τις αρχές που αναφέρει ο νόμος, όπως η 
εθελοντική συμμετοχή, η δημοκρατική διοίκηση και ο σεβασμός στη νομιμότητα, από-
τελούν εκ των ων ουκ άνευ της συνεταιριστικής ιδέας και είναι κριτήρια εύλογα που επι-
τρέπουν την άσκηση, με αντικειμενικό τρόπο, μόνον ελέγχου νομιμότητας της λειτουργίας 
των συνεταιρισμών και όχι σκοπιμότητας, στα πλαίσια της εποπτείας του κράτους. Οι 
υπόλοιπες όμως αρχές που θέτει ο νόμος για την άσκηση της κρατικής εποπτείας, όπως 
αποτελεσματική και εταιρική διακυβέρνηση, οικονομική βιωσιμότητα, διάθεση του 80% 
της παραγωγής στο συνεταιρισμό, συνιστούν γενικότητες, είναι ασαφείς και αόριστα δια-
τυπωμένες, ώστε δίνουν τη δυνατότητα, σε κάθε περίπτωση, να μετατραπεί η κρατική επο-
πτεία στους αγροτικούς συνεταιρισμούς  από έλεγχο νομιμότητας σε έλεγχο σκοπιμότητας. 
Αυτό επισημάνθηκε και από τη Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών της Βουλής κατά τη 
διαδικασία ψήφισης του νόμου. 
 Η υποχρεωτική π.χ. διάθεση του 80% τουλάχιστον της παραγωγής κάθε συνεταίρου 
στον συνεταιρισμό, που είναι μία από τις βασικές αρχές στις οποίες οφείλουν να ανταπο-
κρίνονται οι συνεταιρισμοί, είναι κατ’ εξοχήν ζήτημα σκοπιμότητας που συνδέεται με το 
επιχειρηματικό πλάνο κάθε συνεταιρισμού, άρα εμπίπτει στην έννοια της αυτοδιοίκησής 
του. 
 Ως επιδίωξη, ακόμα και ως ευχή, η διάθεση στην αγορά του μεγαλύτερου δυνατού 
ποσοστού της παραγωγής των μελών συνιστά μέτρο της επιτυχίας κάθε συνεταιρισμού. Σε 
όλες όμως τις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η δέσμευση των μελών να συνεργάζονται 
στενά με τη συνεταιριστική τους οργάνωση αποτελεί καταστατική ρύθμιση και δεν επι-
βάλλεται με διατάξεις νόμων. Όσο περισσότερο κατανοούν τη δύναμη της συνεργασίας τα 
μέλη, τόσο περισσότερο δεσμεύονται στο καταστατικό, με σκοπό να ισχυροποιήσουν την 
οργάνωσή τους και να λειτουργούν με όρους ανταγωνιστικότητας και υπευθυνότητας. 
Τέτοιοι κανόνες, άλλωστε,  ισχύουν και στα καταστατικά των Ομάδων Παραγωγών, αλλά 
δεν προσφέρονται όλοι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί να καταστούν Ομάδες Παραγωγών. 

                                                 
13  Σ. Κιντής, op. cit: σελ. 69 και του ιδίου, «Χάος στη Νομολογία για τους συνεταιρισμούς – Η απουσία 

κρατικής μέριμνας για το θεσμό», Νομικό Βήμα, τόμ. 47, τεύχ. 7, 1999, σελ. 1086. 
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Από την άλλη πλευρά, την πλευρά του συνεταιρισμού δηλαδή, οι ποσότητες συγκέντρωσης 
της παραγωγής των μελών και ο τρόπος διάθεσής της, ρυθμίζονται κάθε φορά από τους 
ίδιους τους συνεταιρισμούς με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τη διαδικασία που 
ορίζεται στο καταστατικό, ώστε ο συνεταιρισμός να έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί. 
Το εάν δηλαδή ο συνεταιρισμός έχει τη δυνατότητα να αναλάβει ανάλογο έργο και να δια-
θέσει την παραγωγή των μελών του, δεν μπορεί να αποτελέσει στοιχείο νομοθετικής ρύθ-
μισης αλλά μόνο καταστατικής. 
 Τα στοιχεία αυτά αξιολόγησης των συνεταιρισμών δεν πρέπει να αποτελούν αντικεί-
μενο έρευνας και ελέγχου της Εποπτικής Αρχής, γιατί αποτελούν επιχειρηματική δραστη-
ριότητα του συνεταιρισμού που εμπίπτει στην έννοια της αυτοδιοίκησής του. Η ίδια δε η 
αξιολόγηση συνιστά  καινοτομία για τα συνεταιριστικά θέματα και μάλιστα όταν εισάγεται 
ως μία διαρκής διαδικασία που θα επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση. Παραβλέπεται ότι οι 
συνεταιρισμοί είναι οικονομικές επιχειρήσεις, και για την επιχειρηματική της δραστη-
ριότητα η διοίκηση οφείλει να λογοδοτεί μόνο στη Γενική Συνέλευση, η οποία κρίνει την 
σκοπιμότητα των κάθε είδους ενεργειών της διοίκησης. Ο έλεγχος σκοπιμότητας των ενερ-
γειών αυτών θα ήταν εύλογος για τους συνεταιρισμούς μόνον εάν ανάλογοι έλεγχοι ίσχυαν 
και για τις επιχειρήσεις του συμβατικού ιδιωτικού τομέα καθώς και για τους αστικούς 
συνεταιρισμούς, εφόσον όπως προαναφέρθηκε συνταγματικά κατοχυρώνεται για τους 
φορείς αυτούς ισότητα ενώπιον του νόμου, άρα και απαγόρευση νομοθετικών ρυθμίσεων 
που επάγονται άνιση μεταχείριση14. 
 Τέλος, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη συνεταιριστική νομοθεσία 
που εκπόνησε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, η εποπτεία των συνεταιρισμών πρέπει να 
διενεργείται από όργανο ανεξάρτητο από την Κυβέρνηση και από τους συνεταιρισμούς15. 
Το σχήμα που ορίζεται από τον νόμο 4015/11 δεν έχει το τεκμήριο της ουδετερότητας. 
 H ΠΑΣΕΓΕΣ αποτελεί την εθνική συντονιστική οργάνωση των Συλλογικών Αγροτι-
κών Οργανώσεων. Μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ, σύμφωνα με τον νόμο 4015/11, είναι Αγροτικοί 
Συνεταιρισμοί. Όμως, η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό της Συμβούλιο εκλέγονται 
από Πανελλήνιο Συνέδριο Αντιπροσώπων, το οποίο συνέρχεται για το σκοπό αυτό το 
αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Η εκλογή των Αντιπροσώπων γίνεται από τους αγροτικούς 
συνεταιρισμούς με καθολική ψηφοφορία των μελών τους. Το μέτρο για την εκλογή των 
Αντιπροσώπων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πεντακόσιους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους 
για κάθε αντιπρόσωπο. 
 Με τις αναγκαστικές μεταβολές που εισάγει ο νόμος 4015/2011, θα υπάρχουν συνε-
ταιρισμοί με μικρό αριθμό μελών και άλλοι, προερχόμενοι από μετατροπή Ενώσεων, με 
αρκετές χιλιάδες μέλη. Αν το εκλογικό μέτρο ορισθεί σε 500, οι μικροί συνεταιρισμοί θα 
πρέπει να συμπτύξουν ομάδες από 2 μέχρι 25 συνεταιρισμούς, για να εκλέξουν έναν αντι-
πρόσωπο στην ΠΑΣΕΓΕΣ. Τις ομάδες αυτές θα τις συγκροτεί η ΠΑΣΕΓΕΣ. Εκτός του ότι 
το σύστημα αυτό μπορεί να καταστεί διαβλητό, παραμένει ερώτημα ποιών τις απόψεις θα 
                                                 
14  Άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος «Οι ΄Ελληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου». Το αυτό ισχύει και για 

τις συνεταιριστικές οργανώσεις, ως αυτόνομους φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. 
15   Βλ. Hagen Henry, op. cit: σελ. 54. 
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εκφράζει ο εν λόγω αντιπρόσωπος, όταν θα καλείται να εγκρίνει ή όχι τα πεπραγμένα της 
διοίκησης κατά τα 4 έτη της θητείας του. 
 Η βαθύτατη αυτή επέμβαση σε εξαιρετικά κρίσιμα ζητήματα που θα έπρεπε να ρυθμί-
ζονται από το καταστατικό της ΠΑΣΕΓΕΣ, θίγει υπέρμετρα την αρχή της αυτοδιοίκησής 
της και το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα αυτοκαθορισμού της και αποτελεί διοι-
κητική παρέμβαση του κράτους στον τρόπο λειτουργίας και δράσης της. Στην Αιτιολογική 
Έκθεση του νόμου η επέμβαση αιτιολογείται ως «κορυφαίο μέτρο εκδημοκρατισμού», διότι 
έτσι η διοίκηση της ΠΑΣΕΓΕΣ θα  μπορεί να εκπροσωπεί αποτελεσματικότερα τον αγροτι-
κό κόσμο επειδή θα προέρχεται από ευρύτερο σώμα, στην πραγματικότητα όμως με αυτήν 
καταργούνται η αντιπροσωπευτικότητα και οι βασικές αρχές του Αστικού Κώδικα λήψης 
αποφάσεων από θεσμοθετημένα αντιπροσωπευτικά όργανα.  
 Με τις ρυθμίσεις αυτές παραβλέπεται το ότι οι συνεταιρισμοί είναι οικονομικές επι-
χειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν συγκεκριμένους οικονομικούς σκοπούς, δηλ. να προςφέ-
ρουν υπηρεσίες που παράγουν οικονομικά αποτελέσματα στα μέλη τους, ώστε τα μέλη να 
βελτιώσουν την οικονομική τους θέση, και δεν επιδιώκουν απλά την πολιτική εκπροσώ-
πηση των μελών τους, όπως συμβαίνει π.χ. στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Προέχει συνεπώς η απρόσκοπτη εκπλήρωση του σκοπού τους και η αποτελεσματικότητά 
τους και όχι η ελεύθερη αντιπροσώπευση των μελών τους, όπως συμβαίνει όταν επιζητεί-
ται η πολιτική εκπροσώπηση στη δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, 
η ρυθμιστική παρέμβαση του νομοθέτη, που ασκείται μέσα στα πλαίσια της κρατικής επο-
πτείας, δεν πρέπει να θίγει υπέρμετρα την αυτοδιοίκηση των συνεταιρισμών και την 
συνταγματική αρχή της ελευθερίας που τους διέπει, θα πρέπει  δε να γίνεται μόνο για 
σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος επαρκώς καθορισμένους και εξειδικευμένους, να 
είναι αναγκαία και πρόσφορη για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται και να μην 
προσβάλλει τον πυρήνα του κατοχυρωμένου δικαιώματος16. Ο «εκδημοκρατισμός» όμως 
και η διεύρυνση της «δημοκρατικής νομιμοποίησής» της δεν συνιστούν επαρκή λόγο δημο-
σίου συμφέροντος που να δικαιολογεί μια τόσο ριζική νομοθετική παρέμβαση σε ζητήματα 
που πρέπει να ρυθμίζονται από το καταστατικό της ΠΑΣΕΓΕΣ17. 

 
Βεβιασμένες ενέργειες 

  

Για την ολοκλήρωση της παρούσας εισήγησης σχετικά με την τεκμηρίωση της ύπαρξης κα-
θοριστικής σημασίας αδύνατων σημείων στο ν. 4015/11 για τους αγροτικούς συνεται-
ρισμούς, θα πρέπει ενδεικτικά να αναφερθούν, εν συντομία, και μερικά άλλα σημεία προ-
χειρότητας του νόμου, που δημιουργούν νομικά ζητήματα και δυσχέρεια στην υλοποίησή 
του. 
 Κατ’ αρχάς πάσχει ο ίδιος ο τίτλος του νόμου, που είναι «Θεσμικό πλαίσιο για τους 
αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγρο-

                                                 
16   Αλεβιζάτος, Ν., (1998), op.cit: σελ. 301. 
17   Αλεβιζάτος, Ν., (2011), op. cit σελ. 16. 
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τικού κόσμου. Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους». Στο άρθρ. 1 στους ορισμούς αναφέ-
ρεται ότι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί αποτελούν τμήμα των Συλλογικών Αγροτικών Οργα-
νώσεων. Άρα, δεν είναι νοητό να αναφέρονται στον τίτλο του νόμου ως δύο διακριτά αντι-
κείμενα που χειρίζεται ο νόμος. 
 Επίσης στο νόμο εκλαμβάνονταν οι Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) ως θεσμός διάφορος 
και διακριτός από το θεσμό των Συνεταιρισμών. Οι Ο.Π. όμως δεν αποτελούν ξεχωριστό 
θεσμό συνεργασίας. Όπως ορίζουν οι Κανονισμοί της Ε.Ε. η Ο.Π. οφείλει να έχει νομική 
προσωπικότητα χωρίς να προσδιορίζεται αν θα πρέπει να είναι συνεταιρισμός ή άλλη 
νομική μορφή επιχείρησης. Επομένως ως Ο.Π. μπορούν να αναγνωρισθούν τόσο οι συνε-
ταιρισμοί που έχουν στο καταστατικό τους τα απαιτούμενα από τους κοινοτικούς κανονι-
σμούς χαρακτηριστικά, όσο και οποιαδήποτε άλλη νομική προσωπικότητα που τα διαθέτει. 
Σε ολόκληρη την Ε.Ε. η συντριπτική πλειονότητα των Ο.Π. είναι συνεταιρισμοί ή Ενώσεις 
Συνεταιρισμών. Οι Ο.Π. αποτελούν συνεπώς δραστηριότητα των αγροτικών συνεταιρι-
σμών και το ισχύον εθνικό και κοινοτικό νομικό πλαίσιο είναι απολύτως επαρκές για τη 
λειτουργία τους. Για το λόγο αυτό ήδη τα σχετικά άρθρα του ν. 4015/11 που αναφερόταν 
στις Ο.Π. ως θεσμό διακριτό από τον συνεταιριστικό θεσμό, καταργήθηκαν από την ημέρα 
που ίσχυσε ο νόμος18. 
 Κατά τον νόμο 4015/11 επίσης, για τη σύσταση αγροτικού συνεταιρισμού απαιτείται 
η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του από είκοσι τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα.  
Αυξάνονται δηλαδή τα ιδρυτικά μέλη, από επτά που προέβλεπε ο 2810/00, σε είκοσι,  με 
την αιτιολόγηση ότι με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί ο κατακερματισμός των συνεταιρι-
στικών δυνάμεων. 
 Ο πρώτος νόμος περί συνεταιρισμών, ο 602/1915 είχε εισαγάγει τον αριθμό επτά που 
ήταν και τότε και είναι και σήμερα, ο επικρατέστερος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν αναφε-
ρόμαστε σε αγροτικούς συνεταιρισμούς δεν πρέπει να λησμονούμε ότι όλοι οι συνεται-
ρισμοί δεν έχουν τον ίδιο σκοπό και το ίδιο έργο να επιτελέσουν. Οι μικροί αριθμοί μελών 
προσιδιάζουν σε δύσκολες μορφές συνεργασίας, όπως είναι οι συνεταιρισμοί από κοινού 
παραγωγής, ή σε ελάχιστα διαδεδομένους σκοπούς, διότι δύσκολα θα βρεθούν τόσοι πολ-
λοί να συμφωνούν να εξαρτήσουν την οικονομία τους από ένα συλλογικό όργανο και να 
λειτουργούν αρμονικά. Να σημειωθεί ότι το Καταστατικό για τον Ευρωπαϊκό Συνεταιρι-
σμό ορίζει ως ελάχιστο αριθμό μελών τα 5 φυσικά πρόσωπα, τα οποία να προέρχονται από 
δύο τουλάχιστον διαφορετικά κράτη. Από την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων ο νόμος 
εξαιρεί τους γυναικείους συνεταιρισμούς (αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί) 
και τους δασικούς,  οι οποίοι συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
2810/00. Υπάρχουν όμως και άλλες κατηγορίες συνεταιρισμών που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα με τις διαδικασίες που εισάγει ο νόμος, με συνέπεια την αναγκαστική τους 
εκκαθάριση. 
 Σύμφωνα, τέλος, με τον νόμο 4015/11, το συνεταιριστικό κεφάλαιο των αγροτικών 
συνεταιρισμών ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ. Αυτό ση-

                                                 
18  Ν. 4171/2013 (ΦΕΚ 166/Α/23.7.2013) παρ. 3. 
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μαίνει 1.500 ευρώ κατά μέλος στην περίπτωση του ελάχιστου αριθμού μελών που είναι εί-
κοσι. Με την ευρύτητα όμως των αντικειμένων με τα οποία ασχολούνται οι συνεταιρισμοί 
είναι αμφίβολο αν ο καθορισμός ενός ελάχιστου κεφαλαίου θα είναι χρήσιμος. Εξ άλλου 
υπάρχουν χώρες όπου δεν υπάρχει απαίτηση καταβολής ενός ποσού ως συνεταιριστική με-
ρίδα, χωρίς αυτό να έχει βλάψει τη συνεταιριστική ανάπτυξη. Αν οι μετέχοντες στον συ-
νεταιρισμό πιστεύουν στην πρωτοβουλία αυτή και στις δυνατότητες που ανοίγονται γι’ 
αυτούς, αλλά πιστεύουν και στη συνοχή και τις ικανότητες των συνεργαζομένων, τότε θα 
είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν σημαντικά ποσά. Διαφορετικά, ακόμη και μικρά ποσά 
δεν θα καταβάλλονται. Την ευθύνη οφείλουν να την έχουν τα ίδια τα μέλη. Να σημειωθεί 
ότι το Καταστατικό για τον διακρατικό Ευρωπαϊκό Συνεταιρισμό ορίζει ελάχιστο κεφάλαιο 
30.000 ευρώ. 

 
Συμπέρασμα 

 

Από τα προεκτεθέντα, προκύπτει ότι ο νόμος 4015/11 δεν μπόρεσε να αντιληφθεί την έν-
νοια και την ιδιαιτερότητα του συνεταιριστικού θεσμού, που απαιτούν ειδικούς νομοθε-
τικούς χειρισμούς. Ο νομοθέτης αγνόησε και δεν έλαβε υπόψη κανόνες για τους οποίους 
δεσμεύθηκε η χώρα να εφαρμόζει, ούτε τα ισχύοντα σε άλλες χώρες. Παρέβλεψε το γεγο-
νός ότι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί είναι ιδιωτικές οικονομικές επιχειρήσεις και εισήγαγε 
αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεις, που αντί να μεριμνούν για την ανάπτυξη των συνε-
ταιρισμών, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, αντίθετα τους διαφοροποιεί προς το χειρότερο σε 
σύγκριση με τις συμβατικές ιδιωτικές επιχειρήσεις και με τις άλλες κατηγορίες συνε-
ταιρισμών. Ο αυτοσχεδιασμός που επιχειρήθηκε υπήρξε ατυχής και είναι δυστύχημα το ότι 
δεν έχει ακόμη επιχειρηθεί αποκατάσταση του θεσμού στις παγκοσμίως αποδεκτές συνε-
ταιριστικές αρχές. 
 Από τον νομοθέτη διέφυγε ακόμη και η κορυφαία αντίφαση ότι στην πραγματικότητα 
απαγορεύει τη συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών, αφού δεν επιτρέπει τον συνεται-
ρισμό συνεταιρισμών (δηλ. την ένωση συνεταιρισμών), που αποτελεί το μέσον για την επί-
τευξη οικονομιών κλίμακας από τους συνεταιρισμούς. Αντίθετα, επιβάλλει στους συνεται-
ρισμούς να ιδρύουν ανώνυμες εταιρείες όταν θέλουν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Αυτό 
δεν συνιστά μέριμνα για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών, που επιτάσσει το Σύνταγμα, 
αλλά μέριμνα για την ανάπτυξη ανωνύμων εταιρειών. 
 Σημαντικό είναι ότι ενώ κατά τη διαδικασία της συζήτησης του νομοσχεδίου παρου-
σιάσθηκε πλούσιο υλικό για τη διόρθωση των ατελειών του νομοσχεδίου, ποικίλες αγκυ-
λώσεις, άγνοια και ενδεχομένως σκοπιμότητες, οδήγησαν σε ένα κακό για τους συνεται-
ρισμούς νόμο. 
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 Ο ρόλος του αγροδιατροφικού κλάδου στην παρούσα 
 οικονομική κρίση: Ένα μοντέλο εισροών-εκροών. 
 

 Πόσο σταθερά ή ασταθή παρουσιάζονται τα γεωργικά 
 εισοδήματα στην Ελλάδα: Ανάλυση επιβίωσης 
 (survival analysis) χρησιμοποιώντας δεδομένα panel. 
 

 Ο σχεδιασμός του αγροτικού χώρου ως κρίσιμη συνιστώσα  
 του σύγχρονου χωρικού σχεδιασμού. 
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 ή προς μεγαλύτερη δικαιοσύνη; Η χωρική διάσταση  
 της πολιτικής ενιαίας ενίσχυσης στην Ελλάδα. 
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 Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και προοπτικές, 
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 Η διαδικτυακή προβολή του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών 
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Περίληψη 
 

Μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης του 2007 και την εμφάνιση των πρώτων επι-
πτώσεων τόσο στην παγκόσμια όσο και στην Ελληνική οικονομία, παραδοσιακοί κλάδοι 
που είχαν σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη, απώλεσαν τη δυναμική τους και περιορί-
στηκαν οι αναπτυξιακές τους δυνατότητες. Με την ανατροπή του μοντέλου ανάπτυξης των 
προηγούμενων δεκαετιών, αναζητήθηκε διέξοδος από την κρίση και λύσεις σε νέους κλά-
δους αλλά και παραδοσιακούς που δεν έχασαν τη δυναμική τους. Ο αγροδιατροφικός κλά-
δος είναι από αυτούς, καθώς θεωρείται ότι κατέχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Με την εξει-
δίκευση ενός υποδείγματος Εισροών-Εκροών γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί ο ρόλος 
αυτός του αγροδιατροφικού κλάδου στην περίοδο της κρίσης και κατά πόσο μπορεί να 
συμβάλλει στην ανάπτυξη. Για τον σκοπό αυτό καταγράφονται οι διακλαδικές σχέσεις του 
κλάδου μέσα στην οικονομία και υπολογίζονται διάφοροι δείκτες-πολλαπλασιαστές που 
δείχνουν τη δυναμική του για την ανάπτυξη της οικονομίας. Η έρευνα δείχνει ότι ο κλάδος 
παρουσίασε σημαντική αντοχή στην κρίση καθώς επίσης και ότι διαθέτει σημαντικές 
διασυνδέσεις με τους υπόλοιπους κλάδους στην οικονομία.  
 
Λέξεις-κλειδιά: Αγροδιατροφικός κλάδος, Πολλαπλασιαστές - Ελαστικότητες Εισροών-
Εκροών. 
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Abstract 
 

The Role of Agri-food Sector in the Current Economic Crisis: 
An Input-Output Model 

 
After the start of the economic crisis of 2007 and the emergence of the first impact on the 
world and the Greek economy, traditional sectors with a significant contribution to the 
growth lost their momentum and their developmental potential were limited. With the 
overthrow of the development model of recent decades, a way out of the crisis and solut-
ions to new and traditional sectors which they did not lose their momentum was sought. 
The agro-food sector is one of them, and is considered to hold significant advantages. With 
the expertise of an Input-Output model an effort is made to investigate the role of the agro-
food industry in the period of crisis and whether it can contribute to development. For this 
purpose, the interprofessional relations within the sector in the economy are recorded and 
several indicators - multipliers that show the potential for economic growth are calculated. 
Research shows that the industry presented a significant resistance to the crisis and that has 
important linkages with other sectors in the economy. 
 

Key-words: Agro-food sector, Input-Output Multipliers-Elasticities.  

 
Εισαγωγή 
 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και κυρίως η 
Ελλάδα είναι αυτό της οικονομικής κρίσης, όπου ξεκίνησε αρχικά από τις ΗΠΑ το 2007 
και την ίδια χρονική περίοδο επεκτάθηκε με ταχύτατους ρυθμούς σε όλες τις χώρες της 
Ευρώπης και κατ’ επέκταση και στην Ελλάδα. Ουσιαστικά η κρίση προήλθε από τις ΗΠΑ 
λόγω των στεγαστικών δανείων χαμηλής εξασφάλισης, δημιουργήθηκαν φούσκες στις αγο-
ρές του χρηματοοικονομικού και φυσικού κεφαλαίου. Οι τράπεζες κρατικοποιήθηκαν, το 
εξωτερικό εμπόριο μειώθηκε, συνεπώς η κατανάλωση και το συνολικό ΑΕΠ περιορίστη-
καν. Η ανεργία αυξήθηκε με αποτέλεσμα την εξάντληση των φυσικών πόρων, την αλλοίω-
ση του επιπέδου ζωής και της κοινωνικής ευημερίας (Kui-Wai, 2013; Κολλίντζας, 2009; 
Καραμούζης, 2009). Δημοσιονομικά, το φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα που ίσχυε 
μέχρι σήμερα στις περισσότερες χώρες επιδείνωσε την κατάσταση, με αποτέλεσμα, παρα-
δοσιακοί κλάδοι που κατείχαν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας 
άρχιζαν να φθίνουν και οι αναπτυξιακές τους δραστηριότητες περιορίστηκαν.  
 Για να διερευνηθούν οι κλάδοι εκείνοι οι οποίοι είναι ηγετικοί και μπορούν να οδηγή-
σουν την Ελλάδα στην έξοδο από την παρούσα οικονομική κρίση, απαιτείται ένα επιστη-
μονικό εργαλείο που να μπορεί να παρουσιάσει την δυναμική και τις διακλαδικές σχέσεις 
αυτών των κλάδων. Ένα τέτοιο εργαλείο που λειτουργεί στο πλαίσιο της γενικής ισορρο-
πίας είναι το υπόδειγμα Εισροών-Εκροών, γι’ αυτό και έχει επιλεγεί στην παρούσα ανάλυ-
ση. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, ο αγροδιατροφικός κλάδος είναι ένας από αυτούς καθώς 
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συμβάλει θετικά στην παραγωγή, την απασχόληση και στην αύξηση του εισοδήματος των 
νοικοκυριών.  
 Σκοπός, επομένως της συγκεκριμένης έρευνας είναι μέσα από τη μελέτη των διακλα-
δικών συναλλαγών που πραγματοποιείται από τους πίνακες Εισροών-Εκροών, να φανούν οι 
διακλαδικές συναλλαγές που εμφανίζει ο αγροδιατροφικός κλάδος με τους υπόλοιπους 
κλάδους της οικονομίας, αλλά και πόσο θα μεταβάλλει τη συνολική παραγωγή, απασχόληση 
και το επίπεδο εισοδήματος των υπόλοιπων κλάδων της οικονομίας μια εξωγενής μεταβολή 
στο προϊόν, στην απασχόληση και στο εισόδημα των νοικοκυριών αυτού του κλάδου.  
 Γι’ αυτό το λόγο, εξετάζονται 33 κλάδοι της Ελληνικής οικονομίας, τα στοιχεία των 
οποίων έχουν ληφθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και είναι αναπροσαρ-
μοσμένα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της έρευνας.  
 
Τα χαρακτηριστικά του αγροδιατροφικού κλάδου στην Ελλάδα 
 

Η Ελλάδα είναι μια κατεξοχήν γεωργική χώρα καθώς το 97,1% της έκτασης της σύμφωνα 
με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ χαρακτηρίζονται ως αγροτικές περιοχές και τα 2/3 του πληθυ-
σμού της κατοικούν σε αυτές. Η γεωργία και κατ’ επέκταση ο αγροδιατροφικός κλάδος 
ακόμη και σήμερα συμβάλουν θετικά στην οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη, την 
κοινωνική συνοχή και στη διατροφή του πληθυσμού. Συμμετέχει κατά 21% στην Ελληνική 
οικονομία περιλαμβάνοντας 1.300 εταιρείες και δημιουργώντας 70.000 θέσεις εργασίας. 
 Ο τομέας των τροφίμων και των ποτών θεωρείται μια σημαντική οικονομική δραστη-
ριότητα που επηρεάζει τα πιο βασικά μεγέθη μιας οικονομίας όπως τον αριθμό των επιχει-
ρήσεων, των απασχολουμένων, την προστιθέμενη αξία και τον κύκλο εργασιών μιας χώ-
ρας. Στην Ελλάδα ο πρωτογενής τομέας παραγωγής μέχρι και τα τέλη του 20ου αιώνα απα-
σχολούσε το 82% του εργατικού πληθυσμού ενώ ο κλάδος των τροφίμων συνέβαλε θετικά 
στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας κατά 58%. Ακολουθούσε ο κλάδος του καπνού και 
των προϊόντων αυτού με ποσοστό 5,7%, ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας και των κλω-
στικών ινών με 5%, ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκονταν ο κλάδος των ξενοδοχείων-εστια-
τορίων 4,42%. (Ματθαιοπούλου, 2009). 
 Από το 2009, τότε που έγινε ορατή η οικονομική κρίση στην Ελλάδα ο κλάδος των 
τροφίμων και των ποτών δέχθηκε ισχυρό πλήγμα στην απασχόληση καθώς μειώθηκε ση-
μαντικά ο αριθμός των απασχολουμένων και από 120.869 άτομα που απασχολούσε το 
2008 μειώθηκαν το 2013 σε 108.767 άτομα. Παρόλο αυτά, ο κλάδος των τροφίμων, των 
ποτών και του καπνού συνεχίζει να κατέχει την πρωτιά αφού σε αυτόν απασχολούνται το 
24,5% του συνόλου των απασχολούμενων στην μεταποίηση (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2013). Όσων αφο-
ρά τον κύκλο εργασιών κατά το έτος 2009 ο αγροδιατροφικός κλάδος παραγωγής κατέχει 
την δεύτερη θέση του συνόλου του κύκλου εργασιών του μεταποιητικού τομέα με ποσοστό 
6,2%, σημειώνοντας πωλήσεις αξίας 9,74 δις. ευρώ ενώ, στην πρώτη θέση με ποσοστό κύ-
κλου εργασιών 23,7% βρίσκεται ο κλάδος του οπτάνθρακα και των προϊόντων διύλισης πε-
τρελαίου. Ο αριθμός των επιχειρήσεων του τομέα των τροφίμων κατά το έτος 2009 
ανέρχεται στις 16.695 επιχειρήσεις, αντιπροσωπεύοντας το 20% του συνόλου των μετα-
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ποιητικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές αφορούν κυρίως ένα μεγάλο αριθμό μι-
κρών-οικογενειακών επιχειρήσεων οι οποίες υπολείπονται σε έρευνα και τεχνολογία. Ενώ 
οι μεγάλες και πολυεθνικές επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται από οικονομική σταθερό-
τητα, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και νέο τεχνολογικό εξοπλισμό, βρίσκονται σε πολύ 
μικρό αριθμό στην Ελλάδα (ΕΛ.ΣΤΑΤ-ΕΒΕ 2009).  
 Ο κλάδος των τροφίμων και ποτών, την τριετία 2008 έως 2010 συνέβαλε θετικά στην 
ΑΠΑ γεγονός το οποίο οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών σε αγροδιατροφικά προϊό-
ντα, όπου το 2010 αυξήθηκαν κατά 10,7% έναντι του 2008. Από το 2010 όμως και μετά 
αρχίζει να παρατηρείται μείωση της ΑΠΑ στον κλάδο των τροφίμων και ποτών, το οποίο 
οφείλεται στο υψηλό ποσοστό ανεργίας 26% που παρατηρούνται αυτό το έτος στην Ελ-
λάδα, στη μείωση των εισαγωγών σε αγαθά κατά 8,1% και σε υπηρεσίες κατά 6,3%. Το 
συνολικό ΑΕΠ συνεχίζει να μειώνεται περεταίρω λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής λιτό-
τητας και των νέων Μνημονίων (Θωμαϊδου,2013). 
 Σήμερα, ο αγροδιατροφικός κλάδος απασχολεί συνολικά το 23% του συνόλου των 
απασχολουμένων, δηλαδή πάνω από 91,8 χιλ. άτομα, συνεισφέροντας κατά 31% στο σύνο-
λο της μεταποίησης, δηλαδή περίπου 4,4 δις ευρώ, συμβάλλει 6,4% στο συνολικό ΑΕΠ και 
κατέχει το 26,8% των εξαγωγών της χώρας. Ο αγροδιατροφικός κλάδος φαίνεται να δείχνει 
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε περιόδους ύφεσης σε σχέση με τους υπόλοιπους 32 κλάδους 
της ελληνικής οικονομίας. Το οποίο οφείλεται στην μικρή ελαστικότητα εισοδήματος που 
παρατηρείται στα προϊόντα αυτού του κλάδου, καθώς μια μικρή άνοδος ή μείωση του 
εισοδήματος των καταναλωτών θα επηρεάσει ελάχιστα ή καθόλου την ζήτηση αυτών των 
προϊόντων (Τσατσάκης, 2012). 

 
Μέθοδος και Στατιστικά Δεδομένα 
 

Πίνακας Εισροών-Εκροών 
 

Για την απεικόνιση των διακλαδικών συναλλαγών μιας οικονομίας χρησιμοποιείται το 
μοντέλο Εισροών-Εκροών του Wassily Leontief, όπου εμφανίστηκε το 1930. Το 1936 μέσα 
από το έργο του "Quantitative Input-Output relation in the economic system of the United 
States" δημοσιεύεται ο πρώτος πίνακας εισροών-εκροών για τις απαιτήσεις της αμερικανι-
κής οικονομίας. Είναι πλέον ο γνωστός σε όλους μας πίνακας Εισροών-Εκροών και είναι 
της μορφής σχεδιάγραμμα 1 (Miller and Blair 2009 και Οικονομίδης 2007). Οι πίνακες αυ-
τοί στην πορεία των αιώνων θεωρήθηκαν πολύ σημαντικοί καθώς στοχεύουν τόσο σε βρα-
χυπρόθεσμες όσο και μακροχρόνιες μελέτες που έχουν σχέση με τον προγραμματισμό και 
την οικονομική πολιτική. 
 Στο σχεδιάγραμμα 1 παρουσιάζεται η δομή ενός συμμετρικού πίνακα Ε-Ε. Οι γραμ-
μές αντιπροσωπεύουν τις εκροές και δείχνουν τα στοιχεία που χρησιμοποιούν οι παρα-
γωγοί για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες της αγοράς, ενώ οι στήλες αντι-
προσωπεύουν τις εισροές δηλαδή τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων. 
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Σχεδιάγραμμα 1. Συμμετρικός Πίνακας Εισροών-Εκροών 
 

 
Κλάδοι Ενδιάμεση Ζήτηση Τελική ζήτηση 

Σύνολο 
Εκροών 

Παραγωγή 
 i j 1 2 3..…………n Εσωτερική Εξωτερική  

Ενδιάμεσες 
Εισροές 

1 
2 
3 
. 
. 
N 

X11 X12…………X1n 
X21 X22…………X2n 
………………………… 
………………………… 
Xn1 Xn2…………Xnn 

C1 I1 G1 
C1 I2 G2 

 
 
 

Cn In Gn 

E1 
E2 
 
 
 

En 

X1 
X2 

 
 
 

Xn 

Πρωτογενείς εισροές 

L1 L2…………Ln 
 
V1 V2…………Vn 

Lc L1 LG 
 

Vc V1 VG 

LE 
 

VE 

L 
 

V 

M1 M2……..……Mn Mc M1 MG ME M 

Σύνολο Εισροών X1 X2…………Xn C I G E X 
 

Πηγή: Χ. Οικονομίδης, 2007 και E. Loizou, 2001 
 
 Στο σχεδιάγραμμα 1 παρουσιάζεται η δομή ενός συμμετρικού πίνακα Ε-Ε. Οι γραμ-
μές αντιπροσωπεύουν τις εκροές και δείχνουν τα στοιχεία που χρησιμοποιούν οι παραγω-
γοί για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες της αγοράς, ενώ οι στήλες αντιπρο-
σωπεύουν τις εισροές δηλαδή τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενδιάμε-
σων ή τελικών προϊόντων. 
 Έτσι στις σειρές  i καταγράφονται η ενδιάμεση και η τελική ζήτηση του κάθε κλάδου 
της οικονομίας, όπου το άθροισμα αυτών των δύο δείχνει τις συνολικές εκροές X κατά τη 
διάρκεια της παραγωγής. Ενώ, στις στήλες j αντιπροσωπεύονται οι εισροές ενδιάμεσες και 
πρωτογενείς για κάθε κλάδο της οικονομίας, (αναλυτική παρουσίαση του πίνακα Ε-Ε όπως 
παρουσιάζεται στο σχεδιάγραμμα 1, μεταξύ άλλων, γίνεται στους Miller and Blair, 2009). 
 Από τον πίνακα Ε-Ε εξάγονται τρείς επιμέρους πίνακες οι οποίοι παρέχουν σημαντική 
πληροφόρηση. Με την βοήθεια αυτών στη συνέχεια μπορούν να υπολογιστούν οι πολλα-
πλασιαστές και οι ελαστικότητες προϊόντος, εισοδήματος και απασχόλησης. Ο πρώτος πί-
νακας είναι ο πίνακας των διακλαδικών συναλλαγών όπου παρουσιάζονται οι συναλλαγές 
ενδιάμεσων εισροών των κλάδων της οικονομίας (σχεδιάγραμμα 1). Από αυτόν χρησιμο-
ποιώντας την εξίσωση 1 του συνολικού ακαθάριστου παραγόμενου προϊόντος, προκύπτει 
ένας δεύτερος πίνακας, αυτός της μήτρας των άμεσων τεχνολογικών συντελεστών, όπου ο 
κάθε αριθμός δείχνει την ποσότητα προϊόντος του κλάδου i που απαιτείται σαν εισροή από 
τον κλάδο j για την παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος του, εξίσωση 2. Αντιπροσωπεύει τη 
δομή του κόστους παραγωγής, δηλαδή τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία (Τζουβελέκας, 
2003).  
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n

i ij i i i i
j=1

X  X C I G E= + + + +∑   (1) 

  
ij

ij
j

X
a  X=     όπου   

0ij i, ja ≥ ∀   (2) 

 Από την μήτρα των άμεσων τεχνολογικών συντελεστών προκύπτει η αντίστροφη 
μήτρα του Leontief που είναι ουσιαστικά ο αντίστροφος πίνακας της διαφοράς ενός 
μοναδιαίου πίνακα και του πίνακα των άμεσων τεχνολογικών συντελεστών Α, (εξίσωση 3).  
 Θεωρείται από τους πιο σημαντικούς πίνακες στην ανάλυση Ε-Ε, καθώς κάθε στοι-
χείο της αντίστροφης μήτρας, δείχνει τις διάφορες μεταβολές που προκαλούνται στην 
τελική ζήτηση των εισροών και εκροών στους διάφορους κλάδους της οικονομίας. Δείχνει 
τις συνολικές άμεσες και έμμεσες απαιτήσεις ενός κλάδου i για την παραγωγή ενός 
προϊόντος που ανήκει στον κλάδο j . 

  1X (I A) Y−= −   (3) 
 

Στατιστικά Δεδομένα 

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένας εθνικός πίνακας Ε-Ε 
της Ελληνικής οικονομίας του έτους 2010 σε σχήμα 65 κλάδων οικονομικής δραστηριότη-
τας όπου σύμφωνα με την Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστη-
ριότητας (ΣΤΑΚΟΔ-08) και της NACE Rev. 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομαδοποιήθηκε 
στη συνέχεια σε 33 κλάδους, ώστε να γίνεται πιο εύκολη η συλλογή των στοιχείων για τη 
μελέτη των διακλαδικών συναλλαγών και να αποφεύγονται πιθανά σφάλματα της έρευνας. 
Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε η κλαδική απασχόληση της Ελληνικής οικονομίας του έτους 
2012, καθώς και ο πίνακας με την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) κατά κλάδο για 
τα έτη 2008 και 2012.  
 Τα στοιχεία των παραπάνω πινάκων έχουν ληφθεί από τη Διεύθυνση Εθνικών Λογα-
ριασμών της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) όπου ακολουθεί τις 
οδηγίες της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Euro-stat). Το στατιστικό 
πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων είναι το πρό-
γραμμα Gauss.  
 
Αποτελέσματα 
 

Για τον εντοπισμό των κλάδων της οικονομίας που έχουν ηγετικά χαρακτηριστικά και συμ-
βάλλουν θετικά στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, αλλά και για να διερευνηθεί κατά 
πόσο ο αγροδιατροφικός κλάδος μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης 
αξίας, στην αύξηση της απασχόλησης και του εισοδήματος των νοικοκυριών της χώρας, 
χρησιμοποιούνται οι πολλαπλασιαστές και οι ελαστικότητες Ε-Ε. Επιπλέον, μέσα από την 
μέθοδο της ανάλυσης των επιπτώσεων μελετώνται οι άμεσες και οι έμμεσες επιπτώσεις 
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που προκαλούνται στο προϊόν, στο εισόδημα και στην απασχόληση, λόγω μιας μεταβολής 
στην τελική ζήτηση ενός κλάδου. Έτσι, γίνεται προσπάθεια να εξαχθούν οι δυναμικοί 
κλάδοι-κλειδιά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην άσκηση οικονομικής πολιτικής ώστε 
να επιτευχθεί τελικά η αύξηση του συνολικού ακαθάριστου προϊόντος, η αύξηση της παρα-
γωγικότητας της εργασίας, η τόνωση της αγοράς και η αύξηση των εισοδημάτων των 
νοικοκυριών.  
 
Πολλαπλασιαστές και Ελαστικότητες Εισροών-Εκροών 

Οι πολλαπλασιαστές χρησιμοποιούνται για να δείξουν τι θα συμβεί στην οικονομία από μια 
μεταβολή της απασχόλησης, του εισοδήματος και των εκροών κατά μια μονάδα και μελε-
τούν τους κλάδους ως προς τη δυναμικότητα τους. Βασίζονται στη διαφορά μεταξύ του 
αρχικού αποτελέσματος από μια εξωγενή αλλαγή, και από τις συνολικές επιπτώσεις αυτής 
της αλλαγής. Όσο υψηλότερη τιμή πολλαπλασιαστή έχει ένας κλάδος τόσο ισχυρότερη 
είναι η ικανότητα του κλάδου αυτού να δημιουργεί πολλαπλές επιπτώσεις στην οικονομία 
και να επηρεάζει το συνολικό ακαθάριστο προϊόν, την απασχόληση και το εισόδημα των 
νοικοκυριών της χώρας που μελετάται.  
 Από την άλλη, οι ελαστικότητες εντοπίζουν τους κλάδους εκείνους που αποσκοπούν 
στην επέκταση της τελικής ζήτησης. Υπολογίζουν τις αλλαγές που συμβαίνουν στην οικο-
νομία από την πλευρά των ποσοστών και δείχνουν τι θα συμβεί στο προϊόν, εισόδημα και 
στην απασχόληση της οικονομίας εάν μεταβληθεί η τελική ζήτηση ενός κλάδου κατά μια 
ποσοστιαία μονάδα.  
 Όπως φαίνεται και στον πίνακα 1, ο κλάδος της έρευνας και ανάπτυξης είναι αυτός με 
τον υψηλότερο πολλαπλασιαστή προϊόντος. Αν για κάποιο λόγο προκληθεί μια αύξηση 
στην τελική ζήτηση του κλάδου της έρευνας και ανάπτυξης κατά ένα εκατομμύριο ευρώ, 
τότε η αύξηση αυτή θα οδηγήσει σε μια αύξηση του συνολικού ακαθάριστου προϊόντος συ-
νολικά όλης της οικονομίας κατά 2,33 εκατομμύρια ευρώ. Ένας άλλος κλάδος που οδηγεί 
σε σημαντική αύξηση του ακαθάριστου προϊόντος είναι αυτός των τροφίμων και των 
ποτών, με πολλαπλασιαστή προϊόντος (1,99). Τρίτος σε σειρά κλάδος που προσφέρει 
υψηλό πολλαπλασιαστή προϊόντος είναι αυτός των βασικών μετάλλων (1,96).  
 Όσον αφορά την ελαστικότητα προϊόντος, ο κλάδος των τροφίμων και ποτών βρίσκε-
ται στην πρώτη θέση καθώς μια αύξηση της τελικής ζήτησης του κλάδου των τροφίμων 
κατά 10% θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η συνολική ακαθάριστη παραγωγή κατά 
1,03%. Δεύτερος σε σειρά ως προς την ελαστικότητα προϊόντος έρχεται ο κλάδος του 
εμπορίου με τιμή (0,10), ενώ μια αύξηση της τελικής ζήτησης του κλάδου των μεταφορών 
θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η συνολική ακαθάριστη παραγωγή κατά 0,95%.  
 Η διαφορά κατάταξης των κλάδων ως προς τον πολλαπλασιαστή και την ελαστικότη-
τα προϊόντος που παρατηρείται στον πίνακα 1, οφείλεται στο μικρό μερίδιο της τελικής 
ζήτησης του κάθε κλάδου στο συνολικό προϊόν, που έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζει την 
ελαστικότητα του κλάδου.  
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Πίνακας 1. Πολλαπλασιαστής και Ελαστικότητα Προϊόντος, Εισοδήματος, Απασχόλησης 
 

Κλάδοι Προϊόν Εισόδημα Απασχόληση 
OM R OE R IM R IE R EM R EE R 

Γεωργίας  1,64 12 0,02 14 1,98 8 0,04 11 1,25 31 0,02 24 

Τροφίμων 1,99 2 0,10   1 1,99 6 0,09 4 3,55 3 0,13 3 

Ένδυσης 1,27 28 0,01 19 1,36 26 0,03 21 1,42 22 0,03 20 

Οπτάνθρακα 1,76 5 0,05   9 4,24 1 0,15 1 9,06 1 0,39 1 

Βασ. Μεταλ. 1,96 3 0,02 17 2,51 3 0,03 20 2,52 5 0,03 19 

Κατασκευές 1,73 7 0,08   5 2,02 5 0,09 3 2,02 8 0,09 4 

Εμπόριο 1,68 10 0,10   2 1,40 24 0,07 6 1,30 28 0,07 7 

Μεταφορές 1,68 9 0,10   3 1,85 10 0,09 5 1,85 13 0,09 5 

Έρ&Ανάπτυξη 2,33 1 0,00 30 3,14 2 0,01 27 2,76 4 0,01 28 

Δημ. Υπηρ. 1,43 23 0,08   4 1,13 32 0,06 8 1,24 32 0,07 6 
 
OM: πολλαπλασιαστής προϊόντος, OE: ελαστικότητα Προϊόντος, ΙΜ: πολλαπλασιαστής εισοδή-
ματος, ΙΕ: ελαστικότητα εισοδήματος, ΕΜ: πολλαπλασιαστής απασχόλησης, ΕΕ: ελαστικότητα 
απασχόλησης, R: σειρά κατάταξης των κλάδων. 
 
 Σύμφωνα με τον πολλαπλασιαστή εισοδήματος, ο κλάδος του οπτάνθρακα, είναι 
αυτός με τον μεγαλύτερο πολλαπλασιαστή και ελαστικότητα εισοδήματος. Μια αύξηση 
των προϊόντων οπτάνθρακα κατά ένα εκατομμύριο ευρώ, θα προκαλέσουν μια αύξηση στο 
συνολικό εισόδημα όλων των κλάδων κατά 4,24 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αυτός που δη-
μιουργεί τα μεγαλύτερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην Ελληνική οικονομία. Άλ-
λοι κλάδοι της οικονομίας που ενισχύουν την αύξηση του συνολικού εισοδήματος, είναι ο 
κλάδος των δραστηριοτήτων της έρευνας και ανάπτυξης με πολλαπλασιαστή εισοδήματος 
(3,14), ακολουθεί ο κλάδος των βασικών μετάλλων (2,51) και ο κλάδος των κτηματομεσι-
τικών υπηρεσιών (2,40). Ο κλάδος των τροφίμων και ποτών, βρίσκεται στην έκτη θέση 
όσον αφορά τον πολλαπλασιαστή εισοδήματος καθώς μια αύξηση της ζήτησης των κα-
ταναλωτών για τρόφιμα και ποτά κατά μία μονάδα θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθούν τα 
εισοδήματα όλων των υπόλοιπων κλάδων κατά 1,99 εκ. ευρώ.  
 Σημαντικότεροι κλάδοι της Ελληνικής οικονομίας ως προς την ελαστικότητα εισοδή-
ματος, θεωρούνται οι κλάδοι του οπτάνθρακα (0,15), των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών 
(0,11), ακολουθεί ο κλάδος των κατασκευών και των κατασκευαστικών εργασιών (0,09) 
ενώ, στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο κλάδος των τροφίμων και ποτών, καθώς μια ποσο-
στιαία μεταβολή στη τελική ζήτηση των τροφίμων και ποτών, θα έχει ως αποτέλεσμα να 
αυξηθεί το εισόδημα των νοικοκυριών κατά 0,09 εκατ. ευρώ. Οι κλάδοι αυτοί θεωρούνται 
σημαντικοί για την ελληνική οικονομία, καθώς η ενασχόληση των ανθρώπων σε αυτές 
αυξάνει τα εισοδήματα των νοικοκυριών λόγω της αύξησης της ζήτησης κατά 10%. 
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 Εάν στόχος της οικονομικής πολιτικής είναι να αυξήσει την απασχόληση, τότε ο 
κλάδος των τροφίμων και ποτών, ο κλάδος του οπτάνθρακα και των κτηματομεσιτικών 
υπηρεσιών είναι αυτοί με τον υψηλότερο πολλαπλασιαστή και ελαστικότητα απασχόλησης. 
Είναι αυτοί που προσφέρουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας και επομένως συμβάλλουν 
θετικά στην απασχόληση της οικονομίας. Μια αύξηση της απασχόλησης κατά ένα άτομο 
στο κλάδο του οπτάνθρακα θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η συνολική απασχόληση της 
οικονομίας κατά 9,06 άτομα ενώ, μια αύξηση της τελικής ζήτησης του κλάδου του 
οπτάνθρακα θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί άμεσα και έμμεσα η απασχόληση των 
υπόλοιπων κλάδων κατά 3,88%. Τρίτος σε σειρά με πολλαπλασιαστή και ελαστικότητα 
απασχόλησης (3,55) και (0,13) αντίστοιχα, βρίσκεται ο κλάδος των τροφίμων και ποτών. 
Ενώ ο κλάδος των δημοσίων υπηρεσιών θεωρείται ο κλάδος με την μικρότερη συνεισφορά 
στην απασχόληση, με τιμή πολλαπλασιαστή απασχόλησης (1,24). Στις τελευταίες θέσεις με 
σχεδόν μηδενική ελαστικότητα απασχόλησης για την ελληνική κοινωνία βρίσκεται ο κλά-
δος της έρευνας και ανάπτυξης (0,01). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο κλάδος αυτός έχει 
πολύ υψηλό άμεσο και συνολικό (άμεσο και έμμεσο) πολλαπλασιαστή απασχόλησης 
επομένως το πηλίκο της διαίρεσης αυτών των δύο να είναι πολύ μικρό. 
 
Μέθοδος της Ανάλυσης των Επιπτώσεων 
 

Για να προσδιοριστούν τι αλλαγές συμβαίνουν στο προϊόν και την απασχόληση της συνολι-
κής οικονομίας αλλά και στα εισοδήματα των νοικοκυριών, εξαιτίας μιας εξωγενής μετα-
βολής στη τελική ζήτηση ενός κλάδου, χρησιμοποιείται η μέθοδος της ανάλυσης των 
επιπτώσεων που πραγματοποιήθηκε από το μοντέλο Ε-Ε (Λοΐζου, 2001). Για τον υπολο-
γισμό της ανάλυσης των επιπτώσεων για τους 8 δυναμικότερους κλάδους της Ελληνικής 
οικονομίας χρησιμοποιήθηκε η μεταβολή της τελικής ζήτησης για κάθε έναν κλάδο ξεχω-
ριστά για τα έτη 2008 και 2012 αντίστοιχα.  
 Σύμφωνα με τους Kulisic et al, 2007, η συνολική αλλαγή ως προς την παραγωγή που 
συμβαίνει σε μια οικονομία λόγω μιας μεταβολής στην τελική ζήτηση ενός κλάδου j 
υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την εξίσωση 4.  
  j jΔΧ OM ΔFD= ×   (4)  

όπου,  Χ η συνολική παραγωγή 
   ΟΜ ο πολλαπλασιαστής προϊόντος του κλάδου και  
   ΔFD η μεταβολή της τελικής ζήτησης 
 

Για τον υπολογισμό της συνολικής μεταβολής του εισοδήματος των νοικοκυριών μιας 
οικονομίας εξαιτίας μιας μεταβολής στην τελική ζήτηση του κλάδου  j χρησιμοποιείται ο 
τύπος 5. 
  j jΔH HDIE ΔFD= ×    (5) 

όπου,  H το εισόδημα-αμοιβές των εργαζομένων 
   HDIE ο άμεσος και ο έμμεσος πολλαπλασιαστής εισοδήματος του κλάδου j και  
    ΔFD η μεταβολή της τελικής ζήτησης 
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 Τέλος, η μεταβολή της απασχόλησης στην οικονομία η οποία οφείλεται σε μια 
αλλαγή της τελικής ζήτησης του κλάδου δίνεται από την παρακάτω εξίσωση 

  j jΔE EDIE ΔFD= ×    (6) 
 

όπου,  E η κλαδική απασχόληση της χώρας,  
 EDIE ο άμεσος και ο έμμεσος πολλαπλασιαστής απασχόλησης του κλάδου j και  
 ΔFD η μεταβολή της τελικής ζήτησης. 
 

Όπως απεικονίζεται στον πίνακα 2 φάνηκε ότι ο κλάδος των κατασκευών είναι αυτός με τις 
μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις καθώς μια εξωγενής μεταβολή στη τελική ζήτηση αυτού 
του κλάδου έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργεί πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις στην 
συνολική απόδοση της οικονομίας. Από την άλλη, μια εξωγενής μεταβολή στη τελική ζήτηση 
του κλάδου των τροφίμων και ποτών θα έχει ως αποτέλεσμα να επιδρά θετικά στην συνολική 
παραγωγή της οικονομίας, στο εισόδημα και στην απασχόληση γιατί η ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία του κλάδου το έτος 2012 ήταν υψηλότερη σε σχέση με αυτή του 2008. 
Στον πίνακα 2 φαίνεται ποιοι επιπλέον κλάδοι της ελληνικής οικονομίας προκαλούν 
αρνητικές επιπτώσεις εξαιτίας μιας εξωγενής μεταβολής της τελικής τους ζήτησης. 
 
Πίνακας 2. Ανάλυση Επιπτώσεων στο προϊόν, στην απασχόληση και στο εισόδημα για 

τους 8 κλάδους της οικονομίας (μονάδες εκφρασμένες σε εκατ. ευρώ). 
 
 Κλάδοι ΔΧ ΔΕ ΔΗ 
Μ1 Γεωργίας -312,6 -10161,6 -35,3 
Μ2 Αλιείας  140,5 1466,4 15,9 
Μ4 Τρόφιμα, ποτά και προϊόντα καπνού 2261,4 22665,4 302,9 
Μ5 Κλωστοϋφαντουργία -4105,0 -23804,3 -519,9 
Μ19 
 

Κατασκευές και κατασκευαστικές 
εργασίες 

-14140,0 
 

-10818,0 
 

-2152,6 
 

Μ20 Εμπόριο -7404,3 -86639,0 -1737,2 
Μ29 Δημόσιες Υπηρεσίες 1572,8 18659,6 716,3 
Μ32 Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 1380,1 9430,0 167,1 
 

ΔΧ: μεταβολή στο προϊόν, ΔΕ: μεταβολή στην απασχόληση, ΔΗ: μεταβολή στο εισόδημα.  

 
Συμπεράσματα  
 

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε εξειδικεύοντας ένα υπόδειγμα Ε-Ε για την Ελληνική 
οικονομία αποτελούμενο από 33 κλάδους. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να φα-
νούν οι δυνατότητες του αγροδιατροφικού τομέα, αλλά και να βρεθούν οι κλάδοι εκείνοι 
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της Ελληνικής οικονομίας οι οποίοι είναι ηγετικοί και μπορούν να επηρεάσουν θετικά την 
οικονομική ανάπτυξης της. Από την άλλη, η κατάταξη των κλάδων με βάση τους πολλα-
πλασιαστές και τις ελαστικότητες είναι χρήσιμο αντικείμενο μελέτης για την άσκηση της 
κατάλληλης δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης της 
οικονομικής κρίσης και να προκληθεί οικονομική ανάπτυξη αποτελεσματικότερα. Μέσα 
από το μοντέλο Ε-Ε φάνηκε η ικανότητα των πιο δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονο-
μίας να δημιουργούν πρόσθετα αποτελέσματα προϊόντος, απασχόλησης και εισοδήματος, 
όπως και οι άμεσες και οι έμμεσες επιπτώσεις που προκαλούνται στον κάθε κλάδο, 
εξαιτίας μιας εξωγενής μεταβολής στην τελική ζήτηση τους.  
 Οι έξι κλάδοι της Ελληνικής οικονομίας οι οποίοι μπορούν σήμερα να συμβάλλουν 
θετικά στην ανάπτυξη και την προώθηση της ανάκαμψης της εθνικής μας οικονομίας, είναι 
ο κλάδος των τροφίμων και ποτών, ο κλάδος του οπτάνθρακα, ο κλάδος του χονδρικού και 
λιανικού εμπορίου, ο κλάδος της έρευνας και ανάπτυξης και των κτηματομεσιτικών υπη-
ρεσιών. Μια μεταβολή στο προϊόν, στο εισόδημα και στην απασχόληση αυτών των κλάδων 
μπορούν να μεταβάλλουν θετικά την συνολική παραγωγή, απασχόληση και το επίπεδο 
εισοδήματος των υπόλοιπων κλάδων.  
 Ο αγροδιατροφικός κλάδος, φάνηκε ότι είναι μια παραγωγική δραστηριότητα που 
εμφανίζει έντονες διακλαδικές συναλλαγές με τους πιο σημαντικούς κλάδους της ελληνι-
κής οικονομίας. Συνδέεται στενά με τον κλάδο αγροτικής παραγωγής (γεωργία), με τον 
κλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου αλλά και με τον κλάδο της έρευνας και ανά-
πτυξης, της μεταποίησης και των εστιατορίων-ξενοδοχείων. Έχει την δυνατότητα να πα-
ρουσιάζει τα μεγαλύτερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην τοπική οικονομία καθώς 
ενισχύει τόσο τη συνολική ακαθάριστη παραγωγή, όσο την απασχόληση και τα εισοδήματα 
των νοικοκυριών.  
 Σήμερα η Ελλάδα χρειάζεται ένα ισχυρό αγροδιατροφικό σύστημα, που θα στοχεύει 
στη παραγωγή προϊόντων νέας γενιάς, ανώτερης ποιότητας με φιλικές ως προς το 
περιβάλλον διαδικασίες παραγωγής. Δηλαδή σε προϊόντα ΠΟΠ1, ΠΓΕ2 ή ΙΠΠ3 και στα 
οποία θα αναγράφεται η ταυτότητα του προϊόντος και το ονοματεπώνυμο των παραγωγών 
τους (Βάγιας, 2009, Αλεξιάδης, 2012). Αυτό θα επιτευχθεί με την νέα ΚΑΠ 2014-2020.  
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Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία εξετάζονται: η έκταση και ο βαθμός κινητικότητας των γεωργικών 
εισοδημάτων, οι ανισότητες που υπάρχουν εντός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι 
παράγοντες που οδηγούν μια οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση να κινείται προς τις 
χαμηλότερες εισοδηματικές κλάσεις, όπως επίσης και η διάρκεια παραμονής στην 
χαμηλότερη εισοδηματική κλάση σε σχέση με τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσα από την ανάλυση δεδομένων panel 1169 γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
προερχόμενων από το Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (FADN). 
 

Λέξεις-κλειδιά: Γεωργικό Εισόδημα, Ανάλυση επιβίωσης, Δυναμική Εισοδημάτων, ΔΙΓΕΛΠ, 
Πίνακας Μετάβασης. 
 

 
Abstract 
 

How much agricultural income mobility there in Greece?  
Survival Analysis using panel data 

 

The present study, using cross section data of 1169 farm holdings from the Farm 
Accountancy Data Network (FADN) for the period 2001-2010, was undertaken to explore 
the dynamics of farm incomes of Greece. For the measurement of farm income, the Family 
Farm Income and Gross Farm Income were accounted. In the first part of the study, farm 
incomes are compared with those in secondary and tertiary sector of the economy and, also, 
inequality and mobility of this sector are presented. In the second part of study, the factors 
that influence the probability of a farm to be found in the lowest income class are identified. 
Although exit rates from the lowest income groups remain relatively high even when spells 
of low income have lasted a number of years. Survival analysis and the Cox proportional 
hazard model was employed in order the probability for a farm to be found in the lowest 
income class to be estimated and presented as well as, the probability to leave from this 
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income class for each factor that affects farm income. The results show that farms that have 
left the lowest income class have very few chances, in the long run, to be again in this. 
Further, the results suggest that farms specialized on COP with a farmer aged over 65 
decreased both the probability that a farm will fall to the lowest group and the length of 
time spent into this group. Finally, the higher the Cash flow of a farm, the greater the 
possibility to avoid the lowest group. 
 

Key-words: Farm Income, Survival analysis, Income Mobility, FADN, transformation 
matrix. 

 
Εισαγωγή 
 

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που σχετίζεται με την γεωργική δραστηριότητα και 
προκαλεί το ερευνητικό ενδιαφέρον διεθνώς είναι το γεωργικό εισόδημα. Αιτία αυτού του 
ενδιαφέροντος αποτελεί το γεγονός ότι το γεωργικό εισόδημα παρουσιάζει μία μόνιμη 
υστέρηση σε σύγκριση με τα εισοδήματα των υπολοίπων οικονομικών κλάδων, καθώς επί-
σης και το γεγονός ότι παρουσιάζει μία μεγάλη αστάθεια λόγω της μεγάλης εξάρτησης της 
γεωργίας από φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες (Gardner, 1992). Η διακύμανση των 
γεωργικών εισοδημάτων παρουσιάζεται μάλιστα εντονότερη στις εκμεταλλεύσεις μικρού 
μεγέθους παρά στις εκμεταλλεύσεις μεγάλου μεγέθους1. Σύμφωνα με τον Hill (2000), η 
συζήτηση γύρω από τα γεωργικά εισοδήματα είχε πάντα μία διπλή διάσταση: την «κλαδι-
κή» όπου το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο εισόδημα που παράγεται από την 
γεωργική δραστηριότητα και την «κοινωνική» όπου στο οικογενειακό εισόδημα συνυπολο-
γίζεται και το εισόδημα που προέρχεται και από άλλες πηγές πέραν της γεωργικής δραστη-
ριότητας. Η στήριξη και σταθεροποίηση των γεωργικών εισοδημάτων αποτελούσε και απο-
τελεί μία από τις βασικότερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (European Union, 
2014). Μέτρα υπέρ της στήριξης των γεωργικών εισοδημάτων προκύπτουν αφενός λόγω 
του προβλήματος υστέρησης που παρουσιάζουν τα γεωργικά εισοδήματα σε σχέση με τα 
εισοδήματα άλλων κλάδων και αφετέρου λόγω της υποτιθέμενης σύνδεσης των εισοδημά-
των από την γεωργία με πολιτικές όπως της βιωσιμότητας και της αειφόρου ανάπτυξης των 
αγροτικών περιοχών (Hill, 1999). Σήμερα η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) έχει μετα-
τραπεί από πολιτική στήριξης των τιμών των γεωργικών προϊόντων που ήταν στο παρελθόν 
σε μία πολιτική στήριξης των γεωργικών εισοδημάτων. Το γεωργικό εισόδημα αποτελεί 
ένα καυτό θέμα για την πολιτική ατζέντα. Η οποιαδήποτε εκτίμηση για αλλαγή των 
γεωργικών εισοδημάτων προκαλεί πληθώρα δημοσιευμάτων στον τύπο αλλά και μία πίεση 
από το αγροτικό λόμπυ για μία συνεχιζόμενη πολιτική προστασίας των αγροτικών 
εισοδημάτων και κρατικού παρεμβατισμού.  
 Ανάμεσα στους ερευνητές και τους διαμορφωτές πολιτικής υπάρχει ένα συνεχές εν-
διαφέρον τόσο για το ύψος όσο και την κατανομή του γεωργικού εισοδήματος ανάμεσα σε 

                                                 
1 Για περισσότερες πληροφορίες http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/Brief201101.pdf 

http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/Brief201101.pdf
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εκμεταλλεύσεις διαφορετικού τύπου και περιοχής. Υπάρχει μία πληθώρα μελετών που 
ασχολείται με το μέσο γεωργικό εισόδημα και την κατανομή του ανάμεσα σε διαφορετικές 
ομάδες ή τύπους εκμεταλλεύσεων αλλά ελάχιστες που μελετούν την δυναμική των γεωρ-
γικών εισοδημάτων. Η μελέτη της δυναμικής των γεωργικών εισοδημάτων είναι σημαντική 
για δύο κυρίως λόγους: Πρώτον, οι μεταβολές του μέσου γεωργικού εισοδήματος δεν 
έχουν τίποτε να μας επισημάνουν στο επίπεδο της ατομικής εκμετάλλευσης. Η διακύμανση 
του μέσου γεωργικού εισοδήματος μπορεί να οφείλεται στην διακύμανση των εισοδημάτων 
όλων των εκμεταλλεύσεων ή στην διακύμανση των εισοδημάτων μερικών μόνο εκμεταλ-
λεύσεων που επηρεάζουν την συνολική διακύμανση. Δεύτερον, μελέτες που βασίζονται σε 
διαστρωματικά δεδομένα μπορούν να εντοπίζουν διαφορές στα γεωργικά εισοδήματα 
μεταξύ των εκμεταλλεύσεων που αναμφίβολα αποτελεί ένα θέμα ήσσονος σημασίας για 
τους διαμορφωτές πολιτικής. Αντίθετα, το ερώτημα κατά πόσο ένα μέτρο πολιτικής έχει 
επηρεάσει την διαμόρφωση και την διακύμανση των αγροτικών εισοδημάτων και αν μία 
συγκεκριμένη ομάδα εκμεταλλεύσεων είναι «παγιδευμένη» στην τελευταία εισοδηματική 
ομάδα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, φαίνεται να τους ενδιαφέρει πραγματικά 
 Με την ένταξη της Ελλάδος στην τότε ΕΟΚ, τα γεωργικά εισοδήματα παρουσίασαν 
μία συνεχόμενη αύξηση. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 τα γεωργικά εισοδήματα 
είχαν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό τους. Στην συνέχεια ακολουθείται μία έντονα πτωτική 
τάση κυρίως λόγω της μείωσης της παραγωγικότητας της ελληνικής γεωργίας ενώ μεγάλο 
τμήμα του προέρχεται από τις επιδοτήσεις της Ε.Ε. Συγκεκριμένα, από το 1996 έως και το 
2007 σημειώθηκε μείωση του αγροτικού εισοδήματος της τάξης του 24%, η μεγαλύτερη 
ανάμεσα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε., ενώ στο συνολικό αγροτικό εισόδημα το ποσοστό που 
αναλογεί στις επιδοτήσεις φτάνει το 39% σε σχέση με το 27% που ήταν πριν από μια δεκα-
ετία. Επίσης, το γεωργικό εισόδημα όπως αυτό αντανακλάται από την Δείκτη Α του γεωρ-
γικού εισοδήματος ο οποίος αναφέρεται στο εισόδημα ανά μονάδα ανθρώπινης εργασίας 
(ΜΑΕ) στον γεωργικό τομέα, εμφανίζει την περίοδο 2008 έως 2010 μία έντονη μείωση. 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΕ2 το γεωργικό εισόδημα συρρικνώθηκε κατά 
10,92% το 2008 σε σύγκριση με το 2007, ενισχύθηκε ελαφρά κατά 1,5% το 2009/2008 και 
κατέγραψε περαιτέρω πτώση 3,5% το 2010 σε σχέση με το 2009. Στον Ελλαδικό χώρο οι 
έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για το γεωργικό εισόδημα, ήταν προσανατολισμένες 
και στον καθορισμό του επιπέδου βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης (μεταξύ άλλων Τσι-
μπούκας και άλλοι, 2002 και Καρανικόλας και άλλοι, 2011), και στην σύγκριση των 
εισοδημάτων των αγροτικών νοικοκυριών και μη αγροτικών νοικοκυριών (Καρανικόλας, 
Ζωγραφάκης, Μαρτίνος, 2008) και στην φτώχεια των αγροτικών νοικοκυριών (Μιτράκου 
και Σαρρή, 2003) χρησιμοποιώντας κυρίως διαστρωματικά δεδομένων των Εθνικών Οικο-
γενειακών Λογαριασμών ή του ΔΙΓΕΛΠ. 
 Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη της δυναμικής των γεωργικών 
εισοδημάτων στην Ελλάδα. Για την διερεύνηση αυτού του θέματος απαιτούνται δεδομένα 
σε επίπεδο εκμετάλλευσης για μία σειρά ετών (panel δεδομένα). Χρησιμοποιώντας τα 

                                                 
2 Eurostat, Economic Accounts (various issues) 
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δεδομένα του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής (ΔΙΓΕΛΠ) ή FADN ή RICA η αγγλική και 
γαλλική ονομασία αντίστοιχα, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε ερωτήματα 
όπως: Υπάρχει κινητικότητα των εισοδημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων; Ποιο 
είναι το ποσοστό των εκμεταλλεύσεων και για πόσο χρονικό διάστημα βρίσκονται «παγι-
δευμένα» στην τελευταία εισοδηματική κλάση της εισοδηματικής κατανομής; Ποιοί παρά-
γοντες – χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης επηρεάζουν την πιθανότητα μία εκμετάλλευ-
ση να μετακινηθεί προς ή έξω από την τελευταία εισοδηματική κλάση; 
 

 
Δεδομένα Έρευνας 
 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης μελέτης 
προέρχονται από το Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙ.ΓΕ.Λ.Π.) και αφο-
ρούν 1169 γεωργικές εκμεταλλεύσεις για το χρονικό διάστημα 2001 έως και 2010. Το 
μειονέκτημα της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων αποτελεί το γεγονός ότι καλύπτει μόνο 
εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα ελάχιστο μέγεθος (κατώφλι), (> των 2 ΕSU3).  
 Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, το γεωργικό εισόδημα αποτελεί ένα σημαντικό 
δείκτη για τον καθορισμό της ευημερίας του αγροτικού νοικοκυριού πάρα τους πολλούς 
περιορισμούς του. Ανάμεσα από τους διαφορετικούς ορισμούς που μπορούν να χαρακτηρί-
σουν το ύψος του γεωργικού εισοδήματος, στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήσαμε τους 
ως μέτρο γεωργικού εισοδήματος το Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα (ΓΟΕ) και το Ακα-
θάριστο Γεωργικό Εισόδημα. (ΑΓΕ). Ως Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα-(SE420)4 χα-
ρακτηρίζεται η ανταμοιβή της οικογένειας πρώτον για τους σταθερούς συντελεστές παρα-
γωγής που έχει καταβάλει (εργασία, γη, κεφάλαιο) και δεύτερον για τους επιχειρηματικούς 
κινδύνους που έχει λάβει (ζημία/κέρδος) στην λογιστική χρήση. Αντίστοιχα ως Ακαθάρι-
στο Γεωργικό Εισόδημα αντιπροσωπεύει το άθροισμα της ακαθάριστης αξίας παραγωγής 
της εκμετάλλευσης και των αντίστοιχων επιδοτήσεων, αποζημιώσεων, καθώς και των 
γεωργικών εφοδίων-προμηθειών που αποκτήθηκαν αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν μέσα στο 
συγκεκριμένο οικονομικό έτος.  
 Για την ανάλυση των δεδομένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων δημιουργήθηκαν έξι (6) 
διαφορετικές) εισοδηματικές κλάσεις όπου τα όρια κάθε εισοδηματικής κλάσεις δίνονται 
στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1).  
 
Πίνακας 1: Όρια Εισοδηματικών κλάσεων (σε ευρώ (€) 
 

Κλάσεις 1η 2η 3η 4η 5η 6η 

ΓΟΕ ≤ 2.782,8 2.783-5.179 5.180-10.347 10.348-15.494 15.495-20.189 ≥ 20.190 

ΑΓΕ ≤ 3.108,7 3.109-5.848 5.849-10.374 10.375-15.538 15.539-20.427 ≥ 20.428 

                                                 
3  1 ESU = €1.200 Τυπικού Ακαθάριστου Κέρδους (ΤΑΚ) 
4 Στην περίπτωση που μια γεωργική εκμετάλλευση δεν κάνει χρήση οικογενειακής εργασίας ( μη-μισθω-

τής) τότε αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως καθαρό γεωργικό εισόδημα. 
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 Για την εξέταση των ανισοτήτων των γεωργικών εισοδημάτων ανάμεσα στις γεωρ-
γικές εκμεταλλεύσεις υπολογίστηκε ο δείκτης Gini (Πίνακας 2). Σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα, φαίνεται ότι η ανισοκατανομή κατά την διάρκεια της περιόδου που εξετάζετε ποι-
κίλλει. Σε ότι αφορά το ΓΟΕ, παρουσιάζεται μία μέτρια ανισοκατανομή όπου ο δείκτης 
Gini δεν πέφτει κάτω από το 0,45 με μοναδική εξαίρεση, το έτος 2006 όπου τιμή του 
δείκτη ισούται με 0,87. Όπως ήταν αναμενόμενο, η διακύμανση της ανισοκατανομής στην 
υπό εξέταση περίοδο, παρουσιάζεται υψηλότερη σε όρους ΓΟΕ σε σχέση με το ΑΓΕ.  
 
Πίνακας 2: Δείκτης ανισοκατανομής Gini 2001-2010 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Γεωργικό 
Οικογενειακό 
Εισόδημα 

0,55 0,45 0,47 0,48 0,45 0,87 0,46 0,51 0,53 0,52 

Ακαθάριστο 
Γεωργικό 
Εισόδημα 

0,39 0,32 0,35 0,36 0,38 0,52 0,411 0,42 0,43 0,43 

 
Πίνακας 3: Δείκτης GINI πριν το 2006 και μετά το 2007 
 

  2001-2006 2007-2010 

Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα 0,48 0,52 

Ακαθάριστο Γεωργικό Εισόδημα 0,36 0,43 

Συντελεστής Gini5 Ελλάδος 0,33 0,33 

 
 Για να διαπιστώσουμε αν η εφαρμογή της αναμορφωμένης ΚΑΠ επηρέασε την ανισο-
κατανομή των εισοδημάτων μεταξύ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, υπολογίστηκε ο 
συντελεστής Gini για δύο υποπεριόδους: από 2001 έως 2006 και από 2007 μέχρι 2010. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, παρατηρείται μία μικρή 
αύξηση του συντελεστή αλλά χωρίς να ενισχύει σημαντικά την υπόθεση ότι η ΚΑΠ ενέ-
τεινε τις ανισότητες στον γεωργικό τομέα. Ωστόσο, αυτό που μπορεί να υποστηριχθεί με 
σχετική ασφάλεια είναι ότι η ανισοκατανομή των εισοδημάτων παρουσιάζεται εντονότερη 
στον αγροτικό τομέα σε σύγκριση με το σύνολο της Ελλάδος. 
 Ένας τρόπος να εκτιμηθεί η μετακίνηση των εισοδημάτων ανάμεσα σε διαφορετικές 
κλάσεις από έτος σε έτος είναι να υπολογιστεί το ποσοστό μετακίνησης μεταξύ των 
καθορισμένων εισοδηματικών κλάσεων (Jarvis and Jenkins, 1998). Στον Πίνακα 4 
(Πίνακας Μετάβασης) παρουσιάζονται τα ποσοστά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 

                                                 
5 Πηγή: Εrostet: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tessi190 
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μετακινούνται ανάμεσα στις έξι εισοδηματικές κλάσεις από έτος σε έτος κατά μέσο όρο για 
ολόκληρη την περίοδο της δεκαετίας που εξετάζουμε. 
 Από τις εκμεταλλεύσεις του δείγματος που ξεκίνησαν κάποιο έτος στην χαμηλότερη 
εισοδηματική κατηγορία βάση του ΓΟΕ, κατά μέσο όρο σε ολόκληρη την δεκαετία το 
35,26% θα παραμένει και την επόμενη χρονιά στην ίδια κατηγορία ενώ το 12,8% θα 
μετακινηθεί μία εισοδηματική κλάση, το 22,32 θα μετακινηθεί δύο εισοδηματικές κλάσεις, 
το 12,66% τρείς εισοδηματικές κλάσεις το 6,79 τέσσερεις εισοδηματικές κλάσεις ενώ το 
9,81 θα μετακινηθεί στην ανώτερη εισοδηματική κλάση. στην Τρίτη εισοδηματική κλάση. 
Οι σκιαγραφημένες περιοχές στις διαγώνιους δείχνουν το ποσοστό των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που παρέμειναν στην ίδια εισοδηματική κλάση για δυο διαδοχικά χρόνια. 
 
Πίνακας 4: Πίνακας Μετάβασης: Κινήσεις από έτος σε έτος μεταξύ εισοδηματικών κλά-

σεων 
 

  
  
  

Εισοδηματική κλάση περιόδου t+1 Αριθμός  
εκμ/σεων 1 2 3 4 5 6 

Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα 

Εισοδηματική  
κλάση 

 περιόδου t 

1 35,26 12,82 22,34 12,66 6,79 9,81 1169 

2 19,34 16,06 24,32 18,87 10,14 11,27 1169 

3 11,98 11,10 35,42 18,20 9,98 13,32 1169 

4 8,84 5,18 22,35 33,22 14,53 15,88 1169 

5 7,83 4,20 12,85 22,57 25,76 26,85 1169 

6 6,59 2,83 5,87 9,24 13,09 62,39 1169 

Ακαθάριστο Γεωργικό Εισόδημα 

Εισοδηματική  
κλάση 

 περιόδου t 

1 15,87 11,60 26,01 19,90 10,62 16,00 1169 

2 11,94 13,64 25,43 18,60 14,11 16,28 1169 

3 4,72 7,72 33,07 19,80 11,35 23,33 1169 

4 3,44 3,44 20,96 33,96 15,69 22,51 1169 

5 3,30 2,01 9,67 20,92 28,44 35,67 1169 

6 2,36 1,25 5,37 7,12 11,09 72,80 1169 

 
 Ο Πίνακας 4 φανερώνει ένα σημαντικό βαθμό κινητικότητας των γεωργικών εισο-
δημάτων. Επίσης τόσο σε όρους ΑΓΕ όσο και ΓΟΕ, παρατηρείται σημαντική διακύμανση 
των γεωργικών εισοδημάτων σε δυο ή/και περισσότερες εισοδηματικές κλάσεις σε διαδοχι-
κά έτη. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι το ποσοστό των εκμεταλλεύσεων που 
μετακινούνται προς τα επάνω περισσότερο από δύο εισοδηματικές κλάσεις είναι μεγαλύ-
τερο από το ποσοστό των εκμεταλλεύσεων που μετακινούνται προ τα κάτω περισσότερο 
από δύο εισοδηματικές κλάσεις. Ένα σημείο που πρέπει να τονιστεί και έχει ιδιαίτερη 
σημασία για τα άτομα που διαμορφώνουν την αγροτική πολιτική (policy makers) είναι ότι 
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η κινητικότητα παρουσιάζεται μεγαλύτερη προς τα πάνω παρά προς τα κάτω.  
 Ο βαθμός κινητικότητας που παρατηρήθηκε στον Πίνακα μετάβασης (Πίνακας 4) 
αναδεικνύει ότι εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στην τελευταία εισοδηματική κλάση, θα 
παραμείνουν σε αυτή για κάποια περίοδο. Παρόλο αυτά δεν μας δίνουν την πληροφόρηση 
σχετικά με το διάστημα που παραμένουν σε αυτή την εισοδηματική κλάση αλλά και αν 
υπάρχουν εκμεταλλεύσεις που επιμένουν να παραμένουν σε αυτή για αρκετό χρονικό 
διάστημα. Για την εξερεύνηση αυτών των ερωτημάτων στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα 
έτη παραμονής των εκμεταλλεύσεων στην τελευταία εισοδηματική κατηγορία. Ο 
συγκεκριμένος πίνακας περιλαμβάνει τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που έχουν βρεθεί 
τουλάχιστον μια φορά στην χαμηλότερη εισοδηματική κλάση6 κατά την διάρκεια των δέκα 
ετών. 
 
Πίνακας 5: Έτη παραμονής στην χαμηλότερη εισοδηματική κλάση 
 

 Αριθμός ετών στη χαμηλότερη εισοδηματική κλάση  
στην περίοδο των 10 ετών 

Αριθμός 
Γεωργικών 

Εκμεταλλεύσεων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Γεωρ. Οικ. 
Εισόδημα 37,2 23,7 12,1 9,0 5,8 4,0 3.2 1,8 1,4 1,02 773 

Ακ. Γεωρ. 
Εισόδημα 63.3 21,2 7,0 3,3 1,9 0,8 1,1 0,4 0,5 0,0 519 

 
 Από το σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έχουν βρεθεί στην χαμηλότερη 
εισοδηματική κλάση, σχεδόν τα δυο τρίτα (2/3) αυτών βάση του ΑΓΕ, και το 37,2% βάση 
του ΓΟΕ, έχουν παραμείνει σε αυτή τουλάχιστον για ένα έτος. Υψηλά παρουσιάζονται και 
τα ποσοστά των εκμεταλλεύσεων που παραμένουν στην χαμηλότερη εισοδηματική κλάση 
για δύο έτη (23,7% και 21,2% βάση ΓΟΕ και βάση ΑΓΕ αντίστοιχα). Τα ποσοστά αυτά 
μειώνονται κάτω από 10% και για τα δύο εισοδηματικά κριτήρια για πάνω από τέσσερα 
έτη παραμονής. 

 
Μεθοδολογικό πλαίσιο – Ανάλυση Επιβίωσης 
 

Από όλα τα παραπάνω προκύπτουν διάφορα ερωτήματα που χρήζουν απάντησης. Υπάρ-
χουν, και αν ναι ποια είναι αυτά, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τις γεωρ-
γικές εκμεταλλεύσεις να κινούνται προς τις χαμηλότερες εισοδηματικές κλάσεις; Από τι 
εξαρτάται ο χρόνος παραμονής στην χαμηλότερη εισοδηματική κλάση για μια γεωργική 
εκμετάλλευση; 

                                                 
6 70% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με κριτήριο το Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα και 50% για το 

Ακαθάριστο Γεωργικό Εισόδημα αντίστοιχα. 
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 Η ανάλυση επιβίωσης (survival analysis) αναφέρεται στην ανάλυση δεδομένων που 
αφορούν στο χρόνο που μεσολαβεί μέχρι κάποιο συγκεκριμένο συμβάν. Αρχικά η ανάλυση 
αναφερόταν στο χρόνο μεταξύ της θεραπείας μέχρι τον θάνατο και για αυτό το λόγο πήρε 
και το συγκεκριμένο όνομα. Στην ανάλυση επιβίωσης είναι πολύ σημαντικές δύο συναρ-
τήσεις οι οποίες περιγράφουν την κατανομή του χρόνου επιβίωσης: α) η συνάρτηση 
επιβίωσης και β) η συνάρτηση κινδύνου. 
 Συμβολίζοντας το χρόνο επιβίωσης με Τ, η συνάρτηση επιβίωσης ορίζεται ως η 
πιθανότητα επιβίωσης ενός ατόμου πέραν τη χρονική στιγμή t και δίνεται από τη σχέση: 
 

 ( ) ( ) 1 ( )= > = −S t P T t F t  (1) 
 

 Η συνάρτηση επιβίωσης είναι μη αρνητική και μη αύξουσα συνάρτηση του t με  S(0) 
= 1 και S(∞) = 0. Η ιδιότητα αυτή μας λέει ότι στην αρχή του χρόνου η πιθανότητα 
επιβίωσης συμβαίνει πάντα, δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστεί το γεγονός ενώ 
στη συνέχεια μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η πιθανότητα επιβίωσης είναι 
μηδενική, δηλαδή το γεγονός συμβαίνει πάντα. 
 Η συνάρτηση κινδύνου h(t) εκφράζει την στιγμιαία πιθανότητα, ρυθμό μεταβολής του 
κινδύνου (λόγω του ορίου), να συμβεί το γεγονός την συγκεκριμένη χρονική στιγμή 
δεδομένου ότι το άτομο έχει επιζήσει μέχρι τον χρόνο t. Για την συνάρτηση κινδύνου 
ισχύει ότι ℎ(𝒕) ≥ 0 και ότι η h(t)δεν έχει άνω όριο 
 

  ( )
0

( |lim
→

≤ ≤ + ≥
=

s

p t T t s T th t
s

 (2) 

 

 Η συνάρτηση κινδύνου δίνει ένα μέτρο του πόσο πιθανό είναι ανά άτομο να αποβιώ-
σει ως συνάρτηση κάποιων χαρακτηριστικών του (π.χ. την ηλικία του). 
 Στην ανάλυση επιβίωσης είναι σημαντικό η εξεύρεση παραγόντων οι οποίοι σχετί-
ζονται με τον χρόνο επιβίωσης. Αυτοί οι παράγοντες θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα 
υπόδειγμα που θα χρησιμοποιηθεί για την σχετική ανάλυση των δεδομένων. Αφού η 
συνάρτηση κινδύνου είναι μη αρνητική, ο λογάριθμος της μπορεί να εκφραστεί ως 
γραμμική συνάρτηση επεξηγηματικών μεταβλητών όπως: 
 

  ( ) 0 1 1 2 2 3 3= + + + +… n nlnh t β β x β x β x β x  (3) 
 

 Λόγω του ότι το παραπάνω υπόδειγμα υποθέτει ότι η συνάρτηση κινδύνου δεν εξαρ-
τάται από τον χρόνο, ο Cox (1972) προτείνει το υπόδειγμα αναλόγων συναρτήσεων κινδύ-
νου 

  ( ) 1
0; ( ) =

∑
=

n
b xi i

ih t x h t e  (4) 
 

 Ο όρος «αναλόγων συναρτήσεων κινδύνου» είναι λόγω του γεγονότος ότι για οποιαδή-
ποτε άτομα για οπουδήποτε σημείο του χρόνου, ο λόγος των συναρτήσεων κινδύνου είναι 
σταθερός. Αυτό το μοντέλο δίνει μια έκφραση της συνάρτησης κινδύνου στον χρόνο t για 
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μια συγκεκριμένη περίπτωση με τις συγκεκριμένες τιμές των συνοδευτικών μεταβλητών 
xπου είναι στο μοντέλο. Οι μεταβλητές είναι μια συλλογή από τις παραμέτρους που έχουν 
μια σημαντική επίδραση στο ρυθμό ρίσκου του κάθε ατόμου. Στην (4) η συνάρτηση βάσης 
h0(t) εξαρτάτε από τον χρόνο ενώ το εκθετικό μέρος είναι ανεξάρτητο του χρόνου. Στην 
περίπτωση που οι x δεν είναι ανεξάρτητες από τον χρόνο ακολουθούμε άλλη μεθοδολογία 
που λέγεται και εκτεταμένο μοντέλο του Cox. Οι συντελεστές συσχέτισης σε κάθε περί-
πτωση (bi) εκτιμούνται χωρίς υποθέσεις σχετικά με την συνάρτηση κινδύνου βάσης h0(t) ή 
τον πληθυσμό που πήραμε τα δεδομένα.  
 Το h0(t) αναφέρεται ως ο κίνδυνος βάσης ή ελάχιστος κίνδυνος και το xι είναι το διά-
νυσμα των μεταβλητών που πιθανόν επηρεάζουν τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι 
συναρτήσεις S(t), h(t) είναι ισοδύναμες, αφού:  
 

  ( ) ( ) ( ) ( )
( )

( )
( ) ( )( ) 0

0 0 0

( ) ( ) [ ln ] ( )
−

= = = = − = −∫ ∫ ∫
t t t

tf u S' u
h t h u d u d u d u S u lnS t

S u S u
 (5) 

 

και επομένως:  

( ) ( ){ }exp= −S t h t . 
 

 Γίνεται κατανοητό πως η γνώση μιας από τις παραπάνω συναρτήσεις αρκεί για τον 
υπολογισμό της άλλης. 
 Στην περίπτωσή μας τώρα, μια γεωργική εκμετάλλευση βρίσκεται στην χαμηλότερη 
εισοδηματική κλάση (ή όχι) όπου το t μετράει την διάρκεια εντός (ή εκτός) της χαμηλό-
τερης εισοδηματικής κλάσης. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση της συνάρτησης διακιν-
δύνευσης h(t), και την συνάρτηση επιβίωσης S(t). Συγκεκριμένα, η συνάρτηση επιβίωσης 
S(t) μας δίνει την πιθανότητα η διάρκεια παραμονής στην χαμηλότερη εισοδηματική κλάση 
να είναι μεγαλύτερη από t και η συνάρτηση διακινδύνευσης h(t) μας δίνει την πιθανότητα 
να βγει μια γεωργική εκμετάλλευση από την χαμηλότερη εισοδηματική κλάση να συμβεί 
μεταξύ της χρονικής περιόδου t-1 έως t (Για την ακρίβεια επειδή στην ανάλυση μας ο 
χρόνος είναι διακριτός και όχι συνεχής υποθέτουμε ότι .μπορούμε να πούμε ότι η 
συνάρτηση διακινδύνευσης μας δίνει την πιθανότητα να βγει μια γεωργική εκμετάλλευση 
από την χαμηλότερη εισοδηματική κλάση να συμβεί στο τέλος της χρονικής περιόδου t-1). 
Για την εκτίμηση του υποδείγματος αναλόγων συναρτήσεων κινδύνων κατά Cox οι μετα-
βλητές που χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από την βάση δεδομένων ΔΙΓΕΛΠ. Γνωρίζοντας 
εξ αρχής την περιορισμένη φύση της συγκεκριμένης βάσης σε όρους κοινωνικοοικονομι-
κών μεταβλητών μιας και η συγκεκριμένη βάση εξυπηρετεί άλλους σκοπούς, οι μεταβλη-
τές που επιλέχθηκαν ήταν το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι ηλικίες των αρ-
χηγών, η περιοχή που βρίσκονται οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις και το αν κάνουν χρήση 
μισθωτής ή μη εργασίας. Κατόπιν τούτου η συνάρτηση διακινδύνευσης παίρνει την μορφή: 
  
 β1* Ηλικία   β2*Σύνολο  ενεργ.  β3*D2006  β4*ΤΟΠ  β5*ΤΟΠ  β6 *ΤΟΠ   β7*ΤΟΠ  β8*ΤΟΠ  β9*ΤΟΠ  β10 *ΤΟΠ

0 *h(t) h (t) e + + + + + + + + +=  (6) 
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 Η εξαρτημένη μεταβλητή είναι δυαδικής μορφής παίρνοντας την τιμή 1 όταν η 
γεωργική εκμετάλλευση βρίσκεται στην χαμηλότερη εισοδηματική κλάση και 0 όταν βγει 
από αυτή. Η μεταβλητή D2006 είναι μία ψευδομεταβλητή που παίρνει τιμές 1 μέχρι το 2006 
και την τιμή 0 μετά το 2007 και σκοπό έχει να διερευνηθεί η επίδραση των αλλαγών 
πολιτικής στην κινητικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.  
 Τέλος, κατασκευάστηκαν οι πίνακες επιβίωσης (lifetables) σύμφωνα με το υπόδειγμα 
των Kaplan-Meier (Kaplan and Meier, 1958) και πιο συγκεκριμένα υπολογίστηκε η 
πιθανότητα παραμονής μίας εκμετάλλευσης εντός της χαμηλότερης εισοδηματικής κλάσης 
ή εκτός αυτής και η πιθανότητα εξόδου από την χαμηλότερη εισοδηματική κλάση ή 
αντίστοιχα επανεισόδου στην χαμηλότερη εισοδηματική κλάση. Η πιθανότητα παραμονής 
εντός της χαμηλότερης εισοδηματικής κλάσης ή εκτός αυτής δίνεται από τον τύπο: 
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όπου dj: ο αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έπεσε ή βγήκε από την 
χαμηλότερη εισοδηματική κλάση την χρονική στιγμή j και. 
nj: οι εκμεταλλεύσεις που βρέθηκαν στην χαμηλότερη εισοδηματική κλάση ή εκτός από 
την χαμηλότερη εισοδηματική κλάση στο τέλος της χρονικής στιγμής j 
 Η πιθανότητα εξόδου από την χαμηλότερη εισοδηματική κλάση ή επανεισόδου στην 
χαμηλότερη εισοδηματική κλάση μπορεί να υπολογιστεί ως: 
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Εμπειρικά Αποτελέσματα 
 

Πιθανότητες παραμονής στην πρώτη εισοδηματική κλάση  
ή εκτός από αυτήν στην πορεία του χρόνου 
 

Ο Πίνακας 6 παρουσιάζονται οι πιθανότητες παραμονής και εξόδου από την χαμηλότερη 
εισοδηματική κλάση μόνο για τις εκμεταλλεύσεις οι οποίες έπεσαν για πρώτη φορά7 στην 
χαμηλότερη εισοδηματική κλάση τόσο σε όρους ΑΓΕ όσο και ΓΟΕ. 
 Όσον αφορά το ΑΓΕ, η πιθανότητα μια γεωργική εκμετάλλευση να παραμείνει στην 
χαμηλότερη εισοδηματική κλάση, είναι ιδιαίτερα χαμηλή ακόμα και μετά από παρα-
τεταμένη παραμονή μιας γεωργικής εκμετάλλευσης στην χαμηλότερη εισοδηματική κλάση. 
Για παράδειγμα, η πιθανότητα μια γεωργική εκμετάλλευση να παραμείνει στην χαμηλότε-  
                                                 
7  Οι εκμεταλλεύσεις που στην αρχή της έρευνας ήταν στην χαμηλότερη εισοδηματική κλάση αποκλεί-

στηκαν. 
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Πίνακας 6: Πιθανότητα παραμονής στην χαμηλότερη εισοδηματική κλάση και πιθα-
νότητες εξόδου από αυτήν 

 

  
Διάστημα 

Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα   Ακαθάριστο Γεωργικό Εισόδημα 
Σε κίνδυνο  

εξόδου 
Συνάρτηση 
Επιβίωσης 

Πιθανότητα 
Εξόδου 

 Σε κίνδυνο 
εξόδου 

Συνάρτηση 
Επιβίωσης 

Πιθανότητα 
Εξόδου 

1 101 
0,54 0,60  

18 
0,55 0,58 

(0,04)‡ (0,08)  (0,1) (0,19) 

2 55 
0,36 0,39  

10 
0,33 0,51 

(0,06) (0,09)  (0,15) (0,24) 

3 37 
0,30 0,17  

 6 
0,22 0,40 

(0,06) (0,07)  (0,19) (0,28) 

4 31 
0,28 0,06  

 4 
0,11 0,69 

(0,04) (0,04)  (0,25) (0,4) 

5 29 
0,18 0,42  

 2 
0,05 0,70 

(0,08) (0,13)  (0,35) (0,6) 

6 19 
0,13 0,30     

(0,1) (0,13)     

7 
  

14 
  

0,07 0,55     

(0,13) (0,21)         
 

‡: Τυπικά σφάλματα 
 
ρη εισοδηματική κλάση για πάνω από τέσσερα χρόνια είναι περίπου11% ενώ την ίδια στιγ-
μή η πιθανότητα εξόδου από αυτή είναι 69%. Γενικά μπορούμε να επισημάνουμε ότι για 
την πιθανότητα παραμονής μίας γεωργικής εκμετάλλευσης στην χαμηλότερη εισοδηματική 
τάξη ακολουθεί μία συνεχή φθίνουσα πορεία με την πάροδο των ετών τόσο σε όρους ΑΓΕ 
όσο και ΓΟΕ. Δεν συμβαίνει και το ίδιο για την πιθανότητα εξόδου μίας γεωργικής εκμε-
τάλλευσης από την χαμηλότερη εισοδηματική τάξη όπου διατηρείται σχετικά υψηλή για 
ολόκληρη την περίοδο.  
 Η κατάσταση φαίνεται να είναι διαφορετική σε όρους ΓΟΕ. Οι πιθανότητες παρα-
μονής μέσα στην χαμηλότερη εισοδηματική κλάση είναι μεγαλύτερες για όλα τα χρονικά 
διαστήματα σε σχέση με το ΑΓΕ. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι, η πιθανότητα παραμονής 
στην χαμηλότερη εισοδηματική κλάση μιας γεωργικής εκμετάλλευσης για πάνω από πέντε 
έτη είναι 18% ενώ την ίδια στιγμή σε όρους ΑΓΕ η πιθανότητα ανέρχονταν στο 5%. Σε ό,τι 
έχει να κάνει με την πιθανότητα εξόδου από την χαμηλότερη εισοδηματική κλάση, τα από-
τελέσματα δείχνουν ότι η πιθανότητα εξόδου μειώνεται σταθερά μέχρι το τέταρτο έτος και 
στη συνέχεια αυξάνεται όπου η πιθανότητα εξόδου το έβδομο έτος σχεδόν πλησιάζει αυτή 
του πρώτου έτους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η πιθανότητα μια γεωργική εκμετάλλευ-
ση να βγει από την χαμηλότερη εισοδηματική κλάση μετά από ένα έτος παραμονής σε αυ-
τήν ανέρχεται σε 60% ενώ στην επταετία ισούται με 54%. Επίσης, σε όλες όμως τις χρονι-
κές περιόδους (πλην του πρώτου έτους) η πιθανότατα εξόδου σε όρους Γεωργικού Οικο-
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γενειακού Εισοδήματος είναι μικρότερη σε σχέση με το Ακαθάριστο Γεωργικό Εισόδημα. 
 Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις σχετικά με την πιθανότητα μια γεωρ-
γική εκμετάλλευση να παραμείνει εκτός της χαμηλότερης εισοδηματικής κλάσης, και την 
πιθανότητα επανεισόδου σε αυτήν (μόνο για εκείνες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι 
οποίες μόλις έχουν καταφέρει να βγουν από τη χαμηλότερη εισοδηματική κλάση). Και για 
τα δυο τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν επιλεγεί διαπιστώνεται ότι η πιθανότητα πα-
ραμονής εκτός της χαμηλότερης εισοδηματικής κλάσης, είναι μεγάλη. Συγκεκριμένα μέχρι 
και το πέμπτο έτος για το ΑΓΕ η πιθανότητα είναι 66% ενώ σε όρους ΓΟΕ είναι 43% ενώ 
την ίδια στιγμή η πιθανότητα επανεισόδου δεν ξεπερνά το 2% και το 3% αντίστοιχα. Από 
κει και πέρα οι πιθανότητες παραμονής εκτός της χαμηλότερης εισοδηματικής κλάσης 
παραμένουν υψηλές για τα δυο εισοδηματικά κριτήρια, όμως πέφτουν, ανεπαίσθητα 
βέβαια, για όλα τα εναπομείναντα χρόνια. Όπως είναι φυσικό, και πάλι οι πιθανότητες 
παραμονής εκτός της χαμηλότερης εισοδηματικής κλάσης είναι σαφώς μεγαλύτερες όσον 
αφορά το ΑΓΕ σε σχέση με το ΓΟΕ. Από την άλλη, οι πιθανότητες επανεισόδου είναι πολύ 
μικρές και για τα δυο εισοδηματικά κριτήρια, αφού ακόμη και μετά από χρονική περίοδο 
επτά ετών πλησιάζουν το 2% και 8% σε όρους ΑΓΕ και ΓΟΕ αντίστοιχα. Από την ανάλυση 
του πίνακα, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που έχουν καταφέρει να ξεφύγουν από την χαμη- 
 
Πίνακας 7: Πιθανότητα παραμονής εκτός της χαμηλότερης εισοδηματικής κλάσης και 

πιθανότητα επανεισόδου 
 

  
Διάστημα 

Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα   Ακαθάριστο Γεωργικό Εισόδημα 

Σε κίνδυνο 
Επανεισόδου 

Συνάρτηση 
Επιβίωσης 

Πιθανότητα 
Επανεισόδου  Σε κίνδυνο 

Επανεισόδου 
Συνάρτηση 
Επιβίωσης 

Πιθανότητα 
Επανεισόδου 

1 452 
0,85 0,15  

356 
0,92 0,07 

(0,01)‡ (0,01)  (0,01) (0,01) 

2 386 
0,74 0,13  

330 
0,89 0,04 

(0,01) (0,01)  (0,01) (0,01) 

3 336 
0,7 0,05  

317 
0,87 0,019 

(0,01) (0,01)  (0,007) (0,007) 

4 317 
0,45 0,43  

311 
0,68 0,24 

(0,02) (0,04)  (0,02) (0,02) 

5 205 
0,43 0,03  

243 
0,66 0,025 

(0,01) (0,01)  (0,01) (0,01) 

6 197 
0,41 0,04  

237 
0,65 0,021 

(0,01) (0,01)  (0,01) (0,01) 

7 
  

189 
  

0,38 0,08  232 
  

0,63 0,021 

(0,02) (0,02)   (0,01) (0,01) 
 

‡Τυπικά σφάλματα 
 



Ενότητα 3:  Το Νέο Περιβάλλον της Ανάπτυξης 
 

- 185 - 

λότερη εισοδηματική κλάση σε βάθος χρόνου έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να μην ξα-
ναβρεθούν σε αυτήν. 
 Από την ανάλυση των δυο πινάκων, διαπιστώνεται ότι οι προβλέψεις για την πορεία 
του Ακαθάριστου Γεωργικού Εισοδήματος είναι σταθερά σε καλύτερη ¨μοίρα¨ σε σχέση με 
το Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα όπως αναμενόταν. Φαίνεται ότι ο χρόνος που δαπα-
νούν εντός της χαμηλότερης εισοδηματικής κλάσης είναι μικρός και μάλιστα οι προοπτικές 
να ξαναβρεθούν σε αυτήν, για της γεωργικές εκμεταλλεύσεις που έχουν καταφέρει να 
βγουν, είναι χαμηλές.  
 
Υπόδειγμα κινδύνου εισόδου στην χαμηλότερη εισοδηματική κλάση 
 

Στον πίνακα 8 παρουσιάζονται τα εμπειρικά αποτελέσματα των μεταβλητών-χαρακτηριστι-
κών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που επιδρούν στην είσοδο των εκμεταλλεύσεων στην 
χαμηλότερη εισοδηματική κλάση βάση των δύο εισοδηματικών κριτηρίων.  
 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η ηλικία του αρχηγού και το συνολικό ενεργητικό της 
εκμετάλλευσης εμφανίζονται ως στατιστικά σημαντικές μεταβλητές και στα δύο εισοδημα-
τικά κριτήρια. Τόσο η αύξηση της ηλικίας του αρχηγού κατά ένα έτος όσο και του συνο-
λικού ενεργητικού κατά 1000€, οδηγούν σε μείωση της πιθανότητας μια γεωργική εκμε-
τάλλευση να βρεθεί στην χαμηλότερη εισοδηματική κλάση.  
 Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά το Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα, κάθε ένα έτος 
στην ηλικία του αρχηγού μειώνει το λογάριθμο της συνάρτησης κινδύνου κατά 0.018. 
Αντίστοιχα, η αύξηση του ενεργητικού κατά 1000 € μειώνει το λογάριθμο της συνάρτησης 
κινδύνου κατά 0.33.  
 Τέλος, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που έχουν εξειδικευτεί στην παραγωγή δημη-
τριακών και ελαιούχων προϊόντων παρουσιάζουν 0,75 φορές μικρότερο κίνδυνο- να βρε-
θούν στην χαμηλότερη εισοδηματική κλάση όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες παραμένουν 
σταθεροί (ceteris paribus) - σε σχέση με τις εκμεταλλεύσεις που είναι προσανατολισμένες 
στην μεικτή καλλιέργεια. 
 Αντίστοιχα για το ακαθάριστο γεωργικό εισόδημα η αύξηση της ηλικίας ενός γεωρ-
γού κατά ένα έτος μειώνει το λογάριθμο της συνάρτησης κινδύνου κατά 0,7%, την πιθανό-
τητα δηλαδή να βρεθεί μια γεωργική εκμετάλλευση στην χαμηλότερη εισοδηματική κλάση, 
επίσης η αύξηση του συνολικού ενεργητικού των εκμεταλλεύσεων κατά 1000 € οδηγεί σε 
μείωση κατά 0,012% της συνάρτησης κινδύνου. Με το ίδιο σκεπτικό πριν το 2006 μια 
εκμετάλλευση είχε 2πλάσια πιθανότητα να βρεθεί στην χαμηλότερη εισοδηματική κλάση 
σε σχέση με την μετά 2006 εποχή. 
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Πίνακας 8: Εκτιμήσεις υποδείγματος κινδύνου εισόδου στην χαμηλότερη εισοδηματική 
κλάση. 

 

Μεταβλητές 
Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα Ακαθάριστο Γεωργικό Εισόδημα 

βi exp(βi) Τιμή P βi exp(βi) Τιμή P 

Ιδιόκτητα αγρ. 0,029 1,03 0,666 -0,061 0,94 0,530 

Ηλικία -0,0189 0,98 0.000 -0,007 0,99 0,023 

Έκταση 16E05 1,00 0,229 -93E06 0,99 0,663 

Συνολικό ενεργητικό -33E07 0,99 0.000 -12E07 0,99 0,002 

D2006 1,077 2,94 0.000 2,110 8,29 0.000 

Μισθωτή εργασία 0,086 1,09 0,254 -0,004 0,99 0,954 

Ορεινές περ 0,016 1,02 0,852 0,002 1,00 0,989 

ΤΟΠ- Ελαιούχα-Δημητριακά. -0,307 0,74 0,001 0,034 1,03 0,812 

ΤΟΠ- Ετήσιες Aροτραίες -0,220 0,80 0,010 -0,021 0,98 0,847 

ΤΟΠ- Λαχανικά -0,204 0,82 0,313 -0,001 0,99 0,970 

ΤΟΠ- Κρασί -0,163 0,85 0,410 0,189 1,20 0,437 

ΤΟΠ-Δενδροκομεία 0,016 1,02 0,900 0,175 1,19 0,270 

ΤΟΠ- Ελιές -0,082 0,92 0,394 0,056 1,05 0,678 
ΤΟΠ- Μεικτές μόνιμες 
Καλλιέργειες 

-0,029 0,97 0,813 -0,006 0,99 0,966 

ΤΟΠ- Γάλα -0,501 0,61 0,618 -1,090 0,34 0,279 

ΤΟΠ- Αιγοπρόβατα -0,099 0,90 0,447 -0,002 0,99 0,992 

ΤΟΠ- Μεικτή Φυτική & Ζωική -0,184 0,83 0,161 -0,034 0,96 0,833 

Log Likelihood -14.280   -49.895   

 
 
Συμπεράσματα 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετηθεί η δυναμική των γεωργικών εισοδημά-
των στην Ελλάδα. Γι’ αυτό τον σκοπό χρησιμοποιήσαμε δεδομένα panel από την βάση 
δεδομένων του ΔΙ.ΓΕ.Λ.Π. για το χρονικό διάστημα από το 2001 έως το 2010. Πιο συγκε-
κριμένα αναλύθηκαν τα οικογενειακά γεωργικά εισοδήματα και τα ακαθάριστα γεωργικά 
εισοδήματα για 1169 γεωργικών εκμεταλλεύσεων που εμφανίστηκαν για ολόκληρη την 
υπό εξέταση περίοδο.  
 Ως εισοδηματικά κριτήρια επιλέχθηκαν το Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα και το 
Ακαθάριστο Γεωργικό Εισόδημα. Τα εμπειρικά αποτελέσματα έδειξαν μεγάλη κινητικότη-
τα και για τα δυο εισοδηματικά κριτήρια που επιλέχθηκαν. Όπως ήταν αναμενόμενο, το 
Ακαθάριστο Γεωργικό Εισόδημα των εκμεταλλεύσεων παρουσίασε τόσο μικρότερη ανισο-
κατανομή σε σχέση με το Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα. Επίσης οι εκμεταλλεύσεις 
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παρουσίασαν σχετικά μικρότερη κινητικότητα μεταξύ των εισοδηματικών κλάσεων με κρι-
τηριο το ΑΓΕ σε σχέση με το ΓΟΕ. Για παράδειγμα, περίπου το 40% των γεωργικών εκμε-
ταλλεύσεων μετακινήθηκαν σε ανώτερα ή κατώτερα εισοδηματικά στρώματα μέσα στην 
δεκαετία ενώ το 37% των εκμεταλλεύσεων σε ότι αφορά τα ακαθάριστα γεωργικά εισοδή-
ματα και πάνω από το 60% με κριτήριο το ΓΟΕ βρέθηκαν μια φορά (ή παρατεταμένες 
φορές) στην χαμηλότερη εισοδηματική κλάση. 
 Σε ό,τι έχει να κάνει με τις εκμεταλλεύσεις οι οποίες «παγιδεύονται» στην χαμηλότερη 
εισοδηματική κλάση, αν και για αρκετές από αυτές φαίνεται ότι είναι εύκολο να βγουν από 
αυτήν, υπάρχουν εκμεταλλεύσεις οι οποίες παραμένουν εγκλωβισμένες ακόμα και αν 
έχουν παραμείνει σε αυτήν για παρατεταμένα έτη. Όσον αφορά το Ακαθάριστο Γεωργικό 
Εισόδημα, η κατάσταση είναι πιο «εύκολη» σε σχέση με το Γεωργικό Οικογενειακό Εισό-
δημα, όπου η πιθανότητα παραμονής στην χαμηλότερη εισοδηματική κλάση μειώνεται 
αισθητά με την πάροδο των χρόνων. Αντίστοιχα για τις εκμεταλλεύσεις οι οποίες μόλις 
έχουν βγει από την χαμηλότερη εισοδηματική κλάση η πιθανότητα «επανεισόδου» σε 
αυτήν παραμένει μικρή ακόμα και μετά από αρκετά χρόνια. Σε γενικές γραμμές φαίνεται 
για κάποιες εκμεταλλεύσεις οι οποίες πέφτουν στην χαμηλότερη εισοδηματική κλάση, να 
παραμένουν σε αυτήν χωρίς να έχουν μεγάλες προοπτικές εξόδου, θα λέγαμε ότι υπάρχει 
μια ακαμψία από μέρους τους που δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από την φύση του γεωργι-
κού επαγγέλματος. Να μην παραληφτεί να αναφερθεί ότι υπάρχει ένα ποσοστό γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων οι οποίες είναι μόνιμα εκτός της χαμηλότερης εισοδηματικής κλάσης 
(50% για τα ακαθάριστα γεωργικά εισοδήματα και 30% για τα οικογενειακά γεωργικά 
εισοδήματα). 
 Τέλος, βάση των εμπειρικών αποτελεσμάτων, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις με αρχηγό 
εκμετάλλευσης π.χ. 50 ετών παρουσιάζουν μικρότερη πιθανότητα να αντιμετωπίσουν στο 
μέλλον οικονομικά προβλήματα σε σχέση με μια γεωργική εκμετάλλευση με αρχηγό μι-
κρότερης ηλικίας. Αυτό σημαίνει ότι η εμπειρία είναι ένας σημαντικός παράγοντας μείω-
σης της συνάρτησης κινδύνου. Αυτό το συμπέρασμα έρχεται σε αντίθεση με την επικρα-
τούσα ευρωπαϊκή πολιτική για ανανέωση του γεωργικού πληθυσμού με υλοποίηση προ-
γραμμάτων πρόωρης συνταξιοδότησης. Παρόλο αυτά, και τα δύο θα μπορούσαν να συν-
δυαστούν αν η εμπειρία των παραγωγών μεγαλύτερης ηλικίας θα μπορούσε να μεταλαμπα-
δευτεί μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης νέων αγροτών. 
 Επίσης, η πιθανότητα για μια γεωργική εκμετάλλευση να βρεθεί στην χαμηλότερη 
εισοδηματική κλάση μειώνεται, όσο το συνολικό ενεργητικό τους αυξάνεται. Ένα αυξη-
μένο ενεργητικό δίνει στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις περισσότερους βαθμούς ελευθερίας 
ώστε έγκαιρα να πάρουν αποφάσεις που θα οδηγήσουν στην μείωση του οριακού κόστους 
και συγχρόνως στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εκμετάλλευσης. Εδώ θα μπο-
ρούσε να συνεισφέρει τα μέγιστα το πρόγραμμα της Τραπέζης Πειραιώς που αφορά την 
Συμβολαιακή Γεωργία και κρίνεται καθοριστικής σημασίας για την υγιή μετεξέλιξη του 
γεωργικού επαγγέλματος. 
 Αντίθετα η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ φαίνεται να βοήθησε στην κατεύθυνση μείωσης 
του κινδύνου. Οι δικαιούχοι ενισχύσεων παίρνοντας την αποδεσμευμένη πλέον ενίσχυση 
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σε μία χρονική περίοδο που σχεδιάζεται η επόμενη καλλιεργητική χρονιά, είναι σε θέση να 
πάρουν καλύτερες αποφάσεις απαλλαγμένοι από το άγχος του μεταβλητού κόστους που σε 
μεγάλο μέρος καλύπτεται από την αποδεσμευμένη ενίσχυση. Συνεπώς ο αντίκτυπος της 
Κ.Α.Π. με την στροφή από την πολιτική τιμών στην ενίσχυση των εισοδημάτων φαίνεται 
να είχε θετικά αποτελέσματα για ην ελληνική γεωργία.  
 Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που επηρεάζει μόνο το γεωργικό οικογενειακό 
εισόδημα είναι ο τεχνικό-οικονομικός προσανατολισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 
Συγκεκριμένα οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις με προσανατολισμό στην παραγωγή δημητρια-
κών και ελαιούχων προϊόντων παρουσιάζουν μικρότερες πιθανότητες να βρεθούν στην χα-
μηλότερη εισοδηματική κλάση σε σχέση με της γεωργικές εκμεταλλεύσεις με μεικτή καλ-
λιέργεια. Με το ίδιο σκεπτικό οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις προσανατολισμένες στις ετή-
σιες αροτραίες καλλιέργειες (καπνός, βαμβάκι, κ.τ.λ.) παρουσιάζουν μικρότερες πιθανότη-
τες να βρεθούν στην χαμηλότερη εισοδηματική κλάση σε σχέση με τις γεωργικές εκμεταλ-
λεύσεις με μεικτή καλλιέργεια. Σε ότι αφορά τις τελευταίες, εν μέρη οφείλεται στις υψηλές 
επιδοτήσεις που απολάμβαναν σε σχέση με τα άλλα προϊόντα ώστε να τις καθιστά περισ-
σότερο κερδοφόρες καλλιέργειες. Από την άλλη πλευρά, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
προσανατολισμένες σε ελαιούχα προϊόντα και δημητριακά είναι περισσότερο δικτυωμένες 
και διαθέτουν επώνυμα προϊόντα σε συγκεκριμένες αγορές και πολλές φορές σε 
συγκεκριμένο καταναλωτικό κοινό (έχοντας μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη). 
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Περίληψη 

Ο αγροτικός χώρος στην Ελλάδα είναι κοινά αποδεκτό ότι δεν αποτελεί αντικείμενο εξειδι-
κευμένου χωρικού σχεδιασμού καθώς δεν αντιμετωπίζεται ως σύνθετο υπόβαθρο παραγω-
γής και δεξιοτήτων, φυσικών και ανθρωπογενών πόρων. Η παρούσα εργασία διερευνά τους 
σύγχρονους όρους διαχείρισης του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα της κρίσης, όπως αυτοί 
αποδελτιώνονται από τις ισχύουσες χωρικές ρυθμίσεις πολλαπλών επιπέδων (εθνικό, 
τομεακό και περιφερειακό).  
 Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διαμόρφωση ενός πλέγματος κριτηρίων ικα-
νών να συμβάλουν στην χωρική έκφραση και το σχεδιασμό των επιλογών ενίσχυσης τόσο 
της «πολυλειτουργικότητας» της ελληνικής υπαίθρου όσο και της «εταιρικής σχέσης πό-
λης-υπαίθρου» υπό το πρίσμα των αναγκών των τοπικών κοινωνιών σε συνθήκες κρίσης.  
 Η συνθετική ανάγνωση ιστορικών, φυσικο- και ανθρωπογεωγραφικών, κοινωνικών, 
παραγωγικών, περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών/στοιχείων, δυναμικών και περιορισμών/ 
πιέσεων με αλληλοτροφοδότηση/διαδραστικότητα του σχεδιασμού από το τοπικό στο περι-
φερειακό/εθνικό και αντιστρόφως, θα μπορούσε να συμβάλει σε ολοκληρωμένες και 
υλοποιήσιμες κατευθύνσεις ενίσχυσης της πολυλειτουργικότητας του αγροτικού χώρου ως 
ισότιμου εταίρου στην επιδιωκόμενη σχέση πόλης-υπαίθρου. 
 

Λέξεις-κλειδιά: χωρικός σχεδιασμός, αγροτικός χώρος, πόλη –ύπαιθρος 
 
 

  



Ενότητα 3:  Το Νέο Περιβάλλον της Ανάπτυξης 
 

- 191 - 

Abstract 
 

Rural space planning as a critical component of the modern spatial planning 
 
It is commonly accepted that rural space in Greece is not within the scope of any 
specialised spatial planning, since it is not addressed as a complex foundation of production 
and skills, natural and anthropogenic resources. This paper explores the modern terms of 
rural space management in the Greece afflicted by crisis, as these are identified in the 
applicable spatial planning provisions at many levels (national, sectoral and regional ones).  
 This paper is aimed at establishing a set of criteria capable of contributing to the 
spatial expression and the design of the options for enhancing both the "multi-functionality" 
of the Greek countryside and the "city-countryside partnership" in light of the needs of 
local communities facing an economic crisis.   
 The synthetic reading of historical, natural and human geographic, social, productive, 
environmental attributes/ elements, dynamics and restrictions/pressures with feedback/ 
interactivity, as regards the planning, from a local to a regional/national level and vice 
versa, could contribute to integrated and implementable guidelines for enhancing the multi-
functionality of rural space as an equal partner in the city-countryside relation pursued. 
 

Key-words: spatial planning, rural space, city-countryside  

 
Εισαγωγή  
 

Η έννοια του αγροτικού χώρου διαφοροποιείται με την πάροδο του χρόνου, μετατοπιζό-
μενη από τον γεωργικό χώρο, με κυρίαρχη γεωργική δραστηριότητα και χρήση και τον 
αντίστοιχο τρόπο ζωής (Γούσιος, 2003) σε υπολειπόμενο του αστικού χώρου ενσωματώ-
νοντας ανάλογα πρότυπα ζωής (Λαμπριανίδης, 2001). 
 Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα στις αρχές του εικοστού αιώνα η αναλογία του πλη-
θυσμού μεταξύ υπαίθρου και πόλης ήταν 80% και 20% αντίστοιχα ενώ προς το τέλος του η 
αναλογία είχε ανατραπεί με ποσοστά 20% και 80% αντίστοιχα (Woods, 2011, σελ.: 512). 
 Σήμερα αναγνωρίζονται νέες συμβιωτικές και αλληλοτροφοδοτούμενες σχέσεις πόλης-
υπαίθρου (Ανθοπούλου κ.α., 2001, σελ.:123-124) στη βάση της όσμωσης αστικού και 
λοιπού χώρου, ο δε αστισμός ως τρόπος ζωής δεν αποτελεί πλέον ίδιον γνώρισμα της πόλης 
ούτε η ύπαιθρος αντικατοπτρίζει πλέον το παραδοσιακό, και ενίοτε οπισθοδρομικό, πρότυπο 
κοινωνικών αξιών (Ανθοπούλου κ.α., 2001, σελ.: 123-124). 
 Συστηματικά διαπιστώνεται πλέον ότι ο αγροτικός χώρος θεωρείται παράλληλα με 
την αγροτική ανάπτυξη που περιλαμβάνει εκτός της γεωργίας και άλλες δραστηριότητες, 
διαρθρώνοντας ένα σύνθετο σύνολο έως και αντιφατικών, η και ανταγωνιστικών μεταξύ 
τους χαρακτηριστικών που συνυπάρχουν. Το περιεχόμενο των εννοιών «αγροτικό» και 
«αγροτική ανάπτυξη» παραμένει, έτσι, ανοικτό, και διαφιλονικούμενο, ενώ η σημασία τους 
διατηρείται ακέραια για το σχεδιασμό και την άσκηση πολιτικών στον αγροτικό χώρο 
(Παπαδόπουλος, 2004). Η διατύπωση της έννοιας του αγροτικού χώρου ως αυτόν στον 
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οποίο οι έντονες γεωμορφολογικές, και κατ' επέκταση και παραγωγικές διαφορές, επιβάλ-
λουν, κατά τόπους, ιδιαίτερες μορφές οργάνωσης της ζωής, ενώ διαμορφώνουν και διαφορε-
τικές αξίες και νοοτροπίες (Μωϋσίδης, 2011) χρήζει εμπλουτισμού και επαναπροσέγγισης.  
 Η εισαγωγή της έννοιας της αειφόρου «αγροτικής ανάπτυξης» συναρτώμενης με την 
«πολυλειτουργικότητα της γεωργίας» αντικατοπτρίζει την αναγκαιότητα της παραγωγής 
τροφίμων, της διατήρησης του αγροτικού περιβάλλοντος και του τοπίου καθώς και της 
συνεισφοράς της γεωργίας στην βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών και την ισόρροπη 
τοπική ανάπτυξη (Παπαγιαννάκης, 2012 & Παπαδόπουλος κ.α., 2004).  
 Στην Ελλάδα πολύ συχνά, σε επίπεδο σχεδιασμού, ο αγροτικός χώρος αντιμετωπί-
ζεται ως ο «μη αστικός χώρος» ή ο «λοιπός χώρος» και όχι ως σύνθετο υπόβαθρο παραγω-
γής και δεξιοτήτων, φυσικών και ανθρωπογενών πόρων, εισροών και εκροών. Δεν 
αποτέλεσε έως σήμερα αντικείμενο εξειδικευμένου χωρικού σχεδιασμού, παρά την λεκτική 
προτεραιότητα σχετικής πολιτικής –εκπορευόμενης από την Ε.Ε- για τη διατήρηση μιας 
κρίσιμης ποσότητας φυσικών και ανθρώπινων πόρων στον εξωαστικό ή μη αστικό χώρο ή 
στην ύπαιθρο. Ποικίλες και ετερόκλητες χωρικές ρυθμίσεις για επιμέρους αγροτικές 
περιοχές, διαμορφώνουν το χαρακτήρα της σύγχρονης διαχείρισης του αγροτικού χώρου 
και την απομάκρυνση από τη σύνδεση της γεωργικής ανάπτυξης με την χωρική ανάπτυξη 
του μη αστικού χώρου, της υπαίθρου.  

 
Μεθοδολογικές επιλογές: Τυπολογίες ανάγνωσης αγροτικών περιοχών 
και κριτήρια χωρικής αναγνώρισης για την αξιολόγηση στο σχεδιασμό 
 

Για τη διερεύνηση των σύγχρονων όρων διαχείρισης του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα 
της κρίσης, αρχικά αποδελτιώνονται και ταξινομούνται οι ισχύουσες χωρικές ρυθμίσεις 
διαφόρων επιπέδων αναφοράς και προσέγγισης (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό), ανα-
ζητώντας πιθανές διαφοροποιήσεις κατά την εποχή της κρίσης.  
 Οι βασικοί ερευνητικοί άξονες δομούνται στη βάση των τρόπων άρθρωσης, ενί-
σχυσης ή και εγκατάστασης α) της πολυλειτουργικότητας στον αγροτικό χώρο, β) της 
«εταιρικής σχέσης πόλης-υπαίθρου» και γ) της εξέλιξης / μεταβολής/ προσαρμογής αυτών 
στη συγκυρία της κρίσης. 
 Ως υπόθεση εργασίας λαμβάνεται ότι η απουσία ενός Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού ‒ που μπορεί να αναγνωσθεί παραλλήλως με τις ποικίλες και ετερόκλητες 
χωρικές ρυθμίσεις για επιμέρους αγροτικές περιοχές ‒ τεκμηριώνει αλλά και ενισχύει τον 
«αμήχανο» χαρακτήρα της σύγχρονης διαχείρισης του αγροτικού χώρου.  
 Η παρούσα εργασία επιχειρεί τη διαμόρφωση πλέγματος κριτηρίων ικανών να συμ-
βάλουν στη χωρική έκφραση και το σχεδιασμό των επιλογών ενίσχυσης τόσο της «πο-
λυλειτουργικότητας» της ελληνικής υπαίθρου όσο και της «εταιρικής σχέσης πόλης-
υπαίθρου» υπό το πρίσμα των αναγκών των τοπικών κοινωνιών σε συνθήκες κρίσης.  
 Μια συνοπτική σταχυολόγηση των κριτηρίων στη βάση των οποίων αναγνωρίζονται 
ποικίλες τυπολογίες ανάγνωσης-αναγνώρισης αγροτικών περιοχών σύμφωνα με την ελ-
ληνική και διεθνή βιβλιογραφία, δίνεται στον Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1: Διαχρονικές προσεγγίσεις και κριτήρια τυπολογίας περιοχών αγροτικού χώρου  
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Ε.Ε. (Eurostat, 2010)       
ΓΓΕΤ/Γεωπονικό Πανεπιστήμιο - Ε.Μ.Π, 1990 
(Παπαγεωργίου, κ.ά.) 

      

Ηλιοπούλου, Στρατάκης κ.ά. (2008)       
Dimara and Skuras (1996) 
από Σκούρας Δ. & Ψαλτόπουλος Δ., 2012 

      

Ευστράτογλου κ.α (1998) 
από Σκούρας Δ. & Ψαλτόπουλος Δ., 2012 

      

Ψαλτόπουλος & Ευστράτογλου 2000       
ΕΣΠΑ       
Ε.Σ.Σ.Α.Α. 2007- 2013 & Π.Α.Α. 2007-2013       
ΓΠΧΣΑΑ       
 

Πηγή: Κλαμπατσέα, 2013 – Ιδία επεξεργασία 
 
 Ως κύρια κοινά χαρακτηριστικά αναγνωρισμένων τύπων αγροτικού χώρου αναδεικνύ-
ονται, το πληθυσμιακό μέγεθος, η οικονομική και παραγωγική βάση (σύνθεση απασχόλη-
σης και εισοδήματος), στοιχεία γεωγραφίας και γεωμορφολογίας καθώς και η ύπαρξη άλ-
λων πόρων. Το ευρύ φάσμα συνδυασμού των παραπάνω κριτηρίων, αποτυπώνει μια εκτε-
ταμένη ποικιλία τυπολογιών του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα και στον ευρωπαϊκό και 
διεθνή χώρο, που ενσωματώνεται όμως ατελώς στο χωρικό σχεδιασμό –στρατηγικό και 
τοπικό‒ όπως προκύπτει ακολούθως.  
 Μέσω της διερεύνησης των κατευθύνσεων του ισχύοντος ή υπό αναθεώρηση χωρικού 
σχεδιασμού σε εθνικό, τομεακό και περιφερειακό επίπεδο, μπορεί να τεκμηριωθεί η ανα-
γκαιότητα κατάρτισης ενός πλέγματος κριτηρίων ικανών για να συμβάλουν στην χωρική 
έκφραση και το σχεδιασμό των επιλογών ενίσχυσης τόσο της «πολυλειτουργικότητας» της 
ελληνικής υπαίθρου όσο και της «εταιρικής σχέσης πόλης-υπαίθρου» λαμβάνοντας υπόψη 
τις  σύγχρονες  ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Κριτήρια όπως τα ακόλουθα, αποτελούν 
κύριες συνιστώσες ανάγνωσης του χώρου/τόπου και ενυπάρχουν ή οφείλουν να εμπεριέ-
χονται σε γενικές επιλογές του σχεδιασμού του χώρου, προσαρμοζόμενα κάθε φορά στον 
τύπο/κατηγορία του χώρου αναφοράς. Τέτοια κριτήρια αναφέρονται μεταξύ άλλων: 
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• στο χαρακτήρα, την ιστορική εξέλιξη, την παράδοση, την ένταξη και τις αλληλεπι-
δράσεις με την ευρύτερη περιοχή 

• στη γεωμορφολογία και γεωγραφία 
• στο κοινωνικό υπόβαθρο / χρήστες και δρώντες 
• στην οικονομική συγκυρία και τις τρέχουσες πολιτικές 
• στην κυρίαρχη χρήση / παραγωγή και τη συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων 
• στο βαθμό και το είδος πίεσης / επικινδυνότητας / αλλοίωσης του τόπου 
• στη βιοποικιλότητα 
• στο τοπίο 
• στην αξία των πόρων του τόπου και του τόπου ως πόρου. 
 Επιχειρώντας τη διερεύνηση εφαρμογής αυτών των κριτηρίων αναγνώρισης του αγ-
ροτικού χώρου για την αξιολόγηση, το σχεδιασμό και τη διαχείρισή του με σύγχρονους 
όρους, παρουσιάζονται ακολούθως η αποδελτίωση και ταξινόμηση του τρόπου με τον 
οποίο αντιμετωπίζεται ο αγροτικός χώρος στο πλαίσιο των διαφόρων επιπέδων και προσεγ-
γίσεων του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα (εθνικό, τομεακό και περιφερειακό επίπεδο) 
εντοπίζοντας πιθανές ή μη διαφοροποιήσεις κατά την περίοδο της κρίσης. 

 
Χωρικές ρυθμίσεις για τον σύγχρονο αγροτικό χώρο:  
Επιλεγμένες περιπτώσεις σχεδιασμού 
 

Εθνικό επίπεδο 

Στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ)1 επι-
σημαίνεται ότι η διατήρηση και ανάδειξη της ποικιλομορφίας της υπαίθρου, αποτελεί μεν 
σημαντικό προνόμιο της χώρας, όμως η έλλειψη ολοκληρωμένου χωρικού σχεδιασμού οδηγεί 
σε υποβάθμιση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της. Διαπιστώνεται επίσης ότι φύση, τοπία 
και παραδοσιακοί οικισμοί δεν προστατεύονται με επάρκεια στην πράξη, λόγω συγκρούσεων 
με οικονομικά συμφέροντα, που επενδύουν σε ακίνητα, και των έντονων τάσεων οικιστικής 
ανάπτυξης. Επισημαίνεται η ιδιαίτερη μέριμνα που πρέπει να ληφθεί για το ‘τοπίο’, ώστε να 
αποτελέσει σημαντική συνιστώσα των πολιτικών χωροταξίας, πολεοδομίας, περιβάλλοντος, 
πολιτισμού και αγροτικής οικονομίας.  
 Εκκινώντας από τη θέση ότι κατά το σχεδιασμό, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου και να ενσωματώνεται η περιβαλλοντική διάσταση σε 
κάθε τομεακή πολιτική, σκιαγραφώνται σε εθνικό επίπεδο το 2008 –με ορίζοντα 15ετίας 
και ερήμην της επερχόμενης κρίσης ‒ στόχοι για τον αγροτικό τομέα2, άμεσα συσχετιζόμε-
νου με τον αγροτικό χώρο. 
 Στις γενικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης του αστικού δικτύου3, αναδεικνύεται η 

                                                 
1  ΦΕΚ 128Α/3-7-2008 
2  Άρθρο 7, ΦΕΚ 128Α/3-7-2008 
3  Άρθρο 8, ΦΕΚ 128Α/3-7-2008 
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ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας πόλης-υπαίθρου, με στόχο την αξιοποίηση της 
δυναμικής των αστικών κέντρων και τη διάχυσή της από τα μεγάλα αστικά κέντρα (πόλοι 
ανάπτυξης) στα μικρότερα και στην ύπαιθρο. Ως προϋπόθεση γι αυτό τίθεται ένα ευρύ 
φάσμα παρεμβάσεων για την ενίσχυση της συνεργασίας και την εγκαθίδρυση εταιρικής σχέ-
σης μεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρου. Στόχο αποτελεί η βελτίωση της ελκυστικότητας 
και η αποκατάσταση της δημογραφικής ευρωστίας της υπαίθρου, με τη δημιουργία ευκαι-
ριών απασχόλησης στους κατοίκους της, όπως και η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στις 
υπηρεσίες, στις υποδομές και στη γνώση.  
 Ο αγροτικός χώρος αντιμετωπίζεται από το ΓΠΧΣΑΑ καταρχήν ως «ειδική κατη-
γορία» που καθιστά αναγκαία την ειδική αντιμετώπισή του σε εθνικό επίπεδο, όπου δίνο-
νται οι ακόλουθες γενικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξής του4, επιδιώ-
κοντας την: 
●  αύξηση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου ως περιοχής οίκησης, αναψυχής 

και ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, με την ανάπτυξη ποιοτικών πρωτογε-
νών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με τον τουρισμό.  

●  δημιουργία παραγωγικών και κοινωνικών υποδομών και παροχή κινήτρων για τη δρα-
στηριοποίηση των νέων και ασφαλή παραμονή των ηλικιωμένων, δηλαδή τη συγκρά-
τηση του αγροτικού πληθυσμού.  

●  συνετή διαχείριση του αγροτικού χώρου, με στόχο τη διαφύλαξή του ως φυσικού 
αποθέματος και ως τοπίου, και την ανάδειξη της σημασίας του για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοσυστημάτων και των αγρο−οικοσυστημάτων.  

 Από το ΓΠΧΣΑΑ αναγνωρίζεται ορθά, η ανομοιομορφία και ανομοιογένεια του 
αγροτικού χώρου, που καταλαμβάνει το σύνολο σχεδόν του ορεινού και ημιορεινού χώρου, 
καθώς και σημαντικά τμήματα του παράκτιου και νησιωτικού. Για το λόγο αυτό, καθορί-
ζονται διαφοροποιημένες κατευθύνσεις, όπως δίνονται κωδικοποιημένα στον Πίνακα 2. 
 Όσον αφορά στη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας αξίζει να σημειωθεί ότι δύο 
χρόνια μετά την έγκριση του ΓΠΧΣΑΑ, το 2010 εκδόθηκε η ΚΥΑ5 για τον καθορισμό 
κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε 
κατηγορίες παραγωγικότητας. 
 
Τομεακή προσέγγιση και Περιφερειακό επίπεδο  
 

Στη συγκυρία της κρίσης, το πρόσφατα αναθεωρημένο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τον Τουρισμό6 επιλέγεται ως ένα 
κατάλληλο πλαίσιο αναφοράς για τη διερεύνηση των ερευνητικών αξόνων της παρούσας 
εργασίας. Κύριοι λόγοι αυτής της επιλογής αποτελούν: α) αφορά τομεακή προσέγγιση 
χωρικών  ρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο και  β) είναι το μοναδικό πλαίσιο χωρικού σχεδια- 

                                                 
4  Άρθρο 9, ΦΕΚ 128Α/3-7-2008 
5  ΚΥΑ 168040 ΦΕΚ 1528/Β/2010, η οποία τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 072528 ΦΕΚ 102/Β/2011 σε 

εφαρμογή του Ν. 2637/1998 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 2945/2001 
6  ΦΕΚ 3155 Β/12-12-2013 
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Πίνακας 2: Κατευθύνσεις ανά τύπο/κατηγορία αγροτικού χώρου βάσει του ΓΠΧΣΑΑ 
 

Τύπος / κατηγορία 
αγροτικού χώρου 

Κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης - μέτρα 

αγροτικές περιοχές 
υψηλής 
παραγωγικότητας 

-  αειφόρος διαχείριση εδαφικών και υδατικών πόρων,  
-  εξορθολογισμός της χρήσης των αγροχημικών και των συστημάτων 

άρδευσης. 
περιαστικές 
αγροτικές περιοχές 

-  αποφυγή απώλειας γόνιμης γης λόγω άναρχης  
-  αστικοποίησης, διατήρησή τους ως περιοχών ελεύθερων χώρων και ανα-

ψυχής.  
ορεινές, ημιορεινές 
και νησιωτικές 
περιοχές με αγροτικό 
χαρακτήρα 

-  ενθάρρυνση πολλαπλών πρωτογενών δραστηριοτήτων (καλλιέργειες 
φιλικές προς το περιβάλλον, ενίσχυση κτηνοτροφίας, έμφαση στα προϊό-
ντα ποιότητας και  συνδυασμό με τον εναλλακτικό τουρισμό και παρα-
θερισμό). 

υπόλοιπο περιαστικό 
και αγροτικό χώρο 

-  περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης, 
-  ενίσχυση της συγκέντρωσης νέων παραγωγικών μονάδων σε οργανωμε-

νους  υποδοχείς 
τοπίο και ύπαιθρος7  -  προστασία από την άναρχη οικιστική ανάπτυξη, 

-  προώθηση αρχής «συμπαγούς πόλης», 
-  τεκμηρίωση επεκτάσεων (δημογραφικές, οικιστικές και παραγωγικές 

ανάγκες). 
 

Πηγή: ΓΠΧΣΑΑ (ΦΕΚ 128Α/3-7-2008) – Ιδία επεξεργασία 
 
 

που αναθεωρήθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, επομένως περιλαμβάνει 
την περίοδο της κρίσης.  
 Σε αυτό το Πλαίσιο, ο αγροτικός χώρος δεν αντιμετωπίζεται ως «ειδική κατηγορία 
χώρου» καθώς δεν περιλαμβάνεται στο υιοθετούμενο «χωρικό λεξιλόγιο». Αντιθέτως οι 
αναφορές εδράζονται στη διάκριση σε περιοχές ορεινές, πεδινές και ημιορεινές, ενταγμένες 
στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών, προστατευόμενους και εγκαταλελειμ-
μενους οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους και περιοχές 
ιδιαίτερου χαρακτήρα, με επιμέρους στρατηγικές κατευθύνσεις υπό την σαφή όμως κύρια 
στοχευση της εξυπηρέτησης των δραστηριοτήτων του τουρισμού8 και της «ένταξης» των 
«πόρων» του αγροτικού χώρου στο τουριστικό κύκλωμα. Με άλλα λόγια, η τομεακή προ-
σέγγιση, στη βάση της οποίας έχουν καταρτισθεί όλα τα Ειδικά Πλαίσια και συγκεκριμένα 
αυτό του Τουρισμού, υιοθετεί τη θεώρηση του χώρου ως υποδοχέα των αντίστοιχων 
δραστηριοτήτων, χωρίς την ενσωμάτωση οποιασδήποτε ανάδρασης από τη δραστηριότητα 
(οικονομία και δεξιότητες) στο χώρο και ειδικότερα σε «κατηγορίες χώρου». Η παραπάνω 
διαπίστωση τεκμηριώνεται από μια ταξινόμηση των σχετικών κατευθύνσεων χωρικής 
οργάνωσης του τουρισμού στον «κατακερματισμένο» αγροτικό χώρο στις «ειδικές 
κατηγορίες του» ως ακολούθως (Πίνακας 3). 
                                                 
7  Άρθρο 10, ΦΕΚ 128Α/3-7-2008 
8  Άρθρο 5, ΦΕΚ 3155 Β/12-12-2013 
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Πίνακας 3:  Κατευθύνσεις ανά τύπο/κατηγορία αγροτικού χώρου βάσει ΕΠΧΣΑΑ για 
Τουρισμό 

 
 

Τύπος/ 
κατηγορία 
αγροτικού 
χώρου 
 
 
 
 
 
 

Κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης 
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Ορεινές 
περιοχές  
  
  

Μέριμνα για την προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη 
επιλεγμένων πόρων του ορεινού χώρου, που ενδιαφέρουν 
τον τουρισμό. 

    

Αξιοποίηση του οικιστικού πλεονάσματος των φθινόντων 
και εγκαταλελειμμένων οικισμών και προβολή των προο-
ρισμών. 

    

Πολιτικές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης μέσω 
οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων 
ήπιας ανάπτυξης ή σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων 
ήπιας ανάπτυξης. 

    

Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων με ενδιαφέρον 
για την ανάπτυξη ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρι-
σμού (αγροτουρισμού, περιηγητικού, πεζοπορικού, πολι-
τιστικού τουρισμού). 

    

Πεδινές                
και 
ημιορεινές 
περιοχές 
  

Σε κάθε περίπτωση δεν αποκλείεται […] η χωροθέτηση 
οργανωμένων υποδοχέων τουρ. δραστηριοτήτων και 
σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. 

    

Αξιοποιούνται οι εκάστοτε τοπικοί πόροι που παρουσιά-
ζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ειδικών – εναλλακτι-
κών μορφών τουρισμού  

    

Περιοχές             
του Εθνικού 
Συστήματος 
Προστα-
τευόμενων 
Περιοχών 
  
  

Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρου-
σιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ειδικών – εναλλα-
κτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, περιηγητι-
κού, πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισμού, κ.ά.). 

    

Δημιουργία υποδομών στήριξης, προώθηση προγραμ-
μάτων εκπαίδευσης πιστοποίησης (Eco−Management and 
Audit Scheme − EMAS). 

    

Έως τον καθορισμό χρήσεων και δραστηριοτήτων η ανά-
πτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων περιορίζεται στη δη-
μιουργία, σύμφωνα με την κείμενη τουριστική νομοθεσία, 
τουριστικών καταλυμάτων9.  
Περιοχές, που εντάσσονται στο σύστημα προστατευομενων 
περιοχών του ν. 3937/2911, μπορούν να συμπεριλαμβά-
νονται σε προγράμματα ολοκληρωμένης τουριστικής ανά-
πτυξης μέσω οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δρα-
στηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. 

    

  
                                                 
9  i)  στις εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών περιοχές σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης 
   ii) Εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς 

του ν. 3937/2011 (Άρθρο 5 (Ζ), ΦΕΚ 3155 Β/12-12-2013). 



Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας 

 

- 198 - 

Προστα-
τευόμενοι  
και  
εγκαταλε-
λειμμένοι 
οικισμοί 
  

Δημιουργία μηχανισμού ελέγχου των χρήσεων γης και 
της έντασης της τουριστικής δραστηριότητας βάσει των 
κριτηρίων10 με στόχο τη διαφύλαξη της αξίας του πόρου 
και η προστασία του παραδοσιακού χαρακτήρα. 

    

Έλεγχος της δυνατότητας επέκτασης ή μη των οικισμών 
κατά τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται η αξία του πόρου και 
να προστατεύεται ο παραδοσιακός του χαρακτήρας. 

    

Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων ορεινών οικισμών που 
παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, με τη μετατρο-
πή κτιρίων σε καταλύματα ή και με νέες μεγαλύτερου 
μεγέθους επενδύσεις11 μέσω κινήτρων. 

    

Δυνατή η ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων 
σε εγκαταλελειμμένους οικισμούς με την προϋπόθεση της 
αξιοποίησης και ανάδειξης του υπάρχοντος κτιριακού 
δυναμικού. 

    

Αρχαιολο-
γικοί χώροι, 
μνημεία                 
και                  
ιστορικοί 
τόποι  

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας, της επισκεψιμότητας 
και της οργάνωσής τους, εξωραϊσμός του περιβάλλοντος 
χώρου, έλεγχος χρήσεων και της εγκατάστασης δικτύων 
υποδομής. 

    

Μέριμνα για την ανάδειξη και συνολική διαχείριση του 
τοπίου, ώστε να αναδεικνύεται η άρρηκτη σχέση των αρ-
χαιολογικών χώρων και μνημείων με το ευρύτερο περι-
βάλλον τους. 

    

Περιοχές 
ιδιαίτερου 
χαρακτήρα 

Οργάνωση σε δίκτυα φυσικού και πολιτιστικού περιβάλ-
λοντος, που θα αναδεικνύουν και αξιοποιούν τον φυσικό 
πλούτο των περιοχών, το σύνολο των πολλαπλών πολιτι-
στικών στοιχείων […] σε σύνδεση με τη σύγχρονη κοινω-
νική και πολιτιστική δραστηριότητα και την τοπική οικο-
νομική δραστηριότητα με έμφαση στην παραγωγή 
ποιοτικών τοπικών αγαθών12. 

    

Δάση                    
και δασικές 
εκτάσεις  

Δυνατότητα13 για χωροθέτηση τουριστικών εγκαταστά-
σεων, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, 
εγκαταστάσεων αξιοποίηση ιαματικών πόρων, σύνθετων 
τουριστικών καταλυμάτων, ως και γηπέδων γκολφ, μο-
νάδων ιαματικής θεραπείας και κέντρων ιαματικού του-
ρισμού − θερμαλισμού. 

    

Αγροτική γη 
υψηλής 
παραγωγι-
κότητας 

Μη εφαρμογή των περιορισμών που προκύπτουν από τις 
γενικές διατάξεις προστασίας στην περίπτωση δημιουρ-
γίας τουριστικών υποδομών που προσδιορίζονται ως 
έχουσες σημαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστι-
κότητα της χώρας και στην απασχόληση14, 15. 

    

 

Πηγή: ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 3155 Β/12-12-2013) – Ιδία επεξεργασία 

                                                 
10  επιφάνεια δομημένου χώρου, συνολικός αριθμός τουριστικών επιχειρήσεων με έδρα ή πραγματική 

λειτουργία στον οικισμό, αριθμός υφιστάμενων κλινών (Άρθρο 5 (Η), ΦΕΚ 3155 Β/12-12-2013) 
11  αύξηση μέχρι και 20% της υφισταμένης δομημένης επιφάνειας, ό.π.  
12  Προς τούτο παρέχονται στρατηγικές κατευθύνσεις από τα οικεία ΠΠΧΣΑΑ  που υλοποιούνται κατά 

περίπτωση με κατάλληλο χωρικό σχεδιασμό και με προώθηση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών 
προγραμμάτων σε ευρείες χωρικές ενότητες (Άρθρο 5 (Ι), ΦΕΚ 3155 Β/12-12-2013) 

13  σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 998/1979, όπως εκάστοτε ισχύει 
14  σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει 
15  Εφ’ όσον για συγκεκριμένη περιοχή έχουν θεσμοθετηθεί ειδικότερες διατάξεις προστασίας τότε η έγκριση 

της χωροθέτησης γίνεται ύστερα από στάθμιση παραγόντων κόστους ωφέλειας σε κοινωνικό, οικονομικό 
και περιβαλλοντικό επίπεδο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 9 του 
ν. 3299/2004 και συνυπογράφεται υποχρεωτικά από τον Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων (Άρθρο 8, 
ΦΕΚ 3155 Β/12-12-2013) 
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 Στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(ΠΠΧΣΑΑ) που θεσμοθετήθηκαν το 2003 και τα οποία σήμερα βρίσκονται σε διαδικασία 
αναθεώρησης, με διαφορετικό βαθμό έντασης δίνεται η κατεύθυνση της διαφύλαξης της 
γεωργικής γης, του εμπλουτισμού του αγροτικού προϊόντος σε συνδυασμό με την προ-
στασία περιβάλλοντος, του περιορισμού της οικιστικής διάχυσης, αποτέλεσμα της νόμιμης 
και αυθαίρετης εκτός σχεδίου δόμησης. Η θεώρηση του αγροτικού χώρου ποικίλει, από 
ενιαία και διακριτή κατηγορία χώρου έως υποκατηγορίες (ορεινός, παράκτιος, νησιωτικός 
ή περιαστικός χώρος).  Μπορούν να αναγνωρισθούν πέντε παράμετροι των υιοθετούμενων  
σχετικών κατευθύνσεων που δίνονται από τα ΠΠΧΣΑΑ (Κλαμπατσέα, 2013) ως ακο-
λούθως: Αγροτικός χώρος / Ύπαιθρος, Περιορισμός ή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμη-
σης, Αλλαγή χρήσης γης, Τύπος καλλιέργειας/κτηνοτροφίας, Αγροτικό τοπίο. Η αξιολό-
γηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση των 12 ΠΠΧΣΑΑ βρίσκεται σ’ εξέλιξη. Από τα δια-
θέσιμα κείμενα σύνοψης του Α΄ Σταδίου, που αφορούν στις Περιφέρειες Πελοποννήσου 
Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας, στη βάση των ερευνητικών αξόνων που έχουν τεθεί 
στην παρούσα εργασία, διαπιστώνονται τ’ ακόλουθα: 
 Περιφέρεια Πελοποννήσου: Παρά την αναφορά στο συγκριτικό πλεονέκτημα του 
πρωτογενή τομέα και της ποιότητας τοπικών προϊόντων, στις Στρατηγικές Επιλογές Προτε-
ραιότητας, για την εξωστρεφή ανάπτυξη της Περιφέρειας, οι οποίες πρέπει να τεθούν στην 
κορυφή των επιλογών περιλαμβάνονται οι: υλοποίηση υποδομών στρατηγικού χαρακτήρα, 
εξωστρέφεια, Ειδικές Οικονομικές Ζώνες, αξιοποίηση ηλιακού και αιολικού δυναμικού, 
πολυμορφική τουριστική ανάπτυξη, υποκείμενος σχεδιασμός και η γεωργική γη πρώτης 
προτεραιότητας στην τελευταία θέση προτεραιοτήτων. Σύμφωνα με τη Μελέτη16 η κατεύ-
θυνση της προστασίας της γεωργικής γης, ιδιαιτέρα της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικό-
τητας, από μη συμβατές χρήσεις, διατυπώνεται ρητά σε όλα τα χωροταξικά πλαίσια, όμως δεν 
μπορεί να υλοποιηθεί συνολικά για την Περιφέρεια όσο δεν προσδιορίζονται χωρικά οι κατη-
γορίες παραγωγικότητας της αγροτικής γης, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των Υπουρ-
γών ΥΠΕΚΑ και Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρ.168040, ΦΕΚ 1528/Β/7.9.2010, τροπ. 
αρ.072528, ΦΕΚ 102/Β/2011).  
 Ήδη από τον τρόπο και το είδος των ιεραρχημένων στρατηγικών επιλογών προοιω-
νίζεται η αντιμετώπιση του σημαντικού αγροτικού χώρου της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
Είναι χαρακτηριστικό δε, ότι ο αγροτικός χώρος δεν καταγράφεται ούτε ως υπόβαθρο / φυ-
σικός υποδοχέας σχεδόν όλων των στρατηγικών επιλογών όπου αναγκαστικά θα δεχθεί. 
Διαπιστώνεται ταυτόχρονα η συνήθης ταύτιση της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικό-
τητας ή πρώτης προτεραιότητας με το σύνολο του αγροτικού χώρου. Μια άλλη ανάγνωση 
αυτού, συνεπάγεται την απαξίωση του αγροτικού χώρου/υπαίθρου ως αυθύπαρκτης 
οντότητας, ισότιμου εταίρου στην λεκτικά επιδιωκόμενη και εισηγμένη εκ των άνω σχέσης 
πόλης-υπαίθρου. 

                                                 
16  ΥΠΕΚΑ Δ/ση Χωροταξίας - «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ Α.Ε.», (2013), Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξει-

δίκευση ΠΠΧΣΑΑ  Περιφέρειας Πελοποννήσου, Έκθεση Α’ Φάσης –Στάδιο Α2 / Σύνοψη  Πορισμάτων 
Έκθεσης Αξιολόγησης,  σ. 41. 
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 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Στις δύο στρατηγικές πρωτοβουλίες προτεραιότητας: α) 
Πράσινα νησιά και Γαλάζια Ανάπτυξη, β) Άσκηση νησιωτικής πολιτικής για τα μεγάλα και 
μικρά νησιά της Περιφέρειας17, περιλαμβάνονται κατευθύνσεις, προτάσεις, μέτρα και 
ενέργειες για την εφαρμογή τους αναφορικά με την περιβαλλοντική συνιστώσα στις ειδικές 
θεματικές κατηγορίες χώρου, όπου εντάσσεται ο αγροτικός χώρος ως υποκατηγορία του 
εξωαστικού χώρου, που δέχεται πολλαπλές πιέσεις οικιστικών επεκτάσεων. Στην ισχύουσα 
πολιτική ενίσχυσης της παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας και της διάθεσής 
τους στον τουρισμό αξιολογείται ότι θα πρέπει να προστεθούν οι σύγχρονες ολοκληρωμένες 
κατευθύνσεις της προστασίας της γεωργικής γης ως πλουτοπαραγωγικού πόρου, με εφαρ-
μογή γεωπεριβαλλοντικών μέτρων, της προστασίας του περιβάλλοντος γενικότερα με την 
εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον καλλιεργειών, βιολογικών καλλιεργειών. Στόχο 
αποτελεί η δημιουργία βάσης μιας δυναμικής νέων ροών και ανάπτυξης της εξωστρέ- 
φειας.  
 Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 
της κάθε περιοχής, ο αγροτικός χώρος, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως περιοχή υψηλής 
παραγωγικότητας, απλής γεωργικής γης και γεωργικής γης α΄ προτεραιότητας, ενώ η κα-
τεύθυνση του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ είναι ο καθορισμός και η προστασία της γεωργικής γης 
πρώτης προτεραιότητας ως βασικού φυσικού πόρου, που συμβάλλει στην ενδογενή ανάπτυ- 
ξη.  
 Η μελέτη επικαλούμενη την πολυλειτουργικότητα της γεωργίας, επισημαίνει ότι 
μεγάλο κεφάλαιο αποτελεί για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων η εναπομείνασα κτηνοτρο-
φία, για την οποία θα πρέπει να προταθούν μέτρα για την προστασία της, σε συνδυασμό 
όμως με τη διαχείριση των βοσκοτόπων και των εδαφών γενικότερα. 
 Ενδιαφέρουσα είναι η αντίφαση μεταξύ υπερκείμενου και υποκείμενου σχεδιασμού 
(ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ) ως προς την εφαρμογή των κριτηρίων διαβάθμισης της γεωργικής γης. 
Όπως σημειώνεται, στην περίπτωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων το κριτήριο της νη-
σιωτικότητας αρκεί από μόνο του για τον χαρακτηρισμό της γεωργικής γης ως υψηλής παρα-
γωγικότητας, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ18. Επομένως ο υποκείμενος (τοπικός) σχεδια-
σμός δύναται να συνδράμει στην προστασία της γεωργικής γης, παρά την έλλειψη σχετικών 
θεσμικών ρυθμίσεων και τουλάχιστον μέχρι τις οριστικοποιημένες αποφάσεις χαρακτηρισμού 
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

                                                 
17  ΥΠΕΚΑ Δ/ση Χωροταξίας - ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ Έφη Καραθανάση 

και Συνεργάτες Ε.Ε., (2012), Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων  Έκθεση Α’ Φάσης –Στάδιο Α2 / Σύνοψη  Πορισμάτων Έκθεσης Αξιολόγησης, σ. 41. 

18  Παρόλα αυτά, η γεωργική γη διαβαθμίζεται και χαρακτηρίζεται σύμφωνα με κριτήρια που αποφασίζονται 
κατά περίπτωση από τους μελετητές, τις Επιτροπές  Επίβλεψης και το ΣΥΠΟΘΑ και ανάλογος χαρακτηρι-
σμός περιλαμβάνεται στα θεσμοθετούμενα ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ. Η δε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, 
σύμφωνα με το έγγραφο 48859/13-11-2008 "Οδηγίες για την παρακολούθηση / έγκριση μελετών ΓΠΣ και 
ΣΧΟΟΑΠ του Ν. 2508/1997", περιλαμβάνεται κατά τον σχεδιασμό των ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ σε Περιοχές 
Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) με χαρακτήρα απολύτου προστασίας, όπου απαγορεύεται πλήρως η δόμηση 
με εξαίρεση τις απολύτως αναγκαίες αγροτικές υποδομές αποκλειστικά και μόνον για την εξυπηρέτηση 
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 
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 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Στη σχετική μελέτη19 αναγνωρίζεται ακόμη περισσό-
τερο λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας η σημασία του εκσυγχρονισμού και της 
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα και η επιτακτική ανάγκη 
αντιμετώπισης των αδυναμιών του, μέσω: της βελτίωσης-εκσυγχρονισμού των υποδομών 
του, της αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύ-
σεων, της αποτελεσματικότερης προστασίας της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. 
 Οι προοπτικές για την αειφόρο ανάπτυξη της Περιφέρειας ως προς την οικονομική 
φυσιογνωμία και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών τομέων της είναι: 
α)  Η σταδιακή ανάδειξη του πρωτογενή τομέα της περιφέρειας σε δραστηριότητα με 

φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα μέσα από τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωσή 
του, τη συνεχή διεύρυνση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και της εισα-
γωγής και δραστικής ανάπτυξης νέων καλλιεργειών. 

β)  Η ενδυνάμωση της διάχυσης τουριστικών ροών και υποδομών στην ενδοχώρα.  
 Ως προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης της Περιφέρειας για την αναβάθμιση των κρίσιμων 
ζωνών του ενδοπεριφερειακού χώρου δίνονται: 
α)  η ενίσχυση της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, οικο-

λογικού, πολιτιστικού, κλπ) στις μειονεκτικές περιοχές του ορεινού και αγροτικού χώ-
ρου, με παράλληλη ανάδειξη του τοπίου και του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου 
των περιοχών. 

β)  η προώθηση ΑΠΕ, αξιοποιώντας ορισμένα κλιματολογικά πλεονεκτήματα επιμέρους 
χωρικών ενοτήτων του αγροτικού και ορεινού χώρου της περιφέρειας. 

γ)  η προώθηση και ανάπτυξη βιολογικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων καθώς 
και ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα των αγροτικών περιοχών της περιφέρειας (κλίμα, εδάφη, βιοποικιλότητα). 

δ)  ο περιορισμός της οικιστικής διάχυσης, μέσω της απαραίτητης έγκρισης τοπικών χω-
ροταξικών σχεδίων.  

 Αναγνωρίζεται ότι η χωρική αναβάθμιση των κρίσιμων ζωνών του ενδοπεριφερεια-
κού χώρου (αγροτικός χώρος, ορεινός χώρος, παράκτιες περιοχές) έτυχε μηδαμινής εφαρ-
μογής, λόγω και της αδράνειας και στασιμότητας στην έγκριση και ενεργοποίηση των το-
πικών χωροταξικών σχεδίων. Εκτιμάται ότι οι αρνητικές επιπτώσεις που έχει η εξαιρετικά 
δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία στην βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας 
μπορούν να αποτελέσουν και αφορμή για επαναξιολόγηση της σημασίας και αξίας 
ορισμένων κρίσιμων παραμέτρων της βιώσιμης χωρικής και οικονομικής ανάπτυξης.  
 Καταγράφεται ως ισχυρή ένδειξη ότι η γεωργία και η κτηνοτροφία προσφέρουν το τε-
λευταίο διάστημα εργασιακό καταφύγιο απέναντι στην οικονομική αβεβαιότητα, ιδιαίτερα 
στις δυναμικές ζώνες του πρωτογενή τομέα, σε συνθήκες που η εξωστρέφεια και ενίσχυση 
του εξαγωγικού τομέα παράλληλα με την ποιοτική και ποσοτική αύξηση της εγχώριας 

                                                 
19  ΥΠΕΚΑ Δ/ση Χωροταξίας -Σύμπραξη «ΦΙΛΩΝ»- Α. Πανταζής- Παν.Κυριόπουλου & Συν. Ο.Ε. – 

Ιατρού Αλέξανδρος (2013), Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας, Έκθεση Α΄ Φάσης –Στάδιο Α2 / Σύνοψη  Πορισμάτων Έκθεσης Αξιολόγησης 
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παραγωγής, εκτιμάται ότι μπορούν να αναδειχθούν σε κρίσιμους παράγοντες επιβίωσης για 
την οικονομία της περιφέρειας. 
 Μεταξύ των σημείων αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ περιλαμβάνονται η απαίτηση για 
εξειδίκευση και προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της ανταγωνιστι-
κότητας του πρωτογενή τομέα (στα πλαίσια της αυξημένης σημασίας του για την περιοχή 
λόγω και της οικονομικής συγκυρίας), καθώς και η απαίτηση για μεγαλύτερη έμφαση και 
εξειδίκευση των ειδικών κατευθύνσεων και μέτρων του ΠΠΧΣΑΑ για την ενίσχυση της 
απασχόλησης και για συγκράτηση του πληθυσμού (και κυρίως των νέων) στις ορεινές 
μειονεκτικές περιοχές. Οι εξειδικεύσεις αυτές σημειώνεται στη μελέτη, είναι αναγκαίο να 
εστιάζουν στην αξιοποίηση και επέκταση των ΑΠΕ στον αγροτικό και ορεινό χώρο και στις 
θετικές επιπτώσεις που θα έχουν στα εισοδήματα και στην ενίσχυση της πολυαπασχόλησης. Η 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα περιλαμβάνεται ως μια από τις 
στρατηγικές προτεραιότητες αιχμής του υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ. Για πρώτη φορά τις 
τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζεται αύξηση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα. 
 Προτεραιότητες αιχμής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και 
ιδιαίτερα στις δυναμικές ζώνες της πρωτογενούς παραγωγής, καθώς και στα προϊόντα στα 
οποία ειδικεύεται η περιφέρεια σε εθνικό επίπεδο είναι μεταξύ άλλων: η στροφή σε 
προϊόντα αναγνωρισμένης ποιότητας και προέλευσης με παράλληλη επέκταση της βιολογι-
κής καλλιέργειας και της βιολογικής κτηνοτροφίας, η προστασία, αναβάθμιση και χωρική 
οργάνωση των δυναμικών εδαφικών ζωνών του τομέα (γη υψηλής παραγωγικότητας, δημι-
ουργία-οργάνωση εκτατικών κτηνοτροφικών πάρκων και δημιουργία νέων βοσκότοπων-
βελτίωση των υπαρχόντων) και η ενίσχυση ομάδων παραγωγών για την αποφυγή μεσαζό-
ντων και βελτίωση εισοδήματος παραγωγών. 
 Προβλήματα-εμπόδια και καθυστερήσεις που αναγνωρίζονται, αφορούν στη δημι-
ουργία, στο σχεδιασμό και την προστασία των οργανωμένων «παραγωγικών» εκτάσεων 
του πρωτογενή (όπως εκτατικά κτηνοτροφικά πάρκα, οριοθέτηση νέων βοσκότοπων, οριο-
θέτηση και προστασία της γης υψηλής παραγωγικότητας, χωροταξικές ρυθμίσεις ευνοϊκές 
για την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενή τομέα.  

