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ΗΠΕΙΡΟΣ 

 

Χαρακτηριστικά με τα μεγαλύτερα κενά/η μέγιστη δυνατότητα μεταξύ πιθανού και επιθυμητού 

μέλλοντος 

Χαρακτηριστικά Κενά που εντοπίστηκαν/δυνητικές ευκαιρίες 

1. Φυσικό Περιβάλλον 
/Βιοποικιλότητα 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
α) Μεγάλος αριθμός αρωματικών φυτών (5.000): 
τυποποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, 
παραγωγή προϊόντων γάλακτος και κρέατος με ιδιαίτερα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά  
β) Τουριστική ανάπτυξη τεσσάρων εποχών λόγω 
όμορφου φυσικού, ορεινών όγκων και μεγάλης 
ακτογραμμής-Αγροτουρισμός  
γ) Ύπαρξη αμπελουργικών ζωνών 
ΚΕΝΑ 
α) αρνητική επίπτωση της υποβόσκησης στα ορεινά 
βοσκοτόπια κυρίως των γιδοβοσκοτόπων 
β) εξαφάνιση παλιών παραδοσιακών ποικιλιών της 
χλωρίδας 

2. Διακυβέρνηση/συμμετοχή 
πολιτών 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
α) Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 
β) Υποστήριξη των Αγροτών από τις Υπηρεσίες της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
ΚΕΝΑ 
α) Χαρακτηρισμός του μεγαλύτερου ποσοστού των 
εκτάσεων ως δασικές  
β) Αυξημένος αριθμός μικρών εκμεταλλεύσεων  
γ) Συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο νομικό 
πλαίσιο που αφορούν στην ένταξη στα μέτρα του ΠΑΑ  

3. Κλιματική 
αλλαγή/υποβάθμιση 
περιβάλλοντος  

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
α) Τοπικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί που 
εφαρμόζουν την κυκλική οικονομία (εκτροφή, σφαγείο, 
μεταποίηση, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων, 
παραγωγή λιπασμάτων και α υλών ζωοτροφών για ζώα 
συντροφιάς)  
β) Εφαρμογή προγραμμάτων συλλογής νεκρών ζώων 
από την Περιφέρεια Ηπείρου 
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γ) Λειτουργία μονάδων βιοαερίου και εκδήλωση 
ενδιαφέροντος για δημιουργία νέων 
ΚΕΝΑ 
α) αξιοποίηση της αγροτικής γης σε μικρό ποσοστό τα 
τελευταία χρόνια 
β) ελλιπής διαχείριση αποβλήτων πτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων  

4. Βασικά αγαθά/Τρόφιμα  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
α) Μεγάλος αριθμός μεταποιητικών μονάδων 
παραγωγής κρέατος πουλερικών, γαλακτοκομικών 
προϊόντων, προϊόντων αυγών τεμαχισμού κρέατος, 
συσκευασίας –τυποποίησης ιχθύων καθώς και 
συσκευαστηρίων μελιού και οπωροκηπευτικών  
β) καταχώριση ηπειρωτικών προϊόντων ως ΠΟΠ/ΠΓΕ και 
θέσπιση νόμων για την προάσπιση τους.  
γ) Ίδρυση μικρών Μεταποιητικών Μονάδων 
(τυποποίησης αρωματικών φυτών, μελιού και 
οινοποιητικών μονάδων και παραγωγής αποσταγμάτων 
κυρίως) στο πλαίσιο του LEADER 
δ) Ίδρυση ομάδων παραγωγών γάλακτος και βόειου 
κρέατος  
ΚΕΝΑ  
α) μη ένταξη των μικρών σφαγείων ορεινών  περιοχών 
στο μέτρο της μεταποίησης  
β) μη ύπαρξη αγορά παραγωγών για την απευθείας 
διάθεση των προϊόντων τους  χωρίς μεσάζοντες  
γ) έλλειψη γνώσης των τοπικών προϊόντων κάθε 
περιοχής  από το καταναλωτικό κοινό 
δ) μη ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου για την κατακύρωση 
του ελληνικού μελιού και την προστασία του από 
«ελληνοποιήσεις» 

