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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 

 Η παροϑςα μεταπτυχιακό εργαςύα ςυντϊχθηκε ςτο πλαύςιο των 

ςπουδών μου ςτο μεταπτυχιακϐ πρϐγραμμα «Επιχειρηματικϐτητα & 

υμβουλευτικό ςτην Αγροτικό Ανϊπτυξη» του Σμόματοσ Αγροτικόσ Οικονομύασ 

και Ανϊπτυξησ του Γεωπονικοϑ Πανεπιςτημύου Αθηνών. τϐχοσ τησ εύναι η 

διερεϑνηςη των διαδικαςιών δικτϑωςησ και καινοτομύασ ςτον νομϐ Καρδύτςασ. 

Η εν λϐγω μελϋτη επικεντρώθηκε ςε ϋρευνα που πραγματοποιόθηκε ςε ϊτομα 

που γνώριζαν την ιςτορύα τησ κϊθε καινοτομύασ, εύτε επειδό αυτού όταν 

υπεϑθυνοι για τη δημιουργύα τησ εύτε επειδό ςυνϋβαλαν ςε μεγϊλο βαθμϐ ςτην 

πραγματοπούηςό τησ. Καταγρϊφηκαν βόμα προσ βόμα ϐλεσ οι διαδικαςύεσ που 

ακολοϑθηςαν απϐ την ςϑλληψη τησ ιδϋασ ϋωσ και την υλοπούηςό τησ. Σα ϊτομα 

αυτϊ πλϋον κατϋχουν υψηλϋσ θϋςεισ και ςτισ δϑο περιπτώςεισ καινοτομύασ ϐπωσ 

Γενικϐσ Διευθυντόσ, Πρϐεδροσ, Αντιπρϐεδροσ, Γραμματϋασ και Σαμύασ των Δ.. 

των ομϊδων που καινοτϐμηςαν. 

Λϋξεισ - κλειδιϊ:  Καινοτομύα, διϊχυςη, δύκτυα, διαμεςολαβητϋσ καινοτομύασ   

 

ABSTRACT  

The present thesis was undertaken as part of the graduate studies in the 

graduate program " Farm Business Management " of the Department of 

Agricultural Economics and Rural Development, Agricultural University of 

Athens. The aim is to explore the processes of networking and innovation in the 

area of Karditsa. The study  focused on survey of people who knew the history of 

every innovation, either because they were responsible for creating either 

because they have contributed greatly to the realization. A survey was carried on 

recording step by step all the procedures followed from conception through 

implementation. These people now hold high positions in both cases innovation 

as CEO, President, Vice President, Secretary and Treasurer of the Board groups 

pioneered.  

Key - words: Innovation, diffusion, networks, innovation brokers  
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ΕΙΑΓΨΓΗ 
 

 ασ ϋχει ςυμβεύ ποτϋ να ονειρεϑεςτε εϑκολουσ τρϐπουσ να γύνετε 

πλοϑςιοι; Ϊχετε αναρωτηθεύ γιατύ να μην εύςτε ο ϊνθρωποσ που επινϐηςε μύα 

καινοτομύα; Μϐνο αν μποροϑςατε να δημιουργόςετε μια καλό καινοτομύα την 

οπούα θα όθελε και ο υπϐλοιποσ κϐςμοσ, θα εύχατε λϑςει το οικονομικϐ ςασ 

πρϐβλημα που τϐςο ςασ απαςχολεύ ς' αυτοϑσ του δϑςκολουσ καιροϑσ που 

βιώνει η χώρα λϐγω τησ οικονομικόσ κρύςησ. Ψςτϐςο ϋχετε αναρωτηθεύ ποτϋ για 

το πώσ αυτϋσ οι καινοτομύεσ δημιουργοϑνται και διαχϋονται ςτην κοινωνύα; Η 

λϋξη καινοτομύα χρηςιμοποιεύται για να δειχτεύ ϐτι ϋνα αντικεύμενο, μια ςκϋψη ό 

μια διαδικαςύα εύναι καινοϑρια. Εύναι ςημαντικϐ να κατανοόςουμε ϐτι κϊτι 

μπορεύ να γύνει καινοτομύα ςε ϋνα μϋροσ ενώ  ϋχει γύνει όδη αποδεκτό ςε ϋνα 

ϊλλο. Ο γνωςτϐσ θεωρητικϐσ τησ διϊχυςησ των καινοτομιών Everett Rogers, 

ορύζει τη διϊχυςη ωσ ‘τη διαδικαςύα με την οπούα μια καινοτομύα διαβιβϊζεται 

μϋςω ςυγκεκριμϋνων καναλιών, με το χρϐνο, ανϊμεςα ςτα μϋλη ενϐσ κοινωνικοϑ 

ςυςτόματοσ.’ Η διϊχυςη εύναι η διαδικαςύα με την οπούα μια καινοτομύα 

εξαπλώνεται. Οι ϊνθρωποι ϐμωσ δεν αποδϋχονται κϊθε καινοτομύα που τύθεται 

μπροςτϊ τουσ. Κϊθε ϊτομο αντιδρϊ διαφορετικϊ ςτον τρϐπο με τον οπούο 

ακοϑει για αυτόν, την αντιλαμβϊνεται και τελικϊ τη δϋχεται ό ϐχι. Για αυτϐ το 

λϐγο, εύναι πολϑ ςημαντικϐ να καθορύςουμε τα ςτοιχεύα διϊχυςησ καθώσ και τη 

διαδικαςύα καινοτομύασ - απϐφαςησ. Επειδό ακριβώσ κϊθε ϊνθρωποσ 

αποδϋχεται και υιοθετεύ κϊθε καινοτομύα διαφορετικϊ εύναι αναγκαύο να 

καθορύςουμε τισ κατηγορύεσ αποδεκτών και τα χαρακτηριςτικϊ τουσ. 

 Ϊνα μοντϋλο αντιπροςωπευτικϐ τησ θεωρύασ τησ διϊχυςησ των 

καινοτομιών και του ρϐλου των γεωργικών εφαρμογών εύναι το μοντϋλο τησ 

“Μεταφορϊσ τησ Σεχνολογύασ” (Tranfer of Technology -  T.O.T.).Αυτϐ το μοντϋλο, 

αφορϊ ςτην παραγωγό και διϊδοςη τησ τεχνολογύασ με ςτϐχο τη γεωργικό 

ανϊπτυξη. υγκεκριμϋνα, βαςύζεται ςτην παραγωγό νϋασ τεχνολογύασ ςτα 

ερευνητικϊ ιδρϑματα με ςκοπϐ την προώθηςη των καινοτομιών ςτο ςϑνολο των 

γεωργών μϋςω των γεωργοεφαρμοςτών (ςυμβοϑλων).  

 τισ μϋρεσ μασ ϐμωσ, βαςικό ςτρατηγικό για την καινοτομύα αποτελεύ η 

δημιουργύα δικτϑων μεταξϑ μιασ ποικιλύασ δραςτών. Η ςκϋψη πύςω απϐ αυτό τη 
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ςτρατηγικό εύναι ϐτι η ανϊδειξη καινοτομιών θα διευκολυνθεύ ϐταν διαφορετικϊ 

ϊτομα, ομϊδεσ και οργανιςμού που ενδιαφϋρονται για την ύδια καινοτομύα θα 

ϋχουν την ευκαιρύα να ςυνεργαςτοϑν, να ανταλλϊξουν πληροφορύεσ, γνώςεισ 

και εμπειρύεσ, οπϐτε θα εμπλακοϑν ςε μια ςυλλογικό μαθηςιακό διαδικαςύα. 

ημαντικϐ ρϐλο ςτα δύκτυα παύζουν οι "διαμεςολαβητϋσ καινοτομύασ". Σα ϊτομα 

αυτϊ ςυμβϊλλουν ςτην ανϊπτυξη του κοινοϑ ορϊματοσ και παρακινοϑν-

διευκολϑνουν τη διαςϑνδεςη ςημαντικών δρώντων (‘μερών’/ 

‘παικτών’)μεςολαβώντασ ϐποτε χρειϊζεται προκειμϋνου να επιτευχθεύ η 

καλϑτερη λϑςη-ςυμβιβαςμϐσ. Επύςησ, ςτοιχεύο που πρϋπει να διϋπει ϋναν 

διαμεςολαβητό εύναι η ευρηματικϐτητα, η διαλλακτικϐτητα ϐπωσ και οι 

επικοινωνιακϋσ δεξιϐτητεσ. 

 κοπϐσ τησ παροϑςασ εργαςύασ εύναι η μελϋτη του τρϐπου δημιουργύασ 

και διϊχυςησ των καινοτομιών ςτον νομϐ Καρδύτςασ. 

 Σα ςτοιχεύα τησ εργαςύασ ςυγκεντρώθηκαν με τη βοόθεια 

ερωτηματολογύου και τα οπούα ςυλλϋχθηκαν κυρύωσ με προςωπικό αλλϊ και 

τηλεφωνικό ςυνϋντευξη με τον Γενικϐ διευθυντό τησ Ο.Π. Ιπποφαϋσ Ελλϊσ και 

τα μϋλη του Δ.. του Πανελλόνιου υνεταιριςμοϑ αλιγκαροτρϐφων κατϊ την 

χρονικό περύοδο μϋςα Μαώου 2016 με τϋλη Οκτώβρη 2016. 

Η παροϑςα εργαςύα διαιρεύται ςε τϋςςερα κεφϊλαια: 

 Σο πρώτο κεφϊλαιο εύναι μια ειςαγωγό ςτη θεωρύα διϊχυςησ 

καινοτομιών κατϊ Rogers και ακολουθεύ αναφορϊ ςτο ςϑςτημα των γεωργικών 

εφαρμογών και το μοντϋλο “Μεταφορϊσ τησ Σεχνολογύασ” (Tranfer of 

Technology-Σ.Ο.Σ.). 

 το δεϑτερο κεφϊλαιο, αναφϋρεται ο ςκοπϐσ και η μεθοδολογύα τησ 

επιτϐπιασ ϋρευνασ. 

 το  τρύτο κεφϊλαιο, παρουςιϊζεται η ανϊλυςη των ςτοιχεύων διαμϋςου 

των ιςτοριών μϊθηςησ, των ςπειρών καινοτομύασ και των πινϊκων δρώντων και 

δρϊςεων. 

 το τϋταρτο κεφϊλαιο, εξϊγονται ςυμπερϊςματα, τα οπούα προκϑπτουν 

απϐ τη μελϋτη των αποτελεςμϊτων τησ ϋρευνασ. 
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 το τελευταύο μϋροσ τησ εργαςύασ παρατύθενται: η βιβλιογραφύα, και το 

ερωτηματολϐγιο τησ ϋρευνασ (Παρϊρτημα Ι).  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΨΡΙΑ ΔΙΑΦΤΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΨΝ 

 

1.1 τοιχεύα τησ διϊχυςησ 

 

 Οι  ϐροι «διϊδοςη» ό διϊχυςη (diffusion) και «αποδοχό» ό υιοθϋτηςη (adoption), 

παρϊ την εςωτερικό ςυςχϋτιςη που ϋχουν, ςημαύνουν δϑο διαφορετικϊ πρϊγματα. 

ϑμφωνα µε τον Rogers(2003),“η διϊχυςη εύναι µια διαδικαςύα µϋςω τησ οπούασ µια 

καινοτομύα διαδύδεται ςτην πϊροδο του χρϐνου µϋςω οριςμϋνων διαϑλων ςτα µϋλη ενϐσ 

κοινωνικοϑ ςυςτόματοσ”. 

 Ο Rogers θεωρεύ ϐτι  οι ϊνθρωποι επηρεϊζονται απϐ πολλοϑσ παρϊγοντεσ ςτην 

απϐφαςό τουσ ςχετικϊ με το αν θα υιοθετόςουν μια καινοτομύα ό ϐχι. Η αποδοχό νϋων 

ιδεών αποτελεύ ϋναν τϑπο διαδικαςύασ λόψησ αποφϊςεων ςτον οπούο ακολουθοϑνται τα 

εξόσ βόματα: παρατόρηςη και ανϊλυςη του προβλόματοσ, απϐφαςη πϊνω ςτουσ δυνατοϑσ 

τρϐπουσ ενϋργειασ, λόψη ενϐσ μϋτρου, και αποδοχό των ςυνεπειών τησ απϐφαςησ, με 

ςκοπϐ την αξιολϐγηςη τησ ϋννοιασ και των ςυνεπειών των εναλλακτικών κατευθϑνςεων 

που εύναι δυνατϐ να ακολουθηθοϑν (Παναγιώτου, 2002). 

 Σα κϑρια ςυςτατικϊ (elements) τησ διϊχυςησ καινοϑργιων ιδεών, ςϑμφωνα με τον 

Rogers (2003), εύναι: (1) η καινοτομύα (innovation) (2) που διαδύδεται (communicated) 

διαμϋςου ςυγκεκριμϋνων καναλιών (channels) (3) ςτο πϋραςμα του χρόνου (time) (4) 

μεταξϑ των μελών ενϐσ κοινωνικού ςυςτόματοσ (socialsystem).  

 

1.Η Καινοτομύα(innovation) 
 

 Ο ϐροσ καινοτομύα προϋρχεται απϐ τον λατινικϐ ϐρο “innovare” ο οπούοσ ςημαύνει 

"να κϊνεισ κϊτι καινοϑργιο". Αρκετού εύναι οι οριςμού τησ ϋννοιασ τησ καινοτομύασ που 

ϋχουν διατυπωθεύ κατϊ την πϊροδο των χρϐνων. Οριςμϋνοι απϐ τουσ πιο ςημαντικοϑσ 

οριςμοϑσ εύναι οι εξόσ:   
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 Ο ΟΟΑ ςτο εγχειρύδιο ¨Frascati¨ (1963) θεωρεύ ωσ καινοτομύα τη μετατροπό μιασ 

ιδϋασ ςε εμπορεϑςιμο προώϐν ό υπηρεςύα, λειτουργικό μϋθοδο παραγωγόσ ό 

διανομόσ- νϋα ό βελτιωμϋνη- ό ακϐμα ςε νϋα μϋθοδο παροχόσ κοινωνικόσ 

υπηρεςύασ. 

 ϑμφωνα με τον Zaltman (1973), η καινοτομύα ορύζεται ωσ οποιαδόποτε ιδϋα, 

πρακτικό ό υλικϐ τεχνοϑργημα το οπούο εκλαμβϊνεται ωσ κϊτι καινοϑργιο απϐ τισ 

διϊφορεσ ομϊδεσ που προτύθενται να το υιοθετόςουν. 

 ϑμφωνα με τον Glynn (1996), ωσ καινοτομύα μπορεύ, επύςησ, να οριςθεύ μύα ιδϋα ό 

μύα εφεϑρεςη, η οπούα εφαρμϐςθηκε επιτυχώσ ςτην πρϊξη με ςκοπϐ τη βελτύωςη 

τησ απϐδοςησ και την επύτευξη μεγαλϑτερου κϋρδουσ. 

 Ψσ καινοτομύα ορύζεται  μύα ιδϋα ό πρακτικό η οπούα γύνεται αντιληπτό ωσ νϋα απϐ 

το ϊτομο και η οπούα εύναι καλϑτερη απϐ τισ υφιςτϊμενεσ, οικονομικϊ ςυμφϋρουςα 

και ελκυςτικό(Κουτςοϑρησ, 2015). 

 Ψσ καινοτομύα ορύζεται κϊθε ςκϋψη, ςυμπεριφορϊ ό πρϊγμα που εύναι νϋο επειδό 

εύναι ποιοτικϊ διαφορετικϐ απϐ τουσ υπϊρχοντεσ τϑπουσ. Για την ακρύβεια εύναι 

μύα ιδϋα ό ϋνα ςϑνολο ιδεών(Παναγιώτου, 2002). 

 

 Ο Rogers(2003) θεωρεύ ϐτι, καινοτομύα εύναι κϊθε αντικεύμενο, ςκϋψη, ό διαδικαςύα 

η οπούα θεωρεύται καινοϑρια απϐ ϋνα ϊτομο ό ϊλλη μονϊδα υιοθεςύασ. ϑμφωνα δε με τη 

Θεωρύα Διϊχυςησ τησ Καινοτομύασ (Innovation Diffusion Theory, IDT) (Rogers, 1995), μια 

καινοτομύα διαδύδεται με την πϊροδο του χρϐνου μεταξϑ ςτουσ χρόςτεσ. Αυτϐ, μεταξϑ 

ϊλλων, επηρεϊζεται απϐ τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ των καινοτομιών τα οπούα εύναι πϋντε 

- και κϊθε ϋνα απϐ αυτϊ επηρεϊζει το ρυθμϐ υιοθϋτηςησ μιασ καινοτομύασ διαφορετικϊ. 

 χετικϐ πλεονϋκτημα(Relative advantage):  Σο χαρακτηριςτικϐ αυτϐ εκφρϊζει τον 

βαθμϐ με τον οπούο το καινοϑριο προώϐν εύναι καλϑτερο απϐ αυτϐ που αντικαθιςτϊ. 

Ο βαθμϐσ αυτοϑ του πλεονεκτόματοσ μετρϊται ςε οικονομικοϑσ ϐρουσ, αλλϊ επύςησ 

ςημαντικού παρϊγοντεσ εύναι το κοινωνικϐ πρεςτύζ, η ϊνεςη και η ικανοπούηςη. 

Όςο μεγαλϑτερο εύναι το ςυγκριτικϐ πλεονϋκτημα μιασ καινοτομύασ, τϐςο πιο 

γρόγορα υιοθετεύται. 

 υμβατϐτητα(Compatibility): Όςο μεγϊλη και αν εύναι η υπεροχό ό η 

αποδοτικϐτητα μιασ καινοτομύασ, δεν θα εύναι επιτυχημϋνη αν δεν λαμβϊνει υπϐψη 

τησ τοπικϋσ αξύεσ, εμπειρύεσ, όθη, ϋθιμα καθώσ και τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ των 
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αποδεχομϋνων. Μια ιδϋα η οπούα εύναι αςϑμβατη με τισ αξύεσ και τα πρϐτυπα ενϐσ 

κοινωνικοϑ ςυςτόματοσ, δεν θα υιοθετηθεύ τϐςο γρόγορα ϐςο μια καινοτομύα που 

εύναι ςυμβατό.  

 Πολυπλοκϐτητα(Complexity): Αυτϐ το χαρακτηριςτικϐ εκφρϊζει το βαθμϐ του 

πϐςο δϑςκολο εύναι για το ϊτομο να αντιληφθεύ και να χρηςιμοποιόςει μια 

καινοτομύα. Αυτϐ ςυνεπϊγεται ϐτι ϐςο πιο δϑςχρηςτη εύναι μια καινοτομύα, ό 

τουλϊχιςτον θεωρεύται κατϊ τη χρόςη τησ, τϐςο λιγϐτερεσ θα εύναι οι πιθανϐτητεσ 

να καταναλωθεύ. 

 Ικανϐτητα δοκιμόσ(Trialability): Σο ςυγκεκριμϋνο χαρακτηριςτικϐ εκφρϊζει τη 

δυνατϐτητα που ϋχει μια καινοτομύα να μπορεύ να δοκιμαςτεύ ςε περιοριςμϋνο 

βαθμϐ. Νϋεσ ιδϋεσ οι οπούεσ μποροϑν να δοκιμαςτοϑν πριν απϐ την αγορϊ τουσ, 

ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα την αϑξηςη  του βαθμοϑ  υιοθεςύασ τουσ.  

 Παρατηρηςιμϐτητα(Observability): Εύναι το χαρακτηριςτικϐ που εκφρϊζει το πϐςο 

ορατϊ εύναι τα αποτελϋςματα μιασ καινοτομύασ ςε ϊλλουσ. Όταν τα αποτελϋςματα 

μιασ καινοτομύασ εύναι ευδιϊκριτα ςε ϊλλουσ και μεταδύδονται απϐ "ςτϐμα ςε 

ςτϐμα" μϋςω του ςτενοϑ οικογενειακοϑ περιβϊλλοντοσ, εύναι λογικϐ αυτό η 

καινοτομύα να υιοθετεύται με πιο γρόγορουσ ρυθμοϑσ (Rogers, 1995). 

2. Σα μϋςα επικοινωνύασ(Communication channels) 
 

  Επικοινωνύα εύναι η διαδικαςύα κατϊ την οπούα οι ςυμμετϋχοντεσ 

δημιουργοϑν και μοιρϊζονται πληροφορύεσ με ςτϐχο να προςεγγύςουν ϋνα επύπεδο τησ 

αμοιβαύασ κατανϐηςησ. Απϐ την ϊλλη, η διϊχυςη εύναι η διαδικαςύα μϋςω τησ οπούασ 

μεταδύδεται μια καινοϑρια ιδϋα. Σο μϋςο με το οπούο μεταδύδεται αυτό η καινοϑρια 

ιδϋα ςτα μϋλη ενϐσ κοινωνικοϑ ςυςτόματοσ ονομϊζεται κανϊλι επικοινωνύασ. Σα 

κανϊλια μποροϑν να διακριθοϑν ωσ: 1) κανϊλια μαζικών μϋςων ό διαπροςωπικϊ 

κανϊλια, 2) κανϊλια προερχϐμενα απϐ τοπικϋσ ό απϐ κοςμοπολύτικεσ πηγϋσ. 

   Ϊτςι, τα κανϊλια μπορεύ να εύναι τα κανϊλια μαζικών μϋςων ϐπωσ εύναι η 

τηλεϐραςη, το ραδιϐφωνο, οι εφημερύδεσ και ϊλλα ςυναφό μϋςα, τα οπούα 

επιτυγχϊνουν την αποδοτικό διαβύβαςη μηνυμϊτων απϐ κϊποιον ό κϊποιουσ ςε μια 

μεγϊλη μερύδα ανθρώπων. Σα κανϊλια αυτϊ μποροϑν να προςεγγύςουν ϋνα μεγϊλο 

κοινϐ γρόγορα, να δημιουργόςουν γνώςη, να μεταδώςουν πληροφορύεσ καθώσ επύςησ 

μποροϑν να οδηγόςουν ςε αλλαγϋσ ςτισ αδϑναμεσ ςυμπεριφορϋσ.  
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  Απϐ την ϊλλη μεριϊ υπϊρχουν τα διαπροςωπικϊ κανϊλια τα οπούα 

περιλαμβϊνουν τη διαβύβαςη ενϐσ μηνϑματοσ απϐ πρϐςωπο ςε πρϐςωπο. Αυτϊ τα 

κανϊλια ϋχουν μεγαλϑτερη αποτελεςματικϐτητα ςτο να αντιμετωπύζουν την 

αντύςταςη ό την απϊθεια μϋρουσ του κοινωνικοϑ ςυνϐλου. Παρϋχουν μια αμφύδρομη 

ανταλλαγό πληροφοριών. Ϊνα ϊτομο μπορεύ να εξαςφαλύςει διευκρύνιςη ό 

ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ για μια καινοτομύα απϐ ϋνα ϊλλο ϊτομο. Αυτϐ το 

χαρακτηριςτικϐ των διαπροςωπικών δικτϑων ςυχνϊ επιτρϋπει να ξεπεραςτοϑν 

κοινωνικο-ψυχολογικϊ εμπϐδια. Ακϐμη, μποροϑν να  πεύςουν ϋνα ϊτομο να ςχηματύςει 

ό ακϐμη και να αλλϊξει μια αδιϊλλακτη ςυμπεριφορϊ. Ο ρϐλοσ των διαπροςωπικών 

καναλιών εύναι αρκετϊ ςημαντικϐσ ειδικϊ ςτο να πειςτεύ κϊποιο ϊτομο να υιοθετόςει 

μια καινοτομύα. 

   Όςο για τα κοςμοπολύτικϊ κανϊλια διαβύβαςησ εύναι εκεύνα που βρύςκονται 

ϋξω απϐ το υπϐ μελϋτη κοινωνικϐ ςϑςτημα. Σα διαπροςωπικϊ κανϊλια μπορεύ να εύναι 

εύτε τοπικϊ εύτε κοςμοπολύτικα ενώ τα κανϊλια μαζικών μϋςων εύναι πλόρωσ 

κοςμοπολύτικα.  Αρχικϊ, υπόρχε η αντύληψη ϐτι η διαδικαςύα διαβύβαςησ τησ διϊχυςησ 

των καινοτομιών όταν μια διαδικαςύα με ϋνα βόμα, απϐ τα κανϊλια μαζικών μϋςων 

ςτο κϊθε ϊτομο με μικρό ό καθϐλου αλληλεπύδραςη μεταξϑ των ατϐμων. Ψςτϐςο 

ϐπωσ διαπιςτώθηκε αργϐτερα αυτϐ δεν ιςχϑει. Σα ϊτομα ϐχι μϐνο επικοινωνοϑν 

μεταξϑ τουσ, αλλϊ και κϊποια ϊτομα επηρεϊζουν ϊλλα ϊτομα καθώσ τουσ μεταδύδουν 

γνώςη-πληροφϐρηςη. Οι ηγϋτεσ γνώμησ(opinion leaders) εύναι ϊτομα ςε ϋνα 

κοινωνικϐ ςϑςτημα ςτα οπούα απευθϑνονται οι υπϐλοιποι για πληροφορύεσ και 

καθοδόγηςη. Η κατανϐηςη του ρϐλου των ηγετών γνώμησ ςε μια κοινωνύα κϊνει 

φανερϐ ϐτι η διαδικαςύα τησ διϊχυςησ των καινοτομιών δεν εύναι μια διαδικαςύα με 

ϋνα βόμα αλλϊ περιλαμβϊνει τη μετϊδοςη μηνϑματοσ απϐ τα κανϊλια μαζικών μϋςων 

ςτουσ ηγϋτεσ γνώμησ και ϋπειτα, μϋςω αυτών, ςτα μϋλη του κοινωνικοϑ ςυνϐλου. το 

δεϑτερο βόμα, ςημαντικϐ ρϐλο παύζει η προςωπικό επιρροό, μϋςω τησ οπούασ ϋνα 

ϊτομο μπορεύ να επιφϋρει αλλαγό ςτην καταναλωτικό ςυμπεριφορϊ του 

ϊλλου(Rogers,1995). 

 Οι ηγϋτεσ γνώμησ(Opinion Leaders) εύναι μϋλη του κοινωνικοϑ 

ςυςτόματοσ ςτο εςωτερικϐ του οπούου αςκοϑν επύδραςη. ε οριςμϋνεσ 

περιπτώςεισ, τα ϊτομα που αςκοϑν επιρροό ςτο κοινωνικϐ ςϑςτημα εύναι 

επαγγελματύεσ που αντιπροςωπεϑουν εξωγενεύσ φορεύσ αλλαγόσ. Ϊνασ φορϋασ 
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αλλαγόσ(Change Agent) εύναι ϋνα ϊτομο που επηρεϊζει τισ αποφϊςεισ του 

πελϊτη ςε μια κατεϑθυνςη που επιθυμεύ ο φορϋασ. Οι φορεύσ αλλαγόσ 

χρηςιμοποιοϑν τουσ ηγϋτεσ γνώμησ ωσ υφιςταμϋνουσ τουσ ςτισ καμπϊνιεσ 

διϊχυςησ. Επιπρϐςθετα, εύναι κϊτοχοι πτυχύων κϊποιου τεχνικοϑ τομϋα (π.χ. 

γεωπϐνοι) και αυτϐ τουσ καθιςτϊ ικανοϑσ ώςτε να ϋχουν αποδοτικό 

επικοινωνύα με τουσ πελϊτεσ τουσ, οι οπούοι ςυχνϊ ανόκουν ςτο ύδιο επύπεδο 

μϐρφωςησ (π.χ. ηγϋτεσ γνώμησ/ ενωρύσ αποδεχϐμενουσ/ προοδευτικοϑσ 

γεωργοϑσ) (Rogers, 1995). 

 

3. Ο Φρόνοσ(Time) 
 

  Ο χρϐνοσ εύναι το τρύτο ςτοιχεύο τησ διαδικαςύασ τησ διϊχυςησ. Η διϊςταςη 

του χρϐνου εύναι εμφανόσ 1) ςτη διαδικαςύα αποδοχόσ κατϊ την οπούα ϋνα ϊτομο 

περνϊ απϐ την πρώτη γνώςη μιασ καινοτομύασ ςτην υιοθϋτηςό  ό ςτην απϐρριψό τησ, 

2) ςτην καινοτομικϐτητα ενϐσ ατϐμου ό μιασ ϊλλησ μονϊδασ υιοθϋτηςησ 

ςυγκρινϐμενησ με τα ϊλλα μϋλη ενϐσ ςυςτόματοσ, 3) ςτο ρυθμϐ υιοθϋτηςησ τησ 

καινοτομύασ ςε ϋνα ςϑςτημα, ο οπούοσ ςυνόθωσ εκφρϊζεται ωσ ο αριθμϐσ των μελών 

ενϐσ ςυςτόματοσ που υιοθετεύ την καινοτομύα ςε μια δεδομϋνη χρονικό περύοδο. 

υγκεκριμϋνα, υπϊρχει μια χρονικό καθυςτϋρηςη μεταξϑ ϐςων υιοθετοϑν «πρώιμα» 

και εκεύνων που υιοθετοϑν «ϐψιμα» μια νϋα ιδϋα, και μεταξϑ τησ επύτευξησ, «ενωρύσ» ό 

«αργϊ», ενϐσ ςυγκεκριμϋνου επιπϋδου αποδοχόσ ανϊ περιοχό(Rogers,1995). 

1.1.1 Η διαδικαςύα αποδοχόσ 
 

  Η διαδικαςύα αποδοχόσ εύναι η διαδικαςύα μϋςω τησ οπούασ ϋνα ϊτομο 

περνϊει απϐ την πρώτη γνώςη τησ καινοτομύασ ςτη διαμϐρφωςη μιασ ςυμπεριφορϊσ 

απϋναντι ςτην καινοτομύα, ςτην απϐφαςη να την υιοθετόςει ό να την απορρύψει, ςτην 

εφαρμογό και ςτη χρόςη μιασ νϋασ ιδϋασ και ςτην επιβεβαύωςη τησ απϐφαςησ. Η 

διαδικαςύα αυτό περιλαμβϊνει πϋντε ςτϊδια: 1) τη γνώςη, 2) την πειθώ, 3) την 

απϐφαςη, 4) την εφαρμογό και 5) την αποδοχό.  Η ‘γνώςη’ αφορϊ ςτη διαδικαςύα 

κατϊ την οπούα ϋνα ϊτομο μαθαύνει για την ϑπαρξη μιασ καινοτομύασ και αποκτϊ 

κατανϐηςη ςχετικϊ με τον τρϐπο λειτουργύασ τησ. Η ‘πειθώ’ αντιςτοιχεύ ςτο βόμα 
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κατϊ το οπούο ϋνα ϊτομο ςχηματύζει μια θετικό-επιθυμητό (ό αρνητικό) ςτϊςη 

απϋναντι ςτην καινοτομύα. Η ‘απϐφαςη’ ςυνεπϊγεται ϐτι ϋνα ϊτομο ςυμμετϋχει ςε 

δραςτηριϐτητεσ που οδηγοϑν ςτην επιλογό υιοθϋτηςησ ό απϐρριψησ τησ καινοτομύασ. 

Η ‘εφαρμογό’ αφορϊ ςτη χρόςη τησ καινοτομύασ απϐ το ϊτομο. Σϋλοσ, η ‘αποδοχό’ 

αναφϋρεται ςτην αναζότηςη, απϐ το ϊτομο, τησ επικϑρωςησ τησ καινοτομύασ –δηλ. τησ 

απϐφαςησ την οπούα ϋχει όδη λϊβει, πλην ϐμωσ, το ϊτομο μπορεύ να αναιρϋςει αυτόν 

την πρώτη απϐφαςη εϊν εκτεθεύ ςε αρνητικϊ μηνϑματα που αφοροϑν την καινοτομύα 

(Rogers, 1983). 

1.1.1.1. τϊδιο  Γνώςησ 

 

  Σο ϊτομο αρχικϊ «εκτύθεται» ςτη νϋα ιδϋα, χωρύσ να ϋχει ακϐμη ϐλεσ τισ 

ςχετικϋσ πληροφορύεσ. υχνϊ λοιπϐν διερωτϊται για την καινοτομύα: ‘ε τύ αφορϊ η 

καινοτομύα;’, ‘Πώσ λειτουργεύ;’ ό ακϐμη ‘Γιατύ λειτουργεύ; ’. το ςυγκεκριμϋνο ςτϊδιο, 

το ϊτομο προςπαθεύ να κατανοόςει την καινοτομύα και αυτϐ επιτυγχϊνεται με 

ςυζητόςεισ με ϊλλα μϋλη του κοινωνικοϑ ςυνϐλου(Rogers,1983). 

1.1.1.2.τϊδιο  Πειθούσ 

 

  το ςτϊδιο τησ πειθοϑσ, το ϊτομο ςχετύζεται, ψυχολογικϊ, περιςςϐτερο με τη 

νϋα ιδϋα και αναζητϊ περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με την καινοτομύα. Σο εύδοσ 

των μηνυμϊτων που λαμβϊνει και το πώσ ερμηνεϑει τισ πληροφορύεσ που αποκτϊ θα 

επηρεϊςουν το εύδοσ τησ ςυμπεριφορϊσ που θα διαμορφώςει απϋναντι ςτην 

καινοτομύα. Κατϊ τη διαμϐρφωςη θετικόσ ό αρνητικόσ ςτϊςησ απϋναντι ςτην 

καινοτομύα, το ϊτομο μπορεύ ‘διανοητικϊ’ να εφαρμϐςει την καινοϑρια ιδϋα ςτην 

παροϑςα ό μελλοντικό κατϊςταςό του, πριν απϐ τη ςτιγμό που θα λϊβει την απϐφαςη 

να υλοποιόςει την καινοτομύα(Rogers,1983). 

