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Οικολογική Δυτική Ελλάδα 
Πάτρα 9 Μαρτίου 2011 

 

 

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

για το «καλάθι προϊόντων περιφέρειας» 
 

Βαζηθέο ζέζεηο θαηά ηε δηαβνχιεπζε γηα ην «θαιάζη» ηεο 
Γπηηθήο Διιάδαο  
 
Η πξσηνβνπιία ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ γηα ην «θαιάζη ησλ πξντφλησλ» θάζε 
Πεξηθέξεηαο δηαζέηεη ην ζηνηρείν ηεο ζχλδεζεο κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, ηε ζηήξημε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο 
αγξνηηθήο δσήο θαη κε αεηθνξηθά θαηαλαισηηθά πξφηππα. Ωζηφζν, ρσξίο ηήξεζε βαζηθψλ αξρψλ αεηθνξίαο, 
ε πξσηνβνπιία εχθνια ζα εθηξαπεί ζε ζηήξημε κηαο πεξηνξηζκέλεο «ειίη» πξντφλησλ θαη παξαγσγψλ. 
Δπηπιένλ, είλαη δχζθνιν λα πξνρσξήζεη ρσξίο ζεξαπεία βαζηθψλ ζεκείσλ παζνγέλεηαο ηεο αγξνηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο φπσο ην θφζηνο παξαγσγήο, ε απνδφκεζε ησλ νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ θαη ηα εκπφδηα 
ζηελ απεπζείαο δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Κξίζηκν ζεκείν επηηπρίαο ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη ν 
πξνζαλαηνιηζκφο ζηε δηαηξνθηθή απηάξθεηα, ζηε ζηήξημε ηεο δσήο ζηελ χπαηζξν θαη ζην κεηξηαζκφ ηεο 
θπξηαξρίαο ηεο ρεκηθήο γεσξγίαο.  

 

Ο προζαναηολιζμός ηης παραγωγής 
Ο απψηεξνο ζηφρνο ηνπ Υπ.Α.Α.Τ. κε ην «θαιάζη γεσξγηθψλ πξντφλησλ» είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 
αγξνδηαηξνθηθνχ πξνηχπνπ γηα απηνθαηαλάισζε αιιά θαη γηα εμαγσγή. Φσξίο λα παξαβιέπνπκε ηελ αμία 
ησλ εμαγσγψλ, πηζηεχνπκε φηη πξνηεξαηφηεηα πξέπεη λα δνζεί ζηελ εζσηεξηθή θαηαλάισζε επεηδή απηή 
ζπλδέεηαη κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη έρεη πνιιαπιά νθέιε γηα ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ.  
 
Απφ ηε ζηηγκή πνπ μνδεχνπκε 6,5 δηο. επξψ γηα εηζαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, πξψηνο ζηφρνο πξέπεη λα 
είλαη ε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ θαη ε απηάξθεηα ζε πξντφληα δηαηξνθήο. Με ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή, 
πνιηηηθή θαη «θιηκαηηθή» αβεβαηφηεηα λα κεγαιψλεη κέξα κε ηε κέξα, πξέπεη λα δηαζθαιίζνπκε πσο, φηη θαη 
λα ζπκβεί, ε ειιεληθή γε ζα κπνξεί λα ζξέςεη θαη λα ζηεξίμεη ηνλ πιεζπζκφ ηεο θαη δελ ζα βξεζνχκε, σο 
θνηλσλία, κε ηεξάζηηα ειιείκκαηα ζε βαζηθά είδε δηαηξνθήο. Απηή ε δηαηξνθηθή αζθάιεηα απνηειεί βαζηθφ 
ζηνηρείν επεκεξίαο. Απηφ ηζρχεη, αλαινγηθά, θαη γηα ηελ πνιηηηθή πνπ πξέπεη λα έρεη θάζε Πεξηθέξεηα. 
 
Δπίζεο, ε θαηαλάισζε ηνπηθψλ πξντφλησλ πεξηνξίδεη δξαζηηθά ηηο κεηαθνξέο. Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα, 
ζήκεξα, είλαη λα πεξηνξίζνπκε ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ –άξα θαη λα εμνξζνινγίζνπκε ηηο 
κεηαθνξέο, πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα κεγάιν κέξνο απηψλ.  
 
