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Περίληψη 

Στο πλαίσιο των νέων οικονομικών ανακατατάξεων η παρούσα εργασία προσπαθεί να 

συμβάλει στην ανάδειξη της σημασίας του αγροτικού κλάδου μέσα από το πρίσμα των 

εφαρμοζομένων χωροταξικών πολιτικών, του επιβεβλημένου δικαίου του περιβάλλοντος και 

της προστασίας του καταναλωτή. ∆ίνεται δε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεισφορά των αγρο-

περιβαλλοντικών μέτρων και στην «πράσινη επιχειρηματικότητα». 

Ως περιοχή μελέτης επιλέχθηκε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθότι αποτελεί ως επί το 

πλείστον περιοχή αγροτικής απασχόλησης με έντονη αύξηση του ποσοστού στη νεότερη 

ηλικιακή ομάδα. Ως αστικά κέντρα αναφοράς θεωρήθηκαν η Λάρισα, ο Βόλος, τα Τρίκαλα και 

η Καρδίτσα. Η έρευνα διενεργήθηκε μέσω τυποποιημένων ερωτηματολογίων και 

διερευνητικών συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν σε 248 γεωργούς σε όλες τις 

ηλικιακές ομάδες και στα δύο φύλα. 

Οι  βασικές συνισταμένες της μελέτης είναι, από τη μια η ικανότητα αντίληψης των 

γεωργών σχετικά με την αρωγή των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για την προστασία του 

περιβάλλοντος και την  προστασία της υγείας του καταναλωτή και από την άλλη είναι η 

ανάδειξη νέων μορφών πράσινης επιχειρηματικότητας ανάλογα με τα ηλικιακά και φυλετικά 

κριτήρια. Με την επεξεργασία των ερωτηματολογίων μέσω στατιστικών τεχνικών εξετάζονται 
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οι παραπάνω μεταβλητές και αναδεικνύεται η ανάγκη ενίσχυσης και προώθησης νέων 

τεχνικών στον αγροτικό χώρο. 

Σκοπός της εργασίας είναι, ακόμη, ο εντοπισμός και η ανάδειξη των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων και αδυναμιών του αγροτικού χώρου, καθώς επίσης και η αναγνώριση της 

αναγκαιότητας ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών προβληματισμών στη γεωργική πολιτική.  

Προτείνονται συνοδευτικά μέτρα και υποστηρίζεται η εισαγωγή της αρχής της οικολογικής 

ευθύνης για την προώθηση της αειφόρου γεωργίας. Οι πολιτικές της εφαρμογής του 

περιβαλλοντικού δικαίου και της προστασίας της υγείας του καταναλωτή αποτελούν 

σημαντική συνιστώσα για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, γεγονός που διαφαίνεται 

τόσο στο Γενικό (Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.) όσο και στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 

και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Περιφέρεια της Θεσσαλίας, καθώς και στις δύο περιπτώσεις 

διακρίνεται καθαρά η αξία του ∆ικαίου στην Αειφόρο Ανάπτυξη. 

Λέξεις κλειδιά: αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα, αγροτική απασχόληση και φύλο, αγροτική 

οικονομία, περιβαλλοντικό δίκαιο, πράσινη επιχειρηματικότητα. 

 

1. Εισαγωγή 
Οι αγροτικές περιοχές και κατ’ επέκταση η απασχόληση στον αγροτικό χώρο  

αποτελούν βασική κινητήριο δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη πολλών κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. Η γεωργία 

και η δασοκομία συνιστούν δραστηριότητες που καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις 

γης και κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο στη διαχείριση των πλούσιων φυσικών πόρων 

και στη διαμόρφωση του τοπίου στις αγροτικές περιοχές (Europäisches Bürger-

gutachten, 2007).  

Μέσω της αγροτικής ανάπτυξης μπορεί να επιτευχθεί η αναδιάρθρωση του 

γεωργικού τομέα και η ενθάρρυνση της διαφοροποίησης και της καινοτομίας στις 

αγροτικές περιοχές. Είναι επιβεβλημένη, όμως, σήμερα η ανάγκη να υπάρξουν 

πολιτικές, που θα διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη επάρκεια τροφίμων, για τους 

Ευρωπαίους καταναλωτές, ακόμα και σε περιόδους οικονομικών, περιβαλλοντικών, 

τεχνολογικών, κοινωνικών ή πολιτικών κρίσεων. Αυτές, οι πολιτικές πρέπει να 

εξασφαλίζουν καλή παραγωγική δυνατότητα (Μακρής, 200). 

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στον ορθό 

προσανατολισμό της διαδικασίας αυτής προς μια πιο ευέλικτη οικονομία υψηλότερης 
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προστιθέμενης αξίας λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις πολιτιστικές, κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές ιδιομορφίες των αγροτικών περιοχών. 

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε ως επακόλουθο και την  αλλαγή του 

ήδη γνωστού χαρτογραφημένου τοπίου της γεωργίας. Σε αυτό το νέο περιβάλλον 

καθίσταται επιτακτική η ανάγκη μιας σωστής αναδιαρθρωτικής διαδικασίας με στόχο 

την αειφόρο γεωργική ανάπτυξη. Η πυξίδα που θα υποδείξει τις νέες αφετηρίες  για 

τη σύγχρονη μορφή ευέλικτης οικονομίας είναι εκείνη η πολιτική της αγροτικής 

ανάπτυξης που θα λάβει υπόψη της τις τοπικές, κοινωνικοοικονομικές και 

περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες και η οποία θα προσδίδει διαρκώς υψηλότερες 

προδιαγραφές κερδοφορίας, που θα εκδηλώνονται με αυξανόμενους επενδυτικούς 

πολλαπλασιαστές και παρόμοιους του γεωργικού εισοδήματος.  

Ένας νέος και ολοκληρωμένος σχεδιασμός ανάπτυξης της γεωργικής 

διαδικασίας πρέπει να έχει ως επίκεντρο το τοπικό (το ενδογενές) δυναμικό κάθε 

αγροτικής περιοχής, τις εν δυνάμει υποδομές που θα αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης 

και κερδοφορίας και επιπλέον να αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες εκείνες που καθιστούν 

βιώσιμες τις εκμεταλλεύσεις. Ακόμη, ο ανωτέρω σχεδιασμός πρέπει να διέπεται από 

την πολιτική των ευέλικτων παρεμβάσεων επί άλλων τομέων των αγροτικών 

οικογενειών που θα δρουν συμπληρωματικά στο εισόδημά τους για κάλυψη 

κοινωνικών αναγκών. Η κοινωνία της υπαίθρου στην πράξη έχει ήδη προχωρήσει σε 

άνοιγμα των δραστηριοτήτων της πέραν αυτών των καθαρά γεωργικών, αλλά και σε 

δράσεις που έχουν σχέση με το εμπόριο, τη μεταποιητική βιοτεχνία και τις υπηρεσίες. 

Σε γενικές γραμμές, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υιοθετήσει ένα μοντέλο 

αγροτικής ανάπτυξης προσανατολισμένο περισσότερο, στις ανάγκες των κατανα-

λωτών και των αγροτών, το οποίο θα στρεβλώνει λιγότερο το εμπόριο και την αγορά. 

 

1.1. Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα - ΚΑΠ - Αρωγοί της Προστασίας του Κατανα-
λωτή 

Το ζήτημα του ελέγχου των τροφίμων και γενικότερα της ασφάλειας της 

διατροφής δεν αποτελεί νέο φαινόμενο. Στη σύγχρονη εποχή διάφοροι παράγοντες 

όπως, τα κράτη, οι διεθνείς οργανισμοί αλλά και η «κοινωνία των πολιτών» 

επηρεάζουν και προσδιορίζουν το πλαίσιο που διαμορφώνει την έννοια της  

ασφάλειας των τροφίμων (ΓΠΧΣΑΑ, ΠΠΧΣΑΑ).  

Στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, βαρύνουσα θέση κατέχουν οι 

διατάξεις για την ασφάλεια των τροφίμων. Η νομοθεσία για τα τρόφιμα επιδιώκει την 
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ύψιστη προστασία της ανθρώπινης ζωής και υγείας και την προστασία των 

συμφερόντων των καταναλωτών, περιλαμβανομένων των ορθών πρακτικών στο 

εμπόριο τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της υγείας και της ορθής 

μεταχείρισης των ζώων, καθώς και την προστασία των φυτών και του περιβάλλοντος 

(Καρακώστας, 2005).    