1.1.1.3.τϊδιο  Απόφαςησ 

 

  Σο ϊτομο, ςε αυτϐ το ςτϊδιο, υπειςϋρχεται ςε ενϋργειεσ που οδηγοϑν ςτην 

επιλογό εύτε τησ υιοθϋτηςησ εύτε τησ απϐρριψησ τησ καινοτομύασ. Ϊνασ τρϐποσ 

αντιμετώπιςησ τησ ϋμφυτησ αβεβαιϐτητασ για τα αποτελϋςματα τησ ςυμπεριφορϊσ 

του ατϐμου εύναι η μερικό δοκιμό τησ καινοϑριασ ιδϋασ. Σα περιςςϐτερα ϊτομα δεν θα 

υιοθετόςουν μια καινοτομύα αν δεν τη δοκιμϊςουν πρώτα, ϋτςι ώςτε να καθορύςουν 
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αν ανταποκρύνεται ςτισ ανϊγκεσ τουσ. υνόθωσ τϋτοιου εύδουσ δοκιμϋσ ϋχουν θετικϊ 

αποτελϋςματα και οδηγοϑν ςτην υιοθϋτηςό τησ. πϊνια ϐμωσ, ςε μερικϋσ περιπτώςεισ 

η καινοτομύα δεν μπορεύ να δοκιμαςτεύ μερικώσ και επιβϊλλεται η ολικό υιοθϋτηςη ό 

απϐρριψό τησ(Rogers,1983). 

1.1.1.4. τϊδιο  Εφαρμογόσ 

 

  Η εφαρμογό πραγματοποιεύται ϐταν ϋνα ϊτομο κϊνει χρόςη τησ καινοτομύασ. 

Σο ςτϊδιο τησ εφαρμογόσ επιβϊλλει αλλαγό ςυμπεριφορϊσ, αφοϑ το ϊτομο κϊνει 

πρϊξη την νϋα ιδϋα τησ καινοτομύασ. Κατϊ ςυνϋπεια, αφοϑ το ϊτομο θϋτει ςε 

εφαρμογό την καινοτομύα, εύναι λογικϐ να ϋχει κϊποιου εύδουσ αμφιβολύεσ ςχετικϊ με 

τα αποτελϋςματα τα οπούα μπορεύ να προκϑψουν απϐ τη χρόςη τησ καινοϑριασ ιδϋασ. 

Αν και η απϐφαςη τησ υιοθϋτηςησ ϋχει όδη  παρθεύ , ςτο ϊτομο  γεννιοϑνται κϊποια 

ερωτόματα ϐπωσ  ο τρϐποσ χρόςησ τησ καινοτομύασ, τα πιθανϊ λειτουργικϊ 

προβλόματα που ενδεχομϋνωσ παρουςιαςτοϑν και αν θα εύναι ςε θϋςη να τα λϑςει. 

Επομϋνωσ το ϊτομο, ςε αυτϐ το ςτϊδιο, οδηγεύται ςε μια διαδικαςύα αναζότηςησ 

πληροφοριών ςχετικϊ με την καινοτομύα(Rogers,1983). 

1.1.1.5.τϊδιο Αποδοχόσ 

 

  το ςτϊδιο αποδοχόσ, το ϊτομο επιδιώκει να ενιςχϑςει την απϐφαςη που ϋχει 

όδη πϊρει ςχετικϊ με την καινοτομύα ό να αναιρϋςει την προηγοϑμενη απϐφαςη να 

υιοθετόςει (ό να απορρύψει) την καινοτομύα αν ϋχει λϊβει αρνητικϊ μηνϑματα ςχετικϊ 

με αυτόν. Η αποδοχό ϋχει ωσ αποτϋλεςμα, τη ςυνεχό χρόςη τησ νϋασ ιδϋασ ςτο μϋλλον, 

αν και μπορεύ να παρατηρηθεύ διακοπό τησ χρόςησ για διϊφορουσ λϐγουσ. Η διακοπό 

μετϊ απϐ ϋνα χρονικϐ διϊςτημα, παρατηρεύται κυρύωσ ςε εκεύνουσ που υιοθετοϑν μια 

νϋα ιδϋα με ςχετικό καθυςτϋρηςη, παρϊ ςε αυτοϑσ που την υιοθετοϑν ςχετικϊ 

ενωρύσ(Rogers,1983). 

 

1.1.2 Κατηγορύεσ Αποδεχομϋνων 
 

 ϑμφωνα με τον Rogers, τα ϊτομα μποροϑν να ταξινομηθοϑν ςε 

κατηγορύεσ. Σο ςτοιχεύο χρϐνοσ τησ διαδικαςύασ τησ διϊχυςησ επιτρϋπει την  
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ταξινϐμηςη των αποδεχομϋνων ςε κατηγορύεσ και το ςχηματιςμϐ των 

καμπυλών διϊχυςησ. Η υιοθϋτηςη μιασ καινοτομύασ ςυνόθωσ ακολουθεύ μια 

κανονικό, με ςχόμα καμπϊνασ καμπϑλη, ϐταν διαγρϊφεται με βϊςη το χρϐνο. Αν 

ο ςυνολικϐσ αριθμϐσ των αποδεχομϋνων αποτυπωθεύ ςε καμπϑλη, το 

αποτϋλεςμα εύναι μια ςιγμοειδόσ καμπϑλη ςε ςχόμα S. 

 

 

 

χόμα 1: Η καμπϑλη ςχόματοσ S (ςιγμοειδόσ καμπϑλη) που αποτυπώνει την 

αθροιςτικό κατανομό των υιοθετοϑντων ςε ςυνϊρτηςη με το χρϐνο. 

 

 Η κατανομό των αποδεχομϋνων ςε ςχόμα S, ςυνεπϊγεται πωσ ςτην αρχό, 

ϐταν υπϊρχουν  λύγοι υιοθετόςαντεσ ςε κϊθε χρονικό ςτιγμό, η αποδοχό 

αυξϊνεται με αργϐ ρυθμϐ. τη ςυνϋχεια, ακολουθεύ  επιτϊχυνςη του ρυθμοϑ 

αϑξηςησ, φτϊνοντασ ςε ϋνα μϋγιςτο ςημεύο, ϐπου τα μιςϊ ςχεδϐν ϊτομα μϋςα ςε 

ϋνα ςϑςτημα ϋχουν υιοθετόςει την καινοτομύα. Ύςτερα,  η καμπϑλη S αυξϊνεται 

με αργϐ ρυθμϐ, ϐπου ϐλο και πιο λύγα ϊτομα απομϋνουν να υιοθετόςουν την 

καινοτομύα. Αναμϋνεται η κατανομό των αποδεχομϋνων να εύναι κανονικό 

επειδό υπϊρχουν αθροιςτικϊ αυξανϐμενεσ επιδρϊςεισ πϊνω ςε ϋνα ϊτομο να 

υιοθετόςει ό να απορρύψει μια καινοτομύα. Η επύδραςη αυτό εύναι αποτϋλεςμα 

του αυξανϐμενου ρυθμοϑ τησ γνώςησ και τησ υιοθϋτηςησ (ό τησ απϐρριψησ) 

μιασ καινοτομύασ ςε ϋνα ςϑςτημα. Η υιοθϋτηςη μιασ ιδϋασ εύναι αποτϋλεςμα 

ανταλλαγόσ πληροφοριών εντϐσ ενϐσ διαπροςωπικοϑ δικτϑου. Εϊν το πρώτο 
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ϊτομο που υιοθετόςει  μια καινοτομύα ςυζητϊει για αυτόν με δυο ϊλλα μϋλη ενϐσ 

ςυςτόματοσ, και το καθϋνα απϐ αυτοϑσ τουσ δυο υιοθετόςαντεσ μεταδύδουν την 

ιδϋα αυτό ςε δυο ϊλλουσ ομούουσ τουσ, και οϑτω καθεξόσ, η κατανομό που 

εξϊγεται ακολουθεύ μια διωνυμικό ανϊπτυξη (Rogers, 1995). 

 Σο κριτόριο με το οπούο γύνεται η  κατηγοριοπούηςη των ατϐμων  εύναι η 

καινοτομικϐτητα, δηλαδό ο βαθμϐσ ςτον οπούον ϋνα ϊτομο ό μια μονϊδα 

υιοθϋτηςησ υιοθετοϑν νωρύτερα μια ιδϋα απϐ ϊλλα μϋλη του κοινωνικοϑ 

ςυςτόματοσ(Κουτςοϑρησ, 2015). Η καινοτομικϐτητα εύναι μια ςχετικό 

διϊςταςη, την οπούα ϋνα ϊτομο ϋχει περιςςϐτερο ό λιγϐτερο απϐ κϊποιο ϊλλο ςε 

ϋνα ςϑςτημα. 

 Η καμπϑλη S τησ κατανομόσ των υιοθετοϑντων ακολουθεύ την κανονικό 

κατανομό. Όπωσ εύναι γνωςτϐ η κανονικό κατανομό  ϋχει δϑο παραμϋτρουσ. Η 

μύα παρϊμετροσ εύναι ο μϋςοσ (Φ)  των ατϐμων ςε ϋνα ςϑςτημα και η  ϊλλη 

παρϊμετροσ εύναι η τυπικό απϐκλιςό τησ (sd), η οπούα δεύχνει το μϋςο ςϑνολο 

των μεταβλητών απϐ τον μϋςο για ϋνα δεύγμα ατϐμων. Αυτϋσ οι δυο παρϊμετροι 

χρηςιμοποιοϑνται για να διαχωρύςουν ςε κατηγορύεσ μια κανονικό κατανομό 

αποδεχομϋνων. Φαρϊζονται κϊθετεσ γραμμϋσ για να ςχηματύςουν την κανονικό 

απϐκλιςη και απϐ τισ δυο πλευρϋσ του μϋςου ϋτςι ώςτε η κανονικό καμπϑλη να 

διαχωριςτεύ ςε κατηγορύεσ ςταθεροϑ ποςοςτοϑ εκπροςώπων κϊθε κατηγορύασ. 

Σο ςχόμα 2 δεύχνει την κανονικό κατανομό ςυχνϐτητασ χωριςμϋνη ςε πϋντε 

κατηγορύεσ αποδεχομϋνων και τα ανϊλογα ποςοςτϊ των ατϐμων που 

περιλαμβϊνει κϊθε κατηγορύα.  
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χόμα 2: Κατανομό νϋων υιοθετοϑντων μιασ καινοτομύασ ςε ςυνϊρτηςη με τον 

χρϐνο 

 

υγκεκριμϋνα, οι πϋντε περιοχϋσ ό κατηγορύεσ αποδεχομϋνων κϊτω απϐ την 

κανονικό καμπϑλη εύναι οι εξόσ: 

 

 «Νεωτεριςτϋσ  ό Καινοτόμοι», αυτού που βρύςκονται περιςςϐτερο απϐ 

δϑο τυπικϋσ αποκλύςεισ κϊτω απϐ τον μϋςο ϐρο ϐςον αφορϊ την 

υιοθϋτηςη μιασ καινοτομύασ  και αποτελοϑν το 2,5% του πληθυςμοϑ, 

 «Πρώιμοι υιοθετούντεσ  ό Ενωρύσ αποδεχόμενοι»,  αυτού που εύναι 

μεταξϑ δϑο και μύασ τυπικόσ απϐκλιςησ  και οι  οπούοι αποτελοϑν το 

13,5% του πληθυςμοϑ,  

 «Πρώιμη πλειοψηφύα ό Πρώτη πλειονότητα» και η «Όψιμη 

πλειοψηφύα ό Δεύτερη πλειονότητα», εκεύνοι που βρύςκονται μύα 

τυπικό απϐκλιςη εκατϋρωθεν του μϋςου ϐρου (με ποςοςτϐ 34% η 

καθεμύα), και  

 «Αργοπορημϋνοι ό  Καθυςτερούντεσ»,  εκεύνοι που απϋχουν 

περιςςϐτερο απϐ μύα τυπικό απϐκλιςη απϐ τον μϋςο ϐρο και οι οπούοι 

ςυνθϋτουν το 16% (χόμα 2)(Rogers,1983). 
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 Σα χαρακτηριςτικϊ των ομϊδων που αποδϋχονται μύα καινοτϐμα ιδϋα 

ςϑμφωνα με τον Rogers (1983)εύναι τα παρακϊτω: 

1.1.2.1.Νεωτεριςτϋσ ό Καινοτόμοι(Innovators) 

 

 Απαρτύζουν την "κρύςιμη μϊζα" των αποδεχϐμενων μια καινοτομύα. 

Πρϐκειται για τουσ αρχικοϑσ "χρόςτεσ" τησ καινοτομύασ οι οπούοι την υιοθετοϑν 

χωρύσ να ϋχει υπϊρξει κϊποια ϊλλη επιρροό. Σα ϊτομα αυτϊ εύναι ριψοκύνδυνα, 

επιθυμοϑν ϊμεςη απϐδοςη απϐ την καινοτομύα που υιοθετοϑν και 

χαρακτηρύζονται απϐ τϐλμη και την ανϊληψη ρύςκου ϐντασ πρϐθυμα να 

δεχτοϑν τισ ςυνϋπειεσ τησ αποτυχύασ. υνόθωσ εύναι ϊτομα νεαρόσ ηλικύασ, 

αρκετϊ μορφωμϋνα, με αναγνωριςμϋνη κοινωνικϊ θϋςη και υψηλϊ ειςοδόματα. 

Ϊνασ νεωτεριςτόσ βαςύζεται περιςςϐτερο και ύςωσ αποκλειςτικϊ ςε απρϐςωπεσ 

πηγϋσ πληροφϐρηςησ παρϊ ςε προςωπικϋσ. Οι καινοτϐμοι αναλαμβϊνουν ϋνα 

ςημαντικϐ ρϐλο ςτη διαδικαςύα διϊχυςησ.  "Λανςϊρουν " μια καινοϑρια ιδϋα ςε 

ϋνα ςϑςτημα με το να ειςϊγουν μια καινοτομύα απϐ το εξωτερικϐ περιβϊλλον 

του ςυςτόματοσ ςτο οπούο ανόκουν.  

1.1.2.2.Πρώιμοι υιοθετούντεσ  ό  Ενωρύσ αποδεχόμενοι(early adopters) 

 

 Οι πρώιμοι υιοθετοϑντεσ εύναι ολοκληρωμϋνα μϋρη του τοπικοϑ 

κοινωνικοϑ ςυςτόματοσ. Η ομϊδα αυτό αναφϋρεται ςε ϐςουσ υιοθετοϑν την 

καινοτομύα, επηρεαςμϋνοι απϐ την "ςτϐμα ςε ςτϐμα" διϊχυςό τησ. 

Φαρακτηρύζονται απϐ υψηλό μϐρφωςη και εϑπορη οικονομικό κατϊςταςη ϐπωσ 

οι καινοτϐμοι αλλϊ εύναι πιο αναγνωρύςιμοι και χαύρουν ςεβαςμϐ απϐ τουσ 

ςυνεργϊτεσ τουσ. Επύςησ, θεωροϑνται αντιπρϐςωποι τησ αλλαγόσ. Σα ϊτομα 

αυτϊ προςπαθοϑν να επιτϑχουν την εξϊπλωςη τησ καινοτομύασ με την παροχό 

πληροφοριών ςτο περιβϊλλον τουσ και για αυτϐ τον λϐγο χαρακτηρύζονται " 

Ηγϋτεσ Γνώμησ(Opinion Leaders) ".  
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1.1.2.3.Πρώιμη πλειοψηφύα ό Πρώτη πλειονότητα(early majority) 

 

 Σα μϋλη τησ κατηγορύασ αυτόσ  εύναι επιφυλακτικού και προβαύνουν ςτην 

υιοθϋτηςη μιασ καινοτϐμασ ιδϋασ  ϐταν αυτό αφομοιωθεύ απϐ τον μϋςο 

αποδϋκτη. Σα ϊτομα αυτϊ  ϋχουν ειςϐδημα και μϐρφωςη λύγο μεγαλϑτερο απϐ 

το μϋςο ϐρο και χρηςιμοποιοϑν διϊφορεσ πηγϋσ πληροφοριών, ϐπωσ 

διαφημύςεισ και διαπροςωπικϋσ επαφϋσ. 

1.1.2.4.Όψιμη πλειοψηφύα ό Δεύτερη πλειονότητα(late majority) 

 

 Σα μϋλη τησ ομϊδασ αυτόσ αποδϋχονται ςυνόθωσ  μια καινοτομύα απϐ 

οικονομικό ό κοινωνικό ανϊγκη. Εύναι ςυνόθωσ ϊνθρωποι μεγϊλησ ηλικύασ, 

ςυντηρητικού και ςεβαςτόσ  οικονομικόσ τϊξησ οι οπούοι δεν αρϋςκονται ςτισ 

αλλαγϋσ.  Προςεγγύζουν την κϊθε καινοτομύα με ςκεπτικιςμϐ και 

προςεκτικϐτητα και δεν πρϐκειται να την  υιοθετόςουν παρϊ ϐταν η 

πλειοψηφύα των ατϐμων ςτο κοινωνικϐ ςϑςτημα την ϋχει υιοθετόςει. 

1.1.2.5.Αργοπορημϋνοι ό Καθυςτερούντεσ(laggards) 

 

 Οι καθυςτεροϑντεσ αποτελοϑν την τελευταύα κατηγορύα αποδεχομϋνων. 

Σα ϊτομα τησ ομϊδασ αυτόσ εύναι ιδιαύτερα ςυντηρητικϊ και αποφαςύζουν να 

υιοθετόςουν την καινοτομύα  ϐταν ϋχει περϊςει πλϋον  ςτο ςτϊδιο τησ 

ωρύμανςησ. Πολλϋσ φορϋσ ςυμβαύνει να υιοθετοϑν μια καινοτομύα τη ςτιγμό που 

μια ϊλλη την αντικαθιςτϊ. Εύναι μεγϊλησ ηλικύασ,  με  χαμηλϊ ειςοδόματα και 

εύναι ϊτομα δϑςπιςτα. 

 

1.1.3. Φαρακτηριςτικϊ των κατηγοριών αποδεχομϋνων 
 

 Περαιτϋρω, ο Rogers(1983), ςυγκεντρώνει και ςυγκρύνει τα 

χαρακτηριςτικϊ των κατηγοριών των αποδεχομϋνων και τα περιλαμβϊνει ςε 
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τρεισ κατηγορύεσ: 1) κοινωνικοοικονομικϊ χαρακτηριςτικϊ, 2) προςωπικϋσ αξύεσ 

και 3) επικοινωνιακό ςυμπεριφορϊ. 

1.1.3.1.Κοινωνικοοικονομικϊ χαρακτηριςτικϊ 

 

 Οι πρώιμοι υιοθετόςαντεσ δεν διαφϋρουν ςτην ηλικύα απϐ τουσ ϐψιμουσ 

υιοθετόςαντεσ. 

   Οι πρώιμοι υιοθετόςαντεσ ϋχουν περιςςϐτερα χρϐνια επύςημησ 

εκπαύδευςησ απϐ ϐτι οι ϐψιμοι υιοθετόςαντεσ.  

  Οι πρώιμοι υιοθετόςαντεσ εύναι πιο μορφωμϋνοι απϐ τουσ ϐψιμουσ 

υιοθετόςαντεσ.  

  Οι πρώιμοι υιοθετόςαντεσ ϋχουν υψηλϐτερα κοινωνικϊ status απϐ τουσ 

ϐψιμουσ υιοθετόςαντεσ. Σα status υποδηλώνονται απϐ μερικοϑσ 

παρϊγοντεσ ϐπωσ το ειςϐδημα, το επύπεδο διαβύωςησ, περιουςύα κ.α. 

 Οι πρώιμοι υιοθετόςαντεσ ϋχουν μεγαλϑτερο βαθμϐ ανοδικόσ κοινωνικόσ 

κινητικϐτητασ απϐ τουσ ϐψιμουσ υιοθετόςαντεσ.  

 Οι πρώιμοι υιοθετόςαντεσ ϋχουν μεγαλϑτερεσ μονϊδεσ (αγροκτόματα, 

εταιρεύεσ, κ.ο.κ) απϐ τουσ ϐψιμουσ υιοθετόςαντεσ. 

 Οι  πρώιμοι υιοθετόςαντεσ ϋχουν μια πιο θετικό ςτϊςη προσ τον 

δανειςμϐ χρημϊτων απϐ ϐτι οι ϐψιμοι υιοθετόςαντεσ. 

 Οι  πρώιμοι υιοθετόςαντεσ ϋχουν πιο εξειδικευμϋνεσ λειτουργύεσ απϐ ϐτι 

οι ϐψιμοι υιοθετόςαντεσ. 

1.1.3.2.Μεταβλητϋσ προςωπικότητασ  

 

 Οι πρώιμοι υιοθετόςαντεσ ϋχουν μεγαλϑτερη ενςυναύςθηςη απϐ τουσ 

ϐψιμουσ υιοθετόςαντεσ. Ενςυναύςθηςη εύναι η ικανϐτητα ενϐσ ατϐμου 

να προβϊλλει τον εαυτϐ του ςτο ρϐλο ενϐσ ϊλλου ατϐμου. Αυτό η 

ικανϐτητα εύναι ςημαντικό για ϋναν καινοτϐμο, ο οπούοσ πρϋπει να 

ςκϋφτεται προςεκτικϊ, να εύναι ιδιαύτερα εφευρετικϐσ και να παύρνει 

οποιονδόποτε ρϐλο ώςτε να ανταλλϊςςει πληροφορύεσ με τουσ 

ανϐμοιοϑσ του.  

 Οι πρώιμοι υιοθετόςαντεσ εύναι λιγϐτερο δογματικού απϐ τουσ ϐψιμουσ 

υιοθετόςαντεσ. Δογματιςμϐσ εύναι ο βαθμϐσ ςτον οπούο ϋνα ϊτομο 
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κατϋχει ϋνα ςϑνολο πιςτεϑω το οπούο ουδϐλωσ αμφιςβητεύ. Ϊνα αρκετϊ 

δογματικϐ ϊτομο δεν αποδϋχεται καινοϑριεσ ιδϋεσ, αλλϊ προτιμϊ να 

εμμϋνει ςτο παρελθϐν. 

 Οι πρώιμοι υιοθετόςαντεσ εύναι πιο ικανού να αντιμετωπύζουν 

αφηρημϋνεσ ϋννοιεσ απϐ τουσ ϐψιμουσ υιοθετόςαντεσ. Οι καινοτϐμοι 

πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να υιοθετοϑν μια ιδϋα ευρϋωσ χωρύσ να 

αποςπώνται απϐ αφηρημϋνα ερεθύςματα, τα οπούα κυρύωσ προϋρχονται 

απϐ τα ΜΜΕ.  

 Οι πρώιμοι υιοθετόςαντεσ εύναι πιο ορθολογιςτϋσ απϐ τουσ ϐψιμουσ 

υιοθετόςαντεσ. Ορθολογιςμϐσ εύναι η χρόςη των πιο αποδοτικών μϋςων 

για την επύτευξη κϊποιου δοθϋντοσ αποτελϋςματοσ.  

  Οι πρώιμοι υιοθετόςαντεσ εύναι πιο ευφυεύσ απϐ τουσ ϐψιμουσ 

υιοθετόςαντεσ.  

  Οι πρώιμοι υιοθετόςαντεσ ϋχουν πιο θετικό ςτϊςη απϋναντι ςτισ 

αλλαγϋσ απϐ τουσ ϐψιμουσ υιοθετόςαντεσ.  

  Οι πρώιμοι υιοθετόςαντεσ εύναι ςε θϋςη να αντιμετωπύζουν καλϑτερα 

την αβεβαιϐτητα και το ρύςκο απϐ τουσ ϐψιμουσ υιοθετόςαντεσ.  

  Οι πρώιμοι υιοθετόςαντεσ ϋχουν πιο θετικό ςτϊςη απϋναντι ςτην 

επιςτόμη απϐ τουσ ϐψιμουσ υιοθετόςαντεσ. 

 Οι πρώιμοι υιοθετόςαντεσ εύναι λιγϐτερο μοιρολϊτρεσ απϐ τουσ ϐψιμουσ 

υιοθετόςαντεσ. Μοιρολατρύα εύναι ο βαθμϐσ ςτον οπούο το ϊτομο 

αντιλαμβϊνεται ϋλλειψη ικανϐτητασ να ελϋγχει το μϋλλον του. Ϊνα 

ϊτομο ϋχει μεγαλϑτερεσ πιθανϐτητεσ να υιοθετόςει μια καινοτομύα αν 

εύναι δυναμικϐσ και πιςτεϑει πωσ εύναι υπϐ ϋλεγχο, παρϊ αν νομύζει πωσ 

το μϋλλον του καθορύζεται απϐ τη μούρα.  

  Οι πρώιμοι υιοθετόςαντεσ ϋχουν υψηλϐτερεσ επιδιώξεισ (για 

εκπαύδευςη, επαγγελματικό αποκατϊςταςη, κ.ο.κ) απϐ ϐτι οι ϐψιμοι 

υιοθετόςαντεσ. 

1.1.3.3.Επικοινωνιακό ςυμπεριφορϊ  

 

 Οι πρώιμοι υιοθετόςαντεσ ϋχουν μεγαλϑτερη κοινωνικό ςυμμετοχό απϐ 

τουσ ϐψιμουσ υιοθετόςαντεσ.  
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 Οι πρώιμοι υιοθετόςαντεσ αλληλοςυνδϋονται ςε μεγαλϑτερο βαθμϐ, 

μϋςω των διαπροςωπικών δικτϑων, ςτο κοινωνικϐ τουσ ςϑςτημα απϐ 

τουσ ϐψιμουσ υιοθετόςαντεσ. 

 Οι πρώιμοι υιοθετόςαντεσ εκτύθενται περιςςϐτερο ςτα κανϊλια μαζικών 

μϋςων επικοινωνύασ απϐ ϐτι οι ϐψιμοι υιοθετόςαντεσ.  

 Οι πρώιμοι υιοθετόςαντεσ εκτύθενται περιςςϐτερο ςτα διαπροςωπικϊ 

κανϊλια επικοινωνύασ απϐ ϐτι οι ϐψιμοι υιοθετόςαντεσ.  

  Οι πρώιμοι υιοθετόςαντεσ αναζητοϑν πληροφορύεσ για μια καινοτομύα 

με πιο ενεργϐ ρυθμϐ απϐ ϐτι οι ϐψιμοι υιοθετόςαντεσ.  

 Οι πρώιμοι υιοθετόςαντεσ εύναι καλϑτεροι γνώςτεσ των καινοτομιών 

απϐ ϐτι οι ϐψιμοι υιοθετόςαντεσ.  

  Οι πρώιμοι υιοθετόςαντεσ ϋχουν ςε μεγαλϑτερο βαθμϐ την ηγεςύα 

γνώμησ απϐ ϐτι οι ϐψιμοι υιοθετόςαντεσ. 

 

1.1.4  Ρυθμόσ υιοθϋτηςησ 
 

 Η διϊςταςη του χρϐνου περιλαμβϊνεται ςτη διϊχυςη καινοτομιών και 

ϐςον αφορϊ ςτο ρυθμϐ υιοθϋτηςησ, δηλαδό, τη ςχετικό ταχϑτητα με την οπούα 

τα μϋλη ενϐσ κοινωνικοϑ ςυςτόματοσ υιοθετοϑν μια καινοτομύα. Όπωσ 

προαναφϋρθηκε, το διϊγραμμα του αριθμοϑ των ατϐμων που υιοθετοϑν μια ιδϋα 

ςε ςχϋςη με το χρϐνο αποτυπώνεται ςε μια καμπϑλη ςε ςχόμα S.  

 την αρχό,  λύγα εύναι τα ϊτομα που υιοθετοϑν την καινοϑρια ιδϋα ςε 

κϊθε χρονικό περύοδο και αυτού εύναι οι καινοτϐμοι. ϑντομα ϐμωσ, η καμπϑλη 

αποκτϊ ανοδικό πορεύα καθώσ ολοϋνα και περιςςϐτερα ϊτομα υιοθετοϑν ςε 

κϊθε χρονικό περύοδο. Σελικϊ, η καμπϑλη αποκτϊ καθοδικό πορεύα αφοϑ ολοϋνα 

και λιγϐτερα ϊτομα απομϋνουν τα οπούα δεν ϋχουν υιοθετόςει την καινοτομύα. Η 

διαδικαςύα αυτό ςυνεχύζεται ώςπου η καμπϑλη ςε ςχόμα S φτϊνει ςτην 

αςϑμπτωτη τησ και η διαδικαςύα διϊχυςησ ϋχει φτϊςει ςτο τϋλοσ τησ. 

  Οι περιςςϐτερεσ καινοτομύεσ ϋχουν ρυθμϐ υιοθϋτηςησ ςε ςχόμα S. 

Βϋβαια, η κλύςη τησ καμπϑλησ ςε ςχόμα S μπορεύ να διαφϋρει απϐ καινοτομύα ςε 

καινοτομύα. Λϐγω τησ ςχετικϊ γρόγορησ διϊχυςησ μερικών νϋων ιδεών, η 
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καμπϑλη ςε ςχόμα S μπορεύ να εύναι απϐτομη. Ωλλεσ καινοτομύεσ ϋχουν αργϐ 

ρυθμϐ υιοθϋτηςησ, ϋτςι η καμπϑλη ςε ςχόμα S μπορεύ να ϋχει βαθμιαύα ϊνοδο 

και η κλύςη τησ να εύναι λιγϐτερο απϐτομη. 

Ο ρυθμϐσ υιοθϋτηςησ ςυνόθωσ μετρϊται απϐ τη διϊρκεια του χρϐνου που 

απαιτεύται ώςτε ϋνα ςυγκεκριμϋνο ποςοςτϐ των μελών ενϐσ κοινωνικοϑ 

ςυςτόματοσ να υιοθετόςουν μια καινοτομύα (Rogers, 1995). 

 

 

1.2.Γεωργικϋσ Εφαρμογϋσ και Γεωργικό Ανϊπτυξη 

  

 Οι γεωργικϋσ εφαρμογϋσ (Αgricultural Extension) αποτελοϑν μϋροσ 

ενϐσ δυναμικοϑ ςυςτόματοσ, το οπούο εύναι γνωςτϐ και ωσ γεωργικϐ 

γνωςτικϐ ςϑςτημα (Αgriculturαl Knowledge System). Αυτϐ το ςϑςτημα 

εύναι μύα ςϑνθετη πηγό που περιϋχει: α) το υπϊρχον απϐθεμα γνώςησ, β) 

τα μϋςα επϋκταςησ τησ γνώςησ, γ) τα μϋςα ελϋγχου και ανϊπτυξησ γνώςησ 

για την προςαρμογό τησ ςτισ ιδιαύτερεσ ςυνθόκεσ εφαρμογόσ τησ, δ) την 

πρακτικό εφαρμογό νϋων και βελτιωμϋνων μεθϐδων και διαδικαςιών, και 

ε) την διϊχυςη, μϋςω τησ οπούασ η γνώςη περνϊει  ςε ϐλα τα μϋρη του 

ςυςτόματοσ για να τα βοηθόςει να εργαςτοϑν πιο αποτελεςματικϊ 

(Bunting, 1985). Σο τελευταύο ςυςτατικϐ του ςυςτόματοσ περιλαμβϊνει 

διϊφορεσ δραςτηριϐτητεσ ϐπωσ εκπαύδευςη, κατϊρτιςη, πληροφϐρηςη, οι 

οπούεσ εύναι ομαδοποιημϋνεσ υπϐ τον τύτλο Γεωργικϋσ Εφαρμογϋσ 

(Κουτςοϑρησ, 2015) 

 Οι γεωργικϋσ εφαρμογϋσ  ϋγιναν  αποδεκτϋσ ςαν μύα διαδικαςύα  

παροχόσ πληροφοριών και εκπαιδευτικών υπηρεςιών, ςχετικών με την 

τεχνολογύα, ςτουσ γεωργοϑσ. Πρϐκειται,  για  μύα υπηρεςύα ό ϋνα ςϑςτημα 

το οπούο “επεκτεύνει” (extends) τα εκπαιδευτικϊ πλεονεκτόματα ενϐσ 

ερευνητικοϑ ό εκπαιδευτικοϑ ιδρϑματοσ ςε ϊτομα που δεν εύναι δυνατϐν 

να επωφεληθοϑν απϐ αυτϊ με ϋνα "φυςικϐ" τρϐπο (Maunder, 1974). Με 

αυτϐ τον τρϐπο, οι γεωργοεφαρμοςτϋσ (ό ςϑμβουλοι) ςυνόθωσ 



24 
 

θεωροϑνται ωσ παθητικού, μϊλλον, ενδιϊμεςοι, που λαμβϊνουν τισ 

εκροϋσ απϐ το υπϐλοιπο γνωςτικϐ ςϑςτημα και τισ επικοινωνοϑν ςε 

αυτοϑσ που θεωρεύται ϐτι τισ χρειϊζονται. Ϊνα αντιπροςωπευτικϐ 

μοντϋλο αυτόσ τησ φιλοςοφύασ για τον τρϐπο λειτουργύασ του γνωςτικοϑ 

ςυςτόματοσ και του ρϐλου των γεωργικών εφαρμογών εύναι το μοντϋλο 

τησ “Μεταφορϊσ τησ Σεχνολογύασ” (Tranfer of Technology -  T.O.T.). Η 

φρϊςη “μεταφορϊ τησ τεχνολογύασ” αντανακλϊ ϋνα μονοδιϊςτατο 

ςϑςτημα, μύα ςυγκεντρωτικό και εξουςιαςτικό ϊποψη (top - down), η 

οπούα θεωρεύ ϐτι ο επιςτόμονασ ελϋγχει την τεχνολογύα την οπούα ο 

παραγωγϐσ πρϋπει να υιοθετόςει (Κουτςοϑρησ, 2015). 

