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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος (1/4)

Στοιχεία απασχόλησης ανά τομέα (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) -> Χαμηλό ποσοστό απασχόλησης 
στον πρωτογενή στην περιοχή

 Παρά το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης ο πρωτογενής τομέας χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη δυναμικών 
κλάδων, όπως (π.χ.): διάφοροι κλάδοι σε τοπικό επίπεδο, η ελαιοκαλλιέργεια, η ιχθυοκαλλιέργεια, η αλιεία 
και η κτηνοτροφία, με πολλούς από αυτούς να αναπτύσσουν σημαντική εξωστρέφεια στις αγορές και να 
παράγουν αναγνωρίσιμα αγροτικά προϊόντα, πολλές φορές μοναδικής αξίας. Η δραστηριότητα των κλάδων 
αυτών διαφοροποιείται σημαντικά από περιοχή σε περιοχή δημιουργώντας έτσι χωρικές ενότητες με 
ξεχωριστή φυσιογνωμία και ταυτότητα, αλλά και με διαφορετικές αναπτυξιακές ανάγκες, δυνατότητες και 
προοπτικές. 



ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος (2/4)

Στοιχεία χρήσης γης – αριθμού και είδους εκμεταλλεύσεων :  

 Η χρησιμοποιούμενη γη αποτελεί περίπου το x% της συνολικής έκτασης της περιοχής παρέμβασης και 
περιλαμβάνει yyyy εκμεταλλεύσεις με τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών να είναι αμιγώς γεωργικές (π.χ. 85 
%). Παρά το μεγάλο αριθμό όμως των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων η έκταση που αυτές 
καταλαμβάνουν είναι αρκετά μικρή (π.χ. 30% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γης), με το μέσο μέγεθος 
ανά εκμετάλλευση να ανέρχεται σε μόλις 13 στρέμματα. Το τελευταίο αποτελεί ένα από τα κυριότερα 
προβλήματα του αγροτικού τομέα Σχολιασμός τι  είναι το υπόλοιπο κτηνοτροφία

 Οι αρδευόμενες εκτάσεις στην περιοχή εφαρμογής αποτελούν επίσης το αε% της γεωργικής έκτασης, 
ποσοστό οριακό υψηλότερο από το αντίστοιχο της περιφέρειας αλλά εξαιρετικά χαμηλότερο από το 
αντίστοιχο της χώρας . Πρόβλημα έλλειψη δικτύων , έλλειψη ταμιευτήρων , κατάσταση υδάτων 
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Στοιχεία χρήσης γης – αριθμού και είδους εκμεταλλεύσεων και παραγόμενων προϊόντων:  

 Ιδιαίτερα αυξημένο είναι το ποσοστό των εκτάσεων σε αγρανάπαυση (εα%) σε σχέση με αυτό της περιφέρειας και 
της χώρας (αναφορά σε αντίστοιχα ποσοστά).  Η διαδικασία διακοπής καλλιέργειας, για συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο ακολουθείται από πολλούς γεωργούς, λόγω των μεγάλων οφελών που αυτή προσφέρει στο χώμα και στην 
ποιότητα της καλλιέργειας. Το πολύ υψηλό ποσοστό όμως που εμφανίζεται στην περιοχή, φαίνεται να υποδηλώνει 
το πολύ χαμηλό ενδιαφέρον του τοπικού πληθυσμού για τις αγροτικές δραστηριότητες. Αγρανάπαυση λόγω 
συμμετοχής σε αγροπεριβαλλοντικά , λόγω απουσίας ενδιαφέροντος , συζητήθηκε στη διαβούλευση  

 Σημειώνεται ότι x από τα προϊόντα που παράγονται στην περιοχή παρέμβασης έχουν λάβει χαρακτηρισμούς 
ΠΟΠ/ΠΓΕ και αξιοποιούνται εμπορικά y από αυτούς Σύνηθες πρόβλημα να θεωρούμαι πλεονέκτημα ΑΛΛΑ  
υπάρχει επαρκής παραγωγή ;

