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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
 

Θέμα: 

«Ποιότητα περιβάλλοντος: Τρόποι ενσωμάτωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος στις το‐

μεακές πολιτικές: 

α) Οικιστικός τομέας 

β) Ενεργειακός τομέας 

γ) Τομέας μεταφορών 

δ) Τομέας γεωργίας‐αλίειας» 



 

2 

 

Τα μέτρα που αναδεικνύονται για την αποκατάσταση της ποιότητας του περιβάλλοντος, αφορούν 

τόσο άμεσες διορθωτικές επεμβάσεις όσο και δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση ή/και πρόληψη των 

περιβαλλοντικών πιέσεων από τους τομείς που συμβάλλουν στην υποβάθμιση της. Η ανάγκη συντο‐

νισμού των δράσεων αυτών και η συνέργεια που τις χαρακτηρίζει, επιβάλλει μια συνθετική προσέγγι‐

ση που να αναδεικνύει σαφείς πολιτικές τομεακής ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής συνιστώσας. Η 

προώθηση  δράσεων περιβαλλοντικής  ενσωμάτωσης  εξυπηρετεί  ταυτόχρονα  και  τις  δύο  άλλες  συνι‐

στώσες  της Αειφόρου Ανάπτυξης,  την οικονομική και  την κοινωνική. Στους περισσότερους  τομείς,  η 

υλοποίηση της προτεινόμενης στρατηγικής θα οδηγήσει σε σημαντικές επενδύσεις και πρόσθετες θέ‐

σεις εργασίας. Το ουσιαστικό βήμα για την κατάστρωση μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη είναι η διατύπωση ολοκληρωμένων τομεακών πολιτικών που θα αποσκοπούν στην αρμονι‐

κή σύζευξη και των τριών διαστάσεων της Αειφόρου Ανάπτυξης και θα διασφαλίζουν τη μεγιστοποίη‐

ση του συνολικού κοινωνικού οφέλους. 

 

1. Οικιστική πολιτική 

Η χωροταξική και η οικιστική πολιτική υπήρξαν οργανικά συνδεδεμένες με το μοντέλο οικονομι‐

κής ανάπτυξης στην μεταπολεμική Ελλάδα διευκολύνοντας την οικονομική μεγέθυνση, αλλά και την 

ευρεία κοινωνική και γεωγραφική διάχυση των ωφελειών της. Παρά την ύπαρξη θεσμικού και κανονι‐

στικού πλαισίου  δεν  έχουν  επιτευχθεί  τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,  ενώ σε ορισμένες περιπτώ‐

σεις σημειώθηκαν αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην οργάνωση του χώρου, αστικού και εξωαστικού, όσο 

και στην, με τη στενότερη έννοια του όρου, κατάσταση του περιβάλλοντος. Σημαντικό στοιχείο αυτών 

των αλλαγών αποτελεί η αύξηση των δημοσίων πόρων για την προστασία του περιβάλλοντος και το 

νέο θεσμικό πλαίσιο για τη χωροταξία, που ωστόσο δεν έχει ακόμη πλήρως εφαρμοσθεί. 

Στόχος  της Στρατηγικής μας  είναι  ο  αναπροσανατολισμός  της  οικιστικής πολιτικής με  στόχο  τη 

βελτίωση  των μηχανισμών  εφαρμογής  του  σχεδιασμού  καθώς  και  των  μηχανισμών  διαχείρισης  του 

αστικού και εξωαστικού χώρου. Ειδικότερα, η στρατηγική περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά στοιχεί‐

α:  

� Σταδιακό περιορισμό της διάχυτης αστικοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό: 

(α) θα αυξηθεί το ποσοστό του εξωαστικού χώρου που καλύπτεται από σχέδια χρήσεων γης από το 

σημερινό επίπεδο του 6‐7% τουλάχιστον στο 30%, πλησιάζοντας έτσι τα ελάχιστα αντίστοιχα ποσοστά 

που απαντώνται στα άλλα κράτη‐μέλη της ΕΕ. Το πρόγραμμα NATURA θα αποτελέσει μια σημαντική 

συμβολή στην προσέγγιση αυτού του στόχου σε συνδυασμό με τη συστηματική εφαρμογή ήδη θεσμο‐

θετημένων μέτρων,  

(β) θα περιοριστούν σταδιακά οι δυνατότητες δόμησης στις εξωαστικές περιοχές που δεν θα καλύ‐

πτονται από σχέδια,  

(γ)  θα  προωθηθεί  μια  ολοκληρωμένη  πολιτική  προστασίας  της  φύσης  που  δεν  περιοριστεί  μόνο 

στις περιοχές υψηλής οικολογικής σημασίας  (που θα καλυφθούν από το πρόγραμμα NATURA) αλλά 
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θα συμπεριλάβει και «κοινά» οικοσυστήματα που είναι αναγκαία ως συνδετήριος ιστός των προηγού‐

μενων,  

(δ) στο πλαίσιο αυτό θα ληφθούν άμεσα ειδικά μέτρα προστασίας της γεωργικής γης και των δα‐

σών, 

(ε) θα ληφθούν κατάλληλα οριζόντια μέτρα προστασίας για ειδικές κατηγορίες χώρου όπως ο πα‐

ράκτιος και ο ορεινός, και  

(στ) θα διαμορφωθεί μια πολιτική προστασίας του τοπίου ως αυτοτελούς αξίας, σύμφωνα και με τη 

σχετική διεθνή σύμβαση.  

