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Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους τους ανθρώπους και τις οντότητες που συνεργάστηκαν για 

αυτό το εγχειρίδιο και για την εξέλιξη του προγράµµατος FONTES.Ειδικές ευχαριστίες: 

 

Για τις οντότητες που συνεργάστηκαν µε το FONTES για την πολύτιµη βοήθεια και υποστήριξη. 
 
Οι άνθρωποι και οι οντότητες που συνέβαλαν µε γραφικό, στατιστικό και βιογραφικό υλικό: 

ADFC; Asociación para el Desarrollo de Valdorba / Orbaibarrako Garapenerako Elkartea; Club 

Azibo Aventura; David Rodríguez; Pirena Press Department; Diario de León; Ed Blunell George; 

EESTI-MAAUTURISM; GUHEKO; Federación de Piraguismo de Castilla y León; Gotzone Elu; 

IBW-EUROINSTITUT; Instituto Tecnológico Educativo de Larissa; Javier Arizabalo; Javier 

Flórez; Javier Rey; Jesús Núñez; José Ángel Sánchez García; Lorena Vázquez; Marco Ferlemann 

Senden; María San Raimundo Vega; Mónica Presa Valcarce; Council of Miranda do Douro; No 

Limits Sports; Olga Recalde; Peter Gunter-Strandbad-Wedau; Rosario Murillo; www.san-

isidro.net. 

 

 

Όλους τους αγρότες, τις γυναίκες, άνεργους και νέους που συµµετείχαν στις δραστηριότητες του 
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ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1. - Πρόγραµµα Leonardo DA Vinci  

1.2. - Πρόγραµµα FONTES: Θεµατικό δίκτυο για να επικυρώσει και να διαδώσει τις καλές 

πρακτικές και τα ποιοτικά πρότυπα της επαγγελµατικής κατάρτισης στις αγροτικές περιοχές. 

 1.3. - Ευρωπαϊκή διάσταση του προγράµµατος. Η διεθνική συνεργασία 

  

2. - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΝΟΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 2.1. - Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο. 

 2.2. - Οι πληροφορίες και το κέντρο των µαθαίνοντας πόρων (ILRC). 

 2.3. - Το πρότυπο πλατφορµών τηλεκατάρτισης 

 2.4. – Καλός οδηγός πρακτικών. 

 2.5. - Ιστοσελίδα του προγράµµατος.  

 2.6 - Συνδέσεις µεταξύ των εργαλείων FONTES που επινοούνται 

 

3. ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ (NSE)  

3.1. - Ποιες είναι οι νέες πηγές απασχόλησης; 

3.2. - Προέλευση και ανάπτυξη των νέων πηγών απασχόλησης. 

3.3. - Κατάρτιση που συνδέεται µε τα νέα αναδυόµενα επαγγέλµατα. 

3.4. - Περιγραφές των νέων πηγών απασχόλησης και των πρόσφατα αναδυόµενων επαγγελµάτων 

                 ΜΥΚΗΤΕΣ 

                ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
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                ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΑΝΩΝ 

                ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

                ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

                ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 

          ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 

3.5. - Παράδειγµα ενός περιεκτικού προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης 

 

4. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

 4.1. - Καλές πρακτικές στο στάδιο της αξιοποίησης  

4.2. - Σηµασία της συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων. 

 4.3. - Αντίκτυπος στην οµάδα-στόχο (δραστηριότητες κατάρτισης και διάδοσης). 

 4.4. - Μεταφορά των αποτελεσµάτων 

 

5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
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1. - ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

1.1. - Πρόγραµµα Leonardo Da Vinci. 

 

Το Leonardo Da Vinci είναι ένα κοινοτικό πρόγραµµα που προορίζεται για να δηµιουργήσει 

έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο για τη συνεργασία στην εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση. 

 Αυτό το πρόγραµµα υποστηρίζει τις στρατηγικές της επαγγελµατικής κατάρτισης µε 

χρηµατοδότηση των έργων που εκτελούνται από τις διεθνικές ενώσεις µε στόχο να προωθηθεί η 

καινοτοµία και να βελτιωθεί η ποιότητα όλων των τύπων επαγγελµατικών καταρτίσεων εντός της 

ΕΕ.  

