
 

 

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοέμβριος 2012 

 

Ο ρόλος του αγροτικού τομέα στην παρούσα κρίση 
 
 
Το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιείται σε 

μια περίοδο όπου ο αγροτικός τομέας της χώρας δραστηριοποιείται σε ένα ευρωπαϊκό 
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται κυρίως ως αποτέλεσμα της 
έντονης ύφεσης που έπληξε και συνεχίζει να πλήττει δραστικά τις οικονομίες του 
συνόλου των χωρών της Νότιας Ευρώπης. Η εικόνα αυτή επιβαρύνεται ακόμη 
περισσότερο από την ασαφή πορεία και τις έντονες διακυμάνσεις που παρατηρούνται 
στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Σε αυτές τις συνθήκες των έντονων 
οικονομικών διακυμάνσεων, ο ελληνικός αγροτικός τομέας οφείλει να 
επαναπροσδιορίσει το ρόλο του και να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που 
διαμορφώνονται.   

Ο αγροτικός τομέας αποτελεί ως γνωστόν βασικό πυλώνα της εθνικής μας 
οικονομίας, αφού σε γενικές γραμμές συμβάλλει θετικά στη διατήρηση της 
απασχόλησης στην ύπαιθρο, στη δημιουργία εισοδημάτων, αλλά και στη βελτίωση 
του εμπορικού ισοζυγίου. Χαρακτηριστική είναι, για το τελευταίο χρονικό διάστημα, 
η αύξηση των εξαγωγών των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, που αποδίδεται εν 
μέρει στην έλλειψη ρευστότητας στην εγχώρια αγορά και στον περιορισμό της 
εσωτερικής ζήτησης. Ακόμη ως απόρροια των νέων κοινωνικο-οικονομικών αναγκών 
που δημιουργεί η παρατεταμένη ύφεση, νέες μορφές οργάνωσης δημιουργούνται με 
σκοπό τη σμίκρυνση της αγροδιατροφικής αλυσίδας προς όφελος παραγωγών και 
καταναλωτών, ενώ παρατηρείται  στροφή στην παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων 
(π.χ. όσπρια) που υποκαθιστούν εισαγωγές, νέων –καινοτόμων προϊόντων και 
παραγωγικών διαδικασιών αλλά και ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων, 
συνδεδεμένων με τον αγροτικό χώρο ευρύτερα. 

Από την άλλη πλευρά όμως, η ελληνική γεωργία καλείται να αντιμετωπίσει 
σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως αυτό της σπατάλης του νερού άρδευσης, 
ή τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, που υπονομεύουν την 
αειφορία του κλάδου.  

Οι εκτιμώμενες επιπτώσεις της ύφεσης στον πρωτογενή τομέα 
χαρακτηρίζονται μάλλον ως σχετικά περιορισμένες, συγκριτικά με τους υπόλοιπους 
παραγωγικούς τομείς της εθνικής οικονομίας. Ως βασικές αιτίες «αντίστασης» πρέπει 
να αναφερθούν αφενός η διάρθρωση της ελληνικής γεωργίας, με κύριο 
χαρακτηριστικό τις εκμεταλλεύσεις οικογενειακής μορφής, και αφετέρου η στήριξη 
που παρέχεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), μέσω της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής (Κ.Γ.Π.). Οι ρυθμίσεις και τα εργαλεία που θεσπίζονται με την 



αναθεωρημένη Κ.Γ.Π., όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις (πρασίνισμα της Κ.Γ.Π., 
συνδεδεμένες ενισχύσεις, εισοδηματικές ενισχύσεις, κ.λπ.), σε συνδυασμό με την 
εφαρμογή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, 
μπορούν να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της ελληνικής «γεωργίας», σε αύξηση της 
ανταγωνιστικότητάς της και στην ανάπτυξη της υπαίθρου. 