 

 Σο μοντϋλο Σ.Ο.Σ., αφορϊ ςτην παραγωγό και διϊδοςη τησ τεχνολογύασ 

με ςτϐχο την γεωργικό ανϊπτυξη. Βαςύζεται ςτην παραγωγό νϋασ τεχνολογύασ 

ςτα ερευνητικϊ ιδρϑματα και την διϊδοςό τησ ςτουσ γεωργοϑσ μϋςω των 

γεωργοεφαρμοςτών (ςυμβοϑλων). Όςο για τουσ ςϑμβουλουσ, αυτού 

ακολουθοϑν την ςτρατηγικό “του προοδευτικοϑ γεωργοϑ” με ςκοπϐ την 

προώθηςη των καινοτομιών ςτο ςϑνολο των γεωργών. Σο μοντϋλο ςτηρύζεται 

ςε μεγϊλο βαθμϐ ςτην θεωρύα τησ αποδοχόσ (υιοθϋτηςησ) / διϊχυςησ, γνωςτό 

ςαν “ςτρατηγικό του προοδευτικοϑ γεωργοϑ” (progressive farmer strategy ό και 

ωσ trickle - down). Όπωσ ϋχουμε αναφϋρει και παραπϊνω, η αποδοχό εύναι μύα 

ςταδιακό διαδικαςύα,  οι καινοτομύεσ διακρύνονται ανϊλογα με τα 

χαρακτηριςτικϊ τουσ και η διϊχυςό τουσ ακολουθεύ μύα κανονικό κωδωνοειδό 

καμπϑλη ςτον χρϐνο. Επιπλϋον, ςτη βϊςη τησ εμφϊνιςησ των γεωργών ςτην 

καμπϑλη ςυχνοτότων, αυτού διαιροϑνται ςε κατηγορύεσ και ςυνιςτϊται ϐτι οι 

ςϑμβουλοι θα πρϋπει να ϋχουν επαφϋσ με τουσ “ενωρύσ αποδεχϐμενουσ”. 
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χόμα 3. Απεικϐνιςη του μοντϋλου «Μεταφορϊσ τησ Σεχνολογύασ 

Πηγό: Κωνςταντιδϋλλη (2017) 
 

 

 Οι παρϊγοντεσ που λειτουργοϑν για την διατόρηςη και ενύςχυςη του 

μοντϋλου εύναι οι εξόσ: 

α) η εκπαύδευςη (γενικό και τεχνικό) που εύναι ςχηματιςμϋνη ςτα πλαύςια του 

Σ.Ο.Σ.,  

β) το γεγονϐσ ϐτι οι ευρεύεσ ερευνητικϋσ προτεραιϐτητεσ καθορύζονται κυρύωσ 

απϐ κυβερνόςεισ και εταιρεύεσ με επιρροϋσ που οδηγοϑν ςε ϋνα μοντϋλο 

παραγωγόσ - εμπορύασ,  

γ) οι ερευνητικϋσ μϋθοδοι που ςτα πλαύςια του Σ.Ο.Σ. εύναι ςχετικϊ ςτρωτϋσ 

(καθαρϋσ ό απλϋσ) και κατανοητϋσ αφοϑ απλοποιοϑν τισ πολυπλοκϐτητεσ τησ 

γεωργικόσ πραγματικϐτητασ για να εξετϊςουν μερικϋσ μϐνο παραμϋτρουσ κϊθε 

φορϊ, και  
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δ) οι επαγγελματικϋσ και προςωπικϋσ ανταμοιβϋσ και κύνητρα, των οπούων ο 

βαθμϐσ εξαιρετικϐτητασ  εύναι η εκροό και ϐχι η παροχό υπηρεςύασ. 

  Η "πύςτη" ϐτι ο επιςτόμονασ γνωρύζει καλϑτερα και ϐτι αυτό η γνώςη 

εύναι ανώτερη ιςχυροποιεύ την υποςτόριξη του μοντϋλου Σ.Ο.Σ. Ϊτςι, οι ομϊδεσ 

πύεςησ και οι επιςτόμονεσ καθορύζουν τα ερευνητικϊ προγρϊμματα, οι 

επιςτόμονεσ ςχεδιϊζουν και πραγματοποιοϑν τα πειρϊματα υπϐ ελεγχϐμενεσ 

ςυνθόκεσ ςτα ινςτιτοϑτα και ςτο τϋλοσ δύνουν τα αποτελϋςματα τϐςο ςτισ 

υπηρεςύεσ γεωργικών εφαρμογών ϐςο και ςε εμπορικοϑσ οργανιςμοϑσ για την 

προςαρμογό και μεταφορϊ τουσ ςτουσ γεωργοϑσ (Κουτςοϑρησ, 2015). 

1.3. Δύκτυα και διαμεςολαβητϋσ καινοτομύασ 
 

όμερα ϐμωσ, βαςικό ςτρατηγικό για την καινοτομύα εύναι η δημιουργύα 

δικτϑων μεταξϑ μιασ ποικιλύασ δραςτών. Σο ςκεπτικϐ εύναι ϐτι η ανϊδειξη 

καινοτομιών θα διευκολυνθεύ ϐταν διαφορετικϊ ϊτομα, ομϊδεσ και οργανιςμού 

που ϋχουν ενδιαφϋρον για την καινοτομύα θα ϋχουν την ευκαιρύα να 

ςυνεργαςτοϑν, να ανταλλϊξουν πληροφορύεσ, γνώςεισ και εμπειρύεσ, οπϐτε θα 

εμπλακοϑν ςε μια ςυλλογικό μαθηςιακό διαδικαςύα (Κουτςοϑρησ, 2015). 

το πλαύςιο αυτϐ, τησ ςυνεργαςύασ για την καινοτομύα ιδιαύτερη ςημαςύα 

δύνεται ςε ςτοιχεύα ϐπωσ η αμφύδρομη επικοινωνύα, η αλληλεξϊρτηςη, η 

ςυνεργύα και η ςυμπληρωματικϐτητα μεταξϑ των δρώντων (ατϐμων, φορϋων). 

Η καινοτομύα, τϐτε, αναδϑεται μϋςα απϐ κοινϋσ δρϊςεισ, καθώσ αναγνωρύζεται  

πωσ η ςυνεργαςύα μπορεύ  να εύναι  επωφελόσ για ϐλεσ τισ πλευρϋσ. 

υγκεκριμϋνα, ςτη γεωργύα, η ςυμμετοχικό ανϊπτυξη τησ τεχνολογύασ 

υπογραμμύζει  τισ ςυναδελφικϋσ ςχϋςεισ μεταξϑ  γεωργών, ερευνητών και 

γεωπϐνων για την ανϊπτυξη τεχνολογιών κατϊλληλων για ϋνα αειφορικϐ 

μϋλλον (Κουτςοϑρησ, 2011).  

Η δικτϑωςη μπορεύ να εύναι επιτυχόσ ςτο βαθμϐ που τα εμπλεκϐμενα 

μϋρη  ϋχουν αποκτόςει  τισ δεξιϐτητεσ που απαιτοϑνται   για την 

αποτελεςματικό επικοινωνύα μεταξϑ τουσ. Η καινοτομύα εξαρτϊται απϐ την 

ποιϐτητα τησ επικοινωνύασ και των διαδικαςιών μϊθηςησ που προκαλοϑνται 

απϐ τισ προςπϊθειεσ δικτϑωςησ των δρώντων ( Κουτςοϑρησ, 2011).  
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υνεπώσ, η  δικτϑωςη  για την καινοτομύα μπορεύ να γύνει αντιληπτό  ωσ 

μύα διαδικαςύα  κατϊ την οπούα  οι δρώντεσ αναζητοϑν , οικοδομοϑν και 

διαχειρύζονται αμοιβαύεσ ςχϋςεισ οι οπούεσ θεωροϑνται, ςτη βϊςη κϊποιου 

κριτηρύου,  ωσ ςημαντικϋσ. Σο  κριτόριο  αυτϐ μπορεύ να εύναι, για παρϊδειγμα,   

μύα κοινό ιδϋα  για το ποιϐσ τϑποσ αγροτικόσ ανϊπτυξησ  εύναι επιθυμητϐσ και 

ποιϐσ μπορεύ να τον υλοποιόςει.  Αντύ λοιπϐν, να επιζητεύται απλϊ " η μεταφορϊ 

μηνυμϊτων ό τεχνολογιών " , οι προςπϊθειεσ αυτϋσ τησ δικτϑωςησ ςυντεύνουν 

περιςςϐτερο προσ τη δημιουργύα ευκαιριών απϐ κοινοϑ μϊθηςησ και 

ςτοχαςμοϑ. (Κουτςοϑρησ, 2011). 

  Επειδό ϐμωσ η δικτϑωςη δεν εύναι πϊντα εϑκολη, κυρύωσ λϐγω ϋλλειψησ 

γνώςησ των δραςτών με τουσ οπούουσ εύναι δυνατό η ςυνεργαςύα ό ϋλλειψησ 

προςϋγγιςησ-επικοινωνύασ, κλπ. καθοριςτικϐ ρϐλο ςτα δύκτυα καινοτομύασ 

παύζουν ‘ενδιϊμεςοι’ (intermediaries) γνωςτού ωσ  ‘διαμεςολαβητϋσ 

καινοτομύασ’ (innovation brokers), τα χαρακτηριςτικϊ των οπούων εύναι: 

 

 Οι «ενδιϊμεςοι»(intermediaries)  εμπλϋκονται, ωσ ανεξϊρτητοι δρϊςτεσ, 

ςτη διευκϐλυνςη των διαδικαςιών τησ καινοτομύασ παρϊ ςτη γϋνεςη (ωσ 

πηγό) ό τη διϊχυςη (ωσ μεταφορϋασ) τησ καινοτομύασ. Εμπλϋκονται 

δηλαδό ϋμμεςα (διευκολϑνοντασ τουσ δρώντεσ, δηλ. ϊτομα, 

ομϊδεσ/οργανώςεισ ό εταιρεύεσ) παρϊ ϊμεςα ςτα καινοτομικϊ ςχϋδια 

καθαυτϊ (Κουτςοϑρησ, 2015). 

 Οι «διαμεςολαβητϋσ καινοτομύασ» (innovation brokers) αποτελοϑν  

δρώντεσ που δρουν ωσ (ανεξϊρτητα) μϋλη ενϐσ δικτϑου και οι οπούοι 

επικεντρώνονται ςτη διευκϐλυνςη ϊλλων δραςτών να καινοτομόςουν 

και ϐχι ςτην οργϊνωςη ό την  εφαρμογό τησ καινοτομύασ (Κουτςοϑρησ, 

2015). 

 

 

 



28 
 

Οι διαμεςολαβητϋσ καινοτομύασ, παρϋχουν βοόθεια ςτα μϋλη του δικτϑου 

ςχετικϊ με την: 

 Ανϊπτυξη κοινού ορϊματοσ: διευκρύνιςη των ςτϐχων και των 

δραςτηριοτότων και προςδιοριςμϐσ των ρϐλων των μελών του δικτϑου 

(ςε διαφορετικϊ επύπεδα) 

 Οριοθϋτηςη και δικτύωςη: εν ϐψει μιασ νϋασ ευκαιρύασ ό δυςκολύασ 

πρϋπει να ληφθοϑν αποφϊςεισ ςε ςχϋςη με το ποιοσ και πϐτε θα 

ςυμπεριληφθεύ ςτο δύκτυο 

 Διαχεύριςη τησ διαδικαςύασ: οικοδϐμηςη εμπιςτοςϑνησ μεταξϑ των 

μελών του δικτϑου, παρακύνηςη κοινών δραςτηριοτότων, διαςφϊλιςη 

ϐτι οι ςωςτού δρϊςτεσ ςυμμετϋχουν ςτο δύκτυο την κατϊλληλη ςτιγμό, 

κ.λπ.(Κουτςοϑρησ, 2015). 

 

Η διαδικαςύα τησ διαμεςολϊβηςησ περιλαμβϊνει τα εξόσ ςτϊδια: 

1. ανϊλυςη πλαιςύου ("περιβϊλλοντοσ" υπϐ την ευρϑτερη ϋννοια)  

2. αρχικό ςυγκρϐτηςη δικτϑου 

3. εκτύμηςη διϊρθρωςησ δικτϑου, ευκαιριών - καθώσ και αναδιϊρθρωςη 

δικτϑου(εϊν αυτϐ κριθεύ απαραύτητο) 

4. ςχεδιαςμϐσ δρϊςεων 

5.  διευκϐλυνςη/ςυντονιςμϐσ δικτϑου, επύλυςη προβλημϊτων και 

μεςολϊβηςη ςτην περύπτωςη εμφϊνιςησ ςυγκροϑςεων  

6. ςτρατηγικό εξϐδου (Κουτςοϑρησ, 2015) 

Ακϐμη, οι διαμεςολαβητϋσ καινοτομύασ( innovation brokers) παρϋχουν: 

 Διευκόλυνςη: Ενθϊρρυνςη και υποβοόθηςη των εμπλεκϐμενων, με 

ςτϐχο τη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ τησ αλληλεπύδραςησ 

  Διαςύνδεςη και δικτύωςη: διευκϐλυνςη του ςχεδιαςμοϑ και 

υποςτόριξη του δικτϑου 

 Σεχνικό υποςτόριξη: Παροχό ςυμβουλών για την προώθηςη 

οικονομικών,  κοινωνικών και τεχνικών ζητημϊτων 

 Μεςολϊβηςη: διαχεύριςη ςυγκροϑςεων 

 υνηγορύα: προςϋλκυςη υποςτόριξησ 
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 Οικοδόμηςη ικανοτότων: Ενύςχυςη τησ δυνατϐτητασ των 

εμπλεκϐμενων να διαδραματύζουν καύριο ρϐλο ςτισ καινοτομύεσ 

 Καταγραφό τησ μϊθηςησ: Ενθϊρρυνςη του αναςτοχαςμοϑ, 

τεκμηρύωςη τησ αποκτώμενησ  γνώςησ (Κουτςοϑρησ, 2015) 

Οι ρϐλοι των διαμεςολαβητών καινοτομύασ εύναι οι παρακϊτω: 

 υνϊρθρωςη τησ ζότηςησ: ςυμμετοχικό, ταχεύα αποτύμηςη του 

ςυςτόματοσ για την αναγνώριςη υποςχϐμενων «ςημεύων ειςϐδου» (ςε εν 

δυνϊμει αγορϋσ), υποςτηρικτικών πολιτικών, και δυςκολιών που πρϋπει 

να ξεπεραςτοϑν. Ανϊπτυξη κοινοϑ ορϊματοσ και ςυνϊρθρωςη 

απαιτόςεων ςε τεχνολογύα, γνώςη και πϊςησ φϑςεωσ πϐρουσ  

 χηματιςμόσ Δικτύου: διευκϐλυνςη τησ διαςϑνδεςησ μεταξϑ των 

κατϊλληλων δραςτών που ςυνεπϊγεται διερεϑνηςη/ςϊρωςη, 

οριοθϋτηςη του πεδύου, φιλτρϊριςμα και ςυνταύριαςμα δραςτών που 

ϋχουν ςυμπληρωματικοϑσ πϐρουσ (γνώςη, τεχνολογύα, χρηματοδϐτηςη) , 

ςυμπεριλαμβανϐμενων τησ ϋρευνασ και των Γ.Ε. (κϊθε μορφόσ)  

 Διαχεύριςη τησ διαδικαςύασ: η οικοδϐμηςη ςυμπρϊξεων απαιτεύ τη 

ςυνεχό «μετϊφραςη» μεταξϑ των δραςτών, την οικοδϐμηςη 

εμπιςτοςϑνησ, την εγκαθύδρυςη διαδικαςτικών κανϐνων, την 

ενθϊρρυνςη τησ μϊθηςησ, την παρακύνηςη και τη διαχεύριςη 

ςυγκροϑςεων (Κουτςοϑρησ, 2015) 

Κϊθε διαμεςολαβητόσ καινοτομύασ ϋχει κϊποιεσ δεξιϐτητεσ οι οπούεσ και εύναι: 

 Διαπραγμϊτευςη 

 Διευκϐλυνςη 

 ϑνθεςη των πληροφοριών και τόρηςη αρχεύων  

 Επικοινωνύα και ικανϐτητα παρουςιϊςεων 

 Καθοδόγηςη  και  οικοδϐμηςη ικανοτότων 

 Θεςμικό οικοδϐμηςη 

 Αναςκϐπηςη και αναθεώρηςη(Κουτςοϑρησ, 2015). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 ΚΟΠΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

2.1κοπόσ τησ ϋρευνασ 
 

 Η παροϑςα ϋρευνα διεξόχθη ςτο νομϐ Καρδύτςασ, με ςκοπϐ τη μελϋτη του 

τρϐπου δημιουργύασ και διϊχυςησ των καινοτομιών. Ψσ περιπτώςεισ μελϋτησ 

ελόφθηςαν ο Πανελλόνιοσ υνεταιριςμϐσ αλιγκαροτρϐφων, και η Ομϊδα 

Παραγωγών Ιπποφαϋσ Ελλϊσ (καθώσ τα προώϐντα τουσ, το ςαλιγκϊρι και το 

ιπποφαϋσ). 

 

2.2 Μεθοδολογύα 
 

 Η μεθοδολογύα τησ παροϑςασ ϋρευνασ ακολοϑθηςε το πρϐτυπο που 

αναπτϑχθηκε ςτη διϊρκεια του ερευνητικοϑ προγρϊμματοσ “Space for 

Innovations in Agriculture – AgriSPIN1” (Contractno: H2020-ISIB-2014-1) ςτο 

πλαύςιο του οπούου ϋχουν εξεταςτεύ ςτο νομϐ Καρδύτςασ τϋςςερεισ περιπτώςεισ 

καινοτομύασ: Ο Αγροτικϐσ υνεταιριςμϐσ τϋβιασ (ΑΤΣ), ΕΤΚΑΡΠΟΝ-

Ελληνικϋσ Τπερτροφϋσ (HELLENICSUPERFOODS), Αγροτικϐσ ςυν/ςμοσ Οςπρύων 

και Ειδών Διατροφόσ ‘Χυχανθϐσ’ και Ενεργειακό υνεταιριςτικό Εταιρεύα 

Καρδύτςασ (ΕΕΚ) (Ζαρϐκωςτα 2016). Η ερευνητικό διαδικαςύα 

πραγματοποιεύται με ημι-δομημϋνεσ ςυνεντεϑξεισ και ακολουθεύ η καταγραφό/ 

απεικϐνιςό τουσ τουσ με τη μορφό ιςτοριών μϊθηςησ, ςπειρών καινοτομύασ και 

πινϊκων δρώντων και δρϊςεων ( Wielinga, 2016)2. 

 

 

 

                                                           
1
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation 

program meunder Grant agreement No 652642. 
2
Ρ ςυνολικόσ πίνακασ δρϊντων και δράςεων των περιπτϊςεων καινοτομίασ που εξετάςτθκαν ςτο 

πλαίςιο του AgriSpin παρουςιάηεται ςτο Σαράρτθμα ΙΙ. 
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2.2.1. υνεντεύξεισ 
 

 Καταρχόν, τα δεδομϋνα ςυγκεντρώθηκαν κυρύωσ με προςωπικϋσ αλλϊ 

και, εν μϋρει, τηλεφωνικϋσ ημι-δομημϋνεσ ςυνεντεϑξεισ με τουσ υπευθϑνουσ του 

Πανελλόνιου υνεταιριςμοϑ αλιγκαροτρϐφων και τησ Ομϊδασ Παραγωγών 

Ιπποφαϋσ Ελλϊσ, με τη χρόςη ερωτηματολογύου(βλ. Παρϊρτημα Ι) το οπούο 

δημιουργόθηκε ειδικϊ για τισ ανϊγκεσ τησ παροϑςασ εργαςύασ. υγκεκριμϋνα, 

απϐ τον Π... υπόρξε επικοινωνύα με τουσ κ.κ. Μπαχλϊ Αριςτοτϋλη, Πρϐεδρο 

του ςυνεταιριςμοϑ(προςωπικό και τηλεφωνικό ςυνϋντευξη), Κεντρϐπουλο 

Απϐςτολο, Γραμματϋα του ςυνεταιριςμοϑ (προςωπικό και τηλεφωνικό 

ςυνϋντευξη), Νικολϐπουλο Αριςτεύδη, Αντιπρϐεδρο του 

ςυνεταιριςμοϑ(τηλεφωνικό ςυνϋντευξη) και Καραγιώτα ωτόρη, Σαμύα του 

ςυνεταιριςμοϑ (τηλεφωνικό ςυνϋντευξη). Όςο για την Ομϊδα Παραγωγών 

Ιπποφαϋσ Ελλϊσ, πραγματοποιόθηκαν δϑο προςωπικϋσ ςυνεντεϑξεισ με τον 

γενικϐ διευθυντό τησ Ο.Π., κ. Δοϑκα Νύκο, ςτα γραφεύα τησ Ο.Π. 

Οι ςυνεντεϑξεισ  πραγματοποιόθηκαν κατϊ την χρονικό περύοδο μϋςα 

Μαώου 2016 με τϋλη Οκτώβρη 2016.τισ ςυνεντεϑξεισ  δημιουργόθηκε ϋνα 

φιλικϐ και ϊνετο κλύμα που επϋτρεψε ςτουσ ερωτώμενουσ να διατυπώςουν την 

γνώμη τουσ και να απαντόςουν ελεϑθερα ςτισ ερωτόςεισ. 

Η χρόςη τησ προςωπικόσ ςυνϋντευξησ ωσ ερευνητικοϑ μϋςου 

εξαςφαλύζει την προςωπικό-ζωντανό επικοινωνύα με τον ερωτώμενο, εύναι ο 

καλϑτεροσ τρϐποσ ςυλλογόσ ςτοιχεύων και θεωρεύται ωσ το εγκυρϐτερο 

ερευνητικϐ μϋςο. Επύςησ, η προςωπικό ςυνϋντευξη οδηγεύ ςε πιο αξιϐπιςτα 

αποτελϋςματα, καθώσ ο ςυνεντευκτόσ εύναι ςε θϋςη να διευκρινύςει τισ 

ερωτόςεισ που τύθενται και να παρϋχει εξηγόςεισ ςτουσ ερωτώμενουσ. 

Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, η χρόςη τησ τηλεφωνικόσ ςυνϋντευξησ ωσ ερευνητικοϑ 

μϋςου εύναι λιγϐτερο δαπανηρό και ο αριθμϐσ των τηλεφωνικών ςυνεντεϑξεων 

εύναι αυξημϋνοσ ςε ςχϋςη με εκεύνο των προςωπικών ςυνεντεϑξεων 

(Δαουτϐπουλοσ 2005). 
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2.2.1.1. Σο ερωτηματολόγιο 

 

 Σα αρχικϊ ερωτόματα των ημι-δομημϋνων ςυνεντεϑξεων, ςϑμφωνα με τη 

μεθοδολογύα του project Space for Agricultural Innovation – AgriSpin, 

αφοροϑςαν ςε οκτώ ενϐτητεσ (Παρϊρτημα Ι) 

 Η πρώτη ενϐτητα του ερωτηματολογύου εύχε ωσ ςτϐχο, με πϋντε 

ερωτόςεισ, τη διερεϑνηςη γενικών πληροφοριών ςχετικϊ με την καινοτομύα. Οι 

τρεύσ πρώτεσ ερωτόςεισ αφοροϑςαν ςχετικϊ με το ποιϐσ εύχε την αρχικό ιδϋα, τι 

τον οδόγηςε ςτην ςϑλληψη αυτόσ τησ ιδϋασ, αν ϋγινε η χρόςη δανεύου ό κϊποιου 

προγρϊμματοσ(π.χ. Leader) και οι ϊλλεσ δϑο ερωτόςεισ εύχαν να κϊνουν με τουσ 

δρώντεσ που ςυμμετϋχουν, δηλαδό πϐςα εύναι, που βρύςκονται, ποιϐσ ο ρϐλοσ 

τουσ, κλπ. 

την επϐμενη ενϐτητα του ερωτηματολογύου, με τρεύσ ερωτόςεισ, 

ζητόθηκε απϐ τουσ ςυνεντευξιαζϐμενουσ να αναφϋρουν τουσ εξωτερικοϑσ 

παρϊγοντεσ που παύζουν ρϐλο καθώσ και ποιού απϐ αυτοϑσ όταν ενιςχυτικού και 

πούοι ςτϊθηκαν εμπϐδιο. 

Η τρύτη ενϐτητα περιλϊμβανε τϋςςερισ ερωτόςεισ που αφοροϑν ςτουσ 

φορεύσ και ςτα δύκτυα. Ζητόθηκε απϐ τουσ ςυνεντευξιαζϐμενουσ να αναφϋρουν 

τουσ φορεύσ και τα δύκτυα με τουσ οπούουσ ςυνεργϊζονται, ποιού απϐ αυτοϑσ 

παύζουν καθοριςτικϐ ρϐλο, ποιού δημιουργοϑν προβλόματα καθώσ επύςησ και το 

ποιϐσ εύναι υπεϑθυνοσ για την ςυνεργαςύα. 

Η τϋταρτη ενϐτητα, εύχε ςτϐχο με δϑο ερωτόςεισ να διερευνόςει ποιϐσ 

φορϋασ ό ϊτομο ϋπαιξε καθοριςτικϐ ρϐλο ςτην υποςτόριξη τησ καινοτομύασ και 

τι θα εύχε ςυμβεύ χωρύσ τη βοόθεια αυτό. 

Η πϋμπτη ενϐτητα περιεύχε τρεύσ ερωτόςεισ με ςτϐχο την καταγραφό 

των τρϐπων διϊδοςησ τησ καινοτομύασ καθώσ και την επύδραςη αυτόσ ςτον 

τομϋα του περιβϊλλοντοσ(κοινωνύα), εύτε θετικϊ, εύτε αρνητικϊ. 

Η επϐμενη ενϐτητα περιλαμβϊνει ϋξι ερωτόςεισ που αφοροϑν ςτην 

καινοτομύα. Δηλαδό, τύ εύναι καινοτϐμο, για ποιϐν, ποιϊ προβλόματα μπορεύ να 
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λϑςει, ποιϐ το ϐφελοσ, ποιϐσ ωφελεύται και κατϊ πϐςο επηρεϊζει τα ςυμφϋροντα 

ϊλλων. 

την ϋβδομη ενϐτητα του ερωτηματολογύου, με εφτϊ ερωτόςεισ, 

ζητόθηκε απϐ τουσ ςυνεντευξιαζϐμενουσ να αναφϋρουν τυχϐν προβλόματα που 

μπορεύ να υπόρξαν, την αιτύα που τα προκϊλεςε, τισ ςυνϋπειεσ και τα ϊτομα που 

βοόθηςαν ςτο να ξεπεραςτοϑν τα προβλόματα αυτϊ. Επύςησ, ϋπρεπε να 

αναφϋρουν αν υπόρξε κϊποιο κρύςιμο ςημεύο και πώσ αυτϐ ϋπαιξε ρϐλο ςτην 

πορεύα τησ διαδικαςύασ. 

Η τελευταύα ενϐτητα του ερωτηματολογύου περιεύχε τρεύσ ερωτόςεισ που 

αφοροϑςαν ςτα μελλοντικϊ ςχϋδια και ςτην ςτρατηγικό την οπούα ακολουθοϑν. 

Σα παραπϊνω ερωτόματα ςτϐχο εύχαν να ‘ανούξει’ η ςυζότηςη με τον 

ςυνεντευξιαζϐμενο ςτα αντύςτοιχα θϋματα. 

2.2.2.  Ιςτορύεσ Μϊθηςησ 
 

 Μετϊ το τϋλοσ των ςυνεντεϑξεων και αφοϑ ςυλλϋχθηκαν ϐλεσ τισ 

απαραύτητεσ πληροφορύεσ για την κϊθε  καινοτομύα, ακολοϑθηςε η ‘ςυγγραφό 

(καταγραφό)’ τησ ιςτορύασ για την κϊθε μύα περύπτωςη καινοτομύασ ξεχωριςτϊ. 

2.2.3. πεύρεσ Καινοτομύασ 
 

 Ση ςυγγραφό τησ ιςτορύασ μϊθηςησ ακολουθεύ η καταγραφό των 

δεδομϋνων ςτη ςπεύρα καινοτομύασ. 

Εικϐνα1: Η ςπεύρα καινοτομύασ 
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Η ςπεύρα περιγρϊφει μια ςειρϊ βημϊτων απϐ την αρχικό ςϑλληψη μιασ ιδϋασ 

ϋωσ τη διϊδοςη και εδραύωςη μιασ καινοτομύασ (ό πρωτοβουλύασ) ωσ εξόσ: 

 Αρχικό Ιδϋα(Initial idea):  

 

Κϊποιοσ(πρωτοπϐροσ) ϋχει μια ιδϋα, η οπούα μπορεύ να προϋκυψε απϐ 

κϊποιο  πρϐβλημα ό απϐ μια ευκαιρύα. Νϋεσ ιδϋεσ προκϑπτουν επύςησ απϐ 

την αλληλεπύδραςη-επικοινωνύα των ατϐμων. 

 

 Ϊμπνευςη(Inspiration): 

Ωλλα ϊτομα(εμπνευςτϋσ/ φορεύσ αλλαγόσ) εμπνϋονται απϐ την ιδϋα και 

ςχηματύζουν ϋνα ϊτυπο δύκτυο γϑρω απϐ την καινοτομύα/πρωτοβουλύα, 

ϋχοντασ κοινϊ ενδιαφϋροντα και φιλοδοξύεσ. 

 

 χεδιαςμϐσ(Planning): 

Οι εμπνευςτϋσ ετοιμϊζουν τα ςχϋδια για να ξεκινόςει η δρϊςη τουσ. Αυτού 

θα διαπραγματευτοϑν με τισ αρχϋσ το‘χώρο’ που θα τουσ παραχωρηθεύ 

για να πραγματοποιόςουν "τα πειρϊματα" τουσ. 

 

 Ανϊπτυξη(Development): 

Αναζότηςη και μϊθηςη. Σεχνογνωςύα (απϐ το εξωτερικϐ περιβϊλλον) 

κινητοποιεύται για πειραματιςμοϑσ με ςτϐχο την ανϊπτυξη νϋων 

πρακτικών και τη ςυγκϋντρωςη ςτοιχεύων που αποδεικνϑουν ϐτι αυτϋσ 

λειτουργοϑν. 

 

 Τλοπούηςη(Realisation): 

Εφαρμογό τησ ιδϋασ ςε πλόρη κλύμακα. Αυτϐ απαιτεύ διαπραγμϊτευςη με 

τουσ παρϊγοντεσ που τυχϐν επηρεϊζονται απϐ την αλλαγό. 

 

 Διϊδοςη(Dissemination): 

Οι αποτελεςματικϋσ νϋεσ πρακτικϋσ υιοθετοϑνται απϐ ϊλλουσ (χρόςτεσ) 

που ϋχουν παρϐμοια ενδιαφϋροντα και προβλόματα. 
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 Εδραύωςη(Embedding): 

Η νϋα πρακτικό γύνεται ευρϋωσ αποδεκτό. Ενςωματώνεται ωσ ‘κανονικό’ 

πρακτικό. 

ε κϊθε ϋνα απϐ τα παραπϊνω βόματα καταγρϊφονται τα δεδομϋνα τησ κϊθε 

καινοτομύασ. 

 

2.2.4. Πύνακεσ Δραςτών και Δρϊςεων 
 

 Σϋλοσ, και αφοϑ τα δεδομϋνα ϋχουν καταχωριςτεύ ςε κϊθε βόμα τησ 

ςπεύρασ, ακολουθεύ η εγγραφό αυτών ςε Πύνακα. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ 
1η ΠΕΡΙΠΣΨΗ 

Πανελλόνιοσ υνεταιριςμόσ αλιγκαροτρόφων 

 

3.1 Ιςτορύα Μϊθηςησ 
 

 Ο Πανελλόνιοσ υνεταιριςμϐσ αλιγκαροτρϐφων(επύςημη ξϋνη 

ονομαςύα: Snail Farmers Cooperative of Greece), όταν πρωτοβουλύα του Μϊλκα 

Δημότριου εκτροφϋα ςαλιγκαριών απϐ το χωριϐ γεφϑρια του νομοϑ Καρδύτςασ. 

Ο Μϊλκασ Δημότρησ όρθε ςε επαφό με περύπου ϊλλουσ 9 εκτροφεύσ απϐ την 

γϑρω περιοχό αλλϊ και απϐ ϊλλεσ περιοχϋσ τησ Ελλϊδασ με ςκοπϐ να 

ςυνεταιριςτοϑν. Ϊτςι, το Δεκϋμβριο του 2010 ιδρϑθηκε ο ςυνεταιριςμϐσ, αρχικϊ 

με την ονομαςύα Αγροτικϐσ υνεταιριςμϐσ Υυςικόσ Διατροφόσ αλιγκαριών με 

ϋδρα τα Γεφϑρια οφϊδων του Νομοϑ Καρδύτςασ, απϐ 10 περύπου μϋλη – 

εκτροφεύσ(ανοικτοϑ τϑπου) που αποφϊςιςαν να ςυνεργαςτοϑν για να λϑςουν 

απϐ κοινοϑ τα διϊφορα θϋματα εκτροφόσ αλλϊ και για να βρουν τρϐπουσ 

προώθηςησ τησ παραγωγόσ τουσ. Ο Δ. Μϊλκασ ωσ ιδρυτόσ ορύςτηκε και 

πρϐεδροσ του ςυνεταιριςμοϑ. Σην χρονικό περύοδο μεταξϑ 2010 ϋωσ μϋςα του 

2013 ο Α.. Υυςικόσ Διατροφόσ αλιγκαριών παρϋμεινε ανενεργϐσ. Η αιτύα για 

την αδρϊνεια του ςυνεταιριςμοϑ όταν η επικϋντρωςη ςτην προώθηςη νωποϑ 

ςαλιγκαριοϑ, κϊτι το οπούο δεν απϋδωςε, καθώσ υπϊρχει μεγϊλοσ ανταγωνιςμϐσ 

απϐ ελληνικϋσ εταιρεύεσ οι οπούεσ αγορϊζουν και ςτη ςυνϋχεια εμπορεϑονται 

ςαλιγκϊρια ςε πολϑ χαμηλϋσ τιμϋσ, αλλϊ και απϐ εταιρεύεσ ςε τρύτεσ χώρεσ ϐπωσ 

Βουλγαρύα, Σουρκύα, αφρικϊνικεσ χώρεσ, κ.λπ. οι οπούεσ διαθϋτουν ςαλιγκϊρια 

με επύςησ πολϑ χαμηλϋσ τιμϋσ. ε αυτϐ το χρονικϐ διϊςτημα, αρκετϊ μϋλη 

εγκατϋλειψαν το ςυνεταιριςμϐ και ςταμϊτηςαν να αςχολοϑνται με το 

αντικεύμενο. 