Κατά συνέπεια, συµβάλλει στη δηµιουργία µιας «Ευρώπης της γνώσης», ένα πρότυπο για 

µια ανταγωνιστική και δυναµική κοινωνία που εδρεύει στη γνώση. Η ιδέα της κοινωνίας της 

γνώσης παρουσιάστηκε αρχικά το 2000 στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας, και έπειτα 

στη Σύνοδο Κορυφής της Βαρκελώνης το 2002, όπου εκφράστηκε ο στόχος να φέρει την  Ευρώπη 

µπροστά στην κοινωνία της γνώσης. 

Το πρόγραµµα Leonardo Da Vinci εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο την 6η 

Δεκεµβρίου 1994. Η δηµιουργία του εξασφάλισε τη συνοχή της κοινοτικής επαγγελµατικής 

κατάρτισης δράσης η οποία είχε αρχίσει στη δεκαετία του '80 και είχε οµαδοποιήσει όλες τις 

ενέργειες στα πλαίσια των προηγούµενων κοινοτικών προγραµµάτων: COMETT, EUROTECNET, 

FORCE, IRIS, PETRA  ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ LINGUA. 

 

Οι κύριοι στόχοι του προγράµµατος Leonardo Da Vinci είναι: 

 

 α. Να προωθήσει τις δυνατότητες και τις ειδικότητες των ατόµων ειδικά των νέων στην 

επαγγελµατική κατάρτιση, άσχετα από το επίπεδο. 
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 β. Βελτιώνοντας την ποιότητα της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και της 

απόκτησης των δεξιοτήτων και των ειδικοτήτων καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, και της 

διευκόλυνσης της πρόσβασης στην κατάρτιση, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα προσαρµογής των 

ανθρώπων, και ιδιαίτερα όσον αφορά τις τεχνολογικές και οργανωτικές αλλαγές. 

 γ. Να προωθήσει και να ωθήσει την εισαγωγή της επαγγελµατικής κατάρτισης στη 

διαδικασία καινοτοµίας, µε σκοπό τη βελτίωση των επιχειρηµατικών δεξιοτήτων και τη δηµιουργία 

των νέων θέσεων. Από αυτή την άποψη, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην προώθηση της 

συνεργασίας µεταξύ των οργάνων επαγγελµατικής κατάρτισης (πανεπιστήµια µεταξύ των άλλων) 

και των επιχειρήσεων (ΜΜΕ συγκεκριµένα). 

 

Οι προαναφερθέντες στόχοι έχουν επιτευχθεί µέσω των διαφορετικών ενεργειών που 

οµαδοποιούνται σε 3 διαφορετικές διαδικασίες: 

 • Διαδικασία Α για τα προγράµµατα κινητικότητας  

• Διαδικασία Β για τα πειραµατικά προγράµµατα, τις γλωσσικές δεξιότητες και τα διεθνικά 

δίκτυα  

• και διαδικασία Γ για τα θεµατικά προγράµµατα ενεργειών και εγγράφων αναφοράς. 

 

         Προγράµµατα κινητικότητας  

Το πρόγραµµα ενθαρρύνει τα διεθνικά έργα που απευθύνονται στους ανθρώπους που 

παρευρίσκονται στις σειρές µαθηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, ειδικά νέοι που υποβάλλονται 

στην εργασία-συνδεµένη κατάρτιση και δάσκαλοι. Δύο τύποι ενεργειών καλύπτονται: παραµονές 

και ανταλλαγές 

 

Πειραµατικά προγράµµατα  

Η κοινοτική χρηµατοδότηση θα εστιάσει στο σχέδιο, την προσαρµογή στις διαφορετικές 

κολεκτίβες, τον πειραµατισµό, την αξιολόγηση και τη διάδοση των καινοτόµων πρακτικών σχετικά 
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µε τις µεθόδους, το περιεχόµενο, τα σχήµατα και τα εκπαιδευτικά προϊόντα, καθώς επίσης και τον 

επαγγελµατικό προσανατολισµό και τη διάδοση των αποτελεσµάτων.  

Τα πειραµατικά προγράµµατα πρέπει να προωθήσουν τη διαδικασία καινοτοµίας και να 

υποστηρίξουν τον επαγγελµατικό προσανατολισµό καθώς επίσης και τη βελτίωση της ποιότητας 

της κατάρτισης. Επιπλέον, πρέπει να επινοήσει τα συγκεκριµένα προϊόντα βασισµένα, στην πιθανή 

έκταση, στις τεχνολογίες ενηµέρωσης και επικοινωνιών 

 

Γλωσσικές δεξιότητες  

Τα κοινοτικά έργα υποστηρίζουν προγράµµατα που προωθούν τις γλωσσικές δεξιότητες και 

τις πολιτιστικές δεξιότητες στο πεδίο της επαγγελµατικής κατάρτισης, ειδικά αυτά που είναι 

λιγότερο ευρέως διαδεδοµένα.Αυτά τα προγράµµατα θα αφιερωθούν στο σχέδιο, τον πειραµατισµό, 

την επικύρωση, την αξιολόγηση και τη διάδοση του καινοτόµου υλικού κατάρτισης και των 

παιδαγωγικών µεθόδων που προσαρµόζονται στις συγκεκριµένες ανάγκες κάθε επαγγελµατικού και 

οικονοµικού πλαισίου. 