 Η ΧΧΧΧΧΧ  δραστηριότητα  εμφανίζει αρκετές δυνατότητες ενώ δείχνει να έχει ανοδικές τάσεις στην πορεία των 
χρόνων. Παρόλα αυτά θα πρέπει να δοθεί προσοχή στον τομέα καθώς οι αυξημένες τιμές λόγω της ενεργειακής 
κρίσης, οδηγούν σε πολύ υψηλό κόστος διατήρησης των ζώων Διαχρονικά στοιχεία τεκμηρίωσης  
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Ανάλυση δευτερογενούς τομέα - μεταποίησης:  

 Ο δευτερογενής τομέας απασχολεί το xx% του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης ενώ κυρίαρχη δραστηριότητα αυτού αποτελεί 
η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων  Τεκμηρίωση ;;;;

 Oι μεταποιητικές μονάδες περιλαμβάνουν μονάδες επεξεργασίας διάφορα τοπικά προϊόντα, αναψυκτικών,  ποτών, γάλακτος, 
τυριού, οίνου, ελιών καθώς και προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ενώ χαρακτηρίζονται από αυξημένο κόστος παραγωγής 
και διανομής (ιδιαίτερα μετά την ενεργειακή κρίση), χαμηλή παραγωγικότητα, μικρό βαθμό εκμηχάνισης της παραγωγής, 
παραδοσιακούς τρόπους οργάνωσης και έλλειψη εξειδίκευσης Πως τεκμηριώνονται ; Μελέτη συζήτηση , διαβούλευση ;;;

 Παρά τη δυναμική που παρουσιάζει η περιοχή παρέμβασης στην επάρκεια και στην υψηλή ποιότητα πρώτων υλών που μπορούν 
να στηρίζουν μονάδες αγροδιατροφής αλλά και να υποστηρίξουν τις πολιτικές της Πράσινης Συμφωνίας (Από το αγρόκτημα στο 
Πιάτο κλπ) Ποιο τμήμα της F2F 

 Σε ότι αφορά τις υποδομές, παρατηρούνται ελλείψεις των επιχειρήσεων του τομέα σε ότι αφορά την προσβασιμότητα ΑμεΑ, τις 
συνθήκες υγιεινής, την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, τη διαχείριση αποβλήτων, την αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών/καινοτομιών στις παραγωγικές διαδικασίες κ.α). Τεκμηρίωση  που προκύπτουν, βγήκε από διαβούλευση ;;;;  τι 
εννοούμε οι συνθήκες υγιεινής και η πρόσβαση σε ΑΜΕΑ ;;;

 Οι βασικότερες αιτίες είναι ο περιορισμός στις μεταφορές και στα δίκτυα διανομής λόγω της υγειονομικής κρίσης που επηρεάζει 
άμεσα και τις εξαγωγές, ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία και οι σοβαρές επιπτώσεις του στις διεθνείς αγορές (σοβαρές 
ελλείψεις βασικών προϊόντων όπως το ηλιέλαιο, σιτάρι κ.α) Σχετίζεται με την τοπική οικονομία
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 Ευκαιρία αποτελεί η κυκλική οικονομία και η βιοοικονομία, με βασική φιλοσοφία τη μετάβαση προς κυκλικά 
συστήματα στην παραγωγή και την κατανάλωση, έτσι ώστε κάθε προϊόν να μπορεί να επαναχρησιμοποιείται 
πολλές φορές, επεκτείνοντας το χρόνο ζωής του, ενώ παράλληλα τα υπολείμματα ή τα υποπροϊόντα που 
προκύπτουν από τη βασική παραγωγή του, να μπορούν να μετατρέπονται σε  προϊόντα προστιθέμενης αξίας 
(τρόφιμα, ζωοτροφές, βιο-προϊόντα, βιο-ενέργεια κ.α.), ελαχιστοποιώντας έτσι τα απόβλητα και 
εξοικονομώντας πόρους. Η κυκλική οικονομία, σε συνδυασμό με την ύπαρξη σημαντικών αποτελεσμάτων 
έρευνας και ανάπτυξης των τελευταίων ετών (γεωργία ακριβείας, νέα προϊόντα, νέες διαδικασίες 
παραγωγής, νέες συσκευασίες κλπ.), αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας που αποτελεί βασικό στόχο της ΕΕ έως το 2050. Τι γίνεται στην περιοχή παρέμβασης  
συγκεκριμένα ;;;; Κτηνοτροφικά απόβλητα , παραπροϊόντα παραγωγής ,

