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ΠΡΟΣΑΕΙ για το ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

 
-1. Ζ Γπηηθή Διιάδα κέρξη ζήκεξα δελ δηαζέηεη ζεκαληηθό αξηζκό ηδηαίηεξωλ ηνπηθώλ 
αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ, ηα νπνία λα παξάγνληαη ζε επαξθείο πνζόηεηεο  απνθιεηζηηθά ή θπξίωο 
ζηελ Γπηηθή Διιάδα θαη λα δηαζέηνπλ ηζρπξή  ηαπηόηεηα θαη θήκε ζηελ Γηεζλή ε/& ζηελ 
Διιεληθά αγνξά. 
 
Κάπνηα πξνϊόληα  ηεο πεξηνρήο πνπ δηαζέηνπλ ηζρπξή  ηαπηόηεηα θαη θήκε, είηε δελ 
παξάγνληαη ζε επαξθείο πνζόηεηεο, όπωο ην Απγνηάξαρν Μεζνινγγίνπ, είηε  παξάγνληαη ζε 
επαξθείο πνζόηεηεο αιιά δελ κπνξεί λα παξνπζηαζζνύλ ζαλ πξνϊόληα πνπ παξάγνληαη 
απνθιεηζηηθά ή θπξίωο ζηελ Γπηηθή Διιάδα, όπωο είλαη ε Διηά Καιακώλ, ε Κνξηλζηαθή 
Σηαθίδα, θιπ. 
 
Μόλνλ θάπνηα Κξαζηά ηνπηθώλ πνηθηιηώλ θαη ε Διηά Αγξηλίνπ ζα κπνξνύζαλ λα 
ραξαθηεξηζζνύλ ζαλ πξνϊόληα κε θήκε (ηνπιάρηζηνλ ζηελ Διιεληθή αγνξά) θαη κε επαξθή 
πνζνηηθή παξαγωγή.  
 
-2. Θεωξνύκε όηη ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό, πνπ δηαθνξνπνηεί (ηζρπξό ζεκείν ηαπηόηεηαο) ην 
ζύλνιν ηεο Γπηηθήο Διιάδαο από ηελ ππόινηπε ρώξα είλαη ην ζπάλην, πνηθηιόκνξθν & 
ηαπηόρξνλα επαίζζεην θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο, κε θπξίαξρν ζηνηρείν ηνπ, ηνπο 
πγξνβηόηνπνπο ηεο πεξηνρήο (ιηκλνζάιαζζεο, πνηάκηα, ιίκλεο), πνπ ζεωξνύληαη πνιύηηκα 
νηθνζπζηήκαηα θαη βηόηνπνη ηδηαίηεξεο νηθνινγηθήο αμίαο & ζεκαζίαο γηα ηελ πεξηνρή, ηελ 
ρώξα, αιιά θαη γηα όιε ηελ Δπξώπε  . 
 
-3.Σε αξκνλία κε απηό ην πινύζην πεξηβάιινλ ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγεζεί έλα καλάθι με 
αγροηικά προϊόνηα πνπ ζα παξάγνληαη κε ηνλ βιολογικό ηρόπο παραγωγής , πνπ είλαη ν 
κνλαδηθόο ηξόπνο παξαγωγήο  πνπ δηαζθαιίδεη ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία & πξνζηαζία όιωλ 
ηωλ πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξωλ απηνύ ηνπ  ζπάληνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο. 
 
Πην ζπγθεθξηκέλα ην θαιάζη πξνϊόληωλ ζα κπνξεί λα απνηειείηαη από ζπλήζε ηνπηθά πξνϊόληα 
(πνπ παξάγνληαη παξαδνζηαθά ζηελ πεξηνρή) όπωο : 
                                            Α) Βξώζηκεο Διηέο (Καιακώλ & Αγξηλίνπ) 
                                            Β) Έμηξα παξζέλν Διαηόιαδν 
                                            Γ) Δζπεξηδνεηδή 
                                            Γ) Τπξί θέηα & άιια παξαδνζηαθά ηπξηά 
                                            Δ) Γηάθνξα Παξαδνζηαθά Κξαζηά 
                                          ΣΤ) Κνξηλζηαθή Σηαθίδα 
                                            Ε) Κεπεπηηθά (Σπαξάγγηα, Φξάνπιεο, Παηάηεο, Καξπνύδηα,θιπ)  
Τν ζπλδεηηθό ραξαθηεξηζηηθό απηώλ ηωλ πξνϊόληωλ ζα είλαη η βιολογική μέθοδος 
παραγωγής ηοσς  ζηην Γσηική Δλλάδα, πνπ εθαξκόδεηαη ιόγω ζεβαζκνύ & πξνζηαζίαο 
ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηνπ επαίζζεηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, πνπ απνηειεί ηελ θπξίαξρε 
ηαπηόηεηα ηεο πεξηνρήο.   
 