Ο ηξίηνο ιφγνο γηα λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ εζσηεξηθή θαηαλάισζε είλαη φηη απηή, ζήκεξα, πξνζθέξεη 
πεξηζζφηεξεο ιχζεηο ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη ζηελ αλαδσνγφλεζε ηεο ππαίζξνπ. Πξνάγεη ηελ ηνπηθή 
νηθνλνκία κέζσ ηεο πινχζηαο ζε πνηφηεηα θαη πνηθηιία γεσξγηθήο, θηελνηξνθηθήο θαη δαζηθήο παξαγσγήο ζην 
ζχλνιν ηεο θάζε Πεξηθέξεηαο. Αληίζεηα, ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ πνπ δηακφξθσζε ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο 
Δκπνξίνπ θαη νη γηγάληηεο εηαηξίεο ιηαλεκπνξίνπ, ηα πεξηζψξηα θέξδνπο γηα ηνλ παξαγσγφ είλαη ειάρηζηα θαη 
ην εμαζθαιηζκέλν εηζφδεκα απνηειεί «άπηαζην φλεηξν». Σηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, επλννχληαη ιίγεο πνιχ 
πξνλνκηνχρεο πεξηνρέο φπσο, ι.ρ., ζηελ Ηιεία, θαη κεξηθνί κεγάινη αγξφηεο ή ειάρηζηνη ζπλεηαηξηζκνί - 
πξφηππα. Τν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ππαίζξνπ δελ κπνξεί, πιένλ, λα σθειεζεί απφ έλαλ ηέηνην 
πξνζαλαηνιηζκφ θαη ε απνδφκεζε ηε αγξνηηθήο θνηλσλίαο ζα ζπλερηζηεί. 
 
 

Οι ηρεις καηηγορίες προϊόνηων 
Τν αγξνηηθφ θαιάζη αλά Πεξηθέξεηα, ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ ππνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Τξνθίκσλ, πεξηιακβάλεη ηξεηο «θαηεγνξίεο» πξντφλησλ: Πξντφληα κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ,, πξντφληα 
πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ ηαπηφηεηα θάζε πεξηνρήο θαη πξντφληα πνπ θαιχπηνπλ ηηο επηζηηηζηηθέο αλάγθεο ηεο 
ρψξαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, απηέο νη ηξεηο θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ σο εμήο: 
: 

1. Πποϊόνηα με εξαγωγικό πποζαναηολιζμό. Δδψ ην θαιάζη αλαγθαζηηθά πεξηιακβάλεη ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ 
πξντφληα φπσο ε ζηαθίδα ηεο Αηγηάιεηαο, ηα ηπξνθνκηθά ηεο νξεηλήο Αραΐαο, ηα θεπεπηηθά ηεο Ηιείαο, 
ην απγνηάξαρν Μεζνινγγίνπ - Κνηπρίνπ, ιεκφληα, ειαηφιαδν, θξαζί  θ.ιπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 
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δηεπθξηλίζνπκε φηη ζε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη θαη κε-παξαδνζηαθά πξντφληα πνπ 
αλαπηχρζεθαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο αιιά ήδε έρνπλ απνθηήζεη «ραξαθηήξα» πξνέιεπζεο, φπσο 
θξάνπιεο Μαλσιάδαο, πξντφληα πδαηνθαιιηέξγεηαο, ζπαξάγγηα θ.ιπ. 