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο κινούνται και οι εφαρμογές των αγροπεριβαλλοντικών 

μέτρων ενισχύοντας έτσι από τη βάση του την προστασία της υγείας του καταναλωτή 

και προσφέροντας προϊόντα με σεβασμό στο περιβάλλον. Επιπλέον, για να 

εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο δημόσιας υγείας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη 

μέλη κατέστησαν την ασφάλεια των τροφίμων μία από τις βασικές προτεραιότητες 

του ευρωπαϊκού πολιτικού προγράμματος (Μπρεδήμας, 2007). Η ασφάλεια των 

τροφίμων, όχι μόνον δεν αποτελεί μεμονωμένη έννοια, αλλά προβάλλεται ως 

εγκάρσιος στόχος που πρέπει να ενσωματωθεί στην υλοποίηση του συνόλου των 

κοινοτικών πολιτικών. Τέτοιες πολιτικές είναι: η Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.), η 

ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, η προστασία των καταναλωτών, η δημόσια 

υγεία καθώς και οι ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος (Σέμος, 2012, 

Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011, ΓΠΧΣΑΑ).  
Η Κ.Α.Π. είναι μια μεγάλη και σύνθετη Ευρωπαϊκή Πολιτική, που περιλαμβάνει 

την αγροτική ανάπτυξη, την υγιεινή των τροφίμων, την ασφάλεια των τροφίμων, τη 

διαχείριση των υδάτων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αγροτικής παραγωγής 

κ.α. Παρ’ όλες, όμως, τις αναθεωρήσεις της η Κ.Α.Π. εξακολουθεί να παραμένει ένα 

σύστημα υποστήριξης τιμών και να χρησιμοποιεί ξεπερασμένα εργαλεία όπως είναι 

οι κρατικές παρεμβάσεις, οι ποσοστώσεις, οι  ελεγχόμενες καλλιέργειες, οι δασμοί 

στα εισαγόμενα τρόφιμα και οι επιδοτήσεις των εξαγωγών των τροφίμων. 

Η Κ.Α.Π. όμως πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις διατροφικές ανάγκες των 

καταναλωτών. Πρέπει επίσης να ξεφύγει, από το μοντέλο που είναι 

προσανατολισμένο στις ανάγκες του αγρότη και να εστιάσει αυτό και στις ανάγκες και 

επιθυμίες του καταναλωτή. Οι προδιαγραφές των τροφίμων πρέπει να  

συμμορφώνονται με πρότυπα ασφαλείας όπου και αν παράγονται αυτά,  είτε σε 

εθνικό επίπεδο είτε σε ευρωπαϊκό ή και σε εκτός της  Ευρώπης επίπεδο). Το 

ανωτέρω απαιτεί έλεγχο όχι μόνον της πρωτογενούς παραγωγής αλλά και όλης της 

διατροφικής αλυσίδας. Οι έλεγχοι όμως για την εφαρμογή της νομοθεσίας είναι συχνά 

κατακερματισμένοι και αναποτελεσματικοί. 
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    Μέσα από αυτό το ρόλο ενισχύεται ο «ρόλος» του καταναλωτή, που μέχρι 

πρότινος ήταν παθητικός και φαίνεται να διεκδικεί μια πιο διευρυμένη ρόλο με 

περισσότερες επιλογές, χάρη στην ποικιλία τροφίμων. Εδώ τίθεται και το θέμα των 

Γενετικά Τροποποιημένων Τροφίμων (ΓΤΤ) διότι, στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου: 

«Ευρωπαίοι, Έρευνα και Τεχνολογία» του 2005, περίπου το 60% των Ευρωπαίων 

θεωρούν επικίνδυνα τα τρόφιμα που προέρχονται από Γενετικά Τροποποιημένους 

Οργανισμούς (ΓΤΟ). Είναι ενδιαφέρον πάλι ότι οι μεσογειακοί λαοί τηρούν την πλέον 

επιφυλακτική στάση. Συγκεκριμένα 88% των Κυπρίων και 80% των Ελλήνων 

θεωρούν επικίνδυνα τα τρόφιμα που προέρχονται από ΓΤΟ (Καλλία, 2011). 

 

1.2. Η Έννοια του Περιβάλλοντος ∆ικαίου στον Αγροτικό Χώρο 
Η σχέση περιβάλλοντος και ανάπτυξης πάντοτε ήταν μια σχέση αντιπαλότητας. 

Ήρθε κάποια στιγμή, όμως, που ο άνθρωπος άρχισε να αντιλαμβάνεται εκ των 

δημιουργουμένων μορφών αντιοικονομιών, στις οποίες και το σχετικό όφελος ακόμη 

βαίνει μειούμενο, ότι, η γη μας καταστρέφεται και τα φυσικά αγαθά τείνουν σε 

εξάντληση. Η συνεχιζόμενη αλόγιστη κατανάλωση φυσικών πόρων και πηγών 

ενέργειας οδηγούν σε αυτοκαταστροφή της ανθρωπότητας (∆ιακήρυξη του ∆ιεθνούς 

Συνεδρίου του Άμστερνταμ για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 1975). 

Το παλαιό μοντέλο ανάπτυξης, πέρα από κάθε αμφιβολία, επιφέρει 

υποβάθμιση και καταστροφή του περιβάλλοντος. Ακόμη, η απόλυτη προστασία του 

περιβάλλοντος - μάλιστα κατά ιδεοληπτικό τρόπο - καθίσταται τροχοπέδη στη 

διαδικασία της ανάπτυξης (Κουτούπα-Ρεγκάκου, 2005, Heino Von Meyer, 2012). 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, πλέον, εδραιώθηκε η άποψη ότι απέναντι στο 

αυτοκαταστροφικό μοντέλο -πάσης θυσίας ανάπτυξη-,  η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει 

να προωθηθεί και να προσδώσει μελλοντική προοπτική στο περιβάλλον. Μόνον αν 

επιδείξουμε σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό μας περιβάλλον θα μπορέσουμε να 

διατηρήσουμε την ποιότητα ζωής μας τώρα, αλλά και για τις επερχόμενες γενιές. Η 

βιώσιμη ανάπτυξη επιδιώκει την αύξηση της παραγωγικής διαδικασίας λαμβάνοντας 

υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και σεβόμενη το περιβάλλον. 

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης είναι πολυδιάστατη και διασυνδέεται με άλλες 

κοινωνικές αξίες άρρηκτα συνυφασμένες  με ποικίλες ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Οι επιδιωκόμενες σύγχρονες περιβαλλοντικές λύσεις σκοπεύουν στη λήψη 

τέτοιων μέτρων ώστε, αφενός να αποτυπώνεται η διαφύλαξη του περιβάλλοντος με 

την εξασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής και αφετέρου να δίνονται οι  
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προοπτικές στην οικονομική ανάπτυξη, επιτυγχάνοντας έτσι την πραγμάτωση του 

κυρίαρχου στόχου της βιωσιμότητας (Καλλία, 2013). 

Αυτό που είναι επιθυμητό μέσα σε ένα ολιστικό μοντέλο βιωσιμότητας είναι η 

παραγωγική ανάπτυξη με ορθή και προγραμματισμένη διαχείριση των μέσων 

παραγωγής. Ο σεβασμός και η γνώση απέναντι στο περιβάλλον δεν σημαίνει ότι 

αποκηρύττεται η οικονομική δραστηριότητα, ούτε αποτελεί τροχοπέδη στην εξελικτική 

πορεία της ανθρωπότητας. Η κακή διαχείριση και ο μη ολοκληρωμένος σχεδιασμός 

είναι οι αιτίες για τα όποια προβλήματα παρατηρούνται και όχι οι παράγοντες της 

βιωσιμότητας (Στρατηγέα, 2012). 