 
Αποτελέσματα από την εφαρμογή κριτηρίων  
στις επιλεγμένες περιπτώσεις σχεδιασμού  
 

 Στον Πίνακα 4 αποτυπώνεται αξιολογικά ο βαθμός ανταπόκρισης των κατευθύνσεων 
των κύριων χωρικών ρυθμίσεων για τον αγροτικό χώρο που περιλαμβάνονται στα ισχύοντα 
και υπό αναθεώρηση σχέδια-πλαίσια για το σχεδιασμό του ελληνικού χώρου σε διάφορα 
επίπεδα αναφοράς. 
 Aπό την προηγηθείσα συγκριτική αξιολόγηση του βαθμού ανταπόκρισης χωρικών 
ρυθμίσεων για τον αγροτικό χώρο που περιλαμβάνονται σε διαφορετικού επιπέδου σύγ-
χρονα Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού στα προτεινόμενα κριτήρια αναγνώρισης του 
αγροτικού χώρου για το σχεδιασμό και τη διαχείρισή του, διαπιστώνονται μικρές ή και με- 
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Πίνακας 4: Ανταπόκριση κατευθύνσεων χωρικών ρυθμίσεων στα προτεινόμενα κριτήρια 
αναγνώρισης-αξιολόγησης για το σχεδιασμό και τη διαχείριση του αγροτικού 
χώρου  

 
 
Κριτήρια  Εθνικό 

επίπεδο 
Τομεακό 
επίπεδο 

Περιφερειακό επίπεδο 
Πελοπον-

νήσου 
Ιονίων 
Νήσων 

Δυτικής 
Ελλάδας 

χαρακτήρας, ιστορική εξέλιξη, πα-
ράδοση, ένταξη και αλληλεπιδρά-
σεις με την ευρύτερη περιοχή 

* * □ * * 

γεωμορφολογία και γεωγραφία ■ ■ * ■ * 
κοινωνικό υπόβαθρο / χρήστες και 
δρώντες * * * * □ 

οικονομική συγκυρία και τρέχουσες 
πολιτικές * * □ □ □ 

κυρίαρχη χρήση / παραγωγή και 
συμπληρωματικότητα δραστηριο-
τήτων 

■ ■ * ■ ■ 

βαθμός και είδος πίεσης / επικιν-
δυνότητας / αλλοίωσης του τόπου □ * □ □ * 

βιοποικιλότητα ■ * * ■ ■ 
τοπίο ■ ■ □ □ □ 
αξία των πόρων του τόπου και του 
τόπου ως πόρου. □ * * * * 

■ υψηλή/άμεση ανταπόκριση  □ μέτρια/έμμεση ανταπόκριση    * μηδενική ανταπόκριση 
 
Πηγή:  ΓΠΧΣΑΑ, ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό, ΠΠΧΣΑΑ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής 

Ελλάδας – Ιδία επεξεργασία 
 
μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις τόσο ως προς τον αριθμό των κριτηρίων αλλά και ως προς 
την ένταση ανταπόκρισης των σχεδίων-πλαισίων που ερευνήθηκαν για κάθε κριτήριο. Εν-
δεικτικά αναφέρεται ότι τα κριτήρια α) χαρακτήρας, ιστορική εξέλιξη, παράδοση, ένταξη και 
αλληλεπιδράσεις με την ευρύτερη περιοχή (που παραπέμπει στη σχέση πόλης-υπαίθρου) β) 
κοινωνικό υπόβαθρο / χρήστες και δρώντες και γ) αξία των πόρων του τόπου και του τόπου 
ως πόρου, παρουσιάζει το χαμηλότερο βαθμό ανταπόκρισης των μελετώμενων σχεδίων-
πλαισίων σε αυτά. Την αμεσότερη ή ισχυρότερη ανταπόκριση εμφανίζουν τα κριτήρια α) 
κυρίαρχη χρήση/παραγωγή και συμπληρωματικότητα δραστηριοτήτων και β) τοπίο. Διαπι-
στώνεται ότι περισσότερα από τα προτεινόμενα κριτήρια συνυπολογίσθηκαν στις χωρικές 
ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο ΓΠΧΣΑΑ (εθνικό επίπεδο) έναντι της τομεακής προ-
σέγγισης που παρουσιάζει την ασθενέστερη ανταπόκριση στο μικρότερο αριθμό κριτηρίων 
αναγνώρισης –αξιολόγησης για το σχεδιασμό και τη διαχείριση του αγροτικού χώρου.  
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Συμπεράσματα  
 

Συχνά ο χωρικός σχεδιασμός δίνει κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης του 
αγροτικού χώρου ταυτίζοντάς τον με την αγροτική γη, αποδυναμώνοντας την αναγκαιό-
τητα ανάδειξής του σε ισότιμο εταίρο στην επιδιωκόμενη σχέση «πόλης-υπαίθρου». Η 
απευθείας εξειδίκευση κατευθύνσεων σε αναγνωρισμένες ως ιδιαίτερες κατηγορίες του 
αγροτικού (αλλά όχι μόνο) χώρου (π.χ. πεδινές, ημιορεινές, νησιωτικές, ορεινές, μειονε-
κτικές περιοχές κλπ) ελλείψει μιας στρατηγικής περί του ενιαίου επιθυμητού χαρακτήρα 
ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, οδηγεί συχνά σε κατακερματισμό, αποσπασματικότητα 
ρυθμίσεων προβάλλοντάς τον κυρίως ως «θραυσματικό χώρο» και αποστερώντας του τη 
δυνατότητα παραγωγικής και πολιτιστικής επανασυγκρότησής του, η οποία αποτελεί 
κρίσιμη αναγκαιότητα των σημερινών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών.  
 Ως εξαιρετικά σημαντική για τα θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης, οργάνωσης και 
ανάπτυξης αξιολογείται η μεταφορά των κατευθύνσεων των υπερκείμενων επιπέδων 
αναφοράς (υπερεθνικό, εθνικό, περιφερειακό) στο τοπικό επίπεδο και η διαδραστικότητα 
που μπορεί να επιτευχθεί με τις τοπικές κοινωνίες (χρήστες/δρώντες) και τις ιδιαιτερότητές 
τους. Ο τρόπος άρθρωσης ενός πλέγματος κριτηρίων, κατάλληλων για την αποτύπωση του 
δυναμικού και χαρακτήρα του αγροτικού χώρου σε κάθε κλίμακα αναφοράς του σχεδια-
σμού, θα μπορούσε να αποτελεί πεδίο ανταλλαγής απόψεων και εν τέλει ώσμωσης ειδικών 
για το σχεδιασμού του χώρου και των τοπικών κοινωνιών. 
 Η συνθετική ανάγνωση ιστορικών, φυσικο- και ανθρωπογεωγραφικών, κοινωνικών, 
παραγωγικών, περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών/στοιχείων, δυναμικών και περιορισμών/ 
πιέσεων με αλληλοτροφοδότηση του σχεδιασμού από το τοπικό στο περιφερειακό και 
εθνικό και αντιστρόφως, θα μπορούσε να συμβάλει σε ολοκληρωμένες και υλοποιήσιμες 
κατευθύνσεις ενίσχυσης της πολυλειτουργικότητας του αγροτικού χώρου ως ισότιμου 
εταίρου στην επιδιωκόμενη σχέση πόλης-υπαίθρου.  
 Η πρόταση περί λειτουργίας των παραπάνω κριτηρίων ως ένα κύριο πλέγμα αξιολό-
γησης του αγροτικού χώρου για το σχεδιασμό και τη διαχείρισή του εντάσσεται στην 
ευρύτερη συζήτηση περί της αναγκαιότητας επαναπροσδιορισμού των στόχων, όρων, επι-
πέδων και εργαλείων του υπό κατάργηση/αποστέωση χωρικού σχεδιασμού σε συνθήκες 
κρίσης, η οποία αναπτύσσεται μεταξύ ακαδημαϊκών, επιστημόνων, φορέων και συλλο-
γικοτήτων εμπλεκομένων στο σχεδιασμό την πρόσφατη χρονική περίοδο. 
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Περίληψη 
 

Η εισαγωγή της ενιαίας ενίσχυσης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) οριοθετεί τη 
μετάβαση σε άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις στους παραγωγούς, μέσω συστήματος που 
βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία παραγωγής. Στην εργασία αυτή εξετάζεται η χωρική 
διαφοροποίηση των ατομικών αυτών δικαιωμάτων σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, 
με ανάλυση των στοιχείων της βάσης δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ και γίνονται και τη 
σύγκρισή τους με τα δεδομένα της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας. Τα ευρήματα 
δείχνουν πολύ σημαντικές χωρικές διαφοροποιήσεις, μεγάλη ετερογένεια και μια τάση 
αύξησης των μεγάλων και των πολύ μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, κυρίως με 
αροτραίες καλλιέργειες. Οι επίπεδες εκτάσεις με δυνατότητα άρδευσης είναι εξ ορισμού 
περισσότερο ευνοημένες σε σχέση με επικλινείς, άνυδρες περιοχές και αυτό αντανακλάται 
στο είδος και την έκταση των εκμεταλλεύσεων αλλά και στο ποσό των ενισχύσεων. Τα 
ευρήματα αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό πολιτικών για τον αγροτικό χώρο 
και την ύπαιθρο, γεγονός που φαίνεται να παγιώνει χωρικές και παραγωγικές ανισότητες. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Ενιαία Αποδεσμευμένη Ενίσχυση, ΟΠΕΚΕΠΕ, ατομικά δικαιώματα, 
χωρική ανάλυση. 
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Abstract 
 

Reproducing past injustices or towards greater justice?  
The spatial dimension of Single Payment Policy Scheme in Greece 

 
The introduction of the Common Agricultural Policy (CAP) signifies a major shift from to 
direct payments to farmers through a historical farm production based system. In this paper, 
spatial differences of the personal rights for the Single Farm Payments in Greece are 
explored, at the former Prefectures spatial level. The data come from the OPEKEPE data 
base and the 2010 Agriculture and Animal Husbandry Census. The findings indicate 
important spatial differences, significant heterogeneity and a tendency for the increase of 
big and very big farms, especially of those with arable crops. Level areas that can be 
irrigated are by definition more favored in relation with sloping, not irrigated areas and this 
is reflected in the type and size of farms and the personal rights. These findings are not 
taken into account for planning and implementing policies for agriculture and rural areas, 
which seems to act in favor of crystallizing existing spatial differences. 
 

Key-words: Single Farm Payment, OPEKEPE, personal farm rights, spatial analysis, Greece 
 
 

Εισαγωγή 
 

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αποτελεί την πρώτη ιστορικά και τη σημαντικότερη 
από άποψη ποσών και επιπτώσεων στα Κράτη Μέλη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) και θεωρείται σήμερα ως συστατικό κομμάτι της πραγματικότητας στην αγροτική 
παραγωγή και στην ύπαιθρο των Κρατών Μελών. Στη μεγάλη διάρκεια εφαρμογής της, 
έχει αναθεωρηθεί πολλές φορές, με πιο πρόσφατη και σημαντική τη μετάβαση από ένα 
καθεστώς πληρωμών με βάση την παραγωγή σε ένα καθεστώς πληρωμών με βάση την 
έκταση που καλλιεργούσε κάποιος σε μια “ιστορική” περίοδο.. Στην εργασία αυτή διερευ-
νάται η ετερογένεια των χαρακτηριστικών των δικαιούχων της Ενιαίας Αποδεσμευμένης 
Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στην Ελλάδα σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ, πρώην Νομαρ-
χιών) ως προς την ηλικία των δικαιούχων, την έκταση τη χρήση γης των γεωργικών εκ-
μεταλλεύσεων τους και το ποσό των δικαιωμάτων τους.  
 Όσον αφορά στην ΚΑΠ, ιστορικά, θεωρείται ότι τις πρώτες δεκαετίες εφαρμογής της 
πέτυχε τους βασικούς της στόχους που ήταν η αύξηση της γεωργικής παραγωγής και η 
προστασία των Ευρωπαίων αγροτών (Μαραβέγιας, 1992). Ως «επιτυχία» νοείται η αύξηση 
της παραγωγικότητας και της παραγωγής αγροτικών προϊόντων, με αποτέλεσμα την 
ύπαρξη τεράστιων αποθεμάτων σε πολλά από αυτά (Λουλούδης & Μαραβέγιας, 1999, 
Fennell, 1999). «Επιτυχία» μπορεί να θεωρηθεί και η αύξηση ή η σταθεροποίηση του 
εισοδήματος πολλών αγροτών (αν και όχι όλων). Η «επιτυχία» όμως αυτή ήρθε με 
σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό, πολιτικό και θεσμικό κόστος, ενώ το 
σύστημα ενίσχυσε τις υπάρχουσες ανισότητες της παραγωγικότητας και της συγκέντρωσης 
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γης, καθώς οι μεγαλύτεροι παραγωγοί και όσοι είχαν γη υψηλής παραγωγικότητας 
ευνοήθηκαν σκανδαλωδώς και περίπου το 80% των ενισχύσεων δίνονταν σε λιγότερο από 
το 20% των παραγωγών (Λουλούδης, 1999). 
 Η ανάγκη για αλλαγή έφερε σημαντικές μεταβολές τη δεκαετία του 1990 και 
κορυφώθηκε στο τέλος της με τη μεταρρύθμιση του 1999 (Λουλούδης & Μαραβέγιας, 
1999), οπότε εισήχθησαν μία σειρά από δράσεις, με τις σημαντικότερες να είναι (α) η ενο-
ποίηση όλων των διαρθρωτικών μέτρων σε μια «πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου» και (β) 
η εισαγωγή απευθείας πληρωμών στους παραγωγούς, σε μερική ή ολική αντικατάσταση 
του συστήματος της εγγύησης των τιμών, ως συνέχεια και της εισαγωγής άμεσων εισοδη-
ματικών ενισχύσεων που ήταν συνδεδεμένες με τους συντελεστές της παραγωγής (καλλιερ-
γούμενη γη, αριθμός ζώων), που εισάχθηκε το 1992. 
 Η εργασία αυτή ασχολείται με τις απευθείας πληρωμές στους παραγωγούς μέσω του 
καθεστώτος ενισχύσεων της Ενιαίας Αποδεσμευμένης Ενίσχυσης (ΕΑΕ), η οποία 
θεσπίστηκε με την αναθεώρηση της ΚΑΠ το 2003/04. Για πρώτη φορά η ενίσχυση δίνεται 
ως εισοδηματική βοήθεια ανά εκμετάλλευση και δεν εξαρτάται από το ύψος της παραγω-
γής (η αποκαλούμενη «αποσύνδεση»). Ταυτόχρονα, η χορήγηση της ενίσχυσης συνδέεται 
με την τήρηση συγκεκριμένων καλλιεργητικών πρακτικών στα πλαίσια της μείωσης των 
αρνητικών εξωτερικοτήτων της αγροτικής παραγωγής (ρύπανση υδάτων, υποβάθμιση εδα-
φών, μείωση βιοποικιλότητας) στα πλαίσια της λεγόμενης «πολλαπλής συμμόρφωσης» που 
έχει στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και των λεγόμενων «δημοσίων αγαθών» που 
περιλαμβάνουν τη βιοποικιλότητα, τη διαθεσιμότητα και ποιότητα των υδάτων, τη στα-
θερότητα του κλίματος, τα αγροτικά τοπία, κτλ. (Cooper et al., 2009). Άλλες αιτίες αυτής 
της ριζικής αναθεώρησης του μοντέλου παροχής ενισχύσεων είναι η τήρηση των διεθνών 
δεσμεύσεων της ΕΕ στα πλαίσια του ΠΟΕ (Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου) για παύση 
των συνδεδεμένων πληρωμών, η ανάγκη εκτατικοποίησης της αγροτικής παραγωγής, αλλά 
και η σταθεροποίηση και μείωση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ (Πέζαρος, 2008).  
 Η καταβολή της ΕΑΕ συνδέεται με τα Ατομικά Δικαιώματα Πληρωμής (“δικαιώμα-
τα” από εδώ και στο εξής). Το ύψος των δικαιωμάτων προκύπτει από την έκταση που καλ-
λιεργήθηκε σε μια δεδομένη περίοδο αναφοράς. Τα δικαιώματα μπορούν να μεταβιβάζο-
νται μέσα στο ίδιο κράτος μέλος και να ενοικιάζονται (μαζί με την αντίστοιχη γεωργική 
έκταση). Στην Ελλάδα, το ύψος των δικαιωμάτων ανά παραγωγό υπολογίστηκε με ιστο-
ρικά στοιχεία έκτασης και ενισχύσεων που είχε εισπράξει κάθε δικαιούχος (συνήθως για 
την τριετία 2000-2002).  
 Αντίθετα, άλλες χώρες –κυρίως του Βορρά με σχετικά ομοιόμορφη παραγωγική δομή 
και διαρθρώσεις- υιοθέτησαν το λεγόμενο «περιφερειακό μοντέλο», που διαμορφώνει το 
ύψος των δικαιωμάτων με βάση τις χρήσεις γης σε περιφερειακό επίπεδο (Πέζαρος, 2008). 
Η υιοθέτηση του συστήματος αυτού στην Ελλάδα σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ (Ορ-
γανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή-
σεων, www.opekepe.gr), θα οδηγούσε σε πολύ περισσότερο ανομοιόμορφες πληρωμές, 
εξαιτίας των έντονων Περιφερειακών διαφοροποιήσεων όσον αφορά στις εκτάσεις και στο 
είδος των καλλιεργειών. Όπως θα επιχειρηθεί να δειχθεί και στη συνέχεια της εργασίας, οι 

http://www.opekepe.gr/
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διαφορές αυτές είναι ήδη πολύ σημαντικές και το επιχείρημα αυτό αποδυναμώνεται. 
 Η σχέση μεταξύ γεωργικών εκμεταλλεύσεων και δικαιούχων ΕΑΕ πρέπει να σημειω-
θεί ότι δεν είναι πάντα μονοσήμαντη, δηλαδή σε μια εκμετάλλευση να αντιστοιχεί ένας 
δικαιούχος ΕΑΕ. Αντίθετα, παρατηρούνται περιπτώσεις όπου σε μια γεωργική εκμετάλ-
λευση μπορεί να εμφανίζονται δύο ή περισσότεροι δικαιούχοι ΕΑΕ, γεγονός που μπορεί να 
συνδέεται με τις δηλώσεις δικαιούχων αγροτικών επιδοτήσεων σε παλαιότερα έτη, ή μια 
προσπάθεια επιμερισμού των επιδοτήσεων στα μέλη του αγροτικού νοικοκυριού. Αν και 
δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για την έκταση και ένταση του φαινομένου, αυτό 
αναμφισβήτητα διαφέρει μεταξύ των ΠΕ για λόγους που έχουν να κάνουν με το είδος των 
καλλιεργειών – εκτροφών, καθώς φαίνεται να είναι περισσότερο διαδεδομένο σε μόνιμες 
φυτείες σε σχέση με ετήσιες καλλιέργειες ή εκτροφή ζώων, αλλά και με την περιοχή και τις 
δυνατότητες εξωγεωργικής απασχόλησης που αυτή προσφέρει (οι Kizos et al. (2011) 
συζητούν τέτοιες στρατηγικές επιβίωσης). 
 

 
Μέθοδοι και Δεδομένα 
 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της ετερογένειας των χαρακτηριστικών 
των δικαιούχων της ΕΑΕ στην Ελλάδα. Η διερεύνηση αυτή είναι σημαντική γιατί μπορεί 
να αποκαλύψει το εύρος των ανισοτήτων, τόσο μεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ), 
όσο και στο εσωτερικό κάθε ΠΕ για τα προσωπικά χαρακτηριστικά των δικαιούχων, τα 
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και το ποσό των ενισχύσεων 
που λαμβάνουν. Συγκεκριμένα, θα εξεταστεί αν η ετερογένεια σχετίζεται με το είδος των 
γεωργικών χρήσεων γης που κυριαρχεί σε κάθε περιοχή, τη μέση έκταση των εκμεταλ-
λεύσεων, με το πλήθος και την ηλικία των δικαιούχων. Τέλος, θα γίνει και αντιπαράθεση 
ορισμένων βασικών διαρθρωτικών δεικτών από τη βάση δεδομένων των ατομικών 
δικαιωμάτων με τα δεδομένα από την Απογραφή Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του 2000. 
 Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι: (α) Η βάση δεδομένων ατομικών δικαιωμά-
των που διατηρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2010, (β) Τα δημοσιευμένα δεδομένα της Απόγραφής 
Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 2009 και των Περιφερειακών Οικονομικών Λογαριασμών από την 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. (www.statistics.gr). Η χωρική ανάλυση αφορά στο επίπεδο των ΠΕ, εξαιτίας του 
είδους των δεδομένων. Από τη βάση δεδομένων των ατομικών δικαιωμάτων εξήχθη πληρο-
φορία σχετική με τις χρήσεις γης που δηλώνουν οι δικαιούχοι, την έκταση που δηλώνουν, την 
ημερομηνία γέννησης τους, το φύλο τους και το ύψος των δικαιωμάτων τους. Όσον αφορά 
στις χρήσεις γης, υιοθετήθηκε η κατηγοριοποίηση των Απογραφών Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 
σε πέντε κατηγορίες χρήσεων. Η ηλικία των δικαιούχων προέκυψε αφαιρώντας την ημε-
ρομηνία γέννησης τους με το έτος που αναφέρεται η βάση δεδομένων (2010). Για την ηλικία 
χρησιμοποιήθηκαν και δύο κατηγοριοποιήσεις, μια που ακολουθεί αυτή των Απογραφών 
Γεωργίας-Κτηνοτροφίας σε τρεις κλάσεις (15-40 ετών, 40-65 ετών και >65 ετών) και μια που 
εστιάζει στους ηλικιωμένους αρχηγούς με 2 κλάσεις (<75 ετών και >75 ετών). 
 Η βάση δεδομένων των ατομικών δικαιωμάτων διατέθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρχικά 
εξασφαλίστηκε η ανωνυμία των δικαιούχων με την αντικατάσταση των ΑΦΜ με τυχαίους 

http://www.statistics.gr/
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μοναδικούς κωδικούς και τη διαγραφή των επωνύμων. Στη συνέχεια διορθώθηκαν προφανή 
σφάλματα που αφορούσαν κυρίως στην ημερομηνία γέννησης (π.χ. το 176 αντικαταστάθηκε 
από 1976, το 19991 από 1991, το 1692 από 1962, κτλ.) και στα ονόματα των δικαιούχων, από 
τα οποία προέκυψε το φύλλο. Παρά τις προσπάθειες μας όμως ένα μικρό μέρος των 
δεδομένων δεν μπόρεσαν να διορθωθούν (π.χ. δεν υπήρχε ονοματεπώνυμο ή ημερομηνία 
γέννησης). Ωστόσο, οι τιμές αυτές είναι ελάχιστες σε σχέση με τους 800.000 δικαιούχους. 
Ένα άλλο θέμα που προέκυψε έχει να κάνει με τον τρόπο κατάλογισμού των δικαιωμάτων 
στους δικαιούχους και στην άθροιση τους. Η δομή της βάσης δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ 
είναι τέτοια ώστε σε κάθε δικαιούχο να αντιστοιχίζονται όλες οι διαφορετικές χρήσεις γης 
που δηλώνει και τα δικαιώματα αθροίζονται. Καθώς πολλοί δικαιούχοι δηλώνουν 
περισσότερες της μιας χρήσης (οι δικαιούχοι είναι 802.803 και τα τεμάχια με διαφορετικές 
χρήσεις 1.186.443) η αντιστοίχιση των δεδομένων που αφορούν στις χρήσεις γης με αυτά που 
αθροίζονται στους αρχηγούς δεν είναι εφικτή. Έτσι, στην παρουσίαση των δεδομένων οι 
μεταβλητές που αφορούν στις χρήσεις αντιστοιχίζονται με τα τεμάχια (σύνολο 1.186.443), 
ενώ οι μεταβλητές που αφορούν στους αρχηγούς αντιστοιχίζονται με τους δικαιούχους 
(σύνολο 802.803). Οπότε, τα ατομικά δικαιώματα αφορούν τους δικαιούχους, αλλά για 
λόγους διερεύνησης της ετερογένειας υπολογίστηκαν και ανά χρήση γης και αντιστοιχούν 
στο ατομικό δικαίωμα μόνο για όσους δικαιούχους έχουν δηλώσει μια χρήση γης μόνο. 
 

 
Ευρήματα  
 

Γενικά Περιγραφικά Στατιστικά 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων οι δικαιούχοι ΕΑΕ λαμβάνουν τις ενισχύ-
σεις για 6,48 εκατ. Ha ή 64,8 εκατ. στρ. (Πίνακας 1). Η συγκεκριμένη έκταση είναι κατά 
86% μεγαλύτερη από αυτή που δίνει για τη Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Γη (ΧΓΓ) η Από-
γραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας του 2009 (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2012). Οι μεγαλύτερες διαφορές 
εντοπίζονται στους βοσκότοπους με 310% μεγαλύτερες εκτάσεις στην ΕΑΕ (κατά 37 εκατ. 
στρ.), μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή διαφορά, που δημιουργεί αμφιβολίες για τη συγκρισιμό-
τητα των δεδομένων. Πιθανοί λόγοι στους οποίους οφείλεται αυτή η διαφορά συζητώνται 
στην επόμενη ενότητα. Αντίθετα, οι εκτάσεις με αροτραίες καλλιέργειες στη βάση της ΕΑΕ 
είναι λίγο μεγαλύτερες από αυτές της Απογραφής (16,3 σε σύγκριση με 16,1 εκατ. στρ. 
στην Απογραφή). Η κατανομή αυτή στη χρήση γης στην ΕΑΕ φαίνεται να ευνοεί την κτη-
νοτροφία, καθώς το 17,1% των δικαιούχων που δηλώνουν βοσκότοπους, έχει κατοχυρώσει 
το 25% των δικαιωμάτων (Πίνακας 1). Οι διαφορές αυτές αντικατοπτρίζονται και στη μέση 
έκταση ανά χρήση γης, με 185 στρ. για τους βοσκότοπους, 52 στρ. για αροτραίες, 17 στρ. 
για δενδρώνες και 7,7 για αμπελώνες (Πίνακας 1). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη δομή 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, με πολλούς κατόχους μικρών εκμεταλλεύ-
σεων με μόνιμες φυτείες και λίγους με μεγάλους σε έκταση βοσκότοπους. Οπότε, οι 
διαφορές στο μέσο ποσό των δικαιωμάτων ανά χρήση γης ακολουθούν τη δομή αυτή, με το 
υψηλότερο ποσό κατά μέσο όρο να αφορά βοσκότοπους και το μικρότερο δενδρώνες, ενώ 
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η χρήση της διαμέσου δίνει μια καλύτερη εικόνα των διαφορών, καθώς το 50% των 
δικαιούχων με δενδρώνες έχουν δικαιώματα ως 813 € ανά δικαιούχο, ενώ στο αντίστοιχο 
ποσοστό για δικαιούχους με βοσκότοπους τα δικαιώματα είναι 2.798 € (Πίνακας 1, οι 
διαφορές των μέσων όρων είναι στατιστικά σημαντικές, one-way ANOVA F(4, 1.186.438) 
= 16.263,2, p = 0,000 τόσο μεταξύ των ομάδων όσα και μέσα στις ομάδες). 
 Η διερεύνηση της ετερογένειας των εκτάσεων των δικαιούχων αναδεικνύει τις διαφο-
ρές αυτές ακόμη περισσότερο. Έτσι, μόνο για τους αμπελώνες οι εκτάσεις κάτω από 10 
στρ. είναι σημαντικό μέρος του συνόλου (31%) ποσοστό που αντιστοιχεί όμως στο 77,3% 
των δικαιούχων, ενώ για τους δενδρώνες το αντίστοιχο ποσοστό έκτασης ανέρχεται σε 
14%, αλλά αντιστοιχεί στο 46% των δικαιούχων. Για τους δενδρώνες, το 52,7% της έκτα-
σης είναι μικρότερο από 30 στρ. και αντιστοιχεί στο 87% των δικαιούχων. Στις ετήσιες 
καλλιέργειες υπάρχει μεγαλύτερη ισοκατανομή, αλλά και πάλι παρατηρείται η ύπαρξη ενός 
μικρού σε αριθμό, αλλά πολύ σημαντικού σε έκταση κομματιού δικαιούχων με πολύ 
μεγάλες εκτάσεις για τα Ελληνικά δεδομένα. Έτσι, το 21,9% των δικαιούχων με αροτραίες 
εκτάσεις δηλώνει το 64,8% των εκτάσεων, με εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 70 στρ, 
ενώ το 4,5% (ή 13.755 αρχηγοί) δηλώνει εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 200 στρ. που 
αντιστοιχούν στο 27,5% των εκτάσεων. Στους βοσκότοπους κυριαρχούν ακόμη περισσό-
τερο μεγάλες εκμεταλλεύσεις, με το 25% των δικαιούχων να δηλώνει εκτάσεις μεγαλύ-
τερες των 200 στρ. που αντιστοιχούν στο 86% της συνολικής έκτασης.  
 Οι παραπάνω διαφορές αντικατοπτρίζονται και στις ηλικίες των δικαιούχων για τις 
διαφορετικές χρήσεις γης. Οι περισσότερο ηλικιωμένοι δικαιούχοι είναι αυτοί που δη-
λώνουν δενδρώνες (61 ετών), ενώ οι λιγότερο ηλικιωμένοι είναι αυτοί που δηλώνουν βο-
σκότοπους (55 ετών). Η διάκριση των ηλικιών σε κλάσεις δείχνει ακόμη πιο ξεκάθαρα το 
πρόβλημα της μεγάλης ηλικίας των δικαιούχων, ιδιαίτερα σε δενδρώνες και αμπελώνες, 
καθώς 39,8% των δικαιούχων που δηλώνουν δενδρώνες και 36,3% που δηλώνουν αμπε-
λώνες είναι μεγαλύτεροι των 65 ετών (21% και 19% αντίστοιχα είναι μεγαλύτεροι των 75 
ετών). Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρά μικρότερο για τους δικαιούχους που δήλωσαν αρο-
τραίες (30% μεγαλύτεροι των 65 ετών) και αυτούς που δήλωσαν βοσκότοπους (28% μεγα-
λύτεροι των 65 ετών), με το συνολικό ποσοστό να ανέρχεται σε 36,7% (και 17,5% να είναι  
 
Πίνακας 1: Πλήθος και ποσά δικαιωμάτων ανά χρήση γης 
 

Κατηγορίες 
Καλλιεργειών 

Πλήθος  
δικαιωμάτων  
ανά χρήση γης 

Έκταση (στρ.) Μ.Ο  
Έκτασης  

(στρ.) 

Δικαιώματα  
ανά χρήση γης  

(€) 

Μ.Ο δικαιω- 
μάτων  

ανά χρήση  
γης (€) 

Διάμεσος  
δικαιωμάτων  

ανά χρήση 
γης (€) Τεμάχια % N % N % 

  Ετήσιες 308.979 26,0 16.339.190 25,2 52,8 1.303.167.916 34 4.217 2.291 

  Δενδρώνες 549.488 46,3 9.669.322 14,9 17,5 1.132.433.354 30 2.061 813 

  Αμπελώνες 116.151 9,8 901.929 1,4 7,7 390.124.763 10 3.359 1.860 

  Βοσκότοποι 202.743 17,1 37.638.460 58,1 185,6 955.065.511 25 4.711 2.798 

  Λοιπές 9.082 0,8 230.437 0,4 25,3 39.672.013 1 4.368 1.865 

  Σύνολο 1.186.443 100,0 64.779.340 100,0 54,6 3.820.463.557 100 3.220 1.456 
 

Πηγή: Βάση Δεδομένων ΟΠΕΚΕΠΕ, επεξεργασία από συγγραφείς 



Ενότητα 3:  Το Νέο Περιβάλλον της Ανάπτυξης 
 

- 213 - 

μεγαλύτεροι των 75 ετών). Όσον αφορά στο φύλο, 41% των δικαιούχων είναι γυναίκες, πο-
σοστό που είναι μικρότερο μόνο σε δικαιούχους που δηλώνουν αμπελώνες και βοσκό-
τοπους (37% και στις δύο κατηγορίες). Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι οι τιμές των δικαιω-
μάτων συσχετίζονται πολύ ασθενώς και αρνητικά με την ηλικία των δικαιούχων (Pearson’s 
rh0 = -0,162, p <0,0001, N = 802.134) και το ίδιο ισχύει και για τιμές της έκτασης με την 
ηλικία (Pearson’s rh0 = -0,105, p <0,0001, N = 802.134), ενώ οι διαφορές των μέσων όρων 
των δικαιωμάτων ανά ηλικιακή κλάση είναι στατιστικά σημαντικές (one-way ANOVA F(2, 
802.134) = 8.792,85, p = 0,000 τόσο μεταξύ των ομάδων όσα και μέσα στις ομάδες).  
 Όσα ισχύουν για τις εκτάσεις ισχύουν και για τα δικαιώματα. Το 83% των εκμεταλ-
λεύσεων δηλώνει δικαιώματα που αντιστοιχούν στο 53% των συνολικών δικαιωμάτων, 
είναι οι δικαιούχοι που δηλώνουν εκμεταλλεύσεις έκτασης μικρότερης από 40 στρ. Αντί-
θετα, το 18% των δικαιούχων με εκτάσεις μεγαλύτερες των 50 στρ, έχει δικαιώματα που 
αντιστοιχούν στο 41% περίπου του συνόλου των δικαιωμάτων (Πίνακας 2). Οι τιμές των 
δικαιωμάτων συσχετίζονται πολύ ασθενώς και θετικά με την έκταση των εκμεταλλεύσεων 
(Pearson’s rh0 = 0,382, p <0,0001, N = 802.811). Η διερεύνηση των ακραίων τιμών δείχνει 
ότι 43.000 περίπου εκμεταλλεύσεις με αροτραίες έχουν δηλώσει εκτάσεις μεγαλύτερες των 
100 στρ. και μέσο όρο δικαιωμάτων 12.400€ περίπου, με χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας 
από το γενικό (53 έτη έναντι 56) και 1.291 εκμεταλλεύσεις έχουν δηλώσει εκτάσεις μεγα-
λύτερες των 500 στρ. και μέσο όριο ηλικίας ακόμη χαμηλότερο (49 έτη), ενώ βρέθηκαν και 
149 εκμεταλλεύσεις που δήλωσαν εκτάσεις μεγαλύτερες από 1.000 στρ., με μέσο όρο δι-
καιωμάτων 52.500€ περίπου και μέσο όρο ηλικίας ακόμη χαμηλότερο (48 έτη), οι περισ-
σότεροι από τις οποίες έχουν έδρα τις ΠΕ Έβρου, Σερρών, Λάρισας και Θεσσαλονίκης. 
Στην τελευταία αυτή κατηγορία πολύ μεγάλων εκμεταλλεύσεων έχουν δηλωθεί και 18 
εκμεταλλεύσεις με δενδρώνες (κυρίως στη Λακωνία) και 5 εκμεταλλεύσεις με αμπελώνες, 
δείχνοντας ότι πιθανώς να υπάρχει μια τάση μεγέθυνσης των εκμεταλλεύσεων. Σημαντικές 
είναι και οι διαφορές στο μέσο όρο των δικαιωμάτων για τις διαφορετικές ηλικιακές κλάσεις 
(και οι διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές), με τους δικαιούχους που είναι μικρότερης 
ηλικίας από τα 40 να δηλώνουν δικαιώματα 3.822€ κατά μέσο όρο, αυτοί που είναι ηλικίας  
 
Πίνακας 2: Πλήθος και ποσά δικαιωμάτων ανά κατηγορία έκτασης 
 

Έκταση Πλήθος 
δικαιωμάτων % Μέσος όρος 

δικαιωμάτων (€) 
Διάμεσος 

δικαιωμάτων (€) 
% Συνόλου 

δικαιωμάτων 

< 10 στρ 491.540 41,4 1.857,9 688,8 23,9 

10 - 20 στρ 237.859 20,1 2.169,9 1.079,8 13,5 

20 - 30 στρ 126.244 10,6 2.859,7 1.711,8 9,5 

30 - 40 στρ 72.171 6,1 3.529,6 2.348,5 6,7 

40 - 50 στρ 45.283 3,8 4.120,2 2.986,0 4,9 

> 50 στρ 213.139 18,0 7.451,3 5.593,2 41,6 

Total 1.186.236 100,0 3.220,1 1.456,1 100,0 
 

Πηγή: Βάση Δεδομένων ΟΠΕΚΕΠΕ, επεξεργασία από συγγραφείς 
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40-65 ετών να δηλώνουν 2.849€ κατά μέσο όρο και αυτοί που είναι μεγαλύτεροι των 65 να 
δηλώνουν 1.872 € κατά μέσο όρο. Το εύρημα αυτό φαίνεται να συνδέεται αφενός με το είδος 
των εκμεταλλεύσεων ανά ηλικιακή κλάση (οι περισσότερο ηλικιωμένοι αρχηγοί διατηρούν 
κυρίως εκμεταλλεύσεις με δενδρώνες και αμπελώνες), αφετέρου με τις μεγαλύτερες εκτάσεις 
που δηλώνονται από τους νεαρότερους αρχηγούς, γεγονός που ίσως συνδέεται με μια τάση 
περισσότερο “επαγγελματικών εκμεταλλεύσεων” που διατηρούν οι πιο νεαροί αρχηγοί. 
 

Χωρικές Διαφοροποιήσεις 
 

Όπως είναι αναμενόμενο, οι χωρικές διαφοροποιήσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε επί-
πεδο ΠΕ (Πίνακας 3). Στις μεγαλύτερες σε έκταση ΠΕ απαντώνται και οι περισσότερες εκ-
μεταλλεύσεις, με πρώτη τη ΠΕ Ηρακλείου με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη ΠΕ (64.000 
περίπου, με δεύτερη ΠΕ τη Μεσσηνία με 45.000 δικαιούχους, Πίνακας 3). Το είδος των 
χρήσεων γης παίζει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο, με την ΠΕ Λάρισας, όπου δηλώνεται η 
μεγαλύτερη έκταση καλλιεργειών με σχεδόν 5.000.000 στρ. να είναι 4η σε αριθμό δικαιού-
χων. Ο μικρότερος αριθμός δικαιούχων έχει δηλωθεί σε μικρές σε έκταση ή/και πληθυσμό 
ΠΕ, όπως Ευρυτανία, Λευκάδα και Κεφαλονιά (λιγότεροι από 2500). Οι περισσότερο ηλι-
κιωμένοι δικαιούχοι καταγράφηκαν στη ΠΕ Λευκάδας (67 ετών κατά μέσο όρο) και ακο-
λουθούν οι ΠΕ Κέρκυρας και Αττικής. Στις ΠΕ αυτές και το ποσοστό των δικαιούχων που 
είναι μεγαλύτεροι των 65 ετών ξεπερνά το 50% (στις ΠΕ Λευκάδας και Κέρκυρας) ή είναι 
πολύ κοντά στο 50%. Αντίθετα, οι ΠΕ με το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας είναι της Πέλλας 
(52 χρονών), Καστοριάς (53 χρονών) και Πιερίας (54 χρονών), όπου και το ποσοστό των 
δικαιούχων που είναι νεότεροι από 40 ετών είναι μεγαλύτερο από τον εθνικό μέσο όρο 
(12%) και φτάνει το 21% στην ΠΕ Πέλλας (Πίνακας 3). Διαφοροποιήσεις με βάση το φύλο 
είναι επίσης σημαντικές, καθώς σε έξι ΠΕ οι γυναίκες δικαιούχοι είναι περισσότερες από 
τους άντρες (στις ΠΕ Ιωαννίνων, Κοζάνης, Λέσβου, Σάμου, Φωκίδας και Χίου), με το 
υψηλότερο ποσοστό να καταγράφεται στη ΠΕ Χίου.  
 Η σύγκριση με τα δεδομένα της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2009 δείχνει ότι 
στην πλειονότητα των ΠΕ οι δικαιούχοι της ΕΑΕ είναι συστηματικά περισσότεροι από τους 
κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων που καταγράφηκαν στην Απογραφή. Συνολικά για τη 
χώρα, οι δικαιούχοι της ΕΑΕ είναι 12% περισσότεροι. Μόνο σε 13 ΠΕ είναι λιγότεροι, σε 
μερικές μάλιστα σημαντικά λιγότεροι, όπως στην Άρτα (-68%) και στην Ευρυτανία (-54%). 
Ο μεγαλύτερος αριθμός δικαιούχων ΕΑΕ θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως απότέλεσμα 
μεγάλου αριθμού κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έχουν τόπο μόνιμης κατοικίας 
διαφορετικό από την έδρα της εκμετάλλευσης και έτσι δεν κατα-γράφονται στην Απογραφή, 
αλλά και από το γεγονός που έχει ήδη αναφερθεί, περιπτώσεων όπου σε μια γεωργική 
εκμετάλλευση αντιστοιχούν δύο ή περισσότεροι δικαιούχοι ΕΑΕ. Παρόμοιες διαφορές 
παρατηρούνται και στη συνολική έκταση, που είναι πολύ μεγαλύτερη στις εκμεταλλεύσεις 
των δικαιούχων της ΕΑΕ, αλλά το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγηθεί και από τις μεγαλύτερες 
εκτάσεις βοσκοτόπων που δηλώθηκαν για να μπορούν οι δικαιούχοι να δικαιολογήσουν το 
ζωικό κεφάλαιο τους. Το φαινόμενο αυτό φαίνεται να δείχνει μια βασική πολιτική επιλογή 
στη διανομή των επιδοτήσεων, το να “μην χαθεί ούτε €”, που σημαίνει ότι σε πολλές περι-
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πτώσεις στο παρελθόν, αλλά από ότι φαίνεται και σήμερα, η προτεραιότητα ήταν η απόδοση 
των ποσών των ενισχύσεων στους δικαιούχους χωρίς εξαντλητικούς ελέγχους (οι Kizos κ.α. 
(2014) παρουσιάζουν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από την Κρήτη). 
 Η σύγκριση των δικαιωμάτων με την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) από 
την Αγροτική παραγωγή (Πίνακας 3) δείχνει σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στην 
ΑΠΑ και στο μέσο όρο των δικαιωμάτων ανά ΠΕ (οι τιμές του μέσου όρου των 
δικαιωμάτων συσχετίζονται ασθενώς και θετικά με την ΑΠΑ, Pearson's rh0 = 0,244, p 
<0,001, N = 51). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ΠΕ Αττικής με τη 2η υψηλότερη 
τιμή ΑΠΑ, αλλά με πολύ χαμηλό μέσο όρο δικαιωμάτων, ενώ στην ΠΕ Κιλκίς ισχύει το 
αντίθετο, με πολύ χαμηλή ΑΠΑ και πολύ υψηλό μέσο όρο δικαιωμάτων. Οι διαφορές 
αυτές φαίνεται να αντικατοπτρίζουν το ότι η ΕΑΕ ενισχύει καλλιέργειες και εκτροφές «μη 
παραγωγικές» όσον αφορά τουλάχιστον την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας και 
την εξάρτηση από το «ιστορικό» μοντέλο υπολογισμού των ενισχύσεων. 
 
Πίνακας 3: Πλήθος δικαιούχων, στατιστικά ηλικίας, στατιστικά αξίας δικαιωμάτων και 

διαφορές από Απογραφή 2000 ανά Νομαρχιακή Ενότητα  
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ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 8 64,1 25,0 12,5 2.116 767 10.316    
ΑΙΤΩΛΟΑΚ/ΝΙΑΣ 40.818 58,5 33,7 15 2.539 814 92.266 25,6 164,5 206 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 16.737 60,2 36,9 10 1.721 822 67.821 7,1 56,3 161 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 10.308 63,7 47,1 9 1.413 648 30.287 -12,8 112,2 85 
ΑΡΤΑΣ 9.320 62,2 43,6 9 1.503 704 49.101 -17,3 132,8 72 
ΑΤΤΙΚΗΣ 7.308 64,3 49,1 5 1.115 393 80.847 -68,4 -30,3 368 
ΑΧΑΙΑΣ 20.722 61,9 43,2 11 2.268 901 34.601 -13,2 76,3 216 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 17.140 61,9 44,0 9 3.032 1.396 65.460 3,2 48,4 226 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4.035 54,8 21,7 14 3.648 1.344 77.888 18,9 21,4 25 
ΔΡΑΜΑΣ 7.299 54,6 24,8 19 4.295 1.805 83.237 35,2 180,6 96 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 14.379 61,5 39,5 8 876 352 30.152 7,1 19,6 84 
ΕΒΡΟΥ 16.223 58,7 33,3 10 4.301 2.376 92.249 14,5 64,5 95 
ΕΥΒΟΙΑΣ 17.131 63,3 47,0 7 1.292 511 81.292 -28,4 12,8 168 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1.056 55,2 25,9 18 2.398 1.193 35.287 -53,4 891,9 8 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 7.813 63,3 43,9 7 2.196 1.188 31.049 20,8 15,6 21 
ΗΛΕΙΑΣ 30.480 61,5 40,4 10 1.807 780 93.294 -3,6 19,1 283 
ΗΜΑΘΙΑΣ 13.486 55,1 26,1 19 2.961 1.221 137.434 3,4 53,6 250 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 64.301 59,4 36,1 11 2.333 1.204 96.981 50,1 28,3 280 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 4.618 59,9 36,6 12 2.929 951 128.724 -26,9 350,8 55 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20.075 58,1 35,2 14 4.280 1.903 169.251 6,6 47,7 243 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5.036 59,4 35,3 10 2.706 1.265 105.307 -36,5 477,4 88 
ΚΑΒΑΛΑΣ 11.586 57,3 31,4 15 2.301 885 389.224 7,5 126,0 106 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 17.105 57,7 32,6 14 4.284 2.488 77.619 27,1 121,6 120 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3.145 53,1 15,4 14 2.582 998 107.751 5,1 67,7 48 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12.490 65,8 51,5 4 1.191 879 38.468 -11,7 -4,8 29 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2.354 60,2 40,1 14 2.427 800 32.004 -49,6 20,3 44 
ΚΙΛΚΙΣ 12.599 59,1 38,7 13 4.593 2.312 82.502 19,1 47,8 83 
ΚΟΖΑΝΗΣ 10.775 57,6 32,4 14 3.735 1.659 112.198 -3,5 58,5 72 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 17.529 60,7 39,8 11 2.349 859 43.586 -0,2 41,2 99 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 8.021 59,5 36,2 10 1.103 407 29.302 0,7 18,1 76 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 23.904 60,1 38,6 12 1.945 984 38.597 19,5 124,4 124 
ΛΑΡΙΣΑΣ 33.592 57,2 32,2 15 4.551 2.235 158.241 41,4 171,3 501 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 21.121 60,6 39,4 11 1.556 881 45.035 57,3 50,1 108 
ΛΕΣΒΟΥ 21.376 60,9 40,7 11 1.476 556 46.221 19,4 4,8 73 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2.138 66,9 55,1 5 996 548 19.810 -42,7 36,9 7 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 12.663 59,9 39,4 11 3.493 1.091 105.369 -12,0 123,8 124 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 45.181 63,9 46,6 7 1.569 768 39.888 56,2 62,7 147 
ΞΑΝΘΗΣ 9.904 54,8 24,5 17 3.018 1.488 91.603 22,2 185,7 73 
ΠΕΛΛΑΣ 19.001 52,6 20,8 21 3.120 1.307 165.807 12,9 186,2 269 
ΠΙΕΡΙΑΣ 12.265 54,5 24,0 18 3.595 2.423 144.153 35,0 59,8 102 
ΠΡΕΒΕΖAΣ 6.687 62,5 44,3 8 2.158 1.043 71.595 -12,1 426,1 79 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 23.619 57,6 32,7 17 2.803 1.174 69.497 78,4 60,6 70 
ΡΟΔΟΠΗΣ 18.279 55,6 27,4 17 3.392 2.174 96.039 35,3 130,5 88 
ΣΑΜΟΥ 8.819 61,6 42,3 10 430 192 17.133 24,9 49,4 19 
ΣΕΡΡΩΝ 27.524 56 28,4 17 4.003 1.807 172.193 38,7 96,5 177 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12.600 56,7 28,4 14 3.210 1.440 97.000 19,3 327,6 88 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 24.760 60,5 39,5 10 3.679 1.501 80.424 20,0 44,1 211 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6.146 56,1 27,4 15 3.371 1.583 68.207 -1,0 84,3 68 
ΦΩΚΙΔΑΣ 4.741 62,9 44,9 7 1.605 458 96.741 -27,8 127,2 32 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 14.189 59,1 37,6 13 2.604 978 126.248 21,4 46,2 84 
ΧΑΝΙΩΝ 25.129 61,5 41,1 10 2.049 1.023 44.226 21,7 29,3 112 
ΧΙΟΥ 5.276 59,3 34,4 11 453 133 27.638 0,1 67,1 37 

Σύνολο 802.811 59,5 36,7 12 2.609 1.059 389.224 12,0 86,3 6.300 
 

Πηγή: Βάση Δεδομένων ΟΠΕΚΕΠΕ, Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας και Περιφερειακοί Οικο-
νομικοί Λογαριασμοί από www.statistics.gr, επεξεργασία από συγγραφείς 

 

http://www.statistics.gr/
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Συζήτηση και Συμπεράσματα 
 

Η ερευνητική προσέγγιση 

Η εργασία αυτή εξέτασε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
που λαμβάνουν ΕΑΕ, των κατόχων τους, καθώς και χωρικές διαφοροποιήσεις τους. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν την έκταση των εκμεταλλεύσεων, τις χρήσεις γης, 
την ηλικία των κατόχων και τα ατομικά τους δικαιώματα. Περισσότερα δεδομένα σχετικά 
με τη διαχείριση των εκμεταλλεύσεων θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα, καθώς μια σειρά από 
εργασίες που βασίζονται σε εμπειρικές έρευνες αναφέρουν ότι πολλές φορές ο/η ιδιοκτήτης 
και ο/η διαχειριστής δεν είναι πάντα το ίδιο πρόσωπο (π.χ. Kizos et al., 2011; Σαφιλίου & 
Παπαδόπουλος, 2004; Gidarakou, 1999; Kasimis et al., 2010). Σε αυτές τις έρευνες φαί-
νεται επίσης ότι αν και τυπικά η μεταβίβαση της γης γίνεται σε μεγάλη ηλικία, ουσιαστικά, 
η μεταβίβαση της διαχείρισης έχει ήδη πραγματοποιηθεί, είτε μέσω ενοικίασης, είτε με με-
ταβίβαση σε άλλα μέλη της οικογένειας. Τέτοιου είδους δεδομένα θα μπορούσαν να μειώ-
σουν τις πολύ μεγάλες ηλικίες που παρατηρούνται, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αφορούν 
«ενεργούς» αγρότες, χωρίς αυτό βέβαια να συνεπάγεται ότι ο μέσος όρος των ηλικιών θα 
έπεφτε αισθητά. Δεδομένα για τις πρακτικές διαχείρισης θα ήταν επίσης πολύ σημαντικά, 
όπως η ατομική και οικογενειακή εργασία και η χρήση εργατών. Οι Kasimis & Papadopou-
los (2005) έχουν αναδείξει τη σημασία τέτοιων πρακτικών στην Ελλάδα σήμερα για την 
αναπαραγωγή και τη δυνατότητα μεγέθυνσης των εκμεταλλεύσεων. 
 
Η Ετερογένεια των χαρακτηριστικών των εκμεταλλεύσεων 

Αν και τα σχετικά δεδομένα προέρχονται από διαφορετικές πηγές, τα ευρήματα του Μωυ-
σίδη (1986, 2001) από προηγούμενες Απογραφές Γεωργίας – Κτηνοτροφίας και τα δεδο-
μένα των δικαιούχων της ΕΑΕ φαίνεται να δείχνουν μια τάση αύξησης των μεγάλων και 
των πολύ μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με το ποσοστό των εκμεταλλεύσεων με 
έκταση μεγαλύτερη από 100 στρ. να είναι 3,3% το 1951 (και 18,2% της έκτασης), 4,6% το 
1961 (με 20% της έκτασης), 5% το 1971 (με 24,7% της έκτασης), 6,3% το 1981 (με 33,2% 
της έκτασης) και 10% το 1991 (με 44% της έκτασης). Την ίδια περίοδο το ποσοστό των 
μικρών εκμεταλλεύσεων μένει σχετικά σταθερό και πάνω από 20%. 
 Οι μεγάλες αυτές εκμεταλλεύσεις είναι κυρίως με αροτραίες καλλιέργειες, καθώς οι 
βοσκότοποι δεν λαμβάνονται υπόψη στη συζήτηση αυτή, αλλά καταγράφηκαν και ορι-
σμένες εκμεταλλεύσεις με δενδρώνες –κυρίως ελαιώνες‒ και με αμπελώνες, όπου αξίζει να 
σημειωθεί ότι εκμεταλλεύσεις με έκταση μεγαλύτερη από 1.000 στρ. είναι μεσαίες προς 
μεγάλες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Χωρικά, οι εκμεταλλεύσεις αυτές απαντώνται κυρίως σε 
πεδινές εκτάσεις, όπως φαίνεται από τις ΠΕ όπου βρίσκονται. 
 Η φυσική γεωγραφία όμως της χώρας παραμένει ιδιαίτερα σημαντική για την 
αγροτική παραγωγή (Καρανικόλας & Μαρτίνος, 1999; Ανθοπούλου 2001). Οι επίπεδες 
εκτάσεις με δημόσια αρδευτικά δίκτυα είναι εξ ορισμού περισσότερο ευνοημένες σε σχέση 
με επικλινείς, άνυδρες περιοχές και αυτό αντανακλάται στο είδος και στην έκταση των 
εκμεταλλεύσεων αλλά και στο ποσό των ενισχύσεων που δίνονται στους παραγωγούς από 
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την ΕΕ. Το γεγονός ότι η γεωγραφία αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό πολιτικών 
για τον αγροτικό χώρο και την ύπαιθρο είναι αρνητικό για την αποτελεσματικότητα των 
ενισχύσεων, καθώς οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες και σημαντικές και από τα διαθέσιμα 
δεδομένα δεν φαίνεται να μπορεί κανείς να μιλήσει για «μια» αγροτική παραγωγή στην 
Ελλάδα, αλλά για πολλές διαφορετικές που σχετίζονται με το είδος των χρήσεων γης και τη 
φυσική γεωγραφία της χώρας. 
 
Η αποτελεσματικότητα της πολιτικής της Ενιαίας Αποδεσμευμένης Ενίσχυσης 

 Είναι αποτελεσματική η πολιτική της ΕΑΕ; Η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα 
εξαρτάται από τους στόχους της. Ένας από τους βασικούς στόχους της πολιτικής της ΕΑΕ 
είναι η εισοδηματική ενίσχυση των Ευρωπαίων παραγωγών στα πλαίσια των διεθνών 
υποχρεώσεων της Ένωσης και της προσπάθειας εκτατικοποίησης της παραγωγής. Όσον 
αφορά στην εισοδηματική ενίσχυση, τα δεδομένα δείχνουν ότι πράγματι σημαντικά ποσά 
διατίθενται σε παραγωγούς σε ετήσια βάση. Η κατανομή των ενισχύσεων ευνοεί σαφώς τις 
μεσαίες και μεγάλες εκμεταλλεύσεις εις βάρος των περισσότερων και μικρότερων, αλλά 
αυτό είναι κάτι αναμενόμενο, γιατί η πλειονότητα των εκμεταλλεύσεων είναι μικρού 
μεγέθους. Η ύπαρξη πολλών μικρών εκμεταλλεύσεων δενδρώνων και αμπελώνων φαίνεται 
να είναι ένα χαρακτηριστικό που δεν θα μεταβληθεί εύκολα ή σε μεγάλο βαθμό, καθώς 
πολλές από αυτές τις εκμεταλλεύσεις αποτελούν για τους κατόχους τους περιουσιακό 
οικογενειακό στοιχείο και όχι «εκμετάλλευση» με τη στενά οικονομική έννοια του όρου. 
Όπως το είχε διατυπώσει ο Δαμιανάκος (2001) για αυτούς η κατοχή γης και η ενασχόληση 
με την αγροτική παραγωγή είναι μια «κοινωνική κατάσταση» ή κάτι που «είσαι» και όχι 
κάτι που «κάνεις» (οι Kizos et al. (2012) καταγράφουν τη συμβολική σημασία των 
ελαιώνων για τους κατόχους τους). Παρόλα αυτά, η ενίσχυση των μεγάλων και πολύ 
μεγάλων εκμεταλλεύσεων είναι πολύ σημαντική και εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη 
σκοπιμότητα της απόδοσης τέτοιων ποσών μόνο στη βάση της έκτασης και ιστορικά 
καταγεγραμμένων παραγωγικών δεδομένων. 
 Η επιλογή αυτή της Ελλάδας, να υιοθετήσει το λεγόμενο “ιστορικό” μοντέλο υπολο-
γισμού των δικαιωμάτων σε σχέση με το λεγόμενο “περιφερειακό” (με το οποίο τα επιμε-
ρους ατομικά δικαιώματα της ίδιας περιφέρειας θα έχουν την ίδια αξία, Πέζαρος, 2008), 
δείχνει ορισμένες από τις κεντρικές επιλογές παρέμβασης στον αγροτικό τομέα και κόσμο. 
Το περιφερειακό μοντέλο φαίνεται να προσφέρει πλεονεκτήματα που σχετίζονται (Πέ-
ζαρος, 2008) με λιγότερες διοικητικές και οικονομικές δυσκολίες στην εφαρμογή του και 
εξομάλυνση των εισοδηματικών διαφορών μεταξύ των δικαιούχων, ενώ αποφεύγεται ο κίν-
δυνος μετατροπής των δικαιωμάτων σε «χρηματιστηριακό» είδος. Τα Κράτη Μέλη που 
έχουν εφαρμόσει συνδυασμούς του περιφερειακού και του ιστορικού μοντέλου (όλα στην 
Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη) έχουν σχετικά ομοιόμορφη παραγωγική βάση, κι επομένως, 
οι διαφορές στην αξία των ατομικών δικαιωμάτων δεν είναι σημαντικές μεταξύ των δύο 
μοντέλων σύμφωνα με τον Πέζαρο (2008). Στην Ελλάδα αντίθετα, οι διαφορές αυτές θα 
ήταν σημαντικές, καθώς σύμφωνα με τον Πέζαρο (2008) “η αναγωγή σε ανά εκτάριο 
ενίσχυση μεταξύ π.χ. βάμβακος, καπνού, και σιτηρών, θα διέφεραν πολύ, πράγμα που θα 
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συνεπαγόταν έντονη αναδιανομή των ενισχύσεων μεταξύ παραγωγών ή/και κλάδων παρα-
γωγής”. Η επιλογή αυτή όμως, δηλ. το “ιστορικό” μοντέλο, φαίνεται να αναπαράγει προ-
ϋπάρχουσες ανισότητες στις διαρθρώσεις και στη δομή της γεωργικής παραγωγής σε μια 
περιοχή, το οποίο αντικατοπτρίζεται καθαρά στις διαφορές μεταξύ ΠΕ (π.χ. ΠΕ Λάρισας, 
Έβρου, Κιλκίς, Σερρών και Θεσσαλονίκης με μ.ο. πάνω από 4.000 €/δικαιούχο) και στο 
εσωτερικό τους. Έτσι, διατηρούνται και αναπαράγονται δίκτυα εξάρτησης και πολιτικής 
πατρωνίας και ουσιαστικά επιβραβεύονται πολύ εντατικές καλλιέργειες (κυρίως το βαμ-
βάκι) σε σχέση με περισσότερο εκτατικές. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες αγροτικές 
κινητοποιήσεις γίνονται στις ΠΕ όπου συναντώνται οι υψηλότεροι μέσοι όροι ενισχύσεων 
και οι υψηλότερες ακραίες τιμές. Με αυτή την έννοια, το σύστημα της ΕΑΕ όπως έχει 
εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει τις εσωτερικές διαφορές 
και αναπαράγει προηγούμενες “αδικίες” και στρεβλώσεις στην κατανομή των ενισχύσεων. 
 Όσον αφορά στην εκτατικοποίηση και στη μείωση των εισροών, τα δεδομένα που 
χρησιμοποιήθηκαν εδώ δεν προσφέρουν πληροφορίες για την εγκατάλειψη ή/και τις 
καλλιεργητικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται. Αν και σαφώς υπάρχει θεωρητική σχέση 
μεταξύ αύξησης της έντασης της παραγωγής και στις παραγωγικές ενισχύσεις, καθώς μέχρι 
ένα σημείο όσο μεγαλύτερη η παραγωγή τόσο υψηλότερη η ενίσχυση, η αντίθετη σχέση, η 
μείωση δηλαδή των εισροών με την αποσύνδεση της ενίσχυσης, δεν είναι ακόμη τεκμη-
ριωμένη. Ακόμη και οι έλεγχοι της λεγόμενης «πολλαπλής συμμόρφωσης» δεν είναι τέ-
τοιοι ώστε να ελέγχουν πραγματικά τις ποσότητες των εισροών, αλλά –το πιο σημαντικό- 
και το είδος τους. Η ανάγκη πολύ περισσότερο αναλυτικών ελέγχων είναι εδώ εμφανής στο 
πλαίσιο μέτρων και προγραμμάτων που θα μοιάζουν περισσότερο με τα σημερινά αγρο-
περιβαλλοντικά προγράμματα και θα θέτουν συγκεκριμένους στόχους εισροών.  
 Οι συζητήσεις για την επόμενη περίοδο (όπου η εφαρμογή “περιφερειακού” μοντέλου 
είναι υποχρεωτική), φανερώνουν και πάλι τέτοιες στρεβλώσεις και την πολιτική δύναμη 
που έχουν αποκτήσει παραγωγοί και περιοχές. Στην επόμενη περίοδο, την ώρα που 
γράφονται αυτές οι γραμμές, προκρίνεται ένα μοντέλο 3 “Περιφερειών”, μιας για αρο-
τραίες καλλιέργειες (με 43€/στρ. τιμή αναφοράς), μιας για μόνιμες φυτείες (με 50,5€/στρ. 
τιμή αναφοράς) και μιας για βοσκότοπους (με 25€/στρ. τιμή αναφοράς). Αυτό το μοντέλο, 
συνεχίζει να μη λαμβάνει υπόψη του τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων 
και τον γεωγραφικό χώρο (π.χ. μεταξύ παραγωγών αροτραίων καλλιεργειών σε πεδιάδα με 
αρδευτικό δίκτυο και σε ορεινές εκτάσεις ή νησιά χωρίς δυνατότητα άρδευσης), ενώ δεν 
θέτει και διαφοροποιήσεις με βάση την ένταση των διαφορετικών χρήσεων στη χρήση των 
πόρων (π.χ. μεταξύ καλαμποκιού ή βαμβακιού και σιταριού). Ταυτόχρονα, για 11 καλ-
λιέργειες/εκτροφές προτείνεται η επαναφορά της λεγόμενης «συνδεδεμένης» ενίσχυσης.  
 Συμπερασματικά, η πολιτική της ΕΑΕ αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική και φιλόδοξη 
προσπάθεια από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναθεωρήσει την αγροτική της 
πολιτική. Σύμφωνα με τον Πέζαρο (2008), ένα άλλο θετικό της σημείο είναι η κατάδειξη 
ότι τελικώς “η αγορά είναι εκείνη που προσδιορίζει τη μορφή αναδιάρθρωσης των 
καλλιεργειών και όχι οι κρατικο-διοικητικοί σχεδιασμοί και παρεμβάσεις”. Παρόλα αυτά, 
φαίνεται ότι η σύνδεση με παραγωγικά και περιβαλλοντικά κριτήρια θα μπορούσε να την 
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καταστήσει πολύ περισσότερο αποτελεσματική και στοχευμένη σε εκμεταλλεύσεις και 
δικαιούχους που θα είναι διατεθειμένοι να εκτατικοποιήσουν την παραγωγή τους και να 
τηρήσουν συγκεκριμένα πρότυπα ασφάλειας και εισροών και όχι αδιάκριτα σε όλους.  
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Περίληψη  
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών και των απόψεων 
των φιστικοκαλλιεργητών της Αίγινας ως προς τη συμβολή της εν λόγω καλλιέργειας στη 
βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Για τον σκοπό αυτό διαμοιράστηκε ειδικά διαμορφωμένο 
ερωτηματολόγιο σε 274 καλλιεργητές φιστικιάς στην Αίγινα, επιχειρώντας μια ομαδο-
ποίησή τους με βάση τις απόψεις τους σχετικά με τη συμβολή της φιστικοκαλλιέργειας στη 
βιώσιμη ανάπτυξη της νήσου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, καταδεικνύονται 
τέσσερις ομάδες καλλιεργητών: οι υποστηρικτές, οι μετριοπαθείς, οι επικοινωνιακοί και οι 
εν δυνάμει υποστηρικτές. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος του δείγ-
ματος εκτιμά θετικά τη συμβολή της φιστικοκαλλιέργειας στην ανάπτυξη της περιοχής και 
την εκλαμβάνει ως μια δυναμική καλλιέργεια με προοπτικές. Μικρότερο ποσοστό αποτε-
λούν οι καλλιεργητές που επιθυμούν να υιοθετήσουν καινοτόμες δράσεις μέσα από συνέρ-
γειες. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη χάραξη στρατη-
γικών ενίσχυσης του ρόλου της φιστικοκαλλιέργειας στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Βιώσιμη ανάπτυξη, φιστικοκαλλιέργεια, καινοτομία, Αίγινα. 
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Abstract 

The pistachio cultivation in the island of Aigina (Greece):  
Contribution to sustainable development and prospects,  

based on the pistachio cultivators views 
 

The aim of this study is to investigate the characteristics of the pistachio cultivators of the 
island of Aegina and their opinion about the contribution of the pistachio cultivation in 
sustainable development. For this purpose a specially designed questionnaire was distributed 
to 274 pistachio cultivators in Aegina. According to the results, four groups of cultivators are 
formed: the supporters, the modest, the communicators and the potential supporters. More 
specifically, the largest part of the cultivators evaluates positively the contribution of pistachio 
cultivation in the development of the area and they consider it as a dynamic cultivation with 
potential. A smaller percentage is cultivators who would adopt innovative actions through 
synergies. These characteristics can provide the basis for formulating strategies to strengthen 
the role of pistachio cultivation in sustainable local development. 
 

Key-words: Sustainable development, pistachio cultivation, innovation, Aegina. 
 
 

Εισαγωγή 
 

Ο αγροτικός τομέας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς παραγωγής της πα-
γκόσμιας οικονομίας και ο ρόλος του έχει αναγνωριστεί ευρέως στην αειφορία, στην κοι-
νωνική και οικονομική συνοχή των περιοχών, αλλά και στην αντιμετώπιση των περιβαλ-
λοντικών προβλημάτων (Giaoutzi and Stratigea, 2009). 
 Ο αγροτικός τομέας παρέχει το υπόβαθρο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών, μέ-
σω της ανάπτυξης μιας σειράς δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της πολυλειτουργικής αξιο-
ποίησης της υπαίθρου. Η πολυλειτουργική γεωργία δεν περιορίζει τη μονόπλευρη καλλιέρ-
γεια ή παραγωγή κάποιων προϊόντων, αλλά οδηγεί σε πολλαπλά κανάλια επιχειρηματικών 
δράσεων, τα οποία συνδέονται με την αγροτική απασχόληση. Παράλληλα, συμβάλλει στη 
διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της «ταυτότητας» των αγρο-
τικών περιοχών. Επίσης, αποτελεί τον θεματοφύλακα της ανθρώπινης υγείας, φροντίζοντας 
για την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών αγροτικών προϊόντων.  
 Ένα σημαντικό χωρικό πεδίο προώθησης του παραπάνω προτύπου βιώσιμης ανά-
πτυξης, με κύριο μέλημα τη διαφύλαξη του φυσικού τοπίου, της ιστορικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, προκειμένου αυτά να 
παραδοθούν και στις επόμενες γενιές, αποτελούν οι νησιωτικές περιοχές. Τα τελευταία 
χρόνια παρατηρείται ένα έντονο διεθνές ενδιαφέρον για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών, 
αναδεικνύοντας την ευθραυστότητα, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (μικρό 
μέγεθος, απομόνωση, πλούσιο πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον). Οι πολιτικές βιώσιμης 
ανάπτυξης στα μικρά νησιωτικά κράτη και τα νησιωτικά συμπλέγματα θεωρούνται επιβε-
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βλημένες, καθώς αφενός οι νησιωτικές περιοχές περιλαμβάνουν πολύτιμους φυσικούς πό-
ρους, αφετέρου η γεωγραφική τους θέση και η ιδιοσυστασία τους συμβάλλουν στην περι-
βαλλοντική υποβάθμισή τους (Σπιλάνης, 2005). 
 Στο πλαίσιο της προσπάθειας για διατήρηση και ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης 
της τοπικής κοινωνίας εντάσσεται και το λεγόμενο «καλάθι της Περιφέρειας», όπου περι-
λαμβάνει το σύνολο των χαρακτηριστικών προϊόντων της κάθε Περιφέρειας, τα οποία καλ-
λιεργούνται παραδοσιακά, αναδεικνύουν την ταυτότητα της περιοχής, έχουν ισχυρή εικόνα 
και φήμη και μπορούν ν’ αποτελέσουν πόλο έλξης για την αγροτική ανάπτυξη της πε-
ριοχής. Ειδικότερα, το προϊόν της φιστικιάς περιλαμβάνεται στο καλάθι της Περιφέρειας 
Αττικής και το οποίο συνδέεται με το νησί της Αίγινας, όπου καλλιεργείται η «Αιγινήτικη» 
ποικιλία και αποτελεί την κύρια καλλιέργεια του νησιού. 
 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών και των 
απόψεων των φιστικοκαλλιεργητών της Αίγινας ως προς τη συμβολή της εν λόγω καλλιέρ-
γειας στη βιώσιμη ανάπτυξη της νήσου. Παράλληλα, διερευνάται η πρόθεσή τους να ακο-
λουθήσουν εγχειρήματα βιώσιμων καλλιεργητικών πρακτικών, καθώς και οι προσδοκίες 
τους σχετικά με τις προοπτικές της φιστικοκαλλιέργειας. 
 

 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
 

 Ένας μικρός αριθμός ερευνών έχουν πραγματοποιηθεί για τη διερεύνηση της 
συμβολής της φιστικοκαλλιέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών, με κύρια περιοχή 
μελέτης το Ιράν.  
 Οι Tayari et al. (2012) διερεύνησαν την επίδραση των κοινωνικο-οικονομικών χαρα-
κτηριστικών των φιστικοκαλλιεργητών της πόλης Rafsanjan του Ιράν στη βιώσιμη διαχεί-
ριση του εδάφους. Τα αποτελέσματα επεσήμαναν θετική σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης 
και των τεχνικών γνώσεων του δείγματος με τη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους, ενώ 
αρνητική σχέση παρατηρήθηκε μεταξύ της ηλικίας και της εργασιακής εμπειρίας σε σχέση 
με τις βιώσιμες καλλιεργητικές πρακτικές. Επίσης, διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ 
των εκτάσεων που καλλιεργούνταν βιώσιμα και του ακαθάριστου ετήσιου εισοδήματος.  
 Ομοίως, οι Lashgarara et al. (2012) στην ίδια περιοχή μελέτης εξέτασαν τρόπους εκ-
παίδευσης των φιστικοκαλλιεργητών, στοχεύοντας στη βελτίωση της παραγωγικής διαδι-
κασίας της καλλιέργειας της φιστικιάς. Οι καλλιεργητές του δείγματος θεώρησαν επιθυ-
μητή τη βελτίωση των διαδικασιών σε όλα τα στάδια της εμπορίας και έθεσαν σε σημαντι-
κή σπουδαιότητα τον σχεδιασμό κατάλληλων πολιτικών για τη δημιουργία και επέκταση 
τοπικών δικτύων μάρκετινγκ με βάση τα παγκόσμια πρότυπα. Προτάθηκαν, επίσης, πολι-
τικές έρευνας, εκπαίδευσης και επικοινωνίας των καλλιεργητών.  
 O Sedaghat (2006) επεδίωξε να αναλύσει την οικονομική βιωσιμότητα της παραγωγής 
και της επεξεργασίας των φιστικιών στο Ιράν, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακρο-
πρόθεσμο επίπεδο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι μόνο βραχυπρόθεσμα ήταν 
βιώσιμη η καλλιέργεια για τους αγρότες, ενώ για τους χονδρεμπόρους και τους εξαγωγείς 
διαπιστώθηκε οικονομική βιωσιμότητα, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. 
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 Παρατηρώντας οι Asadi et al. (2005) ότι οι παραγωγοί του Ιράν πωλούν τα φιστίκια 
τους σε χαμηλές τιμές, επεσήμαναν την αποτελεσματικότητα της χρήσης των e-business 
τεχνολογιών, προσδοκώντας πρόσβαση στη διεθνή αγορά και παράλληλη αύξηση των 
κερδών των παραγωγών και των επιχειρήσεων.  
 Παράλληλα, στη διεθνή βιβλιογραφία συναντώνται μελέτες για τη χρήση των υπο-
προϊόντων του φιστικιού ως βιοκαύσιμο (Demiral et al., 2009; Lua et al., 2003), τροφή 
ζώων (Ghasemi et al., 2012; Shamsaddini-Bafti et al., 2004) και φαρμακευτικό παρασκεύα-
σμα (Kamrani et al., 2007), προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικοί ρύποι από την 
καλλιέργεια και να αυξηθούν τα οικονομικά οφέλη των παραγωγών. Η δημιουργία 
καινοτόμων προϊόντων, όπως φαρμακευτικά προϊόντα από την αξιοποίηση των φύλλων και 
του καρπού της φιστικιάς, καθώς και προϊόντα από καρπούς, όπως γλυκίσματα, γαλακτο-
κομικά προϊόντα, φιστικέλαιο, αλλαντικά, καλλυντικά, δύνανται να συντελέσουν στην 
ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας. 
 
Η παραγωγή φιστικιού  
 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το έτος 2011, την πρώτη θέση στην 
παγκόσμια παραγωγή φιστικιού καταλάμβανε το Ιράν, τη δεύτερη θέση οι ΗΠΑ και την 
τρίτη θέση η Τουρκία. Στη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών, σημειώθηκε σχεδόν 
διπλασιασμός της παραγόμενης ποσότητας του Ιράν και των ΗΠΑ, ενώ στην ελληνική 
παραγωγή παρατηρήθηκαν μικρές αυξομειώσεις. 
 
Πίνακας 1.  Παραγόμενες ποσότητες (σε τόνους) των κυριότερων χωρών παραγωγής 

φιστικιού στον κόσμο για τα έτη 2006-2011 
 

Χώρες 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Ιράν 472.097 446.647 446.647 446.647 315.500 250.000 
Η.Π.Α. 201.395 236.775 161.025 126.100 188.696 107.955 
Τουρκία 112.000 128.000 81.795 120.113 73.416 110.000 
Κίνα 74.000 58.000 45.000 40.000 38.000 36.000 
Συρία 55.610 57.471 61.484 52.600 52.066 73.183 
Ιταλία 10.801 9.170 3.110 2.000 2.782 1.024 
Ελλάδα 9.580 8.998 10.124 8.100 8.148 8.223 
Αφγανιστάν 4.203 3.830 3.000 4.300 4.200 2.457 

 

Πηγή: Eurostat, 2011 
 
 Στον επόμενο πίνακα αναφέρονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις, η παραγωγή και η 
απόδοση παραγόμενης ποσότητας ανά στρέμμα φιστικιού στις ελληνικές Περιφέρειες, με 
έτος αναφοράς το 2012. Παρατηρείται ότι την πρώτη θέση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις 
και την παραγόμενη ποσότητα κατείχε η Περιφέρεια Αττικής, ενώ τη δεύτερη θέση η 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Αντίθετα, την υψηλότερη απόδοση παραγωγής ανά στρέμμα 
κατείχε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.  
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Πίνακας 2.  Εκτάσεις, παραγωγή και απόδοση καλλιέργειας, στις ελληνικές Περιφέρειες 
όπου καλλιεργούν φιστίκια 

 

Έτος 2012 Φιστικιές 
Διοικητικές Περιφέρειες Εκτάσεις Παραγωγή Απόδοση 

Σύνολο Χώρας 40.501 7.091 0.18 
Κεντρική Μακεδονία 3.377 0.845 0.25 
Ανατολική Μακεδονία& Θράκη 0.72 0.17 0.24 
Δυτική Μακεδονία 0.50 0.20 0.40 
Θεσσαλία 2.935 0.582 0.20 
Στερεά Ελλάδα 16.670 2.743 0.16 
Πελοπόννησος 0.254 0.52 0.20 
Αττική 17.000 2.805 0.17 
Βόρειο Αιγαίο 0.50 0.1 0.02 
Νότιο Αιγαίο 0.13 0.3 0.23 
Κρήτη 0.80 0.3 0.29 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εκτάσεις: στρέμματα, Παρα-
γωγή: τόνοι, Απόδοση: τόνοι/στρέμματα 

 
 

Η περιοχή μελέτης 
 

Η Αίγινα βρίσκεται στο κέντρο του Σαρωνικού κόλπου, 16,5 ναυτικά μίλια από το λιμάνι 
του Πειραιά και συνδέει την Στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο, το Ιόνιο και το Αιγαίο 
Πέλαγος. Έχει έκταση 83 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 13.056 κατοίκους 
(www.elstat.gr). Διοικητικά ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής, Αντιπεριφέρεια Νήσων.  
 Η φιστικοκαλλιέργεια αποτελεί την κύρια καλλιέργεια του νησιού (Chitzanidis, 
2010). Σύμφωνα με την τελευταία δημοσίευση της απογραφής γεωργίας κτηνοτροφίας του 
δήμου Αίγινας του έτους 1997 από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., στο νησί καλλιεργούνται 1.526 εκ-
μεταλλεύσεις φιστικιάς, με καλλιεργούμενη έκταση 5.730,1 στρέμματα και αριθμό φιστι-
κόδεντρων 135.265. 
 Το 1996 το “φιστίκι Αιγίνης” καταχωρήθηκε ως προϊόν ΠΟΠ (Προστατευόμενης 
Ονομασίας Προέλευσης) στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. Ωστόσο, ο χαρακτηρισμός του 
προϊόντος ως ΠΟΠ, σύμφωνα με την άποψη του πρόεδρου του αγροτικού συνεταιρισμού 
φιστικοπαραγωγών Αίγινας, δεν έχει προσφέρει τις αναμενόμενες ωφέλειες, γεγονός που 
πιθανόν να οφείλεται και στην «ελληνοποίηση» των φιστικιών που εισάγονται από άλλες 
χώρες. Αποτέλεσμα είναι να πλήττονται τόσο τα έσοδα των παραγωγών όσο και να τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των καταναλωτών, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς συστή-
ματα ιχνηλασιμότητας.  
 Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι παραγόμενες ποσότητες και οι τιμές αγοράς του 
αγροτικού συνεταιρισμού φιστικοπαραγωγών Αίγινας, για τα έτη 2007 έως 2012. Ο εν 
λόγω αγροτικός συνεταιρισμός αποτελεί τον μοναδικό συνεταιρισμό στο νησί και αριθμεί 

http://www.elstat.gr/
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360 ενεργά μέλη. Κύρια δραστηριότητά του είναι η συγκέντρωση από τους Αιγινήτες πα-
ραγωγούς-συνεταίρους του Φιστικιού Αιγίνης, η επεξεργασία του και η εμπορία του 
χονδρικώς και λιανικώς (www.aeginaportal.gr/katalogos-epixeireseon). Ο συνεταιρισμός 
προμηθεύεται ανά έτος γύρω στο 25% της παραγόμενης ποσότητας του νησιού (προφορική 
συνέντευξη με τον πρόεδρο του συνεταιρισμού κ Σταμπουλή Νικόλαο), ενώ παράλληλα η 
τιμή που προσφέρει είναι αυξημένη γύρω στο 30% συγκριτικά με τις τιμές που προσφέ-
ρουν στους παραγωγούς οι έμποροι εντός και εκτός Αίγινας. Επισημαίνεται ότι ο συνεται-
ρισμός απορροφά ένα μικρό σχετικά μερίδιο της συνολικής παραγωγής, σε συνάρτηση με 
το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας του δέντρου. Το γεγονός αυτό οφείλεται αφενός στις 
δυνατότητες που διαθέτει ο συνεταιρισμός αναφορικά με την απορρόφηση και διάθεση του 
προϊόντος στην αγορά και αφετέρου στη μεγάλη διάρκεια της περιόδου αποπληρωμής των 
μελών του που δύναται να αγγίζει τα δύο χρόνια. Αντίθετα, οι έμποροι, αν και προσφέρουν 
χαμηλότερη τιμή στους παραγωγούς, αποπληρώνουν σε διάστημα μικρότερο των τεσσά-
ρων μηνών, με αποτέλεσμα να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής. Το 2011 
η μέση τιμή παραγωγού στην ελληνική αγορά ήταν 5,09 και η αντίστοιχη τιμή παραγωγού 
για τα μέλη του συνεταιρισμού φιστικοπαραγωγών Αίγινας 7,60, αυξημένη κατά 25,1% σε 
σχέση με τη μέση τιμή του Έλληνα παραγωγού. Παράλληλα, την ίδια χρονική περίοδο η 
τιμή πώλησης στο ράφι κυμαινόταν από 12 έως 18 ευρώ. Συγκρίνοντας τις τιμές, διαπιστώ-
νεται μεγάλη ψαλίδα μεταξύ των τιμών που λαμβάνει ο παραγωγός (μέλος συνεταιρισμού 
ή μη) και των τιμών που καταβάλλει ο καταναλωτής.  
 
Πίνακας 3.  Ποσότητες αγοράς (ανοικτών και κλειστών) φιστικιών και αντίστοιχες τιμές 

από τον αγροτικό συνεταιρισμό φιστικοπαραγωγών Αίγινας 
 

Έτος Ποσότητα 
φιστικιού 
(ανοικτά) 

Τιμή 
φιστικιού 
(ανοικτά) 

Μέσες ετήσιες τιμές 
παραγωγού                        

στην ελληνική αγορά 
(ανοικτά) 

Ποσότητα 
φιστικιού 
(κλειστά) 

Τιμή 
φιστικιού 
(κλειστά) 

Σύνολο 
ποσοτήτων 

2012 177.218 7,10 Μη Διαθέσιμες 14.563 3,50 191.781 
2011 32.449 7,60 5,09 3.580 3,70 36.026 
2010 35.310 8,10 6,04 3.816 3,70 39.126 
2009 170.779 8,10 5,77 17.483 3,50 188.262 
2008 17.648 8,00 5,95 3.220 3,50 20.868 
2007 86.658 7,00 4,96 8.648 3,50 95.306 

 

Πηγή: Αγροτικός συνεταιρισμός φιστικοπαραγωγών Αίγινας. Ποσότητες: ανά τόνο. Τιμές: ανά κιλό. 

 
Μεθοδολογία 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των χαρακτηριστικών των φιστικοκαλ-
λιεργητών της Αίγινας, καθώς και των απόψεών τους ως προς τη συμβολή της εν λόγω 
καλλιέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη της νήσου. Παράλληλα, διερευνήθηκε η πρόθεσή τους 
να ακολουθήσουν εγχειρήματα βιώσιμων καλλιεργητικών πρακτικών, καθώς και οι 
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προσδοκίες τους για τις προοπτικές της φιστικοκαλλιέργειας.  
 Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας καταρτίστηκε ειδικά διαμορφωμένο ερωτη-
ματολόγιο, το οποίο αποστάλθηκε στα ενεργά μέλη του συνεταιρισμού, καθώς και σε μη 
μέλη. Η επιλογή του δείγματος που αφορούσε στα μη μέλη του συνεταιρισμού πραγματο-
ποιήθηκε με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας.  
 Η συλλογή του πρωτογενούς ερευνητικού υλικού πραγματοποιήθηκε κατά την 
περίοδο Απριλίου-Αυγούστου 2013. Το σύνολο του δείγματος αφορούσε τελικά 274 φι-
στικοκαλλιεργητές, εκ των οποίων οι 149 ήταν μέλη του συνεταιρισμού (αποτελώντας το 
54,4% του συνόλου των ενεργών μελών του συνεταιρισμού) και οι 125 μη μέλη.  
 Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από ερωτήσεις κλειστού τύπου και διακρινόταν σε 
τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιείχε ερωτήσεις που αφορούσαν τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων. Η δεύτερη ενότητα περιείχε ερωτήσεις σχετικά με την 
καλλιέργεια της φιστικιάς, τον τρόπο προώθησης του προϊόντος στην αγορά, καθώς και τον 
βαθμό ικανοποίησης των καλλιεργητών από τις τιμές πώλησης. Με τις ερωτήσεις της 
τρίτης ενότητας διερευνήθηκαν οι τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης σε σχέση με τη 
φιστικοκαλλιέργεια, όπου οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια κλίμακα Likert 
5 σημείων (1 = καθόλου, 5 = πάρα πολύ). Τέλος, στην εν λόγω ενότητα περιέχονταν ερω-
τήσεις σχετικά με τις προσδοκίες των ερωτηθέντων, καθώς και την πρόθεσή τους να πα—
ράγουν καινοτόμα προϊόντα με βάση το φιστίκι.  
 Για την τμηματοποίηση των παραγωγών ακολουθήθηκε η μέθοδος ανάλυσης κατά 
συστάδες (cluster analysis). Στόχος της ανάλυσης ήταν η ομαδοποίηση των παρατηρήσεων, 
έτσι ώστε να εντοπιστούν διαφορετικές ομάδες καλλιεργητών με βάση τις απόψεις τους 
σχετικά με τη συμβολή της φιστικοκαλλιέργειας στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη. Στη 
συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε η συσσωρευτική ιεραρχική ανάλυση σε συστάδες 
με τη μέθοδο του μέσου δεσμού μεταξύ των ομάδων (Σιάρδος, 2004).  
 Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα 
SPSS 21.0. 
 

 
Αποτελέσματα 
 

Με βάση την περιγραφική στατιστική ανάλυση (Πίνακας 4), προέκυψε ότι ο μέσος καλ-
λιεργητής του δείγματος είναι άνδρας, ηλικίας κατά μέσο όρο 51 ετών, έγγαμος με δύο παι-
διά, χαμηλού μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτος δημοτικού), κατά κύριο επάγγελμα αγρό-
της, με μέσο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€, από το οποίο το 25% προέρχεται 
από τη φιστικοκαλλιέργεια, καλλιεργώντας κατά μέσο όρο 4 στρέμματα, ενώ στην περί-
πτωση παραχώρησης της καλλιέργειας σε τρίτους έως 20 στρέμματα. Για το έτος 2010, η 
παραγόμενη ποσότητα κυμάνθηκε από 100 κιλά έως 8.000, με μέσο όρο τα 500 κιλά. 
Αντίστοιχα, το 2011, η παραγόμενη ποσότητα κυμάνθηκε από 50 κιλά έως 5.000, με μέσο 
όρο τα 225 κιλά. Τέλος, το 2012 που θεωρείται έτος, κατά το οποίο παρατηρήθηκε υπερ-
παραγωγή, η παραγόμενη ποσότητα κυμάνθηκε από 150 κιλά έως 15.000, με μέσο όρο τα 
1000 κιλά.  
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Πίνακας 4. Δημογραφικά χαρακτηριστικά  
 

 Ποσοστό % Μέσος όρος 
Φύλο Άνδρες 68,6  

Γυναίκες 31,4 
Ηλικία 51 έτη 

Οικογενειακή 
κατάσταση 

Έγγαμοι 71,5  
Μη έγγαμοι (άγαμοι, χήροι, διαζευγμένοι, 
σε συμβίωση) 

28,5 

Αριθμός παιδιών 2 παιδιά 
Μορφωτικό 
επίπεδο  

Καθόλου σχολείο 0,7  
Δημοτικό 25,2 
Γυμνάσιο 13,1 
Τεχνικό λύκειο 12,8 
Λυκείο 20,1 
ΙΕΚ 6,6 
Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ 19,3 
Μεταπτυχιακές Σπουδές /Διδακτορικό 
δίπλωμα 

2,2 

Eτήσιο 
οικογενειακό 
εισόδημα σε 
ευρώ 

Ως 10.000 33,6  
10.001-20.000 32,8 
20.001-30.000 21,2 
30.001-40.000 9,1 
40.001-50.000 1,1 
50.001 και πάνω 2,2 

Επάγγελμα  Φιστικοπαραγωγός /αγρότης 24,1  
Ιδιωτικός Υπάλληλος 12 
Ελεύθερος επαγγελματίας 18,2 
Φοιτητής 2,2 
Χονδρεμπόριο /Λιανεμπόριο φιστικιών 3,3 
Δημόσιος Υπάλληλος 6,9 
Συνταξιούχος 22,6 
Άνεργος 3,3 
Οικιακά 7,3 

Στρέμματα με φιστικιές (που καλλιεργούνται από τους ίδιους) 4 στρέμματα 
Αριθμός φιστικόδεντρων (που καλλιεργούνται από τους ίδιους) 120 δέντρα 
Παραγωγή φιστικιού το έτος 2010 500 κιλά 
Παραγωγή φιστικιού το έτος 2011 225 κιλά 
Παραγωγή φιστικιού το έτος 2012 1000 κιλά 
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 Στη συνέχεια, τμηματοποιήθηκε ο πληθυσμός των καλλιεργητών του δείγματος σε 
διακριτές συστάδες με βάση τις απόψεις τους απέναντι στην οικονομική, κοινωνική και πε-
ριβαλλοντική διάσταση της φιστικοκαλλιέργειας. Στον πίνακα 5 που ακολουθεί σκιαγρα-
φείται το προφίλ των μελών της κάθε συστάδας.  
 
Πίνακας 5. Δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των μελών των συστάδων 
 

Συστάδες 1η 2η 3η 4η 
% Ανδρών/Γυναικών 70,6%/29,4% 68,4%/31,6% 64,6%/34,4% 73,7%/26,3% 
Μ.Ο. ηλικίας  54 έτη 49 έτη 52 έτη 49 έτη 
Μορφωτικό επίπεδο  Χαμηλό Μέσο Χαμηλό Μέσο 
Ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα  10.000-20.000 €  10.000€  10.000€  10.000€  

Επαγγελματική 
απασχόληση  Συνταξιούχοι Συνταξιούχοι Συνταξιούχοι Αγρότες 

Μ.Ο. καλλιεργούμενων 
εκτάσεων  4,5 στρέμματα 3 στρέμματα 3 στρέμματα 4 στρέμματα 

Μ.Ο. καλλιεργούμενων 
δέντρων  150 δέντρα 100 δέντρα 120 δέντρα 100 δέντρα 

Μ.Ο. παραγωγής 2012  1100 κιλά 850 κιλά 1000 κιλά 850 κιλά 
 
1η συστάδα: Οι υποστηρικτές  
Η πρώτη συστάδα αριθμεί 119 άτομα και αποτελεί τον μεγαλύτερο αριθμό των καλλιερ-
γητών, με ποσοστό 43,4% του συνόλου των ερωτηθέντων. Οι καλλιεργητές της πρώτης 
συστάδας, πιθανόν επηρεασμένοι από τη στροφή του πληθυσμού προς τον πρωτογενή 
τομέα, εμφανίζονται ως υποστηρικτές της καλλιέργειας της φιστικιάς, εκλαμβάνοντας αυτή 
ως μια δυναμική καλλιέργεια, με προοπτικές (42% σε μεγάλο βαθμό). Συγχρόνως η πλειο-
νότητα των ερωτηθέντων (81,5%) πιστεύει ότι η καλλιέργεια της φιστικιάς επιδρά θετικά 
στην οικονομική ανάπτυξη της Αίγινας (πολύ 37% και πάρα πολύ 44,5%). Ειδικότερα, το 
42,1% θεωρεί την καλλιέργεια της φιστικιάς ως ένα ιδιαίτερο σημαντικό μέσο μείωσης της 
ανεργίας, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και συγκράτησης των νέων στον τόπο τους. 
Παράλληλα, είναι μέτρια ικανοποιημένοι (64,8%) από τις τιμές πώλησης του προϊόντος και 
θεωρούν μέτρια ικανοποιητικό το εισόδημα από την εν λόγω καλλιέργεια (37%). 
 Το υψηλότερο ποσοστό (58%) εκτιμά ιδιαίτερα θετικά τη συμβολή της φιστικιάς στη 
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Συγχρόνως, τα μέλη της πρώτης συστάδας εκφρά-
ζονται θετικά όσον αφορά τις βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης της καλλιέργειας. Το 74,8% 
υποστηρίζει σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό τη δημιουργία φραγμάτων, ενώ το 55,5% τίθεται υπέρ 
της δημιουργίας μονάδων αφαλάτωσης για την άρδευση των καλλιεργειών. Παράλληλα, υπο-
στηρίζεται, σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό, η χρησιμοποίηση των αποβλήτων των φιστικιών ως 
εδαφοβελτιωτικό (39,5%), ενώ σε μικρότερο βαθμό η χρήση των κούφιων φιστικιών 
(αφρός) ως τροφή ζώων (39,5%). Συγχρόνως, το 44,5% εκφράζεται θετικά για τη χρησιμο-
ποίηση των ξύλων και των κλαδιών φιστικιάς ως βιοκαύσιμο. 
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 Οι περισσότεροι καλλιεργητές (46,2%) είναι αρνητικοί ως προς τη συνεργασία τους με 
άλλους φιστικοπαραγωγούς στην Ελλάδα για την προώθηση του προϊόντος. Ωστόσο, εμφα-
νίζονται σε μεγάλο βαθμό θετικοί (38,7%) ως προς τη διαρκή εκπαίδευση σε θέματα καλλιέρ-
γειας και προώθησης των φιστικιών. Επιπρόσθετα, δεν θεωρούν αποτελεσματική την εμπλο-
κή των δημόσιων φορέων στην ανάπτυξη της καλλιέργειας (31,1%). 
 Παρατηρείται, επίσης, ότι το 40,3% πιστεύει ότι οι επιστημονικές έρευνες που ανέδει-
ξαν τις ωφέλειες στην υγεία από την κατανάλωση φιστικιού έχουν συμβάλει μέτρια στην 
αύξηση της ζήτησής του. Αντίθετα, ιδιαίτερα θετική κρίνει το 53,5% τη συμβολή του Φεστι-
βάλ φιστικιού στην προώθηση του τοπικού προϊόντος. Παράλληλα, το 42% θεωρεί ότι η 
διαφήμιση του προϊόντος μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του γα-
στρονομικού τουρισμού, συνεπώς στην ανάπτυξη του νησιού. Τέλος, το μεγαλύτερο πο-
σοστό της πρώτης συστάδας (54,6%) θεωρεί θετική τη συνεργασία με πανεπιστημιακές 
ομάδες, πιστεύοντας σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό στη δυνατότητα δημιουργίας καινοτόμων 
προϊόντων (46,2%). 
 
2η συστάδα: Οι μετριοπαθείς  
Η δεύτερη συστάδα αριθμεί 57 άτομα και αποτελεί το 20,8% του συνόλου των ερωτηθέ-
ντων. Τα μέλη της δεύτερης συστάδας σκιαγραφούν με σκεπτικισμό τις προοπτικές της 
καλλιέργειας και παρουσιάζουν ενδοιασμούς ως προς τη συμβολή της στη βιώσιμη τοπική 
ανάπτυξη.  
 Το 49,1% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η καλλιέργεια της φιστικιάς επηρεάζει την 
οικονομική ανάπτυξη της Αίγινας, αλλά όχι σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό, ενώ όμοιο ποσοστό 
(49,1%) διαβλέπει μέτριες προοπτικές από την παραγωγή/επεξεργασία του φιστικιού ως επι-
χειρηματική δραστηριότητα. Παράλληλα, το 38,6% συμφωνεί ότι η καλλιέργεια της φιστικιάς 
μπορεί να αποτελέσει μέσο μείωσης της ανεργίας, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και 
συγκράτησης των νέων στον τόπο τους, σε μικρό, ωστόσο, βαθμό. 
 Συγχρόνως, η πλειονότητα της δεύτερης συστάδας, όπως και της πρώτης, είναι μέτρια 
ικανοποιημένη από τις τιμές πώλησης του προϊόντος (42,1%), ενώ το 35,5% κρίνει 
ιδιαίτερα ικανοποιητικό το εισόδημα από την καλλιέργεια της φιστικιάς. 
 Το υψηλότερο ποσοστό (42,1%) θεωρεί πολύ σημαντική τη συμβολή της στη διατήρηση 
του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, το 38,6% εκφράζεται ιδιαίτερα θετικά για τη δη-
μιουργία φραγμάτων για την επαναχρησιμοποίηση βρόχινου νερού και τον εμπλουτισμό 
των πηγαδιών. Επιπρόσθετα, το 45,6% συμφωνεί με την αφαλάτωση, εκτιμώντας την, 
ωστόσο, ως μια μέτρια βιώσιμη λύση για την άρδευση των καλλιεργειών. Ομοίως, ως με-
τρια λύση θεωρεί την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων της φιστικιάς ως βελτιωτικό εδά-
φους σε άλλες καλλιέργειες (45,6%). Αρνητικοί, ωστόσο, παρουσιάζονται οι περισσότεροι 
παραγωγοί (το 28,1% συμφωνεί ισόποσα λίγο έως καθόλου) αφενός στη χρήση των κούφιων 
φιστικιών (αφρός) για τροφή ζώων, αφετέρου στη χρήση των ξύλων και των κλαδιών του 
δέντρου ως βιοκαύσιμο (το 28,1% συμφωνεί λίγο).  
 Το 75,4% δηλώνει πως δεν συνεργάζεται με άλλους φιστικοπαραγωγούς στην Ελλάδα 
για την προώθηση του προϊόντος, ενώ το 52,6% θεωρεί αρκετά σημαντική τη διαρκή εκπαί-
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δευση σε θέματα καλλιέργειας και προώθησης του προϊόντος. Επίσης, το 36,8% θεωρεί σε 
μικρό βαθμό αποτελεσματική την εμπλοκή των δημόσιων φορέων στην ανάπτυξη της καλ-
λιέργειας του φιστικιού.  
 Το 64,9% της συστάδας αυτής πιστεύει ότι οι επιστημονικές έρευνες που ανέδειξαν τις 
ωφέλειες στην υγεία από την κατανάλωση φιστικιού έχουν συμβάλει σε μικρό βαθμό στην 
αύξηση της ζήτησής του. Αντίθετα, σε ποσοστό 66,7%, θεωρούν ότι η προώθηση του προϊό-
ντος μπορεί να επιτευχθεί τόσο μέσα από τη διοργάνωση του Φεστιβάλ φιστικιού, όσο και 
μέσω του γαστρονομικού τουρισμού (61,4%), αλλά σε μέτριο βαθμό. Επιπρόσθετα, ποσο-
στό 66,7%, συμφωνεί σε μέτριο βαθμό με τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων από φι-
στίκια, θεωρώντας ότι η συνεργασία με πανεπιστημιακές ομάδες μπορεί να οδηγήσει σε 
μεγάλο βαθμό προς την κατεύθυνση αυτή (40,4%). 
 
3η συστάδα: Οι επικοινωνιακοί 
Η τρίτη συστάδα αριθμεί 48 άτομα και αποτελεί το 17,5% του συνόλου των ερωτηθέντων. 
Οι ίδιοι εφαρμόζουν πολιτικές επικοινωνίας και συνεργασίας με τους αναπτυξιακούς φο-
ρείς.  
 Το 35,4% υποστηρίζει ότι η καλλιέργεια της φιστικιάς επηρεάζει σε μέτριο βαθμό την 
οικονομική ανάπτυξη της Αίγινας. Παράλληλα το 43,8% διαβλέπει αρκετές προοπτικές στην 
παραγωγή και επεξεργασία του φιστικιού ως επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, 
το 35,4% υποστηρίζει ότι η καλλιέργεια της φιστικιάς είναι σε θέση να συμβάλει σε μεγάλο 
βαθμό στη μείωση της ανεργίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ωστόσο, όπως 
και οι παραγωγοί των δύο προηγούμενων συστάδων, είναι μέτρια ικανοποιημένοι από τις 
τιμές πώλησης του φιστικιού (45,8%) και κρίνουν όχι ιδιαίτερα ικανοποιητικό το εισόδημα 
από την καλλιέργεια της φιστικιάς (37,5%). 
 Το υψηλότερο ποσοστό (35,4%) εστιάζει στην ιδιαίτερα σημαντική συμβολή της φιστι-
κιάς στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Οι ερωτηθέντες, με ποσοστό 33,3%, κρί-
νουν ιδιαίτερα σημαντική τη δημιουργία φραγμάτων για την επαναχρησιμοποίηση βρό-
χινου νερού και τον εμπλουτισμό των πηγαδιών. Συγχρόνως, οι παραγωγοί πιστεύουν ότι η 
αφαλάτωση αποτελεί μια βιώσιμη λύση για την άρδευση των καλλιεργειών και συμφωνούν 
σε μεγάλο βαθμό (35,4%) με τη δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης. Ως προς την επανα-
χρησιμοποίηση των αποβλήτων της φιστικιάς, το 25% ισόποσα θεωρεί ως μια αρκετά έως 
πολύ καλή λύση τη χρήση τους ως βελτιωτικό εδάφους σε άλλες καλλιέργειες.  Παράλληλα, 
οι περισσότεροι καλλιεργητές, με ποσοστό 27,1%, συμφωνούν σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό με 
τη χρήση των κούφιων φιστικιών ως τροφή ζώων. Αντίθετα, το 52,1% δεν θεωρεί ελκυστική 
τη χρήση ξύλων και κλαδιών του δέντρου ως βιοκαύσιμο. 
 Ποσοστό 31,3% δηλώνει ότι επικοινωνεί σε μεγάλο βαθμό με τους άλλους φιστικοπα-
ραγωγούς στην Ελλάδα για την καλλιέργεια και την προώθηση του προϊόντος. Συγχρόνως, 
ποσοστό 33,3% κρίνει μέτρια αποτελεσματική την εμπλοκή των δημόσιων φορέων στην ανά-
πτυξη της καλλιέργειας του φιστικιού. Αντίθετα, δεν εκτιμάται ιδιαίτερα (37,5%) η διαρκής 
εκπαίδευση σε θέματα καλλιέργειας και προώθησης των φιστικιών.  
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 Το 43,8% πιστεύει ότι οι πρόσφατες επιστημονικές έρευνες που ανέδειξαν τα οφέλη 
στην υγεία από την κατανάλωση φιστικιού έχουν συμβάλει μέτρια στην αύξηση της ζήτησής 
του. Οι περισσότεροι παραγωγοί αποτιμούν πολύ θετικά το Φεστιβάλ φιστικιού και τη συμ-
βολή του στην προώθηση του τοπικού προϊόντος (45,8%). Παράλληλα, το 45,8% υπο-
στηρίζει ότι η διαφήμιση του φιστικιού μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του 
γαστρονομικού τουρισμού. Επιπρόσθετα, οι καλλιεργητές της τρίτης συστάδας, με ποσο-
στό 37,5%, πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων από φιστί-
κια, θεωρώντας ότι η καινοτομία μπορεί να συμβάλει στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, κυ-
ρίως μέσω της συνεργασίας με πανεπιστημιακές ομάδες (54,2%). 
 
4η συστάδα: Οι εν δυνάμει υποστηρικτές 
Τα μέλη της τέταρτης συστάδας (19 άτομα) αποτελούν μόλις το 6,9% του συνόλου των 
ερωτηθέντων.  
 Το 36,8% υποστηρίζει ότι η καλλιέργεια της φιστικιάς επηρεάζει σε μέτριο βαθμό την 
οικονομική ανάπτυξη της Αίγινας. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό (42,1%) θεωρεί ότι σε 
ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό η συγκεκριμένη καλλιέργεια μπορεί να συμβάλει στη μείωση της 
ανεργίας και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, ενώ παράλληλα εκφράζεται ιδιαίτε-
ρα θετικά ως προς τις προοπτικές της καλλιέργειας ως επιχειρηματική δραστηριότητα 
(31,6%). Παράλληλα, το μεγαλύτερο ποσοστό (63,2%) δηλώνει ότι είναι από καθόλου έως 
λίγο ικανοποιημένο με τις τιμές πώλησης των προϊόντων, σε αντίθεση με τα μέλη των υπο-
λοίπων τριών συστάδων, τα οποία εξέφρασαν μεγαλύτερη ικανοποίηση. Συγχρόνως το 
31,6% βρίσκει το εισόδημα από την καλλιέργεια της φιστικιάς λίγο και μέτρια ικανοποιητικό, 
αντίστοιχα. 
 Το υψηλότερο ποσοστό (36,8%) εκτιμά ιδιαίτερα θετικά τη συμβολή της φιστικιάς 
στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, το 68,4% υποστηρίζει σε ιδιαί-
τερα μεγάλο βαθμό τη δημιουργία φραγμάτων. Όσον αφορά την τεχνική της αφαλάτωσης 
παρατηρείται διάσταση απόψεων, με αποτέλεσμα το 26,3% να μην συμφωνεί καθόλου με 
την προτεινόμενη μέθοδο και ένα ακόμη 26,3% να την υποστηρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. 
Ως προς τις προτεινόμενες μεθόδους επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων, η μέθοδος που 
υποστηρίζεται σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό είναι η χρήση των αποβλήτων ως τροφή ζώων 
(42,1%).  
 Τα μέλη της τέταρτης συστάδας, με ποσοστό 42,1%, εκφράζουν τη μη πρόθεσή τους να 
συνεργαστούν με άλλους παραγωγούς για την προώθηση του προϊόντος, ενώ ομοίως (42,1%) 
δεν θεωρούν καθόλου αποτελεσματική την εμπλοκή των δημοσίων φορέων στην ανάπτυξη 
της καλλιέργειας. Αντίθετα, το 42,1% παρουσιάζεται ιδιαίτερα σε μεγάλο βαθμό δεκτικό στη 
δια βίου εκπαίδευση σε θέματα καλλιέργειας και προώθησης του προϊόντος. 
Το 31,6% πιστεύει ότι οι επιστημονικές έρευνες που ανέδειξαν τις ωφέλειες στην υγεία από 
την κατανάλωση φιστικιού έχουν συμβάλει σε μικρό βαθμό στην αύξηση της ζήτησής του. 
 Αντίθετα, θεωρούν ότι η διοργάνωση του Φεστιβάλ φιστικιού, όπως και ο γαστρονο-
μικός τουρισμός, μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω προώθηση του εν λόγω προϊό-
ντος σε σημαντικό βαθμό. Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό (36,8%) θεωρεί ότι η συνερ-
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γασία με πανεπιστημιακές ομάδες μπορεί να επιδράσει καθοριστικά στη δημιουργία καινο-
τόμων προϊόντων, καθώς για τα μέλη της συστάδας αυτής η καινοτομία μπορεί να συμ-
βάλει στην τοπική ανάπτυξη σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό (31,6%). 
 
 

Συζήτηση - Συμπεράσματα  
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο μέσος καλλιεργητής φιστικιάς στην Αίγινα 
είναι άνδρας, με μέσο ηλικιακό όρο τα 51 έτη και απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Το μέσο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τα 20.000 ευρώ, εκ του οποίου μόνο 
το 25% προέρχεται από τη φιστικοκαλλιέργεια, γεγονός που αποδεικνύει ότι είναι ένα 
είδος καλλιέργειας που δεν αποδίδει σε μεγάλο βαθμό οικονομικά οφέλη στους παραγω-
γούς, κάτι το οποίο ισχυρίζονται και οι ίδιοι. 
 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης κατά συστάδες, τα μέλη της πρώτης 
συστάδας (υποστηρικτές) θεωρούν τη φιστικιά ως δυναμική καλλιέργεια, που μπορεί να 
συμβάλει στην ανάπτυξη του νησιού, συνδυάζοντας την παράδοση με την καινοτομία. 
Αντίθετα, τα άτομα που απαρτίζουν τη δεύτερη συστάδα (μετριοπαθείς) εμφανίζονται 
λιγότερο αισιόδοξα, ενώ εκφράζουν ενδοιασμούς στην αποτίμηση των ωφελειών της καλ-
λιέργειας. Τα μέλη της τρίτης συστάδας (επικοινωνιακοί) προσβλέπουν στην επικοινωνία 
και στην αποτελεσματικότητα της συνεργασίας τους με αναπτυξιακούς φορείς, θεωρώντας 
ότι μπορούν να αποτελέσουν συνδετικούς ιστούς της βιωσιμότητας της καλλιέργειας και 
της νησιωτικότητας. Τέλος, οι εν δυνάμει υποστηρικτές της τέταρτης συστάδας έχουν ως 
κύριο χαρακτηριστικό την αισιοδοξία για τις προοπτικές της καλλιέργειας ως επιχειρη-
ματική δραστηριότητα. Παράλληλα, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες τρεις συστάδες, είναι 
ιδιαίτερα θετικοί στη σύναψη συνεργασίας με πανεπιστημιακά ιδρύματα, ενώ δεν είναι 
ευχαριστημένοι από το εισόδημα που αποφέρει η καλλιέργεια και τις τιμές των προϊόντων. 
Ωστόσο, τα γενικότερα ευρήματα επιτρέπουν ίσως κάποια περιθώρια αισιοδοξίας για μια 
δυνητική μελλοντική στροφή προς την κατεύθυνση της πρώτης συστάδας. 
 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την ανάπτυξη των αγροτικών-νησιωτικών περιοχών 
μεγαλύτερη σημασία έχει η ύπαρξη μιας διακριτής ομάδας αγροτών, οι οποίοι θα δρα-
στηριοποιούνται σε τέτοιο βαθμό, ώστε να συμβάλουν δυναμικά στην ανάπτυξη της πε-
ριοχής και να αποτελέσουν πρότυπα ενεργούς δράσης, παρά η εφαρμογή προγραμμάτων 
οικονομικής στήριξης. Επομένως, η επιτυχία ενός προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματική κινητοποίηση των ανθρώπινων πό-
ρων. Οι παραγωγοί της τέταρτης συστάδας, λόγω της θετικής τους στάσης απέναντι στον 
ρόλο της καινοτομίας και στις προοπτικές της καλλιέργειας ως επιχειρηματική δραστηριό-
τητα, μπορούν να συμβάλουν στη δυναμική εξέλιξη της καλλιέργειας της φιστικιάς. Επί-
σης, το γεγονός ότι η κύρια επαγγελματική τους δραστηριότητα είναι η γεωργία, σε συν-
δυασμό με το υψηλότερο μορφωτικό τους επίπεδο συγκριτικά με τους παραγωγούς των 
υπολοίπων συστάδων, μπορεί να τους δραστηριοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό, προσδο-
κώντας σε άμεσο οικονομικό όφελος. 
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 Το φιστίκι, ως προϊόν ΠΟΠ μπορεί να αποτελέσει μια δυναμική διέξοδο από την 
κρίση. Η παραγωγή τοπικών προϊόντων κατέχει κεντρικό ρόλο στις διαδικασίες συνέργιας 
μεταξύ διαφορετικών οικονομικών δραστηριοτήτων, αυξάνοντας τις παραγωγικές δραστη-
ριότητες και την απασχόληση, ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα, ενδυναμώνοντας 
τις οικονομικές δομές και την κοινωνική συνοχή (van der Ploeg et al., 2000). Η βελτίωση 
και αξιοποίηση της παραδοσιακής «Αιγινήτικης» ποικιλίας φιστικιών, ως μοντέλο ανά-
πτυξης της τοπικής οικονομίας, έχει τη δυνατότητα να προσδώσει μέλλον στην καλ-
λιέργεια, προστασία στο περιβάλλον και διατροφική υγεία στους καταναλωτές. 
 Προς την κατεύθυνση αυτή και στο γεμάτο προκλήσεις οικονομικό περιβάλλον, θεω-
ρείται επιβεβλημένη η ανάγκη αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με 
την καλλιέργεια της φιστικιάς. Μια κατεύθυνση πολιτικής διάχυσης γνώσεων και εμπει-
ριών από το σύνολο των παραγωγών μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της γνώ-
σης και στη βελτίωση των δεξιοτήτων του εν λόγω δυναμικού, παράλληλα με πρακτικές 
κατάρτισης και ενημέρωσης. Τέλος, σημαντικός στόχος θεωρείται η χρήση σύγχρονων 
τεχνικών μάρκετινγκ, με αξιοποίηση του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων δικτύ-
ωσης, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες. 
 Η καινοτομία αποτελεί κινητήρια δύναμη βιώσιμης ανάπτυξης σε όλους τους τομείς 
της οικονομίας. Στον αγροτικό τομέα, έχει διαπιστωθεί η σημαντική συμβολή των καινο-
τομιών στην αύξηση της παραγωγικότητας, των αποδόσεων, της ανταγωνιστικότητας, της 
κερδοφορίας, καθώς και της κοινωνικής ευημερίας (OECD, 2001, Nyemi et al., 2002, 
Karafilis and Papanagiotou, 2009). Οι φιστικοκαλλιεργητές του δείγματος εμφανίζονται 
θετικοί απέναντι στην καινοτομία. Η δημιουργία και η ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας 
με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα σε θέματα βιώσιμων πρακτικών, 
καθώς και οι αγροτο-διατροφικές συμπράξεις αποτελούν έναν καινοτόμο τρόπο προώθη-
σης του προϊόντος. 
 Τέλος, εκφράζεται η ιδέα δημιουργίας ενός πολυχώρου δράσεων εκπαίδευσης, πολι-
τισμού, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Ο πολυχώρος, μεταξύ άλλων, προτείνεται να 
περιλαμβάνει διαδραστικό μουσείο φιστικιού, που μέσα από τη περιπλάνησή του, το κοινό 
θα έχει την ευκαιρία να έρχεται σε επαφή με την ιστορία, την πορεία του δέντρου, καθώς 
και τις καλλιεργητικές τεχνικές. Συγχρόνως, δύναται να λειτουργήσει ως χώρος όσμωσης 
ιδεών και απόψεων που μπορούν να προάγουν τον πολιτισμό, την τοπική κοινωνικο-
οικονομική ζωή και την προστασία του περιβάλλοντος. 
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Περίληψη 
 

Το Διαδίκτυο αποτελεί μοχλό βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης. Η χρήση των διαφόρων 
διαδικτυακών εργαλείων για την ολοκληρωμένη διαδικτυακή προβολή μιας επιχείρησης ή 
ενός οργανισμού μπορούν να στοχεύσουν αποτελεσματικά στην επικοινωνία και στην 
αναγνωρισιμότητα μιας περιοχής. Ο Εθνικός Δρυμός Πρεσπών χρήζει προβολής καθώς 
είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση Εθνικός Δρυμός της Ελλάδας και αποτελεί έναν από τους 
σπουδαιότερους διεθνούς σημασίας υδροβιοτόπους της Ευρώπης. Η αξία του Εθνικού 
Δρυμού Πρέπων είναι πολλαπλή, εξυπηρετώντας ψυχαγωγικούς, μορφωτικούς και επιστη-
μονικούς σκοπούς αλλά έχει και ένα βαθιά πολιτιστικό χαρακτήρα.  
 Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανεύρεση και αξιολόγηση των ιστοσελίδων 
που προβάλλουν τον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών. Οι ιστοσελίδες αναλύονται ως προς τα ποιο-
τικά και ποσοτικά τους χαρακτηριστικά και ταξινομούνται σε κατηγορίες. Επίσης, γίνονται 
οι απαραίτητες προτάσεις για τη βελτιστοποίηση και την εξέλιξη των υφιστάμενων 
ιστοσελίδων ώστε να ενισχυθεί η διαδικτυακή προβολή του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών. 
 

Λέξεις-κλειδιά: Διαδίκτυο, διαδικτυακή προβολή, Εθνικός Δρυμός Πρεσπών, τοπική - 
περιφερειακή ανάπτυξη. 
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Abstract 
 

Internet advertising of Prespes National Park  
in the Framework of Local – Regional Development 

 
Internet has a key role in sustainable regional development. The use of internet tools for the 
advertisement of an enterprise can promote effectively a region. Prespa National Park is the 
largest National Park in Greece and constitutes one of the most important wetlands in 
Europe. Prespa National Park relates to recreational, educational and scientific purposes. 
The paper aims to assess the websites that promote and advertise the National Park. The 
websites were analyzed according to qualitative and quantitative characteristics and 
classified in the four stages of Internet adoption. Findings can be helpful for managers, 
policy makers, web designers, environmentalists, entrepreneurs and government agencies. 
 

Key-words: Internet, internet advertisement, Prespa National Park, local-regional develop-
ment. 
 

 
Εισαγωγή 
 

Το Διαδίκτυο και γενικότερα οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 
αποτελούν σήμερα ένα απαραίτητο εργαλείο για τη στρατηγική της τοπικής ανάπτυξης 
στην περιφέρεια που βασίζεται στην διαδραστική παρουσίαση τοπικών δεδομένων και 
στην εξυπηρέτηση του πολίτη για την ανεύρεση σχετικών πληροφοριών τόσο για την πε-
ριοχή όσο και για τις υποδομές της (Ανδρεοπούλου, 2010). Οι. Τ.Π.Ε. μπορούν να 
αποτελέσουν όχημα για αποτελεσματική περιφερειακή ανάπτυξη (Andreopoulou, Stiakakis 
and Vlachopoulou, 2013) και να ενισχύσουν την ανάπτυξη του οικοτουρισμού, ο οποίος 
προσανατολίζεται στην προσέλκυση επισκεπτών με περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα (Ara-
batzis and Grigoroudis, 2010). 
 Η χρήση των νέων Τ.Π.Ε. επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των 
καθημερινών αναγκών ενώ ταυτόχρονα αποτρέπονται μελλοντικά περιβαλλοντικά προβλή-
ματα (Mayer, 2013). Πιο συγκεκριμένα, οι Τ.Π.Ε. συμβάλουν ώστε να μπορεί κάποιος να 
δραστηριοποιηθεί στο διαδίκτυο χωρίς να χρειάζεται να βρίσκεται στο κέντρο των εξελί-
ξεων, να επηρεάζει την αγορά και να ελέγχει και να επηρεάζει τη ζήτηση προϊόντων. Ακό-
μη κι ένας οργανισμός τοπικού χαρακτήρα μπορεί να προωθήσει τον πολιτισμό και την 
ιδιαιτερότητα μιας περιοχής (Μαρινάκου, 2010). Οι Τ.Π.Ε. προσφέρουν στον σύγχρονο αν-
θρωπο πολλές ευκαιρίες για οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, μέσα από 
μια ποικιλία από προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου (Κολιούσκα 
και Ανδρεοπούλου, 2011). Η υιοθέτηση των Τ.Π.Ε. ενισχύει τον οικονομικό ανταγωνισμό 
μεταξύ των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς και επιπλέον, σε μερικές περιπτώσεις 
αλλάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού (Sturiale and Scuderi, 2011). Οι επιχειρήσεις έχουν 
τη δυνατότητα να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 
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προσφέρουν, βοηθώντας τους χρήστες να τα κατανοήσουν καλύτερα (Burgess, 2008), 
καθώς επίσης και να διαφημίζονται μέσα από τους διαδικτυακούς τόπους, όχι μόνο σε το-
πικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο (Βλαχοπουλου, 2003; Βλαχοπουλου, 2007; Burgess 
et al., 2009).  
 Δεδομένου ότι το Διαδίκτυο αποτελεί πλέον τον κύριο πόρο στις σύγχρονες επιχειρή-
σεις, πολλές από αυτές αποκτούν διαδικτυακή παρουσία (Calitz and Sheepers, 2002; 
Canavari et.al. 2011; Andreopoulou et al., 2014) εφαρμόζοντας υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
συναλλαγών και παρέχοντας πληροφορίες στον κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη. Επίσης, το 
Διαδίκτυο χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις όχι μόνο για την άντληση πληροφοριών 
και την προβολή και προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, αλλά και για την ενίσχυση της 
επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρηματιών και των πελατών (Tsekouropoulos, Tzimitra-
Kalogianni and Manos, 2005; Canavari et.al., 2010; Canavari et.al., 2011). Δύο από τις νέες 
χρήσεις του Διαδικτύου, με συνεχώς αυξητικές τάσεις, είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
(Electronic Commerce) και το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (Electronic Marketing). Το e-
commerce (electronic commerce) είναι υποσύνολο του ηλεκτρονικού επιχειρείν (electronic 
business). Αφορά την αγορά, την πώληση και τη συναλλαγή των προϊόντων και των υπη-
ρεσιών μέσω δικτύων υπολογιστών, κατά τα οποία η διαδικασία της πώλησης παρουσιά-
ζεται ηλεκτρονικά. Το e-marketing (electronic marketing) είναι επίσης υποσύνολο του 
electronic business και χρησιμοποιεί τα ηλεκτρονικά μέσα για την προβολή και προώθηση 
των προϊόντων και των υπηρεσιών επιτυγχάνοντας τους επιθυμητούς στόχους μίας επι-
χείρησης (Lefevbre and Lefebvre, 2002). Το e-marketing μπορεί να οριστεί ως η χρήση του 
Διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών για την επίτευξη των στόχων του μάρκετινγκ 
και την υποστήριξη των σύγχρονων εννοιών του μάρκετινγκ (Eszes, 2010; Andreopoulou 
et al., 2013). 
 Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, το Διαδίκτυο είναι πιο αποτελεσματικό όταν χρησι-
μοποιείται ως μέσο διαφήμισης και προώθησης (Cai et al., 2004; Garces et al., 2004; Law 
and Hsu, 2005; Lee et al., 2006; Bui et al., 2006; Βλαχοπουλου, 2007; Buhalis and Law, 
2008; Koliouska et al., 2013). Η χρήση των διαδικτυακών εργαλείων που ήδη αξιοποι-
ούνται στην Ελλάδα, μπορούν να στοχεύσουν στην αποτελεσματική επικοινωνία και ανα-
γνωρισιμότητα μιας περιοχής. Με την ανάρτηση και με την καταχώρηση μιας ιστοσελίδας 
σε θεματικά ευρετήρια, τα οποία απευθύνονται σε διάφορες ομάδες ατόμων, προχωρώντας 
από το γενικότερο στο ειδικότερο, κάθε χρήστης εντοπίζει πληροφορίες που τον ενδιαφέ-
ρουν, αλλά και άλλες συναφείς που ίσως του φανούν χρήσιμες στο μέλλον. Ταυτόχρονα, 
υποστηρίζουν τις τοπικές προσπάθειες για την αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και 
των παραδοσιακών προϊόντων μιας περιοχής, και προάγουν επιχειρηματικές δραστηριότη-
τες, αφού μεταξύ των κύριων αναπτυξιακών στόχων μιας περιοχής είναι και η βελτίωση 
της ελκυστικότητάς της, γεγονός που θα οδηγήσει μελλοντικά στη συγκράτηση του τοπι-
κού πληθυσμού και στην προώθηση εμπορικών δραστηριοτήτων. Η διαδικτυακή διαφήμι-
ση των επιχειρήσεων γίνεται μέσω των προσωπικών τους ιστοσελίδων, που λειτουργούν 
από τη μία ως μέσο προβολής και από την άλλη, ως ένας τρόπος για την ανάπτυξη ενός 
καλού «ονόματος» (προφίλ) για την ίδια την επιχείρηση, διαφοροποιώντας την από τις 
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αντίστοιχες (Avramidou et al., 2009). Οι ψηφιακές-διαδικτυακές υπηρεσίες και οι καινο-
τόμες εφαρμογές μπορούν να αξιοποιηθούν ως μέσο για την επίτευξη της περιφερειακής 
βιώσιμης ανάπτυξης. 
 Κάθε επιχείρηση στον ανταγωνιστικό επιχειρηματικό χώρο επιθυμεί να αποκτήσει 
ένα στρατηγικό πλεονέκτημα και αυτό το επιτυγχάνει μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου 
(Ανδρεοπούλου, 2010). Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να προσφέρει πλούσιο πληροφο-
ριακό υλικό για μια περιοχή, αλλά και μια διαδραστική βάση δεδομένων για την περιοχή 
ώστε να ενισχυθούν οι τοπικές προσπάθειες. Οι επιχειρήσεις στοχεύουν στη συμμετοχή 
τους στην κοινωνία του Διαδικτύου εφόσον τα οφέλη είναι πολλά και οι νέες τεχνολογίες 
ικανές κι έτοιμες να εξυπηρετήσουν πελάτες σε κάθε γωνιά του κόσμου, καθόλη τη διάρ-
κεια του εικοσιτετραώρου, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας (Andreopoulou, 2008; Tse-
kouropoulos et al., 2013), ενώ παράλληλα το κόστος θα μειώνεται. Οι ιστοσελίδες παρέ-
χουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εμπορεύονται και να συνεργάζονται με πιο από-
τελεσματικό τρόπο, δρώντας ως μεσάζοντες μεταξύ προμηθευτών και πελατών (Saprikis 
and Vlachopoulou, 2012). 
 Σκοπός της εργασίας είναι η ανεύρεση και αξιολόγηση των ιστοσελίδων που προ-
βάλλουν τον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών. Οι ιστοσελίδες αναλύονται ως προς τα ποιοτικά και 
ποσοτικά τους χαρακτηριστικά και ταξινομούνται σε κατηγορίες. Επίσης, γίνονται οι 
απαραίτητες προτάσεις για τη βελτιστοποίηση και την εξέλιξη των υφιστάμενων ιστοσε-
λίδων ώστε να ενισχυθεί η διαδικτυακή προβολή του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών. 
 

 
Μεθοδολογία 
 

Οι ιστοσελίδες εντοπίστηκαν στο ελληνικό διαδίκτυο να παρέχουν υπηρεσίες αλλά και 
προϊόντα στις Προστατευόμενες Περιοχές των Εθνικών Δρυμών μέσω της χρήσης ή του 
συνδυασμού ποικίλων λέξεων – κλειδιών, όπως ‘Εθνικός Δρυμός Πρεσπών’, ‘Πρέσπες’, 
‘Αγροτικός Συνεταιρισμός Πρεσπών’, ‘Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας’, ‘Φλώρινα’, 
‘Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών’, ‘Ψαράδες Πρεσπών’, ‘Άγιος Αχίλλειος’, ‘Πύλη 
Πρεσπών’, ‘Λαιμός Πρεσπών’, ‘Πλατύ Πρεσπών’, ‘Λευκώνας Πρεσπών’, ‘Μικρολίμνη 
Πρεσπών’. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ως επί το 
πλείστον την μεγάλης κλίμακας μηχανή αναζήτησης "Google", που παρέχει πολύ ικανο-
ποιητικά αποτελέσματα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη υπάρχουσα μηχανή αναζήτησης 
(Langville και Meyer 2006). Για επαλήθευση των λημμάτων, χρησιμοποιήθηκαν οι εξής 
μηχανές αναζήτησης: "Yahoo", "MSN Search" και "Pathfinder". 
 Αρχικά, οι ιστοσελίδες, ανάλογα με τον τύπο τους, κατηγοριοποιήθηκαν σε απλές 
ιστοσελίδες και ιστοσελίδες τύπου ιστολογίου. Η επόμενη διάκριση των ιστοσελίδων βασί-
στηκε στη φύση των νομικών προσώπων που προβάλλουν. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) χαρακτηρίζονται τα πρόσωπα που σκοπό έχουν να εξυπηρετούν και να 
επιτελούν κρατικές λειτουργίες ή υπηρεσίες και ιδρύονται με πράξη της Πολιτείας. 
Ν.Π.Δ.Δ. είναι μεταξύ άλλων οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Εκκλησία, κ.α. 
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Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) χαρακτηρίζονται τα πρόσωπα που 
ιδρύονται και λειτουργούν κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου για την εξυπηρέτηση 
συγκεκριμένου σκοπού, ο οποίος προσδιορίζεται από τους ίδιους τους ιδιώτες. Οι κυ-
ριότερες κατηγορίες των Ν.Π.Ι.Δ. είναι τα σωματεία (σύλλογοι), τα ιδρύματα, οι εταιρείες 
και οι συνεταιρισμοί. 
 Πραγματοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση ώστε να εξεταστεί ο τύπος των κοινών 
κριτηρίων που εντοπίστηκαν στις ιστοσελίδες, κι έπειτα πραγματοποιήθηκε ποσοτική 
ανάλυση για να εξακριβωθεί η παρουσία ή η απουσία των χαρακτηριστικών / κριτηρίων 
στις ιστοσελίδες. Κάθε χαρακτηριστικό/κριτήριο αποτελεί μία μεταβλητή xi. Στον Πίνακα 
1 παρουσιάζονται τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες μεταβλητές τους. 
 
Πίνακας 1. Περιγραφή των 30 κριτηρίων που μελετήθηκαν 
 

Μεταβλητή Χαρακτηριστικό Μεταβλητή Χαρακτηριστικό 
X1 Διάθεση άνω των δύο γλωσσών X16 Παροχή χρήσιμων συνδέσμων 

X2 

Παροχή πληροφοριών για τα 
προσφερόμενα προϊόντα / τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες 
X17 

Παροχή πληροφοριών για 
διάφορα θέματα 

X3 Παροχή στοιχείων επικοινωνίας X18 
Διάθεση ψηφιακών αρχείων για 

λήψη (download) 

X4 
Διάθεση πληροφοριών τοπικού 

ενδιαφέροντος X19 
Παροχή εφαρμογής 

ημερολογίου / ρολογιού 

X5 Παροχή ψηφιακού χάρτη X20 
Παροχή εφαρμογής 

ημερολογίου εκδηλώσεων 

X6 
Διάθεση φωτογραφικού / 
οπτικοακουστικού υλικού X21 

Παροχή εφαρμογής 
εορτολογίου 

X7 
Υπηρεσία ζωντανής μετάδοσης 

μέσω διαδικτυακής κάμερας (live 
web camera) 

X22 

Παροχή δυνατότητας 
κοινοποίησης της ιστοσελίδας 
σε κοινωνικά δίκτυα (share) 

X8 
Παροχή εφαρμογής μηχανής 

αναζήτησης X23 
Διάθεση λογαριασμού σε 
κοινωνικά δίκτυα (profile) 

X9 Διάθεση χάρτη ιστοσελίδας X24 
Παροχή διαλογικής κοινότητας 

(forum) 

X10 
Ενημέρωση ιστοσελίδας για νέες 

δραστηριότητες X25 
Παροχή πληροφοριών για 

σχετικά θέματα 

X11 
Παροχή υπηρεσίας διαδικτυακών 
δημοσκοπήσεων (online survey) X26 Διαφημίσεις τρίτων 

X12 
Διάθεση online φόρμας 

επικοινωνίας X27 

Παροχή υπηρεσίας αποστολής 
ενημερωτικών δελτίων 

(newsletter) 

X13 
Παροχή υπηρεσίας πρόγνωσης 

καιρού (weather forecast) X28 Παροχή υπηρεσίας RSS 

X14 
Παροχή εφαρμογής μετρητή 

επισκεψιμότητας X29 

Δυνατότητα εγγραφής 
επισκεπτών ως μέλη της 

ιστοσελίδας 

X15 
Παράθεση απαντήσεων συχνών 

ερωτήσεων X30 

Εξατομίκευση της ιστοσελίδας, 
ασφάλεια, ανίχνευση 

κακόβουλων ενεργειών 
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 Έπειτα, δημιουργήθηκε ένας πίνακας δύο διαστάσεων για την καταγραφή της παρου-
σίας ή μη των κριτηρίων/χαρακτηριστικών στις ιστοσελίδες. Στην παρουσία του χαρακτη-
ριστικού στην ιστοσελίδα αναγραφόταν η τιμή 1, ενώ στην απουσία η τιμή 0.  
 Στη συνέχεια, οι ιστοσελίδες ταξινομήθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες, όπου η κάθε μία 
αντιπροσωπεύει ένα ορισμένο επίπεδο ωριμότητας στην χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου 
και το βαθμό αξιοποίησης των ψηφιακών υπηρεσιών και εργαλείων (Ανδρεοπούλου και 
Κολιούσκα, 2012). 
 Διάφοροι ερευνητές περιγράφουν ένα μοντέλο τεσσάρων επιπέδων ή φάσεων 
(Gossain and Kenworthy, 2000; Rao et al., 2003), που αντιπροσωπεύει τέσσερις διαφορε-
τικές κατηγορίες για μια επιχείρηση με διάφορους στρατηγικούς στόχους και επιδιώξεις. Η 
ομαδοποίηση γίνεται βάσει δύο διαστάσεων, του επιπέδου της ενσωμάτωσης των ψηφια-
κών υπηρεσιών και του βαθμού καινοτομίας. Πιο συγκεκριμένα, οι τέσσερις κατηγορίες 
αποδοχής ψηφιακών μοντέλων και υπηρεσιών διαμορφώνονται ως εξής: 
• Η απλή παρουσία στο Διαδίκτυο 
 Σε αυτό το επίπεδο, η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη από όλους τους χρήστες που 

επιθυμούν να την επισκεφθούν και να αντλήσουν πληροφορίες. Επιτυγχάνεται απλώς 
η παρουσία της επιχείρησης στο χώρο του Διαδικτύου και η προβολή της, ενώ η 
ενδεχόμενη επικοινωνία μεταξύ επιχείρησης και πιθανού πελάτη είναι μονόδρομη. 
Συνεπώς, η ιστοσελίδα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για διαφημιστικούς λόγους.  

• Η διαδικτυακή πύλη: Οι ιστοσελίδες αυτής της κατηγορίας θεωρούνται η εισαγωγή 
στην αμφίδρομη επικοινωνία, μεταξύ επιχείρησης κι πιθανού πελάτη (business-to-
customer, B2C) ή μεταξύ δύο επιχειρήσεων (business-to-business, B2B). Στις ιστο-
σελίδες αυτής της κατηγορίας υπάρχουν ενεργοποιημένες ορισμένες διαδραστικές 
ενέργειες για το χρήστη.  

• Η ενσωμάτωση υπηρεσίας ηλεκτρονικών συναλλαγών: Οι ιστοσελίδες αυτής της 
κατηγορίας διαφοροποιούνται σημαντικά από αυτές της προηγούμενης χάρη στην 
εφαρμογή υπηρεσίας ηλεκτρονικών συναλλαγών. Στις ιστοσελίδες αυτές η πλοήγηση 
συνδέεται με την εμπειρία μιας ηλεκτρονικής αγοράς τόσο κατά τη διαδικασία επιλο-
γής όσο και κατά τη διαδικασία των εντολών πληρωμής. Η ενσωμάτωση των ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών σε αυτό το στάδιο αποβλέπει στη βελτίωση της διοίκησης της 
επιχείρησης. Άρα, το επίπεδο συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών 
θεωρείται χαμηλό.  

• Η πλήρης ενσωμάτωση των ψηφιακών υπηρεσιών & δυνατοτήτων:  Στην περίπτωση 
αυτή η ιστοσελίδα αποτελεί ένα πλήρες πληροφοριακό σύστημα που χειρίζεται 
απόλυτα την συναλλαγή ενώ δίνεται προτεραιότητα στην ποιότητα της επικοινωνίας. 
Επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ προμηθευτών και πελατών.  

 Δηλαδή, στο πρώτο επίπεδο ανήκουν τα τέσσερα πρώτα χαρακτηριστικά, στο δεύτερο 
επίπεδο της διαδικτυακής πύλης ανήκουν τα επόμενα 17 χαρακτηριστικά, στο τρίτο 
επίπεδο τα επόμενα πέντε χαρακτηριστικά και στο επίπεδο της πλήρους ενσωμάτωσης των 
ψηφιακών υπηρεσιών ανήκουν τα τελευταία τέσσερα χαρακτηριστικά. 
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Αποτελέσματα 
 

Στο Διαδίκτυο εντοπίστηκαν 21 απλές ιστοσελίδες, οι οποίοι προβάλλουν είτε άμεσα είτε 
έμμεσα τον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών. Οι ιστοσελίδες που δημιουργήθηκαν από Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου είναι τέσσερις, ενώ οι ιστοσελίδες Νομικών Προσώπων 
Ιδιωτικού Δικαίου 17. 
 Στις ιστοσελίδες που προβάλλουν Ν.Π.Δ.Δ. ανήκει η ιστοσελίδα της Περιφερειακής 
Ενότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του αρμόδιου Φορέα Διαχεί-
ρισης και της Ιεράς Μητρόπολης της περιοχής. Οι ιστοσελίδες που δημιουργήθηκαν από 
ιδιώτες προβάλλουν κυρίως καταλύματα και καταστήματα πώλησης τοπικών προϊόντων. 
Επίσης προβάλλουν δύο καταλύματα –εστιατόρια, μία πολιτιστική εταιρεία, έναν αγροτικό 
συνεταιρισμό και μία περιβαλλοντική εταιρεία. 
 

  
Γράφημα 1. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

Ιστοσελίδων Εθνικού Δρυμού Πρεσπών 
 

 
Γράφημα 2. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 

Ιστοσελίδων Εθνικού Δρυμού Πρεσπών 
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 Παρακάτω, αναφέρονται τα ποσοστά εκπλήρωσης των κριτηρίων ανά κατηγορία 
εφαρμογής ψηφιακών υπηρεσιών από τις ιστοσελίδες που προβάλουν τον Εθνικό Δρυμό 
Πρεσπών. 

 

 
 

Γράφημα 3. Ποσοστό εκπλήρωσης κριτηρίων επιπέδου απλής διαδικτυακής παρουσίας 
 
 
Η εκπλήρωση των κριτηρίων – χαρακτηριστικών του πρώτου επιπέδου ικανοποιείται σε 
αρκετά μεγάλο βαθμό. Όλες οι ιστοσελίδες πληρούν το δεύτερο και το τρίτο κριτήριο που 
αφορούν την παροχή πληροφοριών για τα προσφερόμενα προϊόντα – υπηρεσίες και την 
παροχή των στοιχείων επικοινωνίας. Επίσης, περισσότερες από τις μισές ιστοσελίδες έχουν 
άνω των δύο διαθέσιμων γλωσσών (Χ1). Το τέταρτο κριτήριο, της παροχή χρήσιμων 
πληροφοριών για την περιοχή τους, ικανοποιείται από το 90,5% των ιστοσελίδων.  
 

 

 
 

Γράφημα 4. Ποσοστό εκπλήρωσης κριτηρίων επιπέδου διαδικτυακής πύλης 
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 Όσον αφορά τα κριτήρια – χαρακτηριστικά του επιπέδου της διαδικτυακής πύλης, 
αυτά δεν εμφανίζονται συχνά. Το 33,3% των ιστοσελίδων του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών 
διαθέτει ψηφιακό χάρτη (Χ5), ενώ όλες οι ιστοσελίδες διαθέτουν οπτικοακουστικό υλικό 
(Χ6). Χρήσιμοι σύνδεσμοι (Χ16) εντοπίζονται στο 71,4% των ιστοσελίδων, ενώ πληροφο-
ρίες για διάφορα θέματα (Χ17) στο 38,1%. Πολύ λιγότερες από τις μισές ιστοσελίδες έχουν 
μηχανή αναζήτησης (Χ8) και ακόμη λιγότερες διαθέτουν χάρτη ιστοσελίδας (Χ9). Το 
47,6% των ιστοσελίδων ενημερώνεται τακτικά για τις δραστηριότητες της επιχείρησης ή 
του οργανισμού (Χ10), ενώ το 61,9% διαθέτει online φόρμα επικοινωνίας (Χ12). H 
εφαρμογή της διαδικτυακής δημοσκόπησης (Χ11) χρησιμοποιείται μόλις από το 4,8% του 
συνόλου των ιστοσελίδων, ενώ η εφαρμογή της πρόγνωσης καιρού (Χ13) χρησιμοποιείται 
από το 28,6% των ιστοσελίδων. Το 23,8% των ιστοσελίδων χρησιμοποιεί εφαρμογή μετρη-
τή επισκεψιμότητας (Χ14). Το 4,8% των ιστοσελίδων διαθέτει την υπηρεσία ζωντανής 
σύνδεσης μέσω διαδικτυακής κάμερας (X7). Το 9,5% των ιστοσελίδων διαθέτει την εφαρ-
μογή του ημερολογίου – ρολογιού (Χ19). Καμία ιστοσελίδα δε διαθέτει απαντήσεις για 
συχνές ερωτήσεις (Χ15), αρχεία για λήψη από τους επισκέπτες (Χ18), εφαρμογή ημερο-
λογίου εκδηλώσεων (Χ20) και εφαρμογή εορτολογίου (Χ21).  
 

 
 

Γράφημα 5. Ποσοστό εκπλήρωσης κριτηρίων επιπέδου ενσωμάτωσης  
υπηρεσίας ηλεκτρονικών συναλλαγών 

 
 Τα ποσοστά εκπλήρωσης των κριτηρίων του τρίτου επιπέδου δεν είναι τόσο ικανο-
ποιητικά. Το ποσοστό των ιστοσελίδων που προσφέρει δυνατότητα κοινοποίησής τους από 
τους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Χ22) είναι το 23,8%. Οι ιστοσελίδες με 
λογαριασμό σε κάποιο από τα κοινωνικά δίκτυα (Χ23) καταλαμβάνουν επίσης το 33,3%. Η 
παροχή πληροφοριών για σχετικά θέματα (Χ25) επιτυγχάνεται σε ποσοστό 57,1%, και η 
διαφήμιση τρίτων (Χ26) σε ποσοστό 33,3%. Οι ιστοσελίδες που έχουν κάποια διαλογική 
κοινότητα (Χ24) ανέρχονται στο ποσοστό του 4,8%. 
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Γράφημα 6. Ποσοστό εκπλήρωσης κριτηρίων επιπέδου πλήρους ενσωμάτωσης  
ψηφιακών υπηρεσιών 

 
 Τέλος, τα κριτήρια-χαρακτηριστικά του επιπέδου της πλήρους ενσωμάτωσης των 
ψηφιακών υπηρεσιών πληρούνται σε μικρό βαθμό από τις ιστοσελίδες. Πιο συγκεκριμένα, 
το 19% των ιστοσελίδων παρέχουν υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών δελτίων (Χ27). Οι 
ιστοσελίδες που παρέχουν υπηρεσία RSS (Χ28) καταλαμβάνουν το 9,5% του συνόλου. 
Δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού (Χ29) προσφέρει το 9,5% των ιστοσελίδων και 
εξατομίκευσης ιστοσελίδας (Χ30) προσφέρει το 4,8%.  
 Στο επόμενο γράφημα, παρουσιάζεται η ταξινόμηση των ιστοσελίδων του Εθνικού 
Δρυμού Πρεσπών στα τέσσερα επίπεδα ενσωμάτωσης ψηφιακών υπηρεσιών. 
 

 
 

Γράφημα 7. Κατηγοριοποίηση Ιστοσελίδων Εθνικού Δρυμού Πρεσπών 
 
 Όπως φαίνεται στο γράφημα, οι περισσότερες ιστοσελίδες ανήκουν στο δεύτερο 
επίπεδο και οι λιγότερες στο τέταρτο επίπεδο. Στο τρίτο επίπεδο κατατάσσονται μόλις επτά 
ιστοσελίδες. Παρόλα αυτά, στο πρώτο επίπεδο δεν κατατάχθηκε καμία ιστοσελίδα. 
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Συζήτηση 
 

Στην εργασία αυτή περιγράφονται οι σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της προβολής και 
προώθησης μέσω του Διαδικτύου Εθνικού Δρυμού Πρεσπών. Η έρευνα στο Διαδίκτυο ανέ-
δειξε συνολικά 21 ιστοσελίδες που προβάλουν είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο Εθνικό 
Δρυμό Πρεσπών, εκ των οποίων όλες είναι απλές ιστοσελίδες. Οι περισσότερες ιστο-
σελίδες παρέχουν δυνατότητα προβολής του περιεχομένου τους στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα ή μόνο στην ελληνική. Όσον αφορά τα Νομικά Πρόσωπα που χρησιμοποιούν τις 
ιστοσελίδες ως μέσο προβολής τους, η πλειοψηφία είναι Ιδιωτικού Δικαίου και συγκεκρι-
μένα ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και καταστήματα πώλησης τοπικών προϊόντων. Οι 
ιστοσελίδες των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου είναι σαφώς λιγότερες (4) αυτών 
του Ιδιωτικού Δικαίου (17), ενώ οι περισσότερες ανήκουν σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτό-
διοίκησης.  
 Οι περισσότερες ιστοσελίδες που έχουν αναρτηθεί (10) είναι ιστοσελίδες που κα-
τατάσσονται στην κατηγορία της διαδικτυακής πύλης. Οι ιστοσελίδες αυτές περιλαμβά-
νουν, τόσο πληροφοριακό υλικό και πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση ή τον οργα-
νισμό, τις δραστηριότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας, διαδραστικές πληροφορίες για το 
χρήστη σχετικά με την περιοχή χρησιμοποιώντας εικόνες, βίντεο, ψηφιακούς διαδραστι-
κούς χάρτες, live web camera για τρισδιάστατη εικόνα, συνδέσμους προς συναφή θέματα 
και συνδέσμους προς διάφορα θέματα, όσο και πληροφορίες για σχετικά θέματα διαφημί-
ζοντας παράλληλα κι άλλες επιχειρήσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ιστοσελίδες 
που αναρτήθηκαν από δημόσιους φορείς πληρούν περισσότερα κριτήρια και το επίπεδο 
ενσωμάτωσης ψηφιακών υπηρεσιών κι εργαλείων είναι υψηλό. 
 Στη σύγχρονη εποχή επιβάλλεται η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών αλλαγών, 
όπως το να αναπτυχθούν λειτουργικές ιστοσελίδες προώθησης και προβολής. Oι ιστοσε-
λίδες που προβάλλουν τις προστατευόμενες περιοχές οφείλουν να βελτιωθούν και να 
εξελιχθούν περισσότερο, ώστε να ενισχυθεί η παροχή ποιοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 
όπως επίσης και η παροχή αξιόπιστου υλικού. Η πλήρης ενσωμάτωση των ψηφιακών υπη-
ρεσιών κι εργαλείων θα μετατρέψει τις ιστοσελίδες σε λειτουργικό και αποτελεσματικό 
μέσο διαφήμισης. Οι ιστοσελίδες που πληρούν λίγα κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
ως πρότυπα τις ιστοσελίδες που παρουσιάζουν υπεροχή, δεδομένου ότι αυτές πληρούν τα 
περισσότερα χαρακτηριστικά, δηλαδή ενσωματώνουν τα διαδικτυακά εργαλεία και τις υπη-
ρεσίες που είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό των ιστοσελίδων 
(Andreopoulou, Koutroumanidis and Manos, 2011). Επίσης, εάν οι διαχειριστές των ιστο-
σελίδων αντιληφθούν ότι το κοινό στο οποίο απευθύνονται απαιτεί επιπλέον πληροφορίες 
και εφαρμογές, αυτές επιβάλλεται να συμπεριληφθούν στο σχεδιασμό της ιστοσελίδας 
(Ανδρεοπούλου, 2010). 
 Τα ευρήματα της έρευνας αποτελούν χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους διαμορφωτές 
τοπικής πολιτικής, τους περιβαλλοντικούς και γενικά τους κρατικούς φορείς. Επωφελές 
επίσης, μπορεί να φανεί στους τοπικούς επιχειρηματίες, τους συνεταιρισμούς, όπως επίσης 
και στους κατασκευαστές / διαχειριστές ιστοσελίδων και στους λήπτες αποφάσεων. Μια 



Ενότητα 3:  Το Νέο Περιβάλλον της Ανάπτυξης 

- 249 - 

επέκταση της έρευνας είναι ο σχεδιασμός δοκιμών ώστε να επιβεβαιωθούν τα χαρακτηρι-
στικά που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών (Ανδρεοπούλου, 2010; 
Koliouska and Andreopoulou, 2013). 
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Περίληψη 
 

Το 2014 η Ελλάδα διανύει τον έκτο συνεχόμενο χρόνο βαθιάς ύφεσης. Στα χρόνια αυτά το 
ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1/4, η ανεργία ανέβηκε στο 28%, ενώ η καταναλωτική δαπάνη των 
νοικοκυριών συρρικνώθηκε κατά 40%.  
 Στο περιβάλλον της κρίσης η ύπαιθρος εμφανίζει χαμηλότερη ανεργία, απ’ ό,τι οι 
αστικές περιοχές, βελτίωση της συμμετοχής της γεωργίας στο ΑΕΠ, αυξανόμενες εξαγωγές 
και πολύμορφες κινητικότητες τόσο εντός των αγροτικών περιοχών όσο και από τις 
αστικές προς τις αγροτικές.  
 Η επιστροφή στη γεωργία και την ύπαιθρο συνδέεται με τις αβεβαιότητες και τις 
προσδοκίες του πληθυσμού για πιθανή βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Για κάποια νοι-
κοκυριά η απόφαση για ‘επιστροφή’ ήταν αποτέλεσμα ανάγκης, για κάποια άλλα, 
αποτέλεσμα επιλογής.  
 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποτυπώσει την εξέλιξη της ‘επιστροφής’ και 
των κινητικοτήτων μετά από 6 χρόνια ύφεσης λαμβάνοντας υπόψη τα νεώτερα πρωτογενή 
στατιστικά στοιχεία απασχόλησης που επεξεργαστήκαμε από τις Έρευνες Εργατικού 
Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.  
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Abstract 
 

Crisis, mobilities and transformations in Greek countryside 
 

In 2014 Greece entered the sixth year of deep economic recession. In these past years the 
GVA of the country was reduced by ¼, unemployment rose to 28% and the consumption 
power of households declined by 40%. 
 In these years the countryside and agriculture perform better than the urban areas. We 
observe lower levels of unemployment, improvement of agriculture’s contribution to GVA, 
increased exports of agricultural products and various forms of mobilities towards the rural 
areas and within them. 
 ‘Return’ to the land and the countryside is connected to both the uncertainties and the 
expectations of the population seeking an improvement of their quality of life. For some 
households the decision to ‘return’ was the result of necessity and for other the result of 
choice. 
 The target of this paper is to register the evolution of ‘return’ and the mobilities in 
Greek countryside in the past years of recession drawing from the newest statistical 
evidence provided by the Labour Force Surveys. 
 

Key-words: Countryside, agriculture, return, mobility, Greece 
 

 
Εισαγωγή 
 

Η κρίση και η επιστροφή στη γεωργία δεν φαίνεται να συνδέονται άμεσα σε πρώτη ανά-
γνωση. Πλην όμως η επιστροφή έχει δυναμικά χαρακτηριστικά και συνδέεται με τις 
αβεβαιότητες και τις προσδοκίες για πιθανή βελτίωση της ευημερίας αυτών που θα 
αποφασίσουν ‘να επιστρέψουν’. Για ορισμένους η απόφαση για ‘επιστροφή’ είναι από 
ανάγκη, για άλλους από επιλογή. Και στις δύο περιπτώσεις οι συνέπειες της κρίσης, είτε 
συνδέονται άμεσα με τις αποφάσεις για ‘επιστροφή’ είτε η κρίση εμφανίζεται ως ευκαιρία 
γι’ αυτούς που ετοίμαζαν ήδη την ‘επιστροφή’ και τώρα πλέον ήρθε η στιγμή, είτε, τέλος, 
συμπίπτει χρονικά με ειλημμένες αποφάσεις.  
 Η διερεύνηση των επιπτώσεων της κρίσης και η σύνδεσή τους με την επιστροφή στη 
γεωργία, προϋποθέτει την απομόνωση των αλλαγών που συνδέονται με την κρίση, από 
εκείνες τις αλλαγές που οφείλονται σε παράγοντες που δεν έχουν σχέση με αυτήν. Τα με-
γέθη της απασχόλησης, που αποτυπώνονται στα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυνα-
μικού (ΕΕΔ) πριν και μετά την κρίση, θα πρέπει να επιμεριστούν σε δύο συστατικά αποτε-
λέσματα: στο αποτέλεσμα εξαιτίας της κρίσης, το οποίο αναμένεται να είναι θετικό (επι-
στροφή στη γεωργία από τον αστικό χώρο και από τους άλλους κλάδους δραστηριότητας), 
και στο αποτέλεσμα που προκύπτει από τις διαρθρωτικές αλλαγές του πρωτογενούς τομέα 
και της υπαίθρου γενικότερα, το οποίο είναι αρνητικό. Ο τελικός αριθμός των απασχο-
λουμένων στην γεωργία, επομένως, μπορεί να αυξάνεται (οι θέσεις απασχόλησης που 
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κερδίζονται από την επιστροφή είναι περισσότερες από αυτές που χάνονται με αποτέλεσμα 
το ισοζύγιο να είναι θετικό), να μειώνεται (οι θέσεις απασχόλησης που κερδίζονται δεν 
είναι αρκετές να καλύψουν το αρνητικό αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης με αποτέλεσμα το 
ισοζύγιο να παραμένει αρνητικό), είτε να παραμένει αμετάβλητος (οι θέσεις απασχόλησης 
που κερδίζονται από την επιστροφή χάνονται στη συνέχεια από το αρνητικό αποτέλεσμα 
της αναδιάρθρωσης). Μέχρι σήμερα, η επιστημονική διερεύνηση των επιδράσεων της κρί-
σης στις αγροτικές δομές και την κοινωνική διάρθρωση στον αγροτικό χώρο είναι περιορι-
σμένη σε δημοσιογραφικές αναφορές. Η εικόνα αυτή δεν αφορά το ελληνικό παράδειγμα 
μόνο. Θα έλεγε κανείς ότι περιορισμένη είναι η αναφορά και στην διεθνή βιβλιογραφία 
όπου παρεμπίπτουσα φαίνεται να είναι η ενασχόληση με το αντικείμενο αφού είναι 
πρόσφατο το φαινόμενο και οι τυχόν στοχοθετημένες έρευνες δεν έχουν ακόμα ολοκλη-
ρωθεί και δημοσιοποιηθεί. Βασική παράμετρος των αναφορών και συζητήσεων είναι η 
έννοια της ανθεκτικότητας/ προσαρμοστικότητας (resilience) στην κρίση. Η έννοια της 
αντίστασης /ανθεκτικότητας εδώ αναφέρεται στην ικανότητα των αγροτικών περιοχών να 
απορροφήσουν τους κραδασμούς της κρίσης και να αναδιοργανωθούν για να διατηρήσουν 
τις λειτουργίες, τις δομές και την ταυτότητα των αγροτικών τους δραστηριοτήτων (Walker 
et al., 2004; Heijman et al., 2007; Schouten et al., 2009; Folke et al., 2010; Davoudi, 2012). 
 Η οικογενειακή δομή των αγροτικών νοικοκυριών και η ικανότητα προσαρμογής τους 
μεταβάλλεται μπροστά στις ευρύτερα μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και 
αλλαγές που φέρνει η παγκοσμιοποίηση. Ενδιαφέρον εδώ παρουσιάζει η ευελιξία στην 
χρήση των πόρων των αγροτικών νοικοκυριών για να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους σε 
ένα περιβάλλον επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών που προκάλεσαν ο ανταγωνισμός 
και η ύφεση. Επομένως, στην περίοδο της κρίσης η προσφυγή στην οικογενειακή λειτουρ-
γία της εκμετάλλευσης και η κινητικότητα παραμένουν, και αποτελούν μια μορφή αντίστα-
σης και μιαν αμυντική πρακτική, για ένα μεγάλο αριθμό αγροτικών νοικοκυριών (Kasimis 
and Papadopoulos, 1997) στον ευρωπαϊκό νότο τουλάχιστον. Για να γίνουν κατανοητά όλα 
αυτά, χρειάζεται να παρακολουθήσουμε τις μεταβολές στα βασικά μεγέθη της αγροτικής 
μας οικονομίας. 
 
Η γεωργία και η ύπαιθρος πριν την οικονομική κρίση: Τα βασικά μεγέθη 
 

Στην ελληνική; ύπαιθρο το τοπίο άλλαζε, πριν ακόμα ξεσπάσει η κρίση. Οι διαδικασίες 
‘απoγεωργικοποίησης’ και αγροτικής αναδιάρθρωσης των αρχών του ’90 συνοδεύτηκαν 
από την ‘αστικο-αγροτική αντιστροφή’ και την ανάπτυξη και άλλων, εκτός των γεωργικών, 
παραγωγικών δραστηριοτήτων (βιομηχανία) και υπηρεσιών (τουρισμός), οικιστικής επέ-
κτασης και νέων καταναλωτικών συμπεριφορών. Αυτές οι διαδικασίες έδωσαν στον αγρο-
τικό χώρο και μια ‘μεταπαραγωγική’ χρήση και συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας ‘νέας 
αγροτικότητας’ με συνέπειες στην αναδιοργάνωση της οικογενειακής απασχόλησης (πολυ-
απασχόλησης, απασχόλησης μη-οικογενειακής εργασίας) και στην λειτουργία του αγρο-
τικού νοικοκυριού (Παπαδόπουλος, 2008). Η ύπαιθρος πλέον αποτελεί ένα πεδίο συνύπαρ-
ξης της γεωργίας τόσο με υπηρεσίες/τουρισμό όσο και με την βιομηχανία και βιοτεχνία. Ο 
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παραγωγικός ρόλος της υπαίθρου συρρικνώνεται και όλο και περισσότερο η ύπαιθρος 
μετατρέπεται και σε αντικείμενο αισθητικής/ψυχαγωγικής κατανάλωσης (αγροτουρισμός, 
αθλητικές και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες).  
 Παράλληλα, ενισχύεται και μια άλλη μορφή πολυαπασχόλησης, αυτή που αφορά 
στην απασχόληση του αστικού πληθυσμού στην γεωργία ως δεύτερη δραστηριότητα. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα που ζει στις 
αστικές περιοχές αυξήθηκε στο 30% περίπου στα περασμένα 15 χρόνια. Θα μπορούσε να 
ισχυριστεί κανείς ότι μια μορφή κρίσης, κυρίως διαρθρωτικού χαρακτήρα, σοβούσε στον 
αγροτικό τομέα ήδη από την δεκαετία του ’90. Μικρό και πολυτεμαχισμένο μέγεθος εκμε-
τάλλευσης, μικρό μέγεθος επιχειρήσεων μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, οι οποίες 
επιχειρήσεις αδυνατούν να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας όπως αντίθετα καταφέρνουν οι 
ανταγωνιστές τους επιτυγχάνοντας χαμηλό κόστος παραγωγής και υψηλή παραγωγικότητα 
και ανταγωνιστικότητα. Η γήρανση του γεωργικού πληθυσμού, η υποαπασχόληση και η 
εκτεταμένη παρουσία των εκμεταλλεύσεων στις μειονεκτικές περιοχές συσσώρευαν αδιέ-
ξοδα. Η άφιξη των μεταναστών, ως από μηχανής θεός, διασφάλισε φθηνά εργατικά χέρια 
και συνέβαλε στην προσωρινή αποσόβηση της κρίσης (Κασίμης και Παπαδόπουλος, 2012). 
Στην περίοδο 1998-2008, από την μια πλευρά χάνονται 207 χιλιάδες θέσεις απασχόλησης 
στον πρωτογενή τομέα, από την άλλη δημιουργούνται 79,7 χιλιάδες στον δευτερογενή και 
668,9 χιλιάδες θέσεις απασχόλησης στον τριτογενή τομέα αντίστοιχα (Διάγραμμα 1). Ο 
κλάδος των υπηρεσιών (τριτογενής τομέας) απορροφά τους εργαζόμενους που εγκαταλεί-
πουν τον πρωτογενή τομέα, τις γυναίκες που εισέρχονται στην αγορά εργασίας και μεγάλο 
αριθμό μεταναστών που έχουν έλθει στη χώρα.  
  

