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Απαίτηση 1η: 

• H αύξηση του πληθυσμού της Γής και η αυξημένη 
ανάγκη για τρόφιμα. 

• H αύξηση του βιοτικού επιπέδου  των  κατοίκων 
της γης και η αύξηση των αναγκών σε τρόφιμα. 



• Η μείωση και εξάντληση των φυσικών 
πόρων 

• Η ανεξέλεγκτες ανθρώπινες παρεμβάσεις 
στην ισορροπία της φύσης για λόγους 
κοντόφθαλμα οικονομικούς. 

Απαίτηση 2η: 



• H κλιματική αλλαγή. 

 

 

Απαίτηση 3η: 



Το αποτέλεσμα!!! 

•  Η έλλειψη τροφίμων 

• Το ανελαστικό αγαθό του ανθρώπου και 
όλων των ζωντανών οργανισμών 

• Το αγαθό που καθορίζει την υγεία και την 
ποιότητα της ζωής 

• Το οποίο πολλοί το θεωρούμε δεδομένο 
αλλά δυστυχώς δεν είναι.  

• Τα 2/3 πεινούν 



Κ.Α.Π. 
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ 

•Εξασφάλιση εισοδήματος σε όλους τους 
εμπλεκόμενους κλάδους 

•Τα μεγάλα ζητούμενα!!!!! 

•Η προστασία του περιβάλλοντος 

•Η αποτροπή της κλιματικής αλλαγής 

•Η ασφάλεια και η ποιότητα των 
παραγόμενων προϊόντων 

•Η Εδαφική συνοχή 

 

Απαίτηση 5η: 



Απαίτηση της Κ.Α.Π 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ και ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  

Ήλιου- Αέρα- Γεωργίας  

χωρίς επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος!!!! 

Απαίτηση 5η: 



Η νέες  απαιτήσεις για τα τρόφιμα 
χαρακτηρίζονται από: 

•Στροφή στην ποιοτική παραγωγή με την 
εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων 
διαχείρισης. 

•Την ολιστική προσέγγιση «από το χωράφι στο 
τραπέζι» της  ασφάλειας των τροφίμων. 

•Την παραγωγή τροφίμων με χαμηλό η μηδενικό 
ενεργειακό αποτύπωμα (τοπικά) 

Απαίτηση 6η: 



Διατροφή και οικονομία 

• Ο αγροτοδιατροφικός τομέας, και τα τοπικά 
προϊόντα του μπορεί να αποτελέσει ένα 
σημαντικό μέσο προβολής του τόπου μας  

• Μπορεί να διαφοροποιήσει και να εμπλουτίσει 
το τουριστικό προϊόν. 

• Η σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον 
τουρισμό αποτελεί μονόδρομο και στοίχημα 

 

Απαίτηση 7η: 



Επομένως: 
Οι παραγωγικοί τομείς της οικονομίας της Κρήτης πρέπει 

να προσαρμοστούν στα σύγχρονα κοινωνικά και 
οικονομικά δεδομένα 

Ξεκίνημα Ανάποδα 

• Τι θέλει η αγορά και ο καταναλωτής; 

«Το καλύτερο προϊόν και υπηρεσία στην 
καλύτερη τιμή, στην καλύτερη θέση, τώρα.» 

• Εμείς πρέπει να βγάλομε προϊόντα και να 
παρέχουμε υπηρεσίες: 

«Καλής ποιότητας, στην καλύτερη δυνατή τιμή» 

Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς έξυπνη 
εξειδίκευση 

 



 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
 

Η Κρήτη να γίνει υπόδειγμα βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης με την 
μετατροπή της σε νησί των «πράσινων» προϊόντων και 
υπηρεσιών, τα οποία θα ικανοποιούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 
της αγοράς και των καταναλωτών και θα διασφαλίζουν την 
αξιοπρεπή και ποιοτική διαβίωση των κατοίκων της Κρήτης.  