5. Δημογραφικές μεταβολές  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
α) Προγράμματα Νέων Αγροτών  
ΚΕΝΑ 
α) έλλειψη υποδομών στα χωριά όπως σπιτιών προς 
κατοίκιση, σχολείων, αγροτικών δρόμων, κέντρων 
υγείας, ευρωζωνικής σύνδεσης,  
β) Μικρό πριμ 1ης εγκατάστασης σε αγροτικές περιοχές  

6. Υποδομές/υπηρεσίες  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
α) Υφιστάμενες  ομβροδεξαμενές  
β) ολοκλήρωση του έργου ΣΔ/Τ RuralBroadband-
Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές «Λευκές 
περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας» της Κοινωνίας της 
πληροφορίας ΑΕ. (Ζαγόρι). 
ΚΕΝΑ  
α) έλλειψη υποδομών στις αγροτικές περιοχές: 
ευρωζωνικής σύνδεσης (σε ορισμένες), φωτοβολταϊκών 
πάρκων, δικτύου ύδρευσης και παροχής ρεύματος για 
απομακρυσμένες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 



7. Ψηφιακές και 
τεχνολογικές αλλαγές  

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
α ) ανάπτυξη ψηφιακού εμπορίου και ευκαιρίες για 
ηλεκτρονικό επιχειρείν  

 

 

 

Πώς μπορούν να καλυφθούν αυτά τα κενά/να επιτευχθούν οι δυνατότητες; Απαραίτητες 

προϋποθέσεις/απαιτούμενες δράσεις 

Απαραίτητες προϋποθέσεις 

1α)  Διαμόρφωση εκ νέου των βοσκοτόπων και θέσπιση κινήτρων εγκατάστασης νέων 
αιγοτροφικών εκμεταλλεύσεων. 
2β)  Έρευνα και αναβίωση των παλιών παραδοσιακών ποικιλιών 
 

2α)Τροποποίηση νομοθετικού πλαισίου  σχετικά με τις χρήσεις γης που θα επηρεάσει θετικά 
την διαδικασία αδειοδότησης των εκμεταλλεύσεων, την αγροτική οδοποιία, την 
παραχώρηση δασικών εκτάσεων- Κατάρτιση δασικών χαρτών 
2β)  Απόκτηση  Συμβουλευτικού ρόλου των Υπηρεσιών των ΟΤΑ  
3γ)  Απλούστευση διαδικασιών και δυνατότητα ταυτόχρονης υποβολής φακέλου ένταξης για 
Νέος Αγρότης και Σχεδίου Βελτίωσης και χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων  

3α) σύνδεση εκτροφής ζώων με την καλλιέργεια εκτάσεων  
3β) χορήγηση μεγάλου ποσοστού επιδότησης σε επενδυτικά σχέδια κατασκευής μονάδων 
λιπασματοποίησης και βιοαερίου 

4α) δημιουργία νομοθετικού πλαισίου έγκρισης σφαγείων μικρής δυναμικότητας σε ορεινές 
περιοχές και ακολούθως δυνατότητα ένταξης της κατασκευής τους στο μέτρο της 
μεταποίησης. 
4β) δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για την δημιουργία αγοράς παραγωγών 
4γ ) καμπάνια δημοσιότητας των τοπικών προϊόντων στο ελληνικό αλλά και διεθνές κοινό και 
εισαγωγή μαθήματος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σχετικού με την παραγωγή και 
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων 

5α) παραχώρηση δημόσιων κτιρίων, κατασκευή δρόμων 
5β) αύξηση του πριμ 1ης εγκατάστασης σε αγροτικές περιοχές 

 

Εμπνευσμένη ιστορία: 

Αγελαδοτρόφος βιολογικής εκτροφής, πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός, με εκμετάλλευση στο 
Ορεινό Ξηρόβαλτο Πωγωνίου της ΠΕ Ιωαννίνων : 
Τα  ζώα του σφάζονται σε σφαγείο τρίτου που απέχει περίπου 50 km από τη μονάδα του, 
πιστοποιημένο για βιολογική σφαγή, στη συνέχεια συσκευάζονται σε τυποποιητήριο του 
λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (άλλα 60km μακριά) με ετικέτα με το όνομα της φάρμας του και 
πιστοποίηση AGROCERT. 
Πρόθεση του είναι η τυποποίηση του κρέατός του σε δική του εγκατάσταση ή σε εγκατάσταση 
που θα ιδρύσει σε συνεργασία με άλλους κτηνοτρόφους (ομάδα παραγωγών)  

 