 
 

   Διάγραμμα 1.  Οι χαμένες (-) και οι νέες θέσεις (+) απασχόλησης κατά κλάδο  
    στην περίοδο προ κρίσης (2008-1998, σε χιλιάδες) 
    Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
 
 Αυτά τα χρονίζοντα προβλήματα αποτυπώνονται καθαρά στις μεταβολές των 
βασικών μεγεθών της αγροτικής μας οικονομίας.  
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 Στο μέγεθος και στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων: Η μειούμενη ανταγωνιστικό-
τητα της ελληνικής γεωργίας μπορεί να αποδοθεί στην μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων, 
στην ανορθόλογη διαχείριση των κοινοτικών πόρων (προσανατολισμένοι στην κατανά-
λωση και/ή σε επενδύσεις εκτός γεωργίας και υπαίθρου) και σε μια αναποτελεσματική 
διαρθρωτική πολιτική που οδήγησαν στην αύξηση του κόστους παραγωγής. Το σύνολο των 
εκμεταλλεύσεων, μόνο την περίοδο 2003-2010, μειώθηκε κατά 14,3% και βρίσκεται σε μια 
καθοδική πορεία (706,4 χιλιάδες εκμ/σεις το 2010). Το μέσο μέγεθος παραμένει μικρό και 
αντιστοιχεί σε 55 στρέμματα με το 70% του συνόλου τους να καλλιεργεί κάτω από 50 
στρέμματα ενώ τα 2/3 αυτών δεν εξασφαλίζουν πλήρη απασχόληση για πάνω από 1 άτομο. 
Σχεδόν 3 στις 10 εκμεταλλεύσεις ασχολούνται με την καλλιέργεια ελιάς και μία στις 10 
ειδικεύεται στον τομέα των σιτηρών, ελαιούχων σπόρων και πρωτεϊνούχων φυτών. Το 65% 
των γεωργικών εκτάσεων καλλιεργείται από τους ιδιοκτήτες τους, ενώ το 82% του 
εργατικού δυναμικού αποτελείται από οικογένειες, με την αναλογία μεταξύ φυτικής και 
ζωικής παραγωγής να είναι επτά προς τρία, όταν η αντίστοιχη αναλογία στην ΕΕ είναι ένα 
προς ένα (Alpha Bank, 2009, Eurostat, 2010).  
 Στην απασχόληση: Το 1981, στον πρωτογενή τομέα απασχολούνταν 1,083 χιλιάδες 
εργαζόμενοι, ενώ 35 χρόνια μετά οι εργαζόμενοι έχουν περιοριστεί στις 500 χιλιάδες. Αυτό 
οφείλεται αφενός στην μικρή εισροή νέων ηλικιών για απασχόληση στον πρωτογενή τομέα 
και αφετέρου στην μεγαλύτερη εκροή εργαζομένων μεγαλύτερων ηλικιών που οδηγούνται 
στη σύνταξη. Η αναμενόμενη συνεχής συρρίκνωση της απασχόλησης δυσκολεύει τις 
προσπάθειες αναζήτησης μεταβολών ή ανάσχεσης αυτής της εικόνας (όταν οι ενδείξεις 
αυτές είναι ακόμα ισχνές) από άλλους εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι οι συνέπειες της 
κρίσης. Στην τελευταία δεκαετία (1998-2008) οι απασχολούμενοι μειώθηκαν από 723,9 
χιλιάδες σε 516,9 χιλιάδες (Διάγραμμα 2). Αυτοί αποτελούν πλέον το 11% των απασχολού-
μενων στη χώρα και η μέση απασχόλησή τους βρίσκεται κοντά στις 60 ημέρες τον χρόνο. 
Η συνολική απασχόληση στην γεωργία των αυτοαπασχολούμενων μελών των νοικοκυριών 
μειώθηκε ενώ αυξήθηκε σημαντικά η απασχόληση των μισθωτών που τους αποτελούν, 
σχεδόν αποκλειστικά, οι μετανάστες. Οι μετανάστες συνεισφέρουν, μέχρι την κρίση, την 
απoκλειστική μισθωτή εργασία στην ελληνική ύπαιθρο επηρεάζοντας καθοριστικά τον 
καταμερισμό εργασίας των μελών των νοικοκυριών τόσο εντός όσο και εκτός της 
εκμετάλλευσης (Kasimis, 2008). Εάν εξετάσουμε τη διάρθρωση της απασχόλησης κατά 
κλάδο και αστικότητα, πριν την έναρξη της κρίσης (Πίνακας 1) διαπιστώνουμε ότι στις 
αγροτικές περιοχές (δήμοι και κοινότητες με αριθμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων) 
απασχολούνταν 871,9 χιλιάδες εκ των οποίων το 40,3% στον πρωτογενή τομέα. Όσο αυξά-
νεται ο βαθμός αστικότητας το ποσοστό της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα περιορί-
ζεται (18,1% για της ημιαστικές περιοχές και 1,9% για τις αστικές περιοχές).  
 Το 2008, κατά προσέγγιση, 1 στους 10 εργαζόμενους που απασχολείται στον πρωτο-
γενή τομέα διαμένει σε αστικές περιοχές, 2 στους 10 εργαζόμενους, που απασχολούνται 
στον πρωτογενή τομέα, διαμένουν στις ημιαστικές περιοχές και 7 στους 10 εργαζόμενους 
διαμένουν στις αγροτικές περιοχές. 
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 Διάγραμμα 2. Απασχολούμενοι στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα  
  (σε χιλιάδες, μέσα επίπεδα έτους). 
  Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
 

 
Πίνακας 1.  Αριθμός απασχολουμένων το 2008 (πριν την κρίση) κατά τομέα δραστη-

ριότητας και αστικότητα και ποσοστιαία διάρθρωση (σε χιλιάδες) 
 

  ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

- Πρωτογενής τομέας 58.5 106.9 351.4 516.8 
- Δευτερογενής τομέας 700.9 149.8 165.7 1,016.4 
- Κατασκευές 259.0 62.3 73.7 395.0 
- Τριτογενής τομέας 2,336.8 334.5 354.8 3,026.1 

Σύνολο 3,096.1 591.2 871.9 4,559.3 
% διάρθρωση ανά τομέα 

- Πρωτογενής τομέας 11.3 20.7 68.0 100.0 
- Δευτερογενής τομέας 69.0 14.7 16.3 100.0 
- Κατασκευές 65.6 15.8 18.7 100.0 
- Τριτογενής τομέας 77.2 11.1 11.7 100.0 

Σύνολο 67.9 13.0 19.1 100.0 
% διάρθρωση ανά αστικότητα 

- Πρωτογενής τομέας 1.9 18.1 40.3 11.3 
- Δευτερογενής τομέας 22.6 25.3 19.0 22.3 
- Κατασκευές 8.4 10.5 8.5 8.7 
- Τριτογενής τομέας 75.5 56.6 40.7 66.4 

Σύνολο 100.0 100.0 100.0 100.0 
Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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 Από την άλλη πλευρά, μέσα στις αγροτικές περιοχές, 4 στους 10 εργαζόμενους 
απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα, 2 στους 10 εργαζόμενους στη μεταποίηση και στις 
κατασκευές, και τέλος, 4 στους 10 εργαζόμενους στον τριτογενή τομέα. 
 Στην συμμετοχή στο ΑΕΠ και στο εξωτερικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων και 
τροφίμων: Πριν από μερικές δεκαετίες και λίγο μετά τον πόλεμο (1948), ο πρωτογενής 
τομέας συμμετείχε κατά 1/3 στη δημιουργία του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της 
Χώρας. Το 2008, η συμμετοχή του συρρικνώνεται στο 1/25 του συνολικού παραγόμενου 
εγχώριου προϊόντος, παραμένοντας ωστόσο σε σχετικά υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με 
τη συμμετοχή του τομέα σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. (αντίστοιχα 2,9% στην ΕΕ-27). Σε 
σταθερές τιμές, το ΑΕΠ την περίοδο 1960-2000 αυξήθηκε κατά 382% ενώ το προϊόν του 
πρωτογενή τομέα κατά 157%. Έτσι πριν την κρίση, η ακαθάριστη αξία παραγωγής του 
πρωτογενούς τομέα συνέβαλε κατά 3,1% στη συνολική ακαθάριστη αξία παραγωγής. 
Λόγω όμως της μεγάλης ύφεσης στους άλλους κλάδους της οικονομίας, η συμμετοχή του 
πρωτογενούς τομέα διαχρονικά αυξάνεται και το 2013 η συμμετοχή διαμορφώνεται στο 
3,7%. Το 2013 σημειώθηκε αύξηση κατά 2,95% της ακαθάριστης αξίας παραγωγής του 
πρωτογενούς τομέα, όταν στους άλλους τομείς καταγράφηκε πτώση 6,46%. Με βάση την 
εξαγωγική επίδοση καθώς και την εισαγωγική διείσδυση την περίοδο 2005-2011 φαίνεται 
ότι το 40% περίπου της εγχώριας κατανάλωσης τροφίμων καλύπτεται από εισαγωγές, με-
γεθος που δείχνει την υψηλή εξάρτηση της χώρας. Εξάρτηση που ολοένα και περισσότερο 
αυξανόταν την δεκαετία πριν την οικονομική κρίση. Από την άλλη πλευρά, η μείωση της 
εγχώριας παραγωγής και η χαμηλή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας εκφρά-
ζεται στον χαμηλό δείκτη της εξαγωγικής επίδοσης, σύμφωνα με τον οποίο μόνο το 1/5 της 
εγχώριας παραγωγής τροφίμων εξάγεται (Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2011, 2012). Η 
προβληματική κατάσταση της ελληνικής γεωργίας γίνεται άμεσα αντιληπτή παρατηρώντας 
τα στατιστικά στοιχεία του εξωτερικού εμπορίου. Με εξαίρεση τα φρούτα και λαχανικά 
καθώς και τα ψάρια (ιχθυοκαλλιεργειών), όλες οι άλλες κατηγορίες προϊόντων εμφανίζουν 
αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο. Εκτός των βιομηχανικών προϊόντων εισά-γουμε έναν μεγάλο 
αριθμό αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και ποτών και μάλιστα από βιομηχανικές 
χώρες όπως για παράδειγμα την Γερμανία, το Βέλγιο, την Γαλλία κ.ά με αποτέλεσμα η 
οικονομία να εμφανίζει έλλειμμα στο ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που 
ξεπερνάει τα 2 δισεκ. ευρώ.  
 Στα αγροτικά εισοδήματα και στους κοινωνικούς δείκτες: Με βάση τις ΕΟΠ του 
1987/88, 1993/94 και 1998/99 τα αγροτικά νοικοκυριά απολάμβαναν ένα χαμηλότερο επί-
πεδο διαβίωσης έναντι των άλλων νοικοκυριών της χώρας, με το μέσο κατά κεφαλή εισό-
δημα να είναι χαμηλότερο κατά 30% των αγροτικών νοικοκυριών έναντι των υπολοίπων 
νοικοκυριών της χώρας (Μητράκος και Σαρρής, 2003). Ένα μικρό ποσοστό του συνολικού 
εισοδήματος των αγροτικών νοικοκυριών της χώρας προερχόταν αποκλειστικά από την 
άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας. Από την μια πλευρά, ένα μεγάλο μέρος των εισο-
δημάτων των αγροτικών νοικοκυριών δεν προέρχεται από τη γεωργία ενώ από την άλλη 
για καμία κατηγορία αγροτικών νοικοκυριών το γεωργικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το μισό 
του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος. Είναι γνωστό ότι τα εισοδήματα που αποκτούν 
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οι εργαζόμενοι στις αγροτικές περιοχές δεν στηρίζονται αποκλειστικά στη γεωργία και την 
κτηνοτροφία. Πριν την κρίση, το 1/3 των αρχηγών είχε απασχόληση εκτός εκμετάλλευσης 
και το εξωαγροτικό εισόδημα άγγιζε το 40% του συνολικού εισοδήματος του αγροτικού 
νοικοκυριού. Αυτό σημαίνει ότι η σύγκριση αγροτικών και μη αγροτικών εισοδημάτων, και 
η συνηθισμένη λογική ότι τα αγροτικά εισοδήματα είναι πολύ μικρότερα από τα μη αγρο-
τικά, δεν αντιστοιχεί στην πραγματική κατάσταση των αγροτικών νοικοκυριών. Νεώτερα 
στοιχεία έχουν δείξει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η εισοδηματική εξάρτηση ενός νοικοκυριού 
από τη γεωργία, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό του αντίστοιχου πληθυσμού βρίσκεται κάτω 
από το όριο της φτώχειας με τα ‘κατ’ εξοχήν’ αγροτικά νοικοκυριά να αντιμετωπίζουν το 
μεγαλύτερο πρόβλημα φτώχειας μιας και όπως διαπιστώνεται από το σύνολο των φτωχών 
πολιτών της χώρας, τουλάχιστον ένας στους τρεις είναι μέλος αγροτικού νοικοκυριού 
(Καρανικόλας, κ.ά., 2008). Η ανέχεια αυτή δικαιολογεί εν μέρει και την συρρίκνωση της 
‘επαγγελματικής’ γεωργικής δραστηριότητας, όπως καταγράφεται με την μείωση κατά το 
ήμισυ των αγροτικών νοικοκυριών την περίοδο 1988-2005 και με την γεωργία να καταγρά-
φεται ως δευτερεύουσα πηγή εισοδήματος. 
 
Η κρίση και η γεωργία 
 

Στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης, το περιβάλλον της ‘νέας αγροτικότητας’ έχει επη-
ρεαστεί από την μείωση του γεωργικού και εξωγεωργικού εισοδήματος, τις επιπτώσεις των 
προγραμμάτων λιτότητας, της συρρίκνωσης των δημοσίων επενδύσεων και των διαθέ-
σιμων κοινωνικών υποδομών στην ύπαιθρο. Η ελληνική οικονομία διανύει τον έκτο χρόνο 
σε μια καθοδική πορεία του οικονομικού κύκλου (26,2% σωρευτική μείωση σε σταθερές 
τιμές). Και το 2013 η οικονομία κινήθηκε για έκτη συνεχή χρονιά σε ύφεση (-3,9%) ενώ η 
ανεργία έφθασε το 27,5%. Για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την έξοδο από 
την κρίση, έχουν υποδειχθεί συγκεκριμένοι κλάδοι τροφίμων και παραγωγικές περιοχές, 
που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το βασικό μοχλό ανάπτυξης (είναι χαρακτηριστικό ότι 
το 2013, 5 στα 10 πιο εξαγώγιμα προϊόντα ήταν αγροτικά.), ενώ έχει ταυτόχρονα τονιστεί η 
ανάγκη για την ομαδοποίηση των αγροτικών προϊόντων ανάλογα με την εγχώρια και 
διεθνή ζήτηση, τις προοπτικές ανάπτυξης, τη ζήτησή τους ως πρώτη ύλη από τη μεταποίη-
ση και την εφαρμογή διαφορετικής στρατηγικής προώθησης ανά περίπτωση (McKinsey 
and Company, 2011). 
 
Μεταβολές στην απασχόληση και στην ανεργία 
 

Στα ζητήματα της απασχόλησης και της κινητικότητας του πληθυσμού εντός του αγροτι-
κού χώρου αλλά και μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών θα επικεντρωθεί το παρόν 
άρθρο στη συνέχεια. Η κρίση που πλήττει την ελληνική οικονομία έχει διαφορετικές επι-
πτώσεις στην απασχόληση κάθε κλάδου καθώς επίσης και διαφορετικές επιδράσεις στη 
διανομή του εισοδήματος στις διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. Σε εναλλακτικά σενάρια 
προσομοίωσης της ελληνικής οικονομίας σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και με διαφορε-
τικές θεωρήσεις των αγορών εργασίας με βάση μακροοικονομικό κλαδικό υπόδειγμα 
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γενικής ισορροπίας διαπιστώνεται ότι ο πρωτογενής τομέας διατηρεί ή και αυξάνει τις 
θέσεις απασχόλησης έναντι των άλλων τομέων της οικονομίας.  
 Από την έναρξη της κρίσης, ενώ πάνω από 975,7 χιλιάδες άνεργοι προστέθηκαν 
στους 378 χιλιάδες άνεργους του 2008 με το ποσοστό της ανεργίας να φθάνει στο 27,5% το 
4ο τρίμηνο του 2013, τα ποσοτικά και τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν την γεωργία και την 
ύπαιθρο να μετατρέπονται σε καταφύγιο αλλά και σε θερμοκήπιο ιδεών και πρωτοβουλιών 
τόσο για ένα μέρος του πληθυσμού της υπαίθρου όσο και για έναν αστικό πληθυσμό που 
οδηγείται εκεί από ανάγκη ή/και από επιλογή. Είναι πλέον γνωστό ότι σήμερα υπάρχουν 
νοικοκυριά στον αστικό χώρο που πιστεύουν ότι η μοναδική τους διέξοδος από τον λαβύ-
ρινθο της ανεργίας και της απόγνωσης που ζουν είναι το μονοπάτι που οδηγεί στην γεωρ-
γία και την ύπαιθρο. Αντλώντας από τα δεδομένα της ΕΕΔ αναλύουμε τα νέα δεδομένα και 
τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην ελληνική γεωργία, στο περιβάλλον της κρίσης. 
Από την ανάλυση της απασχόλησης για την περίοδο 2008-2013 προκύπτει ότι οι κλάδοι 
που ‘επιβιώνουν’ στην κρίση και εμφανίζουν σημαντική κινητικότητα των απασχολούμε-
νων είναι η γεωργία, που σημαίνει ότι μπορούν να αποτελέσουν και στόχους ενεργούς πο-
λιτικής απασχόλησης. Εξάλλου είναι αποδεκτό ότι η έξοδος από την κρίση προϋποθέτει 
και την αναδιάρθρωση της παραγωγής και την ενίσχυση των κλάδων που μπορούν να συμ-
βάλουν στην ενίσχυση των εξαγωγών ή/και υποκατάσταση των εισαγωγών. Ένας τέτοιος 
κλάδος είναι η γεωργία. Ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που, κόντρα στην καθοδική πο-
ρεία της απασχόλησης στο σύνολο της οικονομίας, εμφανίζει μιαν ανοδική πορεία το 2009 
και μια σταθερότητα στα έτη 2012 και 2013, έναντι της μεγάλης και συνεχούς καθοδικής 
πορείας του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (Διάγραμμα 3). Το 2011 είναι η χρονιά 
της βαθιάς ύφεσης και κατακρήμνισης της απασχόλησης στο σύνολο της οικονομίας. Πιο 
συγκεκριμένα, στον πρωτογενή τομέα μέχρι το 1ο τρίμηνο του 2010 δημιουργήθηκαν 44,5 
χιλιάδες θέσεις απασχόλησης, ενώ αντίθετα στους άλλους 2 τομείς χάθηκαν 130,5 χιλιάδες 
θέσεις απασχόλησης αντίστοιχα. Στη συνέχεια όμως (2012:ΙΙ έναντι 2010:ΙΙ) η εξέλιξη 
είναι δραματική. Σε ολόκληρη την οικονομία χάνονται 634 χιλιάδες θέσεις απασχόλησης 
από τις οποίες 57,7 χιλιάδες είναι θέσεις που προέρχονται από τον πρωτογενή τομέα. Στη 
συνέχεια, μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2013 (2013:ΙV έναντι 2012:ΙIΙ), καταγράφεται 
μια μικρή ανοδική τάση αύξησης των θέσεων απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα (κατά 
2,4 χιλιάδες) όταν στο σύνολο της οικονομίας την ίδια περίοδο οι επιπλέον θέσεις που 
χάνονται φθάνουν τις 150 χιλιάδες. 
 Οι παραπάνω εξελίξεις δεν σημαίνουν ότι η επιστροφή στον πρωτογενή τομέα ‘ολο-
κληρώθηκε’. Όπως αναφέραμε ήδη στην εισαγωγή, ο αριθμός των νεοεισερχόμενων δεν 
μπορεί να καλύψει αυτούς που εγκαταλείπουν τον πρωτογενή τομέα, ως συνέχεια της 
συρρίκνωσης και των εγγενών αδυναμιών του. Πέραν όμως των αλλαγών στα συνολικά 
μεγέθη, παρατηρούνται αξιοσημείωτες αλλαγές μέσα στη δομή της απασχόλησης, όπως θα 
δούμε στη συνέχεια. Οι παραπάνω χαμένες θέσεις απασχόλησης μετατρέπονται σε θέσεις 
ανεργίας. Παρ’ όλα αυτά, οι αγροτικές περιοχές χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη ανεργία 
τόσο πριν (6,6%) όσο και μετά την κρίση (22% το 2013 έναντι 29% των αστικών περιοχών 
και 26,1% των ημιαστικών περιοχών (Διάγραμμα 4).  
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                Διάγραμμα 3. Εξέλιξη της απασχόλησης κατά την διάρκεια της κρίσης  
στον πρωτογενή τομέα (αριστερός άξονας)  

και στον δευτερογενή/τριτογενή τομέα (δεξιός άξονας), σε χιλιάδες 
 

Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
 
Οι παραπάνω εξελίξεις δεν σημαίνουν ότι η επιστροφή στον πρωτογενή τομέα ‘ολοκλη-
ρώθηκε’. Όπως αναφέραμε ήδη στην εισαγωγή, ο αριθμός των νεοεισερχόμενων δεν μπο-
ρεί να καλύψει αυτούς που εγκαταλείπουν τον πρωτογενή τομέα, ως συνέχεια της συρρί-
κνωσης και των εγγενών αδυναμιών του. Πέραν όμως των αλλαγών στα συνολικά μεγέθη, 
παρατηρούνται αξιοσημείωτες αλλαγές μέσα στη δομή της απασχόλησης, όπως θα δούμε 
στη συνέχεια. Οι παραπάνω χαμένες θέσεις απασχόλησης μετατρέπονται σε θέσεις ανερ-
γίας. Παρ’ όλα αυτά, οι αγροτικές περιοχές χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη ανεργία τόσο 
πριν (6,6%) όσο και μετά την κρίση (22% το 2013 έναντι 29% των αστικών περιοχών και 
26,1% των ημιαστικών περιοχών (Διάγραμμα 4).  
 Ένα σημαντικό ερώτημα ως προς τη δομή του κινδύνου να μείνει κάποιος άνεργος 
είναι ποιοι παράγοντες και πόσο σημαντικά επηρεάζουν την πιθανότητα να βρεθεί κάποιος 
σε κατάσταση ανεργίας όταν όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες παραμένουν σταθεροί. Με 
άλλα λόγια το ερώτημα είναι, ποιοι είναι οι πραγματικοί παράγοντες που οδηγούν τους 
εργαζόμενους σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου και συνεπώς σε ανεργία; Το ερώτημα αυτό 
εξετάστηκε με τη βοήθεια ενός πολυμεταβλητού οικονομετρικού υποδείγματος τύπου 
Logit με την επεξεργασία των πρωτογενών στατιστικών δεδομένων των ΕΕΔ. Τα υποδείγ-
ματα αυτά βασίζονται στην υπόθεση ότι η πιθανότητα ενός ατόμου να βρεθεί σε κατάστα-
ση ανεργίας είναι ένα τυχαίο γεγονός, που εξαρτάται από την ταυτόχρονη επίδραση μιας 
σειράς κοινωνικοοικονομικών και δημογραφικών παραγόντων. Τα αποτελέσματα των σχε-
τικών εκτιμήσεων έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι αστικών περιοχών είχαν μεγαλύτερη πιθα-
νότητα να μείνουν άνεργοι συγκριτικά με αυτούς των αγροτικών περιοχών. Η πιθανότητα 
αυτή αυξάνεται κατά την διάρκεια της κρίσης. Το αποτέλεσμα αυτό είναι συμβατό με την 
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μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των ανέργων που καταγράφεται στις αστικές περιοχές 
έναντι της μικρότερης αύξησης στις αγροτικές περιοχές.  
 

 
 

Διάγραμμα 4. Εξέλιξη του % ανεργίας πριν την κρίση (2008) & κατά τη διάρκεια (2013-08) 
                      Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
 
Ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές, οι Αλβανοί μετανάστες έχουν, συγκριτικά με τους 
Έλληνες εργαζόμενους και τους λοιπούς μετανάστες, μεγαλύτερη πλέον πιθανότητα να 
μείνουν άνεργοι, ενώ το 2008 η πιθανότητα ήταν σημαντικά μικρότερη. Τώρα πλέον είτε 
προτιμώνται οι γηγενείς που θέλουν να εργαστούν στον πρωτογενή τομέα ως μισθωτοί, 
μιας και οι απαιτήσεις τους έχουν περιοριστεί, είτε άλλοι αλλοδαποί που ζητούν πολύ 
χαμηλότερες αμοιβές έναντι των εργαζομένων αλβανικής υπηκοότητας. Τέλος, σε πολλές 
εκμεταλλεύσεις έρχονται να εργαστούν μέλη του νοικοκυριού που πριν απασχολούνταν σε 
άλλους κλάδους (π.χ. τουρισμός) και τώρα είναι πλέον άνεργοι. Επιπρόσθετα, περισσότε-
ρες πιθανότητες, μέσα στις αγροτικές περιοχές, να μείνουν άνεργες, συγκριτικά με τους 
άνδρες, έχουν οι γυναίκες, καθώς και οι πτυχιούχοι συγκριτικά με τους έχοντες πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση. Οι θέσεις απασχόλησης ανειδίκευτης εργασίας που καλύπτονται είναι 
περισσότερες έναντι των θέσεων με αυξημένα εκπαιδευτικά προσόντα. 
 
Μεταβολές στην απασχόληση και στη γεωγραφική προέλευσή τους 
 

Η γεωγραφική προέλευση των μεταβολών στην απασχόληση επιβεβαιώνει την είσοδο στη 
γεωργία αστικού πληθυσμού (Πίνακας 2). Ο Πίνακας 2 αποτυπώνει τις χαμένες (-) και τις 
κερδισμένες (+) θέσεις απασχόλησης στις αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της 
χώρας. Οι θέσεις αυτές διακρίνονται σε θέσεις απασχόλησης στον πρωτογενή, δευτερογενή 
και τριτογενή τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια της κρίσης (2008-
2013), στις αγροτικές περιοχές χάθηκαν 12 χιλιάδες θέσεις απασχολούμενων στον πρωτο-
γενή τομέα, ενώ αντίστοιχα στις αστικές περιοχές δημιουργούνται 4,2 χιλιάδες νέες θέσεις 
απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι οι νεοεισερχόμενοι στην γεωργία έχουν προέλευση πό-
λεις άνω των 10 χιλιάδων κατοίκων. Οι περισσότερες θέσεις απασχόλησης που χάθηκαν 
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καταγράφονται στον τριτογενή τομέα (υπηρεσίες) με απώλειες που φθάνουν τις 474,7 
χιλιάδες. Από τις παραπάνω χαμένες θέσεις απασχόλησης, οι 393,8 χιλιάδες αφορούσαν τις 
αστικές περιοχές, οι 50,7 χιλιάδες τις ημιαστικές και μόνον οι 30,2 χιλιάδες τις αγροτικές 
περιοχές. Μέσα στις αγροτικές περιοχές, την μεγαλύτερη μείωση θέσεων απασχόλησης την 
είχε ο δευτερογενής τομέας (50,9 χιλιάδες), και την μικρότερη ο πρωτογενής τομέας (12 
χιλιάδες). Η σημαντική μείωση των θέσεων απασχόλησης του δευτερογενή τομέα οφείλε-
ται κυρίως στην συρρίκνωση των θέσεων απασχόλησης του κατασκευαστικού τομέα όπου 
χάθηκαν 35,1 χιλιάδες θέσεις απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. 
 Οι μεταβολές στην απασχόληση διαφοροποιούνται όχι μόνο περιφερειακά. Οι απα-
σχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα στις αγροτικές περιοχές εμφανίζουν μια μείωση της 
απασχόλησης αλλά και μια εσωτερική αναδιάρθρωση στην οποία τα συμβοηθούντα μέλη 
και οι αυτοαπασχολούμενοι υποχωρούν σημαντικά ενώ αντίθετα αυξάνονται οι εισροές 
των μισθωτών και των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό. Μάλιστα, τα 2/3 των χα-
μένων θέσεων απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές είναι θέσεις απασχόλησης συμβοη-
θούντων μελών στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, γεγονός που θα μπορούσε να συσχε-
τιστεί με πολιτικές του Υπουργείου Γεωργίας που αφορούν στα προγράμματα νέων 
αγροτών καθώς και στο καθεστώς δικαιωμάτων λόγω ΚΑΠ.  
 
Πίνακας 2.  Γεωγραφικές μεταβολές της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της κρίσης 2013-

’08 (θέσεις απασχόλησης που χάθηκαν, θέσεις απασχόλησης που δημιουργή-
θηκαν, σε χιλιάδες) 

 

 
 

Αστικές  
Περιοχές 

Ημιαστικές 
Περιοχές 

Αγροτικές 
Περιοχές 

Σύνολο  
Χώρας 

Πρωτογενής Τομέας 4.2 -14.3 -12.0 -22.2 
Δευτερογενής Τομέας -332.0 -66.1 -50.9 -449.0 
  - Κατασκευές -154.5 -36.1 -35.1 -225.8 
Τριτογενής Τομέας -393.8 -50.7 -30.2 -474.7 
ΣΥΝΟΛΟ -721.6 -131.2 -93.1 -945.9 
 

Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
 
 Επιπρόσθετα, οι θέσεις απασχόλησης μισθωτών στον πρωτογενή τομέα αυξάνονται 
στο σύνολο των περιοχών της χώρας ενώ εμφανίζουν και αρκετά υψηλότερα ποσοστά από 
τους μη μισθωτούς. Οι νεοεισερχόμενοι όμως στον πρωτογενή τομέα με προέλευση τις 
αστικές περιοχές (4,2 χιλιάδες) κατανέμονται κυρίως σε θέσεις αυτοαπασχολουμένων 
χωρίς προσωπικό (7,8 χιλιάδες). (Πίνακας 3).  
 Η οικονομική κρίση, σύμφωνα με τον Πίνακα 3, δίνει ευκαιρίες απασχόλησης σε 
νοικοκυριά στις αστικές περιοχές της χώρας. Οι νέες θέσεις απασχόλησης αφορούν θέσεις 
για αυτοαπασχολούμενους χωρίς προσωπικό καθώς και θέσεις για μισθωτούς. Η παραπάνω  
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Πίνακας 3.  Οι χαμένες (-) και οι νέες (+-) θέσεις απασχόλησης του πρωτογενούς τομέα, σε 
χιλιάδες (2013 σε σχέση με 2008) 

 

 
 

Αστικές  
Περιοχές 

Ημιαστικές 
Περιοχές 

Αγροτικές 
Περιοχές 

Σύνολο  
Χώρας 

Αυτοαπασχολούμενοι                                    
με προσωπικό 

-4.1 -3.5 -9.9 -17.5 

Αυτοαπασχολούμενοι                            
χωρίς προσωπικό 

+7.8 -1.9 +15.6 +21.5 

Μισθωτοί +2.0 +0.5 +5.6 +8.1 
Βοηθοί στην οικογενειακή 
επιχείρηση 

-1.5 -9.4 -23.3 -34.3 

Σύνολο πρωτογενούς τομέα +4.2 -14.3 -12.0 -22.2 
 

Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
 
εξέλιξη, μέσα στην γενικευμένη αύξηση της ανεργίας σε αυτές τις περιοχές, σηματοδοτεί ότι 
υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι μπορούν να δώσουν διέξοδο σε ανθρώπους που προσπαθούν να 
απεγκλωβιστούν από την ανεργία και την ανέχεια. Από την άλλη πλευρά, ενθαρρυντικό μη-
νυμα αποτελεί η αύξηση των θέσεων απασχόλησης για μισθωτούς στον πρωτογενή τομέα, σε 
όλες τις περιοχές της χώρας. Αυτή την περίοδο της κρίσης, ο πρωτογενής τομέας είναι ο 
μοναδικός που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης για μισθωτή απασχόληση. Στις αγροτικές 
περιοχές, η σημαντική (και ενδεχομένως πλασματική) μείωση των θέσεων απασχόλησης των 
συμβοηθούντων μελών (23,3 χιλιάδες) επισκιάζει την σημαντική (πραγματική) αύξηση των 
θέσεων απασχόλησης των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (15,6 χιλιάδες).  
 
Δημογραφική, εκπαιδευτική εικόνα και κατάσταση απασχόλησης  
των νεοεισερχόμενων 
 

Καλύτερη δημογραφική και εκπαιδευτική εικόνα εμφανίζουν οι νεοεισερχόμενοι στον 
πρωτογενή τομέα. Η μέση ηλικία τους είναι τα 41,7 έτη, έναντι των παλαιών εργαζομένων 
που είναι 47,3 έτη. Το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων εργαζομένων είναι ηλικίας 35-39 έτη 
(19%), ενώ ακολουθούν οι εργαζόμενοι ηλικίας 50-54 (17%). Οι νεοεισερχόμενοι έχουν 
υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο αφού το 33% έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση (το 24% πτυχίο 
ανώτατης σχολής, και το 9% τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών) και το 47% δευτεροβάθμια. 
Ενδιαφέρον έχει ότι οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ήταν κυρίως εργαζόμενοι μισθωτοί 
που απασχολούνταν σε άλλους τομείς δραστηριότητας και μεταπήδησαν, ως αυτοαπα-
σχολούμενοι γεωργοί, στον πρωτογενή τομέα όπου εργάζονται πλέον. Το 28 % των 
νεοεισερχομένων στον πρωτογενή τομέα από τις αστικές περιοχές δεν είχαν καμία 
απασχόληση την προηγούμενη χρονιά (το 21% ήταν άνεργοι, το 24% ήταν μαθητές/ 
σπουδαστές, το 22% υπηρετούσαν την στρατιωτική τους θητεία, το 32% ήταν νοικοκυρές 
και λοιπές περιπτώσεις). Αντίθετα, το υπόλοιπο 72% των νεοεισερχομένων μεταπήδησαν 
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από άλλους κλάδους απασχόλησης (το 4% από τις κατασκευές, το 29% από τις δημόσιες 
υπηρεσίες, το 12% από δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών, και τέλος το 54% από 
το εμπόριο, αναψυχή, διοικητικές και επαγγελματικές δραστηριότητες).  
 

 
Αντί Συμπερασμάτων  
 

Αυτό που ονομάζουμε ελληνική αγροτικότητα έχει μετασχηματιστεί, εκσυγχρονιστεί και 
αναμορφωθεί στα περασμένα χρόνια. Οι αγροτικές περιοχές έχουν υποστεί μια σημαντική 
οικονομική και κοινωνική διαφοροποίηση. Αλλά και ο τρόπος που εμείς προσλαμβάνουμε 
το τι είναι γεωργία, ποιος είναι ο γεωργός και τι είναι ύπαιθρος έχει αλλάξει. Η αγροτική 
Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί σαν μια παραδειγματική περίπτωση μιας συνεχώς μεταβαλλό-
μενης υπαίθρου με ασυνέχειες και οπισθοδρομήσεις. Οι υποχωρήσεις και καθυστερήσεις 
είναι το ίδιο σημαντικές όπως οι πρόοδοι και οι καινοτομίες. Η χώρα μας αποτελεί ένα 
καλό παράδειγμα για το πως το αγροτικό παραμένει ζωντανό ενώ συνεχώς αλλάζει, ανα-
μορφώνοντας/ανασχεδιάζοντας το μίγμα αγροτικού-μη αγροτικού στις τοπικές αγροτικές 
οικονομίες. Παρά τις σημαντικές αλλαγές που γίνονται στον αγροτικό χώρο, η γεωργία 
παραμένει ένας βασικός συντελεστής της αγροτικής Ελλάδας σήμερα. Αντιθετικές και 
αντιφατικές διαδικασίες, από την μια πλευρά εμποδίζουν και από την άλλη αποκαθιστούν 
την γεωργική δραστηριότητα σαν λειτουργικό στοιχείο των αγροτικών νοικοκυριών, των 
αγροτικών κοινοτήτων και των αγροτικών περιοχών δίνοντας νέο περιεχόμενο στην έννοια 
της αγροτικότητας. Πολύ περισσότερο σήμερα μάλιστα στην κρίση που η γεωργία φαίνεται 
να ενισχύει την θέση της στην ελληνική οικονομία. 
 Η ‘αντίστροφη κινητικότητα’, προς την ύπαιθρο ιδιαίτερα προβεβλημένη πρόσφατα, 
έχει στοιχεία τόσο νεωτερικότητας όσο και παράδοσης, ανάγκης ή/και επιλογής. Συνδέεται 
με την επιστροφή στον τόπο καταγωγής, νέες μεθόδους οργάνωσης και απασχόλησης, την 
επανακάλυψη παραδοσιακών καλλιεργειών, την ανάπτυξη νέων αλλά και με μια νέα 
χωροχρονική κατανομή της διαβίωσης και της απασχόλησης ομάδων του πληθυσμού μεταξύ 
του αγροτικού και του αστικού χώρου. Οι αλλαγές αυτές δεν είναι μόνο τομεακές αλλά και 
διατομεακές, δεν είναι μόνο εσωτερικές των αγροτικών περιοχών αλλά και διαπεριφερειακές. 
Εκφράζουν δε και μιαν επικοινωνία και κινητικότητα γεωγραφική, επαγγελματική και 
κοινωνική του αστικού και του αγροτικού χώρου. Η ‘νέα αγροτικότητα’ ενισχύεται αλλά 
αναβαθμίζεται μέσα σε αυτή και η θέση της γεωργίας στα χρόνια της κρίσης. Ενισχύονται οι 
εξαγωγές, όπως διαπιστώσαμε, και δημιουργούνται προϋποθέσεις ανάπτυξης. Η κρίση, πιο 
έντονη στις αστικές περιοχές, ‘κατευθύνει’ ένα μέρος του πληθυσμού στην ύπαιθρο.  
 Τις διαπιστώσεις αυτές ενισχύει και δειγματοληπτική έρευνα σε 1,286 άτομα της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στην οποία εμφανίζεται ένα 68,2% των ερωτηθέντων να 
έχει σκεφτεί να εγκατασταθεί στην επαρχία (Kάπα Research, 2012). Αυτοί είναι (σε 
ποσοστό 60%) στις ηλικίες μέχρι 40 ετών και 9 στους 10 από αυτούς αναζητούν μια 
καλύτερη ποιότητα ζωής στοχεύοντας να αξιοποιήσουν την περιουσία τους στην επαρχία 
αφού πάνω από τα 2/3 δηλώνουν ότι έχουν ακίνητη περιουσία στην επαρχία. Ο αγροτικός 
τομέας όμως ενδιαφέρει μόνο το 1/3 των παραπάνω (κυρίως λόγω των δυσκολιών και 
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έλλειψης των σχετικών γνώσεων) ενώ τα 2/3 τα ενδιαφέρει άλλος τομέας της οικονομίας 
στην επαρχία. Ο τουρισμός, ο πολιτισμός και οι επικοινωνίες είναι οι κύριες άλλες επιλογές 
τους. Οι επιλογές αυτές εξηγούνται και από το γεγονός ότι, όπως διαπιστώσαμε στην ΕΕΔ, 
στις αγροτικές περιοχές οι χαμένες θέσεις απασχόλησης του τριτογενή τομέα μέσα στην 
κρίση είναι ελάχιστες. Ο πρωτογενής τομέας καταλαμβάνει πλέον τη δεύτερη θέση από 
πλευράς θέσεων απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. Αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν 
με τον αγροτικό τομέα επιλέγουν κατά κύριο λόγο τη γεωργία (78%) και δευτερευόντως 
την κτηνοτροφία (15,5%) και η επιλογή είναι κατά προτεραιότητα οι ελιές (47,6%), οι βιο-
λογικές καλλιέργειες (42,7%), τα λαχανικά-κηπευτικά (37%) και τα αρωματικά φυτά 
(32%). Παρατηρούμε ότι παρά τον επικοινωνιακό βομβαρδισμό εξεζητημένων καλλιερ-
γειών (ιπποφαές, σπιρουλίνα, σπαράγγια, αρωματικά φυτά κοκ), οι ενδιαφερόμενοι επιλέ-
γουν καλλιέργειες που δεν απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και έχουν ευκολότερη 
προσβασιμότητα στις αγορές. 
 Παρά την μεγάλη δημοσιότητα, η ‘επιστροφή στη γεωργία’ δεν είναι μια εύκολη υπό-
θεση. Τον πρώτο ενθουσιασμό ακολουθούν οι δυσκολίες υλοποίησης του σχεδίου. Γι’ αυτό 
και το εγχείρημα αφορά νεώτερους και καλά εκπαιδευμένους. Για τους άλλους είναι είτε 
μια εσωτερική αλλαγή στρατηγικής του αγροτικού νοικοκυριού που συνδυάζεται με ένα 
νέο καταμερισμό της εργασίας των μελών του εντός και εκτός της εκμετάλλευσης είτε μια 
επιστροφή στην ύπαιθρο αλλά όχι στη γεωργία αστικού πληθυσμού. Οι κινήσεις αυτές δεν 
περιβάλλονται από ένα πλαίσιο πολιτικής και μια στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη 
που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής γεωργίας και υπαίθρου. 
 Μέχρι και η διανομή γαιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
αποτελεί μιαν αποσπασματική ενέργεια που δεν εντάσσεται σε ένα συνολικότερο σχέδιο 
μεταρρυθμίσεων. Απαιτούνται μεταρρυθμίσεις, μια χαρακτηριστική των οποίων είναι η 
διευκόλυνση της εισόδου στο επάγγελμα. Για να εγγραφεί π.χ. κάποιος νέος στο Μητρώο 
Αγροτών (Ν. 3874/2010) απαιτούνται προϋποθέσεις όπως η παρακολούθηση προγραμμά-
των κατάρτισης, βεβαίωση από αρμόδια ΔΟΥ για το 35% του εισοδήματός του προερχό-
μενο από την γεωργία, ασφάλιση στον ΟΓΑ και απασχόληση κατά τουλάχιστον 30% του 
συνολικού χρόνου απασχόλησης στη γεωργία. Αυτές οι προϋποθέσεις δυσχεραίνουν παρά 
διευκολύνουν την είσοδο. Από την άλλη, λόγω της πρωτοφανούς έλλειψης ρευστότητας 
εκτιμάται ότι ένα μέρος της καλλιεργήσιμης γης δεν θα μπορεί να καλλιεργηθεί. Η γεωργία 
και η κτηνοτροφία, αντί της ανάπτυξης, μπορεί να οδηγηθούν σε περαιτέρω συρρίκνωση 
λόγω της οικονομικής κρίσης.  
 Στα παλαιά ζητήματα (στήριξη τιμών αγροτικών προϊόντων και αγροτικών εισοδημά-
των), που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο, προστίθενται και άλλα. Αυτά έχουν σχέση με 
τις νέες τεχνολογίες που ευνοούν τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις, την απελευθέρωση του 
εμπορίου και τα αντιμαχόμενα συμφέροντα μεταξύ των αναπτυγμένων και των φτωχών 
χωρών, τις κλιματικές αλλαγές, τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, την εξάντληση των 
ενεργειακών και κατασπατάληση των φυσικών πόρων, καθώς και το ρόλο των μεγάλων 
επιχειρήσεων μεταποίησης και λιανικού εμπορίου, που προσφεύγουν σε μακρινές αγορές 
για να προμηθευθούν τις πρώτες ύλες για την παραγωγή των τροφίμων που διακινούν. Σε 
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πολλές από τις περιφέρειες της χώρας, η εικόνα του υποδείγματος που κυριάρχησε στη 
γεωργία, ταυτίζεται με την εντατική μονοκαλλιέργεια προϊόντων, όπως το βαμβάκι και ο 
καπνός. Η μείωση των τιμών των προϊόντων, σε συνδυασμό με την υπέρμετρη αύξηση του 
κόστους των μέσων παραγωγής έχει οδηγήσει πολλούς παραγωγούς στην πύλη εξόδου από 
τη γεωργία, ίσως και από την ύπαιθρο. Γι’ αυτό πολλοί νέοι παραγωγοί που τώρα εγκα-
θίστανται, αλλά και όσοι επιχειρούν να αναπτύξουν δραστηριότητες, είναι ιδιαίτερα ευά-
λωτοι. Η διάθεση των εφοδίων, των μέσων παραγωγής, ελέγχεται από τους προμηθευτές. Οι 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις δεσμεύονται στις επιχειρήσεις μεταποίησης και λιανικού εμπο-
ρίου, τόσο ως προς τα μέσα που προμηθεύονται όσο και ως προς τα προϊόντα που διαθέτουν. 
Ο τομέας παραγωγής των τροφίμων μετατρέπεται σε μια αρένα ολιγοπωλιακού ανταγωνι-
σμού, ιδιαίτερα δυσνόητη για τον αγρότη παραγωγό και το μέσο πολίτη, με δυσμενείς συ-
νέπειες τόσο για τους αγρότες όσο και για τους καταναλωτές (Δαμιανός, 2010).  
 Παρ’ όλα αυτά οι προοπτικές της ελληνικής γεωργίας φαίνεται να είναι ευνοϊκότερες 
από άλλους κλάδους. Ο πρωτογενής τομέας έχει να λαμβάνει αυξημένα κονδύλια που θα 
είναι διαθέσιμα από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της ΕΕ. Τα κονδύλια αυτά θα 
συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη και την ενίσχυση της απασχόλησης 
ειδικά σήμερα που λόγω της περιορισμένης ρευστότητας.. Αν και το σύνολο των 
κονδυλίων για την περίοδο 2014-2020 είναι μειωμένο, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας, (20,8 δισεκ. ευρώ έναντι 24,3 δισεκ. ευρώ της περιόδου 
2007-2013) τα κονδύλια για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι 
αυξημένα (από 3,7 δισεκ. ευρώ σε 4,2 δισεκ. ευρώ). Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι στα κον-
δύλια από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία δεν περιλαμβάνονται οι αγροτικές 
επιδοτήσεις του Πυλώνα Ι της ΚΑΠ από τον οποίο η Ελλάδα εκτιμάται ότι θα λάβει περί-
που 2 δισεκ. ευρώ ανά έτος. Στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικό-
τητα» προϋπολογισμού 3,8 δισεκ. ευρώ δίνεται έμφαση σε κλάδους της οικονομίας που 
διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν να δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στην 
ελληνική οικονομία. Η επιλογή των κλάδων προτεραιότητας έγινε με βάση τη μελέτη της 
McKinsey and Company (2011) όπου ο αγροδιατροφικός τομέας είναι η 2η κατά σειρά 
επιλογή. Γι’ αυτό η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ θέτει ξανά το ζήτημα της στρατηγικής της 
αγροτικής ανάπτυξης.  
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Περίληψη 
 

Η εργασία στοχεύει στον εντοπισμό προσδιοριστικών παραγόντων της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, βασισμένη σε οικονομετρική ανάλυση πρωτογενών στοιχείων, 
από έρευνα πεδίου στο πλαίσιο τριετούς ερευνητικού προγράμματος σε 19 νομούς της 
χώρας από την Κεντρική, Νότια και Δυτική Ελλάδα.  
 Από την κατασκευή και εφαρμογή ενός σύνθετου δείκτη που συμπεριλαμβάνει πολ-
λές επιμέρους πτυχές του πολυδιάστατου φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού, απο-
καλύπτονται ευρύτερες δυναμικές που αναπτύσσονται σε ολόκληρη την κοινωνική ιεραρ-
χία και διακρίνεται αναλυτικά ο κοινωνικός αποκλεισμός από τη φτώχεια. 
 Η πιθανότητα φτώχειας εμφανίζεται να είναι αρνητικά συνδεδεμένη με τον βαθμό 
αστικότητας του τόπου κατοικίας και, κυρίως, με το εκπαιδευτικό επίπεδο του αρχηγού του 
νοικοκυριού. Επίσης, η πιθανότητα ένα άτομο να βρεθεί κάτω από τη γραμμή φτώχειας 
είναι σημαντικά υψηλότερη στα νοικοκυριά με αρχηγό άνεργο ή περιστασιακά απασχολού-
μενο και κυρίως στα νοικοκυριά με πολλά παιδιά. Επιπλέον, ενώ πολλά από τα νοικοκυριά 
που θεωρούνται ως κοινωνικά αποκλεισμένα βρίσκονται κάτω από την γραμμή της φτώ-
χειας, υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό μη φτωχών αλλά κοινωνικώς αποκλεισμένων 
νοικοκυριών. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Φτώχεια, Κοινωνικός αποκλεισμός, Ελλάδα 
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Αbstract 
 

Determinants of poverty and social exclusion 
 

The study aims to identify the determinants of poverty and social exclusion, based on 
econometric analysis of primary data from fieldwork; data are derived from a three-year 
research program in 19 prefectures located in Central, Southern and Western Greece. From 
the construction and implementation of a composite index that includes several facets of the 
multidimensional phenomenon of social exclusion, broader dynamics are revealed, which 
are developed throughout the social hierarchy. In parallel, social exclusion is analytically 
distinguished from poverty.  
 The likelihood of poverty appears to be negatively associated with the degree of 
urbanization of the place of residence and, in particular, the educational level of the house-
hold head. Also, the possibility that a person falls below the poverty line is significantly 
higher in households headed by unemployed or employed occasionally and mostly in 
households with many children. Moreover, although many of the households that are 
considered as socially excluded, are below the poverty line, a considerable proportion of 
socially excluded households are not poor. 
 

Key-Words: poverty, social exclusion, Greece 
 

 
Εισαγωγή 
 

Η όξυνση της οικονομικής κρίσης και οι ποικίλες συνέπειές της έχουν φέρει με τρόπο 
δραματικό στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας τα ζητήματα της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού. Η ραγδαία επιδείνωση όλων των σχετικών δεικτών τα τελευταία 
χρόνια στην Ελλάδα (αλλά και διεθνώς) θέτουν μια σειρά από προκλήσεις, όχι μόνο στους 
φορείς άσκησης πολιτικής αλλά και στην επιστημονική κοινότητα. Παράλληλα, η καταπο-
λέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας διατυπώνεται ρητά για πρώτη φορά 
ως μια από τις βασικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ανάπτυξη της 
υπαίθρου την περίοδο 2014-2020 (EE, 2013).  
 Πληθώρα ορισμών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων έχει αναπτυχθεί για τη μέτρηση 
και ανάλυση της φτώχειας, ενώ υπάρχει ήδη ογκώδης διεθνής βιβλιογραφία για την 
εμπειρική της διερεύνηση (Coudouel et al., 2002; Kaplinsky, 2007; Hoy and Zheng, 2011). 
Από την άλλη πλευρά, η έννοια της φτώχειας συνδέεται άμεσα με την έννοια του κοινω-
νικού αποκλεισμού. Αυτός που είναι φτωχός παρουσιάζει μεγάλες πιθανότητες να είναι ή 
να καταστεί και κοινωνικά αποκλεισμένος. Ωστόσο, πολλές φορές παρατηρείται μια ασά-
φεια ως προς τον ακριβή χαρακτήρα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθ’ ενός από τα 
δύο αυτά φαινόμενα. Θεωρείται, π.χ., ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός ταυτίζεται ουσιαστικά 
με κάποιες από τις αιτίες ή τις συνέπειες της φτώχειας (Sen, 2000). Καθώς όμως παρατη-
ρούνται τάσεις αποκλεισμού και έξω από τα ‘όρια’ της φτώχειας, καταβάλλονται προσπά-
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θειες για έναν επαν-ορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού, ως ενός συνόλου διαδικασιών 
απόρριψης-παρεμπόδισης, που διατρέχουν κάθετα ολόκληρη την κοινωνική ιεραρχία 
(Fisher, 2011). Οι διαδικασίες αυτές μπορεί να είναι διαρθρωτικές και θεσμικές, αλλά 
αφορούν και το επίπεδο του δρώντος υποκειμένου. Επομένως, οποιαδήποτε προσπάθεια 
αποσαφήνισης των ειδικότερων διαστάσεων του διπλού αυτού ζητήματος απαιτεί προσε-
κτική εννοιολογική οριοθέτηση, καθώς και την εξειδικευμένη μελέτη του σε επιμέρους 
κοινωνικά και χωρικά σύνολα (Betti and Lemmi, 2014).  
 Η παρούσα εργασία έρχεται να συμπληρώσει μερικά ακόμα κομμάτια στο πάζλ της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, εστιάζοντας το ενδιαφέρον στην ανάλυση των 
δύο αυτών φαινομένων, που φθάνει μέχρι και το επίπεδο του δημοτικού διαμερίσματος. 
Ειδικότερα, η εργασία προσπαθεί: α) να εξετάσει το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλει-
σμού σε σχέση με τη φτώχεια, μέσα από μια περιεκτική-περιγραφική ανάλυση και β) να 
απαντήσει στο ερώτημα: ποιοι παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά την πιθανότητα να βρεθεί 
ένα νοικοκυριό σε κατάσταση φτώχειας ή/και κοινωνικού αποκλεισμού, όταν όλοι οι υπό-
λοιποι παράγοντες παραμένουν σταθεροί; Τα δεδομένα της εργασίας προέρχονται από 
πρόσφατο τριετές ερευνητικό πρόγραμμα.  
 Η εργασία αποτελείται από πέντε ενότητες. Μετά την εισαγωγή, παρουσιάζονται τα 
δεδομένα και η μεθοδολογία της έρευνας· ακολουθεί η παρουσίαση του σύνθετου δείκτη 
για τον κοινωνικό αποκλεισμό  και τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης. Η 
εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα. 
 

 
Τα δεδομένα και η μεθοδολογία της έρευνας 
 

Τα δεδομένα στα οποία στηρίζεται η παρούσα εργασία προέρχονται από το Ερευνητικό 
Πρόγραμμα: “Η ανάπτυξη περιφερειακών δεικτών κοινωνικού αποκλεισμού και μεθόδων 
μέτρησης της κοινωνικής ανισότητας για τη Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Ιόνια 
νησιά”, το οποίο εκπονήθηκε από το Παν/μιο Πατρών-Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, το 
ΓΠΑ-Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, το Παν/μιο 
Πατρών-Εργαστήριο Πολεοδομικού & Χωροταξικού Σχεδιασμού, και το Πάντειο Πανεπι-
στήμιο. Το Πρόγραμμα διήρκεσε από τον Νοέμβριο του 2010 έως τον Νοέμβριο του 2013 
(Μπέλλας και Παππάς, 2013). 
 Η περιοχή μελέτης ήταν 19 νομοί της Κεντρικής, Δυτικής και Νότιας Ελλάδας (βλ. 
Παράρτημα), στην οποία πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου με τη χρήση δομημένου 
ερωτηματολογίου. Συγκεντρώθηκαν συνολικά 2.351 ερωτηματολόγια, μέσω τηλεφωνικών 
συνεντεύξεων στην οικία των ερωτωμένων, από τα οποία σχηματίστηκε μια εκτενής βάση 
δεδομένων.  
 Η απάντηση στο ερώτημα-στόχο της παρούσας εργασίας επιδιώκεται με τη χρήση 
ενός πολυμεταβλητού οικονομετρικού υποδείγματος τύπου Logit. Τα υποδείγματα αυτά 
βασίζονται στην υπόθεση ότι η πιθανότητα ενός ατόμου να βρεθεί κάτω από την γραμμή 
φτώχειας είναι ένα τυχαίο γεγονός που εξαρτάται από την ταυτόχρονη επίδραση μιας 
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σειράς κοινωνικοοικονομικών και δημογραφικών παραγόντων. Τα αποτελέσματα των 
σχετικών οικονομετρικών εκτιμήσεων παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα. 
 Ειδικότερα, από τη βάση δεδομένων της περιοχής μελέτης εκτιμήθηκαν τα εξής δύο 
οικονομετρικά υποδείγματα: 
(α)  Η πιθανότητα ενός νοικοκυριού να βρεθεί σε κατάσταση φτώχειας, με βάση την 
εθνική γραμμή φτώχειας, όπως προσδιορίστηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) με στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) του 2010. 
Η εξαρτημένη μεταβλητή λαμβάνει την τιμή 1 αν το νοικοκυριό βρίσκεται κάτω από την 
γραμμή φτώχειας (φτωχό νοικοκυριό) και 0 όταν βρίσκεται πάνω από την γραμμή (μη φτω-
χό νοικοκυριό). Η γραμμή φτώχειας υπολογίστηκε στα 476€ μηνιαίως. Με βάση την γραμ-
μή αυτή το 40,7% των νοικοκυριών θεωρήθηκαν ως φτωχά. 
(β)  Η πιθανότητα ενός νοικοκυριού να βρεθεί σε κατάσταση φτώχειας με βάση την γραμ-
μή φτώχειας, όπως προσδιορίστηκε από την δειγματοληπτική έρευνα πεδίου για τις εξετα-
ζόμενες περιοχές. Η εξαρτημένη μεταβλητή λαμβάνει την τιμή 1 αν το νοικοκυριό βρίσκε-
ται κάτω από την γραμμή φτώχειας και 0 όταν βρίσκεται πάνω από την γραμμή. Η γραμμή 
φτώχειας υπολογίστηκε στα 300€ μηνιαίως. Με βάση την γραμμή αυτή το 17,2% των 
νοικοκυριών θεωρήθηκαν ως φτωχά. 
 

 
Ο σύνθετος δείκτης για τον κοινωνικό αποκλεισμό 
 

Σύμφωνα με την έρευνα, θεωρήθηκε ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν είναι μόνο 
οικονομικό φαινόμενο, αλλά και κοινωνικό. Δεν ταυτίζεται με την έννοια της φτώχειας και 
προσδιορίζεται ως μία διαδικασία όπου το άτομο παρεμποδίζεται (μερικώς ή ολικώς) από 
τη χρήση του δημόσιου και κοινωνικού κεφαλαίου, έχει μειωμένη συμμετοχή στην κοινω-
νία και έχει περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης σε αγαθά μέσω της αγοράς και γενικό-
τερα έχει περιορισμένες δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας ζωής του. Ο κοινωνικός 
αποκλεισμός: α) είναι μία δυναμική και όχι στατική διαδικασία, β) επηρεάζει διαφορετικές 
πτυχές της ανθρώπινης ζωής, ως κατ’ εξοχήν πολυδιάστατη έννοια, γ) προκαλεί ρήξεις στις 
σχέσεις ατόμων-κοινωνίας, δ) συνδέει τη κατάσταση του ατόμου με τη συνολικότερη κατά-
σταση της κοινωνίας στην οποία ζει. Για την αξιολόγηση του επιπέδου του κοινωνικού 
αποκλεισμού υιοθετηθήκαν δύο προσεγγίσεις: η αντικειμενική (objective) και η υποκειμε-
νική (subjective). Οι αντικειμενικοί δείκτες σχετίζονται με δύο διαστάσεις του φαινομένου, 
τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας και τον αποκλεισμό από την αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών (κατανάλωση) ενώ, οι υποκειμενικοί δείκτες περιγράφουν τον υλικό, κοινωνικό 
και ψυχολογικό αποκλεισμό. Ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορεί να εμφανιστεί – οριοθετη-
θεί τόσο στο κοινωνικό πεδίο (λαμβάνοντας τη μορφή της απώλειας της ιδιότητας του πο-
λίτη, της απουσίας δικαιώματος για βασικό μισθό, των εμποδίων πρόσβασης στην 
εκπαίδευση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και άλλες υπηρεσίες), όσο και στο 
οικονομικό πεδίο, με την αδυναμία πρόσβασης στην αγορά εργασίας και την έλλειψη 
εισοδήματος (Χλέτσος, 2013). 



Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας 

 

- 274 - 

 Ένας από τους δείκτες που κατασκευάστηκε στο πλαίσιο της έρευνας και ονομάστηκε 
σύνθετος δείκτης κοινωνικού αποκλεισμού, λαμβάνει την τιμή 1 όταν το νοικοκυριό θεωρη-
θεί ότι είναι κοινωνικά αποκλεισμένο και μηδέν, όταν δεν είναι.  Ο σύνθετος αυτός δείκτης 
λαμβάνει υπόψη του τον βαθμό ικανοποίησης των αναγκών για αγορά αγαθών και υπηρε-
σιών από το νοικοκυριό με βάση το εισόδημά του, τον βαθμό ανέσεων της κατοικίας του 
νοικοκυριού (να διαθέτει τουλάχιστον 4 από τα παρακάτω 6 χαρακτηριστικά: επαρκή 
οικιακό εξοπλισμό, ηλεκτρικό ρεύμα, πόσιμο νερό, επαρκή θέρμανση, τουαλέτα και μπάνιο 
εντός του σπιτιού, σύνδεση στο διαδίκτυο), τον βαθμό πρόσβασης του νοικοκυριού σε υπη-
ρεσίες (εκπαίδευσης, υγείας, δημοτικές υπηρεσίες, νομαρχιακές/περιφερειακές υπηρεσίες, 
υπηρεσίες πρόνοιας, ΟΑΕΔ, τραπεζικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ψυχαγωγίας), και τέλος τον 
βαθμό που αποδίδει το ίδιο το νοικοκυριό στην οικονομική του κατάσταση. 
 Το ερώτημα που εξετάσαμε στη συνέχεια είναι αν τα φτωχά νοικοκυριά είναι και 
νοικοκυριά κοινωνικά αποκλεισμένα, σύμφωνα με τον παραπάνω δείκτη. Ως φτωχά 
νοικοκυριά θεωρήσαμε τα νοικοκυριά εκείνα των οποίων το εισόδημά είναι μικρότερο του 
60% του διάμεσου (ισοδύναμου) εισοδήματος, όπως αυτό προσδιορίστηκε στην περιοχή 
μελέτης. Ο Πίνακας 1 συσχετίζει την φτώχεια με τον κοινωνικό αποκλεισμό. 
 

 
Πίνακας 1. Ποσοστό φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων νοικοκυριών 
 

 

Νοικοκυριά    
που δεν είναι 

κοινωνικά 
αποκλεισμένα 

Νοικοκυριά 
κοινωνικά 

αποκλεισμένα 

Σύνολο 
πληθυσμού 

εξεταζόμενης 
περιοχής 

Μη φτωχά νοικοκυριά 87,1 67,4 82,8 

Φτωχά νοικοκυριά 12,9 32,6 17,2 

Σύνολο πληθυσμού εξεταζόμενης περιοχής 78,5 21,5 100,0 
 

Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία της έρευνας 
 
Σύμφωνα με τον Πίνακα 1, το 21,5% των νοικοκυριών θεωρούνται νοικοκυριά κοινωνικά 
αποκλεισμένα, ενώ το 17,2% νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από την γραμμή της φτώ-
χειας (φτωχά νοικοκυριά). Από το σύνολο των νοικοκυριών που δεν θεωρούνται νοικο-
κυριά κοινωνικά αποκλεισμένα το 12,9% αυτών είναι φτωχά νοικοκυριά. Από την άλλη 
πλευρά, το 67,4% των νοικοκυριών που είναι κοινωνικά αποκλεισμένα κατατάσσονται ως 
μη φτωχά νοικοκυριά. Με βάση αυτά τα στοιχεία, δεν υπάρχει απόλυτη ταύτιση του κοινω-
νικά αποκλεισμένου νοικοκυριού και της οικονομικής κατάστασής του. Με άλλα λόγια, 
φτωχό νοικοκυριό δεν σημαίνει αναγκαστικά και κοινωνικά αποκλεισμένο νοικοκυριό ή,  
διαφορετικά, νοικοκυριό που δεν είναι κοινωνικά αποκλεισμένο δεν είναι ταυτόχρονα και 
μη φτωχό νοικοκυριό.  
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Αποτελέσματα οικονομετρικής μεθοδολογίας 
 

Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων του υποδείγματος (α) συνοψίζονται στην πρώτη στήλη 
του Πίνακα 2 και του υποδείγματος (β) στην δεύτερη στήλη.  
 Ως ομάδα αναφοράς για την εκτίμηση του υποδείγματος λαμβάνονται τα νοικοκυριά 
στα οποία οι αρχηγοί τους είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν ηλικία 55 
ετών και άνω, είναι πλήρως απασχολούμενοι καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, διαμένουν 
σε αγροτικές περιοχές, δεν θεωρούνται κοινωνικά αποκλεισμένοι, έχουν το πολύ μέχρι 3 
παιδιά ηλικίας έως 15 ετών, κατοικούν σε σπίτι με επαρκή θέρμανση και θεωρούν την κα-
τάσταση του νοικοκυριού τους, με γνώμονα τις ανάγκες του νοικοκυριού τους, ως μέτρια. 
 Οι αναλυτικές εκτιμήσεις που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 είναι οι λόγοι πιθα-
νοτήτων (odds ratios) που μετρούν την οριακή επίδραση της μεταβολής ενός χαρακτηρι-
στικού της ομάδας αναφοράς όταν τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της παραμείνουν σταθερά. 
Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμητής του λόγου πιθανοτήτων δίνεται από το πηλίκο της πιθανό-
τητας ένα νοικοκυριό με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. όλα τα χαρακτηριστικά της 
ομάδας αναφοράς εκτός από ένα) να είναι φτωχό προς την πιθανότητα το νοικοκυριό αυτό 
να μην είναι φτωχό. Ο παρονομαστής του λόγου πιθανοτήτων δίνεται από το αντίστοιχο 
πηλίκο πιθανοτήτων για την ομάδα αναφοράς. Λόγος πιθανοτήτων μεγαλύτερος (μικρότε-
ρος) της μονάδας υπονοεί ότι, ceteris paribus, μια μεταβολή στο συγκεκριμένο χαρακτηρι-
στικό της ομάδας αναφοράς οδηγεί σε αύξηση (μείωση) της πιθανότητας να βρεθεί κάποιο 
νοικοκυριό κάτω από την γραμμή της φτώχειας. 
 Από το πρώτο μέρος του πίνακα προκύπτει ότι, με σταθερούς τους λοιπούς παράγο-
ντες, η πιθανότητα κάποιο νοικοκυριό να είναι φτωχό μειώνεται σημαντικά καθώς βελτιώ-
νεται το επίπεδο εκπαίδευσης του αρχηγού του νοικοκυριού. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα 
νοικοκυριά με αρχηγό που διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή κάποιου μεταπτυ-
χιακού τμήματος έχει πολύ μικρότερη πιθανότητα να είναι φτωχό από τα νοικοκυριά με αρ-
χηγό που διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ομάδα αναφοράς). Αντίθετα, 
για τα νοικοκυριά τα οποία, είτε δεν ολοκλήρωσαν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είτε 
έχουν λάβει απολυτήριο δημοτικού ή γυμνασίου, εμφανίζεται 1,75 φορές μεγαλύτερη πιθα-
νότητα (σε σχέση με τους αποφοίτους Λυκείου) να βρεθεί κάτω από την γραμμή φτώχειας, 
ακόμη και όταν απομονωθεί η επίδραση διαφόρων άλλων παραγόντων. Αξίζει μάλιστα να 
σημειωθεί ότι αυτό το πλεονέκτημα των πτυχιούχων ΑΕΙ ενισχύεται όταν η γραμμή φτώ-
χειας προσδιοριστεί σε χαμηλότερα επίπεδα (δεύτερη στήλη του Πίνακα 1) όπου η πιθα-
νότητα αυξάνεται σε 1,90. 
 Σε σχέση με την αστικότητα, τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αστικές περιοχές έχουν 
σημαντικά μικρότερη πιθανότατα να βρεθούν κάτω από την γραμμή της φτώχειας σε σχέση 
με την ομάδα αναφοράς που είναι τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές. Η 
πιθανότητα αυτή παραμένει σταθερή είτε η γραμμή φτώχειας οριστεί στα 476€ είτε στα 
300€. 
 Ως προς την ηλικία, από τις οικονομετρικές εκτιμήσεις της μελέτης προκύπτει ότι 
μεγαλύτερη πιθανότητα έχει το νοικοκυριό να βρεθεί κάτω από την γραμμή της φτώχειας 
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όταν ο αρχηγός του νοικοκυριού είναι ηλικίας μικρότερης των 44 ετών (1,87 φορές σε 
σχέση με την ομάδα αναφοράς των ατόμων 55 ετών και άνω και 1,33 φορές όταν η γραμμή 
της φτώχειας οριστεί στα 300€). Το συμπέρασμα αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι τα 
ποσοστά ανεργίας είναι σημαντικά υψηλότερα στους νέους, ενώ τα νοικοκυριά μεγαλύ-
τερης ηλικίας (που είναι και τα νοικοκυριά των συνταξιούχων) λαμβάνουν συντάξεις οι 
οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως ένα δίχτυ ασφαλείας από καταστάσεις φτώχειας και 
ανέχειας.  
 Το μεγάλο μέγεθος ενός νοικοκυριού, που έχει περισσότερα από 3 παιδιά ηλικίας έως 
15 ετών, είναι ένας εξαιρετικός παράγοντας ενίσχυσης της πιθανότητας να βρεθεί το νοικο-
κυριό σε κατάσταση φτώχειας. Πιο συγκεκριμένα, προκύπτει ότι τα νοικοκυριά που δια-
θέτουν περισσότερα από 3 παιδιά, έχουν 6,84 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα έναντι της 
ομάδας αναφοράς που είναι τα νοικοκυριά που διαθέτουν μέχρι 3 παιδιά. Η πιθανότητα 
αυτή υπερδιπλασιάζεται όταν η γραμμή φτώχειας οριστεί σε χαμηλότερο επίπεδο (14,57 
φορές).  
 Στα επόμενα τμήματα του Πίνακα 2 εξετάζεται η πιθανότητα να βρεθεί το νοικοκυριό 
σε κατάσταση φτώχειας, με βάση την κατάσταση απασχόλησης του αρχηγού του 
νοικοκυριού. Οι αρχηγοί νοικοκυριών που είτε εργάζονται περιστασιακά, είτε είναι άνερ-
γοι, είτε μη οικονομικά ενεργοί, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα τα νοικοκυριά τους να βρί-
σκονται κάτω από την γραμμή της φτώχειας, έναντι της ομάδας αναφοράς, που είναι τα 
νοικοκυριά με πλήρως απασχολούμενους αρχηγούς. Όπως είναι αναμενόμενο, η πιθανό-
τητα είναι σημαντικά υψηλότερη όταν ο αρχηγός είναι άνεργος (4,29 φορές), μειώνεται κα-
τά το ήμισυ όταν εργάζεται περιστασιακά (2,45 φορές) και επίσης κατά το ήμισυ όταν είναι 
μη οικονομικά ενεργός (1,77 φορές). Από την άλλη πλευρά, όταν ο αρχηγός είναι συντα-
ξιούχος, η πιθανότητα το νοικοκυριό να βρεθεί κάτω από την γραμμή φτώχειας είναι μι-
κρότερη έναντι της ομάδας αναφοράς. Με βάση την εναλλακτική γραμμή φτώχειας οι αντί-
στοιχες πιθανότητες είναι 2,65 φορές μεγαλύτερη για τους άνεργους αρχηγούς, 1,90 φορές 
για τους περιστασιακά εργαζόμενους και 1,62 φορές για τους μη οικονομικά ενεργούς. 
 Τα επόμενα τρία χαρακτηριστικά που εξετάζουμε, αναφέρονται κυρίως σε καταστά-
σεις που συνδέονται με τον κοινωνικό αποκλεισμό. Τα νοικοκυριά που θεωρούν ότι δεν 
καλύπτουν αυτές τις ανάγκες (κοινωνικά αποκλεισμένα) έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να 
βρεθούν κάτω από την γραμμή της φτώχειας έναντι των νοικοκυριών που θεωρούν ότι 
καλύπτουν πλήρως τις παραπάνω ανάγκες. 
 Το δεύτερο χαρακτηριστικό σχετίζεται με την επαρκή θέρμανση της κατοικίας που 
διαμένει το νοικοκυριό. Τα νοικοκυριά που θεωρούν ότι η θέρμανση της κατοικίας τους 
δεν είναι επαρκής, έχουν υψηλότερη πιθανότητα να είναι φτωχά, έναντι των νοικοκυριών 
που διαθέτουν επαρκή θέρμανση. 
 Τέλος, η υποκειμενική θεώρηση της κατάστασης του νοικοκυριού με γνώμονα τις 
ανάγκες του, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ταυτίζεται με την πραγματική του κατάσταση. 
Τα νοικοκυριά που θεωρούν ότι η κατάστασή τους είναι κακή ή πολύ κακή έχουν 
σημαντικά υψηλότερη πιθανότητα να βρίσκονται κάτω από την γραμμή της φτώχειας (2,56 
φορές) έναντι των νοικοκυριών που θεωρούν την κατάστασή τους ως μέτρια (ομάδα 
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αναφοράς). Από την άλλη πλευρά, τα νοικοκυριά που θεωρούν ότι η κατάστασή τους είναι 
καλή ή πολύ καλή έχουν σημαντικά μικρότερη πιθανότητα να βρεθούν σε κατάσταση 
φτώχειας έναντι των νοικοκυριών της ομάδας αναφοράς. 
 
Πίνακας 2. Εκτίμηση της πιθανότητας ένα νοικοκυριό να βρεθεί σε κατάσταση φτώχειας: 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα υποδείγματος τύπου Logit 
 

Ερμηνευτική μεταβλητή 

Πιθανότητα σε σχέση με την ομάδα αναφοράς, 
Exp(b) 

Γραμμή φτώχειας: 
60% του διάμεσου Ισοδύναμου Εισοδήματος 
Γραμμή φτώχειας                     

με βάση την ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
(476€) 

Γραμμή φτώχειας                   
με βάση την έρευνα 

πεδίου (300€) 
Εκπαίδευση 

Μέχρι και απολυτήριο Γυμνασίου +1,75 φορές +1,90 φορές 
Δευτεροβάθμια (απολυτήριο Λυκείου) ή 
ανώτερες επαγγελματικές σχολές  Ομάδα αναφοράς 

Τριτοβάθμια ή μεταπτυχιακές σπουδές +0,40 φορές  +0,40 φορές  
Αστικότητα 

Αστικές περιοχές +0,54 φορές +0,52 φορές 
Αγροτικές περιοχές Ομάδα αναφοράς 

Ηλικία 
Μέχρι 44 ετών +1,87 φορές +1,33 φορές 
55 ετών και άνω Ομάδα αναφοράς 

Αριθμός παιδιών ηλικίας έως 15 ετών 
Λιγότερα από 3 παιδιά  Ομάδα αναφοράς 
Περισσότερα από 3 παιδιά +6,84 φορές +14,57 φορές 

Κατάσταση απασχόλησης αρχηγού νοικοκυριού 
Πλήρως απασχολούμενος ολόκληρο το χρόνο Ομάδα αναφοράς 
Περιστασιακά απασχολούμενος κάποιες φορές 
το χρόνο ή εποχικά απασχολούμενος σε 
συγκεκριμένους μήνες το χρόνο 

+2,45 φορές +1,90 φορές 

Άνεργος +4,29 φορές +2,65 φορές 
Συνταξιούχος +0,39 φορές +0,35 φορές 
Μη οικονομικά ενεργός (φοιτητής, 
σπουδαστής, στρατιώτης, νοικοκυρά, κ.ά) +1,77 φορές +1,62 φορές 

Σύνθετος δείκτης κοινωνικά αποκλεισμένου νοικοκυριού 
Ναι +1,60 φορές +1,41 φορές 
Όχι Ομάδα αναφοράς 

Κατοικία με επαρκή θέρμανση 
Ναι Ομάδα αναφοράς 
Όχι +1,47 φορές +1,47 φορές 

Υποκειμενική θεώρηση της κατάστασης του νοικοκυριού τους με γνώμονα τις ανάγκες τους 
Κακή και πολύ κακή +2,56 φορές +3,04 φορές 
Μέτρια Ομάδα αναφοράς 
Καλή και πολύ καλή +0,35 φορές +0,42 φορές 
Σημείωση: Όλες οι εκτιμήσεις είναι στατιστικά σημαντικές 
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Συμπεράσματα 
 

Από την κατασκευή του σύνθετου δείκτη για τον κοινωνικό αποκλεισμό και την εφαρμογή 
του στα δεδομένα της περιοχής μελέτης, προκύπτει ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι ένα 
ζήτημα που δεν ταυτίζεται με τη φτώχεια, παρότι σ’ ένα βαθμό επικαλύπτονται, καθώς, 
π.χ., τα δύο τρίτα των νοικοκυριών της περιοχής μελέτης που είναι κοινωνικώς αποκλει-
σμένα, δεν κατατάσσονται στην κατηγορία των φτωχών νοικοκυριών, ενώ ταυτόχρονα το 
12,9% των φτωχών νοικοκυριών δεν είναι κοινωνικώς αποκλεισμένα. Επομένως, ένας 
σύνθετος δείκτης που συμπεριλαμβάνει πολλές επιμέρους πτυχές του πολυδιάστατου φαι-
νομένου του κοινωνικού αποκλεισμού, μπορεί να αποκαλύψει ευρύτερες δυναμικές που 
αναπτύσσονται σε ολόκληρη την κοινωνική ιεραρχία, να βοηθήσει στην καλύτερη κατά-
νόηση και διάκριση του κοινωνικού αποκλεισμού από τη φτώχεια.  
 Ο δεύτερος στόχος της εργασίας είναι ο προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεά-
ζουν σημαντικά την πιθανότητα να βρεθεί ένα νοικοκυριό σε κατάσταση φτώχειας ή/και 
κοινωνικού αποκλεισμού. Οι «πτωχογόνοι» αυτοί παράγοντες προσδιορίστηκαν μέσω της 
εκτίμησης ενός οικονομετρικού υποδείγματος τύπου Logit με δεδομένα έρευνας πεδίου 
από 19 νομούς της Ελλάδας. Στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν ως ερμηνευτικές μεταβλη-
τές τέσσερα ατομικά χαρακτηριστικά του αρχηγού του νοικοκυριού, ένα δημογραφικό χα-
ρακτηριστικό του ίδιου του νοικοκυριού, καθώς και τρεις δείκτες κοινωνικού απόκλεισμού, 
από τους οποίους ο ένας είναι ο σύνθετος δείκτης που κατασκευάσθηκε για τις ανάγκες της 
έρευνας. 
 Έτσι, η πιθανότητα φτώχειας εμφανίζεται να είναι αρνητικά συνδεδεμένη με τον 
βαθμό αστικότητας του τόπου κατοικίας και, κυρίως, με το εκπαιδευτικό επίπεδο του 
αρχηγού του νοικοκυριού. Επιπλέον, η πιθανότητα ένα άτομο να βρεθεί κάτω από την 
γραμμή φτώχειας είναι σημαντικά υψηλότερη στα νοικοκυριά με αρχηγό άνεργο ή περι-
στασιακά απασχολούμενο και κυρίως στα νοικοκυριά με πολλά παιδιά. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι το πολύ χαμηλό εισοδηματικό επίπεδο των περιστασιακά και εποχικά απασχολού-
μενων, παραπέμπει σε μια από τις νέες ομάδες υψηλού κινδύνου φτώχειας, τους εργαζό-
μενους φτωχούς (Hallerod and Larsson, 2010). Τέλος, πολλά από τα κοινωνικώς απόκλει-
σμένα νοικοκυριά βρίσκονται κάτω από την γραμμή της φτώχειας.  
 Οι παραπάνω διαπιστώσεις συμφωνούν και με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών που 
έχουν πραγματοποιηθεί το ίδιο χρονικό διάστημα και αναφέρονται στο σύνολο της χώρας, 
όπου με βάση στοιχεία για το 2011, οι ομάδες υψηλού κινδύνου φτώχειας στην Ελλάδα είναι 
κυρίως οι άνεργοι, τα μονογονεϊκά νοικοκυριά με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο παιδί, οι μη 
οικονομικά ενεργοί εκτός των συνταξιούχων (νοικοκυρές κ.λπ.), τα νοικοκυριά με 3 ή πε-
ρισσότερους ενήλικες με εξαρτώμενα παιδιά, τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιασμένη 
κατοικία αλλά και τα παιδιά (Mitrakos, 2013; Matsaganis, 2013; Matsaganis & Leventi, 
2013a και 2013b)1. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι το μείζον πρόβλημα της φτώχειας και 
                                                 
1  Σύμφωνα με τις παραπάνω μελέτες, μέσα σε δύο μόλις έτη στην περίοδο της τρέχουσας κρίσης, είχαμε 

αύξηση της φτώχειας σε απόλυτους όρους κατά 16,1 ποσοστιαίες μονάδες (από 16,2% το 2009 σε 
32,3% το 2012), έναντι αύξησης κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες (από 19,7% το 2009 σε 23,1% το 2012) 
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του κοινωνικού αποκλεισμού εμφανίζει προσδιοριστικούς παράγοντες που είναι κοινοί για το 
σύνολο της επικράτειας, επομένως χρειάζονται περισσότερο ‘οριζόντιες’ παρεμβάσεις.  
 Μια από τις προεκτάσεις της παρούσας έρευνας θα μπορούσε να είναι η θεώρηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού όχι μόνο στο επίπεδο του μεμονωμένου ατόμου 
αλλά και σε συνάρτηση με τις παραγωγικές δομές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η 
θεώρηση αυτή προϋποθέτει τον συσχετισμό των δεδομένων σε ατομικό επίπεδο με χαρακτη-
ριστικά των τοπικών παραγωγικών συστημάτων, σε μια προσπάθεια αναζήτησης και κάποιων 
‘συστημικών’ αιτίων των εν λόγω φαινομένων, τα οποία μάλιστα έχουν και σημαντικές χωρι-
κές διαφοροποιήσεις. Μια προσέγγιση αυτού του τύπου  προσθέτει στη σχετική συζήτηση τη 
διάσταση της παραγωγικής ανασυγκρότησης των επιμέρους περιοχών. 
 Τέλος, το γεγονός ότι η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας 
διατυπώνεται ρητά για πρώτη φορά ως μια από τις βασικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής 
πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη την περίοδο 2014-2020 δείχνει ότι η Κοινή Αγροτική 
Πολιτική φαίνεται να αποκτά και μια κοινωνική πτυχή, την οποία είχε σε λανθάνουσα μορφή 
για πολλές δεκαετίες. Η νέα αυτή πρόβλεψη, παρότι μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση 
ότι επιτείνεται ο ‘επιδοματικός’ χαρακτήρας της αγροτικής πολιτικής, ή ότι την εκτρέπει από 
την ‘αποστολή’ της, αποτελεί αναμφίβολα μια επιπλέον δυνατότητα εφαρμογής μέτρων 
πολιτικής για ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας.  
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Περίληψη 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, έγινε προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα εάν η 
ευτυχία είναι αντιληπτή με διαφορετικό τρόπο κατά μήκος του αγροτικο-αστικού 
συνεχούς. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα 
σε 470 κάτοικους του Νομού Θεσσαλονίκης, από το Νοέμβριο του 2012 έως τον Ιανουάριο 
του 2013. Μεθοδολογικά, στην εργασία αυτή εφαρμόζονται συνδυαστικά η περιγραφική 
στατιστική ανάλυση, η ανάλυση λόγου και η πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση (και 
συγκεκριμένα η κατηγορική παλινδρόμηση). Τα ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι 
τόσο ο αστικός όσο και ο αγροτικός τρόπος ζωής συμβάλλουν στην ευτυχία και στην 
ευημερία των ανθρώπων, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Επιπλέον, υπάρχουν ορι-
σμένοι παράγοντες, όπως η οικογενειακή κατάσταση, το εισόδημα, το επίπεδο εκπαίδευσης 
και ο αριθμός «φίλων» (στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) που έχουν μεγαλύτερη συμμετο-
χή στην προσλαμβάνουσα ευτυχία και στην κοινωνική ευημερία των ανθρώπων.  
 
Λέξεις-κλειδιά: Αγροτικo-αστικό Συνεχές, Ανάλυση λόγου, Κατηγορική Παλινδρόμηση, 
Πρωτογενής Έρευνα, Χαρτογράφηση, Προσλαμβάνουσα Ευτυχία 
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Abstract 
 

Variation of subjective happiness  
across the Rural-Urban Continuum of Thessaloniki 

 
In the context of this article, an attempt has been made to answer the question of whether 
happiness is perceived differently across the Rural-Urban Continuum. To achieve this main 
aim, a sample survey of 470 residents of Thessaloniki took place from November 2012 
until January 2013. The study applies discourse analysis, descriptive statistical analysis and 
multivariate statistical analysis (categorical regression in specific). Results suggest that both 
urban and rural way of life contribute to the happiness and prosperity of people, but in a 
completely different way. Additionally, there are few certain factors, such as marital status, 
income, education level and the number of "friends" in social media that have greater 
involvement in the happiness-enhancing and social welfare. 
 
Key-words: Categorical Regression Model, Discourse analysis, Mapping, Primary research, 
Rural-Urban continuum, Subjective happiness 
 
Εισαγωγή 
 

Η αφηρημένη έννοια της «ευτυχίας» αποτέλεσε για πρώτη φορά αντικείμενο μελέτης της 
ψυχολογίας, στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, και λίγο αργότερα και των κοινωνικών 
και οικονομικών επιστημών (Easterlin, 2003). Πάντοτε όμως, το βασικό εμπόδιο για τους 
ερευνητές της «ευτυχίας» υπήρξε ο προσδιορισμός της πραγματικής της έννοιας, καθώς 
δεν ήταν πλήρως κατανοητή και συχνά εμπεριείχε προσωπικά χαρακτηριστικά και συνο-
δεύονταν από υποκειμενικές γενικεύσεις (Wilkinson, 2007). Ακόμα και σήμερα πολλά από 
τα εμπόδια του παρελθόντος εξακολουθούν να εγείρουν σημαντικά ερωτήματα και να 
καθιστούν την «ευτυχία» δύσκολα μετρήσιμο και συχνά αμφισβητούμενο πεδίο έρευνας 
(Dolan et al., 2011).  
 Σύμφωνα με τους Frey and Stutzer (2002) η «ευτυχία» διακρίνεται σε υποκειμενική 
και αντικειμενική. Η υποκειμενική «ευτυχία» αναφέρεται στο πόσο ευτυχισμένο αισθάνε-
ται το κάθε άτομο (Dolan et al., 2011; Wilkinson, 2007; Layard, 2005; Haybron, 2000). 
Από την άλλη πλευρά η αντικειμενική «ευτυχία» είναι μια φυσιολογική προσέγγιση με 
στοχο να κατανοήσει την ευτυχία μέσω της μέτρησης των εγκεφαλικών κυμάτων (Con-
ceição and Bandura, 2008; Frey and Stutzer, 2000; Kahneman et al., 1999).  
 Μία άλλη διάκριση, που σχετίζεται με την έννοια της «ευτυχίας», αναφέρεται στη 
συναισθηματική ή στη γνωστική της προέλευση και φύση. Για παράδειγμα, ορισμένες πρό-
σφατες έρευνας αναφέρουν την «ευτυχία» ως συναισθηματικό φαινόμενο και υποστηρί-
ζουν ότι είναι ένα ιδιαίτερο συναίσθημα (Veenhoven, 2006; Kahneman et al., 1999) ενώ 
άλλες έρευνες υποδεικνύουν την «ευτυχία» ως ένα γνωστικό φαινόμενο (Annas 2004; 
Diener et al., 1997). 
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 Έτσι, παρόλο που ο κάθε άνθρωπος προσδιορίζει την «ευτυχία» με βάση μία δική του 
υποκειμενική αντίληψη, σε γενικές γραμμές όλοι οι άνθρωποι αναφέρουν παρόμοια γε-
γονότα και καταστάσεις που τους κάνουν ευτυχισμένους (Conceição and Bandura, 2008; 
Lyubomirsky et al., 2005; Layard, 2005; Easterlin, 2001). Σε μία προσπάθεια γενίκευσης, 
οι Frey and Stutzer (2002; 2000) ομαδοποίησαν τους προσδιοριστικούς παράγοντες της 
«ευτυχίας» σε: α) δημογραφικούς-προσωπικότητα (χαρακτηριστικά προσωπικότητας, φύ-
λο, ηλικία, εκπαίδευση, οικογενειακό-κοινωνικό περιβάλλον και εργασία), β) μίκρο-μάκρο 
οικονομικούς (εισόδημα και ανεργία) και γ) θεσμικούς. 
 Όσον αφορά τους δημογραφικούς παράγοντες και ειδικότερα τη σχέση «ευτυχίας» 
και «ηλικίας» υπάρχουν διάφορες απόψεις. Oι Mroczek and Kolarz (1998) θεωρούν ότι 
υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της «ηλικίας» και της «ευτυχίας». Ωστόσο, διάφοροι άλλοι 
ερευνητές υποστηρίζουν ότι η σχέση τους είναι σχήματος U, με την «ευτυχία» να είναι 
υψηλότερη στις νεώτερες ηλικίες και στην τρίτη ηλικία (Blanchflower, 2009; Argyle, 
2003) ενώ ορισμένοι άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία σχέση (Easterlin, 2003; 
Myers, 2000). Παράλληλα, οι κοινωνικές σχέσεις αποτελούν καθοριστικό παράγοντα της 
«ευτυχίας» (Fowler and Christakis, 2008; Ballas and Dorling, 2007; Diener and Seligman, 
2002) καθώς τα άτομα που διαθέτουν ισχυρές κοινωνικές σχέσεις παρουσιάζουν υψηλό-
τερα επίπεδα «ευτυχίας» (Conceição and Bandura, 2008; Layard, 2005; Frey and Stutzer, 
2002; Myers, 2000). Η σχέση που συνδέει την «εκπαίδευση» με την «ευτυχία» είναι σημα-
ντική και γραμμική καθώς όσο αυξάνεται το μορφωτικό επίπεδο των ανθρώπων τόσο 
αυξάνεται και η «ευτυχία» τους (Cheung and Chan, 2011; Lyubomirsky and Diener, 2005; 
Frey and Stutzer, 2002). Αναφορικά με το «φύλο» πρέπει να επισημανθεί ότι συχνά οι 
γυναίκες αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα «ευτυχίας» (Tesch-Römer et al, 2008; Lucas and 
Gohm, 2000). Σύμφωνα με τους Morrison (2007) και Sander (2011), ο τόπος κατοικίας 
αποτελεί επίσης σημαντική μεταβλητή της «ευτυχίας» καθώς μπορεί να επηρεάσει και να 
διαμορφώσει την αίσθηση του κάθε ανθρώπου για τη ζωή και την ικανοποίηση που αντλεί 
από τη ζωή. Η μεταβλητή όμως αυτή δεν έχει μελετηθεί ικανοποιητικά. 
 Όσον αφορά τους οικονομικούς παράγοντες, αν και η σχέση «ευτυχίας» και «εισοδή-
ματος» είναι πάντοτε θετική ωστόσο συχνά είναι όχι στατιστικά σημαντική (Bookwalter, 
2012; Aknin et al., 2009; Clark et al., 2008). Αντίθετα με το «εισόδημα» η «ανεργία» και ο 
«πληθωρισμός» φαίνεται ότι επιδρούν αρνητικά στο μέγεθος της «ευτυχίας» (Stutzer and 
Frey, 2010; Layart, 2005). 
 Τέλος, σύμφωνα με τους DeLeire and Kalil (2010) και Frey and Stutzer (2002) τα 
άτομα που κατοικούν σε περιοχές με δημοκρατικό πολίτευμα τείνουν να είναι πιο ευτυχι-
σμένα (θεσμικοί παράγοντες).  
 Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ποσοτικοποίηση (εκτίμηση του μεγέ-
θους) της «ευτυχίας» και η χαρτογράφηση της σε κλίμακα αγροτικο-αστικού συνεχούς.  
Δευτερευόντως, διερευνήθηκε η αγροτικο-αστική συνέχεια της κλίμακας της «ευτυχίας», 
μέσω σύγχρονων μεθοδολογικών εργαλείων, ενώ προηγουμένως έγιναν προσπάθειες καθο-
ρισμού, με βάση τις απόψεις των κατοίκων της περιοχής μελέτης, των όρων της «προς-
λαμβάνουσας ευτυχίας», της «αγροτικής» και της «αστικής» περιοχής (χωριό και πόλη). 
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Μεθοδολογία 
 

Η έρευνα βασίστηκε σε πρωτογενή δεδομένα, που συγκεντρώθηκαν από το Νοέμβριο του 
2012 έως τον Ιανουάριο του 2013, με τη βοήθεια ενός πλήρως δομημένου ερωτηματολο-
γίου ενώ ο τόπος διεξαγωγής της έρευνας ήταν ο Νομός Θεσσαλονίκης. Η επιλογή του 
δείγματος πραγματοποιήθηκε με την τεχνική της στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματολη-
ψίας (κάθε Δήμος αντιπροσωπεύει ένα στρώμα) με αναλογική κατανομή του δείγματος 
μεταξύ των Δήμων του Νομού (Πίνακας 1). 
 
Πίνακας 1: Κατανομή Δείγματος 
 
 
 
 
Δυτική 
Θεσσαλονίκη 
 
 
 
 
Κέντρο 
 
 
 
Ανατολική 
Θεσσαλονίκη 

Δήμοι Ερωτημα-
τολόγια 

Μόνιμος                 
Πληθυσμός 

Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης 27   (5,7%) 52,127   (4.7%) 
Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου 35   (7,4%) 101.753   (9.2%) 
Δήμος Δέλτα 16   (3,4%) 45.839   (4.1%) 
Δήμος Νεάπολης-Συκεών 25   (5,3%) 84.741   (7.6%) 
Δήμος Λαγκαδά 10   (2,1%) 41.103   (3.7%) 
Δήμος Παύλου Μελά 27   (5,7%) 99.245   (8.9%) 
Δήμος Χαλκιδόνας 8   (1,7%) 33.673   (3.0%) 
Δήμος Ωραιοκάστρου 17   (3,7%) 38.317   (3.5%) 
Δήμος Θεσσαλονίκης        141   (30%)          324,182  (29.3%) 
Δήμος Βόλβης 6   (1,3%) 23.478   (2.1%) 
Δήμος  Θερμαϊκού 26   (5,5%) 50.264   (4.5%) 
Δήμος Θέρμης 35   (7,4%) 53.295   (4.8%) 
Δήμος Καλαμαριάς 31   (6,6%) 91,276   (8.2%) 
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη 66 (14,0%) 70.110   (6.3%) 
Σύνολο        470       1.110.312 

 
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τέσσερεις διακριτές ενότητες (Σχήμα 1):  
1. Ορισμός «Ευτυχίας», «Πόλης» και «Χωριού» (Άξονας 3). Η ενότητα περιλαμβάνει 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σχετικές με τους ορισμούς της «ευτυχίας», της «πόλης» 
και του «χωριού». 

2. Προσδιοριστικοί παράγοντες της «Ευτυχίας» (Άξονας 2): Η ενότητα περιλαμβάνει 
ερωτήσεις σχετικές με τα διάφορα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά της «ευτυχίας» 
(Άξονας 2.1, Άξονας 2.2, Άξονας 2.3, Άξονας 2.4, Άξονας 2.5, Άξονας 2.6). 

3. Δημογραφικά χαρακτηριστικά (Άξονας 1): Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ερωτήσεις 
σχετικές με το φύλο, την ηλικία, την εκπαίδευση, το εισόδημα και το κοινωνικοοικο-
νομικό προφίλ του ερωτώμενου (τόπος κατοικίας, χρήση διαδικτύου κτλ). 

4. Λοιπά χαρακτηριστικά «ευτυχίας» και ιεράρχηση αυτών (Άξονας 4). Η τελευταία 
ενότητα περιλαμβάνει την ιεραρχική κατάταξη των λοιπών χαρακτηριστικών της 
«ευτυχίας».  
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Σχήμα 1: Δομή ερωτηματολογίου 
 
 Τα δεδομένα της έρευνας καταχωρήθηκαν και αναλύθηκαν με τη χρήση του 
λογισμικού SPSS (Ver. 20) for Windows και μοντελοποιήθηκαν με το υπόδειγμα της 
Κατηγορικής Παλινδρόμησης (Σχήμα 2). 
 
 

 
 

 

Σχήμα 2: Στατιστική ανάλυση 
 
Αποτελέσματα 

 

Με βάση την περιγραφική στατιστική ανάλυση, των 470 ερωτηματολογίων (Σχήμα 3), ο 
μέσος ερωτώμενος της περιοχής μελέτης είναι γυναίκα, ανύπαντρη, 33 περίπου ετών, με 
αρκετά υψηλό μορφωτικό επίπεδο (ταυτότητα δείγματος). 
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Σχήμα 3: Ταυτότητα δείγματος 
 
 Προκειμένου να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι όροι της «ευτυχίας», της «πόλης» και 
του «χωριού» σχεδιάστηκαν τρία “σύννεφα λέξεων”, με βάση τις απαντήσεις των ερω-
τώμενων, με την εφαρμογή της τεχνικής της Ανάλυσης Λόγου σε συνδυασμό με τις στατι-
στικές συχνότητες. Για την ακρίβεια, το μέγεθος της κάθε λέξης καθορίσθηκε από τη συχνό-
τητα επανάληψής της μεταξύ των απαντήσεων των ερωτώμενων. Το πρώτο “σύννεφο 
λέξεων” αναφέρεται στον ορισμό της «προσλαμβάνουσας ευτυχίας» (Σχήμα 4) και περι-
λαμβάνει μερικές καθοριστικές λέξεις όπως “οικογένεια”, “χαρά” και “αγάπη” ενώ περι-
λαμβάνει  και ορισμένες λιγότερο σημαντικές όπως “ηρεμία”, “συντροφικότητα” και “φύση”. 
 

 
 

Σχήμα 4: Σύννεφο λέξεων «προσλαμβάνουσας ευτυχίας» 
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 Το δεύτερο “σύννεφο λέξεων” αναφέρεται στον ορισμό της «πόλης» (Σχήμα 5). Οι 
χαρακτηριστικές λέξεις που περιλαμβάνει είναι “Θεσσαλονίκη”, “πολυκοσμία” και “φασα-
ρία” ενώ ως δευτερεύουσες λέξεις αναφέρθηκαν οι “χάος”, “δουλειά” και “άγχος”. 
 

 
 

Σχήμα 5: Σύννεφο λέξεων «πόλης» 
 
 Το τρίτο “σύννεφο λέξεων” σχεδιάστηκε για να περιγράψει τον όρο “χωριό” (Σχήμα 
6) και περιλαμβάνει ορισμένες σημαντικές λέξεις όπως “ηρεμία”, “καταγωγή” και “φύση” 
καθώς και κάποιες λιγότερο σημαντικές όπως “συγγενείς” και “χαλάρωση”. 
 

 
 

Σχήμα 6: Σύννεφο λέξεων «χωριού» 
 
 Ακολούθως, σε μία προσπάθεια υπολογισμού του μεγέθους της «ευτυχίας», και 
ιεράρχησης των προσδιοριστικών της χαρακτηριστικών, ζητήθηκε από τους ερωτώμενους 
να αξιολογήσουν και να ιεραρχήσουν τα χαρακτηριστικά της «ευτυχίας» σε μία ιεραρχική 
κλίμακα δεκατριών επίπεδων, όπου η τιμή «ένα» ήταν η πρώτη επιλογή και η τιμή 
«δεκατρία» ήταν η τελευταία (Σχήμα 7). Στη συνέχεια για κάθε ένα χαρακτηριστικό υπο-
λογίστηκε, με χρήση απλής μέσης συχνότητας, η μέση βαθμολογία ιεράρχησης. 
 Έτσι, σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα η «οικογένεια» είναι το πιο σημαντικό 
προσδιοριστικό χαρακτηριστικό της «ευτυχίας» με μέσο όρο ιεράρχησης 2,19 ενώ ακο-
λουθεί η «υγεία» (2,44), οι «φίλοι» (4,78), η «ψυχική ισορροπία/διάθεση» (4,82) και η «ερ-
γασία» (5,62). Αξιοσημείωτο είναι, πως η «περιοχή διαμονής» ήταν ένα απο τα λιγότερο 
σημαντικά  προσδιοριστικά χαρακτηριστικά  της ευτυχίας με  μέσο όρο ιεράρχησης  9,66. 
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Σχήμα 7: Ιεράρχηση χαρακτηριστικών της «ευτυχίας» 
 
Τα αποτελέσματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ποσοτικοποίηση και μοντελο-
ποίηση της «ευτυχίας», καθώς με τη βοήθειά τους μπορούμε να «διορθώσουμε» το γενικό 
μέτρο-μέγεθος της «ευτυχίας», λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στη σημασία (βάρη) του 
κάθε χαρακτηριστικού. 
 Ωστόσο, ο βασικότερος στόχος της εργασίας ήταν η εκτίμηση και η χαρτογράφηση 
της «ευτυχίας» σε κλίμακα αγροτικο-αστικού συνεχούς. Χρησιμοποιώντας απλή περιγρα-
φική στατιστική ανάλυση και λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα βάρη (φορτία), 
εκτιμήθηκε για κάθε Δήμο το μέσο μέγεθος της «ευτυχίας» και σχεδιάστηκε σε κλίμακα 
αγροτικο-αστικού συνεχούς (Σχήμα 8). Το συνεχές αντιπροσωπεύει τις ανάλογες αποστά-
σεις της κάθε περιοχής μελέτης από το αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, η 
δεξιά πλευρά αντιπροσωπεύει τις ανατολικές περιοχές μελέτης και η αριστερή πλευρά τις 
δυτικές περιοχές μελέτης. 
 Αξίζει να επισημανθεί ότι υπάρχει μια αρκετά σημαντική στατιστική σχέση ανάμεσα 
στην «ευτυχία» και στην «απόσταση από το αστικό κέντρο της πόλης» και ιδιαίτερα στην 
ανατολική περιοχή μελέτης. Επιπλέον, είναι προφανές, στο Σχήμα 8, ότι τα μέσα μεγέθη 
της «ευτυχίας» είναι υψηλότερα στην ανατολική πλευρά της περιοχή μελέτης. 
 Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ομαδοποίηση των Δήμων της περιοχής μελέτης σε 
αστικούς, ημιαστικούς και αγροτικούς (Πίνακας 2), με βάση την απόσταση τους από το 
αστικό κέντρο και ορισμένα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. 
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Σχήμα 8: Σχέση «ευτυχίας» και απόστασης από το αστικό κέντρο 
 
 

Πίνακας 2: Κατανομή δήμων σύμφωνα με την θεωρία του αγροτικο-αστικού συνεχούς 
 

 Δήμοι Μέση «ευτυχία» 
 
 
Αστικοί 

Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης 
Δήμος Νεάπολης – Συκεών 
Δήμος Παύλου Μελά 
Δήμος Θεσσαλονίκης 
Δήμος Καλαμαριάς 

 
4,98 

 
Ημιαστικοί 

Δήμος Κορδελιού- Ευόσμου 
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη  
Δήμος Ωραιοκάστρου 
Δήμος  Θερμαϊκού 
Δήμος Θέρμης 

 
5,12 

 

 
Αγροτικοί 

Δήμος Χαλκηδόνος 
 Δήμος Λαγκαδά 
Δήμος Βόλβης 
Δήμος Δέλτα 

 
4,97 

Συνολική  5,02 
 
 Με βάση την ομαδοποίηση προέκυψε ότι στο σύνολο του Νομού η μέση «ευτυχία» 
των κατοίκων των ημιαστικών περιοχών είναι μεγαλύτερη, με μικρές όμως διαφορές, από 
τη μέση «ευτυχία» των κατοίκων των αστικών και αγροτικών περιοχών. Επίσης, η  μέση 
«ευτυχία» των κατοίκων των αγροτικών και αστικών περιοχών κυμαίνεται στα ίδια 
περίπου επίπεδα (Σχήμα 9). 
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Σχήμα 9: Αγροτικο-αστικό συνεχές και «ευτυχία» στο σύνολο του Νομού Θεσσαλονίκης 
 
 Αξιοσημείωτο είναι ότι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ή σχέση που συνδέει την 
«ευτυχία» με την «απόσταση», ταυτίζεται με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (Pate-
man, 2011; Sander, 2011; Adriaanse, 2007; Morrison, 2007) καθώς η  μέση «ευτυχία» των 
κατοίκων των αγροτικών περιοχών είναι μεγαλύτερη από την μέση ευτυχία των κατοίκων 
των ημιαστικών και αστικών περιοχών (Σχήμα 10). 
 

  
 
Σχήμα 10:  Αγροτικο-αστικό συνεχές και «ευτυχία» στη Δυτική Θεσσαλονίκη (εκτός του 

Δήμου Θεσσαλονίκης) 
 
 Τέλος, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει σημαντική στατιστική σχέση ανάμεσα 
στην «ευτυχία» και στην «απόσταση από το αστικό κέντρο» (Σχήμα 11).  
 

  
Σχήμα 11:  Αγροτικο-αστικό συνεχές και «ευτυχία» στη Δυτική Θεσσαλονίκη (εκτός του 

Δήμου Θεσσαλονίκης) 
 
 Για να εντοπιστεί ο τρόπος με τον οποίο η «ευτυχία» μεταλλάσσεται, ανάλογα με τις 
διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στα διάφορα επίπεδα της κλίμακας του  
αγροτικο-αστικού συνεχούς χρησιμοποιήθηκε η πολυμεταβλητή στατιστική τεχνική της 
Κατηγορικής Παλινδρόμησης (categorical regression). Με άλλα λόγια διερευνήθηκαν οι 
παράγοντες που επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητής της «ευτυχίας» κατά μήκος του 
αγροτικο-αστικού συνεχούς. Αρχικά, για τις δεκαέξι μεταβλητές του Πίνακα 3, 
χρησιμοποιήθηκε στατιστική ανάλυση αξιοπιστίας (reliability analysis) για να καθοριστεί ο 
βαθμός σύνδεσης των μεταβλητών αυτών μεταξύ τους, μέσω της οποίας αποκαλύφθηκε 
ένας συνολικός δείκτης εσωτερικής συνοχής της κλίμακας ως σύνολο και προσδιορίσθηκαν 
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τα στοιχεία εκείνα που έπρεπε να εξαιρεθούν από την κλίμακα. Στην πραγματικότητα 
κανένα από τα στοιχεία δεν αποκλείστηκε από τον πρωτογενή αριθμό των δεκαέξι 
μεταβλητών. Άλλωστε, η τιμή του συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach’s alpha (α) βρέθηκε 
ίση με 0,850, υποδηλώνοντας πως η κλίμακα των παραμέτρων που επηρεάζουν την 
«ευτυχία» είναι στατιστικά αξιόπιστη. 
 
Πίνακας 3: Ανεξάρτητες Μεταβλητές Κατηγορικής Παλινδρόμησης 
 

Όνομα  Τύπος Κατηγοριοποίηση 
1.  Φύλο Ονομαστική 1=άρρεν, 2=θήλυ 

2.  Εκπαίδευση Τακτική 
1=δημοτικού, 2=γυμνασίου, 3=λυκείου, 
4=τεχνική σχολή, 5=ΑΕΙ-ΤΕΙ, 
6=μεταπτυχιακό/διδακτορικό 

3.  Πτυχίο ανώτατης 
/ανώτερης εκπαίδευσης 

Διμερής 1=ναι (ή σπουδάζω), 2=όχι 

4.  Απασχόληση  Ονομαστική 

1=υπάλληλος δημοσίου, 
2=αυτοαπασχολούμενος, 3=φοιτητής, 
4=συνταξιούχος, 5=οικοκυρικά, 6=άνεργος, 
7=υπάλληλος ιδιωτικού, 8=άλλο 

5.  Εισόδημα (νοικοκυριού) Τακτική 1=υψηλό, 2=μέσο, 3=χαμηλό 
6.  Ιδιόκτητη οικία Διμερής 1=ναι, 0=όχι 
7.  Ιδιόκτητος κήπος Διμερής 1=ναι, 0=όχι 
8.  Κατοικίδια ζώα Διμερής 1=ναι, 0=όχι 
9.  Εθελοντική 

συμμετοχή/δράση 
Διμερής 1=συνήθως ή συχνά, 0=σπάνια ή ποτέ 

 10.  Τυχερά παιχνίδια Διμερής 1=συνήθως ή συχνά, 0=σπάνια ή ποτέ 
 11.  Κοινωνική δικτύωση 

(αριθμός φίλων) 
Αριθμητική  

 12.  Περιοχή                             
(Δήμος κατοικίας) 

Τακτική Ονομασίες Δήμων της περιοχής μελέτης 

 13.  Απόσταση από                        
το αστικό κέντρο  

Αριθμητική  

 14.  Οικογενειακή 
κατάσταση 

Ονομαστική 
1=έγγαμος, 2=άγαμος, 3=σε μόνιμη σχέση, 
4=διαζευγμένος/η, 5=σε διάσταση, 6=χήρος/α  

 15.  Ηλικία Αριθμητική  

 16.  Αριθμός μελών 
νοικοκυριού (ενήλικα 
και ανήλικα) 

Αριθμητική 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3= μάλλον 
διαφωνώ, 4=ούτε διαφωνώ/ούτε συμφωνώ, 
5=μάλλον συμφωνώ, 6=συμφωνώ, 
7=συμφωνώ απόλυτα 

 17.  Πίστη στο Θεό Τακτική  
 
Εξαρτημένη Μεταβλητή: «Ευτυχία» 
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 Αφού αποδείχθηκε η στατιστική αξιοπιστία και η «συνέπεια» των δεκαέξι παραμετρων 
της «ευτυχίας», εκτιμήθηκε ο μέσος όρος των επιπέδων του βαθμού συμφωνίας-διαφωνίας 
για κάθε ερωτώμενο, για τις διάφορες μεταβλητές της «ευτυχίας», και αυτός χρησιμο-
ποιήθηκε ως η αριθμητική τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής «ευτυχία». Πιο συγκεκριμένα, η 
εξαρτημένη μεταβλητή «ευτυχία» είναι μία ποσοτικοποιημένη πολυθεματική μεταβλητή 
(συνεχής) που αποτελείται από τις μέσες τιμές του βαθμού συμφωνίας-διαφωνίας για κάθε 
έναν από τους πενήντα επτά λόγους ευτυχίας (τακτικές μεταβλητές). Σύμφωνα με την επτα-
βάθμια κλίμακα Likert (7=συμφωνώ απόλυτα, 6=συμφωνώ, 5=μάλλον συμφωνώ, 4=ούτε 
συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 3=μάλλον διαφωνώ, 2=διαφωνώ και 1=διαφωνώ) υπάρχουν επτά 
επίπεδα συμφωνίας για κάθε έναν από τους λόγους της «ευτυχίας». Έτσι μια υψηλή σχετικά 
τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής εκφράζει μια ισχυρή και θετική δήλωση «ευτυχίας».  
 Μελετώντας περεταίρω την «ευτυχία», για να κατανοήσουμε πως επηρεάζεται από τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά, χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα επιμέρους μοντέλα κατηγορικής 
παλινδρόμησης με τιμές R2 που κυμαίνονται από 0,755 (μοντέλο ανατολικής Θεσσαλο-
νίκης) έως 0,832 (γενικό μοντέλο) υποδεικνύοντας πολύ ισχυρή σχέση μεταξύ της «ευτυ-
χίας» και της ομάδας των επιλεγμένων προσδιοριστικών παραγόντων (Πίνακας 4). 
Ωστόσο, δεδομένου ότι το R2>0,70, εκτιμάται ότι περισσότερο από το 70% (από 75,5% 
έως 83,2%) της διακύμανσης των “λόγων της ευτυχίας”, εξηγείται από την παλινδρόμηση 
των μετασχηματισμένων κατά βέλτιστο τρόπο μεταβλητών αποδεικνύοντας την καλή 
προσαρμογή του υποδείγματος. 
 Με βάση τον Πίνακα 4 η σχετική σημασία (Pratt, 1987) των ανεξάρτητων μεταβλη-
τών δείχνει ότι οι σημαντικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της “ευτυχίας”, στο γενικό 
υπόδειγμα, αναφέρονται στον “αριθμό μελών οικογένειας” (που αντιπροσωπεύει το 
31,2%), και ακολούθως στην “οικογενειακή κατάσταση” (27,8%), στην “απόσταση” από 
το κέντρο της πόλης (13,4%) και στον “αριθμό των φίλων στο facebook (ή και σε άλλα με-
σα κοινωνικής δικτύωσης)” (10,7%). Αντίστοιχα, η σχετική σημασία των ανεξάρτητων 
μεταβλητών, οι οποίες αναφέρονται στο αστικό μοντέλο (Δήμος Θεσσαλονίκης), είναι 
υψηλότερη για τις μεταβλητές “εισόδημα”, “απασχόληση”, “εκπαίδευση ” και "αριθμός  
φίλων στο facebook”. Παράλληλα, η σχετική σημασία των ανεξάρτητων μεταβλητών στο 
μοντέλο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης είναι υψηλότερη για τις μεταβλητές “απόσταση 
από το κέντρο της πόλης”, “περιοχή κατοικίας”, “εκπαίδευση” και “εισόδημα”. Τέλος στο 
μοντέλο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, η σχετική σημασία των ανεξάρτητων μεταβλητών 
είναι υψηλότερη για τις μεταβλητές “αριθμός μελών οικογενείας”, “οικογενειακή 
κατάσταση”, “απασχόληση” και “πίστη στο Θεό”. 
 Στην τελευταία στήλη του Πίνακα 4 υπολογίζεται το συνολικό ποσοστό του «ευτυ-
χίας», το οποίο εξηγείται αθροιστικά από τις εκτιμώμενες τέσσερεις σημαντικές ανεξάρ-
τητες μεταβλητές σε κάθε ένα από τα τέσσερα υποδείγματα. Συγκεκριμένα, η αθροιστική 
σημασία για τις εκτιμώμενες ανεξάρτητες μεταβλητές υπολογίσθηκε 83,1%, 89,%, 95,5% 
και 96,2%  για το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο μοντέλο, αντίστοιχα. 
 
 



Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας 

 

- 294 - 

Πίνακας 4: Μέτρα Σχετικής Σημασίας 
 

Υπόδειγμα N R2 Μέτρα Σχετικής Σημασίας Συνολική 
Ερμηνεία 

Γενικό  470 0.832 
Αριθμός 
Μελών 
(0.312) 

 Οικογενειακή 
Κατάσταση 
 (0.278) 

Απόσταση 
 (0.134) 

Αριθμ. Φίλων  
Facebook  
 (0.107) 

 (83.1%) 

Αστικού 
Κέντρου 141 0.768 Εισόδημα 

(0.310) 
Απασχόληση 
(0.302) 

 Πτυχίο 
(0.154) 

Αριθμ. Φίλων  
Facebook  
 (0.124) 

 (89.0%) 

Ανατολικής 164 0.755 Απόσταση 
(0.386) 

Περιοχή 
(0.307) 

Εκπαίδευση 
(0.148) 

Εισόδημα 
(0.114)  (95.5%) 

Δυτικής 165 0.788 
Αριθμός 
Μελών 
 (0.473) 

Οικογενειακή 
Κατάσταση 
(0.236) 

Απασχόληση 
 (0.147) 

Πίστη 
 (0.106)  (96.2%) 

 

Εξαρτημένη Μεταβλητή: «Ευτυχία» 
 
 

Συμπεράσματα 
 

Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται ένα ιδιαίτερο δύσκολο θέμα, τη χαρτογράφηση της 
«ευτυχίας» κατά μήκος του αγροτικο-αστικού συνεχούς. Η δυσκολία του θέματος έγκειται 
κυρίως στην υποκειμενικότητα της διαδικασίας αξιολόγησης της εγκυρότητας και της 
αξιοπιστίας εκτίμησης της «ευτυχίας».  
 Επιπλέον, μεταξύ των αδυναμιών της παρούσας εργασίας περιλαμβάνεται και η επι-
λογή της μεθόδου της στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας η οποία συνέβαλε στο 
να μην ικανοποιηθούν πλήρως οι απαιτήσεις αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος και 
έτσι τα αποτελέσματα έχουν μόνο ενδεικτική αξία καθώς πρέπει να αποφεύγεται κάθε 
προσπάθεια γενίκευσής τους. 
 Στην παρούσα εργασία αποδείχτηκε στατιστικά ότι η «ευτυχία» μπορεί να συνδυαστεί 
με τη θεωρία του συνεχούς, με τις διάφορες κοινότητες να φέρουν διαφορετικά επίπεδα 
«ευτυχίας» με βάση την “αγροτικότητα” τους. Ειδικά στο ανατολικό τμήμα της περιοχής 
μελέτης τα επίπεδα της «ευτυχίας» έχουν εξηγηθεί ικανοποιητικά από τη θεωρία του 
αγροτικο-αστικού συνεχούς. Ωστόσο, στη δυτική πλευρά της περιοχής μελέτης, η ανάλυση 
αποκαλύπτει άλλους επεξηγηματικούς παράγοντες για την «ευτυχία» όπως τoν «αριθμό 
μελών οικογένειας», την «οικογενειακή κατάσταση», το «επάγγελμα» και την «πίστη στον 
Θεό». Μία πιθανή εξήγηση για το παραπάνω εύρημα θα μπορούσε να είναι ότι το δυτικό 
τμήμα της περιοχής μελέτης είναι λιγότερο αγροτικό από το ανατολικό και αποτελεί μια 
επέκταση της πόλης, με περισσότερα ή λιγότερα αστικά χαρακτηριστικά. 
 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης λόγου η εξαρτημένη μεταβλητή «ευτυ-
χία» μπορεί να οριστεί ως μια συνάρτηση της “οικογένειας”, “χαράς”, “αγάπης”. Η εξαρτη-
μένη μεταβλητή "πόλη" μπορεί να οριστεί ως μια συνάρτηση από τις ανεξάρτητες 
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μεταβλητές “όνομα πόλης”, “φασαρία”, “κίνηση”. Τέλος, η μεταβλητή «χωριό» μπορεί να 
οριστεί ως μια συνάρτηση της “ηρεμίας”, “καταγωγής” και “φύσης”. Όλες αυτές οι μέσες 
αντιλήψεις προσθέτουν στο επιχείρημα ότι οι έννοιες «αγροτικός» και «ευτυχία» είναι 
κοινωνικά κατασκευασμένες και αλληλένδετες μεταξύ τους. 
 Μεθοδολογικά, η πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση υποστηρίζει την ανάγκη για 
κατάτμηση του δείγματος, καθώς η μεταβλητή «ευτυχία» είναι εντελώς διαφορετική στα 
διάφορα υποδείγματα. Πιο συγκεκριμένα, το γενικό υπόδειγμα (το οποίο αναφέρεται σε 
όλο το νομό) δείχνει ότι η «ευτυχία» εξαρτάται κυρίως από τις μεταβλητές της «οικογέ-
νειας», της «απόστασης από το κέντρο της πόλης» και των «εικονικών κοινωνικών σχέ-
σεων»  (όπως αριθμός φίλων του facebook). Ωστόσο, οι εν λόγω παρατηρήσεις άλλαξαν 
σημαντικά κατά την ανάλυση των επιμέρους υποδειγμάτων. Για παράδειγμα, στο αστικό 
μοντέλο της Κεντρικής Θεσσαλονίκης, οι σημαντικότερες κινητήριες δυνάμεις της «ευτυ-
χίας» σχετίζονται με τα «χρήματα», την «επαγγελματική κατάσταση» και το «επίπεδο 
εκπαίδευσης». Στο μοντέλο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης η εξήγηση της «ευτυχίας» είναι 
καλά συνδεδεμένη με τη θεωρία του συνεχούς, καθώς υπάρχει σημαντική θετική στατιστι-
κή σχέση μεταξύ της «ευτυχίας» και της «απόστασης από το αστικό κέντρο». Τέλος, η εξή-
γηση της «ευτυχίας» στο υπόδειγμα της Δυτικής Θεσσαλονίκης είναι πιο περίπλοκη και 
σχετίζεται τόσο με  την «οικογένεια» (οικογενειακή κατάσταση, αριθμό μελών νοικοκυρι-
ού) όσο και με διάφορες «προσωπικές μεταβλητές» όπως «επάγγελμα» και «πίστη στο 
Θεό». 
 Συμπερασματικά, για πολλές δεκαετίες η έννοια της πόλης-υπαίθρου ήταν το σημα-
ντικό στοιχείο συζήτησης της αγροτικής κοινωνιολογίας (Woods, 2005). Ωστόσο, με βάση 
τα πορίσματα της εν λόγω εργασίας, δίνεται η αίσθηση ότι οι σύγχρονες συζητήσεις για την 
καταπολέμηση της αστικοποίησης και την αύξηση των μεταναστευτικών ρευμάτων από 
την πόλη προς την ύπαιθρο, μπορούν να «επωφεληθούν» και να «εμπλουτιστούν» από τα 
διάφορα μεθοδολογικά κοινωνιολογικά εργαλεία, όπως η «ευτυχία». 
 Άλλωστε, εν μέσω της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης οι παγκόσμιες απαιτήσεις για 
βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης θέτουν υπό αμφισβήτηση τις προϋποθέσεις ποιότητας 
ζωής, τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές, και προσπαθούν να προσθέσουν 
στη σύγχρονη συζήτηση τη δημιουργία ενός πιο κατάλληλου και εναλλακτικού δείκτη με-
τρησης της καλύτερης διαβίωσης, σε σύγκριση με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ο 
οποίος να αντανακλά πραγματικά την πρόοδο μιας κοινωνίας με έναν πιο διεισδυτικό 
τρόπο. 
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Περίληψη 
 

Τα αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα εισήχθησαν επισήμως στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αγροτική 
Πολιτική (ΚΑΠ) από το 1992, σε μια προσπάθεια ενσωμάτωσης της προστασίας του περι-
βάλλοντος στην αγροτική πολιτική της ΕΕ. Τα μέτρα αυτά, αν και με διαφοροποιήσεις στα 
διάφορα Κράτη – Μέλη, μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες ως προς το είδος των 
παρεμβάσεων που χρηματοδοτούν: (α) μέτρα που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επι-
πτώσεων από την ένταση της αγροτικής δραστηριότητας, (β) μέτρα που αποσκοπούν στη 
διατήρηση ή βελτίωση περιβαλλοντικού κεφαλαίου - δημοσίων περιβαλλοντικών αγαθών. 
Στην εργασία αυτή εξετάζεται η αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και της εφαρμογής 
των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων με τη χρήση μιας χωρικής τυπολογίας της Ελληνικής 
υπαίθρου στη βάση της φυσικής (υψόμετρο, κλίσεις, προστατευόμενες περιοχές) και αν-
θρώπινης γεωγραφίας της (κάλυψη γης, θέση σε σχέση με αστικά κέντρα και άξονες υπο-
δομών) για τις περιόδους 2002-2006 και 2007-2013. Ο χωρικός σχεδιασμός για τέτοια 
μέτρα είναι απαραίτητος τόσο λόγω των ποικίλων περιβαλλοντικών συνθηκών αλλά και 
γιατί σε συνθήκες έλλειψης πόρων η υποβάθμιση ή και αγνόηση της παραμέτρου αυτής 
προκαλεί προβλήματα, όπως π.χ. η έλλειψη επαρκούς προστασίας στο πάνω από το 50% 
της έκτασης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας που καλύπτεται από γεωργοκτηνο-
τροφικές δραστηριότητες. Τα ευρήματα καταδεικνύουν αδυναμίες στο σχεδιασμό, καθώς 
πολλά μέτρα δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, σε άλλα που υλοποιήθηκαν δεν συμπεριλαμβάνεται 
καμιά χωρική διάσταση, ενώ κάποια για τα οποία υπάρχει μια τέτοια διάσταση είχαν τόσο 
περιορισμένη στόχευση και προϋπολογισμό που δεν είχαν καμιά επίπτωση.  
 

Λέξεις-κλειδιά: Αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, χωρική τυπολογία, ύπαιθρος, Ελλάδα 
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Αbstract 
 

Rural Geography and Agro-environmental Policy in Greece 
 
Agri-environmental measures were officially introduced in the Common Agricultural 
Policy (CAP) in 1992, in an effort to integrate environmental concerns. These measures, 
although with differences in Member – States, can be categorized into two types according 
to the type of intervention they support: (a) measures that aim at reducing the impact from 
agricultural activities; (b) measures that aim at preserving or enhancing environmental 
capital, i.e. environmental public goods. In this paper, the effectiveness of planning and 
implementing agri-environmental measures in Greece is presented with the use of a spatial 
typology of Greek rural areas, based on physical (altitude, slope gradient) and human (land 
cover) geography for the periods 2002-2206 and 2007-2013. Spatial planning for such 
measures in necessary, as the results demonstrate that more than 50% of the protected areas 
in Greece is agricultural land. The findings also demonstrate planning weaknesses, as many 
of the measures were never implemented, in others that were implemented there was no 
spatial dimension, while some that had incorporated space had such limited aims and 
budget that had negligible impact.  
 

Key-words: Agri-environmental Measures, spatial typology, rural areas, Greece 
 

 
Εισαγωγή 
 

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πολιτική για την 
αγροτική παραγωγή, για την ύπαιθρο, αλλά και για τη διαχείριση των φυσικών πόρων στην 
Ευρώπη. Ιστορικά, οι άμεσοι στόχοι της στις πρώτες δεκαετίες εφαρμογής της ήταν αμιγώς 
“γεωργικοί” (η αύξηση της παραγωγής και η προστασία των Ευρωπαίων παραγωγών, 
Fennell, 1999). Η εφαρμογή της, παρά την επιτυχία της κυρίως στον εισοδηματικό τομέα, 
επέφερε σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτικές συνέπειες 
(Λουλούδης, 1999). Η ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις αυτές και μια σειρά από 
άλλους λόγους, έφερε σημαντικές μεταβολές τη δεκαετία του 1990, οπότε εισήχθησαν 
αρχικά ως “συνοδευτικά μέτρα” (μεταξύ άλλων διαρθρωτικών παρεμβάσεων) τα λεγόμενα 
“αγρο-περιβαλλοντικά” μέτρα (ΑΠΜ), ενώ στο τέλος της δεκαετίας ενοποιήθηκαν όλα τα 
διαρθρωτικά μέτρα σε μια «πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου».  
 Ο περιορισμός των ενισχύσεων συνέπεσε με την ανάδυση της έννοιας του πολυ-
λειτουργικού ρόλου της γεωργίας στην ύπαιθρο και τον αγροτικό τομέα. Γι’ αυτό, ο 
περιορισμός αντισταθμίστηκε εν μέρει με την ενίσχυση διαρθρωτικών μέτρων προς αυτήν 
την κατεύθυνση, με πόρους που εξοικονομήθηκαν λόγω της μεταρρύθμισης. Παρά το 
γεγονός ότι τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα εντάχθηκαν επισήμως στον πυρήνα της Κ.Α.Π., 
παρουσίαζαν σημαντικές ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα έως τότε υπάρχοντα προγράμματα 
ενισχύσεων. Η πρώτη αφορούσε στον υποχρεωτικό χαρακτήρα της εφαρμογής τους, αλλά 
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μόνο για τα Κράτη Μέλη (ΚΜ). Έτσι, τα ΚΜ υποχρεώνονταν να καταρτίσουν και να θέ-
σουν σε εφαρμογή τέτοια προγράμματα αλλά η υιοθέτησή τους από τους παραγωγούς ήταν 
αυστηρά προαιρετική (Wilson & Buller, 2001). Από την άλλη πλευρά, λόγω της πολυμορ-
φίας των περιβαλλοντικών και φυσικών συνθηκών, των τεράστιων διαφορών μεταξύ των 
γεωργικών διαρθρωτικών δομών στις διάφορες χώρες και της ποικιλίας και των μεταβολών 
των διοικητικών μοντέλων στα ΚΜ υπήρχε σαφής προτροπή για την κατάρτιση προγραμ-
μάτων προσαρμοσμένων σε τοπικό επίπεδο με αποτέλεσμα μεγάλη ποικιλομορφία.  
 Σύμφωνα με ένα σχήμα κατηγοριοποίησης των ΑΠΜ που προτάθηκε από τους Oñate et 
al. (2000) και βασίστηκε στον τύπο της επίδρασης στο περιβάλλον (Primdahl et al., 2003), 
στις περιπτώσεις που μέσω των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων επήλθαν αλλαγές στις 
χρήσεις γης ή στις διαχειριστικές πρακτικές που επέφεραν περιβαλλοντικές βελτιώσεις, θεω-
ρήθηκε ότι υπήρξε ‘αποτέλεσμα βελτίωσης’. Κατ’ αναλογία, η αποφυγή πρακτικών ή χρή-
σεων γης που θα μπορούσαν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις θεωρήθηκε ότι είχε προστατευτι-
κά αποτελέσματα και τέλος, η διατήρηση συγκεκριμένων πρακτικών καλλιέργειας ή/και 
εκτροφής ή χρήσεων ευεργετικών για το περιβάλλον χαρακτηρίστηκε ως ‘αποτέλεσμα διατή-
ρησης’. Το «αποτέλεσμα διατήρησης» έγκειται στο ότι στην περίπτωση μη εφαρμογής του 
μετρου οι παραγωγοί θα είχαν σημαντικό κίνητρο (και μέσω της στήριξης της Κ.Α.Π.), να 
εντατικοποιήσουν την παραγωγή με μετατροπή των εκτάσεων σε περισσότερο προσοδοφόρες 
αλλά και εντατικότερες χρήσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, εντοπισμένες κυρίως σε γαίες ορια-
κής παραγωγικότητας, υπήρχε και η απειλή της πλήρους εγκατάλειψης, με πολλές φορές ση-
μαντικά αρνητικά αποτελέσματα για το περιβάλλον. Έτσι ενισχύθηκαν εκτατικά παραγωγικά 
συστήματα στα οποία η συνέχιση της εκτατικής γεωργικής δραστηριότητας απειλούνταν 
(Vlahos & Louloudis, 2011). Αυτά τα προγράμματα συνδέθηκαν περισσότερο με την ταυτό-
χρονη επίτευξη επιδιώξεων κοινωνικού χαρακτήρα, όπως της διατήρησης του γεωργικού 
πληθυσμού και τη συνέχισης της γεωργικής δραστηριότητας σε φθίνουσες περιοχές.  
 Οι συνέπειες του συνδυασμού των δράσεων της αγροτικής και της περιβαλλοντικής 
πολιτικής στο μετασχηματισμό του αγροτικού χώρου είναι ένα ζήτημα που έχει αναλυθεί 
αρκετά (ενδεικτικά βλ. Primdahl et al., 2003; Mauchline et al., 2012). Ειδικότερες ανα-
φορές στην αγροτική πολιτική και συζήτηση για τις αλλαγές αλλά και τις ελλείψεις των 
σχετικών πολιτικών στην Ελλάδα έχουν γίνει από τους Vlahos & Louloudis (2011), Kizos 
et al. (2010). Σε κάθε περίπτωση, από την ανάλυση της διαδικασίας αλλά και του τελικού 
απoτελέσματος, του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης αλλά και της 
αξιολόγησης των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων αναδεικνύεται ο ρόλος που έπαιξε ο βαθ-
μός επάρκειας του διοικητικού μηχανισμού σε όλα τα επίπεδα. Η επιρροή του ήταν φανερή 
τόσο στα οικονομικά-κοινωνικά όσο και στα περιβαλλοντικά αποτελέσματα από την εφαρ-
μογή της αγροπεριβαλλοντικής πολιτικής στην Ελλάδα (Βλάχος, 2009, 2012).  
 Στην εργασία αυτή εξετάζεται η αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και της 
εφαρμογής των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων με τη χρήση μιας χωρικής τυπολογίας της 
Ελληνικής υπαίθρου στη βάση της φυσικής (υψόμετρο, κλίσεις, προστατευόμενες περιο-
χές) και ανθρώπινης γεωγραφίας της (κάλυψη γης, θέση σε σχέση με αστικά κέντρα και 
άξονες υποδομών) για τις περιόδους 2002-2006 και 2007-2013.  
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Μεθοδολογικές Επιλογές 
 

Για τη χωρική τυπολογία χρησιμοποιούνται οι εξής μεταβλητές: (α) γεωμορφολογία (από 
το υψόμετρο και τις κλίσεις), (β) κάλυψη γης και (γ) οι προστατευόμενες περιοχές από το 
δίκτυο NATURA 2000. Οι δύο πρώτες χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή της τυπολογίας 
παραγωγικών συστημάτων και η τρίτη εξετάζεται σε συνάρτηση με τους τύπους που 
προκύπτουν από τις δύο πρώτες μεταβλητές.  
 Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο ανάγλυφο του εδάφους, αυτό έχει προκύψει από την 
επίθεση του υψόμετρου και των κλίσεων του εδάφους. Χρησιμοποιήθηκαν τα δημόσια 
δεδομένα Digital Elevation Model (DEM), προερχόμενα από το Shuttle Radar Topography 
Mission (SRTM). Η χωρική πληροφορία των δεδομένων είχε ανάλυση εικονοστοιχείου 
90*90μ που μετατράπηκε σε 100*100μ, ώστε να είναι συμβατά με τα υπόλοιπα επίπεδα της 
γεωχωρικής πληροφορίας. Η επίθεση οδήγησε σε 3 κύριες κατηγορίες που ακολουθούν 
αυτές της ΕΛ.ΣΤΑΤ.: (α) πεδινές περιοχές με υψόμετρο 0-400, συνολικά 70.383,19 χλμ2 
που αντιστοιχούν στο 53,48% της έκτασης της χώρας, (β) ημι-ορεινές περιοχές με υψόμε-
τρο 401-600 & 601-800 αν η κλίση είναι <3%, συνολικά 23.918,68 χλμ2, ή το 18,19% της 
έκτασης της χώρας και (γ) ορεινές περιοχές με υψόμετρο >800μ. ή 601-800μ. και κλίση 
>3%, συνολικά 37.169,74 χλμ2, ή το 28,25% της έκτασης της χώρας. 
 Τα δεδομένα για καλύψεις γης προέρχονται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
COoRdinate INformation on the Environment (CORINE) 2000 (European Environment 
Agency (2012); Corine Land Cover 2000, Stathakis et al. 2008), με μετατροπή των αρχείων 
διανυσματικής δομής (vector) σε αρχεία δομής καννάβου (raster) με ανάλυση εικονο-
στοιχείου 100*100μ. Οι αγροτικές καλύψεις γης ομαδοποιήθηκαν με βάση την ένταση της 
χρήσης της γης. Η επιλογή ενός τέτοιου κριτηρίου έγινε για λόγους που έχουν να κάνουν 
με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις επιπτώσεις στα λεγόμενα “δημόσια αγαθά” (νε-
ρό, έδαφος, αέρας, βιοποικιλότητα, πολιτιστική κληρονομιά, κ.α. Cooper et al., 2009), αλ-
λά και για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της αγροτικής παραγωγής στις περιο-
χές αυτές. Περισσότερο λεπτομερείς καλύψεις γης μπορούν να προσφέρουν καλύτερα 
αποτελέσματα. Η ένταση της χρήσης θεωρείται σήμερα ιδιαίτερα σημαντικός δείκτης για 
όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τα παραγωγικά συστήματα, στα οποία περιλαμβά-
νεται η γεωργία, η κτηνοτροφία και η δασοκομία, ως κοινωνικο-οικολογικά συστήματα με 
βιοφυσικές και κοινωνικο-οικονομικές ιδιότητες (Kummerle et al., 2013), αλλά και ως 
ιδιαίτερα σημαντικά για την αποτίμηση οικοσυστημικών διεργασιών (Erb et al., 2013). Σε 
αυτή την εργασία, επιχειρείται η εκτίμηση της έντασης της χρήσης από το είδος του παρα-
γωγικού συστήματος, με βάση τις εργασίες των Erb et al. (2013), Kummerle et al. (2013) 
και van Eupen et al. (2009) που ορίζουν εισροές, εκροές και ιδιότητες του συστήματος. 
Έτσι, από τις κατηγορίες επιπέδου 3 του CORINE με βάση το είδος της κάλυψης, τη χρήση 
της γης που αντιστοιχεί σε αυτήν την κάλυψη και την ένταση των καλλιεργητικών 
πρακτικών που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένες καλύψεις, διακρίθηκαν οι εξής κατηγορίες: 
(α) εκτατικές αρόσιμες εκτάσεις, που περιλαμβάνουν μόνο ετήσιες καλλιέργειες χαμηλών 
σχετικά εισροών, κυρίως σιτηρών και που αντιστοιχεί στην κατηγορία “Μη αρδεύσιμη 
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αρόσιμη γη” (211), (β) εντατικές αρόσιμες εκτάσεις και μόνιμες φυτείες, που περιλαμβά-
νουν καλύψεις γης υψηλών σχετικά εισροών, τόσο ετήσιων καλλιεργειών όπως βιομη-
χανικά φυτά, ορυζώνες, λαχανικά και κτηνοτροφικά φυτά, όσο και αμπελώνων και δεν-
δρώνων υψηλών εισροών, όπως είναι τα περισσότερα καρποφόρα και που αντιστοιχούν 
στις κατηγορίες “Μόνιμα αρδευόμενη γη” (212), “Ορυζώνες” (213), “Αμπελώνες” (221), 
“Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες με σαρκώδεις καρπούς” (222), “Ετήσιες καλλιέργειες που 
συνδέονται με μόνιμες καλλιέργειες” (241), “Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας” (242), (γ) 
μόνιμες εκτατικές καλλιέργειες, που αντιστοιχεί στην κατηγορία “Ελαιώνες” (223), (δ) 
βοσκότοποι, που περιλαμβάνουν καλύψεις που συνήθως χρησιμοποιούνται για βόσκηση σε 
ημι-εντατικά ή εκτατικά κτηνοτροφικά συστήματα και που αντιστοιχούν στις κατηγορίες 
“Λιβάδια” (231), “Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία με σημαντικές εκτάσεις 
φυσικής βλάστησης” (243), “Φυσικοί Βοσκότοποι” (321), ε) δάση, που περιλαμβάνει 
δασικές διαπλάσεις που χρησιμοποιούνται από αγροτικά (αγροδασικά, κτηνοτροφικά ή 
γεωργικά) συστήματα που αντιστοιχούν στις κατηγορίες “Σκληροφυλλική βλάστηση” 
(323), “Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις” (324), “Εκτάσεις με αραιή βλάστηση” 
(333), (Πίνακας 1). Οι κατηγορίες που προέκυψαν καταλαμβάνουν συνολικά περίπου το 
78% της συνολικής έκτασης της επικράτειας. Η υπόλοιπη έκταση καταλαμβάνεται κυρίως 
από τεχνητές επιφάνειες, γυμνές εκτάσεις και δάση κωνοφόρων.  
 Η διάκριση μεταξύ των κατηγοριών αυτών (βοσκότοποι και δάση), αλλά και ο από-
κλεισμός άλλων κατηγοριών όπως τα κωνοφόρα και τα πυκνά δάση φυλλοβόλων (π.χ. 
οξιές) είναι συχνά προβληματική, καθώς από τη μια για την ίδια κατηγορία κάλυψης 
μπορεί να υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές π.χ. μεταξύ περιοχών στα νησιά και στα 
ορεινά της Μακεδονίας ή της Ηπείρου, ενώ από την άλλη ορισμένες από τις εκτάσεις που 
χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι μπορεί να είναι στην κατηγορία “δάση” και το αντίθετο. 
Η τυπολογία όμως του CORINE δεν επιτρέπει περαιτέρω διακρίσεις.  
 Όσον αφορά στο χωρικό επίπεδο αναφοράς, επιλέχθηκε η αναγωγή της ποσοτικής 
πληροφορίας σε εικονοστοιχείο και όχι σε επίπεδο επίσημα οριοθετημένων περιοχών, π.χ. 
σε όρια Διοικητικών Ενοτήτων. Η επίθεση (cross) των μεταβλητών γίνεται με raster 
αρχεία, στα οποία ποσοτικοποιείται η γεωχωρική πληροφορία που αφορά στις επιλεγμένες 
μεταβλητές. Τα raster αρχεία χρησιμοποιούνται αφού γίνει, όπου απαιτείται, αναγωγή 
(resample) ώστε να προκύψει ανάλυση εικονοστοιχείου (pixel) 100*100m.  
 Οι περιοχές του δικτύου ΝATURA 2000 προστίθενται ως επιπλέον πληροφορία. Θε-
ωρήθηκε αναγκαίο να περιληφθούν τα σημαντικά οικοσυστήματα της χώρας, καθώς οι πε-
ριοχές αυτές χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη φυσικού κεφαλαίου, είτε με ποσοτικά κριτή-
ρια, με την έννοια της παρουσίας σημαντικών πληθυσμών ή ποικιλότητας, είτε ποιότητας 
με την έννοια της παρουσίας σπάνιων ή απειλούμενων ειδών. Χωρικά, δεν ακολουθούν 
διοικητικά όρια, αλλά έχουν θεσπιστεί συνήθως με βάση φυσικά όρια και οι χρήσεις γης σε 
αυτές τις περιοχές ρυθμίζονται από ποικίλες διοικητικές πράξεις. Ταυτόχρονα, οι γεωργικές 
περιοχές που εφάπτονται με αυτές θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως περιοχές υψηλής 
περιβαλλοντικής αξίας. 
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 Τέλος, όσον αφορά στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, επιλέχθηκαν τα μέτρα των περιό-
δων προγραμματισμού 2002-2006 και 2007-2013. Για την περίοδο 2002-2006 χρησιμο-
ποιήθηκε η τελική αξιολόγηση του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΠΑΑ1) στο οποίο περιλαμβάνονταν τα σχετικά μέτρα (INTRAWAY ΕΠΕ et al., χωρίς 
χρονολογία) και ευρήματα από άλλες έρευνες για συγκεκριμένα μέτρα (Primdahl et al., 
2003, Primdahl et al., 2010, Kizos et al., 2010). Για την περίοδο 2007-2013 χρησιμοποιή-
θηκαν δεδομένα που αντλήθηκαν από τις Επιτροπές Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ2) και το ίδιο το ΕΠΑΑ2, καθώς πολλά από 
τα μέτρα είναι ακόμη σε εξέλιξη. 
 
 

Αποτελέσματα 
 

Από τις εκτάσεις που περιλαμβάνονται στην τυπολογία, το 15% αφορά εκτατικές αρο-
τραίες καλλιέργειες, το 16% εντατικές αροτραίες και μόνιμες καλλιέργειες, 6% ελαιώνες, 
26,3% βοσκότοπους και 36,7% δάση. Όπως είναι αναμενόμενο, στα ορεινά και στα 
ημιορεινά κυριαρχούν τα δάση και οι βοσκότοποι (95% και 75% της συνολικής έκτασης 
αντίστοιχα, Πίνακας 2), ενώ στα πεδινά είναι σημαντικές οι αροτραίες καλλιέργειες (44% 
περίπου της συνολικής έκτασης), αλλά απαντώνται επίσης βοσκότοποι και δάση. 
 
Πίνακας 1: Κατηγορίες ανάγλυφου και παραγωγικά συστήματα  
 

 

Ορεινές Ημιορεινές Πεδινές Σύνολο 

έκταση 
(χλμ2) % έκταση 

(χλμ2) % έκταση 
(χλμ2) % έκταση 

(χλμ2) % 

Εκτατικές αροτραίες 653 2,9 2.855 15,4 11.779 19,4 15.287 15,0 

Εντατικές 462 2,1 1.330 7,2 14.489 23,8 16.281 16,0 

Μόνιμες καλλιέργειες  45 0,2 535 2,9 5.542 9,1 6.122 6,0 

Βοσκότοποι 7.289 32,5 5.660 30,4 13.820 22,7 26.769 26,3 

Δάση 13.981 62,3 8.214 44,2 15.182 25,0 37.377 36,7 

Σύνολο 22.430 100,0 18.594 100,0 60.812 100,0 101.836 100,0 
 

Πηγή: υπολογισμοί των συγγραφέων από CORINE 2000 
 
 Η κατηγορία με τις περισσότερες εκτάσεις είναι αυτή των πεδινών δασών που κατα-
λαμβάνει περίπου το 15% των εκτάσεων της τυπολογίας και 11,5% περίπου της συνολικής 
έκτασης της χώρας, ενώ τα ορεινά δάση καταλαμβάνουν 13,7% (3η σε μέγεθος κατηγορία) 
και τα ημιορεινά 8% (6η σε έκταση κατηγορία) γεγονός μάλλον αναμενόμενο δεδομένου 
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ότι οι συνολικές εκτάσεις των δασών είναι οι περισσότερες από όλες τις κατηγορίες 
κάλυψης που χρησιμοποιούνται. Χωρικά, τα πεδινά δάση απαντώνται στα όρια των πε-
δινών περιοχών με ημιορεινές / ορεινές περιοχές. Η 2η κατηγορία με τις περισσότερες 
εκτάσεις είναι των πεδινών εντατικών καλλιεργειών που καταλαμβάνει το 14% περίπου 
των εκτάσεων της τυπολογίας και χωρικά απαντάται στη Θεσσαλική πεδιάδα, στη πεδιάδα 
της Θεσσαλονίκης, στις Σέρρες και στον Έβρο και σε μικρότερο βαθμό σε άλλες πεδινές 
εκτάσεις (Βοιωτία, Ηλεία, Αργολίδα, Ηλεία και Άρτα). Σε αυτές τις περιοχές και στις 
πεδινές εκτάσεις στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη απαντώνται και οι περισσότερες 
εκτάσεις εκτατικών αροτραίων καλλιεργειών που καταλαμβάνουν περίπου 11,5% των 
εκτάσεων της τυπολογίας. Οι εκτάσεις με πεδινούς βοσκότοπους, που με 13,5% των συ-
νολικών εκτάσεων της τυπολογίας, αντιπροσωπεύουν μια ακόμη σημαντική κατηγορία, 
απαντώνται και αυτές στα όρια των πεδινών εκτάσεων κυρίως στην Κεντρική και Νότια 
Ελλάδα και στα νησιά. Οι υπόλοιπες κατηγορίες αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 10% των 
εκτάσεων της τυπολογίας έκαστη, με σημαντική εκπροσώπηση ορεινών και ημιορεινών 
βοσκότοπων, ενώ οι πεδινές μόνιμες καλλιέργειες αντιπροσωπεύουν 5,5% περίπου των 
εκτάσεων της τυπολογίας, όσο περίπου και το άθροισμα των υπόλοιπων 6 κατηγοριών 
(Πίνακας 1). 
 Εκτός όμως από τη σχετική κατανομή της έκτασης των διαφορετικών τύπων, αυτό 
που προκύπτει είναι η μεγάλη χωρική ετερογένεια τους. Αν και σε γενικές γραμμές η 
κατανομή στο χώρο ακολουθεί το ανάγλυφο της χώρας, εν τούτοις η διάκριση των 
καλύψεων γης με βάση την ένταση της χρήσης αποκαλύπτει το ετερογενές μωσαϊκό που 
εμφανίζεται ακόμη και σε εκτάσεις που θεωρούνται σχετικά ομοιογενείς. Η μεγαλύτερη 
ετερογένεια εμφανίζεται σε ημιορεινές εκτάσεις που αντιπροσωπεύουν μια μεταβατική 
ζώνη από τα ορεινά -όπου κυριαρχούν τα δάση και οι βοσκότοποι- και στα πεδινά -όπου 
κυριαρχούν οι αροτραίες καλλιέργειες και οι εντατικές μόνιμες φυτείες. Οι πεδινές περιο-
χές όμως είναι και αυτές σημαντικά ετερογενείς, ανάλογα με την περιοχή και κυρίως στα 
“όρια” εντατικά καλλιεργούμενων και αρδευόμενων περιοχών. 
 Η σχέση με τις περιοχές του δικτύου ΝATURA 2000 αποκαλύπτει μια σειρά από 
ενδιαφέροντα ζητήματα. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1 και στον Πίνακα 2, η μεγάλη 
πλειοψηφία των περιοχών (εξαιρούνται οι θαλάσσιες περιοχές) είναι σε ημιορεινές ή 
ορεινές περιοχές και σε δασικές ή ημι-φυσικές καλύψεις (βοσκότοπους και δάση, περίπου 
76%), ενώ μικρό σχετικά ποσοστό αφορά εντατικές εκτάσεις.  
 Από τον παραπάνω πίνακα 2 προκύπτει επίσης ότι ένα σημαντικότατο μέρος, πάνω 
από το 1/2, της χερσαίας έκτασης του δικτύου προστατευόμενων περιοχών NATURA στην 
Ελλάδα καλύπτεται από γεωργοκτηνοτροφικά παραγωγικά συστήματα. Αυτές θα έπρεπε να 
αποτελούν περιοχές προτεραιότητας για τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος στη 
γεωργία. 
 Όσον αφορά στα αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα, η δεύτερη προγραμματική περίοδος 
(2002-2006) περιελάμβανε 17 μέτρα. Δύο από αυτά δεν εφαρμόστηκαν καθόλου με επίση-
μη αιτιολογία την “απουσία ενδιαφέροντος” από τοπικούς δρώντες. Τέσσερα μπορούσαν 
να εφαρμοστούν σε όλη τη χώρα (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία, Πρόγραμ- 
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Εικόνα 1: Κατηγορίες Παραγωγικών Συστημάτων και Προστατευόμενες Περιοχές στην Ελλάδα 
 
μα Απειλούμενων Αυτοχθόνων Φυλών Αγροτικών Ζώων και Διατήρηση Εκτατικών Καλ-
λιεργειών που Κινδυνεύουν από Γενετική Διάβρωση),. Τα υπόλοιπα μέτρα είναι χωρικά 
εντοπισμένα και αφορούσαν είτε υγροτοπικές περιοχές NATURA 2000 (5 μέτρα), την προ-
στασία παραδοσιακών γεωργικών τοπίων (2 μέτρα ένα για τον αμπελώνα της Σαντορίνης 
και ένα για τον ελαιώνα της Άμφισσας) και 2 για την προστασία χαρακτηριστικών του 
τοπίου (φυτοφράκτες και αναβαθμίδες). 
 Τα στοιχεία των δαπανών φανερώνουν τις πολύ σημαντικές ανισότητες στη “δημοφι-
λία” των μέτρων, καθώς το 98% των συνολικών δαπανών (περίπου 130.000.000€) καλύ-
πτεται από 5 μέτρα: Βιολογική Γεωργία (περίπου 48 εκατ €), Βιολογική Κτηνοτροφία (πε-
ρίπου 17,5 εκατ €), Μακροχρόνια Παύση Εκμετάλλευσης Γεωργικών Γαιών (περίπου 11 
εκατ €), Μείωση της Νιτρορύπανσης Γεωργικής Προέλευσης (περίπου 45 εκατ €) και Πρό-
γραμμα Απειλούμενων Αυτοχθόνων Φυλών Αγροτικών Ζώων (περίπου 5 εκατ €). Οι 
δείκτες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση τους αφορούν σχεδόν αποκλειστικά την 
λεγόμενη “απορρόφηση” (ποσό εξόδων),  τον αριθμό των δικαιούχων και την έκταση των  
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Πίνακας 2: Παραγωγικά συστήματα και περιοχές NATURA 2000  
 

 Έκταση 
(χλμ2) 

Έκταση 
% 

συνόλου 
για 

τυπολογία 

Έκταση 
% 

συνόλου 
έκτασης 
χώρας 

Έκταση 
περιοχών 
NATURA 

2000 
(χλμ2) 

Έκταση 
% 

περιοχών 
NATURA 
2000 από 
το σύνολο 

των 
περιοχών 
NATURA 

2000 

Έκταση % 
περιοχών 
NATURA 

2000 σε 
σχέση με 
έκταση 
χώρας 

Εκτατικές αρόσιμες 
εκτάσεις 15.987,16 15,29 12,12 2.157,05 12,62 1,63 

Εντατικές εκτάσεις 16.844,35 16,11 12,77 1.587,93 9,29 0,12 

Μόνιμες καλλιέργειες 6.131,65 5,87 4,65 375,07 2,19 0,28 

Βοσκότοποι 27.525,25 26,33 20,86 5.035,29 29,47 3,82 

Δάση 38.046,34 36,40 28,83 7.933,29 46,42 6,01 

Σύνολο  
(Έκταση χώρας 
131.957,00 χλμ2) 

104.534,75 100,00 79,23 17.088,63 100,00 11,86 

 

Πηγή:  υπολογισμοί των συγγραφέων από CORINE 2000 και βάση δεδομένων περιοχών 
NATURA 2000 του ΥΠΕΚΑ 

 
εκμεταλλεύσεων τους, δηλαδή δεικτών εκροών. Ακόμη και όταν γίνεται μια προσπάθεια 
υπολογισμού δεικτών αποτελεσμάτων ή επιπτώσεων αυτοί είναι κατ’ εκτίμηση: π.χ. στο 
μετρο Μείωση της Νιτρορύπανσης Γεωργικής Προέλευσης ο δείκτης μείωσης των ποσοτη-
των λιπασμάτων είναι 20-30% κατ’ εκτίμηση, χωρίς καμιά προσπάθεια μέτρησης τιμών 
μεταβλητών πριν και μετά την περίοδο εφαρμογής που θα μπορούσαν να δώσουν μια 
εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου, όπως συγκεντρώσεις νιτρικών. 
 Στην επόμενη προγραμματική περίοδο (2007-2013) τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα 
ενσωματώθηκαν στο ΕΠΑΑ2, χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το περιεχόμενο 
τους, καθώς τα περισσότερα από αυτά συνεχίστηκαν. Η υλοποίηση ως το 2013 δείχνει ότι 
τα ίδια μέτρα συνεχίζουν να έχουν τους περισσότερους δικαιούχους και δαπάνες, ενώ είναι 
χαρακτηριστικό ότι τα μέτρα για τους υγροτόπους δεν είχαν προκηρυχθεί ως το 2013.  
 
Συζήτηση 
 

Τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα αποτελούν μια ιδιαίτερα φιλόδοξη προσπάθεια σε επίπεδο 
ΕΕ για να συνδυαστεί η αγροτική παραγωγική δραστηριότητα με την προστασία του 
περιβάλλοντος και των πόρων. Από τη μια, οι σημαντικές διαφορές σε εθνικά πλαίσια και 
στο είδος των παρεμβάσεων και από την άλλη η εγγενής δυσκολία εκτίμησης των περιβαλ-
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λοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή τους (απουσία μαρτύρων, απουσία αξιόπιστης 
καταγραφής εκροών, εφαρμογή τους σε επίπεδο εκμετάλλευσης και τεμαχίου και όχι 
περιοχής, περιορισμένο σχετικά χρονικό διάστημα εφαρμογής, κ.α., αναλυτικά βλ. Uthes & 
Matzdorf, 2013), έχουν δημιουργήσει την ανάγκη επανασχεδίασης και αξιολόγησης τους. 
Πολλά και διαφορετικά εργαλεία έχουν προταθεί για αυτό το σκοπό (ενδεικτικά Uthes & 
Matzdorf, 2013; Mauchline et al., 2012), ενώ ταυτόχρονα η συζήτηση για το είδος και την 
ένταση της χρήσης γης γενικά στην Ευρώπη είναι πολύ ζωηρή, καθώς νέα χωρικά εργαλεία 
απεικόνισης και σχεδιασμού σε διαφορετικές κλίμακες γίνονται διαθέσιμα (ενδεικτικά Erb 
et al., 2013; Kummerle et al., 2013). 
 Στην Ελλάδα η συζήτηση αυτή δεν έχει ακόμη ξεκινήσει για μια σειρά από λόγους, 
πολλοί εκ των οποίων δεν αφορούν το αντικείμενο της εργασίας αυτής. Φαίνεται ξεκάθαρα 
ότι στο πεδίο του σχεδιασμού και της εφαρμογής αγροπεριβαλλοντικών μέτρων υπάρχει 
ακόμη πολύς χώρος για βελτιώσεις, τόσο όσον αφορά στο είδος των μέτρων, όσο και στη 
χωρική στόχευση τους και στις διαδικασίες εφαρμογής. Όσον αφορά στη χωρική στόχευση 
και στην ενσωμάτωση χωρικών διαφοροποιήσεων στα υιοθετημένα μέτρα, μπορούν να 
διακριθούν 2 προσεγγίσεις: (α) ειδικά μέτρα για περιοχές προσδιορισμένες με χωρικά 
κριτήρια (όπως π.χ. όλα αυτά που ουσιαστικά δεν έχουν εφαρμοστεί στις 2 προηγούμενες 
περιόδους για περιοχές NATURA) και (β) ύπαρξη και χρήση χωρικών κριτηρίων εντός 
μέτρων γενικής εφαρμογής, όπως π.χ. στο μέτρο για συντήρηση αναβαθμίδων. Όσον 
αφορά στην εφαρμογή τους, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η εφαρμογή πολύ συχνά έχει 
αποδειχθεί προβληματική (δες π.χ. το παράδειγμα που δίνουν οι Kizos κ.α., 2010), ενώ, 
όπως παραδέχεται ακόμη και η επίσημη αξιολόγηση του ΕΠΑΑ1, η αξιολόγηση τους είναι 
προβληματική και ιδιαίτερα όσον αφορά στην υιοθέτηση ή μη χωρικών διαφοροποιήσεων 
στα αποτελέσματα τους. Στο τελευταίο βέβαια ζήτημα οι προβληματισμοί είναι Ευρωπαϊ-
κοί, αλλά τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα για αποτελέσματα και επιπτώσεις των αγροπε-
ριβαλλοντικών μέτρων στην Ελλάδα είναι απογοητευτικά. 
 Στην εργασία αυτή επιχειρήσαμε να προσφέρουμε μια πρώτη σύνδεση μεταξύ της 
έντασης της χρήσης γης και της γεωγραφίας των παραγωγικών συστημάτων της χώρας, της 
γεωγραφίας των προστατευόμενων περιοχών και του σχεδιασμού και της εφαρμογής αγρο-
περιβαλλοντικών μέτρων. Σήμερα, ο σχεδιασμός γίνεται χωρίς να λαμβάνεται πραγματικά 
υπόψη καμιά από τις δύο παραπάνω γεωγραφίες, καθώς αν και κάποιες από τις περιοχές 
του δικτύου NATURA είχαν ληφθεί υπόψη στο θεωρητικό σχεδιασμό, εν τούτοις τα μέτρα 
δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Το αποτέλεσμα είναι ότι –κατά τη γνώμη μας– από τη μια οι πολι-
τικές που σχεδιάζονται δεν είναι όσο θα μπορούσαν αποτελεσματικές να αντιμετωπίσουν 
την επιβάρυνση από την εντατική γεωργία-κτηνοτροφία ή να προστατεύσουν τα “δημόσια 
αγαθά”, ενώ από την άλλη θα μπορούσε να γίνει καλύτερος σχεδιασμός των υπαρχόντων 
μέτρων ή νέων.  
 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κατηγορία των μόνιμων καλλιεργειών, 
ουσιαστικά των ελαιώνων που καταλαμβάνουν σημαντικές εκτάσεις σε πεδινές και ημιο-
ρεινές περιοχές στα νησιά και στη νότια Ελλάδα κυρίως. Ορισμένες από τις περιοχές αυτές 
μπορούν να χαρακτηριστούν ως «ημι-φυσικές» ιδιαίτερα όσες μπορούν να χαρακτηριστούν 
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ως ελαιώνες παραδοσιακοί χαμηλής έντασης σύμφωνα με την τυπολογία των Stroosnijder 
et al. (2008) (διαχείριση του υποορόφου με μηχανικά μέσα και με κάλυψη από πόες και 
θάμνους, χαμηλή πυκνότητα, συχνά σε αναβαθμίδες, κτλ.). Οδηγός για παρεμβάσεις τέ-
τοιου είδους μπορεί να είναι το μέτρο για τον ελαιώνα της Άμφισσας που πληροί τα παρα-
πάνω κριτήρια (αν και οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι ως πρακτικές είναι 
πολύ περιορισμένες και δεν αφορούν το κλάδεμα, τη λίπανση, κτλ.), αλλά ως μέτρο είναι 
ιδιαίτερα περιορισμένο χωρικά, ενώ υπάρχουν και άλλες περιοχές στη Λακωνία, στη 
Μεσσηνία, στην Ηλεία, στην Κρήτη, στη Λέσβο και στη Σάμο που θα μπορούσαν να περι-
ληφθούν σε μια τέτοια παρέμβαση που εστιάζει στη διατήρηση υπάρχοντος περιβαλλο-
ντικού (και πολιτισμικού) κεφαλαίου.  
 Ένα άλλο παράδειγμα αποτελούν αγροδασοκομικά συστήματα. Τέτοια συστήματα 
περιλαμβάνουν καλλιέργεια ή/και βόσκηση του υποορόφου δασικών ειδών (Plieninger & 
Kizos, 2011) και θεωρούνται υψηλής φυσικής αξίας (Kizos et al., 2012). Ως σήμερα, αν και η 
αξία των συστημάτων αυτών είχε αναγνωριστεί ως περιβαλλοντικό κεφάλαιο για μείωση της 
διάβρωσης και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, αλλά και ως οικονομικός πόρος για 
κτηνοτροφία, μέτρα που είχαν προταθεί δεν είχαν εφαρμοστεί. Στο Πρόγραμμα 2014 -2020 
που υποβαλλόταν τις ώρες που γράφονταν αυτές οι γραμμές, υπάρχει για πρώτη φορά ένα 
τέτοιο μέτρο που μπορεί πράγματι να αποτελέσει οδηγό για ευρύτερη εφαρμογή στο μέλλον. 
 Ένα ακόμη παράδειγμα αφορά στο σχεδιασμό με βάση το χώρο και όχι τη χρήση γης. 
Η τυπολογία που χρησιμοποιείται φαίνεται να δείχνει περιοχές όπου οι επιπτώσεις από 
εντατικές πρακτικές αναμένεται να είναι περισσότερο αρνητικές. Μέτρα που θα εστιάζουν 
σε αυτές τις περιοχές και που θα αφορούν στη διαχείριση της περιοχής με βάση κάποιες 
κοινές πρακτικές θα μπορούσαν να υλοποιηθούν ευκολότερα και τα αποτελέσματα τους να 
καταγραφούν καλύτερα, έτσι ώστε να ταυτοποιηθούν και οι επιπτώσεις τους, σε αντίθεση 
με την εφαρμογή π.χ. του “δημοφιλούς” μέτρου της Μείωση της Νιτρορύπανσης Γεωργι-
κής Προέλευσης που υλοποιήθηκε όχι με βάση περιοχές, αλλά δικαιούχους, με αποτέλεσμα 
οι επιπτώσεις να μην είναι εύκολο να εκτιμηθούν (Χριστόπουλος, 2011).  
 Στην ίδια λογική, μέτρα που αφορούν προστατευόμενες περιοχές θα μπορούσαν να 
επίσης εστιαστούν στην περιοχή και να ενισχύσουν πρακτικές που να συνάδουν με τις 
ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για να αποδώσουν καλύτερα περιβαλλοντικά αποτελέσμα-
τα, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρουν και σύνδεση μεταξύ της αγροτικής δραστηριότητας 
και της περιβαλλοντικής αξίας των περιοχών, για να συνειδητοποιηθεί από τους παραγω-
γούς της περιοχής ότι η άσκηση αγροτικής δραστηριότητας και η διατήρηση του 
περιβαλλοντικού κεφαλαίου είναι συμβατές.  
 Η συγκεκριμένη προσπάθεια είναι ενδεικτική των δυνατοτήτων μόνο και όχι αντιπρο-
σωπευτική εξαιτίας και της διαθέσιμης ποσότητας και ποιότητας γεωχωρικών πληροφο-
ριών και σχεδιασμού των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων. Οι αιτίες για τη μη συμπερίληψη 
χωρικών διαφοροποιήσεων αφορούν και στην έλλειψη υποδομών γεωχωρικών δεδομένων 
(ακόμη και αυτά που είναι διαθέσιμα όπως το ολοκληρωμένο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν 
χρησιμοποιούνται), στον ελλιπή συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και στο “κενό” 
που υπάρχει ανάμεσα στις υπηρεσίες σχεδιασμού και στις υπηρεσίες εφαρμογής των 
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μέτρων, αλλά και στο γενικότερο τρόπο σχεδιασμού αγροτικών πολιτικών στην Ελλάδα. 
Έτσι, ο σχεδιασμός γίνεται μόνο από την Κεντρική Υπηρεσία της Διαχειριστικής Αρχής 
και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς να ζητηθεί ή να ληφθεί υπό-
ψη η γνώμη και η γνώση των Περιφερειακών Υπηρεσιών ή/και άλλων μη κυβερνητικών 
φορέων και οργανισμών, αλλά και χωρίς να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα και γενικό-
τερα η αποτελεσματικότητα εφαρμογής προηγούμενων περιόδων, τα οποία με εξαίρεση 
δείκτες απορρόφησης χρημάτων και αριθμού δικαιούχων ή/και έκτασης δεν είναι γνωστά.  
 Η περαιτέρω εξειδίκευση σε περιφερειακό ή και τοπικό επίπεδο με τη χρήση επι-
καιροποιημένων, περισσότερο αξιόπιστων, και μεγαλύτερης ανάλυσης των καλύψεων γης 
μπορεί να προσφέρει και πολύ περισσότερες πληροφορίες και κατευθύνσεις για συγκεκρι-
μένα ζητήματα έντασης της χρήσης και περιοχών που απαιτείται έμφαση από αγροπεριβαλ-
λοντικές πολιτικές. 
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Abstract 
 

Small-scale fisheries is an important segment for Greece since it exploits the extended Greek 
coastlines. This study explores the technical (TE) and scale efficiency (SE) of the Greek 
small-scale fishing fleet, using Data Envelopment Analysis (DEA). The effect of several 
characteristics of the vessel and the skipper on TE and SE scores are also tested. Results 
indicate that small-scale vessels achieve a low average TE but much higher SE. Therefore, 
there is room for improvement in their efficiency level. Moreover, vessels with length less 
than 6 meters achieve higher TE, thus, smaller vessels have the ability to manage better their 
resources. Skipper’s experience positively affects TE, while literacy level has no significant 
effect. The resulting effect of experience on efficiency suggests that the activity of small scale 
fisheries resembles art rather than science; thus skilful skippers are highly appreciated. 
 
Key-words: Greek small scale fisheries, technical efficiency, scale efficiency, Data Envelop-
ment Analysis (DEA) 
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Περίληψη 
 

Αξιολόγηση τεχνικής αποτελεσματικότητας  
της θαλάσσιας αλιείας μικρής κλίμακας στην Ελλάδα 

 
Στην εργασία αυτή διερευνάται η τεχνική αποτελεσματικότητα (ΤΕ) καθώς και η απότελε-
σματικότητα κλίμακας (SE) της παράκτιας αλιείας, η οποία αποτελεί μία πολύ σημαντική 
οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας χρησιμο-
ποιείται η Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (DEA), ενώ επίσης διερευνάται και η επίδρα-
ση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του σκάφους και του καπετάνιου. Κατά μέσο όρο, τα 
σκάφη παρουσιάζουν χαμηλή ΤΕ και συνεπώς είναι δυνατή η παραγωγή του ίδιου επιπέδου 
εκροών με τη χρήση μειωμένων εισροών. Επιπλέον, τα σκάφη με μήκος μικρότερο από 6 μέ-
τρα επιτυγχάνουν υψηλότερη ΤΕ, συνεπώς μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα 
τους διαθέσιμους πόρους τους. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι η εμπειρία του κα-
πετάνιου έχει θετική επίδραση στην ΤΕ, ενώ, το επίπεδο μόρφωσης δεν την επηρεάζει. Το γε-
γονός αυτό αναδεικνύει ότι η δραστηριότητα της αλιείας μικρής κλίμακας ομοιάζει περισσό-
τερο με τέχνη παρά με επιστήμη και συνεπώς οι έμπειροι καπετάνιοι είναι αυτοί που μπορούν 
να αξιοποιήσουν με αποτελεσματικότερο τρόπο τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους. 
 