Κάτω από τις υφιστάμενες σήμερα κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, η 
γεωργία θα μπορούσε να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα οικονομική δραστηριότητα 
για σημαντικό μέρος του αστικού πληθυσμού που μαστίζεται από την ανεργία και την 
οικονομική δυσπραγία, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η επιτυχής είσοδος νέων 
επιχειρηματικών μονάδων στον αγροτικό τομέα απαιτεί την ικανοποίηση μιας μακράς 
σειράς προϋποθέσεων. Η αναζήτηση διεξόδου στη γεωργία από μερίδα του αστικού 
πληθυσμού επιβεβαιώνεται από την αυξανόμενη πλέον συχνότητα διοργάνωσης 
αντίστοιχων εκδηλώσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Η τάση αυτή προσμετρείται 
στις άμεσες προκλήσεις που ο αγροτικός τομέας καλείται να αντιμετωπίσει την 
επόμενη περίοδο.   

Μέσα στις συνθήκες αυτές που διαμορφώνει το σύγχρονο υφεσιακό 
ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, το 13ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας αποτελεί συνάντηση, στην οποία 
επιστήμονες/ερευνητές που δραστηριοποιούνται στoν αγροτικό χώρο παρουσιάζουν 
τις ερευνητικές τους εργασίες και μοιράζονται τις εμπειρίες τους στον συγκεκριμένο 
τομέα, με κύριο στόχο να υποδείξουν τα αδύνατα σημεία και να αναδείξουν τις 
αναπτυξιακές δυνατότητες του αγροτικού τομέα, προτείνοντας εφικτές και 
αποτελεσματικές λύσεις για ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. 
 

 

Θεματικές Ενότητες Συνεδρίου 

 

Παραγωγικότητα, επιχειρηματικότητα, καινοτομία, γεωργικές συμβουλές 

Ανταγωνιστικότητα, διάθεση, κατανάλωση, αγορές και τιμές αγροτικών 

προϊόντων και τροφίμων (αγροδιατροφική αλυσίδα) 

Περιβάλλον, πολυλειτουργικότητα και αγροτικός χώρος 

Πολιτικές και θεσμοί 

Κοινωνία της υπαίθρου, απασχόληση, σχέσεις πόλης-υπαίθρου 

 
 

Διαδικασία υποβολής περιλήψεων και εισηγήσεων και διαδικασία κρίσης 

Υποβολή περιλήψεων:     31 Ιανουαρίου 2014 

Υποβολή εργασιών:      30 Απριλίου 2014 

1η Κρίση εργασιών για παρουσίαση στο Συνέδριο:  έως 30 Ιουνίου 2014 

Υποβολή για 2η Κρίση προς δημοσίευση στα Πρακτικά: τέλος Σεπτεμβρίου 2014 

Συνέδριο:       20-23 Νοεμβρίου 2014 



 

Οδηγίες για τους συγγραφείς που υποβάλλουν τα κείμενα τους για το 13ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας 

 

Μήκος 

Τα κείμενα που υποβάλλονται για παρουσίαση και δημοσίευση δεν πρέπει να 

υπερβαίνουν τις 15 σελίδες συμπεριλαμβανομένων των πινάκων, των γραφικών 

παραστάσεων και της βιβλιογραφίας.  

 

Περίληψη 

Η περίληψη πρέπει να είναι έως 150 λέξεων, ακολουθούμενη από λέξεις 

κλειδιά έως 6 σε αριθμό. 

 

Προετοιμασία κειμένων  

Η εργασία πρέπει να έχει γραφεί στο ‘Word for Windows’. Όλο το κείμενο 

πρέπει να είναι τυπωμένο σε γραμματοσειρά Times New Roman, μεγέθους 12, 

αφήνοντας διάκενο μεταξύ των σειρών 1,5, με περιθώρια 2,5 cm σε όλες τις πλευρές 

κόλλας μεγέθους Α4. Κάθε νέα παράγραφος πρέπει να έχει μια εσοχή 1,27 cm. 

 

Συγγραφείς 

Τα στοιχεία των συγγραφέων αναφέρονται αμέσως μετά τα ονόματα των 

συγγραφέων με γραμματοσειρά Times New Roman, μεγέθους 10. 