2. Πποϊόνηα πος αναδεικνύοςν ηην ηαςηόηηηα κάθε πεπιοσήρ (παπαδοζιακά πποϊόνηα). Δδψ πξέπεη λα 
απνθχγνπκε «ειηηίζηηθεο» επηινγέο πξνο αλαδήηεζε κφλν «επσλχκσλ» ή «δπλακηθψλ» πξντφλησλ. 
Τν θαιάζη πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ΟΛΔΣ ηηο απνδεδεηγκέλα παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο, θαιιηέξγεηεο θαη 
θπιέο, νη νπνίεο ζπρλά είλαη πνιχ ηνπηθέο ή αθνξνχλ έλα πνιχ κηθξφ αξηζκφ παξαγσγψλ. Υπάξρνπλ 
δεθάδεο ηέηνηα πξντφληα πνπ, ζην ζχλνιφ ηνπο, κπνξνχλ λα δψζνπλ ψζεζε ζηελ αγξνηηθή δσή 
αθφκε θαη ζε «πεξηζσξηαθέο» αγξνηηθέο πεξηνρέο. Τέηνηεο ληφπηεο πνηθηιίεο ή πξντφληα εμαηξεηηθήο 
πνηφηεηαο πεξηιακβάλνπλ πνηθηιίεο πνξηνθαιηψλ, ληνκάηαο, ζηαθπιηνχ, θάζηαλα, φζπξηα, θξέαο θαη 
γαιαθηνθνκηθά, κήια, θεξάζηα, αριάδηα, θεπεπηηθά. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη αιηεχκαηα φπσο 
ζαξδέια Παηξατθνχ, ςάξηα ιηκλνζαιαζζψλ (δηάθνξα είδε αλάινγα κε ηελ επνρή), αζεξίλα 
Τξηρσλίδαο θ.ιπ. Τέινο πεξηιακβάλνληαη θαη πξντφληα δαζηθήο εθκεηάιιεπζεο ή ζπιινγήο απφ ηε 
θχζε φπσο βειαλίδη Ξεξνκέξνπ, ηζάη βνπλνχ, άγξηα ρφξηα θαη ζπαξάγγηα, καληηάξηα θ.ι.π.. Η 
θαηεγνξία απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηφηη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα δηαηξνθηθά πξφηππα ηα νπνία 
επηζπκνχκε λα αλαπηχμνπκε, αιιά θαη κε ηελ άκπλα απέλαληη ζηηο γεσξγηθέο «παηέληεο» πνπ 
νδεγνχλ ζε εμάξηεζε ηνπο παξαγσγνχο.  

3. Πποϊόνηα πος καλύπηοςν ηιρ επιζιηιζηικέρ ανάγκερ – ηοπικά πποϊόνηα. Όηαλ καο αθνξά ε δηαηξνθηθή 
απηάξθεηα, ζέζε ζην θαιάζη έρνπλ ΟΛΑ ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα θαη 
θαηαλαιψλνληαη εληφο ησλ νξίσλ απηήο. Αθφκε πην ζεκαληηθφ, είλαη λα εθαξκνζηεί απηφ ην ζχζηεκα 
ζε πην ηνπηθή θιίκαθα θαη ηδηαίηεξα ζε επίπεδν Γήκνπ ή, ελδερνκέλσο, θαη κε θάπνην άιιν θξηηήξην 
(π.ρ. απφζηαζε παξαγσγήο απφ ην ζεκείν πψιεζεο). Η «ηνπηθφηεηα» παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο 
απνηειεί ηε βάζε ηεο δηαηξνθηθήο απηάξθεηαο θαη αζθάιεηαο. Τν «ληφπην» πξντφλ, πνπ 
θαηαλαιψλεηαη θνληά ζηνλ ηφπν παξαγσγήο ηνπ (ρσξηφ, πφιε, γεσγξαθηθή πεξηνρή), απνηειεί κηα 
παξαδνζηαθή άηππε κνξθή «πηζηνπνίεζεο», ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη 
δηαζέηεη επηπιένλ πιενλεθηήκαηα: 
 

- Δπηβαξχλεη ειάρηζηα ην πεξηβάιινλ κε ξχπνπο απφ ηε κεηαθνξά  
- Δίλαη πην θξέζθν, κε ιηγφηεξα ζπληεξεηηθά θαη ιηγφηεξεο αιινηψζεηο απφ κεηαθνξά θαη 

απνζήθεπζε 
- Ο παξαγσγφο δελ είλαη απξφζσπνο - ν θαζέλαο κπνξεί λα ηνλ ειέγμεη  

 
Τν ηνπηθφ πξντφλ επίζεο (ζα έπξεπε λα) είλαη θζελφηεξν, αθνχ έρεη ιηγφηεξα έμνδα θαη απψιεηεο 
κεηαθνξάο, θνξηνεθθφξησζεο θαη ηππνπνίεζεο. 
 
Γηα ηα παξαδνζηαθά πξντφληα (ηαπηφηεηαο) θαη ηα ηνπηθά πξντφληα ζην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο, ην 
θαιάζη έρεη πεξηζζφηεξν λφεκα σο έλα ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο θαη φρη ζαλ έλαο καθξχο θαηάινγνο 
νλνκάησλ πξντφλησλ πνπ θάπνηα ζηηγκή ζα θιείζεη. 