Λέξεις-κλειδιά: Παράκτια Αλιεία μικρής κλίμακας, Τεχνική Αποτελεσματικότητα, Αποτελε-
σματικότητα κλίμακας, Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (Data Envelopment Analysis-
DEA) 
 
 

Introduction  
 

Efficiency in fisheries is, in general, about achieving the best possible outcome with the 
available resources (fish stock and fishing inputs). Improvements in efficiency are desirable 
provided that the management structure exists, prevents biological and economic overexploit-
tation. If not, increased efficiency or the ability to catch more fish for a given amount of fish-
ing effort can be detrimental to sustainability (Grafton et al., 2006). Efficiency is strictly rela-
ted with the concept of overcapacity. Overcapacity equals the difference between the maxim-
um potential output that could be produced - given technology, desired resource conditions, 
with full and efficient utilization of capital stock, other fixed and variable input - and a desired 
optimum level of output (e.g. the maximum sustainable yield, MSY or maximum economic 
yield, MEY) (Pascoe, 2003). 
 Many studies in the last decade explore efficiency in the European fishing fleet in terms 
of the optimal combination of inputs to achieve a given level of output using Data Envelop-
ment Analysis (DEA). DEA is a non-parametric approach of estimating efficiency. It was ori-
ginally proposed by Charnes et al. (1998) and is based on Farrell’s model. By solving a linear 
programming problem, it allows us to estimate efficiency in multi-output situations without 
assuming an a priori functional form for frontier production (Coelli T.J., 2008). Lindebo et al. 
(2007) investigated the Danish North Sea trawlers and Pascoe et al. (2002) utilized DEA in 
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order to investigate the English Channel fisheries. In the Mediterranean region, Tsitsika and 
Maravelias (2008; 2009) investigated the efficiency of purse seiners in Greece while Madau 
et al. (2009) investigated efficiency in the small-scale segment in Sardinia.  
 The Greek fishing fleet consisted in 2012 of 16,063 registered vessels, with a combined 
gross tonnage of 79,678 GT and a total engine power of 462,429 kW. In particular, there were 
13,918 fishing enterprises in Greece offering employment to 27,558 people. The Greek 
fishing fleet decreased between 2008 and 2012, with the number of vessels falling by 9% 
mainly due to the implementation of the fisheries policy to reduce the number of vessels and 
the fleet capacity, according to the Multiyear Orientation Programs for the Greek fishing fleet.  
 The Greek fishing fleet has some distinct characteristics that differentiate it from the 
fisheries sectors of other Mediterranean countries. The main characteristic is that it consists 
mainly of small vessels of length less than 12 meters, utilize polyvalent passive gear and 
exploit the extended coastline of the country. In 2012, small scale (coastal) fishery consisted 
of 14,903 vessels. The main purpose of this study is to explore the issue of efficiency of the 
Greek small scale fishing fleet. For this purpose, efficiency was considered using economic 
capacity analysis (Herrero and Pascoe, 2002; Lindebo et al., 2007), in which a data 
envelopment model (DEA) was used. The results were then further decomposed into 
technical, economic and allocative factors thus highlighting the technical and the economic 
dimensions of efficiency (Lindebo et al., 2007, Madau et al., 2009). 
 
 

Material and Methods  
 

According to Kumbhakar and Lovell (2000), technical efficiency is defined as the ability of a 
decision-making unit (DMU) to obtain the maximum output from a given set of inputs (output 
orientation) or to produce an output using the lowest possible amount of inputs (input 
orientation). One way to do that is to measure a DMU's position relative to an efficient 
frontier, resulting in an efficiency score for this particular DMU. These efficiency scores will 
be bounded between zero and one, where a score of one indicates full efficiency. Therefore, 
efficiency measurement requires knowledge of the efficient production function. 
 Technical efficiency (TE) and the factors determining it are of crucial importance in pro-
duction theory. Technical efficiency of a DMU and the degree of use of variable inputs 
determine both output and capacity utilization. Determining those factors affecting technical 
efficiency allows stakeholders to take measures to limit or improve it (Grafton et al., 2006). 
 In the fisheries context, there is a growing interest in the measurement of different 
fishing fleets’ technical efficiency. This interest is twofold: to establish the underlying factors 
(e.g. Kirkley et al., 1998; Sharma and Leung, 1998), and to assess the effects of several socio-
economic variables. In the fisheries economics literature, output-oriented technical efficiency 
is usually applied, as the main aim is the estimation of capacity utilization, a concept which is 
basically output-oriented. Moreover, several authors based in output orientation, suggest that 
fishery managers may reduce technical efficiency by constraining the use of certain inputs 
(Kirkley et al., 1995; Pascoe et al., 2001), or alternatively, they may improve it by expanding 
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these inputs or by taking measures that properly define the property rights of the fishery 
(Grafton et al., 2006).  
 Although usually the efficiency analysis in fisheries investigates the capacity 
utilization (CU) of the fleet, we have indeed focused our study on the technical efficiency 
(TE) and the scale efficiency (SE), obtained by an input-oriented DEA. An input-orientated 
way of defining technical efficiency is the minimum amount of inputs required to produce a 
given level of output. In many fisheries, fishing vessels are not technically efficient because 
they use too many inputs, or are overcapitalized in the sense that a lower level of input (often 
measured in number of vessels) could be used to catch the same total harvest. Technical 
inefficiency may surface for many reasons, but a major cause is inputs controls that fail to 
prevent effort creep due to input substitution (Grafton et al., 2006). 
 Input oriented technical and scale efficiency are particular meaningful in the case of the 
Greek small-scale fleets since the managerial scheme in force is mainly based on input-
control measures, including limited entry plans (licensing), open and closed areas and 
seasons, minimum length of species harvested and mesh size of nets (Fousekis and Klonaris, 
2002). There are instead no limitations on the volume that can be landed per day or year. The 
limits at the activity are therefore represented by the environmental conditions and the input 
factors and the market conditions as well. The latter doesn’t represent usually a constraint 
since the domestic market is characterized by an imbalance between demand and supply that 
lead the prices at a high level when compared to other European countries. 
 From the end of the 1970s onwards, several techniques have been developed for effi-
ciency analysis, based on the comparison of the output (input) of a group of DMUs. Methods 
to measure efficiency can be classified into two groups: non-parametric models (Data Enve-
lopment Analysis - DEA) and parametric models, (Deterministic Frontier Analysis – DFA 
and Stochastic Frontier Analysis - SFA). Apart from measuring efficiency, applications using 
DEA have been recommended by FAO (1998) from the late- 1990s onwards to measure also 
fishing capacity (e.g. Kirkley and Squires, 2002; Reid et al., 2003; Vestergaard et al., 2003; 
Pascoe et al., 2004). 
 Data envelopment analysis developed by Charnes et al. (1978). The production 
frontier constructed by DEA is deterministic, so any deviations from the frontier are related 
to inefficiency. The idea behind DEA is to use linear programming methods to construct a 
frontier around the data. Efficiency is then measured relative to this frontier, where all 
deviations from the frontier are assigned to be inefficiency. Consider n DMUs producing m 
different output using h different inputs. Thus, Y is an mxn matrix of outputs and X is an 
hxn matrix of inputs. Both matrices contain data for all n DMUs. The Technical Efficiency 
(TE) measure can be formulated as follows: 
 min θ,  
 subject to: 
 –yi + Yλ ≥ 0      (1) 
  θxi  – Xλ ≥0 

λ ≥0 



Ενότητα 4:  Παραγωγή – Μεταποίηση – Ανταγωνιστικότητα  

- 319 - 

and solved for each DMU in the sample. θ, is DMU’s index of technical efficiency, yi, and 
xi, represent the output and input of DMU i respectively and Yλ and Xλ are the efficient 
projections on the frontier. A measure of θi = 1 indicates that the DMU is completely 
technically efficient. Thus, 1 - θ, measures how much DMU i's inputs can be proportionally 
reduced without any loss in output.  
 Model (1) implies that all vessels are operating under constant returns to scale (CRS). 
However, the CRS assumption is only appropriate when all DMU’s are operating at an 
optimal scale (i.e. one corresponding to the flat portion of the LRAC curve) (Coelli et al., 
2002). Several factors like imperfect competition and constraints on finance may cause a 
DMU not to operate at optimal scale. The use of the CRS specification when not all DMU’s 
are operating at the optimal scale will result in measures of TE which are confounded by 
scale efficiencies (SE). Simply being technically efficient (producing on the production 
frontier) does not maximize overall productivity, but instead maximizes productivity only 
for a given input-output combination (Grafton et al., 2006). When the vessel is scale 
efficient it also produces at the optimal input-output combination. This means that the 
vessel operates under constant return to scale (CRS), and therefore one more unit of input-
mix will effect in operating under decreasing return to scale. 
The use of the Variable Returns to Scale (VRS) specification will permit the calculation of 
TE devoid of these SE effects. Banker, Charnes and Cooper (1984) suggested an extension 
of the CRS DEA model to account for VRS situations. 
The modified DEA model that accounts for VRS is as follows: 
 min θ, 
 subject to: 
 –yi  + Yλ ≥ 0 
 θxi – Xλ ≥0  (2) 
 NI΄λ = 1 
 λ ≥0 
 The new constraint is NI΄λ = 1 where NΙ is a nx1 vector of ones. This constraint 
makes the comparison of firms of similar size possible, by forming a convex hull of 
intersecting planes, so that the data is enveloped more tightly. The technical efficiency 
measures under VRS will always be at least as great as under the CRS assumption (Coelli 
et al., 1998). Scale efficiency can be calculated by conducting both a CRS and a VRS DEA 
upon the same data. If there is a difference in the two TE scores for a particular DMU, then 
this indicates that the DMU has scale inefficiency, and that the SE score is equal to the ratio 
of CRS TE score to VRS TE score.  
 One shortcoming of this measure of scale efficiency is that the value does not indicate 
whether the DMU is operating in an area of increasing or decreasing returns to scale. This 
can be determined by running a modified DEA model where non increasing returns to scale 
(NIRS) are imposed. In this model, the NI΄λ = 1 restriction is substituted by NI΄λ ≤ 1, to 
provide:  
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 min θ, 
 subject to: 
 –yi + Yλ ≥ 0 
 θxi –Xλ ≥0      (3) 
 NI΄λ ≤ 1 
 λ ≥0 
 The nature of the scale inefficiencies (i.e. due to increasing or decreasing returns to 
scale) for a particular DMU can be determined by comparison of the NIRS TE score and 
the VRS TE score. If they are unequal then decreasing returns to scale exist for that DMU, 
while if they are equal, increasing returns to scale exist. 
 In this study, DEAP 2.1 software is used for the estimation of the efficiency scores 
and the multi-stage method proposed by Coelli (1996) to deal with slacks. After the 
estimation of the above efficiency measures, a second stage statistical analysis is performed 
to associate efficiency scores with several socio-economic variables. This set of variables 
includes among others, education and age of the skipper, owner contribution to the vessel, 
length of the vessel and gross cash flow. This analysis is performed with spearman 
correlation and Wilcoxon rank-sum test (Mann–Whitney two-sample statistic). In order to 
perform the Mann-Witney test, vessels are divided in two groups according to a specific 
characteristic (binary variable). Then, the technical and the scale efficiency scores of the 
two groups are compared. The Mann-Whitney test is a non-parametric analogue to the 
independent samples t-test that does not require the assumption that the dependent variable 
is normally distributed (Siegel and Castellan, 1988). As the distribution of the efficiency 
scores reveals, the assumption of normal distribution is not rational in this study. 
 This analysis focuses on the efficiency of small scale fisheries in Greece. For this 
purpose data gathered from 249 vessels of length less than 12 meters that use polyvalent 
passive fishing gear were used. Data were collected through a sample survey using a well-
structured socio-economic questionnaire. The data used in the analysis is part of a larger 
data set collected in the framework of the National Program for the Collection, Mana-
gement and Use (EU). For the purpose of the analysis only data concerning small scale 
fishing vessels were used.  
 The variables used for the DEA analysis consist of one fixed input, which is the 
annual depreciation cost and four variable inputs, namely annual personnel cost, fuel cost, 
running cost and repair and maintenance cost. The output variable considered in the 
analysis is the annual revenues of the vessels.  
 Energy costs refer to the annual cost of fuels for the engine while personnel costs refer 
to the total cost of paid labour plus the unpaid labour of the owner. Maintenance and repair 
costs refer to the annual costs of repairs for vessel, the engine as well as the fishing gear 
and running costs refer to all other operation cost (e.g. bait and hooks) including the cost of 
lubricants and the commercial costs (e.g. ice, boxes and packages). Other annual expenses 
of the vessels like dock expenses and book keeping costs, were also included in the running 
costs. Annual revenues of the vessels were determined through the value of the annual 
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landings. Table 1 contains some descriptive statistics of the main variables used in the DEA 
analysis.  
 
Table 1. Descriptive statistics of the input and output variables used in the analysis 
 

Variable Mean value (€) St. deviation 
Input variables   
Personnel cost 9,068 6,498 
Fuel cost 4,699 5,744 
Running cost 3,268 5,194 
Repair and maintenance cost 2,112 2,268 
Output variable   
Revenues  18,869 16,304 

 
 As far as the depreciation cost is concerned, it has been estimated according to the 
Perpetual Inventory Method (PIM methodology) (IREPA et al., 2006). PIM proposes to 
determine the aggregate value of the tangible capital goods used in the current year by 
aggregation of the value of all vintages (year classes). Such aggregation can be based either 
on historical, current or constant prices. Once the value of the capital goods in a given bench-
mark year has been determined, the capital value of each subsequent year is calculated by 
adding investments of that year (gross capital formation), revaluing the existing stock and 
subtracting value of capital goods taken out of operation. The annual depreciation cost is then 
calculated, using proper depreciation schedule. The assumed depreciation rates used for the 
different components of the vessel are 7% for hull, 25% for engine, 50% for electronics and 
35% for other equipment. The service lives are 25 years for hull, 10 years for engine, 5 years 
for electronics, 7 years for other equipment. Finally, the macro-economic approach, which 
values capital at replacement (current) prices and accounts for opportunity costs was usedand 
price indices derived from the survey have been used to run the model (IREPA et al., 2006). 
 As mentioned by Tinkley et al. (2005), the use of revenue as the output measure is not 
ideal, as revenue is a function of prices as well as quantity. Consequently, price changes that 
affect the output measure independent of input use may be interpreted as changes in technical 
efficiency. Further, assuming fishers seek to maximize profit, a change in relative prices may 
result in a change in their fishing strategy. As a result, the function is not truly a production 
function and the efficiency scores may represent a combination of allocative as well as 
technical efficiency. However, the potential biases introduced into the analysis from using 
revenue as the output measure are not likely to be large. Squires (1987) and Sharma and 
Leung (1998) note that fishers base their fishing strategies on expected prices, the level of 
technology and resource abundance. However, price expectations are not always accurate, 
information on the variation in abundance of the stock across the fishery is generally not 
available, and catch composition is governed largely by fishing gear that is not perfectly 
species selective. 
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 Changing gears types is time consuming and usually needs to be done on shore rather 
than at sea. Hence, the ability of fishers to respond to changes in relative prices by varying 
their fishing activity is limited. Several recent studies (e.g. Holland and Sutinen, 2000) have 
suggested that fishing activity is largely influenced by habit, with only relatively minor 
changes in effort allocations in response to price in the short term. 
 Furthermore, we consider that the Greek small-scale fisheries are operating in a 
situation of unbalance ratio between demand and supply, where cultural and economic 
factors generate a high demand for seafood products leading to constantly high prices, not 
significantly affected by the either landing volume or the season. 
 Finally, the use of inputs (and outputs) values rather than quantities is very common in 
efficiency studies. As is recently proved by Portela (2013), and has been previously 
mentioned by Fare et al. (1990) and Banker et al. (2007), when the assumption that fishermen 
face equal input prices is hold, then values can be used in the place of quantities and still 
produce technical efficiency scores.  

 
Results  
 

Table 2 provides the descriptive statistics of TE and SE scores for the small-scale vessels in 
Greece. It also reports the number of vessels that work under constant, increasing and 
decreasing returns to scale technology. On average, small-scale vessels have 0.54 TE scores 
and therefore, assuming that they are technically efficient, they can proportionally decrease 
their inputs by 46% and still produce the same amount of output. The standard deviation, 
the min and the max score of TE also reveal that the results are characterised by high 
heterogeneity. According to Figure 1, many vessels have very low efficiency, which sug-
gests that there is room for improvement.  
 On the other hand, the average scale efficiency score is much higher (0.80). Therefore, 
on average, small scale vessels operate close to the optimal scale of production. According to 
Table 2, the vast majority of the vessels (72.7%) operate at increasing returns to scale, while 
18.1% operates at decreasing returns to scale. This is a common finding in the relevant 
literature (e.g. Fousekis and Klonaris, 2003; Garcia Del Hoyo et al., 2004; Esmaeili, 2006).  
 
Table 2.  Descriptive statistics of Technical Efficiency (TE), Scale Efficiency (SE) and 

scale of operation for small scale vessels. 
 

Variable Average Std. Deviation CV Min Max 
TE 0.54 0.26 47.7% 0.16 1 (34 vessels) 
SE 0.80 0.21 26.6% 0.20 1 (23 vessels) 

Scale of operation Decision Making Units 
Increasing Returns to Scale 181 vessels (72.7%) 
Constant Returns to Scale 23 vessels (9.2%) 
Decreasing Returns to Scale 45 vessels (18.1%) 
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Figure 1. Histograms of a) TE and b) SE scores of the small-scale vessels 

 
 Maps 1a 1b, provide the average TE and SE scores per prefecture in Greece. In these 
maps, the darker the colour, the higher the efficiency scores. TE appears to be high in the 
south Aegean area, while no clear spatial pattern seems to exist for SE scores. 
 Table 3 and Table 4 provides the results of the Mann-Witney test. These results 
suggest that the vessels with length less than 6 meters are more technically efficient. To 
some extent this can be explained by the high level of flexibility that characterizes small 
vessels. These vessels can easily adjust their cost determinants according to the seasonal or 
regional productivity of the harvesting. This can be done for example using alternative 
fishing gear or moving to a different fishing ground targeting different species or simply by 
decreasing the level of the activity and operating only during the (potentially) more 
productive days. 
 

 

              
 

Maps 1a, b. Geographical distribution of TE and SE scores of small-scale fishing segment 
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 A similar result was reported by Fousekis and Klonaris (2002), whose empirical 
results in the investigation of the Greek trammel netters indicate that larger vessels tend to 
be less technically efficient than smaller vessels. They also point out that the crew size 
plays an important role, since larger vessels need larger crew. Thus, a large crew size may 
reduce the ability of a skipper to adjust the level of other inputs (Fousekis and Klonaris, 
2002). Furthermore, it is noteworthy that the small vessels are generally capable of achiev-
ing higher selling prices than big vessels. This can be explained by several factors, like the 
limited volume of landings, better marketing strategy, higher product quality, or, more like-
ly, a combination of these factors. In any case these vessels normally set their selling stra-
tegy on direct sales, without any intermediate intervention. This seems to encourage fisher-
men to focus on the product quality, which leads to high selling prices.  
 The results also reveal that TE is lower when the vessel is managed by a skipper 
younger than 40 years of age. Moreover, the literacy level appears to have a weak negative 
effect on TE. One possible explanation may lie in the fact that in small scale vessels, the 
outcome of the fishing activity relies on the experience of the skipper rather than on his 
formal education or on the use of new technologies (commonly associated with younger 
skippers). Furthermore, the experience of the skipper plays a key role in the selection of the 
fishing gear, the fishing ground and the fishing day. These results are not always supported 
by similar studies. For example, Ali et al. (1996) mention that formal education is generally 
associated with increased efficiency as it broadens the producers’ minds and enables them 
to acquire and process relevant information. Moreover, according to Esmaeili (2006) 
younger skippers are more efficient than others. Finally, Fousekis and Klonaris (2002), 
exploring the efficiency of Greek netters, report that the ‘good skipper’ is aged about 50, 
has a literacy level higher than the primary, and comes from a fishermen family. 

 
Table 3.  Variables that define groups with different Technical Efficiency (TE) scores in 

the small-scale fishing segment 
 

Variable that define groups Average TE Z score Result 

Length class 
0-6 m 0.70 

4.87** 
Small vessels have higher 
TE 6-12m 0.50 

Level of education 
basic 0.56 

1.64* 
Skippers with basic 
education perform better advanced 0.51 

Vessels registered in “East 
Macedonia & Thrace 

Yes 0.42 
2.83** 

Vessels in this region 
have lower TE No 0.57 

Vessels registered in “South 
Aegean” and “Crete” 

Yes 0.69 
-2.1** 

Vessels in these regions 
have higher SE No 0.54 

Young skipper                         
(less than 40) 

Yes 0.50 
1.65* 

Vessels whose skipper is 
very young have less TE No 0.56 

 

**0.05 level of significance,  * 0.10 level of significance 
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Table 4. Variables that define groups with different Scale Efficiency (SE) scores in the 
small-scale fishing segment. 

 

Variable that define groups Average SE Z score Result 

Length class 
<6 m 0.72 

-2.00** Small vessels have lower SE 
≥ 6, <12m 0.82 

Fishing activity is the 
main source of income 

Yes 0.60 
-2.89** 

Vessels whose skippers’ 
main income is fishing 
present higher SE No 0.54 

Old skipper                                  
(more than 65) 

Yes 0.66 
2.74** 

Vessels whose skipper is 
old, have less SE No 0.81 

 

**0.05 level of significance, *0.10 level of significance 
 
 The analysis also detected that the vessels operating in the region of East Macedonia 
and Thrace score lower TE than the vessels operating in others regions. On the contrary, 
vessels operating in the Cyclades Islands and Crete have high TE scores. These regional 
differences in the TE scores can be explained by differences in the composition of the catch 
or differences in the extent of competition with the large scale vessels for the same fishing 
ground and/or the same markets. The fishing grounds in the Cyclades Islands and Crete are 
characterized by rocky bottoms, while in the region of East Macedonia and Thrace, sandy 
grounds are more common. More over a lower number of large scale vessels operate in the 
Cyclades Islands and Crete.  
 As far as the scale efficiency is concerned, the analysis indicates that vessels less than 
6 meters are less scale efficient. This result are in line with the fact that scale inefficiencies 
are mainly due to increasing returns to scale (sub-optimum vessel’s size). Moreover, when 
fishing activity is the main source of income, scale efficiency level is higher. This is an 
indication that the owners are trying to fully exploit returns to scale and thus, to operate 
very close to constant returns to scale area. Moreover, it is a fact that the bigger vessels, 
that have higher scale efficiency, belong to owners whose main income source is the fishing 
activity. Finally, the result that vessels with older skippers are less scale efficient, could be 
explained by the fact that older skippers are not interested in capital investments, like the 
purchase of a new bigger vessel. 
 Table 5 provides the results of the Spearman correlation analysis among the efficiency 
scores and some technical and economic variables. Vessels with smaller technical characteri-
stics (LOA and GT) have higher TE, as it was expected due to the results of the previous anal-
ysis. Moreover, days at sea are negatively correlated with TE. This could be explained by a 
more rational fishing strategy (i.e. operation only under optimal conditions or a close proxy of 
them). Finally, a negative correlation was detected between the technical efficiency (TE) and 
the presence of the owner on board as indicated by the ratio of unpaid labour to total labour 
costs. This is not a common finding in the relevant literature, as, in general, owner-operated 
vessels are considered more efficient (Esmaeili, 2006; Sharma and Leung, 1998). 
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Table 5.  Spearman correlations of TE and SE scores of the small-scale vessels with 
technical and economic variables  

 

  TE SE 
Length -0.29** 0.23** 
Gt -0.28** 0.23** 
Days at sea -0.10* 0.28** 
Unpaid labour to total labour -0.17** 0.08 

 

** 0.05 level of significance, * 0.10 level of significance 
 
 As far as scale efficiency scores are concerned, they are positively correlated with the 
length and the capacity of the vessels, as also expected due to the results of Mann-Whitney 
tests. Moreover, scale efficiency is positively correlated with days at sea. This is expected 
due to the fact that bigger vessels with higher scale efficiency, usually go fishing more days 
that small vessels. 

 
Conclusions 
 

This study explores the issues of technical and scale efficiency of the Greek small scale 
fishing fleet. Small scale, costal fisheries represents the main fleet segment of the Greek 
fleet, differentiating it from other Mediterranean countries. In this analysis, the issue of 
efficiency was explored using an input oriented data envelopment analysis (DEA) model. 
The data used in the analysis were collected through a sample data survey and involve cost 
and revenue parameters. Four variable inputs were taken into consideration, namely, fuel 
cost, personnel cost, repair and maintenance cost and other running costs. Also, annual de-
preciation cost was used as a fixed input variable and annual revenues represent the output 
of the fishing activity. Additional information regarding the characteristics of the vessel 
(length and capacity) as well as characteristics of the skipper (age and education level) were 
also available and tested for correlation with the technical and scale efficiency.  
 The results of the analysis indicate that small-scale vessels achieve a low average 
technical efficiency of 0.54 but much higher scale efficiency (0.80). The results of the anal-
ysis also indicate that vessels with length less than 6 meters achieve higher technical effi-
ciency scores. This means that in coastal fisheries, smaller vessels have the ability to ma-
nage better their resources, indicating the higher flexibility that they have. 
 Another important finding of the analysis is that technical efficiency (TE) is positively 
correlated with the age and therefore the experience of the skipper, though age is negatively 
correlated with scale efficiency. Education appears to have no effect on technical and scale 
efficiency of small scale vessels. The effect of the skipper experience on the efficiency of 
small scale fisheries, suggests that the activity resembles art rather than science, thus skill-
ful skippers are highly appreciated.  
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 The results of the analysis, suggest that there is room for improvement in the efficien-
cy of small scale vessels, which will allow for the achievement of the same level of output, 
but with reduced inputs. This can be achieved reducing the level of activity of the segment 
by decreasing the total number of operating vessels or decreasing the days at sea per vessel. 
The former proposal is also sought by the Multi Year Orientation Program. 
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Περίληψη 
 

Με την παρούσα εργασία διερευνάται η υφιστάμενη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων 
μυδοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και αναλύεται η οικονομικότητα του κλάδου, ώστε να 
σκιαγραφηθούν τα κυριότερα διαρθρωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του, να επιση-
μανθούν οι αδυναμίες του και να υποδειχθούν οι δυνατότητες βελτίωσης της παραγωγικό-
τητας και της ανταγωνιστικότητάς του. Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του 
κλάδου βασίζεται σε τεχνικοοικονομικά δεδομένα που προέκυψαν από τη διενέργεια πρω-
τογενούς έρευνας. Η πρωτογενής έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2013, με τη χρησιμοποίηση 
ενός κατάλληλα δομημένου ερωτηματολογίου, και αφορά σε 66 εκμεταλλεύσεις μυδοκαλ-
λιέργειας της περιοχής του δυτικού Θερμαϊκού κόλπου, η οποία αποτελεί το κύριο παρα-
γωγικό κέντρο μυδιών της χώρας. Με την τεχνικοοικονομική ανάλυση των δεδομένων πα-
ρουσιάζεται μια ενδεικτική εικόνα της διάρθρωσης και της οικονομικότητας του κλάδου 
της μυδοκαλλιέργειας, υποδεικνύοντας έμμεσα τις προοπτικές του.  
 
Λέξεις-κλειδιά: μυδοκαλλιέργεια, οικονομικότητα, τεχνικοοικονομική ανάλυση, πρωτογε-
νής έρευνα, Θερμαϊκός Κόλπος 
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Abstract 
 

Technical and Economic Analysis of Mussel Farms 
 

This study examines the existing structural and economic characteristics of mussel farms in 
Greece, in order to describe the economic performance of the sector and to highlight its 
weaknesses, strengths and future opportunities in terms of productivity. The technical and 
economic analysis of the sector is based on farm accounting data which were collected 
through a management farm survey during 2013. A sample of 66 mussel farms was sur-
veyed in the west region of Thermaikos Gulf, which constitutes the main production centre 
of mussel in Greece. The empirical analysis provides an indicative picture of the structure 
and the profitability of mussel aquaculture sector, indicating implicitly its perspectives.  
 
Key-words: mussel aquaculture, economic performance, technical and economic analysis, 
farm management survey, Thermaikos Gulf.  

 
Εισαγωγή 
 

Η παραγωγή του μεσογειακού μυδιού (Mytilus galloprovincialis) με συστήματα εντατικής 
μορφής αναπτύχθηκε στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, αποτελεί έναν από 
τους κύριους κλάδους της ελληνικής αλιείας, κατέχοντας ιδιαίτερη θέση στο εξαγωγικό 
εμπόριο της χώρας. Η σπουδαιότητα της μυδοκαλλιέργειας στην Ελλάδα υποδεικνύεται 
από τον έντονα εξαγωγικό προσανατολισμό του κλάδου, από την εξασφάλιση απασχόλη-
σης σε αγροτικές οικογένειες που κατοικούν σε παράκτιες περιοχές της χώρας και από την 
παραγωγή ενός ποιοτικού αλιευτικού προϊόντος υψηλής διατροφικής αξίας.  
 Η παραγωγή μυδιών στην Ελλάδα εκτιμάται περίπου σε 18.000 τόνους (European 
Union, 2014), εκ των οποίων το 80% εξάγεται κυρίως στην Ιταλία, ενώ ο αριθμός των μυ-
δοκαλλιεργητών ανέρχεται σε 523 (Theodorou et al., 2011). Οι μονάδες μυδοκαλλιέργειας 
στην Ελλάδα είναι κατανεμημένες στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Αττι-
κής, Καβάλας, Ξάνθης, Θεσπρωτίας και Φθιώτιδας, με το υψηλότερο ποσοστό της παρα-
γωγής (περίπου 90%) να εντοπίζεται στον Θερμαϊκό Κόλπο. Η ευρεία ανάπτυξη της μυδο-
καλλιέργειας στον Θερμαϊκό Κόλπο οφείλεται κυρίως στις ιδανικές φυσικές και μορφο-
λογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, καθώς και στην υψηλή τροφική ικανότητα 
του θαλάσσιου χώρου που μπορεί να αποδοθεί στην τροφοδότηση της περιοχής με άφθονη 
ποσότητα γλυκού νερού από τους ποταμούς Λουδία, Αξιό, Αλιάκμονα και Γαλλικό, καθι-
στώντας τον Θερμαϊκό Κόλπο τον πλέον κατάλληλο για τη σύγχρονη μυδοκαλλιέργεια 
(Καραγιάννης 2014).   
 Η ανάπτυξη και η επέκταση του κλάδου της μυδοκαλλιέργειας προϋποθέτει την 
αξιοποίηση της υφιστάμενης τεχνολογίας παραγωγής και την ορθολογιστική οργάνωση 
των συντελεστών παραγωγής που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. Έτσι, 
κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση και η ανάλυση της οικονομικότητας του κλάδου, ώστε 
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να περιγραφούν τα κυριότερα διαρθρωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του, να επιση-
μανθούν οι αδυναμίες του και να υποδειχθούν οι δυνατότητες βελτίωσης της παραγωγικό-
τητας και κατ’ επέκταση της ανταγωνιστικότητάς του. Έως σήμερα, από όσο όσα γνωρί-
ζουμε, δεν έχει πραγματοποιηθεί έρευνα που να αφορά στη διερεύνηση της οικονομικό-
τητας και της παραγωγικότητας της μυδοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. Στην σύγχρονη 
σχετική βιβλιογραφία, οι υπάρχουσες μελέτες επικεντρώνονται κυρίως σε θέματα παρασι-
τικών νοσημάτων και τρόπων εξυγίανσης και βελτίωσης του προϊόντος (ενδεικτικά: Mou-
ratidou et al., 2004, Rayyan et al., 2006, Francisco et al., 2010, Raftopoulou & Dimitriadis, 
2010, Karagiannis et al., 2013). 
 
Συνθήκες έρευνας 
 

Τα δεδομένα για την τεχνικοοικονομική ανάλυση προέκυψαν από τη διενέργεια πρωτογενούς 
έρευνας με τη συμπλήρωση ενός κατάλληλα δομημένου ερωτηματολογίου. Η έρευνα πραγ-
ματοποιήθηκε την περίοδο Ιούλιος 2013 έως Δεκέμβριος 2013 και περιελάμβανε ένα δείγμα 
66 εκμεταλλεύσεων που είχαν ως παραγωγική κατεύθυνση την παραγωγή μεσογειακού 
μυδιού. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές βρίσκονται στον κόλπο του Θερμαϊκού και συγκεκριμένα 
στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, στα Κύμινα Θεσσαλονίκης  και στον Μακρύγιαλο Πιερίας.  
 Η επιλογή των εκμεταλλεύσεων του δείγματος έγινε με κριτήριο την ικανότητα και 
την προθυμία των παραγωγών να συμμετάσχουν στην πρωτογενή έρευνα, ώστε να διασφα-
λιστεί η παρουσίαση μιας όσο το δυνατόν πραγματικής και ολοκληρωμένης εικόνας του 
υπό μελέτη κλάδου. Η επιλογή των παραγωγών έγινε με τη συνδρομή των τοπικών συλ-
λόγων οστρακοκαλλιεργητών και οριστικοποιήθηκε σε επιτόπια συνάντησή μας, πριν από 
την έναρξη της έρευνας.  
 Η ακρίβεια των τεχνικοοικονομικών δεδομένων που συγκεντρώθηκαν ελέγχθηκε με 
τη συνδρομή ειδικών του κλάδου της μυδοκαλλιέργειας, ώστε να αποφευχθούν σημαντικές 
απόκλίσεις από την πραγματικότητα. Έτσι, συγκεντρώθηκαν λεπτομερή και κατά το δυνα-
τόν ακριβή τεχνικοοικονομικά δεδομένα, τα οποία αποτελούν τη βάση για την εξαγωγή 
αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων που να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τα 
στοιχεία που συγκεντρώθηκαν εκτιμούμε ότι εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για αξιόπιστη 
τεχνικοοικονομική ανάλυση των εκμεταλλεύσεων.  
 Οι 66 εκμεταλλεύσεις του δείγματος διαφέρουν ως προς τα βασικά διαρθρωτικά χα-
ρακτηριστικά τους, τα οποία θεωρήθηκε σκόπιμο να ληφθούν υπόψη στην ανάλυση. Το 
δείγμα αποτελείται από εκμεταλλεύσεις διαφόρων μεγεθών όσον αφορά την έκταση που 
καλλιεργούν, την παραγωγικότητα, την αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού και τη χρησι-
μοποιούμενη εργασία. Οι διαφορές αυτές στην ανάλυση αντιπροσωπεύονται από τον αριθ-
μό των καλλιεργούμενων στρεμμάτων, βάσει του οποίου γίνεται η διάκριση των εκμεταλ-
λεύσεων (Πίνακας 1).  
 Έτσι, με βάση το μέγεθος σε αριθμό στρεμμάτων θαλάσσιας έκτασης, το σύνολο των 
εκμεταλλεύσεων κατατάσσεται σε τρεις κλάσεις.  Στον  Πίνακα 1  παρουσιάζεται ο αριθμός  
εκμεταλλεύσεων της κάθε κλάσης και το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο του δείγματος.  Ο  
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Πίνακας 1. Αριθμός εκμεταλλεύσεων μυδοκαλλιέργειας και καλλιεργούμενη θαλάσσια έκταση 
 

Κατηγορίες εκμεταλλεύσεων Αριθμός 
εκμεταλλεύσεων 

Ποσοστό  
(%) 

Ι.  Μέγεθος σε στρέμματα   
 < 10 στρ/εκμ 29 43,9 
 10 – 15 στρ/εκμ 24 36,4 
 > 15 στρ/εκμ 13 19,7 
ΙΙ.  Μέση εκμετάλλευση 66 100,0 

 
αριθμός των εκμεταλλεύσεων που καλλιεργούν έως 10 στρέμματα ανέρχονται σε 29, 
αποτελώντας το 43,9% του δείγματος, οι εκμεταλλεύσεις που καλλιεργούν από 10 έως και 
15 στρέμματα ανέρχονται σε 24 (36,4% του δείγματος), ενώ οι εκμεταλλεύσεις που καλ-
λιεργούν πάνω από 15 στρέμματα ανέρχονται σε 13, αποτελώντας το 19,7% του συνόλου 
των εκμεταλλεύσεων του δείγματος. Ένα μη διαφοροποιημένο δείγμα θα περιόριζε τις δυ-
νατότητες για ανάλυση του κλάδου. Όπως προκύπτει, όμως, από την περιγραφή του 
δείγματος, ο αριθμός και η δομή των εκμεταλλεύσεων που περιλαμβάνονται σε κάθε κλά-
ση επιτρέπουν μια λεπτομερή και σε βάθος ανάλυση.  
 Από τα τεχνικοοικονομικά δεδομένα της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν η καλλιεργού-
μενη θαλάσσια έκταση, η ξένη και η οικογενειακή ανθρώπινη εργασία, η σύνθεση και η αξία 
των διάφορων μορφών κεφαλαίου (σταθερού και μεταβλητού), η παραγωγή των μυδιών, οι 
πωλήσεις και οι τιμές που απολαμβάνει ο παραγωγός. Με βάση τα παραπάνω τεχνικοοικονο-
μικά δεδομένα, υπολογίσθηκαν οι μεταβλητές και οι σταθερές δαπάνες των εκμεταλλεύσεων 
(καύσιμα, λιπαντικά, ενοίκιο, αμοιβή ξένης και οικογενειακής εργασίας, ετήσιες δαπάνες 
μηχανολογικού και κτηριακού εξοπλισμού, λοιπές δαπάνες), η ακαθάριστη πρόσοδος των 
εκμεταλλεύσεων και το ακαθάριστο κέρδος των εκμεταλλεύσεων, ως η διαφορά μεταξύ της 
ακαθάριστης προσόδου και των μεταβλητών δαπανών (Κιτσοπανίδης, 2006). 

 
Τεχνικοοικονομική ανάλυση των εκμεταλλεύσεων μυδοκαλλιέργειας 
 

Οργάνωση της καλλιεργούμενης θαλάσσιας έκτασης και της εργασίας  
Η καλλιεργούμενη θαλάσσια έκταση ανά εκμετάλλευση μυδοκαλλιέργειας, για κάθε μέ-
γεθος εκμετάλλευσης σε αριθμό στρεμμάτων, παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Η μέση εκμε-
τάλλευση του δείγματος καλλιεργεί 19,1 στρέμματα θαλάσσιας έκτασης1, με την παραγωγή 

                                                 
1  Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων μια μονάδα μυδοκαλλιέργειας, που αποτελείται από 15 

στρέμματα θαλάσσιας έκτασης, την εκμεταλλεύονται από δύο έως επτά παραγωγοί, γεγονός που 
δημιουργεί δυσκολίες στη συμμετοχή των παραγωγών σε επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα, ενώ 
τα υγειονομικά και φορολογικά έγγραφα αφορούν σε όλη τη μονάδα. Επίσης, για οποιαδήποτε παράληψη 
ή παράβαση η οποία θα παρατηρηθεί στη μονάδα είναι συνυπεύθυνοι όλοι οι μισθωτές, ανεξαρτήτως εάν 
φέρουν την ευθύνη.  Έτσι, η μη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ενός από τους μισθωτές 
συνεπάγεται ποινές για όλους τους παραγωγούς της μονάδας.  
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της να ανέρχεται σε 127,2 τόνους μυδιών. Αναφορικά με το κριτήριο διάκρισης των εκμε-
ταλλεύσεων διαπιστώνεται ότι οι μικρού μεγέθους εκμεταλλεύσεις καλλιεργούν κατά μέσο 
όρο 5,7 στρέμματα, παράγοντας 46,2 τόνους μυδιών, οι μεσαίου μεγέθους εκμεταλλεύσεις 
καλλιεργούν 13,9 στρέμματα παράγοντας 97,2 τόνους μυδιών, ενώ οι μεγάλου μεγέθους 
εκμεταλλεύσεις καλλιεργούν κατά μέσο όρο 58,6 στρέμματα, παράγοντας 363,2 τόνους 
μυδιών. Όπως αναμενόταν, υπάρχει σαφής σύνδεση της καλλιεργούμενης έκτασης με την 
επιτυγχανόμενη παραγωγή. 
 
Πίνακας 2. Αριθμός εκμεταλλεύσεων και καλλιεργούμενη θαλάσσια έκταση 
 

Κατηγορίες εκμεταλλεύσεων Στρέμματα                    
ανά εκμετάλλευση 

Παραγωγή σε τόνους                       
ανά εκμετάλλευση 

Ι.  Μέγεθος σε στρέμματα   
 < 10 στρ/εκμ 5,7 46,2 
 10 – 15 στρ/εκμ 13,9 97,2 
 > 15 στρ/εκμ 58,6 363,2 
ΙΙ.  Μέση εκμετάλλευση 19,1 127,2 

 
 Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διενέργεια της έρευνας, μία από τις δυσχέρειες 
που προέκυψαν ήταν η καταγραφή των εκτάσεων, και κατ’ επέκταση της αντίστοιχης 
παραγωγής, που καλλιεργούνται με το πασσαλωτό σύστημα παραγωγής, το οποίο παρου-
σιάζει υψηλότερη παραγωγικότητα σε σχέση με το πλωτό σύστημα που επικρατεί στην 
περιοχή. Οι αρχηγοί των μικρών σε μέγεθος εκμεταλλεύσεων δήλωναν ότι οι εκτάσεις του 
πασσαλωτού συστήματος παραγωγής αξιοποιούνται για την παραγωγή μυδιών, ενώ οι 
αρχηγοί των μεγάλων σε μέγεθος εκμεταλλεύσεων υποστήριζαν ότι αυτές οι εκτάσεις αξιο-
ποιούνται μόνον υποστηρικτικά στην παραγωγική διαδικασία και όχι για την παραγωγή μυ-
διών. Η αντίθεση αυτή μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι, οι δυτικές ακτές του Θερμαϊκού 
κόλπου (Δέλτα των ποταμών Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα) προστατεύονται ως Υγροβιότοπος 
διεθνούς σημασίας στο πλαίσιο της σύμβασης Ramsar, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η 
παραγωγή μυδιών με τη μέθοδο του πασσαλωτού συστήματος, η οποία τοποθετείται στη 
μεσοπαραλιακή ζώνη, ώστε να απέχει 2-3 μέτρα από τον πυθμένα.   
 Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η χρησιμοποιούμενη εργασία των εκμεταλλεύσεων σε 
ώρες. Η χρησιμοποιούμενη εργασία αφορά στην ανθρώπινη εργασία που διατίθεται κατά 
την παραγωγική διαδικασία, από την τοποθέτηση των συλλεκτήρων γόνου και τον χειρισμό 
του γόνου έως την παραγωγή των μυδιών.  
 Οι ώρες εργασίας της μέσης εκμετάλλευσης του δείγματος που καλλιεργεί 19,1 
στρέμματα και παράγει 127,2 τόνους μυδιών ανέρχονται σε 3925 ώρες, εκ των οποίων το 
58,1% διατίθεται από την οικογένεια, ενώ το υπόλοιπο 41,9% από ξένους εποχιακούς 
εργάτες. Η ανά στρέμμα συνολική απασχόληση ανέρχεται σε 205,5 ώρες.  
 Η εργασία στην εκμετάλλευση αυξάνεται συναρτήσει του αριθμού των στρεμμάτων 
από 2638 σε 7424 ώρες, όχι όμως αναλογικά. Έτσι, η ανά στρέμμα εργασία μειώνεται από 



Ενότητα 4:  Παραγωγή – Μεταποίηση – Ανταγωνιστικότητα  

- 335 - 

465 σε 127 ώρες, γεγονός το οποίο συμφωνεί με τις οικονομίες μεγέθους και τη διαπί-
στωση ότι οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις είναι καλύτερα οργανωμένες. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι, η σύνθεση της συνολικής εργασίας παρουσιάζει σαφή τάση μεταβολής αυξανόμε-
νου του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων. Πράγματι, προκύπτει ότι, αυξανόμενου του αριθ-
μού των στρεμμάτων η συμμετοχή της ξένης  εργασίας στη συνολική αυξάνεται από 23,9% 
στην πρώτη κλάση σε 60,6% στην τρίτη κλάση, υποδεικνύοντας έτσι τον οικογενειακό 
χαρακτήρα των μικρών εκμεταλλεύσεων μυδοκαλλιέργειας και την επιχειρηματική οργά-
νωση των μεγάλων. 
 Η οργάνωση της εργασίας σε μια εκμετάλλευση μυδοκαλλιέργειας είναι ιδιαίτερης 
σημασίας, ειδικά από οικονομικής άποψης. Η μυδοκαλλιέργεια αποτελεί κλάδο παραγωγής 
με υψηλές απαιτήσεις σε ανθρώπινη εργασία και η ορθολογικότερη οργάνωσή της προϋπο-
θέτει εκμεταλλεύσεις σχετικά μεγάλου αριθμού στρεμμάτων θαλάσσιας έκτασης και χρησι-
μοποίηση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Σε αυτές τις περι-
πτώσεις, οι απαιτήσεις σε εργασία μειώνονται, εξασφαλίζοντας οικονομικά οφέλη.  
 
 
Πίνακας 3. Χρησιμοποιούμενη εργασία εκμεταλλεύσεων μυδοκαλλιέργειας σε ώρες 
 

             
Κατηγορίες εκμεταλλεύσεων 

 

Ώρες 
ανθρώπινης 

εργασίας 
ανά εκμ/ση 

Ώρες 
οικογενειακής 

εργασίας                 
ανά εκμ/ση 

Ώρες ξένης 
εργασίας 

ανά   
εκμ/ση 

Σύνολο 
ωρών 
ανά 

στρέμμα 
Ι.  Μέγεθος σε στρέμματα     
 < 10 στρ/εκμ 2638 2008 630 465 

 10 – 15 στρ/εκμ 3585 2255 1330 257 

 > 15 στρ/εκμ 7424 2927 4497 127 

ΙΙ.  Μέση εκμετάλλευση 3925 2279 1646 205,5 
 
 
 

Πίνακας 4. Σύνθεση δαπανών παραγωγής εκμεταλλεύσεων μυδοκαλλιέργειας 
 

Κατηγορίες εκμεταλλεύσεων Έκτασης* 

% 
Εργασίας 

% 

Μεταβλη-
τού Κεφα-
λαίου % 

Ετήσιες 
Δαπάνες 

% 

Σύνολο 
% 

Σύνολο 
€/εκμ. 

Ι.  Μέγεθος σε στρέμματα       
 < 10 στρ/εκμετάλλευση  2,0 38,3 37,4 22,3 100,0 22726 

 10 – 15 στρ/εκμετάλλευση 2,3 31,2 39,6 26,9 100,0 41140 

 15 στρ/εκμετάλλευση 3,1 27,2 37,9 31,8 100,0 108217 

ΙΙ.  Μέση εκμετάλλευση 2,6 30,9 38,3 28,2 100,0 46261 
 

*  Περιλαμβάνει και το ενοίκιο του βοηθητικού οικίσκου. 
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Ανάλυση των δαπανών παραγωγής 
Οι δαπάνες παραγωγής των εκμεταλλεύσεων μυδοκαλλιέργειας αποτελούνται από το ενοί-
κιο της θαλάσσιας έκτασης, από την αμοιβή της εργασίας (οικογενειακής και ξένης), από 
την αξία του μεταβλητού κεφαλαίου και από τις ετήσιες δαπάνες του σταθερού κεφαλαίου 
της εκμετάλλευσης. Η σύνθεση των δαπανών παραγωγής για τη μέση εκμετάλλευση και 
κατά κατηγορία στρεμμάτων θαλάσσιας έκτασης παρουσιάζεται στον Πίνακα 4 και η ανά-
λυσή τους στους Πίνακες 5 και 6.  
 Οι δαπάνες κεφαλαίου (σταθερού και μεταβλητού) στη μέση εκμετάλλευση αντιπρο-
σωπεύουν το 66,5% των συνολικών δαπανών παραγωγής. Ακολουθούν η αμοιβή της ερ-
γασίας, η οποία αντιπροσωπεύει το 30,9%, και το ενοίκιο της θαλάσσιας έκτασης που αντι-
προσωπεύει μόλις το 2,6% των συνολικών δαπανών παραγωγής. Έτσι, η σύνθεση των 
δαπανών παραγωγής της μέσης εκμετάλλευσης οδηγεί στη διαπίστωση ότι η μυδοκαλλιέρ-
γεια αποτελεί δραστηριότητα εντάσεως εργασίας. Οι συνολικές δαπάνες της μέσης εκμε-
τάλλευσης ανέρχονται σε 46261 € (Πίνακας 5), ενώ οι δαπάνες ανά στρέμμα ανέρχονται σε 
2422 € (Πίνακας 6).  
 Η σύνθεση των δαπανών σε συνάρτηση με τον αριθμό των στρεμμάτων παρουσιάζει 
ουσιαστική διαφοροποίηση. Αυξανόμενου του αριθμού των στρεμμάτων από 5,7 σε 58,6 
στρέμματα, οι δαπάνες παραγωγής αυξάνονται από 22726 € σε 108217 € ανά εκμετάλ-
λευση. Η συμμετοχή του ενοικίου αυξάνεται από 2,0% σε 3,1% των συνολικών δαπανών, 
της αμοιβής εργασίας μειώνεται από 38,3% σε 27,2%, των ετήσιων δαπανών του σταθερού 
κεφαλαίου αυξάνεται από 22,3% σε 31,8%, ενώ η συμμετοχή των δαπανών του μετα-
βλητού κεφαλαίου δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη διακύμανση (από 37,4% στην πρώτη κλάση 
αυξάνεται σε 39,6% στη δεύτερη και παρουσιάζει μείωση σε 37,9% στην τρίτη κλάση).  
 Από τα αποτελέσματα της διάρθρωσης των δαπανών παραγωγής παρατηρείται ότι 
υπάρχει σαφής σύνδεση των δαπανών του σταθερού κεφαλαίου με το μέγεθος των εκμε-
ταλλεύσεων. Διαπιστώνεται ότι, στις μεγάλου μεγέθους εκμεταλλεύσεις πραγματοποιού-
νται υψηλές επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, ειδικά σε σκάφη και μηχανές, που 
σημαίνει ότι οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να ασκούνται υπό εντατική μορφή, με 
αύξηση των μεταβλητών δαπανών και του μεγέθους τους. Η αυξανόμενη συμμετοχή των 
ετήσιων δαπανών του σταθερού κεφαλαίου, αυξανόμενου του μεγέθους, υποδεικνύει τον 
ρόλο που παίζει το μέγεθος στην οικονομικότητα και κατ’ επέκταση στην ανταγωνιστι-
κότητα του κλάδου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της διάρθρωσης των δαπανών παραγωγής 
είναι η σαφής αρνητική συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ μεγέθους εκμεταλλεύσεων και 
εργασίας, υποδεικνύοντας, έτσι, την ορθολογικότερη οργάνωση του συντελεστή παρα-
γωγής εργασία από τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις μυδοκαλλιέργειας.    
 Το κόστος παραγωγής των μυδιών υπολογίστηκε και παρουσιάζεται στον Πίνακα 5. 
Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι, το κόστος παραγωγής στη μέση εκμετάλλευση του 
δείγματος ανέρχεται σε 0,364 €/χλγ, ενώ διαπιστώνεται σαφής τάση σύνδεσης του κόστους 
παραγωγής με τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργεί η εκμετάλλευση και κατ’ 
επέκταση με την παραγωγή της. Πράγματι, το κόστος παραγωγής μειώνεται αυξανόμενου 
του αριθμού των στρεμμάτων από 0,492 €/χλγ σε 0,298 €/χλγ.    
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 Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται οι δαπάνες παραγωγής των εκμεταλλεύσεων ανά 
στρέμμα σε σχέση με τον αριθμό των στρεμμάτων. Αυξανόμενου του αριθμού των στρεμ-
μάτων,  διαπιστώνεται  μείωση  των  δαπανών  παραγωγής από 4006 € σε 1846 € ανά εκμε-
τάλλευση, μείωση που εκτιμάται σε 53,9%. Από τα αποτελέσματα που αφορούν στις 
κατηγορίες των δαπανών παραγωγής, διαπιστώνεται μείωση του ενοικίου (28,8%), της 
αμοιβής της εργασίας (67,3%), των δαπανών του μεταβλητού κεφαλαίου (53,2%) και των 
ετήσιων δαπανών του σταθερού κεφαλαίου (34,4%).  
 
Πίνακας 5.  Δαπάνες παραγωγής εκμεταλλεύσεων μυδοκαλλιέργειας σε συνάρτηση με τον 

αριθμό των στρεμμάτων θαλάσσιας έκτασης.  
 

Κατηγορίες 
εκμεταλλεύσεων 

Δαπάνες Παραγωγής (σε € ανά εκμετάλλευση) Κόστος 
Παραγωγής 

(€/χλγ) Έκτασης  Εργασίας Μεταβλητού 
Κεφαλαίου 

Σταθερού 
Κεφαλαίου Σύνολο 

Ι.  Μέγεθος σε στρέμματα       
 < 10 στρ/εκμ  453 8701 8495 5077 22726 0,492 
 10 – 15 στρ/εκμ 966 12835 16266 11073 41140 0,423 
 15 στρ/εκμ 3321 29412 41066 34418 108217 0,298 
ΙΙΙ.  Μέση εκμετάλλευση 1204 14284 17737 13036 46261 0,364 

 
Πίνακας 6.  Δαπάνες παραγωγής εκμεταλλεύσεων μυδοκαλλιέργειας ανά στρέμμα σε συ-

νάρτηση με τον αριθμό των στρεμμάτων θαλάσσιας έκτασης.  
 

Κατηγορίες εκμεταλλεύσεων 
Δαπάνες Παραγωγής (σε € ανά στρέμμα) 

Έκτασης  Εργασίας Μεταβλητού 
Κεφαλαίου 

Σταθερού 
Κεφαλαίου Σύνολο 

Ι.  Μέγεθος σε στρέμματα      
 < 10 στρ/εκμ 80 1534 1497 895 4006 
 10 – 15 στρ/εκμ 69 922 1168 795 2954 
 15 στρ/εκμ 57 502 700 587 1846 
ΙΙΙ.  Μέση εκμετάλλευση 63 748 929 682 2422 
 

 Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ορθολογικότερη οργάνωση της εργασίας από τις με-
γάλου μεγέθους εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εμφανίζουν οικονομίες κλίμακας. Επίσης, η 
μείωση των ετήσιων δαπανών του σταθερού κεφαλαίου ανά στρέμμα υποδεικνύει ότι, οι 
αυξημένες επενδύσεις σε σταθερό κεφάλαιο θα πρέπει να συνδυάζονται με εντατικοποίηση 
της παραγωγικής δραστηριότητας για τη μείωση του σταθερού κόστους ανά στρέμμα  θα-
λάσσιας έκτασης.  
 
Ανάλυση της ακαθάριστης προσόδου  
 

Η ακαθάριστη πρόσοδος στις εκμεταλλεύσεις μυδοκαλλιέργειας αποτελείται από την αξία 
του παραγόμενου ζωικού προϊόντος, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα ζωντανά 
μύδια (Πίνακας 7). Η ακαθάριστη πρόσοδος της μέσης εκμετάλλευσης του δείγματος 



Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας 

 

- 338 - 

εκτιμάται σε 53403 € και υπερβαίνει τις δαπάνες παραγωγής, ενώ η ακαθάριστη πρόσοδος 
ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης εκτιμάται σε 2796 €. Η ακαθάριστη πρόσοδος ανά 
κιλό μυδιών ανέρχεται σε 0,420 €/χλγ και συγκριτικά με το κόστος παραγωγής (Πίνακας 5) 
που ανέρχεται σε 0,364 €/χλγ υποδεικνύεται η επίτευξη κέρδους από τη μέση εκμετάλλευση.  
 Η ακαθάριστη πρόσοδος διαφοροποιείται με βάση το κριτήριο διάκρισης των εκμε-
ταλλεύσεων με σαφείς τάσεις. Έτσι, με βάση τον αριθμό των στρεμμάτων παρατηρείται 
αύξηση της ακαθάριστης προσόδου από 19244 σε 148757€, αυξανόμενου του αριθμού των 
στρεμμάτων από 5,7 σε 58,6 στρέμματα.  Ωστόσο, αυξανόμενου του αριθμού των στρεμμά- 
Πίνακας 7.  Ακαθάριστη πρόσοδος εκμεταλλεύσεων μυδοκαλλιέργειας σε συνάρτηση με 

τον αριθμό των στρεμμάτων θαλάσσιας έκτασης.  
 

Κατηγορίες εκμεταλλεύσεων 
Ακαθάριστη 

πρόσοδος ανά 
εκμετάλλευση σε € 

Ακαθάριστη 
πρόσοδος ανά 
στρέμμα σε € 

Ακαθάριστη 
πρόσοδος ανά χλγ. 

μυδιών (€/χλγ) 
Ι.  Μέγεθος σε στρέμματα    
 < 10 στρ/εκμ.  19244 3393 0,416 
 10 – 15 στρ/εκμ. 43029 3090 0,443 
 15 στρ/εκμ 148757 2538 0,410 
ΙΙΙ.  Μέση εκμετάλλευση 53403 2796 0,420 
 
των, διαπιστώνεται μείωση της ακαθάριστης προσόδου ανά στρέμμα από 3393 σε 2538 € 
(μείωση 25,2%). Η υψηλότερη ακαθάριστη πρόσοδος ανά στρέμμα στις μικρότερες σε με-
γεθος εκμεταλλεύσεις μπορεί να αποδοθεί στην αξιοποίηση θαλάσσιων εκτάσεων που καλ-
λιεργούνται με το πασσαλωτό σύστημα για την παραγωγή μυδιών, σύστημα με το οποίο 
επιτυγχάνονται υψηλότερες αποδόσεις ανά μονάδα επιφάνειας. Αντίθετα, οι μεγάλες σε με-
γεθος εκμεταλλεύσεις χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις των πασσάλων υποστηρικτικά κα-
τά τη διαχείριση του πλωτού συστήματος παραγωγής. Η υψηλότερη ανταγωνιστικότητα 
των μικρών σε μέγεθος εκμεταλλεύσεων υποδεικνύεται επίσης από τη σύγκριση της επι-
τυγχανόμενης μέσης ακαθάριστης προσόδου ανά στρέμμα (2796 €) σε κάθε κλάση μεγέ-
θους. Πράγματι, προκύπτει σχετικά μεγάλη διακύμανση της ακαθάριστης προσόδου ανά 
στρέμμα, συναρτήσει του μεγέθους σε αριθμό στρεμμάτων, με τη διαφορά να κυμαίνεται 
μεταξύ +21,4% και -9,2%. Ωστόσο, η ακαθάριστη πρόσοδος ανά κιλό μυδιών δεν διαφορο-
ποιείται με σαφείς τάσεις. Η υψηλότερη πρόσοδος επιτυγχάνεται στις μεσαίου μεγέθους 
εκμεταλλεύσεις (0,443 €/χλγ), και ακολουθούν οι μικρού (0,416 €/χλγ) και μεγάλου μεγέ-
θους (0,410 €/χλγ) εκμεταλλεύσεις, ενώ η σύγκριση με το κόστος παραγωγής των μυδιών 
(Πίνακας 5) ανά κλάση υποδεικνύει την οικονομικότητα των μεγάλου μεγέθους εκμεταλ-
λεύσεων μυδοκαλλιέργειας. 
 
Ανάλυση του ακαθάριστου κέρδους 
 

Η γνώση του ακαθάριστου κέρδους είναι ιδιαίτερης σημασίας αν ληφθεί υπόψη ότι απο-
τελεί μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μορφές οικονομικού αποτελέσματος στη 
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σύγχρονη γεωργική οικονομική ανάλυση. Το ακαθάριστο κέρδος μιας εκμετάλλευσης από-
τελεί το μέρος εκείνο της ακαθάριστης προσόδου που διατίθεται για να καλύψει το σταθε-
ρό κόστος αυτής. Από τη σύγκριση ακαθάριστου κέρδους και σταθερού κόστους προκύπτει 
το κέρδος ή η ζημιά των εκμεταλλεύσεων. Η διάκριση των συνολικών δαπανών παραγωγής 
σε μεταβλητές και σταθερές επιτρέπει τον υπολογισμό του ακαθάριστου κέρδους ως τη 
διαφορά μεταξύ της ακαθάριστης προσόδου και των μεταβλητών δαπανών (Κιτσοπανίδης, 
2006). Οι μεταβλητές δαπάνες αποτελούνται από τις δαπάνες κεφαλαίου (αμοιβή ξένης 
εποχιακής εργασίας, δαπάνες για καύσιμα, λιπαντικά, πλωτήρες, σχοινιά, υλικά συσκευα-
σίας, κ.ά.), ενώ οι σταθερές από το ενοίκιο της θαλάσσιας έκτασης, την αμοιβή της ανθρώ-
πινης οικογενειακής εργασίας και της ετήσιες δαπάνες του σταθερού κεφαλαίου. Τα από-
τελέσματα που αφορούν στο ακαθάριστο κέρδος παρουσιάζονται ανά εκμετάλλευση (Πίνα-
κας 8), ανά στρέμμα θαλάσσιας έκτασης (Πίνακας 9) και ως ποσοστό της ακαθάριστης 
προσόδου (Πίνακας 10).  
 
Πίνακας 8.  Οικονομικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεων μυδοκαλλιέργειας σε συνάρτηση 

με τον αριθμό των στρεμμάτων.  
 

Κατηγορίες 
εκμεταλλεύσεων 

Ακαθάριστη 
πρόσοδος  

€ 

Μεταβλητές 
Δαπάνες 

€ 

Ακαθάρι-
στο    

Κέρδος 
€ 

Σταθερό 
Κόστος 

€ 

Κέρδος  
ή 

Ζημία  
€ 

Ι.  Μέγεθος σε στρέμματα      
 < 10 στρ/εκμ  19244 11238 8006 11488 -3482 
 10 – 15 στρ/εκμ 43029 22336 20693 18804 1889 
 15 στρ/εκμ 148757 61695 87062 46522 40540 
ΙΙΙ.  Μέση εκμετάλλευση 53403 25212 28191 21049 7142 
 
 Στη μέση εκμετάλλευση του δείγματος οι μεταβλητές δαπάνες και το σταθερό κόστος 
αντιπροσωπεύουν το 47,2% (25212 € ανά εκμετάλλευση ή 1320 € ανά στρέμμα) και το 
39,4% (21049 € ανά εκμετάλλευση ή 1102 € ανά στρέμμα) της ακαθάριστης προσόδου, 
αντίστοιχα. Το ακαθάριστο κέρδος που αντιπροσωπεύει την πρόσοδο που προκύπτει από τη 
χρήση των σταθερών συντελεστών στην παραγωγική διαδικασία ανέρχεται στο 52,8% 
(28191 € ανά εκμετάλλευση ή 1476 € ανά στρέμμα) της ακαθάριστης προσόδου. Η σύγκριση 
μεταξύ ακαθάριστου κέρδους και σταθερού κόστους της μέσης εκμετάλλευσης υποδεικνύει 
ότι προκύπτει κέρδος 7142 € (374 € ανά στρέμμα) ή 13,4% της ακαθάριστης προσόδου.  
 Σε συνάρτηση με το κριτήριο διάκρισης των εκμεταλλεύσεων του δείγματος (μέγεθος 
εκμεταλλεύσεων σε αριθμό καλλιεργούμενων στρεμμάτων), οι μεταβλητές δαπάνες ως 
ποσοστό της ακαθάριστης προσόδου παρουσιάζουν διακύμανση με σαφή τάση μείωσης, 
ενώ αντίθετη κατεύθυνση παρουσιάζει το ακαθάριστο κέρδος. Αναλυτικά, προκύπτει ότι οι 
μεταβλητές δαπάνες ως ποσοστό της ακαθάριστης προσόδου μειώνονται από 58,4% σε 
41,5%, αυξανόμενου του αριθμού των στρεμμάτων, ενώ το ακαθάριστο κέρδος αυξάνεται 
από 41,6% σε 58,5%. Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 9 διαπιστώνεται ότι, η ακαθάρι-
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στη πρόσοδος ανά στρέμμα επίσης μειώνεται, αυξανόμενου του αριθμού των στρεμμάτων. 
Ωστόσο, προκύπτει ότι η μείωση αυτή (25,2%) υπολείπεται της μείωσης των μεταβλητών 
δαπανών ανά στρέμμα (μείωση 46,9%), γεγονός που υποδεικνύεται από την αύξηση του 
ακαθάριστου κέρδους ανά στρέμμα (αύξηση 5,2%).   
 Παράλληλα, το σταθερό κόστος ως ποσοστό της ακαθάριστης προσόδου μειώνεται 
από 59,7% σε 31,3%, αυξανόμενου του αριθμού των στρεμμάτων από 5,7 σε 58,6 στρέμ-
ματα (Πίνακας 10). Επίσης, από τα αποτελέσματα του πίνακα 8 διαπιστώνεται μείωση του 
σταθερού κόστους ανά στρέμμα, από 2025€ σε 794€, αυξανόμενου του αριθμού των στρεμ-
μάτων. Έτσι, αυξανόμενου του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων σε αριθμό στρεμμάτων, 
παρουσιάζεται βελτίωση της οικονομικότητας των εκμεταλλεύσεων, η οποία αποτυπώνεται 
με την επίτευξη κέρδους στις δύο τελευταίες κλάσεις  μεγέθους που καλλιεργούν πάνω από 
10 στρέμματα. Συγκεκριμένα, η ζημία από 18,1% της ακαθάριστης προσόδου στην πρώτη 
κλάση μετατρέπεται σε κέρδος στη δεύτερη και τρίτη κλάση (4,4% και 27,3%, αντίστοιχα).   
 Με την τεχνικοοικονομική ανάλυση που προηγήθηκε, περιγράφεται η υφιστάμενη κα-
τάσταση των εκμεταλλεύσεων μυδοκαλλιέργειας, εκτιμώντας την οικονομικότητα και αντα-
γωνιστικότητά τους, και υποδεικνύοντας παράλληλα την προτεινόμενη οργάνωση αυτών.  
 
Πίνακας 9.  Οικονομικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεων μυδοκαλλιέργειας ανά στρέμμα 

θαλάσσιας έκτασης σε συνάρτηση με τον αριθμό των στρεμμάτων.  
 

Κατηγορίες 
εκμεταλλεύσεων 

Ακαθάριστη 
πρόσοδος  

€/στρ 

Μεταβλητές 
Δαπάνες 

€/στρ 

Ακαθάριστο 
Κέρδος 
€/στρ 

Σταθερό 
Κόστος 
€/στρ 

Κέρδος  
ή           

Ζημία  
€/στρ 

Ι.  Μέγεθος σε στρέμματα      
 < 10 στρ/εκμ  3393 1981 1412 2025 -613 

 10 – 15 στρ/εκμ 3090 1604 1486 1350 136 

 > 15 στρ/εκμ 2538 1053 1485 794 691 

ΙΙΙ. Μέση εκμετάλλευση 2796 1320 1476 1102 374 

 
Πίνακας 10.  Οικονομικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεων μυδοκαλλιέργειας σε συνάρτη-

ση με τον αριθμό των στρεμμάτων θαλάσσιας έκτασης.  
 

Κατηγορίες 
εκμεταλλεύσεων 

Ακαθάριστη 
πρόσοδος  

% 

Μεταβλητές 
Δαπάνες 

% 

Ακαθάριστο 
Κέρδος 

% 

Σταθερό 
Κόστος 

% 

Κέρδος ή 
Ζημία  

% 
Ι. Μέγεθος σε στρέμματα      
< 10 στρ/εκμ  100,0 58,4 41,6 59,7 -18,1 
10 – 15 στρ/εκμ 100,0 51,9 48,1 43,7 4,4 
> 15 στρ/εκμ 100,0 41,5 58,5 31,3 27,3 
ΙΙΙ. Μέση εκμετάλλευση 100,0 47,2 52,8 39,4 13,4 
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Συμπεράσματα 
 

Αντικειμενικός στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της διάρθρωσης και της 
οικονομικότητας του κλάδου της μυδοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. Με την περιγραφή της 
υφιστάμενης κατάστασης που πραγματοποιήθηκε, ανιχνεύονται οι αδυναμίες στην οργά-
νωση και στη διαχείριση των εκμεταλλεύσεων μυδοκαλλιέργειας και έμμεσα υποδεικνύε-
ται η ενδεδειγμένη οργάνωση του κλάδου. Η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη που επιχειρεί 
τη μελέτη της οικονομικότητας του κλάδου στην Ελλάδα και τα αποτελέσματα συμβάλ-
λουν στη διερεύνηση της βιωσιμότητας και των προοπτικών του κλάδου σε οικονομικούς 
όρους. 
 Η τεχνικοοικονομική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε υποδεικνύει ότι, αυξανόμενου 
του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων επιτυγχάνονται καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. Η 
ανάλυση οδηγεί στο συμπέρασμα μειούμενων δαπανών συναρτήσει του μεγέθους των 
εκμεταλλεύσεων, με το κέρδος να αυξάνεται συνεχώς αυξανόμενου του μεγέθους αυτών. 
Κατά γενικό κανόνα, οι μεγάλες σε μέγεθος εκμεταλλεύσεις είναι καλύτερα εξοπλισμένες 
όσον αφορά τα μηχανήματα, με αποτέλεσμα να επικρατούν καλύτερες συνθήκες διαχείρι-
σης της παραγωγικής δραστηριότητας σε σχέση με τις μικρές. Οι μικρές καλλιεργούμενες 
εκτάσεις καθιστούν μη αποδοτικές τις επενδύσεις σε μηχανικό εξοπλισμό που απαιτείται 
για τη διευκόλυνση της εργασίας. Οι εκμεταλλεύσεις της μυδοκαλλιέργειας προκύπτει ότι 
είναι εντάσεως εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι η οργάνωση της εργασίας αποτελεί ση-
μαντικό παράγοντα οικονομικότητας του κλάδου. Διαπιστώνεται, επίσης, ότι οι μεγάλου 
μεγέθους εκμεταλλεύσεις χρησιμοποιούν λιγότερη ανθρώπινη εργασία  ανά στρέμμα, 
αξιοποιώντας οικονομίες μεγέθους.  
 Ο κλάδος της μυδοκαλλιέργειας είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ελληνική αλιεία, με 
σημαντικό επιχειρησιακό ενδιαφέρον, λόγω των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινω-
νικών διαστάσεών του. Ο κλάδος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα χωροταξίας, υγιεινής 
και οικονομικότητας και η ανάπτυξή του επηρεάζεται αρνητικά από το υπάρχον θεσμικό 
πλαίσιο. Απαιτείται ο εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου και η ίδρυση «Περιοχών Ορ-
γανωμένης  Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών» (ΠΟΑΥ) για τον ορθολογικό χωροταξικό 
σχεδιασμό των εκμεταλλεύσεων, στοιχείο ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των παρα-
γωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη μυδοκαλλιέργεια. Η 
ίδρυση των ΠΟΑΥ θα αμβλύνει τα φαινόμενα παραβατικότητας που παρατηρούνται στον 
κλάδο, θα απελευθερώσει παραγωγικές δυνάμεις και θα μειώσει τις περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις που συνεπάγεται η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Παράλληλα, κρί-
νεται απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εμπορίας και διάθεσης των μυδιών, 
λόγω της ευπάθειας και του εποχιακού χαρακτήρα του προϊόντος, της μικρής διαπραγμα-
τευτικής δύναμης των παραγωγών και των ολιγοψωνιακών συνθηκών που επικρατούν στην 
πρωτογενή αγορά. Τέλος, η καθιέρωση συστημάτων ελέγχου και διασφάλισης της ποιότη-
τας του προϊόντος και η εφαρμογή ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας για την προστασία 
και την ανάδειξη του ελληνικού μυδιού θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του 
κλάδου της ελληνικής μυδοκαλλιέργειας. 
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Περίληψη 
 

Ο κλάδος των προϊόντων τομάτας αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της 
ελληνικής αγροτικής παραγωγής, καθώς κατατάσσει την Ελλάδα σε πολύ υψηλή θέση 
διεθνώς, βάσει της παραγωγής της και παρουσιάζει έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό. 
 Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει εκείνες τις μεταβλητές, οι οποίες 
επηρεάζουν το Κόστος Μεταποίησης της Βιομηχανικής Τομάτας σε συγκεκριμένη  γεωργική 
βιομηχανία. Η ημερησία δυναμικότητα επεξεργασίας νωπής τομάτας της υπό μελάτη μετα-
ποιητικής μονάδας, ξεπερνά 3.500 τόνους ανά 24 ώρες και μπορεί να επεξεργαστεί πάνω από 
180.000 τόνους τομάτας ανά μεταποιητική περίοδο. Τα τελικά προϊόντα της Νομικός Δ. 
Α.Β.Ε.Κ είναι τοματοπολτός, χυμός τομάτας, Pizza Sauce, Ψιλοκομμένη απόφλοιωμένη το-
μάτα (ΚΟΝΚΑΣΕ).  
 Εξετάστηκαν ως μεταβλητές, ο βαθμός αξιοποίησης της δυναμικότητας, η διάρκεια λει-
τουργίας της μεταποιητικής μονάδας ανά μεταποιητική περίοδο, ο βαθμός απόδοσης της 
πρώτης ύλης και η αξία της πρώτης ύλης, με δύο οικονομετρικά υποδείγματα πολλαπλής πα-
λινδρόμησης, όπου εφαρμόστηκε η OLS με τη χρήση του οικονομετρικού πακέτου Gretl, 
έκδοση 1.9.14 και για τα προϊόντα «τοματοπολτός» και «τοματάκι κονκασέ». 
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν μεγάλη επίδραση όλων των παραγόντων στη 
διαμόρφωση του τελικού κόστους μεταποίησης της βιομηχανικής τομάτας.  
 
Λέξεις-κλειδιά: Κόστος Μεταποίησης, προϊόντα τομάτας, γεωργική βιομηχανία. 
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Abstract 
 

Factors affecting the cost of processing to the tomato industrial 
Case study of the plant   Nomikos D. A.B.E.K 

 
The branch of tomato products constitute one of the most important branches of Greek 
agricultural production, as ranks Greece at a high international reputation based on its 
production and presents a strong export orientation. 
 The aim of this research is to investigate those factors that affect the cost of 
Processing Tomato Industry in a particular agricultural industry. This agricultural industry 
that is considered has a daily processing capacity of fresh tomatoes exceeding 3,500 tons 
per 24 hours and can process over 180,000 tonnes of tomatoes per season. The final 
products of Nomikos D. A.B.E.K, is tomato paste, tomato juice, Pizza Sauce, Chopped 
peeled tomatoes (chopped).  
 In the present study the variables which tested are the degree of capacity utilization of 
the plant, the duration operation of the plant per season, the degree of the return raw 
material and the value of the raw material, using two econometric models of multiple 
regression, which was applied to both the method of least squares (Ordinary Least Squares, 
OLS) using the econometric package Gretl, version 1.9.14 for tomato paste and chopped 
peeled tomatoes (chopped). 
 The results of the analysis showed a great effect of all factors in the formulation of the 
final cost of the processing tomato industry. 
 

Key-words: Cost of processing, tomato products, agricultural industry.   
 

 
Εισαγωγή – Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
 

Η τομάτα χρησιμοποιήθηκε κατ’ αρχάς, στη διατροφή του ανθρώπου ως λαχανικό, και πα-
ρέμεινε ως κηπευτική σε περιορισμένη έκταση στην Ευρώπη. Η μεγάλη επέκταση, της 
καλλιέργειας της τομάτας, άρχισε μετά το 1900 όταν οι βιομηχανίες κονσερβών στην 
Ιταλία, δραστηριοποιήθηκαν στη μεταποίηση της, για παραγωγή τοματοπολτού, αποφλοιω-
μένης τομάτας και χυμού (Polese, 2005). 
 Στην Ελλάδα η καλλιέργεια της διαδόθηκε ως κηπευτική ενώ για βιομηχανική πρώτη 
ύλη, χρησιμοποιήθηκε  μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, αρχικά στα Δωδεκάνησα και 
Ν. Ελλάδα. Η μεγάλη επέκταση της βιομηχανικής καλλιέργειας της τομάτας άρχισε μετά 
το 1960 και ιδιαίτερα μετά το 1975, με τη δημιουργία, σ’ ολόκληρη την Ελλάδα σύγ-
χρονων βιομηχανικών μονάδων μεταποίησης της τομάτας. Σύμφωνα με την ICAP η Ελ-
λάδα καταλαμβάνει τις πρώτες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει της επεξεργασθείσας 
ποσότητας νωπής τομάτας, ενώ συγκαταλέγεται στις 10 πρώτες χώρες στην παραγωγή 
προϊόντων τομάτας παγκοσμίως (Λοβέρδου, 2010). 
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 Τα προϊόντα της βιομηχανικής μεταποίησης της τομάτας, χωρίς να αποκλείονται και 
άλλα, είναι (Αγγίδης, 2006: 160): 
• Τοματοπολτός διαφόρων συμπυκνώσεων 
• Χυμός τομάτας και παράγωγα 
• Αποφλοιωμένη τομάτα 
• Νιφάδες αφυδατωμένης τομάτας 
• Σκόνη τομάτας 
• Κέτσαπ (παρασκευάσματα με βάση τον τοματοπολτό) 
 Με τον όρο «Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων εννοούμε τη μετατροπή ενός αγροτικού 
προϊόντος σε άλλο προϊόν το οποίο είναι κατάλληλο για κατανάλωση ή για άμεση ή μελλο-
ντική χρήση» (Σέμος, 2010: 12). 
 Στην σύγχρονη εποχή τα πρωτογενή αγροτικά προϊόντα μετατρέπονται σε τρόφιμα, 
ενώ παράλληλα προσδίδεται σ’ αυτά προστιθέμενη αξία και αυξάνει ο χρόνος και οι τρόποι 
κατανάλωσής τους (Morrison Paul, 2003). Ακόμη, βαλτώνεται η εμφάνιση με την κατάλ-
ληλη συσκευασία η οποία τα διατηρεί χωρίς αλλοιώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα για 
μελλοντική κατανάλωση (McCorriston, 1998, Hui et al., 2004,  Μπλούκας, 2004). Σε αυτή 
την προσπάθεια, η λειτουργία της μεταποίησης θέτει σε λειτουργία  όλες εκείνες τις σημα-
ντικές βιομηχανικές δραστηριότητες οι οποίες αλλάζουν τη βασική μορφή του προϊόντος, 
όπως τη μετατροπή των ζώντων ζώων σε κρέας, των φρέσκων μπιζελιών σε κατεψυγμένα ή 
κονσερβοποιημένα μπιζέλια, ή του σιταριού σε αλεύρι και τελικά σε ψωμί (Kohls & Uhl, 
2002). 
 Η συμβολή της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων παίζει σπουδαίο ρόλο τόσο 
στην αγροτική οικονομία καθ’ όσον με την μεταβολή των πρωτογενών αγροτικών προϊό-
ντων σε εδώδιμα προϊόντα-τρόφιμα, συμβάλει στη μεγαλύτερη ζήτηση και κατανάλωσή 
τους σε καλύτερες τιμές για τον παραγωγό (Καμενίδης, 2010).   
 Για τον κλάδο των προϊόντων τομάτας η Ελλάδα, αποτελεί διαχρονικά την τέταρτη 
μεγαλύτερη χώρα, όσον αφορά την επεξεργασθείσα ποσότητα νωπής τομάτας, μετά την 
Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία (ICAP, 2011). Η μεταποιητική περίοδος ξεκινάει 
τον Ιούλιο κάθε έτους και διαρκεί περίπου 4 μήνες. Η προσφορά βιομηχανικής τομάτας 
είναι άμεσα συνδεδεμένη με την καλλιέργεια, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται από εξωγε-
νείς παράγοντες, όπως τις καιρικές συνθήκες και ως εκ τούτου, καθίσταται δύσκολη η 
πρόβλεψη του μεγέθους της παραγωγής κάθε έτους. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τον 
κλάδο είναι οι τιμές της νωπής τομάτας και οι νέοι τρόποι καλλιέργειας αυτής. Το μέγεθος 
παραγωγής των τελικών προϊόντων κάθε έτους σχετίζεται και με το ύψος των αποθεμάτων 
που διατηρούν οι εταιρείες. 
 Τα γενικά συμπεράσματα που προέκυψαν από διάφορες έρευνες που έγιναν για τον 
κλάδο των προϊόντων της τομάτας στην Ελλάδα είναι τα εξής (ICAP, 2011): 
• Βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου είναι η έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. 
• Οι μεγάλου μεγέθους εταιρείες καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς και 

ασχολούνται με την παραγωγή τοματοπολτού. 

http://ajae.oxfordjournals.org/search?author1=Catherine+J.+Morrison+Paul&sortspec=date&submit=Submit
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• Κυριότερες χώρες προορισμού προϊόντων τομάτας είναι η Μεγάλη Βρετανία και η 
Ολλανδία. 

• Σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τις επεξεργασθείσες ποσότητες τομάτας είναι 
η προσφορά (συγκομιδή), σε συνδυασμό με την τιμή της πρώτης ύλης. 

• Το κόστος παραγωγής νωπής βιομηχανικής τομάτας στην Ελλάδα είναι υψηλότερο 
συγκριτικά με άλλες ανταγωνιστικές χώρες. 

 Στη μεταποίηση της βιομηχανικής τομάτας το πρώτο μέλημα της μεταποιητικής μο-
νάδας, για την ομαλή λειτουργία της, είναι ο προγραμματισμός προμήθειας της πρώτης ύλης 
από την πρωτογενή παραγωγή. Παράλληλα θα πρέπει να εντοπισθούν οι παράγοντες που 
επηρεάζουν όχι μόνο την ποιότητα του τελικού προϊόντος αλλά και τα οικονομικά στοιχεία 
της μεταποίησης (Αγγίδης, 2006). Συγκεκριμένα, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη τα παρακάτω: 
• Η δυναμικότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού της μεταποιητικής μονάδας ώστε να 

καθοριστεί με ακρίβεια, η ποσότητα της απαιτούμενης πρώτης ύλης. 
• Η ποιότητα της πρώτης ύλης η οποία αντανακλά και στην απόδοσή της σε τελικό 

προϊόν. 
• Η επάρκεια της πρώτης ύλης στην περιοχή ώστε να καθορισθεί και ο ελάχιστος 

χρόνος λειτουργίας της μονάδας.  
•  Η τιμή του πρωτογενούς προϊόντος ώστε να καθορισθεί το ύψος της αξίας της 

πρώτης ύλης και ο βαθμός συμμετοχής αυτής στο τελικό κόστος μεταποίησης. 
 Στην παρούσα εργασία διερευνάται ο επηρεασμός του κόστους μεταποίησης της βιομη-
χανικής τομάτας από συγκεκριμένους παράγοντες στη μεταποιητική μονάδα Νομικός Δ. 
Α.Β.Ε.Κ. Η συγκεκριμένη μονάδα είναι δυναμικότητας 3.500 τόνων τομάτας ημερησίως και 
αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα επεξεργασίας βιομηχανικής τομάτας στα βαλκάνια. Τα στοι-
χεία που απoτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας προέρχονται από τη συγκεκριμένη μονάδα. 

 
Μεθοδολογία ανάλυσης 
 

Η μεθοδολογία ανάλυσης περιλαμβάνει τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι το θεωρητικό 
υπόδειγμα του κόστους μεταποίησης με τον καθορισμό των μεταβλητών οι οποίες, σύμ-
φωνα με την οικονομική θεωρία επηρεάζουν το κόστος μεταποίησης. Το δεύτερο στάδιο 
είναι η περιγραφή των μεταβλητών και η αιτιολογία τους για τη συμμετοχή κάθε μιας στα 
δύο οικονομετρικά υποδείγματα και το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει τα οικονομετρικά υπο-
δείγματα, η εκτίμηση των οποίων θα δείξει το βαθμό επηρεασμού του κόστους μεταποίη-
σης της τομάτας σε τοματοπολτό και κονκασέ.  
 
Το θεωρητικό υπόδειγμα 
 

Το κόστος παραγωγής των προϊόντων, αποτελεί σημαντικό οικονομικό στοιχείο των επιχει-
ρήσεων, που δρουν στην παραγωγική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, «Κόστος μεταποίησης 
ενός αγροτικού προϊόντος καλείται το σύνολο των δαπανών που πραγματοποιούνται για την 
παραγωγή μιας μονάδος μεταποιημένου προϊόντος» (Σέμος, 2010: 146). Στο θεωρητικό 
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υπόδειγμα θα αποτελέσει και το στοιχείο που επηρεάζεται από ανεξάρτητες μεταβλητές. 
 Οι μεταποιητές τροφίμων για να μπορούν να διατηρήσουν μια ανταγωνιστική θέση 
στην αγορά, οφείλουν και προσπαθούν να μειώσουν τα κόστη, δράση η οποία συνεπάγεται 
(Chester και McCorkle, 1998: 23): α) Αποδοτική τεχνολογία, β) Συντελεστές παραγωγής 
σε ανταγωνιστικές τιμές και γ) Η αξιοποίηση της δυναμικότητας των εργοστασίων τους, να 
αγγίζει το βέλτιστο βαθμό. Σε σχετική  έρευνα (Clark, 1997), τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
τα σημαντικότερα λειτουργικά κόστη στη μεταποίηση τροφίμων είναι τα κόστη των πρώ-
των υλών και των υλικών συσκευασίας, τα οποία εκτιμούνται στο 60 -70% του συνολικού 
κόστους για το προϊόν. 
 Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνεται ότι τα θεωρητικά υποδείγματα είναι απαραίτητα 
εργαλεία στην προσπάθεια να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε τα γεγονότα τα οποία συμ-
βαίνουν στην πραγματική ζωή. Ωστόσο, τα οικονομικά φαινόμενα είναι κατά βάση στοχα-
στικά, δηλαδή περιλαμβάνουν τυχαίους παράγοντες και ο καλύτερος τρόπος να ποσοτικο-
ποιηθούν, να εκτιμηθούν και να εξαχθούν συμπεράσματα είναι με τη θεωρία της μαθημα-
τικής στατιστικής (Haavelmo, 1944). Η αρχική αυτή ιδέα, σήμερα έχει εξελιχθεί ως ημι-πα-
ραμετρική προσέγγιση, που οδηγεί σε μεθόδους εκτίμησης, όπως αυτή των ελαχίστων 
τετραγώνων (Συριόπουλος και Φίλιππας, 2010). 
 Στην παρούσα ανάλυση θα χρησιμοποιηθεί ένα δυναμικό οικονομετρικό υπόδειγμα και 
ένα στατικό για την ανάλυση χρονολογικών σειρών και τον εντοπισμό εκείνων των παρα-
γόντων που επηρεάζουν το κόστος παραγωγής των μεταποιημένων προϊόντων, συγκεκριμένα 
τοματοπολτού και κονκασέ, για τη γεωργική βιομηχανία Νομικός Δ. Α.Β.Ε.Κ, αντίστοιχα. 
 
Καθορισμός μεταβλητών 
 

Το κόστος μεταποίησης αποτελεί το κύριο συστατικό της ανάλυσης αφού συμμετέχει στο 
οικονομετρικό υπόδειγμα ως εξαρτημένη μεταβλητή η οποία, διαχρονικά, επηρεάζεται από 
τις μεταβολές των ανεξάρτητων μεταβλητών. Θεωρητικά, οι κυριότεροι παράγοντες που 
επηρεάζουν τη διαμόρφωση του ύψους του κόστους παραγωγής και αναφέρονται στη λει-
τουργία της μεταποιητικής μονάδας είναι (Σέμος, 2010): 
• Ο βαθμός αξιοποίησης της δυναμικότητας 
• Η διάρκεια λειτουργίας της μεταποιητικής μονάδας 
• Ο βαθμός απόδοσης της πρώτης ύλης και 
• Η αξία της πρώτης ύλης 
 Οι παραπάνω παράγοντες δεν είναι οι μοναδικοί και ούτε αποκλείονται οι παράγοντες 
που έχουν σχέση με τη φύση και τη μορφή του πρωτογενούς προϊόντος. 
 Ο βαθμός αξιοποίησης της δυναμικότητας είναι ένας δείκτης υψίστης σημασίας για 
μια μονάδα μεταποίησης γιατί δείχνει το βαθμό αξιοποίησης του επενδυμένου πάγιου κε-
φαλαίου. Όσο ο βαθμός αξιοποίησης της δυναμικότητας πλησιάζει προς την πλήρη αξιο-
ποίηση της εγκατεστημένης τεχνικής δυναμικότητας, τόσο θεωρητικά θα πρέπει να συμ-
βάλλει στη μείωση του κόστους μεταποίησης. Δηλαδή, υπάρχει αρνητική συσχέτιση κό-
στους μεταποίησης και βαθμού αξιοποίησης της δυναμικότητας. 
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 Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την διαμόρφωση του κόστους παραγωγής είναι 
η διάρκεια λειτουργίας της μονάδας μεταποίησης. Η διάρκεια λειτουργίας αναφέρεται ως 
παράγων επηρεασμού του κόστους μεταποίησης για το λόγο ότι πολλές μεταποιητικές 
μονάδες παρουσιάζουν μεταβλητότητα στο χρόνο λειτουργίας τους, ο οποίος εξαρτάται από 
τη χρονική διάρκεια παραγωγής της πρώτης ύλης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος λει-
τουργίας του εργοστασίου τόσο το τελικό κόστος μεταποίησης αναμένεται να είναι μειωμένο. 
Η διάρκεια λειτουργίας σε συνδυασμό και με το βαθμό αξιοποίησης της δυναμικότητας 
συμβάλλουν τα μέγιστα στη μείωση του κόστους μεταποίησης και στην περίπτωση της 
μεταβλητής αυτής έχουμε και πάλι αρνητική συσχέτιση με το κόστος μεταποίησης. 
 Ο βαθμός απόδοσης της πρώτης ύλης εκφράζει την ποσότητα του πρωτογενούς 
προϊόντος που απαιτείται για την παραγωγή μιας μονάδας τελικού προϊόντος. Δηλαδή, όσο 
ο λόγος τελικό προϊόν/πρώτη ύλη αυξάνεται τόσο το κόστος μεταποίησης μειώνεται (αρνη-
τική συσχέτιση). 
 Τέλος, η αξία της πρώτης ύλης επηρεάζει σημαντικά τη διαμόρφωση του κόστους 
μεταποίησης (Chern & Just, 1978, Gaigné & Le Mener, 2014). Μάλιστα, η σχέση Κόστους 
μεταποίησης – Αξία πρώτης ύλης είναι θετική. 
 Οι παραπάνω μεταβλητές θεωρήθηκαν ότι είναι οι πιο σημαντικές για την παρούσα 
μελέτη. Ο περιορισμός μόνο σε αυτές τις μεταβλητές έγινε για δύο λόγους: α) Λόγω έλλει-
ψης δεδομένων και για άλλες μεταβλητές και β) Λόγω έλλειψης δεδομένων για περισσότε-
ρες παρατηρήσεις (περισσότερα χρόνια). 
 
Τα οικονομετρικά υποδείγματα για την εκτίμηση του κόστους παραγωγής 
μεταποιημένων προϊόντων (Τοματοπολτού και Κονκασέ) 
 

Σύμφωνα με τον παραπάνω καθορισμό των μεταβλητών, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν 
το κόστος παραγωγής των μεταποιημένων προϊόντων μακροχρόνια, καταρτίστηκαν τα 
παρακάτω οικονομετρικά υποδείγματα με τις εξής μορφές εξισώσεων: 

 

  CTt = ‒/+α0 ‒ α1Dt ‒ α2Rt ‒ α3Ct + α4Vt + et      (1) 
και 
  CKt = ‒/+α0 ‒ α1Ct ‒ α2Dt ‒ α3Rt +α4Vt + εt       (2) 

 

 Στο οικονομετρικό υπόδειγμα (1) η εξαρτημένη μεταβλητή CTt αντιπροσωπεύει το 
κόστος παραγωγής τοματοπολτού για τα έτη 1995-2012, το οποίο αποτελεί προϊόν του 
λόγου των συνολικών δαπανών και του συνολικού παραγόμενου προϊόντος τοματοπολτού, 
ενώ οι Dt, Rt, Ct και Vt είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές του υποδείγματος για τα αντί-
στοιχα έτη. Η ανεξάρτητη μεταβλητή Dt αντιπροσωπεύει τη διάρκεια λειτουργίας του εργο-
στασίου σε ημέρες, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, η ανεξάρτητη μεταβλητή Rt το 
βαθμό απόδοσης της πρώτης ύλης σε τελικό προϊόν, η ανεξάρτητη μεταβλητή Ct το βαθμό 
αξιοποίησης της εγκατεστημένης δυναμικότητας του εργοστασίου και η ανεξάρτητη 
μεταβλητή Vt αποτελεί την αξία της πρώτης ύλης.  
 Στο οικονομετρικό υπόδειγμα (2) η εξαρτημένη μεταβλητή CKt αντιπροσωπεύει το 
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κόστος παραγωγής Κονκασέ για τα έτη 1998 – 2012, ενώ οι μεταβλητές Ct, Dt, Rt και Vt 
είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές του υποδείγματος για τα αντίστοιχα έτη, όπως διευκρινί-
στηκαν στην προηγούμενη εξίσωση. Η ανεξάρτητη μεταβλητή Ct αντιπροσωπεύει το βαθ-
μό αξιοποίησης της δυναμικότητας, η ανεξάρτητη μεταβλητή Dt τη διάρκεια λειτουργίας 
του εργοστασίου σε ημέρες, η ανεξάρτητη μεταβλητή Rt το βαθμό απόδοσης της πρώτης 
ύλης και η ανεξάρτητη μεταβλητή Vt την αξία της πρώτης ύλης. Οι παραπάνω μεταβλητές 
αναφέρονται στο κομμάτι εκείνο του εργοστασίου και της παραγωγικής διαδικασίας που 
προορίζεται για την παραγωγή του κονκασέ.  
 Ο σταθερός όρος α0 αντιπροσωπεύει το επίπεδο της εγκατεστημένης τεχνολογίας στο 
εργοστάσιο και επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τη διαμόρφωση του ύψους του κόστους παρα-
γωγής των δύο προϊόντων.  Ο διαταρακτικός όρος et εκφράζει τις μεταβολές του κόστους 
παραγωγής των δύο προϊόντων, τοματοπολτού και κονκασέ, οι όποιες δεν μπορούν να ερ-
μηνευθούν από τις ανεξάρτητες μεταβλητές.  
 Και στα δύο υποδείγματα τα πρόσημα των συντελεστών των μεταβλητών τέθηκαν 
σύμφωνα με τα αναμενόμενα από την οικονομική θεωρία.       
 

 
Εμπειρικά αποτελέσματα 
 

Δεδομένα 

Οι εξαρτημένες μεταβλητές και για τα δύο οικονομετρικά υποδείγματα είναι το κόστος 
παραγωγής €/Kg, το οποίο εκτιμήθηκε ως το πηλίκο των συνολικών δαπανών για το προϊόν 
προς τη συνολική ποσότητα του προϊόντος, τόσο για τον τοματοπολτό, όσο και για το κον-
κασέ. 
 Για τις τιμές των δεδομένων των ανεξάρτητων μεταβλητών του οικονομετρικού υπο-
δείγματος για τον τοματοπολτό (1995-2012), έγιναν οι παρακάτω εκτιμήσεις: 
• Διάρκεια λειτουργίας του εργοστασίου (με χρονική υστέρηση): Είναι οι ημέρες λει-

τουργίας του εργοστασίου, με την έναρξη της μεταποίησης μέχρι την λήξη της, σε 
σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 

• Βαθμός απόδοσης της πρώτης ύλης, είναι ο λόγος της ποσότητας σε κιλά, του έτοιμου 
προϊόντος (τοματοπολτού) που παρήχθη σε ένα έτος,  προς την ποσότητα σε κιλά της 
πρώτης ύλης (νωπή τομάτα) που χρησιμοποιήθηκε  επί 100. 

• Βαθμός αξιοποίησης της δυναμικότητας του εργοστασίου είναι ο λόγος της ποσότη-
τας κιλά έτοιμου προϊόντος (τοματοπολτού) που παρήχθη σε ένα έτος προς την ολική 
εγκατεστημένη δυναμικότητα επί 100. 

• Αξία πρώτης ύλης: κιλά πρώτης ύλης (νωπή τομάτα) επί μέση τιμή πρώτης ύλης. 
 Για τις τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών του οικονομετρικού υποδείγματος για το 
κονκασέ (1998-2012) , έγιναν οι παρακάτω εκτιμήσεις: 
• Βαθμός αξιοποίησης της δυναμικότητας του εργοστασίου, ποσότητα σε  κιλά έτοιμου 

προϊόντος (κονκασέ) προς ολική εγκατεστημένη δυναμικότητα για παραγωγή αυτού 
του προϊόντος  επί 100. 
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• Διάρκεια λειτουργίας του εργοστασίου: Είναι οι ημέρες λειτουργίας του εργοστασίου, 
με την έναρξη της μεταποίησης μέχρι την λήξη της. 

• Βαθμός απόδοσης της πρώτης ύλης: κιλά έτοιμου προϊόντος (κονκασέ) προς τα κιλά της 
πρώτης ύλης (νωπή τομάτα) που χρησιμοποιείται κατ’ έτος γι’ αυτό το προϊόν επί 100. 

• Η αξία της πρώτης ύλης: η ποσότητα σε κιλά της πρώτης ύλης (νωπή τομάτα) που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή αυτού του προϊόντος, επί μέση τιμή πρώτης ύλης. 

 
Εκτίμηση των συναρτήσεων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
 

Η εκτίμηση των επιλεγμένων συναρτήσεων, για κάθε ένα από τα εξεταζόμενα προϊόντα, 
έγινε με το οικονομετρικό πρόγραμμα Gretl1 και κάθε εξίσωση για κάθε προϊόν και με τους 
εκτιμηθέντες συντελεστές των μεταβλητών περιγράφεται παρακάτω: 
 

1.  Για το κόστος παραγωγής του τοματοπολτού: 
CTt = -27,08 + 0,06 Dt  -0,08 Rt  -0,04 Ct + 0,17 Vt 

                                         (-2,48)     (2,55)     (-2,80)   (-2,33)     (2,33) 
 

R2= 0,692                          Durbin - Watson=1,25 
 (στην παρένθεση η στατιστική t) 
 

2.  Για το κόστος παραγωγής του Κονκασέ: 
CKt = 3,24 + 0,006 Ct  - 0,01 Dt  - 0,02 Rt + 0,13 Vt 

                                        (2,08)    (1,28)      (-3,06)    (-6,37)      (4,13) 
 

R2=0,958                              Durbin - Watson= 1,27 
 (στην παρένθεση η στατιστική t) 
 

 Οι παραπάνω εκτιμηθείσες συναρτήσεις θεωρούνται ικανοποιητικές. Τα μεγέθη και     
τα πρόσημα των εκτιμηθέντων συντελεστών, είναι τα αναμενόμενα και σύμφωνα με την 
οικονομική θεωρία. 
 Για το οικονομετρικό υπόδειγμα του τοματοπολτού οι μεταβλητές, διάρκειας λειτουρ-
γίας του εργοστασίου, ο βαθμός απόδοσης της πρώτης ύλης, ο βαθμός αξιοποίησης της 
δυναμικότητας του εργοστασίου και η αξία της πρώτης ύλης είναι στατιστικά σημαντικές 
σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Η αριθμητική τιμή του συντελεστή προσδιορισμού (R2) 
για τον τοματοπολτό ισούται με 0,692, αποτέλεσμα το οποίο αποδεικνύει ότι οι διακυμάν-
σεις του κόστους παραγωγής του τοματοπολτού ερμηνεύονται από τις αντίστοιχες ανε-
ξάρτητες μεταβλητές κατά 69,2%. Για το οικονομετρικό υπόδειγμα του κονκασέ, διαπι-
στώνουμε ότι οι μεταβλητές, διάρκεια λειτουργίας του εργοστασίου, βαθμός απόδοσης της 
πρώτης ύλης και αξία της πρώτης ύλης είναι και εδώ στατιστικά σημαντικές. Η αριθμητική 

                                                 
1  Είναι ένα πακέτο λογισμικού cross-platform κυρίως για οικονομετρική ανάλυση, γραμμένο στη γλώσ-

σα προγραμματισμού C. Το όνομα του Gretl είναι ένα αρκτικόλεξο Gnu Regression, Econometrics and 
Time-series Library. 
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τιμή του συντελεστή προσδιορισμού (R2) ισούται με 0,958, αποτέλεσμα το οποίο αποδει-
κνύει ότι το κόστος παραγωγής του κονκασέ ερμηνεύεται από τις αντίστοιχες ανεξάρτητες 
μεταβλητές κατά 95,8%. 
 
Ερμηνεία αποτελεσμάτων 
 

Οι συναρτήσεις που εκτιμήθηκαν και έγιναν αποδεκτές και στην περίπτωση, του κόστους 
μεταποίησης της τομάτας σε τοματοπολτό και σε τοματάκι, κονκασέ, ερμηνεύουν σε ικα-
νοποιητικό βαθμό τις μεταβολές του κόστους μεταποίησης. 
 Συγκεκριμένα για το κόστος του τοματοπολτού, ξεκινώντας από το σταθερό όρο, ο 
οποίος θεωρητικά εκφράζει το επίπεδο της τεχνολογίας του εργοστασίου, έχει αρνητική 
συσχέτιση γεγονός που σηματοδοτεί ότι ο τεχνολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται, 
μακροχρόνια, μειώνει το κόστος μεταποίησης. 
 Ο εκτιμηθείς συντελεστής της μεταβλητής της διάρκειας λειτουργίας βρέθηκε να έχει 
πρόσημο αντίθετο από το αναμενόμενο και φυσικά αποτελεί παράγοντα αύξησης του κό-
στους μεταποίησης.  Η εξέλιξη αυτή ερμηνεύεται με την παρατήρηση ότι κατά την αρχή 
και το τέλος της περιόδου και ενώ το εργοστάσιο λειτουργεί, η ικανοποίηση των απαιτή-
σεων της μονάδος είναι μεγάλες ενώ η πρώτη ύλη δεν επαρκεί. Επομένως ένα μεγάλο μέ-
ρος της διάρκειας λειτουργίας δεν αποδίδει τα αναμενόμενα, με αποτέλεσμα να αυξάνει τις 
συνολικές δαπάνες σε σχέση με το παραγόμενο προϊόν και κατά συνέπεια και το κόστος 
παραγωγής του τοματοπολτού. Η ίδια εξήγηση μπορεί να δοθεί και για το θετικό πρόσημο 
της μεταβλητής του βαθμού αξιοποίησης της δυναμικότητας στη δεύτερη εξίσωση, αν και 
ο εκτιμηθείς συντελεστής της μεταβλητής αυτής είναι στατιστικά μη σημαντικός. Οι μετα-
βλητές της απόδοσης και της ικανοποίησης της δυναμικότητας και στις δύο συναρτήσεις 
κόστους, δίνουν το στίγμα ότι συμβάλλουν, στη μείωση του κόστους μεταποίησης με μικρό 
ποσοστό μεν αλλά σημαντικό όπως φαίνεται και από τις εξισώσεις.  
 
Στατιστικοί έλεγχοι 
 

Για τον έλεγχο της κανονικότητας διατυπώθηκαν δύο υποθέσεις, η μηδενική (null hypo-
thesis) και η εναλλακτική (alternative hypothesis) ως εξής και για τα δύο οικονομετρικά 
υποδείγματα: 
• Η0: Τα κατάλοιπα ακολουθούν την κανονική κατανομή (κατανέμονται κανονικά) 
• Η1: Τα κατάλοιπα δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή (δεν κατανέμονται 

κανονικά) 
 Από τον έλεγχο της κανονικότητας των καταλοίπων διαπιστώθηκε ότι, το p-value 
είναι 0,63 > 0,05 για τον τοματοπολτό και το p-value είναι 0,09 > 0,05 για το κονκασέ. Δη-
λαδή, ισχύει η υπόθεση H0 και στις δύο περιπτώσεις και απορρίπτεται η εναλλακτική 
υπόθεση, όποτε δεν υπάρχει πρόβλημα κανονικότητας και τα κατάλοιπα κατανέμονται 
σύμφωνα με την κανονική κατανομή. 
 Στην συνέχεια, υποβλήθηκαν οι μεταβλητές σε έλεγχο συσχέτισης (πίνακες 4.1 και 
4.2) όπου παρατηρείτε ότι δεν αντιμετωπίζεται πρόβλημα συσχέτισης αφού και οι τέσσερις 
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τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών του οικονομετρικού υποδείγματος που επηρεάζουν το 
κόστος παραγωγής του τοματοπολτού είναι μικρότερες σε απόλυτες τιμές του 0,90. Το ίδιο 
συμβαίνει και στο οικονομετρικό υπόδειγμα για το κόστος παραγωγής του κονκασέ, όπου 
δεν αντιμετωπίζεται πρόβλημα συσχέτισης. 
 Επιπλέον και στα δύο οικονομετρικά υποδείγματα, ο έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας 
έγινε με τον έλεγχο White. Διαπιστώθηκε ότι και για τα δύο οικονομετρικά υποδείγματα 
δεν υπάρχει πρόβλημα ετεροσκεδαστικότητας, αφού για το υπόδειγμα του τοματοπολτού 
το p-value ανέρχεται σε 0,271176 > 0,05 και στο υπόδειγμα του κονκασέ το p-value ανέρ-
χεται σε 0,309798 > 0,05. Επίσης, δεν υπάρχει πρόβλημα πολυσυγγραμικότητας ούτε στο 
οικονομετρικό υπόδειγμα του τοματοπολτού, ούτε στο υπόδειγμα του κονκασέ, εφόσον 
όλες οι εξεταζόμενες τιμές είναι μικρότερες του 10.0. 
  

Συντελεστές συσχέτισης, χρησιμοποιώντας τις παρατηρήσεις 1995 – 2012 
5% κριτική τιμή (δικατάληκτη) = 0,4683 για n = 18 

 

Πίνακας 4.1. Έλεγχος συσχέτισης για τοματοπολτό  
  

Ct  Dt Rt Vt  
1,0000 0,6403 -0,1497 0,8680 Ct  

 1,0000 0,0260 0,5720 Dt 
  1,0000 -0,2560 Rt 
   1,0000 Vt 

 
Συντελεστές συσχέτισης, χρησιμοποιώντας τις παρατηρήσεις 1998 – 2012 

5% κριτική τιμή (δικατάληκτη) = 0,5140 για n = 15 
 
Πίνακας 4.2. Έλεγχος συσχέτισης για κονκασέ 
 

Ct Dt Rt Vt  
1,0000 0,7825 -0,7234 0,7585 Ct 

 1,0000 -0,4603 0,5808 Dt 
  1,0000 -0,8723 Rt 
   1,0000 Vt 

 
 Τέλος, στον έλεγχο λάθους εξειδίκευσης με το RESET τεστ του Ramsey, Διαπιστώ-
θηκε ότι, δεν υπάρχει πρόβλημα εξειδίκευσης και ευστάθειας των συντελεστών ούτε στο 
οικονομετρικό υπόδειγμα του τοματοπολτού, ούτε του κονκασέ, αφού p-value = 0,063 > 
0,05 και p-value = 0,397574 > 0,05 και για τα δύο οικονομετρικά υποδείγματα αντίστοιχα. 
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Συμπεράσματα – προτάσεις  
 

Η παρούσα έρευνα στηρίχτηκε σε δεδομένα και τους ισολογισμούς που προήλθαν από την 
εταιρεία της Νομικός Δ. Α.Β.Ε.Κ. Στην συνέχεια, αναλύοντας τα δεδομένα με τη βοήθεια 
οικονομετρικών μοντέλων και με την εφαρμογή της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων 
(Ordinary Least Squares) μέσω του οικονομετρικού πακέτου Gretl και για τα δύο προϊόντα 
που αναφέρθηκαν, προέκυψαν τα παραπάνω αποτελέσματα από τα οποία μπορούν να 
εξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 
1) Για το προϊόν του τοματοπολτού οι μεταβλητές που συμβάλουν στη μείωση  του κό-
στους παραγωγής του, είναι: ο βαθμός αξιοποίησης της δυναμικότητας του εργοστασίου 
και ο βαθμός απόδοσης της πρώτης ύλης. Αντιθέτως, η μεταβλητή της διάρκειας λειτουρ-
γίας του εργοστασίου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και η μεταβλητή της αξίας της 
πρώτης ύλης συμβάλλουν θετικά στο κόστος παραγωγής κατά (+6,4%) και (+17,96%) 
αντίστοιχα. Από τις αρνητικές τιμές, αυτή που παρουσιάζει μεγαλύτερο ποσοστό είναι ο 
βαθμός απόδοσης της πρώτης ύλης με -8,9%. Η τιμή της μεταβλητής βαθμός αξιοποίησης 
της δυναμικότητας του εργοστασίου συγκέντρωσε το ποσοστό της τάξης των -4,84% ποσο-
στιαίων μονάδων.   
2) Για το προϊόν του κονκασέ οι μεταβλητές που επηρεάζουν αρνητικά το κόστος παρα-
γωγής του είναι: η διάρκεια λειτουργίας του εργοστασίου και ο βαθμός απόδοσης της πρώ-
της ύλης. Αντιθέτως, η αξία της πρώτης ύλης συμβάλλει θετικά στο κόστος παραγωγής 
κατά (+13,67%). Από τις αρνητικές τιμές, αυτή που παρουσιάζει μεγαλύτερο ποσοστό 
είναι ο βαθμός απόδοσης της πρώτης ύλης με -2,81%. Η τιμή της μεταβλητής διάρκεια λει-
τουργίας του εργοστασίου συγκέντρωσε ένα μικρότερο ποσοστό της τάξης των -1,41% 
ποσοστιαίων μονάδων. 
 Συνοψίζοντας, από τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας καταλήξαμε στο τελικό 
συμπέρασμα, ότι οι σημαντικότερες μεταβλητές που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τόσο το 
κόστος παραγωγής του τοματοπολτού, όσο και το κόστος παραγωγής του κονκασέ είναι η 
μεταβλητή της αξίας της πρώτης ύλης. Επιπλέον, από την άλλη πλευρά οι ανεξάρτητες με-
ταβλητές, όπως ο βαθμός απόδοσης της πρώτης ύλης, η διαφορά της διάρκειας λειτουργίας 
του εργοστασίου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και ο βαθμός αξιοποίησης της δυ-
ναμικότητας του εργοστασίου επιδρούν με μικρότερα μεγέθη στο κόστος παραγωγής του 
τοματοπολτού. Για το κόστος παραγωγής του κονκασέ, οι μεταβλητές που επιδρούν με μι-
κρότερα μεγέθη σε αυτό είναι ο βαθμός απόδοσης της πρώτης ύλης και η διάρκεια λειτουρ-
γίας του εργοστασίου. 
 Βάσει των παραπάνω συμπερασμάτων, που προέκυψαν από την ανάλυση των αποτε-
λεσμάτων για τη γεωργική βιομηχανία Νομικός Δ. Α.Β.Ε.Κ, ακολουθούν οι παρακάτω 
προτάσεις: 
1) Για να επέλθει μείωση στο κόστος παραγωγής του τοματοπολτού, η  Νομικός Δ. 
Α.Β.Ε.Κ με την ήδη υπάρχουσα τεχνολογία, οφείλει να χρησιμοποιήσει στο μέγιστο βαθμό 
την αξιοποίησης της δυναμικότητας του εργοστασίου της, ώστε να μην υπάρξει μη αξιο-
ποιηθείσα υποδομή η οποία θα εξακολουθεί να προσθέτει σταθερές δαπάνες στην επιχεί-



Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας 

 

- 354 - 

ρηση, οι οποίες θα επιμερίζονται στην παραχθείσα ποσότητα του προϊόντος. 
2) Ακόμη για τη μείωση στο κόστος παραγωγής του τοματοπολτού, η Νομικός Δ. 
Α.Β.Ε.Κ μπορεί να αυξήσει την απόδοση της πρώτης ύλης, μέσω της τεχνολογικής εξέλι-
ξης η οποία θα συμβάλλει στην παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας τελικού προϊόντος από 
δεδομένη ποσότητα πρώτης ύλης.     
3) Για να επέλθει μείωση στο κόστος παραγωγής του κονκασέ, η Νομικός Δ. Α.Β.Ε.Κ, 
οφείλει να οδηγηθεί σε τεχνολογική εξέλιξη, η οποία θα συμβάλλει στην παραγωγή μεγα-
λύτερης ποσότητας τελικού προϊόντος από δεδομένη ποσότητα πρώτης ύλης. Δηλαδή 
ουσιαστικά, αυξάνοντας το βαθμό απόδοσης της πρώτης ύλης. 
4) Ακόμη, για τη μείωση του κόστους παραγωγής του κονκασέ, η Νομικός Δ. Α.Β.Ε.Κ 
μπορεί να αυξήσει την ποσότητα της πρώτης ύλης και τις επιπλέον δραστηριότητες, όπως 
να συσκευάζει κονκασέ σε διάφορα μεγέθη συσκευασίας, ανάλογα με τη ζήτηση στην αγο-
ρά. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να απαιτεί κάποιες επιπλέον επενδύσεις, είναι όμως πο-
λύ σημαντική για την επέκταση του χρόνου λειτουργίας της.   
5) Στα παραπάνω δύο υποδείγματα θα μπορούσαν να προστεθούν και άλλες μεταβλητές 
που επηρεάζουν το κόστος παραγωγής των μεταποιημένων προϊόντων, όπως είναι η οργά-
νωση της παραγωγής και η παραγωγικότητα της ανθρώπινης εργασίας. 
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Περίληψη  
 

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να μελετήσει την επίδραση της αποτελεσματικής εφαρ-
μογής του συστήματος HACCP στη λειτουργική απόδοση και στις ανταγωνιστικές ικανό-
τητες των επιχειρήσεων τροφίμων πάνω στις οποίες βασίζονται για να αποκτήσουν αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα. Για το σκοπό αυτό διεξήχθη μια έρευνα σε επιχειρήσεις τροφίμων 
μέσω ενός ερωτηματολογίου. Τα πρωτογενή δεδομένα αναλύθηκαν στατιστικά μέσω του 
Statistical Package for Social Scientists (SPSS). Αρχικά εφαρμόστηκε η Διερευνητική Πα-
ραγοντική Ανάλυση (Exploratory Factor Analysis, EFA) κι έπειτα η Επιβεβαιωτική Παρα-
γοντική Ανάλυση (Confirmatory Factor Analysis, CFA). Επιπλέον, διεξήχθη η Ανάλυση 
Δομικών Εξισώσεων (Structural Equation Modeling, SEM) για να ελεγχθούν οι ερευνη-
τικές υποθέσεις. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης δείχνουν μια θετική και στατιστικά 
σημαντική σχέση μεταξύ της αποτελεσματικής εφαρμογής του HACCP (αξιολογήθηκε από 
το βαθμό επίτευξης των στόχων του συστήματος όπως είναι ο προσδιορισμός, η αξιολόγη-
ση και ο έλεγχος κινδύνων) και της λειτουργικής απόδοσης των επιχειρήσεων τροφίμων. 
Ωστόσο, η ανταγωνιστική απόδοση έδειξε να επηρεάζεται άμεσα μόνο από την λειτουργική 
απόδοση.  
 
Λέξεις-κλειδιά: Ασφάλεια τροφίμων, HACCP, Λειτουργική απόδοση, Ανταγωνιστική από-
δοση. 
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Abstract 
 

The role of the food safety system in the operational performance and 
competitiveness of food companies 

 
The purpose of this paper is to explore the impact of the effective implementation of the 
HACCP system on the operational performance and competitive performance of certified 
food manufacturing companies. A research project was carried out in 335 HACCP certified 
food companies. Exploratory factor analysis followed by confirmatory factor analysis is 
applied to validate the latent factors of the proposed model. Moreover, structural equation 
modelling is applied in order to investigate the relations between these factors. The results 
show a positive and significant relationship between the effective implementation of the 
HACCP system and operational performance of certified food companies. However, the 
competitive performance is effected directly only by the operational performance.   
 
Key-words: Food safety, HACCP, Operational performance, Competitive performance. 

 
Εισαγωγή 
 

Ο κλάδος των τροφίμων είναι ένας δυναμικός κλάδος που έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα 
τελευταία χρόνια σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, η ανταγωνιστική του θέση συνεχώς αμφι-
σβητείται (European Commission, 2011). Πολλοί υποστηρίζουν πως η υιοθέτηση και εφαρ-
μογή συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις τροφίμων 
να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην εγχώρια αλλά και διεθνή αγορά (Djordjevic et al., 
2011). Το σημαντικότερο σύστημα ασφάλειας τροφίμων που χρησιμοποιείται σήμερα από 
τις επιχειρήσεις τροφίμων είναι το HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point). 
Πρόκειται για μια συστηματική προσέγγιση για την αναγνώριση, την αξιολόγηση και τον 
έλεγχο των κινδύνων που υπεισέρχονται σε όλα τα στάδια παραγωγικής τροφίμων. Ως σύ-
στημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, πλαισιώνεται από τεκμηριωμένες διαδικασίες, 
πολιτικές και πρακτικές (Mazzocco, 1996; Griffith et al., 2010), ενώ αποτελεί μέρος του 
συνολικού συστήματος διοίκησης ποιότητας μιας επιχείρησης.   
 Ενώ η εφαρμογή του συστήματος HACCP είναι ευρεία από τις επιχειρήσεις του κλά-
δου των τροφίμων, η μελέτη του κατά πόσο επηρεάζει την απόδοση αυτών των επιχειρή-
σεων είναι περιορισμένη. Αρκετοί ερευνητές προσπάθησαν να κατανοήσουν πώς η εφαρ-
μογή συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας βοηθά τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις εσω-
τερικές λειτουργικές τους διαδικασίες. Όμως, η μελέτη για την αποτελεσματική εφαρμογή 
του συστήματος HACCP και η συνεισφορά του στην λειτουργική απόδοση των επιχειρή-
σεων τροφίμων δεν είναι επαρκής. 
 Όσον αφορά την ανταγωνιστική απόδοση των επιχειρήσεων, οι ανταγωνιστικές τους 
ικανότητες όπως η πρόσβαση στις αγορές, το κόστος των προϊόντων, η ευελιξία τους και ο 
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χρόνος εξυπηρέτησης είναι παράγοντες που έχουν αναλυθεί σε πολλές ερευνητικές εργα-
σίες (Ward et al., 1995; Vickery et al., 1997; Jayaramet et al., 1999; Kathuria, 2000). 
  Οι Kafetzopoulos et al. (2013) προτείνουν περισσότερη έρευνα σχετικά με το στρατηγι-
κό προσανατολισμό μιας επιχείρησης προς την ασφάλεια των παραγόμενων τροφίμων και τη 
σχέση του με την ανταγωνιστικότητα και τη συνολική απόδοση της επιχείρησης. Τα απoτε-
λέσματα αυτά, μπορούν να προσθέσουν νέα δεδομένα στην υπάρχουσα αξιολόγηση των 
συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Επιπλέον, ο Brad (2008) προτείνει μια 
μεγάλης κλίμακας έρευνα που να αφορά όλα τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν την ανταγω-
νιστικότητα μιας επιχείρησης, ενώ οι  Benner and Veloso (2008) και Sampaio et al. (2009) 
υποστηρίζουν ότι πρέπει να διεξαχθούν επιπλέον έρευνες με σκοπό να προσδιοριστεί η επί-
δραση των πρακτικών ποιότητας στην απόδοση και την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης.  
 Με βάση τα παραπάνω, σκοπός αυτής της μελέτης είναι να προσδιορίσει την επί-
δραση της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος HACCP στη λειτουργική και 
ανταγωνιστική απόδοση των επιχειρήσεων τροφίμων. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, 
διεξήχθη εμπειρική έρευνα για τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων με τη χρήση ερωτημα-
τολογίου σε 335 επιχειρήσεις τροφίμων της Ελλάδας που εφαρμόζουν το σύστημα 
HACCP. Όλες οι μετρήσιμες μεταβλητές υπολογίστηκαν με την κλίμακα Likert και τα δε-
δομένα αναλύθηκαν στατιστικά μέσω του Statistical Package for Social Scientists (SPSS). 
Αρχικά εφαρμόστηκε η Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (Exploratory Factor Ana-
lysis, EFA) κι έπειτα η Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση (Confirmatory Factor Ana-
lysis, CFA). Επιπλέον, διεξήχθη η Ανάλυση Δομικών Εξισώσεων (Structural Equation Mo-
deling, SEM) για να ελεγχθούν οι ερευνητικές υποθέσεις.  
 

 
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
 

Πολλοί συγγραφείς όπως οι Cianfrani et al. (2004), Psomas et al. (2013) και Kafetzopoulos 
et al. (2013) ορίζουν ως «αποτελεσματικότητα», το βαθμό στον οποίο τα εξερχόμενα μιας 
διαδικασίας εκπληρώνουν τους προδιαγεγραμμένους στόχους. Είναι δηλαδή ο βαθμός στον 
οποίο μια διαδικασία έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όσον αφορά το σύστημα HACCP, ο 
οδηγός "Guidance to governments on the application of HACCP in small and/or less-devel-
oped food businesses" που εκδόθηκε από την Υπηρεσία ποιότητας τροφίμων του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφί-
μων (FAO) το 2007, αναφέρει ότι το HACCP είναι ένα σύστημα οι στόχοι του οποίου είναι 
ο προσδιορισμός, η αξιολόγηση και ο έλεγχος των κινδύνων που είναι σημαντικοί για την 
ασφάλεια των τροφίμων (FAO/WHO, 2007). Ένα πλήθος ακόμη ερευνητών σε επιστη-
μονικά τους άρθρα (Van der Spiegel et al., 2004; Manning and Baines, 2004; Burlingame 
and Pineiro, 2007; Surak, 2007; Trienekens and Zurbier, 2008; Kafetzopoulos et al., 2013) 
υποστηρίζουν ότι το HACCP είναι μια συστηματική προσέγγιση που έχει ως στόχους την 
αναγνώριση, την εκτίμηση-αξιολόγηση και τον έλεγχο όλων εκείνων των κινδύνων που 
είναι σημαντικοί για την ασφάλεια των τροφίμων. Για τον προσδιορισμό των μετρήσιμων 
μεταβλητών των στόχων του συστήματος HACCP που υιοθετήθηκαν στην παρούσα με-
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λέτη, έγινε σε βάθος ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ώστε να εντοπιστούν οι δείκτες μέ-
τρησης που πρότειναν και χρησιμοποίησαν προηγούμενοι ερευνητές για να αξιολογήσουν 
την αποτελεσματικότητα του συστήματος HACCP σε επιχειρήσεις τροφίμων. Η επιλογή 
των δεικτών προήλθε από τις εργασίες των Wallace and Powell (2005), FAO/WHO (2007), 
Luning et al. (2008), Kafetzopoulos et al. (2013) και Kafetzopoulos and Gotzamani (2014) 
(Παράρτημα). 
 Οι Kaplan and Norton (1992) πιστεύουν πως δεν είναι αξιόπιστη μόνο η παραδοσιακή 
μέτρηση της οικονομικής απόδοσης μιας επιχείρησης. Θεωρούν πως απαιτείται η αξιολό-
γηση της λειτουργικής απόδοσης που σχετίζεται με την ικανοποίηση του πελάτη, τις εσω-
τερικές διεργασίες και την προώθηση της καινοτομίας και η οποία τελικά οδηγεί σε 
βελτίωση της οικονομικής απόδοσης. Η λειτουργική απόδοση συνήθως αναφέρεται στα με-
τρήσιμα στοιχεία των εξερχομένων από τις διεργασίες μιας επιχείρησης, όπως είναι η 
παραγωγικότητα, οι εσωτερικές λειτουργίες της κτλ. και επηρεάζει την απόδοση μιας επι-
χείρησης που σχετίζεται με την ικανοποίηση του πελάτη και το μερίδιο αγοράς (Voss et al., 
1997). Στην παρούσα μελέτη, οι μετρήσιμες μεταβλητές της λειτουργικής απόδοσης προ-
ήλθαν από τις εργασίες των Lakhal et al. (2006), Su et al., (2008) και Jitpaiboon and Rao 
(2007) (Παράρτημα). 
 Οι Sarmiento et al. (2007), Jayaram et al. (1999) και Kathuria (2000) έχουν δηλώσει 
πως οι ανταγωνιστικές ικανότητες μιας επιχείρησης εκφράζονται με όρους πρόσβασης στις 
αγορές, κόστους προϊόντων, ευελιξίας και χρόνου εξυπηρέτησης. Όταν μια επιχείρηση επι-
λέγει “χαμηλό κόστος” ως προτεραιότητά της, δίδει έμφαση στη μείωση του κόστους της 
μονάδας προϊόντος, των υλικών ή της αποθήκευσης (Ward et al., 1995). Η “ευελιξία” δίδει 
έμφαση στη συντόμευση του κύκλου εισαγωγής νέων προϊόντων, στη μείωση του χρόνου 
προετοιμασίας της παραγωγής και της αλλαγής προϊόντων στις γραμμές επεξεργασίας. 
“Πρόσβαση στις αγορές” είναι η ικανότητα που έχει μια επιχείρηση να διεισδύει σε νέες ή 
υπάρχουσες αγορές με το μικρότερο δυνατό κόστος. Τέλος, ο “χρόνος” αναφέρεται στην 
έκταση κατά την οποία ένας οργανισμός είναι ικανός να εισάγει στην αγορά νέα ή υπάρχο-
ντα προϊόντα πιο γρήγορα από τους κύριους ανταγωνιστές της. Οι μετρήσιμες μεταβλητές 
“κόστος”, “ευελιξία”, “πρόσβαση στις αγορές” και “χρόνος” έχουν χρησιμοποιηθεί και σε 
προηγούμενες μελέτες των Jayaram et al. (1999), Kathuria (2000) και Sarmiento et al. 
(2007) για να μετρήσουν την ανταγωνιστική απόδοση μιας επιχείρησης (Παράρτημα). 
 
 

Ανάπτυξη των ερευνητικών υποθέσεων  
 

Για να αυξήσει την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα μια επιχείρηση, αλλά και 
την ικανοποίηση των πελατών της, αναπτύσσει και υιοθετεί συστήματα διοίκησης της 
ποιότητας (Magd, 2008). Τα αποτελεσματικά συστήματα διοίκησης ποιότητας διευθετούν 
την ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων, αλλά και των διαδικασιών μιας επιχείρησης. Η 
μη αποτελεσματική εφαρμογή τους προκαλεί αστοχίες, προβλήματα στην ασφάλεια και την 
ποιότητα, απώλεια υλικών, αυξημένο κόστος και παράπονα πελατών. Το σύστημα HACCP 
θεωρείται παγκοσμίως ως ένα αποτελεσματικό μέσο για τη διαχείριση της ασφάλειας των 
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τροφίμων (Loc, 2006), ενώ ένας σημαντικός αριθμός άρθρων επιβεβαιώνει τα πλεονεκτή-
ματα της εφαρμογής του. Τα πλεονεκτήματα αυτά περιλαμβάνουν τη βελτιωμένη λειτουρ-
γική απόδοση (FAO/WHO, 2007) αλλά και τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτή-
ματος (Mazzocco, 1996). Ο Mazzocco (1996) επισημαίνει σημαντικά πλεονεκτήματα μετά 
την εφαρμογή του HACCP στις επιχειρήσεις, που αφορούν το κόστος παραγωγής. Ο Bolat 
(2002) ανέφερε σημαντική θετική επίδραση του HACCP στη διοίκηση της παραγωγής, ενώ 
οι Cao et al. (2004) υπογράμμισαν τη θετική επίδρασή του στις εξαγωγές των επιχειρή-
σεων. Οι Kuman and Budin (2006) δήλωσαν ότι το σύστημα HACCP τροποποιεί τις διερ-
γασίες και τα βιομηχανικά εξαρτήματα με σκοπό να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους στα 
τρόφιμα και να μειώσει το ρίσκο και τις επιστροφές των προϊόντων. Ο Loc (2006) επισή-
μανε την καλύτερη χρήση των πόρων, την εγκυρότερη ανταπόκριση σε προβλήματα ασφά-
λειας και την καλύτερη αξιοπιστία των προϊόντων. Η εφαρμογή ενός συστήματος HACCP 
μπορεί να είναι μέρος της στρατηγικής μάρκετινγκ μιας επιχείρησης, διότι δημιουργεί θετι-
κή εικόνα στα μάτια των καταναλωτών, αυξάνει τις ευκαιρίες στις αγορές και επιφέρει υψη-
λότερα κέρδη (Sikora and Strada, 2006). Οι Khatri and Collins (2007) ανέφεραν μείωση στα 
σκάρτα προϊόντα, μείωση στα παράπονα των πελατών, βελτιωμένη υγιεινή και αύξηση των 
πωλήσεων. Πολλοί ακόμη συγγραφείς μέσα από τις έρευνές τους κατέληξαν πως η εφαρμογή 
ενός συστήματος ασφάλειας όπως το HACCP, συνεισφέρει στη βελτίωση μιας επιχείρησης 
τροφίμων με το να βελτιώνει την ποιότητα της παραγωγής και του προϊόντος, μειώνοντας τα 
σκάρτα προϊόντα, μειώνοντας το κόστος και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και 
παραγωγικότητα της επιχείρησης (Scott et al., 2009). Οι Antony et al. (2002) αναφέρουν ότι 
τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του συστήματος HACCP είναι παρόμοια με τα πλεονε-
κτήματα από την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Τα πλεονεκτήματα αυτά περι-
λαμβάνουν βελτιωμένη επικοινωνία στον οργανισμό, αυξημένη παραγωγικότητα, βελτιωμένη 
ποιότητα των προϊόντων, βελτιωμένες εσωτερικές διεργασίες, αυξημένες πωλήσεις, αυξη-
μένη ικανοποίηση των πελατών, μειωμένο κόστος και βελτιωμένη διαθεσιμότητα των προϊό-
ντων.  Οι Trienekens and Zurbier (2008) θεωρούν ότι τα συστήματα διαχείρισης της ποιοτη-
τας συνεισφέρουν στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης διαμέσου της θετικής επίδρασής 
τους στην ποιότητα της παραγωγής, της μείωσης του κόστους αλλά και των πλεονεκτημάτων 
που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Στην αλυσίδα των τροφίμων, το 
κόστος των συναλλαγών μειώνεται, ενώ η ιχνηλασιμότητα βελτιώνεται λόγω των εγγράφων 
που επιβάλλονται χάρη σε αυτά τα συστήματα. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, μπορούν 
να διατυπωθούν οι επόμενες ερευνητικές υποθέσεις. 
 

Η.1 Η αποτελεσματικότητα του συστήματος ασφάλειας των τροφίμων HACCP έχει θετική 
επίδραση στη λειτουργική απόδοση των επιχειρήσεων τροφίμων. 

 

Η.2 Η αποτελεσματικότητα του συστήματος ασφάλειας των τροφίμων HACCP έχει θετική 
επίδραση στην ανταγωνιστική απόδοση των επιχειρήσεων τροφίμων. 

 

 Η διαχείριση ποιότητας είναι ένας τρόπος για τη διαφοροποίηση ενός προϊόντος από 
τα ανταγωνιστικά προϊόντα (Porter, 1980). Έτσι, η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας 
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έχει αναγνωριστεί ως ένας στρατηγικός στόχος των σύγχρονων επιχειρήσεων (Zhang, 
2001). Σκοπός της εφαρμογής των πρακτικών διοίκησης της ποιότητας από τις επιχειρήσεις 
είναι η βελτίωση της λειτουργικής και οικονομικής απόδοσής τους, αλλά και η απόκτηση 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Su et al., 2008). Ένα προϊόν που υπερβαίνει την ποιό-
τητα των ανταγωνιστικών προσφορών, προσφέρει μια σταθερή αύξηση του μεριδίου αγο-
ράς και βελτιώνει την αντίληψη του πελάτη για το προϊόν αυτό (Deming, 1986). Οι Heskett 
et al. (1997) αναφέρουν ότι με βελτιωμένη τη λειτουργική απόδοση, τα προϊόντα που 
προσφέρει μια επιχείρηση γίνονται πιο ελκυστικά για τους πελάτες της και η επιχείρηση 
επιτυγχάνει καλύτερη ανταγωνιστική απόδοση. Παρόμοια, οι Handfield et al. (1998) επι-
σημαίνουν ότι η μείωση των σκάρτων προϊόντων και η βελτίωση της παραγωγικότητας 
βελτιώνει την ποιότητα του προϊόντος και αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. 
Γενικά, κυριαρχεί η άποψη πως η βελτίωση της ποιότητας ενός προϊόντος, έχει ως αποτέλε-
σμα τη βελτίωση του περιθωρίου κέρδους και/ή του μεριδίου της αγοράς μιας επιχείρησης 
και την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητάς της. Με βάση τα παραπάνω μπορεί να διατυ-
πωθεί η επόμενη ερευνητική υπόθεση. 
 

Η.3 Η λειτουργική απόδοση έχει θετική επίδραση στην ανταγωνιστική απόδοση των 
επιχειρήσεων τροφίμων. 

 

 Το Σχήμα 1 απεικονίζει γραφικά το μοντέλο έρευνας και τις ερευνητικές υποθέσεις 
της παρούσας μελέτης. 

 

 
 

Σχήμα 1: Το μοντέλο έρευνας και οι ερευνητικές υποθέσεις 
 

 
Ερευνητική μεθοδολογία 
 

Το δείγμα των επιχειρήσεων που συμμετείχε στην παρούσα έρευνα αποτελούνταν από 
1000 τυχαία επιλεγμένες Ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων που εφαρμόζουν το σύστημα 
HACCP. Οι επιχειρήσεις αυτές, με βάση το αντικείμενο των εργασιών τους, κατηγοριο-
ποιήθηκαν σε τρεις τομείς: (α) στον τομέα της διατροφής, όπου περιλαμβάνονται επιχει-
ρήσεις παραγωγής και επεξεργασίας των τροφίμων, (β) στον τομέα αγροτικών προϊόντων 
όπου περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις συσκευασίας, τυποποίησης και εμπορίας των αγρο-

Ανταγωνιστική
Απόδοση

Aποτελεσματικότητα
HACCP

Λειτουργική
ΑπόδοσηΗ1

Η2

Η3
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τικών προϊόντων και (γ) σε αυτόν της επιχειρήσεις παραγωγής των ποτών και αναψυκτι-
κών. Για τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων δημιουργήθηκε από τους συγγραφείς ένα 
ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 15 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις επιλέχθηκαν μέσω μιας 
διαδικασίας πολλών σταδίων (βιβλιογραφική ανασκόπηση, κρίση από ειδικούς στο σύ-
στημα HACCP και πανεπιστημιακούς, και πιλοτική εφαρμογή σε 38 επιχειρήσεις τροφί-
μων). Όλες οι ερωτήσεις μετρήθηκαν με την 7βάθμια κλίμακα Likert. Το ερωτηματολόγιο 
στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 1000 επιχειρήσεις απευθυνόμενο στον υπεύθυνο 
ποιότητας ή στο διευθυντή της επιχείρησης που εμπλέκεται στα συστήματα ποιότητας, ώστε 
να αντιπροσωπεύονται οι αντιλήψεις της διοίκησης γύρω από το σύστημα HACCP. Τα 
ερωτηματολόγια παραλήφθηκαν σε 2 φάσεις και τελικά έγκυρα ήταν 335 ερωτηματολόγια 
(220 από την πρώτη φάση και 115 από τη δεύτερη), ποσοστό 33,5%. Για τον έλεγχο 
μεροληψίας άρνησης απάντησης (non-response bias) χρησιμοποιήθηκε το Mann-Whitney 
τεστ (Field, 2005), ώστε να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν διαφορές στις απαντήσεις μεταξύ 
των 2 φάσεων παραλαβής των ερωτηματολογίων (Fotopoulos and Psomas, 2009). Επιπλέον, 
συγκρίθηκαν οι επιχειρήσεις που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο με αυτές που δεν ανταπο-
κρίθηκαν στην έρευνα, ως προς τα χαρακτηριστικά του προφίλ τους. Αυτές οι συγκρίσεις δεν 
έδειξαν καμιά σημαντική διαφορά, καταλήγοντας έτσι στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει 
μεροληψία άρνησης απάντησης. Τα δεδομένα αναλύθηκαν στατιστικά μέσω των στατιστικών 
πακέτων SPSS και AMOS 6. Αρχικά εφαρμόστηκε η Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση 
(Exploratory Factor Analysis, EFA) ώστε να αποκαλυφθούν οι βασικές δομές των αρχικών 
μεταβλητών, με άλλα λόγια οι λανθάνοντες παράγοντες (latent factors). Έπειτα διεξήχθη η 
Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση (Confirmatory Factor Analysis, CFA) για να 
προσδιοριστεί εάν ο αριθμός των λανθανόντων παραγόντων και οι φορτώσεις (loadings) των 
μετρήσιμων μεταβλητών σε αυτούς, επιβεβαιώνουν την υπάρχουσα θεωρία (Narayan et al., 
2008). Τέλος, διεξήχθη η Ανάλυση Δομικών Εξισώσεων (Structural Equation Modeling, 
SEM) ώστε να ελεγχθούν οι ερευνητικές υποθέσεις.  
 

 
Ανάλυση δεδομένων και αποτελέσματα 
 

Το προφίλ των επιχειρήσεων τροφίμων της έρευνας 
 

Ποσοστό 59% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα είναι διατροφής, 
23% επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων και 18% επιχειρήσεις ποτών. Η μεγάλη πλειοψη-
φία από αυτές (218), περίπου το 64%, εφαρμόζουν για πάνω από 3 χρόνια ένα σύστημα 
ασφάλειας των τροφίμων (HACCP ή ISO 22000).  Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (56%) 
είναι πολύ μικρές (micro) και μικρές (small) επιχειρήσεις (12% και 44% αντίστοιχα). Το 
35% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται ως μετρίου μεγέθους, δεδομένου ότι το 22% απα-
σχολεί 51-100 εργαζόμενους, ενώ το 13% απασχολεί 101-250 εργαζόμενους. Τέλος, μόλις 
το 9% των επιχειρήσεων μπορούν να χαρακτηριστούν ως μη μικρομεσαίες, με την έννοια 
ότι απασχολούν πάνω από 250 εργαζόμενους και ειδικότερα το 6% απασχολεί 251-500 και 
το 3% πάνω από 500 εργαζομένους. 
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Έλεγχος αξιοπιστίας παραγόντων  
 

Αρχικά εφαρμόστηκε η Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (Principal Component Anal-
ysis και περιστροφή varimax), για να προσδιοριστούν οι λανθάνοντες παράγοντες (Kaiser-
Meyer-Olkin = 0,892, Bartlett’s test of sphericity = 2517,210,  p = 0.000, MSA > 0,900, 
eigenvalue > 1, cumulative variance = 62,60 %). Με βάση τις φορτίσεις των μετρήσιμων 
μεταβλητών, προέκυψαν τρεις λανθάνοντες παράγοντες (Αποτελεσματικότητα συστήματος 
HACCP, Λειτουργική απόδοση και Ανταγωνιστική απόδοση). Στη συνέχεια εφαρμόστηκε 
η ανάλυση αξιοπιστίας, ώστε να υπολογιστεί ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha 
του κάθε λανθάνοντα παράγοντα που προέκυψε από την παραγοντική ανάλυση. Οι τιμές 
του συντελεστή Cronbach’s alpha είναι μεγαλύτερες από 0,7, γεγονός που καταδεικνύει τη 
σημαντική αξιοπιστία του κάθε λανθάνοντα παράγοντα (Hair et al., 2005). Έτσι το ερ-
γαλείο μέτρησης-ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε κρίνεται ως αξιόπιστο. Λαμβάνοντας 
υπόψη τις μετρήσιμες μεταβλητές και τους μη παρατηρούμενους – λανθάνοντες παρά-
γοντες που εξήχθησαν από την EFA, ακολούθησε η εφαρμογή της Επιβεβαιωτικής Παρα-
γοντικής Ανάλυσης. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι δείκτες προσαρμογής των δεδομε-
νων στο μοντέλο. Οι τιμές προσαρμογής του μοντέλου είναι σε πολύ καλό επίπεδο σύμ-
φωνα με τις τιμές προσαρμογής που προτείνουν οι Hair et al. (2006). 

 
Πίνακας 1. Οι δείκτες προσαρμογής του μοντέλου μέτρησης και του δομικού μοντέλου  
 

Δείκτες προσαρμογής Μοντέλο 
μέτρησης 

Δομικό 
μοντέλο 

Αποδεκτές τιμές 
προσαρμογής 

Absolute fit indices    

Chi-square (χ2) 177.634 177.634 0 ≤ χ2 ≤ 2df 

Degrees of freedom (df) 85 85  

Probability level 0,001 0,001        p >0.05 

Root Mean Square Residual (RMR) 0,034 0,034 <0,08 

Root Mean Square of Approximation (RMSEA) 0,057 0,057 <0,08 

Incremental fit indices    

Incremental Fit Index (IFI) 0,967 0,963 >0,90 

Tucker-Lewis coefficient (TLI) 0,962 0,953 >0,90 

Comparative Fit Index (CFI) 0,967 0,962 >0,90 

Parsimonious fit indices    
Chi-square/ degrees of freedom (χ2/df) 2,090 2,090 <3,0 

Normed Fit Index (NFI) 0,931 0,931 >0,50 

Goodness of Fit Index (GFI) 0,934 0,934 >0,50 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 0,907 0,907 >0,50 
 

1: According to Hair et al. (2005) in case of N > 250, RMR < 0,08, RMSEA < 0,07, CFI > 0,90 



Ενότητα 4:  Παραγωγή – Μεταποίηση – Ανταγωνιστικότητα  

- 365 - 

 Η μονοδιάστατη φύση (unidimensionality) της κάθε μεταβλητής του εργαλείου μέ-
τρησης επίσης υποστηρίζεται, ενώ προβλήματα πολυσυγγραμμικότητας (multicollinearity) 
δεν υπάρχουν στην παρούσα μελέτη (συντελεστές συσχέτισης < 0.80). Όσον αφορά την 
εγκυρότητα περιεχομένου (content validity), όλες οι μετρήσιμες μεταβλητές που συμπερι-
λήφθησαν στο εργαλείο μέτρησης προήλθαν από εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση και 
συνέντευξη με ακαδημαϊκούς και εξειδικευμένα στελέχη επιχειρήσεων. Όλες οι φορτίσεις 
(standardized factor loadings) των μετρήσιμων μεταβλητών στους λανθάνοντες παράγοντες 
είναι ικανοποιητικά μεγάλες (> 0,5), τα μέσα ποσοστά της εξηγούμενης διασποράς (Aver-
age Variance Extracted) για κάθε λανθάνοντα παράγοντα είναι πάνω από 0,5, ενώ οι τιμές 
αξιοπιστίας (Construct Reliability) των λανθανόντων παραγόντων είναι πάνω από 0,8. Τα 
στοιχεία αυτά αποδεικνύουν την συγκλίνουσα εγκυρότητα (convergent validity) των λαν-
θανόντων παραγόντων.  
 Για να ελεγχθεί εάν ο κάθε λανθάνων παράγοντας ερμηνεύει τις αντίστοιχες παρατη-
ρούμενες μεταβλητές του καλύτερα απ’ ότι ένας άλλος παράγοντας, συγκρίνεται η τιμή 
“Average Variance Extracted” του κάθε παράγοντα, με το τετράγωνο του μεγαλύτερου συ-
ντελεστή συσχέτισης (Corr2) του υπό εξέταση παράγοντα και των υπολοίπων. Εάν AVE > 
Corr2 τότε δίδονται επαρκείς ενδείξεις για την ισχύ της διαχωριστικής εγκυρότητας 
(discriminant validity) των λανθανόντων παραγόντων. Στην παρούσα μελέτη μετά από 
έλεγχο, ικανοποιείται η ιδιότητα της διαχωριστικής εγκυρότητας (discriminant validity) για 
όλους τους μη παρατηρούμενους - λανθάνοντες παράγοντες του μοντέλου.  
 
Πίνακας 2: Εγκυρότητα και αξιοπιστία του μοντέλου 
 

Λανθάνοντες παράγοντες 
Average Variance 

Extracted* 
Construct 

Reliability** (Corr)2*** 
Cronbach’s 

alpha 

Αποτελεσματικότητα 
συστήματος HACCP 

0,518 0,916 0,255 0,871 

Λειτουργική απόδοση 0,583 0,921 0,345 0,879 

Ανταγωνιστική απόδοση 0,510 0,895 0,345 0,727 
 

* :  AVE = Σλi
2 / n, (αριθμός δεικτών i = 1…..n, λi = standardized factor loading);  

** :  CR = (Σλi)2 / [(Σλi)2 + (Σδi)], (αριθμός δεικτών i = 1….n, λi = standardized factor loading,               
δi = σφάλμα);  

*** : το τετράγωνο του μεγαλύτερου συντελεστή συσχέτισης μεταξύ του λανθάνοντος παράγοντα 
προς έλεγχο με τους υπόλοιπους παράγοντες  

 

 
Έλεγχος του μοντέλου δομικών εξισώσεων (Structural Equation Model) 
 

Η καλή προσαρμογή των δεδομένων στο μοντέλο μέτρησης (measurement model) παρέχει 
τη βάση για να ακολουθήσει το επόμενο βήμα που είναι ο έλεγχος του αντίστοιχου δομικού 
μοντέλου (structural model) που περιγράφει τις σχέσεις μεταξύ των λανθανόντων πα-
ραγόντων (Hair et al., 2006). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι και τα δύο μοντέλα (Structural 



Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας 

 

- 366 - 

model – Measurement model) χαρακτηρίζονται από καλό βαθμό προσαρμογής των 
δεδομένων (Πίνακας 1). Έτσι ακολούθησε ο έλεγχος του μοντέλου δομικών εξισώσεων 
(Structural Equation Model) για να υπολογιστούν οι τυπικές σχέσεις μεταξύ των λανθα-
νόντων παραγόντων του μοντέλου, ώστε να επιβεβαιωθούν ή όχι οι ερευνητικές υποθέσεις 
της παρούσας μελέτης (H1-H3). Στο σχήμα 2 παρουσιάζονται οι τυποποιημένοι 
συντελεστές παλινδρόμησης (standardized regression weights) και οι τιμές συνδιασποράς 
(squared multiple correlations) για τους ενδογενείς λανθάνοντες παράγοντες (εξαρτημένες 
μεταβλητές).  
Η1:  Ο έλεγχος του τυποποιημένου συντελεστή παλινδρόμησης δείχνει ότι, όπως αναμενό-

ταν, η αποτελεσματικότητα του συστήματος HACCP έχει μια θετική και σημαντική 
επίδραση στη λειτουργική απόδοση των επιχειρήσεων τροφίμων (H1: b = 0,588, p< 
0,001). Έτσι, η πρώτη υπόθεση (Η1) επιβεβαιώνεται. Συνολικά, το 34,5 % της συν-
διασποράς (squared multiple correlation) της λειτουργικής απόδοσης εξηγείται από 
την αποτελεσματικότητα του συστήματος HACCP.  

Η2:  Ο τυποποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης για την απευθείας σχέση μεταξύ της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος HACCP και της ανταγωνιστικής απόδοσης 
δείχνει ότι υπάρχει μια θετική αλλά αδύναμη σχέση μεταξύ τους (H2: b = 0,069, p< 
0,33). Έτσι η δεύτερη υπόθεση (Η2) δεν επιβεβαιώνεται. 

Η3:  Ο έλεγχος του τυποποιημένου συντελεστή παλινδρόμησης καταδεικνύει ότι υπάρχει 
επίσης μια σημαντική και θετική σχέση μεταξύ της λειτουργικής και της ανταγωνι-
στικής απόδοσης (H3: b = 0,741, p< 0,001), επιβεβαιώνοντας την τρίτη ερευνητική 
υπόθεση (Η3).  

 Το 61,5% της συνδιασποράς της ανταγωνιστικής απόδοσης εξηγείται από την λει-
τουργική απόδοση και την αποτελεσματικότητα του συστήματος HACCP.  

 

 
 

Σχήμα 2. Το μοντέλο δομικών εξισώσεων 
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Συζήτηση 
 

Είναι η πρώτη φορά που μελετάται, μέσω ενός ολοκληρωμένου μοντέλου, η επίδραση που 
ασκεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος HACCP, εκφραζόμενη από την επίτευξη των 
στόχων του, στη λειτουργική και ανταγωνιστική απόδοση των επιχειρήσεων τροφίμων. Τα 
αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων της παρούσας έρευνας αποκάλυψαν πως η 
“αποτελεσματικότητα του συστήματος HACCP” έχει θετική επίδραση στη “λειτουργική 
απόδοση” των επιχειρήσεων τροφίμων. Αυτή η σχέση δικαιολογείται διότι για να εφαρ-
μόζει μια επιχείρηση το σύστημα HACCP πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτού του 
συστήματος. Απαιτείται δηλαδή από τις επιχειρήσεις τροφίμων μεταξύ άλλων, η βελτίωση 
των διεργασιών τους, ο σχεδιασμός τους, η διάθεση πόρων, η διενέργεια παρακολουθή-
σεων, αναλύσεων, μετρήσεων και ελέγχων καθώς και συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις. 
Όλα αυτά τα στοιχεία, εισάγουν μια νέα κουλτούρα και ένα νέο τρόπο λειτουργίας σε μια 
επιχείρηση, που είναι ικανά να βελτιώσουν την παραγωγική δομή της και γενικότερα τη 
λειτουργική της απόδοση (Wu and Liu, 2010). Όσο καλύτερα επιτυγχάνονται οι στόχοι του 
συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, τόσο πιο αποτελεσματικά εφαρμόζεται 
αυτό το σύστημα. 
 Αντίθετα, η άμεση επίδραση της αποτελεσματικότητας του συστήματος HACCP στην 
“ανταγωνιστική απόδοση” δεν υποστηρίζεται από τα ευρήματα της παρούσας εργασίας. Το 
αποτέλεσμα αυτό είναι αρκετά σημαντικό, αλλά και ένα θέμα όπου οι γνώμες των ειδικών 
της ποιότητας διχάζονται. Ταυτόχρονα όμως είναι και αντικείμενο μελέτης πολλών 
ερευνητών. Για παράδειγμα, ο Du Brin (1995) επιβεβαίωσε με έρευνά του πως η ποιότητα 
των προϊόντων συνεισφέρει άμεσα στην αύξηση τόσο των πωλήσεων όσο και του μεριδίου 
αγοράς. Οι Heras et al. (2006) υποστηρίζουν ότι η βελτιωμένη ποιότητα των προϊόντων σε 
σχέση με τους ανταγωνιστές, οδηγεί σε αύξηση των πωλήσεων και μεγαλύτερο περιθώριο 
κέρδους σε μια επιχείρηση. Μια πρόσφατη έρευνα των Kafetzopoulos et al. (2013) έχει 
καταλήξει πως υπάρχει θετική και σημαντική σχέση μεταξύ της αποτελεσματικής εφαρμο-
γής του συνδυασμένου συστήματος ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων και της αντα-
γωνιστικής απόδοσης των πιστοποιημένων επιχειρήσεων τροφίμων. Υπάρχουν όμως και 
μελέτες οι οποίες αντιτίθενται με αυτά τα αποτελέσματα (Taylor and Taylor, 2004; Azanza 
and Zamora-Luna, 2005). 
 Επιπλέον, η παρούσα έρευνα υποστηρίζει την υπόθεση ότι  η “λειτουργική απόδοση” 
έχει θετική επίδραση στην “ανταγωνιστική απόδοση” των επιχειρήσεων τροφίμων. Τα απο-
τελέσματα αυτά είναι δικαιολογημένα και αναμενόμενα που εύκολα μπορούν να υποστη-
ριχτούν. Επιβεβαιώνουν πως οι προσπάθειες που κάνει μια επιχείρηση για να εφαρμόσει 
αποτελεσματικά το σύστημα HACCP θα την ανταμείψουν με βελτίωση της λειτουργικής 
της απόδοσης και τελικά του μεριδίου αγοράς που θα της προσδώσει μεγαλύτερη ανταγω-
νιστική ικανότητα. Μια επιχείρηση με αυξημένη λειτουργική απόδοση, προσφέρει περισ-
σότερο ελκυστικά προϊόντα στους πελάτες της και αυτό αυξάνει τις πωλήσεις και άρα βελ-
τιώνει την ανταγωνιστική της απόδοση (Jang and Lin, 2008). Όταν βελτιώνεται η παραγω-
γικότητα, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των εσωτερικών διεργασιών, τότε 
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είναι επακόλουθο να μειωθεί το κόστος παραγωγής με αποτέλεσμα η επιχείρηση να μπορεί 
να μειώσει την τιμή του προϊόντος της και άρα να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της 
(ανταγωνιστικότητα τιμής). Επιπλέον, βελτιώνεται η ποιότητα και η ασφάλεια των τροφί-
μων που παράγονται με συνέπεια την αύξηση και πάλι της ανταγωνιστικής της απόδοσης 
(ανταγωνιστικότητα ποιότητας). Έτσι, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η αποτελεσματική εφαρ-
μογή των συστημάτων ασφάλειας και ποιότητας από τις επιχειρήσεις τροφίμων αυξάνει το 
βαθμό συστηματοποίησης όλων των δραστηριοτήτων της, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η 
ποιότητα των προϊόντων και να αυξάνονται οι πωλήσεις τους (Huarng et al., 1999). 
 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποτελέσματα μπορεί να υποστηριχθεί ότι, εάν οι 
επιχειρήσεις τροφίμων με τις ενδο-επιχειρησιακές πρακτικές που υιοθετούν πετυχαίνουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό τους στόχους του συστήματος HACCP, τότε βελτιώνεται η αποτελε-
σματικότητά του. Έτσι, βελτιώνουν άμεσα τη λειτουργική τους απόδοση και έμμεσα την 
ανταγωνιστική τους απόδοση. 
 

 
Συμπεράσματα  
 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης συνηγορούν στο ότι εφαρμόζοντας μια επιχείρη-
ση απλώς ένα σύστημα ασφάλειας τροφίμων ή το να συμμορφώνεται και μόνο με τις απαι-
τήσεις αυτού του συστήματος δεν είναι αρκετό. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία εγγύηση ότι η 
επιχείρηση τροφίμων θα επιβιώσει και θα βελτιώσει μακροχρόνια την ανταγωνιστική της 
θέση. Αυτό που θα προσδώσει πλεονέκτημα στην επιχείρηση είναι η αποτελεσματική 
εφαρμογή του συστήματος HACCP. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης δείχνουν επίσης 
μια θετική και στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της αποτελεσματικής εφαρμογής του 
HACCP (που αξιολογήθηκε από το βαθμό επίτευξης των στόχων του συστήματος, όπως ο 
προσδιορισμός, η αξιολόγηση και ο έλεγχος των κινδύνων) και της λειτουργικής απόδοσης 
των επιχειρήσεων τροφίμων. Ωστόσο, η ανταγωνιστική απόδοση επηρεάζεται άμεσα μόνο 
από τη λειτουργική απόδοση. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν μπορούν να βοηθήσουν 
τα στελέχη επιχειρήσεων να αντιληφτούν τη σημασία του HACCP και της αποτελεσματι-
κής εφαρμογής του. Μπορούν έτσι να παρέχουν τους αναγκαίους πόρους και υποστήριξη 
και να υιοθετήσουν τις κατάλληλες πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες με στόχο να βελ-
τιώσουν άμεσα την απόδοση της επιχείρησής τους από την άποψη των λειτουργικών απο-
τελεσμάτων και έμμεσα την ανταγωνιστική τους απόδοση. Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει 
να πραγματοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη ένα εργαλείο μέτρησης της αποτελεσματικό-
τητας του συστήματος HACCP που να μετρά σε μεγαλύτερη έκταση τους στόχους του 
συστήματος, και τη σχέση τους με συγκεκριμένες διαστάσεις της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων τροφίμων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Ερευνητικό ερωτηματολόγιο 
 

Λανθάνοντες 
παράγοντες 

Κωδικοί 
μετρήσιμων 
μεταβλητών 

Μετρήσιμες μεταβλητές 

Αποτελεσματικότητα 
συστήματος HACCP 

V01 
Εντοπίστηκαν και τεκμηριώθηκαν όλα τα στάδια του 
διαγράμματος ροής στα οποία μπορεί να προκύψουν 
κίνδυνοι για την ασφάλεια των προϊόντων. 

V02 
Υπάρχουν αποδείξεις (πχ. δειγματοληψία, παράπονα 
πελατών) ότι έχουν αναγνωριστεί πλήρως όλοι οι 
κίνδυνοι ασφάλειας στα προϊόντα που παράγονται. 

V03 
Το προσωπικό της επιχείρησης κατανοεί πλήρως την 
επικινδυνότητα και σημαντικότητα του κάθε κινδύνου 
ασφάλειας στα τρόφιμα που χειρίζεται. 

V04 

Η ομάδα  HACCP αξιολογεί και κατηγοριοποιεί τον 
κάθε κίνδυνο, σύμφωνα με την πιθανότητα εμφάνισης 
του και τη σοβαρότητα των επιπτώσεων στην υγεία του 
καταναλωτή. 

V05 
Η επιχείρηση εφαρμόζει έγκυρες και αξιόπιστες 
διαδικασίες για έλεγχο και παρακολούθηση των 
κινδύνων των προϊόντων. 

V06 

Τα αποτελέσματα εξωτερικών αξιολογήσεων 
αποδεικνύουν την καταλληλότητα των μέτρων 
παρακολούθησης και ελέγχου των κινδύνων που 
εφαρμόζει η επιχείρηση. 

Λειτουργική 
απόδοση 

V07 Το επίπεδο της επικοινωνίας μέσα στην επιχείρηση. 

V08 Η ικανοποίηση του προσωπικού της επιχείρησης από την 
εργασία.  

V09 Η αποτελεσματικότητα των διεργασιών της επιχείρησης. 
V010 Η αποδοτικότητα των πόρων της επιχείρησης. 
V011 Η παραγωγικότητα της επιχείρησης. 

Ανταγωνιστική 
απόδοση 

V012 Η επιχείρηση είναι ικανή να έχει πρόσβαση στις  αγορές.  

V013 
Η επιχείρηση είναι ευέλικτη και ανταποκρίνεται σε 
συνθήκες που μεταβάλλονται με λίγη προσπάθεια και 
μικρό κόστος. 

V014 
Η επιχείρηση διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα το κόστος 
προμηθειών,  
παραγωγής και πωλήσεων. 

V015 Η επιχείρηση μπορεί να εισάγει προϊόντα στην αγορά πιο 
γρήγορα από τους  κύριους ανταγωνιστές της.   
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Περίληψη 
 
Αγροδασοπονία είναι ο οργανωμένος πολύπλευρος συνδυασμός στο χώρο και στο χρόνο 
δύο/τριών διαφορετικών χρήσεων γης και δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα 
(γεωργικών, δασοκομικών και κτηνοτροφικών) με απαραίτητο συστατικό την ύπαρξη δα-
σικών δένδρων. Παρόλο που αποτελούσε κοινό τόπο κατά το αγροτικό παρελθόν της χώ-
ρας, και εξακολουθεί να αποτελεί τέτοιο σε πολλές άλλες, σχετικά πρόσφατα επανεκτιμη-
θηκε ο πολυδιάστατος ρόλος της ως μοχλός ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής υπαίθρου. Η 
Αγροδασοπονία συμπεριελήφθη στον αναθεωρημένο Κανονισμό Αγροτικής Ανάπτυξης 
του 2ου Πυλώνα της ΚΑΠ (άρθρο 23) τόσο για την παρερχόμενη όσο και, σημαντικά βελ-
τιωμένη, για την τρέχουσα περίοδο (2014-2020). Ο κύριος στόχος της παρούσας έρευνας 
είναι η παρουσίαση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και ωφελειών που παρέχει η Αγροδα-
σοπονία, τόσο σε αναπτυσσόμενες χώρες, όσο και για την Ευρώπη και την Ελλάδα. 
Επιπλέον εξερευνά τα κύρια χαρακτηριστικά του επιχειρησιακού υποδείγματος (business 
model) μίας καινοτόμου Εταιρίας Συμβούλων με στόχο την προώθηση της Αγροδασο-
πονίας στην Ελλάδα με τη χρήση της μεθοδολογίας Πυλώνα/Πεδίων (Pillar/Blocks). 
 
Λέξεις-κλειδιά: δασολίβαδα, αγροδασικά, αγροδασολιβαδικά, business model, ανάπτυξη  
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Abstract 
 

A business model for promoting Agroforestry in Greece 
 
Agroforestry is the organized multi-faceted spatial and temporal combination of two / three 
different land uses and activities of the primary sector (agriculture, forestry and livestock) 
having forest trees in the core of this activity. Although it was common place in the 
agrarian past of Greece, and remains so in many other countries of the globe, its multi-
dimensional role as a possible growth engine of the European countryside was recently 
reassessed. Agroforestry included in the revised Rural Development Regulation of the 2nd 
pillar of the CAP (Article 23) for both past and the significantly improved current period 
(2014-2020). The main objective of the research is to present the development opportunities 
and benefits offered by Agroforestry, both in developing countries and for Europe and 
Greece as well. Moreover it explores the main features of the business model of an inno-
vative consulting company aimed at promoting Agroforestry in Greece using the metho-
dology of Pillar / Blocks. 
 