Με: 
• την προώθηση της ολοκληρωμένης αειφόρου διαχείρισης της 

παραγωγής,  
• την ενίσχυση του brand name του νησιού ως προορισμό που 

παράγει «πράσινα» και ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες. 
• με ταυτόχρονο σεβασμό στην παράδοση και στον πολιτισμό.  
• Με σύνδεση των τομέων της οικονομίας για τον σκοπό αυτό. 
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Απαίτηση 8η: 



ΔΟΜΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

      Για την καλύτερη εφαρμογή του Σχεδίου 

      οι δράσεις του  έχουν χωριστεί σε δύο τομείς:  

1. Παραγωγή προϊόντων και διαχείριση φυσικών  
πόρων (συμπεριλαμβάνει την φυτική και ζωική 
παραγωγή, την αλιεία και τους φυσικούς πόρους) 

2. Κρητική Διατροφή (καινοτόμο) 
(συμπεριλαμβάνει την Κρητική Κουζίνα, τον 
πολιτισμό, την παράδοση και τον γαστρονομικό 
τουρισμό, τα οποία στηρίζονται στην ουσία στα 
προϊόντα και τη δράση του πρωτογενή τομέα).  
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Η οικονομία της Κρήτης 
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Η  Κρήτη μοιάζει με  ένα σάντουιτς 



Οι μεγάλες αντιστάσεις -Αντιμετώπιση 

• Δεν υπάρχει ή όπου υπάρχει δεν αξιοποιείται 
η μεταποίηση η τυποποίηση και η προώθηση 
των ντόπιων προϊόντων. 

• Η Κρήτη έχει ένα μεγάλο brand name αλλά 
δεν υπάρχει branding. 

 

 



Φυτική  

παραγωγή 
Ζωϊκή  

παραγωγή 

Τριτογενής τομέας 
Μεταποίηση 

Περιβάλλον, 

Φυσικοί πόροι 

Έρευνα 

καινοτομία 

Υφιστάμενη 
κατάσταση 

Το πρόβλημα 



περιβάλλον 

Φυτική  

παραγωγή 
Ζωϊκή  

παραγωγή 

Τριτογενής τομέας 

Μετα- 

ποίηση 
Περιβάλλον, 

Φυσικοί πόροι 

Έρευνα καινοτομία 

Έξυπνη εξειδίκευση 

Η λύση 



Έξυπνη εξειδίκευση σε όλη την 
αλυσίδα παραγωγής για προσαρμογή 

στις απαιτήσεις 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΞΥΠΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

BRANDING 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Συνθήκες 
•Προστασία 
περιβάλλοντος 
•Αποτροπή 
κλιματικής 
αλλαγής 
•Χαμηλό 
ενεργειακό 
αποτύπωμα 
 



Έξυπνη εξειδίκευση σε όλη την αλυσίδα  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΤΩΝ 
ΚΑΙ ΖΩΩΝ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  

ΕΚΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ 

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΑΞΙΑΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΔΙΚΤΥΟ- 
MARKETING 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΔΙΚΤΥΟ-MARKETING 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 
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Στους επιμέρους συντελεστές που καθορίζουν 
την διαδικασία από το χωράφι μέχρι το 
τραπέζι 

1.Ανθρώπινοι πόροι 

2.Ορθολογική Αξιοποίηση πόρων και υποδομών  

3.Διαχείριση και παραγωγή των προϊόντων  

4.Επεξεργασία, συσκευασία, τυποποίηση, 
ιχνηλασιμότητα και έλεγχος της αγοράς 

5.Ταυτοποίηση, προβολή και προώθηση των 
προϊόντων.  