� Η οικιστική ανάπτυξη θα αναπροσανατολιστεί από  το πρότυπο  των  συνεχών  επεκτάσεων στο 

πρότυπο της «συμπαγούς» πόλης, σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις στον Ευρωπαϊκό χώρο. Στο πλαί‐

σιο αυτό, οι νέες οικιστικές αναπτύξεις θα βασιστούν στην προώθηση νέων οργανωμένων ενοτήτων  , 

που θα απορροφούν πολύ μικρότερες αγροτικές εκτάσεις και θα οδηγούν σε πολεοδομικό περιβάλλον 

υψηλότερης ποιότητας. Τέτοιες παρεμβάσεις θα καλύπτουν όχι μόνο ανάγκες κατοικίας αλλά και 

την υποδοχή με οργανωμένο τρόπο παραγωγικών δραστηριοτήτων  (τουρισμού, βιομηχανίας και επι‐

χειρηματικών δραστηριοτήτων). 

�  Στον  υφιστάμενο  πολεοδομικό  χώρο  θα  προωθηθούν  προγράμματα  ολοκληρωμένων  αστικών 

αναπλάσεων που δεν θα περιορίζονται σε εγχειρήματα «εξωραϊσμού»  του δημόσιου χώρου αλλά θα 

αντιμετωπίζουν τις μείζονες ελλείψεις υποδομών, κυρίως χώρων στάθμευσης και ελεύθερων και 

πράσινων χώρων, θα παρεμβαίνουν και στον ιδιωτικό χώρο κατά περίπτωση και με οργανωμένες 

μορφές−,  και  επίσης  θα  επιδιώκουν  την  αντιμετώπιση  γεωγραφικά  εντοπισμένων  οικονομικών  και 

κοινωνικών προβλημάτων, με στόχο τη ριζική αναδιάρθρωση του αστικού περιβάλλοντος. Η ανακα‐

τανομή των αστικών πυκνοτήτων, μέσω της μείωσης των πολύ υψηλών, σε ορισμένες περιοχές, συντε‐

λεστών δόμησης, και της ανάπτυξης πολλών «περιμετρικών» εντός σχεδίου περιοχών που χαρακτηρί‐

ζονται από χαμηλά ποσοστά κορεσμού αποτελεί τη δεύτερη βασική επιλογή για τονπολεοδομικό χώ‐

ρο. Κρίσιμο ρόλο θα παίξει, τέλος, η αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφορίας με την περαιτέρω 

ενίσχυση των μαζικών μέσων μεταφοράς.  

� Για την υποστήριξη των παραπάνω επιλογών, τόσο από τεχνική άποψη όσο και όσον αφορά την 

κοινωνική αποδοχή τους, θα ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση των διαδικασιών εφαρμογής και ελέγχου 

του σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό κρίσιμοι κρίκοι είναι 

(α) η δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ανακοπής της αυθαίρετης δόμησης, 

(β) η δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών διαχείρισης και ελέγχου του δημόσιου χώρου της 

πόλης, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της παράνομης στάθμευσης και της αυθαίρετης ιδιο‐

ποίησης κοινόχρηστων χώρων από τις παρόδιες χρήσεις, και  

(γ) ο εκσυγχρονισμός της πολιτικής γης με την ενεργοποίηση υφιστάμενων εργαλείων όπως η με‐

ταφορά του ΣΔ, και την εισαγωγή νέων εργαλείων όπως οι αντισταθμιστικές ρυθμίσεις. Η ολοκλήρω‐

ση του Εθνικού Κτηματολογίου και η ανάπτυξη των μηχανισμών χωρικής πληροφόρησης − διαδικα‐

σιών που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη, εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο προτεραιοτήτων. 
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� Η ενεργοποίηση των πρόσφατα θεσμοθετημένων μορφών στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασμού 

θα επιτρέψει την συντονισμένη εφαρμογή των παραπάνω επιλογών, θα διευκολύνει τον εναρμονισμό 

των περιβαλλοντικών και των χωρικών επιλογών με τις τομεακές πολιτικές, και επίσης θα διαμορφώ‐

σει συνθήκες που θα διευκολύνουν την αποκέντρωση του εφαρμοσμένου σχεδιασμού.  

� Η αποτελεσματικότερη διασύνδεση χωρικού σχεδιασμού και κοινωνίας, θα επιτευχθεί μέσω  

(α) της ανάπτυξης της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και  

(β) της προώθησης προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. 

Η υλοποίηση των παραπάνω δράσεων συμπληρώνει και ολοκληρώνει τις παρεμβάσεις που ήδη έ‐

χουν δρομολογηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος αποτελεί πλέον κε‐

ντρική προτεραιότητα του ΥΠΕΧΩΔΕ, σε εναρμόνιση με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές προτεραιότητες. 

Επιπλέον, η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου αναμένεται να συμβάλει δραστικά στην εφαρ‐

μογή των σχεδίων χρήσης γης και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας ως προς την 

πάταξη της παράνομης δόμησης. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην περιβαλλοντική διάσταση των δη‐

μοσίων έργων με αυστηρή συμμόρφωση στις προδιαγραφές της περιβαλλοντικής προστασίας και της 

εξοικονόμησης των φυσικών πόρων,  ιδιαίτερα σήμερα που οι επερχόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες συνι‐

στούν μια σημαντική πρόκληση, περικλείοντας ταυτόχρονα και σοβαρές απειλές για το φυσικό περι‐

βάλλον από την υλοποίηση των αναγκαίων έργων. 

Τα μεγαλύτερα εμπόδια εντοπίζονται κυρίως στις δυσκολίες προσαρμογής του κοινού σε ένα αυ‐

στηρό κανονιστικό πλαίσιο οικιστικής πολιτικής, αλλά και στις αδυναμίες των ρυθμιστικών αρχών να 

αντιμετωπίσουν τις ήδη διαπιστωμένες παραβιάσεις της και να προχωρήσουν στην εφαρμογή της χω‐

ρίς παρεκκλίσεις. Για το λόγο αυτό, η προώθηση της οικιστικής πολιτικής θα βασισθεί σε μεγάλο βαθ‐

μό σε προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. 