 
 

Βαζικές προϋποθέζεις εθαρμογής ηης πιζηοποίηζης 
Δίλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί έλα αμηφπηζην ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο θαη ρνξήγεζεο «ζεκάησλ» πνπ λα 
ζρεηίδεηαη κε ηα πξντφληα ηνπ «θαιαζηνχ» ηεο Πεξηθέξεηαο. Πξέπεη σζηφζν λα ιάβνπκε ππφςε φηη ε Γπηηθή 
Διιάδα, φπσο θαη κεξηθέο άιιεο Πεξηθέξεηεο, δελ έρεη παξαδνζηαθή «αλαγλσξηζηκφηεηα» πνπ ηαπηίδεηαη κε 
ζπγθεθξηκέλα δηαηξνθηθά πξφηππα θαη «νλνκαζία πξνέιεπζεο» (φπσο, ι.ρ., έρεη ε Κξήηε). Γηα ην ιφγν απηφ, 
εθηφο απφ ηελ πξνψζεζε ηεο «πεξηθεξεηαθήο» ηαπηφηεηαο, ζθφπηκν είλαη λα αλαδεηρηεί θαη ε πξνέιεπζε απφ 
επί κέξνπο πεξηνρέο (φρη απαξαίηεηα Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο) κε δηαθξηηή ηαπηφηεηα. Τέηνην παξάδεηγκα είλαη 
ην Ξεξφκεξν (πνπ πιένλ νξίδεηαη Γπηηθά ηεο Ινλίαο Οδνχ), ην νπνίν δηαηεξεί ζεκαληηθά ζηνηρεία θπζηθφηεηαο, 
παξάδνζεο θαη ηνπίνπ θαη κηα ζεηξά απφ πνηνηηθά πξντφληα γεσξγηθά, θηελνηξνθηθά θαη δαζηθά. Καηά ηε 
δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ζήκαηνο θαη πηζηνπνίεζεο, πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ: 
 

1. Η βηνινγηθή Γεσξγία θαη θηελνηξνθία, σο ε πιένλ ππεχζπλε πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά κέζνδνο, 
πξέπεη πάληα λα έρεη πξνλνκηαθή ζέζε ζε θάζε πνιηηηθή πξνψζεζεο πξντφλησλ (ζπλεπψο θαη ζην 
«θαιάζη»). Όπνηα θαη λα είλαη ε ηειηθή κνξθή πξνψζεζεο, πηζηνπνίεζεο θαη «ζήκαλζεο» ελφο 
πξντφληνο σο «επψλπκν», παξαδνζηαθφ ή ηνπηθφ, δελ πξέπεη λα  ππνθαηαζηήζεη κε νπνηνδήπνηε 
έκκεζν ηξφπν ηελ παξάιιειε πηζηνπνίεζή ηνπ σο βηνινγηθφ. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα 
απνθιεηζηνχλ πνιηηηθέο πξνψζεζεο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ ζηελ Πεξηθέξεηα δηφηη, 
εθηφο απφ ηνπο κεγάινπο πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο πνπ εκπεξηέρνπλ, έξρνληαη ζε επζεία 
αληηπαξάζεζε κε ην φιν εγρείξεκα ηνπ «θαιαζηνχ». 

2. Οη παξαδνζηαθέο θαη ληφπηεο πνηθηιίεο, θαιιηέξγεηεο θαη εθηξνθέο πξέπεη λα απνηεινχλ ην βαζηθφ 
πιηθφ ηεο πηζηνπνίεζεο θάζε πξντφληνο «ηαπηφηεηαο». Απηφ ρξεηάδεηαη, φρη κφλν γηα ηελ πξνζηαζία 
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ηεο αγξνηηθήο πνηθηιφηεηαο αιιά θαη γηα ηελ θαηνρχξσζε απηψλ ησλ πξντφλησλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα 
ηπξνθνκηθά πξντφληα «ηαπηφηεηαο» πξέπεη λα παξάγνληαη απφ ην γάια ησλ παξαδνζηαθψλ θπιψλ κε 
ηηο νπνίεο δηακνξθψζεθαλ θαη φρη απφ νπνηνδήπνηε γάια 