Key-words: silvopastoral, agroforests, agrosilvopastoral, business model, countryside 
development  

 
Εισαγωγή 
 

Η πρωτογενής παραγωγική δραστηριότητα του συνδυασμού αγροτικών καλλιεργειών δέν-
δρων ή/και βοσκόντων αγροτικών ζώων στην ίδια μονάδα επιφάνειας του εδάφους ονομά-
ζεται Αγροδασοπονία, και το τμήμα της γης που επιδέχεται τέτοια δραστηριότητα ονομά-
ζεται Αγροδασικό Σύστημα (ΑΣ). Κοινός τόπος σε όλα τα ΑΣ του κόσμου (η “ουσία της 
Αγροδασοπονίας”, σύμφωνα με το Nair 1993, σελ. 16) είναι η εκ προθέσεως ανάπτυξη (ή 
διατήρηση) δασικών δένδρων ή και βοσκόντων ζώων σε γεωργικές καλλιέργειες στην ίδια 
μονάδα γης και σε τέτοιο βαθμό μίξης ώστε να επιτυγχάνεται ένα συνδυασμό οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών ωφελειών (Roshetko et al. 2006). 
 Ειδικότερα, ο Streed (1999) διακρίνει τα οικονομικά οφέλη για τον κάτοχο ενός ΑΣ 
υπό τη μορφή πρόσθετων εσόδων από τη γη. Τα έσοδα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν 
εμπορεύσιμο ξύλο, προϊόντα (όπως τρόφιμα, φάρμακα, ρητίνη, κ.λπ.), επιδοτήσεις ή ενι-
σχύσεις από κρατικά προγράμματα (όπως π.χ. τα προγράμματα US Conservation Reserve 
Programmes των ΗΠΑ), καθώς και αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών. Αντί-
στοιχα, η ΕΕ μέσω των επιδοτήσεων των τελευταίων δύο αναμορφώσεων της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) προσπαθεί να προσανατολίσει την αγροτική δραστηριότητα 
των κρατών-μελών σε προσοδοφόρες και περιβαλλοντικά ορθές αγροτικές πρακτικές, όπως 
η Αγροδασοπονία. Οι κύριοι στόχοι της παρούσας έρευνας είναι η παρουσίαση των 
αναπτυξιακών δυνατοτήτων και ωφελειών που παρέχει η Αγροδασοπονία για την Ελλάδα. 
Επιπλέον εξερευνά τα κύρια χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού υποδείγματος (business 
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model) μίας καινοτόμου Εταιρίας Συμβούλων με στόχο την προώθηση της Αγροδασο-
πονίας στην Ελλάδα. 
 

 
Η (παραδοσιακή) αγροδασοπονία στην Ελλάδα 
 

Η Ελλάδα αποτελεί εξέχουσα χώρα όσον αφορά την ύπαρξη παραδοσιακών ΑΣ. Εκτιμάται 
ότι καταλαμβάνουν έκταση περίπου 3 εκ. Ha ή το 23% της επικράτειας (Papanastasis et al. 
2009). Για παράδειγμα, η Σιδηροπούλου (2011) απέγραψε 695 παραδοσιακά ΑΣ στη Μα-
κεδονία-Θράκη (άνω των 10 Ha έκαστο), τα οποία καταλαμβάνουν έκταση 54.620 Ha. Η 
Αγροδασοπονία απαντάται με όλους τους τύπους των συστημάτων της (δασολιβαδικά, 
αγροδασολιβαδικά, δασογεωργικά). Οι Eichhorn et al. (2006) αναφέρουν ότι τα δασογεωρ-
γικά με ελιές εκτείνονται σε 650.000 Ha (συγκριτικά, 20.000 Ha στην κεντρική Ιταλία, 
15.000 στην Ισπανία, και μόνο 300 στη Γαλλία). Επιπλέον τα δασολίβαδα δρυός καταλαμ-
βάνουν έκταση 1,47 εκ. Ha (2,30 εκ. στην Ισπανία και 0,87 εκ. στην Πορτογαλία). Η τυπι-
κή πυκνότητα δένδρων ποικίλει από 10-100 δένδρα/Ha (όσο και στην Ιταλία), ενώ σε Ισπα-
νία και Πορτογαλία η πυκνότητα είναι 10-40 δένδρα/Ha (Eichhorn et al. 2006). Τα παρα-
δοσιακά αυτά ΑΣ περιλαμβάνουν φυσικά και τεχνητά δάση κωνοφόρων, αείφυλλων πλα-
τύφυλλων και φυλλοβόλων πλατύφυλλων. 
 Τα υπάρχοντα ΑΣ θεωρούνται υποβαθμισμένα και σε μεγάλο βαθμό εγκαταλειμμένα, 
δεχόμενα και αυτά τις αρνητικές συνέπειες που έχει επιφέρει η εγκατάλειψη της γεωργικής, 
κτηνοτροφικής και δασοπονικής δραστηριότητας στον αγροτικό χώρο της χώρας μας 
(Papanastasis 2004). Παρόλα αυτά αναμένεται η υπαγωγή σημαντικού αγροτικού χώρου στις 
ευεργετικές διατάξεις της νέας ΚΑΠ να αναζωογονήσει την Αγροδασική δραστηριότητα. 
 

 
Σύγχρονη Αγροδασοπονία, βιολογική καινοτομία και οικονομικότητα 
 

Ενώ η Αγροδασοπονία εξακολουθεί και εφαρμόζεται στις περισσότερες περιοχές του 
κόσμου, κυρίως στον παραδοσιακό, χαμηλών εισροών τύπο, η ευρεία αποδοχή των σύγ-
χρονων Αγροδασικών τεχνικών εξακολουθεί και παραμένει υπό σκέψη. Κατά το Scherr 
(1995), οι αγρότες σε επίπεδο νοικοκυριού ή περιφέρειας υιοθετούν τις Αγροδασικές τεχνι-
κές και πρακτικές μόνο εφόσον διασφαλίζεται ένα καθαρά οικονομικό όφελος. Τα οικο-
νομικά κίνητρα επιβάλλουν ευρεία εκτίμηση και αποδοχή των καινοτόμων ιδεών. Σύμφω-
να με τις βασικές γραμμές του υποδείγματος της υψηλής εξόφλησης εισροών (high-pay off 
input model), η αγροτική ανάπτυξη σε παραδοσιακές αγροτικές κοινότητες στηρί-ζεται στη 
βάση της καινοτομίας όταν αυτή αποδίδει σημαντικά οικονομικά οφέλη (Schultz 1968). 
Πάντως, η πλήρης υιοθέτηση του υποδείγματος αυτού στη Γεωργία εμποδίστηκε κυρίως 
από προβλήματα στην ανάπτυξη των αγορών, στερώντας έτσι τους παραγωγούς και τους 
καταναλωτές από τα οφέλη των νέων διαθέσιμων τεχνολογιών (Ruttan 1985). Οι περιο--
ρισμοί στην εφαρμογή του υποδείγματος της υψηλής εξόφλησης εισροών οδήγησαν στην 
ανάπτυξη του υποδείγματος της παρακινούμενης καινοτομίας (induced innovation model), 
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όπου οι αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον επιδρούν στην αποδοχή των τεχνολογικών 
αλλαγών (Hayami and Ruttan 1971). Με τον όρο τεχνολογική αλλαγή εννοούνται όχι μόνο 
η τεχνολογική καινοτομία (όπως καινούρια μηχανήματα) αλλά και η βιολογική (όπως η 
Αγροδασοπονία, ως νέο σύστημα που μεγιστοποιεί το οικονομικό αποτέλεσμα στη μονάδα 
επιφανείας της γης). Η οικονομική αυτή θεωρία για τη Γεωργία, και κυρίως ο λειτουργικός 
τύπος της μετα-παραγωγής του υποδείγματος της παρακινούμενης καινοτομίας (σύμφωνα 
με τον οποίο στις καθαρά αγροτικές οικονομίες η αποτελεσματικότητα των τεχνολογικών 
καινοτομιών είναι σχετικά μικρή λόγω αργής αποδοχής), επιδέχονται μεγάλης αποδοχής 
από τους σύγχρονους θεωρητικούς (π.χ. Kim et al. 2010). 
 Στην Ελλάδα, αν και η νέα ΚΑΠ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 δεν έχει 
πλήρως οριστικοποιηθεί, εντούτοις διαφαίνονται πολύ καλές προοπτικές καθόσον στον 
Πυλώνα 2 προβλέπεται (α) η χρηματοδότηση όχι μόνο της εγκατάστασης νέων ΑΣ αλλά 
και η επιδότηση της συντήρησης των ΑΣ για μία 5ετία, και (β) η επιδότηση της εγκατάστα-
σης και συντήρησης ΑΣ όχι μόνο από ιδιώτες αλλά και από οργανώσεις (π.χ. Δήμους, 
αγροτικούς συνεταιρισμούς, κ.λπ.). Επιπλέον ο Πυλώνας 1 προβλέπει άμεσες ενισχύσεις 
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που έχουν πυκνότητα μέχρι 250 δένδρων/Ha. Έτσι δεν 
χρειάζεται να απομακρύνονται δένδρα και αυτό ωφελεί ασφαλώς τα παραδοσιακά ΑΣ της 
χώρας μας. Επιπλέον στις Περιοχές Οικολογικής Εστίασης (Ecological Focus Areas) μπο-
ρούν να εντάσσονται και τμήματα αγρών ή τα όριά τους που έχουν δένδρα (στην ουσία 
δηλ. μικρά ΑΣ). 
 Η παγκόσμια αναγνώριση των δυνατοτήτων κερδοφορίας των ΑΣ αντικατοπτρίζεται 
στο Βιβλίο Επενδύσεων στη Γεωργία (Agriculture Investment Sourcebook) της Παγκόσμιας 
Τράπεζας (World Bank)1. Συγκεκριμένα, η Αγροδασοπονία περιλαμβάνεται στην Ενότητα 
5 με τίτλο Επενδύσεις στη Βιώσιμη Διαχείριση των Φυσικών Πόρων για τη Γεωργία (Modu-
le 5 - Investments in Sustainable Natural Resource Management for Agriculture). Στο σχε-
τικό κεφάλαιο τονίζεται ότι «Οι Αγροδασικές επενδύσεις παρουσιάζουν ευκαιρίες συνδυάζο-
ντας τη διαχείριση των φυσικών πόρων και τις γεωργικές ανάγκες μέσα από την εκμετάλ-
λευση δένδρων εντός και εκτός της γεωργικής παραγωγής. Η Αγροδασοπονία αποτελεί κα-
τάλληλη περιοχή για επενδύσεις εδώ και πολλά χρόνια, ενώ συχνά συνδυάζεται με άλλες μορ-
φές και δραστηριότητες αγροτικής ανάπτυξης. Σε γενικές γραμμές, οι επενδύσεις στην 
Αγροδασοπονία στοχεύουν είτε στη διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας μέσω της δια-
τήρησης του εδάφους ή των δασών είτε στη μείωση της φτώχειας με τη δημιουργία νέων 
ευκαιριών προσόδων». Ωστόσο, αναφέρονται και περιορισμοί όπως «Yψηλά επιτόκια, ασα-
φής κατανομή των θεσμικών ευθυνών, περιορισμένα πλαίσια υποστηρικτικής πολιτικής, ελά-
χιστα ανεπτυγμένες αγορές, καθώς και ανεπαρκής έρευνα για την περαιτέρω επέκταση».  
 Όλοι αυτοί οι περιορισμοί θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και να 
ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό ευέλικτων προγραμμάτων. Είναι εμφανές ότι πολλοί από 
αυτούς τους περιοριστικούς παράγοντες μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη συμβολή 
εταιριών συμβούλων επιχειρηματιών που επενδύουν στην Αγροδασοπονία. Από έλεγχο 

                                                 
1  http://go.worldbank.org/EZJW0EMEN0 [Προσπέλαση: 12 Ιανουαρίου 2013] 

http://go.worldbank.org/EZJW0EMEN0
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αγοράς που έκαναν οι συγγραφείς δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη Εταιρίας Συμβούλων για 
θέματα Αγροδασοπονίας στην Ελλάδα. Οι υπάρχουσες εταιρίες ασχολούνται και προωθούν 
μονοσήμαντα είτε γεωργικές καλλιέργειες (συμβατικές ή μη), είτε συμβουλεύουν δασο-
κτήμονες σε θέματα διαχείρισης του ξυλώδους κεφαλαίου τους. Κατά την έννοια αυτή η 
δημιουργία, οργάνωση και δραστηριοποίηση Εταιρείας Συμβούλων που θα επικεντρώνεται 
στην εγκατάσταση και διατήρηση των ΑΣ στην Ελλάδα αποτελεί καινοτομία στην εγχώρια 
αγροτική αγορά. Το επιχειρηματικό υπόδειγμα μίας τέτοιας καινοτόμου Εταιρείας Συμβού-
λων περιγράφεται παρακάτω.   
 

 
Μεθοδολογία 
 

Κάτω από αυτές τις προκλήσεις που προωθούν αλλαγές από συστήματα μονοκαλλιεργειών 
σε πολυκαλλιέργειες μέσα σε ένα πολλά υποσχόμενο θεσμικό περιβάλλον για την αγροτική 
Ελλάδα, η δημιουργία της Εταιρίας Συμβούλων για την Αγροδασοπονία, με την εικονική 
ονομασία ACC (Agroforestry Consulting Company), που έχει ως κύριο στόχο να συμ-
βουλεύει τους αγρότες στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που τίθενται από την 
Αγροδασοπονία, αναδύεται ως αναγκαιότητα. Για τον προσδιορισμό του επιχειρηματικού 
υποδείγματος της ACC υιοθετήθηκε η δομική διαμόρφωση που πρότειναν οι Osterwalder 
and Pigneur (2004), και Osterwalder et al. (2005) (Σχήμα 1). 
 Το υπόδειγμα αυτό αποτελείται από 9 πεδία ή δομικά στοιχεία (blocks) που υποστηρί-
ζουν 4 πυλώνες (pillars) που σχηματοποιούν τη δημιουργία αξίας και προσόδου. Συγκεκρι-
μένα: 

Επιχειρηματικό υπόδειγμα

Πυλώνες/Πεδία (ή δομικά στοιχεία)

 
      

 

 
 

  

 

  

  
 
 

 
 

 
 

 

 

   

Προϊόν 
(Υπηρεσίες)      
(Πυλώνας 1)

Πρόταση 
δημιουργί-

ας αξίας
(Πεδίο 1) 

Διασύνδεση πελάτη 
(Πυλώνας 2)

Ομάδες-
στόχοι

(Πεδίο 2)

Κανάλια 
διανομής
(Πεδίο 3)

Σχέσεις
(Πεδίο 4)

Διαχείριση υποδομών 
(Πυλώνας 3)

Βασικοί 
πόροι

(Πεδίο 5)

Βασικές 
δράσεις
(Πεδίο 6)

Βασικό 
δίκτυο 

εταίρων
(Πεδίο 7)

Οικονομικά 
θέματα 

(Πυλώνας 4)

Διάρθρω-
ση 

κόστους
(Πεδίο 8)

Πηγές 
εσόδων

(Πεδίο 9)

 
 

Σχήμα 1.  Οι πυλώνες (pillars) και τα δομικά στοιχεία ή πεδία (building blocks) της μορφο-
ποίησης ενός επιχειρηματικού υποδείγματος (business model) (προσαρμογή από 
Osterwalder and Pigneur (2004, 2009)) 
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• Το Πεδίο 1 (πρόταση δημιουργίας αξίας) συνδέεται με μια λεπτομερή προβολή των 
αξιών (προϊόντα και υπηρεσίες) που η ACC αναμένεται να προσφέρει στους αγρότες 
(Πυλώνας 1, προϊόν). 

• Με το Πεδίο 2 (διασύνδεση πελάτη) οι υποδοχείς αξιών (αγρότες) τοποθετούνται σε 
κατηγορίες, με το Πεδίο 3 (κανάλια διανομής) διερευνάται η ποικιλία των μέσων της 
ACC για την προσέγγιση αγροτών. Με το Πεδίο 4 (σχέσεις) περιγράφονται οι δεσμοί 
μεταξύ ομάδων αγροτών και της ACC (Πυλώνας 2, διασύνδεση πελάτη). 

• Το Πεδίο 5 (βασικοί πόροι) εξηγεί το εγγενές περιβάλλον (δραστηριοτήτων και 
πόρων) της δημιουργίας αξίας. Το Πεδίο 6 (βασικές δράσεις) περιγράφει τις βασικές 
δράσεις για να τρέξει το επιχειρηματικό υπόδειγμα για την ACC. Το Πεδίο 7 (βασικό 
δίκτυο εταίρων) απεικονίζει τα απαραίτητα δίκτυα συμφωνιών με άλλες εταιρείες για 
να διευκολυνθεί η μεταφορά της αξίας στους αγρότες (Πυλώνας 3, διαχείριση 
υποδομών). 

• Το Πεδίο 8 (διάρθρωση κόστους) δίνει λεπτομερώς τις δαπάνες που παράγονται από 
τη λειτουργία του επιχειρηματικού υποδείγματος. Τέλος, το Πεδίο 9 (πηγές εσόδων) 
δίνει τις ροές εσόδων (Πυλώνας 4, οικονομικά θέματα).  

 Όλα τα δεδομένα που απαιτούνται ελήφθησαν από τις επίσημες στατιστικές. 
 

 
Πυλώνες και Πεδία του Επιχειρηματικού Μοντέλου 
 

Πυλώνας 1: Προϊόν (Υπηρεσίες) 
 

Πεδίο 1: Πρόταση δημιουργίας αξίας 
Για να διατυπωθεί η πρόταση δημιουργίας αξίας για τους πελάτες της (αγρότες), η ACC 
πρέπει να διερευνήσει τα χαρακτηριστικά τους (γνώσεις, ικανότητες, ελλείψεις, προσδο-
κίες, μέσα). Έτσι, προτάσεις, εισηγήσεις και θέσεις προς διαβούλευση θα απευθύνονται 
στους αγρότες, και τέλος, σε συνδυασμό με τους φυσικούς περιορισμούς (έδαφος, άρ-
δευση, κ.ά.) θα λαμβάνει χώρα η επιλογή του ΑΣ. Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση δημιουρ-
γίας αξίας μπορεί να περιλαμβάνει βελτιώσεις στο (α) Εισόδημα των αγροτών. Η οικονο-
μική επίδοση της Αγροδασοπονίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (δέντρα, έδαφος, 
κλίμα κ.ά.), π.χ. η παραγωγή και η ποιότητα ξύλου της καρυδιάς εξαρτάται από το αν θα 
εφαρμόζεται συστηματική άρδευση ή όχι. Για μία μη αρδευόμενη φυτεία 100 δένδρων 
καρυδιάς/ Ha, η παραγωγή 1 m3 ξυλείας πρώτης ποιότητας (άκλαδοι κορμοί μήκους 3 m, 
διαμέτρου 65 cm) ανά δένδρο θα επιτευχθεί σε 45 έτη, ενώ στις αρδευόμενες ο χρόνος 
μειώνεται στα 35 έτη. (β) Ποιότητα ζωής αγροτών: Τα Αγροδασικά προγράμματα βελτιώ-
νουν την ποιότητα του περιβάλλοντος και τη ζωή των αγροτών, καθώς συμβάλλουν ουσια-
στικά στον έλεγχο της επιφανειακής απορροής του νερού και της διάβρωσης του εδάφους, 
στη διατήρηση των βιολογικών δραστηριοτήτων και φυσικών ιδιοτήτων του εδάφους και 
στην αύξηση της βιοποικιλότητας. (γ) Κοινωνική θέση αγροτών: Τα Αγροδασικά προγράμ-
ματα υποστηρίζουν την αγροτική ανάπτυξη, που οδηγεί σε σταθερές αγροτικές επιχει-
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ρήσεις και αγροτικές κοινωνίες. Κατ’ επέκταση, δίνουν κίνητρα στους αγρότες προς την 
κατεύθυνση βιώσιμων πρακτικών χρήσης γης, εξασφαλίζοντας έτσι τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες, και την ποιότητα διαβίωσης (ανθρώπινη υγεία) του τοπικού πληθυσμού, 
τις υποδομές, τις εναλλακτικές πηγές διατροφής, και το μετριασμό των αρνητικών επιπτώ-
σεων στο περιβάλλον. Επιπλέον βελτιώνουν τις ευκαιρίες για τη δημιουργία θέσεων ερ-
γασίας, την κοινή γνώμη όσον αφορά στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και στις δασικές 
δραστηριότητες, δημιουργούν υγιές περιβάλλον και βελτιώνουν το τοπίο. (δ) Άλλες αξίες: 
Η ACC θα φέρει αξίες που σχετίζονται με την εκτατική, πράσινη γεωργική παραγωγή, τη 
διαδοχή των συγκομιδών, πρόσθετα έσοδα από ενδιάμεσα προϊόντα, την επιχειρηματικό-
τητα, καθώς και τις διατάξεις της ΚΑΠ. Επιπρόσθετα, η ACC θα βοηθήσει τους αγρότες να 
λύσουν προβλήματα που σχετίζονται με την επιλογή του κατάλληλου ΑΣ ή/και έργων, τις 
πρακτικές προετοιμασίας του εδάφους και δημιουργίας/επιλογής των φυτευτικών συν-
δέσμων, την επιλογή των κατάλληλων σωλήνων tubex, τις απαιτήσεις ανάπτυξης των 
δασικών δένδρων (πρόγραμμα άρδευσης κ.λπ.), τις πρακτικές μετρίασης του ανταγωνισμού 
των γεωργικών καλλιεργειών/δασικών δέντρων/ζιζανίων, τις πρακτικές καλλιέργειας δασι-
κών δέντρων (χρονοδιαγράμματα για κλάδεμα, σκάλισμα κ.λπ.) τη ρευστοποίηση και την 
επεξεργασία του ξύλου, τη διαχείριση των άλλων προϊόντων των δέντρων (καρπών, 
φύλλων κ.λπ.) και την απόκτηση των επιδοτήσεων της Ε.Ε. 
 
Πυλώνας 2: Διασύνδεση πελάτη 
 

Πεδίο 2: Ομάδες-στόχοι (ομαδοποίηση πελατών)   
Υπάρχουν 4 επαγγελματικές ομάδες-στόχοι. (a) Γεωργοί. Η πιο σημαντική κατηγορία 
πελατών για την ACC. Περιλαμβάνονται οι τυπικοί γεωργοί, δηλ. όσοι έχουν καθαρό ετή-
σιο εισόδημα άνω των €3000 (300.000 σε αριθμό), και επιπλέον περισσότεροι από 
2.000.000 άλλοι φορολογούμενοι που κερδίζουν εισόδημα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 
Οι εκμεταλλεύσεις >10 Ha είναι άνω των 92.000 (στοιχεία 2007). Οι ιδιοκτήτες γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων είναι 860.150 (στοιχεία 2007). Η ηλικιακή κατανομή των αγροτών είναι 
δεξιά-ασύμμετρη με το 36,3% άνω των 64 ετών (312.470), το 20% περίπου μεταξύ 55-64, 
και 45-54, ενώ <35 ετών είναι 59.000 (στοιχεία 2007). Τα έσοδα των αγροτών μειώθηκαν 
την περίοδο 2006-2011 με σωρευτικό ποσοστό -22,6%, ενώ τα αντίστοιχα της ΕΕ-27 και 
της Ευρωζώνης (ΕΕ-17) για την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 19% και 5% αντίστοιχα2. Η 
ΕΕ, μέσω των διατάξεων της ΚΑΠ για την περίοδο πριν από οικονομική κρίση (2007-
2010), υποστήριξε το εισόδημα στο 79,3% με τις άμεσες ενισχύσεις (2,4 δισ. ευρώ για το 
2010), 5,4% με τα μέτρα στήριξης της αγοράς (65 εκ. ευρώ), καθώς και με την αγροτική 
ανάπτυξη (493 εκ. ευρώ). Σχεδόν το 55% των ιδιοκτητών αγροτικών εκμεταλλεύσεων έλα-
βαν <€1250 ως ετήσιο σύνολο άμεσης ενίσχυσης ή το 8,9% των άμεσων ενισχύσεων για το 
τρέχον έτος (2010). Παρά τη χαμηλό εισόδημα, η γεωργία αποτελεί έναν πολλά υποσχόμε-

                                                 
2 Άρθρο του Χρήστου Κώνστα στην AttikiPress (Κυριακή, 8 Απριλίου 2012) 

http://www.attikipress.gr/4942/posoi-einai-oi-agrotes-sthn-ellada [Προσπέλαση14 Ιουνίου 2013] 

http://www.attikipress.gr/4942/posoi-einai-oi-agrotes-sthn-ellada
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νο τομέα της Οικονομίας. Η συνεισφορά της στο ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε από το 3,5% 
το 2009 σε 4,1% το 2012, με βελτιώσεις στο ισοζύγιο των εξαγωγών3, ενώ η γεωργία μαζί 
με τη θηραματοπονία και αλιεία παρήγαγαν προστιθέμενη αξία για το 2010 ίση με το 3,3% 
της συνολικής προστιθέμενης αξίας και σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το 1,7% της ΕΕ-27 
(ΠΑΣΕΓΕΣ 2012). Εκτιμάται ότι η φυτική παραγωγή συνέβαλε στο 70,2% του συνόλου 
των γεωργικών προϊόντων (στοιχεία 2011), και η Γεωργία στο 9,2% του συνολικού 
ποσοστού απασχόλησης (στοιχεία 2010), σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το 4,7% της ΕΕ-27. 
Επίσης, έρευνα που διεξήχθη από την Kapa Research4 έδειξε ότι οι πολίτες προτίθενται να 
ενθαρρύνουν τους διαδόχους τους να γίνουν αγρότες (69,9%), ένα εύρημα που υποδηλώνει 
το δυναμικό μέλλον για το επάγγελμα. (β) Κτηνοτρόφοι. Η Κτηνοτροφία αποτελεί παραδο-
σιακή επαγγελματική δραστηριότητα του πρωτογενούς (και δευτερογενούς) τομέα στην 
Ελλάδα που συμβάλλει σε 29,8% (ή 2,8 δισ. ευρώ) των συνολικών αγροτικών προϊόντων 
(9,5 δισ. ευρώ) για το 2011 (ΠΑΣΕΓΕΣ 2012). Σχεδόν 380.000 οικογένειες απασχολούνται 
άμεσα με την κτηνοτροφία, και 30.000 στη μεταποίηση των προϊόντων. Ο πιο κοινός τύπος 
της κτηνοτροφίας είναι εκτατικός και ημι-εκτατικός (ποιμενικός) που εφαρμόζεται σε 
εκτεταμένους βοσκότοπους στην Ελλάδα. Υπολογίζεται ότι 5,2 εκ. Ha είναι βοσκότοποι, 
που καλύπτουν το 40% του συνόλου της χώρας. Οι εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων συμβάλ-
λουν στο 7,4% (ή € 708.200.000) των συνολικών αγροτικών προϊόντων, ακολουθούμενες 
από αυτές των βοοειδών (2,7% ή €258.500.000). Η παραγωγή γάλακτος (1,9 εκ. τόνοι) 
είναι στην τρίτη θέση με μια συμβολή στο 12,9% (1,2 δισ. ευρώ). (γ) Ιδιοκτήτες ιδιωτικών 
δασικών εκτάσεων. Η πλειοψηφία των ελληνικών δασών ανήκουν στο δημόσιο (6.532.000 
Ha, ή 12,9% της συνολικής έκτασης της χώρας), ένα σημαντικό ποσοστό ανήκει στους 
δήμους, κι ένα μικρότερο ανήκει εξ αδιαιρέτου σε μοναστήρια. Ειδικότερα, η κατανομή 
της ιδιοκτησίας των δασών είναι: α) δημόσια 65,5%, β) κοινόχρηστα (σε OTA) 12,0%, γ) 
εξ αδιαιρέτου 9,7%, δ) ιδιωτικά 8,0%, ε) μοναστηριακά 4,4%, και στ) φιλανθρωπικών 
ιδρυμάτων 0,4%. Σχεδόν το ήμισυ των δασών (3,15 εκ. Ha ή 48,4%), κυρίως θαμνώδεις 
εκτάσεις, λοιπές εκτάσεις ξυλωδών κ.λπ., παράγει χαμηλής ποιότητας ξυλεία, ακολουθού-
μενη από δάση δρυός (1,47 εκ. Ha ή 22,6 %) και πεύκων (0,57 εκ. Ha, ή 8,7%). Τα 
ιδιωτικά δάση καλύπτουν το 34,6% των δασικών εκτάσεων (6,5% της χώρας). Η τεχνική 
ξυλεία είναι το πιο πολύτιμο προϊόν (Y.A.A.T. 2009), ωστόσο η παραγωγή μειώθηκε κατά 
τη διάρκεια των τελευταία δεκαετιών. Από 600-650.000 m3 (αρχές του ’90) σε 380-
400.000 m3 (τέλη του ’00), ενώ το 2009 έφτασε στα 240.000 m3 (Y.A.A.T. 2009, 2011). (δ) 
Άλλοι εμμέσως σχετιζόμενοι. Η ομάδα αποτελείται από επενδυτές που θέλουν να αγορά-
σουν γεωργική γη και να την καλλιεργήσουν. Αναμένεται ότι η ομάδα αυτή θα αυξάνει 
σταθερά, καθώς το περιθώριο κέρδους αυξάνει λόγω οικονομικής κρίσης (υποτίμηση τιμών 

                                                 
3  Άρθρο του Ματθαίου Τσιμιτάκη στην Καθημερινή (Κυριακή, 4 Μαΐου 2013) 
 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_04/05/2013_519450 [Προσπέλαση 14 Ioυνίου 

2013]  
4  Η έρευνα διεξήχθη με ερωτηματολόγια σε δείγμα 1417 ωρίμων ατόμων από όλες (13) τις Περιφέρειες 

της Ελλάδας. Λεπτομέρειες σε 
 http://www.ntvserres.com/2013/05/22/page/2/ [Προσπέλαση 14 Ιουνίου 2013] 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_04/05/2013_519450
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γης). Οι επενδύσεις σε γεωργική γη (α) έχουν πολύ καλές προοπτικές στη δημιουργία εισο-
δήματος, (β) επωφελούνται από τη διεθνή άνοδο τιμών των γεωργικών γαιών, (γ) έχουν 
υψηλές δυνατότητες για τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων, και (δ) 
προσφέρουν προστασία έναντι του πληθωρισμού5. 
 
Πεδίο 3: Κανάλια διανομής 
Για να μεταφέρει την πρόταση αξίας στους πελάτες της, η ACC θα χρησιμοποιήσει μόνο τα 
δικά της, άμεσου τύπου, κανάλια διανομής. Ωστόσο, μετά από περίοδο δύο ετών, για την 
είσοδο της εταιρείας στη σχετική αγορά, η ACC θα δημιουργήσει δίκτυο τοπικών αντιπρο-
σώπων. Τα σημεία επαφών περιλαμβάνουν (α) την έδρα (Γραφείο Διαχείρισης) στη Λά-
ρισα και (β) τα καταστήματα των αντιπροσώπων (αν έχουν). Από τη Λάρισα, θα οργα-
νωθούν διάφορες καμπάνιες για την επικοινωνία της αξίας και τη διανομή και πώληση των 
υπηρεσιών. Οι καμπάνιες θα οργανωθούν σε πέντε (5) φάσεις: Ευαισθητοποίηση. Θα χρη-
σιμοποιηθούν διάφορα κανάλια προώθησης και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης θα δημοσιεύ-
σουν την Αγροδασική ιδέα και τις ευκαιρίες που δημιουργεί. Αξιολόγηση. Η αξιολόγηση 
της πρότασης αξίας θα επιτευχθεί μέσω της συμμετοχής των αγροτών σε σεμινάρια και ερ-
γαστήρια, κατά τη διάρκεια των οποίων θα παρουσιαστούν η μοντέρνα και παραδοσιακή 
Αγροδασοπονία και στη συνέχεια θα ζητηθεί από τους αγρότες (α) να αξιολογήσουν την 
Αγροδασοπονία και (β) να ξεκινήσουν ένα εικονικό πρόγραμμα (virtual project) (σύμφωνα 
με τους Liagre et al. 2005). Από  έλεγχο επαναξιολόγησης στο τέλος του προγράμματος 
Αγροδασοπονίας, θα εκτιμηθεί η συνολική (τελική) ικανοποίηση (ή όχι) των αγροτών και 
θα επαναπροσδιορισθούν οι σχέσεις. Αγορά. Με την υπογραφή διμερών συμβολαίων, η 
ACC θα υποστηρίζει τον αγρότη και τους νόμιμους διάδοχους του για όλη την διάρκεια 
ζωής του έργου σε τεχνικά (προετοιμασία του εδάφους, κ.λπ.) και διοικητικά θέματα 
(κοινοτικές επιδοτήσεις, κ.λπ.). Η αμοιβή θα καθορίζεται με βάση το ΑΣ, τα είδη δέντρων, 
και την έκταση του ΑΣ και θα καταβάλλεται σε δόσεις, με την καταβολή του 30% του συ-
νολικού ποσού με την υπογραφή της σύμβασης. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται κάθε 
5 χρόνια μέχρι τη ρευστοποίηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Εναλλακτικά, θα περιληφθεί ει-
δικός όρος για την αμοιβή της ACC βάση ενός συμφωνημένου ποσοστού επί των πω-
λήσεων στο τέλος του έργου. Παράδοση. Ο κύριος στόχος είναι το πώς οι πελάτες θα από-
κτήσουν τις υπηρεσίες της ACC. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με τη δημιουργία ενός κοινού, 
συμφωνημένου προγράμματος συναντήσεων κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων του 
έργου. Μετά την πώληση. Μετά τη ρευστοποίηση του ξυλώδους κεφαλαίου και τη λήξη του 
συμβολαίου οι αγρότες θα αποκτήσουν την υποστήριξη της ACC μέσω των αφιερωμένων 
σχέσεων (κοίτα παρακάτω). Στο τέλος του έργου, η ACC θα προτείνει στους αγρότες, χω-
ρίς χρέωση, εναλλακτικές λύσεις για νέες επενδύσεις στην αποτελεσματικότερη αξιο-
ποίηση της γης τους. 

                                                 
5  Διάβασε περισσότερα σε: "Σπορά" δισ. από funds στις γεωργικές εκτάσεις του πλανήτη, δημοσιευμένο 

στις 8 Δεκεμβρίου 2012, http://www.capital.gr/News.asp?id=1684371&ppg=1 [Προσπέλαση 15 Ιου-
νίου 2013]. 

http://www.capital.gr/News.asp?id=1684371&ppg=1
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Πεδίο 4: Σχέσεις 
Οι σχέσεις που θα αναπτύξει η ACC με τους πελάτες της θα είναι του τύπου της αφιερωμενης 
προσωπικής υποστήριξης (dedicated personal assistance) και θα περιγράφονται στο συμ-
βόλαιο. Το σύστημα σχέσεων θα περιλαμβάνει τη χρήση social media (Twitter, Facebook, 
κ.λπ.) για την παρακολούθηση και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικά με νέες 
τεχνικές, προϊόντα, υπηρεσίες, νομοθεσία, κ.λπ., διευκολύνοντας έτσι την ACC να βελτιώσει 
τις υπηρεσίες της. Το σύστημα θα αξιοποιεί τις επαφές (e-mails, έγγραφα, τηλεφωνικές 
επικοινωνίες, fax) και ένα e-newsletter θα μεταφέρει τα σχετικά νέα και τα επιτεύγματα. 
Επίσης, η ACC θα οργανώσει και θα επιβλέψει τη δημιουργία δικτύου αγροτών για τη 
γρήγορη ροή πληροφοριών και επικοινωνίας, ενισχύοντας περαιτέρω τον τύπο των αφιερω-
μένων σχέσεων. Επιπλέον, το δίκτυο θα συμβάλει στην ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των 
αγροτών, και να ενθαρρυνθεί έτσι η αμοιβαία επίλυση προβλημάτων. Τέλος, η ACC θα βοη-
θηθεί να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες των αγροτών. Το δίκτυο θα λειτουργεί διασυνδε-
μένο εντός του εσωτερικού δικτύου (intranet) της ACC στο οποίο θα ενσωματώνονται οι 
πληροφορίες που παρέχονται από τους τοπικούς αντιπροσώπους. Με την καθιέρωση τέτοιων 
σχέσεων (κοινοτήτων sensu Osterwalder and Pigneur 2009), οι πληροφορίες θα ρέουν από 
όλα τα επίπεδα της οργάνωσης. Οι αγρότες θα επωφεληθούν από πληροφορίες σε πραγματι-
κό χρόνο, ενισχύοντας έτσι την επιχειρηματικότητα, ενώ η αξία του εμπορικού σήματος 
(brand value) της ACC θα εκτιμηθεί ευρέως. Ένα σημαντικό μέρος του εξωτερικού κόστους 
θα διατεθεί στον τύπο της αφιερωμένης προσωπικής υποστήριξης (κόστη που θα διατίθενται 
στη διατήρηση αφοσιωμένων αγροτών και αντιπροσώπων). Επιπλέον, η ACC θα προωθεί την 
από κοινού δημιουργία, μέσω της συμβολής των αγροτών στην αποκτηθείσα γνώση. Η 
αποτελεσματική μεταφορά και η αφομοίωση των εμπειριών θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τα 
μέλη της ACC στην ανάπτυξη νέων προγραμμάτων. Πρόκειται για μια προστιθέμενη αξία για 
την ACC, στην οποία η εταιρία θα επενδύει σε μεγάλο βαθμό. 
 
Πυλώνας 3: Διαχείριση υποδομών 
 

Πεδίο 5: Βασικοί πόροι 
Απαιτούνται 4 τύποι πόρων: 1. Φυσικοί πόροι. Κεντρικό κτίριο και αποθήκη υλικών, κα-
θώς και υποδομή γραφείου (έπιπλα, υπολογιστές κ.λπ.). Επιπρόσθετα, στα πρώτα χρόνια 
εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 3 οχήματα μεταφοράς προσωπικού στο πεδίο. 2. Πνευματικοί 
πόροι. Λαμβάνοντας υπόψη τον καινοτόμο χαρακτήρα της, και ότι η στρατηγική της θα 
στοχεύει σε μεγάλο βαθμό στην καινοτομία, η ACC απαιτεί τη συμβολή των επιτευγμάτων 
της έρευνας. Για αυτό θα υπογραφεί σχετική συμφωνία με ακαδημαϊκούς, ειδικούς στην 
Αγροδασοπονία, για τη μεταφορά της γνώσης και την ανταλλαγή πληροφοριών. Οι ακα-
δημαϊκοί θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα πεδίου της ACC, και η ACC θα 
μπορεί να απολαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνας. 3. Ανθρώπινοι πόροι. Θεωρείται το 
πιο πολύτιμο αξιακό στοιχείο (asset), δεδομένου ότι η ACC λογίζεται ως μηχανή παραγω-
γής εμπειρικής γνώσης. Η επιστημονική ομάδα θα αποτελείται από 4 γεωπόνους (3 για 
γεωργικές καλλιέργειες, και 1 για άρδευση), 4 δασολόγους (1 για Arc-GIS και 3 για την 
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ίδρυση και συντήρηση των δασικών φυτειών και δενδροστοιχίες), 2 ειδικούς ζωικής παρα-
γωγής (για τον προσδιορισμό της ορθής διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου), 2 κτηνιάτρους 
(για συμβουλές υγειονομικής περίθαλψης των ζώων), 2 ειδικούς για τις επιδοτήσεις της ΕΕ 
και το εθνικό και διεθνές δίκαιο, και έναν οικονομολόγο (αναζήτηση και σχηματισμό προ-
τάσεων για περιοχές επενδύσεων). Το προσωπικό υποστήριξης θα αποτελείται από γραμ-
ματείς, λογιστή, και εργάτες πεδίου. Το διοικητικό προσωπικό θα αποτελείται από 1 διευ-
θύνοντα σύμβουλο, 1 διευθυντή HR, 1 διευθυντή για PR/Marketing, 1 επιχειρησιακό διευ-
θυντή (επίβλεψη, σχεδιασμός και έλεγχος στη δημιουργία υπηρεσιών (αξία), και 3 διαχει-
ριστές έργων (παρακολούθηση των 3 τύπων Αγροδασικών έργων), που θα είναι τα πρόσω-
πα αναφοράς της ACC στους αγρότες, και θα μεταφέρουν πληροφορίες στην ACC και 
αντιστρόφως. 4. Πόροι χρηματοδότησης. Οικονομικοί πόροι και/ή χρηματοοικονομικές εγ-
γυήσεις, όπως δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών, μετρητά ή πιστωτικά μέσα (τρα-
πεζικό δάνειο), θα απαιτηθούν στην αγορά κτιρίου, οχημάτων, μηχανημάτων και υπο-
δομής. Θα γίνει χρήση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης μέσω υποστηρικτικών μέσων 
επιχειρηματικότητας, όπως η Νεανική Επιχειρηματικότητα6 ή άλλα παρόμοια εργαλεία. 
Επίσης, η χρηματοδότηση παρέχεται από το 30% του συνόλου των συμβολαίων, που 
(προ)καταβάλλονται της λειτουργίας των ΑΣ. Η ACC θα προσφέρει τη χρηματοδότηση 2% 
της ίδρυσης των ΑΣ, ακριβώς για να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες θα δεσμευτούν με την 
ACC, και όχι από τους ανταγωνιστές της. 
 
Πεδίο 6: Βασικές δράσεις 
Οι βασικές δράσεις που απαιτούνται για την επιτυχή δημιουργία και μεταφορά της 
πρότασης αξίας στους αγρότες σχετίζονται με: Δημιουργία αξίας (Δράση 1). Η ACC θα πα-
ραδώσει την πρόταση αξίας στους αγρότες όταν έχει αποκτηθεί όλος ο απαραίτητος εξο-
πλισμός και χρησιμοποιηθούν όλοι οι βασικοί πόροι. Έτσι, είναι απαραίτητο να εξασφαλι-
στούν η επαρκής χρηματοδότηση, η αγορά του κεντρικού κτιρίου και η απαραίτητη υπο-
δομή, η πρόσληψη προσωπικού, η δημιουργία συνεργιών με ακαδημαϊκούς σε θέματα 
Αγροδασοπονίας και η υπογραφή συμφωνιών για τα αποκλειστικά δικαιώματα πώλησης 
των σωλήνων tubex στην Ελλάδα, αλλά και των συνεργιών με τοπικούς αντιπροσώπους. 
Κανάλια διανομής (Δράση 2). Τοπικά μέσα ενημέρωσης, e-newsletter, σεμινάρια και ερ-
γαστήρια (ευαισθητοποίηση), έλεγχο-αξιολόγηση πριν την εγκατάσταση και μετά τη ρευ-
στοποίηση του ξυλώδους κεφαλαίου (αξιολόγηση), σύνταξη συμβολαίων και καθορισμός 
του δικτύου τοπικών αντιπροσώπων (αγορά), συνεδριάσεις πριν την εγκατάσταση (κοινο-
ποίηση αξίας), και μετά τη ρευστοποίηση του ξυλώδους κεφαλαίου (σχέσεις μετά την πώ-
ληση). Σχέσεις (Δράση 3). Για τις σχέσεις τύπου αφιερωμένης προσωπικής υποστήριξης θα 
καθοριστούν και χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένες πλατφόρμες και διευθύνσεις στο δια-
δίκτυο (π.χ. διεπαφές social media), και e-newsletter. Ίδιες δραστηριότητες, μαζί με τακτές 
συναντήσεις των αγροτών, θα πρέπει να οργανωθούν για λόγους από κοινού δημιουργίας. 

                                                 
6  Κοίτα για παράδειγμα, 
 http://www.neagenia.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=agrotes&cnode=31[Προσπέλαση 16 Ιουνίου 2013]. 

http://www.neagenia.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=agrotes&cnode=31
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Πηγές εσόδων (Δράση 4). Η πώληση υπηρεσιών και η παροχή αγαθών (π.χ. tubex), μέσω 
συμβολαίων είναι οι κύριες πηγές εσόδων. 
 
Πεδίο 7: Βασικό δίκτυο εταίρων 
Οι βασικοί εταίροι είναι τριών τύπων: 1. Τοπικοί αντιπρόσωποι. Ένα δίκτυο τοπικών αντι-
προσώπων θα αναπτυχθεί και επεκταθεί στην ύπαιθρο (1-2 αντιπρόσωποι ανά νομό), ελεύ-
θεροι επαγγελματίες γεωτεχνικοί ή ιδιωτικές αγροτικές επιχειρήσεις. Οι αντιπρόσωποι θα 
υπογράψουν συμβόλαια για την αποκλειστική προώθηση της πρότασης αξίας της ACC. 
Συναντήσεις, σεμινάρια και εργαστήρια θα οργανωθούν με ειδικούς επιστήμονες για να ανα-
νεωθούν οι γνώσεις τους σχετικά με την Αγροδασοπονία. 2. Ακαδημαϊκοί. Θα παρέχουν 
στους ειδικούς της ACC και στους τοπικούς αντιπροσώπους επικαιροποιημένη, σύγχρονη 
γνώση σε θέματα Αγροδασοπονίας. 3. Ενδιαφερόμενοι. Θα αναπτυχθούν σχέσεις με τοπικούς 
φορείς της δημόσιας διοίκησης και παράγοντες, γεωτεχνικούς του δημόσιου τομέα, τοπικούς 
εκπροσώπους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ώστε να θεσπιστεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη με τις Αρχές και 
να διευκολυνθούν οι συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες. 4. Βασικοί προμηθευτές. Άτομα 
και Οργανισμοί θα παρέχουν στην ACC προϊόντα και πνευματικά μέσα (πληροφορίες, λο-
γισμικό) που θα διευκολύνουν τη δημιουργία της πρότασης αξίας. Πρόκειται για α) κατά-
σκευαστές των tubex. Η ACC θα είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την παροχή tubex 
στους αγρότες. (β) Οι πάροχοι λογισμικού/δημιουργοί ιστοσελίδων και social media. Η ACC 
θα υπογράψει συμβάσεις με προμηθευτές λογισμικού, και σχεδιαστές social mediaκαι ιστοσε-
λίδων. (γ) Επιστημονικές οργανώσεις και ΜΚΟ. Η ACC θα είναι επίσημο μέλος εθνικών 
(ΕΑΔ7), Ευρωπαϊκών (EURAF8), ή διεθνών (WAC9) οργανώσεων που προωθούν την 
Αγροδασοπονία. Επίσης, θα διασυνδεθεί με οργανισμούς ενεργών αγροτών, όπως η 
ΠΕΝΑ10. 
 

 
Πυλώνας 4: Οικονομικά θέματα 
 

Πεδίο 8: Διάρθρωση κόστους 
Αρκετές δαπάνες συνδέονται με τους βασικούς πόρους, τις δράσεις και την ανάπτυξη των 
εταιρικών σχέσεων. Το επιχειρηματικό υπόδειγμα της ACC στηρίζεται στη δημιουργία και 
μεταφορά αξίας (και όχι στο κόστος), καθώς ο υψηλός βαθμός εξατομικευμένων υπηρεσιών 
που παρέχονται στους αγρότες απαιτεί έναν τέτοιο τύπο υποδειγμάτων. Ωστόσο, οι δομές που 
αναμένεται να δημιουργηθούν, όπως outsourcing αναθέσεις σε τοπικούς αντιπρόσωπους, 
απαιτούν μια φιλοσοφία χαμηλού κόστους. Τα κόστη διακρίνονται σε α) σημαντικά (επαφές 
με αγρότες, έρευνα αγοράς, δημόσιες σχέσεις, μισθοί, ενοίκια, έξοδα ταξιδίου), β) ακριβά, 
που σχετίζονται με βασικούς πόρους (αγορά κεντρικού κτιρίου και αποθήκης, αγορά 

                                                 
7  ΕΑΔ, Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο, www.agroforestry.gr 
8  EURAF, European Agroforestry Federation, www.agroforestry.eu 
9  WAC, World Agroforestry Centre (πρώην ICRAF, International Center for Research in Agroforestry), 

http://www.worldagroforestrycentre.org/ 
10  ΠΕΝΑ, Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, http://www.neoiagrotes.gr/ 

http://www.agroforestry.gr/
http://www.agroforestry.eu/
http://www.worldagroforestrycentre.org/
http://www.neoiagrotes.gr/
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δικαιωμάτων για τη διάθεση των tubex, αξία σήματος (brand equity)) και γ) ακριβές βασικές 
δράσεις (οικοδόμηση σχέσεων με αγρότες, προώθηση, outsourcing, οικοδόμηση της αξίας 
του σήματος (brand value) και παροχή συμβουλών από ακαδημαϊκούς). 
 
Πεδίο 9: Πηγές εσόδων 
Τέτοιες πηγές εσόδων για την ACC είναι: 1. Τέλη χρήσης. Τα έσοδα που παράγονται από 
την πώληση του δικαιώματος να χρησιμοποιούν αντικείμενα (φυσικά προϊόντα). Η ACC 
σχεδιάζει να πουλά σωλήνες tubex, δηλ. ημι-διαφανείς πλαστικούς σωλήνες, 60 cm ύψους 
και διαφόρων διατομών. Το ημι-διαφανές υλικό επιτρέπει τη φωτοσύνθεση για να λαμβά-
νει χώρα και επιπλέον τα φυτά υποβοηθούνται ώστε να αξιοποιούν την υγρασία και να 
προστατεύονται από έντομα, τρωκτικά κ.λπ. και φυσικούς κινδύνους (π.χ. άνεμοι). Επίσης 
βοηθούν τα δέντρα να αναπτύξουν ευθυτενές κορμό και έτσι παράγεται ξύλο υψηλής 
ποιότητας (τεχνική ξυλεία). Η ACC θα εισάγει τα tubex και τα υποστηρικτικά υλικά και θα 
διασφαλίζει τα δικαιώματα πώλησης με την αγορά τους από τον κατασκευαστή. 2. 
Συνδρομές. Είναι η κύρια πηγή εσόδων. Οι αγρότες θα υπογράψουν μακροχρόνια συμ-
βόλαια (30-40 ετών, ανάλογα με τα δασικά δέντρα) για να αποκτούν συνεχώς τις υπηρεσίες 
της ACC. Οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται με τη δημιουργία, την ανάπτυξη, τη συντήρηση 
και τη ρευστοποίηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Το 30% της αξίας των υπηρεσιών θα κατα-
βληθεί κατά την υπογραφή του συμβολαίου, και το υπόλοιπο θα αποκτηθεί σε ίσα χρονο-
μερίσματα, με τη μορφή τελών συνδρομής. Ένα ποσοστό επί των πωλήσεων της ξυλείας 
στο τέλος του προγράμματος θα πρέπει να συμφωνηθεί με τους αγρότες. 3. Διαφήμιση. Η 
διαφήμιση και προώθηση αγροχημικών και μη, όπως συμβατικά και οργανικά λιπάσματα, 
αποστειρωτικά εδάφους, φυτοφάρμακα, μυκητοκτόνα, εργαλεία (σκαπτικά εργαλεία κ.λπ.) 
κατά τη διάρκεια της παροχής συμβουλών στους αγρότες πιθανόν να απότελέσουν μια ση-
μαντική ροή εσόδων. 4. Άλλα. Άλλες πηγές περιλαμβάνουν δανεισμό/ενοικίαση/χρηματο-
δοτική μίσθωση (leasing) και μεσιτικές αμοιβές (brokerage fees). Αν η ACC εγκατασταθεί 
με επιτυχία στην αγορά, τότε τα μηχανήματα που θα αγοραστούν μπορούν να δοθούν για 
ενοικίαση ή χρηματοδοτική μίσθωση. Επίσης, οι μεσιτικές αμοιβές μπορεί να χρησιμεύ-
σουν για τη δημιουργία πρόσθετων εσόδων, λαμβάνοντας ένα ποσοστό της αξίας κάθε 
συναλλαγής πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των αγροτών και των εμπόρων 
πιστωτικής κάρτας. 
 
Διαπιστώσεις 
H ACC, ως εταιρία συμβούλων σε θέματα Αγροδασοπονίας στην Ελλάδα έρχεται να κα-
λύψει ένα σημαντικό κενό που υπάρχει στη σχετική αγορά και το οποίο αποτελεί εμπόδιο 
στην υιοθέτηση περιβαλλοντικά αποδεκτών και οικονομικά προσοδοφόρων συνδυαστικών 
αγροτικών δραστηριοτήτων, κάτι το οποίο προωθεί η Ε.Ε. μέσω των προβλέψεων της 
ΚΑΠ. Από τη φύση της η ACC φέρει στοιχεία οργανωτικής καινοτομίας (διεπιστημονική 
σύγκλιση, επιστημονική αξιοποίηση περιβαλλοντικών και αγρονομικών αντιλήψεων, 
αφοσιωμένες σχέσεις μακράς διάρκειας), σε καινοτόμα οργανωμένα στο χώρο και στο 
χρόνο βιολογικά συστήματα. Το παρόν επιχειρηματικό μοντέλο επιχειρεί να δώσει το γε-
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νικό περίγραμμα της εσωτερικής δομής, σχέσεων και λειτουργιών μίας τέτοιας εταιρίας. 
Ασφαλώς η περαιτέρω εξειδίκευση στην εφαρμογή αυτού του περιγράμματος σε πραγμα-
τικό χρόνο θα αποκαλύψει πιθανά προσκόμματα (θεσμικά, οικονομικά, αντιλήψεων, κ.ά.) 
τα οποία όμως η διεθνής πρακτική έχει δείξει ότι ξεπερνιούνται σχετικά εύκολα.        
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Abstract 
 

This paper investigates the dynamics of cross-country per capita agricultural production 
growth and volatility spillovers between Bangladesh, India and Pakistan. The aforemen-
tioned countries have been selected for their agricultural economic importance to the South 
Asian region is high. This study uses per capita agricultural production data for the period 
from 1961 to 2012, obtained from the FAO’s statistical database, to construct and estimate 
a multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (MGARCH) mo-
del. The MGARCH model is estimated utilizing the maximum likelihood method. The mo-
del provides good statistical fit and the empirical results indicate significant cross-country 
per capita agricultural production volatility spillovers among these countries. 
 
Key-words: MGARCH, agricultural production, volatility spillovers, South Asia                
JEL classification: O13; O53 
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Περίληψη 
 

Ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και αλληλεξάρτηση των διαχύσεων 
μεταβλητότητας μεταξύ Μπαγκλαντές, Ινδία και Πακιστάν 

 
Η παρούσα εργασία διερευνά τη δυναμική μεταβολή της κατά κεφαλήν γεωργικής παραγω-
γής τριών Νοτιοασιατικών χωρών (δηλ. Μπαγκλαντές, Ινδίας και Πακιστάν) καθώς επίσης 
την μετακύληση της μεταβολής της από την μια χώρα στην άλλη. Οι προαναφερθείσες χώρες 
έχουν επιλεγεί για την υψηλή σημασία της γεωργικής οικονομίας τους για την ευρύτερη πε-
ριοχή της Νότιας Ασίας. Αυτή η μελέτη χρησιμοποιεί τα κατά κεφαλήν στοιχεία της γεωργι-
κής παραγωγής για την περίοδο 1961-2012, που προέρχονται από τις στατιστικές βάσεις 
δεδομένων του FAO, για να κατασκευάσει και να εκτιμήσει ένα γενικευμένο αυτοπαλίνδρο-
μο υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικό πολυμεταβλητό μοντέλο (MGARCH). Το μοντέλο 
MGARCH εκτιμάται χρησιμοποιώντας την μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας. Το μοντέλο πα-
ρέχει καλή στατιστική προσαρμογή και τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν σημαντικές δια-
χύσεις μεταβλητότητας της κατά κεφαλήν γεωργικής παραγωγής μεταξύ των χωρών αυτών.  
 

Λέξεις-κλειδιά: MGARCH, γεωργική παραγωγή, διάχυση μεταβλητότητας, Νότια Ασία  
JEL κατάταξη: O13; O53 
 
 

Introduction 
 

In 1985, seven South Asian countries formed the South Asian Association for Regional Co-
operation (SAARC). The founding member countries of SAARC are Bangladesh, Bhutan, 
India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. At present, SAARC has eight member 
countries, since Afghanistan joined the organization in 2007. The main objective of SAARC 
is to boost economic, social and cultural cooperation among member countries. SAARC 
consists of about 15% of the world’s arable land and has about 23% of the world’s popu-
lation, which is mostly shared by Bangladesh, India and Pakistan. The increase in population 
is creating obstacles to the development of the economy as well as causing a reduction in the 
arable land area in these three countries. A recently published report ranking global climate 
change has stated that Bangladesh, India and Pakistan (among others) will be extremely 
affected by the effects of climatic change. Thus, when coping with the agricultural challenges 
of keeping production growth stable, it is important to investigate the agricultural production 
growth and the interdependency of volatility spillovers between Bangladesh, India and 
Pakistan. Based on these issues, this study analyzes the agricultural production growth and 
volatility spillovers effect between these three countries since agriculture is their economic 
lifeline. Bangladesh, India and Pakistan were selected for analyzing the interdependency of 
volatility spillovers of their agricultural production since they represent about 80% of the 
agricultural economy of the region. The agricultural sector constitutes a significant proportion 
of GDP of the selected countries; for instance, according to the World Factbook of CIA, 
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17.3%, 17.0% and 20.1% of the GDP of Bangladesh, India and Pakistan is accounted for by 
the agricultural sector, respectively. Most of the population of these three countries lives in 
rural areas (72%, 70% and 64%, respectively). The agricultural sector is thus considered to be 
the principal source of employment, leading to an economy boom in these three countries, 
which accounts for 45%, 53% and 45.1%, respectively. 
 Bangladesh, India and Pakistan have been experiencing interrelationships in many 
aspects in which agriculture is one of the most important sectors. These three countries 
have a long bilateral exports imports interrelationship which is increasing day by day. The 
agricultural products are of important parts of the export import business in these three 
countries. India is one of Bangladesh’s major trading partners and accounted for 8.7% of 
Bangladesh’s global trade in 2008-2009. The exports of Bangladesh to India witnessed a 
widening of growth, which increased from USD 90 million in 2003-2004 to USD 280 
million in 2008-2009. Similarly, imports of Bangladesh from India also show growing 
trends which have increased from USD 1600 million in 2003-2004 to USD 2840 million in 
2008-2009. In addition, trade between Bangladesh and Pakistan shows growing trends of 
which exports of Bangladesh to Pakistan increased from USD 27.5 million in 2001-2002 to 
USD 86.8 million in 2010-2011. Similarly, imports of Bangladesh from Pakistan also show 
growing trends, which increased from USD 100.8 million in 2001-2002 to USD 669.3 
million in 2010-2011. Furthermore, bilateral trade between India and Pakistan shows that 
India’s exports to Pakistan was USD 164.6 million in 2001 which increased to USD 2235.8 
million in 2010 and India’s imports from Pakistan was USD 69.9 million in 2001 which 
increased to USD 248.4 million in 2010.  
 The aforementioned trades are of formal trades though there is evidence of existing 
informal trades between these countries. The informal trade between Bangladesh and India 
was estimated to be about 1.4 times more than that of formal trade (Bakht, 1996). This size 
of the informal trade between Bangladesh and India is now come down, but is still 
equivalent to about three-fourths of the formal trade (World Bank, 2006).  The size of the 
informal trade between India and Pakistan vary from about USD 500 million to about five 
times the size of the formal trade (Acharya and Marwaha, 2012). Acharya and Marwaha 
(2012) also mentioned that agricultural trade between India and Pakistan is crisis driven. 
The size and trends of formal and informal trades between these countries suggest that there 
might have an interdependency among the three countries.   
 The main objective of this study is to investigate the agricultural production growth 
and the interdependency of volatility spillovers between per capita agricultural production 
of Bangladesh, India and Pakistan. More specifically, this study examines per capita 
agricultural production growth volatility spillovers across countries by evaluating how 
own-country shocks and volatility spillovers and cross-country shocks and volatility 
spillovers impact on agricultural production volatility of one country and how they are 
transmitted across countries under examination. To achieve these objectives, this study uses 
a multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (MGARCH) 
model. The MGARCH model is specified by two equations: (a) a simple conditional mean 
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equation (only intercept as exogenous) is used to specify the mean model part of MGARCH 
model and (b) BEKK (1,1)  (Baba, Engle, Kraft and Kroner) is used to specify the con-
ditional variance equation part of MGARCH model. Generally, MGARCH models have 
predominantly been used for analyzing the interdependency of volatility spillovers across 
international financial markets. However, at present MGARCH models represent the most 
suitable methodology for examining the interaction effects of GDP volatility spillovers and 
economic growth across various countries.  
 The stochastic characteristics of the aforementioned approach provide an important 
econometric tool for performing better statistical analysis, which improves the interpre-
tations of the interdependency of volatility spillovers of per capita agricultural production 
growth between Bangladesh, India and Pakistan. Furthermore, in the related literature, there 
is abundant evidence regarding the examination of agricultural production linked to these 
three SAARC countries. However, there is limited evidence of investigations using the 
MGARCH approach to examine the volatility spillovers of the per capita agricultural pro-
duction of these countries.  
 The remainder of this study is presented as follows. The literature of the study is 
discussed in section 2. Section 3 presents a detailed outline of the models. Section 4 
describes the details of the data used in this study. Section 5 reports the estimation results of 
this study. Section 6 offers the conclusions of the study. 
 

 
Literature review 
 

This study reviews the literature related to the dynamic relationships and interdependency of 
volatility spillovers by using the GARCH models. A number of studies investigates the 
growth and volatility transmission between different sectors using GARCH models. The 
literatures are especially related with prices and GDP growth. For example, Hamori (2000) 
investigated volatility in quarterly real GDP growth rates in the United States, the United 
Kingdom and Japan using univariate GARCH models. This study used GARCH, threshold 
GARCH and exponential GARCH models and utilized the maximum likelihood method to 
determine if volatility is asymmetric or not. The empirical results of that study concluded that 
GARCH version is the appropriate model to explain the volatility of real growth rates, 
suggesting the non existence of asymmetry between the volatility and growth rates for the 
three countries. Antonakakis and Badinger (2010) investigated the international spillovers of 
GDP growth and GDP growth volatility among the G7 countries by using BEKK specifica-
tion of MGARCH model. The findings of the study indicate the presence of own-country and 
cross-country GDP growth volatility and GDP growth volatility spillovers effects among the 
G7 countries.  Additionally, this study evidenced that the US is the dominant country in GDP 
growth volatility spillovers which confirmed a unidirectional spillover to all G7 countries. 
Hassan and Malik (2007) examined the transmission of volatility and shocks among six US 
sectors, namely consumer, financial, technology, energy, health and industry. They employed 
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BEKK specification of MGARCH model to examine the mean and conditional variance using 
daily returns data.  The empirical findings of this paper evidenced that there is a significant 
transmission of volatility and shocks among six US sectors, indicating the presence of cross-
market hedging and sharing of common information by investors in these sectors.   
 Karunanayake et al. (2012a) used a MGARCH model on quarterly data from 1959:Q3- 
2010:Q4 to investigate the interaction of volatility spillovers between stock market returns 
and GDP growth rates in the US, the UK, Canada and Australia. Their findings showed that 
country specific cross-mean spillovers from GDP growth to stock market returns as well as 
from stock market returns to GDP growth exist only in the US. Furthermore, own-volatility 
and co-volatility spillovers within and across all eight series evidenced the interdependency of 
both stock returns and GDP growth for these four countries. Apergis and Rezitis (2003a) 
examined agricultural price volatility spillover effects across agricultural input, agricultural 
output and retail food prices in Greece. This study revealed that the volatility of agricultural 
output prices is influenced by the volatility of both agricultural input and retail food prices. In 
addition, the volatility of agricultural output prices has a significant and positive impact on its 
own volatility.  This study further concluded that agricultural output prices are more volatile 
than agricultural input and retail food prices.  
 Karunanayake et al. (2012b) utilized diagonal vector GARCH (DVECH) and constant 
conditional correlation (CCC) models to identify the magnitude of GDP growth volatility 
spillovers and cross-country conditional correlations across four countries, namely 
Australia, Canada, the UK and the US. The empirical results of that study identified the 
presence of significant cross-country GDP growth spillovers among these countries. This 
study also found a higher cross-country conditional correlation between the US and Canada 
than the other pairwise cross-country conditional correlation. This study finally concluded 
that positive spillovers effects from larger economies (the UK and the US) can influence 
the GDP growth rates of relatively smaller economies (Australia and Canada). Apergis and 
Rezitis (2003b) employed a methodology of GARCH models to examine the volatility 
spillover effects between relative food prices and specific macroeconomic fundamentals 
(i.e. exchange rates, money balances, inflation, and the deficit to income ratio) in Greece. 
The empirical results of that study showed that the volatility of specific macroeconomic 
fundamentals influenced the volatility of relative food prices in Greece. Furthermore, this 
study also evidenced that the volatility of relative food prices has a positive and statistically 
significant impact on its own volatility. Apergis and Rezitis (2011) analyzed food price 
volatility in Greece and investigated how it affected by short-run deviations between food 
prices and macroeconomic factors, i.e. real deficit to income ratio, real money balance, real 
exchange rate and per capita income. The estimation was done by using GARCH and 
GARCH-X models. The empirical results of that study confirmed the presence of a positive 
effect between the deviations and food price volatility in Greece.   
 A number of studies investigates the linkages of volatility spillovers using GARCH 
model in SAARC countries. For example, Asghar et al. (2011) utilized exponential 
GARCH model to examine the linkage between inflation and inflation uncertainty in three 
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SAARC countries, namely, India, Pakistan and Sri Lanka. The findings of that study 
supported the presence of asymmetric information and concluded that a positive shock to 
inflation might cause uncertainty in the future inflation of these three countries. Bhargava 
and Dania (2012) investigated the impacts of major world equity markets (the US, the UK 
and China) on four SAARC countries’ equity markets (i.e. Bangladesh, India, Pakistan and 
Sri Lanka). They used vector autoregressive model (VAR) to determine the presence of any 
dependency between SAARC equity markets and world equity markets as well as a 
GARCH model to determine the presence of volatility spillovers. This study reported no 
dependency between SAARC equity markets and world equity markets. However, it 
confirmed the presence of volatility spillovers from the US, the UK and Chinese equity 
markets in Bangladesh, India and Sri Lanka equity markets. Hooy and Choong (2010) 
incorporated a multivariate asymmetric CCC-GARCH model to investigate the effect of 
exchange rate volatility on the bilateral trade between four SAARC countries i.e. Bangla-
desh, India, Pakistan and Sri Lanka. The empirical results suggested that the exchange rate 
volatility played an important role in explaining the pattern of exports in four SAARC 
countries. The results of that study also concluded that the exports of SAARC countries are 
negatively influenced by the exchange rate volatility indicating higher exchange rate 
fluctuation tends to reduce bilateral trade in the four SAARC countries.   
 Considering the above literature, this study aims to investigate the growth and the 
interdependency of volatility spillovers of the per capita agricultural production between 
Bangladesh, India and Pakistan.  
 
Models 
 

To estimate the agricultural production growth and the interdependency of volatility spillovers 
between Bangladesh, India and Pakistan, this study used various models. The following mean 
equation is estimated for each per capita agricultural production growth series given as: 
 

 it 0i itΔy μ ε= +  (1) 
 

where i = 1 for India, i = 2 for Pakistan and i = 3 for Bangladesh;  Δyit is a 3×1 vector of per 
capita agricultural production growth. μ0i is the intercept term for the country, i;  and εit is 
country i’s own shocks and is assumed to be independently and identically distributed with 
zero mean and variance-covariance Ht. In this study, the conditional mean, μ0i, is assumed 
to be constant instead following an autoregressive moving average (ARMA) process.  This 
is due to the potential estimation problems that might be caused if an ARMA process is 
added to the conditional mean (Enders 2010). The equation (1) serves as the mean equation 
for the BEKK model. 
 This study employed BEKK (1,1) parameterization of a multivariate generalized auto-
regressive conditional heteroskedasticity model (MGARCH) for the conditional variance 
and covariance matrix which is originally proposed by Engle and Kroner (1995). The acro-



Ενότητα 4:  Παραγωγή – Μεταποίηση – Ανταγωνιστικότητα  

- 395 - 

nym BEKK comes from the joint work of Baba, Engle, Kraft and Kroner (Baba et al. 
1991). The BEKK (1,1) model is given as: 
  

 t t 1 t 1 t 1H C C A ε ε A B H B− − −
′ ′ ′ ′= + +  (2) 

 

The individual elements of C, A and B matrices in equation (2) of a trivariate BEKK model 
are given as follows: 
 

 
11 11 12 13 11 12 13

21 22 21 22 23 21 22 23

31 32 33 31 32 33 31 32 33

c 0 0 a a a b b b
C c c 0 A a a a B b b b

c c c a a a b b b

     
     = = =     
          

 (3) 

 

where Ht is a 3×3 variance covariance matrix, cij are elements of  a 3×3 lower triangular 
matrix of constants C with six parameters. αij are elements of a 3×3 square matrix of A 
(ARCH term) show how conditional variances are correlated with the residuals. The 
elements of matrix A measure the effects of shocks on conditional variances. The diagonal 
elements of matrix A (aij where i = j) measure the own-volatility shocks, whereas the non-
diagonal elements of matrix A (aij where i ≠ j) determine the cross-volatility shocks. bij are 
also elements of a 3×3 square matrix of B (GARCH term) show how past conditional 
variances affect current levels of conditional variances. The diagonal elements of matrix B 
(bij where i = j) determine the own-volatility spillovers, whereas the non-diagonal elements 
of matrix B (bij where i ≠ j) capture the cross-volatility spillovers. This study used BEKK 
model as it is designed in such a way that the estimated covariance matrix will be positive 
semi-definite, which is a necessary condition for the variances to be non-negative. In 
addition, an important characteristic of BEKK model is that it might allow the conditional 
variances and covariances of per capita agricultural production growth of Bangladesh, India 
and Pakistan to influence each other.  
Under the assumption of normally distributed random errors, the log-likelihood function for 
the BEKK model is given by: 
 

 ( )
T

1

t t tt
t 1

1L(θ) T ln(2π) ln | H | ε ε
2 Σ H −

=

′= − − +  (4) 
 

where θ is the estimated parameter vector and T is the number of observations. In order to 
maximize this non-linear log likelihood function numerical maximization techniques were 
utilized. Initial conditions were obtained by performing several initial iterations using the 
simplex algorithm as recommended by Engle and Kroner (1995). The BFGS (Broyden, 
Fletcher, Goldfarb and Shanno) algorithm was then used to obtain the final estimate of the 
variance-covariance matrix with corresponding standard errors. Finally, each model is 
estimated by maximum likelihood method utilizing RATS 8.2 software.  The total number 
of estimated elements for the conditional variance equation of this study is 24 since this 
study estimates a trivariate model. 
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Data 
 

The dataset used is yearly data on the logarithms of the per capita agricultural production of 
India (lpcapi), Pakistan (lpcapp) and Bangladesh (lpcapb) from 1961–2012 with 2004–
2006=100; it was obtained from the FAOSTAT statistical dataset (http://faostat3.fao.org/ 
faostat-gateway/go/to/download/Q/QI/E), accessed in March 2014. As FAO indicates, net 
per capita agricultural production is derived from the gross production after subtracting 
quantities used for seed and feed. The per capita agricultural production growth is 
calculated as the first difference of the log of yearly net per capita agricultural production. 
Figure 1 depicts the first differences of the per capita agricultural production of India 
(Δlpcapi), Pakistan (Δlpcapp) and Bangladesh (Δlpcapb) from 1961–2012. The descriptive 
statistics of the data set used in this paper are reported in Table 1.  
 Table 1 shows that per capita agricultural production growth of India (Δlpcapi) and 
Pakistan (Δlpcapp) are positive which are 0.799% and 0.874%, respectively, whereas per 
capita agricultural production growth of Bangladesh (Δlpcapb) is negative (-0.196%). In 
addition, Bangladesh is subject to higher shocks as it experiences the largest standard 
deviations in the per capita agricultural production (5.964%) compared to per capita 
agricultural production of India (4.145%) and Pakistan (2.901%).   
 
Table 1: Descriptive statistics of per capita agricultural production growth of Bangladesh, 

India and Pakistan 
 

 Δlpcapi Δlpcapp Δlpcapb 
Mean  0.007993  0.008736 -0.001960 
Median  0.010976  0.010593 -0.002934 
Maximum  0.087721  0.061241  0.108164 
Minimum -0.095391 -0.054653 -0.240032 
Std. Dev.  0.041452  0.029009  0.059639 
Skewness -0.181688 -0.116499 -1.020633 
Kurtosis  2.765645  2.471875  6.495221 
Jarque-Bera 
 

 0.397299 
         (0.8198) 

 0.708059 
         (0.7019) 

 34.81458 
          (0.0000) 

Observations          51          51           51 
Unconditional correlations 

Δlpcapi 1.000000   
Δlpcapp -0.189028 1.000000  
Δlpcapb 0.399761 0.059883 1.000000 

Notes:  Δlpcapi stands for first differences of logarithms of per capita agricultural production of India, 
Δlpcapp stands for first differences of logarithms of per capita agricultural production of 
Pakistan and Δlpcapb stands for first differences of logarithms of per capita agricultural 
production of Bangladesh. Figures in parentheses are p-values. 

 

http://faostat3.fao.org/
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The pairwise unconditional correlations in Table 1 show that there are negative and positive 
correlations between the per capita agricultural production growth of these countries. The 
highest correlation is between Bangladesh and India (0.3998), whereas, the lowest 
correlation is between Bangladesh and Pakistan (0.0599). However, the correlation between 
India and Pakistan is negative (-0.1890). 
 

 
 

Figure 1:  Per capita agricultural production growth of India (Δlpcapi), Pakistan 
(Δlpcapp) and Bangladesh (Δlpcapb): 1961-2012 

 
  
Empirical results 
 

Stationarity test 
This study applied various unit root tests in order to check the stationarity of the data. The 
unit root tests applied were the Augmented Dickey–Fuller (ADF) test proposed by Dickey 
and Fuller (1981), Phillips–Perron (PP) test proposed by Phillips and Perron (1988), 
Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS) test proposed by Kwiatkowski et al. (1992), 
and Elliott–Rothenberg–Stock (ERS) test proposed by Elliott et al. (1996). These four unit 
root tests provide evidence that the variables, namely the log per capita agricultural 
production of India (lpcapi), Pakistan (lpcapp) and Bangladesh (lpcapb), are stationary in 
their first difference.  
 The ADF, PP and KPSS tests show that lpcapi and lpcapp are nonstationary in the 
level when only the intercept is considered but stationary when the intercept and trend are 
considered. The four unit root tests display that lpcapb is nonstationary in the level when 
the intercept as well as the trend and intercept are considered with the exception of KPSS 
test where it rejects nonstationarity when only the intercept is considered. On the other 
hand, ERS test shows that lpcapi is nonstationary in the level when the intercept as well as  
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Table 2: Unit root test results of three variables (1961–2012) 
 

Variables Test Level First difference Details 
lpcapi ADF 0.724657 -9.777630*** SIC, Int 
lpcapi ADF -3.689540** -10.06599*** SIC, Int, Tr 
lpcapi PP 0.908136 -10.47893*** NW, B, Int 
lpcapi PP -3.575453** -12.37560*** NW, B, Int, Tr 
lpcapi KPSS 0.925246 0.363749** NW, B, Int 
lpcapi KPSS 0.181176*** 0.141287** NW, B, Int, Tr 
lpcapi ERS 46.93262  1.481860*** SIC, SOLS, Int, 
lpcapi ERS 13.02694  4.521635** SIC. SOLS, Int, Tr 

 
lpcapp ADF -1.043821 -9.106103*** SIC, Int 
lpcapp ADF -3.211996* -9.010360*** SIC, Int, Tr 
lpcapp PP -0.922888 -10.00633*** NW, B, Int 
lpcapp PP -3.211996* -9.895986*** NW, B, Int, Tr 
lpcapp KPSS  0.947518  0.127670* NW, B, Int 
lpcapp KPSS 0.091052*  0.121314* NW, B, Int, Tr 
lpcapp ERS  63.20746  1.831901*** SIC, SOLS, Int, 
lpcapp ERS 6.753218*  4.406219** SIC. SOLS, Int, Tr 

 
lpcapb ADF -2.157519 -7.126338*** SIC, Int 
lpcapb ADF -2.165785 -7.021968*** SIC, Int, Tr 
lpcapb PP -2.118850 -7.131751*** NW, B, Int 
lpcapb PP -2.165785 -6.893568*** NW, B, Int, Tr 
lpcapb KPSS 0.220925*  0.147389* NW, B, Int 
lpcapb KPSS  0.221565  0.072743* NW, B, Int, Tr 
lpcapb ERS 6.037126 3.128218* SIC, SOLS, Int, 
lpcapb ERS 15.84188  7.801007 SIC. SOLS, Int, Tr 

 
Note:  lpcapi, lpcapp and lpcapb are the log per capita agricultural production of India, Pakistan and 

Bangladesh, respectively. SIC is Schwartz Information Criterion, Int is Intercept, Tr is linear 
trend, NW is Newley-West bandwith choice, B is Bartlett kernel, SOLS is Spectral OLS. ***, **, 
and * represent that variables are stationary at 1%, 5%, and 10% significant level, respectively. 

 
the intercept and trend are considered, whereas lpcapp is stationary when the intercept and 
the trend are considered. Thus, the aforementioned four unit root tests show evidence that 
the variables are nonstationary in levels but stationary in first differences. The result of the 
unit root tests for the three variables, i.e. lpcapi, lpcapp and lpcapb, are reported in Table 2. 
Note that the last column of Table 2 indicates the details of the unit root tests. In particular, 
SIC is the Schwartz Information Criterion used for the selection of lags and NW is the 
Newey–West bandwidth choice criterion used for the choice of the bandwidth, while B and 
SOLS are the Bartlett kernel and Spectral Ordinary Least Squares spectral estimation 
methods, respectively. 
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BEKK (1,1) model 
The conditional mean of per capita agricultural production of the trivariate BEKK (1,1) 
model is presented in (5), while the conditional covariance matrix is given in (6). 

 it 0i itΔy μ ε= +  (5) 
 t t 1 t 1 t 1H C C A ε ε A B H B− − −

′ ′ ′ ′= + +  (6) 
Equation systems (5) and (6), in matrix form, are given by: 

 
1t 01 1t

2t 02 2t

3t 03 3t

Δy μ ε
Δy μ ε
Δy μ ε

     
     = +     
          

 (7) 
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h h h c c c c 0 0
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b b b b
b b b H b b b
b b b b b b

−

′   
   
   
      

 (8) 

Note that the analytical form of the conditional mean of agricultural production (7) is given 
by: 

 1t 01 1tΔy μ ε= +  (7a) 

 2t 02 2tΔy μ ε= +  (7b) 

 3t 03 3tΔy μ ε= +  (7c) 
while the analytical form of the conditional covariance matrix (8) is given by: 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2
11,t 11 21 31 11 1,t 1 21 2,t 1 31 3,t 1 11 21 1,t 1 2,t 1

2 2 2
11 31 1,t 1 3,t 1 21 31 2,t 1 3,t 1 11 11,t 1 21 22,t 1 31 33,t 1

11 21 12,t 1 11 31 13,t 1 21 31 23,t 1

h c c c a ε a ε a ε 2a a ε ε

2a a ε ε 2a a ε ε b h b h b h
2b b h 2b b h 2b b h

− − − − −

− − − − − − −

− − −

= + + + + + +

+ + + + +

+ + +

 (8a) 

 

2 2 2 2 2 2 2 2
22,t 22 32 12 1,t 1 22 2,t 1 32 3,t 1 12 22 1,t 1 2,t 1

2 2 2
12 32 1,t 1 3,t 1 22 32 2,t 1 3,t 1 12 11,t 1 22 22,t 1 32 33,t 1

12 22 12,t 1 12 32 13,t 1 22 32 23,t 1

h c c a ε a ε a ε 2a a ε ε
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− − −
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   (8b) 



Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας 

 

- 400 - 

 

2 2 2 2 2 2 2
33,t 33 13 1,t 1 23 2,t 1 33 3,t 1 13 23 1,t 1 2,t 1

2 2 2
13 33 1,t 1 3,t 1 23 33 2,t 1 3,t 1 13 11,t 1 23 22,t 1 33 33,t 1

13 23 12,t 1 13 33 13,t 1 23 33 23,t 1

h c a ε a ε a ε 2a a ε ε

2a a ε ε 2a a ε ε b h b h b h
2b b h 2b b h 2b b h

− − − − −

− − − − − − −

− − −

= + + + +

+ + + + +

+ + +

    (8c) 

 Since Ht is symmetric then h12,t-1=h21,t-1,  h23,t-1= h32,t-1,  h13,t-1= h31,t-1. 
 The results of the estimated conditional mean and variance equations of per capita 
agricultural production growth of India (lpcapi), Pakistan (lpcapp) and Bangladesh (lpcapb) 
are presented in Table 3. The model diagnostics presented in Table 3 show support for the 
estimated BEKK (1,1) MGARCH model. Table 3 also shows that the estimated coefficients 
of the conditional variance-covariance matrix for own-country and cross-country volatility 
shocks (αij) and own-country and cross-country volatility spillovers (bij) are statistically 
significant in most of the cases. These support the presence of ARCH and GARCH effects 
among the countries under examination. More specifically, 7 out of 9 (78%) of the estima-
ted ARCH coefficients and 8 out of 9 (89%) of the estimated GARCH coefficients are 
statistically significant at the 10% level.  
 The absolute values of the estimated ARCH coefficients of Table 3 show that own-
country volatility shocks of India, Pakistan and Bangladesh are statistically significant. The 
own-country volatility shocks range from 0.193 ( 22a ) in Pakistan to 0.381( 11a ) in India. 
This indicates that the own-country volatility shocks in India will have the strongest impact 
on its own future volatility compared to the own-country volatility shocks in the other two 
countries. In addition, the own-country volatility shocks in Pakistan will have the weakest 
impact on its own future volatility compared to the own-country volatility shocks in the 
other two countries. The own-country volatility shock of Bangladesh is 0.354 ( 33a ). 
 The estimated ARCH coefficients also confirm the cross-country volatility shocks as 
some of the coefficients are statistically significant. These cross-country volatility shocks 
vary in magnitude and sign. For example, the absolute value of the cross-country volatility 
shock in India ( )12a 0.6655=   influences the agricultural production volatility of Pakistan 

since it is statistically significant, but the cross-country volatility shock in India ( 13a ) is not 
affecting the agricultural production volatility of Bangladesh since it is statistically 
insignificant. The cross-country volatility shock in Pakistan ( 21a ) is not influencing the 
agricultural production volatility of India but it influences the agricultural production 
volatility of Bangladesh ( )23a 0.5514= . The cross-country volatility shocks in Bangladesh 

influence the agricultural production volatility of India ( )31a 0.3572=  and Pakistan 

( )32a 0.2651=  indicating unidirectional cross-country volatility shocks transmission from 

Bangladesh to India and from India to Pakistan. The cross-country volatility shocks 
transmission of agricultural production between Bangladesh and Pakistan is bidirectional.  
 The estimated GARCH terms of Table 3 show that all own-country and cross-country 
conditional  volatilities  are statistically significant except volatility spillover from India to   
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Table 3:  Results of BEKK (1,1) model for per capita agricultural production growth of 
Bangladesh, India and Pakistan 

 
Estimated coefficients of the conditional mean equation system (7) 

Coefficients Estimates Coefficients Estimates Coefficients Estimates 

01μ  0.0127 
(0.0001) 

02μ  0.0115 
(0.0001) 

03μ  0.0059 
(0.2808) 

Estimated coefficients of the conditional variance equation system (8) 
Coefficients Estimates Coefficients Estimates Coefficients Estimates 

11c  0.0023 
(0.6608) 

21c  -0.0051 
(0.0831) 

22c  -0.0000 
(0.9999) 

31c  -0.0348 
(0.0000) 

32c  -0.0000 
(0.9999) 

33c  0.0000 
(0.9999) 

11a  0.3810 
(0.0068) 

12a  -0.6655 
(0.0000) 

13a  0.0163 
(0.9134) 

21a  0.1836 
(0.2192) 

22a  0.1930 
(0.0621) 

23a  -0.5514 
(0.0004) 

31a  0.3572 
(0.0000) 

32a  0.2651 
(0.0016) 

33a  0.3539 
(0.0039) 

11b  0.4696 
(0.0000) 

12b  0.3439 
(0.0000) 

13b  0.1053 
(0.2656) 

21b  0.4404 
(0.0040) 

22b  -0.2373 
(0.0149) 

23b  -0.5773 
(0.0007) 

31b  0.3189 
(0.0000) 

32b  -0.2769 
(0.0000) 

33b  0.5650 
(0.0000) 

Misspecification tests 
AIC = -10.240 
SBC =  -9.217 

Hannan-Quinn =  -9.849 
Tests for autocorrelation Multivariate Q(10) = 92.0483 (0.4203) 
Test for ARCH effects Multivariate ARCH (36) = 41.77(0.2344) 

Test for Jarque-Bera normality Multivariate Jarque-Bera = 5.762   
(0.4500) 

Log-likelihood  = 288.1160 
 
Notes:  Figures in parentheses are p-values. cij represents a constant term, αij represents ARCH term 

and bij represents GARCH term. 
 
Bangladesh ( )13b  which is not statistically significant. These own-country and cross-

country conditional volatilities vary in magnitude and sign. The absolute values of the own-
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country conditional volatilities range from 0.237 ( )22b  in Pakistan to 0.565 ( )33b  in 

Bangladesh. This suggests that the own-country conditional volatility in Bangladesh will 
have the strongest impacts on its own future volatility than the own-country conditional 
volatility in the other two countries. Additionally, the own-country conditional volatility in 
Pakistan will have the weakest impacts on its own future volatility than the own-country 
conditional volatility in the other two countries. The own-country conditional volatility in 
India is 0.470 ( )11b .  

 In addition, the cross-country volatility spillovers show that volatility of India is 
affected by volatility generated by Pakistan ( )21b 0.4404=  and Bangladesh ( )31b 0.3189= .  

The volatility of Pakistan is affected by volatility generated by India ( )12b 0.3439=  and 

Bangladesh ( )32b 0.2769= .  The volatility of Bangladesh is affected by only the volatility 

generated by Pakistan ( )23b 0.5773= .  The aforementioned results indicate that volatility 

spillovers between Bangladesh and Pakistan and between India and Pakistan are 
bidirectional. The volatility spillover between Bangladesh and India is unidirectional and it 
is directed from Bangladesh to India. 
 The bilateral trade flows discussed in the introduction show the evidence that India 
and Pakistan have a favoring position in the export import business with Bangladesh. 
However, the results of ARCH and GARCH effects show that the volatility of Bangladesh 
is not affected by unexpected shocks and volatility generated by India. Though, volatility of 
India is affected by both unexpected shocks and volatility generated by Bangladesh. This 
might be a reason why India is trying to follow Bangladesh’s volatility shocks and 
conditional volatility to contribute its demand. 
 
Conclusions 
 

The present paper investigates the growth and the interdependency of volatility spillovers 
between the per capita agricultural production of three SAARC countries, namely 
Bangladesh, India and Pakistan, for the period 1961–2012. These three countries were 
selected since they convey very strong agricultural economic importance to the region. The 
BEKK (1,1) of MGARCH model is used to investigate the interdependency of  volatility 
spillovers between the per capita agricultural production of Bangladesh, India and Pakistan.  
The empirical results support the presence of ARCH and GARCH effects among the three 
countries’ per capita agricultural production since most of the coefficients of ARCH and 
GARCH terms are statistically significant. The significant ARCH coefficients evidenced 
that the own-country volatility shocks in India will have the strongest impacts on its own 
future volatility compared to the own-country volatility shocks in the other two countries. 
The own-country volatility shocks in Pakistan will have the weakest impacts on its own 
future volatility compared to the own-country volatility shocks in the other two countries. 
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 The magnitude of own-country volatility shock of Bangladesh is in between the 
volatility shocks of India and Pakistan. Besides own-country volatility shocks, the estimated 
cross-country volatility shocks evidence that the volatility shock in India influences the 
volatility of Pakistan. The volatility shock in Pakistan influences the volatility of Bangladesh. 
Furthermore, the volatility shocks in Bangladesh influence the volatility of India and Pakistan, 
indicating unidirectional cross-country volatility shocks transmission from Bangladesh to 
India and from India to Pakistan. The cross-country volatility shocks transmission between 
Bangladesh and Pakistan is bidirectional.  
 This study also found convincing evidence of own-country and cross-country volatility 
spillovers (GARCH effects) which vary in magnitude and sign. The own-country conditional 
volatility of Bangladesh is the strongest compared to the own-country conditional volatility in 
the other two countries. In addition, the own-country conditional volatility of Pakistan is the 
weakest compared to the own-country conditional volatility in the other two countries. The 
cross-country volatility spillovers show that volatility of India is affected by volatility 
generated by Pakistan and Bangladesh.  The volatility of Pakistan is affected by volatility 
generated by India and Bangladesh. Furthermore, the volatility of Bangladesh is only affected 
by the volatility generated by Pakistan.  These results evidenced that the volatility spillovers 
between Bangladesh and Pakistan and between India and Pakistan are bidirectional. The 
volatility spillover between Bangladesh and India is unidirectional and it is directed from 
Bangladesh to India. This might be a reason why India is trying to follow Bangladesh’s 
volatility shocks and conditional volatility to contribute its demand. 
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Περίληψη 
 

Μετά από τις πρόσφατες αλλαγές στην εξελικτική πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(ένταξη στην Ε.Ε. και στην Ευρωζώνη, διαρκής διεθνής οικονομική και δημοσιονομική 
κρίση), διαπιστώνεται η συνεχώς αυξανόμενη ανταγωνιστική υστέρηση του αγροτικού πα-
ραγωγικού συστήματος της χώρας έναντι των διεθνών αγορών και, παράλληλα, η επιτακτι-
κή ανάγκη για σχετικές διαρθρωτικές προσαρμογές. Ως αποτέλεσμα αυτής της ανάγκης 
προκύπτει η διερεύνηση της βιωσιμότητας του αγροτικού παραγωγικού συστήματος της 
Κύπρου, επειδή η διερεύνηση αυτή δεν επιχειρήθηκε ποτέ μέχρι σήμερα. Η παρούσα ερ-
γασία αποτελεί μία πρώτη προσέγγιση αυτής της διερεύνησης, μέσα από μία ποιοτική έρευ-
να σε 100 γεωργικές εκμεταλλεύσεις, από τις κύριες αγροτικές περιοχές της νήσου. Τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν, δείχνουν ότι μερικά από τα πιο σημαντικά και παραδοσια-
κά επιμέρους αγροτικά συστήματα της Κύπρου, όπως είναι το αιγοπροβατοτροφικό, πιθα-
νόν να είναι μη βιώσιμα, κυρίως εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των τιμών των εισροών 
και της σχετικά χαμηλής τιμής εκροών παραγωγού, της απουσίας οργάνωσης των εκμεταλ-
λεύσεων και των προβλημάτων που ανακύπτουν στη διάθεση των εκροών, σε συνδυασμό 
και με την πρόσφατη οικονομική κρίση, με όλα τα σχετικά επακόλουθά της. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Αγροτικό παραγωγικό σύστημα, βιωσιμότητα, γεωργική εκμετάλλευση, 
ποιοτική έρευνα, Κύπρος. 

 
 
 

mailto:a.stylianou@ari.gov.cy
mailto:dsdrali@hua.gr
mailto:capost@hua.gr


Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας 

 

- 406 - 

Abstract 
 

Investigating the sustainability of the Agricultural Production System  
in Cyprus: A first approach 

 
Following the recent changes in the evolutionary process of the Republic of Cyprus such as, 
the accession to the EU in 2004 and to the Eurozone in 2008, and the ongoing global 
economic and financial crisis, the agricultural production system of the country is lagging 
behind in terms of competitiveness to the international markets. In parallel there is an 
urgent need for relevant structural adjustments in the agricultural sector. As a result of this 
need, the investigation of the sustainability of the agricultural production system in Cyprus 
arises. It is noteworthy to mention that such investigation has not been attempted to date. 
This work is the first approach of this investigation, through a qualitative survey in 100 
agriculture holdings from the major agricultural areas of the island. The results showed that 
some of the most important and traditional sub-systems of the agricultural production system 
in Cyprus, like the sheep and goat system, may not be sustainable. This may be attributed to 
the high input prices and the relatively low output prices, the lack of organization of the 
agriculture holdings and the marketing and trade problems, in conjunction with the recent 
economic crisis and its relevant consequences. 
 

Key-words: Agricultural production system, sustainability, agriculture holding, qualitative 
research, Cyprus. 
 
 

Εισαγωγή 
 

Ο πρωτογενής τομέας της κυπριακής οικονομίας αντιμετωπίζει διαχρονικές αδυναμίες, οι 
οποίες επιδρούν αρνητικά στην ανταγωνιστικότητά του. Οι σημαντικότερες είναι η χαμηλή 
παραγωγικότητα του τομέα (αν και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αύξηση), το χαμηλό 
μορφωτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο των απασχολουμένων στον τομέα, η γήρανση του 
συγκεκριμένου πληθυσμού και το πρόβλημα διαδοχής του από τους νέους, η απουσία 
καινοτόμων δράσεων, καθώς και το χαμηλό επίπεδο αξιοποίησης και χρήσης της τεχνο-
λογίας. Τα προβλήματα αυτά είναι εντονότερα στη γεωργία που αποτελεί και τον σημαντι-
κότερο κλάδο του πρωτογενή τομέα (Γραφείο Προγραμματισμού, 2006; Παπαδαυίδ, 2008). 
 Μετά από τις πρόσφατες αλλαγές στην εξελικτική πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
[(2004: ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), 2008: ένταξη στην Ευρωζώνη, από το 2008 
διαρκής διεθνής οικονομική και δημοσιονομική κρίση)], διαπιστώνεται η συνεχώς αυξανόμε-
νη ανταγωνιστική υστέρηση του Αγροτικού Παραγωγικού Συστήματος (ΑΠΣ) της χώρας 
έναντι των διεθνών αγορών και η επιτακτική ανάγκη για σχετικές διαρθρωτικές προσαρμογές. 
 Το υψηλό κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, η απροθυμία των νέων για 
ένταξή τους στο αγροτικό επάγγελμα, η μικρή και πολυτεμαχισμένη γεωργική ιδιοκτησία, 
η προβληματική διαθεσιμότητα του αρδευτικού ύδατος, η έλλειψη, ως ένα βαθμό, εφαρ-



Ενότητα 4:  Παραγωγή – Μεταποίηση – Ανταγωνιστικότητα  

- 407 - 

μογών σύγχρονης τεχνολογίας και καινοτομίας στον αγροτικό τομέα, και η σημαντική 
απουσία υιοθέτησης ποιοτικών προδιαγραφών, είναι μερικές από τις δυσχέρειες που επιση-
μαίνουν την άμεση αναγκαιότητα για επανεξέταση των όρων παραγωγής και για στρατηγι-
κή «επανεκκίνησης» του αγροτικού τομέα της Κύπρου. 
 Αναδυόμενα ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή με τις δυσμενείς επιπτώσεις της, η 
ανάγκη για διατροφική επάρκεια, ιδίως μετά την πρόσφατη άνοδο των διεθνών τιμών, ο 
εξαγωγικός προσανατολισμός των παραγομένων προϊόντων, η ανάδειξη των ιδιαίτερων 
τοπικών αγροτικών και βιοτεχνικών προϊόντων, η προστασία του αγροτικού τοπίου και η 
λειτουργική διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με τους λοιπούς τομείς της οικονομίας και 
ιδίως με αυτόν του τουρισμού, είναι ορισμένες από τις ουσιαστικές πτυχές, που πρέπει εν-
δελεχώς να διερευνηθούν και να οικοδομήσουν το νέο «όραμα» της αγροτικής οικονομίας 
της Κύπρου. Ως εκ τούτου, το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι: ποια είναι η υφιστά-
μενη κατάσταση του ΑΠΣ της Κύπρου και ποιο θα είναι το μέλλον του; 
 Βασικός στόχος της τρέχουσας ερευνητικής προσπάθειας είναι η μελέτη της βιωσιμό-
τητας του ΑΠΣ της Κύπρου και των επιμέρους γεωργικών του συστημάτων, καθώς και οι 
προοπτικές οι οποίες ενδεχομένως να διαφανούν. Για την επίτευξη του κύριου σκοπού της 
έρευνας, επιλέχθηκε ως περιοχή μελέτης η ευρύτερη αγροτική περιοχή Λάρνακας και 
Αμμοχώστου, καθώς αποτελούν τις κυριότερες αγροτικές περιοχές της Κύπρου.  
 Η παρούσα εργασία αποτελεί μία πρώτη προσέγγιση της διερεύνησης της βιωσιμό-
τητας αυτής, μέσα από μία ποιοτική έρευνα σε 100 γεωργικές εκμεταλλεύσεις από την 
περιοχή μελέτης. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην εργασία αυτή, 
προέρχονται μόνο από μία φάση της παραπάνω ερευνητικής προσπάθειας. 
 
Θεωρητικό υπόβαθρο 
 

Αγροτικό παραγωγικό σύστημα και βιωσιμότητα 
 

Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας (sustainability) είναι απαραίτητη για την «οικοδόμηση» βιώ-
σιμων ΑΠΣ και γι’ αυτό υπάρχει ένα ευρύ φάσμα εννοιολογικών και μεθοδολογικών προσεγ-
γίσεων, ερευνητικών μελετών και εφαρμογών της βιωσιμότητας, που διαφέρουν ως προς το 
επίπεδο, την εστίαση, τον προσανατολισμό, τη μέτρηση, την κλίμακα, την παρουσίαση και 
τους τελικούς χρήστες (Van Passel and Meul, 2012; Ripoll-Bosch et al., 2012). Αν και υφί-
στανται πολυάριθμοι ορισμοί της βιωσιμότητας, ωστόσο όλοι συγκλίνουν στην ανάγκη να 
συνδυάσουν τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές απαιτήσεις για τις σημερινές 
και μελλοντικές γενεές (FAO, 2013). Με άλλα λόγια, η βιώσιμη ανάπτυξη στον γεωργικό το-
μέα διατηρεί το έδαφος, το νερό, τους φυτικούς και ζωικούς γενετικούς πόρους, δεν υποβαθ-
μίζει το περιβάλλον (φιλική προς το περιβάλλον), είναι τεχνικά κατάλληλη, οικονομικά βιώ-
σιμη (viable) για τους γεωργούς και κοινωνικά αποδεκτή (FAO, 1989; Boogaard et al., 2011; 
ten Napel et al., 2011; Lebacq et al., 2013). Σύμφωνα με τους Gafsi and Favreau (2010), η 
βιώσιμη γεωργία θα πρέπει να είναι η ικανότητα των γεωργικών συστημάτων να διατηρούν 
την παραγωγικότητα και τη χρησιμότητά της προς την κοινωνία σε μακροχρόνια βάση. 



Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας 

 

- 408 - 

 Οι Ripoll-Bosch et al. (2012) υποδεικνύουν ότι η βιωσιμότητα των γεωργικών συ-
στημάτων εξαρτάται από πολλούς, συχνά αλληλένδετους παράγοντες (επίπεδο εντατικοποίη-
σης, χρήση και διαχείριση των πόρων, τοποθεσία, παραγωγικός προσανατολισμός κ.λπ.), οι 
οποίοι διαφέρουν μεταξύ των συστημάτων και μεταβάλλονται με τον χρόνο. Ως εκ τούτου, 
απαιτείται ένα ολιστικό και δυναμικό πλαίσιο ανάλυσης, λαμβάνοντας υπόψη την 
ποικιλόμορφη και εξελισσόμενη φύση των παραγόντων που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα. 
 Στο πλαίσιο της βιώσιμης και «εναλλακτικής» γεωργίας (π.χ. Ολοκληρωμένη Διαχεί-
ριση Παραγωγής), οι Allen et al. (1991) ορίζουν το βιώσιμο αγροτροφικό σύστημα (sust-
ainable food and agriculture system) ως αυτό το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον, 
οικονομικά βιώσιμο, κοινωνικά υπεύθυνο και το οποίο λειτουργεί ως βάση για τις μελλο-
ντικές γενεές. 
 Με βάση τα παραπάνω, η βιωσιμότητα των ΑΠΣ χαρακτηρίζεται από τρεις διαστά-
σεις ή κλασικούς πυλώνες (Ripoll-Bosch et al., 2012): τον περιβαλλοντικό, τον οικονομικό 
και τον κοινωνικό. Όμως, σύμφωνα με τον FAO (2013), τα ΑΠΣ διεθνώς χαρακτηρίζονται 
από τέσσερις διαστάσεις της βιωσιμότητας: τη χρηστή ή καλή διαχείριση (good governan-
ce), την περιβαλλοντική ακεραιότητα (environmental integrity), την οικονομική ανθεκτικό-
τητα (economic resilience) και την κοινωνική ευημερία (social well-being). Η διαχείριση 
(governance) είναι η διαδικασία λήψης και εφαρμογής αποφάσεων (UNESCAP, 2009), είτε 
πρόκειται για τον περιβαλλοντικό, είτε για τον οικονομικό ή κοινωνικό πυλώνα, χωρίς την 
οποία η βιωσιμότητα θα παραμείνει μία οφθαλμαπάτη (FAO, 2013). Η οικονομική βιω-
σιμότητα, σύμφωνα με τους Van Cauwenbergh et al. (2007), είναι συνδεδεμένη με τον 
κοινωνικό πυλώνα, αφού το επίπεδο του εισοδήματος είναι σημαντικό για την πρόσβαση 
σε κοινωνικές δραστηριότητες. Οι Ripoll-Bosch et al. (2012) υποδεικνύουν ότι η ολοκλη-
ρωμένη αξιολόγηση της βιωσιμότητας των αγρο-οικοσυστημάτων δεν πρέπει να στηρίζεται 
μόνο στους τρεις κλασικούς πυλώνες, αλλά να ακολουθεί και μία συμμετοχική προσέγγιση. 
 Σύμφωνα με τον FAO (2013), το ΑΠΣ ή αγροτροφικό σύστημα (food and agriculture 
system) διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την παροχή βιώσιμων συνθηκών διαβίωσης 
(sustainable livelihoods), αφού μπορεί να παρέχει απασχόληση και να δημιουργήσει αξία 
για ιδιαίτερα ευαίσθητες ομάδες ανθρώπων. Για τους «μικρής κλίμακας» παραγωγούς και 
τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις γενικότερα, η βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης/επιχείρη-
σης και της οικογενειακής διαβίωσης είναι αλληλένδετες, καθώς η μία δεν μπορεί να επι-
τευχθεί χωρίς την άλλη. 
 
Ερευνητικές προσεγγίσεις 
 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα αναφορών σχετικά με τα ΑΠΣ (agricultural 
production systems) και τη διερεύνηση της βιωσιμότητάς τους, κυρίως σε επίπεδο γεωρ-
γικής εκμετάλλευσης (farm level) (Gafsi and Favreau, 2010; Lebacq et al., 2013). Πολλά 
όμως εργαλεία αξιολόγησης χρησιμοποιούν δεδομένα σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλευσης 
για να αξιολογήσουν τη βιωσιμότητα σε επίπεδο τομέα ή περιφέρειας (π.χ. Dantsis et al., 
2010; Van Passel et al., 2009). Από την άλλη, στην ελληνική βιβλιογραφία οι αναφορές 
είναι περιορισμένες, ενώ οι μελέτες που αφορούν στην Κύπρο είναι ελάχιστες. Γενικά η βι-
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βλιογραφία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μελετών που αφορούν στον προσδιορισμό της 
έννοιας των ΑΠΣ, στους παράγοντες που τα διαμορφώνουν και τα επηρεάζουν, στις ταξι-
νομήσεις τους, ενώ παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί και αρκετές εμπειρικές έρευνες. 
 Οι έρευνες για τα ΑΠΣ διακρίνονται σε αυτές που μελετούν την περιβαλλοντική τους 
διάσταση και σε αυτές που μελετούν την κοινωνικοοικονομική τους διάσταση (Βόλτσου, 
2005). Όπως αναφέρουν οι Darnhofer et al. (2010), οι περισσότερες μελέτες εστιάζονται 
στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ΑΠΣ, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους οικονομικούς 
και κοινωνικούς παράγοντες, οδηγώντας έτσι σε μία ανισορροπία μεταξύ των τριών δια-
στάσεων (περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική) της βιωσιμότητας (Lebacq et al., 
2013). Δεν είναι όμως ορθό η μελέτη της βιωσιμότητας ενός ΑΠΣ να βασίζεται μόνο σε 
βιοφυσικούς δείκτες (π.χ. αποδόσεις καλλιεργειών και δείκτες ποιότητας του εδάφους και 
του ύδατος) και να αγνοούνται οι παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική απόδοση 
του συστήματος (Melfou et al., 2007). Οι Veysset et al. (2010) υποδεικνύουν ότι οι αξιολο-
γήσεις των ΑΠΣ πρέπει να είναι πλήρως ολιστικές, δηλαδή οι περιβαλλοντικές αξιολογή-
σεις να μην διαχωρίζονται από τις οικονομικές. Για παράδειγμα, η μείωση των περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων μίας εκμετάλλευσης βοοειδών έχει σημασία μόνο εάν η εκμετάλλευση 
είναι οικονομικά βιώσιμη και ως εκ τούτου να είναι σε θέση να λειτουργεί βιώσιμα. 
 Σύμφωνα με τους Dantsis et al. (2010), πολλές προσεγγίσεις αξιολόγησης της βιωσι-
μότητας έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένο επίπεδο (π.χ. επίπεδο εκμετάλλευσης) και για 
συγκεκριμένους τελικούς χρήστες (π.χ. διαχειριστές εκμετάλλευσης) και ως εκ τούτου δεν 
θεωρούνται κατάλληλες να εφαρμοστούν σε διαφορετικό επίπεδο (π.χ. επίπεδο τομέα) 
(Van Passel and Meul, 2012). Έτσι, για μία ολοκληρωμένη και εφαρμόσιμη εκτίμηση της 
βιωσιμότητας σε διαφορετικά επίπεδα, απαιτείται ένα πλήθος μεθόδων (Gasparatos et al., 
2008; Binder et al., 2010). 
 Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια θα συνδυάσει και θα εφαρμόσει διάφορες ποσοτι-
κές (τεχνικοοικονομική ανάλυση, βάσεις δεδομένων, περιγραφική και επαγωγική στατι-
στική, πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση κ.λπ.) και ποιοτικές μεθόδους (ημι-δομημένες 
συνεντεύξεις, ανάλυση περιεχομένου) στο πλαίσιο της βιωσιμότητας. Ωστόσο, στην πα-
ρούσα εργασία παρουσιάζονται μόνο τα πρώτα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας. 
 
Η υφιστάμενη κατάσταση του αγροτικού τομέα της Κύπρου 
 

Η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. το 2004 και μετέπειτα στην Ευρωζώνη το 2008, διαπλά-
τυνε τους οικονομικούς της ορίζοντες μακροοικονομικά και έδωσε μεγαλύτερη ώθηση 
στην οικονομική της ανάπτυξη. Λόγω όμως του νέου οικονομικού περιβάλλοντος που 
δημιουργήθηκε, η κυπριακή οικονομία και περισσότερο η αγροτική οικονομία, βρίσκεται 
σε μία μεταβατική φάση, προσπαθώντας να προσαρμοστεί στο νέο κανονιστικό πλαίσιο 
και στις συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού που επικρατούν τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και 
στην εσωτερική αγορά (Τμήμα Γεωργίας, 2010; Adamides et al., 2013). 
 Τα κυριότερα προβλήματα του γεωργικού τομέα στην Κύπρο, τα οποία επιβεβαιώνο-
νται και από την παρούσα εργασία, είναι το μικρό μέγεθος και ο πολυτεμαχισμός του γεωρ-
γικού κλήρου, η γήρανση του γεωργικού πληθυσμού και το πρόβλημα διαδοχής του από 
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νέους γεωργούς, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γεωργών, η υποβαθμισμένη ποιότητα 
των εδαφών, οι αντίξοες καιρικές συνθήκες (ολιγομβρία, παρατεταμένη ξηρασία κ.λπ.) και η 
έλλειψη ύδατος, το υψηλό κόστος παραγωγής, καθώς και προβλήματα εμπορίας και διάθεσης 
των αγροτικών προϊόντων που προκύπτουν από τον χαμηλό βαθμό οργάνωσης της κυπριακής 
γεωργικής αγοράς (Παπαδαυίδ, 2008; Τμήμα Γεωργίας, 2010; Adamides et al., 2013). 
 
Μεθοδολογία 
 

Περιοχή μελέτης 
 

Για την επίτευξη του βασικού σκοπού της έρευνας, επιλέχθηκε ως περιοχή μελέτης η 
ευρύτερη αγροτική περιοχή Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου1. Οι λόγοι για τους 
οποίους επιλέχθηκαν οι περιοχές αυτές είναι α) οι επαρχίες αυτές κατέχουν το 21% του συ-
νόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και το 35% του συνόλου των καλλιεργούμενων 
εκτάσεων της Κύπρου, β) στην περιοχή μελέτης συγκεντρώνεται σχεδόν το 50% του συνό-
λου των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, γ) η μέση έκταση ανά εκμετάλλευση 
στην περιοχή μελέτης ανέρχεται στα 51 στρέμματα, αρκετά μεγαλύτερη από τη μέση έκτα-
ση ανά εκμετάλλευση στην Κύπρο (30 στρέμματα) (Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 2010). 
 Επιπρόσθετα, στην περιοχή μελέτης βρίσκονται τα γνωστά «Κοκκινοχώρια», τα 
οποία είναι γνωστά για το κόκκινο εύφορο έδαφός τους και ως εκ τούτου για τη γνωστή 
πατάτα «κοκκινογής», ενώ παρουσιάζουν ενδιαφέρον και από περιβαλλοντικής άποψης, 
μιας και χαρακτηρίζονται, μαζί με άλλες περιοχές, ως ευαίσθητες στη νιτρορύπανση. Στις 
περιοχές αυτές παρατηρείται, επίσης, υπεράντληση των υπογείων υδάτων. Ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει το γεγονός ότι, εξαιτίας της αυξημένης τουριστικής κίνησης στην περιοχή μελέ-
της, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, παρατηρείται έντονη διασύνδεση του πρωτογενή με 
τον τριτογενή τομέα, ιδιαίτερα με τον τομέα του τουρισμού. 
 
Δειγματοληπτική έρευνα 
 

Για τη διερεύνηση της βιωσιμότητας του ΑΠΣ της Κύπρου, συνδυάστηκε η ποσοτική με 
την ποιοτική έρευνα (πολυ-στρατηγικός σχεδιασμός). Σύμφωνα με τον Robson (2011), ο 
συνδυασμός των δύο μεθόδων στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, ενισχύει την εγκυρότητα και 
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, ενώ παράλληλα, παράγεται μία πιο ολοκληρωμένη και 
περιεκτική εικόνα του θέματος της έρευνας. 
 Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις των επαρχιών 
Λάρνακας και Αμμοχώστου, με τυπική ακαθάριστη πρόσοδο (Standard Output/S.O.2) 
μεγαλύτερη από €10.000 (N=4.410), ενώ ως δειγματοληπτικό πλαίσιο χρησιμοποιήθηκε το 
μητρώο γεωργών που διατηρεί το Ι.Γ.Ε., προερχόμενο από τα στοιχεία της Απογραφής 
Γεωργίας 2010. Για την επιλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της αναλογικής 
στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας (Robson, 2011; Daniel, 2011), η οποία, σε 

                                                 
1  Από το 1974 το μεγαλύτερο μέρος της επαρχίας Αμμοχώστου βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή. 
2  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:SO  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:SO
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σχέση με άλλες μεθόδους, εξασφαλίζει ένα πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα (Daniel, 2011) 
και την εκπροσώπηση μικρών ομάδων του πληθυσμού (Κυριαζή, 2002; Σιάρδος, 2011). 
 Η στρωματοποίηση πραγματοποιήθηκε με βάση τρία κριτήρια: τη γεωγραφική περιοχή 
(δύο επαρχίες), τον τύπο της εκμετάλλευσης (αμιγώς γεωργική, αμιγώς κτηνοτροφική          
και μικτή) και την S.O. (€10.000 ‒ €30.000, €30.000 ‒ €100.000 και  > €100.000). Η επιλογή 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα στρώματα πραγματοποιήθηκε με απλή τυχαία 
δειγματοληψία με τη χρήση του υπολογιστικού προγράμματος “Research Randomizer” 
(www.randomizer.org) που προτείνει ο Robson (2011). Το μέγεθος του δείγματος καθο-
ρίστηκε με βάση τον ευρέως χρησιμοποιούμενο δημοσιευμένο πίνακα των Krejcie and Mor-
gan (1970) για καθορισμένο πληθυσμό. Με βάση τον πίνακα και τη φόρμουλα που χρησιμο-
ποιούν οι συγγραφείς, προέκυψε ότι για πληθυσμό N=4.410, το δείγμα που χρειάζεται 
ανέρχεται σε n=354. Εκτιμώντας ότι θα υπάρξουν περιπτώσεις άρνησης κατά τη διάρκεια της 
πρωτογενούς έρευνας και γενικότερα μη συμμετοχής για διαφόρους λόγους, το δείγμα 
αυξήθηκε κατά περίπου 13%, δηλαδή καθορίστηκε σε n=400. Ο Israel (2009) προτείνει 
αύξηση του δείγματος από 10% έως 30% για κάλυψη των περιπτώσεων μη συμμετοχής. 
 Στο πλαίσιο της έρευνας, καταρτίστηκε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, το 
οποίο χρησιμοποιήθηκε στην ποσοτική έρευνα και αποτέλεσε βασικό εργαλείο για την 
ποιοτική έρευνα. Παράλληλα, σε συνδυασμό με το ερωτηματολόγιο, πραγματοποιήθηκαν 
ημι-δομημένες συνεντεύξεις (Robson, 2011; Σιάρδος, 2011) στους 100 παραγωγούς 
(n=100) του δείγματος (Πίνακας 1), παρέχοντάς τους την ευελιξία να εκφράσουν την 
άποψή τους για διάφορα θέματα που τους απασχολούν. Οι βασικές ερωτήσεις οι οποίες 
αποτέλεσαν τον οδηγό συνέντευξης (Interview Guide) βασίστηκαν στο ερωτηματολόγιο 
της έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιήθηκε μαγνητόφωνο ηχογράφησης και κρατή-
θηκαν εκτενείς σημειώσεις από τον ερευνητή. 
 
Πίνακας 1. Μέγεθος και στρωματοποίηση του δείγματος της ποιοτικής έρευνας (n=100) 
 

n = 100  
(1)  Λάρνακα=65 (65%) (2)  Αμμόχωστος=35 (35%) 
(1.1)  S.O. 10.000-30.000=29 (44,6%) (2.1)  S.O. 10.000-30.000=13 (37,1%) 
(1.1.1)  Γεωργικές=19 (65,6%) (2.1.1)  Γεωργικές=6 (46,1%) 
(1.1.2)  Κτηνοτροφικές=1 (3,4%) (2.1.2)  Κτηνοτροφικές=1 (7,7%) 
(1.1.3)  Μικτές=9 (31%) (2.1.3)  Μικτές=6 (46,1%) 
 

(1.2)  S.O. 30.000-100.000=18 (27,7%) (2.2)  S.O. 30.000-100.000=9 (25,7%) 
(1.2.1)  Γεωργικές=9 (50%) (2.2.1)  Γεωργικές=4 (44,4%) 
(1.2.2)  Κτηνοτροφικές=1 (5,6%) (2.2.2)  Κτηνοτροφικές=1 (11,1%) 
(1.2.3)  Μικτές=8 (44,4%) (2.2.3)  Μικτές=4 (44,4%) 
 

(1.3)  S.O. >100.000=18 (27,7%) (2.3)  S.O. >100.000=13 (37,1%) 
(1.3.1)  Γεωργικές=7 (38,8%) (2.3.1)  Γεωργικές=6 (46,1%) 
(1.3.2)  Κτηνοτροφικές=1 (5,6%) (2.3.2)  Κτηνοτροφικές=1 (7,7%) 
(1.3.3)  Μικτές=10 (55,6%) (2.3.3)  Μικτές=6 (46,1%) 

http://www.randomizer.org/
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Αποτελέσματα και σχολιασμός των ημι-δομημένων συνεντεύξεων 
 

Τα αποτελέσματα των ημι-δομημένων συνεντεύξεων στους 100 πρώτους παραγωγούς του 
δείγματος, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τα υφιστάμενα επιμέρους αγροτικά συστήματα της 
περιοχής μελέτης, έδειξαν ότι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός 
τομέας της Κύπρου, είναι η αύξηση των τιμών των εισροών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, 
πετρέλαιο, ζωοτροφές, κ.λπ.) και το συνεπαγόμενο υψηλό κόστος παραγωγής, συνδυαζό-
μενο με τη χαμηλή έως πολύ χαμηλή τιμή πώλησης των εκροών, η καθυστέρηση των πλη-
ρωμών από τους μεσάζοντες ή/και τις Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) και γενικό-
τερα προβλήματα εμπορίας και διάθεσης των προϊόντων, η έλλειψη επαρκών ποσοτήτων 
αρδευτικού ύδατος σε συνδυασμό με τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο 
νησί, η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και το πρόβλημα διαδοχής του από νέους, 
καθώς και ο άνισος ανταγωνισμός με τα εισαγόμενα ομοειδή αγροτικά προϊόντα, μιας και 
τα τελευταία είναι φτηνότερα λόγω χαμηλότερου κόστους παραγωγής. Πρόβλημα για αρ-
κετούς παραγωγούς, αποτελεί και η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ τους. 
 Τα πιο πάνω προβλήματα ενισχύθηκαν από την οικονομική κρίση, ενώ παράλληλα 
δημιουργήθηκαν και επιπρόσθετα προβλήματα, όπως η μείωση της κατανάλωσης, καθώς οι 
καταναλωτές αγοράζουν πλέον πιο φειδωλά, αλλά και το γεγονός ότι οι έμποροι και οι 
Συνεργατικές Πιστωτικές Εταιρείες (Σ.Π.Ε.) δεν παρέχουν πλέον πίστωση στους παραγω-
γούς για την αγορά εισροών. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα κυριότερα προβλήματα του 
αγροτικού τομέα κατά σειρά σημαντικότητας. Σημειώνεται ότι οι Σ.Π.Ε. διατηρούσαν 
μέχρι πρόσφατα καταστήματα πώλησης γεωργικών χρειωδών, τα οποία είτε έχουν παύσει 
πλήρως τη λειτουργία τους, είτε έχουν μεταπέσει στα χέρια ιδιωτών εμπόρων. Παράλληλα, 
οι περισσότεροι παραγωγοί διατηρούν στις Σ.Π.Ε. τρεχούμενους λογαριασμούς με 
δικαίωμα «παρατραβήγματος», μέσω του οποίου ρυθμίζουν τις αγορές των εισροών τους. 
Με βάση όμως τις πρόσφατες εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα, οι παραγωγοί δεν γνωρίζουν 
αν η ευκολία αυτή που τους παρέχεται θα συνεχίσει να υφίσταται. 
 
Πίνακας 2. Κυριότερα προβλήματα κατά σειρά σημαντικότητας (1=το σημαντικότερο) 
 

Πρόβλημα Κατάταξη 

Υψηλές τιμές εισροών/υψηλό κόστος παραγωγής/χαμηλή τιμή πώλησης εκροών 1 
Καθυστέρηση πληρωμών / προβλήματα εμπορίας και διάθεσης 2 
Οικονομική κρίση / μείωση κατανάλωσης / έλλειψη ρευστότητας 3 
Έλλειψη αρδευτικού ύδατος / αντίξοες καιρικές συνθήκες 4 
Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ παραγωγών 5 
Ανταγωνισμός με φτηνότερα εισαγόμενα ομοειδή προϊόντα 6 
Γήρανση αγροτικού πληθυσμού / πρόβλημα διαδοχής του από νέους 7 
Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο 8 

 

Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων από τις συνεντεύξεις 
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Όσον αφορά στο αν το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (οι πλείστοι είναι απόφοιτοι δημοτικού 
σχολείου) των αγροτών αποτελεί πρόβλημα για τη βιωσιμότητα του ΑΠΣ της Κύπρου, οι 
απόψεις διίστανται. Από τη μία πλευρά, είναι οι παραγωγοί οι οποίοι θεωρούν ότι στον αγ-
ροτικό τομέα μετράει κυρίως η πείρα και όχι η μόρφωση, ενώ από την άλλη, είναι αυτοί 
που θεωρούν ότι ο συνδυασμός πείρας και μόρφωσης αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα 
για όλους τους παραγωγούς. Παράλληλα, επικρατεί και η άποψη ότι ένας αγρότης αυτό 
που χρειάζεται είναι κατάρτιση στον τομέα του και δεκτικότητα σε συνεργασίες και καινο-
τομες ιδέες. 
 Σχετικά με το θέμα της πιθανής διαδοχής τους από νέους γεωργούς, συμπεριλαμβα-
νομένων και των παιδιών τους, η μεγαλύτερη μερίδα των παραγωγών θεωρεί ότι υπάρχει 
ελάχιστο έως καθόλου ενδιαφέρον από τους νέους να εργαστούν στον αγροτικό τομέα. Οι 
περισσότεροι στρέφονται για αναζήτηση εργασίας στον τριτογενή, κυρίως, τομέα (υπη-
ρεσίες), όπου, μάλιστα, τα εισοδήματα είναι αρκετά υψηλότερα και δεν υφίσταται μεγάλο 
ρίσκο. Παρ’ όλα αυτά, με βασική αιτία την οικονομική κρίση και την αυξανόμενη ανεργία, 
αλλά και την απουσία εναλλακτικών επαγγελματικών ευκαιριών, μία μερίδα νέων ατόμων 
έχει στραφεί προς τον αγροτικό τομέα, αλλά, σύμφωνα με τα λεγόμενα των συνεντευξιαζόμε-
νων, δεν πρόκειται να επιβιώσουν, γιατί δεν έχουν την απαραίτητη πείρα, τα οικονομικά κί-
νητρα και την κατάλληλη στήριξη του Κράτους. Μάλιστα, θεωρούν ότι το μόνο που θα πε-
τύχουν είναι η αύξηση της προσφοράς (υπερπαραγωγή) των αγροτικών προϊόντων και κατ’ 
επέκταση την ακόμη μεγαλύτερη πτώση των τιμών των προϊόντων (τιμή παραγωγού), εκτός 
και αν στραφούν σε νέες εναλλακτικές καλλιέργειες. Επιπλέον, οι ίδιοι οι παραγωγοί πα-
ροτρύνουν τα παιδιά τους να μην ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα, ο οποίος απαιτεί πολ-
λές ώρες εργασίας κάτω από δύσκολες συνθήκες, ενώ αποφέρει, με βάση τις σημερινές συν-
θήκες, χαμηλό έως πολύ χαμηλό εισόδημα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιβιώσουν. 
 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ποικίλες απόψεις των παραγωγών σχετικά με την πολυ-
δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα και τη συμβολή της στη βιωσιμότητά του. Οι επαγγελ-
ματίες παραγωγοί δεν εκτιμούν θετικά την πολυδραστηριότητα εκτός γεωργικής εκμετάλ-
λευσης, θεωρώντας ότι θα μειωθεί η αποδοτικότητα των πολυ-δραστήριων γεωργών στην 
κύρια εργασία τους. Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο διαθέσιμος χρόνος, αρκετοί πα-
ραγωγοί στηρίζουν την πολυδραστηριότητα, αφού πιστεύουν ότι συνεισφέρει στην αύξηση 
του οικογενειακού εισοδήματος και κατ’ επέκταση στην καλύτερη διαβίωση της αγροτικής 
οικογένειας. Παράλληλα, οι επαγγελματίες παραγωγοί θεωρούν τους γεωργούς μερικής 
απασχόλησης και συγκεκριμένα εκείνους (π.χ. οικοδόμοι, ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, 
κ.λπ.) των οποίων η γεωργική απασχόληση δεν αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματός τους, 
ως ένα ακόμη λόγο για τον οποίο οι ίδιοι δεν επιτυγχάνουν ικανοποιητική τιμή πώλησης των 
προϊόντων τους, αφού η διαβίωση των τελευταίων δεν εξαρτάται από τη γεωργία και ως εκ 
τούτου διαθέτουν την παραγωγή τους σε οποιαδήποτε (συνήθως χαμηλή) τιμή, που τούς 
προσφέρουν οι έμποροι. Αντίθετα, οι αγρότες μερικής απασχόλησης θεωρούν ότι η καταφυγή 
τους σε εξωγεωργικές εργασίες είναι απαραίτητη, καθώς το μη ικανοποιητικό αγροτικό 
εισόδημα δεν δύναται να εξασφαλίσει στην οικογένεια ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο. 
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 Στην περιοχή μελέτης, κυρίως στην επαρχία Αμμοχώστου, παρατηρείται έντονη δια-
σύνδεση του πρωτογενή με τον τριτογενή τομέα της οικονομίας. Αυτό οφείλεται στο γεγο-
νός ότι η περιοχή μελέτης αποτελεί γνωστό τουριστικό προορισμό με πολλές ξενοδοχεια-
κές μονάδες, εστιατόρια, μπυραρίες κ.λπ., παρέχοντας έτσι ευκαιρίες απασχόλησης στους 
αγρότες της περιοχής, κατά τους θερινούς κυρίως μήνες. Αρκετοί μάλιστα αγρότες διαθέ-
τουν την παραγωγή τους στα ιδιόκτητα εστιατόρια και τις ταβέρνες που διατηρούν στην 
ευρύτερη περιοχή. Ακόμη, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι παραγωγοί οργανώνουν επι-
σκέψεις τουριστών στα κτήματά τους, προσφέροντάς τους έτσι την ευκαιρία να γνωρίσουν 
την κυπριακή ύπαιθρο και να γευτούν τα τοπικά αγροτικά προϊόντα. 
 Δυσοίωνο φαίνεται να είναι το μέλλον του αγροτικού τομέα της Κύπρου για τους πε-
ρισσότερους παραγωγούς, αφού στην ερώτηση «πώς βλέπετε το μέλλον του αγροτικού το-
μέα στην Κύπρο», οι πλείστοι απαντούν αρνητικά. Συγκεκριμένα θεωρούν ότι αν η κατά-
σταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στον αγροτικό τομέα, συνεχίσει να υφίσταται, 
τότε το μέλλον του είναι αβέβαιο. Παρ’ όλα αυτά, οι μεγαλύτερης ηλικίας παραγωγοί (>50 
χρόνων), δηλώνουν ότι, το πιθανότερο, θα συνεχίσουν τα επόμενα χρόνια να ασχολούνται 
με τη γεωργία, καθώς θεωρούν ότι δεν έχουν άλλες εναλλακτικές επαγγελματικές 
ευκαιρίες, αλλά και λόγω του ισχυρού δεσμού τους με την ύπαιθρο. 
 Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός παραγωγών δεν διατηρεί αρχείο, 
ακόμη και με τη μορφή πρόχειρου σημειωματάριου, για την οικονομική πορεία της 
εκμετάλλευσής του. Αρκετοί, ωστόσο, παραδέχονται τη χρησιμότητα της ύπαρξης των 
αρχείων, προκειμένου να είναι σε θέση να προγραμματίζουν καλύτερα την παραγωγή τους 
και να ελέγχουν τα οικονομικά της εκμετάλλευσής τους. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν 
και οι παραγωγοί οι οποίοι διαθέτουν προσωπικό λογιστή. 
 Ένα σημαντικό αποτέλεσμα που προέκυψε από τις συνεντεύξεις, είναι το γεγονός ότι 
όλοι σχεδόν οι παραγωγοί, ανεξαρτήτως περιοχής, ηλικίας και παραγωγικής κατεύθυνσης, 
επαγγελματίες και μη, θεωρούν ότι ο ρόλος των άμεσων ενισχύσεων (εκταρικές και κεφα-
λικές επιδοτήσεις) για τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσής τους είναι ζωτικός και σε περί-
πτωση που αυτές μειωθούν ή καταργηθούν, τότε δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν τα 
έξοδά τους. Εξίσου σημαντικές θεωρούν και τις επιδοτήσεις του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) που αφορούν στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και στην εξισωτική 
αποζημίωση για μειονεκτικές περιοχές. Οι απόψεις όμως σχετικά με τις επιδοτήσεις του 
Π.Α.Α. που αφορούν στις επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, διαφοροποιούνται ανάμεσα 
στους παραγωγούς. Από τη μία πλευρά, είναι αυτοί που θεωρούν ότι οι επιδοτήσεις αυτές 
έχουν βοηθήσει αρκετούς παραγωγούς να εκσυγχρονίσουν τις εκμεταλλεύσεις τους, ενώ 
από την άλλη πλευρά, είναι αυτοί που πιστεύουν ότι έχουν παρασύρει αρκετούς παραγω-
γούς να επενδύσουν σε ακριβά και μη αναγκαία γι’ αυτούς μηχανήματα, με αποτέλεσμα να 
αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο κόστος συντήρησης και στα δάνεια που πραγματοποίη-
σαν για την αγορά τους. Επιπρόσθετα, μερικοί, κυρίως επαγγελματίες, έχουν την άποψη ότι 
τα μέτρα αυτά του Π.Α.Α. είναι χρήσιμα, αλλά όχι στοχευμένα, εννοώντας ότι πρέπει να 
επικεντρώνονται περισσότερο στους επαγγελματίες παραγωγούς. Στο Διάγραμμα 1 απει-
κονίζονται οι επιδοτήσεις και η σημαντικότητά τους για τους γεωργούς. 
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* Πολύ σημαντικές / ζωτικής 
σημασίας 

** Οι απόψεις διίστανται                   
για  τη σημαντικότητά τους 

 
 

Διάγραμμα 1. Οι επιδοτήσεις στον αγροτικό τομέα και η σημαντικότητά τους 
 
 Σχετικά με τον τρόπο διάθεσης της παραγωγής τους, οι περισσότεροι παραγωγοί την 
παραδίδουν σε μεγάλους χονδρεμπόρους, ζωεμπόρους ή σε Ο.Π. Ελάχιστοι διαθέτουν τα 
προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές, σε υπεραγορές ή σε μανάβικα (βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού), αυξάνοντας έτσι το περιθώριο κέρδους τους. Μία μερίδα κτηνοτρό-
φων, κυρίως αιγοπροβατοτρόφων, μεταποιούν το γάλα τους σε χαλούμι και το πουλούν σε 
καταναλωτές, επωφελούμενοι την προστιθέμενη αξία του τελικού προϊόντος. Προβλήματα 
στη διάθεση της παραγωγής δεν φαίνεται να υπάρχουν στα περισσότερα γεωργικά συστή-
ματα, αφού η πλειονότητα των παραγωγών διαθέτει εύκολα την παραγωγή του, με εξαί-
ρεση ορισμένες περιόδους όπου η προσφορά είναι μεγάλη και μεγάλες ποσότητες παραμέ-
νουν αδιάθετες. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο θέμα της διάθεσης, 
είναι η, συνήθως, πολύ χαμηλή τιμή πώλησης των εκροών τους και ο μικρός έως ανύπαρ-
κτος ρόλος τους στη διαμόρφωση της τιμής, αλλά και η μεγάλη καθυστέρηση των πλη-
ρωμών τους. 
 Ένα θέμα, το οποίο χρήζει ιδιαίτερης σημασίας, είναι αυτό των Ο.Π. Η πλειονότητα 
των συνεντευξιαζόμενων θεωρεί ότι ο ρόλος τους στη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσής 
τους και του αγροτικού τομέα γενικότερα, είναι πολύ έως πάρα πολύ σημαντικός, με την 
προϋπόθεση να λειτουργούν προς το συμφέρον του αγρότη, γεγονός που, όπως ισχυρί-
ζονται, δεν υφίσταται σήμερα. Επιπλέον, προτείνουν τη δημιουργία μίας Ο.Π., σε παγκύ-
πριο επίπεδο, για κάθε προϊόν ή ομάδα ομοειδών προϊόντων, έτσι ώστε οι παραγωγοί να 
είναι σε θέση να προγραμματίζουν καλύτερα την παραγωγή τους και παράλληλα, να δη-
μιουργηθούν οικονομίες κλίμακας. 
 Το παραπάνω πρόβλημα είναι σχεδόν ανύπαρκτο στο σύστημα της αγελαδοτροφίας, 
αφού η σχετική οργάνωση του τομέα (Παγκύπριος Οργανισμός Αγελαδοτρόφων) θεωρεί-
ται η πιο επιτυχημένη στην Κύπρο, με ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη και ως εκ τούτου 
οι πλείστοι αγελαδοτρόφοι είναι ικανοποιημένοι, τόσο για την παραγωγή τους όσο και για 
την τιμή πώλησης του αγελαδινού γάλακτος. Το πρόβλημα της οργάνωσης είναι εντονό-
τερο στο σύστημα της αιγοπροβατοτροφίας. Παρόλο που η αιγοπροβατοτροφία στην 
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Κύπρο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και παραδοσιακότερα αγροτικά συστήματα, 
ωστόσο οι συγκεκριμένοι παραγωγοί δεν έχουν καταφέρει, ακόμη, να δημιουργήσουν δυ-
νατές και βιώσιμες Ο.Π. Το συγκεκριμένο σύστημα παρουσιάζει πολλές αδυναμίες, με κυ-
ριότερο το πολύ υψηλό κόστος παραγωγής, το οποίο οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος 
των συμπυκνωμένων ζωοτροφών. Παράλληλα, η χαμηλή τιμή πώλησης του αιγοπρόβειου 
κρέατος και γάλακτος, δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, αφού, όπως ισχυ-
ρίζονται οι παραγωγοί, παρουσιάζουν ζημία ή, στην καλύτερη περίπτωση, πολύ μικρό πε-
ριθώριο κέρδους. Η μείωση της κεφαλικής επιδότησης και η αποτυχία μέχρι σήμερα κατο-
χύρωσης του χαλουμιού ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), 
αποτελούν επίσης αρνητικούς παράγοντες για τη βιωσιμότητα των αιγοπροβατοτρόφων. 
 Σύμφωνα με τους παραγωγούς, σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας αντιμετωπίζει και 
το σύστημα παραγωγής των εσπεριδοειδών. Οι περισσότεροι εσπεριδοκαλλιεργητές της 
περιοχής μελέτης δεν συγκομίζουν την παραγωγή τους λόγω υψηλού κόστους, το οποίο δεν 
είναι σε θέση να καλύψουν εξαιτίας της πολύ χαμηλής τιμής πώλησης των προϊόντων τους. 
 Όσον αφορά στο περιβάλλον, οι περισσότεροι παραγωγοί παρουσιάζονται ευαισθητο-
ποιημένοι και θεωρούν ότι δεν το επιβαρύνουν, αφού χρησιμοποιούν φιλικά στο περιβάλ-
λον φυτοφάρμακα και λιπάσματα και ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στις 
ετικέτες (π.χ. ποσότητα και χρόνος εφαρμογής). Γενικότερα, εφαρμόζουν τους κανόνες της 
πολλαπλής συμμόρφωσης, ενώ αρκετοί εφαρμόζουν και αγροπεριβαλλοντικά μέτρα (π.χ. 
μηχανική καλλιέργεια αντί για τη χρήση ζιζανιοκτόνων, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρα-
γωγής, κ.λπ.). Ελάχιστο ενδιαφέρον υπάρχει για τη βιολογική γεωργία, αφού οι πλείστοι 
παραγωγοί θεωρούν ότι, αν την εφαρμόσουν, η παραγωγή τους θα είναι μειωμένη και η 
τιμή πώλησης στα ίδια επίπεδα με τα συμβατικά προϊόντα, ενώ, παράλληλα, το καταναλω-
τικό κοινό  της Κύπρου δεν έχει συνηθίσει, ακόμη, να αγοράζει βιολογικά προϊόντα και δεν 
γνωρίζει τις ωφέλειές τους. 
 
Συμπεράσματα 
 

Τα πρώτα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας έδειξαν ότι το υψηλό κόστος παραγωγής, η 
καθυστέρηση των πληρωμών από τους μεσάζοντες και τις Ο.Π. και τα γενικότερα προβλή-
ματα εμπορίας και διάθεσης των προϊόντων, καθώς και η αδυναμία οργάνωσης των παρα-
γωγών, αποτελούν μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα του αγροτικού τομέα της 
Κύπρου. Επιπλέον, η χαμηλή τιμή πώλησης των εκροών παραγωγού δεν επιτρέπει σε 
πολλές περιπτώσεις την κάλυψη των συνολικών δαπανών, ενώ ελάχιστοι είναι οι παραγω-
γοί που επωφελούνται την προστιθέμενη αξία του τελικού προϊόντος. Παράλληλα, η οικο-
νομική κρίση έχει ενισχύσει τα υφιστάμενα προβλήματα και έχει δημιουργήσει επιπρό-
σθετα, όπως τη μείωση της εγχώριας κατανάλωσης αγροτικών προϊόντων. 
 Φαίνεται ότι οι Ο.Π. θα μπορούσαν να αποτελέσουν βασικούς «παίχτες» του αγρο-
τικού τομέα της Κύπρου και να συμβάλουν σημαντικά στη βιωσιμότητά του, αν, σύμφωνα 
με τους παραγωγούς, λειτουργούσαν σωστά και σύμφωνα με τους σκοπούς για τους 
οποίους έχουν δημιουργηθεί. Πολύ σημαντικός φαίνεται να είναι και ο ρόλος των άμεσων 
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ενισχύσεων, αφού αποτελούν ισχυρό κίνητρο για την παραμονή των παραγωγών στον 
αγροτικό τομέα. Πιθανή μείωση ή κατάργησή τους θα οδηγήσει στην εγκατάλειψη αρκε-
τών εκμεταλλεύσεων. 
 Η πλειονότητα των παραγωγών θεωρεί ότι το αγροτικό επάγγελμα δεν είναι ελκυστι-
κό για τους νέους, παρόλο που ορισμένοι από αυτούς έχουν στραφεί στον αγροτικό τομέα 
εξαιτίας της ανεργίας που επέφερε η οικονομική κρίση. Σχετικά με την πολυδραστηριότητα 
στον αγροτικό τομέα και τη συμβολή της στη βιωσιμότητά του, οι απόψεις των παραγωγών 
διίστανται. Το ίδιο ισχύει και για το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των παραγωγών, δηλαδή 
κατά πόσο αυτό αποτελεί πρόβλημα για τη βιωσιμότητα του ΑΠΣ. 
 Σε γενικές γραμμές και με δεδομένο το ότι η κατάσταση του ΑΠΣ της Κύπρου παρα-
μένει ως έχει, οι παραγωγοί βλέπουν αρνητικά το μέλλον του, ενώ θεωρούν ότι είναι ανα-
γκαία η στήριξη του Κράτους και η παροχή περισσότερων κινήτρων (άμεσων και έμμεσων) 
στους αγρότες. Σημαντικά και παραδοσιακά επιμέρους αγροτικά παραγωγικά συστήματα, 
όπως είναι το αιγοπροβατοτροφικό, πιθανόν να είναι μη βιώσιμα, εξαιτίας των προαναφερ-
θέντων προβλημάτων και σε συνδυασμό με την πρόσφατη οικονομική κρίση, με όλα τα 
σχετικά επακόλουθά της. 
 Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αναμένεται να βοηθήσουν τους αρμόδιους 
σχετικούς φορείς στην εξειδίκευση της κυπριακής αγροτικής πολιτικής και κατ’ επέκταση 
τους ίδιους τους παραγωγούς στη διαδικασία λήψης σημαντικών αποφάσεων που αφορούν 
στη βιωσιμότητα του Αγροτικού Παραγωγικού τους Συστήματος. 
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Περίληψη 
 

Στο παρόν άρθρο εξετάζεται η επίδραση της ύπαρξης ή ανακάλυψης φυσικών πόρων στην 
οικονομική ανάπτυξη. Λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία για τον πλούτο και τις πραγματικές 
αποταμιεύσεις, τίθεται υπό αμφισβήτηση η παρουσία του φαινομένου της «κατάρας των 
φυσικών πόρων» (Resource Curse). Οι επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη αποδίδονται 
όχι τόσο στην αφθονία των φυσικών πόρων, όσο στην ποιότητα διακυβέρνησης. Το βασικό 
συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι όσο υψηλότερο είναι το μερίδιο του πλούτου από 
φυσικούς πόρους σε μια χώρα, τόσο μειώνονται οι πραγματικές αποταμιεύσεις σε ορίζοντα 
13 ετών. Η φθίνουσα πορεία των πραγματικών αποταμιεύσεων είναι ένδειξη οικονομικής μη 
βιωσιμότητας, καθώς μειώνει μακροπρόθεσμα το συνολικό πλούτο. Οι χώρες αυτές κατα-
ναλώνουν φυσικούς πόρους ταχύτερα από όσο επενδύουν σε υποδομές και σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο. Οι πρόσοδοι από τους φυσικούς πόρους δεν επενδύονται επαρκώς, με αποτέλεσμα 
οι επόμενες γενιές, να αντιμετωπίσουν πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας. 
 

Λέξεις-κλειδιά: Οικονομική βιωσιμότητα, φυσικοί πόροι, πραγματικές αποταμιεύσεις, 
οικονομική ανάπτυξη 
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Abstract 
 

Cross-country analysis of the influence of abundance of natural resources  
on genuine savings and economic sustainability 

 
In the present paper we study the influence of natural resources on economic development. 
Taking into consideration the data of wealth and genuine savings, the existence of 
“Resource Curse” phenomenon is questioned. The impact on economic growth is attribute-
ed mainly to the quality of governance rather than abundance of natural resources. The 
main conclusion of the analysis is that the higher the share of wealth from natural resources 
in a country, the worse the genuine savings in a time length of 13 years. The decline of 
genuine savings is an indication of unsustainability, as it reduces the total wealth in the 
long-run. These countries consume natural resources faster than they invest in infrastructure 
and human capital. The revenues from the natural resources are not invested sufficiently, 
leaving the future generations to deal with the problem of economic sustainability. 
 

Key-words: Economic sustainability, natural resources, genuine savings, economic develop-
ment 
 
Εισαγωγή  
 

Σε παλαιότερες μελέτες διαπιστώθηκε ότι η μεγάλη αφθονία φυσικών πόρων οδηγεί σε 
αργούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης (Sachs & Warner, 1995; 2001). Χώρες πλούσιες 
σε φυσικούς πόρους καταναλώνουν περισσότερο από όσο παράγουν, και καθώς οι 
βιομηχανίες εντάσεως φυσικών πόρων βασίζονται σε συντελεστές παραγωγής που θα 
εξαντληθούν, δε μπορούν να αναπτυχθούν με τον ίδιο ρυθμό που μπορούν άλλοι παραγω-
γικοί τομείς. Την αρνητική σχέση μεταξύ αφθονίας φυσικών πόρων και ρυθμού οικονομι-
κής ανάπτυξης υποστήριξαν μεταξύ άλλων οι Sala-I-Martin (1997), Gylfason et al. (1999), 
Auty (2001), Gylfason (2004) και Mehlum et al. (2006). 
 Σε νεότερες μελέτες η αρνητική επίδραση της αφθονίας των φυσικών πόρων στην οικο-
νομική ανάπτυξη έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση. Στις τρέχουσες ερευνητικές προσπάθειες 
γίνεται λόγος για «εξάρτηση από φυσικούς πόρους» (Resource dependence) που οφείλεται 
στο φαινόμενο Dutch disease, τη μεταβλητότητα των τιμών, την παραμέληση του παράγοντα 
των ανθρωπίνων πόρων και τη συμπεριφορά αναζήτησης προσόδων (Rent seeking), τα οποία 
και επιβραδύνουν το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης (Althammer & Schneider, 2012). 
 Η παρούσα εργασία επεκτείνει το θεωρητικό υπόδειγμα των Althammer & Schneider 
(2012), χρησιμοποιώντας ως ανεξάρτητη μεταβλητή τη μεγέθυνση του συνολικού πλούτου 
αντί του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Η αρνητική σχέση του μεριδίου του φυσικού 
πλούτου και του συνολικού πλούτου αποτελεί ένδειξη φαινομένου Resource Curse (RC). Οι 
Althammer & Schneider χρησιμοποίησαν ως βασική ανεξάρτητη μεταβλητή το μερίδιο του 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στο συνολικό πλούτο και βρήκαν ισχυρές ενδείξεις για την 
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παρουσία της «κατάρας των φυσικών πόρων» σε χώρες πλούσιες σε πετρέλαιο και φυσικό 
αέριο, αποδεικνύοντας ότι όσο υψηλότερο ήταν το μερίδιο του πλούτου μιας χώρας από 
πετρέλαιο και φυσικό αέριο στο συνολικό κατά κεφαλήν πλούτο το έτος 1995, τόσο βρα-
δύτερη ήταν η μεγέθυνση του συνολικού κατά κεφαλήν πλούτου μια δεκαετία αργότερα.  
 Κρίνεται σκόπιμο όχι μόνο να εντοπίσουμε την ενδεχόμενη παρουσία του φαινομένου 
RC αλλά και να εξετάσουμε την επίδραση διαφόρων παραγόντων στο δείκτη των πραγμα-
τικών αποταμιεύσεων (Genuine Savings). Οι πραγματικές αποταμιεύσεις θεωρείται ότι 
αποτελούν μέτρο της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και λαμβάνουν υπόψη τις επενδύσεις 
σε ανθρώπινο κεφάλαιο, την εξάντληση των φυσικών πόρων και τη ζημία που προκαλείται 
από την μόλυνση. Αρκετές νεότερες μελέτες λαμβάνουν υπόψη την εξέλιξη των πραγ-
ματικών αποταμιεύσεων και των συστατικών του (Neumayer, 2004; Soysa & Neumayer, 
2005; Dietz, Neumayer & Soysa, 2007; Soysa, Bailey & Neumayer, 2010). Οι οικονομικές 
πολιτικές που έχουν σαν αποτέλεσμα αρνητικούς ρυθμούς των πραγματικών αποταμιεύσεων 
(GS) είναι πολιτικές που οδηγούν σε μη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς υπονοούν ότι ο συνολικός 
πλούτος είναι σε πτωτική πορεία. Για να επιτυγχάνεται βιώσιμη ανάπτυξη, οι επανεπενδύσεις 
των προσόδων σε παραγόμενο υλικό κεφάλαιο και σε ανθρώπινο κεφάλαιο θα πρέπει 
τουλάχιστον να είναι ίσες με την εξάντληση του κεφαλαίου από τους φυσικούς πόρους, 
διατηρώντας έτσι το απόθεμα του κεφαλαίου μιας χώρας σταθερό (Neumayer, 2010). Οι Gelb 
(1988) και Auty (1993) έδειξαν την πολιτική δυσκολία των κυβερνήσεων να αποταμιεύσουν 
τις προσόδους από φυσικούς πόρους καθώς και την έλλειψη θεσμών ώστε να τις επανεπενδύ-
σεων αποτελεσματικά. Η μη επένδυση του παρόντος εισοδήματος σε παραγόμενο υλικό κε-
φάλαιο όπως οι υποδομές ή σε ανθρώπινο κεφάλαιο όπως η εκπαίδευση καθώς και η χρήση 
του για την τρέχουσα ευημερία, λειτουργεί αποτρεπτικά για την μελλοντική ανάπτυξη.  
 Στο πρώτο μέρος της μελέτης, χρησιμοποιείται το θεωρητικό υπόδειγμα των Altham-
mer & Schneider με στατιστικά στοιχεία για το έτος 2000 (αντί για το 1995), και εξετάζε-
ται αν ισχύει η αρνητική σχέση για την πενταετία 2000-2005. Στη συνέχεια τίθεται ως 
ανεξάρτητη μεταβλητή το μερίδιο του πλούτο από τους φυσικούς πόρους για την δεκαετία 
1995-2005 και την πενταετία 2000-2005. Και τέλος ακολουθεί, η επέκταση της ανάλυσης 
στη μελέτη των πραγματικών αποταμιεύσεων και των συστατικών του κατά το πρότυπο 
των Boos & Holm-Muller (2013) καθώς οι πραγματικές αποταμιεύσεις έχουν προταθεί ως 
πιο αξιόπιστος δείκτης βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμη κλίμακα, 
συγκριτικά με το ΑΕΠ. Η έννοια της οικονομικής βιωσιμότητας που εκφράζουν οι πραγμα-
τικές αποταμιεύσεις έχει να κάνει με την επανεπένδυση των προσόδων από φυσικούς 
πόρους σε παραγόμενο υλικό κεφάλαιο και σε ανθρώπινο κεφάλαιο. 
 
Εξειδίκευση του θεωρητικού υποδείγματος 
 

Η χρήση του ΑΕΠ ως δείκτη οικονομικής ανάπτυξης ενέχει ένα πρόβλημα για τις χώρες 
πλούσιες σε φυσικούς πόρους: η εξάντληση των φυσικών πόρων αυξάνει το ΑΕΠ και 
συμβάλλει στην οικονομική μεγέθυνση, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι βιώσιμο. Το 
παρακάτω υπόδειγμα προτείνει τη χρησιμοποίηση ως μεταβλητής τον πλούτο (Wealth), 
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διότι ο πλούτος λαμβάνει υπόψη την εξάντληση των φυσικών πόρων. Ενώ η ανακάλυψη 
φυσικών πόρων μπορεί να επηρεάσει θετικά το ΑΕΠ, δε θα επηρεάσει απαραίτητα θετικά 
και τον πλούτο της χώρας. Οι Althammer & Schneider χρησιμοποιούν ως ανεξάρτητη με-
ταβλητή τον κατά κεφαλήν «πλούτο από πετρέλαιο και φυσικό αέριο» (SOGT) στη μια πε-
ρίπτωση και τον «πλούτο από πετρέλαιο, φυσικό αέριο, γαιάνθρακες, ορυκτά» (SST) σε 
άλλη παλινδρόμηση. Στην αρχή εφαρμόζουμε την ίδια μεθοδολογία με αρχικό έτος το 2000 
και περίοδο ανάλυσης το διάστημα 2000-2005.  
 Δημιουργούμε το υπόδειγμα μας με εξαρτημένη μεταβλητή τη μεγέθυνση του συνολι-
κού κατά κεφαλήν πλούτου (TWG0005) ως γραμμική συνάρτηση του μεριδίου του πλού-
του από πετρέλαιο και φυσικό αέριο (SOGT00), του αρχικού πλούτου (IW00), της θεσμι-
κής μεταβλητής Rule of law (RL00), της αύξησης πληθυσμού (POG0005) και των μέσων 
δασμών (TAR0005): 
 

    TWG0005 = β0 + β1SOGT00 + β2IW00 + β3RL00 + β4POG0005 + β5TAR0005 + ε     (1) 
 

 Ο «πλούτος από πετρέλαιο και φυσικό αέριο» (SOGT) και ο «πλούτος από πετρέλαιο, 
φυσικό αέριο, γαιάνθρακες, ορυκτά» (SST) θεωρείται από την αρχική μελέτη ότι έχει 
ειδικές ιδιότητες (π.χ. μη ανανεώσιμοι πόροι, μεταβλητότητα των τιμών) και είναι πιο 
εύκολο να μετατραπεί σε σκληρό νόμισμα και να κατανεμηθεί λανθασμένα. Επίσης η 
μέτρηση των SOGT και SST γίνεται σε σχέση με το συνολικό πλούτο. Με αυτό τον τρόπο 
φαίνεται ο βαθμός που οι φυσικοί πόροι συμβάλλουν στο συνολικό πλούτο μιας χώρας. 
Η συνύπαρξη της αφθονίας SOGT (ή SST) το έτος 2000 και αρνητικής μεταβολής του 
συνολικού πλούτου το διάστημα 2000-2005 αποτελεί ένδειξη φαινομένου RC. Ως 
μεταβλητές ελέγχου χρησιμοποιούνται ο αρχικός πλούτος, η θεσμική μεταβλητή Rule of 
law, η αύξηση του πληθυσμού και οι μέσοι δασμοί. Η μεταβλητή Rule of law χρησιμοποι-
είται ως υποκατάστατο για το θεσμικό πλαίσιο και οι δασμοί ως αρνητικό υποκατάστατο 
για το πόσο ανοικτή είναι μια οικονομία.  
 Στην συνέχεια της ανάλυσης θέτουμε ως ανεξάρτητη μεταβλητή τον κατά κεφαλή 
πλούτο από φυσικούς πόρους (SNC) για την περίοδο 1995-2005 (Πίνακας 2) και την 
περίοδο 2000-2005 (Πίνακας 3). Παρακάτω παραθέτουμε τη γραμμική συνάρτηση:  
 

 TWG = βο + β1SΝC + β2IW + β3RL + β4POG + β5TAR + ε  (2) 
 

 Η μεταβλητή SNC αντιπροσωπεύει το μερίδιο του φυσικού πλούτου στο συνολικό 
πλούτο και η ανάλυση αφορά τις περιόδους 1995-2005 και 2000-2005. Η μεταβλητή του 
φυσικού πλούτου SNC περιλαμβάνει τον πλούτο από την καλλιεργήσιμη γη και από βο-
σκοτόπια, τον δασικό πλούτο που αφορά την ξυλεία και δασικό πλούτο εκτός ξυλείας, τον 
πλούτο από τις προστατευμένες περιοχές, τον πλούτο από πετρέλαιο, φυσικό αέριο, γαιάν-
θρακες και ορυκτά.  
 Επίσης με το παρόν άρθρο χρησιμοποιώντας ως βάση την πρόσφατη μελέτη των Boos 
& Holm-Muller (2013), εξετάζεται η σχέση των πραγματικών αποταμιεύσεων GS και των 
συστατικών του με το μερίδιο του φυσικού πλούτου για την περίοδο 1995-2008, διερευνώ-
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ντας παράλληλα την σχέση των GS με το φαινόμενο RC. Στο υπόδειγμα συνδυάζουμε τις 
παρακάτω εξαρτημένες μεταβλητές με τις ίδιες ανεξάρτητες. Οι εξαρτημένες μεταβλητές 
είναι ο μέσος ρυθμός μεγέθυνσης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (GDP9508), οι μέσες πραγμα-
τικές αποταμιεύσεις (GS9508), οι καθαρές εθνικές αποταμιεύσεις που αντιπροσωπεύουν 
τον μέσο ρυθμό μεταβολής του παραγόμενου υλικού κεφαλαίου (KP9508), οι δαπάνες για 
την εκπαίδευση, που συνιστούν την μέση επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο (KH9508), η 
πραγματική μέση εξάντληση φυσικών πόρων (KN9508) και η κατανάλωση φυσικών πόρων 
λόγω ζημιών από το διοξείδιο του άνθρακα (CARB9508). Οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι 
το μερίδιο του φυσικού πλούτου SNC9508, ο σχηματισμός κεφαλαίου INV9508, οι δασμοί 
TAR9508, οι αρχικές τιμές τις κάθε μιας από τις εξαρτημένες μεταβλητές το έτος 1995 και 
η θεσμική μεταβλητή Rule of law ως μέσος όρος της περιόδου 1996-2012. Καθώς οι πραγ-
ματικές αποταμιεύσεις επηρεάζονται και από άλλους θεσμικούς παράγοντες, δημιουργούμε 
μια γενική θεσμική μεταβλητή IQ9612 συνδυάζοντας τους μέσους όρους των ετών 1996-
2012 των παρακάτω δεικτών: Πολιτική σταθερότητα & απουσία βίας - τρομοκρατίας 
(PS&AVT9612), Αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης (GE9612), Ρυθμιστική ποιότητα 
(RQ9612), Θεσμική ποιότητα Rule of law (RL9612), Έλεγχος της διαφθοράς (CC9612), 
Ελευθερία έκφρασης (V&A9612).  
 Τα δεδομένα της ανάλυσης προέρχονται από την World bank: Wealth Estimates, 
World Bank: World Development Indicators και World Wide Government Indicators by 
Kaufmann et al και περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα. 
 

 
Αποτελέσματα 
 

Το διάγραμμα 1 δείχνει την αρνητική σχέση (ρ = -0,161, Spearman's rho) μεταξύ του πλού-
του από πετρέλαιο και φυσικό αέριο και του συνολικού πλούτου, υποδεικνύοντας ότι χώ-
ρες πλούσιες σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο το 2000, βιώσαν μια αρνητική επίδραση στο 
συνολικό πλούτο την περίοδο 2000-2005. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 υπάρχει αρνητική 
σχέση, όμως η ερμηνευτική δύναμη του Adj R2 είναι πολύ μικρή και δεν υπάρχει 
στατιστική σημαντικότητα για τις μεταβλητές SOGT00 και SST00. 
 Γενικότερα οι παραπάνω παλινδρομήσεις (Πίνακας 1) οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
δεν υπάρχει σαφής ένδειξη φαινομένου RC, καθώς οι μεταβλητές SOGT και SST για το 
έτος 2000, δεν δίνουν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Οι παλινδρομήσεις των Πινά-
κων 2 και 3 οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα μεταξύ τους. Για την περίοδο 1995-
2005 δεν παίρνουμε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Όμως για την περίοδο 2000-
2005 λαμβάνουμε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα για την μεταβλητή SNC00. Η αρ-
νητική σχέση SNC00 και TWG0005, δείχνει ότι όσο υψηλότερο είναι το μερίδιο του πλού-
του από τους φυσικούς πόρους το 2000, τόσο φθίνουσα είναι η αύξηση του συνολικού 
κατά κεφαλήν πλούτου μια πενταετία μετά, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει ένδει-
ξη φαινομένου RC. 
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Διάγραμμα 1: Πλούτος από πετρέλαιο και φυσικό αέριο το 2000 και αύξηση  

συνολικού πλούτου την περίοδο 2000-2005 
 
Πίνακας 1:  Επίδραση κατά κεφαλήν πλούτου από πετρέλαιο και φυσικό αέριο το έτος 

2000 στη μεταβολή του συνολικού κατά κεφαλήν πλούτου την χρονική πε-
ρίοδο 2000-2005. Εξαρτημένη μεταβλητή: Μεγέθυνση του συνολικού κατά 
κεφαλήν πλούτου (TWG) την περίοδο 2000-2005  

 
Μεταβλητή Παλινδρ. 1 Παλινδρ. 2 Παλινδρ. 3 Παλινδρ. 4 Παλινδρ. 5 

Σταθερά 
1,136 

(65,034)*** 
1,144 

(51,881)*** 
1,238 

(51,412)*** 
1,290 

(36,270)*** 
1,290 

(36,393)*** 

SOGT00 
-0,245 

(-2,672)*** 
-0,247 

(-2,692)*** 
-0,115 

(-1,377) 
-0,094 

(-1,131) 
- 

SST00 - - - - 
-0,114 

(-1,394) 

IW00 
-0,0000 

(-1,307) 
-0,0000 

(-1,269) 
-0,0000 

(-1,459) 
-0,0000 

(-1,871)* 
-0,0000 

(-1,898)* 

RL00 - 
0,014 

(0,600) 
-0,008 

(-0,399) 
-0,013 

(-0,596) 
-0,013 

(-0,576) 

POG0005 - - 
-0,07 

(-6,596)*** 
-0,072 

(-6,410)*** 
-0,071 

(-6,367)*** 

TAR0005 - - - 
-0,004 

(-1,658) 
-0,004 

(-1,653) 

N 147 147 147 139 139 

Adjusted R2 0,043 0,039 0,258 0,298 0,302 
 

Στατιστικά σημαντικό (*** σε επίπεδο 0,01) (** σε επίπεδο 0,05) (*σε επίπεδο 0,10), t-values στις 
παρενθέσεις. 
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Πίνακας 2:  Επίδραση κατά κεφαλήν πλούτου από φυσικούς πόρους το έτος 1995 στη 
μεταβολή του συνολικού κατά κεφαλήν πλούτου την περίοδο 1995-2005. 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Μεγέθυνση του συνολικού κατά κεφαλήν πλούτου 
(TWG) την περίοδο 1995-2005. 

 
Μεταβλητή Παλινδρ. 1 Παλινδρ. 2 Παλινδρ. 3 Παλινδρ. 4 

Σταθερά 
1,204 

(33,097)*** 
1,225 

(33,322)*** 
1,310 

(27,314)*** 
1,350 

(18,195)*** 

SΝC95 
-0,123 

(-1,818)* 
-0,015 

(-0,215) 
0,015 

(0,212) 
0,040 

(0,513) 

IW95 
-0,0000 

(-0,148) 
-0,0000 

(-2,598)** 
-0,0000 

(-2,417)** 
-0,0000 

(-2,527)** 

RL96 - 
0,113 

(3,749)*** 
0,080 

(2,525)** 
0,084 

(2,374)** 

POG9505 - - 
-0,005 

(-2,665)*** 
-0,006 

(-2,883)*** 

TAR9505 - - - 
-0,002 

(-0,483) 
N 123 121 121 114 

Adjusted R2 0,015 0,095 0,140 0,144 
 

Στατιστικά σημαντικό (*** σε επίπεδο 0,01) (** σε επίπεδο 0,05) (*σε επίπεδο 0,10), t-values στις 
παρενθέσεις. 
 
Πίνακας 3:  Επίδραση κατά κεφαλήν πλούτου από φυσικούς πόρους το έτος 2000 στη 

μεταβολή του συνολικού κατά κεφαλήν πλούτου την χρονική περίοδο 2000-
2005. Εξαρτημένη μεταβλητή: Μεγέθυνση του συνολικού κατά κεφαλήν 
πλούτου (TWG) την περίοδο 2000-2005. 