 

Διεθνικά δίκτυα 

 Το πρόγραµµα υποστηρίζει βασισµένα στην ΕΕ δίκτυα ικανότητας και διάδοσης στο πεδίο 

της επαγγελµατικής κατάρτισης. Αυτά τα δίκτυα έχουν τρεις διαφορετικούς στόχους: 

 • Συγκέντρωση, απόσταξη και ενσωµάτωση στην ευρωπαϊκή πείρα και τις νεωτεριστικές 

προσεγγίσεις.  

• Βελτίωση της ανάλυσης και της αναµονής των επαγγελµατικών απαιτήσεων δεξιοτήτων.  

• Διάδοση των αποτελεσµάτων του δικτύου και των αποτελεσµάτων προγράµµατος σε όλη 

την ένωση στους κατάλληλους κύκλους. 

 

Υλικό αναφοράς 
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 Αυτό το µέτρο προορίζεται να υποστηρίξει τη δηµιουργία και την ενηµέρωση του 

κοινοτικού υλικού αναφοράς, µε τη χρηµατοδότηση της έρευνας και της ανάλυσης, της συλλογής 

και της ενηµέρωσης των συγκρίσιµων στοιχείων όσον αφορά την επαγγελµατική κατάρτιση. 

Προορίζεται επίσης να υποστηριχθεί η διάδοση των ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών καθώς 

επίσης και η ανάλυση των καλών πρακτικών προκειµένου να υποστηριχθούν οι πολιτικές και οι 

πρακτικές στο πεδίο της επαγγελµατικής κατάρτισης και της δια βίου µάθησης. 

 

Συνδυασµένες ενέργειες  

Το πρόγραµµα Leonardo Da Vinci παρέχει τη χρηµατοδότηση για τις συνδυασµένες 

ενέργειες, δηλαδή πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από τις διαφορετικές κοινοτικές ενέργειες και 

διανοµή του κοινού στόχου προωθώντας µια Ευρώπη της γνώσης, προγράµµατα ειδικά 

εκπαίδευσης και νεολαίας 

 

1.2. - Πρόγραµµα FONTES: Θεµατικό δίκτυο για να επικυρώσει και να διαδώσει τις καλές 

πρακτικές και τα ποιοτικά πρότυπα της επαγγελµατικής κατάρτισης στις αγροτικές περιοχές.  

Περιγραφή 

Το Fontes είναι ένα θεµατικό δίκτυο που δηµιουργήθηκε το 2005 προκειµένου να επικυρωθούν τα 

καλά πρότυπα πρακτικής και να υποστηριχθεί η ποιότητα στην επαγγελµατική κατάρτιση σχετικά 

µε τις νέες πηγές απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. Το πρόγραµµα σκοπεύει να επικυρώσει τις 

περιηγήσεις κατάρτισης (και εκείνοι που υπάρχουν ήδη και νέα), µε την επινόηση ενός δεδοµένου 

συνόλου εργαλείων.  

Αυτά τα εργαλεία θα επιτρέψουν: 

 • Να αξιολογήσει τις περιηγήσεις κατάρτισης. 

 • Να επινοήσει ένα πλαίσιο που επιτρέπει την επίσηµη αναγνώριση της κατάρτισης στο 

επίπεδο ΕΕ, 
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 • Να σχεδιάσει ένα υψηλής ποιότητας και αποδοτικό πρότυπο τηλεκατάρτισης που θα  

επιτρέπει την προώθηση των πρωτοβουλιών κατάρτισης. 