 

 

2. Ενεργειακός τομέας 

Η ταχεία οικονομική μεγέθυνση και η βελτίωση του βιοτικού  επιπέδου όλων των ανεπτυγμένων 

χωρών  στηρίχθηκε  σε  μεγάλο  βαθμό  στην  εντατική  εκμετάλλευση  ενεργειακών  πόρων.  Στο  βαθμό 

που οι ενεργειακοί αυτοί πόροι στο συντριπτικό τους ποσοστό προέρχονται από εξαντλήσιμα αποθέ‐

ματα ορυκτών καυσίμων που χαρακτηρίζονται από υψηλούς συντελεστές αέριων  εκπομπών,  η ανά‐

πτυξη αυτή 

δεν μπορεί να είναι βιώσιμη. Το πρόβλημα αυτό είναι κοινό σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του 

κόσμου με συνέπεια σήμερα ο στόχος της ενσωμάτωσης να τίθεται κατά προτεραιότητα στον ενεργει‐

ακό τομέα και να περιλαμβάνει δύο παράλληλες και εξίσου σημαντικές διαστάσεις: 

� Την ποσοτική διάσταση, που εκφράζεται με το στόχο μείωσης της ενεργειακής έντασης, δηλαδή 

του ύψους της ενεργειακής κατανάλωσης που είναι απαραίτητη για  την κάλυψη των ενεργειακών α‐

ναγκών της οικονομίας και της κοινωνίας. 
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� Την ποιοτική διάσταση, που εκφράζεται με το στόχο της αύξησης της συμμετοχής των Ανανεώ‐

σιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αλλά και καθαρότερων συμβατικών καυσίμων στο ενεργειακό μίγμα. 

Στην Ελλάδα, η ιστορική διάρθρωση του ενεργειακού συστήματος αλλά και η ενεργειακή συμπεριφορά 

παραγωγών και καταναλωτών δεν έχει επιτρέψει σημαντική πρόοδο ως προς τους δύο αυτούς στόχους. 

Συγκεκριμένα, η ενεργειακή κατανάλωση στην Ελλάδα αυξάνεται στη διάρκεια της τελευταίας δεκαε‐

τίας,  με  ρυθμούς  σημαντικά  υψηλότερους από  τους  ρυθμούς που  καταγράφονται  στις περισσότερες 

χώρες της ΕΕ, ιδιαίτερα στον κτιριακό τομέα. Αυτή η αυξητική τάση είναι σε μεγάλο βαθμό δικαιολο‐

γημένη, καθώς η κατά κεφαλή ενεργειακή κατανάλωση στην Ελλάδα είναι ακόμη η χαμηλότερη με‐

ταξύ όλων των χωρών της ΕΕ (με εξαίρεση της Πορτογαλίας και της Ισπανίας). Όμως, καθώς η συνε‐

χής βελτίωση του βιοτικού επιπέδου αναμένεται να συνεχίζει να ωθεί προς μεγαλύτερες ενεργειακές 

καταναλώσεις, είναι επιβεβλημένη η μείωση της ενεργειακής έντασης του συστήματος, η οποία σήμε‐

ρα  είναι  ιδιαίτερα  υψηλή,  υποδηλώνοντας  καθυστερήσεις  στην  εφαρμογή  μέτρων  εξοικονόμησης  ε‐

νέργειας και την υιοθέτηση αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών. Παράλληλα, το ελληνικό ενεργει‐

ακό σύστημα χαρακτηριζόταν μέχρι πρόσφατα από μια έντονη προσκόλληση σε συμβατικά καύσιμα. 

Ιδιαίτερα,  στον  τομέα  της  ηλεκτροπαραγωγής,  η  επιλογή  της  εντατικής  αξιοποίησης  των  εγχωρίων 

αποθεμάτων λιγνίτη, αν και ορθή ως αντίδραση στην εποχή της ενεργειακής κρίσης για την ενίσχυση 

της ενεργειακής αυτονομιας της χώρας, σήμερα –στην εποχή της ενοποίησης  των δικτύων,  της απε‐

λευθέρωσης των αγορών και της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος‐ είναι αναγκαίο να αναθε‐

ωρηθεί. 

Οι βάσεις για μια τέτοια αναθεώρηση έχουν ήδη τεθεί και προωθούνται συστηματικά τα τελευταία 

χρόνια. Το φυσικό αέριο αν και εισήλθε στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα μόλις το 1998 αυξάνει ταχύ‐

τατα το μερίδιο του στο συνολικό ισοζύγιο. Επίσης, το ιδιαίτερα θετικό θεσμικό πλαίσιο για την ανά‐

πτυξη  των  ΑΠΕ  δημιουργεί  τις  προϋποθέσεις  για  τη  σημαντική  αύξηση  του  ποσοστού  συμμετοχής 

τους,  το  οποίο  ήδη σήμερα βρίσκεται  στο  επίπεδο  του  κοινοτικού μέσου  όρου,  παρά  το γεγονός  των 

σχετικά περιορισμένων υδατικών της πόρων συγκριτικά με άλλες χώρες της ΕΕ. Το μεγάλο ενδιαφέρον 

ιδιωτών επενδυτών προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί μια πολύ ενθαρρυντική ένδειξη για τις προο‐

πτικές των ΑΠΕ στη χώρα μας. 