 
Μεταβλητή Παλινδρ. 1 Παλινδρ. 2 Παλινδρ. 3 Παλινδρ. 4 

Σταθερά 
1,131 

(64,363)*** 
1,134 

(51,962)*** 
1,241 

(51,706)*** 
1,297 

(36,772)*** 

SΝC00 
-0,742 

(-1,817)* 
-0,730 

(-1,764)* 
-0,690 

(-1,936)* 
-0,737 

(-2,084) ** 

IW00 
-0,0000 

(-1,226) 
-0,0000 

(-0,920) 
-0,0000 

(-1,201) 
-0,0000 

(-1,678)* 

RL00 - 
0,005 

(0,226) 
-0,016 

(-0,769) 
-0,022 

(-1,001) 

POG0005 - - 
-0,074 

(-7,156)*** 
-0,074 

(-6,831)*** 

TAR0005 - - - 
-0,005 

(-1,878)* 
N 147 147 147 139 

Adjusted R2 0,018 0,012 0,267 0,314 
Στατιστικά σημαντικό (*** σε επίπεδο 0,01) ( ** σε επίπεδο 0,05) ( *σε επίπεδο 0,10), t-values στις 
παρενθέσεις.  
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 Σχετικά με την επέκταση της μελέτης μας συμπεριλαμβάνοντας τις πραγματικές από-
ταμιεύσεις GS, εξετάζεται η επίδραση των ερμηνευτικών μεταβλητών στο μέσο ρυθμό με-
γέθυνσης του ΑΕΠ, στο μέσο ρυθμό των GS, στο KP (επένδυση σε παραγόμενο υλικό κε-
φάλαιο), στο KH (επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο), στο KN (κατανάλωση κεφαλαίου 
από φυσικούς πόρους) και στο CARB (κατανάλωση κεφαλαίου από φυσικούς πόρους). 
Στον Πίνακα 4, οι εξαρτημένες μεταβλητές στις παλινδρομήσεις 1 έως 6 αντίστοιχα είναι οι 
εξής: GDP9508, GS9508, KP9508, KH9508, KN9508, CARB9508. Οι ανεξάρτητες μετα-
βλητές είναι οι εξής: SNC9508, INV9508, TAR9508, RL9612 καθώς και οι αρχικές τιμές 
της κάθε μιας από τις εξαρτημένες μεταβλητές το έτος 1995. 
 Στους Πίνακες 4 και 5 αναφέρονται συνοπτικά οι παλινδρομήσεις όπου συμπεριλαμ-
βάνονται και κάποιες επιπρόσθετες θεσμικές μεταβλητές. Οι θεσμικές μεταβλητές που 
λαμβάνονται ως μέσος όρος των ετών 1996-2012 είναι οι εξής: PS&AVT9612, GE9612, 
RQ9612, RL9612, CC9612, V&A9612. Η γενική θεσμική μεταβλητή IQ9612, δημιουργεί-
ται από το συνδυασμό όλων των παραπάνω θεσμικών μεταβλητών. Λόγω προβλήματος 
πολυσυγγραμμικότητας δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους δείκτες αυτούς μαζί στην 
ίδια παλινδρόμηση. Παρόλα αυτά πέρα από ένα συνολικό δείκτη και επειδή οι συντελεστές 
δεν αλλάζουν σημαντικά, αντικαθιστούμε την μεταβλητή RL9612 με καθένα από αυτούς 
τους δείκτες, χωρίς να δημιουργήσουμε νέα υποδείγματα. Μια γενική διαπίστωση είναι ότι 
οι δείκτες θεσμικής ποιότητας συνδέονται θετικά με το μέσο όρο των ρυθμών ΑΕΠ.  
 Στον Πίνακα 4 (παλινδρόμηση 3) η σχέση KP9508 και SNC95 είναι θετική με στατι-
στική σημαντικότητα. Δηλαδή αυξημένο μερίδιο πλούτου από φυσικούς πόρους συνδέεται 
θετικά με την μέση επένδυση σε παραγόμενο υλικό κεφάλαιο (π.χ. υποδομές) τα επόμενα 
13 χρόνια. 
 Ένας πιο καλός συνδυασμός μεταβλητών που αφορά την σχέση των GS9508 με τις 
ανεξάρτητες μεταβλητές παρουσιάζεται στον Πίνακα 5. Το βασικό εύρημα είναι ότι υπάρ-
χει αρνητική σχέση και στατιστική σημαντικότητα της μεταβλητής GS9508 με SNC95. Η 
αρνητική αυτή σχέση υποδεικνύει ότι όσο υψηλότερο είναι το μερίδιο του πλούτου από 
φυσικούς πόρους το 1995, τόσο φθίνων είναι ο μέσος ρυθμός των πραγματικών αποταμι-
εύσεων τα επόμενα 13 χρόνια. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι δεν γίνεται επαρκής αποτα-
μίευση κεφαλαίου.  
 Τα αποτελέσματα στα οποία καταλήγουμε είναι ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη σχέση 
μεταξύ αφθονίας φυσικών πόρων και φαινομένου RC, είτε λαμβάνοντας υπόψη το μερίδιο 
του «πλούτου από πετρέλαιο και φυσικό αέριο» με αρχικό έτος το 2000, είτε εναλλακτικά 
το μερίδιο του «πλούτου από πετρέλαιο, φυσικό αέριο, γαιάνθρακες και ορυκτά». Στην 
παρούσα μελέτη για την περίοδο ανάλυσης 2000-2005 δεν επιβεβαιώνεται το εύρημα των 
Althammer & Schneider (2012) που έδειξαν ότι οι παραπάνω φυσικοί πόροι έχουν ειδικές 
ιδιότητες και ότι συνδέονται με αρνητική σχέση με τη μεταβολή του συνολικού πλούτου 
για την περίοδο 1995-2005. 
 Στην περίπτωση που ως ερμηνευτική μεταβλητή χρησιμοποιείται το μερίδιο του 
πλούτου από τους φυσικούς πόρους, τότε το μερίδιο του πλούτου από τους φυσικούς 
πόρους το 2000 μειώνει τον συνολικό πλούτο πέντε χρόνια μετά.  
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Πίνακας 4:  Βασικό υπόδειγμα. Εξαρτημένες μεταβλητές GDP,GS,KP,KH,KN,CAR. 
Ανεξάρτητες μεταβλητές: initial, SNC95, INV9508, TAR9508, RL9612. Ξε-
χωριστές παλινδρομήσεις με υποκατάσταση της RL9612 με PS&AVT9612, 
GE9612, RQ9612, CC9612, V&A9612, IQ9612 

 
Μεταβλητή Παλινδρ.1 Παλινδρ.2 Παλινδρ.3 Παλινδρ.4 Παλινδρ.5 Παλινδρ.6 

 GDP9508 GS9508 KP9508 KH9508 KN9508 CARB9508 

Initial 
-0,00004 

(-1,833)** 
0,713 

(14,160)*** 
0,689 

(10,058)*** 
0,879 

(17,265)*** 
1,127 

(28,623)*** 
0,837 

(38,685)*** 

SNC95 
-0,154 

(-0,288) 
-3,608 

(-1,543) 
4,042 

(1,735)* 
-0,215 

(-0,722) 
-0,402 

(-0,354) 
0,003 

(0,073) 

INV9508 
0,111 

(4,313)*** 
0,139 

(1,310)*** 
0,073 

(0,630) 
0,026 

(2,035)** 
0,037 

(0,729) 
-0,001 

(-0,314) 

TAR9508 
0,025 

(0,820) 
-0,008 

(-0,077) 
-0,069 

(-0,580) 
0,002 

(0,124) 
-0,077 

(-1,296) 
0,000 

(0,126) 

RL9612 
0,646 

(2,443)** 
0,709 

(0,990) 
0,683 

(0,830) 
0,008 

(0,074) 
-0,565 

(-1,366) 
-0,011 

(-0,662) 

N 120 106 108 114 110 116 
Adjusted R2 0,233 0,793 0,566 0,781 0,902 0,938 
F-statistic 8,28 82,07 29,18 82,27 203,76 350,10 

PS&AVT9612 
0,086 

(0,389) 
0,459 

(0,645) 
0,449 

(-0,559) 
-0,002 

(-0,016) 
-0,969 

(-2,434)** 
-0,020 

(-1,255) 

GE9612 
0,864 

(3,005)*** 
0,593 

(0,788) 
0,942 

(1,114) 
0,012 

(0,104) 
-0,242 

(-0,570) 
-0,006 

(-0,355) 

RQ9612 
1,080 

(3,667)*** 
0,655 

(0,733) 
0,740 

(0,736) 
-0,032 

(-0,241) 
-0,353 

(-0,695) 
-0,024 

(-1,176) 

CC9612 
0,588 

(2,193)** 
0,567 

(0,826) 
0,551 

(0,709) 
-0,018 

(-0,166) 
-0,371 

(-0,967) 
-0,015 

(-0,922) 

V&A9612 
0,334 

(1,513) 
-0,357 

(-0,496) 
-2,031 

(-2,534)** 
0,009 

(0,078) 
-0,598 

(-1,422) 
-0,004 

(-0,243) 

IQ9612 
0,690 

(2,313)** 
0,521 

(0,624) 
-0,104 

(-0,109) 
0,006 

(0,044) 
-0,670 

(-1,412) 
-0,016 

(-0,869) 
 

Στατιστικά σημαντικό (*** σε επίπεδο 0,01) (** σε επίπεδο 0,05) (*σε επίπεδο 0,10), t-values στις 
παρενθέσεις. 
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Πίνακας 5: Εναλλακτικός συνδυασμός μεταβλητών 
 
Μεταβλητή Παλινδρ.1 Παλινδρ.2 Παλινδρ.3 Παλινδρ.4 Παλινδρ.5 Παλινδρ.6 

 GDP9508 GS9508 KP9508 KH9508 KN9508 CARB9508 

Initial 
-0,00004 

(-2,354)** 
0,709 

(14,085)*** 
0,642 

(9.390)*** 
0,879 

(17,074)*** 
1,131 

(29,232)*** 
- 

SNC95 
0,088 

(0,163) 
-5,062 

(-2,299)** 
0,442 

(0,201) 
-0,218 

(-0,722) 
-0,413 

(-0,393) 
- 

INV9508 
0,125 

(5,060)*** 
0,177 

(1,729)* 
0,191 

(1,687)* 
0,026 

(2,047)** 
0,047 

(0,960) 
- 

TAR9508 
0,065 

(2,064)** 
-0,097 

(-0,926) 
-0,294 

(-2,585)** 
0,002 

(0,106) 
-0,108 

(-1,888)* 
- 

RL9612 - - - - - - 

PS&AVT961
2 - - - - 

-0,969 
(-2,434)** 

- 

GE9612 - - -  - - 

RQ9612 
1,080 

(3,667)*** 
- - - - - 

CC9612 - - - - - - 

V&A9612 - 
-0,357 

(-0,496) 
-2,031 

(-2,534)** 
- - - 

IQ9612 - - - 
0,006 

(0,044) 
- - 

N 117 106 108 114 110 - 
Adjusted R2 0,293 0,791 0,589 0,781 0,906 - 
F-statistic 10,683 81,33 31,93 82,26 212,33 - 

 

Στατιστικά σημαντικό (*** σε επίπεδο 0,01) (** σε επίπεδο 0,05) (*σε επίπεδο 0,10), t-values στις 
παρενθέσεις. 
 
 Σχετικά με την επέκταση της μελέτης στις πραγματικές αποταμιεύσεις, το αποτέλε-
σμα είναι ότι υψηλότερο ποσοστό πλούτου από φυσικούς πόρους το 1995, μειώνει το μέσο 
ρυθμό πραγματικών αποταμιεύσεων τα επόμενα 13 χρόνια. Μειούμενες πραγματικές απο-
ταμιεύσεις, είναι ισχυρή ένδειξη μη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Οι χώρες αυτές 
καταναλώνουν τους φυσικούς πόρους τους περισσότερο από όσο επενδύουν σε υποδομές ή 
σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι πρόσοδοι από τους 
φυσικούς πόρους δεν επενδύονται επαρκώς, με αποτέλεσμα οι επόμενες γενιές, να αντιμε-
τωπίσουν πρόβλημα. Κάποια επιπλέον αποτελέσματα για την περίοδο ανάλυσης 1995-2008 
είναι ότι η επένδυση σε παραγόμενο υλικό κεφάλαιο (KP9508) σχετίζεται θετικά με 
υψηλότερο μερίδιο πλούτου από φυσικούς πόρους το έτος 1995 (SNC95), καθώς επίσης 
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και ότι η επένδυση ως ποσοστό του ΑΕΠ (INV9508) αυξάνει τους ρυθμούς του ΑΕΠ 
(GDP9508), αυξάνει τις πραγματικές αποταμιεύσεις (GS9508), αυξάνει το παραγόμενο 
υλικό κεφάλαιο (KP9508) και αυξάνει το ανθρώπινο κεφάλαιο (ΚΗ9508). 
 
Συμπεράσματα  
 

Το τελικό συμπέρασμα από την ανάλυση της σχέσης μεταξύ αφθονίας φυσικών πόρων και 
ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας είναι ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη απόδειξη ότι η 
αφθονία των φυσικών πόρων αποτελεί κατάρα ή ευλογία, και ότι οδηγεί απαραίτητα στο 
φαινόμενο Resource Curse (RC). Η μελέτη μας αποτελεί μια ένδειξη αμφισβήτησης του 
φαινομένου RC, καθώς δεν παράγονται ξεκάθαρα αποτελέσματα από τις πολλαπλές παλιν-
δρομήσεις. Νεότερες έρευνες, όπως αυτές των Canuto & Cavalliari (2012), καταλήγουν σε 
παρόμοιες διαπιστώσεις ύστερα από την αδυναμία τεκμηρίωσης μιας ξεκάθαρα αρνητικής 
σχέσης μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της αφθονίας των φυσικών πόρων. Εξάλλου 
πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν αρκετές χώρες πλούσιες σε φυσικούς πόρους που 
δεν επιβεβαιώνουν την άποψη περί κατάρας των φυσικών πόρων όπως η Αυστραλία, η 
Μποτσουάνα, ο Καναδάς, η Μαλαισία, η Νέα Ζηλανδία, η Νορβηγία, η Ταϋλάνδη και οι 
Η.Π.Α.  
 Είναι γενική διαπίστωση ότι θα πρέπει η μελλοντική έρευνα να εστιάσει στον άϋλο 
πλούτο (ανθρώπινο κεφάλαιο) που με τη μορφή της σωστής διαχείρισης, προσδιορίζει εάν 
η αφθονία των φυσικών πόρων είναι κατάρα ή ευλογία (Canuto & Cavalliari, 2012). 
Επίσης όπως διαπιστώνουν και οι Brahmbhatt, Canuto & Vostroknutova (2010) η φτωχή 
διακυβέρνηση και οι αναποτελεσματικές οικονομικές πολιτικές, μπορεί να ευθύνονται για 
τη λανθασμένη κατανομή και διαχείριση των πόρων. Έχουν προταθεί ορισμένες πολιτικές 
που θα οδηγήσουν σε ελαχιστοποίηση του σφετερισμού από πελατειακά δίκτυα και 
αποφυγή του φαινομένου rent-seeking, όπως η μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτεροι μηχα-
νισμοί ελέγχου της εξόρυξης και της χρήσης των φυσικών πόρων (Canuto & Cavalliari, 
2012). Είναι αναγκαία η μετατροπή του πλούτου από φυσικούς πόρους σε παραγόμενο και 
άϋλο πλούτο μέσω δημοσιονομικών πολιτικών, η αντιμετώπιση της σταδιακής εξάντλησης 
των φυσικών πόρων και της μεταβλητότητας των τιμών, οι μεταρρυθμίσεις σε ότι αφορά 
την δημόσια επένδυση, η ορθολογική χρήση των φόρων από φυσικούς πόρους και η ισορ-
ροπημένη ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων ώστε σε περιόδους ανακάλυψης φυσικών 
πόρων, να μην εκτοπίζεται η παραγωγή βιομηχανιών άϋλου πλούτου και ανθρώπινου 
κεφαλαίου, από βιομηχανίες εντάσεως φυσικών πόρων. Γενικότερα, σύμφωνα με νεότερες 
ερευνητικές τάσεις και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία για τον πλούτο αλλά και τις πραγμα-
τικές αποταμιεύσεις, η παρουσία του φαινομένου της «κατάρας των φυσικών πόρων» τίθε-
ται υπό αμφισβήτηση, καθώς αποδίδεται περισσότερο στη ποιότητα διακυβέρνησης και όχι 
τόσο στην αφθονία των φυσικών πόρων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1:   Προσδιορισμός και πηγές των μεταβλητών  
    (Υποδείγματα Πίνακα 1,2,3) 
 

Μεταβλητή Προσδιορισμός και πηγές 

TWG0005 
Συνολικός κατά κεφαλήν πλούτος το 2005/ συνολικός κατά κεφαλήν πλούτος 
το 2000. Source: World Bank: Wealth Estimates. 

SOGT00 
Κατά κεφαλήν πλούτος από πετρέλαιο και φυσικό αέριο το 2000/ συνολικός 
κατά κεφαλήν πλούτος το 2000. (Μερίδιο του πετρελαίου και φυσικού αερίου 
στο συνολικό κατά κεφαλήν πλούτο). Source: World Bank: Wealth Estimates. 

SST00 

Κατά κεφαλήν πλούτος από πετρέλαιο, φυσικό αέριο, γαιάνθρακες και 
ορυκτά το 2000/συνολικός κατά κεφαλήν πλούτος το 2000. (Μερίδιο του 
πετρελαίου, φυσικού αερίου, γαιάνθρακα και ορυκτών στο συνολικό κατά 
κεφαλήν πλούτο). Source: World Bank: Wealth Estimates. 

IW00 
Αρχικός πλούτος το έτος 2000. Source: World Bank: World Development 
Indicators. 

RL00 
Rule of law, estimates 2000. Δείχνει την θεσμική ποιότητα. Ποικίλει από πε-
ρίπου -2.5 έως 2.5. Source: World Wide Government Indicators by Kaufmann 
et al. (2010) 

POG0005 
Αύξηση πληθυσμού 2000-2005. Source: World Bank: World Development 
Indicators. 

TAR0005 
Απλός μέσος όρος του ρυθμού δασμών για όλα τα προϊόντα την περίοδο 
2000-2005. Source: World Bank: World Development Indicators. 

TWG9505 
Συνολικός κατά κεφαλήν πλούτος το 2005/ συνολικός κατά κεφαλήν πλούτος 
το 1995. Source: World Bank: Wealth Estimates 

SNC95 
Πλούτος κατά κεφαλήν από φυσικούς πόρους το 1995/ συνολικός  πλούτος 
κατά κεφαλήν το έτος 1995. Source: World Bank: Wealth Estimates. 

IW95 
Αρχικός πλούτος το έτος 1995. Source: World Bank: World Development 
Indicators. 

RL96 
Rule of law, estimates 1996. Δείχνει την θεσμική ποιότητα. Ποικίλει από 
περίπου -2.5 έως 2.5. Source: World Wide Government Indicators by Kauf-
mann et al. (2010) 

POG9505 
Αύξηση πληθυσμού 1995-2005. Source: World Bank: World Development 
Indicators. 

TAR9505 
Απλός μέσος όρος του ρυθμού δασμών για όλα τα προϊόντα την περίοδο 
1995-2005. Source: World Bank: World Development Indicators. 

SNC00 
Πλούτος κατά κεφαλήν από φυσικούς πόρους το 2000/ συνολικός πλούτος 
κατά κεφαλή το έτος 2000. Source: World Bank: Wealth Estimates. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2: Προσδιορισμός και πηγές των μεταβλητών (Υπόδειγμα Πίνακα 4,5) 
 

Μεταβλητή Προσδιορισμός και πηγές 

GDP9508 Μέσος όρος κατά κεφαλήν ΑΕΠ 1995-2008. Source: World Bank: World Develop-
ment Indicators. 

Initial GDP, GS, KP, KH, KN, CARB το έτος 1995. Source: World Bank: World 
Development Indicators. 

SNC95 Πλούτος κατά κεφαλήν από φυσικούς πόρους το 1995/ συνολικός κατά κεφαλήν 
πλούτος το έτος 1995. Source: World Bank: Wealth Estimates. 

INV9508 Μέσος όρος σχηματισμού κεφαλαίου ως ποσοστό του ΑΕΠ 1995-2008. Source: 
World Bank: World Development Indicators. 

RL9612 
Μέσος όρος των ετών 1996-2012. Δείχνει την θεσμική ποιότητα. Ποικίλει από πε-
ρίπου -2.5 έως 2.5. Source: World Wide Government Indicators by Kaufmann et al. 
(2010) 

TAR9508 Απλός μέσος όρος του ρυθμού δασμών για όλα τα προϊόντα την περίοδο 1995-
2008. Source: World Bank: World Development Indicators. 

PS&AVT9612 
Μέσος όρος των ετών 1996-2012. Δείχνει την Πολιτική σταθερότητα & Απουσία 
Βίας/Τρομοκρατίας. Ποικίλει από περίπου -2.5 έως 2.5. Source: World Wide 
Government Indicators by Kaufmann et al. (2010) 

GE9612 
Μέσος όρος των ετών 1996-2012. Δείχνει την Αποτελεσματικότητα της κυβέρνη-
σης. Ποικίλει από περίπου -2.5 έως 2.5. Source: World Wide Government 
Indicators by Kaufmann et al. (2010) 

RQ9612   
 

Μέσος όρος των ετών 1996-2012. Δείχνει την Ρυθμιστική ποιότητα. Ποικίλει από 
περίπου -2.5 έως 2.5. Source: World Wide Government Indicators by Kaufmann et 
al. (2010) 

CC9612 
Μέσος όρος των ετών 1996-2012. Δείχνει τον Έλεγχο της διαφθοράς. Ποικίλει από 
περίπου -2.5 έως 2.5. Source: World Wide Government Indicators by Kaufmann et 
al. (2010) 

V&A9612 
Μέσος όρος των ετών 1996-2012. Δείχνει την  Ελευθερία Έκφρασης. Ποικίλει από 
περίπου -2.5 έως 2.5. Source: World Wide Government Indicators by Kaufmann et 
al. (2010) 

IQ9612 Μέσος όρος των ετών 1996-2012, των παραπάνω δεικτών. Source: World Wide 
Government Indicators by Kaufmann et al. (2010) 

GS9508 Μέσος όρος των πραγματικών αποταμιεύσεων 1995-2008. Source: World Bank: 
Wealth Estimates. 

KP9508 
Μέσος όρος των καθαρών εθνικών αποταμιεύσεων (NNS) ως ποσοστό του Ακαθά-
ριστου Εθνικού Εισοδήματος (GNI) 1995-2008. Source: World Bank: Wealth 
Estimates. 

KH9508 Μέσος όρος των δαπανών για την εκπαίδευση (ΕΕ) ως ποσοστό του Ακαθάριστου 
Εθνικού Εισοδήματος (GNI) 1995-2008. Source: World Bank: Wealth Estimates. 

KN9508 

Μέσος όρος κατανάλωσης κεφαλαίου από τους φυσικούς πόρους, εκφραζόμενος 
από την εξάντληση των πόρων από την ενέργεια, τα ορυκτά και τα δάση 
(ED+MD+NFD) ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (GNI) 1995-
2008. Source: World Bank: Wealth Estimates. 

CARB9508 
Μέσος όρος κατανάλωσης κεφαλαίου, εκφραζόμενος από τις εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα (CO2D) ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (GNI) 
1995-2008. Source: World Bank: Wealth Estimates. 
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Περίληψη 
 

Η σχέση μεταξύ του κόστους παραγωγής, τιμών παραγωγού γεωργικών προϊόντων και των 
τιμών τροφίμων στη λιανική αγορά απασχολεί την έρευνα σε ζητήματα αγροτικής οικονο-
μίας. Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η ύπαρξη μακροχρόνιων σχέσεων ισορροπίας ανάμεσα 
στις παραπάνω μεταβλητές και η αιτιώδης σχέση τους. Χρησιμοποιούνται στατιστικά δεδο-
μένα επί των δεικτών τιμών εισροών στη γεωργία – κτηνοτροφία, τιμών εκροών σε επίπεδο 
παραγωγού στους ίδιους κλάδους (χωρίς επιδοτήσεις), και τιμών καταναλωτού τροφίμων 
και μη αλκοολούχων ποτών. Τα χρησιμοποιούμενα στοιχεία προέρχονται από την 
ΕΛΣΤΑΤ, έχουν τριμηνιαία συχνότητα, και καλύπτουν την περίοδο 2000-2012. Εξετάζεται 
η στασιμότητα των χρονολογικών σειρών χρησιμοποιώντας διαφορετικές και καθιερωμε-
νες οικονομετρικές μεθόδους. Ακολουθεί έλεγχος και ανάλυση συνολοκλήρωσης, ενώ 
εξετάζεται και το ζήτημα της ορθής εξειδίκευσης του υποδείγματος συνολοκλήρωσης. Η 
βραχυχρόνια και μακροχρόνια αιτιώδης σχέση μεταξύ των μεταβλητών επίσης αναλύεται.  
Τα οικονομετρικά αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υφίσταται μακροχρόνια 
σχέση ισορροπίας μεταξύ των τριών μεταβλητών η οποία εκτιμάται, και ότι κόστος και 
τιμές παραγωγού επηρεάζουν βραχυχρόνια και μακροχρόνια τις τιμές τροφίμων κατανα-
λωτού. 
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Abstract  
 

Farm Production Costs, Producer Prices 
and Retail Food Price: Ecointegration Analysis 

 
The relationship between farm production costs, producer prices, and retail food prices is 
frequently the subject of research. This study examines the existence of cointegrating 
relationships between the above variables and their direction of causality. Data used refer to 
price indices of farm inputs and outputs, for crop and livestock production, and retail price 
indices for food and non alcoholic beverages. They are quarterly covering the period 2000-
2012, and their source is the Greek Statistical Authority. The stationarity of time series is 
examined using alternative econometric tests, followed by cointegration analysis while the 
issue of the correct specification for the cointegrating relationship is also considered. Short 
and long run causality relationships between the variables are also analyzed. Econometric 
results lead to the conclusion that there is a long run equilibrium relationship between the 
variables which is estimated, and that production costs and producer prices influence retail 
food prices in the short and long run.    
 

Key-words: Input Prices, Output Prices, Food Prices, Time Series, Stationarity, 
Cointegration, Error Correction Model, Causality 

 
Εισαγωγή 
 

Οι διαφορές μεταξύ τιμών παραγωγού, τιμών λιανικής ή μεταξύ των τιμών αυτών και της 
τιμής σε κάποιο ενδιάμεσο στάδιο διακίνησης και εμπορίας του προϊόντος αντανακλούν τα 
περιθώρια εμπορίας (Smith, 1992). Αυτά αναφέρονται σε κόστος μεταφοράς, συσκευασίας, 
επεξεργασίας κλπ, όταν δεν αναλαμβάνονται από το πρώτο και το τελικό στάδιο. Πρόκει-
ται για εισροές και εκροές δηλαδή ενδιάμεσων σταδίων (Wohlgenant, 2001). Μεταβολή 
στις συνθήκες προσφοράς, ζήτησης ή και των δύο του αρχικού (τελικού) σταδίου έχει ως 
αποτέλεσμα τη μεταβολή της τιμής στο στάδιο αυτό, αλλά και των τιμών των υπηρεσιών 
ενδιάμεσων σταδίων, δηλαδή των περιθωρίων εμπορίας προς τα κάτω (επάνω). Μεταβολή 
στις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης των διαφόρων στοιχείων των περιθωρίων εμπορίας 
θα προκαλέσει μείωση ή αύξηση των αντίστοιχων τιμών και θα επηρεαστούν ανάλογα οι 
τιμές των ανωτέρων ή κατωτέρων σταδίων. Τέτοιου είδους μεταβολές αναφέρονται στην 
παραγωγικότητα, στις συνθήκες διεθνούς εμπορίου ή/και στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, 
τις προτιμήσεις κλπ. Σε μακροοικονομικό επίπεδο μπορούμε να βρούμε τα αίτια σε 
μεταβολές εισοδήματος, σε μεταβολές φόρων και επιδοτήσεων σε ένα ή περισσότερα 
στάδια, καθώς και σε μεταβολές παραμέτρων της νομισματικής πολιτικής (Sephton, 1989).  
Οι επιδράσεις των μεταβολών των τιμών σε τιμές στα ανώτερα και κατώτερα στρώματα 
του κυκλώματος εμπορίας (δηλαδή η μετακύλιση προς μία ή/και τις δύο κατευθύνσεις του 
κυκλώματος των παραγόντων που προκαλούν αρχικές μεταβολές τιμών) εξαρτώνται από 
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τις ελαστικότητες προσφοράς και ζήτησης στα διάφορα στάδια (Marsh, 1991). Αν η 
συνάρτηση ζήτησης είναι περισσότερο ανελαστική ως προς την τιμή από τη συνάρτηση 
προσφοράς, τότε το μέγεθος της μεταβολής των τιμών στο επίπεδο του καταναλωτή θα 
είναι μεγαλύτερο από ό,τι σε επίπεδο παραγωγού. Από την άλλη πλευρά, αν η συνάρτηση 
προσφοράς είναι περισσότερο ανελαστική ως προς την τιμή από τη συνάρτηση ζήτησης, 
τότε το μέγεθος της μεταβολής της τιμής σε επίπεδο παραγωγού θα είναι μεγαλύτερο από 
ό,τι στο επίπεδο καταναλωτή. Για πολλά γεωργικά προϊόντα, η συνάρτηση προσφοράς 
θεωρείται ότι είναι πιο ανελαστική ως προς την τιμή από τη συνάρτηση ζήτησης. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, η επίπτωση ενός συγκεκριμένου περιθωρίου (margin) θα είναι μεγαλύτερη 
σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης (farm – level) από ό,τι σε επίπεδο λιανικής πώλησης. 
 O Engle (1978) μελέτησε τη σχέση μεταξύ τιμών χονδρικής και τιμών λιανικής 
πώλησης των ειδών διατροφής και ο Guthrie (1981) ανέλυσε τη σχέση μεταξύ γενικών 
δεικτών τιμών χονδρικής και λιανικής πώλησης. Και οι δύο έρευνες υποστηρίζουν 
αιτιότητα από κατώτερα στρώματα προς ανώτερα (τιμές λιανικής). 
 Ο Larue (1991) διαπιστώνει αμφίδρομη σχέση, διερευνά σχέσεις συνολοκλήρωσης 
και βρίσκει ότι (αντίθετα με την επικρατούσα αντίληψη ότι οι τιμές εκροών είναι πιο εύκα-
μπτες από αυτές των εισροών) οι τιμές εκροών είναι «ασθενώς εξωγενείς» στο υπόδειγμα 
με την έννοια ότι αν και συνολοκληρωμένες δεν ανταποκρίνονται με συστηματικό τρόπο 
στην ανισορροπία των τιμών εισροών και των λιανικών τιμών.    
 Οι Λώλος, Παπαπέτρου και Χονδρογιάννης (1998) διερεύνησαν την αιτιώδη σχέση 
ανάμεσα στις τιμές (αγοραζόμενων) εισροών για την αγροτική παραγωγή, τις τιμές 
παραγωγού (τιμές που απολαμβάνουν οι παραγωγοί) και τις τιμές διατροφής (του δείκτη 
τιμών καταναλωτή) στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας για την περίοδο 1986-1997. 
Ακολουθώντας υποδείγματα συνολοκλήρωσης και διόρθωσης σφάλματος και αφού βρέθη-
κε μακροχρόνια ισορροπία μεταξύ των τριών αυτών μεταβλητών, διαπίστωσαν αμφίδρομη 
αιτιώδη σχέση μεταξύ τιμών διατροφής και τιμών παραγωγού, αμφίδρομη αιτιώδη σχέση 
μεταξύ τιμών εισροών και τιμών παραγωγού και μονόδρομη αιτιώδη σχέση από τις τιμές 
διατροφής προς τις τιμές εισροών.  
 Ο Moss (1992), επίσης, χρησιμοποίησε ανάλυση συνολοκλήρωσης για να διερευνήσει 
εάν οι τιμές που λαμβάνουν οι παραγωγοί και οι τιμές που πληρώνουν κινούνται μαζί 
μακροχρόνια. Ορίζει ως συνολοκλήρωση την τάση των χρονολογικών σειρών να κινούνται 
μαζί μακροχρόνια, κάτι που υποδηλώνει μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών. Δεν 
βρήκε σχέση συνολοκλήρωσης, κάτι που συνεπάγεται ότι το «φαινόμενο της συμπίεσης 
του περιθωρίου μεταξύ κόστους εισροών και μείωσης της τιμής πώλησης» (Cost-Price 
Squeeze) δεν μπορεί να απορριφθεί στη μακροχρόνια περίοδο. Εάν οι τιμές που λαμβάνουν 
οι γεωργοί και οι τιμές που πληρώνουν είναι συνολοκληρωμένες, το φαινόμενο Cost-Price 
Squeeze δεν ισχύει μακροχρόνια. Αυτό το φαινόμενο σημαίνει ότι με την παρουσία 
πληθωρισμού οι τιμές εισροών αυξάνονται περισσότερο από τις τιμές εκροών, αφού οι 
γεωργοί είναι δέκτες τιμών και δεν έχουν άμεσα τη δυνατότητα να περάσουν τα υψηλότερα 
κόστη εισροών στους καταναλωτές και έτσι πρέπει να προσαρμόσουν τη χρήση των 
εισροών τους και τις εκροές, καθώς η αναλογία εκροών/εισροών μειώνεται.  
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 Αντίθετα και σύμφωνα με τους Campiche et al. (2006), η μηδενική υπόθεση της συν-
ολοκλήρωσης μεταξύ τιμών εισροών και τιμών εκροών δεν μπορεί να απορριφθεί μακρο-
χρόνια. Οι τιμές που λαμβάνουν και οι τιμές που πληρώνουν οι παραγωγοί, κινούνται σε 
αναλογία ένα προς ένα και οι όποιες αυξήσεις του κόστους περνούν στο επόμενο επίπεδο 
σε λιγότερο από 8 μήνες κατά μέσο όρο.  Οι Katsouli et al. (2002) μέτρησαν τη σχετική 
επίδραση των τιμών παραγωγού πάνω σε διάφορους δείκτες τιμών καταναλωτή. Βρήκαν 
ότι ο δείκτης τιμών τροφίμων απορροφά την αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού κυρίως 
τον πρώτο μήνα. Ο Tweeten (1980) θεωρεί ότι οι όροι εμπορίου χειροτερεύουν για τη 
γεωργία, καθώς αυξάνεται ο πληθωρισμός, ενώ οι Starleaf et al. (1987) βρήκαν ότι σε 
συνθήκες πληθωρισμού οι τιμές γεωργικών εκροών προσαρμόζονται γρηγορότερα από τις 
τιμές εισροών και συνεπώς οι γεωργοί είναι ωφελημένοι όσον αφορά αυτό το κριτήριο. 
 Από θεωρητικής άποψης μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι γεωργοί θα κερδίσουν 
(χάσουν) μετά από μια απροσδόκητη αύξηση του πληθωρισμού εάν οι τιμές εκροών είναι 
περισσότερο (λιγότερο) εύκαμπτες από ό,τι οι τιμές εισροών. Ο Chambers (1983), που 
ανέλυσε την παραπάνω άποψη, βρήκε ότι τα πραγματικά αποτελέσματα που οφείλονται σε 
νομισματικούς παράγοντες (όταν οι τιμές συγκεκριμένων προϊόντων είναι πιο εύκαμπτες 
από κάποια άλλα) θα πρέπει να αυτοδιορθώνονται. Με άλλα λόγια, η ποσότητα χρήματος 
δεν είναι ουδέτερη βραχυχρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και απόψεις, οι οποίες 
υποστηρίζουν «ουδέτερη» επίδραση του πληθωρισμού στους όρους εμπορίου των 
γεωργών. Οι Prentice και Schertz (1981) και ο Gardner (1979) δεν κατόρθωσαν να βρουν 
μια στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβολών του γενικού επιπέδου των τιμών 
και του επιπέδου τιμών των εισροών και εκροών στη γεωργία. Μια σημαντική αδυναμία 
των ερευνών αυτών είναι η αποτυχία τους να διακρίνουν τον μη προσδοκώμενο από τον 
προσδοκώμενο πληθωρισμό (Falk, 1986). 
 

 
Μεθοδολογία και Αποτελέσματα 
 

Πέρα από τις θεωρητικές προσεγγίσεις που μπορεί να υπάρχουν σε αυτή την έρευνα 
ακολουθούνται υποδείγματα συνολοκλήρωσης και διόρθωσης σφάλματος, προκειμένου να 
διερευνηθεί ο μηχανισμός προσαρμογής μεταξύ των τιμών εισροών, των τιμών εκροών και 
των τιμών ειδών διατροφής, χρησιμοποιώντας τριμηνιαία στοιχεία, τα οποία αφορούν την 
Ελλάδα κατά την περίοδο 2000-2012, από την Ε.Σ.Υ.Ε. για τους τρεις αντίστοιχους δείκτες 
τιμών. Ελέγχονται αρχικά οι ιδιότητες στασιμότητας των μεταβλητών και ο βαθμός ολο-
κλήρωσής τους. Η μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας του Johansen χρησιμοποιείται στη 
συνέχεια για να εξακριβωθεί αν υπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας μεταξύ των 
τριών χρονολογικών σειρών. Τόσο στον έλεγχο στασιμότητας όσο και στον έλεγχο συνο-
λοκλήρωσης εφαρμόζονται συγκεκριμένες μέθοδοι, ώστε να επιλεγεί ο κατάλληλος αριθ-
μός χρονικών υστερήσεων και η παρουσία ή μη ντετερμινιστικών όρων στο προς εκτίμηση 
υπόδειγμα. Οι αποκλίσεις από την ισορροπία αυτή, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα κατάλοι-
πα του διανύσματος συνολοκλήρωσης, περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα και αντιπροσωπεύ-
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ουν τη βραχυχρόνια δυναμική του συστήματος (Error Correction Model). Τέλος, εξετάζε-
ται αν υπάρχει αιτιώδης κατά Granger σχέση μεταξύ των μεταβλητών.  
 Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί μια μεταβλητή σε μια οικονομετρική εκτίμηση, 
απαιτείται η εξέταση των ιδιοτήτων της γεννήτορος διαδικασίας δεδομένων (d.g.p.) από 
την οποία προκύπτει. Η στασιμότητα μιας σειράς εξαρτάται από την ύπαρξη ή μη μοναδι-
αίας ρίζας στη σειρά αυτή. Υπάρχουν διάφοροι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας. Η συνηθέστερη 
και πιο εύχρηστη προσέγγιση είναι αυτή των Dickey-Fuller (1981), η οποία ελέγχει τη μη-
δενική υπόθεση ότι η σειρά περιέχει μια μοναδιαία ρίζα έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης 
ότι η σειρά δεν περιέχει μοναδιαία ρίζα (δηλ. είναι στάσιμη).  
 Στην πράξη έχει μεγάλη σημασία ο κατάλληλος προσδιορισμός του αριθμού των χρο-
νικών υστερήσεων της μεταβλητής. Χρήση μικρού αριθμού είναι δυνατό να έχει ως αποτέ-
λεσμα την υπεραπόρριψη της Ηο, όταν αυτή είναι αληθής (δηλ. να αυξάνει το μέγεθος του 
ελέγχου), ενώ η χρήση αριθμού χρονικών υστερήσεων μεγαλύτερου του ενδεδειγμένου 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη απόρριψη της Ηο, όταν αυτή δεν ισχύει (δηλ. τη 
μείωση της δύναμης του ελέγχου). Συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται, κυρίως, τα κριτήρια 
AIC και SIC και όσον αφορά τα υποδείγματα χρονολογικών σειρών προτιμάται το κριτήριο 
Akaike (Khim and Liew, 2004).  
 Οι Ng και  Perron (1995) προτείνουν ένα ανώτατο όριο ρmax και την εκτίμηση της 
ADF παλινδρόμησης με ρ = ρmax. Αν η απόλυτη τιμή της t-stat για τον έλεγχο σημαντικό-
τητας της τελευταίας χρονικής υστέρησης είναι  μεγαλύτερη από 1,6 τότε θέτουμε ρ = ρmax 
και κάνουμε έλεγχο μοναδιαίας ρίζας. Αλλιώς μειώνουμε τις χρονικές υστερήσεις (lags) 
κατά ένα και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Εναλλακτικά ο Schwert (1989) πρότεινε η 
επιλογή των χρονικών υστερήσεων της μεταβλητής Δyt να γίνεται με βάση τον τύπο ρmax =  

1
4Tint 12

100

       
, όπου το int υποδηλώνει τον πλησιέστερο ακέραιο, ο οποίος επιτρέπει ο 

αριθμός των χρονικών υστερήσεων ρ να είναι αύξουσα συνάρτηση του αριθμού των 
παρατηρήσεων του δείγματος Τ. 
 Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι η εισαγωγή ενός σχετικά μεγάλου αριθμού 
χρονικών υστερήσεων της μεταβλητής στην παλινδρόμηση ελέγχου και η σταδιακή 
απαλοιφή των όρων με τις μεγαλύτερες χρονικές υστερήσεις, εφόσον οι συντελεστές τους 
είναι «στατιστικά ασήμαντοι» και η παλινδρόμηση δεν εμφανίζει ενδείξεις αυτοσυσχέτισης 
1ης ή 2ης τάξης στα κατάλοιπα με βάση κάποιον από τους ελέγχους αυτοσυσχέτισης που 
χρησιμοποιούνται σε δυναμικά υποδείγματα (πχ. έλεγχος πολ/στή Lagrange) μέχρι η 
περαιτέρω συνέχιση της απαλοιφής να μην ικανοποιεί ένα από τα κριτήρια αυτά. 
 Η στρατηγική που ακολουθείται για τη διαδικασία ελέγχου στασιμότητας είναι ο 
έλεγχος να ξεκινά από το γενικό υπόδειγμα (με τάση και σταθερό όρο) και στη συνέχεια 
εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ντετερμινιστικές μεταβλητές είναι περιττές (με τη 
συνδυασμένη χρήση των στατιστικών ADF, Φ1 και Φ3) να χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα 
υποδείγματα χωρίς τάση και έπειτα τα υποδείγματα χωρίς τάση και χωρίς σταθερό όρο 
(Perman and Holden, 1995). Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στους Πίνακες 1-4 του 
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Παραρτήματος 1, χρησιμοποιώντας συμπληρωματικά τους ελέγχους Phillips-Perron (Phil-
lips and Perron,1988) και KPSS (Kwiatkowski et al. 1992), όπου τo * δηλώνει στα-
σιμότητα σε επίπεδο 5% και τα ** δηλώνουν στασιμότητα σε επίπεδο 10%, παρέχουν ισχυ-
ρές ενδείξεις ότι οι μεταβλητές είναι μη στάσιμες στα επίπεδα και στάσιμες στις πρώτες 
διαφορές. 
 Η θεωρία συνολοκλήρωσης αναφέρεται στη μακροχρόνια ισορροπία μιας οικονομι-
κής σχέσης, η οποία σημαίνει ότι μολονότι οι χρονολογικές σειρές, οι οποίες ενδέχεται να 
εμπεριέχουν στοχαστικά στοιχεία (δηλαδή δεν είναι στάσιμες), θα συμβαδίζουν μακροχρό-
νια και η διαφορά μεταξύ τους θα είναι σταθερή, αν οι σειρές αυτές είναι συνολοκληρωμε-
νες. Με άλλα λόγια, οι οικονομικές μεταβλητές μπορεί να έχουν μια ανεξάρτητη μεταξύ 
τους πορεία βραχυχρόνια (μη στάσιμες), από την άλλη όμως μεριά, αν υπάρχουν μακρο-
χρόνιες πορείες (αν συνολοκληρώνονται), αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μέσω της 
εξειδίκευσης της διόρθωσης σφάλματος στην εξέταση των αιτιωδών σχέσεων μεταξύ 
αυτών των οικονομικών μεταβλητών. 
 Ο έλεγχος συνολοκλήρωσης του Johansen απαιτεί την μετατροπή ενός αυτοπαλίνδρο-
μου διανυσματικού υποδείγματος VAR σε ένα VAR υπόδειγμα πρώτων διαφορών με διόρ-
θωση σφαλμάτων VECM. Έχει μεγάλη σημασία ο προσδιορισμός της τάξης του VAR, κα-
θώς τα αποτελέσματα μπορεί να αλλάζουν αν το VAR δεν έχει εξειδικευθεί σωστά. Μια 
προσέγγιση που ακολουθείται είναι να ξεκινάμε με τον αριθμό των χρονικών υστερήσεων 
που χρησιμοποιήθηκαν στους ελέγχους ADF και να χρησιμοποιήσουμε τα κριτήρια ελέγ-
χου AIC, SIC (ή/και HQ, FPE, LR) για την επιλογή του «καλύτερα εξειδικευμένου υπο-
δείγματος». Τα περισσότερα κριτήρια προτείνουν VAR με 3 χρονικές υστερήσεις, όπως 
φαίνεται στο Παράρτημα 2. 
 Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η επιλογή ντετερμινιστικών όρων στο υπόδειγμα, κα-
θώς σε πολλές περιπτώσεις η εκτίμηση του “standard” μοντέλου (το οποίο περιλαμβάνει 
σταθερό όρο, αλλά όχι τάση)  δεν είναι επαρκής και χρειάζεται να ειπωθούν περισσότερα 
για το ίδιο το μοντέλο και πώς μεταβλητές και σχέσεις συνολοκλήρωσης εξελίσσονται με-
σα στο χρόνο. Σύμφωνα με τον Johansen, προτείνεται η εκτίμηση όλων των υποδειγμάτων, 
πέντε συνολικά:  
1ο:  Σταθερός όρος = 0 και στις εξισώσεις πρώτων διαφορών και στα διανύσματα συνολο-

κλήρωσης. 
2ο:  Σταθερός όρος = 0 στις εξισώσεις, αλλά ≠ 0 στα διανύσματα.  
3ο:  Σταθερός όρος ≠ 0 στα διανύσματα και γραμμική τάση στα VAR. 
4ο:  Σταθερός όρος ≠ 0 και τάση στα διανύσματα. 
5ο:  Σταθερός όρος ≠ 0 και τετραγωνική τάση στα διανύσματα. 
 Υποστηρίζεται ότι μόνο τα υποδείγματα 2,3,4 έχουν ενδιαφέρον  (Cottrell, 2011). 
Κατά άλλους (Franses, 1999) μόνο τα 3 και 4. Το 1ο είναι πολύ περιοριστικό, ενώ το 5ο 
είναι μάλλον μη ρεαλιστικό. Από στατιστικής άποψης τα υποδείγματα 1 και 5 έχουν αξία, 
αλλά δεν κρίνονται ικανοποιητικά για οικονομική ανάλυση. 
 Για να επιλέξουμε το καταλληλότερο υπόδειγμα, o Johansen προτείνει να εκτιμηθούν 
τα υποδείγματα 2, 3 & 4 και στη συνέχεια να γίνει έλεγχος υποθέσεων σε όλα, ξεκινώντας 
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από το υπόδειγμα 2, ελέγχοντας για μηδέν διανύσματα συνολοκλήρωσης. Αν απορριφθεί η 
μηδενική υπόθεση προτείνεται να ελεχθεί το υπόδειγμα 3 και αν και πάλι απορριφθεί η 
μηδενική υπόθεση να ελεγχθεί το υπόδειγμα 4. Αν και στα τρία υποδείγματα απορριφθεί η 
υπόθεση ότι δεν υπάρχει κανένα διάνυσμα συνολοκλήρωσης, τότε επόμενο βήμα είναι ο 
έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης ότι υπάρχει ένα διάνυσμα συνολοκλήρωσης, ξεκινώντας 
από το υπόδειγμα 2 και ακολουθώντας την ίδια διαδικασία μέχρι το σημείο, όπου η 
μηδενική υπόθεση για τον αριθμό των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης δεν θα μπορεί να 
απορριφθεί. Εφόσον η μηδενική υπόθεση δεν μπορεί να απορριφθεί, τότε δεν υπάρχει 
λόγος να προχωρήσει η διαδικασία και έτσι επιλέγεται το κατάλληλο υπόδειγμα (Sjo, 
2008). Αυτή η διαδικασία παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα 3. 
 Όσον αφορά το υπόδειγμα του διανύσματος συνολοκλήρωσης, με βάση τα προηγού-
μενα, επιλέγεται το δεύτερο, καθώς τόσο το Τrace-test όσο και το Maximum–Eigenvalue-
test, βάσει των κριτικών τιμών Mckinnon-Haug-Michelis (1999) και Osterwald Lenum 
(1992), απορρίπτουν τη μηδενική υπόθεση ότι δεν υπάρχει κανένα διάνυσμα συνολοκλή-
ρωσης και αποδέχονται ότι υπάρχει το πολύ ένα διάνυσμα συνολοκλήρωσης (σε επίπεδο 
σημαντικότητας 5%), το οποίο αντιστοιχεί στη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας (normalized 
cointegrated vector):  
 

FOOD  = 0,54 OUTPUT  +  0,16 INPUT + 31,55 
            (-6,76)                  (-3,3)                 (-8,81) 

 

 Οι συντελεστές του διανύσματος συνολοκλήρωσης είναι όλοι στατιστικά σημαντικοί 
(t-stat στις παρενθέσεις). Το υπόδειγμα δείχνει ότι οι τιμές των ειδών διατροφής κινούνται 
μακροχρόνια προς την ίδια κατεύθυνση με τις τιμές των εισροών και τις τιμές των εκροών 
στο γεωργικό τομέα. Προκύπτει ότι στο σημείο ισορροπίας, μια αύξηση των τιμών των 
εκροών κατά 1 μονάδα αυξάνει το δείκτη τιμών διατροφής κατά 0,54 μονάδες περίπου, ενώ 
μια αύξηση των τιμών των εισροών κατά 1 μονάδα αυξάνει το δείκτη τιμών διατροφής 
κατά 0,16 μονάδες περίπου.  
 Με βάση τα παραπάνω, τεκμηριώνεται η μακροχρόνια σχέση μεταξύ των τριών 
μεταβλητών, κάτι που επιτρέπει την εφαρμογή του υποδείγματος διόρθωσης σφάλματος 
(Vector Error Correction Model), ώστε να διαπιστωθούν οι αποκλίσεις από την ισορροπία 
αυτή. Αν το διάνυσμα συνολοκλήρωσης είναι:  
 

ECMt-1=FOODt-1-0,54OUTt-1-0,16INt-1-31,5, τότε το VECM έχει την μορφή: 
 

[ ]
k

t 1 1i t i 1i t i 1i t i 1t
i 1

ΔFOOD 0,55ECM α ΔFOOD β ΔΟUT γ ΔΙΝ ε− − − −
=

= − + + + +∑  
 

[ ]
k

t 1 2i t i 2i t i 2i t i 2 t
i 1

ΔOUT 1,08ECM α ΔFOOD β ΔΟUT γ ΔΙΝ ε− − − −
=

= + + + +∑  
 

[ ]
k

t 1 3i t i 3i t i 3i t i 3t
i 1

ΔIN 0,05ECM α ΔFOOD β ΔΟUT γ ΔΙΝ ε− − − −
=

= + + + +∑  
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 ( )t 1 t 1 t 1

ΔFOOD 0,55
ΔOUT 1,08 FOOD 0,54OUT 0,16IN 31,5

ΔΙΝ 0,04
− − −

−   
   = − − −   
      

 

 
t 1 t 2

t 1 t 2

t 1 t 2

0,12 0,21 0,15 ΔFOOD 0,43 0,11 0,04 ΔFOOD
0,6 0,32 0,55 ΔOUT 0,14 0,43 0,49 ΔOUT
0,11 0,1 0,06 ΔΙΝ 0,01 0,05 0,14 ΔΙΝ

− −

− −

− −

− − −       
       + + − +       
       −       

 

 
t 3 1t

t 3 2t

t 3 3t

0,1 0,08 0,11 ΔFOOD ε
1,12 0,57 0,48 ΔOUT ε
0,02 0,05 0,07 ΔΙΝ ε

−

−

−

− − −     
     − +     
          

 

 
 
 Σε ένα υπόδειγμα συνολοκλήρωσης δύο πηγές αιτιότητας μπορούν να υπάρξουν. Μία 
μέσω του error correction term,  ο οποίος μετρά τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας και μία 
μέσω των συντελεστών των διαφορών των χρονικών υστερήσεων, οι οποίοι υποδεικνύουν 
τη βραχυχρόνια δυναμική. Έτσι η πρόταση ότι η μεταβλητή χκ δεν αιτιάζει κατά Granger 
τη μεταβλητή χj στη μακροχρόνια περίοδο είναι ισοδύναμη με ECT=0. Δηλαδή η μεταβλη-
τή χj δεν αντιδρά στα σφάλματα ισορροπίας, είναι με άλλα λόγια ασθενώς εξωγενής.  
Επίσης, η πρόταση ότι η μεταβλητή χκ δεν αιτιάζει κατά Granger τη μεταβλητή χj στη βρα-
χυχρόνια περίοδο σημαίνει ότι οι συντελεστές των διαφορών των χρονικών υστερήσεων 
είναι ίσοι με μηδέν.  
 Στο παράρτημα 4 ο έλεγχος δείχνει ότι μόνο ο συντελεστής προσαρμογής του FOOD 
είναι στατιστικά σημαντικός. Έτσι, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η βραχυχρόνια μεταβολή 
του δείκτη τιμών εκροών και του δείκτη τιμών εισροών επιδρά στο δείκτη τιμών προϊόντων 
διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών και η απόκλιση του δείκτη αυτού και της μακρο-
χρόνιας ισορροπίας διορθώνεται κατά 0,55 κάθε τρίμηνο και γι’ αυτό το πρόσημο αναμενε-
ται να είναι αρνητικό (όπως και πράγματι συμβαίνει). Με άλλα λόγια, το σφάλμα ανισορ-
ροπίας υποδηλώνει ότι το 55% οποιασδήποτε ανισορροπίας μεταξύ του FOOD CPI και των 
παραγόντων που συμπεριλήφθηκαν στην εξίσωση (INPUT INDEX, OUTPUT INDEX) σε 
ένα τρίμηνο, πραγματοποιείται στο επόμενο τρίμηνο, κάτι που υποδηλώνει (εφόσον αναφε-
ρόμαστε σε τριμηνιαία στοιχεία) μια γρήγορη προσαρμογή. Οι συντελεστές προσαρμογής 
του OUTPUT και του INPUT δεν είναι στατιστικά σημαντικοί. Αυτό σημαίνει ότι μια με-
ταβολή του δείκτη τιμών τροφίμων μακροχρόνια δεν θα οδηγήσει σε προσαρμογή του δεί-
κτη τιμών εισροών και του δείκτη τιμών εκροών, δεν θα ενεργοποιήσει δηλαδή τη δράση 
του μηχανισμού διόρθωσης σφάλματος για εξουδετέρωση της απόκλισης από τις συνθήκες 
ισορροπίας. Συνεπώς, οι μεταβλητές αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν ως ασθενώς εξω-
γενείς (weakly exogenous).  
 Επομένως, μακροχρόνια μόνο οι μεταβολές των μεταβλητών που συμμετέχουν στο 
δεξιό μέρος της εξίσωσης συνολοκλήρωσης οδηγούν μέσω του μηχανισμού διόρθωσης 
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σφάλματος σε προσαρμογή του δείκτη τιμών διατροφής, επιβεβαιώνοντας την αιτιώδη 
σχέση προς αυτή την κατεύθυνση. Βραχυχρόνια ο δείκτης τιμών διατροφής επηρεάζεται 
κατά Granger από το δείκτη τιμών εκροών, ενώ η μηδενική υπόθεση της block εξωγένειας 
του δείκτη τιμών διατροφής ως προς το δείκτη τιμών εισροών και το δείκτη τιμών εκροών 
απορρίπτεται, όταν λαμβάνονται υπόψη από κοινού οι χρονικές υστερήσεις των μεταβλη-
τών αυτών, που σημαίνει ότι και οι δύο μεταβλητές μαζί αιτιάζουν κατά Granger το δείκτη 
τιμών διατροφής. 
 
Συμπεράσματα 
 

Αρχικά ελέγχθηκαν οι ιδιότητες στασιμότητας των χρονολογικών σειρών, αφού η ταυτο-
ποίησή τους αποβλέπει στον εντοπισμό της καταλληλότητας των χρονολογικών σειρών σε 
οικονομετρικό υπόδειγμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι σειρές είναι 
μη στάσιμες στα επίπεδά τους, αλλά είναι στάσιμες στις πρώτες διαφορές.  
 Η μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας του Johansen έδειξε ότι υφίσταται μακροχρόνια 
σχέση ισορροπίας, δηλαδή μία θετική σταθερή σχέση ανάμεσα στις τρεις μεταβλητές την 
περίοδο 2000-2012. Επιπλέον, εκτιμήθηκε το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος που δείχνει 
το βαθμό ανισορροπίας του υποδείγματος στη βραχυχρόνια περίοδο και συσχετίζει: α) τη 
μεταβολή του δείκτη τιμών διατροφής με τη μεταβολή των δεικτών τιμών των εκροών και 
των εισροών και β) το ισορροπητικό σφάλμα (equilibrating error) της προηγούμενης περιό-
δου, το οποίο εξασφαλίζει τη μακροχρόνια ισορροπία. Το αποτέλεσμα έδειξε μικρή χρονι-
κή υστέρηση στην προσαρμογή του δείκτη τιμών διατροφής σε μια μεταβολή των προσδιο-
ριστικών του παραγόντων. Η εκτίμηση του υποδείγματος διόρθωσης σφάλματος έδειξε ότι 
μόνο οι τιμές των ειδών διατροφής κινούνται προς την αποκατάσταση της ισορροπίας 
(ενδογενής μεταβλητή), ενώ αντίθετα οι τιμές εκροών και οι τιμές εισροών χαρακτηρίζο-
νται από ασθενή εξωγένεια.  
 Το βραχυχρόνιο δυναμικό υπόδειγμα καταδεικνύει ότι υπάρχει μονόδρομη αιτώδης 
σχέση από τις τιμές εκροών προς τις τιμές ειδών διατροφής, ενώ όταν λαμβάνονται υπόψη 
από κοινού και οι τιμές των εισροών, τότε και πάλι προκύπτει αιτιότητα προς τις τιμές 
ειδών διατροφής. Μακροχρόνια προκύπτει ότι υπάρχει μονόδρομη αιτιώδης σχέση από τις 
τιμές εκροών και εισροών προς τις τιμές ειδών διατροφής. Τα αποτελέσματα των στατιστι-
κών ελέγχων τόσο βραχυχρόνια (μέσω της στατιστικής χ2) όσο και μακροχρόνια (μέσω της 
στατιστικής t) έδειξαν ότι δεν υφίστανται περαιτέρω αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των μετα-
βλητών. Οι ενδείξεις αυτές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αυξήσεις στις τιμές χονδρικής 
(εκροών) έχουν άμεσο αντίκτυπο στις τιμές των ειδών διατροφής. Επιπλέον, οι αυξήσεις 
στο κόστος παραγωγής (εισροές) σε συνδυασμό με αυξήσεις των τιμών χονδρικής τόσο 
βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια οδηγούν σε αυξήσεις των τιμών διατροφής στη λιανική. 
Αντίθετα, δεν φαίνεται να προκύπτει δυνατότητα στους παραγωγούς να μετακυλίσουν 
ενδεχόμενες αυξήσεις του κόστους παραγωγής στους χονδρέμπορους, καθώς οι τιμές των 
εισροών δεν αιτιάζουν τις τιμές των εκροών. Επιπλέον, οι όποιες πληθωριστικές προσδο-
κίες για αύξηση της ζήτησης και επομένως και των τιμών διατροφής δεν ανατροφοδοτούν 
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αυξήσεις τιμών στα προηγούμενα στάδια εμπορίας (εισροών και εκροών), απορρίπτοντας 
έτσι τη θεωρία του πληθωρισμού που προέρχεται από την πλευρά της ζήτησης (πληθω-
ρισμός ζήτησης). Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι μεταβολές των τιμών εισροών 
και εκροών προηγούνται χρονικά και τελικά μετακυλίονται στον τελικό κατάναλωτή, 
επιβεβαιώνοντας τη παραδοσιακή άποψη για τον πληθωρισμό που προέρχεται από την 
πλευρά της προσφοράς (πληθωρισμός κόστους).   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 
Πίνακας  1:  Έλεγχος Dickey-Fuller στα επίπεδα των μεταβλητών 
 

Μεταβλητές Lags ADF  LM (1) LM (2) Φ1 Φ3 
FOOD (σταθερός όρος, τάση) 8 -3,16 1,69 1,76 - 5 
FOOD (σταθερός όρος) 9 -1,01 0,09 2,8 2,66 - 
FOOD 4 4,36 0,40 0,82 - - 
OUTPUT (σταθερός όρος, τάση) 4 -2,66 0,22 1,23 - 4,17 
OUTPUT (σταθερός όρος) 3 -1,47 1,29 2,13 3,12 - 
OUTPUT 3 1,79 1,34 2 - - 
INPUT (σταθερός όρος, τάση) 6 -3,36** 0,02 0,55 - 5,92 
INPUT(σταθερός όρος) 8 0,9 0,09 0,17 6,07 - 
INPUT 8 3,54 0,09 0,17 - - 
 
Πίνακας  2:  Έλεγχος Dickey-Fuller στις πρώτες διαφορές των μεταβλητών 
 

Μεταβλητές Lags ADF  LM (1) LM (2) Φ1 Φ3 
FOOD (σταθερός όρος, τάση) 8 -2,63 0,07 2,73 - 3,46 
FOOD (σταθερός όρος) 3 -2,82** 0,69 1,44 3,98 - 
FOOD - - - - - - 
OUTPUT (σταθερός όρος, τάση) 2 -10,33* 1,07 2,06 - 53,7 
OUTPUT (σταθερός όρος) - - - - - - 
OUTPUT - - - - - - 
INPUT (σταθερός όρος, τάση) 7 -4,42* 0,1 0,17 - 9,86 
INPUT (σταθερός όρος) - - - - - - 
INPUT - - - - - - 
 
Πίνακας  3:  Έλεγχος KPSS 
 

Μεταβλητές Bandwidth 
LM test 

(επίπεδα) Bandwidth 
LM test (1ες 
διαφορές) 

FOOD (σταθερός όρος, τάση) 4 0,08* 15 0,18* 
FOOD (σταθερός όρος) 5 0,95 15 0,24* 
OUTPUT (σταθερός όρος, τάση) 8 0,12* 13 0,12* 
OUTPUT (σταθερός όρος) 5 0,92 13 0,13* 
INPUT (σταθερός όρος, τάση) 5 0,1* 2 0,04* 
INPUT (σταθερός όρος) 5 0,9 2 0,09* 
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Πίνακας 4:  Έλεγχος Phillips – Perron 
 

Μεταβλητές Band-
width 

PP test 
(επίπεδα) 

Band-
width 

PP test            
(1ες 

διαφορές) 
FOOD (σταθερός όρος, τάση) 7 -3,6* 15 -11,21* 
FOOD (σταθερός όρος) 16 -1,06 15 -10,31* 
FOOD 16 4,44 20 -6,81* 
OUTPUT (σταθερός όρος, τάση) 10 -6,67* 14 -21,14* 
OUTPUT (σταθερός όρος) 12 -2,91 14 -21,49* 
OUTPUT 13 1,68 15 -14,7* 
INPUT (σταθερός όρος, τάση) 2 -2,49 2 -4,04* 
INPUT (σταθερός όρος) 2 0,10 2 -4,03* 
INPUT 2 2,68 0 -3,49* 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ 

 
Ενδογενείς μεταβλητές: FOOD OUTPUT INPUT  
Εξωγενείς μεταβλητές: C  
Παρατηρήσεις: 42 
 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
0 -437.9258       NA   263777.5  20.99647  21.12058  21.04196 
1 -335.8816  184.6513  3146.034  16.56579  17.06227  16.74777 
2 -320.3164  25.94199  2319.134  16.25316  17.12200  16.57163 
3 -301.5099  28.65756*  1481.051  15.78619  17.02738*  16.24113* 
4 -290.6530  14.99282  1404.030  15.69776  17.31131  16.28919 
5 -278.8134  14.65866  1300.149*  15.56254  17.54845  16.29045 
6 -270.1156  9.526088  1443.977  15.57693  17.93520  16.44133 
7 -263.6147  6.191326  1861.064  15.69594  18.42656  16.69682 
8 -258.7663  3.924950  2760.065  15.89363  18.99661  17.03100 
9 -237.8322  13.95605  2079.795  15.32534  18.80068  16.59919 

10 -221.2869  8.666578  2211.735  14.96604*  18.81374  16.37638 
 

*  Υποδεικνύει το βαθμό της χρονικής υστέρησης ανά κριτήριο 
LR:  Sequential modified LR test statistic (κάθε test σε επίπεδο 5%) 
FPE:  Final prediction error  
AIC:  Akaike information criterion  
SC:  Schwarz information criterion  
HQ:  Hannan-Quinn information criterion 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 
Α)  Έλεγχος με βάση τις κριτικές τιμές MacKinnon-Haug-Michelis (McK/H/M)) και 

OsterwaldLenum (O/L) σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% 
 
 
Βήμα 1: Υπόδειγμα Νο 2: No deterministic trend (restricted constant) 

Απόρριψη της υπόθεσης ότι υπάρχουν μηδέν διανύσματα συνολοκλήρωσης στο υπόδειγμα Νο 2. 
 
 
Βήμα 2: Υπόδειγμα Νο 3: Linear deterministic trend 

Hypothesized 
No. of CE(s) 

Trace 
Statistic 

0.05 
CriticalValue 

Max-Eigen 
statistic 

0.05 
CriticalValue 

None 38.54 
29.79 (McK/H/M) 

28.63 
21.13 (McK/H/M) 

29.68 (O/L) 20.97(O/L) 
Απόρριψη της υπόθεσης ότι υπάρχουν μηδέν διανύσματα συνολοκλήρωσης στο υπόδειγμα Νο 3. 
 
 
Βήμα 3: Υπόδειγμα Νο 4: Linear deterministic trend (restricted) 

Hypothesized 
No. of CE(s) 

Trace 
Statistic 

0.05 
CriticalValue 

Max-Eigen 
statistic 

0.05 
CriticalValue 

None 54.25 
42.91 (McK/H/M) 

36.11 
25.82 (McK/H/M) 

42.44 (O/L) 25.54(O/L) 
Απόρριψη της υπόθεσης ότι υπάρχουν μηδέν διανύσματα συνολοκλήρωσης στο υπόδειγμα Νο 4. 
 
 
Βήμα 4: Υπόδειγμα Νο 2: No deterministic trend (restricted constant) 

Hypothesized 
No. of CE(s) 

Trace 
Statistic 

0.05 
CriticalValue 

Max-Eigen 
statistic 

0.05 
CriticalValue 

At most 1 19.59 
20.26 (McK/H/M) 

10.24 
15.89 (McK/H/M) 

19.96 (O/L) 15.67(O/L) 
Γίνεται δεκτή η υπόθεση ότι υπάρχει το πολύ ένα διάνυσμα συνολοκλήρωσης στο υπόδειγμα Νο 2 
και ο έλεγχος σταματά σε αυτό το σημείο. 
 

Hypothesized 
No. of CE(s) 

Trace 
Statistic 

0.05 
CriticalValue 

Max-Eigen 
statistic 

0.05 
CriticalValue 

None 55.23 
35.19 (McK/H/M) 

35.64 
22.29(McK/H/M) 

34.91 (O/L) 22.29(O/L) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
 

Πίνακας Βραχυχρόνιας και Μακροχρόνιας Αιτιότητας 
 

VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 
(Βραχυχρόνια αιτίοτητα) 

Weak 
exogeneity 

test 
(Μακροχρόνια 

αιτιότητα)  
Εξαιρούνενες μεταβλητές 

D(FOOD_CPI) D(OUTPUT) D(INPUT) All t 1ECM −  
Εξαρτημένες 
μεταβλητές 

χ2-stat t-stat 

D(FOOD_CPI)  18,85* 3,63 21,02* -4,3* 
D(OUTPUT) 2,57  2,84 5,7 1,53 

D(INPUT) 0,31 1,91  3,34 0,24 
 
• Η μηδενική υπόθεση ότι οι συντελεστές των χρονικών υστερήσεων της μεταβλητής 

OUTPUT στην εξίσωση παλινδρόμησης του FOOD ισούνται με μηδέν, απορρίπτεται 
λόγω της υψηλής τιμής της στατιστικής χ2. Αυτό σημαίνει ότι ο δείκτης τιμών εκροών 
επηρεάζει βραχυχρόνια το δείκτη τιμών τροφίμων.  

• Η μηδενική υπόθεση ότι οι συντελεστές των χρονικών υστερήσεων των μεταβλητών 
OUTPUT και INPUT στην εξίσωση παλινδρόμησης του FOOD είναι από κοινού ίσοι 
με μηδέν (ότι δηλαδή η μεταβλητή FOOD είναι block εξωγενής), απορρίπτεται λόγω 
της υψηλής τιμής της στατιστικής χ2. Αυτό σημαίνει ότι οι δείκτες τιμών εκροών και 
εισροών επηρεάζουν από κοινού, κατά Granger, βραχυχρόνια το δείκτη τιμών 
τροφίμων.  

• Η υψηλή τιμή της στατιστιστικής t του συντελεστή προσαρμογής του FOOD οδηγεί 
στην απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης ότι ισούται με μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι η 
μεταβλητή FOOD επηρεάζεται μακροχρόνια από τις OUTPUT και INPUT. 

• Καμία άλλη σχέση αιτιότητας δεν φαίνεται να υπάρχει, καθώς η μηδενική υπόθεση 
της μη αιτιότητας (βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας) γίνεται αποδεκτή σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, εφόσον οι τιμές των στατιστικών χ2 και t είναι πολύ χαμηλές. Αυτό 
σημαίνει ότι τόσο η μεταβλητή OUTPUT όσο και η μεταβλητή INPUT δεν επηρεάζο-
νται ούτε ξεχωριστά ούτε από κοινού (είναι block εξωγενείς ως προς τις υπόλοιπες) 
από κάποια άλλη μεταβλητή.  
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 ΕΝΟΤΗΤΑ   

  ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

 
 Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών των νέων γεωργών 
 στη γεωργία ακριβείας και στις τεχνολογίες πληροφορικής 
 και επικοινωνιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
 

 Διερεύνηση των γεωργικών εκπαιδευτικών αναγκών 
 για τη δυναμική ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας 
 σε περίοδο οικονομικής ύφεσης.  
 Η περίπτωση της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 
 

 Το κινητό τηλέφωνο ως πηγή αγροτικής πληροφόρησης 
 στην Κύπρο. 
 

 Κοινωνικές αναπαραστάσεις για τον γεωπόνο:  
 Η περίπτωση της Ανθήλης Φθιώτιδας. 
 

 Η δικτύωση στο πλαίσιο των ομάδων παραγωγών:  
 Η περίπτωση δύο ομάδων παραγωγών της Ιεράπετρας. 
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Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών των νέων γεωργών 

στη γεωργία ακριβείας και στις τεχνολογίες Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Γεώργιος Κούντιος 
Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας, Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54124,   
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Καθηγήτρια Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54124,  

Θεσσαλονίκη, e-mail: papklavd@agro.auth.gr 

 

Περίληψη 
 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών 

των Νέων Γεωργών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τα κύρια θέματα στα οποία 

εστιάζεται η διερεύνηση είναι η Γεωργία Ακριβείας και οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών στη γεωργία. Το μεθοδολογικό πλαίσιο της ανάλυσης περιλαμβάνει την 

περιγραφική ανάλυση συχνοτήτων και τη Διβηματική Ανάλυση κατά Συστάδες. Μεταξύ 

των αποτελεσμάτων της έρευνας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ύπαρξη της αυξημέ-

νης ανάγκης αλλά και επιθυμίας της ομάδας-στόχου για κατάρτιση σε θέματα που σχε-

τίζονται με τις νέες τεχνολογίες, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων/προ-

σόντων. Μέσα από την έρευνα αναδεικνύονται τέσσερεις ομάδες Νέων Γεωργών, κάθε μια 

από τις οποίες έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Η διαπίστωση αυτή μπορεί να οδηγήσει στη διαμόρφωση κατάλληλων εκπαιδευτικών προ-

γραμμάτων, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες κάθε κατηγορίας, ώστε να αντιμετω-

πιστούν οι πολυσχιδείς απαιτήσεις σε πληροφόρηση και εκπαίδευση των γεωργών. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Νέοι Γεωργοί, Γεωργία Ακριβείας, Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 

 

 

 

 



Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας 

 

- 454 - 

Αbstract 

 

Exploring the educational needs of young farmers regarding  

Precision Agriculture and Information and Communication Technologies 

in the Greek Region of Central Macedonia 

 

The purpose of this study is to examine the educational needs of Young Farmers in the Greek 

Region of Central Macedonia. The paper focuses particularly on Precision Agriculture and 

Information and Communication Technologies. The methodological framework of the 

analysis includes a frequency descriptive analysis and a Two-Step Cluster Analysis, aiming at 

the detection of homogenous groups of Young Farmers with the same or similar educational 

needs. The empirical results reveal a general interest among Young Farmers for education 

concerning new technologies in order to acquire specialized professional skills. Four groups 

of Young Farmers are distinguished, each one of them exhibiting different educational needs, 

characteristics and preferences towards educational methods. This examination is useful in 

informing the design and implementation of targeted educational programs, which will be 

adapted to the particular preferences of each category in order to account for farmers’ 

formidable needs in education and information. 

 

Keywords: Educational Needs, Young Farmers, Precision Agriculture, Internet and Com-

munication Technologies, Prefecture of Central Macedonia. 

 

Εισαγωγή 
 

Η γεωργία έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως. Η απελευθέρωση 

των αγορών για τα αγροτικά προϊόντα διεθνώς, η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ της 

γεωργίας και της υπόλοιπης οικονομίας, οι αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών, τα 

ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και ο διαρκώς πολλαπλασιαζόμενος όγκος πληρο-

φοριών που είναι πλέον διαθέσιμος σε καταναλωτές και παραγωγούς είναι μερικά στοιχεία 

που συνθέτουν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει, παράγει και λειτουργεί ο σημερινός γεωργός. 

Προκειμένου να αντεπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες ο γεωργός, έχει στη διάθεση του ποικίλα 

τεχνολογικά εργαλεία. 

 Μια ιδιαίτερη κατηγορία νέων τεχνολογιών, οι οποίες εισάγονται δυναμικά σε όλους 

τους κλάδους της οικονομίας και μάλιστα ταχύτερα σε σχέση με την πρώτη τους εμφάνιση 

πριν από μερικά χρόνια, είναι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ιδιαί-

τερα ο αγροτικός τομέας συνιστά έναν από τους τομείς που επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό 

από τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πλήθος εργασιών που ο γεωργός διεκπεραίωνε με εντατική 

χρήση της ανθρώπινης εργασίας πλέον μπορούν να επιτευχθούν με χρήση νέων τεχνολο-

γιών ώστε να διευκολύνεται η εργασία του. Μάλιστα, εκτός από τις ΤΠΕ, μια νέα μορφή 
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παραγωγής είναι η Γεωργία Ακριβείας (ΓΑ), η οποία αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής, με 

σκοπό τη μείωση του παραγωγικού κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγό-

μενων προϊόντων, περιορίζοντας παράλληλα, τις επιπτώσεις της γεωργικής δραστηριότητας 

στο περιβάλλον. 

 Η στοιχειώδης κατάρτιση των αγροτών σε θέματα ΓΑ και ΤΠΕ μπορούν να τους κα-

ταστήσουν περισσότερο αποδοτικούς ώστε να μεγιστοποιούν τις παραγωγικές τους εκροές 

(σοδειά, ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα). Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι προκειμένου να 

μπορέσει σήμερα ο γεωργός να αξιοποιήσει τα εργαλεία και τα πλεονεκτήματα που του πα-

ρέχει η νέα τεχνολογία, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εκπαίδευσή του. Ιδιαίτερο ρό-

λο διαδραματίζει η κατάρτιση για την κατανόηση, αλλά και εφαρμογή την μεθόδων ΓΑ και 

ΤΠΕ υπό το πρίσμα των αρχών ορθής γεωργικής πρακτικής, για την παραγωγή ανταγωνι-

στικών προϊόντων. 

 Υπό αυτό το πρίσμα, στην παρούσα εργασία δεν γίνεται μία προσπάθεια προσέγγισης 

της Γ.Α. και των ΤΠΕ από την καθαρά τεχνική τους άποψη, αλλά περισσότερο από την 

πλευρά των Γεωργικών Εφαρμογών και πιο συγκεκριμένα των εκπαιδευτικών αναγκών 

των Νέων Γεωργών. Για την παρούσα εργασία, ως Νέοι Γεωργοί νοούνται οι γεωργοί/ 

αγρότισσες οι οποίοι/ες είναι δικαιούχοι της εφάπαξ πριμοδότησης από την Ε.Ε. για την 

πρώτη τους εγκατάσταση στη γεωργία (νεοεισερχόμενοι). Οι Νέοι Γεωργοί επιλέγονται ως 

ο πληθυσμός μελέτης διότι αναμένεται ότι αυτοί αποτελούν ένα δυναμικό κομμάτι του αγ-

ροτικού πληθυσμού, διατεθειμένο να υιοθετήσει καινοτομίες και να καταφέρει, μελλο-

ντικά, να οδηγήσει τον ελληνικό γεωργικό τομέα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

και σε μια βιώσιμη κατάσταση.  

 

Θεωρητικό Υπόβαθρο  
 

 Η σημασία της κατάρτισης σε καινοτόμες πρακτικές είναι ουσιαστική για την ανά-

πτυξη της γεωργίας (Brown and Kelsey, 2013). Μάλιστα, προκειμένου οι γεωργοί να αντε-

πεξέλθουν στις απαιτήσεις που προκύπτουν από την υιοθέτηση καινοτομιών η πληροφό-

ρηση και η κατάρτιση είναι πρωταρχικής σημασίας. Οι ΤΠΕ και η ΓΑ αποτελούν δύο χα-

ρακτηριστικά παραδείγματα νέων τεχνολογιών που απαιτούν υψηλό βαθμό εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και εξειδικευμένη πληροφόρηση. 

 Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη γεωργία είναι 

σημαντική με στόχο κυρίως τη βελτίωση της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, την παρα-

γωγή και διάθεση ελεγμένων και ασφαλών τροφίμων και την αειφορική διαχείριση του αγρο-

τικού περιβάλλοντος (Burbules and Callister, 2001). Στην Ελλάδα το επίπεδο της εφαρμογής 

ΤΠΕ στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κρίνεται ικανοποιητικό και υπάρχει πρόσφορο έδαφος 

για την ανάπτυξη της παροχής υπηρεσιών μέσω ΤΠΕ και ιδίως σε νέους και με υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο αγρότες, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα τις ΤΠΕ. Η ανάδειξη αυτής της 

δυναμικής κατηγορίας γεωργών είναι μια από τις αιτίες της σχετικής μείωσης της διαφοράς 

υιοθέτησης των ΤΠΕ στην Ελλάδα σε σχέση με χώρες της δυτικής Ευρώπης, τις Η.Π.Α. και 

την Αυστραλία (Μιχαηλίδης κ.ά., 2010, Τσουραπάς, 2010, Bournaris et al., 2011).  
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 Η ΓΑ είναι ένα σύστημα ακριβέστερης διαχείρισης των εισροών στον αγρό, εντοπι-

σμένες κατά θέσεις, με βάση αντίστοιχες εντοπισμένες εκροές (αποδόσεις). Βασίζεται στην 

εκτίμηση της παραλλακτικότητας (variability) σε επίπεδο αγροτεμαχίου (χωρική, χρονική και 

προβλεπτική παραλλακτικότητα) και αξιοποιεί τεχνολογίες και μέσα ικανά να καταγράψουν 

με ακρίβεια την υπάρχουσα κατάσταση στον αγρό και τη μεταβλητότητα αυτών διαχρονικά, 

στη συνέχεια να διαχειριστούν τη συγκεντρωμένη πληροφορία και δεδομένα και τέλος να 

εφαρμόσουν τις εισροές έτσι, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σημείου και χρονικής 

στιγμής ξεχωριστά (Bouma, 1998, Marra et al., 2003). Στην Ελλάδα οι εφαρμογές της ΓΑ 

είναι σχετικά ολιγάριθμες και περιλαμβάνουν την εισαγωγή τέτοιων συστημάτων στη 

βαμβακοκαλλιέργεια και στη δενδροκομία (Γέμτος κ.ά., 2006). Μάλιστα, σύμφωνα με τους 

Gemtos et al. (2002) στην Ελλάδα υπάρχει μια καθυστέρηση στην εφαρμογή της Γ.Α. λόγω 

παραγόντων που σχετίζονται με τη διάρθρωση της γεωργίας, το ανθρώπινο κεφάλαιο και της 

έλλειψης εξειδικευμένων στελεχών παροχής συμβουλών και εκπαίδευσης. 

 Η εκπαίδευση στη ΓΑ και η αυξημένη πρόσβαση στην διαθέσιμη πληροφορία μπορεί 

να αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα που θα συντείνει στη διάδοσή της, ειδικά μεταξύ 

εκμεταλλεύσεων των οποίων το μέγεθος το επιτρέπει (Intarapapong et al., 2003), ενώ το 

ίδιο ισχύει και για τις ΤΠΕ. Οι Mc Bratney et al. (2005) αναγνωρίζουν τη σημασία διαμόρ-

φωσης ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης των γεωργών, με τη μορφή οργανω-

μένων υπηρεσιών Γεωργικών Εφαρμογών, το οποίο θα παρείχε εξειδικευμένες πληροφο-

ρίες και θα αναλάμβανε την ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων.  

 Η εξειδικευμένη φύση της ΓΑ και των ΤΠΕ και οι δυσκολίες εφαρμογής και υιοθέτησής 

τους καθιστούν δυσχερή το σχεδιασμό εκπαιδεύσεων. Πρώτα από όλα, η διάγνωση των 

εκπαιδευτικών αναγκών, η οποία αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο κάθε επιτυχημένης 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Razzaq et al., 2011), είναι απαραίτητη ώστε να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες των γεωργών. O Kitchen (2007) προτείνει την ένταξη των εκπαιδευτικών 

αναγκών όχι μόνο των γεωργών, αλλά και άλλων εμπλεκόμενων στο σύστημα της Γ.Α. σε 

ένα ενιαίο πλαίσιο, το οποίο θα παρέχει γνώσεις σχετικές με τη ΓΑ, αλλά με βαθμό εξειδί-

κευσης που θα διαφέρει ανάλογα με την εμπειρία και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των γεωρ-

γών. Αναγνωρίζοντας μάλιστα ότι οι ανάγκες των γεωργών έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση 

με τα πρώτα στάδια εισαγωγής της Γ.Α., προτείνει την εισαγωγή πιο εξειδικευμένων προ-

γραμμάτων εκπαίδευσης που απευθύνονται σε όλες τις ομάδες (από αρχάριους μέχρι έμπει-

ρους).  

 Σχετικά με τις διαθέσιμες μεθόδους εκπαίδευσης για θέματα ΓΑ και ΤΠΕ, η διάκριση 

σε μεθόδους μαζικών, ομαδικών και ατομικών επαφών (Σιάρδος, 1997) είναι χρήσιμη, ενώ 

παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οι γεωργοί προτιμούν τις μεθόδους ατομικών επαφών, τις 

επιδείξεις μεθόδου και τη διαθεσιμότητα τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας για ενημέρωση 

και εκπαίδευση σχετικά με τις ΤΠΕ. (Michailidis et. al., 2009, Μιχαηλίδης κ.ά. 2010). Ση-

μειώνεται ότι οι Νέοι Γεωργοί, οι οποίοι αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία εκπαιδευόμενων 

και είναι γενικά θετικότερα διακείμενοι προς την εκπαίδευση (Ganpat et al., 2009), έχει 

διαπιστωθεί πως προτιμούν να διδάσκονται βασικές επαγγελματικές δεξιότητες με συμβα-

τικές μεθόδους διδασκαλίας (Παπαδάκη-Κλαυδιανού, 2009), ενώ στη συνέχεια διευρύνουν 
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το γνωστικό τους πεδίο με μεθόδους μαζικών επαφών, αλλά και με ομαδικές επαφές 

(σεμινάρια, διαλέξεις κ.ά.) (Petak, 1975).  

 

Μεθοδολογία έρευνας 
 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) αποτελείται από τις Περιφερειακές Ενότητες 

(ΠΕ) Χαλκιδικής, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Θεσσαλονίκης. Η ΠΚΜ 

κατατάσσεται πρώτη με κριτήριο την έκταση (19.146 τετρ. χιλ., 14,5% της συνολικής 

έκτασης της χώρας) και δεύτερη με κριτήριο τον πληθυσμό (1.880.058 κάτοικοι, 17,4% 

του πληθυσμού της χώρας (ΕΛΣΤΑΤ, 2014) μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας. Σύμ-

φωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2014) για το 2011, η Κ. Μακεδονία παράγει το 13,5% 

του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας, γεγονός που την κατατάσσει δεύτερη, με-

τά την Αττική, σε επίπεδο χώρας. Ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας συνεισέφερε κατά 

20,8% στη συνολική ακαθάριστη αξία του πρωτογενή τομέα της χώρας, την υψηλότερη 

μεταξύ των 13 Περιφερειών. Η συνολική γεωργική γη στην Περιφέρεια ανέρχεται στα 7,3 

εκ.στρ. περίπου με κυρίαρχες τις αροτραίες καλλιέργειες (5,4 εκ. στρ.) Σημαντική διαφορο-

ποίηση παρατηρείται στις ΠΕ Ημαθίας και Πέλλας στους οποίους μεγάλη έκταση κατα-

λαμβάνουν οι δενδρώδεις καλλιέργειες. Η διαφοροποίηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική 

στην εξέταση της υιοθέτησης και των εκπαιδευτικών αναγκών για τη Γ.Α., καθώς η Γ.Α. 

είναι ιδιαίτερα εφαρμόσιμη σε περιοχές με μεγάλες εκτάσεις όπου επικρατούν ομοιόμορφα 

συστήματα καλλιέργειας (McBratney et al., 2005), υποδεικνύοντας πως δεν είναι δυνατή η 

εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη Γ.Α. με ομοιόμορφο τρόπο.  

 Το δειγματοληπτικό πλαίσιο της έρευνας περιλαμβάνει 3875 Νέους Γεωργούς – δι-

καιούχους (κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής) του Προγράμματος από το 2001 ως το 2009. 

Για τη δειγματοληψία εφαρμόστηκε η ενστρωματωμένη τυχαία δειγματοληψία με αναλο-

γική κατανομή του δείγματος μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας. 

Κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θεωρήθηκε ότι αντι-

στοιχεί σε ένα στρώμα. Το μέγεθος του δείγματος προσδιορίστηκε σε 223 άτομα, αλλά 

στην έρευνα συμπεριλήφθηκε δείγμα 492 Νέων Γεωργών, αναλογικά κατανεμημένο μετα-

ξύ των 7 ΠΕ της ΠΚΜ, προκειμένου τα αποτελέσματα που θα προκύψουν να τύχουν κατά 

το δυνατόν γενίκευσης για το σύνολο του πληθυσμού. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Ιού-

νιο του 2010 - Δεκέμβριο του 2010 με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων με τους συμμετέ-

χοντες στην έρευνα Νέους Γεωργούς μέσω προσωπικών συνεντεύξεων. Το ερωτηματο-

λόγιο συντάχθηκε με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από την ποιοτική έρευνα (Κού-

ντιος, 2014) και τη διεθνή βιβλιογραφία και περιελάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που περιλαμβάνουν προτάσεις με διαβαθμίσεις συμφω-

νίας-ασυμφωνίας με τη μορφή πενταβάθμιας κλίμακας Likert (ΔΑ: Διαφωνώ Απόλυτα, Δ: 

Διαφωνώ, ΟΣΟΔ: Ούτε Συμφωνώ Ούτε Διαφωνώ, Σ: Συμφωνώ και ΣΑ: Συμφωνώ Από-

λυτα). 

 Η ανάλυση των δεδομένων αξιοποιεί μεθόδους περιγραφικής στατιστικής με τον υπο-

λογισμό συχνοτήτων (frequencies), έγκυρων ποσοστών (valid percents) και σταθμικών μέ-
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σων (sample means) όπου χρειάζεται και με τη διβηματική ανάλυση σε συστάδες (Two 

Step Custer Analysis - TSCA), η οποία έχει τύχει ευρείας εφαρμογής προκειμένου για τη 

διαμόρφωση τυπολογιών με την αξιοποίηση μεταβλητών από απαντήσεις σε κλίμακα 

τύπου Likert (ενδεικτικά Αλεμπάκη και Ιακωβίδου, 2010, Koutsou et al., 2012, Abas et al., 

2013). Η τεχνική της διβηματικής ανάλυσης σε συστάδες (Two Step Custer Analysis) 

(SPSS, 2008) είναι ένα διερευνητικό εργαλείο που στοχεύει στη διερεύνηση κατά πόσο τα 

αποτελέσματα - παρατηρήσεις είναι όμοιες μεταξύ τους και αν συνιστούν ομάδες με κοινά 

χαρακτηριστικά σε τέτοιο βαθμό, ώστε να θεωρηθεί ότι καθεμιά από αυτές αποτελεί μέρος 

μιας μοναδικής κοινής συστάδας. 
 

 

Αποτελέσματα έρευνας  
 

Προφίλ του δείγματος 
 

Ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των Νέων Γεωργών του δείγματος, οι Νέοι 

Γεωργοί είναι άντρες στην πλειονότητά τους (72% περίπου), όπως ήταν αναμενόμενο, αν 

και το ποσοστό των γυναικών είναι αρκετά υψηλό (28% περίπου). Ως προς το εισόδημα, η 

μεγάλη πλειονότητα των νοικοκυριών του δείγματος δηλώνει οικογενειακό εισόδημα μέχρι 

20.000€ ανά έτος (89,6%). Το μορφωτικό τους επίπεδο είναι μέσο, καθώς στην πλειονότη-

τά τους είναι απόφοιτοι Λυκείου, Τεχνικού (34,1%) ή Γενικού (50,0%), ή κάποιας τεχνικής 

σχολής (2,5%), ενώ λιγότεροι έχουν τελειώσει μόνο το Γυμνάσιο (1,2%) ή είναι απόφοιτοι 

κάποιου ΙΕΚ ή ΑΤΕΙ (12,2%). Η μέση ηλικία των Νέων Γεωργών του δείγματος είναι 33 

ετών κατά την περίοδο της έρευνας (έτος γέννησης 1978) 

 Το προφίλ του δείγματος συμπληρώνεται από την παραγωγική κατεύθυνση των εκμε-

ταλλεύσεων. Στο δείγμα κυριαρχούν οι εκμεταλλεύσεις με οπωροφόρα δέντρα (151), ακο-

λουθούμενες από αυτές με κηπευτικά (138), δηλαδή καλλιέργειες με υψηλές προσόδους 

ανά στρέμμα. Ακολουθούν οι μεγάλες καλλιέργειες (102), ενώ η ελαιοκομία και η αμπε-

λουργία ασκούνται από λίγους Νέους Γεωργούς (49 και 29 αντίστοιχα) και 23 Νέοι 

Γεωργοί έχουν άλλες παραγωγικές κατευθύνσεις στις εκμεταλλεύσεις τους. Η επικράτηση 

της δενδροκομίας και των μεγάλων καλλιεργειών ήταν αναμενόμενη, διότι αυτές οι καλ-

λιέργειες προσιδιάζουν στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Το υψηλό ποσοστό εκμε-

ταλλεύσεων που καλλιεργούν κηπευτικά οφείλεται, εν μέρει, στις προβλέψεις του Προ-

γράμματος πριμοδότησης Νέων Γεωργών, διότι, λόγω των υψηλών τους απαιτήσεων σε ερ-

γασία, αυξάνουν την συνολική βαθμολογία των αιτούντων γεωργών και αυξάνουν τις πιθα-

νότητες ένταξής τους στο Πρόγραμμα. 

 Η Γεωργία Ακριβείας (Γ.Α.) είναι γνωστή στην πλειονότητα των ερωτηθέντων Νέων 

Γεωργών (56,9%). Εντούτοις, φαίνεται πως αρκετοί από τους γεωργούς εφαρμόζουν συ-

στήματα που εμπίπτουν στην έννοια της Γ.Α. χωρίς να το γνωρίζουν (π.χ. λιπασματο-

διανομείς). Τα συστήματα που εφαρμόζουν οι παραγωγοί είναι αυτά της μεταβαλλόμενης 

εφαρμογής (75,6%), της καταγραφής δεδομένων (11,0%) και της διαχείρισης και απόδοσης 

αποτελεσμάτων (3,7%). 
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Αποτελέσματα διβηματικής ανάλυσης κατά συστάδες 
 

Με εφαρμογή της Διβηματικής Ανάλυσης κατά Συστάδες οι Νέοι Γεωργοί του δείγματος 

διακρίνονται σε ομοειδείς ομάδες ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Τα από-

τελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, πρόκειται για τους σταθμικούς μέσους όρους 

των εκπαιδευτικών αναγκών που δήλωσαν οι ερωτώμενοι καθεμίας από τις τέσσερις κλά-

σεις. Σύμφωνα με το εκτιμηθέν μέτρο συνοχής και διαχωρισμού Silhoutte, η διάκριση των 

συστάδων είναι ικανοποιητικής ποιότητας (σχεδόν 0,5), σύμφωνα με την κλίμακα των 

Kaufman and Rousseeuw (1990). Μέσα από την ανάλυση διακρίνονται τέσσερις συστάδες 

και η εξέταση των δεδομένων του Πίνακα επιτρέπει την ταυτοποίησή τους. 

 
Πίνακας 1. Αποτελέσματα διβηματικής ανάλυσης κατά συστάδες – Μέτρα διασποράς 

 

Εκπαιδευτική Ενότητα 
Συστάδα 1 Συστάδα 2 Συστάδα 3 Συστάδα 4 

Σύνολο 

δείγματος 

ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Συστήματα καταγραφής δεδομένων  4,07 0,82 3,63 0,70 3,21 0,70 4,22 0,42 3,66 0,79 

Συστήματα διαχείρισης και απόδοσης 

αποτελεσμάτων  
4,03 0,71 3,15 0,86 3,03 0,40 3,38 0,74 3,31 0,75 

Συστήματα μετ/νης εφαρμογής  4,23 0,62 3,70 0,75 3,48 0,53 3,50 0,75 3,68 0,71 

Η/Υ 4,83 0,46 4,95 0,22 4,56 0,50 4,03 0,17 4,60 0,50 

Διαδίκτυο (αναζήτηση) 4,70 0,46 4,83 0,38 4,00 0,00 4,81 0,39 4,49 0,50 

Καταγραφή στον Η/Υ των Στοιχείων 

Εκμετάλλευσης 
4,33 0,83 4,55 0,50 3,82 0,42 3,94 0,71 4,12 0,67 

Ενημέρωση μέσω διαδικτύου  5,00 0,00 4,08 0,61 4,06 0,44 3,72 0,45 4,17 0,61 

e-banking 4,27 1,07 3,23 0,82 3,44 0,76 2,84 0,72 3,42 0,94 

e-mail 4,40 0,72 3,03 0,79 4,05 0,71 3,63 1,12 3,78 0,96 

e-shopping 3,43 1,09 3,90 0,49 2,85 0,47 2,91 0,52 3,23 0,78 

e-selling 3,77 0,81 2,90 0,59 3,18 0,38 3,38 0,78 3,26 0,68 

Άλλες καιν/μιες 4,40 0,85 4,05 0,39 3,45 0,50 3,66 0,69 3,81 0,70 

Μέσος όρος 4,29 0,42 3,83 0,21 3,60 0,17 3,67 0,15 3,79 0,35 

Μέγεθος συστάδων 90 120 186 96 492 

* ΜΟ: Μέσος όρος ΤΑ: Τυπική απόκλιση. Η κλίμακα μέτρησης των μεταβλητών είναι 5-βάθμια 

(ΣΑ:5, Σ:4, ΟΣΟΔ:3, Δ:2, ΔΑ:1, ΔΑ: Διαφωνώ Απόλυτα, Δ: Διαφωνώ, ΟΣΟΔ: Ούτε Συμφωνώ 

Ούτε Διαφωνώ, Σ: Συμφωνώ και ΣΑ: Συμφωνώ Απόλυτα. 

 
 Στην πρώτη συστάδα, η οποία είναι η μικρότερη, κατατάσσονται 90 Νέοι Γεωργοί 

(18,3%). Πρόκειται για γεωργούς οι οποίοι ενδιαφέρονται έντονα για παρακολούθηση 
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εκπαιδεύσεων σε όλες τις προτεινόμενες ενότητες, καθώς ο σταθμικός μέσος όρος των 

απαντήσεων σε όλες τις σχετικές ερωτήσεις, υπερβαίνει το μέσο όρο του δείγματος. Οι 

Νέοι Γεωργοί αυτής της συστάδας παρουσιάζουν το υψηλότερο ενδιαφέρον μεταξύ όλων 

των συστάδων για παρακολούθηση εκπαιδεύσεων σχετικών με τη Γ.Α. (συστήματα διαχεί-

ρισης και απόδοσης αποτελεσμάτων και συστήματα μεταβαλλόμενης ροής) και με το δια-

δίκτυο και τις εξειδικευμένες εφαρμογές του (ενημέρωση μέσω διαδικτύου, e-banking,      

e-mail, e-selling). Εντούτοις, οι υψηλές τυπικές αποκλίσεις στις ενότητες αυτές αποκαλύ-

πτουν μια ετερογένεια στο βαθμό ενδιαφέροντος για σχετικές εκπαιδεύσεις. Οι γεωργοί 

αυτής της συστάδας είναι αυτοί που επιθυμούν εκπαίδευση σε καινοτόμες δράσεις εν γένει. 

Η συνεκτίμηση αυτών των χαρακτηριστικών επιτρέπει την ονομασία της συστάδας αυτής 

ως «Ενδιαφερόμενοι». 

 Η δεύτερη από τις τέσσερις συστάδες αριθμεί 120 Νέους Γεωργούς (24,4%). Πρόκει-

ται για άτομα που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την παρακολούθηση εκπαιδεύσεων σε θέ-

ματα που σχετίζονται με την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ηλεκτρονικού υπο-

λογιστή (word/excel, διαδίκτυο, καταγραφή των στοιχείων της εκμετάλλευσης). Συγχρό-

νως, δηλώνουν περιορισμένο ενδιαφέρον για εμβάθυνση και εκπαίδευση σε πιο εξειδι-

κευμένες εφαρμογές. Το ενδιαφέρον τους για παρακολούθηση άλλων εκπαιδεύσεων είναι 

σχετικά περιορισμένο, εντούτοις θα ήταν διατεθειμένοι να παρακολουθήσουν εκπαιδεύσεις 

που σχετίζονται με τις καινοτομίες στον αγροτικό χώρο γενικότερα. Το μέσο δηλούμενο 

ενδιαφέρον των Νέων Γεωργών αυτής της συστάδας βρίσκεται σχεδόν στο μέσο όρο του 

δείγματος (3,83 και 3,79 αντίστοιχα). Λαμβάνοντας υπόψη πως οι γεωργοί αυτοί προ-

σανατολίζονται κυρίως προς την εκμάθηση βασικής χρήσης Η/Υ, η συστάδα αυτή ονομά-

ζεται «Εν δυνάμει χρήστες Η/Υ». 

 Η τρίτη συστάδα είναι η πολυπληθέστερη, καθώς αριθμεί 186 Νέους Γεωργούς 

(37,8%). Περιλαμβάνονται εδώ κατά κύριο λόγο όσοι δε δηλώνουν ουσιαστικό ενδιαφέρον 

για εκπαίδευση σε κάποια από τις προτεινόμενες ενότητες. Πράγματι, εκτός από την εκπαί-

δευση στη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ο σταθμικός μέσος των υπόλοιπων 

εκπαιδευτικών ενοτήτων είναι σε όλες τις περιπτώσεις χαμηλότερος του μέσου όρου του 

δείγματος. Επίσης, ο σταθμικός μέσος όρων για το σύνολο των εκπαιδευτικών ενοτήτων 

είναι ο χαμηλότερος μεταξύ των τεσσάρων συστάδων. Σημειώνεται, επιπλέον, ότι εκδηλώ-

νουν το χαμηλότερο ενδιαφέρον για θέματα Γ.Α. Βάσει των ανωτέρω, η συστάδα αυτή 

ονομάζεται «Αδιάφοροι». 

 Όσον αφορά στην τέταρτη συστάδα, αυτή είναι αρκετά μικρή καθώς αριθμεί 96 άτομα 

(19,5%). Περιλαμβάνει Νέους Γεωργούς που δηλώνουν χαμηλό ενδιαφέρον για την 

παρακολούθηση εκπαιδεύσεων, καθώς ο σταθμικός μέσος όρος της συστάδας (3,67) είναι 

χαμηλότερος του μέσου όρου του δείγματος (3,79). Εντούτοις, εκδηλώνουν εξειδικευμένο 

ενδιαφέρον για τρία είδη εκπαιδεύσεων. Το πρώτο αφορά τη Γ.Α. και ειδικότερα τα συ-

στήματα καταγραφής δεδομένων και απόδοσης αποτελεσμάτων. Το δεύτερο είδος εκπαί-

δευσης περιλαμβάνει τη χρήση του διαδικτύου για αναζήτηση πληροφοριών και το τρίτο την 

πώληση προϊόντων μέσω διαδικτύου (e-selling). Οι Νέοι Γεωργοί αυτής της κατηγορίας 

παρουσιάζονται ιδιαίτερα ομοιογενείς ως προς τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, όπως δείχνει 
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η χαμηλή τυπική απόκλιση του σχετικού σταθμικού μέσου όρου, και επικεντρώνονται σε 

συγκεκριμένες ενότητες, έτσι η συστάδα αυτή ονομάζεται «Εν δυνάμει Γεωργοί Ακριβείας». 

  
Διερεύνηση των χαρακτηριστικών των τεσσάρων συστάδων 
 

Με βάση τον έλεγχο χ2 υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της συμμετοχής 

σε μια συγκεκριμένη συστάδα και της Π.Ε. εγκατάστασης των γεωργών του δείγματος (χ2 

= 257,96, β.ε. = 18, p<0,01). Οι «Ενδιαφερόμενοι» είναι κυρίως παραγωγοί από την Πέλλα 

(33,3%) και την Ημαθία (26,7%) και σε μικρότερο βαθμό από τη Χαλκιδική (20,0%) και το 

Κιλκίς (10,0%). Έτσι, οι γεωργοί από αυτές τις Π.Ε. είναι κυρίως αυτοί που επιδιώκουν την 

παρακολούθηση εκπαιδεύσεων σχετικά με καινοτόμες δράσεις στη γεωργία. Οι «Εν δυνα-

μει χρήστες Η/Υ» προέρχονται ως επί το πλείστον από τις Π.Ε. Θεσσαλονίκης (25,0%) και 

Σερρών (50,0%) και είναι αυτοί που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στις βασικές δεξιό-

τητες χρήσης Η/Υ. Οι ίδιες Π.Ε. είναι αυτές που εκπροσωπούνται ελάχιστα στη συστάδα 

«Αδιάφοροι», η οποία διαμορφώνεται από γεωργούς των υπολοίπων ΠΕ και ιδιαίτερα της 

Πέλλας (38,7%) και της Ημαθίας (21,0%). Ως προς τους «Εν δυνάμει Γεωργούς 

Ακριβείας», προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη κυρίως (28,1%) και ακολούθως από την 

Πέλλα (21,9%) και τη Χαλκιδική (15,6%).  

 Ο έλεγχος χ2 αποκαλύπτει πως υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της συμμετοχής σε μια 

συγκεκριμένη συστάδα και του φύλου (χ2 = 18,39, β.ε. = 3, p<0,01). Φαίνεται ότι οι άντρες 

επικρατούν αναλογικά στη συστάδα «Εν δυνάμει Γεωργοί Ακριβείας». Αντίθετα, ενδια-

φέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι περίπου οι μισές γυναίκες του δείγματος είναι «Αδιά-

φορες», εντούτοις είναι σημαντική και η συμμετοχή τους στη συστάδα «Ενδιαφερόμενοι».  

 Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των Νέων Γεωργών αποτελεί επίσης ερμηνευτικό 

παράγοντα που καθορίζει τη συμμετοχή τους σε μια συγκεκριμένη συστάδα (χ2 = 86,32, 

β.ε. = 18, p<0,01). Μάλιστα, αυξανομένου του διαθέσιμου οικογενειακού εισοδήματος, πε-

ριορίζεται η συμμετοχή στη συστάδα «Αδιάφοροι» και μηδενίζεται προκειμένου για τις 

δύο υψηλότερες εισοδηματικές κλάσεις. Αντίθετα, το χαμηλό εισόδημα συνδέεται με τη 

συμμετοχή στη συστάδα «Αδιάφοροι», καθώς τρεις στους πέντε παραγωγούς της δεύτερης 

εισοδηματικής κλάσης κι ένας στους τρεις της πρώτης κατηγοριοποιούνται στη συστάδα 

αυτή και μάλιστα αποτελούν την πλειονότητα και στις δύο περιπτώσεις. Σχετικά με τους 

«Εν δυνάμει χρήστες Η/Υ», αυτοί προέρχονται από τις υψηλότερες εισοδηματικές κλάσεις.  

Ο βαθμός στον οποίο οι Νέοι Γεωργοί διαθέτουν ή όχι εξωγεωργική απασχόληση και το 

ποσοστό του εισοδήματος τους που προέρχεται από τη γεωργία επηρεάζουν τις εκπαιδευ-

τικές τους ανάγκες (χ2 = 16,13, β.ε. = 3, p<0,01). Οι «Ενδιαφερόμενοι» και οι «Αδιάφοροι» 

αντλούν πλέον του 75% του εισοδήματος τους από τη γεωργία (19,4% και 40,3% αντίστοι-

χα). Αντίθετα, η συμμετοχή των γεωργών που αντλούν μικρότερο μέρος του εισοδήματός 

τους από τη γεωργία (51%-75%) στις συστάδες 2 και 4 («Εν δυνάμει χρήστες Η/Υ» και 

«Εν δυνάμει Γεωργοί Ακριβείας») είναι αναλογικά υψηλότερη σε σχέση με τη συμμετοχή 

τους συνολικά στο δείγμα (15,2%) (25,8% και 18,8% των δύο συστάδων αντίστοιχα). 
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 Η προηγούμενη σχολική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων επηρεάζει ουσιαστικά τη 

διαμόρφωση των εκπαιδευτικών αναγκών των Νέων Γεωργών, καθώς υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ της σχετικής μεταβλητής και της συμμετοχής τους σε μια συγκεκριμένη συστάδα 

(χ2 = 55,32, β.ε. = 15, p<0,01).  

 Οι «Εν δυνάμει χρήστες Η/Υ» είναι κυρίως χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου, 

μάλιστα στη συστάδα αυτή κατατάσσεται το μεγαλύτερο μέρος των αποφοίτων Γυμνασίου 

(50,0%) και Τεχνικών Σχολών (75,0%).  

 Αντίθετα, οι «Ενδιαφερόμενοι» είναι κατά κύριο λόγο απόφοιτοι Λυκείου (22,0%) 

και ΙΙΕΚ (27,8%). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόφοιτοι ΑΤΕΙ, οι οποίοι συμμετέχουν 

αναλογικά σε μεγαλύτερο βαθμό στη συστάδα «Αδιάφοροι» (50,0% των αποφοίτων 

ΑΤΕΙ), καθώς ενδέχεται να πιστεύουν πως δεν έχουν, λόγω των σπουδών τους, ανάγκη πε-

ραιτέρω εκπαίδευσης αλλά και ως «Εν δυνάμει Γεωργοί Ακριβείας» (50,0%), εκφράζοντας 

συγκεκριμένα ενδιαφέροντα. 

 Σχετικά με την ηλικιακή κατανομή των Νέων Γεωργών του δείγματος προκύπτει πως 

υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και της συμμετοχής των γεωργών σε μια συγκεκρι-

μένη συστάδα (χ2 = 38,33, β.ε. = 12, p<0,01). Οι μεγαλύτερης ηλικίας γεωργοί (46-50 

ετών) είναι «Εν δυνάμει χρήστες Η/Υ» ως επί το πλείστον (57,1% της συγκεκριμένης ηλι-

καικής κλάσης). Αντίθετα, το προφίλ του «Ενδιαφερόμενου» νέου γεωργού αφορά μέσες 

ηλικιακές κλάσεις (μεταξύ των 31-40 ετών), καθώς αυτοί συμμετέχουν σε αναλογικά υψη-

λότερο βαθμό σε σχέση με τους υπόλοιπους (23,6% και 26,1% αντίστοιχα για τις κλάσεις 

31-35 και 36-40). Αντίθετα, οι «Αδιάφοροι» είναι μικρής ηλικίας (έως και 30 ετών, 41,3% 

της συγκεκριμένης κλάσης) ή μεταξύ 41-45 ετών (62,5%). Η συστάδα «Εν δυνάμει 

Γεωργοί Ακριβείας» περιλαμβάνει Νέους Γεωργούς όλων των ηλικιών, με μια μικρή τάση 

συγκέντρωσης της μεσαίας ηλικιακής κλάσης (26,1%). 

 Οι μέθοδοι εκπαίδευσης που προτιμούν οι ερωτώμενοι παρουσιάζονται στον Πίνακα 

2. Οι «Ενδιαφερόμενοι» προτιμούν εκπαιδευτικές εκδρομές και οργάνωση ομιλιών σε 

συγκεντρώσεις, οι «Εν δυνάμει χρήστες Η/Υ» είναι υπέρ των Επισκέψεων στο γραφείο του 

εκπαιδευτή και της τηλεόρασης, ενώ αποφεύγουν τα σύγχρονα μέσα, οι «Αδιάφοροι» 

προτιμούν ομιλίες και συζητήσεις, Πρακτική άσκηση, Επιδείξεις, Ατομικές επαφές και οι 

«Εν δυνάμει Γεωργοί Ακριβείας» εκδρομές, επισκέψεις και επιδείξεις. Διαπιστώνεται σε 

γενικές γραμμές μια χαμηλή προτίμηση ως προς σύγχρονες μεθόδους και ως προς έντυπα 

μέσα, ενώ προτιμώνται οι επιδείξεις, οι εκδρομές και η πρακτική άσκηση και σε μικρότερο 

βαθμό οι ομιλίες και άλλες μέθοδοι αλληλεπίδρασης. Σημειώνεται ότι οι μέθοδοι που 

αξιολογούνται στο πλαίσιο της ανάλυσης είναι μεν εφαρμόσιμες για θέματα ΓΑ, η επιλογή 

τους, όμως, για εφαρμογή σε εκπαιδευτικά προγράμματα εξαρτάται από τους σκοπούς τις 

εκπαίδευσης, το προφίλ των εκπαιδευόμενων, τις προτιμήσεις του εκπαιδευτή, τις διαθέ-

σιμες υποδομές κ.ά.. 
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Πίνακας 2. Προτιμώμενες μέθοδοι εκπαίδευσης με διάκριση κατά συστάδα 
 

Μέθοδοι εκπαίδευσης 
Συστάδα 1 Συστάδα 2 Συστάδα 3 Συστάδα 4 

Σύνολο 

δείγματος 

ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Εκπ/κες εκδρομές 1,87a 0,34 1,53b 0,50 1,63b 0,48 1,88a 0,33 1,70a 0,46 

Εκπ/κές επισκέψεις 1,60ab 0,56 1,53a 0,50 1,63ab 0,48 1,69b 0,47 1,61d 0,50 

Ομιλίες σε συγκ/σεις 1,57a 0,67 1,40ab 0,74 1,47a 0,62 1,28b 0,76 1,43d 0,69 

Ομάδες συζήτησης 1,13a 0,72 1,23a 0,73 1,45b 0,67 1,22a 0,74 1,29a 0,72 

Βραχύχρονα σεμινάρια 1,60a 0,49 1,65a 0,48 1,69a 0,46 1,63a 0,49 1,65a 0,48 

Πρακτική άσκηση 1,67ab 0,47 1,63ac 0,49 1,74b 0,44 1,50c 0,50 1,65d 0,48 

Επίδειξη στον αγρό 1,57a 0,62 1,60a 0,59 1,76b 0,43 1,75b 0,50 1,68d 0,53 

Επισκέψεις του γεωπόνου              

στην εκμ/ση 
1,43ac 0,62 1,30a 0,72 1,58bc 0,53 1,56bc 0,56 1,48a 0,61 

Επισκέψεις του γεωργού              

στο γραφείο του γεωπόνου 
1,13a 0,67 1,40bc 0,70 1,40bc 0,68 1,31c 0,53 1,34d 0,67 

Έντυπα-Φυλλάδια 0,80a 0,48 0,83a 0,38 0,74a 0,44 0,75a 0,44 0,77a 0,43 

Ατομική επαφή 1,63ab 0,48 1,53a 0,50 1,69b 0,46 1,38c 0,49 1,58d 0,49 

Οδηγίες σε DVD 0,33a 0,47 0,20b 0,40 0,21b 0,41 0,28ab 0,45 0,24a 0,43 

Τηλεκπαίδευση 0,33a 0,47 0,13b 0,46 0,23c 0,42 0,25abc 0,50 0,23a 0,46 

Τηλεφωνική γραμμή                  

βοήθειας 
0,37a 0,48 0,28a 0,59 0,11b 0,36 0,25a 0,56 0,23a 0,50 

Άρθρα/Εφημερίδες 0,37a 0,48 0,53a 0,67 0,47a 0,50 0,38a 0,55 0,45a 0,56 

Περιοδικά 0,43a 0,50 0,40a 0,63 0,42a 0,49 0,44a 0,50 0,42a 0,53 

Ραδιόφωνο 0,90a 0,60 0,83ab 0,54 0,77b 0,46 0,75b 0,44 0,80d 0,51 

Εκπομπές σε τηλεόραση  0,50a 0,50 0,70b 0,60 0,69b 0,46 0,69b 0,47 0,66d 0,51 

Παρατηρήσεις 90 120 186 96 492 

* ΜΟ: Μέσος όρος ΤΑ: Τυπική απόκλιση. Αριθμοί που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δεν 

διαφέρουν σημαντικά σε επίπεδο 5%. Η κλίμακα μέτρησης των μεταβλητών είναι 5-βάθμια (ΠΑ:2, 

Α:1,ΟΑΟΕ:0, Ε:-1,ΠΕ:-2) (ΠΑ) πολύ αποδοτική, (ΛΑ) λίγο αποδοτική, (ΟΑΟΕ) ούτε αποδοτική 

ούτε επιβλαβής, (Ε) επιζήμια , (ΠΕ) πολύ επιζήμια.) 
 

 

Συμπεράσματα  
 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας διερευνήθηκαν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των Νέων 

Γεωργών της Κεντρικής Μακεδονίας σε σχέση με τη Γεωργία Ακριβείας (Γ.Α.), και τις 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), διακρίθηκαν τέσσερεις συστάδες 

Νέων Γεωργών βάσει των εκπαιδευτικών τους αναγκών σε αυτά τα θέματα. 

 Η πρώτη συστάδα, οι «Ενδιαφερόμενοι», είναι αυτοί που επιδιώκουν την εκπαίδευση 

για όλα τα θέματα. Προέρχονται κυρίως από την Ημαθία ή την Πέλλα, όπου υπάρχουν 

δυνατότητες εισαγωγής Γ.Α., ενώ τα εντατικά συστήματα παραγωγής που επικρατούν 

επιτρέπουν την εισαγωγή ΤΠΕ και υπαγορεύουν την εισαγωγή καινοτομιών. Διαθέτουν 
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μεσαίο ως και υψηλό μορφωτικό επίπεδο και ανήκουν στη μεσαία ηλικιακή κλάση, μεταξύ 

των Νέων Γεωργών (31-40 ετών). Επιδιώκουν την εμπλοκή τους στη διαμόρφωση της 

θεματολογίας, καθώς απαιτούν την παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου. 

Η συστάδα αυτή φαίνεται πως έχει κοινά χαρακτηριστικά με τη δεύτερη συστάδα που 

εντόπισαν οι Koutsou et al. (2012) σε έρευνα των γεωργών του Κιλκίς, ως προς την 

αποκλειστική τους απασχόληση στη γεωργία. Οι δύο συστάδες αυτές αντικατοπτρίζουν 

«επαγγελματίες» γεωργούς, με συστηματικό ενδιαφέρον για το επάγγελμά τους, οι οποίοι 

φαίνονται πιο θετικά διακείμενοι έναντι της καινοτομίας. Εντούτοις, αυτοί οι «present-

present» γεωργοί (Koutsou et al., 2012), που είναι παρόντες στο χωριό και εργάζονται οι 

ίδιοι στην εκμετάλλευση, διαφοροποιούνται από τους «Ενδιαφερόμενους» σχετικά με τη 

σύνθεσή τους ως προς το φύλο.  

 Οι «Εν δυνάμει χρήστες Η/Υ» ενδιαφέρονται για την εκμάθηση χειρισμού Η/Υ, χωρίς 

εμβάθυνση ή περαιτέρω εκπαίδευση σε εξειδικευμένες εφαρμογές. Εντοπίζονται στις περιο-

χές της Θεσσαλονίκης και των Σερρών είναι πολυαπασχολούμενοι και σχετικά μεγαλύτερης 

ηλικίας και χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης δεν ενδια-

φέρονται για τη χρήση σύγχρονων μέσων, το οποίο είναι αναμενόμενο, αφού δεν έχουν 

γνώσεις χρήσης τέτοιων μέσων. Γι’ αυτούς, η εκμάθηση χρήσης Η/Υ είναι περισσότερο μια 

«ιδέα» χωρίς σαφή στόχευση για τα οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτή.  

 Οι «Αδιάφοροι» παρουσιάζουν χαμηλό ενδιαφέρον για όλες τις εκπαιδευτικές 

ενότητες, πλην του e-mail. Αυτή η συστάδα χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό γυναικών 

και από άτομα που ανήκουν σε χαμηλή ή υψηλή ηλικιακή κλάση, με χαμηλά εισοδήματα, 

μεσαίο μορφωτικό επίπεδο και μοναδική απασχόληση στη γεωργία, εύρημα που ομοιάζει 

με τη συστάδα «absent-absent» των Koutsou et al. (2012). Προτιμούν πρακτικές ασκήσεις 

ή επιδείξεις και ατομικές επαφές. Σε γενικές γραμμές παρουσιάζονται αδιάφοροι σε σχέση 

με την εκπαίδευση, εν γένει, και επιθυμούν να παραμείνουν στην κατάσταση που βρίσκο-

νται – φαίνεται, με άλλα λόγια, πως παραμένουν εγκλωβισμένοι σε συγκεκριμένες αξίες 

και δεν είναι ανοιχτοί σε αλλαγές.  

 Οι «Εν δυνάμει Γεωργοί Ακριβείας» προέρχονται από περιοχές όπως η Πέλλα και η 

Θεσσαλονίκη, όπου η Γ.Α. αποτελεί μια ενδιαφέρουσα προοπτική για τις μεγάλες καλλιέρ-

γειες και τη δενδροκομία, οι οποίες επικρατούν. Ανήκουν σε σχετικά υψηλή ηλικιακή κλά-

ση, είναι μεσαίου εισοδήματος, σχετικά πολυαπασχολούμενοι και μεσαίου-ανώτερου μορ-

φωτικού επιπέδου. Βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η επιθυμία τους για προσαρμογή των 

εκπαιδεύσεων στις  ιδιαίτερες απαιτήσεις των εκπαιδευόμενων. Σε γενικές γραμμές, πρό-

κειται για άτομα που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με καινοτόμες δράσεις, αλλά το 

ενδιαφέρον τους δεν είναι συστηματικό. Συγκρίνοντας το προφίλ που σκιαγραφείται γι’ 

αυτή τη συστάδα με τα ευρήματα των Nair et al. (2011), οι γεωργοί που επιθυμούν να 

υιοθετήσουν τη Γ.Α. είναι και στις δύο περιπτώσεις σχετικά πιο μορφωμένοι και επιδιώ-

κουν να εκπαιδευτούν ή να έχουν καλύτερη πληροφόρηση. Το έλλειμμα πληροφόρησης 

έχει εντοπιστεί και από άλλες σχετικές έρευνες (Μιχαηλίδης, 2010, Akridge and Whipker, 

1999), συνεπώς ο σχεδιασμός προγραμμάτων προώθησης της Γ.Α. πρέπει να συνοδεύεται 

από την παροχή ουσιαστικής κι εξειδικευμένης πληροφόρησης, ώστε να είναι επιτυχής. 



Ενότητα 5:  Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση 

- 465 - 

 Από την παράθεση των χαρακτηριστικών των τεσσάρων συστάδων μπορούν να προκύ-

ψουν χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό, την οργάνωση και 

τη διεξαγωγή ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή/και ενημερωτικών δραστη-

ριοτήτων. Πράγματι, όπως προκύπτει από την ανάλυση, οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των 

Νέων Γεωργών διαφοροποιούνται τόσο γεωγραφικά όσο και ποιοτικά. Έτσι, προκειμένου να 

επιτευχθεί η μέγιστη παρακολούθηση και αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, απαι-

τείται ο σχεδιασμός τους να δομείται επί των πραγματικών αναγκών του εκάστοτε πληθυ-

σμού-στόχου, ενώ και η συμμετοχή των ίδιων των Νέων Γεωργών στο σχεδιασμό των εκπαι-

δεύσεων θα συνέτεινε περαιτέρω στην αποτελεσματικότητά τους. Θεωρώντας ως δεδομένο 

ότι ο κεντρικός σχεδιασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

πλέον στις αυξανόμενες απαιτήσεις αλλά και διαφοροποιήσεις των Νέων Γεωργών καθώς και 

σε τοπικές ιδιαιτερότητες, μια προσέγγιση διαμόρφωσης των πάσης φύσεως εκπαιδεύσεων 

στη βάση των αναγκών των εκπαιδευομένων καθίσταται απαραίτητη.  
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Περίληψη 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο καθορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών του πλη-

θυσμού που ασχολείται στον πρωτογενή τομέα σε περίοδο ύφεσης, για τον σχεδιασμό προ-

γραμμάτων εκπαίδευσης, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα. 

 Τα χαρακτηριστικά του αγροτικού πληθυσμού έχουν μεταβληθεί ιδιαίτερα τα τελευ-

ταία χρόνια. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας παρατηρείται μεταξύ άλλων, μείωση 

της ηλικίας των απασχολουμένων και βελτίωση του μορφωτικού τους επιπέδου, καθώς 

αρκετοί νέοι πλέον στρέφονται στη γεωργία προκειμένου να βρουν διέξοδο, δεδομένων 

των μειωμένων ευκαιριών στους άλλους τομείς σε περίοδο έντονης ύφεσης που πλήττει τις 

χώρες της Νότιας Ευρώπης. 

 Η ελληνική γεωργία όμως σήμερα, προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες 

που δημιουργεί η ύφεση, απαιτεί την ανάπτυξη νέων προϊόντων, παραγωγικών διαδικασιών 

και μορφών οργάνωσης, την εύρεση άμεσων λύσεων σε περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά 

και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον αγροτικό χώρο, ζητήματα 

τα οποία απαιτούν την επικαιροποίηση των γνώσεων των απασχολούμενων στον πρωτο-

γενή τομέα. 

 

Λέξεις-κλειδιά: εκπαιδευτικές ανάγκες γεωργών, προδιαγραφές κατάρτισης, ύφεση 
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Abstract 

 

Investigation of farmers’ educational needs for the dynamic  

development of rural economy during economic crisis period.  

The case study of Eastern Thessaloniki 

 

The purpose of this research is to determine the educational needs of the population en-

gaged in the primary sector during a period characterized by economic crisis, for designing 

training programs, to improve the competitiveness of the sector.  

 The characteristics of the rural population have changed considerably in recent years. 

According to the findings, reduced age of farmers and improved educational level is ob-

served between others, as many young people nowadays are turning to primary sector to 

find a way out, given the reduced opportunities in other economic sectors over a period of 

severe recession that affects countries of southern Europe.  

 However, the Greek agriculture today, in order to adapt to the new needs created by 

the recession, requires the development of new products, processes and organization, as 

well as immediate solutions to environmental issues, but also the development of new 

activities linked to rural areas, issues which require the updating of employees’ in the 

primary sector knowledge.  
 

Key-words: farmers’ educational needs, training specifications, recession 

 

Εισαγωγή 
 

Σήμερα, ο ιδιοκτήτης μίας γεωργικής εκμετάλλευσης καλείται να λάβει αποφάσεις που 

αφορούν τη λειτουργία της εκμετάλλευσής του, οι οποίες εμπεριέχουν σημαντικό βαθμό 

κινδύνου και αβεβαιότητας, με μεγάλες επιπτώσεις στο οικονομικό αποτέλεσμα, και οι 

οποίες όλο και πιο εντατικά προϋποθέτουν το συνδυασμό παραδοσιακών δεξιοτήτων, τε-

χνικών γνώσεων αλλά και επιχειρηματικού πνεύματος.  

 Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια είναι απαραίτητες και οι γνώσεις διαχείρισης του περι-

βάλλοντος και των φυσικών πόρων, όπως και γνώσεις ασφάλειας των τροφίμων, και δια-

σφάλισης της καλής υγείας και διαβίωσης των ζώων, «μετατρέποντας» το επάγγελμα του 

γεωργού σε ένα από αυτά που απαιτεί πολύ μεγάλο φάσμα ικανοτήτων και δεξιοτήτων και 

ανταγωνιστικότητας. 

 Η παρούσα έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Σύμφωνο 

Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΡΩΤΟΒΟΥ-

ΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΡΩΤ.Α.», έχει εκτός των 

άλλων, ως στόχο την αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών του γεωργικού πληθυσμού 

σε περίοδο οικονομικής κρίσης, αλλά και του τρόπου εισροής της νέας γνώσης, καθώς και 

την αποτύπωση της διάθεσης του πληθυσμού αυτού να επενδύσει χρόνο και χρήματα στην 



Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας 

 

- 470 - 

εκπαίδευση, προκειμένου οι γεωργοί να προσαρμοστούν επαρκώς στις νέες συνθήκες και 

να εφαρμόσουν επιτυχώς τις αναπτυξιακές διαδικασίες και τα βελτιωμένα πρότυπα παρα-

γωγής. 

 
 

Θεωρητικό υπόβαθρο 
 

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2014), στο θέμα 

της εκπαίδευσης και κατάρτισης των γεωργών, τα δεδομένα για την Ελλάδα είναι απο-

γοητευτικά. Στη χώρα μας ένα συντριπτικό ποσοστό γεωργών (σχεδόν 97%) δεν έχει κανενός 

είδους τυπική κατάρτιση, ποσοστό αρκετά μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επιπλέον, 

το ποσοστό των νέων γεωργών (<35 ετών) χωρίς τυπική κατάρτιση αγγίζει το 83%, ενώ σε 

ανταγωνιστικές οικονομίες, όπως στην Ιταλία, το αντίστοιχο ποσοστό τείνει στο μηδέν. Από 

την άλλη, σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Koutsou και Partalidou (2012), στην 

περίπτωση των «νέων γεωργών» στην Π.Ε. Κιλκίς, διαπιστώθηκε ότι το 67% αυτών έχει 

παρακολουθήσει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, πλην όμως η πλειοψηφία τους 

συμμετείχε υποχρεωτικά, προκειμένου να λάβει τη σχετική κοινοτική επιδότηση.  

 Από ην άλλη, έρευνες έχουν δείξει ότι, οι απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα 

έχουν ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες, που σχετίζονται με τον οικονομικό σχεδιασμό των 

γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, την εμπορία των γεωργικών προϊόντων, 

τις μεθόδους και τεχνικές αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών, την ολοκληρωμένη 

διαχείριση, την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και των εισροών και γενικότερα 

την προστασία του περιβάλλοντος (Χαρατσάρη κ.α, 2012, Rudmann, 2008, Wolf et al., 

2007). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου 

«Exchange Programme for Young Farmers» που εκπονείται για λογαριασμό της DG AGRI 

(Μιχαηλίδης, 2014), οι κυριότερες εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων γεωργών στην Ελλάδα 

είναι μεταξύ άλλων, ο σχεδιασμός στρατηγικής, οι τρόποι πρόσβασης σε επιδοτήσεις-

ενισχύσεις, η κατανόηση των οικονομικών μεγεθών, οι δεξιότητες ηγεσίας, η ικανότητα 

διαμόρφωσης και λειτουργίας δικτύων αλλά και οι εμπορικές γνώσεις. 

 Εξάλλου, η επίγνωση των αρνητικών συνεπειών από τη μη ορθή χρήση των πόρων, με 

τις ‘συμβατικές’ μεθόδους παραγωγής, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης ποιο-

τικών γεωργικών προϊόντων, που θεωρούνται πιο υγιεινά και ασφαλή για κατανάλωση. Η ζή-

τηση αυτή οδηγεί και σε ανάγκες παραγωγής νέων και διαφοροποιημένων προϊόντων (Deliza 

et al., 2003, Morgan et al., 2008). Κατά συνέπεια, η γεωργική κατάρτιση θα πρέπει να στο-

χεύει στην προώθηση σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων και τεχνικών αλλά και στην ενίσχυ-

ση του επιχειρηματικού πνεύματος (Κουτσούρης, 2000, Κορλού 2005). Την άποψη αυτή 

έχουν εκφράσει αρκετοί ερευνητές (Hassanein, 1999, Gillespie, 2004, Lyson, 2004), επιση-

μαίνοντας ότι το σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο αγρο-διατροφικό σύστημα επηρεάζει τη ροή 

της γνώσης, καθώς και τις πηγές και τις ευκαιρίες εκπαίδευσης που αφορούν τη γεωργική 

παραγωγή, τη διανομή και την εμπορία, που πρέπει να έχουν κοινό προσανατολισμό. 

 Έρευνα που αφορούσε στις εκπαιδευτικές ανάγκες των «νέων» γεωργών, όπως αυτές 

γίνονται αντιληπτές από τους δημόσιους λειτουργούς γεωργικής εκπαίδευσης (Nelson and 
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Trede, 2004), διαπίστωσε ότι τα σημαντικότερα θέματα κατάρτισης των γεωργών είναι η 

οικονομική διαχείριση, η τήρηση λογιστικών βιβλίων και η εκπόνηση προϋπολογισμού, οι 

αγορές των γεωργών, οι στρατηγικές εμπορίας των προϊόντων, αλλά και η λήψη μακροπρό-

θεσμων αποφάσεων και ο στρατηγικός σχεδιασμός, δηλαδή θεματολογία που σχετίζεται με 

την επιχειρηματική διάσταση της γεωργίας, ευρήματα που συμφωνούν και με παλαιότερη 

έρευνα των Trede and Whitaker (1998). Σε αυτή την έρευνα, οι λειτουργοί δήλωσαν ότι οι 

ιδανικότεροι τρόποι επιμόρφωσης των νέων γεωργών περιλαμβάνουν ετήσια εκπαιδευτικά 

προγράμματα και μάλιστα δια ζώσης, ωστόσο θεωρούν ότι οι γεωργοί δεν είναι πρόθυμοι 

να καταβάλλουν δίδακτρα για τα σεμινάρια αυτά. 

 Σε αντίστοιχη έρευνα των Tranel et al. (2008), υποδείχθηκαν θέματα όπως το οικονο-

μικό ρίσκο που σχετίζεται με την παραγωγή γεωργικών προϊόντων αλλά και τη διαχείριση 

των υδάτινων πόρων, ως θέματα που θα βελτίωναν όχι μόνο την κάθε εκμετάλλευση ατομι-

κά αλλά και, γενικότερα, το παραγωγικό σύστημα του πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Οι 

Brasier et al. (2009), σε έρευνα που αφορούσε στις εκπαιδευτικές ανάγκες γυναικών 

γεωργών, διαπίστωσαν την προτίμηση αυτών στις διαδραστικές και βιωματικές μεθόδους 

κατάρτισης, κυρίως λόγω των ευκαιριών ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των εκπαιδευο-

μένων, πέραν της ακαδημαϊκής θεώρησης. 

 Ο Dewey (1938), διακήρυξε ότι κάθε γνήσια μορφή εκπαίδευσης γεννιέται μέσα από 

την εμπειρία. Η βιωματική μάθηση αξιοποιεί τα βιώματα που έχουν ήδη οι εκπαιδευόμενοι 

και δημιουργεί καινούρια, ενώ κάθε εμπειρία αντλεί στοιχεία από τις προηγούμενες και επι-

δρά στη δημιουργία νέων και έτσι το άτομο είναι έτοιμο να εφαρμόσει ότι έχει μάθει και να 

ελέγξει τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Επιπλέον, σύμφωνα με τους Niewolny and Lillard 

(2010), οι σύγχρονες εκπαιδευτικές μορφές υπερβαίνουν την παραδοσιακή προσέγγιση 

μεταφοράς γνώσης και κυμαίνονται από σειρές μαθημάτων σε τάξη έως την ενσωμάτωση της 

τάξης στο αγρόκτημα και αυτοκαθοδηγούμενες διαδικτυακές σειρές μαθημάτων.   

 Εξάλλου, σύμφωνα με τον Χασάναγα (2010), η «κατάρτιση» είναι ουσιαστικά ενημέ-

ρωση για ειδικότερα θέματα ή εξελίξεις, διαρκεί ένα συγκεκριμένο αριθμό ωρών και δια-

φέρει από την «γεωργική εκπαίδευση», που οδηγεί συνήθως στην απόκτηση σε βασικής 

σημασίας προσόντων (π.χ. πτυχίο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος). Βέβαια, η σημασία 

και των δύο επιπέδων είναι κρίσιμη, καθώς σύμφωνα με τον OECD (2013), η απουσία 

αμφότερων μπορεί να οδηγήσει σε ένα φαύλο κύκλο, όπου το χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων 

αποφέρει λιγότερες ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων και αντιστρόφως.  

 Την άποψη αυτή φαίνεται να ασπάζεται πλήθος ερευνητών, καθώς μέσω της κατάρ-

τισης, οι γεωργοί μπορούν να γίνουν καλύτεροι «διαχειριστές» και να ενισχύουν τα προ-

σόντα τους σε ότι αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Asadullah and Rahman, 2009), 

να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στη διαθέσιμη πληροφορία, άρα να καταβάλουν και 

να απολαμβάνουν καλύτερες τιμές για τις εισροές και εκροές των εκμεταλλεύσεων τους, 

αντίστοιχα (Jamison and Lau, 1982), ενώ παράλληλα ενδέχεται να γίνουν πιο θετικοί στην 

άμεση υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αποκτώντας έτσι συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλ-

λων παραγωγών (Asfaw and Admassie, 2004, Weir and Knight, 2004, Reimers and Klasen, 

2012). 
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Μεθοδολογία έρευνας 
 

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τους 4 Δήμους της ανατολικής Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης, και πιο συγκεκριμένα τους Δήμους Θερμαϊκού, Θέρμης, Καλαμαριάς και 

Πυλαίας-Χορτιάτη. Η περιοχή έχει έντονα χαρακτηριστικά περιαστικής περιοχής, λόγω της 

γειτνίασης με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, με αυξανόμενες οικιστικές 

τάσεις και συρρίκνωση της γεωργικής δραστηριότητας, που ωστόσο σε ορισμένες 

κοινότητες παραμένει σημαντική για την οικονομία της περιοχής, καθώς είναι ανεπτυγμένη 

η καλλιέργεια αμπελώνων και κηπευτικών, η κτηνοτροφία (εκτροφή αιγοπροβάτων και 

αγελάδων) αλλά και η αλιεία. 

 Για την διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των γεωργών, πραγματοποιήθηκε 

ποσοτική έρευνα. Πληθυσμός της έρευνας θεωρήθηκαν τα μέλη των αγροτικών, αλιευτι-

κών και μελισσοκομικών συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στα όρια της περιοχής 

μελέτης, τα οποία συνολικά ανέρχονται στα 1.284 μέλη. 

 Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε συνολικά 19 ερωτήσεις διαφόρων τύπων: ερωτή-

σεις κλειστού τύπου, ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και ερωτήσεις με προκατασκευασμένες 

απαντήσεις. Παράλληλα, το ίδιο ερωτηματολόγιο, με την εφαρμογή Google Drive, δη-

μιουργήθηκε και ηλεκτρονικά και διανεμήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ 

αναρτήθηκε και στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης (facebook) που διατηρεί το Κολέγιο 

Περρωτής. Πριν τη διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε πιλοτική δοκιμή (pilot test) 

του ερωτηματολογίου, προκειμένου να απαλειφθούν τυχόν σφάλματα κατά το σχεδιασμό 

του, με τη βοήθεια 10 εκπαιδευόμενων του Κέντρου Αγροδιατροφικής Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας του Ομίλου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Αμερι-

κάνικης Γεωργικής Σχολής.  

 Μετά τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων, έγινε έλεγχος όσον αφορά στην πληρό-

τητα, τη συνέπεια και την αληθοφάνεια των απαντήσεων. Έγιναν αποδεκτά 122 ερωτη-

ματολόγια (εκ των οποίων τα 18 είχαν συμπληρωθεί μέσω της εφαρμογής Google Drive), 

ποσοστό που αντιστοιχεί στο 11,25% του δείγματος της παρούσας έρευνας.  

 
 

Αποτελέσματα έρευνας 
 

Η πλειοψηφία των γεωργών του δείγματος (79,5%) είναι άνδρες. Ως προς την ηλικιακή 

κατανομή, το μεγαλύτερο σχετικό ποσοστό του δείγματος (37,7%) είναι ηλικίας 25-39 

ετών, ενώ εξίσου σημαντικό είναι και το σχετικό ποσοστό της κλάσης 40-54 ετών (36,9%), 

αλλά και της κλάσης 15-24 ετών (15,6%). Αντιθέτως, σχετικά μικρό ποσοστό του 

δείγματος (8,2%) είναι ηλικίας 55-64 ετών. Το 50,8% του των γεωργών είναι έγγαμοι, ενώ 

το 46,7% άγαμοι. Επίσης, κατά μέσο όρο, σε ένα νοικοκυριό διαμένουν 3 ενήλικες και 2 

ανήλικα άτομα κάτω των 18 ετών, παράγοντας ο οποίος μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση ή 

τη διαθεσιμότητα των γεωργών για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης. 

 Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, το μεγαλύτερο σχετικό ποσοστό του δείγματος 

(40,1%) είναι πτυχιούχοι Ανώτατου ή Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Οι απόφοιτοι 
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Μέσης Εκπαίδευσης και οι  πτυχιούχοι Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ) και 

Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (ΤΕΛ) αποτελούν το 15,6% και 13,1% του δείγματος 

αντίστοιχα (Σχήμα 1). 
 

 
Σχήμα 1. Κατανομή δείγματος βάσει επιπέδου εκπαίδευσης 

 

 Σε ό,τι αφορά στον τύπο της γεωργικής εκμετάλλευσης, το μεγαλύτερο σχετικό 

ποσοστό ασχολείται με δενδρώδεις ή/και με αροτραίες καλλιέργειες (40,1% και 39,3% 

αντίστοιχα). Αναφορικά με τα έτη άσκησης του γεωργικού επαγγέλματος, το 55,9% του 

δείγματος δήλωσε 1 έως 5 έτη, με σημαντική διαφορά από τις υπόλοιπες κλάσεις (Σχήμα 

2). Αξίζει να σημειωθεί, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (45,6%) των ατόμων που δήλωσαν ότι 

ασκούν το γεωργικό επάγγελμα από 1 έως 5 έτη, ανήκουν στην ηλικιακή κλάση των 25-39 

ετών, ενώ ένα αξιόλογο ποσοστό της τάξεως του 29,8% των απασχολουμένων στον πρωτο-

γενή τομέα από 1 έως 5 έτη είναι ηλικίας 40-54 ετών, δηλαδή ξεκίνησαν να ασχολούνται 

με τη γεωργία μετά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης στην χώρα. Επιπλέον, μεταξύ 

του επιπέδου εκπαίδευσης και των ετών απασχόλησης, υπάρχει μέτρια αρνητική στα-

τιστική σχέση (Kendall's tau-b, Approx. Sig. = 0,000)  

 

 
 

Σχήμα 2. Κατανομή δείγματος βάσει των ετών απασχόλησης στο γεωργικό επάγγελμα 
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 Ως προς το ετήσιο γεωργικό εισόδημα, το μεγαλύτερο σχετικό ποσοστό του δείγματος 

(36,1%) δηλώνει έως 5.000€, ενώ χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζουν οι κλάσεις γεωργικού 

εισοδήματος από 10.000€ έως 25.000€ και από 5.000€ έως 10.000€ (15,6% και 12,3% αντί-

στοιχα). Το χαμηλό γεωργικό εισόδημα είναι ίσως μία από τις βασικές αιτίες που σημαντικό 

ποσοστό του δείγματος (59,8%) εργάζεται και εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης, γεγονός το 

οποίο πιθανότατα συνδέεται με την απόδοση των καλλιεργειών, καθώς από το ποσοστό των 

γεωργών που εργάζονται και εκτός εκμετάλλευσης, το 54,8% εγκαταστάθηκε στον πρωτογε-

νή τομέα τα τελευταία 5 έτη. Επίσης, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι νεοεισερχόμενοι 

στον κλάδο τείνουν να επιλέγουν τη μερική απασχόληση, καθώς η σχέση ετών απασχόλησης 

στον κλάδο και ωρών εβδομαδιαίας εργασίας είναι στατιστικά σημαντική (Kendall's tau-b, 

Approx. Sig. = 0,000). Εξάλλου, στο σύνολο του δείγματος, το μεγαλύτερο σχετικά ποσοστό 

(49,1%) απασχολείται λιγότερες από 30 ώρες εβδομαδιαίως στη γεωργική εκμετάλλευση. 

 Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε η δυνατότητα διάθεσης/πρόσβασης 

σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ταχυδρομείο, φαξ και διαδίκτυο, παράγοντες που μπορεί 

να διαμορφώσουν σε κάποιο βαθμό τη μέθοδο διεξαγωγής προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

Σημαντικά ποσοστά του δείγματος δήλωσαν ότι έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογι-

στή (86,1%), διαδίκτυο (73,8%) και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (66,4%), ενώ αντίθετα 

μικρότερο είναι το ποσοστό αυτών που έχει πρόσβαση σε φαξ (32,8%). Ωστόσο, από την 

έρευνα προέκυψε, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν γεωργοί που έχουν πρόσβαση σε ηλε-

κτρονικό υπολογιστή αλλά όχι στο διαδίκτυο (30,3%), επομένως θα ήταν δύσκολο να 

παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης εξ αποστάσεως (on-line).  

 Στη συνέχεια της έρευνας, και προκειμένου να διαπιστωθούν οι εκπαιδευτικές ανά-

γκες του δείγματος, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να κρίνουν τη συμμετοχή τους σε κά-

ποιο σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης, με βάση συγκεκριμένη θεματολογία, βαθμολο-

γώντας το απόλυτο ενδιαφέρον τους (5 το απόλυτο ενδιαφέρον και 1 το απόλυτο μη ενδια-

φέρον). Από τις απαντήσεις (Σχήμα 3) διαπιστώνεται ότι το ενδιαφέρον το γεωργών επικε-

ντρώνεται σε θέματα που άπτονται των εξελίξεων που έχει δημιουργήσει η παρατεταμένη 

ύφεση στην χώρα, καθώς τα σεμινάρια με τίτλο «Μεταποίηση/ τυποποίηση αγροτικών 

προϊόντων» και «Εμπορία αγροτικών προϊόντων» συγκέντρωσαν την υψηλότερη σχετική 

βαθμολογία κατά μέσο όρο (4,5 και 4,2 αντίστοιχα). Πρόκειται δηλαδή για σεμινάρια που 

δεν σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία καθαυτή αλλά με στάδια μάρκετινγκ των 

γεωργικών προϊόντων, πιθανότατα προς την κατεύθυνση σμίκρυνσης της αγροδιατροφικής 

αλυσίδας. Επιπλέον, υψηλή σχετικά βαθμολογία (3,9) συγκέντρωσε και το σεμινάριο με 

τίτλο «Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μέσω κοινοτικών προγραμμάτων», πιθανότατα 

ενόψει και της εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, άλλα και 

εκείνο με τίτλο «Οικονομική διαχείριση αγροτικής μονάδας», ως απαραίτητο εφόδιο για τη 

βιώσιμη εξέλιξη της εκμετάλλευσης. 

 Ως προς τη θεματολογία των σεμιναρίων που συγκέντρωσαν την υψηλότερη προτί-

μηση, δεν διαπιστώθηκε στατιστική σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης, τα έτη απασχό-

λησης στον πρωτογενή τομέα και το ετήσιο γεωργικό εισόδημα. Ωστόσο, διαπιστώθηκε η 

ύπαρξη μέτριας, θετικής στατιστικά σημαντικής σχέσης μεταξύ των σεμιναρίων: α) «Εμπο-
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ρία αγροτικών προϊόντων» με «Μεταποίηση/ τυποποίηση αγροτικών προϊόντων», β) Εμπο-

ρία αγροτικών προϊόντων» με «Οικονομική διαχείριση αγροτικής μονάδας» και γ) «Οικο-

νομική διαχείριση αγροτικής μονάδας» με «Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μέσω κοι-

νοτικών προγραμμάτων» (Kendall's tau-b, Approx. Sig. = 0,000), γεγονός το οποίο φανε-

ρώνει τη θέληση των γεωργών να εδραιώσουν μία καθετοποιημένη αλυσίδα παραγωγής, 

μεταποίησης, διαχείρισης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. 

 

 
 

Σχήμα 3. Ενδιαφέρον συμμετοχής σε σεμινάριο κατάρτισης 

 

 Παράλληλα, διερευνήθηκε και η προτίμηση που δείχνουν οι γεωργοί σε ότι αφορά 

στη μέθοδο/μέσο υλοποίησης σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης, με τη χρήση της 

κλίμακας Likert (5 το απόλυτο ενδιαφέρον και 1 το απόλυτο μη ενδιαφέρον). Η μέθοδος 

«δια ζώσης» συγκέντρωσε το πιο υψηλό σχετικό ενδιαφέρον (4,4) καθώς και η αντίστοιχη 

της «επίδειξης στην αγροτική μονάδα» (4,3), ενώ λιγότερο αποδεκτή κρίθηκε η μέθοδος 

«εξ αποστάσεως» (2,8) (Σχήμα 4). Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που το 89,1% των 

ατόμων που έδειξαν μικρή προτίμηση για τη συγκεκριμένη μέθοδο, εργάζονται και εκτός 

αγροτικής εκμετάλλευσης, οπότε και θα ήταν αναμενόμενο λόγω περιορισμένου διαθέ-

σιμου χρόνου να προτιμούν αυτή τη μέθοδο, η ιδιαιτερότητα του πρωτογενή τομέα τονίζει 

την ανάγκη για εκμάθηση εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης, ή αλλιώς «στην πράξη». 

Όσον αφορά στη συσχέτιση μεταξύ οικογενειακής κατάστασης και μεθόδου υλοποίησης, 

διαπιστώθηκε μία αδύναμη, θετική στατιστική σχέση (Kendall's tau-b, Approx. Sig. = 

0,002). 
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Σχήμα 4. Προτίμηση ως προς τη μέθοδο/μέσο υλοποίησης σεμιναρίων 

 
Εκτός από τη θεματολογία και τη μέθοδο διεξαγωγής σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρ-

τισης γεωργικού δυναμικού, στην έρευνα διερευνήθηκε και το χρηματικό ποσό που είναι 

διατεθειμένοι να πληρώσουν οι γεωργοί προκειμένου να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο. 

Διαπιστώθηκε ότι οι γεωργοί είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν κατά μέσο όρο 8,00€/ώρα, 

ωστόσο η πλειοψηφία του δείγματος (52,1%) είναι διατεθειμένη να πληρώσει μέχρι 5,00€/ 

ώρα, ποσό κάτω από το μέσο όρο, ενώ το 30,2% του δείγματος προτίθεται να πληρώσει 

από 5,50 έως 10,00€/ώρα. Επιπλέον, η διάθεση πληρωμής για την παρακολούθηση κάποιου 

σεμιναρίου συσχετίζεται με το ετήσιο γεωργικό εισόδημα, καθώς μεταξύ των μεταβλητών 

διαπιστώνεται μια αδύναμη αρνητική σχέση (Kendall's tau-b, Approx. Sig. = 0,007), ενδε-

χομένως γιατί οι γεωργοί πιστεύουν ότι όταν απολαμβάνουν ικανοποιητικό εισόδημα από 

την εκμετάλλευση τους δεν υφίσταται ανάγκη να επιμορφωθούν σε γεωργικά ζητήματα. 

Ωστόσο, σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης, η διάθεση πληρωμής συσχετίζεται θετικά με 

στατιστικά σημαντική σχέση (Kendall's tau-b, Approx. Sig. = 0,000), υποδεικνύοντας ότι οι 

γεωργοί που έχουν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης αναγνωρίζουν τη σημασία της 

διαρκούς επαγγελματικής κατάρτισης και είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε αυτήν. 

 

Συζήτηση και Συμπεράσματα 
 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι το σημαντικότερο ποσοστό των συμ-

μετεχόντων στην έρευνα, είναι «νέοι γεωργοί», καθώς ασκούν από 1 έως 5 έτη το γεωργικό 

επάγγελμα, χωρίς αυτό ωστόσο να σημαίνει ότι πρόκειται για νέα, ηλικιακά (άνω των 25 

και έως 39 ετών), άτομα. Αντίθετα, η πλειοψηφία των ηλικιών του δείγματος φανερώνει 

ότι πρόκειται κατά κύριο λόγο για άτομα που εισήλθαν στον πρωτογενή τομέα τα τελευ-

ταία χρόνια, πιθανότατα πραγματοποιώντας «στροφή» ή «διεύρυνση» του επαγγελματικού 
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τους προσανατολισμού, ενδεχομένως και ως απόρροια της οικονομικής κρίσης που μαστί-

ζει τη χώρα, θεωρώντας την ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα ως μία διέξοδο στο 

πρόβλημα της ανεργίας και της ραγδαίας συρρίκνωσης των μισθών. 

 Βέβαια, η εξέλιξη και η εξειδίκευση της γεωργίας αλλά και οι προκλήσεις που αντι-

μετωπίζουν οι εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές, απαιτούν κατάλ-

ληλο επίπεδο τεχνικής και οικονομικής κατάρτισης καθώς και ικανότητα πρόσβασης και 

ανταλλαγής πληροφοριών, μεταξύ άλλων, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της 

αποδοτικής διαχείρισης των πόρων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 

 Προκειμένου όμως η γεωργική εκπαίδευση να είναι αποτελεσματική, πρέπει να λαμ-

βάνει υπόψη τα κίνητρα καθώς και τις εκπαιδευτικές προτιμήσεις των γεωργών, ώστε 

αυτές να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των εκπαιδευ-

τικών προγραμμάτων (Franz and Townson, 2008, Franz et al., 2010). Ωστόσο, όπως ανα-

φέρουν οι Rigou and Koutsouris (2011), το γενικό περιεχόμενο των προγραμμάτων των 

συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, απέ-

τυχε να προσαρμοστεί σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε τοπικό επίπεδο και να εκπλη-

ρώσει τις ανάγκες των νέων γεωργών. Η παρούσα έρευνα βοήθησε να εκφραστεί άμεσα η 

άποψη των γεωργών σε ότι αφορά τις εκπαιδευτικές τους προτιμήσεις, γεγονός που μπορεί 

να συμβάλει στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Επιπρόσθετα, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι απαιτήσεις των συμμετεχό-

ντων στην παρούσα έρευνα, σε ότι αφορά τα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης που θα 

ήθελαν να παρακολουθήσουν, δεν περιορίστηκαν σε εκείνα που άπτονται με την παρα-

γωγική διαδικασία και την εμπορία των γεωργικών προϊόντων, αλλά περιλάμβαναν για 

παράδειγμα και σεμινάρια ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ή βελτίωσης της συνεργασίας 

με υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή κοινωνικές δεξιότητες. Κατά συνέπεια, οι 

φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων γεωργικής εκπαίδευσης ίσως πρέπει να 

εστιάσουν και στην επιθυμία των γεωργών για συμμετοχή σε σεμινάρια που σχετίζονται με 

τη βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων.    

 Επίσης, η έρευνα κατέδειξε, παρομοίως με άλλες έρευνες (Seevers et al., 2007, Franz 

et al., 2010), ότι η εφαρμογή ποικιλίας μεθόδων διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμ-

μάτων καθώς και οι προτιμήσεις των γεωργών είναι σημαντικά στοιχεία για την επιτυχία 

τέτοιων προγραμμάτων. Περαιτέρω διερεύνηση απαιτείται σε ότι αφορά τις δυνατότητες 

χρήσης του διαδικτύου σε εκπαιδευτικά προγράμματα γεωργών, δεδομένου ότι όπως προ-

έκυψε από την παρούσα έρευνα, τα ποσοστά των ελλήνων γεωργών που έχουν πρόσβαση 

στο διαδίκτυο και σε ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι ιδιαίτερα υψηλά. 

 Παράλληλα, τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν τη διάθεση των γεωργών να 

πληρώσουν το κόστος της παρακολούθησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εύρημα αντίστοιχο 

με άλλων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε αγροτικές περιοχές, ιδιαίτερα κατά την 

περίοδο της οικονομικής ύφεσης (Alexopoulos et al., 2009, Charatsari et al,, 2011) αλλά 

αντίθετο με αυτό παλαιότερων ερευνών (Trede and Whitaker, 1998). Ωστόσο, η διάθεση 

αυτή για πληρωμή θα πρέπει να διερευνηθεί πιο συστηματικά, σε σχέση με τη συνολική 

διάρκεια των σεμιναρίων, άρα και το συνολικό κόστος αυτών, καθώς και σε σχέση με τη 
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φύση του φορέα που υλοποιεί το σεμινάριο (δημόσιος/ιδιωτικός τομέας) ή σε σχέση με το 

κατά πόσο η παρακολούθηση του σεμιναρίου οδηγεί σε πιστοποίηση δεξιοτήτων. 

 Η παρούσα έρευνα μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση των διαδικασιών της γεωρ-

γικής εκπαίδευσης, καθώς μπορεί να συνδράμει, αφενός στο σχεδιασμό της μέσω του κα-

θορισμού των εκπαιδευτικών αναγκών του συνολικού πληθυσμού, των ομάδων με όμοια 

χαρακτηριστικά (π.χ. τύπος γεωργικής εκμετάλλευσης ή ρόλος σε αυτήν), αλλά και μεμο-

νωμένων ατόμων και, αφετέρου, στην επιλογή της εκπαιδευτικής μεθόδου (π.χ. τρόπος 

υλοποίησης σεμιναρίου, ημέρες και ώρες πραγματοποίησης, κόστος συμμετοχής, κλπ.), της 

στρατηγικής δηλαδή, που θα χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη των στόχων του προγράμ-

ματος κατάρτισης. 

 Εξάλλου, οι ίδιοι εν δυνάμει καταρτιζόμενοι αναφέρουν ότι λόγω της περιπλοκότητας 

της γεωργίας σήμερα, απαιτείται αρκετός χρόνος για να ενημερωθεί κάποιος για τις 

νεότερες εξελίξεις στον πρωτογενή τομέα, καθώς και ότι για να καταφέρουν να γίνουν 

ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να συμμετέχουν σε κάποιο εκπαιδευτικό σεμινάριο, αφού ποτέ 

δεν είναι αργά για μάθηση.  
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Περίληψη 
 

Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί, ίσως, την πιο διαδεδομένη Τεχνολογία Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών στον αγροτικό κόσμο. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στις πολλαπλές 

δυνατότητες που παρέχει με σχετικά χαμηλό κόστος, όπως η μεταφορά πληροφοριών μέσω 

φωνής, εικόνας και βίντεο. Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση του κινητού 

τηλεφώνου ως μέσο μεταφοράς πληροφοριών και η αξιοποίησή του από τους Κύπριους 

αγρότες (γεωργούς και κτηνοτρόφους). Τα αποτελέσματα της εργασίας έδειξαν ότι περίπου 

το 98% των αγροτών χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο ως πηγή αγροτικής πληροφό-

ρησης. Επίσης, από την εφαρμογή της Ανάλυσης της Διακύμανσης με ένα παράγοντα και 

του ελέγχου T-Test για δύο ανεξάρτητα δείγματα, βρέθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιπέδων της μόρφωσης ως προς τη χρήση του κινητού 

τηλεφώνου, αλλά ούτε και μεταξύ των γεωργών και κτηνοτρόφων. Με τη ραγδαία 

εξάπλωση των κινητών τηλεφώνων και τη  συνεχή ανάπτυξη σχετικών με τη γεωργία 

εφαρμογών για «έξυπνα» τηλέφωνα, χρειάζεται επιπλέον έρευνα για να προσδιοριστούν οι 

κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση και χρησιμότητα του κινητού 

τηλεφώνου, αλλά και για την περαιτέρω αξιοποίησή του με βάση τις ανάγκες των αγροτών. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κινητό τηλέφωνο, αγρότες, 

Κύπρος 
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Abstract 
 

The mobile phone as an agricultural information source 

 

The aim of this paper is to reveal the current situation regarding the use of mobile phones as 

a mean of information sharing by Cypriot farmers. In particular, a project at the Agricul-

tural Research Institute is underway, to survey methods currently used for agricultural 

information and knowledge sharing, to determine the level of satisfaction of the farmers of 

the available sources of information, and to suggest how ICT tools can be applied to help in 

transferring agricultural knowledge to farmers who live and work in rural and remote areas. 

The results showed that nearly 98% of the farmers in Cyprus use the mobile phone as a 

source of agriculture information. Furthermore, it was found that there are no statistically 

significant differences between educational groups and between crop farmers and their 

livestock counterparts concerning mobile phone usage. Given the exponential growth of 

mobile technology and the availability of smart agricultural applications, further research is 

needed to examine the factors that affect mobile phone usage, its usefulness and the 

possible benefits for the Cypriot farmers. 
 

Key-words: ICT, mobile telephone, farmers, information sharing, Cyprus  
 

 

Εισαγωγή 
 

Την τελευταία εικοσαετία, παρατηρείται διεθνώς μία συνεχώς αυξανόμενη τάση χρήσης 

του κινητού τηλεφώνου. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών ITU, κατά το 

2012, όπου ο παγκόσμιος πληθυσμός ανερχόταν στα 7,1 δισεκατομμύρια, υπήρχαν 6,8 

δισεκατομμύρια συνδρομητές σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (ITU, 2013). Σύμφωνα με 

τους Rashid and Alder (2009), οι περισσότερες από τις αναπτυσσόμενες χώρες παρα-

λείπουν τις υποδομές για σταθερές γραμμές τηλεπικοινωνιών και πάνε απευθείας σε 

τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας. 

 Μέσα στο πλαίσιο της «κοινωνίας της πληροφορίας», της «κοινωνίας της γνώσης» 

και της «οικονομίας της πληροφορίας», υποστηρίζεται ότι η πληροφορία και η γνώση 

παίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης (Amponsah, 1995; Kou-

tsouris, 2010). Παρόλα αυτά, έχει παρατηρηθεί ότι ο αγροτικός Πληθυσμός εξακολουθεί να 

αντιμετωπίζει δυσχέρειες πρόσβασης σε σημαντικές πληροφορίες που θα τον βοηθούσαν 

να λαμβάνει έγκυρες και έγκαιρες αποφάσεις (Anandaraja et al., 2006). 

 Σήμερα, στις περισσότερες χώρες, τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούνται από τους 

αγρότες (γεωργούς και κτηνοτρόφους),  όχι μόνο ως μέσω διαπροσωπικής τηλεφωνικής 

επικοινωνίας, αλλά και ως μέσο ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων (SMS), ανταλλαγής μη-

νυμάτων πολυμέσων, καθώς και για πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Άρα, πλέον μιλάμε για 

τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας, για έξυπνα τηλέφωνα (smartphones), ακόμα και για τα-

μπλέτες (tablets), μαζί με τα λογισμικά (apps) που τα συναποτελούν. 
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 Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα σχετικής 

έρευνας για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και της 

κινητής τηλεφωνίας από τους Κύπριους αγρότες, ως μέσα αγροτικής πληροφόρησης. Μετά 

την παρούσα εισαγωγή, το άρθρο αυτό διαρθρώνεται ως εξής: στην ενότητα 2 παρουσιά-

ζεται η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και στην ενότητα 3 περιγράφεται η μεθο-

δολογία της έρευνας. Ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Τα συμπεράσματα 

και οι προοπτικές για περαιτέρω έρευνα παρουσιάζονται στην ενότητα 5. 
 

 

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
 

Παρατηρείται μία αυξανόμενη τάση στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τη χρήση των 

ΤΠΕ και του κινητού τηλεφώνου, γενικά στις αγροτικές περιοχές, αλλά και συγκεκριμένα 

στη γεωργία (Vanek et al., 2008; Rashid and Elder, 2009; Ballantyne, 2009; Aker, 2010; 

Michailidis et al., 2010; Vanek et al., 2010; Aker, 2011). 

 Η υιοθέτηση και χρήση του κινητού τηλεφώνου από τους Κύπριους αγρότες δεν έχει 

τύχει οποιασδήποτε επιστημονικής μελέτης μέχρι σήμερα. Τουναντίον, αρκετές μελέτες για 

το θέμα αυτό έχουν διεξαχθεί σε άλλες χώρες/περιοχές, όπως στον Καναδά, στην Ινδία, 

στην Ελλάδα, στην Κίνα, σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και της νοτίου Αφρικής. 

 Τα κινητά τηλέφωνα θεωρούνται ως πιο προσβάσιμη και λιγότερο ακριβή τεχνολογία 

για να «κλείσει» το ψηφιακό χάσμα σε σχέση με άλλες ΤΠΕ (Wade, 2004). Μάλιστα οι 

Rashid and Elder (2009) έχουν δηλώσει ότι η κινητή τηλεφωνία είναι ο κυρίαρχος τρόπος 

επικοινωνίας στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Επιπλέον, αυτές οι μελέτες βρήκαν ότι τα 

κινητά τηλέφωνα φαίνεται να είναι ένα πιο αποτελεσματικό και χαμηλού κόστους μέσο 

παροχής πληροφοριών και ως εκ τούτου θεωρείται ένα αποτελεσματικό εργαλείο μείωσης 

της φτώχειας στις αγροτικές περιοχές (Rashid and Elder, 2009; Aker, 2010). Σύμφωνα με 

τον Aker (2010, 2011), η υποδομή κινητής τηλεφωνίας μπορεί να έχει μία θετική δευτερο-

γενή επίδραση στις αγορές με υψηλότερο κόστος μεταφοράς, με μία μείωση της τάξης του 

10 με 16 τοις εκατό της διακύμανσης της τιμής στις διάφορες αγορές. 

 Τα κινητά τηλέφωνα συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους επικοινωνίας 

και πληροφορίας. Μη επαρκείς υποδομές στις τηλεπικοινωνίες πιθανόν να οδηγήσουν σε 

μη επαρκή πληροφόρηση και άρα σε απώλεια εισοδήματος. Για παράδειγμα, παραγωγοί 

που δεν έχουν πρόσβαση στις τιμές πώλησης, πριν πάνε στην αγορά, συνήθως βασίζονται 

σε μεσάζοντες που εκμεταλλεύονται την άγνοιά τους και αγοράζουν σε πολύ χαμηλότερες 

τιμές τα προϊόντα τους, σε σχέση με τις τιμές που θα έπαιρναν αν πήγαιναν οι ίδιοι στις 

αγορές (Rashid and Edler, 2009). Σύμφωνα με τον de Silva (2008), το «κόστος της πληρο-

φορίας» αποτελεί το 11% του  συνολικού κόστους για τους παραγωγούς στη Σρι Λάνκα, 

από τη στιγμή που αποφασίζουν τι θα καλλιεργήσουν μέχρι  τη στιγμή πώλησης του προϊό-

ντος. Προς ενίσχυση του πιο πάνω ευρήματος, μία άλλη μελέτη (BBC, 2002) που διεξήχθη 

στη Σενεγάλη, έδειξε ότι οι παραγωγοί που μπορούσαν να ελέγξουν τις τιμές της αγοράς 

προτού αναχωρήσουν (για την αγορά), βρίσκοντας την καλύτερη τιμή μέσω κινητού 

τηλεφώνου, ήταν ικανοί να έχουν κατά μέσο όρο 15% μεγαλύτερο κέρδος. 
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 Ο Aker (2011) εξηγεί ότι η χρήση του κινητού τηλεφώνου προσφέρει νέες ευκαιρίες 

στους παραγωγούς για πρόσβαση στην αγροτική πληροφόρηση, όπως στις τιμές των 

αγορών, σε μετεωρολογικά δεδομένα, σε πληροφορίες που αφορούν στα μεταφορικά, σε 

γεωργικές πρακτικές και άλλα, σε διάφορες μορφές, όπως ηχητικά, τηλεοπτικά και γραπτά. 