Η επιδίωξη της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως αναφέρεται στη Συνθήκη 

του Μάαστριχ, μπορεί να επιτευχθεί μέσα από, α) τη διατήρηση, την προστασία και 

τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, β) την προστασία της υγείας του 

ανθρώπου, γ) τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και δ) την 

αντιμετώπιση τοπικών και διεθνών περιβαλλοντικών προβλημάτων.  Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση προωθεί εκείνες τις πολιτικές που στηρίζουν την προφύλαξη και την 

προληπτική δράση, καθώς και την επανόρθωση των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων. Επιπλέον, καλλιεργείται και η ενεργητική συμμετοχή των πολιτών σε 

περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας του 

περιβάλλοντος συνέχισε να διευρύνει και να οριοθετεί ρυθμίσεις προς αυτήν την 

κατεύθυνση. Με επίκεντρο την επίτευξη της ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης 

κατοχύρωσε νομικά την περιβαλλοντική προστασία αποσυνδέοντάς την από κάθε 

οικονομική και εμπορική επιδίωξη. 

Τι εννοούμε, όμως, λέγοντας βιώσιμη αγροτική πολιτική(;) 

• Με περιβαλλοντικούς όρους, βιώσιμη είναι η αγροτική παραγωγή, που δεν 

υποβαθμίζει το περιβάλλον και διαφυλάσσει τη δυνατότητα παραγωγής και τη 

βιοποικιλότητα, για τις επόμενες γενιές.  

• Οι επιδοτήσεις των τιμών των αγροτικών προϊόντων, οδήγησαν τους αγρότες, 

στη μεγιστοποίηση της παραγωγής, χωρίς να δίνουν σημασία, στην εξάντληση των 

πόρων και των φυσικών πηγών (όπως η ενέργεια, το έδαφος, το νερό κ.λπ.), στη 

μόλυνση ή στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Η οποιαδήποτε μορφής βοήθεια 

δίνεται σε αγροτική παραγωγή, πρέπει να στρέφεται, σε μονάδες παραγωγής, που 

σέβονται το περιβάλλον. Πρέπει να αναπτυχθεί και να διαδοθεί η έννοια της 
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"εκλογικευμένης αγροτικής παραγωγής" και να εφαρμοστούν και να υποστηριχθούν 

μέθοδοι αγροτικών καλλιεργειών, που θα έχουν μικρές επιπτώσεις, στο περιβάλλον. 

Μεγαλύτερη χρήση ενέργειας, από ανανεώσιμες πηγές, βιώσιμη χρήση και 

εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, μικρότερη ατμοσφαιρική ρύπανση, μικρότερη 

μόλυνση υδάτων, αποφυγή κατασπατάλησης νερού είναι βασικά στοιχεία της 

στρατηγικής, για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Καρακώστας, 2006). Η Κ.Α.Π. πρέπει να 

συνδεθεί, με την επιτακτική ανάγκη, για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών 

και της καταστροφής του περιβάλλοντος. Είναι κρίσιμο να ακολουθήσει η αγροτική 

παραγωγή αυτήν την κατεύθυνση, με δεδομένο τα υψηλά ποσοστά εκπομπής 

ρύπων, για τα οποία ευθύνεται η αγροτική παραγωγή. 

Βάσει των πληροφοριών που κατατίθενται στην κεντρική «αποθήκη» (Central 

Data Repository – CDR) του ΕΟΠ, συντάσσονται και οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, ενώ εμμέσως ελέγχεται η εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας. Οι επιδόσεις της Ελλάδας, όπως προκύπτει από τους πίνακες του ΕΟΠ, 

αντί να βελτιώνονται χρόνο με τον χρόνο, χειροτερεύουν. Σε ποσοστό, οι 

πληροφορίες που κατατέθηκαν το 2008 είναι στο 38%, έναντι 50% το 2007. (WWF  

Hellas, 2009) 

Ολοένα περισσότερο γίνεται επιτακτική η ανάγκη για την ενσωμάτωση των 

περιβαλλοντικών προβληματισμών στη γεωργική πολιτική, μέσω της ενσωμάτωσης 

των αγροτικών στην εδαφική προσέγγιση, η οποία συμπληρώνει τον τομέα που έχει 

χρησιμοποιηθεί συνεχώς. Η γεωργία είναι μία από τις κύριες αιτίες της απώλειας της 

βιοποικιλότητας, καθώς και υπεύθυνη για τις αλλαγές στα παραδοσιακά γεωργικά 

συστήματα όσον αφορά τη χρήση των συντελεστών παραγωγής. Η μεταρρύθμιση 

των 199,2 συνεπάγεται μια χαμένη ευκαιρία για να τεθούν οι βάσεις για τη μετατροπή 

της γεωργίας  σε συστήματα συμβατά με το περιβάλλον. Μόνο τα συνοδευτικά μέτρα 

αντιπροσωπεύουν ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Με βάση αυτές τις 

παραδοχές, καθίστανται αντιληπτά τα προβλήματα και οι προτεραιότητες που πρέπει 

να διέπουν τη νέα πολιτική για την ανάπτυξη της αειφόρου γεωργίας, οι οποίες με τη 

σειρά τους πρέπει να εστιάσουν στην αρχή της οικολογικής ευθύνης. 

 

1.3. Η Εισαγωγή της Πράσινης Επιχειρηματικότητας στην Αγροτική Ύπαιθρο 
Η επιχειρηματικότητα στις μέρες μας συνδέεται όσο ποτέ άλλοτε με την 

ανάπτυξη, λόγω του σύνθετου ρόλου που διαδραματίζει: προωθεί την απασχόληση, 

αυξάνει το εισόδημα, αποτελεί στρατηγική για την αποτροπή της εγκατάλειψης της 
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υπαίθρου. Επίσης, αποτελεί το όχημα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

ατόμων, των οικογενειών και των κοινωνιών, καθώς και για τη διατήρηση της 

ισορροπίας μεταξύ οικονομίας και περιβάλλοντος. 

Η αποδοχή της επιχειρηματικότητας ως κεντρικής αναπτυξιακής δύναμης δεν 

οδηγεί από μόνη της στην ενίσχυση, στην ανάπτυξη και στην προώθηση των 

επιχειρήσεων. Αυτό που χρειάζεται συμπληρωματικά είναι η δημιουργία του 

κατάλληλου περιβάλλοντος που θα διευκολύνει την επιχειρηματικότητα. Η ύπαρξη 

αυτού του περιβάλλοντος εξαρτάται κυρίως από τις πολιτικές που προωθούν την 

επιχειρηματικότητα, η αποτελεσματικότητα των οποίων εξαρτάται με τη σειρά της 

από ένα θεμελιώδες πλαίσιο σχετικό με την επιχειρηματικότητα (Deakins, Freel, 

2007). 

Η συμβολή της πράσινης επιχειρηματικότητας στην αγροτική ανάπτυξη μιας 

χώρας είναι αδιαμφισβήτητα επιβεβλημένη. Τα τελευταία χρόνια, οι νέοι προσπα-

θώντας να αποφύγουν τη μάστιγα της  ανεργίας, δημιουργούν  εναλλακτικές μορφές 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στον αγροτικό τομέα, όπως είναι λ.χ. η καλλιέργεια 

βιολογικών προϊόντων, προσφέροντας  μ’ αυτόν τον τρόπο διεξόδους σε 

προβλήματα αξιοποίησης τοπικών πόρων - εργατικού δυναμικού και λύσεις σε 

προβλήματα που σχετίζονται με τη γεωργική ανάπτυξη  της χώρας.   

 Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον, όπου 

δημιουργούνται νέες διατροφικές ανάγκες και καταναλωτικές προτιμήσεις, η είσοδος 

των οικονομιών χαμηλού κόστους στην αγορά, η ενημέρωση των καταναλωτών, η 

προβολή, καθώς και η εμφάνιση των προϊόντων στην αγορά, αποτελούν σημαν- 

τικούς παράγοντες της «Πράσινης Επιχειρηματικότητας» η οποία δραστηριοποιείται 

στο αγροτικό οικονομικό «γίγνεσθαι» που προσδιορίζεται από τα κατωτέρω: 

• το περιβάλλον, 

• την ανάπτυξη νέων αγροτικών επιχειρήσεων, 

• τις δυνατότητες ανάπτυξης επενδύσεων στον γεωργικό τομέα, 

• τη σύγκλιση προσφοράς και ζήτησης αγροτικών προϊόντων, 

• τη διαχείριση των αγροτικών προϊόντων από την παραγωγή μέχρι τη 

διακίνηση και 

• την ενημέρωση των καταναλωτών (Καλοβρέκτης, Λαδιάς, Μπότσαρης, 2012). 
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2. Μεθοδολογία Έρευνας 
2.1. Σχεδιασμός ερωτηματολόγιου 

Το ερωτηματολόγιο της παρουσιαζόμενης έρευνας σχεδιάστηκε λαμβάνοντας 

υπόψη τις υπάρχουσες βιβλιογραφικές πηγές καθώς και σχετικές περιπτωσιολογικές 

μελέτες. Το ερωτηματολόγιο ελέγχθηκε ως προς τη μορφή του, τη γλώσσα του, τη 

σαφήνεια του, τη δυσκολία και την αξιοπιστία του σε μια πιλοτική έρευνα (pilot study) 

που προηγήθηκε της κύριας δειγματοληψίας. Το προκαταρτικό δείγμα περιελάμβανε 

30 αγρότες. Η δοκιμαστική έρευνα αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο, καθώς επιδιώκει 

να ανιχνεύσει: α) αν οι ερωτήσεις γίνονται κατανοητές και εξασφαλίζουν την 

πληροφορία για την οποία σχεδιάστηκαν,  β) αν η χρονική διάρκεια είναι αυτή που 

προβλέπεται και γ) αν εξασφαλίζει το ενδιαφέρον και τη συνεργασία των 

ερωτώμενων (Oppenheim,1992).  