 

Στόχος της Στρατηγικής μας είναι η μείωση της ενεργειακής έντασης της ελληνικής οικονομίας και 

η διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος προς την κατεύθυνση φιλικών προς το περιβάλλον ενερ‐

γειακών πηγών. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τις εξής δράσεις: 

� Ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας. Οι δράσεις αυτές δεν θα πρέπει να περιορίζονται 

στον βιομηχανικό τομέα που εμφανίζει τη μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, αλλά να εκμεταλλευθούν 

τα σημαντικά περιθώρια του κτιριακού τομέα περιλαμβάνοντας μέτρα για την καλύτερη μόνωση των 

κτιρίων, την συντήρηση του ενεργειακού εξοπλισμού και την προώθηση αποδοτικών συσκευών. 
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� Ανάπτυξη της συμπαραγωγής, για την πλήρη εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων και τη μεί‐

ωση των απωλειών τόσο στο βιομηχανικό τομέα και στην ηλεκτροπαραγωγή, όσο και σε μεγάλες μο‐

νάδες του τριτογενούς τομέα (ξενοδοχεία, νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα κλπ.). 

� Ταχεία διείσδυση του Φυσικού Αερίου με επέκταση της χρήσης του στην ηλεκτροπαραγωγή και 

έμφαση στην ταχεία ολοκλήρωση των δικτύων διανομής. Η υιοθέτηση του φυσικού αερίου από μεγάλο 

βαθμό επιχειρήσεων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα αλλά και νοικοκυριά θα έχει ιδιαίτερα 

θετικές επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον. 

� Δραστική αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ, με πρώτο στόχο την αύξηση της συμμετοχής τους 

στην ηλεκτροπαραγωγή μέχρι το 2010 στο 20%, σύμφωνα και με τη σχετική κοινοτική οδηγία. Αν και 

σήμερα η αιχμή του επενδυτικού ενδιαφέροντος εντοπίζεται στα αιολικά και μικρά υδροηλεκτρικά έρ‐

γα, σημαντική αναμένεται και η ανάπτυξη ηλιακών τεχνολογιών στον κτιριακό τομέα, ενώ η βιομάζα 

μακροπρόθεσμα θα κληθεί να αναλάβει σημαντικό μερίδιο των ενεργειακών αναγκών της χώρας, σε 

κεντρικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρισμού ή/και θερμότητας καθώς και στις μεταφορές. 

� Αναβάθμιση και διασύνδεση δικτύων ηλεκτρικού συστήματος, με στόχο την u949 ενίσχυση τους 

και  τη  διευκόλυνση  της  διείσδυσης  των ΑΠΕ  ιδιαίτερα στα νησιωτικά συστήματα. Η υλοποίηση  των 

παραπάνω δράσεων θα στηριχθεί σε οικονομικούς πόρους που βραχυπρόθεσμα θα προέλθουν από το 

δημόσιο προϋπολογισμό με σημαντική συμμετοχή κονδυλίων από το Γʹ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 

Με βάση όμως και την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», είναι αναγκαία η εσωτερίκευση του εξωτερικού 

κόστους της ενέργειας, που αποτιμάται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με χρήση οικονομικών εργαλείων. 

Στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα και με τις κοινοτικές οδηγίες δίνεται έμφαση στη διασφάλιση κανό‐

νων υγιούς ανταγωνισμού, ειδικότερα σε σχέση με την υποστήριξη των ΑΠΕ έτσι ώστε να αμβλυνθούν 

οι στρεβλώσεις της αγοράς που μειώνουν την ανταγωνιστικότητά τους έναντι των συμβατικών καυσί‐

μων και δυσχεραίνουν τη διείσδυσή τους στο ενεργειακό σύστημα. Ακόμη, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέρι‐

μνα  για  την  ενεργοποίηση  ιδιωτών  επενδυτών  σε  επενδύσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας  και  ΑΠΕ  με 

έμφαση  στην  απλοποίηση  των  αναγκαίων  διαδικασιών  και  στην  ανάπτυξη  νέων  αποτελεσματικών 

μηχανισμών  χρηματοδότησης  (π.χ. Μηχανισμός  Χρηματοδότησης  από  Τρίτους)  που  στόχο  έχουν  να 

αντιμετωπίσουν την κεφαλαιουχική στενότητα και να μειώσουν το ρίσκο των επενδύσεων σε νέες ε‐

νεργειακές  τεχνολογίες.  Τέλος,  θα  προωθηθούν  αποτελεσματικοί  μηχανισμοί  παρακολούθησης  και 

ελέγχου των ενεργειακών καταναλώσεων παραγωγών και καταναλωτών παράλληλα με μέτρα τεχνι‐

κής ενημέρωσης και υποστήριξης. Σημειώνεται ότι παράλληλα με το στόχο της ενσωμάτωσης της πε‐

ριβαλλοντικής διάστασης, η ελληνική ενεργειακή στρατηγική, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της 

Ευρωπαϊκής στρατηγικής, θέτει επίσης ως στόχους πρώτης προτεραιότητας τη βελτίωση της ανταγω‐

νιστικότητας του ενεργειακού τομέα και τη διασφάλιση της ενεργειακής τροφοδοσίας. Στην τελευταία 

αυτή κατεύθυνση, η Ελλάδα προωθεί ήδη έργα διασύνδεσης των ενεργειακών δικτύων αποσκοπώντας 

ταυτόχρονα να αναδειχθεί σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο στο χώρο των Βαλκανίων και να αποτελέ‐

σει το συνδετικό κρίκο μεταξύ Ευρώπης και της Ανατολής. 