-4.Πηζηεύνπκε όηη ε δεκηνπξγία κηαο ηέηνηαο ηασηόηηηας γηα ηα πξνϊόληα ηεο πεξηνρήο θαη ε 
θαηάιιειε πξνβνιή ηεο, κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ εμωζηξεθή παξάγνληα αλάπηπμεο, 
ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ αγξνηηθή παξαγωγή ηεο πεξηνρήο, απεπζπλόκελν πξνο κία Γηεζλή Αγνξά 
πνπ αλαπηύζζεηαη κε ηαρύηαηνπο ξπζκνύο, ηελ Γηεζλή αγνξά Βηνινγηθώλ πξνϊόληωλ, ε νπνία 
αλαπηύζζεηαη κε κέζνπο εηήζηνπο ξπζκνύο κεγαιύηεξνπο από ην 10% αθόκε θαη θαηά ηα 
ηειεπηαία ρξόληα κε ηελ έληνλε νηθνλνκηθή θξίζε. 
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Τα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αθνινπζνύλ απνηππώλνπλ κε αλάγιπθν ηξόπν ηνλ δπλακηζκό θαη 
ηελ ηαρύηεηα αλάπηπμεο απηήο ηεο αγνξάο ζε παγθόζκην, αιιά θαη ζε παλεπξωπαϊθό επίπεδν.  
          
                     

 ΛΙΑΝΙΚΔ ΠΩΛΗΔΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

                    (ε Γιζεκαηομμύρια Δσρώ)  

Περιοτή  / Έηος         2001 2004 2009 

   Παγθόζκηα θαηαλάιωζε      16,0 20,5 40,0 

   Ζ.Π.Α. 5,9 9,6 17,8 

          Σύλνιν Δπξώπεο                  7,3 10,1 18,0 

Γεξκαλία   --- 3,1 5,8 

Αγγιία    --- 1,4 2,1 

Γαιιία   --- 1,2 3,0 

 
 
-5. Δληζρπηηθό απηήο ηεο πξόηαζεο καο απνηειεί ην παξάδεηγκα ηωλ Δζπεξηδνεηδώλ ηεο 
Αηηωιναθαξλαλίαο. 
 
Λόγω ηεο ζηξνθήο ηωλ εζπεξηδνθαιιηεξγεηώλ ηνπ Ννκνύ Αηη/ληαο, θαηά ηελ ηειεπηαία 
10εηία, πξνο ηνλ βηνινγηθό ηξόπν παξαγωγήο, ζύκθωλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπκε, 
έρνπκε ζήκεξα  ηα αθόινπζα  απνηειέζκαηα:  
 
    Τν 35% ηωλ ζπλνιηθά θαιιηεξγνύκελωλ βηνινγηθά Δζπεξηδνεηδώλ ηεο ρώξαο βξίζθνληαη 
ζηνλ Ννκό Αηη/ληαο  
    Τν 50% ηωλ εμαγωγώλ βηνινγηθώλ Δζπεξηδνεηδώλ ηεο ρώξαο καο πξνέξρεηαη από ηνλ 
Ννκό Αηη/ληαο  
    Τν 40% ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο παξαγωγήο Δζπεξηδνεηδώλ ηνπ Ννκνύ Αηη/ληαο, πωιείηαη 
ζαλ πηζηνπνηεκέλν βηνινγηθό πξνϊόλ, ζε εμαγωγείο θαη ζηελ εζωηεξηθή αγνξά, κε ζνβαξά 
νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνπο παξαγωγνύο ηνπ Ννκνύ, κηα θαη νη ηηκέο πνπ εηζπξάηηνπλ νη 
Δζπεξηδνπαξαγωγνί βηνινγηθώλ είλαη απμεκέλεο από 40% έωο θαη 100% ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο 
πνπ απνιακβάλνπλ νη Δζπεξηδνπαξαγωγνί κε ζπκβαηηθά πξνϊόληα. 
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