3. Ξερσξηζηή ζέζε πξέπεη λα έρνπλ πξντφληα ή νκάδεο πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θαιιηέξγεηα, 
θηελνηξνθία, αιηεία ή ζπιινγή ζηε θχζε ζε «πηζηνπνηεκέλεο» θπζηθήο αμίαο πεξηνρέο θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζε πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura-2000, Δζληθνχο Γξπκνχο κε Φνξείο Γηαρείξηζεο, 
πεξηνρέο ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάινπο αιιά θαη αγξνηηθέο πεξηνρήο πςειήο θπζηθήο αμίαο. Με νινέλα 
απμαλφκελν ξπζκφ, νη θαηαλαισηέο αλαγλσξίδνπλ απηά ηα πξντφληα σο πνηνηηθά, αζθαιή θαη 
πηζηεχνπλ φηη αγνξάδνληάο ηα ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Απηφ ην ζχζηεκα 
κπνξεί άκεζα λα δνθηκαζηεί ζε πεξηνρέο πνπ ήδε δηαζέηνπλ Φνξείο Γηαρείξηζεο (ηέζζεξηο ζηε Γπηηθή 
Διιάδα: Όξνο Φεικφο- Φαξάγγη ΒνπξαΪθνχ, Ληκλνζάιαζζα Κνηχρη – Γάζνο Σηξνθπιηά, 
Ληκλνζάιαζζεο Μεζζνινγγίνπ, Ακβξαθηθφο). Οη ΦΓ φρη κφλν κπνξνχλ λα παξέρνπλ «ζήκα 
πνηφηεηαο» (Ν 2742/99, άξζξν 15) αιιά, ζηελ απινχζηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ, κέζσ ηεο επνπηείαο 
εληφο ηεο πεξηνρήο εκβέιεηάο ηνπο, κπνξνχλ λα δψζνπλ «βεβαίσζε» φηη ε δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ 
νπνία πξνήιζε ην ελ ιφγσ πξντφλ αζθείηαη λφκηκα εληφο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ γηα ην νπνίν είλαη 
αξκφδηνη.  

4. Παξά ηα ζεσξεηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο απνθέληξσζεο επζχλεο, θαιφ είλαη λα απνθεπρζεί ε 
«πηζηνπνίεζε» ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο ζε φηη αθνξά ζηα βηνινγηθά πξντφληα θαη ζηα πξντφληα 
ηαπηφηεηαο, γηα ιφγνπο αλεμαξηεζίαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θνξέσλ. Θεσξνχκε 
απνηειεζκαηηθφηεξν νη πξνηάζεηο γηα πηζηνπνίεζε λα ππνβάιινληαη ζε παλειιήληνπ επηπέδνπ 
θνξέα, ψζηε λα εκπνδίδνληαη ηνπηθά ηζρπξνί παξάγνληεο λα «βαθηίδνπλ» πξντφληα θαηά ην δνθνχλ. 

5. Οη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ πξνζηαζία ηνπ θαιιηεξγήζηκνπ 
εδάθνπο απφ ξχπαλζε, δηάβξσζε θαη εμάληιεζε, ηελ νηθνλνκία ζηελ θαηαλάισζε λεξνχ, θαζψο θαη 
ηε βησζηκφηεηα ηνπ θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο ζην νπνίν εληάζζεηαη. Γηα δαζηθά πξντφληα, πξντφληα 
πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηε θχζε θαη αιηεχκαηα, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε αεηθνξηθή βάζε ηεο 
θάζε θάξπσζεο. Πξέπεη λα απνθεπρζεί ε αδηάθξηηε εληαηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο πνπ ξίρλεη ηηο 
ηηκέο θαη εμαληιεί ηνπο θπζηθνχο πφξνπο. 

6. Τέινο, ζεηηθή ζα ήηαλ ε αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ ζπληαγψλ, γεπκάησλ ή, 
γεληθφηεξα, ησλ παξαδνζηαθψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ.  