 Σην πρωτοβουλύα για επανενεργοπούηςη του ςυνεταιριςμοϑ την εύχε μια 

ομϊδα 5 εκτροφϋων, εκ των οπούων ο ϋνασ όταν όδη μϋλοσ του ςυνεταιριςμοϑ, 

ενώ οι ϊλλοι 4 ϋγιναν μϋλη ςτα τϋλη του2013 (ςτουσ οπούουσ 

ςυμπεριλαμβϊνονται οι κ. Μπαχλϊσ και κ. Κεντρϐπουλοσ). Η ομϊδα αυτό 
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παρουςύαςε τισ ιδϋεσ τησ ςτα μϋλη που εύχαν απομεύνει και ϑςτερα, απϐ 

πολϑωρη ςυζότηςη, ϋκλειςε η ςυμφωνύα μεταξϑ των παλαιών μελών (εκτροφεύσ 

ανοικτοϑ τϑπου) του ςυνεταιριςμοϑ με τουσ νϋουσ εκτροφεύσ (κλειςτοϑ τϑπου).  

 Σον Υεβρουϊριο του 2014, μϋςω του προγρϊμματοσ Erasmus+, ο Α.. 

πραγματοπούηςε το 10του εκπαιδευτικϐ ταξύδι ςτην Ιςπανύα με ςκοπϐ την 

ανταλλαγό γνώςεων και εμπειριών ϐςον αφορϊ την εκτροφό και την 

αναπαραγωγό γϐνων. Οι πληροφορύεσ, η επικοινωνύα με τουσ ιςπανοϑσ αλλϊ και 

η διοργϊνωςη τησ επύςκεψησ οφειλϐταν ςε ϋνα ταξιδιωτικϐ γραφεύο που 

εδρεϑει ςτην Φαλκύδα, και με το οπούο εύχε ϋρθει ςε επαφό ο πρϐεδροσ του 

ςυνεταιριςμοϑ Δ. Μϊλκασ (ο οπούοσ μετϊ τισ εκλογϋσ που ακολοϑθηςαν, ϋγινε 

απλϐ μϋλοσ του ςυνεταιριςμοϑ). 

 Σον Οκτώβριο του ύδιου ϋτουσ(2014), πραγματοποιόθηκαν οι πρώτεσ 

εκλογϋσ του Α.. με ςκοπϐ τη δημιουργύα του νϋου Διοικητικοϑ υμβουλύου. Σα 

ηνύα ανϋλαβαν νϋα ϊτομα με ϐραμα, ιδϋεσ και πολϑ μερϊκι για δουλειϊ. Σο ϐραμα 

του Α.. εύναι να ςυγκεντρώςει ϐλουσ τουσ εκτροφεύσ ςαλιγκαριών πανελληνύωσ, 

ανεξαρτότωσ τϑπου εκτροφεύου ό εύδουσ ςαλιγκαριοϑ, δημιουργώντασ ϋνα 

δυνατϐ φορϋα προϊςπιςησ των ςυμφερϐντων των εκτροφϋων. Οι βαςικού 

ςτϐχοι του ςυνεταιριςμοϑ εύναι η επύλυςη προβλημϊτων ςτην εκτροφό του 

ςαλιγκαριοϑ, η μεγιςτοπούηςη και προώθηςη τησ παραγωγόσ καθώσ επύςησ η 

κρατικό αναγνώριςη και η δημιουργύα ενϐσ θεςμικοϑ πλαιςύου προςταςύασ τησ 

εκτροφόσ. 

 Πρϐεδροσ του Διοικητικοϑ υμβουλύου ανϋλαβε ο Α.Μπαχλϊσ ο οπούοσ 

δοϑλευε ωσ διευθυντόσ πωλόςεων ςε διϊφορεσ εταιρεύεσ μϋχρι το 2011 απϐ 

ϐπου και παραιτόθηκε για να αςχοληθεύ με τη γεωργύα και, παρϊλληλα, με τον 

κλϊδο τησ ςαλιγκαροτροφύασ. Ο ύδιοσ αςχολεύται με την εκτροφό ςαλιγκαριών 

κλειςτοϑ τϑπου απϐ το 2011. Πριν ξεκινόςει την εκτροφό, δοϑλευε εθελοντικϊ 

δύπλα ςε ϊλλουσ φύλουσ-εκτροφεύσ ςαλιγκαριών για να αποκτόςει κϊποια 

γνώςη και εμπειρύα, διϊβαζε ελληνικό και κυρύωσ ξϋνη βιβλιογραφύα και ϋψαχνε 

πληροφορύεσ μϋςω του internet. Παραγωγό ςαλιγκαριοϑ(μικρό) εύχε απϐ το 1 

ϋτοσ, την οπούα κρϊτηςε ςε θϊλαμο για 3 μόνεσ με ςκοπϐ να μεγεθϑνει το 

εκτροφεύο του, το οπούο πλϋον ανϋρχεται ςε 1ςτρϋμμα. Σην παραγωγό που εύχε 



38 
 

τα επϐμενα ϋτη, μϋχρισ ϐτου ανϋλαβε τα ηνύα του Δ.., τη διϋθετε ςτην τοπικό 

αγορϊ τησ Καρδύτςασ χϊρισ τισ προςωπικϋσ γνωριμύεσ που εύχε με τουσ 

ιδιοκτότεσ των καταςτημϊτων και των εςτιατορύων. 

 Μετϊ τισ εκλογϋσ ϋγινε το πρώτο κϊλεςμα, ςτην Καρδύτςα, ςε ϐλουσ τουσ 

εκτροφεύσ ςαλιγκαριών (ανοικτοϑ και κλειςτοϑ τϑπου) τουσ οπούουσ γνώριζαν 

μϋςω του επαγγϋλματοσ και ςτουσ οπούουσ αφοϑ παρουςύαςαν τισ ιδϋεσ 

τουσ(όθελαν να μην υπϊρχει διαχωριςμϐσ μεταξϑ των εκτροφϋων ανοιχτοϑ και 

κλειςτοϑ τϑπου καθώσ το τελικϐ προώϐν και οι ςτϐχοι τουσ εύναι κοινϊ), τουσ 

ενημϋρωςαν ςχετικϊ με το ςυνεταιριςμϐ και τουσ κϊλεςαν να ενταχθοϑν ςε 

αυτϐν. Μετϊ το κϊλεςμα, τα μϋλη του ςυνεταιριςμοϑ αυξόθηκαν ςε 20. 

 Οι φορεύσ που βοόθηςαν και ςτόριξαν τη νϋα αυτό προςπϊθεια του Α. 

εύναι η Κτηνιατρικό χολό και η Αναπτυξιακό Καρδύτςασ. υγκεκριμϋνα, η 

Κτηνιατρικό ςχολό, το 2014,χϊρισ τισ γνωριμύεσ μεταξϑ καθηγητών και μελών 

του διοικητικοϑ ςυμβουλύου που εύναι εγκατεςτημϋνα ςτην περιοχό τησ 

Καρδύτςασ, βοόθηςε με τισ εξετϊςεισ και τισ αναλϑςεισ των ςαλιγκαριών. 

Επύςησ, ςημαντικϐ ρϐλο ϋπαιξε η Αναπτυξιακό Καρδύτςασ (ΑΝ.ΚΑ.) μϋςω του 

Διευθυντό τησ, κ. Β.Μπϋλλη. υγκεκριμϋνα, η ΑΝ.ΚΑ. ςτην περύοδο 2014-2015 

διοργϊνωςε εκπαιδευτικϋσ ςυναντόςεισ ςτισ οπούεσ ϋχει ςυμμετϊςχει ο 

ςυνεταιριςμϐσ, ϋχει βοηθόςει ςτη δημοςιοπούηςη αλλϊ και ςτην επύλυςη 

διαφϐρων προβλημϊτων του ςυνεταιριςμοϑ (γραφειοκρατύα), καθώσ επύςησ 

πληροφορεύ, ςυμβουλεϑει και ςτηρύζει τον ςυνεταιριςμϐ ςε διϊφορα θϋματα 

που αφοροϑν την εξϋλιξη και ανϊπτυξό του. Οι ςυζητόςεισ με την ΑΝ.ΚΑ 

ςυνεχύζονται και φϋτοσ(2016) με ςκοπϐ την ϋνταξη του ςυνεταιριςμοϑ ςτο 

τοπικϐ πρϐγραμμα LEADERμε ςτϐχο τη χρηματοδϐτηςό του για την καταςκευό 

μονϊδασ μεταπούηςησ. 

 τα μϋςα του 2014, πραγματοποιόθηκαν ημερύδεσ- ςυζητόςεισ με ςκοπϐ 

την προςϋλκυςη νϋων μελών, αλλϊ και την επανϋνταξη παλαιών εκτροφϋων-

μελών που, λϐγω διαφϐρων προβλημϊτων που αντιμετώπιςαν παλαιϐτερα, 

εγκατϋλειψαν τον Α...  

 Παρϊλληλα, μεταξϑ των μελών του Δ.. ςυζητόθηκε η ιδϋα να 

δημιουργηθοϑν και να προωθηθοϑν ςτην αγορϊ μεταποιημϋνα, τυποποιημϋνα 
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και ποιοτικϊ προώϐντα προςτιθϋμενησ αξύασ με βϊςη το ςαλιγκϊρι. Μετϊ απϐ 

ϋρευνεσ που ϋκαναν τα μϋλη και ςυζητόςεισ ςτο Δ.., παρουςιϊςτηκε ςε ϐλα τα 

μϋλη αυτό η ιδϋα και αποφαςύςτηκε η υλοπούηςό τησ καθώσ και η δημιουργύα 

τησ πρώτησ ςειρϊσ προώϐντων ώςτε να βγουν ςτην αγορϊ. 

 Ϊτςι, τον ύδιο χρϐνο (2014), ο ςυνεταιριςμϐσ ϋκλειςε ςυμφωνύα με 

μονϊδα μεταπούηςησ ςτα Γιαννιτςϊ καθώσ και με μονϊδα που αφοροϑςε ςτη 

ςυςκευαςύα των προώϐντων με ϋδρα τη Θεςςαλονύκη ενώ, επύςησ, ϋγινε δυνατό η 

κατοχϑρωςη του εμπορικοϑ ςόματοσ(λογϐτυπο) sigmaπαγκοςμύωσ. Η επαφό με 

τισ μονϊδεσ ϋγινε αρχικϊ τηλεφωνικϊ, αφοϑ βρόκαν τα ςτοιχεύα τουσ μϋςω του 

διαδικτϑου και ακολοϑθηςε ςυνϊντηςη κατϊ την οπούα και ‘ϋκλειςε η 

ςυμφωνύα’.  

 Τπεϑθυνοσ για το ςχεδιαςμϐ του λογϐτυπου και την εμφϊνιςη τησ 

ςυςκευαςύασ των προώϐντων εύναι ο γραμματϋασ του ςυνεταιριςμοϑ, 

Α.Κεντρϐπουλοσ(τεχνολϐγοσ γεωπϐνοσ) ο οπούοσ εκτϐσ απϐ την εκτροφό των 

ςαλιγκαριών αςχολεύται με το ςχϋδιο, το ςκύτςο και τη ζωγραφικό. Όςο για την 

κατοχϑρωςη του εμπορικοϑ ςόματοσ, υπεϑθυνοσ εύναι ο ταμύασ του 

ςυνεταιριςμοϑ, . Καραγιώτασ. Όλη η διαδικαςύα ϋγινε ηλεκτρονικϊ. 

υγκεκριμϋνα, μετϊ την ϋκδοςη ηλεκτρονικοϑ παραβϐλου, ακολουθόθηκαν οι 

οδηγύεσ που εύναι αναρτημϋνεσ ςτην επύςημη  ιςτοςελύδα τησ Γενικόσ 

Γραμματεύασ Εμπορύου(ΓΓΕ). Η ϐλη διαδικαςύα ϋχει γύνει ϋναν χρϐνο πριν και 

πλϋον(2016) περιμϋνουν την τελικό επιβεβαύωςη. 

 Σο Υεβρουϊριο του 2015 πραγματοποιεύται νϋα αϑξηςη των μελών του 

Α.., που ανϋρχονται πλϋον ςε35,καθώσ επύςησ και η δημιουργύα τησ 1ησ ςειρϊσ 

προώϐντων «Καπνιςτϊ Υιλϋτα αλιγκαριών sigma με λϊδι, ξϑδι και μυρωδικϊ» 

ςε τρεισ γεϑςεισ(απλό, δενδρολύβανο και πϊπρικα).Η προώθηςη των προώϐντων 

αρχικϊ ϋγινε με ςυμμετοχό ςε εκθϋςεισ και γευςιγνωςύα, αναρτόςεισ ςτο 

διαδύκτυο, δημιουργύα και διανομό ϋντυπου υλικοϑ και διϊφορεσ επαφϋσ. Η 

κϊλυψη των εξϐδων ϋγινε με τη χρόςη ιδύων κεφαλαύων. τη ςυνϋχεια, ο 

ςυνεταιριςμϐσ προχώρηςε ςε ςυνεργαςύα με πωλητϋσ και αντιπροςώπουσ, με 

αποτϋλεςμα τη διϊθεςη αυτών των προώϐντων ςε διϊφορα παντοπωλεύα ςε ϐλη 

την Ελλϊδα. 
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 Όςον αφορϊ αυτό την 1η ςειρϊ προώϐντων, παρϐμοιο προώϐν προϒπόρχε 

απϐ κϊποιον μεταποιητό(Γιαννιτςϊ) με δικό του επωνυμύα. Σα μϋλη του Δ.. 

εύδαν το εν λϐγω προώϐν, τουσ ϊρεςε και θεώρηςαν ϐτι όταν ακριβώσ αυτϐ που 

χρειαζϐντουςαν για να κϊνουν το  ξεκύνημϊ τουσ. Ϊτςι, ο ςυνεταιριςμϐσ 

ςυνεργϊςτηκε αρχικϊ με τον εν λϐγω μεταποιητό ο οπούοσ και μεταπούηςε τα 

ςαλιγκϊρια των μελών βϊζοντϊσ το ςε ςυςκευαςύα υπϐ την επωνυμύα του 

ςυνεταιριςμοϑ(sigma).Οι λϐγοι για τουσ οπούουσ τα μϋλη επϋλεξαν να κϊνουν το 

ξεκύνημϊ τουσ με αυτό τη ςειρϊ προώϐντων ςτην αγορϊ εύναι η εϑκολη μεταφορϊ 

και αποθόκευςό του χωρύσ να χρειϊζονται ψυγεύα, το ενδιαφϋρον του 

κϐςμου(ϐπωσ διαπύςτωςαν απϐ γευςιγνωςύεσ και εκθϋςεισ, πιθανϐτατα λϐγω 

του καπνιςτοϑ που μοιϊζει οικεύο απϐ ϊλλα κρϋατα και θαλαςςινϊ) και το 

ενδιαφϋρον απϐ εμπϐρουσ του εξωτερικοϑ λϐγω τησ καινοτομύασ του προώϐντοσ. 

Για να εξελύξουν αυτϐ το προώϐν και να βγϊλουν και ϊλλα(κατεψυγμϋνα 

προβραςμϋνα ςαλιγκϊρια και φιλϋτα ςαλιγκαριών, κ.λπ.) ο ςυνεταιριςμϐσ 

ςυνεργϊζεται με ςεφ και τεχνολϐγο τροφύμων. 

 Σον Μϊρτιο του ύδιου ϋτουσ, πραγματοποιόθηκε το 2ο ταξύδι 

εκπαιδευτικοϑ χαρακτόρα ςτη βϐρεια Ιταλύα μϋςω του προγρϊμματοσ 

Erasmus+(ςε ςυνεργαςύα με το ύδιο ταξιδιωτικϐ γραφεύο), με ςκοπϐ την 

ενημϋρωςη των μελών για τα οφϋλη και τισ ιδιϐτητεσ του μεταποιημϋνου 

προώϐντοσ(χαβιϊρι, ορϐσ, κονςϋρβα, κλπ). Δϑο μόνεσ αργϐτερα(Ιοϑνιοσ 2015), ο 

Αγροτικϐσ υνεταιριςμϐσ Υυςικόσ Διατροφόσ αλιγκαριών μετονομϊζεται ςε 

Πανελλόνιο υνεταιριςμϐ αλιγκαροτρϐφων και μεταφϋρει την ϋδρα του ςτην 

πϐλη τησ Καρδύτςασ. Σον Οκτώβρη του 2015, ο ςυνεταιριςμϐσ ςυμμετϋχει ςτην 

14η Εμποροβιοτεχνικό Ϊκθεςη Καρδύτςασ με ςκοπϐ την γνωςτοπούηςη των 

δραςτηριοτότων και των προώϐντων του. 

 Σο 2016, ςτον Πανελλόνιο υνεταιριςμϐ ςυμμετϋχουν 45 μϋλη (με 135 

ςτρ.) με εκτροφεύα τϐςο ανοικτοϑ(60%) ϐςο και κλειςτοϑ(40%) τϑπου. Σα 

εκτροφεύα κλειςτοϑ τϑπου ϋχουν μεγαλϑτερο κϐςτοσ εγκατϊςταςησ αλλϊ η 

παραγωγό τουσ εύναι μεγαλϑτερη και πιο ελεγχϐμενη. Η εκτροφό του 

ςαλιγκαριοϑ γύνεται ςε ϐλη την Ελλϊδα(Μακεδονύα, Θρϊκη, Πελοπϐννηςο, 

Εϑβοια, Ρϐδο κ.α). Σα ςαλιγκϊρια εύναι του εύδουσ Helix aspersa, γνωςτοϑ και ωσ 

ςαλιγκϊρι των κόπων ό κρητικϐσ κοχλιϐσ, που εκτρϋφονται απϐ τα μϋλη του 
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ςυνεταιριςμοϑ ςε ελεγχϐμενουσ χώρουσ που πληροϑν τουσ ευρωπαώκοϑσ 

κανϐνεσ υγιεινόσ και αςφϊλειασ. Σα μϋλη του ςυνεταιριςμοϑ προϋρχονται απϐ 

διαφορετικϊ επαγγελματικϊ υπϐβαθρα (δημϐςιοι υπϊλληλοι, ελεϑθεροι 

επαγγελματύεσ, επαγγελματύεσ γεωργού, κ.λπ.), ϐμωσ ϐλοι ϋχουν ϋναν κοινϐ 

ςτϐχο που εύναι η εκτροφό, η μεταπούηςη και η εδραύωςη του ςαλιγκαριοϑ ςτην 

Ελληνικό και ξϋνη αγορϊ. 

 Απϐ την μύα πλευρϊ, ϐςον αφορϊ τα προβλόματα που κατϊ καιροϑσ 

αντιμετωπύζουν οι παραγωγού, ςϑμφωνα με τουσ ύδιουσ, υπϊρχει ςυνεργαςύα με 

πωλητϋσ και αντιπροςώπουσ που αςχολοϑνται με την εξεϑρεςη αγορϊσ, με ςεφ 

και τεχνολϐγο τροφύμων που αςχολοϑνται με τα προώϐντα, με λογιςτό και 

νομικϐ ςϑμβουλο και ϊλλουσ ςυνεργϊτεσ με τουσ οπούουσ εύχαν γνωριμύα κϊποια 

μϋλη του ςυνεταιριςμοϑ. Ψςτϐςο, τα περιςςϐτερα μϋλη, εκτϐσ απϐ την αςχολύα 

τουσ με την εκτροφό, ςυμμετϋχουν και βοηθοϑν, ϐπωσ και ϐςο μποροϑν, 

ανϊλογα με τισ επιπλϋον γνώςεισ και δυνατϐτητεσ που διαθϋτουν. 

 Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, ϐςον αφορϊ τα τεχνικϊ προβλόματα ςτην 

εκτροφό/παραγωγό ςαλιγκαριών, ςϑμφωνα με τουσ ύδιουσ, δεν υπϊρχει 

κϊποιοσ ςυγκεκριμϋνοσ ϊνθρωποσ που μπορεύ να τουσ ςυμβουλεϑςει. Κϊποια 

απϐ τα μϋλη του ςυνεταιριςμοϑ εύχαν ςυνεργαςτεύ ςτα πρώτα τουσ βόματα με 

κϊποιουσ «τεχνογνώςτεσ» με τουσ οπούουσ ϐμωσ τελικϊ ςταμϊτηςαν τη 

ςυνεργαςύα. ϑμφωνα με τον κ. Κεντρϐπουλο, πϋρα απϐ κϊποιεσ πρώτεσ 

γνώςεισ που μπορεύ να πϊρει κϊποιοσ απϐ ϊλλουσ, τη βιβλιογραφύα ό το 

διαδύκτυο, μϐνο ςτην πρϊξη και μετϊ απϐ πειραματιςμοϑσ μπορεύ να μϊθει και 

να αποκτόςει εμπειρύα. Θεωρεύται αυτονϐητο ϐτι οι πρώτοι απϐ αυτοϑσ που 

αςχολόθηκαν με την εκτροφό και αντιμετώπιςαν κϊποια προβλόματα μποροϑν 

να ςυμβουλϋψουν τουσ επϐμενουσ ώςτε να μην κϊνουν τα ύδια λϊθη. Ϊτςι, το 

βαςικϐτερο εργαλεύο τουσ εύναι ϋνα φϐρουμ που υπϊρχει ςτην ιςτοςελύδα του 

ςυνεταιριςμοϑ, ϐπου πρϐςβαςη ϋχουν μϐνο τα μϋλη και ςτο οπούο μπορεύ 

κϊποιο μϋλοσ να γρϊψει το πρϐβλημϊ του και να ζητόςει τισ ςυμβουλϋσ των 

υπολούπων. 

 Η εύςοδοσ ςτο ςυνεταιριςμϐ, αυτό τη ςτιγμό (2016), γύνεται με την 

εγγραφό και την αγορϊ μετοχών (αξύασ 1000 €) ποςϐ το οπούο εξοφλεύται ςε 4 
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ιςϐποςεσ δϐςεισ. Όςον αφορϊ ςτην αγορϊ των ςαλιγκαριών, τα νϋα μϋλη- 

εκτροφεύσ τα αγορϊζουν, ςε πολϑ χαμηλό τιμό, απϐ τα παλαιϊ μϋλη του 

ςυνεταιριςμοϑ. Η προςϋλκυςη νϋων μελών για την ενδυνϊμωςη του 

ςυνεταιριςμοϑ γύνεται μϋςα απϐ ημερύδεσ- ςυζητόςεισ που διοργανώνονται ςε 

τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα αλλϊ και μϋςω προςωπικών επαφών και 

ενημερωτικών επιςτολών (newsletters) ςε παλιοϑσ και νϋουσ εκτροφεύσ. 

 Σον Μϊρτιο του 2016, ο ςυνεταιριςμϐσ ςυμμετεύχε ςτην 3η Διεθνό 

Ϊκθεςη FoodExpo ςτην Αθόνα με ςκοπϐ τη διαφόμιςη των προώϐντων του. Σον 

Μϊιο του 2016, ακολοϑθηςε το 3ο και τελευταύο, μϋχρι ςτιγμόσ, εκπαιδευτικϐ 

ταξύδι μϋςω του προγρϊμματοσ Erasmus+(ςε ςυνεργαςύα με το ύδιο ταξιδιωτικϐ 

γραφεύο) ςτην Κϑπρο το οπούο αφοροϑςε τισ μεταποιητικϋσ εγκαταςτϊςεισ και 

τισ ςυςκευαςύεσ προώϐντων. Ϊνα μόνα αργϐτερα(Ιοϑνιοσ), χϊρισ ςτα ταξύδια και 

τη ςυμμετοχό του ςυνεταιριςμοϑ ςτισ διϊφορεσ εκθϋςεισ, ϋκλειςε η πρώτη 

ςυμφωνύα με αγορϊ του εξωτερικοϑ και ςυγκεκριμϋνα με παντοπωλεύα και 

εςτιατϐρια, κυρύωσ ελληνικϊ, ςτην Γερμανύα. Ακϐμη, τον Ιοϑλιο, δημιουργόθηκε 

η νϋα ςειρϊ κατεψυγμϋνων προώϐντων με την επωνυμύα «Κατεψυγμϋνα 

Προβραςμϋνα αλιγκϊρια sigma» και «Κατεψυγμϋνα Προβραςμϋνα Υιλϋτα 

αλιγκαριών sigma», ενώ τον επϐμενο μόνα(Αϑγουςτο) προςτϋθηκε ϋνα ακϐμη 

προώϐν, το «Escargots à la Bourguignonne (αλιγκϊρια με ωσ Βουτϑρου) 

sigma». 

 Σα Κατεψυγμϋνα Προβραςμϋνα αλιγκϊρια όταν απϐφαςη τησ 

πλειοψηφύασ των μελών, καθώσ ςκϋφτηκαν ϐτι χρειαζϐταν ϋνα προώϐν που θα 

μποροϑςε η νοικοκυρϊ ό ο μϊγειρασ να το μαγειρϋψει ϐπωσ επιθυμεύ, με ϐποια 

ςυνταγό θϋλει, χωρύσ να χρειαςτεύ να κϊνει το γνωςτϐ ςτϋγνωμα και καθϊριςμα 

των νωπών ςαλιγκαριών. Επύςησ, αυτϐ που χρειαζϐταν, για να γύνει ακϐμα πιο 

προςιτϐ το προώϐν, όταν μια ωραύα ςυςκευαςύα η οπούα δεν θα υπϊρχει ςε ϊλλο 

αντύςτοιχο προώϐν ςτην αγορϊ. Όςο για τα αλιγκϊρια à la Bourguignonne (με 

ςωσ βουτϑρου),πρϐκειται το πιο γνωςτϐ προώϐν ςαλιγκαριοϑ που κυκλοφορεύ 

ςτην αγορϊ. Κατϊ ςυνϋπεια, ο ςυνεταιριςμϐσ αποφϊςιςε να αςχοληθεύ με αυτϐ 

ςε ςυνεργαςύα με μεταποιητό(μονϊδα μεταπούηςησ ςτη Θεςςαλονύκη-Ιοϑλιοσ 

2016) ο οπούοσ όδη ϋχει δικό του ςυνταγό η οπούα θεωρεύται απϐ τα μϋλη ωσ 

ανώτερη απϐ ϊλλεσ (λϐγω χρόςησ αγνοϑ βουτϑρου και ϐχι μαργαρύνησ) αλλϊ με 
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ϊλλο εύδοσ ςαλιγκαριοϑ απϐ αυτϊ που εκτρϋφει ο ςυνεταιριςμϐσ. υμφώνηςαν 

λοιπϐν για την παραγωγό προώϐντοσ μεταποιώντασ τα ςαλιγκϊρια των μελών 

του ςυνεταιριςμοϑ και βϊζοντϊσ το και αυτϐ ςε ςυςκευαςύα που ϋχει ο 

ςυνεταιριςμϐσ και φυςικϊ με την επωνυμύα του ςυνεταιριςμοϑ(sigma). 

 Επύςησ, τον Οκτώβριο του 2016 ακολοϑθηςε η ςυμμετοχό του 

ςυνεταιριςμοϑ ςτην ϋκθεςη τροφύμων SIAL(Food Innovation) ςτη Γαλλύα(για τα 

ϋξοδϊ τουσ χρηςιμοπούηςαν ιδύα κεφϊλαια). 

 Σα μελλοντικϊ ςχϋδια του Πανελλόνιου υνεταιριςμοϑ 

αλιγκαροτρϐφων εύναι: 

α) η εξαγωγό και η εδραύωςη του ςαλιγκαριοϑ ςτην Ελληνικό και ξϋνη αγορϊ 

(Γαλλύα, Γερμανύα,  Αγγλύα, Καναδϊ, κ.α.), 

β) η καταςκευό μονϊδασ μεταπούηςησ για την παραςκευό ϐλων των 

παραγώγων του ςαλιγκαριοϑ(απϐ το κϋλυφοσ που εύναι μεγϊλη πηγό βιταμύνησ 

Ε ϋωσ και την κολλώδη ουςύα που αφόνει πύςω του και χρηςιμοποιεύται ςε 

παραφαρμακευτικϊ προώϐντα και ςυγκεκριμϋνα ςτα καλλυντικϊ - κυρύωσ 

κρϋμεσ),  

γ) η παραγωγό ϋτοιμων γευμϊτων που ζεςταύνονται ςτον φοϑρνο 

μικροκυμϊτων και καταναλώνονται εϑκολα και γρόγορα. Πρϐκειται για γεϑματα 

τα οπούα θα εύναι προςαρμοςμϋνα ςτισ ελληνικϋσ γεϑςεισ και τισ παραδοςιακϋσ 

ςυνταγϋσ, ϐπωσ ςαλιγκϊρι ςτιφϊδο, κοκκινιςτϐ ό με πλιγοϑρι, (ςε ςυνεργαςύα 

με ςεφ)και 

δ) η ςτόριξη τοπικών ςυνεταιριςμών και παραγωγών μϋςω τησ 

ςυνεργαςύασ(χρόςη τοπικών προώϐντων για την εκτροφό των ςαλιγκαριών). 

 Ο Π... εκτϐσ απϐ την εκτροφό των ςαλιγκαριών, καινοτομεύ και ςτο 

ύδιο το προώϐν καθώσ πρϐκειται για ϋνα βιολογικϐ προώϐν (παρϐτι δεν υπϊρχει 

ακϐμη κϊποια ςχετικό πιςτοπούηςη για τα ςαλιγκϊρια), χωρύσ ςυντηρητικϊ και 

χρωςτικϋσ, ςτο οπούο γύνεται η χρόςη μϐνο αγνών προώϐντων(αγνϐ βοϑτυρο και 

ϐχι μαργαρύνη ϐπωσ ςτη Γαλλύα για την παραςκευό του προώϐντοσ Escargots à la 

Bourguignonne - αλιγκϊρια με ωσ Βουτϑρου). Σα περιςςϐτερα απϐ τα 

προώϐντα εύναι ϋτοιμα προσ κατανϊλωςη ό χρειϊζονται πολϑ λύγο χρϐνο 
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μαγειρϋματοσ. Επύςησ, ο ςυνεταιριςμϐσ καινοτομεύ και ςτη ςυςκευαςύα των 

προώϐντων, αφοϑ πρϐκειται για μοναδικϋσ(ςϑμφωνα με τουσ ύδιουσ, ϐλεσ τουσ οι 

ςυςκευαςύεσ φρϐντιςαν να εύναι διαφορετικϋσ απϐ αυτϋσ που υπϊρχουν ςτην 

αγορϊ.), αρκετϊ εϑχρηςτεσ και μϊλιςτα οι περιςςϐτερεσ απϐ αυτϋσ εύναι 

ανακυκλώςιμεσ. Τπεϑθυνα για τισ ςυςκευαςύεσ εύναι 2 μϋλη του ςυνεταιριςμοϑ 

που, λϐγω κϊποιων επιπλϋον γνώςεων και ικανοτότων που διαθϋτουν, 

αςχολόθηκαν με το δημιουργικϐ μϋροσ των ςυςκευαςιών και αφοϑ πόραν και τη 

γνώμη των υπολούπων μελών, ςυνεργϊςτηκαν με καταξιωμϋνεσ εταιρύεσ του 

χώρου, ϐπωσ οι Logotypo, Plastimak, και Manospack με ϋδρα τη Θεςςαλονύκη, 

ώςτε να δημιουργηθοϑν οι τελικϋσ αυτϋσ ςυςκευαςύεσ. Η χρηματοδϐτηςη για 

την ανϊπτυξη των προώϐντων (ςυςκευαςύα, ςεφ, τεχνολϐγοσ τροφύμων, κ.λπ.) 

ϋχει γύνει απϐ τισ μερύδεσ των μελών, κϊποιεσ ϋκτακτεσ ειςφορϋσ και κϊποια 

ϋςοδα απϐ τισ  πρώτεσ πωλόςεισ. 

 Ο Πανελλόνιοσ υνεταιριςμϐσ αλιγκαροτρϐφων, ςτα τϋλη του 

επτϋμβρη 2016 "ϋκλειςε ςυμφωνύα" με την εταιρεύα Kappa Development O.E. 

με ϋδρα την Θεςςαλονύκη(πρϐκειται για μύα καινοτϐμο εταιρεύα πληροφορικόσ, 

ειδικευμϋνη ςτην παραγωγό λογιςμικοϑ και την παροχό υπηρεςιών ςε 

επιχειρόςεισ τροφύμων), για την παροχό ςυςτόματοσ ιχνηλαςιμϐτητασ. Ϊτςι, ο 

Π... γύνεται η πρώτη εταιρεύα ςτο χώρο τησ ςαλιγκαροτροφύασ με πλόρεσ 

ςϑςτημα ιχνηλαςιμϐτητασ και ελϋγχου τησ παραγωγικόσ διαδικαςύασ απϐ την 

εκτροφό ωσ το ρϊφι. υγκεκριμϋνα, το πρϐγραμμα-εφαρμογό ονομϊζεται 

trace.NETκαι παρϋχεται ςτο ςυνεταιριςμϐ δωρεϊν, λϐγω των φιλικών ςχϋςεων 

μεταξϑ μελών του Δ.. του ςυνεταιριςμοϑ με τουσ υπεϑθυνουσ τησ εταιρεύασ. 