 



 

7 

3. Μεταφορές 

Το σημαντικότερο πρόβλημα των μεταφορών σήμερα,  τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη 

Ευρώπη, αποτελεί η συνεχής αύξηση της ζήτησης για μετακινήσεις. Η αύξηση αυτή επικεντρώνεται 

στις οδικές μεταφορές, ως τον πλέον ευέλικτο τρόπο μεταφοράς, παρότι και τα άλλα μέσα εμφανίζουν 

αυξητικές τάσεις. Έτσι, ο τομέας των μεταφορών στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει σήμερα το 40% της συ‐

νολικής ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ κατέχει ένα σημαντικό και συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο ευ‐

θύνης για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και συμβατικών αέριων ρύπων, καθώς και για τα υ‐

ψηλά επίπεδα θορύβου που αποτελούν μια επιπλέον πηγή υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος. 

Επιπλέον, η επέκταση των συγκοινωνιακών υποδομών για την κάλυψη αυτής της διογκούμενης ζήτη‐

σης έχει ως συνέπεια την αύξουσα κατάληψη παραγωγικών γαιών και την υποβάθμιση φυσικών οικο‐

συστημάτων, ενώ συχνά η προσφορά νέων υποδομών, προκαλεί μεσοπρόθεσμα και περαιτέρω αύξηση 

της ζήτησης. Από την άλλη πλευρά η έλλειψη κατάλληλων τέτοιων υποδομών έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση της συμφόρησης  ‐με πολλαπλάσιες επιπτώσεις στην ατμοσφαιρική ρύπανση‐ ενώ ευθύνεται 

για μεγάλο αριθμό σοβαρών και θανατηφόρων ατυχημάτων. Η Ελλάδα εμφανίζει κατά 40% χαμηλό‐

τερη  ζήτηση μεταφορικού  έργου σε  σχέση με  τον  κοινοτικό μέσο  όρο. Η  διαφορά αυτή  οφείλεται  α‐

σφαλώς στο χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο, αλλά και στα διαφορετικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά 

της χώρας.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός ΙΧ ανά 1000 κατοίκους το 2007 ήταν στην Ελλάδα 500, έναντι 

850 του ευρωπαϊκού μέσου όρου, αν και στα δίκυκλα υπάρχει η αντίστροφη σχέση. Όμως, οι έντονες 

αυξητικές τάσεις που εμφανίζουν αυτά τα μεγέθη τα τελευταία χρόνια,  υποδηλώνουν ότι η Ελλάδα 

έχει να αντιμετωπίσει πολύ ισχυρές καταναλωτικές πιέσεις και η σταδιακή αποσύνδεση μεταφορικού 

έργου από την οικονομική μεγέθυνση θα πρέπει να στηριχθεί σε ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πακέτο 

μέτρων πολιτικής. 

Στην κατεύθυνση αυτή,  τα  τελευταία χρόνια προωθήθηκε μια σειρά παρεμβάσεων που αποσκο‐

πούσαν κυρίως στην αντιμετώπιση των έντονων φαινομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ιδιαίτερα στο 

επιβαρημένο περιβάλλον της Αττικής. Η απόσυρση των αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, η βελτίω‐

ση της ποιότητας των καυσίμων, η θέσπιση υποχρεωτικού ελέγχου στα καυσαέρια των αυτοκινήτων, η 

επέκταση των λεωφορειοδρόμων και η χρήση αεριοκίνητων λεωφορείων υπήρξαν τα πιο χαρακτηρι‐

στικά  από  τα  μέτρα  κανονιστικού  χαρακτήρα.  Παράλληλα,  προωθούνται  ουσιαστικές  παρεμβάσεις 

για την ενίσχυση των δημόσιων μέσων μεταφοράς με σημαντικότερες το μετρό στην Αθήνα και την 

αναβάθμιση των σιδηροδρομικών μεταφορών.  

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα είναι η επέκταση αυτών των μέτρων και η ένταξη τους σε 

ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που θα επεμβαίνει ενεργά στη διαχείριση της ζήτησης των μεταφορι‐

κών συστημάτων και δεν θα ανταποκρίνεται αποσπασματικά στις καταναλωτικές πιέσεις. Επίσης, θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη οι βασικές κατευθύνσεις της Κοινής Πολιτικής Μεταφορών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που διαμορφώθηκε εδώ και μια δεκαετία και αποτέλεσε τον γνώμονα τόσο για την ολοκλή‐

ρωση της εσωτερικής αγοράς όσο για τις πολιτικές επιλογές στον τομέα των μεταφορών σε ευρωπαϊκό 
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επίπεδο, καθώς και οι δράσεις για την επίτευξη της βιώσιμης κινητικότητας που εμπεριέχονται στην 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 

 

Οι βασικές αρχές ενός τέτοιου σχεδιασμού θα είναι: 

� Η μείωση των συνολικών ρυθμών αύξησης της ζήτησης μεταφορικών υπηρεσιών. 

� Η μετατόπιση της ζήτησης σε μέσα περισσότερο φιλικά για το περιβάλλον. 

� Η βέλτιστη διαχείριση των υποδομών έτσι ώστε η κάλυψη της όποιας ζήτησης να επιτυγχάνεται με 

το ελάχιστο περιβαλλοντικό κόστος. 

� Η επιβάρυνση των χρηστών με το μέρος του εξωτερικού κόστους του μεταφορικού έργου που τους 

αναλογεί. 

 

Στόχος της Στρατηγικής μας είναι η βελτίωση της οικο‐αποδοτικότητας του τομέα των μεταφορών 

έτσι ωστε οι ανάγκες να καλύπτονται με τον πιο ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. Ο στόχος 

αυτός θα  επιτευχθεί με τις εξής δράσεις: 

� Ανάπτυξη και επέκταση υποδομών μαζικών μέσων μεταφοράς, τόσο στα αστικά κέντρα, όσο και 

στην περιφέρεια με έμφαση στα συστήματα σταθερής τροχιάς  (σιδηρόδρομοι, μετρό, τραμ) έτσι ώστε 

να γίνει εφικτή η μετατόπιση ενός σημαντικού ποσοστού της ζήτησης για επιβατικές και εμπορευμα‐

τικές μεταφορές. Ιδιαίτερη πρόνοια θα λαμβάνεται για τη σωστή διαχείριση των μεταφορικών συστη‐

μάτων η οποία είναι συχνά σημαντικότερη από την ίδια την ανάπτυξη τους 

� Αναβάθμιση και επέκταση του οδικού δικτύου, τόσο στα αστικά κέντρα, όσο και στην περιφέρεια 

με στόχο την αντιμετώπιση των φαινομένων έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης και με πρωταρχική 

μέριμνα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.  