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ μέσα και  από  έρευνα και 
καινοτομία 
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• Δια βίου εκπαίδευσης- ενημέρωσης όλων που εμπλέκονται 
στον Αγροτοδιατροφικό τομέα και τους συναφείς με αυτόν 

• Διαρκής ενημέρωση για την σημασία της Κρητικής 
Διατροφής στην υγεία με στόχο την υιοθέτησή της ως 
υγιεινό πρότυπο διατροφής  

• Εξειδίκευση επαγγελματιών εστίασης στην Κρητική Κουζίνα, 
την χρήση τοπικών προϊόντων & ανάπτυξη υπηρεσιών 
γαστρονομικού τουρισμού 
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Δράσεις για τους ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 



• Ανάδειξη της Κρητικής Διατροφής και του Κρητικού Διατροφικού 
Πολιτισμού ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά 
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Δράσεις στον  πολιτισμό του  
αγροτοδιατροφικου τομέα 



• Αξιοποίηση & ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων 
της Κρήτης (νερό, βοσκοτόπων, χλωρίδας, πανίδας κλπ) 

• Προστασία των φυσικών πόρων  

• Ενημέρωση, καταγραφή & παρακολούθηση φαινομένων & 
δεδομένων 
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Δράσεις για τους ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 



• Ανάπτυξη και αξιοποίηση υφιστάμενων συστημάτων 
παραγωγής προϊόντων ποιότητας, βασισμένων στα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου 

 

• Παραγωγή διαφοροποιημένων  προϊόντων που ζητά η 
αγορά και η κοινωνία  

 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης 
διαχείρισης της ποιοτικής τοπικής παραγωγής  
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Δράσεις για την ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 



• Ανάπτυξη και Προώθηση συστημάτων ορθολογικής 
διαχείρισης των βοσκοτόπων 

• Ανάπτυξη, προώθηση & προσαρμογή των συστημάτων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης στην βιολογική παραγωγή & 
στην παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ & ΠΓΕ 

• Εξυγίανση, αναβάθμιση & αξιοποίηση του γενετικού υλικού, 
φυτικού & ζωικού, στις εκμεταλλεύσεις της Κρήτης 

 

 Μεταποίηση & τυποποίηση προϊόντων του 
αγροτοδιατροφικού τομέα  

 Συντήρηση, μεταφορά & διανομή των προϊόντων 
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Δράσεις για την ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 



 

• Ανάπτυξη συστημάτων άμεσης αντιμετώπισης 
προβλημάτων στην διαδικασία από την παραγωγή μέχρι 
την κατανάλωση των προϊόντων του αγροτοδιατροφικού 
τομέα 

 

• Απλοποίηση των συστημάτων ελέγχου στην διαδικασία απ’ 
την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση των προϊόντων 

 

• Αξιοποίηση των προϊόντων της φυτικής παραγωγής στην 
ζωική παραγωγή 

 

• Σύνδεση της φυτικής με την ζωική παραγωγή και τους 
βοσκοτόπους 
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Δράσεις για την ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 



• Αξιοποίηση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών & 
άλλων τεχνολογιών για την καταγραφή αλλά & την 
αντιμετώπιση νοσολογικών προβλημάτων στην παραγωγή 

 

• Ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής, σήμανσης & 
ιχνηλασιμότητας προϊόντων με χαμηλό ενεργειακό 
αποτύπωμα 

 

• Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την αξιοποίηση των 
αποβλήτων, των ανανεώσεων πηγών ενέργειας & την 
παραγωγή κομπόστ.  
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Δράσεις για την ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 



• παρακολούθηση και καταγραφή των μετεωρολογικών & 
κλιματικών αλλαγών που επηρεάζουν την παραγωγή των 
προϊόντων 

• την παραγωγή, την διαχείριση, την επεξεργασία, την 
τυποποίηση & την διανομή των προϊόντων 

• την εξοικονόμηση νερού & γενικά των φυσικών πόρων 

• την τήρηση της ιχνηλασιμότητας από το χωράφι μέχρι το 
τραπέζι 

• την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών αλλαγών & των 
επιπτώσεών τους στην διαδικασία παραγωγής 

• την παρακολούθηση των αλλαγών της βιοποικιλότητας 
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Δράσεις για την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 



Πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες τις 
παραμέτρους της παγκοσμιοποίησης 

• Εμείς αφήσαμε την παγκοσμιοποίηση της 
αγοράς και μας άλωσε αντί να την 
εκμεταλλευτούμε. 