ϑμφωνα με το πρϐγραμμα,ϐλεσ οι ςυςκευαςύεσ των προώϐντων 

sigmaπεριλαμβϊνουν ϋναν κωδικϐ (Lotnumber) ο οπούοσ καθιςτϊ δυνατϐ τον 

εντοπιςμϐ προϋλευςησ του προώϐντοσ, αλλϊ και εϑρεςησ του ςτο κατϊςτημα 

πώληςησ. υγκεκριμϋνα, η εφαρμογό περιλαμβϊνει ςτοιχεύα για την παραγωγό 

(εκτροφεύο και εκτροφό, ημερομηνύα ςυγκομιδόσ), τη μεταπούηςη(ημερομηνύα 

επεξεργαςύασ, ςυςτατικϊ), την τυποπούηςη (ημερομηνύα), την 

αποθόκευςη(ημερομηνύα) και την αποςτολό(ημερομηνύα). Ϊτςι, αν υπϊρχει ϋνα 

ζότημα ποιϐτητασ ό αςφϊλειασ των τροφύμων, μπορεύ να εντοπιςτεύ τι ςυνϋβη 

κατϊ την διϊρκεια τησ καλλιϋργειασ, τησ ςυγκομιδόσ, τησ μεταπούηςησ, τησ 
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ςυςκευαςύασ, τησ αποθόκευςησ ό τησ μεταφορϊσ. Αυτϐ καθιςτϊ το ςϑνολο τησ 

αλυςύδασ παραγωγόσ απολϑτωσ διαφανϋσ και αςφαλϋσ. 

 

τισ βαςικϋσ δυςκολύεσ που αντιμετωπύζουν τα μϋλη του ςυνεταιριςμοϑ 

περιλαμβϊνεται η απουςύα θεςμικοϑ πλαιςύου. ϑμφωνα με τον κ. Κεντρϐπουλο, 

τϐςο ςτην Κρότη ϐςο και ςε χώρεσ των Βαλκανύων και την Σουρκύα εύναι πολϑ 

διαδεδομϋνη η ςυλλογό ςαλιγκαριών απϐ τη φϑςη. Σα ελεϑθερα ςαλιγκϊρια, 

ϐμωσ, εγκυμονοϑν κινδϑνουσ για την υγεύα. «Ο ςημαντικϐτεροσ κύνδυνοσ εύναι 

ϐτι δεν ξϋρεισ ποϑ ϋχει τραφεύ το ςαλιγκϊρι, μπορεύ να ϋχει πϊει ςε χωρϊφια με 

φϊρμακα, με λιπϊςματα, ςε νερϊ με απϐβλητα εργοςταςύων», αναφϋρει ο κ. 

Κεντρϐπουλοσ. Αντύθετα, ςτο εκτροφεύο, τα ςαλιγκϊρια εκτρϋφονται με 

πιςτοποιημϋνεσ τροφϋσ, δηλαδό με δημητριακϊ (μη γενετικώσ τροποποιημϋνα) 

και χϐρτα, οπϐτε η ποιϐτητϊ τουσ εύναι πλόρωσ ελεγχϐμενη. Παρϐτι ςτην 

Ευρώπη υπϊρχει αυςτηρϐ νομοθετικϐ πλαύςιο που απαγορεϑει ρητϊ τη ςυλλογό 

και εμπορύα ελεϑθερων ςαλιγκαριών, αυτϐ δεν εφαρμϐζεται ςτην Ελλϊδα. Μια 

επιπλϋον δυςκολύα εύναι η γραφειοκρατύα καθώσ για να πϊρουν οι εκτροφεύσ 

ϊδεια για τισ μονϊδεσ εκτροφόσ, χρειϊςτηκε να περϊςει περύπου ϋνασ χρϐνοσ 

μετϊ απϐ μαραθώνιεσ επιςκϋψεισ ςτισ αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ. ϑμφωνα με τουσ 

ύδιουσ «Τπϊρχει ϊγνοια ςτα ςαλιγκϊρια, παρϐτι η εκτροφό υπϊρχει εδώ και 

χρϐνια». Υυςικϊ, η οικονομικό κρύςη και τα capital controls επηρϋαςαν και 

δυςκϐλεψαν τον Π..., παρϐλα αυτϊ ϐμωσ ξεπϋραςε τα προβλόματϊ του με τη 

χρόςη ιδύων κεφαλαύων - και ϐχι με δϊνεια τραπεζών. 

Ο Πανελλόνιοσ υνεταιριςμϐσ αλιγκαροτρϐφων απϋδειξε ϐτι παρϊ την 

οικονομικό κατϊςταςη που υπϊρχει ςτισ μϋρεσ μασ ϐλα μποροϑν να ςυμβοϑν 

αρκεύ να υπϊρχει θϋληςη, μερϊκι και ϐρεξη για δουλειϊ. Ο ςυνεταιριςμϐσ 

κερδύζει ςυνεχώσ ϋδαφοσ διϐτι υπϊρχει πνεϑμα ομαδικϐτητασ, 

επαγγελματιςμϐσ, ςυνοχό, δημοκρατύα και διαφϊνεια ςτισ διαδικαςύεσ λόψησ 
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των αποφϊςεων. ϑμφωνα με τουσ ύδιουσ, με λύγη βοόθεια απϐ φορεύσ και με 

πολϑ προςωπικό δουλειϊ κατϊφεραν να υλοποιόςουν κϊποιουσ απϐ του 

ςτϐχουσ τουσ. υγκεκριμϋνα, μϋςα ςε ϋνα χρϐνο δημιοϑργηςαν μύα πλόρη γκϊμα 

προώϐντων, ο ςυνεταιριςμϐσ ϋχει αρχύςει να αποκτϊ μεγϊλη αναγνώριςη και ςτη 

χώρα μασ αλλϊ και ςτο εξωτερικϐ χϊρισ τα ταξύδια και τη ςυμμετοχό του ςτισ 

εκθϋςεισ, τα μϋλη αυξϊνονται ςυνεχώσ και υπϊρχει μεγϊλο ενδιαφϋρον απϐ 

ϊτομα ϐλων των ηλικιών ακϐμη και απϐ παιδιϊ για τη ςυγκεκριμϋνη τροφό. 

ϑμφωνα με τον κ. Μπαχλϊ ο ςκοπϐσ του ςυνεταιριςμοϑ δεν εύναι μϐνο 

επιχειρηματικϐσ ό κερδοςκοπικϐσ, αλλϊ και πολιτιςμικϐσ. «Θϋλουμε να μϊθουμε 

ςτον κϐςμο να τρώει ςαλιγκϊρι. Εύναι ϋνα υγιεινϐ προώϐν που τρώγεται 

παραδοςιακϊ ςε πολλϊ μϋρη τησ χώρασ μασ. Γιατύ να μην υπϊρχει, λοιπϐν, ςτη 

διατροφό μασ;». 

 

 

Σα  ξεχωριςτϊ  προώϐντα  <<sigma>> που ςυνδυϊζουν  τη μεςογειακό 

κουζύνα με την μοναδικό τουσ γεϑςη εύναι τα παρακϊτω: 
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Εικϐνα 2: Καπνιςτϊ φιλϋτα ςαλιγκαριών ςε ξϑλο οξιϊσ με λϊδι και ξϑδι ςε 

3  γεϑςεισ(δενδρολύβανο, απλό, πϊπρικα) 

 

 

 

Εικϐνα 3: Κατεψυγμϋνα προβραςμϋνα ςαλιγκϊρια 

 

Εικϐνα 4: Κατεψυγμϋνα προβραςμϋνα φιλϋτα ςαλιγκαριών 
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Εικϐνα 5:  Escargots  ala Bourguignonne(αλιγκϊρια με ςώσ βουτϑρου) 
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3.2 πεύρα Καινοτομύασ 

τγθξγθ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΑΛΙΓΚΑΡΟΣΡΟΦΩΝ

2010: Ρ Δθμιτρθσ Ξάλκασ είχε τθν ιδζα για τθν ίδρυςθ
του ςυνεταιριςμοφ.
Κδρυςθ Α.Υ. Φυςικισ Διατροφισ Υαλιγκαριϊν από 10
μζλθ- εκτροφείσ
2010-μζςα 2013: Αδράνεια ςυνεταιριςμοφ.2014: Υυνεργαςία με τθν Μτθνιατρικι Υχολι

Σζλθ 2013: Επανενεργοποίθςθ Α.Υ. από ομάδα 5 νζων μελϊν εκτροφζων.
Υυμφωνία παλαιϊν και νζων μελϊν.
Φεβρουάριοσ 2014: 1ο εκπαιδευτικό ταξίδι ςτθν Ιςπανία
Οκτώβρθσ 2014: Εκλογζσ για νζο Δ.Υ, 1Ρ Μάλεςμα όλων των εκτροφζων και
αφξθςθ μελϊν ςε 20.

2014: Υυμφωνία με εργοςτάςιο μεταποίθςθσ και
ςυςκευαςίασ κακϊσ και κατοχφρωςθ λογότυπου sigma
Μζςα 2014: Θμερίδεσ – ςυηθτιςεισ για προςζλκυςθ
νζων και παλαιϊν μελϊν και απόφαςθ για δθμιουργία
προϊόντων
2014- 2015: Υυνεργαςία με ΑΟ.ΜΑ.

Μάιοσ 2016: 3ο εκπαιδευτικό ταξίδι Μφπρο
Μάρτιοσ 2016: Υυμμετοχι ςτθν 3θ Διεκνι Ζκκεςθ FoodExpo
2016: Ρ.Σ.Υ.Υ. ζχει 45 εκτροφείσ με 135ςτρ. Μαι
ςυνεργαςία με ςεφ και τεχνολόγο τροφίμων
Οκτώβρθσ 2015: Υυμμετοχι ςτθν 14θ Εμποροβιοτεχνικι
Ζκκεςθ Μαρδίτςασ
Ιοφνιοσ 2015: Ξετονομαςία ςυνεταιριςμοφ ςε Σ.Υ.Υ.
Μάρτιο 2015: 2ο εκπαιδευτικό ταξίδι ςτθν Ιταλία
Φεβρουάριο 2015: Δθμιουργία 1θσ ςειράσ προϊόντων(3
κωδικοί) , ςυνεργαςία με πωλθτζσ και αφξθςθ μελϊν (35)

Notes
Actors: Green

2016: Υυνεργαςία με ΑΟ.ΜΑ. για ζνταξθ ςε πρόγραμμα LEADER
Οκτώβρθσ 2016: Υυμμετοχι ςτθν ζκκεςθ τροφίμων SIAL ςτθν Γαλλία
επτζμβρθσ 2016: Υυνεργαςία με εταιρεία K. DEVELOPMENT για
εφαρμογι ςυςτιματοσ ιχνθλαςιμότθτασ.
Ιοφλιοσ–Αφγουςτοσ2016:Δθμιουργία νζασ ςειράσ προϊόντων(3κωδικοί)
και ςυνεργαςία με μεταποιθτιριο(κεςςαλονίκθ).
Ιοφνιοσ 2016: Υυμφωνία με αγορά του εξωτερικοφ(Γερμανία)
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3.3. Πύνακασ Δρώντων και Δρϊςεων 
 

YEAR 10 εκτροφείσ Μζλθ Κτθνιατρικι χολι

Αναπτυξιακι 

Καρδίτςασ(ΑΝ.ΚΑ)

ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ
2010

Ιδζα για ςυνεταιριςμό από  τον Δ. Ξάλκα και Κδρυςθ Α.Υ. 

Φυςικισ Διατροφισ  Υαλιγκαριϊν 

2010- μζςα 2013 Αδράνεια ςυνεταιριςμοφ

Σζλθ 2013

Επανενεργοποίθςθ Α.Υ. από ομάδα 5  εκτροφζων. Υυμφωνία 

παλαιϊν και  νζων  μελϊν. Εγγραφι 4 νζων μελϊν

Φεβρουάριοσ  2014 1ο Εκπαιδευτικό ταξίδι ςτθν Ιςπανία

Οκτώβρθσ 2014

Εκλογζσ για νζο Διοικθτικό Υυμβοφλιο και 1ο Μάλεςμα όλων 

των εκτροφζων

Αφξθςθ μελϊν-εκτροφζων(ςφνολο 

20)

2014

Θμερίδεσ - ςυηθτιςεισ για προςζλκυςθ νζων αλλά και παλαιϊν 

μελϊν

Υυνεργαςία  τθσ ςχολισ με τον Σ.Υ.Υ.( 

εξετάςεισ και αναλφςεισ 

ςαλιγκαριϊν)

Υυμφωνία με εργοςτάςιο μεταποίθςθσ και εργοςτάςιο 

επεξεργαςίασ κακϊσ και κατοχφρωςθ λογότυπου  sigma

2014-2015

Υυνεργαςία  για ςτιριξθ και 

επίλυςθ προβλθμάτων, 

διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν 

ςυναντιςεων κακϊσ και 

δθμοςιοποίθςθ του 

ςυνεταιριςμοφ.

ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Φεβρουάριοσ  2015

Δθμιουργία 1θσ ςειράσ προϊόντων (3κωδικοί) και ςυνεργαςία 

με πωλθτζσ

Αφξθςθ μελϊν-εκτροφζων(ςφνολο 

35)

Μάρτιοσ 2015 2ο Εκπαιδευτικό ταξίδι ςτθν Ιταλία

Ιοφνιοσ 2015 Ξετονομαςία ςυνεταιριςμοφ ςε Σ.Υ.Υ.

Οκτώβρθσ 2015 Υυμμετοχι ςτθν 14θ Εμποροβιοτεχνικι Ζκκεςθ Μαρδίτςασ

2016   Υυνεργαςία με ςεφ και τεχνολόγο τροφίμων  45 μζλθ- εκτροφείσ και 135 ςτρ.

Μάρτιοσ 2016 Υυμμετοχι ςτθν  3θ Διεκνι Ζκκεςθ τθσ  FoodExpo

Μάιοσ 2016 3ο Εκπαιδευτικό ταξίδι ςτθν Μφπρο

Ιοφνιοσ 2016 Υυμφωνία με αγορά του εξωτερικοφ(Γερμανία)

Ιοφλιοσ-Αφγουςτοσ 

2016

Δθμιουργία νζασ ςειράσ προϊόντων(3 κωδικοί) και Υυμφωνία 

με μονάδα μεταποίθςθσ(Θεςςαλονίκθ)

ΤΛΟΠΟΙΗΗ
επτζμβρθσ 2016

Υυμφωνία με εταιρεία K. DEVELOPMENT για εφαρμογι 

ςυςτιματοσ Ιχνθλαςιμότθτασ

Οκτώβρθσ 2016 Υυμμετοχι ςε Ζκκεςθ Φροφίμων  SIAL ςτθ Γαλλία

2016

Υυνεργαςία για ζνταξθ ςε 

πρόγραμμα LEADER και 

χρθματοδότθςθ για τθ 

καταςκευι μεταποιθτθρίου

ΔΙΑΔΟΗ

ΕΔΡΑΙΩΗ

MAIN ACTORS ENABLING ACTORS AND ENVIRONMENT

PHASE

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΑΛΙΓΚΑΡΟΣΡΟΦΩΝ

ΖΜΠΝΕΤΗ

ΧΕΔΙΑΜΟ
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3.4.ΠΡΟΪΟΝ 

ΑΛΙΓΚΑΡΙΑ 
 

 Σο ςαλιγκϊρι εύναι γαςτερϐποδο πνευμονοφϐρο μαλϊκιο του οπούου το 

ςώμα προφυλϊςςεται απϐ ϋνα περιελιγμϋνο ϐςτρακο. Ϊχει μακρϐςτενο ςώμα, 

που προεξϋχει εν μϋρει απϐ το κϋλυφοσ, και κεφϊλι το οπούο φϋρει δϑο ζευγϊρια 

κεραιών που ςυςτϋλλονται. Σρϋφεται με φυτικϋσ ϑλεσ (χορτϊρι, βλαςτϊρια, κ.ϊ.) 

τισ οπούεσ αποςπϊ απϐ το υπϐςτρωμα χρηςιμοποιώντασ τη γλώςςα του (που 

φϋρει κερατώδεισ ςχηματιςμοϑσ ςαν δϐντια) ενώ κινεύται αργϊ αφόνοντασ ύχνη 

βλϋννασ.  

 Σα ςαλιγκϊρια δραςτηριοποιοϑνται ϐταν επικρατεύ υγραςύα (μετϊ απϐ 

βροχό, κατϊ τη διϊρκεια τησ νϑχτασ) ενώ ϐταν οι ςυνθόκεσ εύναι υπερβολικϊ 

ξηρϋσ υποχωροϑν ςτο εςωτερικϐ του κελϑφουσ και ςφραγύζουν την εύςοδο με 

ϋνα εύδοσ προςωρινοϑ καλϑμματοσ απϐ αποξηραμϋνη βλϋννα, το επύφραγμα. ε 

αυτό την κατϊςταςη τα ςαλιγκϊρια βρύςκονται ςε ϋνα εύδοσ «νϊρκησ»και 

μποροϑν να επιβιώςουν χωρύσ νερϐ για μόνεσ3. 

 την φϑςη απαντώνται πϊνω απϐ 4000 εύδη ςαλιγκαριών. Απϐ αυτϊ 

μεγαλϑτερο ενδιαφϋρον για εκτροφό ςτην Ευρώπη παρουςιϊζουν τα εύδη Helix 

pomatia, Helix lucorum και Helix aspersa. την Ελλϊδα κατϊ κϑριο λϐγο 

εκτρϋφεται το εύδοσ Helix aspersa, τϐςο το υποεύδοσ maxima ϐςο και το muller. 

 

3.4.1.ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΑΛΙΓΚΑΡΙΟΤ 
 

 Η ανατομύα ενϐσ ςαλιγκαριοϑ εύναι πολϑ διαφορετικό απϐ πολλών ϊλλων 

ζώων. 

                                                           
3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B9 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B9


52 
 

 

Εικϐνα 6 : Ανατομύα ςαλιγκαριοϑ  

1. Κϋλυφοσ 2. υκώτι 3. Πνεϑμονασ4. Πρωκτϐσ 5. Αναπνευςτικού Πϐροι 6. Μϊτι 7. Πλοκϊμι8. 

Εγκεφαλικϊ Γϊγγλια 9. ιελογϐνοι Αγωγού 10. τϐμα 11. Πρϐλοβοσ 12. ιελογϐνοι Αδϋνεσ 13. 

Γεννητικού Πϐροι 14. Πϋοσ 15. Κϐλποσ 16. Βλεννογϐνοσ Αδϋνασ 17. ϊλπιγγα 18. Βελϊκια SAC  19. 

Πϐδι 20. τομϊχι  21. Νεφρϊ 22. Μανδϑασ 23. Καρδιϊ  24. περματικϐσ Πϐροσ 

 

3.4.2.ΕΚΣΡΟΥΗ ΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ  

 Για την εκτροφό ςαλιγκαριών χρηςιμοποιοϑνται κατϊ κϑριο λϐγο δϑο 

ςυςτόματα. Η επιλογό ενϐσ απϐ αυτϊ τα ςυςτόματα γύνεται ανϊλογα µε τα 

διαθϋςιμα κεφϊλαια, τισ ςυνθόκεσ τησ περιοχόσ, το επιδιωκϐμενο αποτϋλεςμα 

και τον κύνδυνο(ρύςκο) που διατύθεται να αναλϊβει ο επενδυτόσ. Σα δϑο αυτϊ 

ςυςτόματα εκτροφόσ εύναι η ανοικτοϑ και η κλειςτοϑ τϑπου εκτροφό. 

 

3.4.2.1.Ανοικτό ύςτημα Εκτροφόσ 

 Η εκτροφό αυτό αποτελεύ ςυνδυαςμϐ γεωργικόσ και κτηνοτροφικόσ 

παραγωγόσ ςε ανοιχτϐ, ακϊλυπτο, με περύφραξη χώρο, ςτον οπούο μαζύ με τα 

ςαλιγκϊρια καλλιεργοϑνται και τα φυτϊ που προορύζονται για τη διατροφό 

τουσ. 



53 
 

 

Επιλογό κατϊλληλου αγροτεμαχύου για την εγκατϊςταςη 

 Σο βαςικϐτερο ςτοιχεύο που πρϋπει να προςεχθεύ εύναι η εξαςφϊλιςη 

νεροϑ ςτο εκτροφεύο, απϐ γεώτρηςη ό ποτϊμι ό το δύκτυο ϑδρευςησ. Σο δεϑτερο 

ςημαντικϐ ςτοιχεύο που θα πρϋπει να εξεταςθεύ εύναι η ανϊλυςη νεροϑ, ειδικϊ αν 

η παροχό νεροϑ γύνεται απϐ το τοπικϐ δύκτυο λϐγω τησ υψηλόσ ςυγκϋντρωςησ 

χλωρύου η οπούα προκαλεύ προβλόματα. Ύςτερα απϐ την ανϊλυςη νεροϑ, 

ακολουθεύ η εδαφολογικό, δηλ. η φυςικό και η χημικό ανϊλυςη του εδϊφουσ. Η 

ςϑςταςη του εδϊφουσ καθορύζει την ποςϐτητα νεροϑ που θα καταναλωθεύ  

ημερηςύωσ αλλϊ και την κϊλυψη των αναγκών των φυτών. Σο ϋδαφοσ πρϋπει να 

εύναι αςβεςτώδεσ με pH>6,5 γιατύ παύζει ςημαντικϐ ρϐλο, μαζύ με την διατροφό 

ςτην ανϊπτυξη του κελϑφουσ των ςαλιγκαριών. Για βελτύωςη του εδϊφουσ ςε 

περύπτωςη που αυτϐ εύναι ϐξινο, ϐπου υπϊρχει ϋλλειψη αςβεςτύου, επιβϊλλεται 

η προςθόκη CaCO3(ανθρακικοϑ αςβεςτύου). 

Προετοιμαςύα εδϊφουσ 

Η προετοιμαςύα εδϊφουσ που απαιτεύται πριν την εγκατϊςταςη εύναι η εξόσ: 

 Βαθϑ ϐργωμα, 

 Υρεζϊριςμα, 

 Καταπολϋμηςη ζιζανύων, 

 Απολϑμανςη(η παραςιτικό χλωρύδα μπορεύ να  δημιουργόςει 

προβλόματα),  

 Μυοκτονύα ( ςε περύπτωςη ϑπαρξησ ποντικιών ) και 

 Λύπανςη για τα φυτϊ που χρειϊζεται να ςπαρθοϑν  

 

Για την εγκατϊςταςη θα χρειαςτούν τα παρακϊτω: 

 Περύφραξη τησ εγκατϊςταςησ με ςυρματϐπλεγμα, 
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 Λαμαρύνεσ (30-50 cm),μϋςα ςτο ϋδαφοσ που τοποθετοϑνται ςτα πλϊγια 

για την προςταςύα απϐ τρωκτικϊ, 

 Δύχτυ επύςησ ςτα πλϊγια για να περιορύζει τα ςαλιγκϊρια μϋςα ςτο 

αγροτεμϊχιο, το οπούο ςτηρύζεται με παςςϊλουσ(οι οπούοι θα πρϋπει να 

εύναι απϐ την εξωτερικό πλευρϊ απϐ το δύχτυ για να μην μποροϑν να 

ςκαρφαλώνουν τα ςαλιγκϊρια  επϊνω τουσ), 

 Αρδευτικϐ ςϑςτημα, ςωλόνεσ, μπϋκ (τεχνητό βροχό) για την διατόρηςη 

τησ εδαφικόσ και ατμοςφαιρικόσ υγραςύασ. 

 Προαιρετικό η τοποθϋτηςη καλωδύου με  τϊςη 10 Voltγια την αποτροπό 

διαφυγόσ των ςαλιγκαριών. 

Κόςτοσ εγκατϊςταςησ 

 την ανοικτοϑ τϑπου εκτροφό το κϐςτοσ εύναι ςχετικϊ χαμηλϐ και 

ανϋρχεται περύπου ςτα 3.500-4.000 €  ανϊ ςτρϋμμα4. 

 Εκτϐσ απϐ το μειωμϋνο κεφϊλαιο επϋνδυςησ, η εκτροφό ανοικτοϑ τϑπου 

χαρακτηρύζεται και απϐ μικρϐτερο κϐςτοσ παραγωγόσ, μικρϐτερο ρυθμϐ 

ανϊπτυξησ και κατ’ επϋκταςη μεγαλϑτερο απαιτοϑμενο χρονικϐ διϊςτημα  για 

την επύτευξη του εμπορεϑςιμου μεγϋθουσ.  Επύςησ,  αυτοϑ του τϑπου οι 

εκτροφϋσ λϐγω τησ φϑςησ τουσ επηρεϊζονται περιςςϐτερο απϐ τισ καιρικϋσ 

ςυνθόκεσ και τουσ εκϊςτοτε εχθροϑσ(πουλιϊ, τρωκτικϊ)(Κϐλιασ και Ζώτη, 

2014). 

Πλεονεκτόματα, μειονεκτόματα και αποδόςεισ ανοιχτόσ εκτροφόσ 

 Σο κυριϐτερο πλεονϋκτημα του ανοικτοϑ τϑπου εκτροφόσ εύναι το 

χαμηλϐτερο κϐςτοσ εγκατϊςταςησ και εξοπλιςμοϑ. Σα μειονεκτόματα εύναι η 

αβεβαιϐτητα τησ εκτροφόσ λϐγω τησ μεγαλϑτερησ εξϊρτηςησ απϐ τισ 

περιβαλλοντικϋσ ςυνθόκεσ και ιδιαύτερα οι εχθρού και οι αςθϋνειεσ των 

ςαλιγκαριών καθώσ επύςησ και οι μικρϋσ ςτρεμματικϋσ αποδϐςεισ. Τπϐ 

φυςιολογικϋσ ςυνθόκεσ η παραγωγό ανϊ ςτρϋμμα ανϋρχεται  απϐ 0 ϋωσ 1.200 

κιλϊ/ςτρϋμμα.(Κϐλιασ και Ζώτη, 2014) 

                                                           
4
https://basilakakis.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82

/saligaria/saliopenektrofis/ 

https://basilakakis.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/saligaria/saliopenektrofis/
https://basilakakis.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/saligaria/saliopenektrofis/
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3.4.2.2.Κλειςτό ύςτημα Εκτροφόσ 

 Σο κλειςτϐ ςϑςτημα εκτροφόσ κατατϊςςεται ςτην εντατικό εκτροφό 

ϐπου τα ςαλιγκϊρια εκτρϋφονται ςε κλειςτϐ χώρο(διχτυοκόπιο), με ελεγχϐμενεσ 

ςυνθόκεσ εκτροφόσ και διατροφόσ. Γενικϊ ςτοιχεύα για τα κλειςτοϑ τϑπου 

εκτροφεύα ςαλιγκαριών παρατύθενται ςτη ςυνϋχεια. 

 Επιλογό κατϊλληλου αγροτεμαχύου για την εγκατϊςταςη : 

 Οι απαραύτητεσ προϒποθϋςεισ για τη ςωςτό επιλογό του χώρου 

εγκατϊςταςησ εύναι το νερϐ – υδροδϐτηςη και η ςτρϊγγιςη- εκροό εδϊφουσ. 

υγκεκριμϋνα, η εξαςφϊλιςη νεροϑ ςτο εκτροφεύο πρϋπει να γύνεται εύτε απϐ 

γεώτρηςη εύτε απϐ  ποτϊμι, και πρϋπει να γύνεται ανϊλυςη καταλληλϐτητασ του 

νεροϑ γιατύ η υψηλό ςυγκϋντρωςη χλωρύου θα προκαλϋςει προβλόματα. Η 

υγραςύα εύναι απαραύτητη αλλϊ τα εδϊφη που θα επιλϋγονται θα πρϋπει να 

ςτραγγύζουν εϑκολα και να μην κατακρατϊνε νερϊ. Μια εναλλακτικό επιλογό 

εύναι και η τοποθϋτηςη χαλικιοϑ. 

Προετοιμαςύα εδϊφουσ 

 Οι καλλιεργητικϋσ τεχνικϋσ που πρϋπει να πραγματοποιόςει ο παραγωγϐσ 

για την προετοιμαςύα του εδϊφουσ εύναι ακριβώσ οι ύδιεσ με αυτϋσ του ανοιχτοϑ 

τϑπου εκτροφεύου. 

 Βαθϑ ϐργωμα, 

 Υρεζϊριςμα, 

 Καταπολϋμηςη ζιζανύων, 

 Απολϑμανςη(η παραςιτικό χλωρύδα μπορεύ να  δημιουργόςει 

προβλόματα),  

 Μυοκτονύα ( ςε περύπτωςη ϑπαρξησ ποντικιών ) και 

 Ιςοπϋδωςη του χωραφιοϑ(εϊν υπϊρχει μεγϊλη κλύςη)  

Ψσ προσ την εγκατϊςταςη, ϋνα εκτροφεύο κλειςτοϑ τϑπου πρϋπει να 

περιλαμβϊνει τα εξόσ: 
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 Λαμαρύνεσ ό μπετϐν (30 – 50 εκ.) μϋςα ςτο ϋδαφοσ που 

τοποθετοϑνται ςτα πλϊγια για την προςταςύα απϐ τρωκτικϊ. 

Τπϊρχει προτύμηςη ςτο μπετϐν λϐγω μεγαλϑτερησ διϊρκειασ 

αντοχόσ και ιςχυρϐτερησ θεμελύωςησ, 

 Μεταλλικϐσ ςκελετϐσ (ϐπωσ ςτα θερμοκόπια), 

 Δύχτυ ςκύαςησ(ςκύαςη 80 – 90%) το οπούο θα ςκεπϊζει το επϊνω 

μϋροσ του εκτροφεύου, ϐπωσ ςτα θερμοκόπια, για να προςφϋρει 

προςταςύα απϐ τον όλιο και τα πουλιϊ, 

 κϋπαςτρα ό “φωλιϋσ” απϐ ξϑλο, τα οπούα πρϋπει εύναι ανθεκτικϊ 

ςτο χρϐνο(ςυνόθωσ πεϑκο ό ϋλατο), 

 Χεκαςτόρεσ(μπϋκ υδρονϋφωςησ) με βαλβύδα αντεπιςτροφόσ για 

την αποφυγό του ςταξύματοσ και τη δημιουργύα λιμναζϐντων 

νερών οι οπούοι θα ψεκϊζουμε ςταγονύδια νεροϑ(υδρονϋφωςη) 

την εγκατϊςταςη, διατηρώντασ κϊποια αυξημϋνη εδαφικό και 

ατμοςφαιρικό υγραςύα , ειδικϊ κατϊ την διϊρκεια του 

καλοκαιριοϑ. Σο μϋγεθοσ τησ ςταγϐνασ θα κυμαύνεται αναλϐγωσ 

με την ηλικύα του ςαλιγκαριοϑ(ςτο μικρϐ ςαλιγκαρϊκι μια 

κανονικό ςταγϐνα μπορεύ να τα προκαλϋςει ζημιϊ), 

 Διαμϐρφωςη εςωτερικών ‘πϊρκων’ τα οπούα περιλαμβϊνουν 

ςϑςτημα αποτροπόσ εξϐδου των ςαλιγκαριών ώςτε να 

περιορύζονται τα ςαλιγκϊρια ςε ςυγκεκριμϋνο χώρο, 

 Μεταλλικϊ δύχτυα, απαλλαγμϋνα απϐ βαρϋα μϋταλλα ό 

εναλλακτικϊ ηλεκτροφϐρα καλώδια χαμηλόσ ιςχϑοσ(περύπου 10 

V) για τον περιοριςμϐ τησ διαφυγόσ των ςαλιγκαριών, 

 Αποθόκη για το ςτϋγνωμα, 

 Γεώτρηςη για την παροχό νεροϑ, 

 Μηχανικό ηλεκτροδϐτηςη ό ςϑνδεςη ςτο δύκτυο τησ ΔΕΗ, 

 Θϊλαμοσ αναπαραγωγόσ 

 

Κόςτοσ εγκατϊςταςησ 

Σο ελϊχιςτο καταςκευαςτικϐ κϐςτοσ κυμαύνεται απϐ 12.000 ϋωσ 

14.000 € ανϊ ςτρϋμμα (12.000€ τα υλικϊ εγκατϊςταςησ ςυν 

2.000€τα εργατικϊ),ενώ για μια πιο ςτιβαρό καταςκευό (με 
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μπετϐν ςτα πλαώνϊ, τούχο, ςκελετϐ, δύχτυ, χωρύσ οποιαδόποτε 

εςωτερικό διαμϐρφωςη, ψεκαςτόρεσ, φωλιϋσ,  κ.τ.λ.) το κϐςτοσ 

κυμαύνεται απϐ17.000 € και πϊνω ανϊ ςτρϋμμα. 

Σα χαρακτηριςτικϊ ενϐσ κλειςτού τύπου εκτροφεύου ςαλιγκαριών εύναι τα 

εξόσ: 

 Οι ςυνθόκεσ εύναι ελεγχϐμενεσ, η θϋςη των ςαλιγκαριών κατϊ την 

διϊρκεια τησ ημϋρασ εύναι κϊτω απϐ τα ςκϋπαςτρα ενώ το βρϊδυ ‘κυκλοφοροϑν’ 

ϋξω -υπϊρχει ‘οριοθϋτηςη’ τησ περιοχόσ του κϊθε εύδουσ ςαλιγκαριοϑ (εύτε εύναι 

γεννότορεσ – μϊνεσ εύτε πϊχυνςησ). Όςον αφορϊ ςτην τροφό, το φϑραμα 

αποτελεύται απϐ διϊφορα δημητριακϊ(καλαμπϐκι, ςϐγια, ςιτηρϊ), βιταμύνεσ και 

αςβϋςτιο(το οπούο εύναι απαραύτητο για το ςχηματιςμϐ του κελϑφουσ)5. 