 • Και κοινοποίηση του προγράµµατος, τους στόχους και τα αποτελέσµατά του µεταξύ των 

κολεκτιβών στόχων: τέλος, χρήστες των πρωτοβουλιών κατάρτισης (ειδικά οι γυναίκες και 

η ανειδίκευτη νεολαία στις αγροτικές περιοχές που ψάχνουν την πρώτη απασχόλησή τους 

και συγκεκριµένες απέκλεισαν τις κολεκτίβες που έχουν πρόβληµα να έχουν πρόσβαση 

στην αγορά εργασίας) πολυ-πράκτορες που περιλαµβάνονται  στην επαγγελµατική 

κατάρτιση και συνεχιζόµενη εκπαίδευση, κοινωνικοί εταίροι και εκπαιδευτικές αρχές. 

Τα τελικά προϊόντα του προγράµµατος είναι διάφοροι τύποι εργαλείων όπως: Ένα 

ευρωπαϊκό παρατηρητήριο, πληροφορίες και κέντρο των µαθαίνοντας πόρων, µια πλατφόρµα 

τηλεκατάρτισης, ιστοσελίδας του προγράµµατος, το υλικό διάδοσης και ο καλός οδηγός 

πρακτικών.  

Εκτός από τα προαναφερθέντα προϊόντα, διάφορες πρωτοβουλίες διάδοσης έχουν 

πραγµατοποιηθεί στο στόχο του προγράµµατος, όπως οι συζητήσεις, τα σεµινάρια, οι συνεδριάσεις 

κ.λπ., προκειµένου να προωθηθεί το πρόγραµµα µεταξύ των κολεκτιβών στόχων και τέλους, 

χρήστες των πρωτοβουλιών κατάρτισης. 

Στόχοι και αποτελέσµατα  

Οι συγκεκριµένοι στόχοι του προγράµµατος όπου ακολουθούν: 

α) να δηµιουργήσει το θεµατικό δίκτυο «Fontes» προκειµένου να παραχθούν και να 

επικυρωθούν διάφορα εργαλεία στο πεδίο της ΕΕ (συγκεκριµένα το ευρωπαϊκό 

παρατηρητήριο, ο καλός οδηγός πρακτικών, οι πληροφορίες και το κέντρο των 

µαθαίνοντας πόρων, ιστοσελίδα και η πλατφόρµα τηλεκατάρτισης). Αυτά τα προϊόντα 

προορίστηκαν να προωθήσουν τη διαφάνεια και να διαδώσουν τους νέους τύπους 

καταρτίσεων και νέων ειδικοτήτων µε τη δηµιουργία ενός πλαισίου για τη 

µεταρρύθµιση συστηµάτων. Στοχεύει επίσης να προωθήσει το µετασχηµατισµό και την 
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προσαρµογή τέτοιων συστηµάτων στις ανάγκες της «κοινωνίας της γνώσης» ώστε να 

επιτευχθεί ένα πιό εύκαµπτο και µεµονωµένο-  σύστηµα κατάρτισης. 

β) Να υιοθετήσουν µια ολοκληρωµένη προσέγγιση βασισµένη στη συναίνεση των 

µελών του προγράµµατος και των κοινωνικών εταίρων στις διαφορετικές 

συµµετέχουσες χώρες, και να προσδιορίσουν τις τάσεις και τις ανάγκες προσόντων και 

να βελτιώσουν τα αποτελέσµατα των πρωτοβουλιών  

γ) Να ενισχύσουν και να εφαρµόσουν τις νέες συνεργάσιµες µεθόδους εργασίας 

που περιλαµβάνουν µια στενότερη θεσµική συνεργασία µεταξύ των εκτεθειµένων 

συµµετέχουσων χωρών ώστε να γίνουν εκτενής σε άλλες χώρες. Κατά συνέπεια, 

προωθείται η ανταλλαγή της πείρας, και η καινοτοµία υποστηρίζεται µε το να φέρει 

τους εµπειρογνώµονες, τις οργανώσεις και τις κολεκτίβες σε επαφή η µια µε την άλλη, 

και µε την παραγωγή των περισσότερων από τις προοπτικές και τα χαρακτηριστικά 

κάθε περιοχής 

δ) Να δηµιουργήσει ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο, ένα εργαστήριο για την 

προώθηση της διαφάνειας µε µια πολυτµηµατική προσέγγιση στα προσόντα 

προορισµένα για την ενίσχυση των θεσµικών σχέσεων που ανοίγουν το δρόµο για τις 

νέες προσεγγίσεις και λύσεις, εκτεθειµένες να συµβάλουν στους γενικούς στόχους 

που υποβάλλονται στα Συµβούλια της Λισσαβώνας, της Βαρκελώνης και της 

Κοπεγχάγης. 