Μετά την παραπάνω δοκιμαστική έρευνα, το τελικό πλέον ερωτηματολόγιο 

χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των στοιχείων μέσω απευθείας (πρόσωπο με 

πρόσωπο) συνεντεύξεων (το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο παράρτημα). Η 

πρωτογενής έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο μέχρι το ∆εκέμβριο του 

2011. Η κάθε συνέντευξη διήρκησε περίπου 20 λεπτά και, όπου χρειάστηκε, δόθηκαν 

επιπλέον παρατηρήσεις και διευκρινήσεις στους συνεντευξιαζόμενους. 

Επιπλέον, οι αγρότες πληροφορήθηκαν και ενημερώθηκαν για τα προβλήματα 

που παρουσιάζει η σημερινή κατάσταση στην περιοχή και κληθήκαν στα πλαίσια 

ενός ανοιχτού διαλόγου να προτείνουν τις δικές τους λύσεις για την ενημέρωση πάνω 

στα μέτρα.   

Οι θεματικές ενότητες του ερωτηματολογίου που σχεδιάστηκαν είναι οι εξής: 

 Ενότητα Α: Κοινωνικοοικονομικά στοιχεία του ερωτώμενου 

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται ερωτήσεις που αφορούν στην ηλικία, στο 

φύλο,  στην οικογενειακή κατάσταση, στις σπουδές, στο μέγεθος της εκμετάλλευσης, 

στην πώληση των παραγόμενων προϊόντων και στο γεωργικό εισόδημα. 

 Ενότητα Β: Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα 

Στη συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνονται ερωτήσεις αναφορικά με την 

ενημέρωση των ερωτηθέντων πάνω σε μέτρα νιτρορορύπανσης και βιολογικών 

καλλιεργειών, πηγή και έτος ενημέρωσης καθώς και αξιολόγηση της ποιότητας 

ενημέρωσης τους.   

 Ενότητα Γ: Περιβαλλοντικά Ζητήματα – Αξιολόγηση – Κίνητρα 
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Στην τελευταία ενότητα καταγράφονται ερωτήσεις σχετικά με τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα και την επίδραση των μέτρων σ’ αυτά, καθώς και ερωτήσεις για τα 

κίνητρα εφαρμογής γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων. 

 

2.2.  ∆ειγματοληψία 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγματα γεωργών που είτε αυτοί ακολουθούν 

τη συμβατική καλλιέργεια είτε έχουν ενταχθεί σε κάποιο από τα αγροπεριβαλλοντικά 

μέτρα, στην περιοχή του θεσσαλικού κάμπου. Η επιλογή της περιοχής που 

πραγματοποιήθηκε έγινε, τόσο λόγω του ιδιαίτερα έντονου αγροτικού χαρακτήρα όσο 

και λόγω της ένταξής της στα μέτρα νιτρορύπανσης και βιολογικών καλλιεργειών. 

 Συγκεκριμένα, για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα ήταν από τις πρώτες περιοχές 

που εντάχθηκαν στα σχέδια δράσης λόγω της συστηματικής και εντατικής 

καλλιέργειας των εκτάσεων. Οι τέσσερις μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας (Λάρισα, 

Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλος), αποτελούν σημαντικά κέντρα εμπορίου ή επεξεργασίας 

αγροτικών προϊόντων. Το πλήθος των ερωτηθέντων ανέρχεται σε 248 άτομα και η 

προσέγγισή τους πραγματοποιήθηκε σε μέρη όπου ο καθένας έχει την ίδια 

πιθανότητα να βρεθεί, όπως για παράδειγμα οι άνδρες στα καφενεία, και σε σπίτια 

όπου ερωτήθηκε και ο γυναικείος πληθυσμός.  

 

2.3. Επεξεργασία ερωτηματολογίου 
Μετά από έλεγχο κανονικότητας των μεταβλητών με τεστ Kolmogorov – 

Smirnov και Shapiro- Wilk, πραγματοποιήθηκε τεστ διμεταβλητής συσχέτισης 

Pearson r σε επίπεδο σημαντικότητας 1% (**) και 5% (*). Ο συντελεστής συσχέτισης 

Pearson r καταδεικνύει την ύπαρξη ή όχι σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών και 

υπολογίζει τη μορφή αυτής της σχέσης  (θετική ή αρνητική) αλλά και την έντασή της 

(επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας).  

Επίσης, η διμεταβλητή συσχέτιση χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή 

τυπολογίας αφού προηγουμένως πραγματοποιήθηκε ο επιμερισμός του δείγματος 

κατά φύλο (Norušis, 2005). Προτιμήθηκε η διμεταβλητή ανάλυση από την ανάλυση 

κατά συστάδες ή την ανάλυση κύριων συνιστωσών, διότι προσφέρει πιο λεπτομε-

ρειακή και εποπτική εικόνα των συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών ανά ζεύγη και 

καθιστά έτσι δυνατή την ανάλυση των αποτελεσμάτων με μεγαλύτερη ευκρίνεια. 
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3. Εμπειρικά Αποτελέσματα 
3.1. Φυλετική διάκριση στην επίδραση πολλαπλών μεταβλητών στην ενημέρωση των 
αγροπεριβαλλοντικών μέτρων  

 
Πίνακας 1: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 

-ΑΝΤΡΕΣ 

   
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΜΕΤΡΩΝ 

ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑ 

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 
ΠΗΓΕΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΣΤΟΧΩΝ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟ 

ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ 
ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Pearson 
Correlation 

1 -,205** 0,074 ,462** ,599** 0,05 ,242** 

Sig. (2-
tailed) 

 0,008 0,386 0 0 0,533 0,002 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΜΕΤΡΩΝ 

ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 

N 168 167 141 156 157 157 168 

Pearson 
Correlation 

-,205** 1 -,187* -0,125 -,257** -0,04 -,512** 

Sig. (2-
tailed) 

0,008  0,027 0,12 0,001 0,623 0 ΗΛΙΚΙΑ 

N 167 167 140 155 156 156 167 

Pearson 
Correlation 

0,074 -,187* 1 0,055 0,165 -0,023 ,406** 

Sig. (2-
tailed) 

0,386 0,027  0,527 0,053 0,791 0 

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 
ΠΗΓΕΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

N 141 140 141 137 138 132 141 

Pearson 
Correlation 

,462** -0,125 0,055 1 ,722** 0,028 0,111 

Sig. (2-
tailed) 

0 0,12 0,527  0 0,732 0,168 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΣΤΟΧΩΝ 

N 156 155 137 156 156 148 156 

Pearson 
Correlation 

,599** -,257** 0,165 ,722** 1 0,031 ,217** 

Sig. (2-
tailed) 

0 0,001 0,053 0  0,711 0,006 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

N 157 156 138 156 157 149 157 

Pearson 
Correlation 

0,05 -0,04 -0,023 0,028 0,031 1 -0,149 

Sig. (2-
tailed) 

0,533 0,623 0,791 0,732 0,711  0,062 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 
ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

N 157 156 132 148 149 158 158 

Pearson 
Correlation 

,242** -,512** ,406** 0,111 ,217** -0,149 1 

Sig. (2-
tailed) 