Πλεονεκτόματα, μειονεκτόματα και αποδόςεισ κλειςτόσ εκτροφόσ 

 Σα πλεονεκτόματα αυτόσ τησ μεθϐδου εκτροφόσ εύναι η υψηλό 

παραγωγικϐτητα και η αποτροπό των αςτϊθμητων παραγϐντων που 

επηρεϊζουν την εκτροφό ϐπωσ τα ακραύα καιρικϊ φαινϐμενα(παγετϐσ, υψηλό 

θερμοκραςύα, πλημμϑρεσ) και οι εξωτερικού εχθρού των ςαλιγκαριών(πουλιϊ, 

τρωκτικϊ). Επύςησ, επιτυγχϊνεται καλϑτεροσ ϋλεγχοσ και επύβλεψη τησ 

εκτροφόσ με ςυνϋπεια την αυξημϋνη ςτρεμματικό απϐδοςη. Σα ςημαντικϐτερα 

μειονεκτόματϊ τησ εύναι το αρκετϊ υψηλϐ κϐςτοσ εγκατϊςταςησ και εξοπλιςμοϑ 

καθώσ επύςησ και η υψηλό υγραςύα, η οπούα ςε ϋνα ςχετικϊ «κλειςτϐ» χώρο 

αυξϊνει τον κύνδυνο τησ μετϊδοςησ αςθενειών. Η μϋςη ςτρεμματικό απϐδοςη 

ςτα ςαλιγκϊρια εξαρτϊται απϐ πολλϋσ παραμϋτρουσ, ϐπωσ η τυχϐν απώλεια 

λϐγω καταςκευαςτικών ατελειών, ο μη καλϐσ ϋλεγχοσ των ςυνθηκών εκτροφόσ, 

τα προβλόματα διατροφόσ ϐςον αφορϊ ςτη μετατρεψιμϐτητα τησ 

τροφόσ(μικρϐ εμπορεϑςιμο μϋγεθοσ), αςθϋνειεσ κ.ϊ. Με βϊςη τα παραπϊνω, η 

μϋςη ςτρεμματικό απϐδοςη μπορεύ να φτϊςει τα 5.000 κιλϊ/ςτρ.(Κϐλιασ και 

Ζώτη, 2014). 

                                                           
5
https://basilakakis.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82

/saligaria/close_sali/ 

https://basilakakis.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/saligaria/close_sali/
https://basilakakis.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/saligaria/close_sali/
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 Πϋραν των δϑο αυτών τϑπων εκτροφόσ υπϊρχει και ϋνασ ενδιϊμεςοσ 

τϑποσ (γαλλικοϑ τϑπου) ςϑμφωνα με τον οπούο η εκτροφό πραγματοποιεύται ςε 

χώρουσ αντύςτοιχουσ αυτών των εκτροφεύων ανοικτοϑ τϑπου µε ταυτϐχρονη 

χορόγηςη κατϊλληλων ςιτηρεςύων ςτα οπούα οφεύλεται, κατϊ κϑριο λϐγο, η 

ανϊπτυξη των ςαλιγκαριών. 

 

Εικϐνα 7: Ανοικτοϑ τϑπου εκτροφεύα 

 

Εικϐνα 8: Κλειςτοϑ τϑπου εκτροφεύα 

3.4.3.Παραγωγικό διαδικαςύα επεξεργαςύασ ςαλιγκαριών 

 τισ Ευρωπαώκϋσ αγορϋσ το μεγαλϑτερο μϋροσ τησ κατανϊλωςησ 

ςαλιγκαριών αφορϊ ςε προπαραςκευαςμϋνη μορφό ενώ το υπϐλοιπο 
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διατύθεται(ςυνόθωσ κϊποιεσ περιϐδουσ του ϋτουσ) ςε επαρχιακϋσ λαώκϋσ αγορϋσ 

ςε νωπό μορφό(ζωντανϊ).  

 Η παραγωγικό διαδικαςύα εύναι ςχετικϊ απλό, αλλϊ κϊθε μεταποιητόσ 

ϋχει τα δικϊ του μικρϊ μυςτικϊ, που διαφοροποιοϑν το προώϐν του. Οι 

μεταποιητϋσ των μεγϊλων καταναλωτικών αγορών(Γαλλύα, Ιταλύα, κ.τ.λ.) 

χρηςιμοποιοϑν κυρύωσ κονςερβοποιημϋνα ό ημι-παραςκευαςμϋνα (semi-brut) 

ςαλιγκϊρια ειςαγωγόσ. 

 Σα ζωντανϊ ςαλιγκϊρια μετϊ τη νηςτεύα που υφύςτανται για να 

καθαρύςουν, πλϋνονται, βρϊζονται για 3 λεπτϊ, προμαγειρεϑονται, 

αποκελυφώνονται και τουσ αφαιρεύται το υπατοπϊγκρεασ. τη ςυνϋχεια, ϐςα 

προορύζονται για κονςερβοπούηςη λευκαύνονται, πλϋνονται και 

κονςερβοποιοϑνται, ενώ ϐςα προορύζονται για κατϊψυξη ψόνονται, πλϋνονται, 

ταξινομοϑνται κατϊ μϋγεθοσ και καταψϑχονται ςε ςϊκουσ. Σα κελϑφη 

πλϋνονται, ξεραύνονται, και ταξινομοϑνται κατϊ μϋγεθοσ, ώςτε να 

χρηςιμοποιηθοϑν ςτο επϐμενο ςτϊδιο επεξεργαςύασ.  

 το ςτϊδιο τησ παραςκευόσ(αν η μονϊδα δεν εύναι καθετοποιημϋνη) 

ανούγονται τα κουτιϊ ό οι ςϊκοι των ςαλιγκαριών, πλϋνονται και μαγειρεϑονται 

οι ςϊρκεσ (ανϊλογα με τη ςυνταγό) οι οπούεσ ςτη ςυνϋχεια τοποθετοϑνται ςτα 

κελϑφη (ανϊλογα με το μϋγεθοσ), βουτυρώνονται, ψϑχονται και ςυςκευϊζονται 

ςε μικρϋσ ςυςκευαςύεσ(ςακοϑλεσ, δύςκουσ ό γυϊλινα βϊζα)(Δαγκαλύδησ, 2012) 

 

3.4.4.Φρόςη των αλιγκαριών: 

3.4.4.1.Ψσ τροφό του ανθρώπου 

 Απϐ την αρχαιϐτητα, ο ϊνθρωποσ χρηςιμοποιεύ τα ςαλιγκϊρια ωσ τροφό. 

Οι αρχαύοι Ϊλληνεσ και Ρωμαύοι κατανϊλωναν πολλϊ ςαλιγκϊρια και μϊλιςτα 

ϋκαναν και εκτροφϋσ για να καλϑψουν τισ ανϊγκεσ τουσ. Η εντατικό χρόςη των 

ςαλιγκαριών ϊρχιςε να γύνεται απϐ τα τϋλη του περαςμϋνου αιώνα. Ανϊλογα με 

το εύδοσ, η ςϊρκα του ςαλιγκαριοϑ καλϑπτει το 50-80% του ςυνολικοϑ του 

βϊρουσ. Οι πρωτεϏνεσ αποτελοϑνται απϐ αμινοξϋα που ϋχει ο ανθρώπινοσ 
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οργανιςμϐσ ενώ ο αριθμϐσ των βακτηρύων που περιϋχει εύναι υποδεκαπλϊςιοσ 

εκεύνου που περιϋχεται ςε ϊλλα κρϋατα (Μαρκϊκησ 1990).  

 Ψσ τροφό εύναι θρεπτικό, υγιεινό και εϑπεπτη, με την προϒπϐθεςη ϐτι τα 

ςαλιγκϊρια εύναι καθαρϊ και απαλλαγμϋνα απϐ το ςϊλιο τουσ. Οι καταναλωτϋσ 

που γνωρύζουν, προτιμοϑν τα ςαλιγκϊρια με επύφραγμα διϐτι εύναι καθαρϊ και 

ϋχουν λιγϐτερο απϐθεμα αςβεςτύου, το οπούο και τα κϊνει δϑςπεπτα. Σα 

ϊρρωςτα και κακοθρεμμϋνα ϋχουν επύφραγμα λεπτϐ και βυθιςμϋνο ςτο 

κϋλυφοσ. 

 Για να εύναι υγιεινϊ πρϋπει να αντιδροϑν ςε κϊθε ερϋθιςμα και για να 

καταναλωθοϑν υποβϊλλονται ςε νηςτεύα 4-7 ημερών για να καθαρύςει το 

πεπτικϐ τουσ ςϑςτημα. Μϋροσ του ηπατο- παγκρϋατοσ, του γεννητικοϑ αδϋνα 

και μεγϊλο μϋροσ του μεςαύου εντϋρου, λϐγω του μαϑρου χρώματϐσ του, 

εκλαμβϊνεται ωσ ςϊκοσ περιττωμϊτων και απομακρϑνεται. ϑμφωνα ϐμωσ με 

τουσ ειδικοϑσ, το τμόμα αυτϐ δεν εύναι οϑτε τοξικϐ οϑτε επιβλαβϋσ για την υγεύα 

του ανθρώπου αλλϊ τρυφερϐ, θρεπτικϐ και πολϑ νϐςτιμο. 

3.4.4.2.την Υαρμακευτικό και την Ιατρικό: 

 την ιατρικό και φαρμακευτικό επιςτόμη χρηςιμοποιοϑςαν πϊντοτε τα 

ςαλιγκϊρια. την αρχαιϐτητα, ο Πλύνιοσ τα ςυνιςτοϑςε ωσ φϊρμακο για τουσ 

πϐνουσ του ςτομαχιοϑ και την αιμορραγύα τησ μϑτησ. Ο Γαληνϐσ και ο 

Ιπποκρϊτησ τα θεωροϑςαν πολϑ ωφϋλιμα για υδρωπικύα και την κόλη. Κατϊ 

των μεςαύωνα, θερϊπευαν πολλϋσ αρρώςτιεσ ϐπωσ ςτομαχικϋσ, βροχύτιδεσ, 

πληγϋσ, αιμορραγύεσ κ.τ.λ.(Μαρκϊκησ, 1990) 

 Πολλϋσ απϐ τισ θεραπευτικϋσ ιδιϐτητεσ που αποδύδονται ςτα ςαλιγκϊρια 

ϋχουν επιβεβαιωθεύ και αιτιολογηθεύ απϐλυτα. Σα αμινοξϋα που περιϋχονται ςτη 

ςϊρκα και ςτο ςϊλιο ςυντελοϑν ςτην ανακαταςκευό των ιςτών του πεπτικοϑ 

ςυςτόματοσ του ανθρώπου και ςτη θεραπεύα του ϋλκουσ, διευκολϑνουν τη 

λειτουργύα του αναπνευςτικοϑ ςυςτόματοσ, καθαρύζουν το δϋρμα και το κϊνουν 

μαλακϐ, γιατύ ευνοοϑν την ανϊπλαςη των κυττϊρων. 
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 Φρηςιμοποιοϑνται ςε πολλϋσ θεραπευτικϋσ δύαιτεσ ϐπωσ, για τον 

ραχιτιςμϐ και γενικϊ για κϊθε πϊθηςη που χρειϊζεται ο οργανιςμϐσ αςβϋςτιο, 

για την μεύωςη τησ χοληςτερύνησ επειδό περιϋχουν οξϋα, κατϊ την περύοδο τησ 

εγκυμοςϑνησ και του θηλαςμοϑ, λϐγω των ανϐργανων αλϊτων και του ςιδόρου 

που περιϋχουν, τισ παθόςεισ του ςυκωτιοϑ, την αρτηριοςκλόρυνςη και την 

παχυςαρκύα επειδό περιϋχουν ελϊχιςτο λύποσ. 

 

 

Εικϐνα 9: αλιγκϊρι Helix aspersa 

Πηγό: Πανελλόνιοσ υνεταιριςμϐσ αλιγκαροτρϐφων 
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2η ΠΕΡΙΠΣΨΗ 

Ομϊδα Παραγωγών Ιπποφαϋσ Ελλϊσ Α.Ε. 
 

3.5 Ιςτορύα Μϊθηςησ 
 

Η Ομϊδα Παραγωγών Ιπποφαϋσ Ελλϊσ Α.Ε αποτελεύ μια κϊθετα 

ολοκληρωμϋνη αλυςύδα παραγωγόσ η οπούα απαρτύζεται απϐ το Γεωπονικϐ 

Κϋντρο (N.AGRO.S), την Ομϊδα Παραγωγών και την Εταιρεύα παροχόσ 

υπηρεςιών πώληςησ και marketing αγροτικών προώϐντων (ForAgroSales). 

τϐχοσ τησ Ομϊδασ εύναι η καλλιϋργεια, η διαχεύριςη και η πώληςη των 

προώϐντων του ρωςικοϑ ιπποφαοϑσ, με κατεϑθυνςη την παγκϐςμια αγορϊ, 

καθώσ και οι ολοκληρωμϋνεσ και αξιϐπιςτεσ ςυνεργαςύεσ. 

Η Ο.Π. Ιπποφαϋσ Ελλϊσ Α.Ε εκτϐσ απϐ το πρωτϐτυπο μοντϋλο λειτουργύασ 

τησ καινοτομεύ και ςε ϐτι αφορϊ ςτο προώϐν καθώσ το μϋγεθοσ του καρποϑ εύναι 

ςχεδϐν  τριπλϊςιο απϐ το ςϑνηθεσ ςτην αγορϊ ιπποφαϋσ, με πολϑ χαμηλό 

οξϑτητα, ωραύα γεϑςη και με χαμηλϐ κϐςτοσ παραγωγόσ λϐγω τησ ϋλλειψησ 

αγκαθιών των δενδρυλλύων. Επύςησ, καινοτομεύ με την πρωιμϐτητα τησ 

παραγωγόσ καθώσ ενώ ςτον υπϐλοιπο κϐςμο ο ϐγκοσ τησ παραγωγόσ 

εμφανύζεται ςτο διϊςτημα μϋςα με τϋλη Αυγοϑςτου, ςτην Ελλϊδα, με τισ 

ρωςικϋσ ποικιλύεσ, η παραγωγό ξεκινϊ αρχϋσ Ιουλύου, με την ανϊπτυξη των 

φυτών να θεωρεύται η καλϑτερη ςτον κϐςμο. Περαιτϋρω, η εταιρεύα 

ForAgroSales εύναι υπεϑθυνη για την διαπραγμϊτευςη και την επιτυχημϋνη 

πώληςη των προώϐντων τησ Ομϊδασ ςτο πλαύςιο μιασ ςχϋςησ WIN-WIN 

ςϑμφωνα με την οπούα βγαύνει ωφελημϋνο τϐςο το εταιρικϐ ςχόμα που 

επενδϑει ςτην καλλιϋργεια, ϐςο και ο παραγωγϐσ-γεωργϐσ ςτον οπούο 

παρϋχεται τεχνικό  υποςτόριξη ενώ, επιπλϋον, αποφεϑγει τουσ μεςϊζοντεσ.  

Η Ο.Π. Ιπποφαϋσ Ελλϊσ Α.Ε όταν ιδϋα 3 φύλων, του Νύκου Δοϑκα(φυςικοϑ 

με MBA και πρώην διευθυντόσ Β. Ελλϊδοσ και ΠΓΔΜ ςτον τομϋα υγεύασ ςτη 

SIΕMENS), του Λευτϋρη Δοϑκα(οικονομολϐγου) και του Κώςτα 
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Κϐκκινου(γεωπϐνου) απϐ τουσ Αγύουσ Θεοδώρουσ Καρδύτςασ οι οπούοι 

αποφϊςιςαν να επιςτρϋψουν ςτην γενϋτειρϊ τουσ και να αςχοληθοϑν ϐχι με τισ 

ςυνηθιςμϋνεσ αλλϊ με εναλλακτικϋσ καλλιϋργειεσ ϐπωσ αυτό του ιπποφαοϑσ. 

Σο 2008 ο Νύκοσ Δοϑκασ, ςτο πλαύςιο τησ υγιεινόσ διατροφόσ, ϊρχιςε να 

ψϊχνει για τροφϋσ που κϊνουν καλϐ ςτον οργανιςμϐ και ανακϊλυψε ϐτι το 

ιπποφαϋσ εύναι μύα απϐ αυτϋσ. Ϊτςι εύχε την πρώτη του επαφό με το ιπποφαϋσ 

ωσ καταναλωτόσ. Σο 2009, μαζύ με τον αδερφϐ του Λευτϋρη Δοϑκα αποφϊςιςαν 

ϐτι θϋλουν να αςχοληθοϑν με την καλλιϋργεια του ιπποφαοϑσ και ξεκύνηςαν να 

ψϊχνουν πληροφορύεσ ςχετικϊ με το φυτϐ. Ϊτςι το 2010 ϋμαθαν ϐτι το 

ιπποφαϋσ καλλιεργεύται ςτην Ελλϊδα και ςυγκεκριμϋνα απϐ φυτωριοϑχουσ ςτη 

κϑδρα του Νομοϑ Πϋλλασ. Σην επϐμενη χρονιϊ (2011), ξεκύνηςαν δοκιμαςτικϊ 

την καλλιϋργεια των πρώτων 15 ςτρ. ιπποφαοϑσ με αγκϊθια ςτουσ Αγύουσ 

Θεοδώρουσ(Καρδύτςα). την προςπϊθειϊ τουσ αυτό τα 2 αδϋρφια εύχαν 

ςϑμμαχο τον φύλο τουσ Κώςτα Κϐκκινο (γεωπϐνο, απϐφοιτο του Παν/μύου 

Θεςςαλύασ). 

Όραμα τουσ όταν η δημιουργύα εταιρειών για τη ςωςτό υποςτόριξη μιασ 

νϋασ καλλιϋργειασ ςτην Ελλϊδα. Ϊτςι, με βϊςη τα δεδομϋνα τησ αγορϊσ, γρόγορα 

ςυνειδητοπούηςαν ϐτι για την πώληςη των προώϐντων χρειϊζεται 

διαπραγματευτικό ικανϐτητα και για την καλλιϋργεια τεχνογνωςύα. Ϊτςι, το 

2012, οι 3 φύλοι δημιοϑργηςαν (ϊτυπα) το Γεωπονικϐ Κϋντρο Ιπποφαϋσ 

Θεςςαλύασ(N.AGRO.S) και ξεκύνηςαν τη ςϑςταςη τησ Ομϊδασ Παραγωγών. 

Ακϐμη, μϋςω ςυνεργατών και κυρύωσ μϋςα απϐ βιβλιογραφύα ϋμαθαν για την 

καλλιϋργεια του ιπποφαοϑσ ςτη Ρωςύα και ςυγκεκριμϋνα για τισ ιδιαύτερεσ 

ποικιλύεσ χωρύσ αγκϊθια που καλλιεργοϑνται εκεύ. Ϊτςι, την ύδια χρονιϊ(2012) 

ξεκύνηςε η επικοινωνύα με e-mail, και γρόγορα ακολοϑθηςε το πρώτο ταξύδι ςτη 

Ρωςύα και ςυγκεκριμϋνα ςτο M.A. LISAVENKO Institute of Siberia ϐπου και 

ϋκλειςε η μεγϊλη ςυμφωνύα για την επύςημη αντιπροςώπευςη των ποικιλιών 

του Ινςτιτοϑτου (ιπποφαϋσ χωρύσ αγκϊθια)ςτην Ελλϊδα απϐ την N.AGRO.S.Σο 

Μ.Α. LISAVENKO Institute ιδρϑθηκε το 1963 και πραγματοποιεύ απϐ τϐτε μια 

απϐ τισ πιο εκτεταμϋνεσ ϋρευνεσ ςτο Ιπποφαϋσ παγκοςμύωσ. Εκεύ 

πραγματοποιεύται εκτϐσ των ϊλλων και η καλλιϋργεια - παραγωγό δενδρυλλύων 

Ιπποφαοϑσ ϐλων των Ρωςικών ποικιλιών οι οπούεσ αποτελοϑν τισ πιο 
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παραγωγικϋσ και εμπορικϋσ ποικιλύεσ ςτον κϐςμο. Οι πιςτοποιημϋνεσ ποικιλύεσ  

Ιπποφαοϑσ τουM.A. Lisavenko Institute εύναι οι: Chuyskaya, Chechek, Elizaveta, 

Inja, Klavdia, Essel, Etna, Zlata, Altayskaya και Avgustina. 

Ϊχοντασ ςτα χϋρια τουσ τισ νϋεσ ποικιλύεσ προχώρηςαν (2012) ςτην 

πρώτη εγκατϊςταςό τουσ ςε ϋκταςη 200ςτρ.τα οπούα με το πϋραςμα των 

χρϐνων αυξόθηκαν ςταδιακϊ ςε 400 ςτρ.(2013),800 ςτρ.(2014), και πλϋον 

ϋχουν φτϊςει τα 1200ςτρ.(2016). Η εγκατϊςταςη του ιπποφαοϑσ γύνεται ςε ϐλη 

την Ελλϊδα(Πελοπϐννηςο, Κιλκύσ, Ζϊκυνθο, Αλεξανδροϑπολη, Κϋρκυρα, Εϑβοια, 

Θεςςαλονύκη, Γιϊννενα, Φαλκιδικό) με το 70% αυτών να βρύςκεται ςτη 

Θεςςαλύα (Καρδύτςα, Βϐλο, Λϊριςα, Σρύκαλα). Κατϊ την διϊρκεια των ετών 

2012-2016 οι 12γεωπϐνοι του κϋντρου απϋκτηςαν γνώςεισ και εμπειρύα ςτην 

καλλιϋργεια του ιπποφαοϑσ ςτην Ελλϊδα.  

Υυςικϊ ςε αυτϐ βοόθηςαν οι ςημαντικϋσ ςυνεργαςύεσ που ϋχει η Ο.Π. 

Ιπποφαϋσ Ελλϊσ καταρχϊσ με το Μ.Α. LISAVENKO Institute of  Siberia το οπούο, 

ϐπωσ όδη επιςημϊνθηκε, διαθϋτει πολυετό τεχνογνωςύα πϊνω ςτην καλλιϋργεια 

ιπποφαοϑσ ϐπωσ και το Παν/μιοLOMONOSOV και ο Βοτανικϐσ Κόποσ τησ 

Μϐςχασ που επύςησ ςυνεργϊζονται με την Ο.Π. Πολϑτιμεσ πληροφορύεσ παρϋχει 

ςτην Ο.Π. το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ) με τισ γνώςεισ που ϋχει αποκτόςει απϐ 

την ϋρευνα που διεξϊγει όδη απϐ το 2009 πϊνω ςτισ ρωςικϋσ ποικιλύεσ, ιδύωσ 

ϐςον αφορϊ ςτα πειραματικϊ αποτελϋςματα τησ ανταπϐκριςησ των ποικιλιών 

ςτισ εδαφοκλιματικϋσ ςυνθόκεσ τησ Ελλϊδασ, την παραγωγικϐτητα και τισ 

αςθϋνειεσ του φυτοϑ. Παρϊλληλα, το Παν/μιο Θεςςαλύασ ϋχει χρηματοδοτηθεύ 

απϐ την εταιρεύα για την εκπϐνηςη 3 ερευνητικών ςχεδύων πϊνω ςτισ ρωςικϋσ 

ποικιλύεσ, ενώ αξιοποιόθηκε και μεταπτυχιακό εργαςύα που πραγματοποιόθηκε 

με θϋμα τισ ρωςικϋσ ποικιλύεσ του Παν/μιου Θεςςαλύασ. Επύςησ, οι καθηγητϋσ 

του Παν/μύου Θεςςαλύασ(Νϊνοσ, Λϑκασ, Βϋλιοσ, Δαναλϊτοσ)και κυρύωσ ο 

Ηρακλόσ Φαλκύδησ ο οπούοσ εύναι και ςυνεργϊτησ του Γεωπονικοϑ Κϋντρου 

(N.AGRO.S) πρϐςφεραν και ςυνεχύζουν να προςφϋρουν τισ γνώςεισ και τη 

βοόθειϊ τουσ ςε ϐτι χρειϊζεται η Ο.Π. 

Σον Ιοϑλιο του 2016 λόφθηκε η πρώτη παραγωγό ιπποφαοϑσ (μιςϐσ 

τϐνοσ), για την πώληςη τησ οπούασ υπόρξαν δϑο ενδιαφϋρουςεσ προτϊςεισ. Η 
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μύα αφοροϑςε ςτην πώληςη ςε μεταποιητόριο τησ Ρωςύασ, με τισ ςυζητόςεισ να 

ϋχουν γύνει χϊρισ ςτισ γνωριμύεσ που ϋκαναν απϐ τα ταξύδια τουσ εκεύ, και η ϊλλη 

ςτην πώληςη ςε μεγϊλη ελληνικό εταιρεύα τροφύμων. Σελικϊ, η παραγωγό 

πουλόθηκε ςτην εταιρεύα τροφύμων διϐτι επιτεϑχθηκε μύα αρκετϊ υψηλό τιμό 

λϐγω διαφοροπούηςησ του καρποϑ. Με την εν λϐγω εταιρεύα ϋχει κλεύςει 

ςυμφωνύα και για την επϐμενη παραγωγό. κοπϐσ τησ εταιρεύασ εύναι να 

καταψϑξει και να ςυςκευϊςει  το προώϐν(η διαδικαςύα αυτό εύναι γνωςτό με την 

ονομαςύα( "Big Frozen"). 

 Σον Οκτώβριο του 2016, η Ο.Π. Ιπποφαϋσ Ελλϊσ και το Πανεπιςτόμιο 

Θεςςαλύασ ςε ςυνεργαςύα με τον  Moscow Botanical Garden (μϋλοσ τησ Ρωςικόσ 

Ακαδημύασ Επιςτημών) και το M.A. Lisavenko Institute of Siberia, ςτο πλαύςιο 

του αφιερωματικοϑ ϋτουσ Ελλϊδασ- Ρωςύασ, πραγματοπούηςαν ςυνϋδριο ςτην 

Αθόνα με θϋμα «Ανϊπτυξη υνεργαςύασ μεταξϑ Επιςτημονικών Ιδρυμϊτων 

Ελλϊδασ- Ρωςύασ ςτον Αγροτικϐ Σομϋα. Σο Επιτυχημϋνο Πρϐγραμμα του 

Ιπποφαοϑσ». 

 το ςυνϋδριο παρευρϋθηκαν εκπρϐςωποι και απϐ τα τρύα 

πανεπιςτημιακϊ ιδρϑματα καθώσ και απϐ την Ο.Π. Ιπποφαϋσ. υγκεκριμϋνα, απϐ 

το Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ ομιλητόσ όταν ο Καθηγητόσ κ. Γεώργιοσ Νϊνοσ, απϐ 

τον Βοτανικϐ Κόπο Μϐςχασ ο Διευθυντόσ κ. Αλεξϊντερ Ντεμύτοφ, απϐ το 

Λιςαβϋνκο Ινςτιτοϑτο ιβηρύασ ο Διευθυντόσ κ. Γιοϑρι Ζουμπϊρεφ και απϐ την 

Ιπποφαϋσ Ελλϊσ ο Γενικϐσ Διευθυντόσ κ. Νύκοσ Δοϑκασ. 

 Η τοποθϋτηςη των ςυμμετεχϐντων αφοροϑςε τισ μεγϊλεσ προοπτικϋσ 

που ανούγονται ςτη ςυνεργαςύα των δϑο χωρών ςτον αγροτικϐ τομϋα με την 

υπογραφό των μνημονύων ςυνεργαςύασ μεταξϑ των Πανεπιςτημιακών 

ιδρυμϊτων καθώσ και η εφαρμογό των αποτελεςμϊτων ςτην Ελληνικό και 

Ρωςικό αγροτικό ανϊπτυξη δηλαδό ςτουσ ύδιουσ τουσ παραγωγοϑσ. Η όδη 

εφαρμοςμϋνη ςυνεργαςύα ςτην περύπτωςη των ποικιλιών Ιπποφαοϑσ του M.A. 

Lisavenko που εγκαταςτϊθηκαν ςτην Ελλϊδα ςε εκτϊςεισ 1.200 ςτρεμμϊτων 

απϐ 90 καλλιεργητϋσ τησ Ομϊδασ Παραγωγών και η ςυμβολό τησ ϋρευνασ ςτα 

μοναδικϊ αποτελϋςματα προςαρμογόσ αποτελεύ οδηγϐ για τη ςυνϋχεια. Η 

ανταλλαγό τησ γνώςησ και τησ τεχνογνωςύασ αυτόσ οδόγηςε ςτην φετινό 

πρώτη παραγωγό Ιπποφαοϑσ ςτην Ελλϊδα. 
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 Tα αποτελϋςματα τησ παραγωγόσ Ιπποφαοϑσ απϐ την ομϊδα 

παραγωγών Ιπποφαϋσ Ελλϊσ ϋχουν χαρακτηριςτεύ απϐ τουσ ειδικοϑσ ωσ 

μοναδικϊ ςτην παγκϐςμια αγορϊ. Η υψηλό προςαρμοςτικϐτητα, η παραγωγό 

μοναδικοϑ ςε ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ καρποϑ και η πρωιμϐτητα τησ 

παραγωγόσ ςυνδυϊζονται με το εξαιρετικϊ χαμηλϐ κϐςτοσ παραγωγόσ και 

δύνουν τερϊςτια προοπτικό κερδοφορύασ. 

 ημειώνεται ϐτι ο Παγκϐςμιοσ Οργανιςμϐσ Ιπποφαοϑσ (ISA) ανϋθεςε 

ςτην Ομϊδα Παραγωγών Ιπποφαϋσ Α.Ε. την διοργϊνωςη του Παγκϐςμιου 

υνεδρύου Ιπποφαοϑσ ςτην Ελλϊδα το 2020. 

 Παρϊλληλα, το 2015 πραγματοποιεύται η ολοκλόρωςη των υπϐλοιπων 

νομικών δομών ϐπωσ η Α.Ε. και η ForAgroSales. 

Σα μελλοντικϊ  ςχϋδια τησ Ο.Π. εύναι: α)η καταςκευό του πρώτου 

εργοςταςύου μεταπούηςησ Ιπποφαοϑσ υψηλόσ τεχνολογύασ ςτην Ελλϊδα για το 

οπούο ϋχει καταρτιςτεύ Business Plan και η χρηματοδϐτηςη του θα γύνει εύτε απϐ 

εξωτερικϐ επενδυτό(αυτό τη ςτιγμό υπϊρχουν τρεύσ ενδιαφερϐμενοι) και η 

Ομϊδα θα ςυμμετϋχει με 20% - 30%(Πρϐγραμμα ΕΠΑ ό Αναπτυξιακϐ Νϐμο), 

εύτε απϐ την χρηματοδϐτηςη τησ Ο.Π. απϐ το ΠΑΑ, β) η εξϊπλωςη καλλιϋργειασ 

και η δημιουργύα υποδομών ςε ϊλλεσ χώρεσ (ΠΓΔΜ, Ιταλύα, Ιςπανύα) και γ) η 

αλλαγό του ςυςτόματοσ καλλιϋργειασ απϐ ςϑςτημα ολοκληρωμϋνησ διαχεύριςησ 

ςε βιολογικό καλλιϋργεια. 

Η Ομϊδα Παραγωγών Ιπποφαϋσ Ελλϊσ Α.Ε. ακολουθεύ μύα ςτρατηγικό η 

οπούα εύναι η εξόσ: καταρτύζει  Business Plan για κϊθε καλλιϋργεια και 

καλλιεργητό. Πριν την ϋνταξη ςτην Ο.Π. γύνεται αξιολϐγηςη του κϊθε 

καλλιεργητό. «Αποτυχημϋνοσ» καλλιεργητόσ θεωρεύται αυτϐσ που εγκαταλεύπει 

τα κτόματα του γεγονϐσ που ςυνεπϊγεται κϐςτοσ για την Ομϊδα Παραγωγών 

ενώ επιτυχημϋνοσ θεωρεύται αυτϐσ που αποκομύζει κϋρδοσ απϐ την καλλιϋργεια 

γεγονϐσ που ςυνεπϊγεται τη μακροχρϐνια επιβύωςη ϐλησ τησ αλυςύδασ. 

Αυτό τη ςτιγμό, ςτην Ομϊδα Παραγωγών Ιπποφαϋσ Ελλϊσ Α.Ε. 

ςυμμετϋχουν 90 παραγωγού, εκ των οπούων οι 2 εύναι με ςυμβολαιακό ςχϋςη, 

που καλλιεργοϑν, ϐπωσ προαναφϋρθηκε, 1200 ςτρϋμματα ρωςικών ποικιλιών 

ιπποφαοϑσ χωρύσ αγκϊθια. Όλοι τουσ εύναι καλλιεργητϋσ ιπποφαοϑσ, αλλϊ 
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προϋρχονται απϐ διαφορετικϊ επαγγελματικϊ υπϐβαθρα (δημϐςιοι υπϊλληλοι, 

ελεϑθεροι επαγγελματύεσ, επαγγελματύεσ γεωργού, κ.λπ.). Για την προςϋλκυςη 

καλλιεργητών – μελών πραγματοποιόθηκαν και ςυνεχύζουν να 

πραγματοποιοϑνται πολλϋσ ενημερωτικϋσ ημερύδεσ ςε ϐλη την χώρα. 

υγκεκριμϋνα, το 2012 πραγματοποιόθηκαν περιςςϐτερεσ απϐ 15 ενημερωτικϋσ 

ημερύδεσ με θϋμα την καλλιϋργεια και τη διαχεύριςη του ρωςικοϑ ιπποφαοϑσ 

ςτην Ελλϊδα. Βϋβαια, ςτην προςϋλκυςη των καλλιεργητών, ρϐλο ϋπαιξε και το 

internet με τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ αλλϊ και οι εφημερύδεσ. Αρχικϊ, η 

Ο.Π. το 2012 ξεκύνηςε με μϐλισ 18 ϊτομα, τα οπούα ςταδιακϊ αυξόθηκαν ςε 65 

(2014)και πλϋον εύναι 90(2016). τουσ πρώτουσ 80 παραγωγοϑσ η εύςοδοσ ςτην 

Ο.Π. ϋγινε δωρεϊν καθώσ ςτϐχοσ  όταν να βοηθηθοϑν οι παραγωγού να 

ξεκινόςουν. όμερα, η εύςοδοσ ςτην Ομϊδα Παραγωγών γύνεται ϋναντι 400 

Ευρώ/ςτρ. το οπούο ενδϋχεται να αυξηθεύ ενώ ςτουσ ενδιαφερϐμενουσ δύνεται 

και η δυνατϐτητα τησ ςυμβολαιακόσ καλλιϋργειασ, χωρύσ ελϊχιςτη 

εγκατϊςταςη, με διαςφαλιςμϋνη την απορρϐφηςη τησ παραγωγόσ ςε τιμό 

απϐλυτα ςυνδεδεμϋνη με την τιμό πώληςησ τησ Ομϊδασ. 