�  Προώθηση  εναλλακτικών  καυσίμων,  με  βραχυπρόθεσμο  στόχο  την  αύξηση  των  αεριοκίνητων 

αυτοκινήτων. Παράλληλα, θα πρέπει να προωθηθούν δράσεις για την ευέλικτη χρήση (ανάλογα με τις 

δυνατότητες παραγωγής και  διάθεσης)  των βιοκαυσίμων στο πνεύμα των σχετικών κοινοτικών οδη‐

γιών, καθώς και για την έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον  (ηλε‐

κτροκίνηση αυτοκινήτων, κελλία καυσίμων ”fuel cells”). 

� Ενίσχυση και αναβάθμιση των μη οδικών τρόπων μεταφοράς και ιδιαίτερα των σιδηροδρομικών 

και θαλάσσιων.  

�  Βέλτιστη  διαχείριση  κυκλοφοριακών  ροών,  με  προώθηση  μέτρων  που  περιλαμβάνουν  τη  δημι‐

ουργία λεωφοριοδρόμων, μονοδρομήσεις, καθώς και εκτεταμένη αξιοποίηση της τηλεματικής.  

� Ενίσχυση της αξιοπιστίας των μαζικών μέσων μεταφοράς και διευκόλυνση της χρήσης τους, με 

οργάνωση δρομολογίων και δημιουργία χώρων στάθμευσης στην περιφέρεια της πόλης. 

� Προώθηση μέτρων αποθάρρυνσης της χρήσης ΙΧ και μακροπρόθεσμης μεταβολής της συμπερι‐

φοράς των χρηστών μεταφορικών υπηρεσιών, σε ότι αφορά:  

� την ίδια την ανάγκη της μετακίνησης 

� την επιλογή του μεταφορικού μέσου που θα χρησιμοποιήσουν 
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� την επιλογή της χρονικής στιγμής μετακίνησης 

� την επιλογή του τύπου ιδιόκτητου μέσου μεταφοράς 

� τον τρόπο χρήσης του μέσου αυτού 

Παράλληλα με τις παραπάνω δράσεις που εστιάζονται στον τομέα των χερσαίων μεταφορών που 

φέρει και το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η Στρατηγική για 

την Αειφόρο Ανάπτυξη δίνει ιδιαίτερη προσοχή και στις θαλάσσιες μεταφορές, οι οποίες λόγω της γε‐

ωμορφολογίας  της χώρας  εμφανίζουν  το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό μεταφορικό 

έργο (επιβατών και εμπορευμάτων) μεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ. Ειδικότερα αναφέρονται οι δρά‐

σεις που προωθεί το Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας:  

� Συστηματική συμμετοχή των Υπηρεσιών του Υπουργείου στις εργασίες του Διεθνούς Ναυτιλια‐

κού Οργανισμού ΙΜΟ, ο οποίος με βάση το Πρωτόκολλο του Κυότο έχει αρμοδιότητα να προτείνει μέ‐

τρα για τη συμβολή της Ναυτιλίας στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Μεταβολής. Στο πλαίσιο αυτό 

προωθεί Νόμο για την κύρωση από τη χώρα του Παραρτήματος VI της Δ.Σ. MARPOL 73/78 αναφορικά 

με τις αέριες εκπομπές των πλοίων. 

 �  Προώθηση  της  Ναυσιπλοϊας Μικρών  Αποστάσεων  (Short  Sea  Shipping). H  πρωτοβουλία  αυτή 

υποστηρίζεται από  την ΕΕ λόγω  των θετικών  επιπτώσεων που θα  έχει ως προς  την αποσυμφόρηση 

των οδικών αρτηριών. 

�  Υποστήριξη  της  συστηματικής  θαλάσσιας  σύνδεσης  των  νησιωτικών  περιοχών  της  χώρας  έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται η εδαφική συνέχεια και η συνοχή του Κοινοτικού χώρου, καθώς και η διευκό‐

λυνση της κινητικότητας στις περιοχές αυτές που από τη φύση τους παρουσιάζουν προβλήματα προ‐

σπελασιμότητας με δυσμενείς κοινωνικές συνέπειες. 

� Ανάλυση προβλημάτων λειτουργίας  των λιμένων και  ιεράρχηση προτεραιοτήτων έτσι ώστε να 

εξασφαλισθεί η αναγκαία ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης τους και της προστασίας του περιβάλλο‐

ντος. Συνολικά, η επιτυχία των στόχων της Εθνικής στρατηγικής για τις μεταφορές πρέπει να διασφα‐

λίζει ολοκληρωμένη προσέγγιση, αποτελεσματική εφαρμογή, διαχρονική συνοχή και ενεργό συμμετο‐

χή  ενώ πρέπει να υπάρξει μέριμνα για  τη διασφάλιση των κανόνων  υγιούς ανταγωνισμού. Έτσι θα 

πρέπει κατ’ αρχήν να συνδυασθεί με άλλες τομεακές στρατηγικές και ειδικότερα με τον χωροταξικό 

σχεδιασμό και την πολιτική χρήσεων γης. Η υλοποίηση πολλών από τις παραπάνω δράσεις προϋπο‐