 Διαφαίνεται ότι η διάρκεια της βλαστικής περιόδου πρόκειται να αυξηθεί, ο κίνδυνος από τους παγετούς θα 
μειωθεί, ενώ είναι πιθανόν να υπάρξει δυνατότητα ανάπτυξης νέων καλλιεργειών που ενδεχομένως να μην 
ευδοκιμούσαν έως τώρα στην περιοχή. Πολύ Σωστά αλλά θα μπορούσε να τεκμηριωθεί από την Μελέτη 
Προσαρμογής στη Κλιματική Αλλαγή της οικείας Περιφέρειας 
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 Οι ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές πολιτικές της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 
(ενδεικτικά: Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές, Πράσινη Συμφωνία, SDGs, Πράσινη Βίβλος 
για την Αγροτική Ανάπτυξη, ΚΑΠ κλπ) αλλά και οι νέοι θεσμοί (ολοκληρωμένα πολυλειτουργικά 
αγροκτήματα, οικοτεχνία, αγορά αγροτών, έξυπνα χωριά) και στόχοι (στόχος ΕΕ: 25% της παραγωγής έως το 
2050), θέτουν την αγροδιατροφή ως βασικό πυλώνα και προϋπόθεση, για την επίλυση βασικών και πολύ 
σημαντικών προβλημάτων (υγεία, κλιματική αλλαγή, δημογραφικό πρόβλημα, οικονομία κ.α), ενώ 
παράλληλα στοχεύουν στην ενσωμάτωση αειφόρων πρακτικών σε όλους τους κλάδους, μέσω της σύνδεσης 
της αγροδιατροφής με τον τουρισμό, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την καινοτομία.  Πολύ γενικό όλα μαζί 
;;; Χαρακτηριστικό γεγονός αποτελούν άλλωστε και οι αυξημένοι χρηματοδοτικοί πόροι από το ΕΣΠΑ, το ΣΣ 
ΚΑΠ, τον αναπτυξιακό νόμο, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κλπ σε ότι αφορά τον τομέα της 
μεταποίησης και της αγροδιατροφής
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Εξωτερικό περιβάλλον

 Ακόμα, η γνώση, η καινοτομία και η εκπαίδευση μπαίνουν σε μεγαλύτερη προτεραιότητα. Η στοχευμένη 
εκπαίδευση και κατάρτιση των κατοίκων των αγροτικών περιοχών και η σύνδεση της παραγωγής με την 
επιστημονική γνώση και τεχνολογία θα συμβάλλουν με θετικό τρόπο στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα 
και είναι περισσότερο απαραίτητες από ποτέ, δεδομένου των ραγδαίων εξελίξεων των τελευταίων χρόνων. 
Προτεραιότητα στην κατάρτιση θα πρέπει να δοθεί σε θέματα καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών με 
έμφαση στις παραγωγικές διαδικασίες, σε  θέματα που αφορούν  το περιβάλλον, την υγιεινή ζωή και 
διατροφή, σε θέματα επιχειρηματικής εξωστρέφειας ενώ παράλληλα θα πρέπει να ενισχυθεί η ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση του αγροτικού πληθυσμού σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα. Δεν αφορά την 
SWOT

 Σε ότι αφορά το περιβάλλον, η γεωργία και η κτηνοτροφία είναι υπεύθυνες σε αρκετά μεγάλο βαθμό για την 
έκλυση αερίων του θερμοκηπίου και για την επιβάρυνση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων με νιτρικά 
και άλλες βλαβερές ουσίες για τον άνθρωπο , τα ζώα και τα φυτά (συνθετικά λιπάσματα, φυτοφάρμακα, 
αντιβιοτικά κλπ). Τι ισχύει στην περιοχή ;;;;;;; Υπάρχει συζήτη με την ΔΑΟΚ , κατάσταση υδάτων αναφορά σε  
οικείο ΣΔΛΑΑ 
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(S) Δυνατά Σημεία της Περιοχής

1. Εμβληματικά προϊόντα της Περιοχής ως παράδειγμα τοπικής συνεργατικής επιχειρηματικότητας.