 
 

Βαζικές σποζηηρικηικές δράζεις 
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πξσηνβνπιίαο γηα ην «Καιάζη ησλ πξντφλησλ» θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 
ηνπηθνχ αγξνδηαηξνθηθνχ κνληέινπ  απαηηνχληαη βαζηθέο παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά θαη άιιεο ππνζηεξηθηηθέο 
δξάζεηο φπσο: 

1. Σηήξημε πγηνχο, νξγαλσκέλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζπλεηαηξηζηηθνχ θηλήκαηνο (θάηη πνπ απαηηεί 
ζαξξαιέα ξήμε κε πξαθηηθέο ηνπ παξειζφληνο) θαη άιισλ πξσηνβνπιηψλ φπσο Οξγαλψζεηο 
Παξαγσγψλ θαη Γπλαηθείνη Σπλεηαηξηζκνί θαη δηεπθφιπλζή ηνπο γηα ηνπηθή δηάζεζε ησλ πξντφλησλ 
(π.ρ. πάγθνη ηνπηθψλ πξντφλησλ, ιατθέο, δηαλνκή πφξηα – πφξηα, παξαγγειίεο κέζσ δηαδηθηχνπ). 
Αθφκε θαη ζηνηρεηψδεηο θηλήζεηο κε ζθνπφ ηε κείσζε θφζηνπο παξαγσγήο (κείσζε ΦΠΑ ζε θάπνηα 
βαζηθά αλαιψζηκα – εμνπιηζκφ) θαη ηε ζηήξημε ηεο ιατθήο αγνξάο («ηακεηαθέο») ζα είραλ άκεζα 
έκπξαθηα απνηειέζκαηα. Η ζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ δηάζεζεο πξντφλησλ απεπζείαο απφ ηνπο 
παξαγσγνχο πξέπεη λα είλαη δηαξθήο - ηδηαίηεξα φηαλ ηα κέηξα απνδψζνπλ θαη αλαπφθεπθηα 
γλσξίζνπλ ηελ αληίδξαζε ησλ κεγάισλ αιπζίδσλ ιηαλεκπνξίνπ.  

2. Σηήξημε φζσλ παξαγσγψλ έρνπλ έκπξαθηα ελζσκαηψζεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα 
αξρέο ηεο ηνπηθφηεηαο, ηεο αεηθνξίαο, ηεο παξάδνζεο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Οη παξαγσγνί 
βηνινγηθψλ πξντφλησλ, φζνη δηαηεξνχλ παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο θαη εθηξνθέο, νη θηλήζεηο δηαηήξεζεο 
ληφπησλ ζπφξσλ, ηα δίθηπα αληαιιαγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ, ζην ζχλνιφ ηνπο, απνδείμεη 
φηη ππεξαζπίδνληαη ηελ απζεληηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ κεζνγεηαθνχ αγξνδηαηξνθηθνχ πξνηχπνπ. Η 
δηεπθφιπλζε απηψλ ησλ δνκψλ ζα έρεη πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε γηα ηε ζηήξημε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 
πνηθηιίαο ηεο παξαδνζηαθήο ειιεληθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο.  

3. Πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ζηα Σνχπεξ Μάξθεη. Η ηδαληθή εηθφλα ηεο χπαξμεο πάγθνπ κε 
ηνπηθά πξντφληα (φπσο γίλεηαη κε ηα βηνινγηθά) δελ είλαη εθηθηή κε ηνλ ηξφπν πνπ ζήκεξα ηα ΣΜ 
πξνκεζεχνληαη ηα πξντφληα ηνπο. Όπνπ εκθαλίδνληαη ζηα ξάθηα ηνπηθά πξντφληα, απηά έρνπλ πξψηα 
ηαμηδέςεη ζε θεληξηθά ζεκεία δηαλνκήο ησλ αιπζίδσλ, αθπξψλνληαο έηζη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 
«ηνπηθφηεηαο». Τν Υπνπξγείν νθείιεη ηνπιάρηζηνλ λα δηεξεπλήζεη ηξφπνπο ψζηε λα κπνξνχλ 
κεκνλσκέλα θαηαζηήκαηα ΣΜ λα πξνκεζεχνληαη απεπζείαο θάπνηα ηνπηθά πξντφληα – θάηη πνπ 
πξνυπνζέηεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ζηα θέξδε πνπ ζαθψο κπνξνχλ λα ππνζηνχλ. Απηφ 
κπνξεί λα μεθηλήζεη κε κηθξφηεξεο αιπζίδεο ΣΜ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 
γεσγξαθηθέο δψλεο. 
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4. Σπλνιηθή πεξηθεξεηαθή «εθζηξαηεία» γηα εληνπηζκφ, θαηαγξαθή, δηαηήξεζε, αλάδεημε θαη αλάπηπμε 
φισλ ησλ ληφπησλ πνηθηιηψλ θαη θπιψλ ηεο αγξν-βηνπνηθηιφηεηαο. Πνιιέο απφ απηέο βξίζθνληαη ζηα 
πξφζπξα ηεο εμαθάληζεο ή δηαηεξνχληαη «μεραζκέλεο» ζε θάπνηεο  πεξηνρέο θαη ε αλεχξεζή ηνπο 
είλαη ακεζε πξνηεξαηφηεηα θαη πξέπεη λα πξνεγεζεί θάζε πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ «ηαπηφηεηαο». 
Απηή ε εθζηξαηεία πξέπεη λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε πνιίηεο θαη θνηλσληθνχο θνξείο θαη θηλήζεηο (π.ρ. 
δίθηπα αληαιιαγήο ζπφξσλ), ζρνιεία, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θ.ιπ.  