θέτει διαθεσιμότητα σημαντικών πόρων που βραχυπρόθεσμα θα προέλθουν από το δημόσιο προϋπο‐

λογισμό με σημαντική συμμετοχή κονδυλίων από το Γʹ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Με βάση όμως και 

την αρχή του «ο ρυπαίνων πληρώνει»,  είναι αναγκαία και η σταδιακή εσωτερίκευση του εξωτερικού 

κόστους των μεταφορών. Σε πρώτη φάση είναι απαραίτητο η αξιολόγηση των επιλογών για την κατα‐

σκευή και λειτουργία μεταφορικών συστημάτων και υποδομών να συνυπολογίζουν και το εξωτερικό 

κόστος που συνδέεται με την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τα οδικά τροχαία ατυχήματα, την ατμοσφαι‐

ρική  και  ηχητική  ρύπανση,  καθώς  και  την  υποβάθμιση  των φυσικών  οικοσυστημάτων. Παράλληλα, 

και ιδίως για την εφαρμογή και αξιοποίηση των μη τεχνικών μέτρων χαμηλού κόστους είναι αναγκαία 
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η  δημόσια  πληροφόρηση  και  ο  διάλογος  για  τη  συστηματική  ενημέρωση  και  ευαισθητοποίηση  των 

χρηστών, καθώς και η συστηματική παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής της στρατηγικής.  

 

 

4. Γεωργία‐Αλιεία 

Ο αγροτικός τομέας  εξακολουθεί να έχει μια βαρύνουσα συμβολή στην ελληνική οικονομία, πα‐

ρουσιάζοντας το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ μεταξύ των χωρών της ΕΕ και απασχολώ‐

ντας το 20% του ενεργού πληθυσμού έναντι ποσοστού 5,3% στην ΕΕ. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις της 

χώρας ξεπερνούν τις 700.000 μονάδες, η πλειοψηφία  (60%) των οποίων βρίσκεται σε ορεινές και προ‐

βληματικές  περιοχές.  Το  πλήθος  των  πολύ  μικρών  εκμεταλλεύσεων  συνιστά  σοβαρό  διαρθρωτικό 

πρόβλημα αν και πρόσφατα παρατηρείται μια τάση συγκέντρωσής τους σε μεγαλύτερες μονάδες. 

Ο δυϊσμός που παρατηρείται στην ελληνική γεωργία, με την εγκατάλειψη των απομακρυσμένων 

ορεινών περιοχών και την εντατική εκμεάλλευση των παραγωγικότερων πεδινών εκτάσεων αντανα‐

κλάται και στο είδος των πιέσεων που ασκούνται στο περιβάλλον: γενικότερη υποβάθμιση λόγω εγκα‐

τάλειψης της γης από τον ανθρώπινο παράγοντα στην πρώτη περίπτωση, και πιέσεις από την παρα‐

βίαση των αντοχών των οικοσυστημάτων λόγω εντατικοποίησης της χρήσης της γης στη δεύτερη. Η 

Ελληνική γεωργική πολιτική τα τελευταία χρόνια επηρεάστηκε καθοριστικά από το πλαίσιο που έθεσε 

η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ. Στην αρχική της διατύπωση η ΚΑΠ δεν συνυπολόγιζε καθό‐

λου τον περιβαλλοντικό παράγοντα. 

Αντίθετα, προτεραιότητα δόθηκε στην αύξηση της παραγωγικότητας. Η εξασφάλιση εγγυημένων 

τιμών ανεξαρτήτως του όγκου της παραγωγής, οι επιχορηγήσεις από την ΚΑΠ και τα συνοδευτικά μέ‐

τρα για  τη  δομική αναμόρφωση  των γεωργικών  εκμεταλλεύσεων,  συνέβαλαν στη συνολική αύξηση 

της παραγωγικότητας του τομέα στην Ελλάδα, αλλά παράλληλα επέτειναν τις πιέσεις στο περιβάλ‐

λον λόγω της εντατικοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, της εγκατάλειψης των μικτών καλλιερ‐

γειών και της επικράτησης σε ορισμένες περιοχές μονοκαλλιεργειών «βιομηχανικών ειδών», όπως του 

βαμβακιού στη Θεσσαλική πεδιάδα. Αν και η Ελλάδα,  όπως και άλλες χώρες  του υρωπαϊκού νότου, 

ακολούθησε γενικά ένα λιγότερο εντατικό πρότυπο γεωργικής ανάπτυξης από τις χώρες του Βορρά, η 

βελτίωση  της  παραγωγικότητας  της  ελληνικής  γεωργίας  επιτεύχθηκε  με  τη  σημαντική  αύξηση  της 

κατανάλωσης των βασικών συντελεστών εντατικοποίησης των γεωργικών καλλιεργειών, δηλαδή των 

λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων, και της εκμηχάνισης, με επιπτώσεις στη μακροπρόθεσμη παραγω‐

γικότητα της γεωργικής γης και στη βιοποικιλότητα. Ακόμη, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πολύ 

μεγάλη αύξηση των αρδευόμενων γεωργικών εκτάσεων. 

Η συνεχής και ανεξέλεγκτη ζήτηση αρδευτικού νερού  δημιουργεί σοβαρές πιέσεις στους υγροτό‐

πους,  ενώ συνδέεται στενά και με την εμφάνιση φαινομένων διάβρωσης και αλάτωσης των εδαφών. 