 Οι Michailidis et al., (2010), εξηγούν για ποιους λόγους η τεχνολογία της κινητής τη-

λεφωνίας έχει γίνει αποδεκτή και έχει προσαρμοστεί πολύ γρηγορότερα, σε σχέση με άλλες 

ΤΠΕ, στις αγροτικές περιοχές. Στο άρθρο τους, κατηγοριοποιούν τα πλεονεκτήματα της 

χρήσης της κινητής τηλεφωνίας σε δύο ομάδες: (α) κοινωνικοοικονομικά, για παράδειγμα, 

μείωση της απόστασης μεταξύ ατόμων και οργανισμών/ινστιτούτων, καθιστώντας έτσι τον 

διαμοιρασμό της πληροφορίας ευκολότερο και αποτελεσματικότερο, και (β) αγροτικά, για 

παράδειγμα, καθιστώντας το τοπικό περιεχόμενο διαθέσιμο και τις αγροτικές υπηρεσίες πιο 

αποδοτικές ως προς τον συντονισμό και τα logistics. 

 Το κινητό τηλέφωνο, στο πλαίσιο των Γεωργικών Εφαρμογών, χρησιμοποιείται αρκε-

τά τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε Τρίτες Χώρες. Για παράδειγμα στην 

Ελλάδα οι διάφορες αγροτικές εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου μπορούν να διακριθούν 

σε διάφορες κατηγορίες, όπως πληροφόρηση για την αγορά μέσω SMS, πληρωμένες υπη-

ρεσίες SMS οι οποίες προσφέρουν τιμές τις αγοράς, αγροτική πληροφόρηση και υπηρεσίες 

για τις καιρικές συνθήκες, πληροφορίες για άρδευση, κλπ. (Michailidis, et al. 2014). Από 

την άλλη, στην Ιαπωνία το κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιείται κυρίως για τηλεφωνική επι-

κοινωνία. Σε γενικές γραμμές, οι αγρότες ενημερώνονται από το προσωπικό των Γεωργι-

κών Εφαρμογών για θέματα χρήσης αγροχημικών, για θέματα φυτοπροστασίας και για 

διαχείριση καλλιεργειών (Yamada and Fukuda, 2014). 

 Στην Κύπρο, από όσα γνωρίζουμε, μέχρι σήμερα μόνο δύο αγροτικοί φορείς παρέ-

χουν πληροφόρηση στους αγρότες μέσω κινητού τηλεφώνου. Από τη μία ο Κυπριακός Ορ-

γανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), ως πρωτοπόρος στο θέμα αυτό, αποστέλλει 

στους αγρότες SMS πληροφορώντας τους για την προκήρυξη διαφόρων Μέτρων του Προ-

γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, για τη συμπλήρωση αιτήσεων, αλλά και για την πραγ-

ματοποίηση διαφόρων ενημερωτικών εκδηλώσεων (CAPO, 2014). Από την άλλη, το Τμή-

μα Γεωργίας εκτός από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου για σκοπούς τηλεφωνικής επικοι-

νωνίας με τους αγρότες, αποστέλλει στους τελευταίους ενημερωτικά SMS που αφορούν σε 

θέματα προγραμματισμένων εκπαιδεύσεων, σε θέματα φυτοπροστασίας και κατάπολέμη-

σης ασθενειών, αλλά και καλλιεργητικών φροντίδων.  

 Σημειώνεται ότι όσον αφορά στην υιοθέτηση των ΤΠΕ, υφίσταται ένα ψηφιακό χά-

σμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών (Ramirez 2001; Madden & Coble-Neal 2003; 

Michailidis et al. 2011). Οι αγροτικές περιοχές της Κύπρου δεν αποτελούν εξαίρεση. Σύμ-

φωνα με τον Δείκτη Ευρυζωνικών Αποδόσεων (BPI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κύ-

προς βρίσκεται στην προτελευταία θέση, πριν τη Βουλγαρία (European Commission 2008). 

Με βάση στοιχεία του Τμήματος Γεωργίας (2010), υπάρχουν 151 μικρές και απομονωμέ-

νες περιοχές χωρίς ευρυζωνική πρόσβαση που χαρακτηρίζονται ως «λευκές περιοχές». Επι-

πρόσθετα, η χρήση των ΤΠΕ στη γεωργία είναι ακόμη περιορισμένη (Adamides et al. 

2013), με εξαίρεση κάποιες εντατικές  ζωικές εκμεταλλεύσεις  και βιομηχανίες μεταποίη-



Ενότητα 5:  Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση 

- 485 - 

σης τροφίμων. 

 Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου (2012), κατά το 2011 υπήρχαν 

1.266 συνδρομές κινητής τηλεφωνίας ανά 1.000 κατοίκους. Επιπλέον, 54,1% των αγροτι-

κών νοικοκυριών έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και 47,6% στο Διαδίκτυο. 

Στις αστικές περιοχές, τα ποσοστά αυτά ανέρχονται σε 67,8% και 61,3%, αντίστοιχα, κα-

ταδεικνύοντας το ψηφιακό χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Περίπου το 

30% των χρηστών του Διαδικτύου, χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο ή smartphone για να 

συνδεθούν στο Διαδίκτυο, όταν βρίσκονται μακριά από το σπίτι ή την εργασία τους. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι από όσα γνωρίζουμε, όσον αφορά στη χρήση του κινητού 

τηλεφώνου ως μέσο αγροτικής πληροφόρησης στην Κύπρο, έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 

σήμερα ελάχιστες επιστημονικές έρευνες (Adamides et al. 2013, Adamides 2014) οι οποίες 

δεν έχουν εξετάσει τη χρήση των  εφαρμογών (smart applications) της κινητής τηλεφωνίας. 

Με τη ραγδαία εξάπλωση των κινητών τηλεφώνων και τη  συνεχή ανάπτυξη σχετικών με τη 

γεωργία εφαρμογών για «έξυπνα» τηλέφωνα, θεωρήθηκε σημαντικό να πραγματοποιηθεί μία 

έρευνα πεδίου με δομημένο ερωτηματολόγιο σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα γεωργών, για 

να εξεταστεί τόσο η συχνότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου από τους αγρότες, όσο και η 

συχνότητα χρήσης των διαφόρων εφαρμογών. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε επαγωγική 

στατιστική (independent T-test, ANOVA) για να εξεταστεί κατά πόσον υπάρχουν στατιστι-

κώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιπέδων της μόρφωσης και της παραγωγικής κατεύ-

θυνσης (γεωργική ή ζωική). 
 

 

Μεθοδολογική προσέγγιση 
 

Για τη μελέτη της χρήσης των κινητών τηλεφώνων από τους Κύπριους γεωργούς, χρησιμο-

ποιήθηκε στρωματοποιημένο δείγμα 250 παραγωγών, καλύπτοντας όλες τις περιοχές που 

ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Το δείγμα βασίστηκε στους δικαιούχους του Προγράμ-

ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και συγκεκριμένα στα μέτρα 1.5.1 “Εκσυγχρονι-

σμός αγροτικών μονάδων” και 1.2 “Νέοι γεωργοί”. Ακολουθήθηκαν οι κανόνες της τυ-

χαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας με βάση τη φυτική και ζωική παραγωγή (δύο 

στρώματα), ως το κύριο κριτήριο για τη  στρωματοποίηση. Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι τα 

απότελέσματα είναι αντιπροσωπευτικά  του πληθυσμού από τον οποίο προήλθε το δείγμα. 

 Η πλειοψηφία των δικαιούχων κατέχουν εκμεταλλεύσεις με φρούτα και λαχανικά, 

πατάτες και σιτηρά, ενώ από τη ζωική παραγωγή κυριαρχούν οι αιγοπροβατοτόφοι, αγελα-

δοτρόφοι και χοιροτρόφοι. Μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 2011, πραγματοποιήθηκαν επισκέ-

ψεις σε 219 αγροτικές κοινότητες και με προσωπικές συνεντεύξεις συλλέχθηκαν 142 πλή-

ρως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. 

 Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι να εντοπίσει τις πηγές πληροφόρησης που χρησι-

μοποιούν οι γεωργοί, με έμφαση στη χρήση και αξιοποίηση του κινητού τηλεφώνου και 

των ΤΠΕ, γενικότερα. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε η συχνότητα χρήσης των πηγών πληρο-

φόρησης και τα λογισμικά (applications) των κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιούνται 

συχνότερα από τους γεωργούς για την απόκτηση γεωργικής πληροφόρησης. Τέλος, εξετά-
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στηκε κατά πόσο υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιπέδων της 

μόρφωσης και μεταξύ των γεωργών και κτηνοτρόφων, ως προς τη χρήση του κινητού 

τηλεφώνου. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε περιγραφική και επαγωγική στατιστική. 
 

 

Αποτελέσματα 
 

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο, το οποίο περιείχε ερω-

τήσεις σχετικές με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου και άλλων ΤΠΕ, για επαγγελματικούς 

σκοπούς. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο IBM SPSS 

Statistics version 20. 

 Όσον αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, βρέθηκε ότι 

88,5% είναι άνδρες και 11,5% γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 39  έτη. Σχετικά με την 

τοποθεσία διαμονής και εργασίας, 28% ζουν και εργάζονται στην επαρχία Λεμεσού, 20% 

στην επαρχία Λάρνακας, 18% στην επαρχία Πάφου και 6% στην επαρχία Αμμοχώστου. 

 Το επίπεδο εκπαίδευσης απεικονίζεται στο Διάγραμμα 1. Όπως φαίνεται, 12,7% 

έχουν συμπληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 66,8% τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

και 20,5% την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, το 64,8% των συμμετεχόντων απα-

σχολούνται στη φυτική παραγωγή και το υπόλοιπο 35,2% στη ζωική παραγωγή. 

 

 

Διάγραμμα 1. Μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων 

 

 Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1, το 98% των συμμετεχόντων χρησιμοποιούν το 

κινητό τηλέφωνο ως πηγή αγροτικής πληροφόρησης, ενώ ακολουθούν η μεταξύ τους ενη-

μερωση (89%), οι επιτόπιες επισκέψεις των Λειτουργών Γεωργικών Εφαρμογών του Τμή-

ματος Γεωργίας (85%), οι ιδιώτες σύμβουλοι γεωπόνοι (81%) και οι προμηθευτές γεωργι-

κών προϊόντων (74%). 

 Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με τη συ-

χνότητα χρήσης των διαφόρων πηγών πληροφόρησης (1=καθημερινά, 2=εβδομαδιαία, 3=ανά 

δεκαπενθήμερο, 4=μηνιαία, 5=ποτέ). Σύμφωνα με  τα αποτελέσματα, το κινητό τηλέφωνο 

κατατάσσεται πρώτο σε συχνότητα χρήσης ανάμεσα σε οκτώ πηγές πληροφόρησης. Οι υπό-

λοιπες πηγές χρησιμοποιούνται λιγότερο, κατά μέσο όρο κάθε μία ή δύο εβδομάδες.  
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Πίνακας 1. Πηγές αγροτικής πληροφόρησης (N=142) 
 

Πηγή πληροφόρησης %* 

Κινητό τηλέφωνο 98 

Μέσω άλλων αγροτών 89 

Γεωργικές Εφαρμογές  85 

Σύμβουλοι 81 

Προμηθευτές γεωργικών προϊόντων  74 

Εφημερίδες/Περιοδικά 69 

Τηλεοπτικά προγράμματα  67 

Συνεργατισμός 51 

Ραδιοφωνικά προγράμματα 42 

Διαδίκτυο  40 

Ειδικοί/Εμπειρογνώμονες 15 

*Υπήρχε η δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων. 

 

 

Πίνακας 2. Συχνότητα χρήσης 
 

Πηγή πληροφόρησης Μέσος όρος Σειρά Κατάταξης 

Κινητό τηλέφωνο 1,50 1 

Τηλεοπτικό πρόγραμμα «ΥΠΑΙΘΡΟΣ» 3,46 2 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 3,77 3 

Διαδίκτυο 3,82 4 

Ραδιοφωνική εκπομπή «ΩΡΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» 4,13 5 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 4,43 6 

Εφημερίδες/Περιοδικά 4,44 7 

Κοινωνικά δίκτυα 4,81 8 

 

 Σχετικά με τις εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας και τη συχνότητα χρήσης τους (1= κα-

θημερινά, 2=εβδομαδιαία, 3=ανά δεκαπενθήμερο, 4=μηνιαία, 5=ποτέ), τα αποτελέσματα, 

όπως αναμενόταν, έδειξαν ότι το κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιείται συχνότερα για φωνητι-

κές κλήσεις, ακολούθως για υπενθυμίσεις ημερολογίου, για ανταλλαγή γραπτών μηνυμά-

των (SMS), για λήψη φωτογραφιών κ.ο.κ. (Πίνακας 3).  

 Για να εξεταστεί κατά πόσο υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

παραγωγών φυτικής κατεύθυνσης (γεωργοί) και των παραγωγών ζωικής κατεύθυνσης (κτη-

νοτρόφοι), ως προς τη συχνότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου, χρησιμοποιήθηκε ο 

έλεγχος T-Test για δύο ανεξάρτητα δείγματα (Independent T-Test). Βρέθηκε ότι δεν υπάρ-

χουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των γεωργών και κτηνοτρόφων ως προς τη 

χρήση του κινητού τηλεφώνου, υποδεικνύοντας ότι η παραγωγική κατεύθυνση, αν δηλαδή 

ο αγρότης  είναι γεωργός ή κτηνοτρόφος,  δεν παίζει  κανένα ρόλο στον βαθμό  χρήσης  του  
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Πίνακας 3. Εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας 
 

Εφαρμογή Μέσος όρος Σειρά Κατάταξης 

Φωνητικές κλήσεις 1,00 1 

Υπενθυμίσεις ημερολογίου 2,57 2 

Γραπτά μηνύματα SMS 2,72 3 

Λήψη φωτογραφιών 3,92 4 

Λήψη βίντεο 4,40 5 

Μεταφορά δεδομένων  4,40 6 

Ακρόαση ραδιοφώνου 4,43 7 

Υπηρεσία ανταλλαγής πολυμέσων MMS 4,65 8 

3G/WiFi Πρόσβαση στο Διαδίκτυο  4,69 9 

Πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 4,72 10 

Χρήση ως συσκευή εγγραφής φωνής  4,77 11 

Πρόσβαση σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 4,82 12 

Χρήση του GPS  4,88 13 

 

κινητού. Επιπρόσθετα, για να εξεταστεί κατά πόσο υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές δια-

φορές μεταξύ των επιπέδων της μόρφωσης ως προς τη συχνότητα χρήσης του κινητού τη-

λεφώνου, εφαρμόστηκε η Ανάλυση της Διακύμανσης κατά ένα παράγοντα (One-Way 

ANOVA). Βρέθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιπέ-

δων της μόρφωσης ως προς τη χρήση του κινητού τηλεφώνου, υποδεικνύοντας ότι οι αγρό-

τες χρησιμοποιούν στον ίδιο βαθμό το κινητό τηλέφωνο, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέ-

δου. 

 
 

Συμπεράσματα 
 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση της χρήσης του κινητού τηλεφώ-

νου ως μέσο αγροτικής πληροφόρησης από τους Κύπριους αγρότες. Εξετάστηκαν οι υφι-

στάμενες μέθοδοι παροχής της αγροτικής πληροφόρησης και γνώσης, η συχνότητα χρήσης 

της κάθε πηγής πληροφόρησης και οι πιο διαδεδομένες εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας που 

χρησιμοποιούνται από τους αγρότες. 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι σχεδόν το 98% των παραγωγών στην Κύ-

προ χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο ως μέσο αγροτικής πληροφόρησης. Επιπλέον, οι 

παραγωγοί χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο καθημερινά για να έχουν πρόσβαση σε 

πληροφορίες που αφορούν στην αγροτική τους εκμετάλλευση, όπως για την προμήθεια εισ-

ροών (π.χ. λιπάσματα, φυτοφάρμακα), για τις τιμές που επικρατούν στην αγορά, για την 

αγορά μηχανημάτων, κλπ. Με τη χρήση επαγωγικής στατιστικής, βρέθηκε ότι δεν υπάρ-

χουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιπέδων της μόρφωσης, αλλά ούτε και 

μεταξύ των παραγωγών φυτικής και ζωικής κατεύθυνσης ως προς τη χρήση του κινητού 

τηλεφώνου. 
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 Μέσα από την παρούσα έρευνα, αποδεικνύεται ότι το κινητό τηλέφωνο αποτελεί μία 

ευρέως χρησιμοποιούμενη και συνηθισμένη πηγή αγροτικής πληροφόρησης για τους 

γεωργούς. Ως εκ τούτου, ο τομέας των Γεωργικών Εφαρμογών χρειάζεται να αξιοποιήσει 

περαιτέρω την κινητή τηλεφωνία και να εξετάσει νέους τρόπους για ενίσχυση του 

διαμοιρασμού και της ανταλλαγής της αγροτικής πληροφόρησης. Παράλληλα, θα πρέπει να 

επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εργαλείων τα οποία στοχεύουν στις σύγχρονες ανάγκες των 

αγροτών για πρόσβαση σε αυτή την πληροφόρηση. 

 Επόμενες μελέτες χρειάζεται να επικεντρωθούν στους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

χρήση του κινητού τηλεφώνου και επιπλέον, να εξετάσουν κατά πόσο οι υφιστάμενες 

παρεχόμενες υπηρεσίες και πρακτικές ικανοποιούν τις ανάγκες των Κύπριων αγροτών. 

 
Βιβλιογραφία 
 

Adamides, G., Stylianou, A., Kosmas, P., and Apostolopoulos, C. (2013). Factors Affecting 

PC and Internet Usage by the Rural Population of Cyprus, Agricultural Economics 

Review 14(1): 16-36. 

Adamides, G. (2014). Mobile phone applications for Agricultural Extension in Cyprus, in 

Mobile Phones for Agricultural Extension: Worldwide mAgri Innovations and 

Promise for Future, R. Saravanan (Ed), 225-243,New India Publishing Agency. 

Amponsah, W. (1995). Computer Adoption and Use of Information Services by North 

Carolina Commercial Farmers, Journal of Agricultural and Applied Economics, 

27: 565-576. 

Anandaraja, N, Rathakrishnan, T & Philip, H. (2006). Dissemination of Agricultural 

Technologies through Interactive Multimedia Compact Disc (IMCD): An inno-

vative Approach, Computers in Agriculture and Natural Resources. 

Aker, Jenny C. (2010). Information from Markets Near and Far: Mobile Phones and Agri-

cultural Markets in Niger, American Economic Journal. Applied Economics 2:  46-

59. 

Aker, Jenny C. (2011). Dial “A” for agriculture: a review of information and communica-

tion technologies for agricultural extension in developing countries, Agricultural 

Economics 42 (6): 631 – 647. 

Ascough II, JC, Hoag, DL, McMaster, GS & Frasier, WM, (2002). Computers in Agri-

culture. Computer Use and Satisfaction by Great Plains Producers: Ordered Logit 

Model Analysis, Agronomy Journal 94: 1263-1269. 

Ballantyne, P. G. (2009). Accessing, sharing and communicating agricultural information 

for development: Emerging trends and issues. [Online] Available: 

http://idv.sagepub.com/content/25/4/260.full.pdf+html [Accessed May 30, 2013] 

Batte, MT, Jones, E & Schnitkey, GD (1990). Computer Use by Ohio Commercial 

Farmers, American Journal of Agricultural Economics 72 (4): 935-945. 

http://idv.sagepub.com/


Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας 

 

- 490 - 

Batte, MT (2005), Changing computer use in agriculture: evidence from Ohio, Computers 

and Electronics in Agriculture 47: 1-13. 

BBC (British Broadcasting Corporation) (2002). Mobiles Find Right Price for Farmers. 

[Online] Available: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/2290540.stm European 

Commision (2008), Future networks and the internet. Indexing Broadband 

Performance. 

Cyprus Agricultural Payments Organization (CAPO). (2014) http://www.capo.gov.cy/capo/ 

capo.nsf/faq_gr/faq_gr?OpenDocument [Accessed online 20/9/2014] 

Gloy, B & Akridge, J (2000), Computer and internet adoption on large U.S. farms, Interna-

tional Food and Agribussiness Management Review 3: 323-338. 

Hoag, DL, Ascough II, JC & Frasier, WM (1999), Farm Computer Adoption in the Great 

Plains, Journal of Agricultural and Applied Economics 31: 57-67. 

Koutsouris, A. (2010). The emergence of the intra-rural digital divide: A critical review of 

the adoption of ICTs in rural areas and the farming community.  9th European 

IFSA Symposium, 4-7 July, Vienna. 

Madden, G & Coble-Neal, G. (2003), Internet use in rural and remote Western Australia, 

Telecommunication Policy 27: 253-266. 

Michailidis, A., Loizou, E., Nasts, S., and Mattas, K. (2010). Mobile Telephony as a change 

driver in rural areas. 118th seminar of the European Association of Agricultural 

Economists, Ljubljana, Slovenia 2010. 

Michailidis, A, Partallidou, M, Nastis, SA, Papadaki-Klavdianou, A & Charatsari, C. 

(2011), Who goes online? Evidence of internet use patterns from rural Greece, 

Telecommunication Policy 35 ( 4): 333-343. 

Michailidis, A., Loizou, E., Nastis, S.A., and Chatzitheoridis, F.  (2014). Mobile phone ap-

plications for Agricultural Extension in Greece, in Mobile Phones for Agricultural 

Extension: Worldwide mAgri Innovations and Promise for Future, R. Saravanan 

(Ed), 245-266, New India Publishing Agency. 

Ramirez, R. (2001), A model for rural and remote information and communication techno-

logies: a Canadian exploration, Telecommunication Policy 25: 315-330. 

Rashid, A. T., & Elder, L. (2009). Mobile phones and development: An Analysis of IDRC-

supported projects. The Electronic Journal of Information Systems in Developing 

Countries, 36. 

Statistical Service of Cyprus. (2012). Information and Communication Technologies (ICT) 

usage survey in households and by individuals.  

The International Communications Union (ITU), (2013). The World in 2013: ICT facts and 

figures. [Online] Available: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents /facts 

/ICTFactsFigures2013.pdf [Accessed May 29, 2013] 

Vanek, J., Jarolimek, J. & Šimek, P. (2008) Development of communication infrastructure 

in rural areas of the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská 

ekonomika),  54(3): 129-134. 

http://www.capo.gov.cy/
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/


Ενότητα 5:  Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση 

- 491 - 

Vanek, J., Kanska, E., Jarolimek, J. & Šimek, P. (2010). State and evaluation of informa-

tion and communication technologies development in agricultural enterprises in 

Czech Republic. Plant, Soil and Environment, 56(3): 143-147. 

Wade, R.H. (2004). Bridging the Digital Divide: new Route to Development or new Form 

of Dependency, in Social Study of Information and Communication Technology 

Innovation, Actors and Contexts, Avgerou, C. Ciborra, C, and Land, F. (eds), 185-

206. New York: Oxford University Press. 

Yamada, M., and Fukuda, Koichi. (2014). Mobile phone applications for Agricultural 

Extension in Japan, in Mobile Phones for Agricultural Extension: Worldwide 

mAgri Innovations and Promise for Future, R. Saravanan (Ed), 267-290. New 

India Publishing Agency. 

  



Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας 

 

- 492 - 

 

Κοινωνικές Αναπαραστάσεις για τον Γεωπόνο: 

Η περίπτωση της Ανθήλης Φθιώτιδας 
 

Ελένη Παππά 

Γεωπόνος (Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης), μεταπτυχιακή φοιτήτρια  

στο ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», ΜΕ.Κ.Δ.Ε. ΕΜΠ, Μέτσοβο,  

e-mail: humulus.lupulus26@gmail.com 

 

Αλέξανδρος Κουτσούρης 

Αν. Καθηγητής Γ.Π.Α., Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Ιερά Οδός 75,  

11855 Αθήνα, e-mail: koutsouris@aua.gr 

 

Περίληψη 
 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων για το 

επάγγελμα του γεωπόνου από την πλευρά γεωργών της κοινότητας Ανθήλης Φθιώτιδας. Η 

έρευνα πραγματοποιήθηκε με εις-βάθος συνεντεύξεις και καταρχάς αποκάλυψε τον πυρήνα 

των αναπαραστάσεων ο οποίος αφορά την παρουσία του γεωπόνου «στο χωράφι». Επι-

πλέον η έρευνα έδειξε την ύπαρξη ενός ιδεατού τύπου «πραγματικού» γεωπόνου ο οποίος 

ταυτίζεται με τους παλιούς κρατικούς γεωπόνους καθώς και τις σημαντικές αποκλίσεις των 

σημερινών γεωπόνων είτε του δημοσίου (γραφειοκράτες) είτε του ιδιωτικού τομέα 

(έμποροι) από τον εν λόγω ιδεατό γεωπόνο.  
 

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικές αναπαραστάσεις, γεωπόνοι, γεωργοί, Ανθήλη 

 

 

Abstract 
 

Social representations for the agronomist: 

The case of Anthili community, Phtiotis 

 

The current piece of work aims at exploring of the social representations (SR) concerning 

agronomists on the part of the farmers of the Anthili community. Based on data from in-

depth interviews it is shown that the nucleus of SR refers to the presence of agronomists in 

the fields. It was further shown that farmers hold an ideal SR for agronomists which 

coincides with past (public) extensionists as well as that contemporary agronomists either 

public (bureaucrats) or private (merchants) deflect from the ideal one. 
 

Key-words: social representations, agronomists, farmers, Anthili 
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Εισαγωγή 
  

Ενώ ο προσανατολισμός και ο ρόλος των Γεωργικών Εφαρμογών έχει απασχολήσει την 

έρευνα στην Ελλάδα (βλ. μεταξύ άλλων Koutsouris 1999, Alexopoulos et al 2009, Papa-

spyrou et al. 2009, Koutsouris 2104), οι έρευνες που αφορούν στο πώς οι ίδιοι οι γεωργοί 

«βλέπουν» τους γεωπόνους είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα είναι σχεδόν ανύ-

παρκτες. Εξαίρεση αποτελεί η έρευνα των Kaberis and Koutsouris (2012) στην Αιτωλο-

ακαρνανία σύμφωνα με την οποία οι «νέοι γεωργοί» της περιοχής αμφισβητούν τους γεω-

πόνους τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, τους μεν πρώτους ως γραφειο-

κράτες τους δε δεύτερους ως εμπόρους, καθώς κατά την άποψή τους εξυπηρετούν δικά 

τους συμφέροντα και όχι αυτά των γεωργών. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί, αξιοποιώντας τη 

θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων (Social Representation Theory – SRT) να πα-

ρέχει κάποιες πρώτες ενδείξεις για το πώς αντιλαμβάνονται οι γεωργοί τους σύγχρονους 

ρόλους των γεωπόνων (είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα). Υπό τις σημερινές 

συνθήκες, η τεκμηριωμένη ανάδειξη της βιωμένης πραγματικότητας των γεωργών όσον 

αφορά στο ρόλο των γεωπόνων, πέραν της συνεισφοράς στην επιστημονική γνώση, μπορεί 

να αξιοποιηθεί ως ‘προβληματισμός’ στο πλαίσιο των σχεδιαζόμενων (ή υλοποιούμενων) 

πολιτικών που ασκούνται στον αγροτικό χώρο. Ειδικότερα, στη χώρα μας, η κατάρρευση 

της Υπηρεσίας Γεωργικών Εφαρμογών (Koutsouris 1999, Alexopoulos et al 2009) έχει δη-

μιουργήσει ένα σοβαρό κενό στο Σύστημα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας/Πληροφό-

ρησης (Agricultural Knowledge & Innovation/Information System – AKIS, βλ. Κουτσού-

ρης 2004, Koutsouris 2014). Με δεδομένη λοιπόν την αδυναμία προσφοράς επαρκών 

υπηρεσιών (πληροφόρηση-ενημέρωση, συμβουλευτική, κατάρτιση), η κατανόηση πλευρών 

της ζήτησης εκ μέρους των γεωργών οι οποίοι αποτελούν το κεντρικό σημείο του Συστή-

ματος είναι κρίσιμης σημασίας. Στην παρούσα φάση, ο πρωτογενής τομέας θεωρείται ως 

ένας από τους πυλώνες της εξόδου της χώρας από την κρίση και μάλιστα διαμέσου της 

ανάδειξης και αξιοποίησης καινοτομιών, που με τη σειρά τους προϋποθέτουν τη σύμπραξη 

των ενδιαφερομένων (γεωργών, ερευνητών, γεωπόνων, επιχειρήσεων, κλπ.) στις αποκα-

λούμενες πλατφόρμες/συμπράξεις/επιχειρησιακές ομάδες καινοτομίας (Καν. 1305/2103). Η 

θεώρηση των γεωργών ως προς τους ρόλους των γεωπόνων και η συμπεριφορά απέναντί 

τους, και άρα οι δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας των δύο, θεωρητικά εγγύ-

τερων, πλευρών του Συστήματος αποκτά, κατά συνέπεια, ιδιαίτερη βαρύτητα (και) στο 

πλαίσιο των επιδιωκόμενων διατάξεων καινοτομίας που αποτελούν την αιχμή του δόρατος 

της νέας ΚΑΠ (2014-2020). 
  

 

Η θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων 
  

Η θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων (SRT) αναπτύχθηκε από τον Moscovici ως 

μια επέκταση του καθολικού και στατικού χαρακτήρα των «συλλογικών αναπαραστά-

σεων» του Ντυρκέμ (Καμπέρης 2001) στη βάση της έννοιας της γνωστικής πολυφασίας 

(cognitive polyfasia) του ότι δηλ. η καθημερινή θεώρηση των πραγμάτων μπορεί να 
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χαρακτηρίζεται από διαφορετικές, μερικές φορές αντίθετες, μορφές σκέψης (Höijer 2011). 

Σύμφωνα με τον Moscovici, μια κοινωνική αναπαράσταση, όρος πολυσήμαντος στο σταυ-

ροδρόμι της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, γίνεται κατανοητή ως η συλλογική επε-

ξεργασία ενός «κοινωνικού αντικειμένου» η οποία αποσκοπεί στη συμπεριφορά και την 

επικοινωνία (Wagner et al. 1999). Επισημαίνεται μάλιστα ότι ένα κοινωνικό αντικείμενο 

(αντικείμενο, πρόσωπο ή γεγονός) είναι κοινωνικό όχι δυνάμει κάποιων έμφυτων χαρακτη-

ριστικών του αλλά του τρόπου με τον οποίο τα άτομα συνδέονται μαζί του και καθίσταται 

κοινωνική πραγματικότητα δυνάμει της αναπαράστασης που έχει γι’ αυτό η κοινωνική 

ομάδα. Κατά τον Moscovici (1973, σ. xi), «το αντικείμενο τοποθετείται στο πλαίσιο μιας 

δραστηριότητας καθώς είναι αυτό που είναι επειδή κατά ένα μέρος θεωρείται από το άτομο 

ή την ομάδα ως μια επέκταση της συμπεριφοράς τους». Ο πλέον διαδεδομένος ορισμός των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων είναι ότι αυτές αφορούν σε «ένα σύστημα αξιών, ιδεών και 

πρακτικών με διπλή λειτουργία: πρώτον, να εγκαθιδρύσει μια τάξη η οποία θα καταστήσει 

δυνατό τον προσανατολισμό των ατόμων στον υλικό και κοινωνικό κόσμο και την 

‘κατοχή’ του, και δεύτερον, να καταστήσει δυνατή την επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας 

κοινότητας παρέχοντάς τους ένα κώδικα για τις κοινωνικές ανταλλαγές και ένα κώδικα για 

την αδιαμφισβήτητη κατονομασία και ταξινόμηση διαφόρων όψεων του κόσμου τους και 

της ατομικής και ομαδικής ιστορίας τους» (Moscovici, 1973, σ. xiii). 

 Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις διαφέρουν από έννοιες της κοινωνιολογίας όπως η 

ιδεολογία, η επιστήμη και η κοσμοαντίληψη οι οποίες αφενός είναι πολύ γενικές ώστε να 

λαμβάνουν υπόψη την κοινωνικο-πολιτιστική ειδικότητα μιας αναπαράστασης ως μιας 

μορφής ιδιαίτερης γνώσης που αφορά σε μια συγκεκριμένη ομάδα και αφετέρου αδυνατούν 

να συλλάβουν την ψυχολογική οργάνωση της κοινωνικά παραχθείσας γνώσης. Παράλλη-

λα, επίσης διαφέρουν από έννοιες της ψυχολογίας όπως η γνώμη, η στάση ή το στερεότυπο 

που περιγράφουν βραχυχρόνιες αποκρίσεις σε αντικείμενα, ανεξαρτήτως των κοινωνικών 

δρώντων και των προθέσεών τους (Voelklein and Howarth 2005). Οι κοινωνικές αναπαρα-

στάσεις βοηθούν τα άτομα να βρουν νόημα στον κόσμο και να αλληλεπιδρούν καθώς είναι 

τρόποι πρακτικής σκέψης προσανατολισμένης προς την επικοινωνία, την κατανόηση και τη 

διαχείριση του κοινωνικού περιβάλλοντος, υλικού ή ιδεατού. Σύμφωνα δε με τους Wagner 

et al. (1999, σ. 96), «μια κοινωνική αναπαράσταση είναι οι συνολικές σκέψεις και αισθή-

ματα που εκφράζονται στη λεκτική και φανερή συμπεριφορά των δρώντων η οποία συνι-

στά ένα αντικείμενο για μια κοινωνική ομάδα». Η κοινωνική καταγωγή των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων συνεπάγεται ότι πρόκειται για προϊόντα διαπραγμάτευσης - βασίζονται 

δηλαδή στη συλλογική συμφωνία και σε μια ιστορία αλληλεπιδράσεων. Περαιτέρω, η 

κοινωνική αναπαράσταση είναι ένα ‘ολοκληρωμένο’ μέρος της καθημερινής πρακτικής ως 

ένα αδιαχώριστο σύμπλοκο σκέψης και συμπεριφοράς. Τέλος, οι κοινωνικές αναπαραστα-

σεις αντανακλούν την ιστορία μιας κοινωνικής πρακτικής: διαμορφώνονται και αναδιαμορ-

φώνονται εντός της κοινωνικής πρακτικής (Raudsepp 2005). 

 Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις συγκροτούνται στη βάση του περιεχομένου και της 

δομής τους. Επιπλέον, το σύνολο των στοιχείων που τη συγκροτούν είναι οργανωμένο και 

ιεραρχημένο. Η κοινωνική αναπαράσταση αποτελείται από δυο δομικούς συνθέτες: τον 
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κεντρικό πυρήνα και τα περιφερειακά στοιχεία που ενώ λειτουργούν ως ολότητα 

ταυτόχρονα το καθένα έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο. Κάθε αναπαράσταση είναι οργανωμένη 

γύρω από ένα κεντρικό πυρήνα που αποτελείται από ένα ή μερικά στοιχεία που δίνουν 

στην αναπαράσταση τη σημασία της και αποκαλύπτουν τη φύση ολόκληρης της αντίληψης 

για το υπό εξέταση αντικείμενο (Flament 1996). Ο κεντρικός πυρήνας αποτελεί αφενός τη 

σταθερή βάση γύρω από την οποία συγκροτείται το σύνολο της αναπαράστασης και αφετέ-

ρου το πιο σταθερό, συνεκτικό στοιχείο της αναπαράστασης (Moliner 1996). Ο πυρήνας 

είναι τόσο κομβικός ώστε εάν αμφισβητηθεί η αξιοπιστία ενός από τα στοιχεία που τον 

συγκροτούν, θα καταρρεύσει η αναπαράσταση στο σύνολό της. Ο μετασχηματισμός του 

πυρήνα συνεπάγεται, άρα, την αποδόμηση της συγκεκριμένης αναπαράστασης και την 

απόδοση μιας τελείως διαφορετικής σημασίας στο σύνολο της αναπαράστασης (de Sa 

1996). Περαιτέρω, γύρω από τον κεντρικό πυρήνα οργανώνονται τα περιφερειακά στοιχεία 

που περιέχουν επιλεγμένες και ερμηνευμένες πληροφορίες, καθώς επίσης διάφορες κρίσεις 

για το αντικείμενο, στερεότυπα, πεποιθήσεις και σχήματα. Πρόκειται για το μέρος των πε-

ριεχομένων της αναπαράστασης που επιτελεί τη διασύνδεση και διαμεσολάβηση μεταξύ 

αναπαράστασης και πραγματικότητας συνδέοντας το κέντρο της αναπαράστασης με την 

ποικιλομορφία των καταστάσεων και τις εκάστοτε περιστάσεις. Τα περιφερειακά στοιχεία, 

επιπλέον, επιτελούν αμυντικές λειτουργίες για το σύστημα της αναπαράστασης και ενσω-

ματώνουν (σε αντίθεση με τον πυρήνα) ένα βαθμό αντιφάσεων, δρώντας προστατευτικά ως 

προς τον πυρήνα. Συνεπώς, το πλαίσιο των περιφερειακών στοιχείων αναπτύσσεται η 

διαφορετικότητα και η «ατομικότητα» των ατόμων, δηλ. άτομα που μοιράζονται την ίδια 

αναπαράσταση (τον ίδιο κεντρικό πυρήνα) μπορούν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις και 

ποικιλότητα στην πρόσληψή της γεγονός που οφείλεται στα περιφερειακά στοιχεία. 

Πρόκειται επομένως για το πιο ευέλικτο τμήμα της αναπαράστασης που επιτρέπει την 

ανάπτυξη της ατομικότητας στο πλαίσιο του συλλογικού (έναντι του κεντρικού πυρήνα) 

καθώς επίσης και μια, έως ενός σημείου, ετερογένεια περιεχομένου και συμπεριφοράς στο 

πλαίσιο της αναπαράστασης (Abric 1996α). 
  

 

Σκοπός και μεθοδολογικό πλαίσιο 
  

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων για το 

επάγγελμα του γεωπόνου, δηλαδή στη διερεύνηση της κοινωνικής συγκρότησης και αξιο-

λόγησης της επαγγελματικής κατηγορίας των γεωπόνων και του ρόλου τους, από την πλευ-

ρά γεωργών της κοινότητας Ανθήλης Φθιώτιδας. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται να απα-

ντηθούν δύο σημαντικά ερωτήματα: α) ποια είναι η κοινωνική αναπαράσταση του γεωπό-

νου την οποία διαμοιράζονται οι γεωργοί της Ανθήλης και β) πώς οι αναπαραστάσεις των 

γεωργών για το γεωπόνο επιδρούν και καθορίζουν τις γεωργικές πρακτικές, την εφαρμογή 

ή μη των συμβουλών των γεωπόνων και την κοινωνική σχέση και επαφή τους στην 

καθημερινότητα. Η ανίχνευση των κοινωνικών αναπαραστάσεων αποτελεί ένα σημαντικό 

εργαλείο επεξήγησης των διομαδικών σχέσεων και των κοινωνικών πρακτικών όπως 

επίσης της εκλογίκευσης, δικαιολόγησης και νομιμοποίησής τους. 
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Ζητήματα μεθόδου και επιλογή μεθοδολογίας  
  

Η επιλογή της μεθοδολογίας καθορίζεται από το θεωρητικό σύστημα το οποίο υποστηρίζει 

και αιτιολογεί την έρευνα. Δεδομένου ότι ως κοινωνική αναπαράσταση έχει οριστεί ένα 

σύνολο περιεχομένων οργανωμένων γύρω από μια κεντρική σημασία, η ανάλυσή της 

απαιτεί τη γνώση των βασικών συνθετικών της στοιχείων (Abric 1996β). Κατά συνέπεια, η 

ακολουθούμενη μεθοδολογία πρέπει να οδηγεί στον εντοπισμό: α) του συνόλου των 

στοιχείων που αποτελούν το περιεχόμενο της αναπαράστασης και β) της δομής της, δηλ. 

των σχέσεων των περιεχομένων μεταξύ τους καθώς και του κεντρικού της πυρήνα. Ο 

εντοπισμός της φύσης των σχέσεων μεταξύ των περιεχομένων και η ιεράρχησή τους ως 

προς τη σημασία τους θα αναδείξει τα κεντρικά στοιχεία και θέματα που αποτελούν το 

σκελετό της αναπαράστασης. Η μεθοδολογία που ακολουθείται στην παρούσα εργασία 

συνδυάζει τα οφέλη δύο ερευνητικών μεθόδων της Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου 

(Π.Α.Π) και της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου (Κ.Α.Λ.). Ο συνδυασμός αυτός συμβάλλει 

στην πληρέστερη διερεύνηση και διεξοδικότερη ανίχνευση των βασικών παραμέτρων που 

απαιτούνται για την αποκρυστάλλωση της κοινωνικής αναπαράστασης. Συγκεκριμένα, η 

μεν Π.Α.Π. συμβάλλει στην ανάδυση των περιεχομένων της αναπαράστασης η δε Κ.Α.Λ. 

των σχέσεων των περιεχομένων, δημιουργώντας έτσι τη δομή της αναπαράστασης. Στην 

πράξη δηλ., μέσω της Κ.Α.Λ. εντοπίζονται οι σχέσεις μεταξύ των θεμάτων της Π.Α.Π. Η 

Π.Α.Π. προσφέρει ένα εξαντλητικό περιγραφικό φάσμα θεμάτων που διευκολύνει στη 

συνέχεια τις εις βάθος αναλύσεις, την κριτική επιχειρηματολογία και τη σύνδεση των ευρη-

μάτων με το κοινωνικό πλαίσιο που τα παρήγαγε (Παγκουρέλια & Παπαδοπούλου 2009). 
  

 

Μέθοδοι συλλογής δεδομένων 
  

Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας διεξήχθη σειρά εις βάθος συνεντεύξεων στη 

βάση οδηγού συνέντευξης. Ο οδηγός της συνέντευξης καταρτίστηκε σε συνάρτηση με τη 

θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων όσον αφορά στα βασικά περιεχόμενα, τις 

αναζητούμενες σχέσεις και διαστάσεις που χρειάζονται για να διαρθρωθεί μετέπειτα, μέσω 

της ανάλυσης, το οικοδόμημα της αναπαράστασης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 18 συνε-

ντεύξεις με αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων της κοινότητας Ανθήλης Φθιώτιδας. Το 

πραγματολογικό υλικό συγκεντρώθηκε με τη βοήθεια μαγνητόφωνου και, στη συνέχεια, 

απομαγνητοφωνήθηκε και αποτέλεσε το συνολικό υλικό της ανάλυσης (βλ. Payne 2007). 
  

 

Αποτελέσματα 
  

Από την ανάλυση του πραγματολογικού υλικού προέκυψε μια τυπολογία γεωπόνων με δια-

κριτά μεταξύ τους χαρακτηριστικά (ιδιώτης γεωπόνος, παλιός κρατικός γεωπόνος, νέος κρα-

τικός γεωπόνος, ιδεατός γεωπόνος). Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δύο «ακραίοι» τύποι 

(ιδεατός γεωπόνος – ιδιώτης γεωπόνος) όπως αυτοί προέκυψαν από την ανάλυση των συνε-

ντεύξεων ενώ ακολουθεί συνοπτική αναφορά στον τρίτο τύπο (νέος κρατικός γεωπόνος). 
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Ο ιδεατός γεωπόνος, ο ρόλος του και τα κριτήρια αξιολόγησής του 
  

Η καθαυτή ιδιότητα του γεωπόνου και του ρόλου του υπόκειται σε κάποια αξιολογικά 

κριτήρια τα οποία στο σύνολο τους δομούν μια ιδεατή εικόνα ως προς το «ποιός θα έπρεπε 

να είναι» ο πραγματικός γεωπόνος και ο ρόλος του στη συνείδηση των γεωργών. Η εικόνα 

αυτή φάνηκε να είναι ιδιαίτερα ισχυρή και σταθερή, εντός του πληθυσμού-στόχου, χωρίς 

ιδιαίτερες αποκλίσεις. Περαιτέρω, στη βάση αυτής της εικόνας και των σχετικών κριτη-

ρίων αξιολογείται ο κάθε ένας τύπος από την αναδυόμενη τυπολογία των γεωπόνων. Ο 

ιδεατός γεωπόνος και τα σχετικά αξιολογικά κριτήρια φαίνεται να πηγάζουν από την ιστο-

ρική σχέση που οικοδόμησαν οι παλαιοί κρατικοί γεωπόνοι με τον αγροτικό πληθυσμό: ο 

ιδεατός γεωπόνος και οι παλαιοί κρατικοί γεωπόνοι έχουν την ίδια πρόσληψη. 

 Τα γενικά χαρακτηριστικά του ιδεατού γεωπόνου έχουν, σύμφωνα με τους γεωργούς, 

ως εξής: α) Ο γεωπόνος δουλεύει στους αγρούς. Η πιο κεντρική και συνεκτική εικόνα του 

ιδεατού γεωπόνου δεν είναι άλλη από του γεωπόνου που βρίσκεται και δουλεύει στους 

αγρούς. Ο αγρός αποτελεί το πραγματικό και μοναδικό αναγνωρισμένο πεδίο δουλείας του 

γεωπόνου. β) Η παρουσία του είναι συχνή και συνεχής. Οι γεωργοί επιζητούν τη συνεργα-

σία σε όλη τη διάρκεια ενός κύκλου εργασιών τον οποίο ξεκινούν και ολοκληρώνουν μαζί 

με το γεωπόνο. Η ύπαρξη συνέχειας φάνηκε επίσης ότι γεννά σχέσεις εμπιστοσύνης. γ) Ο 

γεωπόνος πρέπει να είναι προσιτός και διαθέσιμος - ειδικά όταν υπάρχει ανάγκη. Οι γεωρ-

γοί έχουν ανάγκη να ξέρουν πως σε οριακές περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις προβλημάτων ο 

γεωπόνος θα είναι κοντά τους - και στις επείγουσες περιπτώσεις χωρίς καθυστέρηση, 

γεγονός που τούς κάνει να αισθάνονται ασφάλεια. 

 Ειδικότερα, το κατά πόσο ο γεωπόνος ασκεί τη δουλεία του στον αγρό, «πάνω» στην 

καλλιέργεια, συνδέεται και κρίνει τα παρακάτω: α) Την εμπειρία. Η εμπειρία που έχει ο 

γεωπόνος είναι κεντρικό αξιολογικό κριτήριο αναγνώρισης του πραγματικού γεωπονικού 

ρόλου. Η πανεπιστημιακή γνώση για να ολοκληρωθεί - και μαζί της ο γεωπόνος, πρέπει να 

συνδεθεί με την πρακτική στον αγρό για να αποκτηθεί εμπειρία, αφού χωρίς αυτή θεω-

ρείται πως οι γεωπόνοι δεν είναι ικανοί να βοηθήσουν τους γεωργούς. Οι τεχνικές γνώσεις 

του γεωπόνου πρέπει να αποδεικνύονται στην πράξη και ταυτόχρονα να δίνουν κάποιο 

απτό αποτέλεσμα προς όφελος του γεωργού. β) Τη σχέση μεταξύ γεωπόνων και γεωργών. 

Η άμεση επαφή του γεωργού με το γεωπόνο στο χωράφι δημιουργεί ένα σύνολο από θετικά 

συναισθήματα αφού γεννά σχέσεις εμπιστοσύνης, ενδιαφέροντος και φιλικών αισθημάτων. 

Στο ιδεατό επίπεδο, ο γεωπόνος είναι συνεργάτης και συνοδοιπόρος του γεωργού. Επι-

πλέον, η προσωπική επαφή γεννά στους γεωργούς την αίσθηση πως ο γεωπόνος συνδέεται 

μαζί τους και γνωρίζει την πραγματικότητά τους, ότι αποκτά δηλαδή μια πιο βιωματική 

σχέση μαζί τους και έτσι μπορεί να τους καταλάβει καλύτερα αλλά και να ενδιαφερθεί πε-

ρισσότερο. γ) Την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της εγκυρότητας των συμβουλών. Η πα-

ρουσία του γεωπόνου στον αγρό αυξάνει την ισχύ και την εμπιστοσύνη σε οποιαδήποτε 

συμβουλή αφού αυτή κρίνεται ως προϊόν εξέτασης και άμεσης παρατήρησης. Οποιαδήποτε 

κατεύθυνση ή οδηγία προς το γεωργό μετά από τέτοια εξέταση αποκτά βάρος και εγκυρό-

τητα. Αντίθετα, μια συμβουλή από μακριά, χωρίς επαφή με τον αγρό δεν αξιολογείται ως 
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πραγματική βοήθεια. δ) Την όρεξη, το μεράκι και την αγάπη για το αντικείμενο. Ο ιδεατός 

γεωπόνος «αγαπάει τη δουλεία του» και αυτό αντανακλάται στην ποιότητά της και κρίνει 

την προσφορά του, αφού αυτός ο γεωπόνος είναι πιο ενεργός, ασχολείται, ενημερώνεται 

και ενδιαφέρεται, και είναι διατεθειμένος «να δουλέψει πολύ». ε) Την υπευθυνότητα και τη 

συναίσθηση του ρόλου και της αποστολής. Βασική απαίτηση από την πλευρά των γεωργών 

είναι οι γεωπόνοι να έχουν συναίσθηση της ευθύνης της δουλειάς τους καθώς τις συνέπειες 

κάθε συμβουλής ή παρέμβασής τους, τελικά, τις επωμίζεται ο γεωργός. Ο ιδεατός γεωπό-

νος έχει ως αποστολή του την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του γεωργού - και με αυτή 

την προοπτική σπουδάζει και εργάζεται. Εδώ εμπλέκεται επίσης και το θέμα των κίνητρων 

του γεωπόνου, αφού οι γεωργοί έχουν ανάγκη κάποιον τον οποίο θα εμπιστεύονται. στ) 

Την άριστη γνώση. Ο ιδεατός γεωπόνος ξέρει παρά πολύ καλά το αντικείμενο της δουλειάς 

του - είναι άριστος γνώστης των καλλιεργειών. Επιπλέον, οι γνώσεις αυτές πρέπει να 

«μεταφραστούν» στην πράξη και να σηματοδοτούν μια πραγματική διαφορά σε σχέση με 

τις προϋπάρχουσες γνώσεις των γεωργών, εξ ου και ορισμένοι γεωργοί αξιολογούν πολύ 

θετικά τους γεωπόνους που είναι και οι ίδιοι καλλιεργητές. 

 Πολύ ενδιαφέρουσα είναι επίσης μια συμβολική προσωποποίηση-παραλληλισμός 

μεταξύ γεωπόνου και γιατρού. Οι παραγωγοί ανέφεραν το γεωπόνο ως «γιατρό» ή «γιατρό 

των φυτών», ρόλο σαφώς διακριτό από εκείνο του «φαρμακοποιού» τον οποίο σήμερα 

προσωποποιεί ο ιδιώτης γεωπόνος (βλ. παρακάτω). Ο «γιατρός-γεωπόνος» εξετάζει με την 

ίδια παρουσία του το αντικείμενο της εξέτασης, βγάζει πόρισμα, συμβουλεύει, κατευθύνει, 

συνταγογραφεί και έπειτα παραπέμπει σε κάποιον άλλο («φαρμακοποιό») για την αγορά 

των εφοδίων. Επιπλέον, για τους γεωργούς η ιδεατή σχέση με το γεωπόνο είναι αυτή της 

συνεργασίας. Η σχέση αυτή δεν νοείται ως μονοδιάστατη ή ως σχέση εξάρτησης από το 

γεωπόνο. Στην ιδεατή τους σχέση ο γεωργός και ο γεωπόνος συνιστούν ένα αδιάρρηκτο 

κρίκο, συνεργάζονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών 

σχετικά με την καλλιέργεια θεωρείται πως δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Η έκφραση «ο 

αγρότης είναι πρακτική και ο γεωπόνος είναι επιστήμη» αποτελεί το σχήμα που οργανώνει 

πολλά στοιχεία της ιδεατής σχέσης και εξηγεί την ανάγκη  μη διαχωρισμού τους. 

 Η φύση της γεωργικής δραστηριότητας, η εμπλοκή με βιολογικούς οργανισμούς σε 

μη ελεγχόμενες συνθήκες αγρού, σύμφωνα με τους γεωργούς, καθιστά το γεωπόνο πάντοτε 

αναγκαίο και χρήσιμο και ουδείς διέκρινε κάποια πιθανότητα εξάλειψης της αναγκαιότητας 

αυτής στο μέλλον. Κατέστη, δηλαδή, σαφές ότι σήμερα το πρόβλημα εστιάζεται στη 

στρεβλή πορεία του γεωπονικού κλάδου τα τελευταία χρόνια, ήτοι την απομάκρυνση από 

το γεωργό και από το ρόλο του, ουδείς όμως αμφισβήτησε την καθαυτή αναγκαιότητα του 

επαγγέλματος. Η αναγκαιότητα του γεωπόνου δεν συνεπάγεται ότι οι γεωργοί δεν μπορούν 

να καλλιεργήσουν χωρίς αυτόν, πλην όμως θεωρούν ότι χωρίς γεωπόνο δεν καλλιεργούν 

σωστά και υπεύθυνα. Η αναγκαιότητα του γεωπόνου μεγιστοποιείται όμως εκεί όπου η 

πείρα των γεωργών δεν βοηθάει ή δημιουργεί αμφιβολίες, όπως σε οριακές καταστάσεις, 

σε νέα προβλήματα και εναλλακτικές καλλιέργειες. Συνοψίζοντας, η πραγματική φύση της 

σημασίας και της ανάγκης για γεωπόνο έγκειται: α) στην ενημέρωση για ό,τι καινούριο 

κυκλοφορεί σε εισροές, τεχνολογία και τεχνικά θέματα, β) στο ότι με τη συνδρομή του 
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γεωπόνου ο γεωργός καλλιεργεί σωστά και υπεύθυνα γ) στο γεγονός ότι με το γεωπόνο 

δίπλα του ο γεωργός αισθάνεται σίγουρος και  ασφαλής, δ) στο ότι στη δύσκολη στιγμή και 

εκεί όπου η εμπειρία δεν βοηθάει μόνο ο γεωπόνος μπορεί να δώσει λύσεις, και ε) στην 

ίδια τη φύση της γεωργικής δραστηριότητας, που εμπλέκεται πάντα με αβέβαιους 

παράγοντες, οπότε μια υπεύθυνη, επιστημονική γνώμη κρίνεται ως απαραίτητη. 
  

 

Ο ιδιώτης γεωπόνος - ιδιοκτήτης καταστήματος αγροεφοδίων 
  

Τα χαρακτηριστικά που οι γεωργοί αποδίδουν στον ιδιώτη γεωπόνο, κάτοχο καταστήματος 

αγροτικών εφοδίων, αντιφάσκουν με το σύνολο των παραπάνω ιδεατών ρόλων, χαρακτηρι-

στικών και των κριτηρίων αναφοράς που έχουν για τον πραγματικό γεωπόνο. Από την επι-

τόπια έρευνα προέκυψε ότι τα βασικά χαρακτηριστικά του ιδιώτη γεωπόνου έχουν ως εξής: 

α) Έμπορος – μαγαζάτορας – επιχειρηματίας. Η βασική ιδιότητα που οι γεωργοί προσδί-

δουν και αναγνωρίζουν στον ιδιώτη γεωπόνο είναι αυτή του επιχειρηματία-μαγαζάτορα-

εμπόρου που λειτουργεί με καθαρά εμπορική-πελατειακή λογική, και όχι του πραγματικού 

γεωπόνου. Ο βασικός ρόλος του ιδιώτη γεωπόνου, κατά τους γεωργούς, είναι στενός και 

περιορίζεται στην πώληση εισροών. Ο συμβουλευτικός του ρόλος είναι περιορισμένος έως 

ανύπαρκτος, οι συμβουλές δίνονται «πίσω από τον πάγκο» ή από το τηλέφωνο και 

αφορούν είτε σε «πρόχειρες» συμβουλές (χωρίς επιτόπια παρατήρηση, ανάλυση εδάφους, 

κ.λπ.) είτε σε θέματα που ήδη γνωρίζουν οι αγρότες, όπως για παράδειγμα οδηγίες χρήσης 

των φαρμάκων. β) Φαρμακοποιός. Ο ιδιώτης ταυτίζεται με τον φαρμακοποιό-έμπορο φάρ-

μακων χωρίς άλλο ρόλο. Ο παραλληλισμός αυτός προκαλεί επιπλέον ανησυχίες από τη 

στιγμή που η φυτοπαθολογική διάγνωση και η πώληση σκευασμάτων ταυτίζεται στο ίδιο 

πρόσωπο. γ) Μεσάζοντας των εταιριών. Ο ιδιώτης γεωπόνος συνεργάζεται με εταιρίες και 

ταυτίζεται με τα συμφέροντά τους, είναι ο μεσάζων τους στον αγροτικό χώρο, δουλεύοντας 

για τα κέρδη της εταιρίας με την οποία συνεργάζεται. Προσπαθεί να προωθήσει συγκεκρι-

μένα προϊόντα των εταιριών και το ατομικό του συμφέρον συμπλέει με τα συμφέροντα της 

εταιρίας. Αυτό το γεγονός πολώνεται ως προς τα συμφέροντα των γεωργών, οι οποίοι 

θεωρούν πως δεν μπορείς να τα υπηρετείς όταν υπηρετείς μια εταιρία. Κατά συνέπεια, τα 

κίνητρα που  αποδίδονται από τους γεωργούς στον ιδιώτη γεωπόνο είναι το ατομικό κέρδος 

και το συμφέρον. Η επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος είναι μια μη μεμπτή, από μόνη 

της, επιδίωξη, η βασική διάσταση όμως που αλλάζει την πρόσληψή του ως προς τον ιδιώτη 

γεωπόνο είναι ότι αυτό επιδιώκεται εις βάρος του γεωργού. Από την άλλη, ενώ ο 

εμπορικός ρόλος είναι αποδεκτός αμφισβητείται όταν είναι ο μοναδικός. Σύμφωνα με τους 

γεωργούς, μοναδική επιδίωξη των ιδιωτών γεωπόνων είναι να πουλήσουν χωρίς κάποια 

ανταπόδοση σε όφελος του γεωργού, όπως π.χ. να ασκήσουν ταυτόχρονα έναν συμβουλευ-

τικό και επιμορφωτικό ρόλο και μάλιστα σε ένα ουσιαστικό επίπεδο.  

 Η στάση και η συμπεριφορά του ιδιώτη γεωπόνου απέναντι στους γεωργούς απορρέει 

άμεσα από τις παραπάνω παραδοχές και σχέσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τους γεωργούς, ο 

ιδιώτης γεωπόνος: α) επιδιώκει να πουλήσει το φάρμακο της εταιρείας με την οποία συνερ-

γάζεται και όχι αυτό που ζητάει ή χρειάζεται ο γεωργός, β) δίνει λάθος ή αναπο-
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τελεσματικό ή περιττό σκεύασμα «για να ξαναπουλήσει», γ) αυξάνει τις τιμές κάθε χρόνο 

(ως προς τη διαμόρφωση των τιμών, άλλοι τους αντιμετωπίζουν ως αποδέκτες τιμών και 

άλλοι ως ενεργούς διαμορφωτές τους, είτε από μόνους τους είτε σε συνεργασία με τις 

εταιρίες), δ) ισχυρίζεται πως τελείωσε το φθηνό σκεύασμα και προωθεί το πιο ακριβό και 

ε) αποκρύπτει τη δυνατότητα επίλυσης κάποιων προβλημάτων χωρίς επεμβάσεις με αγρο-

χημικά. Ο ιδιώτης γεωπόνος «δεν θα έρθει να εξετάσει και να δει εάν πραγματικά χρειά-

ζεται μια επέμβαση, αλλά πουλάει». Περαιτέρω, όσον αφορά τον «ερχομό» ή μη των γεω-

πόνων στα χωράφια των πελατών τους, η πλειοψηφία των γεωργών ανέφερε πως ο ιδιώτης 

γεωπόνος θα έρθει στο χωριό ή στο χωράφι στις παρακάτω περιπτώσεις: α) με όρους 

γνωριμιών, δηλαδή στους φίλους, στους συγγενείς και στους γνωστούς του, β) όταν είναι 

νέος στο επάγγελμα και ψάχνει πελατεία στα χώρια - και πριν πλουτίσουν και αποκοπούν 

τελείως από το γεωργό, γ) όταν πρόκειται να διαφημίσει και προωθήσει νέα προϊόντα των 

εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται, και δ) στους μεγάλους παραγωγούς. Υπάρχει δηλαδή, 

κατά τους γεωργούς, διακριτική μεταχείριση του γεωργικού πληθυσμού ανάλογα με τα 

αναμενόμενα κέρδη: από το γεωργό που έχει μεγάλη έκταση ο ιδιώτης κερδίζει περισσό-

τερα αφού πουλάει πολλαπλάσιες ποσότητες αγροεφοδίων σε σχέση με τον μικροκαλ-

λιεργητή και κατά συνέπεια, στον μεγαλογεωργό θα κάνει και περισσότερες εξυπηρετήσεις 

(θα έρθει στο χωράφι του, θα τον συμβουλεύσει, θα τού κάνει καλύτερη τιμή και εξυπηρε-

τήσεις πληρωμής γιατί τον θεωρεί φερέγγυο). Σε κάθε άλλη περίπτωση, σύμφωνα με την 

πλειοψηφία των γεωργών, ο ιδιώτης γεωπόνος δεν θα έρθει στο χωράφι τους - ούτε μόνος 

του ούτε εάν το ζητήσουν, ή εάν, τελικά, έρθει κάποιος, αυτός θα είναι ένας εργαζόμενος 

στο κατάστημα γεωπόνος που συνήθως ασχολείται με τις πωλήσεις, χωρίς δηλαδή εμπειρία 

από τον αγρό και τις καλλιέργειες, όποτε, στην πραγματικότητα, οι γεωργοί δεν μπορούν 

να βασιστούν σε αυτόν. Από την άλλη, σε περίπτωση προβλημάτων ο γεωπόνος θα καθυ-

στερήσει να έρθει όποτε τίθεται σε κίνδυνο η ίδια τους η παραγωγή - ή όταν έρθουν έχουν 

ήδη πάθει μεγάλη ζημία. 

 Αυτή η, πιθανώς αμφίπλευρα, αντιληπτή εμπορική σχέση και η παγιωμένη στη συνεί-

δηση του δεδομένου πληθυσμού πρόσληψη του ιδιώτη γεωπόνο και του ρόλου του, έχει 

κατά τεκμήριο δημιουργήσει ένα πλαίσιο που αποκλείει, με το πέρασμα των ετών, άλλους 

ρόλους (συμβουλευτικό, κ.α.). Ούτε ο γεωργός θα προστρέξει σε αυτόν για συμβουλές 

ούτε, πιθανώς, ο γεωπόνος, με τον καιρό, αντιλαμβάνεται την εργασία του με ρόλους πέραν 

του παγιωμένου ρόλου της παροχής εφοδίων και των οδηγιών εφαρμογής τους. Όπως 

γίνεται φανερό από τα παραπάνω, ο δεδομένος πληθυσμός έχει μια αρνητική εικόνα για 

τον ιδιώτη γεωπόνο, τα κίνητρα και τη συμπεριφορά του. Από την άλλη όμως, είναι η μο-

ναδική πηγή παροχής των αναγκαίων για την παραγωγική τους διαδικασία εφοδίων. Αυτό, 

δημιουργεί στους γεωργούς ένα αίσθημα εξάρτησης καθώς δεν μπορούν να τον παρα-

κάμψουν. Ορισμένοι γεωργοί μάλιστα πιστεύουν πως η εκμετάλλευση που υφίστανται 

στηρίζεται πάνω στην επίγνωση αυτής της εξάρτησης: ο γεωπόνος ξέρει πως είναι ανα-

γκαίος και για αυτό μπορεί να αυθαιρετεί με τα εφόδια και τις τιμές τους. 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, η αξιολόγηση του ρόλου και της προσφοράς του ιδιώτη 

γεωπόνου επικεντρώνονται στα παρακάτω σημεία: α) Μη αναγνώριση ή αμφισβήτηση της 
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ιδιότητας του πραγματικού γεωπόνου. Η παγίωση μιας καθαρά εμπορικής σχέσης στο 

πλαίσιο της οποίας ο συμβουλευτικός ρόλος του γεωπόνου στον αγρό έχει εκλείψει, 

θεωρείται από τους γεωργούς ως ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του πραγματικού γεωπόνου. 

β) Έλλειμμα γνώσεων και απειρία. Συχνές ήταν οι αναφορές των γεωργών σε ελλείψεις 

γνώσεων εκ μέρους της πλειοψηφίας των ιδιωτών γεωπόνων πάνω στις καλλιέργειες και 

την απειρία τους σε συνθήκες αγρού, γεγονός που αποδίδεται στην αποκοπή των ιδιωτών 

γεωπόνων από τον ουσιαστικό τους ρόλο, όποτε αφενός δεν ενημερώνονται (αλλά ούτε και 

ενδιαφέρονται να μάθουν) ενώ αφετέρου ούτε έμπειροι είναι - όντας μακριά από τους 

αγρούς. γ) «Έχει και ξέρει» την τεχνολογία. Στον ιδιώτη γεωπόνο αναγνωρίζεται ότι είναι 

ενημερωμένος και γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον τη σύγχρονη τεχνολογία  και τα 

σκευάσματα που αφορούν στις καλλιέργειες. δ) «Δεν αγαπούν τη δουλεία τους» και δεν 

ασχολούνται με αυτή. Αναφορές υπήρξαν στο ότι οι ιδιώτες γεωπόνοι δεν αγαπούν τη 

δουλεία τους, παράμετρος που επεξηγεί μέρος των συμπεριφορών τους και το πώς οι ίδιοι 

αντιλαμβάνονται το ρόλο τους. 

 Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι ότι, καταρχάς, ο ιδιώτης γεωπόνος δεν θεω-

ρείται ότι προσφέρει στους γεωργούς κάτι ουσιαστικό και σημαντικό, οπότε «δεν βοηθούν», 

ενώ αντίθετα, σε κάποιες περιπτώσεις (τις χειρότερες) τους βλάπτουν. Οι γεωργοί φαίνεται 

πως έχουν παγιώσει συγκεκριμένες πρακτικές απέναντι στον ιδιώτη γεωπόνο στο πλαίσιο της 

δυσαρέσκειάς τους απέναντί του που τροφοδοτείται από τις αναπαραστάσεις, τις εμπειρίες 

και τη μεταξύ τους επικοινωνία στο πλαίσιο της κοινότητας. Έτσι, οι παραγωγοί δεν θα 

ζητήσουν κάποια περαιτέρω βοήθεια από τον ιδιώτη γεωπόνο εφόσον θεωρούν ότι είτε δεν 

θα έρθει (ακόμη και αν τον καλέσουν) είτε  ότι ακόμη και αν έρθει δεν θα ξέρει για να τους 

βοηθήσει. Αυτό το σημείο είναι εύγλωττο για το πώς η αναπαράσταση εμπλέκει προβλέψεις 

ως προς την συμπεριφορά των άλλων και προκαταλαμβάνει τις συμπεριφορές των υποκει-

μένων. Κατά συνέπεια, ο κάθε παραγωγός θα αντιμετωπίσει την καλλιέργειά του μόνος του ή 

με το συγχωριανό του. Η καταφυγή στην πείρα και στην κοινότητα αποδίδεται στην εγκατά-

λειψή τους από τους γεωπόνους, παρόλο που η πλειοψηφία παραδέχεται πως και η πείρα 

«δεν φτάνει μπροστά στην πρόσφορα ενός καλού γεωπόνου». Ενδεικτική είναι η κατάσταση 

ως προς παροχή συμβουλών για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, όπου οι γεωργοί δη-

λώνουν ότι χρειάζονται συνεχή υποστήριξη - εφόσον πρόκειται για καλλιέργειες που δεν 

γνωρίζουν, την οποία όμως δεν προσδοκούν από έναν ιδιώτη γεωπόνο. 

 Πλην όμως, πρέπει να σημειωθεί επίσης η διαφοροποίηση τριών εκ των γεωργών οι 

οποίοι χωρίς να παρουσιάζουν μια ενιαία εικόνα τόσο ως προς τα χαρακτηριστικά τους 

(ηλικία, εκπαίδευση, απασχόληση, μέγεθος εκμετάλλευσης) και την εικόνα που έχουν για 

τους ιδιώτες γεωπόνους, εν τέλει τους αξιολογούν θετικά είτε γιατί τους έχουν βοηθήσει, 

είτε γιατί έχουν «απεριόριστη  εμπιστοσύνη στην τεχνολογία και την επιστήμη και για αυτό 

τους εμπιστεύονται» είτε γιατί «η ιδιωτική πρωτοβουλία δουλεύει  καλύτερα από την 

κρατική σε όλους τους τομείς». Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός ενός 

σαφούς διαφοροποιητικού παράγοντα για αυτή την διαφορετική πρόσληψη, εκτός του γε-

γονότος ότι, ανεξαρτήτως λόγου, και οι τρεις «έχουν τον γεωπόνο κοντά τους και στο 

χωράφι τους». 
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Ο νέος κρατικός γεωπόνος (γεωπόνος δημοσίου) 
  

Ο νέος κρατικός γεωπόνος (Δ/νση Γεωργίας, ΚΕ.Γ.Ε., ΕΑΣ, ΟΠΕΚΕΠΕ) έχει, σύμφωνα με 

τους γεωργούς, αποκλειστικά γραφειοκρατικές αρμοδιότητες με συνέπεια να μην κάνει 

κάτι το ουσιαστικό («δεν βγαίνει στα χωράφια») ενώ ταυτόχρονα (στη βάση μιας αντίλη-

ψης των γεωργών για την υπολειτουργία των κρατικών φορέων, γενικά) θεωρείται πως 

ακόμα και στις περιορισμένες γραφειοκρατικές ή άλλες αρμοδιότητές του υπολειτουργεί. Η 

κεντρική εικόνα για τον κρατικό γεωπόνο αυτών των υπηρεσιών είναι αυτή του «τυπικού» 

δημόσιου υπάλληλου-γραφειοκράτη με τις όποιες εικόνες και νοοτροπίες συνδέονται με 

την εικόνα αυτή. Επιπλέον, με δεδομένο ότι η παρουσία-απουσία από τα χωράφια αποτελεί 

το κεντρικότερο κριτήριο αξιολόγησης της προσφοράς και του ρόλου ενός γεωπόνου, οι 

γεωπόνοι αυτοί ενώ στην πραγματικότητα έχουν εργασία στα γραφεία, η οποία εν τέλει πε-

ραιώνει ένα μέρος απαραίτητων λειτουργιών και διευθετήσεων, π.χ. των επιδοτήσεων, 

αυτό δεν αναγνωρίζεται από τους γεωργούς ως ρόλος πραγματικού γεωπόνου. Σύμφωνα με 

τους γεωργούς, οι γεωπόνοι αυτοί προτίμησαν τη μονιμότητα, «το βόλεμα» και τον 

εύκολο-σίγουρο μισθό, προτίμησαν το (σημερινό) δημόσιο «γλιτώνοντας τη σκληρή δου-

λειά στους αγρούς μέσα στο λιοπύρι» και «τους κόπους» του πραγματικού τους ρόλου. 

Από την άλλη όμως, πάνω από τους μισούς γεωργούς, επιρρίπτουν την ευθύνη γι’ αυτή την 

«κατάντια» στο κράτος που τους «τοποθέτησε εκεί». Παράλληλα, όλοι οι γεωργοί θεωρούν 

πως αυτός είναι «ένας δρόμος χωρίς επιστροφή». 

 Συνεπώς, σύμφωνα με τους γεωργούς, οι γεωπόνοι αυτοί είναι εκτός ρόλου. Η 

δουλεία τους δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο τους, από το οποίο έχουν πλήρως 

αποκοπεί. Οι γεωργοί της περιοχής θεωρούν πως ο γεωπόνος από τη θέση του γραφείου, 

εκτός του ότι «χάνει» τις απαραίτητες γνώσεις αλλά και την εμπειρία που αποκτάται στους 

αγρούς, χάνει επιπλέον και κάτι ακόμη σημαντικότερο: ο γεωπόνος αποκόβεται από τους 

γεωργούς και τις ανάγκες τους. Η κατάληξη των γεωπόνων στη γραφειοκρατία θεωρείται 

«κατάντια», όχι μόνο ως προς τον «πραγματικό» τους ρόλο αλλά και ως προς τις σπουδές 

τους: οι γεωργοί  δεν μπορούν να εξηγήσουν το λόγο να σπουδάσει κάποιος γεωπόνος (και 

ως προς το περιεχόμενο και ως προς τον απαιτούμενο χρόνο των σποδών) εάν πρόκειται να 

καταλήξει εκεί (στη γραφειοκρατία) και να απασχοληθεί με γραφειοκρατικές εργασίες τις 

οποίες «μπορεί να τις κάνει ο οποιοσδήποτε». 
  

 

Συμπεράσματα 
  

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων επιτόπιας έρευνας 

στην κοινότητα Ανθήλης Φθιώτιδας η οποία σκοπό είχε τη διερεύνηση των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων για την επαγγελματική κατηγορία ‘γεωπόνος’ από την πλευρά των 

γεωργών της περιοχής έρευνας. Πρέπει καταρχάς να υπογραμμιστεί η χρησιμότητα, παρά 

την πολυπλοκότητα και δυσκολία της ερευνητικής μεθοδολογίας, της θεωρίας των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων στην αποκωδικοποίηση του νοήματος που αποδίδει μια κοι-

νωνική ομάδα στα κοινωνικά αντικείμενα και της συμπεριφοράς της απέναντί τους, θεω-
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ρούμενων ως ένα αδιαχώριστο σύμπλοκο σκέψης και συμπεριφοράς στο πλαίσιο της καθη-

μερινής πρακτικής. Ιδιαίτερη είναι η συνεισφορά της θεωρίας (και μεθοδολογίας) των κοι-

νωνικών αναπαραστάσεων στον εντοπισμό του πυρήνα μιας αναπαράστασης και των πιθα-

νών διαφοροποιήσεων είτε του πυρήνα της καθαυτού – οπότε προκύπτουν διαφορετικές 

αναπαραστάσεις, είτε των περιφερειακών στοιχείων της (γνωστική πολυφασία, ήτοι ανά-

πτυξη της ατομικότητας στο πλαίσιο του συλλογικού που συνεπάγεται τη μερική ετερογέ-

νεια περιεχομένου και συμπεριφοράς στο πλαίσιο της αναπαράστασης). Πρέπει περαιτέρω 

να υπογραμμιστεί ότι στο πλαίσιο της θεωρίας το νόημα (και η συμπεριφορά έναντι) ενός 

κοινωνικού αντικειμένου έχει διαμορφωθεί από γεγονότα του παρελθόντος και άρα η βα-

ρύτητα του δεσμού μεταξύ ατομικού και συλλογικού, παρόντος και παρελθόντος, και 

γνωστού και άγνωστου (Höijer 2011). 

 Ως κεντρική έννοια της πραγματοποιηθείσας ανάλυσης αναδείχθηκαν οι ανάγκες των 

γεωργών ως προς την παραγωγική διαδικασία (γεωργία) καθώς η μη ικανοποίησή τους 

οδηγεί στην εμφάνιση προβλημάτων. Κατά συνέπεια, ο ρόλος του κάθε γεωπόνου απόκρυ-

σταλλώνεται, συναρτάται και αξιολογείται, από τους γεωργούς, στη βάση του βαθμού που 

ο εν λόγω γεωπόνος ικανοποιεί τις ανάγκες ή δίνει λύσεις στα προβλήματά τους. Ο βαθμός 

επιτέλεσης του ρόλου συναρτάται, τελικά, άμεσα με τη σημασία και χρησιμότητα που του 

αποδίδουν οι γεωργοί. Η αξιολόγηση του ρόλου του γεωπόνου πραγματοποιείται σύμφωνα 

με κάποια κοινώς διαμορφωμένα πρότυπα του «πραγματικού» γεωπόνου και του αποδιδό-

μενου σε αυτόν ρόλου. Από αυτά τα πρότυπα αναδύονται κριτήρια από τα οποία πηγάζουν 

οι προσδοκίες και με τα οποία πραγματοποιείται η αξιολόγηση και κρίνεται η κάθε κατη-

γορία γεωπόνου: στον ιδεατό ρόλο η σημασία και η χρησιμότητα μεγιστοποιείται και κάθε 

απόκλιση από αυτόν μειώνει την ανάγκη και τη σημασία του εκάστοτε γεωπόνου. Αυτά τα 

σχήματα καταλήγουν κυκλικά στο ότι ο ιδεατός γεωπόνος είναι αυτός που ικανοποιεί με 

τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των γεωργών και βρίσκει λύσεις στα προβλήματα τους. 

Από την άλλη, η ευθύνη που αποδίδουν οι γεωργοί στο γεωπόνο συνδέεται με οτιδήποτε οι 

ίδιοι θεωρούν ότι ανήκει στο ρόλο του αλλά δεν το έπραξε ή δεν ενδιαφέρθηκε, αλλά και 

από το βαθμό που κρίνουν ότι είχε πραγματική εξουσία να το πράξει. Σαφής και άμεση 

είναι επίσης σχέση μεταξύ των αποδιδόμενων, στην κάθε κατηγόρια γεωπόνων, κίνητρων 

με τη συμπεριφορά του κάθε γεωπόνου απέναντί τους. Η σχέση αυτή είναι επίσης διαλεκτι-

κή. Τέλος, τα βασικά συναισθήματα που διακατέχουν τους γεωργούς συναρτώνται με το 

βαθμό κατά τον οποίο οι γεωπόνοι επιτελούν ή όχι τον ιδεατό τους ρόλο (δηλ. την απόστα-

ση ή την εγγύτητα ως προς αυτόν), τα αποδιδόμενα σε αυτούς κίνητρα και τη συμπεριφορά 

των γεωπόνων απέναντί τους. 

 Όπως διαπιστώθηκε από την ανάλυση, για τους γεωργούς της Ανθήλης, η παρουσία 

του γεωπόνου στον αγρό αποτελεί κεντρικό αξιολογικό άξονα βοηθείας, χρησιμότητας και 

σημασίας καθόσον το εάν ο γεωπόνος προσέρχεται στο χωράφι καθορίζει το κατά πόσον: 

α) επιτελεί το ρόλο του, β) θεωρείται πραγματικός γεωπόνος, γ) βοηθά τους γεωργούς και 

τους προσφέρει πραγματικές λύσεις, και δ) είναι χρήσιμος και σημαντικός. Επιπλέον, δια-

πιστώθηκε η σύμπτωση του ιδεατού ρόλου του γεωπόνου με τον παλιό κρατικό γεωπόνο 

του Οργανισμού Βάμβακος που δραστηριοποιείτο στην περιοχή. Ο παλιός κρατικός γεω-
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πόνος είχε όλα τα χαρακτηριστικά του «πραγματικού» γεωπόνου: ήταν πάντα εκεί, στους 

αγρούς, χωρίς να πρέπει να προσκληθεί, ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες, ήταν άριστος 

γνώστης του αντικειμένου και έμπειρος, είχε όρεξη, αγαπούσε τη δουλειά του και ήταν 

«δουλευταράς». Οι γεωπόνοι αυτοί επέβλεπαν τις καλλιέργειες, καθοδηγούσαν τις επεμ-

βάσεις, οργάνωναν μαζί με τους παραγωγούς τις δουλειές, μάθαιναν και πειραματίζονταν 

οι ίδιοι και συμβούλευαν-δίδασκαν-εξηγούσαν στους γεωργούς. Διακρίνονταν από ανιδιο-

τέλεια, δεν έκαναν διακρίσεις, ήταν για τους γεωργούς «δικοί τους άνθρωποι» που τους 

ενέπνεαν εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Αυτοί, εν τέλει, ήταν «πραγματικοί» γεωπόνοι που 

βοήθησαν-στήριξαν τους γεωργούς της περιοχής, διαδραμάτισαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο 

για τον καθένα γεωργό ξεχωριστά αλλά και για την κοινότητα στο σύνολό της και, ως εκ 

τούτου, νοιώθουν, ακόμη και σήμερα, ευγνωμοσύνη απέναντί τους. Αντίθετα, τόσο ο ση-

μερινός κρατικός γεωπόνος (του δημοσίου) όσο και ο ιδιώτης γεωπόνος (ιδιοκτήτης κατα-

στήματος αγροεφοδίων) θεωρείται ότι αφίστανται του ρόλου του «πραγματικού» γεω-

πόνου. Στην πρώτη περίπτωση, γιατί οι γεωπόνοι του δημοσίου είναι απλώς γραφειοκρά-

τες, χωρίς επαφή με τους γεωργούς και τα προβλήματά τους και χωρίς παρουσία «στο χω-

ράφι». Στη δεύτερη περίπτωση, γιατί πρόκειται για «φαρμακοποιούς» σε αντίθεση με τους 

«γιατρούς» που ήταν οι παλιοί κρατικοί γεωπόνοι. Παρέχουν δηλαδή σκευάσματα και τις 

όποιες οδηγίες «από μακριά», χωρίς επιτόπια εξέταση «στο χωράφι» ενώ επιπλέον θεω-

ρείται ότι τα κίνητρά τους είναι κερδοσκοπικά (είτε προς ίδιον όφελος είτε προς όφελος 

των εταιρειών αγροχημικών με τις οποίες συνεργάζονται). Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι 

μεταξύ ενός καλού (νέου) κρατικού και ενός καλού ιδιώτη γεωπόνου προτιμάται ο κρα-

τικός γιατί έτσι εξουδετερώνεται η σχέση συμφέροντος και γεννάται μεγαλύτερη εμπι-

στοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών. Υπό τις σημερινές πάντως συνθήκες, και στη βάση μιας 

ιστορίας «απογοητεύσεων» και έλλειψης πίστης ενώ παραμένουν ζωντανές οι μνήμες «των 

παλιών καλών ημερών», οι γεωργοί της περιοχής έρευνας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, 

ελάχιστα αναμένουν και άρα απευθύνονται στους γεωπόνους εν γένει. 

 Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συνάδουν με ευρήματα προηγούμενων ερευ-

νών που αφορούν είτε στην παρόμοια αντιμετώπιση των κρατικών και ιδιωτών γεωπόνων 

από την πλευρά των «νέων γεωργών» στην Αιτωλοακαρνανία (Kaberis and Koutsouris 

2012) είτε στη διαφοροποίηση του ρόλου των γεωπόνων όπως αυτός γίνεται αντιληπτός 

από τους ίδιους τους παλιούς και νέους γεωπόνους στην Αχαΐα (Papaspyrou et al. 2009). 

Από την άλλη, οι Alexopoulos et al (2009) σε πανελλαδικής εμβέλειας έρευνας μεταξύ 

νέων, κατοίκων της υπαίθρου διαπίστωσαν την έλλειψη σχετικών υπηρεσιών και την 

ισχυρή ζήτηση για υπηρεσίες παροχής συμβουλών και κατάρτισης και μάλιστα σε σημαντι-

κά ποσοστά ακόμη και επί πληρωμή. Η διαπίστωση της πρόσφατης αποτυχίας της εφαρμο-

γής του μέτρου «παροχής συμβουλών» (Tyligadi and Koutsouris 2013) στο πλαίσιο του 

ΠΑΑ θέτει κατά συνέπεια, για μια ακόμη φορά, το ζήτημα των Γεωργικών Εφαρμογών στη 

χώρα μας, την επί της ουσίας δηλαδή ανασύσταση της Υπηρεσίας στο πλαίσιο του 

ΥΠΑΑΤ και παράλληλα τη δραστηριοποίηση ιδιωτών γεωπόνων-συμβούλων στη βάση 

ενός σαφούς προσανατολισμού έτσι ώστε να μπορέσει να ικανοποιήσει τόσο τις ανάγκες 

των γεωργών όσο και τις αυξημένες απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ (2014-2020) και να εξυπη-



Ενότητα 5:  Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση 

- 505 - 

ρετήσει, τελικά, την έξοδο της χώρας από την κρίση διαμέσου της αξιοποίησης τόσο των 

‘παραδοσιακών’ δραστηριοτήτων των γεωργών όσο και καινοτόμων δράσεων στο πεδίο 

της γεωργίας αλλά και συνολικότερα της (αειφόρου) αγροτικής ανάπτυξης. 
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Περίληψη 
 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση της δικτύωσης των μελών στο πλαίσιο των 

Οργανώσεων Παραγωγών. Στη βάση εμπειρικής έρευνας σε δύο Οργανώσεις Παραγωγών 

που εδρεύουν στο δημοτικό διαμέρισμα της Ιεράπετρας, Λασιθίου Κρήτης, στην παρούσα 

εργασία παρουσιάζεται μέρος των ευρημάτων που αφορούν στην καινοτομία. Από την 

έρευνα προέκυψε ότι στη μια Οργάνωση Παραγωγών η πλειοψηφία των μελών συμμετέχει 

στα δίκτυα καινοτομίας ενώ οι ηγέτες της αφενός αναγνωρίζονται από τα μέλη ως και-

νοτόμοι γεωργοί και αφετέρου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ροή της καινοτομίας. 

Στη δεύτερη Οργάνωση παρατηρείται μειωμένη συμμετοχή των μελών στα δίκτυα καινοτο-

μίας και εξάρτηση από τους ηγέτες της πρώτης Οργάνωσης. Διαπιστώθηκε τόσο η ‘υστέ-

ρηση’ της δεύτερης Ο.Π. όσον αφορά στην καινοτομικότητα όσο η χρησιμότητα της ανά-

λυσης δικτύων στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας μιας Οργάνωσης Παραγωγών, 

ιδίως όσον αφορά στη διαδικασία εισαγωγής και διάχυσης καινοτομιών. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Οργανώσεις Παραγωγών, δικτύωση, Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων, και-

νοτομία. 
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Abstract 
 

Networking within Producer Groups (PGs): 

The case of two PGs in Ierapetra, Crete 

 

The current piece of work aims at exploring networking among the members of Producer 

Groups (PGs). Based on data drawn from field research involving two PGs at Ierapetra, 

Crete, the introduction and dissemination of innovation within the PGs is dealt with. 

Results show that in the first PG the majority of members is incorporated in innovation 

dissemination networks as well as that its leaders are conceived of as innovators and play a 

crucial role in innovation dissemination. On the contrary, in the second PG quite a number 

of members do not participate in innovation dissemination networks and the PG is depend-

ent for the introduction of innovations on the leaders of the first PG. Therefore, the second 

PG certainly lags behind the first one as far as innovativeness is concerned. Furthermore, 

network analysis proves to be a valuable technique for the exploration of the modus ope-

ranti of PGs, especially as far as innovation dissemination is concerned. 

 

Key-words: Producer Groups, networks, social networks analysis, innovation, Greece. 

 

Εισαγωγή 
 

Στις συνθήκες παγκοσμιοποιημένης αγοράς υπό τις οποίες συγκροτείται και λειτουργεί το 

αγροδιατροφικό σύστημα διαφαίνεται ότι η μόνη αντίσταση του αγροτικού κόσμου είναι η 

οργάνωσή του. Οι οργανώσεις των παραγωγών διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην οικονο-

μική ανάπτυξη και τη διαχείριση των αγροτικών περιοχών και αποτελούν και τους βα-

σικούς παράγοντες ένταξης των μικρών παραγωγών στην αγροδιατροφική αλυσίδα (El 

Dahr, 2012). Οι οργανώσεις των παραγωγών είναι δυνατόν να αναδειχτούν σε βασικό πα-

ράγοντα ή πυρήνα της αναπτυξιακής διαδικασίας (World Bank 2007) μέσω των ποικίλων 

δραστηριοτήτων τους οι οποίες συνδέονται στενά, δια της συλλογικής δράσης, με τη 

μείωση της φτώχειας, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, την αγροτική ανάπτυξη 

και την ανταγωνιστικότητα, κλπ. (Bosc et al., 2002). Επιπλέον, σύμφωνα με τους Blokland 

και Gouët (2007), οι οργανώσεις παραγωγών αντιπροσωπεύουν ένα αποτελεσματικό μέσο 

επικοινωνίας και πληροφόρησης, λόγω των εκτεταμένων κοινωνικών τους δικτύων και των 

πολλαπλών διασυνδέσεων μεταξύ των μελών που συμμετέχουν σε ενώσεις, αντιπροσω-

πείες, κ.λπ. σε διάφορα επίπεδα. 

 Πολλές μελέτες έχουν τονίσει τη σημασία των κοινωνικών δικτύων στις διαδικασίες 

μάθησης από την πλευρά των γεωργών και πιο συγκεκριμένα την ομότιμη επικοινωνία 

(peer to peer) εντός των ομάδων παραγωγών (Μatuschke, 2008). Επιπλέον, τα δίκτυα των 

αγροτών δεν θεωρούνται απλώς ως κανάλια διάδοσης της πληροφορίας αλλά και ως χώροι 

διαπραγμάτευσης της πληροφορίας, όπου οι δρώντες επιχειρούν να εμπλέξουν και άλλους 
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στην υλοποίηση της καινοτομίας (Callon,1986), και δημιουργίας γνώσης (Leeuwis and van 

de Ban, 2004). Στον αγροτικό χώρο σχετικές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί σε σχέση με 

τα δίκτυα αναζήτησης πληροφοριών (Chiffoleau, 2005, Isaac et al. 2007) και την αποτελε-

σματικότητα των δικτύων διαλόγου (Darr and Pretzsch, 2008, Van der Broeck and Dercon, 

2011). Ο συνδυασμός της ανάλυσης των δικτύων διαλόγου και της συλλογικής δράσης έχει 

απoδειχτεί ότι είναι ένας τρόπος προσδιορισμού των δυνατοτήτων συνεργασίας στις οργα-

νώσεις παραγωγών (Faysse et al., 2012). Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια με-

λέτης των δικτύων καινοτομίας στο πλαίσιο δύο οργανώσεων παραγωγών (Ο.Π.) στο 

Λασίθι. 
 

 

Δικτύωση και Κοινωνικά δίκτυα 
 

Τα δίκτυα αποτελούν ένα ενδιαφέρον και αναπτυσσόμενο πεδίο μελέτης για ένα ευρύ 

φάσμα επιστημών (βλ. Provan et al., 2007). Σύμφωνα με τον Chisholm (1998, σ. 21) ως 

δίκτυο νοείται «ένα σύνολο αυτόνομων οργανισμών που συνεργάζονται, προκειμένου να 

επιτύχουν στόχους, τους οποίους σε διαφορετική περίπτωση δε θα μπορούσαν να υλοποιή-

σουν ο καθένας ξεχωριστά», ενώ η Hill (2002) θεωρεί το δίκτυο ως μια ομάδα ατόμων, 

οργανώσεων ή/και οργανισμών, που δραστηριοποιούνται συστηματικά, σε μη ιεραρχική 

βάση, γύρω από κοινά θέματα ή προβλήματα, στη βάση της αφοσίωσης και της εμπιστοσύ-

νης. Ο όρος δίκτυο μπορεί να αναφέρεται σε οποιαδήποτε αλληλοσυνδεόμενη ομάδα ή σύ-

στημα. Ειδικότερα, η έννοια του κοινωνικού δικτύου χρησιμοποιείται για να περιγράψει 

ένα σύνολο κοινωνικών υποκειμένων-δραστών που διασυνδέονται και αλληλεπιδρούν με-

ταξύ τους. Το κοινωνικό δίκτυο αφορά σε μία κοινωνική δομή που αποτελείται από κόμ-

βους, οι οποίοι εκπροσωπούν φυσικά πρόσωπα ή οργανισμούς, και από τις διασυνδέσεις 

αυτών των κόμβων.  

 Σύμφωνα με τους Christakis and Fowler (2009), τα κοινωνικά δίκτυα είναι οργανω-

μένα σύνολα που αποτελούνται από τα άτομα και τις μεταξύ τους διασυνδέσεις ενώ κατά 

τον Χτούρη (2004) αφορούν σε πολυδιάστατα συστήματα επικοινωνίας και διαμόρφωσης 

της ανθρώπινης πρακτικής και της κοινωνικής ταυτότητας. Τέλος, για τους Walker et al 

(1977) κοινωνικό δίκτυο είναι το άθροισμα των προσωπικών επαφών μέσω των οποίων το 

άτομο διατηρεί την κοινωνική του ταυτότητα, λαμβάνει συναισθηματική υποστήριξη και 

υλική ενίσχυση, έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και δημιουργεί νέες κοινωνικές και επαγ-

γελματικές επαφές. 

 Ένα κοινωνικό δίκτυο καταρχάς αφορά σε έναν πληθυσμό δρώντων οι οποίοι ενερ-

γούν, παρεμβαίνουν, ανταλλάσουν δεδομένα και λαμβάνουν αποφάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, 

οι ατομικές αποφάσεις των ενεργών μελών διαμορφώνονται, τουλάχιστον εν μέρει, από τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δρώντων/μελών. Οι δρώντες εσωτερικεύουν τις πολλαπλές 

αλληλεπιδράσεις, τις επεξεργάζονται, τους δίνουν νόημα και τελικά διαμορφώνουν τις 

ατομικές τους αντιλήψεις και προτιμήσεις (Watts 2003) αλλά και τα σχετικώς πιο σταθερά 

χαρακτηριστικά, όπως αξίες και ταυτότητες (White 1992). Υπό αυτή την έννοια οι ομάδες 
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παρέχουν το κατάλληλο πλαίσιο για την κοινωνικοποίηση των μελών: ένας δρών/μέλος 

ενός δικτύου βρίσκεται εντός μιας διαδραστικής δομής, η οποία του επιτρέπει να καθορίζει 

και να επαναπροσδιορίζει τα ερμηνευτικά του πλαίσια και τον υποβοηθά στη διαδικασία 

της κατασκευής και ενδυνάμωσης της προσωπικής του ταυτότητας, ενδεχομένως και πολι-

τικής συνείδησης (Passy 2003). 

 Σύμφωνα με τους Oliver and Myers (2003) υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαδικασίες 

που λαμβάνουν χώρα λόγω των δεσμών που δημιουργούνται σε κάθε δίκτυο: της επικοινω-

νίας, του επηρεασμού και της κοινής δράσης. Τονίζουν δε ότι η σχέση αυτών των διαδι-

κασιών είναι ιεραρχική. Η επικοινωνία δημιουργεί καταρχάς τις προϋποθέσεις για τη διάδοση 

των πληροφοριών και στη συνέχεια οι δεσμοί λειτουργούν ως φορείς επηρεασμού ανάμεσα 

στους διασυνδεδεμένους δρώντες. Προφανώς, ο επηρεασμός προϋποθέτει επιπλέον επικοινω-

νία αλλά εμπεριέχει και επιπρόσθετες κοινωνικές διαδικασίες. Τέλος, η κοινή δράση 

αποτελεί μια ‘ακραία’ περίπτωση επηρεασμού και αυτό γιατί ενώ προϋποθέτει την ύπαρξη 

των δεσμών επηρεασμού, η ύπαρξη των δεσμών αυτών δεν καταλήγει αυτόματα σε κοινές 

δράσεις. 
 

 

Ζητήματα μεθοδολογίας 
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ένα δίκτυο είναι ένα σύνολο παραγόντων ή φορέων δράσης οι 

οποίοι ονομάζονται δρώντες (actors) και συσχετίζονται μεταξύ τους με κάποια μορφώματα 

διαδραστικής συμπεριφοράς που ονομάζονται δεσμοί (ties) ή σχέσεις διάδρασης (inter-

actions). Τα δίκτυα αυτά είναι δυνατόν να αναπαρασταθούν από ένα γράφημα (γράφο) ο 

οποίος αποτελείται από ένα σύνολο κόμβων (ή κορυφών ή σημείων) που συνδέονται με-

ταξύ τους με κάποια συγκεκριμένα μορφώματα συνδέσμων (links), τα οποία είτε δεν έχουν 

κατεύθυνση (οπότε είναι ακμές ή γραμμές) είτε έχουν κατεύθυνση (οπότε είναι τόξα) (Mar-

tino and Spoto 2006). Η απλούστερη μορφή αναπαράστασης ενός κοινωνικού δικτύου είναι 

ένας «χάρτης» όλων των δεσμών μεταξύ των κόμβων που μελετώνται. Ακρογωνιαίο όμως 

λίθο για την κατανόηση καθώς και για την ανάλυση των λειτουργιών και των δυνατοτήτων 

ενός συγκεκριμένου κοινωνικού δικτύου αποτελεί η ύπαρξη πληροφοριών για τις αλληλε-

πιδράσεις και τις διασυνδέσεις μεταξύ των μελών του (Wasserman and Faust, 1997). 

 Η επικέντρωση όμως στις σχέσεις και τα μορφώματα των σχέσεων απαιτεί ένα 

σύνολο μεθόδων και αναλυτικών εννοιών, οι οποίες είναι διαφορετικές από τις μεθόδους 

της κλασσικής στατιστικής και της ανάλυσης. Γι’ αυτό, έχουν αναπτυχθεί οι «μετρικές 

κόμβων» που χρησιμοποιούνται ως μέτρα της κοινωνικής επιρροής και ισχύος των φορέων 

του δικτύου. Φορείς με «μεγάλη επιρροή» είναι όσοι κατέχουν σημαντική/ισχυρή θέση στο 

δίκτυο. Για να προσδιοριστεί, το πόσο ισχυρή είναι μια θέση και να δοθεί μια εκτίμηση της 

κοινωνικής επιρροής που έχει ο φορέας χρησιμοποιείται κυρίως το μέτρο της κεντρικότη-

τας και οι παραλλαγές αυτού (centrality measures). 

 Η κεντρικότητα (centrality) χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η δυναμική του δι-

κτύου, κυρίως με βάση τον έλεγχο και τη διαχείριση των πόρων και της πληροφορίας (Boje 
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and Whetten, 1981). Ο προσδιορισμός της θέσης ενός εκάστου κόμβου-φορέα στο δίκτυο 

προκύπτει από τη μέτρηση της κεντρικότητας του φορέα, η οποία επιτρέπει τον προσδιο-

ρισμό και την κατάταξή του με βάση τη δομική του σημασία στο δίκτυο όπου συμμετέχει. 

Η κεντρικότητα ενός φορέα μέσα στο δίκτυο είναι ένας σύνθετος δείκτης που αποτελείται 

από τέσσερις επιμέρους δείκτες (degree, betweenness, closeness, eigenvector). Με βάση 

αυτούς τους επιμέρους δείκτες γίνεται η κατάταξη των φορέων του δικτύου και το άθροι-

σμα των κατατάξεων αυτών είναι ο βαθμός Κεντρικότητας. 

 Ο βαθμός διασύνδεσης και επιρροής (Degree) καταμετρά όλους τους άμεσους δε-

σμούς ενός φορέα και εκφράζει την ισχύ που έχει ένας φορέας στο δίκτυο. Οι φορείς που 

εμφανίζουν υψηλές τιμές σε αυτόν το δείκτη κατέχουν διακεκριμένες θέσεις στο δίκτυο. Το 

μέτρο αυτό αποτελεί το απλούστερο μέτρο υπολογισμού της κεντρικότητας ενός φορέα και 

βασίζεται στην άποψη ότι όλοι οι φορείς που συνδέονται με πολλές περιοχές-γειτονιές του 

δικτύου έχουν ταυτόχρονα «δύναμη» στο δίκτυο. 

 Η κεντρικότητα με βάση την εγγύτητα (Closeness) δείχνει το πόσο κεντρική είναι η 

θέση που καταλαμβάνει ένας φορέα. Εδώ η έμφαση δίνεται στις αποστάσεις κάθε κόμβου-

φορέα από όλους τους υπόλοιπους. Αν, για παράδειγμα, κάποιος κόμβος συνδέεται άμεσα 

με πολλούς άλλους, οι οποίοι όμως είναι σχετικά αποκομμένοι από το σύνολο, ο κόμβος 

αυτός ναι μεν θα είναι αρκετά κεντρικός αλλά μόνο σε μια τοπική «γειτονιά»/ τμήμα του 

δικτύου. Μέσω του δείκτη εγγύτητας είναι δυνατόν να προσδιοριστεί έμμεσα η ροή γνώ-

σεων και πληροφοριών καθώς φορείς που κατέχουν υψηλό βαθμό εγγύτητας μπορούν να 

επικοινωνήσουν ευκολότερα με άλλους φορείς του δικτύου ενώ οι φορείς-δράστες του 

δικτύου που βρίσκονται ή συνδέονται με μικρότερη απόσταση (μονοπάτι) είναι πιθανόν να 

λαμβάνουν ευκολότερα και γρηγορότερα τις πληροφορίες σε σχέση με άλλους φορείς που 

είναι πιο απομακρυσμένοι. Υπό αυτή την έννοια, σημαντικός φορέας, για το δίκτυο στο 

οποίο συμμετέχει, θεωρείται ο φορέας που είναι σχετικά «κοντά» με όλους τους υπόλοι-

πους φορείς του δικτύου. 

 Με την κεντρικότητα με βάση τη διαμεσολαβικότητα (Betweenness) μετρώνται οι 

έμμεσοι δεσμοί και εξετάζεται η εξάρτηση ενός κόμβου από άλλους ενδιαμέσους, στην 

προσπάθεια αυτού να προσεγγίσει έναν άλλο κόμβο. Δεδομένου ότι ο κάθε ενδιάμεσος 

κόμβος έχει τη δυνατότητα (ηθελημένα ή μη) να καθυστερήσει ή και ακόμη να αποτρέψει 

την επικοινωνία, όσο λιγότεροι ενδιάμεσοι κόμβοι υφίστανται τόσο πιο κεντρική θέση κα-

τέχει ο υπό εξέταση κόμβος. Οι φορείς-δράστες του δικτύου με υψηλές τιμές σε αυτό τον 

δείκτη είναι οι θεματοφύλακες της ροής πληροφορίας και δυνητικά ελέγχουν σε μεγάλο 

βαθμό τη ροή της πληροφορίας ανάμεσα στους φορείς. Ο βαθμός διαμεσολάβησης μετα-

φράζεται λοιπόν ως μέτρο ελέγχου της πληροφορίας. 

 Τέλος με την κεντρικότητα με βάση την ποιότητα συνδέσεων (Eigenvector) μετράται 

ταυτόχρονα ο αριθμός αλλά και η ποιότητα των δεσμών-συνδέσεων που έχει ένας κόμβος-

φορέας με άλλους φορείς το δικτύου. Δείχνει δηλαδή το βαθμό κατά τον οποίο ένας 

φορέας είναι συνδεδεμένος με άλλους ισχυρούς (κεντρικούς) φορείς του δικτύου. 
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Σκοπός και μεθοδολογία 
 

Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση των σχέσεων των μελών (της δικτύω-

σης) στο πλαίσιο των Οργανώσεων Παραγωγών. Λόγω στενότητας χώρου, η εργασία επι-

κεντρώνει στην εισαγωγή και διάχυση καινοτομιών δεδομένου ότι το ζήτημα αυτό είναι 

κρίσιμης σημασίας καθώς, ως γνωστόν, ο πρωτογενής τομέας θεωρείται ως ένας από τους 

πουλώνες της εξόδου της χώρας από την τρέχουσα κρίση και μάλιστα δια της ανάδειξης 

και αξιοποίησης καινοτομιών, που αποτελεί και κύρια επιδίωξη της νέας ΚΑΠ (Καν. 

1305/2103). 

 Πεδίο έρευνας της παρούσας εργασίας αποτέλεσαν δύο Οργανώσεις Παραγωγών 

οπωροκηπευτικών που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Λασιθίου Κρήτης η 

πρώτη με 25 μέλη και η δεύτερη με 21 μέλη. Και οι δύο Ο.Π. έχουν αναγνωριστεί σε σχετι-

κά πρόσφατο χρόνο (2010) στο πλαίσιο των εθνικών και Κοινοτικών διατάξεων και υλο-

ποιούν Επιχειρησιακά Προγράμματα. Η εμπειρική έρευνα πραγματοποιήθηκε με προσωπι-

κές συνεντεύξεις με τους παραγωγούς των δύο Ο.Π. βάσει ερωτηματολογίου που καταρτί-

στηκε για τις ανάγκες της έρευνας. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το 

στατιστικό πακέτο SPSS 17.0 και του NetDraw (έκδοση 2.127) (βλ. Borgatti 2002). 
 

 

Αποτελέσματα 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικά τα αποτελέσματα (κοινωνιογράμματα) που αφο-

ρούν στην καινοτομικότητα των μελών καθεμιάς από τις δύο ομάδες-στόχους όπως αυτή 

γίνεται αντιληπτή από τα ίδια τα μέλη των Ο.Π. και τη ροή της καινοτομίας. 

 

Πρώτη Ο.Π. 

Το δίκτυο καινοτομίας της πρώτης Ο.Π. αποτελείται από είκοσι έξι (26) μέλη που είναι όλα 

παραγωγοί-μέλη της Οργάνωσης Παραγωγών. 
 

 
 

Κοινωνιόγραμμα Α1: Κεντρικότητα με βάση το βαθμό διασύνδεσης και επιρροής 
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 Στο Κοινωνιόγραμμα Α1 παρατηρείται ότι δύο παραγωγοί κατέχουν διακεκριμένες 

θέσεις στο δίκτυο και οι οποίοι μπορούν να χαρακτηριστούν ως καινοτόμοι. Ο πρώτος, με 

κωδικό (S) είναι ο Αντιπρόεδρος της Ο.Π. και εμφανίζει βαθμό διασύνδεσης και επιρροής 

ίσο με 22. Ο δεύτερος, με κωδικό (J) είναι ο Πρόεδρος της Ο.Π. και παρουσιάζει βαθμό 

διασύνδεσης και επιρροής ίσο με 17. Οι υπόλοιποι φορείς παρουσιάζουν βαθμό διασύν-

δεσης και επιρροής μικρότερο ή ίσο με 3 και αρκετοί από αυτούς μόνο υπέδειξαν κάποιους 

άλλους ως καινοτόμους ενώ δεν υποδείχτηκαν από κανέναν. Ο παραγωγός με κωδικό (ΑΗ) 

παρουσιάζει βαθμό διασύνδεσης και επιρροής ίσο με 0 και είναι απομονωμένος. 

 

 
 
 

Κοινωνιόγραμμα Α1: Κεντρικότητα με βάση την εγγύτητα 
 

 Με βάση το Κοινωνιόγραμμα Α2 ως πιο σημαντικοί φορείς του δικτύου, που εμφανί-

ζουν δηλ. τη μικρότερη απόσταση, είναι ο φορέας (S) και ο φορέας (J) με τιμές 80 και 85 

αντίστοιχα. Στους υπόλοιπους φορείς του δικτύου ο βαθμός εγγύτητας/ η απόστασή τους 

(closeness) κυμαίνεται από 80 έως 108, υποδηλώνοντας ότι υποδεικνύονται ως καινοτόμοι 

ή υποδεικνύουν ως καινοτόμους άλλους αγρότες. Τέλος, διαπιστώνεται και πάλι η ύπαρξη 

ενός απομονωμένου αγρότη (ΑΗ), με τη μέγιστη απόσταση του από τους λοιπούς φορείς 

του δικτύου (closeness=702). 

 Όσον δε αφορά στην κεντρικότητα με βάση το βαθμό διαμεσολάβησης και ελέγχου της 

πληροφόρησης για καινοτομίες παρατηρείται μία παραλλαγή της εικόνας της κεντρικότητας 

με βάση το βαθμό εγγύτητας που παρουσιάστηκε προηγουμένως. Οι φορείς (S) (between-

ness=185) και (J) (betweenness=85) αποτελούν τους μοναδικούς θεματοφύλακες της πληρο-

φορίας για καινοτομίες και αυτούς που ελέγχουν τη ροή της σχετικής πληροφόρησης. Ένας 

μόνο φορέας, ο (D) μέλος της Ο.Π., παρουσιάζει τιμή betweenness ίση με 4 ενώ όλοι οι υπό-

λοιποι φορείς εμφανίζουν τιμές 0, δηλαδή δεν ελέγχουν τη ροή της πληροφόρησης σχετικά 

με καινοτομίες. 

 Η διερεύνηση εξάλλου της ποιότητας των διασυνδέσεων του δικτύου, δηλαδή ο 

βαθμός που ο κάθε φορέας είναι συνδεδεμένος με άλλους ισχυρούς (κεντρικούς) φορείς 

του δικτύου υποδεικνύει δύο φορείς με σχετικά σημαντική ποιότητα συνδέσεων: το φορέα 

(S) (eigenvector=0,544) και το φορέα (J) (eigenvector=0,487). Όλοι οι υπόλοιποι φορείς 

του δικτύου εμφανίζουν χαμηλότερη ποιότητα συνδέσεων με τιμές που κυμαίνονται από 

0,193 έως 0 (η τελευταία αφορά το φορέα ΑΗ). 
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Κοινωνιόγραμμα Α3: Επικοινωνία με τον καινοτόμο παραγωγό 

 

 Με βάση το κοινωνιόγραμμα Α3 διαπιστώνεται ότι οι φορείς του δικτύου επικοινω-

νούν με τους παραγωγούς που έχουν ήδη υποδείξει ως καινοτόμους, δηλ. είτε με τον (S) 

είτε με τον (J), είτε και με τους δύο, καθώς επίσης και με τους άλλους αγρότες που έχουν 

υποδειχθεί ως  καινοτόμοι, όπως ο φορέας (AK) με το φορέα (D) και ο (E) με τον (X). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο (J) επικοινωνεί τον (S) τον οποίο και έχει υποδείξει ως καινοτό-

μο. Εξαίρεση αποτελούν, ο αγρότης (ΑΗ) ο οποίος δεν υπέδειξε κανέναν ως καινοτόμο, 

καθώς και ο φορέας (Α) ο οποίος ενώ υπέδειξε ως καινοτόμο τον κεντρικό καινοτόμο 

αγρότη (S) δεν επικοινωνεί με αυτόν. Ο φορέας (Α) του δικτύου είναι μέλος της Ο.Π., 

άτομο μεγάλης ηλικίας που σε γενικές γραμμές η μόνη επικοινωνία που έχει είναι με 

συγγενή πρώτου βαθμού (γεωτεχνικό). 

 

 
 

Κοινωνιόγραμμα Α4: Αντικείμενο επικοινωνίας με καινοτόμο αγρότη 

 

 Τα αντικείμενα που κατονόμασαν οι παραγωγοί ως θέματα καινοτομίας ήταν δύο: η 

υδροπονική μέθοδος καλλιέργειας (=1.0, με κόκκινη σήμανση) και οι νέες ποικιλίες/ 
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υβρίδια (=2.0, με μαύρη σήμανση). Όπως απεικονίζεται στο Κοινωνιόγραμμα Α4, οι αγρό-

τες του δικτύου επικοινωνούν με τον καινοτόμο αγρότη (S) κυρίως για θέματα υδροπονίας 

ενώ με τον καινοτόμο αγρότη (J) κυρίως για θέματα νέων ποικιλιών και υβριδίων. Ο 

φορέας (S) εφαρμόζει υδροπονία στη γεωργική εκμετάλλευση του και είναι Αντιπρόεδρος 

της Ο.Π. και ο φορέας (J) είναι ο Πρόεδρος της Οργάνωσης. Επιπλέον σημειώνεται ότι ο 

(J) επικοινωνεί με τον (S) μόνο για θέματα υδροπονικής καλλιέργειας. 

 

Δεύτερη Ο.Π. 

Το δίκτυο καινοτομίας της Ο.Π. αποτελείται από είκοσι τρία (23) μέλη, τα εικοσιένα (21) 

από αυτά είναι παραγωγοί-μέλη της οργάνωσης παραγωγών ενώ τα δύο (2) είναι μέλη της 

πρώτης Ο.Π. 

 

 
 

Κοινωνιόγραμμα Β1: Κεντρικότητα με βάση το βαθμό διασύνδεσης και επιρροής 

 

 Σύμφωνα με το Κοινωνιόγραμμα Β1 ένας φορέας κατέχει ιδιαίτερα διακεκριμένη 

θέση ως καινοτόμος στο δίκτυο. Πρόκειται για τον φορέα (Κ) που είναι ο Αντιπρόεδρος της 

πρώτης Ο.Π. με βαθμό διασύνδεσης και επιρροής ίσο με 12. Ο φορέας (G) εμφανίζει βαθμό 

διασύνδεσης και επιρροής ίσο με 4 και είναι μέλος της υπό εξέταση (δεύτερης) Ο.Π. Οι 

υπόλοιποι φορείς παρουσιάζουν βαθμό διασύνδεσης και επιρροής μικρότερο ή ίσο με 3 (Ι και 

ΑΒ) και αρκετοί από αυτούς μόνο υπέδειξαν κάποιους άλλους ως καινοτόμους ενώ δεν 

υποδείχτηκαν από κανέναν. Επιπλέον, εννέα από αυτούς τους φορείς, οι φορείς (Α), (Β), (D), 

(E), (H), (O), (U), (V) και (X) είναι τελείως απομονωμένοι και ούτε υπέδειξαν αλλά ούτε και 

υποδείχτηκαν από κάποιον εμφανίζοντας μηδενικό βαθμό διασύνδεσης και επιρροής. 

 Με βάση το Κοινωνιόγραμμα Β2 διαπιστώνεται εκ νέου η ύπαρξη εννέα απομονωμέ-

νων φορέων, καθώς η απόσταση τους από τους λοιπούς φορείς του δικτύου είναι μεγάλη 

(τιμή closeness=552). Στους υπόλοιπους φορείς του δικτύου ο βαθμός εγγύτητας (close-

ness) κυμαίνεται από 254 έως 271, υποδηλώνοντας ότι υποδεικνύονται ως καινοτόμοι ή 

υποδεικνύουν ως καινοτόμους άλλους γεωργούς. Ο πιο σημαντικός κόμβος του δικτύου, 

που εμφανίζει δηλ. τη μικρότερη απόσταση (254), είναι ο φορέας (Κ) ενώ ακολουθεί ο 

φορέας (G) με απόσταση (262).  
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Κοινωνιόγραμμα Β2: Κεντρικότητα με βάση το βαθμό εγγύτητας 

 

Όσον δε αφορά στην κεντρικότητα με βάση το βαθμό διαμεσολάβησης και ελέγχου της 

πληροφόρησης για καινοτομίες παρατηρείται μία παραλλαγή της εικόνας της κεντρικότη-

τας με βάση το βαθμό εγγύτητας που παρουσιάστηκε προηγουμένως. Κατά αυτήν την 

έννοια, ο φορέας (Κ) (τιμή betweenness=67,5) αποτελεί το μοναδικό θεματοφύλακα της 

ροής πληροφορίας για καινοτομία και αυτόν που ελέγχει τη ροή της πληροφορίας για  

καινοτομίες. Όλοι οι υπόλοιποι φορείς εμφανίζουν βαθμό διαμεσολάβησης και ελέγχου της 

πληροφορίας καινοτομίας (betweenness) μικρότερη από 4,333 (την οποία εμφανίζει ο 

φορέας Ι, ενώ ο φορέας (G) παρουσιάζει βαθμό διαμεσολάβησης και ελέγχου της πληροφο-

ρίας καινοτομίας ίσο με 2). Οι εννέα απομονωμένοι φορείς που εντοπίστηκαν προηγου-

μένως εμφανίζονται εκ νέου φορείς με βαθμό διαμεσολάβησης και ελέγχου της πληροφο-

ρίας καινοτομίας ίσο με 0.  

 Η διερεύνηση της κεντρικότητας με βάση την ποιότητα συνδέσεων αναδεικνύει πέντε 

φορείς με σχετικά σημαντική ποιότητα συνδέσεων. Πρόκειται για τους φορείς (Κ) (eigen-

vector=0,631), (G) (eigenvector=0,358), (I) (eigenvector=0,293) και τους (S) και (F) (eigen-

vector=0,249). Όλοι οι υπόλοιποι φορείς του δικτύου εμφανίζουν χαμηλότερη ποιότητα 

συνδέσεων με τιμές που κυμαίνεται από 0,173 έως 0 (για τους απομονωμένους φορείς).   

 

  

Κοινωνιόγραμμα Β3: Επικοινωνία με τον καινοτόμο παραγωγό 
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 Από την ανάλυση της επικοινωνίας διαπιστώνεται ότι οι διάφοροι φορείς του δικτύου 

επικοινωνούν είτε με τον κεντρικό καινοτόμο αγρότη (K) είτε με τον δευτερευόντως και-

νοτόμο αγρότη (G), είτε με άλλους αγρότες που υπέδειξαν ως καινοτόμους (όπως ο Υ με 

τον ΑΒ, ο Ι με τον ΑΒ). Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι φορείς (T) και (W) οι οποίοι δεν 

επικοινωνούν με τον αγρότη τον οποίο υπέδειξαν ως καινοτόμο (ο W με τον Κ και ο Τ με 

τον ΑΒ). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δευτερευόντως καινοτόμος αγρότης (G) επικοινωνεί με 

τον κεντρικό (Κ) τον οποίο και έχει υποδείξει ως καινοτόμο. Παράλληλα επανεμφανίζονται 

οι απομονωμένοι φορείς που δεν υπέδειξαν κανέναν αγρότη ως καινοτόμο και συνεπώς δεν 

επικοινωνούν με κανέναν. 

 

 
 

Κοινωνιόγραμμα Β4: Αντικείμενο επικοινωνίας με καινοτόμο αγρότη 

 

 Τα αντικείμενα που κατονόμασαν οι παραγωγοί ως θέματα καινοτομίας ήταν δύο: η 

υδροπονική μέθοδος καλλιέργειας (=1.0, με μαύρη σήμανση) και οι νέες ποικιλίες/υβρίδια 

(=2.0, με κόκκινη σήμανση). Όπως απεικονίζεται στο Κοινωνιόγραμμα Β4, οι παραγωγοί 

του δικτύου επικοινωνούν με τους καινοτόμους γεωργούς (Κ) και (G) κυρίως για θέματα 

υδροπονίας ενώ αντίθετα επικοινωνούν με τον (ΑΒ) μόνο για θέματα νέων ποικιλιών και 

υβριδίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φορέας (ΑΒ) είναι ο Πρόεδρος της πρώτης Ο.Π. και οι 

φορείς (Κ) και (G) εφαρμόζουν υδροπονία στις εκμεταλλεύσεις τους, με τον πρώτο να 

κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου στην πρώτη Ο.Π. Επιπλέον, ο καινοτόμος αγρότης (G) 

επικοινωνεί με τον κεντρικό καινοτόμο (K) μόνο για θέματα υδροπονικής καλλιέργειας. 
 

 

Συζήτηση-συμπεράσματα 
 

Σύμφωνα με την προηγηθείσα ανάλυση στην πρώτη Ο.Π. διαπιστώθηκε ότι κεντρική θέση 

στο δίκτυο καινοτομίας κατέχουν δύο μέλη της Οργάνωσης Παραγωγών. Τον κυρίαρχο 

ρόλο διαδραματίζουν ο Αντιπρόεδρος και ακολούθως ο Πρόεδρος της Ο.Π. Περαιτέρω, 

ένας μόνο παραγωγός εμφανίζεται ως απομονωμένος ενώ, αντίθετα, το σύνολο των μελών 

του δικτύου, πλην ενός, επικοινωνεί με τους παραγωγούς που έχουν υποδείξει ως 

καινοτόμους. Τα μέλη του δικτύου επικοινωνούν με τον αντιπρόεδρο κυρίως για θέματα 
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υδροπονίας, καθώς αυτός εφαρμόζει υδροπονία στη γεωργική εκμετάλλευσή του, ενώ με 

τον πρόεδρο επικοινωνούν κυρίως για θέματα νέων ποικιλιών και υβριδίων. 

 Στη δεύτερη Ο.Π. τον κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν ο Αντιπρόεδρος της πρώτης Ο.Π. 

και ακολούθως ένα μέλος της υπό εξέταση, δεύτερης Οργάνωσης. Αξιοσημείωτη είναι επίσης 

η ύπαρξη εννέα παραγωγών οι οποίοι δεν υποδεικνύουν κανέναν από τους λοιπούς φορείς 

του δικτύου ως καινοτόμο αλλά ούτε και υποδεικνύονται από αυτούς. Από την άλλη, οι 

υπόλοιποι φορείς του δικτύου, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, πλην δύο, επικοινωνούν με 

τους αγρότες που έχουν υποδείξει ως καινοτόμους. Οι παραγωγοί του δικτύου επικοινωνούν 

με τους προαναφερθέντες κεντρικής σημασίας, καινοτόμους φορείς κυρίως για θέματα 

υδροπονίας, καθώς αυτοί εφαρμόζουν υδροπονία στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους. 

Επιπλέον, επικοινωνούν με τον Πρόεδρο της πρώτης Ο.Π., για θέματα νέων ποικιλιών και 

υβριδίων. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της δεύτερης Ο.Π. φαίνεται να διαδραματίζουν 

κάποιο ρόλο ως προς τη διάχυση των καινοτομιών αλλά όχι κεντρικό, καθώς είναι σχετικά 

απομονωμένοι από το κεντρικό δίκτυο και επηρεάζουν μία μικρή μόνο ομάδα αγροτών. 

 Με βάση τα παραπάνω, παρατηρείται ότι η δεύτερη Οργάνωση εμφανίζεται ως πιο 

«αδύναμη» από την πρώτη. Οι σημαντικότεροι λόγοι, σύμφωνα με την επιτόπια έρευνα και 

την ανάλυση των δικτύων, που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα αφορούν στην έλλειψη γεω-

πόνου - τεχνικού συμβούλου στη δεύτερη Ο.Π., στην «ισχνή» παρουσία του Προέδρου της 

στα ζητήματα που εξετάστηκαν, στην εξάρτησή της για ορισμένα θέματα από τον Αντι-

πρόεδρο καθώς και από τον Πρόεδρο της πρώτης Ο.Π. καθώς και στο σημαντικό ποσοστό 

των μελών της τα οποία δε συμμετέχουν στο δίκτυο καινοτομίας. Με δεδομένη μάλιστα τη 

σημασία της καινοτομίας στη νέα ΚΑΠ (2014-2020), στο πλαίσιο της οποίας επιδιώκεται η 

ανάδειξη και αξιοποίηση καινοτομιών, ιδίως διαμέσου συμπράξεων των ενδιαφερομένων 

(γεωργών, ερευνητών, γεωπόνων, επιχειρήσεων, κλπ.) στις αποκαλούμενες πλατφόρμες/ 

συμπράξεις/επιχειρησιακές ομάδες καινοτομίας (Καν. 1305/2103), η δεύτερη Ο.Π. είναι, 

λόγω των προαναφερθεισών αδυναμιών της, λιγότερο πιθανό να μπορέσει να ακολουθήσει 

τις επιταγές των καιρών, εκτός αν ενισχυθεί σημαντικά από κάποιο εξωτερικό φορέα. 

 Συμπερασματικά, με την παρούσα εργασία καταρχάς διαπιστώνεται η χρησιμότητα 

της ανάλυσης δικτύων (και του αντίστοιχου εργαλείου ανάλυσης) στην κατανόηση του 

τρόπου λειτουργίας (δηλ. της αλληλεπίδρασης των μελών μεταξύ τους αλλά και με ‘εξωτε-

ρικούς’ φορείς) μιας Οργάνωσης όσον αφορά στις άτυπες διαδικασίες διάχυσης της καινο-

τομίας. Η γνώση που προκύπτει από την ανάλυση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί για την εισα-

γωγή (διαφορετικών τύπων) γνώσης και καινοτομίας διαμέσου καταρχάς των κεντρικών 

κόμβων (που δεν είναι απαραίτητα οι επίσημοι/εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Οργανώσεων) 

και στη συνέχεια επιμέρους κόμβων και ομαδώσεων όπως αναδεικνύονται μέσω των κοι-

νωνιογραμμάτων. Από την άλλη, μπορεί να συμβάλλει στον εντοπισμό φαινομένων «από-

στασιοποίησης» μελών των Οργανώσεων (που αναιρούν την ουσία της Οργάνωσης/ του 

δικτύου) και άρα στην προσπάθεια ισχυροποίησης της συνεργασίας μεταξύ των μελών.  

 Στη σχετική βιβλιογραφία έχει τονιστεί ο ρόλος των δικτύων στη διάχυση της καινο-

τομίας (Rogers 1995) όπως άλλωστε και η σημασία τους ως χώρων διαπραγμάτευσης της 

πληροφορίας (Callon, 1986) και δημιουργίας γνώσης (Leeuwis and van den Ban, 2004). 
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Σύμφωνα εξάλλου με τον Darre (1996), οι αγρότες καθορίζουν τους τοπικούς κανόνες σε 

σχέση με κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα και το σύνολο των εναλλακτικών που θεωρούνται 

κατάλληλες για την εκάστοτε περιοχή, διαμέσου δικτύων συζήτησης. Τέλος, όπως και στην 

περίπτωση των δύο Ο.Π. που εν συντομία παρουσιάστηκαν, τα δίκτυα αυτά γίνονται ακόμη 

πιο αποτελεσματικά όταν περιλαμβάνουν γεωργούς οι οποίοι ήδη έχουν υλο-ποιήσει τη 

σχετική καινοτομία (Valente 1996). 

 Περαιτέρω, στη συγκεκριμένη περίπτωση των δύο υπό εξέταση Ο.Π., διαπιστώνεται ότι 

στην ίδια περιοχή δραστηριοποιούνται δύο ολιγομελείς Οργανώσεις Παραγωγών (25 και 21 

μέλη), οι οποίες καλύπτουν οριακά το κατώτερο εθνικό κριτήριο αναγνώρισης ως προς τον 

αριθμό των μελών (20 μέλη) η μία εκ των οποίων εμφανίζεται ως «ασθενής», και σε κάποιο 

βαθμό «εξαρτημένη» από την άλλη. Παρόμοια φαινόμενα ολιγομελών Οργανώσεων εμφανί-

ζονται και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Τίθεται, κατά συνέπεια, το ερώτημα της, τυπικά, 

εθελοντικής συνένωσης αυτών των «μικρών» Ο.Π. σε μεγαλύτερες, ισχυρότερες και πιο 

δυναμικές Οργανώσεις. Στον αντίποδα βεβαίως, υπάρχει ο ισχυρισμός ότι τα μικρά, 

ολιγομελή «σχήματα» είναι πιο ευέλικτα όπως, π.χ. η πρώτη Ο.Π. η οποία παρότι «μικρή» 

εμφανίζεται ως αρκετά «δυναμική». Συνεπώς, το ζήτημα των μεγάλων και ισχυρών Οργανώ-

σεων ή μικρών και ευέλικτων χρήζει περαιτέρω μελέτης και διερεύνησης, κατά την οποία 

πρέπει να συνυπολογιστούν και άλλοι παράγοντες όπως ο χαμηλός βαθμός οργάνωσης των 

παραγωγών που καταγράφεται στη χώρα μας (περίπου 12% της συνολικής παραγωγής). 
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Περίληψη  
 

Τις τελευταίες δεκαετίες ο τουρισμός έχει αναδειχτεί σε κύρια αναπτυξιακή επιλογή των 
αγροτικών περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό, η εδραίωση συνθηκών βιώσιμης τουριστικής ανά-
πτυξης συνεπάγεται την κινητοποίηση των ενδογενών πόρων μέσα από ένα σύμπλεγμα 
δικτυώσεων που αναδεικνύουν τα τοπικά στοιχεία και εμπλέκουν τους κατοίκους σε κοινές 
δράσεις. Η παρούσα εργασία διερευνά την προοπτική ανάπτυξης του αγροτικού τουρισμού 
μέσα από την εμπειρία των επιχειρηματιών και των τοπικών φορέων του δήμου Νότιας 
Κυνουρίας. Διαπιστώνει δε την απουσία κρίσιμων για την επίτευξη της βιώσιμης τουρι-
στικής ανάπτυξης προϋποθέσεων, που αφορούν τόσο στην οργάνωση και σχεδίαση ολο-
κληρωμένων δράσεων για την αξιοποίηση των τοπικών πόρων όσο και στη δικτύωση και 
συνεργασία των εμπλεκομένων, ως συνέπεια της ανεπαρκούς συμμετοχής τους στις διαδι-
κασίες διαβούλευσης. 
 
Λέξεις-κλειδιά: βιώσιμος τουρισμός, δίκτυα, συμμετοχή, τοπικοί φορείς, επιχειρηματίες. 
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Αbstract 
 

Networking and (sustainable) development of rural tourism:  
The case of South Kynouria municipality, Greece 

 
The attempt to integrate tourism in rural areas is founded on the understanding that tourism 
can contribute to their viability. The establishment of the conditions for (sustainable) 
tourism development requires the mobilisation of the totality of the endogenous resources 
through networks which highlight the local offering and create synergies based on 
participatory processes. The current paper explores tourism development based on the 
views and experiences of local actors in a Greek municipality in Peloponnese. The findings 
point to the lack of sound local development design processes aiming at integrated actions 
for the utilisation of local resources and of networking and collaboration of the concerned 
stakeholders, resulting from weak involvement in public affairs. 
 
Key-words: sustainable tourism, networks, participation, local agencies, entrepreneurs, 
Greece. 
 
 

Εισαγωγή 
 

Παγκοσμίως, ο αγροτικός τουρισμός έχει αναδυθεί ως μια μείζων εναλλακτική πρόταση 
των πολιτικών περιφερειακής/τοπικής ανάπτυξης (Briedenhann & Wickens 2004, Wilson et 
al. 2001) λόγω της δυνατότητάς του να δρα συμπληρωματικά ως προς τις υφιστάμενες 
οικονομικές δυνατότητες, να επιτυγχάνει την άμεση βελτίωση των εισοδημάτων και να 
συνεπιφέρει ευρύτερα αναπτυξιακά οφέλη στις αγροτικές περιοχές (Saxena & Ilbery 2008). 
Η προσπάθεια ενσωμάτωσης του τουρισμού στις αγροτικές δομές, στη βάση «από τα 
κάτω» στρατηγικών, δικτυώσεων και δια-τομεακών συνεργιών (Fadeeva 2005, Saxena & 
Ilbery 2008), προκύπτει από μια ολιστική προσέγγιση της ανάπτυξης η οποία συνεπάγεται 
τη βελτίωση της επίδοσης όλων των οικονομικών τομέων, την κινητοποίηση του τοπικού 
δυναμικού, την εστίαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, ισχυ-
ρή τοπική/περιφερειακή διακυβέρνηση, καινοτομίες προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθή-
κες καθώς και την εξισορρόπηση οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων 
που εξειδικεύουν τις αρχές της αειφορίας και, ταυτόχρονα, αποτελούν τις προϋποθέσεις 
επίτευξής της. Κρίσιμης δε σημασίας για την επιτυχία μιας τέτοιας αναπτυξιακής ατζέντας 
θεωρούνται η συμμετοχή και η δημοκρατία (Bryden 2000, Κουτσούρης 2011). Η παρούσα 
εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση των απόψεων των τοπικών επιχειρηματιών και φορέων 
του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και του βαθμού συμμετοχής τους σε δραστηριότητες που 
συνδέονται με την ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού στην περιοχή τους, με έμφαση στη 
δικτύωση και τη συνεργασία, και την κριτική αποτίμησή τους ως προς τη συμβολή τους 
στην κατεύθυνση της (βιώσιμης) τουριστικής ανάπτυξης. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517703000633
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517703000633
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Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
 

Η δυνατότητα του αγροτικού τουρισμού να αξιοποιεί ποικίλους τοπικούς πόρους υπογραμ-
μίζει τη σημασία του ως αναπτυξιακού εργαλείου. Ταυτόχρονα όμως, η διαδικασία της 
ανάπτυξης του αγροτικού τουρισμού ενδέχεται να καταστήσει την τοπική κοινωνία ένα 
πεδίο αντιπαράθεσης αντικρουόμενων συμφερόντων, γιατί ενώ οι διάφοροι «παίκτες» 
(stakeholders) καλούνται στο πλαίσιό της να συνεργαστούν και να αντλήσουν οφέλη από 
τις συνέργιες που δημιουργούνται, μπορεί κάλλιστα να καταλήξουν ανταγωνιζόμενοι για 
την κατανομή και αξιοποίηση πεπερασμένων τοπικών πόρων (Berno & Bricker 2001, 
Wilson et al. 2001).  
 Υπό αυτό το πρίσμα, τα δίκτυα (οι δικτυώσεις), δηλαδή οι ομαδώσεις τυπικών και 
άτυπων κοινωνικών σχέσεων που συγκροτούνται από ετερογενείς δρώντες και υπερβαί-
νουν οργανωσιακές δομές και όρια (Dredge 2006), έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον και 
απότελούν μια δημοφιλή προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της (βιώ-
σιμης) τουριστικής ανάπτυξης (Scott et al. 2008). Ιδιαίτερα τα δια-τομεακά δίκτυα, σύμ-
φωνα με την Fadeeva (2005), ανταποκρίνονται στο πολυσύνθετο των προκλήσεων που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν καθώς και στην ανάγκη εξισορρόπησης της ισχύος των εμπλε-
κομένων ενώ, παράλληλα, ενισχύουν τη νομιμοποίηση αυτών των συμπράξεων ως διαδικα-
σιών που αποσκοπούν σε (αειφόρες) αναπτυξιακές πρακτικές. Πρέπει επίσης να σημειωθεί 
ότι τα δίκτυα δεν εξαντλούνται απλά στο συντονισμό των πόρων και τη συνεργασία των 
εταίρων αλλά εξελίσσονται σε (συλλογικές) διαδικασίες μάθησης, αξιοποιώντας, ενισχύο-
ντας και αναπτύσσοντας την τοπική γνώση και ως εκ τούτου επιτρέποντας την ανάδυση 
καινοτομιών (Zach 2011). Δεδομένου δε ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας περιοχής 
εξαρτάται περισσότερο από τη διαμόρφωση των τοπικών δικτύων παρά από τις ικανότητες 
μεμονωμένων ατομικών επιχειρήσεων, διαφορετικά δίκτυα έχουν ως αποτέλεσμα την 
ανάπτυξη διαφορετικών τοπικών δυνατοτήτων σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη 
(Denicolai et al. 2010). Πλην όμως, η συγκρότηση δικτύων συνιστά μια σοβαρή πρόκληση, 
λόγω έλλειψης χρόνου, πόρων, γνώσης και τοπικών δεσμών και μιας νοοτροπίας 
περιορισμένης ή μη εμπλοκής στις διαδικασίες διαμόρφωσης ευρύτερων αναπτυξιακών 
στρατηγικών και επιδίωξης του στενού ατομικού κέρδους από ορισμένες, ιδιαίτερα τις 
μικρές, επιχειρήσεις (Bramwell 2011, Haven-Tang & Jones 2012) 
 Σε αυτό το σημείο πρέπει επίσης να τονιστεί το γεγονός ότι οι τοπικοί δρώντες/πληθυ-
σμοί συχνά εξαιρούνται των αναπτυξιακών διαδικασιών παρά την απαίτηση, με όρους 
(αειφόρου) τουριστικής ανάπτυξης και συμμετοχικού σχεδιασμού, για ενεργό συμμετοχή των 
τοπικών πληθυσμών στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της τουριστικής 
ανάπτυξης (Nunkoo & Smith 2013, Presenza et al. 2013). Σύμφωνα με τους Panyik et al. 
(2011) ακόμη και εάν όλοι οι ενδιαφερόμενοι δεν εμπλέκονται εξίσου στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, απαιτείται τουλάχιστον να αναγνωριστούν, να κατανοηθούν και να ληφθούν 
υπόψη όλα τα ενδιαφέροντα. Επισημαίνεται ότι η τοπική κοινότητα επιδρά καθοριστικά στην 
τουριστική εμπειρία και την ανθεκτικότητα ενός τουριστικού προορισμού, καθώς η 
συμπεριφορά της διαμορφώνει τους όρους φιλοξενίας (Liu 2003) και έχει αντίκτυπο στην 
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ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και στο επίπεδο ικανοποίησης των τουριστών. 
 Επιπλέον, η ικανότητα ολιστικής θεώρησης των παραμέτρων που επηρεάζουν την 
ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού αποτελεί πρωταρχική πρόκληση για τις τοπικές 
κοινωνίες (Vernon et al. 2005, Berno & Bricker 2001), ιδίως μάλιστα όσον αφορά στην 
αειφόρο εκδοχή του (Panyik et al., 2011). Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο σήμερα, καθώς 
«η φύση και η κλίμακα του αγροτικού τουρισμού έχει μεταβληθεί, ώστε να αποτελεί ‘ση-
μαντικό μέσο οικονομικής διαφοροποίησης και κοινωνικής αναγέννησης’ και ξεχωριστή 
δραστηριότητα που το οικονομικό της αποτέλεσμα υπερβαίνει αυτό της γεωργίας» (Haven-
Tang & Jones 2012, σ. 29). Κατά συνέπεια, η επίτευξη βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης 
προϋποθέτει την ικανότητα ολιστικής θεώρησης (ή τη δυνατότητα ανάπτυξής της) η οποία 
πρέπει να είναι - τουλάχιστον σε κάποιον βαθμό - γνώρισμα της τοπικής κοινότητας, της 
ηγεσίας της και ενός σημαντικού αριθμού εμπλεκομένων. Οι «παίκτες» αυτοί είναι εκείνοι 
που επηρεάζουν αποφασιστικά την επιτυχία (ή μη) της ανάπτυξης του αγροτικού τουρι-
σμού σε τοπικό επίπεδο, συμβάλλοντας στη δημιουργία δικτύων συνεργασίας και διασύν-
δεσης των τοπικών πόρων καθώς και στη διαμόρφωση και προώθηση του τελικού τουρι-
στικού προϊόντος στη βάση του κατάλληλου στρατηγικού σχεδιασμού (Wilson et al. 2001).  
 Πρέπει, τέλος, να επισημανθεί το σημαντικό ζήτημα που έχουν εντοπίσει οι Janschitz 
& Zimmermann (2010) ότι δηλαδή οι ομάδες συμφερόντων και το ‘κοινό’ που λαμβάνουν 
μέρος στις συμμετοχικές διαδικασίες συνεισφέρουν τις απόψεις τους κυρίως στα 
αποκαλούμενα «κατώτερα λογικά επίπεδα» (‘lower logical levels’) της διαβούλευσης, δηλ. 
τις δράσεις που μπορεί ή πρέπει να αναληφθούν, χωρίς όμως να τις συνδέουν με τη συνο-
λική αναπτυξιακή στρατηγική και άρα με το όραμα και τα καθήκοντα από τα οποία αυτή 
απορρέει. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι δεν αντιλαμβάνονται την ανάγκη αλλαγής των 
αξιών και πεποιθήσεών τους, που με τη σειρά τους μπορεί να τροποποιήσουν τις δεξιότητες 
και συμπεριφορές τους και να αποτελέσουν βασικά στοιχεία της βιώσιμης ανάπτυξης. 
 
 

Μεθοδολογία  
 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη το διάστημα μεταξύ Δεκέμβριου 2011- Μάρτιου 2012. Τα 
στοιχεία συλλέχθηκαν με εις βάθος συνεντεύξεις (στη βάση οδηγών συνέντευξης) και εν 
συνεχεία κατηγοριοποιήθηκαν, συστηματοποιήθηκαν και αναλύθηκαν (βλ. exploratory 
analysis, Sarantakos 2005). Η ομάδα των επιχειρηματιών προέκυψε από τα σχετικά αρχεία 
που τηρεί ο Δήμος και η «Ένωση Ιδιοκτητών Καταλυμάτων Ν. Κυνουρίας» τα οποία αφο-
ρούν στους ιδιοκτήτες καταλυμάτων και τους επιχειρηματίες που απασχολούνται στην 
εστίαση (100 και 64 αντίστοιχα). Οι επιχειρήσεις των καταλυμάτων ταξινομήθηκαν α) κα-
τά δημοτική ενότητα και β) σύμφωνα με τη δυναμικότητά τους και το δείγμα επιλέχθηκε 
ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό με βάση τα δύο αυτά κριτήρια. Οι επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται αποκλειστικά στην εστίαση επιλέχτηκαν βάσει δημοτικής ενότητας. Στην 
έρευνα συμμετείχαν δώδεκα επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, οκτώ επιχειρήσεις 
ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, δύο επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων τουριστικών κατοικιών, 
πέντε ξενοδοχεία, ένας παραδοσιακός ξενώνας και τρία εστιατόρια- καφέ. Η ομάδα των 
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φορέων επιλέχθηκε με βάση το βαθμό εμπλοκής τους στο σχεδιασμό της τοπικής ανάπτυ-
ξης ή/και τη διαχείριση και την προβολή του τοπικού τουριστικού προϊόντος και περιέλαβε 
εκπρόσωπους της δημοτικής αρχής, της τοπικής ένωσης ξενοδόχων και ιδιοκτητών τουρι-
στικών καταλυμάτων, της αναπτυξιακής εταιρίας, δύο πολιτιστικών συλλόγων και δύο 
αγροτικών συνεταιρισμών. 
 
Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας 
 

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, στο νοτιοανατολικό άκρο της Αρκαδίας, προέκυψε το 2010 
από τη συνένωση δύο Δήμων και μιας Κοινότητας σε εφαρμογή του προγράμματος «Καλ-
λικράτης». Αποτελείται από 16 Δημοτικά Διαμερίσματα με έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο, 
που προσδίδει ποικιλομορφία στο φυσικό του περιβάλλον. Η διοικητική του έδρα, το 
Λεωνίδιο, βρίσκεται στο κέντρο ενός μικρού αλλά πολύ παραγωγικού κάμπου. 
 Ο πληθυσμός του Δήμου, 8.180 κάτοικοι, παρουσιάζει μείωση κατά 9,1% την τελευ-
ταία δεκαετία (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Το δημογραφικό προφίλ του χαρακτηρίζεται από μεγάλες 
μεταναστευτικές εκροές στο παρελθόν αλλά και την είσοδο ξένων μεταναστών προσφάτως. 
Οι κάτοικοί του διαχρονικά ασχολούνταν με τη γεωργία, τη ναυτιλία και το εμπόριο. Τις 
τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται τάση εγκατάλειψης της γεωργίας – η καλλιέργεια της 
τσακώνικης μελιτζάνας που αποτελεί προϊόν Π.Ο.Π. δεν υπερβαίνει τα εκατό στρέμματα – 
και στροφή στα επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών και ιδιαίτερα τον τουρισμό. Οι τοπικοί 
φορείς, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις, θέτουν ως προτεραιότητα την καθιέρωση της 
περιοχής ως τουριστικού προορισμού και την τουριστική αξιοποίηση των τοπικών πόρων 
(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νότιας Κυνουρίας 2011-2014). 
 Μεγάλο τμήμα του Δήμου εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000 και στα όρια του οικολο-
γικού πάρκου Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού, περιλαμβάνοντας οικοτόπους μεγάλης 
αισθητικής και επιστημονικής αξίας (Αρ. Απόφασης 33999, ΕτΚ, 353/6.9.2010). Η περιοχή 
είναι γνωστή για τις πεζοπορικές διαδρομές και τα μονοπάτια της -μεταξύ αυτών το διεθνές 
μονοπάτι 33. Επίσης, στην περιοχή συναντώνται σχηματισμοί με γεωλογικό και σπηλαιο-
λογικό ενδιαφέρον. Η ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα της περιοχής απορρέει από την κλη-
ρονομία των Τσακώνων, μιας ευρύτερης πληθυσμιακής ομάδας με δωρική προέλευση και 
σημείο αναφοράς το Λεωνίδιο. Στα κύρια χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνεται η ομιλία της 
τσακώνικής διαλέκτου, που αποτελεί εξέλιξη της αρχαίας δωρικής, και ο τσακώνικος χορός. 
Η περιοχή κατοικείται από την πρώιμη αρχαιότητα και φέρει σημάδια της ιστορικής της 
διαδρομής στο πολιτιστικό της απόθεμα. Λείψανα αρχαίων πόλεων, οχυρών, τάφων και 
ναών, λιμανιών, δρόμων και λατομείων, βυζαντινών κάστρων και φρουρίων συναντώνται σε 
ολόκληρη την περιοχή μελέτης. Φημισμένη για τα μοναστήρια της, η ευρύτερη περιοχή του 
όρους Πάρνωνα χαρακτηρίζεται ως το «Άγιον Όρος της Νότιας Ελλάδας» και η περιοχή 
μελέτης προσελκύει αξιόλογο τμήμα του θρησκευτικού τουρισμού. Επίσης, επιδεικνύει πολύ 
καλή εικόνα της τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του 18ου και 19ου αιώνα, με τους 
περισσότερους οικισμούς να χαρακτηρίζονται παραδοσιακοί ή ενδιαφέροντες. Η αρχιτεκτο-
νική φυσιογνωμία του Λεωνιδίου χαρακτηρίζεται από την αγορά της πόλης και τα 
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πυργόσπιτα, οχυρωμένα αρχοντικά των πρωτοεπαναστατικών χρόνων.  
 Στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας την τουριστική ζήτηση καλύπτουν 22 ξενοδοχεία, 88 
επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων και δύο κάμπινγκ. Η περιοχή 
έλκει Έλληνες, οικογένειες και συνταξιούχους που αναζητούν ηρεμία στις διακοπές αλλά 
και σημαντικό αριθμό ξένων τουριστών, αρκετοί από τους οποίους έχουν αγοράσει κατοι-
κίες (Επιχειρησιακό πρόγραμμα δήμου Νότιας Κυνουρίας 2011-2014).  
 

 
Αποτελέσματα της έρευνας 
 

Διαχείριση των τουριστικών πόρων 
 

Η εικόνα της περιοχής μελέτης ως τουριστικού προορισμού προκύπτει από το συνδυασμό 
της φυσικής ομορφιάς και της πολιτισμικής της ταυτότητας. Συμφώνα με τους θεσμικούς 
φορείς η ανάπτυξη επιδιώκεται μέσω της υιοθέτησης ήπιων μορφών τουρισμού, που 
συνδυάζουν τις δραστηριότητες στη φύση, την αγροτική οικονομία και την εκπαίδευση με 
άξονα την τοπική αρχιτεκτονική. Η διαχείριση των πολιτισμικών και φυσικών πόρων, 
ωστόσο, δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες, καθώς κοινό τόπο αποτελεί η διαπίστωση ότι ο 
βαθμός αξιοποίησης της περιοχής δεν είναι ανάλογος των πολλών της δυνατοτήτων.  
 Τα τοπικά πολιτιστικά στοιχεία προβάλλονται κυρίως μέσω εκδηλώσεων που διοργα-
νώνονται με τη στήριξη του Δήμου και αποσκοπούν στην ψυχαγωγία κατοίκων και επι-
σκεπτών και την προβολή της περιοχής. Μεταξύ των γνωστότερων συγκαταλέγονται αυτές 
του Πάσχα και της τσακώνικης μελιτζάνας, που περιλαμβάνουν μουσική και χορό, εκθέ-
σεις προϊόντων και την προσφορά τοπικών εδεσμάτων. Κύριο στοιχείο πολιτισμού, αν και 
η ομιλία της έχει περιοριστεί, η τσακώνικη διάλεκτος θεωρείται μη αξιοποιημένη, καθώς ο 
επισκέπτης δεν έχει την ευκαιρία να την εντάξει στην τουριστική του εμπειρία. Ταυτό-
χρονα, η τουριστική επιχειρηματικότητα περιορίζεται στις υπηρεσίες διαμονής και εστία-
σης, χωρίς διάθεση εμπλουτισμού με δραστηριότητες στην ύπαιθρο, αν και στην περιοχή 
διοργανώνονται εκδρομές από αστικούς πεζοπορικούς και σπηλαιολογικούς συλλόγους. 
 Θεσμικοί φορείς και επιχειρηματίες θεωρούν ότι το περιβάλλον της περιοχής είναι εν 
μέρει προστατευμένο, εκτιμώντας συγχρόνως ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, στη 
διατήρηση της οποίας συνεισέφερε η θεσμοθέτηση του οικολογικού πάρκου το 2008. 
Στους πιθανούς περιβαλλοντικούς κινδύνους αναγνωρίζουν την υποβάθμιση των φυσικών 
πόρων συνεπεία της ανορθολογικής χρήσης σε αγροτικές και τουριστικές δραστηριότητες, 
του ανεπαρκούς θεσμικού πλαισίου και της αδράνειας των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανι-
σμών που το καθιστούν ευάλωτο στην εκτός σχεδίου οικιστική πίεση. Παρόλα αυτά, δεν 
αντιτίθενται στην ανάπτυξη της αγοράς κατοικίας, ακόμη και στις ζώνες υψηλής παραγω-
γικότητας, ούτε στη δημιουργία υποδομών, π.χ. χιονοδρομικού κέντρου, που ασκούν 
πιέσεις στο περιβάλλον.  
 Σημαντικό εμπόδιο στην τοπική τουριστική ανάπτυξη θεωρείται από τους ερωτηθέ-
ντες η προβληματική πρόσβαση και η έλλειψη θαλάσσιας συγκοινωνίας με τον Πειραιά και 
τους κοντινούς τουριστικούς προορισμούς (Ναύπλιο, Σπέτσες, Μονεμβάσια, Ύδρα). Επί-
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σης, ως βασικός ανασταλτικός παράγοντας αναφέρθηκε από φορείς η υστέρηση στην 
οργάνωση και σχεδίαση της ανάπτυξης, που διαιωνίζει διαρθρωτικές αδυναμίες ‒όπως την 
απουσία εθνικού κτηματολογίου και χωροταξικού σχεδιασμού‒ και η δυσπιστία των κα-
τοίκων και η απροθυμία τους να συμμετάσχουν σε δράσεις. Οι επιχειρηματίες από την 
πλευρά τους εκτιμούν ότι οι οργανωτικές αδυναμίες, η απουσία συντονισμού των φορέων 
και η έλλειψη επαγγελματισμού από μέρους τους αποθαρρύνουν τους τουρίστες να επι-
στρέψουν στην περιοχή και ότι η οικονομική κρίση θα καθηλώσει τον τουρισμό.  
 
Η δυναμική των τουριστικών επιχειρήσεων- Τοπική επιχειρηματικότητα 
 

Από τους 31 επιχειρηματίες που συμμετείχαν στην έρευνα, 21 κατοικούν μόνιμα στο Δήμο 
Νότιας Κυνουρίας, δύο ανέφεραν ως τόπο μόνιμης κατοικίας άλλον δήμο στα όρια της 
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και οκτώ περιοχές εκτός του νομού. Το δείγμα αφορά 
σε 14 γυναίκες και 17 άνδρες. Οι ηλικίες τους κυμαίνονται μεταξύ 32 και 88 ετών, με μέση 
ηλικία τα 48 έτη. Το εκπαιδευτικό τους επίπεδο ποικίλει: έξι είναι απόφοιτοι Δημοτικού, 
τρεις Γυμνασίου, δέκα Γενικού Λυκείου, δύο Τεχνικής Σχολής/ Τεχνικού Λυκείου, ένας 
απόφοιτος ΙΕΚ, ενώ δύο είναι απόφοιτοι Ανώτερου και επτά Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος. Ωστόσο, κανένας δεν έχει εκπαίδευση στον τουρισμό και μόνο ένας έχει παρα-
κολουθήσει σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης.  
 Μεταξύ των λόγων που συνετέλεσαν στην ενασχόληση των επιχειρηματιών με τον 
τουρισμό, συχνότερα (15 περιπτώσεις) καταγράφεται η διαδοχή στο πλαίσιο της οικογέ-
νειας. Επίσης, αναφέρθηκε από 8 επιχειρηματίες η ανάγκη συμπλήρωσης του οικογενεια-
κού εισοδήματος σε συνδυασμό με την εκτίμηση ότι πρόκειται για επικερδή επένδυση, ενώ 
η πίστη στις προοπτικές της περιοχής και η αγάπη για τον τόπο αναφέρθηκε σε 4 περιπτώ-
σεις. Τρεις δήλωσαν ότι η επιλογή τους να ασχοληθούν με τον τουρισμό είναι συνέπεια της 
προτίμησής τους για το αντικείμενο της δραστηριότητας αυτής και της ικανοποίησης που 
αντλούν από αυτήν. Στον αντίποδα, ένας από τους επιχειρηματίες ανέφερε ότι το 
επάγγελμα αποτελεί τη μόνη του διέξοδο για βιοπορισμό.  
 Η πλειονότητα των επιχειρήσεων (19 περιπτώσεις) λειτουργεί εποχικά. Σε 24 από τις 
επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα απασχολούνται μέλη της οικογένειας του επιχει-
ρηματία ως επί το πλείστον περιστασιακά (19 περιπτώσεις). Οι επιχειρηματίες που συμμε-
τείχαν στην έρευνα είναι πολυδραστήριοι, καθώς 29 επιχειρηματίες δήλωσαν ότι το εισόδημά 
τους προέρχεται από συνδυασμό επαγγελματικών ενασχολήσεων. Μόνο 13 δήλωσαν την επι-
χείρησή τους ως κύρια επαγγελματική τους απασχόληση τόσο ως προς το εισόδημα που απο-
κομίζουν όσο και ως προς τον χρόνο που αφιερώνουν σε αυτή. Η πλειονότητα των επι-
χειρηματιών (20 άτομα) έχει αναζητήσει πληροφορίες για προγράμματα ενίσχυσης τουρι-
στικών επενδύσεων και 11 από αυτούς χρηματοδοτήθηκαν. Πηγές πληροφόρησής τους 
αποτέλεσαν η αναπτυξιακή εταιρία, η περιφερειακή και κεντρική διοίκηση, οι δευτερο-
βάθμιοι επαγγελματικοί σύλλογοι, το διαδίκτυο, ο προσωπικός τους κύκλος γνωριμιών και τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν περιλαμβάνονται η γραφειο-
κρατία, η καθυστέρηση στις πληρωμές, που επιβάρυνε τις επιχειρήσεις με περιορισμένη 
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ρευστότητα, ωθώντας τις στον δανεισμό και η ασάφεια του νομικού πλαισίου.  
 Οι θεσμικοί φορείς, από την πλευρά τους, εκτιμούν ότι η δυναμικότητα των τοπικών 
τουριστικών επιχειρήσεων είναι μέτρια, συναρτώντας σημαντικά περιθώρια βελτίωσης από 
την επαγγελματική κατάρτιση των επιχειρηματιών και την προσφορά ποιοτικότερων υπη-
ρεσιών. Ειδικότερα, θεωρούν ότι η έλλειψη επαγγελματικής κατάρτισης αποτρέπει τους 
επιχειρηματίες από ενδεδειγμένες επιχειρηματικές ενέργειες, όπως η συμμετοχή σε επεν-
δυτικά προγράμματα και δράσεις που θα επέτρεπαν να βελτιώσουν τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες. Επισημαίνεται ότι οι μισοί από τους συμμετέχοντες φορείς διαχειρίστηκαν 
επενδυτικά προγράμματα και εκτιμούν ως σημαντική τη συμβολή των προγραμμάτων 
αυτών στην τοπική ανάπτυξη, καθώς χρηματοδοτήθηκε σημαντικός αριθμός επιχειρημα-
τιών, πραγματοποιήθηκαν δημόσια έργα και αναπλάσεις χώρων, ενώ έμφαση δόθηκε στην 
προβολή της περιοχής. 
 Οι επιχειρηματίες εκτιμούν ότι η γραφειοκρατία, η έντονη εποχικότητα του τουρι-
σμού και η χαμηλή καταναλωτική δυνατότητα των επισκεπτών επιδρούν ανασταλτικά στην 
ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, ενώ η τρέχουσα οικονομική κρίση εξαλείφει κάθε 
κίνητρο για επιχειρηματική δράση. Τα μελλοντικά τους σχέδια δεν περιλαμβάνουν επεν-
δύσεις (22 επιχειρήσεις), ενώ ο προβληματισμός τους απηχεί στις προσδοκίες τους για την 
εξέλιξη των επιχειρήσεών τους, καθώς οι μισοί εξέφρασαν αβεβαιότητα και απαισιοδοξία. 
Τέλος, οι δράσεις που προτείνουν για την τουριστική ανάπτυξη αφορούν σε υποδομές (23 
περιπτώσεις), στην προβολή της περιοχής (9 περιπτώσεις) και σε δράσεις που διευκο-
λύνουν τη γνωριμία των επισκεπτών με τον τόπο (6 περιπτώσεις). 
 
Δικτυώσεις – Ενσωμάτωση του τουρισμού στην τοπική οικονομία 
 
1.  Δικτύωση τουριστικών επιχειρήσεων 
 

Η τοπική ένωση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων αποτελεί τον επαγγελματικό φορέα 
των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμονής στην περιοχή, ενώ το σύνολο των 
εμπορικών επιχειρήσεων του Δήμου εντάσσεται σε τρεις εμπορικούς συλλόγους στα όρια 
των τριών αυτοδιοικητικών δομών που καταργήθηκαν. Παράλληλα οι τουριστικές επιχει-
ρήσεις έχουν τη δυνατότητα ένταξης στο «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας» (Τ.Σ.Π.). Το 
Τ.Σ.Π. είναι ένα δίκτυο συνεργασίας τουριστικών και αγροτικών επιχειρήσεων που ιδρύ-
θηκε το 2003 με σκοπό την ανάδειξη της ταυτότητας της ευρύτερης περιοχής και τη δια-
σφάλιση της ποιότητας των τοπικών προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών. Ωστόσο, 
μόλις 4 επιχειρηματίες είχαν σχετική ενημέρωση, ενώ ουδείς συμμετείχε σε αυτό. Επι-
πλέον, ούτε οι τοπικοί φορείς είχαν ενημέρωση για την εφαρμογή του, εκτός ενός ο οποίος 
και την έκρινε ως μη ικανοποιητική. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τους φορείς η σύνδεση του 
τουρισμού με την τοπική αγροτική παραγωγή σε γενικές γραμμές επιτυγχάνεται. Δύο μόνο 
εκπρόσωποι κρίνουν ότι τα τοπικά προϊόντα δεν προωθούνται επαρκώς, αν και αποτιμούν 
θετικά πρόσφατες προσπάθειες προβολής τοπικών εδεσμάτων από ξενοδόχους. Οι εκπρό-
σωποι των φορέων επισημαίνουν ότι οι εσωτερικές δικτυώσεις μεταξύ των τουριστικών 
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επιχειρήσεων και γενικότερα των επαγγελματιών δεν είναι αναπτυγμένες, καθώς εκτιμούν 
ότι η συνεργασία, εφόσον προκύπτει, είναι αποτέλεσμα διαπροσωπικών σχέσεων. Αποδί-
δουν δε την υφιστάμενη κατάσταση στην έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας, την αδιαφορία 
για τα κοινά και την έλλειψη συμμετοχής στα συλλογικά όργανα των συλλόγων. 
 
2.  Διασύνδεση και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και των τοπικών φορέων 
 

Οι απόψεις των εκπροσώπων των φορέων για τη συχνότητα και την ποιότητα των επαφών 
μεταξύ των τοπικών φορέων και των επιχειρηματιών διίστανται: Οι μισοί θεωρούν ότι 
υπάρχει καλή σχέση και αρκετά ικανοποιητική συνεργασία -αν και όχι αρκετά συχνή- ενώ 
οι υπόλοιποι την χαρακτηρίζουν ως μη ικανοποιητική. Η πλειονότητα των επιχειρηματιών 
(21 περιπτώσεις) δήλωσε γνώση των δράσεων τουριστικής ανάπτυξης που αναλαμβάνουν 
οι τοπικοί φορείς, αναφέροντας τις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις (17 άτομα), την προβολή της 
περιοχής (5 άτομα) και ένας τη σύσταση της επιτροπής τουρισμού από το Δήμο και τις 
προσδοκώμενες σε αυτήν διαδικασίες διαβούλευσης. Οι υπηρεσίες του Δήμου και οι 
επαγγελματικοί σύλλογοι αποσπούν καλύτερες αξιολογήσεις από την αναπτυξιακή εταιρία 
και τις κεντρικές διοικητικές δομές, όμως σε κάθε περίπτωση ο συνολικός βαθμός ικανο-
ποίησης δεν υπερβαίνει το «μέτριο». Ωστόσο, η κατάσταση είναι πιο πολύπλοκη. Για 
παράδειγμα, όπως δήλωσε ένας επιχειρηματίας, ενώ έμεινε απολύτως ικανοποιημένος από 
τις υπηρεσίες που έλαβε στη διάρκεια της ένταξης της επιχείρησής του σε πρόγραμμα οικο-
νομικής ενίσχυσης, η έλλειψη επικοινωνίας που επακολούθησε τον απογοήτευσε. Περαι-
τέρω, ένας στους τρεις επιχειρηματίες δήλωσε ότι δεν έχει σαφή αντίληψη των υπηρεσιών 
που προσφέρει η αναπτυξιακή εταιρία και αρνήθηκε να την αξιολογήσει.  
 