 

Τίτλοι 

Δακτυλογραφήστε κάθε πρωτεύοντα τίτλο σε έντονη γραφή και κάθε 

δευτερεύοντα τίτλο σε πλάγια γραφή (όχι έντονη γραφή). 

 

Υποσημειώσεις (τέλους) 

Αριθμήστε τις υποσημειώσεις συνεχόμενα, σε όλο το κείμενο και όχι σελίδα-

σελίδα. Δακτυλογραφήστε όλες τις υποσημειώσεις μετά από το κύριο σώμα της 

εργασίας, αφήνοντας δυο σειρές κενές και πριν τη βιβλιογραφία. Μην τοποθετείτε τις 

υποσημειώσεις στο κατώτατο σημείο κάθε σελίδας. 

 



Βιβλιογραφικές αναφορές  

Οι αναφορές αυτές πρέπει να είναι κατά αλφαβητική σειρά των επωνύμων 

των πρωτοαναφερόμενων συγγραφέων. Δακτυλογραφήστε όλες τις βιβλιογραφικές 

αναφορές μετά από το κύριο σώμα του άρθρου ή μετά από τις υποσημειώσεις (αν 

αυτές υπάρχουν), με τίτλο σε έντονη γραφή: ‘Βιβλιογραφία’, αφήνοντας μια σειρά 

κενή (βλ. Πρότυπο). 

 

Παραρτήματα  

Τα παραρτήματα μπαίνουν αριθμημένα στην επόμενη σελίδα μετά από το 

τέλος της βιβλιογραφίας με τίτλο σε κεφαλαία γράμματα ‘ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ’.  

 

Πίνακες και γραφικές παραστάσεις  

Πρέπει να χρησιμοποιηθούν πίνακες και γραφικές παραστάσεις δύο 

διαστάσεων. Θα ήταν επιθυμητές γραφικές παραστάσεις παραχθείσες από 

υπολογιστή (π.χ. από τα προγράμματα Microsoft Excel, Corel, Word Perfect). 

Τοποθετήστε τους πίνακες και τις γραφικές παραστάσεις ακριβώς στο επιθυμητό 

σημείο μέσα στο κείμενο. Πρέπει να προηγείται ο τίτλος του πίνακα (με αριστερή 

στοίχιση και έντονη γραφή του τμήματος ‘Πίνακας Χ. ’) ή της γραφικής παράστασης 

(με στοίχιση στο κέντρο και έντονη γραφή ολόκληρου του τίτλου) μετά από κενό 

μιας σειράς από το προηγηθέν κείμενο. Στη συνέχεια τοποθετείται ο πίνακας ή η 

γραφική παράσταση. Σε περίπτωση ύπαρξης υποσημειώσεων μέσα στον πίνακα ή τη 

γραφική παράσταση, αυτές δακτυλογραφούνται κάτω από τον πίνακα ή τη γραφική 

παράσταση χωρίς κενή σειρά με μέγεθος γραμματοσειράς 11. 

 

Μαθηματικά/εξισώσεις  

Αριθμήστε τις εξισώσεις συνεχόμενα, σε όλο το κείμενο και όχι σελίδα-

σελίδα. Τοποθετήστε τον αριθμό εξίσωσης μέσα σε παρένθεση, στην ίδια σειρά με τις 

εξισώσεις, μετά από πέντε (5) κενά διαστήματα και όλο αυτό στο κέντρο της σειράς. 

Χρησιμοποιήστε πλάγια γραφή για όλες τις μεταβλητές, και έντονη γραφή (όχι 

πλάγια γραφή) για όλα τα διανύσματα, στις εξισώσεις και στο κύριο κείμενο. 

 

Υπόδειγμα 

Επισυνάπτεται υπόδειγμα (πρότυπο) 

 



O ρόλος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τεχνολογικές καινοτομίες 

στη γεωργία 

 

Χρήστος Παπαδόπουλος*, …** και … 

* Υπ. Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας, Α.Π.Θ., Τ.Θ. 232, Τ.Κ. 541.24, 
Θεσσαλονίκη, e-mail: xripa@agro.mail.gr 
** ……………………………………….. 
 