2. Χαρακτηρισμένα προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ

3. Επαρκής παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων του αγροκτηνοτροφικού τομέα (αναφορά σε προϊόντα) 
που μπορεί να υποστηρίξει τις πολιτικές της Πράσινης Συμφωνίας (Από το αγρόκτημα στο πιάτο κλπ).;;;;;;

4. Σημαντική παράδοση ;;;; ( μόνο αν προκύπτει από αριθμούς ) σε συγκεκριμένους κλάδους (π.χ. 

5. Ύπαρξη ισχυρού φορέα εκμετάλλευσης και προώθησης τοπικών προϊόντων με ισχυρή εξωστρέφεια

6. Ήπιες κλιματολογικές συνθήκες και εύφορη γη ( μόνο αν έχει τεκμηριωθεί )

7. Επαρκές και αξιοποιήσιμο υδάτινο δυναμικό στην περιοχή Αντίφαση με ανάλυση  
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(W) Αδύνατα Σημεία

1. Χαμηλός βαθμός μεταποίησης/ τυποποίησης των τοπικών παραγόμενων αγροτικών/ κτηνοτροφικών προϊόντων κυρίως στους τομείς….

2. Χαμηλός βαθμός ανάπτυξης νέων προϊόντων και υποπροϊόντων από τα βασικά αγροτικά προϊόντα της περιοχής (αναφορά σε συγκεκριμένα προϊόντα)

3. Χαμηλός βαθμός μεταποίησης (συγκεκριμένων) προϊόντων  και έλλειψη ανάπτυξης υποπροϊόντων αυτών

4. Σημαντικές ελλείψεις των επιχειρήσεων αναφορικά με τις κτιριακές υποδομές (προσβασιμότητα ΑμεΑ, συνθήκες υγιεινής, εξοικονόμιση ενέργειας και 
νερού και διαχείριση αποβλήτων), την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών/καινοτομιών στις παραγωγικές διαδικασίες  και  τη λήψη πιστοποίησεων.

5. Χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και έλλειψη εξειδίκευσης στους απασχολούμενους στη γεωργία που επιδρά στην ποιότητα των παραγόμενων 
προϊόντων

6. Χαμηλή κατάρτιση και εξειδίκευση των απασχολούμενων στον δευτερογενή τομέα ειδικά σε θέματα χρήσης νέων τεχνολογιών στις παραγωγικές 
διαδικασίες, σε θέματα υγιεινής διατροφής και θέματα μάρκετινγκ και προώθησης αγροτικών προϊόντων

7. Έλλειψη περιβαλλοντικής κουλτούρας (θέματα κυκλικής οικονομίας, μείωση χρήσης φυτοφαρμάκων, ορθή απόρριψη αποβλήτων) στους 
απασχολούμενους στον τομέα της μεταποίησης - αγροδιατροφής

8. Χαμηλός βαθμός εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και ελλιπής προβολή/προώθησης των τοπικών προϊόντων.

9. Χαμηλό ποσοστό απασχόλησης εργατικού και επιστημονικού δυναμικού στον τομέα της  μεταποίησης/αγροδιατροφής καθώς και έλλειψη 
εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

10. Χαμηλό ποσοστό καλλιεργούμενης γης, μεγάλος αριθμός εκμεταλλεύσεων μικρού μεγέθους με παραδοσιακές μορφές οργάνωσης και έλλειψη 
καινοτομίας στην αγροτική παραγωγή.

11. Ο απομακρυσμένος χαρακτήρας της περιοχής που δημιουργεί αυξημένο κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων.
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(Ο) Ευκαιρίες

1. "Η ανάδειξη του ρόλου της αγροδιατροφής καθώς και η ενσωμάτωση αειφόρων πρακτικών για τον κλάδο σε όλες 
τις εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές πολιτικές (ενδεικτικά: Long Term Rural Vision, Πράσινη Συμφωνία, SDGs, 
Πράσινη Βίβλος για την Αγροτική Ανάπτυξη, ΚΑΠ κλπ). « ΌΛΑ ΜΑΖΙ ΠΟΙΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ»

2. Η αυξημένη βαρύτητα που αποδίδει η Ε.Ε. στο μέλλον των αγροτικών περιοχών και την επίλυση του δημογραφικού 
προβλήματος που αντιμετωπίζουν.