ε) Να υποστηρίξουν την εφαρµογή των κοινών µέτρων που βοηθούν τη 

συγκέντρωση, αποστάζοντας και αναπτύσσοντας την πρακτική γνώση σχετικά µε 

τις ευρωπαϊκές προσεγγίσεις (κέντρο πληροφοριών και   µαθαίνοντας πόρων και 

πλατφόρµα τηλεργασίας), προκειµένου να προωθηθούν οι νέες πηγές απασχόλησης 

µε τη χρησιµοποίηση των νέων τεχνολογιών κατάρτισης. 

ζ) Να ενισχύσει τις ίσες ευκαιρίες σε όλους τους τοµείς της αγοράς εργασίας 
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    η) Να διαδώσουν τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται σε άλλες κολεκτίβες και 

όργανα µε τη χρησιµοποίηση του ευρωπαϊκού παρατηρητήριου, ιστοσελίδας, τον καλό 

οδηγό πρακτικών καθώς επίσης και το υπόλοιπο των εργαλείων που επινοούνται µέσα 

στο πρόγραµµα, προκειµένου να προωθηθούν η µεταφορά των αποτελεσµάτων, η 

καινοτοµία και η διεθνική συνεργασία στον, ώστε να γίνουν οι περισσότερες από τις 

συµπράξεις που δηµιουργούνται στο στόχο άλλων προγραµµάτων που εφαρµόστηκαν 

ήδη. 

Τα ακόλουθα αποτελέσµατα έχουν επιτευχθεί: 

α) Δηµιουργία του Θεµατικού Δικτύου "Fontes" 

Αυτό το δίκτυο περιλαµβάνει όχι µόνο τη συνεργασία του προγράµµατος, αλλά και 

άλλες οντότητες (ενώσεις, συνδικάτα, επιχειρήσεις, δηµόσια και ιδιωτικά κέντρα 

κατάρτισης, επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην αγροτική ανάπτυξη… κ.λπ.) που 

συνδέονται µε το αγροτικό πλαίσιο και αυτή έχει εκφράσει το ενδιαφέρον για τη λήψη 

ενός ενεργού ρόλου στο θεµατικό δίκτυο.  

Το δίκτυο απευθύνεται σε επιχειρήσεις του τοµέα, στους κοινωνικούς εταίρους και τις 

κολεκτίβες στόχων των συµµετεχουσών χωρών. Αναµένεται να χρησιµοποιηθεί από: 

εµπειρογνώµονες στην κατάρτιση και την αγροτική ανάπτυξη, κοινωνικούς φορείς του 

τοµέα, κολεκτίβες στόχων και εκπαιδευτικές αρχές. 

 Η επίσηµη γλώσσα εργασίας του δικτύου είναι τα Αγγλικά 

β) Δηµιουργία του ευρωπαϊκού παρατηρητήριου για τα νέα προσόντα. Αυτό το 

εργαλείο είναι ένα εργαστήριο που περιέχει µια µεγάλη συλλογή προσεγγίσεων και 

λύσεων που εφαρµόζονται στο αγροτικό πλαίσιο.  

Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο απευθύνεται σε χρήστες του δικτύου και κολεκτίβες 

στόχων του προγράµµατος (δάσκαλοι, κέντρα κατάρτισης και αρχές, ικανοί στην 

εκπαίδευση και την απασχόληση).  

Οι λειτουργίες του σχετίζονται:  
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1) Μια πολυτµηµατική προσέγγιση στην κατάρτιση  διαθέσιµη στις κολεκτίβες µε  

συγκεκριµένες ανάγκες.  

2) Η προώθηση της διαφάνειας στην κατάρτιση και την συνενοχή των επιχειρήσεων 

όλων των τοµέων για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων.  

3) Η σχέση µε διάφορα ινστιτούτα προκειµένου να προωθηθεί η επίσηµη αναγνώριση 

των περιηγήσεων κατάρτισης, σηµειώνοντας τις υπάρχουσες πολιτικές απασχόλησης 

και την επικύρωση στο επίπεδο της ΕΕ (ευρωπαϊκό πιστοποιητικό τίτλου σπουδών).  

4) Η διάδοση και η µεταφορά των αποτελεσµάτων 

Το εργαλείο ανάλυσης του παρατηρητήριου, η αποκαλούµενη ανάλυση FONTES, 

είναι διαθέσιµο στα αγγλικά και στις γλώσσες όλων των συνεργατών. 