Περίληψη 

Ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τον ρόλο που 

διαδραμάτισε… 

…καινοτομιών, καθώς και η ιδιαίτερη επίδραση της διαρθρωτικής πολιτικής. 

 

Λέξεις – κλειδιά: τεχνολογικές καινοτομίες, πολιτική, Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

Εισαγωγή  

Για να γίνει εφικτή η πλήρης κατανόηση της επίδρασης της πολιτικής της Ε.Ε. 

στις τεχνολογικές καινοτομίες στον αγροτικό τομέα, είναι αναγκαία… 

… 

…λεπτομερώς για τις βασικές κατηγορίες των τεχνολογικών καινοτομιών. 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Η έννοια της καινοτομίας ήταν παρούσα από την αρχή της εμφάνισης της 

οικονομικής θεωρίας… 

… 

…αντιπροσωπεύει την πραγματική εξελικτική διαδικασία των τεχνολογικών 

καινοτομιών. 

 

Ταξινόμηση και ιδιότητες των καινοτομιών  

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες καινοτομιών… 

… 

… καινοτομίες διαδικασίας στο μηχανολογικό εξοπλισμό μιας εταιρίας είναι συχνά 

καινοτομίες προϊόντος σε μια άλλη επιχείρηση. Βασίζονται σε εσωτερικές καινοτόμες 



δραστηριότητες καθώς και σε νέα ενδιάμεσα ή κεφαλαιακά αγαθά… απεικονίζεται 

στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Τα παραδοσιακά μέτρα περιβαλλοντικής πολιτικής 

Άμεσες ρυθμίσεις - 
Περιβαλλοντικά πρότυπα 

Οικονομικά εργαλεία Εργαλεία δικτύων 

Στάνταρ προϊόντων Φόροι ρύπανσης 
(οικολογικοί) 

Παροχή πληροφορίας 

Έγκριση πριν την αγορά Επιβαρύνσεις στα προϊόντα Περιβαλλοντικά συμβόλαια

Απαγόρευση προϊόντων Διαπραγματεύσιμα όρια 
εκπομπών 

Τεχνολογικά συμβόλαια 

Στάνταρ παραγωγικής 
διαδικασίας 

Περιβαλλοντικές 
επιδοτήσεις / Επιβαρύνσεις 

χρήστη 

Δημιουργία δικτύων 

Αναίρεση 
προαπαιτούμενων 

Επιστροφή χρημάτων Εθελοντικές προσεγγίσεις 
 

Τεχνολογικές 
προδιαγραφές 

Επιμερισμός ευθυνών 
στους ρυπαντές / 

Επιβαρύνσεις εκπομπών 

Οικολογικές ετικέτες 
 

Στάνταρ περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

Εμπορεύσιμες άδειες 
εκπομπής 

 

Πηγή: Γεωργίου, 2000 
 

Οι φόροι και οι άδειες εκπομπής είναι τα καλύτερα όργανα προώθησης των 

καινοτομιών... 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

μεταξύ της περιβαλλοντικής ποιότητας και του κατά κεφαλήν εισοδήματος (σχήμα 1)      

για την οποία καθοριστικός παράγων είναι οι καινοτομίες. Οι ερευνητές στον τομέα 

καθορίζουν αυτήν την σχέση ως περιβαλλοντική καμπύλη Kuznets (Environmental 

Cuznets Curve). 

 



Σχήμα 1. Περιβαλλοντική καμπύλη Kuznets (Bimonte, 2000) 

 

…μπορούμε να γράψουμε: 

 

c    ��αj   xi     για    j=1,…,J     (1) 

 

η οποία εξάγεται από… 

Τo πρότυπο συντελεστών σφάλματος μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 

 

Yit = Xit � + (Vit - Uit)     (2) 

 

όπου,… 

…, 

η ακριβής και έγκυρη πρόβλεψη παραμένει ένα φιλόδοξο επιχείρημα. 
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