Όςον αφορϊ τη ςχϋςη μεταξϑ των 3 εταιρειών, αυτό ϋχει ωσ εξόσ: Η 

Ομϊδα Παραγωγών εύναι ο κϑριοσ ϊξονασ ενώ οι ϊλλεσ 2 εταιρεύεσ εύναι 

υπεϑθυνεσ για την υποςτόριξη τησ Ο.Π. Υυςικϊ, οι ϊλλεσ 2 εταιρεύεσ ϋχουν και 

τισ δικϋσ τουσ δραςτηριϐτητεσ. υγκεκριμϋνα, η εταιρεύα N.AGRO.Sπαρϋχει 

ολοκληρωμϋνη τεχνικό υποςτόριξη: 

 την προμόθεια πιςτοποιημϋνων ποικιλιών ιπποφαοϑσ του 

Lisavenko Institute 

 το ςχεδιαςμϐ του οπωρώνα (αποςτϊςεισ φϑτευςησ, διϊταξη 

επικονιαςτών, ςυςτόματοσ ϊρδευςησ, λύπανςη, φυτοπροςταςύα, 

προετοιμαςύα εδϊφουσ) 

 την εγκατϊςταςη του οπωρώνα υπϐ την επύβλεψη 

εξειδικευμϋνων γεωπϐνων 

 τισ καλλιεργητικϋσ φροντύδεσ (φυτοπροςταςύα, λύπανςη, 

ζιζανιοκτονύα, ϊρδευςη, κλϊδεμα) 

 τη ςυλλογό του καρποϑ 
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Η υποςτόριξη γύνεται απϐ τουσ εξειδικευμϋνουσ επιςτόμονεσ του γεωπονικοϑ 

κϋντρου με επιςκϋψεισ και βόμα προσ βόμα ςυμβουλϋσ ςτην καλλιϋργεια ςε 

ςυνεργαςύα με τη χολό Γεωπονικών Επιςτημών του Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ 

και του Lisavenko Institute, καθώσ και με τη χρόςη λογιςμικοϑGIS ςτο οπούο 

εντϊςςονται οι ςυνεργαζϐμενοι παραγωγού. 

 Όςον δε αφορϊ ςτην εταιρεύα ForAgroSales, αυτό εύναι υπεϑθυνη για την 

ανϊλυςη τησ παγκϐςμιασ αγορϊσ, τη διαπραγμϊτευςη και πώληςη των 

προώϐντων Ιπποφαοϑσ αλλϊ και ϊλλων γεωργικών προώϐντων, τη ςϑναψη 

ςυμφωνιών με εταιρεύεσ του εςωτερικοϑ και εξωτερικοϑ για την απορρϐφηςη 

των προώϐντων και των παραγώγων τουσ και τη ςτρατηγικό διαχεύριςη τησ 

Ομϊδασ Παραγωγών. 

 

Παρϊ την οικονομικό κρύςη, για το κϐςτοσ εγκατϊςταςησ των εταιρειών 

χρηςιμοποιόθηκαν ιδύα κεφϊλαια και η ρευςτϐτητα απϐ την αγοροπωληςύα των 

δενδρυλλύων. Υυςικϊ το οικονομικϐ περιβϊλλον τησ χώρασ δεν θα μποροϑςε να 

μην ϋχει επηρεϊςει αρνητικϊ την Ο.Π. δημιουργώντασ προβλόματα, ςτα οπούα 

ευτυχώσ την λϑςη ϋδωςαν επενδυτϋσ που αγϐραςαν ποςοςτϊ των εταιρειών 

αλλϊ και φύλοι που δϊνειςαν κϊποια χρόματα. 

Απϐ τη μύα πλευρϊ, παρϊ τα ϐςα προςφϋρει η Ο.Π. ϐπωσ για παρϊδειγμα, 

νϋεσ βιώςιμεσ καλλιϋργειεσ, διαςφϊλιςη των παραγωγών και μακροχρϐνια 

επιτυχύα χϊρισ την ςχϋςη win-win, η οικονομικό κατϊςταςη τησ χώρασ ϋχει 

επηρεϊςει το επενδυτικϐ ενδιαφϋρον των καλλιεργητών. ϑμφωνα με τον Νύκο 

Δοϑκα, "ο γεωργϐσ καλλιεργεύ παραδειγματικϊ, δηλαδό θϋλει να δει τα 

αποτελϋςματα πρώτα(πϐςη θα εύναι η παραγωγό, πϐςο θα πουληθεύ, ποιο θα 

εύναι το κϋρδοσ, κλπ)." 

Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, ςτην περύοδο τησ οικονομικόσ κρύςησ, η Ομϊδα 

Παραγωγών αποτελεύ για την τοπικό κοινωνύα μια επϋνδυςη που εκτϐσ απϐ τισ 

πολϑ καλϋσ προοπτικϋσ που δύνει ςτουσ παραγωγοϑσ, οι οπούεσ ενδϋχεται να 

αυξηθοϑν ςημαντικϊ ςτο μϋλλον με την δημιουργύα του εργοςταςύου 

μεταπούηςησ, προςφϋρει αρκετϋσ θϋςεισ εργαςύασ(εργατικϊ, ςυλλογό, κλπ.). 
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Όςο για τουσ ανταγωνιςτϋσ, υπϊρχουν διϊφοροι ςυνεταιριςμού που 

καλλιεργοϑν ιπποφαϋσ ςτην Ελλϊδα με μϐνη αλλϊ ςημαντικό διαφορϊ την 

καλλιεργοϑμενη ποικιλύα. Η Ο.Π. Ιπποφαϋσ Ελλϊσ φϋρει το ανταγωνιςτικϐ 

πλεονϋκτημα τησ ρωςικόσ ποικιλύασ που καλλιεργεύ μϐνο η ύδια και ϐπωσ 

προαναφϋρθηκε δε φϋρει αγκϊθια και ϋχει μεγαλϑτερο και ποιοτικϊ ανώτερο 

καρπϐ. 

Η Ο.Π. Ιπποφαϋσ Ελλϊσ αποτελεύ ςτισ μϋρεσ μασ ϋνα καλϐ παρϊδειγμα 

ςυνεργαςύασ, ςκληρόσ δουλειϊσ και θϋληςησ, αποδεικνϑοντασ ϋτςι ϐτι η 

οικονομικό κρύςη δεν αποτελεύ απαραύτητα οϑτε αποθαρρυντικϐ παρϊγοντα ωσ 

προσ την απϐφαςη για επενδϑςεισ οϑτε παρϊγοντα αποτυχύασ. Αντύθετα, τϋτοιεσ 

πρωτοβουλύεσ ςτην πρωτογενό παραγωγό εύναι ςημαντικϋσ για την ανϊκαμψη 

τησ εθνικόσ οικονομύασ και διαμορφώνουν τον οδικϐ χϊρτη για την περαιτϋρω 

ςυνεργαςύα των δϑο χωρών ςτον αγροτικϐ τομϋα. 
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Εικϐνα 10: Ιοϑνιοσ 2016 - υλλογό Ιπποφαοϑσ χωρύσ Αγκϊθια απϐ την Ο.Π. 

Ιπποφαϋσ Ελλϊσ: 

 

Πηγό: Ιπποφαϋσ Ελλϊσ Α.Ε. 
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3.6 πεύρα Καινοτομύασ 

 

τγθξγθ

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΙΠΠΟΦΑΕ ΕΛΛΑ Α.Ε.

2008: Ρ Οίκοσ Δοφκασ ανακάλυψε και δοκίμαςε για
πρϊτθ φορά ιπποφαζσ

2012: Φα 2 αδζρφια και ο Μόκκινοσ Μϊςτασ(γεωπόνοσ) ξεκίνθςαν τθ
δθμιουργία του Γεωπονικοφ Μζντρου και τθσ Ρμάδασ Σαραγωγϊν(
άτυπα) (18 άτομα )

2012: Υυνεργαςία-ςυμφωνία με LISAVENKO

2009: υηθτιςεισ- αποφάςεισ του Οίκου και Νευτζρθ Δοφκα για εναςχόλθςθ με
τθν καλλιζργεια ιπποφαοφσ
2010: Φα 2 αδζρφια ζμακαν ότι καλλιεργείται ςτθν Ελλάδα (Ο. Σζλλασ ) από
φυτωριοφχουσ
2011: Μαλλιζργεια 15 ςτρ. ιπποφαοφσ με αγκάκια (Άγιοι Θεόδωροι Μαρδίτςασ)

Οκτώβρθσ 2016: Διοργάνωςθ Υυνεδρίου ςτθν Ακινα 
( Ελλάδα – Τωςία)

2012: Εγκατάςταςθ 200ςτρ. Ιπποφαοφσ χωρίσ αγκάκια

2012: Υυνεργαςία με ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, Σαν/μιο Θεςςαλίασ
(χρθματοδότθςθ για πραγματοποίθςθ ζρευνασ), Σαν/μιο
LOMONOSOV και Βοτανικό κιπο Ξόςχασ

2016: Ρ.Σ. με 90 καλλιεργθτζσ και 1200 ςτρ. ιπποφαζσ
2015-2016: Αγορά ποςοςτϊν των εταιρειϊν από επενδυτζσ
και δανειςμόσ χρθμάτων από φίλουσ
2014: Αφξθςθ καλλιεργθτϊν από 18 ςε 65 και ςτρεμμάτων
από 400 ςε 800
2013: Αφξθςθ ςτρεμμάτων από 200 ςε 400

2012-2016: Ενθμερωτικζσ θμερίδεσ για γεωργοφσ και
απόκτθςθ γνϊςεων των γεωπόνων για το φυτό

Notes
Support: Red 
Actors: Green

Ιοφλιοσ 2016: 1θ Σαραγωγι φζτοσ (μιςόσ τόνοσ), πουλικθκε ςε μεγάλθ
εταιρεία τροφίμων.
2015: Ρλοκλιρωςθ νομικϊν δομϊν του Γεωπονικοφ κζντρου, τθσ
Ρμάδασ Σαραγωγϊν και δθμιουργία τθσ ForAgroSales
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3.7 Πύνακασ Δρώντων και Δρϊςεων 

YEAR 3 Φίλοι Μζλθ LISAVENKO ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ

Εξωτερικοί ςυνεργάτεσ 

(επενδυτζσ)

ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ
2008

Ρ Οίκοσ Δοφκασ ψάχνοντασ για υγιεινζσ τροφζσ ανακάλυψε 

και δοκίμαςε για πρϊτθ φορά το ιπποφαζσ

2009

Ρ Οίκοσ και ο Νευτζρθσ Δοφκασ (αδζρφια) αποφάςιςαν ότι 

κζλουν να αςχολθκοφν με τθν καλλιζργεια του ιπποφαοφσ

Ζρευνα ρωςικϊν ποικιλιϊν 

ιπποφαοφσ

2010

Φα 2 αδζρφια ζμακαν ότι ιδθ καλλιεργείται ιπποφαζσ ςτθν 

Ελλάδα (Ο.Σζλλασ) από φυτωριοφχουσ

2011

Εγκατάςταςθ  15 ςτρ, ιπποφαόυσ με αγκάκια ςτουσ Αγίουσ 

Θεοδϊρουσ(Μαρδίτςα)

2012

Ρ Οίκοσ και Νευτζρθσ Δοφκασ και ο Μόκκινοσ Μϊςτασ 

(γεωπόνοσ) ξεκίνθςαν τθ δθμιουργία του Γεωπονικοφ Μζντρου 

και τθσ Ρμάδασ Σαραγωγϊν (άτυπα)

Ρ κακθγθτισ Χαλκίδθσ είναι 

ςυνεργάτθσ του Γεωπονικοφ 

Μζντρου

2012

Θμερίδεσ Ενθμζρωςθσ ςε όλθ τθν Ελλάδα ςχετικά με τθν 

καλλιζργεια και τισ ιδιότθτεσ του ιπποφαοφσ

Πεκινά θ δθμιουργία τθσ Ρμάδασ 

Σαραγωγϊν με 18 άτομα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ
2012

Υυμφωνία με LISAVENKO για επίςθμθ αντιπροςϊπευςθ των 

ρϊςικων ποικιλιϊν χωρίσ αγκάκια ςτθν Ελλάδα Σαροχι γνϊςεων και τεχνογνωςίασ 

Σραγματοποιεί ζρευνεσ για τισ 

ρωςικζσ ποικιλίεσ με χρθματοδότθςθ 

από τθν εταιρεία

2012

Πεκινά θ καλλιζργεια. Εγκατάςταςθ 200 ςτρ. Τωςικϊν 

ποικιλιϊν χωρίσ αγκάκια

Σαροχι πλθροφοριϊν για το 

φυτό ςχετικά με αςκζνειεσ, 

παραγωγι, ανταπόκριςθ ςτισ 

εδαφοκλιματικζσ ςυνκικεσ 

τθσ Ελλάδασ

2013 Αφξθςθ ςτρεμμάτων από 200 ςε 400 ςε όλθ τθν Ελλάδα  

2014 Αφξθςθ ςτρεμμάτων από 400 ςε 800 ςε όλθ τθν Ελλάδα 

Αφξθςθ  καλλιεργθτϊν από 18 ςε 

65

2015-2016 Αφξθςθ ςτρεμμάτων από 800 ςε 1200 ςε όλθ τθν Ελλάδα Ρμάδα Σαραγωγϊν με  90 άτομα

Επενδυτζσ αγόραςαν ποςοςτά 

των εταιρειϊν και φίλοι 

χρθματοδότεσ δάνειςαν 

χριματα

2012-2016

Απόκτθςθ εμπειρίασ των γεωπόνων και πραγματοποίθςθ 

ενθμερωτικϊν θμερίδων ςε όλθ τθν Ελλάδα ςχετικά με τθν 

καλλιζργεια του ιπποφαοφσ 

Σαροχι αποτελεςμάτων και λοιπϊν 

πλθροφοριϊν ςχετικά με το φυτό

2015

Φο Γεωπονικό κζντρο και θ Ρμάδα Σαραγωγϊν αποκτoφν  

νομικι μορφι - δθμιουργία τθσ εταιρείασ ForAgroSales

Ιοφλιοσ 

2016

1θ Σαραγωγι (μιςόσ τόνοσ) - πϊλθςθ ςε μεγάλθ εταιρεία 

τροφίμων

ΔΙΑΔΟΗ
Οκτώβρθσ 

2016 Διοργάνωςθ Υυνεδρίου ςτθν Ακινα (Ελλάδα - Τωςία)

Υυνεργαςία για Υυνζδριο με Ρ.Σ και 

Σαν/μιο Θεςςαλίασ

Υυνεργαςία για Υυνζδριο με Ρ.Σ και 

Σαν/μιο Θεςςαλίασ

ΕΔΡΑΙΩΗ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ

MAIN ACTORS ENABLING ACTORS AND ENVIRONMENT

PHASE

Ομάδα Παραγωγών Ιπποφαζσ Ελλάσ

ΕΜΠΝΕΤΗ

ΧΕΔΙΑΜΟ
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3.8 ΠΡΟΪΟΝ 

Ιπποφαϋσ 
 

3.8.1Ιςτορικό 
 

Αν και ςτη ςϑγχρονη Ελλϊδα το ιπποφαϋσ χρηςιμοποιεύται τα τελευταύα 

χρϐνια, ςτην αρχαιϐτητα η χρόςη του όταν πολϑ διαδεδομϋνη. χετικϋσ 

αναφορϋσ υπϊρχουν ςε κεύμενα του Θεϐφραςτου, μαθητό του Αριςτοτϋλη, αλλϊ 

κυρύωσ του Διοςκουρύδη, του πατϋρα τησ Υαρμακολογύασ. Σο ϐνομϊ του το 

οφεύλει  ςτα ςτρατεϑματα του Μεγϊλου Αλεξϊνδρου, ϐπου παρατόρηςαν ϐτι τα 

ϊρρωςτα και τραυματιςμϋνα ϊλογα που ϋτρωγαν τα φϑλλα και τουσ καρποϑσ 

του φυτοϑ ανϊρρωναν γρηγορϐτερα, αποκτοϑςαν περιςςϐτερη δϑναμη, ενώ το 

τρύχωμϊ τουσ δυνϊμωνε και γινϐταν πιο λαμπερϐ. Η ονομαςύα ςτα λατινικϊ του 

γϋνουσ Hippophae προϋρχεται απϐ τισ λϋξεισ ύπποσ<ύππ(ο)- (ϊλογο) + -φαϋσ, 

ουδ. του -φαόσ<φϊοσ (φωσ, λϊμψη), που ςημαύνει φωτεινϐ, λαμπερϐ ϊλογο6. 

 

Εικϐνα 11. Ο Μϋγασ Αλϋξανδροσ ςτον οπούο οφεύλει το ιπποφαϋσ την ονομαςύα του 

 

3.8.2 Περιγραφό - Βοτανικϊ Φαρακτηριςτικϊ 
 

Σο ιπποφαϋσ αποτελεύ ϋναν ανθεκτικϐ, φυλλοβϐλο και ακανθωτϐ θϊμνο, 

που ανόκει ςτην οικογϋνεια των Ελαιαγνοειδών, με ϑψοσ που φτϊνει τα 2-4 

μϋτρα. Σο φυτϐ αυτϐ αναπτϑςςεται ςε ϋνα ευρϑ πεδύο ϐςον αφορϊ το ρΗ του 

εδϊφουσ, που κυμαύνεται απϐ ρΗ 5 μϋχρι 8, με ϊριςτο 6,5-7,5 αλλϊ και ςε 

                                                           
6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%AD%CF%82 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%AD%CF%82


74 
 

παραθαλϊςςιεσ περιοχϋσ με πολϑ μεγϊλη αλατϐτητα. Εύναι φυτϐ δύοικο, 

υπϊρχουν δηλαδό φυτϊ που φϋρουν μϐνο αρςενικϊ ϊνθη και φυτϊ που φϋρουν 

μϐνο θηλυκϊ ενώ οι διαφορϋσ μεταξϑ των φυτών γύνονται εμφανεύσ μϐνο κατϊ 

τη περύοδο τησ ϋκπτυξησ των οφθαλμών (εύτε μικτού, εύτε βλαςτοφϐροι) και ϐχι 

ςε επύπεδο ςπϐρου. Οι βλαςτοφϐροι οφθαλμού αναπτϑςςονται ςτα φυτϊ τα 

οπούα δεν ϋχουν ειςϋλθει ςτην καρποφορύα, ενώ οι μικτού οφθαλμού 

ςχηματύζονται ςε παραγωγικϊ φυτϊ. Οι τελευταύοι εύναι μεγαλϑτεροι ςτα 

αρςενικϊ φυτϊ, προεξϋχουν περιςςϐτερο και καλϑπτονται απϐ 6 βρϊκτια 

φϑλλα. τα θηλυκϊ φυτϊ αντύςτοιχα, οι οφθαλμού εύναι μικρϐτεροι, πιο 

επιμόκεισ, προεξϋχουν λιγϐτερο απϐ τουσ βλαςτοϑσ και καλϑπτονται μϐνο απϐ 2 

βρϊκτια φϑλλα. Η ϊνθηςη γύνεται τϋλη Απρύλη με μϋςα Μϊιου. Σα αρςενικϊ 

φυτϊ ϋχουν απϋταλα καφϋ ϊνθη με 4-6 ςτόμονεσ ςτουσ οπούουσ ςχηματύζεται η 

γϑρη προσ γονιμοπούηςη με τη βοόθεια του αϋρα (ανεμϐφιλο ό ανεμϐγαμο 

φυτϐ). Αντύςτοιχα, τα θηλυκϊ παρϊγουν πορτοκαλοκύτρινουσ ςαρκώδεισ 

καρποϑσ που περιϋχουν ςπϐρουσ με διϊμετρο 6–9 mm, μαλακοϑσ, χυμώδεισ και 

πλοϑςιουσ ςε ϋλαια. Σο ςχόμα και το χρώμα του καρποϑ ποικύλει απϐ το 

ωοειδϋσ, το κυλινδρικϐ ϋωσ το ςφαιρικϐ και απϐ το κύτρινο μϋχρι το κϐκκινο 

(ανϊλογα με την ωριμϐτητα του) ϐπωσ επύςησ και το βϊροσ των 100 καρπών 

ποικύλει μεταξϑ 40-60 gr. Οι καρπού ωριμϊζουν περύπου 100 ημϋρεσ απϐ την 

ημερομηνύα που θα γύνει η επικονύαςη. Σα φϑλλα εύναι εναλλαςςϐμενα, ςτενϊ 

και λογχοειδό, με αργυρϐ -πρϊςινο χρώμα(μοιϊζουν με εκεύνα τησ ιτιϊσ), μόκουσ 

3-8 cm και πλϊτουσ λιγϐτερο απϐ 7 mm7. 

 Σο πιο διαδεδομϋνο  εύδοσ  εύναι το Ιπποφαϋσ το ραμνοειδϋσ (Hippophae 

rhamnoides), με ϋνα ευρϑ φϊςμα εξϊπλωςησ απϐ τισ Ατλαντικϋσ ακτϋσ τησ 

Ευρώπησ ϋωσ τη βορειοδυτικό Κύνα. 

 

                                                           
7
http://hippophae.net/index.php/super-foods/hippophaes 

http://hippophae.net/index.php/super-foods/hippophaes
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3.8.3 Καλλιϋργεια Ιπποφαούσ 

 

 Σο ιπποφαϋσ εύναι εύδοσ που προςαρμϐζεται πολϑ καλϊ ςτισ αντιξοϐτητεσ 

του κλύματοσ και μπορεύ να ανεχθεύ θερμοκραςύεσ απϐ -43οCμϋχρι +40οC. Αν και 

αντϋχει ςτην ξηραςύα, η αφθονύα των βροχοπτώςεων ευνοεύ την παραγωγό 

καρπών. Σο ιπποφαϋσ πρϋπει να φυτεϑεται ςε περιοχϋσ που η ετόςια 

βροχϐπτωςη ξεπερνϊ τα 400mm.(Ροϑςςοσ Πϋτροσ) 

 το φυςικϐ του περιβϊλλον, το ιπποφαϋσ ςυνόθωσ φϑεται ςε πλαγιϋσ, ό 

ςτισ ϐχθεσ ρυακιών και κατϊ μόκοσ των ακτών, ενώ μπορεύ να αναπτυχθεύ ςε 

ϋνα μεγϊλο εϑροσ εδαφών. Σο φυτϐ αυτϐ  προςαρμϐζεται και μπορεύ να 

αναπτυχθεύ ακϐμη και ςε οριακϊ εδϊφη ϐπωσ εύναι τα χαλικώδη εδϊφη ό τα 

αμμώδη που εύναι φτωχϊ ςε θρεπτικϋσ ουςύεσ και τα οπούα ϋχουν μικρό 

δυνατϐτητα ςυγκρϊτηςησ του ϑδατοσ, ςε αντύθεςη με τα περιςςϐτερα 

καλλιεργοϑμενα φυτϊ. τισ περιοχϋσ αυτϋσ η προςθόκη λιπαςμϊτων, κυρύωσ 

φωςφορικών, κατϊ τη φϑτευςη και η ϊρδευςη κατϊ τη διϊρκεια τησ 

καρποφορύασ μποροϑν να εύναι αποτελεςματικού παρϊγοντεσ και να αυξόςουν 

την παραγωγό. 

 Οι καλλιεργητικϋσ τεχνικϋσ που ευνοοϑν τη διατόρηςη τησ υγραςύασ του 

εδϊφουσ και περιορύζουν τισ απώλειεσ του εύναι αρκετϋσ. Μύα απϐ αυτϋσ τισ 

τεχνικϋσ εύναι εκεύνη, τησ κϊλυψησ τησ επιφϊνειασ του εδϊφουσ (εδαφοκϊλυψη) 

με πλαςτικϐ ό με ϊλλα μϋςα επϊνω ςτισ γραμμϋσ φυτεϑςεωσ. Παρϊ το ϐτι το 

φυτϐ αυτϐ εύναι ανθεκτικϐ ςτην ξηραςύα, τα δϑο πρώτα χρϐνια τουλϊχιςτον 

μετϊ την φϑτευςη πρϋπει να ποτύζεται τακτικϊ. 
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 Οι αποςτϊςεισ των γραμμών φυτεϑςεωσ εύναι 3,5-4,5 μ ενώ οι 

αποςτϊςεισ των φυτών επϊνω ςε κϊθε γραμμό εύναι 1,5-2 μ. Μια αναλογύα 

αρςενικών φυτών ςτο ϑψοσ του 8-10% του ςυνολικοϑ αριθμοϑ των δϋνδρων, 

εξαςφαλύζει την ομαλό γονιμοπούηςη8. 

 Σο ιπποφαϋσ, ϋχει πολϑ μικρϐτερεσ ανϊγκεσ ςε ϊζωτο, ςε φωςφϐρο και 

ςε κϊλιο, απϐ τα ϊλλα καλλιεργοϑμενα δϋνδρα. υνιςτϊται μύα λύπανςη με 50-60 

kg /ςτρυπερφωςφορικϐ το οπούο πρϋπει να ενςωματώνεται ςτο ϋδαφοσ κατϊ 

την προετοιμαςύα τησ φϑτευςησ, ϐπωσ και μύα ποςϐτητα 2-2,5 τϐνουσ / ςτρϋμμα 

με κοπριϊ. 

το ιπποφαϋσ διακρύνονται δϑο εύδη κλαδϋματοσ : 

 Σο κλϊδεμα ςχηματιςμοϑ 

  Αυτϐ το κλϊδεμα, αποςκοπεύ ςτον τελικϐ ςχηματιςμϐ του μεγϋθουσ και 

του ςχόματοσ του θϊμνου για τα επϐμενα χρϐνια τησ παραγωγικόσ ζωόσ του. 

 Σο κλϊδεμα καρποφορύασ 

 Πρϋπει να γύνεται κϊθε χρϐνο, και ϋχει ςτϐχο την ανϊπτυξη 

ικανοποιητικόσ παραγωγόσ καρπών κϊθε χρϐνο. 

α) Σο κλϊδεμα ςχηματιςμοϑ 

Δϑο τρϐποι κλαδϋματοσ ςχηματιςμοϑ μποροϑν να εφαρμοςτοϑν ςτο ιπποφαϋσ 

ώςτε να δημιουργηθεύ ϋνα δϋνδρο με ϋνα κεντρικϐ ελαφρϊ τροποποιημϋνο 

ϊξονα ό ϋνα δϋνδρο με κυπελλοειδό μορφό. 

β)Σο κλϊδεμα καρποφορύασ 

Σο ιπποφαϋσ ςυνόθωσ φθϊνει ςε ϑψοσ 2-3m ςε ηλικύα 4 ετών. την ηλικύα αυτό 

ςχηματύζεται ο κϑριοσ κορμϐσ και οι βραχύονεσ του θϊμνου ο οπούοσ πρϋπει κϊθε 

χρϐνο να καθαρύζεται απϐ τουσ πλϊγιουσ βλαςτοϑσ που φϑονται απϐ τη βϊςη 

του αλλϊ και αυτοϑσ που εύναι ςτο εςωτερικϐ του κυπϋλλου. Σα βλαςτϊρια που 

ϋχουν μεγϊλο μόκοσ πρϋπει να κορυφολογοϑνται ώςτε να ευνοεύται η ανϊπτυξη 

                                                           
8
http://hippophae.net/index.php/super-foods/hippophaes 

http://hippophae.net/index.php/super-foods/hippophaes


77 
 

πλϊγιων βλαςτών. Επύςησ μετϊ απϐ 3-4 χρϐνια θα πρϋπει ςταδιακϊ να 

ανανεώνονται οι καρποφϐροι βλαςτού ώςτε να διατηροϑνται τα φυτϊ για πολλϊ 

χρϐνια παραγωγικϊ. 

Σα μϋτρα που εφαρμϐζονται για την καταπολϋμηςη των ζιζανύων εύναι τα εξόσ: 

 Φρόςη κατϊλληλησ εδαφοκϊλυψησ 

 Κατϊλληλη μηχανικό κατεργαςύα του εδϊφουσ μετϊ τη φϑτευςη των 

δενδρυλλύων. 

 Φρόςη εγκεκριμϋνων  ζιζανιοκτϐνων(ανϊλογα  το εύδοσ των ζιζανύων) 

Σα φυτϊ που καλλιεργοϑνται ςυςτηματικϊ πρϋπει να εύναι πιςτοποιημϋνα, να 

προϋρχονται απϐ μοςχεϑματα και απϐ γνωςτϋσ ποικιλύεσ. 

 Οι καρπού του ιπποφαοϑσ ςυγκομύζονται ςχετικϊ δϑςκολα επειδό οι 

μύςχοι τουσ εύναι πολϑ μικρού με αποτϋλεςμα να παραμϋνουν ςταθερϊ 

προςκολλημϋνοι ςτουσ βλαςτοϑσ. Επύςησ ςτισ περιςςϐτερεσ των ποικιλιών του 

ιπποφαοϑσ, οι βλαςτού φϋρουν μακριϊ αγκϊθια πρϊγμα που δυςκολεϑει τη 

ςυγκομιδό των καρπών με τα χϋρια. Αν ςε αυτϐ προςθϋςουμε, το μικρϐ μϋγεθοσ 

των καρπών και την ευαιςθηςύα που παρουςιϊζουν ςτην πύεςη των χεριών, τϐτε 

πολϑ εϑκολα ςυμπεραύνουμε ϐτι, η μηχανικό ςυγκομιδό αποτελεύ μύα 

αναγκαιϐτητα για εκεύνον που θϋλει να εκμεταλλευθεύ οικονομικϊ την 

καλλιϋργεια του ιπποφαοϑσ. 

Οι κυριϐτερεσ μϋθοδοι μηχανικόσ ςυγκομιδόσ εύναι οι εξόσ: 

α) Η γερμανικό μϋθοδοσ 

 Η μϋθοδοσ αυτό ςυνύςταται ςτην αποκοπό των καρποφϐρων κλϊδων. Η 

μϋθοδοσ αυτό, ϋχει τα μειονεκτόματα ϐτι, επειδό το φυτϐ δεν καρποφορεύ ςτην 

ετόςια βλϊςτηςη, ϋχουμε ςυγκομιδό καρπών κϊθε δϑο χρϐνια και ϐτι γύνεται 

ιςχυρϐ κλϊδεμα των βλαςτών μϋςα ςτο καλοκαύρι, δηλαδό ςε ακατϊλληλη 

εποχό. Δεν εύναι κατϊλληλη μϋθοδοσ για το κλύμα τησ χώρασ μασ. 

β) Η μϋθοδοσ τησ δϐνηςησ των βλαςτών του φυτοϑ 
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 Η μϋθοδοσ ςυνύςταται ςτην εφαρμογό ςτον κορμϐ ό ςτα κλαδιϊ του 

δϋνδρου μύασ δϐνηςησ με τη βοόθεια ενϐσ κατϊλληλου μηχανιςμοϑ. Με αυτό την 

μϋθοδο ϋχουμε παραγωγό καρπών κϊθε χρϐνο. 

γ) Με ϋνα μηχϊνημα απορρϐφηςησ των καρπών 

 Σο μηχϊνημα αυτϐ λειτουργεύ ϐπωσ η ηλεκτρικό ςκοϑπα. υνδϋεται με το 

τρακτϋρ απϐ ϐπου παύρνει την κύνηςη, ενώ φϋρει 2 – 12 φυςοϑνεσ με τισ οπούεσ 

απορροφώνται οι καρπού. Εύναι η καλϑτερη μϋθοδοσ9. 

την περύπτωςη που οι ποικιλύεσ ιπποφαοϑσ δε φϋρουν αγκϊθια(ρώςικεσ 

ποικιλύεσ), η ςυλλογό του καρποϑ γύνεται χειρωνακτικϊ με ικανϐτητα ςυλλογόσ 

ςτισ Ρώςικεσ ποικιλύεσ 150-200 κιλϊ ο εργϊτησ ςε 8 ώρεσ10. 

3.8.4 Ποικιλύεσ Ιπποφαούσ 
 

 Ρωςύα: Chuyskaya, Essel, Altayskaya, Chechek,Klavdia, Elisaveta, 

Augoustina, Etna, Zlata, Gnom, Alei 

 Κύνα:Sinensis 

 Καναδϊ: Indian summer 

 Γερμανύα: Hergo, Leikora, Habego 

 

3.8.5 Μορφϋσ Ιπποφαούσ 

 

 Οι μορφϋσ του ιπποφαοϑσ διακρύνονται ςε δϑο (2): φρϋςκο (ωμϐ) και 

αποξηραμϋνο. Ο φρϋςκοσ καρπϐσ απαιτεύ ϊμεςη κατανϊλωςη ώςτε να 

διατηρηθοϑν τα θρεπτικϊ ςτοιχεύα του ενώ υπϊρχει η δυνατϐτητα ςυντόρηςησ 

ςε ψϑξη για μεγϊλο χρονικϐ διϊςτημα. ε αποξηραμϋνη μορφό μπορεύ να 

διατηρηθεύ για μεγϊλα χρονικϊ διαςτόματα ενώ αποτελεύ τη ςυνηθϋςτερη 

μορφό που ςυναντϊται διατηρώντασ περιςςϐτερο ό λιγϐτερο τα ωφϋλιμα 

ςυςτατικϊ (Pichiahetal., 2012). 