 Ανάπτυξη και Προώθηση συστημάτων πιστοποίησης & 
ταυτοποίησης των κρητικών προϊόντων σε όλα τα στάδια 
(απ’ το χωράφι στο τραπέζι) 

Καινοτόμα Αξιοποίηση του διαδικτύου και όλων των 
σύγχρονων μέσων & τεχνικών (ιστοσελίδες, portal, blog, 
social media, internet marketing κλπ) για την προβολή των 
προϊόντων του αγροτοδιατροφικού τομέα  

Σύνδεση των ηθών, εθίμων, ιστορίας, βιοποικιλότητας και 
τοπικών συνθηκών με τα τοπικά προϊόντα της Κρήτης 
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Δράσεις για την ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 



marketing Περιοχής 

• σύνδεση της  περιοχής και των προϊόντων της με την 
ιστορία του προϊόντος και  µε µια μοναδική εμπειρία 
στην αντίληψη του καταναλωτή, όπου αξιοποιείται η 
τοπική προέλευση των προϊόντων για την προώθησή 
τους και στην διεθνή αγορά. 

•  Η επικοινωνία της προέλευσης γίνεται σε τρία  
επίπεδα: χώρα, περιοχή και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής (μικρόκλιμα, 
έδαφος, οικοσύστημα)  

• που προσδίδουν στο προϊόν μοναδικά 
χαρακτηριστικά. 



•Το μητάτο έχει την 
ιστορία του.  
•Η κουρά των 
προβάτων έχει την 
ιστορία της. 
δεν είναι μύθοι!!! 



Η ιστορία μας, η 
κουλτούρα μας  



Η εξέλιξη της οικονομίας της Κρήτης 

Θαυμάσιος τόπος, 
Μοναδικοί φυσικοί πόροι, 
Μοναδικός πολιτισμός, 
Μοναδική κουλτούρα, 
Δυναμικοί άνθρωποι 

Παραγωγή μοναδικών 
προϊόντων και 
υπηρεσιών 

Εμπορία, 
επεξεργασία και 
προώθηση στην 
κατανάλωση των 
προϊόντων 

Ανάπτυξη Έξυπνη 
εξειδίκευση 



Περιτροπική  
Βόσκηση 

Καλλιέργεια 
κτηνοτροφικών 
φυτών 



Πρέπει από την ηλίθια 
εξειδίκευση 

Το αποτέλεσμα 



Να πάμε στην έξυπνη εξειδίκευση 
Τα παραδοσιακά προϊόντα έχουν την ταυτότητα του 

συστήματος που τα παράγει!!! 

– Τα χαρακτηριστικά των φυσικών πόρων   

–  τα χαρακτηριστικά του κλίματος 

– Τα χαρακτηριστικά των φυτών που 
καλλιεργούνται 

– Τα χαρακτηριστικά των ζώων που 
εκτρέφονται  

– Τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που τα 
παράγουν 

 

 



Επομένως τρώμε και αναπνέομε ότι 
έχει το περιβάλλον μας!!!! 

Τα φυτά φέρνουν στο τραπέζι μας  
τα συστατικά του περιβάλλοντος  
που αναπτύσσονται!! 
Και τα καλά και τα κακά!!!! 

Τα ζώα φέρνουν στο τραπέζι  
μας την ποιότητα των τροφών  
που  τρώνε του νερού που πίνουν  
και του αέρα που αναπνέουν!!!! 



Τα προϊόντα του αγροτοδιατροφικού τομέα της Κρήτης 

Είναι έξυπνα 

Εμείς πρέπει να  
υποστηρίξουμε έξυπνα 
την παραγωγή τους και  
να αποδείξουμε 
την μοναδικότητα τους 

και την αξία τους 



Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το 
σχεδιάζουν μέσα από έξυπνη εξειδίκευση 

 

Ευχαριστώ. 