0,002 0 0 0,168 0,006 0,062  
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

N 168 167 141 156 157 158 169 
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Πίνακας 2: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 
-ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΜΕΤΡΩΝ 

ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑ 

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 
ΠΗΓΕΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΣΤΟΧΩΝ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟ 

ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ 
ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Pearson 
Correlation 

1 -0,101 -0,039 ,479** ,421** -0,058 ,371** 

Sig. (2-
tailed) 

 0,394 0,771 0 0 0,637 0,001 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΜΕΤΡΩΝ 

ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 

N 73 73 59 70 69 68 73 

Pearson 
Correlation 

-0,101 1 -0,237 -0,16 -0,153 -0,071 -,491** 

Sig. (2-
tailed) 

0,394  0,071 0,185 0,208 0,564 0 ΗΛΙΚΙΑ 

N 73 73 59 70 69 68 73 

Pearson 
Correlation 

-0,039 -0,237 1 0,003 0,003 -0,071 ,350** 

Sig. (2-
tailed) 

0,771 0,071  0,981 0,983 0,604 0,007 

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 
ΠΗΓΕΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

N 59 59 59 59 59 56 59 

Pearson 
Correlation 

,479** -0,16 0,003 1 ,979** 0,12 ,304* 

Sig. (2-
tailed) 

0 0,185 0,981  0 0,336 0,011 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΣΤΟΧΩΝ 

N 70 70 59 70 69 66 70 

Pearson 
Correlation 

,421** -0,153 0,003 ,979** 1 0,11 ,259* 

Sig. (2-
tailed) 

0 0,208 0,983 0  0,382 0,032 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

N 69 69 59 69 69 65 69 

Pearson 
Correlation 

-0,058 -0,071 -0,071 0,12 0,11 1 -0,044 

Sig. (2-
tailed) 

0,637 0,564 0,604 0,336 0,382  0,719 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 
ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

N 68 68 56 66 65 68 68 

Pearson 
Correlation 

,371** -,491** ,350** ,304* ,259* -0,044 1 

Sig. (2-
tailed) 

0,001 0 0,007 0,011 0,032 0,719  
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

N 73 73 59 70 69 68 73 
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Πίνακας 3: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
-ΑΝΤΡΕΣ 

    ΗΛΙΚΙΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 
ΠΗΓΕΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟ 

ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ 
ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΣΤΟΧΩΝ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΤΡΟΠΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Pearson 
Correlation 

1 -,211** -,189* -0,04 -,233** -,201* -,512** 

Sig. (2-tailed)   0,009 0,025 0,623 0,005 0,016 0 ΗΛΙΚΙΑ 

N 167 154 141 156 143 143 167 

Pearson 
Correlation 

-,211** 1 ,364** 0,134 ,688** ,343** ,298** 

Sig. (2-tailed) 0,009   0 0,11 0 0 0 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

N 154 155 140 144 143 143 155 

Pearson 
Correlation 

-,189* ,364** 1 0,009 ,472** ,274** ,420** 

Sig. (2-tailed) 0,025 0   0,92 0 0,001 0 
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 

ΠΗΓΕΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

N 141 140 142 133 139 139 142 

Pearson 
Correlation 

-0,04 0,134 0,009 1 0,114 0,058 -0,149 

Sig. (2-tailed) 0,623 0,11 0,92   0,186 0,5 0,062 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟ 

ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ 
ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

N 156 144 133 158 135 136 158 

Pearson 
Correlation 

-,233** ,688** ,472** 0,114 1 ,453** ,318** 

Sig. (2-tailed) 0,005 0 0 0,186   0 0 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΣΤΟΧΩΝ 

N 143 143 139 135 144 143 144 

Pearson 
Correlation 

-,201* ,343** ,274** 0,058 ,453** 1 ,168* 

Sig. (2-tailed) 0,016 0 0,001 0,5 0   0,044 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΤΡΟΠΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

N 143 143 139 136 143 144 144 

Pearson 
Correlation 

-,512** ,298** ,420** -0,149 ,318** ,168* 1 

Sig. (2-tailed) 0 0 0 0,062 0 0,044   
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

N 167 155 142 158 144 144 169 
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Πίνακας 4: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
-ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

  

    ΗΛΙΚΙΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 
ΠΗΓΕΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟ 

ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ 
ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΣΤΟΧΩΝ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΤΡΟΠΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Pearson 
Correlation 

1 -,211** -,189* -0,04 -,233** -,201* -,512** 

Sig. (2-tailed)   0,009 0,025 0,623 0,005 0,016 0 ΗΛΙΚΙΑ 

N 167 154 141 156 143 143 167 

Pearson 
Correlation 

1 -0,239 -0,231 -0,071 -0,232 -0,183 -,491** 

Sig. (2-tailed)   0,053 0,076 0,564 0,07 0,161 0 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

N 73 66 60 68 62 60 73 

Pearson 
Correlation 

-0,239 1 ,261* -0,176 ,640** ,761** ,370** 

Sig. (2-tailed) 0,053   0,044 0,172 0 0 0,002 
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 

ΠΗΓΕΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

N 66 66 60 62 62 60 66 

Pearson 
Correlation 

-0,231 ,261* 1 -0,071 ,296* 0,256 ,345** 

Sig. (2-tailed) 0,076 0,044   0,604 0,023 0,054 0,007 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟ 

ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ 
ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

N 60 60 60 56 59 57 60 

Pearson 
Correlation 

-0,071 -0,176 -0,071 1 0,237 0,167 -0,044 

Sig. (2-tailed) 0,564 0,172 0,604   0,073 0,22 0,719 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΣΤΟΧΩΝ 

N 68 62 56 68 58 56 68 

Pearson 
Correlation 

-0,232 ,640** ,296* 0,237 1 ,929** ,314* 

Sig. (2-tailed) 0,07 0 0,023 0,073   0 0,013 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΤΡΟΠΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

N 62 62 59 58 62 60 62 

Pearson 
Correlation 

-0,183 ,761** 0,256 0,167 ,929** 1 ,282* 

Sig. (2-tailed) 0,161 0 0,054 0,22 0   0,029 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

N 60 60 57 56 60 60 60 

 

Σύμφωνα με τους πίνακες  1 και 3 παρατηρούμε ότι οι νεότεροι άνδρες γεωργοί 

με υψηλό επίπεδο μόρφωσης είναι περισσότερο ενημερωμένοι σχετικά με τα μέτρα 

μείωσης της νιτρορύπανσης και τα μέτρα βιολογικής γεωργίας, λόγω των 

πολλαπλών πηγών ενημέρωσης. Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι η σημερινή 

νέα γενιά έχει μεγαλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία (internet, τηλεόραση, 
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περιοδικά κ.α). και κατ’ επέκταση μπορούν ν’ αντιληφθούν αποτελεσματικότερα τον 

τρόπο εφαρμογής των μέτρων. Ταυτόχρονα, οι νεότερες ηλικίες κατανοούν καλύτερα 

τη σημασία των μέτρων αυτών στην προστασία του περιβάλλοντος και στην υγεία 

του καταναλωτή, κάτι που προκύπτει και από τις συνεντεύξεις.   

Όσον αφορά τον αγροτικό γυναικείο πληθυσμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

συμπεραίνουμε ότι δεν παρατηρείται καμία απολύτως επίδραση στις ηλικιακές 

ομάδες (18-87 ετών) σχετικά με την ενημέρωση και κατανόηση των μέτρων μείωσης 

της νιτρορύπανσης και μέτρων βιολογικής γεωργίας. Σύμφωνα με τα στατιστικά 

στοιχεία (Πίνακες 2 και 4) καταλήγουμε στο γεγονός ότι η μοναδική επίδραση 

παρατηρείται κυρίως στις γυναίκες με υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης. Οι γυναίκες 

αυτές έχουν πρόσβαση και ενημέρωση πάνω στα μέτρα από περισσότερες πηγές 

πληροφόρησης και επομένως καλύτερη κατανόηση των στόχων και των μέσων 

εφαρμογής των μέτρων. Επιπρόσθετα, μέσω των συνεντεύξεων προκύπτει ότι οι 

γυναίκες εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένες σε θέματα αναφορικά με την 

παραγωγή προϊόντων φιλικά προς το περιβάλλον και τον καταναλωτή.  