3. Ο στόχος και η επιταγή της ΕΕ για αύξηση των εκτάσεων βιολογικής καλλιέργειας (25% της παραγωγής)  f2f 

4. Η αξιοποίηση των νέων θεσμών όπως τα ολοκληρωμένα πολυλειτουργικά αγροκτήματα, η οικοτεχνία, η αγορά 
αγροτών κλπ.)

5. Οι σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις για τοπικά, υγιεινά, αγνά, περιβαλλοντικά υπεύθυνα, καινοτόμα, υψηλής 
ποιότητας και διατροφικής αξίας τυποποιημένα προϊόντα αγροδιατροφής. Τεκμηριωση ;;;;

6. Οι αυξημένοι χρηματοδοτικοί πόροι και χρηματοδότηση δράσεων από το ΕΣΠΑ, το ΣΣ ΚΑΠ, τον αναπτυξιακό νόμο, 
το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κλπ.

7. Η ύπαρξη σημαντικών αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης στον αγροδιατροφικό τομέα (νέα προϊόντα, νέες 
διαδικασίες παραγωγής, νέες συσκευασίες κλπ.). Έχει γίνει αναφορά στο κείμενο ;;;;;
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(Τ) Απειλές

1. Η κλιματική αλλαγή επιφέρει απρόσμενες και μη ελεγχόμενες καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν το ύψος 
της παραγωγής και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

2. Το αυξημένο κόστος παραγωγής, τυποποίησης και μεταφοράς των αγροτικών προϊόντων λόγω της 
ενεργειακής κρίσης.

3. Η αύξηση του μεριδίου αγοράς των supermarkets, η τοποθέτηση εισαγόμενων προϊόντων στο ράφι και η 
μειωμένης διαπραγματευτική δύναμη των τοπικών επιχειρήσεων απέναντι στα δίκτυα διανομής.

4. Η ύπαρξη υποκατάστατων, φθηνότερων προϊόντων και η συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των 
καταναλωτών.

5. Η ανεξέλεγκτη βόσκηση η οποία δύναται να επηρεάσει την αγροτική παραγωγή. Αδυναμία

6. Η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και η τάση εγκατάλειψης των αγροτικών δραστηριοτήτων. Αδυναμία 

7. Ο κίνδυνος συρρίκνωσης των κοπαδιών εξαιτίας του αυξημένου κόστους διατήρησής τους (διατροφή, 
περίθαλψη, μεταφορά κλπ.). ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: S-O (ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ-ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ)

S-O S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 %

O1 1,0 0,3 1,0 1,0 0,3 51,43%

O2 0,3 1,0 0,6 0,3 31,43%

O3 0,6 1,0 1,0 0,3 0,3 45,71%

O4 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 25,71%

O5 0,6 1,0 1,0 0,3 41,43%

O6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,3 0,3 80,00%

O7 0,6 0,6 1,0 1,0 0,6 0,6 62,86%

% 58,57% 68,57% 90,00% 64,29% 31,43% 4,29% 21,43% 48,37%
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S (ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ)



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: W-O (AΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ-ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ)

W-O W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 %

O1 0,30 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 1,00 0,30 0,30 0,30 47,27%

O2 1,00 1,00 0,30 1,00 1,00 39,09%

O3 0,30 0,30 0,30 1,00 1,00 0,30 1,00 0,60 43,64%

O4 0,30 0,30 0,30 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 24,55%

O5 1,00 1,00 0,30 1,00 0,30 0,60 0,60 1,00 0,60 58,18%

O6 1,00 1,00 1,00 1,00 0,30 0,30 1,00 1,00 0,30 0,30 65,45%

O7 0,60 1,00 0,30 0,60 0,30 0,60 0,30 0,30 36,36%

% 50,00% 60,00% 40,00% 60,00% 58,57% 52,86% 64,29% 37,14% 40,00% 27,14% 4,29% 44,94%

W (ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ)
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