5. Σηήξημε ησλ δηεπζχλζεσλ Γεσξγίαο θαη άιισλ δνκψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα φπσο ην 
παξάξηεκα ηνπ  ΔΘΙΑΓΔ ζηελ Πάηξα.  Αμηνπνίεζε  ηνπ γεσηερληθνχ δπλακηθνχ ηεο ηνπηθήο θαη 
πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο, ην νπνίν δηαζέηεη πξνζφληα θαη εηδηθή γλψζε ζε φηη αθνξά ηα ηνπηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγσγήο. 

6. Αλάδεημε ηεο ηαπηφηεηαο παξαδνζηαθψλ ηνπίσλ αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. ζηαθηδακπειψλεο 
αηγηάιεηαο, δξπνδάζνο Ξεξνκέξνπ, νξεηλνί βνζθφηνπνη θ.ιπ.). Σε απηφ κπνξεί λα ζπκβάιεη ε 
ελεξγνπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ κέηξσλ γηα δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε αγξνηηθήο βηνπνηθηιφηεηαο. Παξά 
ηε κηθξή νηθνλνκηθή ηνπο εκβέιεηα, ηα κέηξα απηά δξνπλ πνιιαπιαζηαζηηθά ππέξ ηεο ζηήξημεο ηνπ 
αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, ηεο βησζηκφηεηαο ηεο γεσξγίαο, ηνπ νηθν- θαη αγξνηνπξηζκνχ θαη ηνπ «κχζνπ» 
ησλ πξντφλησλ ηαπηφηεηαο 

7. Σηήξημε ηεο ειεχζεξεο ηνπηθήο δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ απφ ηνπο παξαγσγνχο ρσξίο 
ηππνπνίεζε. Η ηππνπνίεζε λσπψλ πξντφλησλ, κνινλφηη κπνξεί λα εκπεξηέρεη θάπνηα ζεηηθά ζηνηρεία 
ππεξάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ παξαγσγψλ, ζηελ νπζία δελ επλνεί ηα βηνινγηθά πξντφληα (θαη 
ζε κεγάιν πνζνζηφ, ηα παξαδνζηαθά) ηα νπνία δελ έρνπλ πάληα ζηαζεξφ, ζρήκα κέγεζνο θ.ιπ.  

 
 
 

Βαζικές προϋποθέζεις για ηο διαηροθικό μονηέλο 
Γηα ηελ πξνψζεζε ελφο αεηθφξνπ πξνηχπνπ θαηαλάισζεο θαη ελφο αγξνδηαηξνθηθνχ κνληέινπ πνπ λα 
ζηεξίδεηαη ζηελ παξαγσγή ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη απαξαίηεηεο νη θαιά νξγαλσκέλεο δξάζεηο ελεκέξσζεο ησλ 
πνιηηψλ – θαηαλαισηψλ. Σε απηέο ηηο δξάζεηο είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ: 