 

 3.2. Αξιολόγηση μέτρων μείωσης της νιτρορύπανσης και βιολογικής γεωργίας 
Στο σύνολο των ερωτηθέντων εκείνοι που εφάρμοσαν μέτρα νιτρορύπανσης και 

βιολογικών καλλιεργειών ανέρχονται σε ποσοστό 48,8% και 9,3% αντίστοιχα. 

Εφαρμόζοντας το test ελέγχου μέσων τιμών, απομονώνοντας το δείγμα σ’ αυτούς 

που εφάρμοσαν τα μέτρα νιτρορύπανσης και εξετάζοντας κατά πόσο εκείνοι 

θεωρούν ότι λειτουργούν για το κοινό συμφέρον και την προστασία του 

περιβάλλοντος προκύπτει ο πίνακας 5: 
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Πίνακας 5: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΑΝ  

One-Sample Statistics 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΤΑ ΜΕΤΡΑ 
ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ; 

110 2,29 0,721 0,069 

                             Test Value = 2.2 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
  

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Lower Upper 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΤΑ ΜΕΤΡΑ 

ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ; 

1,322 109 0,189 0,091 -0,05 0,23 

 

Πραγματοποιείται έλεγχος για τη μέση τιμή της μεταβλητής με μηδενική 

υπόθεση Ηο : μ=2.2 και Η1: μ≠2.2. επειδή οι τιμές της μεταβλητής κυμαίνονται από 0 

έως 3 με 0: Μάλλον καθόλου, 1: Σε ελάχιστο βαθμό, 2: Ναι, αλλά όχι σε μεγάλο 

βαθμό και 3: Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Αν γίνει αποδεκτή η μηδενική υπόθεση του 

ελέγχω, σημαίνει ότι όσοι έχουν εφαρμόσει μέτρα νιτρορύπανσης θεωρούν ότι αυτά 

λειτουργούν για το κοινό συμφέρον και την προστασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα 

με τον πίνακα 5, η μέση τιμή που προκύπτει είναι 2.29 και η σημαντικότητα 

p=0.189>0.05 επομένως γίνεται αποδεκτή η υπόθεση και άρα όσοι εφάρμοσαν τα 

μέτρα μείωσης της νιτρορύπανσης θεωρούν ότι δρουν βελτιωτικά για το κοινό 

συμφέρον και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο έλεγχος αυτός 

πραγματοποιήθηκε διότι οι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των μέτρων θεωρούνται 

κυρίως όσοι τα έχουν εφαρμόσει και αναμένεται να γνωρίζουν τις επιπτώσεις θετικές 

ή αρνητικές τόσο για τις εκμεταλλεύσεις τους όσο και για το περιβάλλον.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις εκφράστηκε η δυσαρέσκεια αναφορικά με την 

οργάνωση στον κρατικό μηχανισμό και την ελλιπή γνώση ορισμένων αρμόδιων για 

τα θέματα με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία και πολλές φορές την απομάκρυνση τους 

από τα μέτρα νιτρορύπανσης. Επιπρόσθετα, ανέφεραν σημαντικά προβλήματα 
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τεχνογνωσίας και ενθάρρυναν την ενημέρωση για θέματα επιλογής των καταλλη- 

λότερων και αποδοτικότερων ειδών και ποικιλιών. 

Στην πλειοψηφία τους οι αγρότες που εφάρμοσαν μέτρα νιτρορύπανσης 

ενημερώθηκαν από αρμόδιους, ιδίως από γεωπόνους και η ενημέρωση για τα 

αγροτικά θέματα χαρακτηρίζεται συστηματική, λαμβάνοντας παράλληλα μέρος σε 

ημερίδες, ενημερωτικές συναντήσεις, καθώς επίσης και σε συγκεντρώσεις και 

ομαδικές διαμαρτυρίες για περιβαλλοντικά θέματα.   

Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για την περίπτωση της αξιολόγησης των 

βιολογικών καλλιεργειών με τη διαφορά ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση το ποσοστό 

είναι αρκετά μικρό με μόλις 9.3% των ερωτηθέντων να έχουν εφαρμόσει μέτρα 

βιολογικής γεωργίας στις εκμεταλλεύσεις τους. Το ποσοστό αυτό οφείλεται κυρίως 

στο γεγονός ότι εμπεριέχεται μεγάλος κίνδυνος και αβεβαιότητα, κυρίως για τις τιμές 

και την ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων. Αναμφίβολα, η ευρεία μετατροπή 

της συμβατικής καλλιέργειας σε βιολογική, μπορεί να επιφέρει σημαντική οικονομική 

επιβάρυνση, σαν αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης του γεωργικού συστήματος, 

μείωση των αποδόσεων και αδυναμίας προσέγγισης των καταναλωτών λόγω των 

υψηλών τιμών (Αλεξόπουλος,κα 2010). 

Τα αποτελέσματα του test εμφανίζονται στον πίνακα 6. 

 
Πίνακας 6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΑΝ 

One-Sample Statistics 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΤΑ ΜΕΤΡΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΟΙΝΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ; 

23 2,52 0,79 0,165 

Test Value = 2.5 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  
t Df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Lower Upper 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΤΑ ΜΕΤΡΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ; 

0,132 22 0,896 0,022 -0,32 0,36 
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Σύμφωνα με τον πίνακα 6, η μέση τιμή που προκύπτει είναι 2.52 και η 

σημαντικότητα p=0.896>0.05. Γίνεται, επομένως, αποδεκτή η υπόθεση και άρα όσοι 

εφάρμοσαν τα μέτρα βιολογικής γεωργίας θεωρούν ότι δρουν βελτιωτικά για το κοινό 

συμφέρον και την προστασία του περιβάλλοντος.  

Μεγάλο μέρος όσων εφάρμοσαν, όμως, τα μέτρα βιολογικών καλλιεργειών 

εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους αναφορικά με το επίπεδο τιμών και τη μη έγκυρη 

δράση του κράτους για τη διασφάλιση του εισοδήματός τους. Αυτό αποτελεί και τον 

μεγαλύτερο ανασταλτικό παράγοντα για την εφαρμογή μέτρων βιολογικής γεωργίας 

καθώς δεν εξασφαλίζει, όπως δηλώνουν, ένα ικανοποιητικό μακροπρόθεσμα 

εισόδημα. 

Και στις δυο περιπτώσεις φαίνεται καθαρά και γίνεται αποδεκτή από την 

πλειοψηφία η συμβολή των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων στη διατήρηση και 

προστασία του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τη βιοποικιλότητα και τους 

υδάτινους πόρους, αλλά και στην προστασία της υγείας του ανθρώπου. Γεγονός το 

οποίο αποδεικνύεται και σ’ έναν συγκεντρωτικό πίνακα στο σύνολο των 

ερωτηθέντων είτε εφάρμοσαν είτε όχι αγροπεριβαλλοντικά μέτρα (Πίνακας 7).  
 

Πίνακας 7: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 

One-Sample Statistics 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΤΑ ΜΕΤΡΑ 
ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ; 

219 2,09 0,912 0,062 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΤΑ ΜΕΤΡΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΟΙΝΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ; 

212 1,95 0,891 0,061 
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Test Value = 2 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
  

T df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Lower Upper 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΤΑ ΜΕΤΡΑ 

ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ; 

1,408 218 0,161 0,087 -0,03 0,21 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΤΑ ΜΕΤΡΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΟΙΝΟ 

ΣΥΜΦΕΡΟΝ; 

-0,771 211 0,442 -0,047 -0,17 0,07 

 

 

3.3. Περιβαλλοντικά προβλήματα 
Σ’ αυτήν την ενότητα παρατίθενται τα συμπεράσματα στο σύνολο των 

απαντήσεων αναφορικά με την ύπαρξη περιβαλλοντικών προβλημάτων που 

επηρεάζουν άμεσα και τον άνθρωπο (Πίνακας 8). Με το test ελέγχου μέσων τιμών 

προκύπτει ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι αγρότες αντιλαμβάνονται και 

αποδέχονται τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που σε πολλές περιπτώσεις έχουν 

επίδραση και στις εκμεταλλεύσεις και την παραγωγή τους (μείωση υδάτινων πόρων 

κλπ). Παρ’ όλα αυτά και συγκρινόμενα με τα κριτήρια εφαρμογής των μέτρων 

διαφαίνεται ξεκάθαρα πως η αύξηση του εισοδήματος παίζει καταλυτικό παράγοντα 

για την υιοθέτηση εναλλακτικών πρακτικών για την προστασία του περιβάλλοντος.  
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Πίνακας 8: ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

One-Sample Statistics 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ" ΠΟΥ 
ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ; 

232 2,6379 0,67608 0,04439 

Test Value = 2.6 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Lower Upper 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ" 

ΠΟΥ ΜΑΣ 
ΑΠΕΙΛΟΥΝ; 

0,855 231 0,394 0,03793 -0,0495 0,1254 

 

3.4. Μέτρηση αδιαφορίας 
Στο σύνολο των αγροτών σημειώθηκε και ένα αρκετά υψηλό ποσοστό 

αδιαφορίας (περίπου 9%) στις απαντήσεις κυρίως πάνω στην ύπαρξη ή μη 

περιβαλλοντικών προβλημάτων καθώς και στην αξιολόγηση των μέτρων. 