Ήδη από το 1992,  η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με  τα συνοδευτικά μέτρα που εισήγαγε, προώθησε την 

εφαρμογή περιβαλλοντικών  ρυθμίσεων  στην αγροτική πολιτική. Ωστόσο,  η  χαμηλή  χρηματοδότησή 

των μέτρων αυτών, σε σχέση με το σώμα της ΚΑΠ, καθώς και οι κύριοι προσανατολισμοί της στη λογι‐



 

11 

κή της αύξησης της παραγωγικότητας, δεν επέτρεψαν να ενσωματωθεί ουσιαστικά το ενδιαφέρον για 

το περιβάλλον στη γεωργική πολιτική. Η πρόσφατη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ δίνει, μεταξύ άλλων με‐

γαλύτερο βάρος στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στόχων αναγνωρίζοντας και τον πολυλειτουργι‐

κό χαρακτήρα της γεωργίας. Η ζωική παραγωγή, που αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο της συνολικής α‐

γροτικής παραγωγής, συνιστά περιορισμένη απειλή για το φυσικό περιβάλλον, καθώς το μεγαλύτερο 

ποσοστό  των  μηρυκαστικών  είναι  ζώα  ελεύθερης  βοσκής.  Τοπικά  προβλήματα  από  την  παραγωγή 

κτηνοτροφικών αποβλήτων δημιουργεί η πρόσφατα παρατηρούμενη συγκέντρωση χοιροτροφικών και 

πτηνοτροφικών μονάδων σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Αντίστοιχα, μικρή απειλή για το περιβάλ‐

λον συνιστά η αλιευτική δραστηριότητα παρά την αύξηση της παραγωγής. 

 

Στόχος της Στρατηγικής μας είναι η εφαρμογή μιας αγροτικής πολιτικής που θα εξισορροπεί τις 

οικονομικές, οικολογικές, κοινωνικές και διατροφικές ανάγκες και θα εγγυάται την ολοκληρωμένη και 

αειφόρος  ανάπτυξη  της  υπαίθρου.  Επιδιώκεται,  παράλληλα με  την  κύρια  λειτουργία  της  γεωργικής 

δραστηριότητας,  να  ενισχυθεί  και  να  αναδειχθεί  ο  πολυλειτουργικός  χαρακτήρας  της  γεωργίας.  Ο 

στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τις εξής δράσεις: 

� Στροφή ή/και ενίσχυση των ορθών γεωργικών πρακτικών που συμβιβάζονται με βιώσιμα πρότυ‐

πα παραγωγής και είναι φιλικές προς το περιβάλλον. 

� Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων, με έμφαση στην προστασία των επιφανειακών και υπο‐

γείων υδάτων, τη μείωση των απωλειών, την προστασία των εδαφών και την αντιμετώπιση της ερη‐

μοποίηση. 

� Ορθολογική διαχείριση εγγειοβελτιωτικών έργων και φυτοφαρμάκων, με  ιδιαίτερη πρόνοια για 

την προστασία των υδροφόρων οριζόντων. 

� Προώθηση ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, με εφαρμογή πολιτικών αξιοποίη‐

σης των τοπικών πόρων και ενίσχυση της πολυδραστηριότητας. 

� Σταδιακή μετατόπιση  του μηχανισμού στήριξης  της γεωργίας μέσω  των  τιμών που  δημιουργεί 

εντατικοποίηση, πλεονάσματα και στρέβλωση της αγοράς σε μηχανισμό άμεσων ενισχύσεων του α‐

γροτικού  εισοδήματος  και  παράλληλα  διασφάλιση  υψηλής  ποιότητας  των  παραγομένων προϊόντων 

και προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. 

� Εφαρμογή κατάλληλων μέτρων (κίνητρα‐αντικίνητρα) για την ενσωμάτωση στο οικονομικό απο‐

τέλεσμα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όλων των αρνητικών και θετικών εξωτερικών οικονομιών. 

�  Ενίσχυση  των προγραμμάτων βιολογικής  γεωργίας,  με  ταυτόχρονη ανάδειξη  των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της ελληνικής γεωργίας και των παραδοσιακών προϊόντων της ελληνικής γης. 

�  Συνέχιση  των  προγραμμάτων  αγρανάπαυσης,  με  ταυτόχρονη  παρακολούθηση  της  εφαρμογής 

τους και προώθηση εναλλακτικών καλλιεργειών. 

� Προστασία της βιοποικιλότητας και των περιοχών υψηλής φυσικής αξίας από εντατικές γεωργι‐

κές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 
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� Προώθηση προγραμμάτων ενημέρωσης των αγροτών για σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές 

συμβατές με την προστασία του περιβάλλοντος και για τις διαθέσιμες εναλλακτικές καλλιεργητικές 

λύσεις που θα εξασφαλίσουν την αειφορία της αγροτικής παραγωγής. 

� Κοινωνική αναβάθμιση και καταξίωση της θέσης και του ρόλου των αγροτων ώστε να ανασχεθεί 

η εγκατάλειψη της υπαίθρου. 

� Διαμόρφωση αλιευτικής πολιτικής συνεπούς με την εφαρμογή ορθών αλιευτικών πρακτικών με 

στόχο την εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ της ασκούμενης αλιευτικής προσπάθειας και των αλιευτι‐

κών αποθεμάτων. Στη βάση αυτών  των κατευθύνσεων  της Εθνικής μας Στρατηγικής,  το Υπουργείο 

Γεωργίας έχει ήδη δρομολογήσει σειρά σημαντικών έργων που συγχρηματοδοτείται από το Γ’ ΚΠΣ. 

 Η  επιτυχής  εφαρμογή  των παραπάνω δράσεων  εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από  την υιοθέτηση 

των στόχων τους από τον αγροτικό πληθυσμό. Επίσης, σημαντικό ρόλο θα παίξει η συνέργεια της γε‐

ωργικής  πολιτικής  με  άλλες  πολιτικές  και  ιδιαίτερα  με  την περιφερειακή  ανάπτυξη,  το  χωροταξικό 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. 

 