1. Η πξνψζεζε ηεο παξαδνζηαθήο ειιεληθήο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο απαηηεί κείσζε θαηαλάισζεο 
θξέαηνο. Η κείσζε θαηαλάισζεο θξέαηνο έρεη πνιιαπιέο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία, ζηελ ρξήζε 
θπζηθψλ πφξσλ (ηδηαίηεξα ειάηησζε θαηαλάισζεο λεξνχ θαη ελέξγεηαο), ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ 
ζεξκνθεπίνπ. Απνδεζκεχεη κεγάιεο εθηάζεηο φπνπ θαιιηεξγνχληαη δσνηξνθέο (θαιακπφθη, κεδηθή) 
πνπ δαπαλνχλ πφξνπο θαη απνηεινχλ παξαδνζηαθά ηελ νδφ εηζφδνπ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ 
πνηθηιηψλ. Η ηνπνζέηεζε ηνπ θξέαηνο ζηε ζσζηή ζέζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ειιεληθνχ δηαηηνινγίνπ ζα 
έρεη επηπηψζεηο κφλν ζηηο εηζαγσγέο θξέαηνο θαη φρη ζηελ ηνπηθή θηελνηξνθία.   

2. Η δηαηξνθή πνπ βαζίδεηαη ζε πνηνηηθά, αζθαιή θαη ηνπηθά πξντφληα, φπσο θαη ζε πξντφληα 
ηαπηφηεηαο, έρεη έληνλε επνρηθφηεηα. Γεσξγηθά θαη θηελνηξνθηθά πξντφληα, αιηεχκαηα θαη πξντφληα 
πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπιινγή ζηε θχζε, είλαη πάληα πνηνηηθφηεξα θαη αζθαιέζηεξα φηαλ 
θαηαλαιψλνληαη «ζηελ επνρή ηνπο». Η ζηξνθή ηνπ θαηαλαισηή πξνο ηα επνρηθά πξντφληα επίζεο 
ζηεξίδεη ηελ ηνπηθή παξαγσγή θαη πξνβάιεη «κε-εκπνξηθά» πξντφληα φπσο είδε ςαξηψλ ηεο 
ιηκλνζάιαζζαο (π.ρ. γνβηνί, ζπάξνη) πνπ είλαη πνιχ λφζηηκα γηα έλα κφλν κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.  

3. Η ζπλνιηθά αιιαγή ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηψλ απαηηεί εθζηξαηεία ελεκέξσζεο 
γηα ην ζχλνιν ησλ νθειψλ απφ ηελ πξνηίκεζε ζηα ηνπηθά πξντφληα θαη ηα πξντφληα «ηαπηφηεηαο»  κε 
ζπλεξγαζία πνιιψλ θνξέσλ φπσο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, ζρνιεία θ.ιπ. Δηδηθά γηα ηα 
ζρνιεία απηφ πεξηιακβάλεη ηε δηαλνκή φρη απιά ειιεληθψλ αιιά ηνπηθψλ πξντφλησλ, πξσηίζησο 
βηνινγηθψλ. 

4. Βαζηθφ ζηνηρείν αλάδεημεο πξέπεη λα είλαη φρη κφλν ε πνηφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ απηψλ 
αιιά θαη ηα πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε απφ ηελ επηινγή ηνπο: 

-  επηιέγνληαο ηνπηθφ πξντφλ πεξηνξίδνπκε ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, 
-  αγνξάδνληαο ηνπηθφ πξντφλ ή πξντφλ ηαπηφηεηαο εληζρχνπκε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, 
-  αγνξάδνληαο βηνινγηθφ πξντφλ απνηξέπνπκε ηε ρεκηθή ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο,  
-  πξνηηκψληαο πξντφλ απφ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ζπκκεηέρνπκε ζηελ πξνζηαζία ηεο, 
-  ζηεξίδνληαο έλα πξντφλ ηαπηφηεηαο ζπκβάινπκε ζηε δηαηήξεζε γελεηηθνχ πιηθνχ πνπ 

κπνξεί λα απνδεηρηεί πνιχηηκν ζην κέιινλ θ.ν.θ. 
Τέηνηνπ ηχπνπ «ελεξγεηηθφ κάξθεηηλγθ», κπνξεί λα έρεη εληππσζηαθά απνηειέζκαηα. Πξνυπφζεζε 
είλαη ε ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ψζηε λα γίλνπλ επξέσο αλαγλσξίζηκα απφ ηνπο πνιίηεο φια ηα 
ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο θαη ηα αλάινγα ζήκαηα. 