Κατανοούμε ότι πραγματοποιήθηκε συσχέτιση των μεταβλητών μεταξύ τους 

αναφορικά με την απόσταση από τα αστικά κέντρα. Τα αποτελέσματα που 

παρατηρούνται εμφανίζονται στο πίνακα 9. 

∆ιαπιστώνεται, λοιπόν, ότι η αδιαφορία για την ύπαρξη ή μη περιβαλλοντικών 

προβλημάτων και η αδιαφορία για την επίδραση των μέτρων μείωσης της 

νιτρορύπανσης και βιολογικής καλλιέργειας στο περιβάλλον, συσχετίζονται θετικά με 

την απόσταση από το κοντινότερο αστικό κέντρο. Το γεγονός αυτό εξηγεί ότι, η 

αύξηση της απόστασης από το κέντρο της πόλης αυξάνει και τις απαντήσεις 

αδιαφορίας σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Μέσω των διερευνητικών 

συνεντεύξεων προκύπτει, επίσης, ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό δεν έχει ακόμα 

ενημέρωση στις περιοχές κατοικίας τους, όπως το Γερακάρι Αγιάς. Οι αγρότες της 

περιοχής δεν γνώριζαν αλλά και ούτε ενδιαφέρονταν για τις δράσεις προστασίας του 

περιβάλλοντος αλλά και της ανθρώπινης υγείας, διότι κανείς δεν υπήρχε να τους 

ενημερώσει γι’ αυτό το σκοπό.  

Πέρα από εκείνους τους αγρότες που μπορούν να καταφεύγουν στις διάφορες 

υπηρεσίες για την πληροφόρησή τους ή να ενημερώνονται από γεωπόνους για τις 

δυνατότητες που υφίστανται προκειμένου να κάνουν βιώσιμες τις εκμεταλλεύσεις 
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τους, υπάρχουν και ορισμένοι γεωργοί που σπάνια απομακρύνονται από την 

περιοχή κατοικίας τους, μιας και αυτό θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο λόγω του 

υφισταμένου παλαιού δικτύου συγκοινωνίας. Ακόμα οι ανωτέρω γεωργοί δεν 

ενημερώνονται λόγω των αδυναμιών που προκαλεί η οικονομική των δυσχέρεια με 

αποτέλεσμα να αγνοούν ακόμα και τις πηγές ενημέρωσης.  
Πίνακας 9: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ – ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 

  
ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΜΕΤΡΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΜΕΤΡΩΝ 
ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

Pearson 
Correlation 

1 ,247** ,355** ,172** 

Sig. (2-tailed)   0 0 0,01 

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

N 243 237 240 225 

Pearson 
Correlation 

,447** ,518** ,400** ,118* 

Sig. (2-tailed) 0 0 0 0,083 

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΜΕΤΡΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

N 233 230 231 216 

Pearson 
Correlation 

,558** ,391** ,471** ,231** 

Sig. (2-tailed) 0 0 0 0,001 

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΜΕΤΡΩΝ 
ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

N 231 228 231 216 

Pearson 
Correlation 

,247** 1 ,709** 0,099 

Sig. (2-tailed) 0   0 0,14 

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΜΕΤΡΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

N 237 239 239 223 

Pearson 
Correlation 

,355** ,709** 1 0,014 

Sig. (2-tailed) 0 0   0,837 

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΜΕΤΡΩΝ 
ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 

N 240 239 243 227 

Pearson 
Correlation 

,172** 0,099 0,014 1 

Sig. (2-tailed) 0,01 0,14 0,837   
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

N 225 223 227 228 

Pearson test, επίπεδο σημαντικότητας: **≤ 1%, *≤5% 
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Από τον πίνακα 9 συνάγεται ότι υφίστανται ισχυρές συσχετίσεις, όπως: 

α)  Η αύξηση της απόστασης από τα αστικά κέντρα συνεπάγεται και μεγαλύτερα 

ποσοστά αδιαφορίας τόσο για την ύπαρξη ή μη των περιβαλλοντικών ζητημάτων όσο 

και για την επίδραση των μέτρων αυτών στην προστασία περιβάλλοντος και 

καταναλωτών.  

β) Τα αυξημένα ποσοστά αδιαφορίας για την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών 

μέτρων δίνουν και αντιστοίχως υψηλά ποσοστά αδιαφορίας για την επίδρασή τους 

στην προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών και στην ύπαρξη ή μη 

περιβαλλοντικών προβλημάτων.  

γ) Αντίστοιχα, η αδιαφορία για την επίδραση των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων 

στο περιβάλλον συσχετίζεται με τα αυξημένα ποσοστά αδιαφορίας για την υιοθέτηση 

τους καθώς και γενικότερα με την αδιαφορία για την ύπαρξη ή μη περιβαλλοντικών 

ζητημάτων.   

Συνοπτικά, παρατηρούνται ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ της αδιαφορίας για τα 

μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος δείχνοντας και την άγνοια που μπορούν να 

κρύβουν ορισμένες απαντήσεις. Κάτι που υπολανθάνει στις απαντήσεις αυτές είναι 

και η ελλιπής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των ανθρώπων πάνω στην 

προστασία του περιβάλλοντος, γεγονός που κάνει προφανή την αδιαφορία του 

κρατικού μηχανισμού και των διαφόρων φορέων για τις περιοχές αυτές.  

 

4.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Εκ των ανωτέρω συμπεραίνεται ότι περισσότερη ενημέρωση για τα αγροπερι- 

βαλλοντικά μέτρα έχουν κυρίως οι αγρότες με υψηλό επίπεδο μόρφωσης και στην 

περίπτωση των αντρών κυρίως οι νεότερες ηλικίες. Παρατηρήθηκαν προβλήματα 

λόγω της ελλιπoύς γνώσης των αρμοδίων για τα διάφορα θέματα αναφορικά με τα 

μέτρα, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των αγροτών και πολλές φορές την 

απομάκρυνσή τους από τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Η μειωμένη υιοθέτηση 

μέτρων βιολογικής γεωργίας οφείλεται στον κίνδυνο και την αβεβαιότητα τόσο για τις 

τιμές όσο και για τις παραγόμενες ποσότητες. Η μη έγκυρη παρέμβαση του κράτους 

για τη διασφάλιση του εισοδήματος σε όσους αγρότες εφάρμοσαν τα μέτρα 

βιολογικής καλλιέργειας οδήγησε στην αποκοπή τους από τα μέτρα. Παρ’ όλα αυτά, 
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όμως, η άποψη όσων τα εφάρμοσαν ήταν θετική αναφορικά με την επίδρασή τους 

στο περιβάλλον και την υγεία του καταναλωτή. 

Οι βελτιώσεις, όπως προκύπτει και από τις αιτιολογικές βάσεις της έρευνας, 

είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν και με τους κατωτέρω άξονες πολιτικής, όπως: 

1) Η απόδοση της ιδιαίτερης προσοχής στον τομέα της τεχνογνωσίας 

αναφορικά με την  εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων. Σημαντική θα 

ήταν η διενέργεια σεμιναρίων από κατάλληλους φορείς για ανάπτυξη των 

απαιτούμενων τεχνικών γνώσεων, καθώς και η συνεχής επίβλεψη και 

αρωγή από καταρτισμένους γεωπόνους. 