 

                                                           
9
http://www.ippofaes.net/ippofaes-ti-einai/ 

10
http://hippophae.net/index.php/super-foods/hippophaes 

http://www.ippofaes.net/ippofaes-ti-einai/
http://hippophae.net/index.php/super-foods/hippophaes
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3.8.6 Φρόςεισ  Ιπποφαούσ 
 

 Σο ιπποφαϋσ εύναι ϋνα απϐ τα ελϊχιςτα εύδη φυτών του οπούου 

χρηςιμοποιοϑνται ϐλα τα μϋρη ϐπωσ εύναι: οι καρπού, τα φϑλλα, ο φλοιϐσ, οι 

βλαςτού, οι ςπϐροι,  το ξϑλο και το ριζικϐ ςϑςτημα. Οι κυριϐτερεσ χρόςεισ του 

ιπποφαοϑσ εύναι οι εξόσ: 

 

3.8.6.1 Ψσ τρόφιμο  

 

 Ο χυμϐσ και ο καρπϐσ του ιπποφαοϑσ καταναλώνονται ευρϋωσ ςε πολλϋσ 

περιοχϋσ τησ Αςύασ και τησ Ευρώπησ. Οι χυμού αυτού ϋχουν πολϑ ωραύα γεϑςη 

και εύναι πλοϑςιοι ςε θρεπτικϊ ςυςτατικϊ απαραύτητα για την υγεύα  του 

οργανιςμοϑ. Επύςησ, χρηςιμοποιεύται για την παραγωγό αλκοολοϑχων ποτών 

ϐπωσ: λικϋρ, κραςιϊ, κονιϊκ, απεριτύφ, αλλϊ και τη δημιουργύα αθλητικών 

ποτών. 

 

3.8.6.2 Ψσ ζωοτροφό 

 

 Σα φϑλλα, οι νεαρού βλαςτού και η ποϑλπα των καρπών μετϊ την 

επεξεργαςύα τησ, μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ςαν ζωοτροφό των αγροτικών 

ζώων. 

 

3.8.6.3 Ψσ φαρμακευτικό φυτό 

 

 Σο ϋλαιο του ιππαφαοϑσ που προϋρχεται απϐ τουσ ςπϐρουσ του περιϋχει 

ϐλεσ τισ πολϑτιμεσ ουςύεσ ϐπωσ βιταμύνεσ(A, B1, B2, C, EF, K, P), φλαβονοειδό, 

τοκοφερϐλεσ, πολυακϐρεςτα οξϋα, ςϊκχαρα και φυτοςτερϐλεσ που ϋχουν 

πολϑτιμεσ φαρμακευτικϋσ ιδιϐτητεσ για εςωτερικό και εξωτερικό χρόςη και 

μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ τοπικϊ για την αντιμετώπιςη των ερεθιςμών του 

δϋρματοσ που προϋρχονται απϐ τον όλιο, τη θερμϐτητα αλλϊ και εγκαϑματα που 
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προϋρχονται απϐ τη χρόςη χημικών ουςιών, το ϋκζεμα και την εποϑλωςη των 

πληγών που δϑςκολα επουλώνονται. 

Σα φϑλλα του ιπποφαοϑσ(νωπϊ ό αποξηραμϋνα) μαζύ με τουσ φλοιοϑσ 

χρηςιμοποιοϑνται για την παραςκευό πολλών θεραπευτικών ροφημϊτων. Σα 

ροφόματα αυτϊ λειτουργοϑν ωσ αποχρεμπτικϊ αλλϊ και ςε νοςόματα του 

αναπνευςτικοϑ ςυςτόματοσ. 

 

3.8.6.4 Ψσ φυτό χρηςιμοποιεύται από τη βιομηχανύα καλλυντικών 

 

 Σο ϋλαιο του ιπποφαοϑσ χρηςιμοποιεύται ςτη φαρμακοβιομηχανύα για 

παρϊγωγη προώϐντων ϐπωσ: Αντηλιακϊ, αντιρυτιδικϊ, αντιγηραντικϊ , 

ςαμπουϊν, ενυδατικϋσ λοςιϐν, κρϋμεσ προςώπου, κραγιϐν, αντιπιτυριδικϊ, 

κρϋμεσ για το ευαύςθητο δϋρμα των μωρών, για την φροντύδα του ςτόθουσ των 

γυναικών που θηλϊζουν και για κρϋμεσ μετϊ το ξϑριςμα.  

 

3.8.6.5 Ψσ φυτό με χρωςτικϋσ ιδιότητεσ 

 

  Σο ιπποφαϋσ χρηςιμοποιεύται ςτην βιομηχανύα βαφόσ των νημϊτων 

(φϑλλα και νεαρού βλαςτού) και ςτη βιομηχανύα τροφύμων και φαρμϊκων 

(καρπού). 

 

3.8.6.6 Ψσ φυτό με αγρονομικό και περιβαλλοντικό ενδιαφϋρον 

 

  Δεςμεϑει το ατμοςφαιρικϐ ϊζωτο (ςυμβύωςη με ακτινοβακτόρια). 

Αντϋχει εξαιρετικϊ ςτο κρϑο, ςτα αλατοϑχα και φτωχϊ εδϊφη και μειώνει την 

ατμοςφαιρικό ρϑπανςη. Εύναι αντιδιαβρωτικϐ φυτϐ επικλινών εδαφών και 

ενδεύκνυται για τισ πυρϐπληκτεσ περιοχϋσ. Εύναι κατϊλληλο για δημιουργύα 

ανεμοφρακτών και το ξϑλο του ιπποφαοϑσ εύναι πολϑ ςκληρϐ και 

χρηςιμοποιεύται ςτην ξυλουργικό για τη δημιουργύα ξϑλινων μικροκαταςκευών. 

Σϋλοσ εύναι φυτϐ που αποτελεύ καταφϑγιο τησ ϊγριασ πανύδασ. 
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3.8.6.7 Ψσ καλλωπιςτικό φυτό  

 

 Σο ιπποφαϋσ αποτελεύ δημοφιλό επιλογό ωσ καλλωπιςτικϐσ θϊμνοσ για 

την κηποτεχνύα, καθώσ και για τη δημιουργύα προςτατευτικών φρακτών, ενώ ςε 

διϊφορα μϋρη του κϐςμου αξιοποιεύται λϐγω του πλοϑςιου και δυνατοϑ ριζικοϑ 

ςυςτόματοσ του για προςταςύα απϐ τον αϋρα και για τη ςταθεροπούηςη του 

εδϊφουσ ςε ϐχθεσ ποταμών και ςε απϐτομεσ πλαγιϋσ. Επύςησ, τα κλαδιϊ του 

μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν απϐ τουσ ανθοκϐμουσ ωσ διακοςμητικϊ 

ςτοιχεύα11. 

 

 

Εικϐνα 12 : Προώϐντα Ιπποφαοϑσ 

 

3.8.7 Ιδιότητεσ  Ιπποφαούσ 

 Αντιοξειδωτικό δρϊςη 

 Ανοςο-ρυθμιςτικϋσ δρϊςεισ 

 Καρδιαγγειακό δρϊςη 

 Αντικαρκινικό δρϊςη 

 Αντιμικροβιακόδρϊςη 

 Αντιελκώδησ δρϊςη 

 Δερματολογικό δρϊςη 

 Ηπατολογικό δρϊςη 

                                                           
11

http://www.ippofaes.net/ippofaes-ti-einai/ 

http://www.ippofaes.net/ippofaes-ti-einai/
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 Δρϊςη ϋναντι ραδιενϋργειασ 

 υμπλόρωμα Διατροφόσ 

 

3.8.8 Οικονομικϊ τοιχεύα Καλλιϋργειασ 
 

  Με το κϐςτοσ εγκατϊςταςησ να ανϋρχεται ςε 800 ευρώ ανϊ ςτρϋμμα, η 

μϋςη ςτρεμματικό απϐδοςη μετϊ τα δϑο πρώτα χρϐνια μπορεύ να φτϊςει τον 1 

τϐνο, αποφϋροντασ ϋςοδα τησ τϊξησ των 1.700 ευρώ ανϊ ςτρϋμμα. Μϋχρι το 

τϋταρτο ϋτοσ, ϐταν αρχύζει η παραγωγό των καρπών το ετόςιο κϐςτοσ εύναι 

μικρϐ, τησ τϊξεωσ των 50-70 ευρώ το ςτρϋμμα. Με την ϋναρξη τησ παραγωγόσ 

το ετόςιο κϐςτοσ διαμορφώνεται κυρύωσ απϐ τα ϋξοδα ςυγκομιδόσ των καρπών 

και των φϑλλων. Σο κϐςτοσ αυτϐ ποικύλλει απϐ 600 ϋωσ 1.000 ευρώ το ςτρϋμμα, 

ανϊλογα με το αν η ςυγκομιδό γύνεται με ϋνα μηχϊνημα δϐνηςησ ό 

απορρϐφηςησ των καρπών ό με τα χϋρια. Τπολογύζεται ϐτι με μια μϋςη 

παραγωγό 1.000 κιλών ανϊ ςτρϋμμα, το ιπποφαϋσ μπορεύ να δώςει καθαρϐ 

ειςϐδημα ςτον παραγωγϐ περύ τα 1.700 ευρώ. Η διϊρκεια τησ παραγωγικόσ 

ζωόσ μύασ φυτεύασ ιπποφαοϑσ υπολογύζεται ςε 30-40 ϋτη. τα περιςςϐτερα 

φυτϊ, ϐταν αναφερϐμαςτε ςε αποδϐςεισ, εννοοϑμε μϐνο την παραγωγό τουσ ςε 

καρποϑσ. το ιπποφαϋσ, οι αποδϐςεισ που θα πρϋπει να λαμβϊνονται υπϐψη, 

εκτϐσ απϐ την παραγωγό των καρπών, εύναι και η παραγωγό των ςπϐρων που 

περιϋχονται ςτουσ καρποϑσ αλλϊ και των φϑλλων, των φλοιών και του ξϑλου 

των βλαςτών τα οπούα επύςησ αξιοποιοϑνται εμπορικϊ. ε ςυςτηματικϋσ 

φυτεύεσ που ϋχουν φυτευτεύ με ςκοπϐ την παραγωγό καρπών, οι αποδϐςεισ 

μπορεύ και να ξεπερϊςουν τα 1000-1500 κιλϊ/ςτρ ανϊλογα με την ποικιλύα, την 

πυκνϐτητα φυτεϑςεωσ, τισ καλλιεργητικϋσ φροντύδεσ, τισ εδαφοκλιματικϋσ 

ςυνθόκεσ, κλπ. ϑμφωνα με τη Διεϑθυνςη Παραγωγόσ Αξιοπούηςησ Προώϐντων 

Υυτών Μεγϊλησ Καλλιϋργειασ του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και 

Σροφύμων (προςωπικό επαφό), "ςτην Ευρωπαώκό αγορϊ τα προώϐντα του 

ιπποφαοϑσ πωλοϑνται ςε υψηλϋσ τιμϋσ. Ενδεικτικϊ, ο νωπϐσ καρπϐσ μπορεύ να 

φτϊςει τα 2- 12 ευρώ το κιλϐ, ο χυμϐσ  τα 50-60 ευρώ το λύτρο, ενώ αντύςτοιχα 

για το ϋλαιο του ιπποφαοϑσ οι τιμϋσ κυμαύνονται μεταξϑ 130 - 160 ευρώ". 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: ΤΖΗΣΗΗ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

 Θ παροφςα εργαςία επικεντρϊκθκε ςτθ διερεφνθςθ του τρόπου 

δθμιουργίασ και διάχυςθσ των καινοτομιϊν και ςυγκεκριμζνα ςτο νομό Μαρδίτςασ. 

Ωσ περιπτϊςεισ μελζτθσ ελιφκθςαν ο Σανελλινιοσ Υυνεταιριςμόσ 

Υαλιγκαροτρόφων(Σ.Υ.Υ.) και θ Ρμάδα Σαραγωγϊν Ιπποφαζσ Ελλάσ (κακϊσ τα 

προϊόντα τουσ, το ςαλιγκάρι και το ιπποφαζσ). 

 Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα ακολοφκθςε το πρότυπο που αναπτφχκθκε κατά τθ 

διάρκεια του ερευνθτικοφ προγράμματοσ “Space for Innovations in Agriculture – 

AgriSPIN” (Contractno: H2020-ISIB-2014-1) ςτο πλαίςιο του οποίου ζχουν εξεταςτεί 

ςτο νομό Μαρδίτςασ ακόμθ τζςςερεισ περιπτϊςεισ καινοτομίασ: Ρ Αγροτικόσ 

Υυνεταιριςμόσ Υτζβιασ (ΑΥΧΥΦ), ΕΧΜΑΤΣΡΟ-Ελλθνικζσ Χπερτροφζσ 

(HELLENICSUPERFOODS), Αγροτικόσ ςυν/ςμοσ Ρςπρίων και Ειδϊν Διατροφισ 

‘Ψυχανκόσ’ και Ενεργειακι Υυνεταιριςτικι Εταιρεία Μαρδίτςασ (ΕΥΕΜ). Φα βιματα 

που ακολουκεί θ ερευνθτικι διαδικαςία είναι τα εξισ: θμι-δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ 

και ςτθ ςυνζχεια καταγραφι τουσ με τθ μορφι ιςτοριϊν μάκθςθσ, ςπειρϊν 

καινοτομίασ και πινάκων δρϊντων και δράςεων. 

 Υυγκεκριμζνα οι περιπτϊςεισ καινοτομίασ ςτο νομό Μαρδίτςασ που 

ενδιαφζρουν είναι οι εξισ: 

 Πανελλινιοσ υνεταιριςμόσ αλιγκαροτρόφων( Π...): Βιολογικι εκτροφι, 

μεταποίθςθ και εμπορία αγνϊν προϊόντων με βάςθ το ςαλιγκάρι. 

 Ομάδα Παραγωγών Ιπποφαζσ Ελλάσ:  Μαλλιζργεια και διαχείριςθ του 

Ιπποφαοφσ αλλά και άλλων αρωματικϊν και φαρμακευτικϊν φυτϊν. 

 Εφκαρπον: Βιολογικι καλλιζργεια, επεξεργαςία και εμπορία μφρτιλλου, 

γκότηι-μπζρι, ιπποφαοφσ και αρϊνιασ.  

 ΑΤΣ: Μαλλιζργεια, επεξεργαςία και εμπορία προϊόντων ςτζβιασ. 

 Ψυχανκόσ: Μαλλιζργεια, επεξεργαςία και προϊκθςθ οςπρίων και ειδϊν 

διατροφισ.  
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Εξαιρείται, ςυνεπϊσ, ο ΕΕΚ κακϊσ πρόκειται για αςτικό ςυνεταιριςμό που 

αποςκοπεί ςτθν αξιοποίθςθ τθσ βιομάηασ που παράγεται ωσ υποπροϊόν 

καλλιεργειϊν και δαςικϊν δραςτθριοτιτων για τθν παραγωγι ενζργειασ. 

 Αρχικά, ςτισ τρεισ περιπτϊςεισ καινοτομίασ του προγράμματοσ AgriSPIN 

διαπιςτϊνεται πωσ ςθμαντικό ρόλο ςτθ δθμιουργία τουσ ζπαιξε θ Αναπτυξιακι 

Μαρδίτςασ(ΑΟ.ΜΑ.)12.Υυγκεκριμζνα, διαπιςτϊκθκε ο κρίςιμοσ ρόλοσ τθσ ΑΟ.ΜΑ. ςτθ 

διευκόλυνςθ τθσ δικτφωςθσ, δθλαδι τθν ενκάρρυνςθ και υποβοικθςθ των 

‘πρωτοπόρων’, ιδιαίτερα ςτο ςτάδιο τθσ ‘ζμπνευςθσ’ με τθν οργάνωςθ 

ενθμερωτικϊν ςεμιναρίων και ςυνεδρίων. Από τθν άλλθ, ςτισ άλλεσ δφο 

καινοτομίεσ που εξετάηονται ςτθν παροφςα εργαςία (Σ.Υ.Υ. και Ρ.Σ.) το ρόλο αυτό 

ζπαιξαν αφενόσ οι 3 φίλοι-ςυνεργάτεσ τθσ Ρμάδασ Σαραγωγϊν Ιπποφαζσ Ελλάσ και 

αφετζρου οι 10 αρχικοί εκτροφείσ (τα ιδρυτικά μζλθ) του ςυνεταιριςμοφ, 

αντίςτοιχα, δθλαδι οι ‘πρωτοπόροι’ των εν λόγω καινοτομιϊν. 

 Υτο ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ, ςτον Σ.Υ.Υ ςθμαντικό ρόλο ζπαιξαν τα 

μζλθ(ιδίωσ το Δ.Υ.), κλείνοντασ ςυμφωνίεσ με εργοςτάςια(μεταποίθςθσ, 

ςυςκευαςίασ), ενϊ παράλλθλα οργάνωναν θμερίδεσ και ςυηθτιςεισ με ςκοπό τθν 

προςζλκυςθ νζων και παλαιϊν μελϊν. Ακόμθ, ςθμαντικι βοικεια πρόςφερε θ 

Μτθνιατρικι Υχολι παρζχοντασ ςτο ςυνεταιριςμό εξετάςεισ και αναλφςεισ για το 

ςαλιγκάρι. Υτο ςτάδιο αυτό βοικθςε αρκετά και θ ΑΟ.ΜΑ. παρζχοντασ τεχνικι 

υποςτιριξθ για τθν επίλυςθ ςθμαντικϊν προβλθμάτων (π.χ. γραφειοκρατικά, 

διοργάνωςθ θμερίδων, κλπ.) 

Υτθν Ρ.Σ. Ιπποφαζσ Ελλάσ τον ρόλο αυτό είχαν αναλάβει οι 3 φίλοι-

ςυνεταίροι, δθμιουργϊντασ το Γεωπονικό Μζντρο και τθν Ρμάδα Σαραγωγϊν. 

Βοικεια πρόςφερε και το Σαν/μιο Θεςςαλίασ μζςω του Μακθγθτι κ. Χαλκίδθ 

(ςυνεργάτθσ του Γεωπονικοφ Μζντρου). 

                                                           
12

Θ Αναπτυξιακι Μαρδίτςασ (ΑΟΜΑ Α.Ε.) ιδρφκθκε το 1989 από τθν Ζνωςθ Φοπικϊν Αρχϊν, των Διμων και τθσ 

Ζνωςθσ Γεωργικϊν Υυνεταιριςμϊν του Οομοφ Μαρδίτςασ. Από τότε ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ 
ανάπτυξθσ μζςω του ςυντονιςμοφ των πρωτοβουλιϊν / ζργων, τθν παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ ςτισ τοπικζσ 
αρχζσ και τισ επιχειριςεισ και τθν υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων ζργων, βάςει τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ 
αυτοδιοίκθςθσ. 
(http://www.anka.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=450&Itemid=39&lang=el) 
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ςον αφορά τισ τρεισ καινοτομίεσ του AgriSPIN διαπιςτϊνεται πωσ ςτο 

ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ θ ΑΟ.ΜΑ. ζπαιξε κακοριςτικό ρόλο τόςο ςτθ διαςφνδεςθ- 

ςτρατθγικι δικτφωςθ όςο και ςτθ διευκόλυνςθ του ςχεδιαςμοφ και τθν τεχνικι 

υποςτιριξθ  του εκάςτοτε δικτφου. 

 Υτθ ςυνζχεια, ςτο ςτάδιο τθσ ανάπτυξθσ και υλοποίθςθσ, το ρόλο που 

παραδοςιακά επιτελοφν οι υπθρεςίεσ Γεωργικϊν Εφαρμογϊν ςυνεχίηει να παίηει θ 

ΑΟ.ΜΑ. με τθν διαρκι τεχνικι υποςτιριξθ που παρζχει και τθν οικοδόμθςθ 

ικανοτιτων, δθλαδι τθν ενίςχυςθ τθσ δυνατότθτασ των εμπλεκόμενων να 

διαδραματίηουν καίριο ρόλο ςτισ καινοτομίεσ και ςτισ τρεισ περιπτϊςεισ του 

AgriSPIN. Επίςθσ, ςε δφο περιπτϊςεισ (ΑΥΧΥΦ και τον Εφκαρπον) θ ΑΟ.ΜΑ. εκτόσ του 

ότι βοθκά ςε διοικθτικά κζματα, προςφζρει και χρθματοδότθςθ μζςω τθσ ζνταξισ 

τουσ ςε Σρόγραμμα LEADER. Φο ίδιο αναμζνεται να ςυμβεί και για τθν τρίτθ 

καινοτομία (Ψυχανκόσ). 

 ςο για τον Σ.Υ.Υ. κακοριςτικό ρόλο ςτο ςτάδιο τθσ ανάπτυξθσ και 

υλοποίθςθσ παίηουν κυρίωσ τα μζλθ (ιδίωσ το ΔΥ και τα ιδρυτικά μζλθ) με τθ 

δθμιουργία ςυνεργαςιϊν για τθν ανάπτυξθ και εμπορία νζων προϊόντων ενϊ 

ςυνεχείσ είναι οι ςυμμετοχζσ ςε εκκζςεισ τροφίμων. Από τθν πλευρά τθσ, θ ΑΟ.ΜΑ. 

βοθκά ςτο ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ, με τθν ζνταξθ του ςυνεταιριςμοφ ςε πρόγραμμα 

LEADER  για τθ χρθματοδότθςθ  μεταποιθτθρίου. 

 Υτθν Ρ.Σ. Ιπποφαζσ Ελλάσ, ςτο ςτάδιο τθσ ανάπτυξθσ, τον κφριο ρόλο ζχουν 

οι 3 φίλοι-ςυνεργάτεσ και τα μζλθ τθσ Ρ.Σ. με τθ ςυνεχόμενθ αφξθςθ των 

ςτρεμμάτων τουσ, το Σαν/μιο Θεςςαλίασ και το ΕΘ.Ι.Α.ΓΕ. με τθν παροχι γνϊςεων 

και πλθροφοριϊν ςχετικά με το φυτό αλλά και το Ινςτιτοφτο Lisavenko με τθν 

παροχι γνϊςεων και τεχνογνωςίασ. ςο για το ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ, τον κφριο 

ρόλο παίηουν και πάλι οι 3 φίλοι-ςυνεργάτεσ οι οποίοι εκτόσ από το Γεωπονικό 

Μζντρο και τθν Ρ.Σ. δθμιοφργθςαν τθν εταιρεία ForAgroSales. Φζλοσ, ςτο ςτάδιο τθσ 

διάδοςθσ, τον κακοριςτικό ρόλο ζχουν αναλάβει οι 3 φίλοι, το Ινςτιτοφτο Lisavenko 

και το Σαν/μιο Θεςςαλίασ διοργανϊνοντασ ςυνζδριο ςτθν Ακινα μεταξφ Ελλάδασ - 

Τωςίασ. 
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 Υυμπεραςματικά, από τθν διεξαγωγι αυτισ τθσ ζρευνασ αλλά και εκείνθσ 

του AgriSpin είναι φανερό ότι θ λογικι ότι οι καινοτομίεσ που δθμιουργοφνται ςτα 

επιςτθμονικά εργαςτιρια διαδίδονται ςτουσ παραγωγοφσ μζςω ενόσ ςυςτιματοσ 

διάχυςθσ (Γεωργικϊν Εφαρμογϊν) δεν ευςτακεί. 

  Σλζον, καταγράφουμε καινοτομίεσ οι οποίεσ εμφανίηονται οπουδιποτε (και 

όχι μόνο ςτα ερευνθτικά κζντρα) και "ςυν-δθμιουργοφνται" από γεωργοφσ, 

γεωπόνουσ, ερευνθτζσ, εκπροςϊπουσ του εμπορίου, τθσ βιομθχανίασ, κ.α. 

ενδιαφερόμενουσ δρϊντεσ. Αυτό που οδιγθςε τισ ομάδεσ γεωργϊν ςτθ ςυλλογικι 

δραςτθριότθτα είναι θ οικονομικι κρίςθ και θ αναηιτθςθ εναλλακτικϊν 

παραγωγικϊν διεξόδων. 

 ςο για τον ρόλο των διαμεςολαβθτϊν που διαςυνδζουν τουσ 

‘πρωτοπόρουσ’ γεωργοφσ με πανεπιςτιμια, ερευνθτικά κζντρα και ανκρϊπουσ τθσ 

αγοράσ, οι οποίοι μποροφν να βοθκιςουν με τεχνογνωςία ςτθν ανάπτυξθ των 

καινοτομιϊν αυτϊν, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ τον παίηει είτε θ ΑΟ.ΜΑ 

(περιπτϊςεισ AgriSpin) είτε οι ίδιοι οι "πρωτοπόροι" και τα μζλθ τθσ κάκε ομάδασ 

που καινοτομεί (περιπτϊςεισ παροφςασ μελζτθσ).  

Εκεί όπου διαφοροποιοφνται οι περιπτϊςεισ του AgriSpin με τισ περιπτϊςεισ 

τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι το δυναμικό των ομάδων που καινοτομοφν. Ενϊ ςτισ 

περιπτϊςεισ του AgriSpin εν πολλοίσ πρωταγωνιςτοφν οι γεωργοί που ζχουν ανάγκθ 

επιςτθμονικισ και τεχνικό-οικονομικισ υποςτιριξθσ, ςτισ περιπτϊςεισ τθσ 

παροφςασ εργαςίασ τθν πρωτοβουλία ζχουν μθ-γεωργοί οι οποίοι και ζχουν τα 

εφόδια και τθ δυνατότθτα να αναλάβουν πρωτοβουλίεσ και να ςχεδιάςουν τθν 

πορεία των καινοτομιϊν ςτισ οποίεσ εμπλζκονται κακϊσ και να προςεγγίςουν τουσ 

ςυνεργάτεσ που απαιτοφνται ςε κάκε βιμα τθσ ανάπτυξθσ τθσ εν λόγω καινοτομίασ. 

Υε κάκε περίπτωςθ, διαφορετικά άτομα, ομάδεσ και οργανιςμοί που ενδιαφζρονται 

για μια καινοτομία εμπλζκονται ςε μια ςυλλογικι μακθςιακι διαδικαςία και 

ςυνεργαςία, ανταλλάςοντασ πλθροφορίεσ, γνϊςεισ και εμπειρίεσ με ςκοπό τθν 

επίτευξθ αυτισ τθσ καινοτομίασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
 

ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

1) Ποια όταν η 1 ςπύθα? Πωσ ςασ όρθε η ιδϋα? 

2) Ποιοσ πόρε την πρωτοβουλύα?  

3) τϊδια, ϋτοσ ύδρυςησ, μορφό,κεφϊλαιο, δϊνειο,Leader … 

4) Πϐςα μϋλη ςυμμετϋχουν? (που βρύςκονται?Καρδύτςα ό αλλοϑ?, πώσ τουσ 

βρόκαν? Πϐςοι όταν ςτην αρχό κ πϐςοι μετϊ? ρϐλοσ? ςυμβολαιακό 

καλλιϋργεια?), Πιλοτικϋσ καλλιϋργειεσ?(περιοχϋσ)(1η εγκατϊςταςη- ποϑ, 

πϐτε, πϐςα ςτρ. & απϐ ποιϐν?) 

5) ϑςτημα?(βιολογικϐ/ςυμβατικϐ/ολοκληρωμϋνη διαχεύριςη), Πϐςα 

ςτρ?(περιοχϋσ), ποια εύναι η αγορϊ ςασ? Που δύνεται το προώϐν ςασ? ε τι 

μορφό? 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

7)Ποιοι εξωτερικού παρϊγοντεσ παύζουν  ρϐλο? 

8)Ποιοι απϐ αυτοϑσ όταν/ εύναι χρόςιμοι? 

9)Ποιοι απϐ αυτοϑσ όταν/εύναι εμπϐδιο? 

 

ΥΟΡΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΑ 

10)Με ποιουσ φορεύσ ςυνεργϊζεςτε?(πϐτε όρθατε ςε επαφό?, τι πόρατε απϐ 

εκεύ?ϋρευνα, γνώςη), Πώσ τουσ βρόκατε? Πώσ ϋγιναν οι επαφϋσ? ε τι 

ςυνεργϊζονται?  

11)Ποιοι απϐ αυτοϑσ παύζουν καθοριςτικϐ ρϐλο? 

12)Τπϊρχουν φορεύσ που αντιςτϋκονται ςτισ αλλαγϋσ? 
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13)Ποιοσ εύναι υπεϑθυνοσ για την ςυνεργαςύα με τουσ φορεύσ? 

 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

14)Ποιοσ φορϋασ ό ϊτομο υποςτόριξε/βοόθηςε απϐ την αρχό ϋωσ και το 

τϋλοσ τησ διαδικαςύασ καινοτομύασ και ΠΨ? 

15)Σι δεν θα εύχε ςυμβεύ χωρύσ αυτό την υποςτόριξη? 

 

ΔΙΑΔΟΗ 

16)Ποια εύναι η επύδραςη τησ καινοτομύασ ςτον τομϋα του 

περιβϊλλοντοσ(κοινωνύα)? 

17)Τπϊρχει ενδιαφϋρον για το τι ςυμβαύνει εδώ?(θετικϐ/αρνητικϐ) 

18)Απϐ ποιϐν και με ποιουσ τρϐπουσ γύνεται η διϊδοςη τησ καινοτομύασ? 

 

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

19)Σι εύναι νϋο/ καινοτϐμο? 

20)Για ποιϐν αυτϐ εύναι νϋο? 

21)Ποια προβλόματα μπορεύ να λϑςει? 

22)Ποιο εύναι το ϐφελοσ? 

23)Ποιοσ ωφελεύται απϐ αυτϐ? 

24)Επηρεϊζει θετικϊ ό αρνητικϊ τα ςυμφϋροντα ϊλλων? 

 

ΚΡΙΙΜΑ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΑ 

25)Ϊχουν υπϊρξει προβλόματα κατϊ τη διαδικαςύα? 
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26)Ποια αιτύα τα προκϊλεςε? 

27)Ποιοσ βοόθηςε ςτο να ξεπεραςτοϑν τα προβλόματα 

αυτϊ?(χρηματοδϐτεσ? ϊτομα εμπιςτοςϑνησ?) 

28)Ϊχουν υπϊρξει μεγϊλεσ εκπλόξεισ ς’αυτό την διαδικαςύα? 

29)Αν ναι, τι ςυνϋπειεσ εύχαν? 

30)Τπόρξε κϊποιο κρύςιμο ςημεύο/καμπό ς’αυτό την διαδικαςύα? 

31)Πώσ θα αλλϊξει την πορεύα τησ διαδικαςύασ? 

 

ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΕ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 

32)Ασ υποθϋςουμε ϐτι ϐλα τα ϐνειρϊ ςασ βγουν αληθινϊ, ποια θα εύναι η 

κατϊςταςη μετϊ απϐ μερικϊ χρϐνια? 

33)Μελλοντικϊ ςχϋδια? 

34)Ποια θα εύναι η ςτρατηγικό ςασ? 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

Τποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ τθσ ΑΝ.ΚΑ.  (λειτουργία,  περιεχόμενο, πρακτικζσ)  

   ΑΥΧΥΦ  ΕΥΕΜ  Εφκαρπον  Ψυχανκόσ     

Α
ρ

χι
κι

 

ιδ
ζα

     Θ ιδζα ωσ αποτζλεςμα 

δικτφωςθσ  
         

Ζμ
π

νε
υ

ς
θ
 

   

Διευκόλυνςθ 

Δικτφωςθσ  
Ρργανωτικό και 

Μοινωνικό  

(ενθμερωτικά 

ςεμινάρια)  

φνδεςθ -ςτρατθγικι 

δικτφωςθ 
Μοινωνικό /Ρργανωτικό 

(Υυναντιςεισ , διαβουλεφςεισ, 

οργάνωςθ ςυνεδρίου)  

Διευκόλυνςθ 

Δικτφωςθσ  
Ρργανωτικό και 

Μοινωνικό  

(ςεμινάρια)  

Διευκόλυνςθ Δικτφωςθσ  
Ρργανωτικό και Μοινωνικό  

(ςεμινάρια)     

χ
εδ

ια
ς

μ
ό

σ 
   

   φνδεςθ - ςτρατθγικι 

δικτφωςθ 
Σεχνικι υποςτιριξθ  
Ρργανωτικό, Οομικό 

(υπθρεςίεσ κερμοκοιτίδασ)  

    Σεχνικι υποςτιριξθ  
Ρργανωτικό, Οομικό 

(υπθρεςίεσ κερμοκοιτίδασ)     

Α
νά

π
τυ

ξθ
 –

 Τ
λο

π
ο

ίθ
ς

θ
  

Διευκόλυνςθ 

Δικτφωςθσ  
Σεχνικι υποςτιριξθ  
Ρργανωτικό, , Οομικό                    

(υπθρεςίεσ 

κερμοκοιτίδασ) 

Δόμθςθ Ικανοτιτων 

(εκπαιδεφςεισ)  

Πρόςβαςθ ςε πόρουσ 

Ρικονομικό  (ΥΦΜ, 

Leader)  

υνθγορία, παράςταςθ 

ςτθν πολιτικι θγεςία 

για διοικθτικά κζματα  

φνδεςθ -ςτρατθγικι 

δικτφωςθ 
Σεχνικι υποςτιριξθ  
Ρργανωτικό, Οομικό            

(υπθρεςίεσ κερμοκοιτίδασ) 

Δόμθςθ Ικανοτιτων  

εκπαιδεφςεισ)  

Πρόςβαςθ ςε πόρουσ,  

Ρικονομικό (ΥΦΜ, Leader)  

υνθγορία, παράςταςθ ςτθν 

πολιτικι θγεςία για διοικθτικά 

κζματα  

Διευκόλυνςθ 

Δικτφωςθσ 
Σεχνικι 

υποςτιριξθ  
Ρργανωτικό, 

Οομικό    (υπθρ. 

κερμοκοιτίδασ 

Δόμθςθ 

Ικανοτιτων   

εκπαιδεφςεισ)  

Πρόςβαςθ ςε 

πόρουσ 

Ρικονομικό (ΥΦΜ, 

Leader)  

Διευκόλυνςθ Δικτφωςθσ  
Σεχνικι υποςτιριξθ  
Ρργανωτικό, Οομικό         

  (υπθρ. κερμοκοιτίδασ) 

Δόμθςθ Ικανοτιτων  

(εκπαιδεφςεισ)  
      

Δ
ιά

δ
ο

ς
θ

 

Εδ
ρ

α
ίω

ς
θ

  Διευκόλυνςθ 

Δικτφωςθσ  
   

Διευκόλυνςθ Δικτφωςθσ  
  

Διευκόλυνςθ 

Δικτφωςθσ  
   

Διευκόλυνςθ Δικτφωςθσ  
      