3.  Διασυνδέσεις-δικτυώσεις των φορέων ανάπτυξης 
 

Η δημοτική αρχή διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εσωτερική δικτύωση των θεσμικών 
φορέων, καθώς όλοι οι τοπικοί φορείς συνεργάζονται με αυτήν. Χαρακτηριστικό της εσω-
τερικής δικτύωσης αποτελεί η απουσία συνεργασιών μεταξύ ομολόγων φορέων διαφο-
ρετικών οικισμών, καθώς υφέρπει ως ένα βαθμό ανταγωνισμός που απορρέει από τοπικι-
στικές αντιλήψεις που προϋπήρχαν της συγκρότησης του ενιαίου Δήμου. Στις εξωτερικές 
δικτυώσεις ο αγροτικός συνεταιρισμός παρουσιάζει σημαντικές διασυνδέσεις ‒εκτός αυτών 
στο πλαίσιο της αγοράς‒ με τη δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση, την κεντρική διοίκη-
ση και δύο εκπαιδευτικά/ ερευνητικά ιδρύματα, ενώ η αναπτυξιακή εταιρία συνδέεται με 
δήμους και συλλογικότητες της ευρύτερης περιοχής. Οι απόψεις των θεσμικών φορέων για 
το επίπεδο συνεργασίας και το συντονισμό τους διαφοροποιούνται, καθώς κάποιοι πιστεύ-
ουν ότι τα καταφέρνουν ικανοποιητικά, άλλοι διαπιστώνουν την αποτυχία τους, ενώ άλλοι 
θεωρούν ότι ο συντονισμός επιτυγχάνεται εν μέρει. Αναφέρθηκε, επίσης, ότι επιτυγχάνεται 
στενή συνεργασία μεταξύ ορισμένων φορέων αλλά με άλλους υπάρχει «δυσκολία στην 
επικοινωνία» και ακόμη ότι «σε ειδικά ζητήματα διαπιστώνεται διαβούλευση χωρίς, όμως, 
να υπάρχει μόνιμος δίαυλος επικοινωνίας».  
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4. Τοπική Διαβούλευση – Ενημέρωση  
 

Οι επιχειρηματίες συμμετέχουν στον σχεδιασμό των τοπικών δράσεων μέσω της συμμε-
τοχής τους στα διοικητικά συμβούλια και τις συνελεύσεις των τοπικών φορέων. Ωστόσο, 
είναι κοινή διαπίστωση ότι η ενεργός συμμετοχή -ιδιαίτερα των νεότερων- στα συλλογικά 
όργανα είναι περιορισμένη. Στην πλειονότητά τους (19 περιπτώσεις) οι επιχειρηματίες 
αναγνωρίζουν ότι δεν συμμετέχουν ενεργά ή μετέχουν ανεπαρκώς στις συλλογικές διαδι-
κασίες της τοπικής ένωσης, αποδίδοντας το γεγονός στην ενασχόλησή τους με ποικίλες 
επαγγελματικές δραστηριότητες. Συγχρόνως, ορισμένοι ξενοδόχοι κρίνουν ότι τα συμφέρο-
ντά τους δεν εκπροσωπούνται στην τοπική ένωση, καθώς οι επιχειρήσεις τους δεν υπόκει-
νται στο ίδιο νομικό καθεστώς με τις αντίστοιχες των ενοικιαζόμενων δωματίων – ορισμέ-
νες από τις οποίες εκτιμούν ότι λειτουργούν πέρα από κάθε έλεγχο- και ανταγωνίζονται σε 
δυσμενείς για αυτούς συνθήκες. Επιπλέον, 19 από τους επιχειρηματίες που δήλωσαν πώς 
μετέχουν σε συλλογικές δράσεις ανέφεραν ως τρόπο συμμετοχής την οικονομική συνδρομή 
και τη συμμετοχή σε πολιτιστικά δρώμενα, ενώ μόνο δύο συμμετείχαν σε δημόσιες διαβου-
λεύσεις, ο ένας δηλώνοντας ότι «αυτά που προτείνουμε ποτέ δεν γίνονται» από τους φο-
ρείς. Σύμφωνα με τους φορείς, οι τοπικές ανάγκες προσδιορίζονται βάσει της καθημερινής 
επαφής των στελεχών τους με τους κατοίκους και των διαβουλεύσεων στα συλλογικά τους 
όργανα, ενώ η αντιμετώπισή τους διερευνάται στο πλαίσιο των ευκαιριών που κατά και-
ρούς παρουσιάζονται, π.χ. των προγραμμάτων που «τρέχουν» τη συγκεκριμένη περίοδο. 
 Ένας εκπρόσωπος θεωρεί ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε επίπεδο κεντρικής διοίκη-
σης συχνά χωρίς στόχευση και άλλος ότι «δεν γίνεται οργανωμένη δημόσια διαβούλευση» 
και «τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η [όποια] διαβούλευση συχνά δεν υλοποι-
ούνται».  
 Αν και οι αναφορές αυτές δεν προϊδεάζουν θετικά, οι θεσμικοί φορείς επισημαίνουν 
τις προσπάθειες παρακίνησης ειδικών ομάδων του πληθυσμού στην αναπτυξιακή διαδικα-
σία, διαπιστώνοντας συγχρόνως την απουσία ανταπόκρισης από τους κατοίκους. Ως θετικό 
παράδειγμα καταγράφεται η περίπτωση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γυναικών Λεωνι-
δίου, η ίδρυση του οποίου υπήρξε αποτέλεσμα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας. Συγχρόνως, οι 
θεσμικοί εκπρόσωποι αναγνωρίζουν ότι απαιτούνται βελτιώσεις στο σύστημα ενημέρωσης 
των κατοίκων, που βασίζεται κυρίως σε ανακοινώσεις και ομαδικές ενημερώσεις, εκτιμώ-
ντας ότι, αν και παρέχεται ενημέρωση, η αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών για 
επενδύσεις συχνά αποδεικνύεται δύσκολη. Αν και εκτιμούν ότι δεν υπάρχει μεγάλη αντα-
πόκριση στις εκδηλώσεις παθητικής ενημέρωσης, προτείνουν τη διοργάνωση ακόμη περισ-
σότερων ενημερωτικών δράσεων και, επίσης, τη δημιουργία γραφείου ενημέρωσης στο 
Δήμο για την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των πολιτών. Χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση του οικολογικού πάρκου, καθώς οι μισοί από τους θεσμικούς εκπροσώπους 
υποστηρίζουν ότι η ενημέρωσή τους για τη λειτουργία του είναι τυχαία και αποσπασμα-
τική, και μόνο δύο από αυτούς συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις για την ίδρυσή του. 
Παρομοίως, ενώ οι επιχειρηματίες γνωρίζουν για το πάρκο (18 περιπτώσεις), μόνο ένας 
οφείλει την ενημέρωσή του σε τοπικό θεσμικό φορέα.  



Ενότητα 6:  Αγροτικός Τουρισμός 

- 535 - 

Συμπεράσματα  
 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η κριτική αποτίμηση των απόψεων και δραστηριο-
τήτων των τοπικών επιχειρηματιών και φορέων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας σε σχέση με 
τη συμβολή τους στην κατεύθυνση της (βιώσιμης) τουριστικής ανάπτυξης. 
 Σημειώνεται καταρχάς, ότι σε προγραμματικό επίπεδο οι τοπικοί φορείς θέτουν ως 
προτεραιότητα την ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής διαμέσου της αξιοποίησης των 
τοπικών φυσικών και πολιτισμικών πόρων (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νότιας Κυ-
νουρίας 2011-2014). Ωστόσο, η τελευταία δεν αποτελεί επαρκή παράγοντα για την τοπική 
ανάπτυξη (Terluin 2003) ούτε καθιστά αυτόματα την περιοχή επιτυχημένο προορισμό 
αγροτικού τουρισμού (Wilson et al. 2001). Ταυτόχρονα, όπως διαπιστώθηκε, η επικρα-
τούσα αντίληψη περί ανάπτυξης αφορά στη διαχείριση των τοπικών, υλικών κυρίως πόρων 
και θέτει σε δεύτερη μοίρα το άυλο και το ανθρώπινο δυναμικό, παραβλέποντας έτσι ότι οι 
τελευταίες αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους της (βιώσιμης) τουριστικής ανάπτυξης 
(Denicolai et al. 2010). Η κινητοποίησή της τοπικής κοινότητας συνιστά απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη (βιώσιμη) ανάπτυξη, ενώ ο ρόλος της τοπικής ηγεσίας είναι κρίσιμης 
σημασίας όσον αφορά στην οργανωτική αποτελεσματικότητα και την επιτυχία των 
δράσεων ενδογενούς ανάπτυξης (Haven-Tang & Jones 2012).  
 Σύμφωνα όμως με τα αποτελέσματα της έρευνας, η τοπική ηγεσία δεν αποδεικνύεται 
απoτελεσματική ως προς τις αναπτυξιακές διαδικασίες. Η ένταξη της περιοχής σε 
αναπτυξιακά προγράμματα δεν συνδέεται, μέχρι στιγμής, επαρκώς με τις ανάγκες της και 
δεν έχει οδηγήσει στην πραγματοποίηση βασικών και θεσμικών αναπτυξιακών υποδομών, 
π.χ. διαχείριση απορριμμάτων, κτηματολόγιο, χωροταξικό σχεδιασμό. Αντίθετα, οι παρεμ-
βάσεις χαρακτηρίζονται από διασπορά των δράσεων και αποτυχία επίτευξης συνεργιών, γε-
γονός που υποδεικνύει τις ανεπάρκειες σε επίπεδο αναπτυξιακού σχεδιασμού και συνερ-
γασιών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 
 Περαιτέρω, ο τοπικός σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης περιορίζεται σε εκδη-
λώσεις που δεν συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ανάδειξη της περιοχής και τη διαφοροποίη-
σή της σε σχέση με ανταγωνιστικούς προορισμούς, ενώ αξιοποιεί επιφανειακά μόνο τη διά-
θεση ορισμένων επιχειρηματιών για ενεργό συμμετοχή σε δραστηριότητες. Στοιχεία, όπως 
για παράδειγμα η τσακώνικη διάλεκτος σε συνδυασμό με τους αρχαιολογικούς χώρους της 
περιοχής, που θα μπορούσαν να ελκύσουν επισκέπτες στη βάση μιας ιδιαίτερης αναπαρά-
στασης της τουριστικής εμπειρίας στην περιοχή δεν αξιοποιούνται, παρά τις διακηρύξεις 
των τοπικών φορέων. Πέραν όμως της οικονομικής διάστασης, πρέπει να σημειωθεί ότι η 
στάση αυτή εξασθενίζει την επίγνωση της τοπικής κοινότητας για την αξία του πολιτιστι-
κού της αποθέματος και, μακροπρόθεσμα, ενδεχομένως ακυρώνει και παραμορφώνει την 
εικόνα και τον αυτοπροσδιορισμό της. 
 Η αναιμική επιχειρηματικότητα και η αδύναμη σύνδεση του τουρισμού με την τοπική 
οικονομία αποτελεί, επίσης, συνέπεια του ανεπαρκούς αναπτυξιακού σχεδιασμού που στο-
χεύει στη στήριξη ειδικά του τουρισμού αντί της ‘ολοκληρωμένης’ τοπικής ανάπτυξης και 
των δομών που στηρίζουν τις παραγωγικές ομάδες, γενικότερα. Δράσεις επαγγελματικής 
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κατάρτισης-επιμόρφωσης και δημιουργίας δικτυώσεων που θα διεύρυναν την τοπική γνω-
στική βάση και, συνεπώς, το επιχειρηματικό πεδίο δράσης και την πρόσβαση στις αγορές 
στη βάση σύγχρονων συλλογικών-συνεργατικών επιχειρηματικών δράσεων, ελλείπουν. 
Επίσης, διαπιστώνεται σημαντική απουσία δράσεων που θα εμπλούτιζαν το τουριστικό 
προϊόν και θα αναχαίτιζαν την έντονη εποχικότητα της ζήτησης. 
 Παρόλα αυτά, η υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή έρευνας δεν προ-
κύπτει μόνο ως αποτέλεσμα του προβληματικού αναπτυξιακού σχεδιασμού, με τεχνοκρα-
τικούς όρους, αλλά κυρίως από το γεγονός ότι ο σχεδιασμός διαμορφώνεται ερήμην ακόμη 
των άμεσα εμπλεκόμενων ομάδων. Αυτό αποδεικνύουν η μικρή συμμετοχή των επιχειρημα-
τιών στη δημόσια διαβούλευση, ο περιορισμός τους σε παθητικές, δευτερεύουσας σημασίας 
μορφές συμμετοχής και η απαξίωση του επαγγελματικού τους συλλόγου, γεγονός που τους 
στερεί από την αλληλεπίδραση με συναδέλφους τους και ιδιαίτερα με όσους δραστηριοποι-
ούνται και εκτός της περιοχής. Ενδεχομένως, μια εξήγηση στη στάση των ενδιαφερομένων 
μπορεί να αναζητηθεί στα ανομοιογενή, εξαιτίας της πολυδραστηριότητας, συμφέροντα εντός 
των επαγγελματικών συλλόγων, που όμως αποδυναμώνει την επιδίωξη κοινών στόχων. 
Σύμφωνα με τους Shortall (2008) και Fiorina (1999), ωστόσο, η συμμετοχή στις συλλογικές 
διαδικασίες δεν αποτελεί μια εξ ορισμού αναμενόμενη συμπεριφορά, αλλά μάλλον μια 
«αφύσική πράξη» στην οποία οδηγείται κάποιος κατόπιν κινητοποίησης.  
 Σε κάθε περίπτωση, η περιορισμένη συμμετοχή των επιχειρηματιών στις συλλογικές 
διαδικασίες έχει δύο επιπτώσεις. Πρώτον, αποδυναμώνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους 
και με τους φορείς και τη δυνατότητά τους να αντιληφθούν και να αξιοποιήσουν επιχειρη-
ματικές ευκαιρίες Η τελευταία προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή σε δράσεις που προω-
θούν την καινοτόμο σκέψη και ενδυναμώνουν τη διάθεση για συμμετοχή στην αναπτυξια-
κή διαδικασία. Συγχρόνως, οι δράσεις αυτές επιτρέπουν στις συλλογικότητες των δρώντων 
να διαδραματίσουν ένα καίριο ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία και να καλλιεργήσουν 
ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των επαγγελματικών ομάδων και των φορέων, που, αν και 
δεν αποφέρει άμεσα οικονομικά οφέλη, συντελεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων για 
την επίτευξή τους. Δεύτερον, περιορίζει τις δυνατότητες της τοπικής κοινωνίας να αντιληφ-
θεί την ουσία των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, να προσανατολιστεί στη διερεύνηση των 
καλύτερων δυνατών λύσεων στα προβλήματα και τις ανάγκες της, να λάβει αποφάσεις και 
να ασκήσει έλεγχο επί της διαδικασίας τουριστικής ανάπτυξης. Η έρευνα κατέδειξε χάσμα-
τα τόσο στην πληροφόρηση όσο και στις προσδοκίες καθώς οι τελευταίες αποκλίνουν 
σημαντικά, όπως αναδείχθηκε από τις συνεντεύξεις, από το μοντέλο της ήπιας τουριστικής 
ανάπτυξης στο οποίο όλοι διακηρύσσουν ότι συμφωνούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι, αν και 
όλοι εστιάζουν στην έλλειψη ενημέρωσης και κατάρτισης και, τελικά, κατανόησης, αρνού-
νται να εμπλακούν σε δράσεις που θα αντιμετώπιζαν άμεσα τις ελλείψεις αυτές και προσ-
δοκούν λύσεις διαμέσου της ανάπτυξης των υποδομών και της προβολής της περιοχής.  
 Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει την αδυναμία κατανόησης της πολυπλοκότητας (και, 
άρα, της ικανότητας ολιστικής θεώρησης) του φαινομένου του τουρισμού και ιδιαίτερα το 
έλλειμμα γνώσης των αρμόδιων φορέων που, τελικά, αναστέλλει και την όποια διάθεση 
των κατοίκων για ενεργό συμμετοχή στις σχετικές διαδικασίες και αποφάσεις. Δεδομένου 
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δε ότι η γνώση αποτελεί σημαντικό πόρο τον οποίο οι φορείς μπορούν και πρέπει να 
αξιοποιήσουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
(Leeuwis 2004), είναι σαφές ότι απαιτούνται διαδικασίες ενίσχυσης της τοπικής γνωστικής 
βάσης που, με τη σειρά τους, θα συνεισφέρουν στη διάρρηξη του φαύλου κύκλου αναποτε-
λεσματικής οργάνωσης και ανεπαρκούς συμμετοχής. Σε τελική ανάλυση, οι ελλείψεις 
αυτές (γνώσης και συμμετοχής-δικτύωσης στη διαμόρφωση αναπτυξιακής στρατηγικής) 
αποτρέπουν την εγκαθίδρυση των «λογικών της αειφορίας» (‘logics of sustainability’, 
Janschitz & Zimmermann, 2010) μέσω μιας διαδικασίας επανακαθορισμού των ατομικών 
και συλλογικών αξιών με αντίκτυπο στις ικανότητες και συμπεριφορές των κατοίκων, που 
μπορεί να οδηγήσει σε νέους κανόνες και μηχανισμούς και να συνεισφέρει στην υλοποίηση 
ενός νέου, βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου βασισμένου στην κοινότητα. Είναι αναγκαία, 
συνεπώς, η εγκαθίδρυση ενός μηχανισμού (Destination Marketing and/or Management 
Organisation - DMO, βλ. d’Angella et al. 2010, Elbe et al. 2009; Fyall et al. 2012) ή 
συντονιστικής δομής με πρωτοβουλία των τοπικών αρχών και της αναπτυξιακής εταιρίας 
(πιθανώς και με τη συμμετοχή κάποιων ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών). Η συνειδητο-
ποίηση των αλληλεξαρτήσεων που εμπλέκονται στη (βιώσιμη) τουριστική ανάπτυξη συνι-
στά ένα ισχυρό κίνητρο για τη συνδυασμένη, κοινή δράση και ένας τέτοιος οργανισμός θα 
μπορούσε να προτάξει την αναγνώριση όλων των ομάδων συμφερόντων («παικτών») και 
την εμπλοκή τους στην επίτευξη κοινά αποδεκτών, βιώσιμων, αναπτυξιακών στόχων. Μια 
τέτοια προσπάθεια θα μπορούσε να ξεκινήσει με μικρής εμβέλειας συνεργασίες (Elbe et al. 
2009) ή συνεργασίες επί συγκεκριμένων σχεδίων (Svensson et al. 2005), έτσι ώστε καταρ-
χάς να επιτευχθεί η κατανόηση μεταξύ των «παικτών» που, στη συνέχεια, οικοδομώντας 
επί των υφιστάμενων ικανοτήτων και με τη συνδρομή προγραμμάτων κατάρτισης είναι 
δυνατόν να ενισχύσουν τη συλλογική μάθηση και την από κοινού κινητοποίηση των πόρων 
για την επίλυση κάποιου χρόνιου προβλήματος, ενισχύοντας έτσι τη νομιμοποίηση και την 
εμπιστοσύνη προς τον εν λόγω οργανισμό/δομή. 
 Εν κατακλείδι, η περιορισμένη συμμετοχή στις συλλογικές διαδικασίες και η περιορι-
σμένη (συλλογική) γνωστική βάση αναδεικνύονται στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας ως κρίσι-
μης σημασίας, περιοριστικοί παράγοντες σε σχέση με την ολιστική θεώρηση της ανάπτυ-
ξης του αγροτικού τουρισμού. Κατά συνέπεια, μεταξύ των εμπλεκομένων επικρατούν επι-
μέρους, αποσπασματικές αντιλήψεις σε σχέση με τον ήπιο (βιώσιμο) τουρισμό που οδη-
γούν στον περιορισμό τους στα «κατώτερα λογικά επίπεδα» των επιμέρους δράσεων χωρίς 
αναφορά στις «λογικές της αειφορίας» και, τελικά, συντελούν στην παγίωση μιας εικόνας 
κρίσης, συνολικά της τοπικής ανάπτυξης. Η αναδιοργάνωση των τοπικών δομών και ο 
αναπροσανατολισμός των προτεραιοτήτων της τοπικής κοινωνίας, παρακινούμενες και από 
την τρέχουσα οικονομική κρίση, μπορεί όμως να συντελέσουν στη μεταστροφή (τόσο σε 
επίπεδο ιδεών όσο και στην πράξη) προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. 
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Περίληψη 
 

Η πρόκληση του αγροτικού τουρισμού σήμερα είναι ένας συγκερασμός των αξιών του 
παρελθόντος και των απαιτήσεων του μέλλοντος λαμβάνοντας υπόψη την ικανοποίηση των 
προσδοκιών των κατοίκων της πόλης και την πραγματικότητα της υπαίθρου.    
 Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις διενεργήθηκε πρωτογενής 
έρευνα στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο Απριλίου–Μαΐου 
2013 σε σύνολο 274  ερωτώμενων. Με τη βοήθεια ειδικού ερωτηματολογίου, καταγράφη-
καν χαρακτηριστικά και αντιλήψεις των ερωτώμενων της περιοχής μελέτης αναζητώντας  
τους παράγοντες που κάνουν ελκυστική την ύπαιθρο όπως και τους παράγοντες που 
συμβάλλουν στην επίσκεψη αγροτουριστικών επιχειρήσεων με βάση το προσφερόμενο 
προϊόν.  
 Για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν επαγωγικές μέθοδοι 
στατιστικής και κυρίως η χρήση στατιστικών μεθόδων, αναγκαίων για την περιγραφή, ερ-
μηνεία και γενίκευση των συμπερασμάτων από το δείγμα μας. Επιχειρήθηκε η διερεύνηση 
των προϋποθέσεων, δυνατοτήτων και περιορισμών για τη διαφοροποίηση του υφιστάμενου 
αγροτικού τουρισμού στην κατεύθυνση της ανάδειξης ενός νέου αγροτουριστικού προϊό-
ντος διαφοροποιημένο, αυθεντικό, υψηλής ποιότητας το οποίο να ενσωματώνει την εικόνα 
της περιοχής.  
 
Λέξεις-κλειδιά: Παράγοντες έλξης, αγροτουριστική επιχείρηση, έρευνα αγοράς. 
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Abstract 
 

A market research on rural tourism in times of crisis:  
the case of residents of Thessaloniki city 

 
Today’s challenge of rural tourism is a reconciliation of the past’s values and the future’s 
demands, taking into account the satisfaction of the city’s residents’ expectations and the 
rural reality.  
 In order to meet the new challenges, a primary research was conducted in the urban 
area of Thessaloniki during the period of April-May 2013 with a total of 274 respondents. 
A special questionnaire was used to record the characteristics and the perception of the 
study area’s respondents, in search of the factors that make rural areas attractive, as well as 
factors which contribute to the visit of agrotourism enterprises based on their offered 
product.  
  Inductive statistical methods were used to analyze the survey’s data; mainly statistical 
methods necessary for the description, interpretation and generalization of the findings 
from our sample. An attempt to investigate the conditions, opportunities and constraints of 
the diversification of existing rural tourism towards the emergence of a new agrotourism 
which would be diverse, original, high quality embodying the image of the area. 
 
Key-words: pull factors, agrοtourism enterprises, market research 

 
Εισαγωγή 
 

Η ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές έχει επιταχυνθεί τα τε-
λευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της αύξησης και της διαφοροποίησης της ζήτησης για 
αναψυχή αλλά και εξ αιτίας της χρηματοδότησης αγροτουριστικών επενδύσεων από εθνικά 
και ευρωπαϊκά προγράμματα όπως τα Leader, OΠΑΑΧ κ.α.. Η γενική τάση για περισσότε-
ρες, μικρότερης διάρκειας διακοπές, κατανεμημένες στη διάρκεια του έτους, προσφέρει 
στις αγροτικές περιοχές και στον τοπικό πληθυσμό ευκαιρίες για αξιοποίηση των τοπικών 
πόρων, προς την κατεύθυνση δημιουργίας νέων οικονομικών δραστηριοτήτων που δε συν-
δέονται άμεσα με τον πρωτογενή τομέα όπως η δημιουργία καταλυμάτων, χώρων εστία-
σης, δραστηριοτήτων αναψυχής, παραγωγής και διάθεσης τοπικών προϊόντων κ.α. Προς 
την κατεύθυνση αυτή ο αγροτικός τουρισμός συγκεντρώνει σειρά πλεονεκτημάτων που τον 
αναδεικνύουν σε πιθανό μοχλό τοπικής ανάπτυξης. 
 Ωστόσο η αγορά του αγροτικού τουρισμού αποτελεί μια «αγορά αγοραστών», γεγο-
νός που σημαίνει ότι οι αγοραστές-τουρίστες επιλέγουν τις διακοπές που οι ίδιοι επιθυμούν 
και όχι αυτές που προσπαθούν να προωθήσουν οι πωλητές (Λογοθέτης,1998). Κατά 
συνέπεια, ιδιαίτερο ενδιαφέρον πρέπει να δοθεί στις ανάγκες των καταναλωτών, δηλαδή 
στις απαιτήσεις της τουριστικής ζήτησης.   
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 Προς την κατεύθυνση αυτή, ο καθορισμός των κινήτρων των τουριστών για επίσκεψη 
μιας συγκεκριμένης περιοχής και μιας αγροτουριστικής επιχείρησης, μπορεί να βοηθήσει 
τους εμπλεκόμενους με τον αγροτικό τουρισμό να γνωρίσουν τους εν δυνάμει πελάτες τους  
και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί.(Fry, 1999, in Huston, 2008). Ειδικότερα, η διερεύνηση 
των παραγόντων έλξης μπορεί να αναδειχθεί καθοριστικής σημασίας για την προσέλκυση 
επισκεπτών σε μία περιοχή. Εξ άλλου, η προσφορά ενός αγροτουριστικού προϊόντος 
προσαρμοσμένου στις επιθυμίες και τις ανάγκες των επισκεπτών της υπαίθρου μπορεί να 
βοηθήσει τους επιχειρηματίες του αγροτικού τουρισμού να διαρθρώσουν το προϊόν τους με 
τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και στις ανάγκες του επισκέπτη της 
υπαίθρου.. Τα παραπάνω αποτελούν  το στόχο της παρούσας εισήγησης 
 
Θεωρητικό πλαίσιο 
 

Στην προσπάθεια να απαντηθεί η ερώτηση «γιατί ταξιδεύουν οι άνθρωποι» αναπτύχθηκαν 
διάφορες θεωρίες. Μεταξύ αυτών αναφέρονται (Αλεμπάκη και Ιακωβίδου, 2010): 1. Η 
θεωρία  της «ιεράρχησης των αναγκών» ( Maslow, 1954). 2. Η θεωρία των παραγόντων 
«έλξης και ώθησης» (Cromton, 1979, Dann, 1977,1981). 3. Η θεωρία της « διχοτόμησης 
αναζήτηση/αποφυγή» (Iso-Ahola, 1982). Η παρούσα έρευνα στηρίζεται στη θεωρία των 
παραγόντων «έλξης και ώθησης». 
 Σύμφωνα με τη θεωρία των παραγόντων έλξης και ώθησης (push and pull factors 
theory) τα κίνητρα που συνδέονται με τον τουρισμό εντάσσονται σε δύο κατηγορίες (Dann, 
1997; Crompton, (1979): (α) στους παράγοντες έλξης (pull factors),  οι οποίοι είναι ικανοί 
να προσελκύσουν επισκέπτες σε ένα προορισμό και αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά του προορισμού όπως είναι η γεωμορφολογία της περιοχής, η πολιτιστική και ιστορική 
κληρονομιά, οι τουριστικές και άλλες υποδομές, η γαστρονομία κ.ά. και β) στους παρά-
γοντες ώθησης οι οποίοι σχετίζονται με κοινωνικο-ψυχολογικά κίνητρα.  
 Η βιβλιογραφία σε θέματα που αφορούν τους παράγοντες έλξης σε μια περιοχή, οι 
οποίοι καθορίζουν την επισκεψιμότητα της περιοχής και της επιχείρησης, άρχισε να εμφα-
νίζεται πιο έντονα και εκτεταμένα από τη δεκαετία του 90 και μετέπειτα.  
 Έρευνες που έγιναν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην Ελλάδα, έχουν 
δείξει ότι η πλειοψηφία των επισκεπτών της υπαίθρου δεν ελκύεται από μία «συνηθισμένη 
ύπαιθρο», αλλά από μία ύπαιθρο «ελκυστική», η ελκυστικότητα της οποίας καθορίζεται 
από το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, τον πολιτισμό και τις τοπικές παραδόσεις 
της περιοχής. Σύμφωνα με την Κόκαλη κ.ά. (2008) στην επιλογή συγκεκριμένων αγροτου-
ριστικών προορισμών συμβάλλουν συγκεκριμένοι παράγοντες έλξης οι οποίοι περιγράφουν 
πώς τα άτομα έλκονται από τους συγκεκριμένους προορισμούς και πώς οδηγούν τους του-
ρίστες να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους σε έναν συγκεκριμένο προορισμό.  Αυτοί οι 
παράγοντες μπορεί να είναι η αρχιτεκτονική της περιοχής, η τοπική κοινωνία, το τοπικό 
φαγητό, τα καταλύματα, η ευκολία πρόσβασης  
 Η Τριανταφύλλου (1999), μελετώντας τα κίνητρα έλξης των επισκεπτών του Άγιου 
Γερμανού, στην περιοχή των Πρεσπών (Ελλάδα), διαπίστωσε πως οι άνθρωποι που κάνουν 
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αγροτικό τουρισμό προσβλέπουν κυρίως στην επαφή με το φυσικό περιβάλλον της περιο-
χής, καθώς και την πολιτιστική της κληρονομιά. Η Velasco (1999) αναφερόμενη σε 
τουρίστες από την Ανδαλουσία τονίζει πως όσοι κάνουν αυτή τη συγκεκριμένη μορφή 
τουρισμού θέλουν να ξεφύγουν από την επιθετικότητα και την πολυκοσμία, ενώ υπάρχουν 
και κάποιοι άλλοι που επιλέγουν τον αγροτικό τουρισμό εξαιτίας των αμεσότερων και φιλι-
κότερων σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ πελατών και «επιχειρηματιών», πράγμα που 
δεν υπάρχει στις συνηθισμένες ξενοδοχειακές μονάδες. Τέλος η Caballe (1999) διαπιστώ-
νει πως οι αγροτοτουρίστες είναι άνθρωποι που βέβαια ψάχνουν την ξεκούραση, αλλά 
παράλληλα θέλουν να απολαύσουν καλό φαγητό και όμορφα τοπία, για τα οποία είναι 
διατεθειμένοι να ταξιδέψουν αρκετή ώρα, ωστόσο  ποιές είναι οι δραστηριότητες με τις 
οποίες επιθυμούν να ενασχοληθούν οι αγροτοτουρίστες κατά την διάρκεια της επίσκεψης 
τους σε μια περιοχή; 
 Η Ιακωβίδου κ.α. (1998) μελετώντας την περιοχή του Ελικώνα και τις δραστηριότη-
τες που αναπτύσσουν οι τουρίστες κατά την διάρκεια της παραμονής τους εκεί, διαπίστωσε 
πως οι περισσότεροι επιθυμούν τη γνωριμία με τον τόπο και το καλό φαγητό, την περιή-
γηση στην κοιλάδα των Μουσών με άλογα ή με τα πόδια, από κατάλληλα διαμορφωμένα 
μονοπάτια, την επίσκεψη των μοναστηριών της περιοχής και την αγορά τοπικών παραδο-
σιακών προϊόντων. Στα ίδια συμπεράσματα όσον αφορά το καλό φαγητό, τη γνωριμία με 
τον πολιτισμό της περιοχής, και το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον καταλήγει και η 
Τριανταφύλλου (1999), για τους επισκέπτες της περιοχής του Αγίου Γερμανού. Οι Μοσχή 
και Παπαϊωάννου (2000) σε έρευνα τους για τον ορεινό όγκο του Πάϊκου, κατέληξαν στην 
διαπίστωση πως οι εν δυνάμει επισκέπτες της περιοχής θέλουν να ασχοληθούν με περιπά-
τους στο δάσος, με βόλτες στο βουνό με άλογα, καθώς και με επισκέψεις στα μοναστήρια 
και στα οινοποιεία της περιοχής, παρακολουθώντας μάλιστα και μαθήματα οινολογίας. Άλ-
λες λιγότερο επιθυμητές δραστηριότητες είναι επισκέψεις σε λαογραφικά μουσεία και σε 
μουσεία φυσικής ιστορίας, ενώ η ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες αφήνει τους 
αγροτοτουρίστες αδιάφορους. Τέλος εξετάστηκε και η επιθυμία των επισκεπτών να συμμε-
τάσχουν στην παραγωγή των τοπικών προϊόντων καθώς και στην αγροτική ζωή, δραστη-
ριότητες όμως που δεν δείχνουν να τους ενδιαφέρουν. Οι Εμμανουλίδου κ.α. (2000) σε 
έρευνά τους στην περιοχή Κερκίνης διαπίστωσαν ότι ενώ η συμμετοχή στον τρόπο ζωής 
των κατοίκων ακούγεται ελκυστική για τους αγροτουρίστες μόλις το 35% των ερωτηθέ-
ντων επιθυμούν να ασχοληθούν και να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο ζωής ενός αγρότη. 
 Οι Κόκαλη κ.α (2008) εξετάζοντας τους  παράγοντες έλξης αγροτουριστών στην πε-
ριοχή της Λίμνης Πλαστήρα διαπίστωσαν ότι οι εναλλακτικές δραστηριότητες δεν απότε-
λούν παράγοντα έλξης ενώ αντίθετα το φυσικό περιβάλλον τα τοπικά προϊόντα και η φιλο-
ξενία είναι ο κύριοι παράγοντες έλξης του συγκεκριμένου προορισμού.  
 Οι  Παρταλίδου & Ιακωβίδου (2005) κατέληξαν ότι οι τοπικές ιδιαιτερότητες (φυσικό 
και πολιτιστικό περιβάλλον, άνθρωποι της περιοχής και προϊόντα), οι υποδομές (καταλύ-
ματα, ευκολία πρόσβασης) και οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται και προσφέρονται 
αποτελούν τις τρεις διαστάσεις που καθιστούν ένα προορισμό ιδανικό για έναν αγρο-
τουρίστα.  
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Μεθοδολογία 
 

Η διερεύνηση των στόχων της  έρευνας πραγματοποιήθηκε σε δύο επίπεδα. Σε πρώτο 
επίπεδο πραγματοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα και σε δεύτερο η ποσοτική. 
 Για την ποιοτική έρευνα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των προσωπικών συνεντεύξεων 
σε 3 ομάδες (focus group) 5 ατόμων η κάθε μία από αυτές και πραγματοποιήθηκε στην 
Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο του 2013. Τα άτομα που συμμετείχαν στις ομάδες αυτές διέφε-
ραν μεταξύ τους κατά φύλο, ηλικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση και μορφωτικό 
επίπεδο, έτσι ώστε να αντιπροσωπεύονται σε αυτά όλες οι κατηγορίες του πληθυσμού.Τα 
άτομα των ομάδων αυτών κλήθηκαν να απαντήσουν σε  25 ερωτήσεις, οι οποίες αναφέρο-
νταν σε διάφορα θέματα που αφορούν στον αγροτικό τουρισμό. Κατά τη διάρκεια των 
συνεντεύξεων, οι οποίες μαγνητοφωνήθηκαν, δόθηκε η δυνατότητα στους ερωτηθέντες να 
αναπτύξουν τις ιδέες, τις γνώμες και τα πιστεύω τους (Γεωργιτσόπουλος, Α. 2013), σχετικά 
με τον αγροτικό τουρισμό. Οι απαντήσεις απομαγνητοφωνήθηκαν, κωδικοποιήθηκαν και 
χρησιμοποιήθηκαν στο σχεδιασμό του ερωτηματολογίου.   
 Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου. Το ερωτημα-
τολόγιο είναι χωρισμένο σε πέντε ενότητες και περιλαμβάνει συνολικά 23 ερωτήσεις. Τρεις 
ερωτήσεις, που είναι πολυθεματικές,  στοχεύουν στη διερεύνηση των παραγόντων έλξης σε 
μια αγροτουριστική περιοχή και σε μια επιχείρηση και αποδίδονται  σε διαβαθμισμένη κλί-
μακα τύπου Likert πέντε σημείων. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις είναι κλειστές, ανοιχτές και 
πολλαπλών επιλογών. Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου και οι θεματικές ενότητες που 
περιλαμβάνει, βασίστηκαν στα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας και στη θεωρία της 
έρευνας αγοράς (Ζαργκλή,2009), η οποία στην προκειμένη περίπτωση αφορά την έρευνα 
αγοράς υπηρεσιών και προϊόντων. Ο κορμός του ερωτηματολογίου αποτελείται από τρία 
μέρη, τα οποία περιλαμβάνουν ερωτήσεις που αφορούν τους παράγοντες έλξης σε μια 
αγροτουριστικής περιοχή, σε μια αγροτουριστική επιχείρηση καθώς και τις δραστηριότητες 
ενασχόλησης των επισκεπτών. 
 Στην παρούσα έρευνα, για την επιλογή του δείγματος,  χρησιμοποιήθηκε δειγματολη-
ψία σκοπιμότητας, απροσδιόριστης πιθανότητας και συγκεκριμένα η τεχνική δειγματολη-
ψίας χιονοστιβάδας (snowball sample). Είναι τεχνική  που χρησιμοποιείται κυρίως σε ποιο-
τικές μελέτες (Σιάρδος, 2005) και υπάρχει σκοπιμότητα στην επιλογή του κάθε μέλους του 
δείγματος καθώς συλλέγεται ένα δείγμα τα μέλη του οποίου είναι περισσότερο σημαντικά 
για τη συγκεκριμένη έρευνα (Σταλίκας, 2005). Βασίζεται στη δικτύωση και είναι η μόνη 
μέθοδος που λειτούργησε τόσο ευνοϊκά για την παρούσα έρευνα, εντοπίζοντας άτομα τα 
οποία θα αποτελέσουν τους εν δυνάμει επισκέπτες αγροτουριστικών επιχειρήσεων. 
 Το δείγμα που μελετήθηκε στην έρευνά μας αποτελείται από 274 άτομα, κατοίκους 
του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Η συμπλήρωση των ερωτηματολο-
γίων έγινε με προσωπικές συνεντεύξεις από τέλη Μαρτίου μέχρι αρχές Μαΐου 2013. Στη 
συνέχεια έγινε κωδικοποίηση των απαντήσεων και επεξεργασία τους με τη χρησιμοποίηση 
του πακέτου ΙΒΜ SPSS Statistics (Ver.20) (Ρούσσος Π., & Τσαούσης Γ.2011). Στα δεδο-
μένα εφαρμόστηκαν μέτρα περιγραφικής στατιστικής. 
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Αποτελέσματα έρευνας 
 

Η ανάλυση των δεδομένων των 274 ερωτηματολογίων των κατοίκων του πολεοδομικού 
συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης έδειξε ότι οι ηλικίες των ερωτηθέντων κυμαίνονται από 
18 έως και 75 ετών. Συγκεκριμένα, το 32,1% ανήκει στην κλάση ηλικιών κάτω των 25 
ετών, ακολουθεί η κλάση των 26-35 με ποσοστό 27,4%, η κλάση των 36-45 ετών με ποσο-
στό 18,3% ενώ η κλάση των 46-55 ετών καλύπτει το ποσοστό των 15,3% των ερωτηθέ-
ντων και το 6,9% όσων έχουν ηλικία από 55 μέχρι 75 ετών. Όσον αφορά στην οικογενεια-
κή κατάσταση, το 56,6% το ερωτηθέντων δήλωσαν άγαμοι, το 39,4% έγγαμοι και μόνο το 
4,0% Διαζευγμένοι/ες ή Χήροι/ρες. Οι ερωτώμενοι είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου 
αφού το 11,3% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος, 37,2% είναι 
πτυχιούχοι ΑΕΙ και το 39,1% είναι απόφοιτοι λυκείου.  
 Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική κατάσταση των μελών του δείγματος διαπιστώθηκε 
ότι αντιπροσωπεύεται ένας μεγάλος αριθμός επαγγελμάτων. Συγκεκριμένα το 25,9% των 
ερωτηθέντων αποτελούν φοιτητές, το 24,5% Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, το 19,3% Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες ενώ το 11,0% των ερωτηθέντων είναι άνεργοι και το 10,2% Δημόσιοι 
Υπάλληλοι. Οι συνταξιούχοι αποτελούν το 5,5% του δείγματος και το 3,6% ασχολείται με 
τα οικιακά και άλλα επαγγέλματα.   
 Η οικονομική τους κατάσταση είναι σε αντιπροσωπευτικά επίπεδα λόγω της περιόδου 
που διανύουμε αφού το 43,4% έχει μηνιαίες αποδοχές κάτω των 586€, το 29,2% 587-
1000€, 1001-1500€ το 16,4% ενώ μόνο το 5,9% εμφανίζεται με εισόδημα 1501-2000€ και 
υψηλότερο των 2000€ το 5,1%.  
 Τέλος, όσον αφορά στον τόπο καταγωγής των ερωτηθέντων διαπιστώνεται ότι το με-
γαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων κατάγεται από μεγάλα αστικά κέντρα αφού το 52,2% 
έχει ως τόπο καταγωγής περιοχές με πληθυσμό μεγαλύτερο το 50.000 κατοίκων, το 28,8% 
περιοχές με πληθυσμό 2.000 μέχρι 50.000 κατοίκους, ενώ το 19,0% από περιοχές με πλη-
θυσμό μικρότερο από 2000 κατοίκους. 
 Στη προσπάθεια κατανόησης των παραγόντων έλξης αλλά και άλλων θεμάτων που 
εμφανίζουν οι ερωτώμενοι όταν επισκέπτονται την ύπαιθρο, η έρευνα συγκεντρώνει χρήσι-
μα χαρακτηριστικά από την πιο πρόσφατη εμπειρία τους στην ύπαιθρο.  
 Μια περιοχή καθίσταται ελκυστική με βάση τους αγροτουριστικούς πόρους που δια-
θέτει, την αυθεντικότητα, την πρόσβαση και τις υποδομές της όπως και την προηγούμενη 
εμπειρία από την περιοχή. 
 Στο ερώτημα κατά πόσο σημαντικός είναι καθένας από τους αναφερόμενους παρά-
γοντες στην απόφαση των ερωτώμενων να επισκεφτούν μια αγροτική περιοχή, οι απα-
ντήσεις που μπορούσαν να δώσουν οι ερωτώμενοι ήταν «Ασήμαντος (1)», «Ελάχιστα Ση-
μαντικός (2)», «Μέτρια Σημαντικός (3)», «Πολύ Σημαντικός (4)», «Εξαιρετικά Σημαντικός 
(5)». Σύμφωνα με τις απαντήσεις και το μέσο όρο αυτών ο παράγοντας που δείχνει να κυ-
ριαρχεί στις επιθυμίες των ερωτώμενων είναι η ύπαρξη αξιόλογων φυσικών πόρων στην 
περιοχή. Γεωμορφολογία με βουνά, λίμνες, ποτάμια ή άλλους φυσικούς πόρους αποτελεί 
ένα εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα για τους ερωτώμενους, με το μέσο όρο των απαντή-
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σεων του δείγματος 4,1. Ακολουθούν η αρχιτεκτονική κληρονομιά της περιοχής (Μ.Ο:3,4), 
η παραδοσιακή γαστρονομία (Μ.Ο.:3,4), τα τοπικά προϊόντα διατροφής (Μ.Ο.:3,3) και οι 
άνθρωποι της περιοχής (Μ.Ο.:3,3) (Πίνακας 1). 
 Πολύ σημαντική για την απόφαση των ερωτώμενων έδειξε να είναι η προηγούμενή 
τους θετική εμπειρία σε σχέση με την περιοχή (Μ.Ο.: 3,9), καθώς επίσης και οι θετικές 
συστάσεις από φίλους και γνωστούς (Μ.Ο.: 3,8), ενώ λιγότερο σημαντική φαίνεται να είναι 
η  γνώση θετικών κριτικών που αναρτώνται στο διαδίκτυο ή παρουσιάζονται στα ΜΜΕ 
(Μ.Ο.: 3,1) (Πίνακας 1). 
 Σχετικά με την αυθεντικότητα, την πρόσβαση στην περιοχή και τις υποδομές  της, η 
αυθεντικότητα φαίνεται να κυριαρχεί με μέσο όρο 3,8, δείχνοντας ότι αποτελεί ένα 
σημαντικό παράγοντα που καθιστά ελκυστική την περιοχή. Ακολουθούν, η ευκολία 
πρόσβασης, με το μέσο όρο των απαντήσεων του δείγματος στο 3,7, οι υποδομές φιλοξε-
νίας, όπως π.χ. καταλύματα για τους επισκέπτες, με το μέσο όρο των απαντήσεων στο 3,6, 
η απόσταση της περιοχής από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας των επισκεπτών (Μ.Ο.: 3,2), 
ενώ η διάθεση αξιόλογων εστιατορίων στην περιοχή έχει μέτρια σημασία γι αυτούς (Μ.Ο.: 
3,0) (Πίνακας 1). 
 
Πίνακας 1. Παράγοντες έλξης μιας αγροτικής περιοχής  
 

Παράγοντες Mean 
Οι αξιόλογοι φυσικοί πόροι (βουνά, ποτάμια, λίμνες, κτλ) της περιοχής 4,1 
Η προηγούμενη θετική εμπειρία σε σχέση με την περιοχή 3,9 
Η αυθεντικότητα της περιοχής 3,8 
Οι θετικές συστάσεις από φίλους/γνωστούς 3,8 
Η ευκολία πρόσβασης στην περιοχή 3,7 
Η περιοχή διαθέτει αξιόλογες υποδομές φιλοξενίας (καταλύματα) 3,6 
Η αρχιτεκτονική κληρονομιά της περιοχής 3,4 
Η παραδοσιακή γαστρονομία 3,4 
Τα τοπικά προϊόντα διατροφής 3,3 
Οι άνθρωποι της περιοχής 3,3 
Η απόσταση της περιοχής από τον τόπο μόνιμης κατοικίας μου 3,2 
Οι θετικές κριτικές σε ΜΜΕ/διαδίκτυο 3,1 

Η περιοχή διαθέτει αξιόλογα εστιατόρια 3,0 
 

Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων έρευνας 
 
 Στην εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν το δείγμα στην απόφασή του να επι-
σκεφτεί μια συγκεκριμένη αγροτουριστική επιχείρηση, χρησιμοποιήθηκε και πάλι η πεντα-
βάθμια κλίμακα «Ασήμαντος (1)», «Ελάχιστα Σημαντικός (2)», «Μέτρια Σημαντικός (3)», 
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«Πολύ Σημαντικός (4)», «Εξαιρετικά Σημαντικός (5)». Τα αποτελέσματα της έρευνας 
έδειξαν ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας στη λήψη απόφασης του δείγματος είναι η καθα-
ριότητα και υγιεινή στους χώρους, με το μέσο όρο των απαντήσεων να τη χαρακτηρίζει 
πολύ σημαντική έως πάρα πολύ σημαντική (Μ.Ο.: 4,7), ακολουθούμενη από την τιμή της 
διανυκτέρευσης στην επιχείρηση (Μ.Ο.: 4,3), όπως επίσης και την τιμή των παρεχόμενων 
από αυτήν υπηρεσιών (Μ.Ο.: 4,2), υπενθυμίζοντας ότι πολλοί επισκέπτες δεν είναι σε θέση 
να δαπανήσουν μεγάλα ποσά προκειμένου να ικανοποιήσουν κάποιες ανάγκες τους. Επι-
πλέον, πολύ σημαντική κρίνεται η ασφάλεια που υπάρχει στους χώρους της επιχείρησης όπως 
και στις δραστηριότητες τις οποίες προσφέρει (Μ.Ο.: 4,1) καθώς και η πρόσβαση στην 
επιχείρηση (Μ.Ο: 3,7). Το ίδιο σημαντική δείχνει να είναι η χρήση του διαδικτύου για την 
επικοινωνία των ενδιαφερομένων με την επιχείρηση και τη λήψη απαραίτητων πληροφοριών, 
όπως και τη δυνατότητα κρατήσεων (Μ.Ο.: 3,6) αλλά και η πρόσβαση στο διαδίκτυο (Μ.Ο.: 
3,3), ώστε να βρίσκονται σε επικοινωνία με το επαγγελματικό τους περιβάλλον ή να 
εξυπηρετούνται άλλες ανάγκες τους που απαιτούν διαδικτυακή σύνδεση (Πίνακας 2). 
 Η παροχή πρωινού με Μ.Ο: 3,4 όπως επίσης και η παροχή  γευμάτων που στηρίζονται 
στην τοπική γαστρονομία με τον ίδιο Μ.Ο. αποτελούν βασικούς παράγοντες προσέλκυσης 
επισκεπτών σε μια αγροτουριστική επιχείρηση. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τις 
απαντήσεις που δόθηκαν σε ερώτηση σχετικά με την επιλογή του καταλύματος, βάσει του 
προσφερόμενου προϊόντος, που μπορεί να αποτελείται από τη διανυκτέρευση, διανυκτέ-
ρευση με πρωινό, με γεύμα και τις δραστηριότητες. Μόλις το 4,0% του συνόλου των ερω-
τώμενων απάντησε ότι θα επέλεγε το κατάλυμα που θα παρείχε μόνο διανυκτέρευση. Το 
21,2% θα επέλεγε εκείνο που θα προσέφερε διανυκτέρευση και πρωινό, το 9,9% θα ήθελε 
εκτός από τη διανυκτέρευση και το πρωινό, να παρέχεται και γεύμα, το 31,0% θα επέλεγε 
το κατάλυμα που θα  είχε όλες τις δυνατές παροχές, με διανυκτέρευση, πρωινό, γεύμα και 
δραστηριότητες, ενώ το υπόλοιπο 33,9% δείχνει ότι θα επέλεγε αυτό που παρείχε διανυκτέ-
ρευση, πρωινό και δραστηριότητες. Από την παραπάνω ανάλυση διαπιστώνεται ότι το 
πρωινό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των προσφερόμενων υπηρεσιών από ένα κατάλυ-
μα, ακολουθούμενο από την προσφορά δραστηριοτήτων. 
 Σημαντικό ρόλο στην επιλογή του καταλύματος για διανυκτέρευση παίζει η αρχιτε-
κτονική του καταλύματος (Μ.Ο.:3,4) και το μικρό του μέγεθος (Μ.Ο.: 3,07) (Πίνακας 2). 
Σε ερώτηση σχετική με τον άριστο αριθμό δωματίων που πρέπει να διαθέτει ένα αγροτου-
ριστικό κατάλυμα, πάνω από τους μισούς (51,5%)  απαντά 6-10 δωμάτια, 29,9% 1-5 δωμά-
τια, 16,1% 11-20 δωμάτια και μόλις το 2,6% απάντησε περισσότερα των 20 δωματίων. Εύ-
κολα γίνεται αντιληπτό ότι, για τη διατήρηση του αγροτουριστικού χαρακτήρα του κατάλύ-
ματος, η πλειονότητα, πάνω από 80% θέλει το κατάλυμα να μη διαθέτει πάνω από 10 δω-
μάτια.   
 Ένας ακόμη παράγοντας που θεωρείται σημαντικός στην απόφαση των ερωτώμενων 
να επισκεφτούν μια αγροτουριστική επιχείρηση είναι η προσωπική φροντίδα και φιλοξενία 
από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες (Μ.Ο.: 3,5), η οποία προσδίδει οικογενειακό κλίμα στη λει-
τουργία της επιχείρησης και βελτιστοποιεί την αγροτουριστική εμπειρία των επισκεπτών. 
Λιγότερο σημαντικοί στην απόφαση των ερωτώμενων κρίνονται παράγοντες όπως η προ- 
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Πίνακας 2. Παράγοντες έλξης μιας αγροτουριστικής επιχείρησης  
 

Παράγοντες Mean 
Καθαριότητα και υγιεινή στους χώρους 4,7 
Τιμή της διανυκτέρευσης 4,3 
Κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών 4,2 
Ασφάλεια στους χώρους και στις δραστηριότητες 4,1 
Ευκολία πρόσβασης στη μονάδα 3,7 
Επικοινωνία για πληροφορίες και κρατήσεις μέσω διαδικτύου 3,6 
Προσωπική φροντίδα και φιλοξενία από τους ιδιοκτήτες 3,5 
Να παρέχει πρωινό 3,4 
Να παρέχει γεύματα που βασίζονται στην τοπική γαστρονομία 3,4 
Αρχιτεκτονική του καταλύματος 3,4 
Να διαθέτει υποδομές για πρόσβαση στο διαδίκτυο 3,3 
Προσωπική υποδοχή/χαιρετισμός από τους ιδιοκτήτες 3,1 
Μικρό μέγεθος καταλύματος 3,1 
Να διαθέτει προσωπικό που με ξεναγεί στη φύση 3,0 
Να παρέχει πλήρη διατροφή 2,9 
Να παρέχει υποδομές για αθλητικές δραστηριότητες 2,8 
 

Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων έρευνας 
 
σωπική υποδοχή και χαιρετισμός των επισκεπτών από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης 
(Μ.Ο.: 3,1), το μικρό μέγεθος του καταλύματος (3,1), η διάθεση προσωπικού που να 
ξεναγεί τους επισκέπτες στη φύση (Μ.Ο.: 3,0), η παροχή πλήρους διατροφής (Μ.Ο.: 2,9), 
αλλά και η παροχή υποδομών για αθλητικές δραστηριότητες (Μ.Ο.: 2,8) (Πίνακας 2). 
 Η παροχή υπηρεσιών προς τα παιδιά του όπως η παροχή υποδομών για την απασχό-
ληση παιδιών (Μ.Ο.: 2,4), η διάθεση προσωπικού για τη φύλαξη τους (Μ.Ο.: 2,2), η διά-
θεση οικόσιτων ζώων στη μονάδα (Μ.Ο.: 2,4), φαίνεται να είναι ήσσονος σημασίας για τα 
μέλη του δείγματος. 
 Εκτός από τους παράγοντες έλξης μιας αγροτικής περιοχής ή μιας αγροτουριστικής 
επιχείρησης, οι επισκέπτες λαμβάνουν υπόψη τους και τις δραστηριότητες με τις οποίες 
μπορούν να ενασχοληθούν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε μια αγροτική περιοχή 
για αναψυχή. Έτσι, ζητήθηκε από το δείγμα να εκτιμήσει τη βαρύτητα της ενασχόλησης με 
ορισμένες δραστηριότητες στην επιλογή της απόφασής τους για μια επίσκεψη. Οι δραστη-
ριότητες αυτές διακρίνονται σε επισκέψεις που μπορούν να γίνουν στη γύρω περιοχή, σε 
δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους της επιχείρησης, και σε 
δραστηριότητες υπαίθρου. 
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 Στην ερώτηση Ποιές είναι οι δραστηριότητες με τις οποίες θα ήθελαν να ασχοληθούν οι 
επισκέπτες μιας περιοχής και μιας επιχείρησης,  τα δεδομένα της έρευνας που προέκυψαν 
από τις απαντήσεις του δείγματος δείχνουν ότι μια δραστηριότητα για την οποία οι 
ερωτώμενοι ενδιαφέρονται πολύ είναι η επίσκεψη σε οινοποιεία (Μ.Ο.: 3,5), όπου κανείς 
μπορεί να παρακολουθήσει από κοντά την παραγωγική διαδικασία του οίνου, από την 
έναρξή της με την παραγωγή και συλλογή της αμπέλου έως το τελικό στάδιο όπου το 
προϊόν έχει προβεί τις απαραίτητες διεργασίες και ανάλογη παλαίωση και είναι έτοιμο για 
διάθεση στην αγορά. Αρκετό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν, επίσης, και οι επισκέψεις σε ση-
μεία οικοτουριστικού ενδιαφέροντος (Μ.Ο.: 3,4) (Πίνακας 3). 
 
Πίνακας 3. Δραστηριότητες έλξης μιας αγροτικής περιοχής και επιχείρησης 
 

Δραστηριότητες   Mean 
Επίσκεψη σε οινοποιεία 3,5 
Επίσκεψη σε σημεία οικοτουριστικού ενδιαφέροντος 3,4 
Βόλτα με βάρκα 3,2 
Ποδηλασία 3,1 
Παραδοσιακή μουσική 2,9 
Παραδοσιακοί χοροί 2,9 
Επιμορφωτικές εκδηλώσεις 2,9 
Μαθήματα παραδοσιακής μαγειρικής 2,9 
Βόλτα με άλογα 2,8 
Ορειβασία 2,8 
Rafting  2,6 
Αναρρίχηση 2,5 
Κανό - καγιάκ 2,5 
Βόλτα με τετράτροχες μοτοσυκλέτες (γουρούνες) 2,4 
Αιωροπτερισμός 2,3 
 

Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων έρευνας 
 
 Σε ό,τι αφορά την οργάνωση δραστηριοτήτων στους χώρους της επιχείρησης η 
έρευνα έδειξε ότι οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν παραδοσιακή μουσική (Μ.Ο.: 
3,0), παραδοσιακούς χορούς (Μ.Ο.: 2,9), επιμορφωτικές εκδηλώσεις (Μ.Ο.: 2,9), 
μαθήματα παραδοσιακής μαγειρικής (Μ.Ο.: 2,9), συμμετοχή σε αγροτικές εργασίες (Μ.Ο.: 
2,6),  παρ’ ότι δεν έχουν υψηλούς μέσους όρους, παίζουν κάποιο ρόλο (Πίνακας 3). Η 
ενασχόληση με χειροτεχνίες (Μ.Ο.: 2,5), η συμμετοχή σε κτηνοτροφικές δραστηριότητες 
(Μ.Ο.: 2,3) αλλά και η παρακολούθηση μαθημάτων κονσερβοποιίας (Μ.Ο.: 2,0), δε φαίνε-
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ται να έχουν την ίδια  επιρροή στη λήψη απόφασης για τη πλειοψηφία του δείγματος. 
 Σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην ύπαιθρο, η βόλτα με 
βάρκα (Μ.Ο.: 3,2), και η ποδηλασία (Μ.Ο 3,1) είναι πρώτης προτεραιότητας. Ακολουθούν 
η βόλτα με άλογα (Μ.Ο 2,8), η ορειβασία (Μ.Ο 2,8),  οι δραστηριότητες που περιλαμβά-
νουν extreme sports, όπως το rafting (Μ.Ο.: 2,6), η αναρρίχηση (Μ.Ο.: 2,5) και το κανό – 
καγιάκ (Μ.Ο.: 2,5), ενώ μικρότερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι βόλτες με τετράτροχες 
μοτοσυκλέτες (Μ.Ο.: 2,4) και ο η αιωροπτερισμός (Μ.Ο.: 2,3).  
 Ανάλογα με το προσφερόμενο προϊόν που απαιτούν οι επισκέπτες από το αγροτου-
ριστικό κατάλυμα, τους ζητήθηκε να εκτιμήσουν το ποσό των χρημάτων που θα ήταν δια-
τεθειμένοι να πληρώσουν για μια διανυκτέρευση σε μια αγροτουριστική μονάδα, που θα 
πληρούσε όλες τις απαιτήσεις τους. Το 8,4% του δείγματος είναι διατεθειμένο να πληρώσει 
από 5 έως 25 ευρώ,  το 60,2% από 26 έως 50 ευρώ, το 19,3% από 51 ως 75 ευρώ και το 
υπόλοιπο 12,1% είναι πρόθυμο να διαθέσει ποσά μεγαλύτερα των 75 ευρώ προκειμένου να 
ικανοποιήσει τις αυξημένες απαιτήσεις του (Σχήμα 1).  
 Όσο για τις ανάγκες εστίασης 
των επισκεπτών, σε σχετική ερώ-
τηση που τους υποβλήθηκε, το 
19,7% επιθυμεί να διαθέσει μεταξύ 
5 έως 10 ευρώ το γεύμα, το 39,1% 
επιθυμεί το κόστος να είναι μεταξύ 
11 και 20 ευρώ, το 23,4% μεταξύ 
21-30 και το 17,9% μπορεί να δια-
θέσει ποσό παραπάνω από 30 
ευρώ. 
 

                 Σχήμα 1: Διαθέσιμο ποσό 
 
 Διερευνώντας τη διάρκεια παραμονής των επισκεπτών σε διανυκτερεύσεις, το μετα-
φορικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε και τη μορφή της συνοδείας κατά την τελευταία επίσκε-
ψη των μελών του δείγματος στην ύπαιθρο, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα. Σε ερώτηση σχε-
τικά με τη συνολική διάρκεια παραμονής των επισκεπτών στην ύπαιθρο, τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι το 85,0% του δείγματος διανυκτέρευσε έστω και για μια νύκτα στην τελευταία 
επίσκεψή του και ότι μόλις το 15,0% δεν διανυκτέρευσε καθόλου (Πίνακας 4)  
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Πίνακας 4. Διάρκεια συνολικής παραμονής 
 

Διάρκεια παραμονής Ν % 
Χωρίς Διανυκτέρευση 41 15,0 
1 Διανυκτέρευση 33 12,0 
2 Διανυκτερεύσεις 88 32,1 
3 Διανυκτερεύσεις 49 17,9 
≥4 Διανυκτερεύσεις 63 23,0 
Σύνολο 274 100,0 

 

Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων έρευνας 
 
 Πιο αναλυτικά, το 12,0% του συνολικού δείγματος παρέμεινε στην περιοχή μια ημέρα 
με μία μόνο διανυκτέρευση, το 32,1% συμπεριέλαβε 2 διανυκτερεύσεις, το 17,9% 3 διανυ-
κτερεύσεις και, τέλος, σχεδόν το ένα τέταρτο του συνολικού δείγματος των ερωτώμενων 
(23,0%) απάντησε ότι παρέμεινε στην ύπαιθρο για παραπάνω από 4 νύκτες. 
 Η μετακίνησή τους στον αγροτουριστικό προορισμό έγινε κυρίως με ΙΧ (83,2%), 
λιγότερο με λεωφορείο ΚΤΕΛ (7,7%), Εκδρομικό (1,5%) ή άλλο μέσο μετακίνησης  (6,9%) 
ενώ ένα μικρό ποσοστό (0,7%) δεν απάντησε. Η κυριαρχία του Ι.Χ. ως μέσο μετακίνησης 
της πλειοψηφίας του δείγματος επιβεβαιώνει την αρέσκεια πολλών Ελλήνων για τη χρήση 
του συγκεκριμένου μέσου. Ο λόγος αυτού βασίζεται στην αυτονομία που παρέχει το Ι.Χ. 
στον ταξιδιώτη – επισκέπτη, παρά το αυξημένο του κόστους, καθώς επίσης και λόγω της 
ευκολότερης του πρόσβασης σε ορισμένες περιοχές. 
 Στην εξέταση εάν στην επίσκεψη της περιοχής της υπαίθρου οι ερωτώμενοι είχαν 
συντροφιά, η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε θετικά, αντιπροσωπεύοντας το 97,6% του 
δείγματος, ενώ μόλις το 1,8% δήλωσε ότι επισκέφτηκε την περιοχή μόνος. Πιο συγκεκρι-
μένα, το 31,8% του συνόλου δήλωσε ότι επισκέφτηκε την περιοχή με τον/την σύντροφό 
του, το 30,7% με φίλους, 17,5% με συγγενείς, ένα μικρό ποσοστό (0,4%) με γκρουπ και το 
υπόλοιπο 17,2% δήλωσε ότι την επισκέφτηκε με κάποιο συνδυασμό των παραπάνω. Ένα 
μικρό ποσοστό των ερωτώμενων (0,6%) δεν απάντησε. 
 
Συμπεράσματα 
 

Η έρευνα σχετικά με τους παράγοντες έλξης σε μια αγροτουριστική περιοχή στην Ελλάδα 
έγινε μεσούσης της οικονομικής κρίσης στη χώρα. Η έρευνα αυτή επιβεβαίωσε ευρήματα 
ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα (Εμμανουηλίδου κ.α, 2000), Μοσχή και 
Παπαϊωάννου, 2000, Τριανταφύλλου 1999, Ιακωβίδου κ.α. 1998), σε περιόδους κατά τις 
οποίες οι Έλληνες δεν αντιμετώπιζαν τα ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν σήμερα και η χώρα βρισκόταν σε ρυθμούς ανάπτυξης.  
 Οι έρευνες αυτές έδειξαν ότι οι μικρής διάρκειας διακοπές είναι αυτές που χαρακτηρί-
ζουν τον αγροτικό τουρισμό και του προσδίδουν το χαρακτήρα των δευτερευουσών δια-
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κοπών. Έδειξε ακόμη ότι οι επισκέπτες της υπαίθρου ελκύονται από μια ελκυστική 
ύπαιθρο με αξιόλογους αγροτουριστικούς πόρους, αλλά και ευκολία πρόσβασης, καθώς και 
αξιόλογες υποδομές φιλοξενίας.  
 Για τους επισκέπτες ενός αγροτουριστικού προορισμού αγροτικός τουρισμός δεν είναι 
απλά η διασφάλιση διανυκτέρευσης σε ένα κατάλυμα, αλλά η προσφορά ενός αγροτουρι-
στικού προϊόντος, το οποίο οπωσδήποτε περιλαμβάνει πρωινό, αλλά και δραστηριότητες 
στην ύπαιθρο όπως αθλητικές και πολιτιστικές, καθώς και επισκέψεις σε μεταποιητικές 
μονάδες της περιοχής. Οι βασικές απαιτήσεις ποιότητας, που αφορούν στην καθαριότητα, 
την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους του καταλύματος αλλά και στις δραστηριό-
τητες αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες έλξης σε μια επιχείρηση. Στους παρά-
γοντες αυτούς προστίθενται και η τιμή της διανυκτέρευσης αλλά και το συνολικό κόστος 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, που σε περιόδους οικονομικής κρίσης μπορεί να καθορίσουν 
και την επιλογή. Το κόστος αυτό είναι  χαμηλότερο από το αντίστοιχο που διαπιστώθηκε 
από τις έρευνες που έγιναν πριν την οικονομική κρίση.  
 Τα παραπάνω επιβάλλουν τη διαμόρφωση και προσφορά ενός ολοκληρωμένου και 
διαφοροποιημένου αγροτοτουριστικού προϊόντος, το οποίο θα περιλαμβάνει, εκτός των 
βασικών υπηρεσιών διαμονής και διατροφής,  υπηρεσίες και δραστηριότητες, οι οποίες θα 
προσφέρουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν το φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον της περιοχής που επισκέπτονται.  
 Σε ό,τι αφορά τις πηγές πληροφόρησης, η «από στόμα σε στόμα πληροφόρηση αλλά 
και η προηγούμενη θετική εμπειρία αποτελούν τους σημαντικούς παράγοντες πληροφόρη-
σης των εν δυνάμει επισκεπτών της υπαίθρου. Και στον «παράδεισο με παρέα» είναι το 
moto των εν δυνάμει επισκεπτών της υπαίθρου, αφού ταξιδεύουν με φίλους ή με την οικο-
γένεια. Η αυτονομία στη μετακίνηση με ΙΧ είναι καθοριστικής σημασίας, δεδομένων και 
των υπαρχουσών δυσκολιών στη μετακίνηση με δημόσια μέσα μεταφοράς στην ελληνική 
ύπαιθρο.  
 Τα παραπάνω συμπεράσματα είναι σημαντικά για τους επιχειρηματίες αγροτικού του-
ρισμού γιατί μπορούν να τους βοηθήσουν στο σχεδιασμό του προσφερόμενου από την 
επιχείρησή τους αγροτουριστικού προϊόντος,  έτσι ώστε να προσφέρουν το προϊόν που οι 
ίδιοι οι τουρίστες επιθυμούν να επιλέξουν.  
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Περίληψη 

 

Ο Αγροτικός Τουρισμός αποτελεί αντικείμενο έρευνας καθώς εντοπίζονται προβλήματα 
βιωσιμότητας και αγροτικότητας των επιχειρήσεων του. Βασικό ερώτημα αποτέλεσε αν 
χάνει την ταυτότητά του μεσούσης της οικονομικής κρίσης. Η  διαχείριση δραστηριοτήτων 
απαιτεί λήψη αποφάσεων για το μέλλον. Έτσι,  επιχειρήθηκε διερεύνηση και διεξαγωγή 
«προβλέψεων» του κλάδου μέσω ειδικών αυτού, με την μέθοδο Delphi, προσέγγιση συμ-
φωνιών διαμέσου γύρων ερωτήσεων. Στην παρούσα περίπτωση, επιλέχθηκαν έξι επιχει-
ρηματίες (ειδικοί) αγροτικού τουρισμού, του δικτύου «γεύση Ζωής» Θεσσαλονίκης σε 
τρεις γύρους ερωτήσεων. Ο πρώτος υλοποιήθηκε  μέσω ερωτηματολογίου, δεκαέξι ερωτη-
σεων γενικής φύσεως, ανοιχτού τύπου. Ο δεύτερος, σχεδιάστηκε με βάση τις κοινές απα-
ντήσεις του πρώτου. Πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο 5-βάθμιας κλίμακας Likert, 
με 43 διατυπώσεις και υπολογίσθηκε ο διάμεσος του βαθμού ομοφωνίας σε καθεμιά. Ο τρί-
τος γύρος βασίστηκε στα αποτελέσματα του δεύτερου, με εξατομικευμένο ερωτηματολόγιο 
για κάθε ειδικό, περιλαμβάνοντας τις διατυπώσεις όπου ο διάμεσος καταγράφηκε τουλάχι-
στον δύο μονάδες κάτω από τη μέγιστη συχνότητα Likert, επιδιώκοντας επανατοποθέτησή 
και τεκμηρίωση. Έτσι, διαμορφώθηκε το μελλοντικό σενάριο ομοφωνίας. Σημαντικότερο 
όλων προέκυψε η προσφορά διαφοροποιημένου αγροτουριστικού προϊόντος εξυπηρετώ-
ντας σύγχρονες ανάγκες επισκεπτών. Τέλος, προβλημάτισε το μεθοδολογικό κομμάτι για 
πιο «ασφαλές» σενάριο, αν συμμετείχαν όσοι εμπλέκονται στον κλάδο και όχι μόνο οι 
επιχειρηματίες. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Αγροτικός Τουρισμός, Μέθοδος Delphi, Οικονομική Κρίσης, Προσαρμο-
στικότητα 
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Abstract 
 

Findings of forecasts and progressions in rural tourism,  
with the help of Delphi method. 

 
Rural tourism is being investigated as located sustainability and rurality problems of 
business. Main question of this research was if Rural Tourism loses its identity in the midst 
of economic crisis. The management of activities requires decisions about the future. Thus, 
was attempted investigation and carrying out "provisions" of the sector, through his experts, 
by Delphi method, the approximation of agreements through rounds of questions. In this 
case, was selected six entrepreneurs (experts) of rural tourism, who belong in the network 
"taste life" in Thessaloniki and there being three rounds of questions. The first round was 
implemented through questionnaire, within sixteen generally questions and open type. The 
second round was designed using the common answers of first round. Conducted a 
questionnaire of 5-point scale Likert, with 43 versions and calculated the median of the 
consensus degree in each one. The third round was based on the results of the second on an 
individual questionnaire for each expert, including the procedures where the median 
recorded at least two points below the maximum frequency of Likert scale, seeking to 
replace and documentation. Thus, was formed the future consensus scenario of experts. Τhe 
importantly was that they have to offer differentiated agrotourism product, serving modern 
needs of visitors. Finally, the methodological part puzzled for more "safe" scenario if the 
experts who selected were all the involvers of the sector and not just the entrepreneurs.  
 

Key-words: Rural Tourism, Method Delphi, Economic Crisis, Resilience 
 

 
Εισαγωγή 

 

Είναι γεγονός ότι το παρελθόν και το παρόν δεν επιδέχονται βελτιώσεις. Αν θέλουμε να 
διαχειριστούμε με επιτυχία τις όποιες δραστηριότητές μας θα πρέπει να εστιάσουμε στο 
μέλλον και να το προσεγγίσουμε μέσα από αποφάσεις τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε στο 
παρόν (Moeller και Shafer, 1994). Προς αυτή την κατεύθυνση εστιάζει και η παρούσα 
εργασία. Με αφορμή τον αγροτικό τουρισμό και τα ερωτήματα που αφορούν στο μέλλον 
του γίνεται προσπάθεια παρουσίασης μιας παλιάς τεχνικής μελλοντικών προβλέψεων (η 
οποία όμως για πρώτη φορά χρησιμοποιείται στον αγροτικό χώρο), της Τεχνικής Delphi.  
 Ο Αγροτικός Τουρισμός έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας εδώ και αρκετά χρόνια 
και έχει μελετηθεί από πολλές πλευρές, αυτήν της ζήτησης, της προσφοράς, του προφίλ 
των επισκεπτών των επιχειρηματιών, της συμβολής του στην τοπική ανάπτυξη κλπ (Ιακω-
βίδου, 2013; Παρταλίδου, 2005). Από τη δεκαετία του ‘80 που εμφανίστηκαν οι πρώτες 
αγροτουριστικές επιχειρήσεις και εμφανίστηκαν στον χάρτη οι πρώτοι αγροτουριστικοί 
προορισμοί στην Ελλάδα  μέχρι σήμερα έχει διαμορφωθεί ένα δίκτυο επιχειρήσεων και 
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προορισμών με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα παραδείγματα 
είναι θετικά ενώ σε άλλες τα ζητήματα που εντοπίζονται σχετίζονται με τη δυσκολία βιωσι-
μότητας των επιχειρήσεων καθώς επίσης και θέματα ταυτότητας και αγροτικότητας. Βα-
σικό ερώτημα σήμερα αποτελεί το αν ο αγροτικός τουρισμός έχει χάσει ή και θα χάσει πε-
ρισσότερο στο μέλλον την ταυτότητά του;  Αν λόγω της οικονομικής κρίσης που διανύει η 
Ελλάδα ο κλάδος θα συρρικνωθεί σε ποιοτικές υπηρεσίες λόγω δυσκολίας τήρησης των 
προδιαγραφών ποιότητας. Αν η οικονομική κρίση θα ωθήσει τους επιχειρηματίες στην 
εισαγωγή «ξένων» προϊόντων και δραστηριοτήτων. Ποιό λοιπόν μπορεί να είναι το μέλλον 
του αγροτικού τουρισμού; Υπάρχει συναίνεση και συμφωνία γι αυτό το μέλλον μεταξύ των 
επιχειρηματιών του κλάδου;  
 Η παρούσα εργασία για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία του Αγροτικού Τουρισμού 
προσπαθεί να προσεγγίσει τα προβλήματα και την προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων 
του κλάδου όχι με έρευνες γνώμης και αυτο-αναφορές για το παρελθόν αλλά με μια προβο-
λή στο μέλλον και πως αυτό το συμφωνούν οι καθ’ ύλην αρμόδιοι, οι ίδιοι οι επιχειρηματ-
ίες του κλάδου. Η νέα αυτή προσέγγιση έχει ως στόχο να συμβάλλει στη λήψη απόφάσεων, 
όπως το φαντάζονται οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, για το μέλλον του Αγροτικού Τουρισμού. 
Προτείνονται έτσι απαντήσεις – λύσεις στα προβλήματα που πρόκειται να αντιμετωπίσει ο 
κλάδος το μέλλον, σχετικά με τη ταυτότητα και την βιωσιμότητα του, ειδικά λόγω οικο-
νομικής κρίσης. 
 Στη βιβλιογραφία γίνεται λόγος για την τεχνική Delphi, μια μέθοδο προβλέψεων που 
αντλεί την ονομασία της από το μαντείο των Δελφών, το γνωστότερο μαντείο της Αρχαίας 
Ελλάδας στο οποίο, η εκάστοτε Πρωθιέρεια του Θεού Απόλλωνα, η Πυθία, μετέφερε τους 
χρησμούς προς τους επισκέπτες τις περισσότερες φορές με λακωνικό, δυσνόητο και αινιγ-
ματικό τρόπο και όχι ως μια απλή προφητεία αλλά ως την αποκάλυψη του θεϊκού σκοπού 
με τρόπο κανονιστικό διαμορφώνοντας έτσι μελλοντικές εκδηλώσεις (Parke and Wormell, 
1956). Πρόκειται για μια εκδοχή της προσέγγισης συμφωνιών (consensus approach) κατά 
την οποία οι γνώμες των ειδικών λαμβάνονται διαδοχικά με σκοπό να επικεντρωθούμε στις 
πιο πιθανές μελλοντικές συνθήκες (Ritchie, 1994). Είναι μια τεχνική που ανήκει στις ποιο-
τικές μεθόδους και συγκεκριμένα στις μεθόδους διερευνητικής πρόβλεψης (exploratory 
forecasts) (Archer, 1994).  
 Στην παρούσα εργασία, μέσα από τρεις γύρους επαναλήψεων με ειδικούς του κλάδου 
του αγροτικού τουρισμού στο νομό Θεσσαλονίκης γίνεται προσπάθεια ανάδειξης των κρί-
σιμων σημείων της μεθόδου αλλά και του μέλλοντος του αγροτικού τουρισμού όπως συμ-
φωνούν ή όχι σε αυτό οι ειδικοί-επιχειρηματίες.  

 

 
Η μέθοδος Delphi 

 

Η Τεχνική Delphi αρχικά (1940-1950) χρησιμοποιήθηκε για στρατιωτικούς σκοπούς και 
αυτός ήταν και ο λόγος που  διατηρήθηκε μυστική ενώ αργότερα (1960) διαδόθηκε ευρύ-
τερα και σε άλλους τομείς έρευνας και διερεύνησης μακροπρόθεσμων επιστημονικών τά-
σεων, στον τομέα της τεχνολογίας καθώς επίσης και σε κοινωνικά ζητήματα, στον καθο-
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ρισμό της τιμής του πετρελαίου στην Ιαπωνία, αλλά και στη γεωργία για τον καθορισμό 
των μελλοντικών κατευθύνσεων των γεωργικών Εφαρμογών στις ΗΠΑ (Woudenberg, 
1991; Gordon and Helmer, 1964; Ludwig, 1996; Μπελλάλη και Καραμήτρη, 2011). Όπως 
σημειώνει και η Αϊτσίδου στην ανασκόπησή της (2013) άλλοι τομείς στους οποίους έχει 
εφαρμογή η τεχνική είναι ο τομέας των επιχειρήσεων, η βιομηχανία και η εκπαίδευση αλλά 
και ο τομέας της υγείας για την επίλυση ιατρικών, νοσηλευτικών αλλά και διοικητικών 
προβλημάτων. Διαμέσου των εφαρμογών της σε διάφορους τομείς έχει αποδειχθεί η επι-
στημονική της αξία (Κοσμίδης κ.ά., 2011). Χαρακτηριστική είναι η χρήση της τα τελευ-
ταία χρόνια σε μοντέλα αποφάσεων, μελλοντικών πιθανοτήτων, για την κατανομή των πό-
ρων και για θέματα βιοποικιλότητας, κλιματικών αλλαγών κ.α. (Gordon, 2007; Alder and 
Ziglio, 1996; Fink et al, 1984). Στην Ελλάδα υπάρχει αναφορά σε έρευνα  η οποία εξέταζε 
τις μελλοντικές επιπτώσεις της σύγχρονης βιοτεχνολογίας στον τομέα της γεωργίας και της 
διατροφής (Menrad et al, 1999). 
 Η μέθοδος Delphi χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία περιλαμβά-
νει ειδικούς (experts) επί του θέματος που μελετάται, με τους οποίους πραγματοποιούνται 
επαναλαμβανόμενοι γύροι ερωτήσεων, έως ότου επιτευχθεί σταθερότητα και συναίνεση 
μεταξύ τους. Οι ειδικοί επιλέγονται με βασικό κριτήριο την κατοχή αναγκαίας γνώσης για 
το θέμα που ερευνάται (Linstone and Turoff, 1975). Οφείλουν να διακατέχονται από ηγε-
τικά προσόντα (Meyer, 1992) και να έχουν ταυτόχρονα υψηλά κίνητρα για παρακίνηση και 
ποιότητα των απαντήσεών τους. Τέλος, για να απαντηθούν οι αντικειμενικοί σκοποί της 
μεθόδου και η σημαντικότητα της συμμετοχής τους, προαπαιτούνται ατομικές ή τηλεφωνι-
κές επαφές, με τα δυνητικά άτομα, για την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών (Σιάρ-
δος, 2004).  
 Όσον αφορά τον αριθμό τους, καθορίζεται ανάλογα με τη φύση της έρευνας, το σχε-
διασμό της μελέτης ή και την περιοχή στην οποία λαμβάνει χώρα η εκάστοτε ερευνητική 
δραστηριότητα (Cuhls et al., 1998; Morris et al., 2013). Για την εξασφάλιση αξιόπιστων 
ευρημάτων ο ελάχιστος αριθμός ειδικών μπορεί να ξεκινά από τρεις (Boje and Murnigham,  
1982; Rowe and Wright, 1999 ; Guillemin, 2000).  
 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η Delphi προσφέρεται για υποκειμε-
νικές κρίσεις σε συλλογική βάση (Μπελλάλη & Καραμήτρη, 2011) και ως ποιοτική με-
θοδος δεν χρειάζεται τα ζητήματα εγκυρότητας, αξιοπιστίας και αντιπροσωπευτικότητας 
όπως οι ποσοτικές. Όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα της παρούσας έρευνας χαρα-
κτηρίζεται από ειδικούς οι οποίοι καλύπτουν τις διάφορες εκφάνσεις του υπό μελέτη ερευ-
νητικού πεδίου, του Αγροτικού Τουρισμού (π.χ. ιδιοκτήτες καταλυμάτων, εστιάτορες, 
μεταποιητές – παραγωγούς, αγροτικοί συνεταιρισμοί κ.α.)  (Τσιώλης, 2014). 
 Η διαδικασία της Delphi περιλαμβάνει τόσους γύρους όσοι απαιτούνται για να προ-
κύψουν θέσεις ομοφωνίας μεταξύ των ειδικών. Ωστόσο, πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν 
πως τρεις γύροι είναι αρκετοί προκειμένου να συλλεχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και 
να προκύψουν θέσεις ομοφωνίας (Hsu and Sandford, 2007; Haughey, 2000-2010; Delbecq 
et al, 1975). Ο πρώτος γύρος, περιλαμβάνει γενικές ερωτήσεις που αποσκοπούν στην κατα-
νόηση των απόψεων των ειδικών που επιλέχθηκαν, σε θέματα που αφορούν το υπό 
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διερεύνηση θέμα, με σκοπό να προάγει την ελεύθερη συζήτηση μεταξύ αυτών και του εκά-
στοτε ερευνητή. Οι ερωτήσεις δίνονται είτε με τη μορφή απλών ερωτηματολογίων, αποτε-
λούμενων από ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, είτε με τη μορφή δομημένων ερωτηματολογίων. 
 Οι απαντήσεις, στα ερωτήματα του ερωτηματολογίου, ταξινομούνται από τον ερευ-
νητή ή συνοψίζονται βάση δύο κριτηρίων: την αφαίρεση όσων δεν σχετίζονται με το θέμα 
και την αναζήτηση κοινών σημείων και απόψεων μεταξύ των ειδικών (Haughey, 2010). 
Μέσω αυτής της διαδικασίας γίνεται ανατροφοδότηση των στοιχείων προκειμένου να 
οργανωθεί και να σχεδιαστεί ο 2ος γύρος της μεθόδου.  
 Ο δεύτερος γύρος σχεδιάζεται με βάση τα κοινά σημεία που παρατηρούνται στις απα-
ντήσεις που δίνονται στις ερωτήσεις του 1ο γύρου. Πραγματοποιείται με τη βοήθεια ερωτη-
ματολογίου, με τη χρήση 5-βάθμιας ή 7-βάθμιας κλίμακας Likert (Σιάρδος, 2004), με στο-
χο να διερευνηθούν οι θέσεις και ο βαθμός ομοφωνίας των ειδικών στα κοινά σημεία που 
εντοπίστηκαν στον 1ο γύρο (Haughey, 2010). Το ερωτηματολόγιο αυτού του γύρου διαφο-
ροποιείται από αυτό του πρώτου γύρου ως προς τη μορφή του, απευθύνεται όμως στα ίδια 
άτομα / ειδικούς και περιλαμβάνει τον ίδιο αριθμό θεμάτων. Σε αυτό το στάδιο δίνεται η 
δυνατότητα συμπλήρωσης ίσως κάποιων νέων στοιχείων, που πιθανόν να προκύψουν από 
τις απαντήσεις που λήφθηκαν μέσω του πρώτου γύρου και στη συνέχεια ξεκινά η ανατρο-
φοδότηση. Με την πραγματοποίηση του δεύτερου γύρου επιδιώκεται η επανεξέταση των 
ζητημάτων του πρώτου ερωτηματολογίου και η επανεκτίμηση των απόψεών των ειδικών, η 
διασαφήνιση των θέσεών τους, αλλά και η αναγνώριση των σημείων συμφωνίας και ασυμ-
φωνίας. Παράλληλα με αυτά δίνεται η δυνατότητα σχολιασμού της ισχύος και της αδυ-
ναμίας κάθε ιδέας, αφού αποκαλύπτονται οι απαντήσεις που δόθηκαν από τον κάθε ειδικό. 
Επιθυμητή, σε αυτό το στάδιο, είναι και η διατύπωση νέων ιδεών (Σιάρδος, 2004). 
 Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της μελέτης και ταξινόμησης των όμοιων θεμάτων-προ-
τάσεων σε ειδικές κατηγορίες και μέσω της εύρεσης βασικών λέξεων-κλειδιών. Τα ταξι-
νομημένα πλέον θέματα-προτάσεις κατηγοριοποιούνται σε θεματικές ενότητες και διαμορ-
φώνονται εκ νέου προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των δεδομένων. Από τις απαντήσεις που 
λαμβάνονται διαχωρίζονται οι διατυπώσεις προτάσεις σε δύο κατηγορίες, σε αυτές που 
σημειώθηκε ο μέγιστος βαθμός ομοφωνίας και σε αυτές όπου ο βαθμός απέχει τουλάχιστον 
δύο βαθμίδες από τη μέγιστη συχνότητα της κλίμακας Likert που χρησιμοποιήθηκε. Οι 
διατυπώσεις-προτάσεις της 2ης κατηγορίας χρησιμοποιούνται αυτούσιες στο ερωτηματολό-
γιο του 3ου γύρου (Σιάρδος, 2004). 
 Ο τρίτος και τελευταίος γύρος περιλαμβάνει το τελικό ερωτηματολόγιο. Στον γύρο 
αυτό οι ειδικοί καλούνται να αναθεωρήσουν, να αξιολογήσουν ή και να επαναπροσδιορί-
σουν τις απόψεις τους ή ακόμη και να καθορίσουν τους λόγους για τους οποίους προτιμούν 
να παραμείνουν εκτός συναίνεσης, εάν και εφόσον υπάρχει τέτοια περίπτωση (Pfeiffer, 
1968). Αυτός ο γύρος δίνει την ευκαιρία στους ειδικούς να προβούν σε περαιτέρω διευκρι-
νήσεις τόσο των πληροφοριών όσο και των αποφάσεών τους. Το σημείο στο οποίο διαφο-
ροποιείται από τον δεύτερο γύρο είναι πως αναμένεται μια μικρή αύξηση του βαθμού 
συναίνεσης (Dalkey and Rourke, 1972). Όσο αφορά τον τύπο του ερωτηματολογίου αυτού 
του γύρου έχει τη μορφή θεμάτων-προτάσεων επί των οποίων δεν έχει επιτευχθεί συμφω-
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νία μεταξύ των ειδικών στον προηγούμενο γύρο. Όμοια με τον προηγούμενο γύρο, έτσι και 
σε αυτόν, χρησιμοποιείται ο ίδιος βαθμός της κλίμακας Likert, με την ίδια ονοματολογία 
στις βαθμίδες. Αυτό που επιδιώκεται στην ουσία είναι και πάλι η επίτευξη ομοφωνίας. Στις 
προτάσεις όπου η τελική βαθμολόγηση του κάθε ειδικού αποκλίνει των δύο ή περισσό-
τερων βαθμίδων της κλίμακας από τη μέγιστη συχνότητα, ζητείται να εξηγηθεί η λογική 
της απόκλισης σε αυτή τους τη βαθμολόγηση (Σιάρδος, 2004 ). 
 Σε περιπτώσεις ερευνών όπου δεν επιτεύχθηκε ξεκάθαρη ομοφωνία απόψεων με την 
πραγματοποίηση τριών γύρων, αποφασίστηκε η ένταξη και τέταρτου γύρου ερωτήσεων, 
δουλεύοντας πάλι με τον ίδιο τρόπο. Ο αριθμός των γύρων εξαρτάται κάθε φορά τόσο από 
τη φύση του προβλήματος όσο και από τα δεδομένα που προκύπτουν με την ανατροφοδό-
τηση των στοιχείων (Delbecq et al, 1975). Στο τέλος του τρίτου γύρου διεξάγεται το τελικό 
σενάριο για το υπό μελέτη θέμα για τη διαμόρφωση του οποίου χρησιμοποιούνται οι 
διατυπώσεις-προτάσεις του 2ου γύρου, στις οποίες επιτεύχθηκε ο μέγιστος βαθμός ομοφω-
νίας. Οι διατυπώσεις- προτάσεις του 3ου γύρου χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου έχει 
επιτευχθεί αύξηση του βαθμού ομοφωνίας σε αυτές. Σε όσες δεν επιτεύχθηκε η παραπάνω 
αύξηση δεν συμπεριλήφθηκαν στην διαμόρφωση του τελικού σεναρίου, το οποίο ήταν και 
το ζητούμενο της εφαρμογής της Delphi (Σιάρδος, 2004). 

 

 
Εφαρμογή της Delphi για το μέλλον του Αγροτικού Τουρισμού 

 

Η αξιολόγηση της εφαρμογής της Τεχνικής Delphi στην παρούσα εργασία πραγματο-
ποιήθηκε με την βοήθεια ειδικών-experts από μια βάση 40 επιχειρηματιών, του δικτύου 
«Γεύση Ζωής11», ένα δίκτυο αγροτουριστικών επιχειρήσεων στον Νομό Θεσσαλονίκης. 
Μετά την πρώτη επαφή με όλους τους επιχειρηματίες του δικτύου διαπιστώθηκε ότι μόνο 6 
από αυτούς ανταποκρίνονταν στην πλειονότητα των χαρακτηριστικών των ειδικών, έτσι 
όπως τίθενται από την βιβλιογραφία, δηλαδή αναγκαία γνώση του θέματος (Linstone and 
Turrof, 1975), ηγετικά προσόντα και ποιότητα των απαντήσεών τους (Meyer, 1992). Μετά 
την επιλογή των ειδικών, ακολούθησε η εφαρμογή των τριών γύρων συνεντεύξεων με την 
ανατροφοδότηση του κάθε γύρου προκειμένου να προκύψουν τα μελλοντικά σενάρια 
ανάπτυξης του αγροτικού τουρισμού με τη μεγαλύτερη συναίνεση μεταξύ των ειδικών.  
 
 
 

                                                 
1  Το Τοπικό Σήμα «Γεύσεις Ζωής από τα Χωριά της Θεσσαλονίκης» χαρακτηρίζει δύο δίκτυα επιχειρή-

σεων που δημιουργήθηκαν το 2005, στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος LEADER+ 
του Νομού Θεσσαλονίκης: το Δίκτυο Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού Θεσσαλονίκης (ΔΙ.ΕΠ.Α.ΘΕ.) και 
το Δίκτυο Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης (ΔΙ.ΜΕ.ΘΕ.). Σε αυτά υπάγονται 40 συνολικά 
επιχειρήσεις του νομού, οι περισσότερες εκ των  οποίων χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του τοπικού 
προγράμματος LEADER+ και αναπτύσσουν κοινές υπηρεσίες για τους εταίρους – μέλη ενώ υλοποιούν 
κυρίως ενέργειες προβολής-προώθησης αυτών. Το ΔΙ.ΕΠ.Α.ΘΕ. αφορά επιχειρήσεις που ασχολούνται 
με την προσφορά αγροτουριστικών υπηρεσιών και το Το ΔΙ.ΜΕ.ΘΕ. αφορά επιχειρήσεις που παρά-
γουν τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας (http://www.ruralquality.net/gr).  

http://www.ruralquality.net/gr
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1ος Γύρος εφαρμογής της Τεχνικής Delphi  
Στόχος του 1ου γύρου ήταν η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών που αφο-
ρούσαν τους ειδικούς και τις επιχειρήσεις τους αλλά και γενικές τοποθετήσεις για τον αγρο-
τικό τουρισμό. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε το ερωτηματολόγιο του 1ου γύρου, απότε-
λούμενο από 16 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σχετικά με το περιεχόμενο, τη λειτουργία των 
επιχειρήσεων, το είδος του «προϊόντος» που πωλούν (όπου με την έννοια του προϊόντος ανα-
φερόμαστε και στις υπηρεσίες) αλλά και ερωτήσεις σχετικά με την οικονομική κρίση και το 
πώς φαντάζονται στο μέλλον τις επιχειρήσεις τους. Οι απαντήσεις που δόθηκαν, από τον κά-
θε ειδικό ξεχωριστά, ηχογραφήθηκαν, μετά από συναίνεση, και στη συνέχεια απομαγνητο-
φωνήθηκαν και ταξινομήθηκαν, με αποτέλεσμα να προκύψει ένας μεγάλος όγκος δεδομένων. 
 Στα δεδομένα αυτά εφαρμόστηκε η ανάλυση λόγου και περιεχομένου (Ιωσηφίδης, 
2008) και βρέθηκαν τα κοινά σημεία μεταξύ των απαντήσεων των ειδικών. Από αυτά προέ-
κυψαν 159 διατυπώσεις- προτάσεις, χωρισμένες σε 13 θεματικές ενότητες. Οι τελευταίες, 
ονοματοποιήθηκαν σε: τοπικά προϊόντα, πρότυπα λειτουργίας, χαρακτηριστικά Αγροτικού 
Τουρισμού, σημερινή κατάσταση, προφίλ επιχειρηματία, δικτύωση, προβλήματα, αρχές 
Αγροτικού Τουρισμού, θεσμικοί φορείς, συμβολή γεωτεχνικών, μέλλον, οικονομική κρίση, 
χωροθέτηση και πολιτικές. Κι αυτός ο όγκος δεδομένων κρίθηκε αρκετά μεγάλος για τους 
σκοπούς και τους στόχους της έρευνας γεγονός που οδήγησε στην περαιτέρω ομαδοποίηση 
τους. Μετά από 4 συνεχόμενες προσπάθειες ομαδοποίησης ο αρχικός όγκος των 159 διατυ-
πώσεων-προτάσεων μειώθηκε στις 43, χωρισμένες σε 11 θεματικές ενότητες, οι οποίες δια-
μόρφωσαν και τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου του 2ου γύρου. Οι ερωτήσεις εκφρά-
στηκαν σε πενταβάθμια κλίμακα Likert. Η παραπάνω διαδικασία στην ουσία οδήγησε και 
στην ανατροφοδότηση του 2ου γύρου της Delphi. 
 
2ος Γύρος εφαρμογής της Τεχνικής Delphi 
Στο 2ο γύρο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, που προέκυψε από τον πρώτο γύρο, με 
τις τοποθετήσεις των ειδικών διατυπωμένες σε ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο χρησιμο-
ποιήθηκε στους ίδιους ειδικούς με σκοπό πλέον τη διερεύνηση του βαθμού συμφωνίας 
τους σε κάθε μία διατύπωση-πρόταση ξεχωριστά. Σε αυτό το σημείο της έρευνας προέκυψε 
ένα από τα προβλεπόμενα μειονεκτήματα (Moreno-Casbas et al., 2001) της μεθόδου. Η 
εγκατάλειψη ενός εκ των ειδικών, ο οποίος αρνήθηκε να συνεχίσει τη συμμετοχή του. 
Έτσι, κρίθηκε αναγκαία η αντικατάστασή του με έναν άλλο επιχειρηματία του δικτύου, ο 
οποίος αρχικά είχε εκφράσει αδυναμία διάθεσης χρόνου λόγω υποχρεώσεων ωστόσο όμως 
δέχτηκε σε δεύτερη φάση. Για την ένταξή του στην διαδικασία της έρευνας απάντησε στις 
ερωτήσεις του πρώτου γύρου και αφού εντοπίστηκαν κοινά σημεία στην πλειονότητα των 
απαντήσεών του, ακολούθησε τα βήματα του 2ου γύρου, όπως και οι υπόλοιποι ειδικοί.  
 Αυτός ο γύρος υλοποιήθηκε διαμέσου τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους 4 ειδικούς, 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον έναν (αυτόν που αντικαταστάθηκε) και μέσω 
προσωπικής συνέντευξης με τον εναπομείναντα. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το 
δεύτερο γύρο ήταν η ομοφωνία των ειδικών σε 35 από τις 43 διατυπώσεις- προτάσεις. Το 
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κριτήριο της ομοφωνίας ήταν ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας της κλίμακας Likert ο 
οποίος κυμάνθηκε μεταξύ του 3,5 και του 5. Οι θεματικές ενότητες στις οποίες ήταν διαχω-
ρισμένες οι διατυπώσεις-προτάσεις δεν έπαιξαν κανένα ρόλο από αυτό το στάδιο και 
έπειτα, χρησιμοποιήθηκαν για την μείωση του όγκου δεδομένων του 1ου γύρου. Συγκεκρι-
μένα σε μια διατύπωση-πρόταση ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας των ειδικών κατά-
γράφηκε στις 3,5 μονάδες της κλίμακας Likert, σε 22 διατυπώσεις-προτάσεις στις 4 μο-
νάδες, σε 9 διατυπώσεις-προτάσεις στις 4,5 μονάδες και σε 3 διατυπώσεις-προτάσεις στις 5 
μονάδες. Στις υπόλοιπες 8 που απέμειναν ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας τους απείχε 
τουλάχιστον 2 μονάδες από τη μέγιστη συχνότητα της κλίμακας. Έτσι, σε 5 διατυπώσεις- 
προτάσεις ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας καταγράφηκε στις 3 μονάδες τις κλίμακας 
Likert, σε 2 διατυπώσεις- προτάσεις στις 2,5 μονάδες και σε 1 διατύπωση-πρόταση στις 2 
μανάδες της κλίμακας.  
 Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε δυο διατυπώσεις- προτάσεις τον αριθμό 35 και 
τον αριθμό 2, του 2ου ερωτηματολογίου. Στην 35η διατύπωση, «ο αγροτικός τουρισμός της 
Ελλάδας δεν απευθύνεται σε αλλοδαπούς επισκέπτες», ο μέσος όρος του βαθμού συμφω-
νίας υπολογίσθηκε στο 2 ενώ στην 2η διατύπωση- πρόταση, «Μέσω του αγροτικού τουρι-
σμού θα πρέπει να ενισχύονται τα τοπικά προϊόντα», ο μέσος όρος υπολογίσθηκε στη μέγι-
στη συχνότητα της κλίμακας, δηλαδή στο 5.  
 
Πίνακας 1.  Διατυπώσεις- προτάσεις με απόκλιση τουλάχιστον 2 μονάδων, του μέσου όρου 

βαθμού συμφωνίας, από τη μέγιστη συχνότητα της κλίμακας Likert (Δ. = 
διάμεσος). 

α/α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος Δ.  
12 Ο επιχειρηματίας του αγροτικού τουρισμού θα 

πρέπει να διαθέτει όσο περισσότερο χρήμα μπο-
ρεί για να πετύχει  3 2 4 4 3 2 3 

17 Η ηλικία ενός επιχειρηματία παίζει σημαντικό 
ρόλο στον τομέα αυτό. Όσο μεγαλύτερος είναι 
κάποιος τόσο το καλύτερο. 2 2 4 3 1 4 2,5 

18 Η επιχείρηση θα πρέπει να είναι οικογενειακής 
μορφής 3 3 4 2 4 2 3 

20 Για την άσκηση αγροτικού τουρισμού δεν θεω-
ρείται αναγκαία η ύπαρξη γεωπόνου. 2 4 5 2 2 4 3 

29 Ο αγροτικός τουρισμός αντιμετωπίζει παρόμοιες 
δυσκολίες με αυτές της γεωργίας στην Ελλάδα. 3 4 2 5 2 2 2,5 

35 Ο αγροτικός τουρισμός της Ελλάδας δεν απευ-
θύνεται σε αλλοδαπούς επισκέπτες. 3 2 2 5 1 2 2 

41 Ο αγροτικός τουρισμός του νομού 
Θεσσαλονίκης πρέπει να ανταγωνίζεται τον 
μαζικό τουρισμό της Χαλκιδικής. 2 2 4 4 5 2 3 

42 Ο αγροτικός τουρισμός είναι ένα κομμάτι της 
Ελλάδας που θα λειτουργήσει ως διέξοδος από 
την κρίση. 4 2 4 3 3 2 3 
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3ος Γύρος εφαρμογής της Τεχνικής Delphi 
 

Οι 8 παραπάνω διατυπώσεις- προτάσεις στις οποίες δεν επετεύχθη ο μέγιστος βαθμός συμ-
φωνίας χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό του 3ου ερωτηματολογίου. Ο 3ος γύρος ήταν 
και ο τελευταίος που διεξήχθη για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Διεκπεραιώθηκε και 
αυτός, όπως και οι προηγούμενοι, με τη βοήθεια ερωτηματολογίου. Στο τελευταίο, συμπε-
ριλήφθηκαν οι 8 διατυπώσεις-προτάσεις του 2ου γύρου, στις οποίες δεν επετεύχθη ο με-
γιστος βαθμός συμφωνίας μεταξύ των ειδικών. Οι συγκεκριμένες διατυπώσεις-προτάσεις 
χρησιμοποιήθηκαν αυτούσιες σε αυτό το ερωτηματολόγιο, με τη διαφορά όμως πως γνω-
στοποιήθηκαν οι απαντήσεις των άλλων ειδικών, αλλά και ο μέσος όρος του βαθμού συμ-
φωνίας τους. Κατά αυτόν τον τρόπο, τους ζητήθηκε να επανατοποθετηθούν, τεκμηριώ-
νοντας ταυτοχρόνως τις νέες απαντήσεις τους. Η διαδικασία αυτή διήρκησε 5 ημέρες ενώ 
πραγματοποιήθηκε με όλους μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Το μειονέκτημα που χαρα-
κτήρισε τον 2ο γύρο επανεμφανίσθηκε, και συγκεκριμένα από τον ειδικό που αντικατέ-
στησε την εγκατάλειψη που πρωτοεμφανίστηκε στον 2ο γύρο. Σε αυτό το σημείο όμως 
ήταν αδύνατο να αντικατασταθεί καθώς θα έπρεπε να ξεκινήσει η όλη διαδικασία από την 
αρχή με όλους τους ειδικούς.  

 
Πίνακας 2. Αποτελέσματα 3ου γύρου. 
 

α/α Δ. 1ος  expert 2ος Expert 3ος Expert 4ος Expert 6ος Expert 
ΝΕΟΣ 

ΔΙΑΜΕΣΟΣ 

12 3 3 2 4 3 3 3 

17 2,5 3 2 4 2 4 3 

18 3 4 3 4 2 2 3 

20 3 2 4 4 2 3 3 

29 2,5 3 3 2 4 2 3 

35 2 3 2 2 4 2 2 

41 3 4 2 3 3 2 3 

42 3 4 2 3 2 3 3 
 
Τα αποτελέσματα αυτού του γύρου ήταν να αυξηθεί ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας 
τους σε δύο διατυπώσεις-προτάσεις από τις 8. Σε αυτές καταγράφηκε αύξηση του μέσου 
όρου του βαθμού συμφωνίας από 2,5 σε 3 της κλίμακας Likert. Από αυτό το σημείο γίνεται 
αντιληπτό πως δεν παρατηρήθηκε η αύξηση του μέσου όρου του βαθμού συμφωνίας μετα-
ξύ των ειδικών στις 8 διατυπώσεις- προτάσεις. Έτσι, δεν συμπεριλήφθηκαν στη διαμόρφω-
ση του τελικού σεναρίου, το οποίο αποτελεί το τελευταίο στάδιο της Delphi, το οποίο βασί-
στηκε, επί της ουσίας, στα αποτελέσματα του 2ου γύρου της μεθόδου. 
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Τελικό Σενάριο εφαρμογής της Τεχνικής Delphi 
 

Το τελικό σενάριο από την εφαρμογή της Delphi για το μέλλον του αγροτικού τουρισμού, 
δηλαδή το σενάριο στο οποίο συμφωνούν όλοι οι ειδικοί που συμμετείχαν στην ερευνά, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα των παραπάνω γύρων έχει ως εξής: Το μέλλον του αγρο-
τικού τουρισμού στην Ελλάδα θα πρέπει να στηρίζεται σε επιχειρήσεις οι οποίες προσφέ-
ρουν διαφοροποιημένο αγροτουριστικό προϊόν το οποίο περιλαμβάνει διαμονή, διατροφή 
και ενασχόληση με γεωργικές δραστηριότητες. Τα προσφερόμενα αγαθά για τη διατροφή 
των επισκεπτών θα πρέπει στο μέλλον να αποτελούνται από τοπικά προϊόντα, αλλά να 
υπάρχει και η δυνατότητα εξυπηρέτησης σύγχρονων αναγκών των επισκεπτών. Το μέλλον 
του αγροτικού τουρισμού στην Ελλάδα θα πρέπει να στηρίζεται στην καλή επικοινωνία 
των επιχειρηματιών με τους φιλοξενούμενούς τους και στις εμπειρίες που θα διασφαλίσει 
σε αυτούς. Αυτό θα επιτευχτεί  μέσα από τη συνεχή επιμόρφωση των επιχειρηματιών και 
την απόκτηση εκ μέρους τους εμπειριών του αγροτικού τουρισμού. Επιπρόσθετα, θα πρέ-
πει το μέλλον να στηρίζεται στη δικτύωση και τις συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων 
καθώς επίσης και στη συστηματική στήριξη τόσο από επιστημονικούς φορείς όπως είναι το 
Πανεπιστήμιο, όσο και από άλλες δομές τοπικής ανάπτυξης αλλά και από το κράτος και 
βασιζόμενοι σε κεντρικό σχεδιασμό και όχι σε σπασμωδικές κινήσεις. 
 Το μέλλον του αγροτικού τουρισμού εξαρτάται και από την άμεση επίλυση των προ-
βλημάτων που τον ταλανίζουν σήμερα. Αυτά σχετίζονται με την έλλειψη παιδείας από την 
πλευρά των επισκεπτών-τουριστών, την νοοτροπία του Έλληνα ως προς τον τρόπο δια-
σκέδασής του, αλλά και με τη διαδοχή των επιχειρήσεων. Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί 
και η γραφειοκρατία του κράτους καθώς και η έλλειψη σχετικού με τον αγροτικό τουρισμό  
νόμου, που εμποδίζουν την ορθολογική του ανάπτυξή του. Τέλος, ο Αγροτικός Τουρισμός 
έχει δυνατότητες να βοηθήσει τη χώρα όσο αφορά την οικονομική κρίση που διανύει, 
χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως μπορεί εξ’ ολοκλήρου να βγάλει την Ελλάδα και την 
ύπαιθρο από αυτή την κατάσταση.  
 

 
Συμπεράσματα 
 

Όσον αφορά στα συμπεράσματα για το μέλλον του Αγροτικού Τουρισμού, αυτό προδια-
γράφεται από το σενάριο που πρόεκυψε από την εφαρμογή της μεθόδου. Ωστόσο, από τις 
απαντήσεις που έδωσαν οι ειδικοί διαπιστώθηκε απόκλιση ανάμεσα στις στάσεις τους σε 
διάφορα θέματα και σε αυτά που εφαρμόζουν στην επιχείρηση τους. Τα κυριότερα συμπε-
ράσματα όμως αφορούν στο μεθοδολογικό κομμάτι της έρευνας και συγκεκριμένα στην 
εφαρμογή της μεθόδου.  
 Σε ό,τι αφόρα τη μέθοδο  Delphi, η εφαρμογή της, στη δίκη μας ερευνά, έδειξε ότι  
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην οργάνωση και το σχεδιασμό των ερωτήσεων του 1ου γύ-
ρου, διότι οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις αποτελούν τη βάση για την οργάνωση και 
το σχεδιασμό της υπόλοιπης διαδικασίας. Το αμέσως επόμενο κομμάτι της που κατέχει 
σημαντικό ρόλο είναι η επιλογή των ειδικών, προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση 
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μειονεκτημάτων της και ιδίως αυτό της απώλειας ειδικού, γεγονός που καθυστερεί κατά 
πολύ τη διαδικασία ενώ πιθανή είναι και η διακοπή της έρευνας. Πρόκειται, όντως, για μια 
απλή, ευέλικτη και οικονομική μέθοδο προδιαθέτοντας ταυτόχρονα την διεξαγωγή τελικού 
ομόφωνου σεναρίου (Yousouf, 2007; Powell, 2003; Fink et al., 1984; Μπελλάλη και Καρα-
μήτρη, 2011). Αυτό που δυσκολεύει το τελικό σενάριο είναι η επανατοποθέτηση των ειδι-
κών. Ακόμη και σε αυτό το σημείο της διαδικασίας της Delphi, απαιτείται ιδιαίτερος 
«χειρισμός» - προσέγγιση των ειδικών, προκειμένου να γίνουν αντιληπτοί οι λόγοι για τους 
οποίους είτε επανατοποθετούνται ή παραμένουν σταθεροί σε προηγούμενες απαντήσεις 
τους. 
 Η ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας δημιούργησε έναν άλλο προβληματισμό. 
Ενδεχομένως αν η έρευνα διεξαγόταν με την χρήση ως ειδικών  τους επισκέπτες- τουρίστες 
να ήταν δυνατό να εκτιμηθεί το κατά πόσο ευθύνονται οι επιχειρηματίες του Αγροτικού 
Τουρισμού, για την κατάσταση που καλείται να αντιμετωπίσει ολόκληρος ο κλάδος σή-
μερα, επιβαρυμένος από την οικονομική κρίση. Παράλληλα, εκτιμάται ότι ενδεχομένως να 
μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ένα πιο «ασφαλές» και ολοκληρωμένο μελλοντικό σενα-
ριο αν ενσωματώναμε και άλλες κατηγορίες ειδικών (μια δυνατότητα η οποία ήταν αδύνα-
το στο πλαίσιο οικονομικό και χρονικό της παρούσας έρευνας) και συγκεκριμένα όλους 
όσοι εμπλέκονται στην αλυσίδα του αγροτικού τουρισμού και όχι μόνο τους επιχειρη-
ματίες.  
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Περίληψη  
 

Η παρούσα εργασία διερευνά το προφίλ των επιχειρηματιών του αγροτικού τουρισμού 
(καταγωγή, μόνιμη διαμονή, επαγγελματικό υπόβαθρο, δημογραφικά χαρακτηριστικά κλπ), 
και το βαθμό της συμβιωτικής σχέσης αγροτικού τουρισμού και γεωργίας στο επίπεδο του 
νοικοκυριού, αποτυπώνοντας θετικές όψεις και προβλήματα της αγροτουριστικής επιχειρη-
ματικότητας. Με βάση επίσης τη λογιστική καταγραφή εσόδων και εξόδων, προβαίνει σε 
μια συγκριτική αξιολόγηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων αλλά 
και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις περιπτώσεις συνδυασμού των δύο δραστηριο-
τήτων. Τα στοιχεία προέρχονται από προσωπικές συνεντεύξεις με επιχειρηματίες αγροτου-
ριστικών καταλυμάτων σε δήμους της ορεινής Κορινθίας. 
 Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η πλειονότητα των επιχειρηματιών είναι κά-
τοικοι αστικών περιοχών. Ελάχιστοι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί «επιχειρούν» στον 
αγροτικό τουρισμό. Οι ανεξάρτητες της γεωργίας επιχειρήσεις και εκείνες που τη συνδυά-
ζουν ως δευτερεύουσα απασχόληση επιβαρύνονται με υψηλά κόστη λειτουργίας που δεν 
επιτρέπουν ικανοποιητικό θετικό ισοζύγιο. Καλύτερη είναι η εικόνα στις αγροτουριστικές 
επιχειρήσεις των κατά κύριο επάγγελμα γεωργών. 
 
Λέξεις-κλειδιά: αγροτικός τουρισμός (αγροτουρισμός), γεωργία, προφίλ επιχειρηματιών 
αγροτικού τουρισμού, οικονομικά  αγροτουριστικών επιχειρήσεων.  
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Abstract 
 

Rural Tourism Entrepreneurs and Economics of their Enterprises –  
A case study in mountainous Korinthos 

 
This work aims at exploring the profile of rural tourism entrepreneurs (their origin, place 
of current residence, professional background etc) as well as the relationship between rural 
tourism and farming in the level of household. Furthermore, it attempts to estimate and 
compare the cash flows earned by the different, according to their symbiotic relationship 
with farming, types of rural tourism enterprises. Cash flow estimations are also carried out 
for the farming activity, where appropriate. The survey addressed rural tourism accommo-
dation entrepreneurs in mountainous Korinthia and the data were collected through 
questionnaire-based personal interviews. 
 Results show that the majority of the entrepreneurs are residence of urban areas. Very 
few of farmers are engaged in rural tourism entrepreneurship. Tourism enterprises without 
farming activity or having agriculture as a secondary occupation show high operational 
costs, not allowing for a satisfactory positive revenue-cost balance. Enterprises operated by 
entrepreneurs with farming as their main occupation are more effective. 
 
Key-words: rural tourism (agritourism), agriculture, entrepreneurs profile, economics of 
rural tourism enterprises 
 

 
Εισαγωγή  
 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 η ενίσχυση των προϋποθέσεων της δημιουργίας 
μικρών επιχειρήσεων στον αγροτικό χώρο και πρόσθετων απασχολήσεων για τα γεωργικά 
νοικοκυριά αποτέλεσαν ορόσημο της ευρωπαϊκής και κατ’ επέκταση και των εθνικών πολι-
τικών για την τοπική αγροτική ανάπτυξη και την αειφορία των παραγωγικών συστημάτων 
(van Huylenbroek et al. 2007, Wilson 2007, Renting et al. 2009, κ.ά.). Ο αγροτικός του-
ρισμός θεωρήθηκε σημαντικό μέσο με το οποίο η πολυλειτουργικότητα (multifunction-
ality) της γεωργίας θα μπορούσε να δώσει έκφραση σε δραστηριότητες πρόσθετου εισοδή-
ματος στο αγροτικό νοικοκυριό, αλλά και θα μπορούσαν να υποστηριχτούν συνθήκες γενι-
κότερης ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, ατομικής ή συλλογικής, αξιοποιώντας τοπι-
κούς πόρους (Sharpley 2000, Page and Connell 2001, McAreavey & McDonagh 2011 κ.ά.). 
Στη χώρα μας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της (ποικιλομορφία του αγροτικού τοπίου, 
πλούσια πολιτισμική κληρονομιά, επιβίωση παραδοσιακών αγροβιοτεχνικών πρακτικών 
στην ύπαιθρο) συνηγορούσαν ακόμη περισσότερο στην ανάδειξη του αγροτικού τουρισμού 
ως τον κατ’ εξοχήν τομέα-στόχο για τη διαφοροποίηση (diversification) της οικονομίας 
των αγροτικών περιοχών (Γιδαράκου 1999). Για το λόγο αυτό και οι επιδοματικές ενισχύ-
σεις για τέτοιες δραστηριότητες απευθύνθηκαν αρχικά προς τους κατά κύριο επάγγελμα 
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γεωργούς και ειδικότερα προς αυτούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Αυτός ο 
στόχος δεν έπαυσε να επιδιώκεται, παρότι η συμβιωτική σχέση των δύο δραστηριοτήτων 
στο επίπεδο του αγροτικού νοικοκυριού έπαψε να αποτελεί κριτήριο για την οικονομική 
ενίσχυση αγροτουριστικών δραστηριοτήτων.  
 Μεγάλος αριθμός ερευνών τις τελευταίες δεκαετίας στον ελληνικό χώρο ασχολήθηκε 
σε θεωρητικό και εμπειρικής έρευνας επίπεδο με το ζήτημα του αγροτικού τουρισμού και 
των σχετικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με εστίαση κυρίως στο είδος των αγροτου-
ριστικών επιχειρήσεων, το είδος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα χαρα-
κτηριστικά των επισκεπτών, τους γυναικείους συνεταιρισμούς (Emmanouilidou et al 2000, 
Iakovidou & Partalidou 2001, Ανθοπούλου 2006, Γιδαράκου 2008, κ.ά). Όμως, παρά την 
εξαιρετική αύξηση των αγροτουριστικών επενδύσεων και τη δημόσια παρέμβαση για την 
ενίσχυσή τους στις αγροτικές κοινότητες, πολλά ερωτήματα εγείρονται ή παραμένουν 
αναπάντητα (και όχι μόνο στην έρευνα στον ελληνικό χώρο), όπως ποιοι είναι εκείνοι που 
«επιχειρούν» στον αγροτικό τουρισμό, αν και σε ποιο βαθμό η αγροτουριστική και η 
γεωργική δραστηριότητα αποτελούν συνεργιστικές δράσεις στο επίπεδο του αγροτικού 
νοικοκυριού, ποιες είναι οι προοπτικές των  αγροτουριστικών επιχειρήσεων να επιβιώσουν 
και, τελικά και εξαιρετικά σημαντικό, ποια είναι η οικονομική αποτελεσματικότητά τους. 
Στη βιβλιογραφία επισημαίνεται ότι οι δεσμοί μεταξύ αγροτικού τουρισμού και γεωργίας 
δεν έχουν επαρκώς διερευνηθεί και ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη οικονομικής ανάλυσης 
τέτοιων ζητημάτων (Tchetchik et al 2007, Tew & Barbieri 2012), ενώ η γνώση τους είναι 
σημαντική για το σχεδιασμό κατάλληλων πολιτικών που θα ικανοποιούν την αναπτυξιακή 
συμβολή του αγροτικού τουρισμού σε εφαρμοστικό επίπεδο. 
 Με βάση τον προβληματισμό αυτό η παρούσα εργασία εστιάζει στην ταυτοποίηση 
των επιχειρηματιών του αγροτικού τουρισμού και στα οικονομικά των επιχειρήσεών τους. 
Ειδικότερα εξετάζει το προφίλ των επιχειρηματιών στη βάση στοιχείων που αφορούν την 
καταγωγή, τη διαμονή, το επαγγελματικό υπόβαθρο, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους 
κλπ, και διερευνά τη σχέση αγροτικού τουρισμού και γεωργίας υπό τη μορφή της συνδυα-
στικής παρουσίας αγροτουριστικής επιχειρηματικότητας και λειτουργίας γεωργικής εκμε-
τάλλευσης, με στόχο να αποτυπώσει θετικές όψεις και προβλήματα της επιχειρηματικό-
τητας και να εξηγήσει το βαθμό συμμετοχής των αγροτών στις νέες επαγγελματικές ευκαι-
ρίες. Ακολούθως προβαίνει σε μια πρώτη προσέγγιση των οικονομικών των αγροτουρι-
στικών επιχειρήσεων και της συγκριτικής εικόνας των χρηματικών ροών εκ της δραστη-
ριότητας αυτής και της γεωργικής αντίστοιχα, στις περιπτώσεις συνδυασμού των δύο 
δραστηριοτήτων στο επίπεδο του αγροτικού νοικοκυριού. 
 Ως μορφή επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο ο αγροτικός τουρισμός υλοποιήθηκε  
κατεξοχήν με τη μορφή καταλυμάτων διανυκτέρευσης. Για το λόγο αυτό και η εργασία 
εστίασε στα αγροτουριστικά καταλύματα για να διερευνήσει τις προαναφερθείσες πτυχές 
του φαινομένου. Η έρευνα διεξήχθη σε δήμους ενός από τους πλέον δημοφιλείς αγροτουρι-
στικούς προορισμούς της χώρας, την ορεινή Κορινθία. 
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Θεωρητικό υπόβαθρο 
 

Σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο ο αγροτικός χώρος δέχεται σήμερα σημαντικές προκλήσεις 
που συνοψίζονται στον όρο «αγροτική αναδιάρθρωση». Εδώ και δύο 10ετίες η φιλοσοφία 
ως προς τις κατευθύνσεις και τα εργαλεία για την αγροτική ανάπτυξη αναθεωρήθηκε και η 
ύπαιθρος κατανοείται ως χώρος όχι μόνο παραγωγής τροφίμων αλλά και προσφοράς 
δημόσιων αγαθών (π.χ.  Woods 2005, Wilson 2007). Η πολυλειτουργικότητα της γεωργίας, 
η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της γεωργικής εκμετάλλευσης και η πολυαπασχό-
ληση των νοικοκυριών ως όροι κλειδιά στη συζήτηση για τη μετάβαση σε  «μεταπαραγωγί-
στικα» (post-productionist), πιο αειφόρα, παραγωγικά συστήματα παραπέμπουν στην ανα-
γκαιότητα συνδυασμού διαθέσιμων πόρων στο επίπεδο της εκμετάλλευσης και παραγωγής 
συνεργιών ανάμεσα σε διαφορετικά πεδία δραστηριοτήτων και δρώντων υποκειμένων στον 
αγροτικό χώρο (Ilbery and Bowler 1998, van der Ploeg et al 2002). Ο αγροτικός τουρισμός 
έγινε μέρος της στρατηγικής της Ε.Ε. ως  σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη της διαφο-
ροποίησης της τοπικής οικονομίας, καθώς μπορεί να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους ανθρώ-
πινους, φυσικούς, πολιτισμικούς και λοιπούς πόρους των τοπικών κοινοτήτων. Από την 
πλευρά επίσης του τουριστικού φαινομένου είναι ήδη φανερή η τάση αναζήτησης ήπιων 
μορφών τουρισμού και επανεκτίμησης των αξιών της επιστροφής στη φύση. Στο πλαίσιο 
αυτών των μετασχηματισμών η ζήτηση και προσφορά ευκαιριών σχόλης και αναψυχής 
αποκτούν διαρκώς και περισσότερο ενδιαφέρον (consumption-type demands) (π.χ. Mar-
sden 1998, McAreavey and McDonagh 2011).  
 Ο αγροτικός τουρισμός επενδύθηκε επίσης με την προσδοκία να συμβάλει στην προ-
οπτική διαδοχής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τη διατήρηση της κοινωνικής συ-
νοχής στις αγροτικές κοινότητες. Ενώ όμως πολλή θεωρητική συζήτηση έχει αναπτυχθεί 
και επίσης εμπειρική έρευνα έχει πραγματοποιηθεί για το ρόλο του στην αγροτική ανά-
πτυξη, η συμβιωτική σχέση μεταξύ αγροτικού τουρισμού και  γεωργίας υπό την έννοια της 
συνδυαστικής παρουσίας τους στο επίπεδο του νοικοκυριού δεν έχει επαρκώς διερευνηθεί 
(Tchetchik et al 2007, Tew & Barbieri 2012). Οι  δύο δραστηριότητες, γεωργία και 
αγροτικός τουρισμός, φαίνεται μεν να έχουν κοινά σημεία, οι διαφορές όμως μεταξύ τους 
είναι επίσης αξιοπρόσεκτες. Οι δραστηριότητες του αγροτικού τουρισμού συνεπάγονται 
την ανάπτυξη μιας νέας ταυτότητας του οικοδεσπότη, που απαιτεί την επικοινωνία, την 
ανάπτυξη θετικών εμπειριών για τους φιλοξενούμενους, το μάρκετινγκ των προσφερόμε-
νων υπηρεσιών κλπ, που αποκλίνει εκείνης του γεωργού. Όσο πιο επαγγελματίας γίνεται ο 
επιχειρηματίας στην αγροτουριστική του επιχείρηση τόσο πιο πολύ αισθάνεται να απόμα-
κρύνεται από την ταυτότητα του γεωργού, αλλά και να περιορίζει ή να εγκαταλείπει τη 
γεωργική δραστηριότητα (π.χ. Brandth and Haugen 2005, van der Ploeg and Renting 2002), 
ενώ κάποιοι (Garrod et al 2006) σημειώνουν επίσης ότι ο τουρισμός έχει «υφαρπάσει» (has 
become the lynch pin) πολλές αγροτικές κοινότητες, με την έννοια ότι έχει υποκαταστήσει 
τη γεωργία στο ρόλο της. Από την άλλη, η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των 
μικρών εκμεταλλεύσεων να παράσχουν υπηρεσίες φιλοξενίας,  η προχωρημένη ηλικία των 
αγροτών, η έλλειψη σχετικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, η συχνά αδιαφορία των 
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τοπικών αρχών για τη βελτίωση των υποδομών και την ανάδειξη των τουριστικών πόρων 
της περιοχής που θα ενισχύσουν τον τουρισμό, αποτελούν παράγοντες που δυσκολεύουν 
τις μικρές εκμεταλλεύσεις να «επιχειρήσουν» στον αγροτικό τουρισμό και να λειτουργήσει 
αυτός ως μέσο επιβίωσής τους (O.E.C.D. 1994).  
 Σχετικά με το προφίλ των επιχειρηματιών του αγροτικού τουρισμού ερευνητικά ευρή-
ματα από τον ελληνικό χώρο δείχνουν ότι  οι επιχειρηματίες στη μεγάλη  πλειονότητά τους 
δεν είναι γεωργοί, είναι αρκετά νεότεροι στην ηλικία σε σύγκριση με την  ηλικία των αγρο-
τών και με πολύ ικανοποιητικό εκπαιδευτικό επίπεδο. Επίσης, τουλάχιστον οι μισοί εκ των 
επιχειρηματιών δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι  των κοινοτήτων όπου διατηρούν το κατάλυμα. 
Πολλοί από αυτούς έλκουν την καταγωγή από την περιοχή ενώ αρκετοί είναι και εντελώς 
ξένοι που έκριναν ότι ήταν κατάλληλη ευκαιρία να επενδύσουν εκεί σε τουριστική δραστη-
ριότητα  (Koutsouris et al 2013).  
 Σε σχέση με τη διαδοχή, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις των νοικοκυριών  που έχουν 
αναπτύξει παράλληλα και αγροτουριστική επιχείρηση έχουν μικρότερη πιθανότητα διαδο-
χής από ό,τι η αγροτουριστική επιχείρηση, όμως και οι επιχειρήσεις δεν προσφέρουν αξιό-
λογο χρόνο απασχόλησης στα μέλη της οικογένειας, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των 
κατόχων και ιδιαίτερα τα παιδιά (άνω των 18 ετών) έχουν κύρια απασχόληση εκτός της 
επιχείρησης (koutsouris et al 2013).  
 Μεταξύ των γυναικών, ο αγροτουρισμός ως πεδίο απασχόλησης επαγγελματοποιεί 
δραστηριότητες της οικιακής οικονομίας και  βρίσκεται επίσης σε υψηλότερη θέση προτί-
μησης από ό,τι η γεωργία (Girauld 1999). Οι γυναίκες έχουν επίσης πιο αναπτυγμένο από 
ό,τι οι άνδρες το ταλέντο της επικοινωνίας με τους επισκέπτες, στοιχείο σημαντικό για τη 
λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. Girauld 1999,  Nilsson 2002, Bock 2004). Στην Ελλάδα 
παρατηρήθηκε μια αξιόλογη συμμετοχή των γυναικών στα επενδυτικά σχέδια αγροτουρι-
στικών και αγροβιοτεχνικών δραστηριοτήτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠ.Α.Α.Τ. (37% και 23% αντίστοιχα) 
και της Κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader + (59% και 34%) στη διάρκεια του Γ΄ ΚΠΣ, αν 
και η συμμετοχή αυτή δεν εξυπακούεται και την ανάληψη από την ίδια τη γυναίκα των επι-
χειρηματικών ευθυνών στην ιδρυόμενη επιχείρηση (βλ. και Κίζος και Ιωσηφίδης 2007, 
Γιδαράκου 2008). Σε ποιο βαθμό οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις εξασφαλίζουν κύρια ή 
δευτερεύουσας μορφής απασχόληση στις/στους  συζύγους και γενικότερα στα μέλη της 
οικογένειας ή ποια είναι η εργασιακή εικόνα των μελών στην επιχείρηση είναι ένα 
ενδιαφέρον ζήτημα που συναρτάται με την επιβίωση της επιχείρησης και τον αναπτυξιακό 
ρόλο του αγροτικού τουρισμού επίσης.  
 Η μελλοντική συνέχεια της αγροτουριστικής επιχείρησης σχετίζεται οπωσδήποτε με 
το οικονομικό αποτέλεσμα που  επιτυγχάνει και είναι ενδεικτική της επιτυχίας ή μη των 
στρατηγικών ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αγροτικού χώρου. Η έρευνα όμως στον τομέα 
της οικονομικής αποτελεσματικότητας των αγροτουριστικών επιχειρήσεων είναι απούσα 
και η απουσία της δεν είναι άσχετη με την έλλειψη συστηματικής καταγραφής δεδομένων 
για τα εγχειρήματα του αγροτικού τουρισμού. Οι εκφρασμένες απόψεις των γονιών-
επιχειρηματιών που προκύπτουν από κάποιες έρευνες στη βάση προσωπικών συνεντεύξεων 
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δεν προοιωνίζονται ιδιαίτερα ευοίωνες προοπτικές διαδοχής (koutsouris et al 2013). Η 
ανάπτυξη αγροτουριστικής επιχειρηματικότητας σε μια περιοχή από μη μόνιμους 
κατοίκους της θέτει επίσης το ζήτημα της διαφυγής σημαντικού μέρους των κερδών εκτός 
της περιοχής, μειώνοντας την αναπτυξιακή συμβολή του τουρισμού στην περιοχή.  
 
 

Μεθοδολογία  της έρευνας  
 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 20 δημοτικά διαμερίσματα της περιοχής της ορεινής Κο-
ρινθίας και ειδικότερα σε ορεινά δημοτικά διαμερίσματα των Δήμων Φενεού (6), Στυμ-
φαλίας (3), Ξυλοκάστρου (8), Σικυωνίων (1), Ευρωστίνης (1) (στον βορειοδυτικό και νο-
τιοδυτικό ορεινό όγκο  του Νομού)  και σε ένα ορεινό τμήμα του Δήμου Σολυγείας (1) 
(στα νοτιοανατολικά). Η περιοχή περιλαμβάνει 46 ορεινά διαμερίσματα, στα 20 εκ των 
οποίων κατά την περίοδο της έρευνας λειτουργούσαν αγροτουριστικά καταλύματα. Η επι-
λογή της περιοχής έρευνας έγινε διότι η ορεινή Κορινθία αποτελεί έναν από τους σημαντι-
κότερους τουριστικούς προορισμούς, με ταχεία επέκταση των τουριστικών υποδομών τις 
τελευταίες δύο 10ετίες.  
 Μεθοδολογικά, καταγράφηκε το σύνολο των αγροτουριστικών καταλυμάτων (90 σε 
αριθμό)  που λειτουργούσαν σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, με στόχο να προσεγγιστεί 
το σύνολο των επιχειρηματιών των καταλυμάτων. Τελικά, πραγματοποιήθηκαν προσωπι-
κές συνεντεύξεις, με τη χρήση  δομημένου ερωτηματολογίου, με  τους  ιδιοκτήτες 74 εξ 
αυτών (Μάϊος 2010-Απρίλιος 2011), που αντιστοιχούν στο 82% του συνόλου στην πε-
ριοχή.  Οι λοιποί αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα.  
 Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε τρεις βασικές ενότητες κλειστού και ανοικτού τύ-
που ερωτήσεων. Η πρώτη περιείχε ερωτήσεις που αφορούσαν προσωπικά στοιχεία του επι-
χειρηματία και των μελών της οικογένειάς του, λειτουργικά και κτιριοδομικά στοιχεία της 
επιχείρησης, στοιχεία σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια και το μέλλον της επιχείρησης κ.ά.. 
Η δεύτερη και τρίτη ενότητα περιείχαν ερωτήσεις με τις οποίες καταγράφηκαν λεπτομερή 
λογιστικά στοιχεία λειτουργίας των καταλυμάτων και, αντίστοιχα, των γεωργικών εκμε-
ταλλεύσεων στις  περιπτώσεις που συνυπήρχαν οι δύο δραστηριότητες στο νοικοκυριό.   
 

 
Αποτελέσματα της έρευνας 
 

α. Το προφίλ των αγροτουριστικών επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 
 

Η δεκαετία του 2000 (και ειδικότερα η τριετία 2006-2009) ήταν η περίοδος ταχύτατης 
αύξησης των αγροτουριστικών καταλυμάτων στην περιοχή (66 εκ των επιχειρήσεων της 
έρευνας). Η οικονομική κρίση που ακολούθησε  ανέκοψε περίπου στο σύνολό του το 
ρυθμό ίδρυσης νέων. Το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων (92%) είναι οικογενειακής μορ-
φής. Οι υπόλοιπες είναι εταιρικής (4 ανώνυμες και 2 ομόρρυθμες). Η πλειονότητα προςφέ-
ρει μόνο υπηρεσίες διαμονής (47 επιχειρήσεις) ενώ οι υπόλοιπες προσφέρουν  περισσό-
τερες υπηρεσίες (π.χ. εστίαση,  καφέ/αναψυκτήριο, spa). Κάποιες διαθέτουν και πισίνες, μη 



Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας 

 

- 574 - 

συνάδοντας ασφαλώς με τις αρχές του αγροτικού τουρισμού σε μια ορεινή ιδιαίτερα πε-
ριοχή. Οι υψηλές προσδοκίες ως προς τις προοπτικές του αγροτικού τουρισμού που 
καλλιεργήθηκαν τα τελευταία χρόνια ώθησαν πολλούς επενδυτές να δημιουργήσουν 
καταλύματα  υψηλού κόστους επένδυσης, πολλά από τα οποία δεν συνάδουν με τις αρχές 
του αγροτικού τουρισμού περί μικρής κλίμακας κτισμάτων σε αρμονία με την αβρότητα 
του φυσικού περιβάλλοντος των αγροτικών περιοχών. Ξενοδοχεία 2, 3, 4 αστέρων αποτε-
λούν το 16%  των κτισμάτων, με δυναμικότητα 16 και πλέον δωματίων. Τα υπόλοιπα κτί-
σματα είναι καλύτερα εναρμονισμένα με το φυσικό περιβάλλον και την αρχιτεκτονική της 
περιοχής (ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, επιπλωμένες μονόχωρες ή δίχωρες κατοικίες και 
ξενώνες). Η πλειονότητα των καταλυμάτων (70%) έγιναν με αυτοχρηματοδότηση και το 
30% αξιοποίησε και οικονομικές ενισχύσεις προγραμμάτων ΟΠΑΑΧ και Leader. 
 Οι επιχειρηματίες είναι σχετικά νέας ηλικίας (42% κάτω των 45 ετών, 81% κάτω των 
55) με ικανοποιητικό έως υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (36% απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, 35% τριτοβάθμιας). Η πλειονότητα είναι άνδρες, ενδιαφέρον όμως παρουσιά-
ζει η σημαντική παρουσία και των γυναικών (29 σε αριθμό). Ενώ όμως το επίπεδο γενικής 
εκπαίδευσης είναι ικανοποιητικό, η επαγγελματική εκπαίδευση σε θέματα αγροτικού 
τουρισμού είναι σχεδόν απούσα, με μόνο το 22% να έχει παρακολουθήσει κάποιο μικρής 
διάρκειας σχετικό σεμινάριο. 
 
β.  Η συμβιωτική σχέση αγροτουριστικής και γεωργικής δραστηριότητας και η 

εικόνα της απασχόλησης 
Τα 3/4 των επιχειρήσεων (56 επιχειρήσεις) δημιουργήθηκαν από άτομα μη κατοίκους της 
περιοχής. Σχεδόν οι μισοί (44%) πριν ιδρύσουν την επιχείρηση ζούσαν στην Αθήνα και οι 
υπόλοιποι σε άλλο αστικό κέντρο. Και σήμερα το 68% συνεχίζει να ζει εκτός της περιοχής 
(κυρίως στην Αθήνα), μετακινούμενο στην επιχείρηση ανάλογα με τις ανάγκες της. Η λε-
πτομερέστερη ανάλυση με βάση την κύρια και δευτερεύουσα απασχόληση των επιχειρη-
ματιών δείχνει ότι οι γεωργοί είναι ελάχιστοι. Μόνο 6 επιχειρηματίες ήταν κατά κύριο 
επάγγελμα γεωργοί πριν τη δημιουργία του καταλύματος και σήμερα μόνο 7 αφιερώνουν 
τον περισσότερο χρόνο απασχόλησής τους στη γεωργία. Η ανάλυση του προφίλ των επιχει-
ρηματιών δείχνει ότι η φιλοσοφία του αγροτικού τουρισμού για βελτίωση των διαρθρώ-
σεων της γεωργικής εκμετάλλευσης και διεύρυνση της πολυλειτουργικής εικόνας της 
γεωργίας ελάχιστα ικανοποιείται και ανάλογα ευρήματα διαπιστώνονται και από έρευνες 
σε άλλες περιοχές (Gidarakou et al 2012, Κoutsouris et al 2013). Το κατάλυμα ως κύρια 
απασχόληση συγκεντρώνει αρκετά μεγαλύτερη αναλογία επιχειρηματιών από ό,τι η γεωρ-
γία, αλλά και αυτό δεν αποτελεί ιδιαίτερα ικανοποιητική πηγή απασχόλησης. Το 62% των 
επιχειρηματιών έχει άλλη κύρια απασχόληση. Μόνο 14% έχουν την επιχείρηση ως μονα-
δική απασχόληση και 24% ως κύρια. Η απασχόληση των συζύγων στην επιχείρηση είναι 
ακόμη πιο περιορισμένη και κατεξοχήν ως δευτερεύουσα απασχόληση (59% των επιχει-
ρήσεων και στο 70% εξ’ αυτών ως δευτερεύουσα απασχόληση). Τα παιδιά συμμετέχουν σε 
εργασίες μόλις στo 26% των επιχειρήσεων και στις 74% των περιπτώσεων αυτών 
πρόκειται επίσης για δευτερεύουσα απασχόληση.  
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 Περίπου οι μισές (40 επιχειρήσεις) δεν χρησιμοποιούν έμμισθο προσωπικό. Από τις 
λοιπές το 92% απασχολεί εποχικό προσωπικό (έως 2 άτομα) και το 80% εξ αυτών και 
μόνιμο προσωπικό  (2 έως και 5 άτομα κάποιες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις). ΄Ετσι, ενώ οι 
απαιτήσεις σε εργασία είναι σημαντικές, η οικογενειακή εργασία στο πλείστο των επιχει-
ρήσεων είναι περιορισμένη ανεβάζοντας σημαντικά το κόστος λειτουργίας της. Η πλειονό-
τητα των επιχειρήσεων (51) δηλώνει ότι λειτουργεί όλη τη διάρκεια του έτους, υπό την έν-
νοια ότι τα σαββατοκύριακα και οι αργίες αποτελούν ημέρες που έχουν τουριστικό κοινό, 
ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις λειτουργούν συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους, η 
οποία εκτείνεται συνήθως από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο-Μάϊο. Ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων (1-2 διανυκτερεύσεις για τη συντριπτική πλειονότητα των πελατών) και 
η εποχή αιχμής της λειτουργίας των επιχειρήσεων συνάδει με την εστίαση στον  χειμερινό 
τουρισμό. Η πληρότητα την περίοδο αιχμής είναι υψηλή, αναγόμενη όμως στη διάρκεια 
του έτους βρίσκεται κάτω του  40%. 
 
γ.  Οικονομικά των αγροτουριστικών επιχειρήσεων  
 

Μια πρώτη προσέγγιση των οικονομικών των αγροτουριστικών καταλυμάτων, στη βάση 
της ετήσιας λογιστικής αποτίμησης των εσόδων-εξόδων τους, και αντίστοιχα των γεωργι-
κών εκμεταλλεύσεων δίνεται στη συνέχεια. Το 74% (ή 55 επιχειρήσεις) δεν συνδυάζουν 
και γεωργική εκμετάλλευση, το 16% (ή 12 επιχειρήσεις) έχουν και γεωργική εκμετάλλευση 
ως δευτερεύουσα πηγή απασχόλησης και το 10% (ή 7 επιχειρήσεις) έχουν τη  γεωργική 
εκμετάλλευση ως κύρια απασχόληση. 
 
γ.1. Ετήσια έσοδα και κόστος λειτουργίας (χρηματορροές) της επιχείρησης 
Για τον υπολογισμό των εσόδων ελήφθη υπόψη ο αριθμός και η τιμή των διανυκτερεύσεων 
ανά κατηγορία  δωματίου ξεχωριστά κατά την περίοδο αιχμής της ζήτησης και τη λοιπή 
περίοδο. Επιπροσθέτως ελήφθησαν  υπόψη τα έσοδα από προσφερόμενα γεύματα κλπ 
(πίνακας 1). 
 Το μέσο ύψος των εσόδων είναι αρκετά μεγαλύτερο στην κατηγορία επιχειρήσεων 
που δεν συνδυάζεται και η λειτουργία γεωργικής εκμετάλλευσης. Η κατηγορία αυτή 
συγκεντρώνει και τις μεγαλύτερης δυναμικότητας αλλά και πιο πολυτελούς κατασκευής 
επιχειρήσεις. Στα έσοδα κάθε κατηγορίας συνεισφέρουν κατά κύριο λόγο οι διανυκτερεύ-
σεις σε δίκλινα δωμάτια. Πρόκειται κυρίως για ζευγάρια κατά πλειονότητα 26-40 ετών, 
ακολουθούμενα με σημαντική απόσταση από εκείνα των 41-60 ετών. Τα έσοδα σε κάθε 
κατηγορία επιχείρησης διαμορφώνονται κατεξοχήν από τα έσοδα της εποχής αιχμής, που 
είναι οι χειμερινοί μήνες. Στην τρίτη κατηγορία τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τις 
διανυκτερεύσεις σε δίκλινα και σε τετράκλινα δωμάτια και λεπτομερέστερα στοιχεία των 
επιχειρήσεων δείχνουν ότι τις περιόδους αιχμής στα τετράκλινα δωμάτια οι διανυκτερεύ-
σεις τετραπλασιάζονται, γεγονός που δεν παρατηρείται στις δύο προηγούμενες περιπτώ-
σεις, στις οποίες η ζήτηση τετράκλινων δωματίων διατηρείται χαμηλή και στις δύο περιό-
δους.  Τα καταλύματα  της τρίτης κατηγορίας, μικρότερης δυναμικότητας και πιο συναφή  
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Πίνακας 1. Μέσος όρος ετήσιων εσόδων ανά  κατηγορία επιχείρησης (σε €)  
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Επιχειρήσεις χωρίς 
γεωργική 

εκμετάλλευση 

Επιχειρήσεις                                  
με γεωρ. εκμετάλλευση                               
ως δευτερ. απασχόληση 

Επιχειρήσεις με                           
γεωρ. εκμετάλλευση 

ως κύρια 
απασχόληση 
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Έ
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Μονόκλινα 398 121 519 1.075 217 1.292 150 0 150 
Δίκλινα 22.830 4.921 27.751 15.363 4.604 19.967 12.629 2.554 15.183 
Τρίκλινα 2.868 557 3.425 2.444 723 3.167 0 0 0 

Τετράκλινα 4.153 1.068 5.221 3.058 780 3.838 4.086 629 4.715 
Γεύμα/ 
βραδινό   416   292   500 

Σύνολο   37332   28.556   20.548 
 
προς τη γεωργική παραγωγή, προτιμώνται, όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις, από 
οικογένειες με παιδιά, παρέες φοιτητών, group συλλόγων ή φορέων υπηρεσιών. Το μέσο 
ύψος των εσόδων της επιχείρησης είναι μεγαλύτερο στην κατηγορία  επιχειρήσεων που δεν 
συνδυάζεται η γεωργία στις δραστηριότητες της οικογένειας, οι οποίες συνοδεύονται όμως 
και από δυσαναλογο κόστος λειτουργίας σε σχέση με τα έξοδα των άλλων δύο κατηγοριών 
και ιδιαίτερα  της τρίτης κατηγορίας (πίνακας 2).  
 Το μέσο κόστος λειτουργίας σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων είναι πολύ υψηλό 
συγκρινόμενο με τα μέσα ετήσια ακαθάριστα έσοδα. Ειδικότερα, η αμοιβή του μόνιμου 
έμμισθου προσωπικού αποτελεί την κυριότερη πηγή κόστους της πρώτης και δεύτερης κα-
τηγορίας, από την οποία είναι απαλλαγμένη η τρίτη, στην οποία η μόνιμη κατοικία στην 
περιοχή μπορεί να συμπιέζει το κόστος έμμισθης εργασίας. Όλες οι κατηγορίες έχουν 
επιβαρυνθεί με υψηλό δανεισμό και τα χρεολύσια των δανείων επιβαρύνουν σημαντικά το 
κόστος, ιδιαίτερα των δύο πρώτων κατηγοριών. Άλλες σημαντικές πηγές κόστους αποτε-
λούν η συντήρηση του κτιρίου, η κατανάλωση ενέργειας, κόστη που είναι επίσης πολύ χα-
μηλότερα στην τρίτη κατηγορία, η οποία έχει και μικρότερης δυναμικότητας εγκαταστα-
σεις. Γενικότερα,  η πρώτη σημειώνει διπλάσιο και η δεύτερη σχεδόν διπλάσιο κόστος λει-
τουργίας έναντι της τρίτης κατηγορίας. Συγκρίνοντας τους πίνακες εσόδων -εξόδων προ-
κύπτει ότι και οι τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων δεν σημειώνουν αξιόλογο ύψος θετικού 
ισοζυγίου, με την τρίτη κατηγορία να σημειώνει το υψηλότερο (4.125 ευρώ), προσθέτοντας 
ένα αξιόλογο συμπληρωματικό εισόδημα στο γεωργικό εισόδημα της οικογένειας.  
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Πίνακας 2. Μέσος όρος ετήσιου κόστους ανά  κατηγορία επιχείρησης (σε €) – 
 

Είδος δαπάνης 
Επιχειρήσεις              

χωρίς γεωργική 
εκμετάλλευση 

Επιχειρήσεις                
με γεωρ. εκμ/ση ως 
δευτερ. πασχόληση 

Επιχειρήσεις               
με γεωρ. εκμ/ση ως 
κύρια απασχόληση 

Ηλεκτρικό ρεύμα 2.987 2.642 1.446 
Νερό 433 433 279 
Καυσόξυλα 579 164 500 
Πετρέλαιο 4.591 3733 2.114 
Τηλέφωνο 760 557 523 
Συντήρηση κτιρίου 2.202 2.546 443 
Διαφήμιση 1.735 1378 579 
Τόκος δανείου 9.317 8.470 6.771 
Εξοπλισμός 671 213 257 
Μόνιμο έμμισθο προσωπικό 6.257 4.572 0 
Εποχικό έμμισθο προσωπικό 853 633 740 
Πρωινό 2.975 2.622 2.271 
Γεύμα/βραδινό 424 350 500 
Σύνολο 33.784  28.313 16.423 
 
 Με δεδομένη τη μη ικανοποιητική εικόνα των οικονομικών των επιχειρήσεων, πώς 
αξιολογούν το εγχείρημά τους οι επιχειρηματίες; Κατά τη συντριπτική πλειονότητά τους 
(80% ή 59 επιχειρηματίες) δηλώνουν ως ικανοποιημένοι-πολύ ικανοποιημένοι. Οι οικονο-
μικοί λόγοι δηλώνονται από μεγάλη μερίδα (44%) ως κυρίαρχα κίνητρα για τη δημιουργία 
της επιχείρησης, όμως για τους περισσότερους (56%) η ικανοποίηση προκύπτει από μη 
οικονομικούς λόγους, όπως η εκπλήρωση ενός ονείρου ζωής, η ανθρώπινη επικοινωνία που 
εμπεριέχει η άσκηση αυτής της δραστηριότητας κλπ. Πιστεύουν επίσης ότι μελλοντικά η 
οικονομική εικόνα θα είναι καλύτερη, καθώς το κόστος της επένδυσης θα μειωθεί ση-
μαντικά με την αποπληρωμή των χρεολυσίων που την επιβαρύνουν σήμερα υπερβολικά. 
Από τα οικονομικά της επιχείρησης πολύ έως πολύ ικανοποιημένοι είναι περίπου οι μισοί 
(54%) και σ’ αυτούς περιλαμβάνονται όλοι εκείνοι που συνδυάζουν τη γεωργία ως κύρια  
δραστηριότητα του νοικοκυριού. Οι περισσότεροι επίσης (60%) επιθυμούν να συνεχιστεί η 
λειτουργία της επιχείρησης και από τα παιδιά τους, εστιάζοντας, πολλοί απ’ αυτούς, όχι 
στο να στηρίξουν σ’ αυτή το οικονομικό τους μέλλον αλλά στο να συνεχίσουν μια οικογε-
νειακή παράδοση που οι ίδιοι θεμελίωσαν, να διατηρήσουν τους δεσμούς με τον τόπο κα-
ταγωγής κ.ά. (βλ. και Κizos and Iosifides 2007). Δεν είναι όμως λίγοι (40%) και εκείνοι 
που θεωρούν πολύ υψηλό το κόστος λειτουργίας και την εργασία ψυχοφθόρα και κουρα-
στική, στοιχεία που δεν τους επιτρέπουν να θεωρούν την αγροτουριστική επιχείρηση επιθυ-
μητή απασχόληση για τα παιδιά τους. Η παρούσα βέβαια οικονομική κρίση της χώρας, που 
θα τροφοδοτεί συνθήκες αυξημένης ανεργίας για τους νέους τουλάχιστον και για κάποια 
επόμενα χρόνια, ενδεχομένως να τροποποιήσει και τα σχέδια των ίδιων και των παιδιών 
τους ως προς την απασχόλησή τους και τη διαδοχή της επιχείρησης. 
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γ.2. Οικονομικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
Όπως προκύπτει από τον πίνακα 3 οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις των επιχειρηματιών του 
αγροτικού τουρισμού είναι σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα προσανατολισμένες στη φυτική 
παραγωγή. Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες έχουν αρκετά μεγάλο για τα ελληνικά δεδο-
μένα μέγεθος εκμεταλλεύσεων (85 περίπου στρέμματα, έναντι 46 περίπου σε επίπεδο χώ-
ρας), πολλά εκ των οποίων ενοικιαζόμενα όπως δείχνει το κόστος των ενοικίων (πίνακας 4) 
και ένα πολύ πιο ευρύ κατάλογο προϊόντων.  
 Η διαμόρφωση των μέσων ετήσιων εξόδων ανά εκμετάλλευση σε κάθε μια από τις 
δύο κατηγορίες αντανακλά και τις διαφορές ως προς τις ανάγκες της μέσης εκμετάλλευσης 
της κατηγορίας, που προκύπτουν από το μέγεθός τους και την ποικιλία των ειδών του 
παραγωγικού συστήματος.    
 
Πίνακας 3. Μέσα ετήσια ακαθάριστα έσοδα γεωργικής εκμετάλλευσης  
 
 
 
Καλλιέργειες 

Επιχειρήσεις με  γεωρ. εκμ/ση   
ως δευτερ. απασχόληση 

Επιχειρήσεις με  γεωρ. εκμ/ση             
ως κύρια απασχόληση 

Στρεμ 
Πωλούμενη 
ποσότητα 
(χιλ/μα) 

Έσοδα 
(ευρώ) 

Στρεμ 
Πωλούμενη 
ποσότητα 
(χιλ/μα) 

Έσοδα 
(ευρώ) 

Αμπέλι 4,0 3.800 1.463 2,8 4.414 1.607 
Σιτάρι 2,5 250 25 38 11.071 3.036 
Καρυδιές 3,6 156 2.382 - - - 
Πατάτες - - - 3,9 45.500 3.614 
Ελιές 7,2 639 2.047 13,9 2.329 7.657 
Εσπεριδοειδή 2,1 7.583 1.417 1,3 1.857 371 
Τριφύλλι - - - 5,1 5.571 1.800 
Κορινθιακή 
σταφίδα 

5,9 1.142 1.270 8,3 4.423 4.871 

Σουλτανίνα - - - 0,6 214 107 

Βρώμη - - - 8,0 714 214 
Μηλιές 0,2 167 100 - - - 
Κηπευτικά - - - 2,9 23.169 12.021 
Ενιαία ενίσχυση   1.220   4.691 
Εξισωτική 
αποζημίωση 

  20   209 

Κρέας  προβάτων  200 1200    
Γάλα προβάτων  3500 2450    
Αγριογούρουνα  133 2.000    
Σύνολο     15.594   39.198 
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Πίνακας 4. Μέσο ετήσιο κόστος λειτουργίας της εκμετάλλευσης  
 

Είδος κόστους 

Επιχειρήσεις               
με  γεωρ. εκμ/ση 

ως δευτερ. 
απασχόληση 

Είδος κόστους 

Επιχειρήσεις             
με   γεωρ. 

εκμ/ση ως κύρια 
απασχόληση 

Αξία (ευρώ) Αξία (ευρώ) 
Λιπάσματα 406 Λιπάσματα 6.057 
Φυτοφάρμακα 244 Φυτοφάρμακα 2.621 
Αρδευτικά τέλη 153 Αρδευτικά τέλη 543 
Αμοιβή ξένων 
μηχανημάτων 

230 
Αμοιβή ξένων 
μηχανημάτων 

236 

Αμοιβή ξένης εργασίας 3.450 Αμοιβή ξένης εργασίας 6.407 
Απόσβεση γεωργικών 
μηχανημάτων 

307 
Απόσβεση γεωργικών 
μηχανημάτων 

1.103 

Απόσβεση γεωργικών 
κατασκευών 

47 
Απόσβεση γεωργικών 
κατασκευών 

462 

Καύσιμα 208 Καύσιμα 3.571 
Σπόροι-φυτά-ζωοτροφές 2.080 Σπόροι 900 
Ενοίκια γης  Ενοίκια γης 613 
Φάρμακα ζώων 30  - 
Αμοιβή κτηνιάτρου 12  - 
Συνολικό ετήσιο  κόστος 7.167 Συνολικό ετήσιο κόστος 22.513 
 
 Οι εκμεταλλεύσεις της κάθε κατηγορίας επιτυγχάνουν ένα ικανοποιητικό η πρώτη 
έως πολύ ικανοποιητικό η δεύτερη ισοζύγιο ακαθάριστων εσόδων-κόστους παραγωγής 
(8.427 και 16.685 ευρώ αντίστοιχα). Η εικόνα των εκμεταλλεύσεων είναι ασυγκρίτως κα-
λύτερη εκείνης των αγροτουριστικών επιχειρήσεων, τουλάχιστον υπό τις παρούσες συνθή-
κες λειτουργίας των καταλυμάτων. Στη δεύτερη ιδιαίτερα περίπτωση η γεωργία δίνει ένα 
πολύ καλό γεωργικό εισόδημα στην οικογένεια, ενώ τα έσοδα του καταλύματος συνιστούν 
ένα αξιόλογο συμπλήρωμα του οικογενειακού εισοδήματος.    
 

 
Συμπεράσματα 
 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι στον αγροτικό τουρισμό (υπό τη μορφή του καταλύματος) 
επένδυσαν κυρίως άτομα που ήλθαν στην περιοχή έχοντας δεσμούς καταγωγής ή και 
εντελώς ξένα προς αυτή, κάτοικοι των Αθηνών ή άλλων αστικών κέντρων. Η ίδρυση των 
επιχειρήσεων συνέτεινε σε πολύ μικρό βαθμό στην τόνωση του κοινωνικού ιστού καθώς 
ελάχιστοι από τους μη μόνιμους κατοίκους επέλεξαν να εγκατασταθούν στην κοινότητα. Ο 
ρόλος των επιχειρήσεων  αναμφίβολα έχει πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην οικονομία 
της περιοχής (αναγνωρίζεται άλλωστε ως βασική αναπτυξιακή συμβολή του αγροτικού 
τουρισμού στις περιοχές που αναπτύσσεται, βλ και Sharpley 2000, Woods 2005, κ. ά),  
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είναι όμως φυσικό μεγάλο μέρος των οικονομικών στην προκειμένη περίπτωση να 
διαφεύγει εκτός της περιοχής περιστέλλοντας την αναπτυξιακή συμβολή του. 
 Ο στόχος της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων της γεωργικής εκμετάλλευσης 
μέσω του αγροτικού τουρισμού δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται σε αξιοπρόσεκτο βαθμό, 
καθώς ελάχιστοι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί ανιχνεύτηκαν μεταξύ των επιχειρηματιών 
τόσο πριν την έναρξη κάθε επιχείρησης όσο και σήμερα, εικόνα που αποκομίζεται και από 
πρόσφατη έρευνα σε άλλες περιοχές της χώρας (Koutsouris et al 2013). Οι γεωργοί, 
συνήθως μεγάλοι στην ηλικία, αποδεικνύονται εξαιρετικά διστακτικοί σε ένα καινοτομικό 
γι’ αυτούς πεδίο. Οι λίγοι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί που ανιχνεύονται έχουν  ικανο-
ποιητικό έως μεγάλο μέγεθος εκμεταλλεύσεις για τα στρεμματικά μεγέθη της ελληνικής 
γεωργίας, συνάδοντας με ευρήματα ερευνών που επισημαίνουν ότι στις μικρές εκμεταλλεύ-
σεις η διαφοροποίηση εκφράζεται κυρίως με την ανακατανομή/αναδιοργάνωση των εργα-
σιακών πόρων του νοικοκυριού μεταξύ της γεωργίας και εξωγεωργικών απασχολήσεων 
(regrounding diversification) (van der Ploeg et al 2002, Salvioni et al 2009).  
 Το κατάλυμα δεν αποτελεί ιδιαίτερα ικανοποιητική πηγή απασχόλησης, καθώς η 
πλειονότητα των επιχειρηματιών (πάνω από 6 στους 10) έχει άλλη κύρια απασχόληση και 
ελάχιστοι εργάζονται αποκλειστικά στην επιχείρηση, ενώ η εργασιακή εμπλοκή των συζύ-
γων είναι πολύ πιο περιορισμένη και κατεξοχήν ως δευτερεύουσα απασχόληση. Η υψηλή 
ωστόσο αναλογία γυναικών κατόχων επιχειρήσεων (περίπου 4 στους 10) σκιαγραφεί μια 
αισιόδοξη εικόνα για το ρόλο του αγροτικού τουρισμού στο γυναικείο «επιχειρείν» και την 
απασχόληση (βλ και π.χ. Bock 1994, Nilsson 2002), αν και θα πρέπει να σημειωθεί το γε-
γονός ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν συχνά χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
καταχρηστικής αναφοράς σε γυναικείες επιχειρήσεις, επειδή σε μεγάλο βαθμό τους οι γυ-
ναίκες εγγράφονται ως κάτοχοι για διάφορους λόγους οικογενειακής στρατηγικής (Γιδαρά-
κου 2008).  
 Η λογιστική αποτίμηση οικονομικών μεγεθών των αγροτουριστικών επιχειρήσεων 
έδειξε ότι δεν σημειώνουν αξιόλογο ύψος θετικού ισοζυγίου. Το υψηλό κόστος λειτουργίας 
των επιχειρήσεων εξανεμίζει τα ετήσια έσοδα, ενώ το νεότευκτο των επιχειρήσεων (σχεδόν 
όλες δημιουργήθηκαν την τελευταία δεκαετία) και το πολυτελές του μεγαλύτερου μέρους 
των επενδύσεων διατηρεί το χρέος του δανείου πολύ υψηλό. Η χωρική απόκλιση του τόπου 
μόνιμης κατοικίας και έδρας της επιχείρησης δεν διευκολύνει τον επιχειρηματία και τα με-
λη της οικογένειας να αφιερώσουν αρκετό χρόνο απασχόλησης στην επιχείρηση, συντεί-
νοντας στη μεγέθυνση επίσης του κόστους της μισθωτής εργασίας. Πιο κερδισμένοι φαίνε-
ται πως είναι οι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί, που δημιούργησαν μικρότερης δυναμικό-
τητας καταλύματα και σημειώνουν μικρότερο κόστος λειτουργίας ενώ, όντες μόνιμοι κά-
τοικοι της περιοχής, μπορούν να κρατούν χαμηλά το κόστος έμμισθης εργασίας, κατάφέρ-
νοντας τελικά να έχουν το υψηλότερο θετικό ισοζύγιο σε σχέση με τους κατά δευτε-
ρεύουσα απασχόληση ή ουδόλως ασχολούμενους με τη γεωργία. Σε αντίθεση με την οικο-
νομική εικόνα των καταλυμάτων, η εικόνα των εκμεταλλεύσεων είναι πολύ πιο καλή, 
ιδιαίτερα επίσης μεταξύ εκείνων που η γεωργία είναι κύρια απασχόληση. Ο αγροτικός 
τουρισμός έρχεται εδώ να προσθέσει ένα ικανοποιητικό συμπληρωματικό εισόδημα, σε 
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συνάφεια με το γενικότερο στόχο των πολιτικών για το ρόλο του αγροτικού τουρισμού να 
στηρίξει το γεωργικό εισόδημα και καταδεικνύει ότι αγροτικός τουρισμός και γεωργία 
είναι ένας ενδιαφέρον συνδυασμός, ο οποίος όμως σκοντάφτει στο μικρό ενδιαφέρον των 
γεωργών να «επιχειρήσουν». Η διαδοχή της επιχείρησης είναι μια ευκταία προοπτική  για 
τους περισσότερους, αλλά για μεγάλο μέρος των αγροτουριστικών καταλυμάτων η συνέ-
χειά τους στην επόμενη γενιά είναι αβέβαιη ή και μη επιθυμητή προοπτική. Το γεγονός δεν 
είναι άσχετο με τις οικονομικές επιδόσεις που σήμερα επιτυγχάνουν οι επιχειρήσεις αυτές. 
 Κλείνοντας, σημειώνουμε ότι ο αγροτικός τουρισμός στην περιοχή αναπτύσσεται εν 
πολλοίς χωριστά και όχι σε συμβιωτική σχέση με τη γεωργία, η οποία ελάχιστα επωφε-
λείται όσον αφορά τη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης των εκμεταλλεύσεων. Αλλά 
και τα οικονομικά των ίδιων των επιχειρήσεων του αγροτικού τουρισμού υπονομεύονται 
από τις κοστοβόρες επενδύσεις που οι περισσότεροι, ξένοι προς την περιοχή ως τόπο κα-
τοικίας, ανέπτυξαν και διαχειρίζονται σχεδόν εκ του μακρόθεν, με επισφαλές μέλλον για 
πολύ μεγάλο αριθμό εξ αυτών. Ο περιορισμένος αριθμός των περιπτώσεων, ειδικότερα 
όσων είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί, και ενδεχομένως και η ιδιαιτερότητα της 
περιοχής (πλήθος πολυτελών κατασκευών εγγύτητα με την Πρωτεύουσα) δεν επιτρέπουν 
τη γενίκευση των συμπερασμάτων και η εργασία δεν φιλοδοξεί παρά να  κεντρίσει το 
ερευνητικό ενδιαφέρον σε ζητήματα που είναι ακόμη αδιευκρίνιστα αλλά ουσιαστικά για 
την κατά το δυνατόν υλοποίηση του ρόλου του αγροτικού τουρισμού στην οικονομία των 
αγροτικών περιοχών.  Πέρα όμως από κάθε περιορισμό που επιβάλλει ο αριθμός των περι-
πτώσεων που μελετήθηκαν, η απόκλιση μεταξύ φιλοσοφίας και ρητορικής για το ρόλο του 
αγροτικού τουρισμού και της πραγματικότητας υπό την οποία αυτός εκδηλώνεται είναι 
γεγονός (βλ. και Kizos and Iosifides 2007). Η έλλειψη στρατηγικού εθνικού σχεδιασμού 
για τον αγροτικό τουρισμό και η στόχευση στη διανομή οικονομικών ενισχύσεων για την 
απορροφητικότητα των Κοινοτικών κονδυλίων (με ελλιπή ή απούσα λειτουργία δομών 
ενημέρωσης/κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης των μονάδων, μάρκετινγκ των υπηρεσιών 
τους, δημιουργίας συνεργασιών/δικτυώσεων με άλλους παραγωγικούς φορείς, ενδιαφέρο-
ντος των τοπικών αρχόντων για τη βελτίωση των υποδομών και την ανάδειξη των τουριστι-
κών πόρων που θα αυξήσουν την ελκυστικότητα της περιοχής,  παρακολούθησης και κατά-
γραφής δεδομένων του αγροτικού τουρισμού κλπ) ερμηνεύει σε μέγιστο βαθμό τις δυσλει-
τουργίες του ως αναπτυξιακού εργαλείου αλλά και υποδεικνύει την αναγκαιότητα  συστη-
ματικής διερεύνησης ζητημάτων που άπτονται του αναπτυξιακού του ρόλου.   
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