2)  Η αποκρατικοποίηση των διαδικασιών και η ανάληψη από εταιρείες 

διακίνησης λιπασμάτων και γεωργικών εφοδίων ίσως έχουν θετικά 

αποτελέσματα στην προώθηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων και την αυξα-

νόμενη υιοθέτησή τους από τον αγροτικό χώρο μιας και ένας από τους 

σημαντικότερους τομείς που υστερεί είναι η δυσκαμψία εφαρμογής των 

μέτρων λόγω των υπηρεσιακών προβλημάτων του κρατικού μηχανισμού.  

3) Η καθιέρωση πολιτικής παρόμοιας με εκείνης που εφαρμόστηκε στις Η.Π.Α. 

για την επίλυση του ζητήματος της παχυσαρκίας με την αύξηση του Φ.Π.Α. 

για τα τρόφιμα με αυξημένο ποσοστό λίπους. ∆ηλαδή, αντιστοίχως 

εφαρμογή ειδικής πολιτικής για το πρόβλημα μειωμένης κατανάλωσης 

αγροτικών προϊόντων που ακολουθούν τις προδιαγραφές προστασίας 

περιβάλλοντος και καταναλωτή, όπως θα μπορούσε να ήταν η αναδιάρθ-

ρωση των τιμών μεταξύ των βιολογικών προϊόντων και των προϊόντων που 

ακολουθούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος και του 

καταναλωτή έναντι όσων ακολουθούν τη συμβατική γεωργία με μείωση λ.χ. 

του Φ.Π.Α. των πρώτων.    

4) Η εξακρίβωση και ανάλυση των αναγκών και των προσδοκιών της κοινωνίας 

και των καταναλωτών, μέσω ερευνών, του αγροτικού τομέα, όσον αφορά 

την ασφάλεια, την υγιεινή, την ποιότητα, τη βιωσιμότητα, την ποικιλία και την 

επιλογή των τροφίμων. 

5) Με την καθιέρωση πολιτικής απόδοσης των οικονομικών πόρων, που ενώ 

θα δίδονται απευθείας προς τους αγρότες, πρέπει προηγουμένως να 

πραγματοποιείται έλεγχος για να διαπιστώνεται αν πληρούν εκείνοι όλες τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις και τέλος να πραγματοποιείται συστηματικός 

έλεγχος τόσο καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος όσο και μετέπειτα.  
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6) Η πολιτική της δια βίου μάθησης των αγροτών να θεωρείται αναγκαία. 

Σημαντικά κονδύλια της Κ.Α.Π. πρέπει να αφιερωθούν, στη δια βίου 

εκπαίδευση των αγροτών. Οι αγρότες είναι αναγκαίο να εκπαιδεύονται 

συνεχώς, ώστε να παράγουν υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα. Οι ίδιοι πάλι 

πρέπει να εκπαιδεύονται για να χρησιμοποιούν τα αγροχημικά, με τρόπο 

ασφαλή, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους καταναλωτές. Οι αγρότες 

πρέπει να εκπαιδεύονται αφ’ ενός μεν στη χρησιμοποίηση της νέας 

τεχνολογίας και στη διαρκή ενημέρωση πάνω στις εξελίξεις στον τομέα της 

αγροτικής παραγωγής, αφ’ ετέρου δε  στον τρόπο δράσης για τη λήψη των 

επιχειρηματικών αποφάσεων σχετιζόμενων με σύγχρονες γεωργικές 

δραστηριότητες. Τέλος, οι αγρότες πρέπει να εκπαιδεύονται  και να 

ενθαρρύνονται προκειμένου να σχηματίζουν ομάδες παραγωγών, που θα 

δραστηριοποιούνται και σε επόμενα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, 

δηλαδή στην τυποποίηση, προώθηση, μεταφορά, πώληση των προϊόντων 

τους, ώστε να πάψουν οι μεσάζοντες να λυμαίνονται την τεράστια διαφορά 

τιμών παραγωγού - καταναλωτή. 

 

Η γεωργία είναι ένας από τους τομείς που πρέπει να διευρύνει περαιτέρω 

το διεθνές εμπόριο και τον ανταγωνισμό. Η απελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς 

είναι επιθυμητή από πολλούς εξαγωγείς των χωρών του Νότου, από εκείνους που 

πιστεύουν ότι στην Ευρώπη, η μείωση στις τιμές των γεωργικών προϊόντων θα 

ωφελήσει τους καταναλωτές, και ιδίως από τους λιγότερο ευκατάστατους 

(Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011). 

Οι γυναίκες, όπως εμφανίζεται, πιθανόν να έχουν διαφορετικά πρότυπα 

συμπεριφοράς από τους άνδρες και να  έχουν διαφορετικές προσδοκίες, υπό την 

έννοια ότι αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ των 

απαιτήσεων του επαγγέλματος και στις απαιτήσεις της οικογενειακής ζωής από ό, τι 

κάνουν για την επίτευξη των οικονομικά ορθολογικών στόχων μέσα από την επιτυχία 

(Anthopoulou, 2010). 

Η πολιτική που μπορεί να εφαρμοσθεί δύναται να περιλαμβάνει δύο βασικές 

κατευθύνσεις. Πρώτον, τη θέσπιση μέτρων παραγωγής ποιοτικών αγροτικών 

προϊόντων με κεντρικό χαρακτηριστικό την ασφαλή κατανάλωση με οποιαδήποτε 

μορφή και δεύτερον, την αυστηρή εφαρμογή όλων των μέτρων και κανόνων από 

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην αλυσίδα «πρωτογενής παραγωγή → 
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διακίνηση → μεταποίηση → τρόφιμα → κατανάλωση». Είναι αυτονόητο ότι δεν αρκεί 

η θέσπιση αυστηρών μέτρων πολιτικής, αλλά απαιτείται παράλληλα επιτήρηση 

εφαρμογής με ανάλογες κυρώσεις. (Σέμος, 2012) 

Πολύ περισσότερο, η καθιέρωση διεθνών κανόνων πολιτικής ποιότητας και 

ασφάλειας στα τρόφιμα, η χρήση των οποίων είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη ζωή και 

την υγεία του ανθρώπου, είναι επιβεβλημένη. Η εφαρμογή οποιασδήποτε λύσης ή 

μέτρου πρέπει να υπόκειται σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και να περιλαμβάνει 

συγκεκριμένους στόχους. Η αξιολόγηση και επαναξιολόγηση των μέτρων και των 

λύσεων που θα εφαρμοστούν, πρέπει να γίνεται, σε συχνά χρονικά διαστήματα που 

θα προκαθοριστούν, ώστε να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής τους γρήγορα και 

πριν προκαλέσουν προβλήματα παρόμοια, με αυτά, που αντιμετωπίζουμε, σήμερα, 

λόγω της ατολμίας να αναθεωρήσουμε, νωρίτερα και ουσιαστικότερα, τις διάφορες 

Κ.Α.Π. 

Ένα καλύτερο εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό είναι βασικό στοιχείο για την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, γεγονός που ισχύει ιδιαίτερα για τον αγροτικό 

τομέα. Τα μειωμένα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η συμμετοχή 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από ένα μεγάλο μερίδιο του πληθυσμού χρησιμεύουν 

ως δείκτες για τη μέτρηση της υλοποίησης των στόχων της «Ευρώπης 2020». Οι 

αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου σε ολόκληρη την ΕΕ, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό  

για την ΕΕ-15. Έτσι, πρέπει να γίνει μια ιδιαίτερη προσπάθεια για την αντιμετώπιση 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (Organisation for Economic Co-operation and 

Development). 

Επιλογικά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μικρές αυτές παρεμβάσεις από μόνες 

τους δεν μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη σε μια περιοχή, αν δεν υπάρχει 

ταυτόχρονα η συμπληρωματικότητά τους από μέρους της τοπικής κοινωνίας 

(Παπαδημητρίου, 2007). Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός στη διαχείριση του 

αγροτικού περιβάλλοντος μπορεί να οριστεί ως μια σειρά νέων δραστηριοτήτων, 

ικανές να αποτελέσουν κίνητρο στον τομέα της ανάπτυξης, ωθώντας την τοπική 

κοινωνία να αξιοποιήσει αξίες και πρακτικές που χρησιμοποιούσε παραδοσιακά στο 

κοινωνικό επίπεδο, ως μέσα ενίσχυσης των πιθανοτήτων επιτυχίας και στον 

οικονομικό τομέα.  
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