γ) Δηµιουργία ενός κέντρου πληροφοριών και µαθαίνονταν πόρων. Ο κύριος 

στόχος του είναι να παράσχει ένα αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό και ενηµερωτικό 

πλαίσιο που να επιτρέπει µια επαρκή επικοινωνία µεταξύ του τελευταίου χρήστη της 

πρωτοβουλίας κατάρτισης και του εκπαιδευτή (είτε ένας µεσολαβητής είτε ένας 

δάσκαλος). Αυτή η υπηρεσία πληροφοριών σκοπεύει να φθάσει σε όσο το δυνατόν 

περισσότερους χρήστες και να καταστήσει πληροφορίες για τις υπάρχουσες και 

µελλοντικές επιλογές κατάρτισης µέσα στους διαφορετικούς τοµείς του προγράµµατος 

που θα είναι διαθέσιµες σε αυτούς.  

Αυτή η υπηρεσία είναι αρχικά διαθέσιµη στις γλώσσες των συνεργατών του 

προγράµµατος για τις οµάδες στόχων, τους κοινωνικούς εταίρους, τους δασκάλους, τις  

ενώσεις και των κέντρων κατάρτισης. 

δ) Δηµιουργία ενός προτύπου πλατφόρµας τηλεργασίας βασισµένη στην εµπειρία 

προηγούµενης εκµάθησης από απόσταση και ανοικτής εκµάθησης, προκειµένου να 

ενθαρρυνθεί η επικοινωνία µεταξύ των σπουδαστών και των δασκάλων, και να 

ενισχυθεί η συνεργάσιµη εκµάθηση και εκµάθηση µε τη µέθοδο προγράµµατος, η 

οποία οδηγεί σε καρποφόρες συζητήσεις µεταξύ των διαφορετικών δραστών που 
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συµµετέχουν στην κατάρτιση. Ενθαρρύνει επίσης την απόκτηση των πληροφοριών και 

την οικοδόµηση της νέας γνώσης, η οποία είναι η βάση για τις άτυπες ανταλλαγές 

κατάρτισης και πληροφοριών. 

 Αυτό το προϊόν επισηµαίνεται για τους δασκάλους και τους συλλογικούς στόχους του 

προγράµµατος. Είναι διαθέσιµο στα αγγλικά και στις γλώσσες των συνεργατών του 

προγράµµατος. 

 

ε) Δηµοσίευση ενός καλού οδηγού πρακτικών που περιγράφει τη διαδικασία προς το 

µετασχηµατισµό, τον εκσυγχρονισµό και την προσαρµογή της ευρωπαϊκής κατάρτισης 

βασισµένο στη µελέτη των συστηµάτων στα υψηλής ποιότητας πρότυπα.Ο οδηγός 

σκοπεύει να προωθήσει την αναγνώριση των νέων επαγγελµάτων που συνδέονται µε 

τις νέες πηγές απασχόλησης, οι οποίες θα επιτρέψουν τη µεταφορά των 

αποτελεσµάτων µέσα  στο πρόγραµµα. Αυτό το προϊόν απευθύνεται κυρίως στους 

δασκάλους, τα κέντρα κατάρτισης και τα εκπαιδευτικά όργανα. Εντούτοις, το γεγονός 

ότι προσφέρει µια γενική προοπτική των διαφορετικών ζητηµάτων που εξετάζονται, το 

κάνει επίσης ενδιαφέρον σε άλλους τύπους χρηστών.  

Ο οδηγός είναι διαθέσιµος στα αγγλικά και στις γλώσσες των συνεργατών του 

προγράµµατος. 

                    ζ) Ιστοσελίδα για σκοπούς πληροφόρησης και διάδοσης. Η Ιστοσελίδα συλλέγει και 

επιδεικνύει τις δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται µέσα στο θεµατικό δίκτυο. Ο 

στόχος της είναι να παράσχει τις πληροφορίες για τις διαφορετικές πτυχές του 

προγράµµατος, τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, η λειτουργία, οι δραστηριότητες που 

πραγµατοποιούνται, τα επιτεύγµατά του… κ.λπ. και διαδίδουν τα αποτελέσµατα σε 

άλλους δυνητικούς χρήστες.  

                    Αυτό το προϊόν απευθύνεται σε συλλογικούς στόχους, δασκάλους, εκπαιδευτικές αρχές 

και το ευρύ κοινό. Είναι διαθέσιµο στις γλώσσες των συνεργατών του θεµατικού 
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δικτύου και στα αγγλικά. Έχει ενηµερωθεί καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του 

προγράµµατος από όλους τους συνεργάτες. 

η) Δηµοσίευση του υλικού για τη διάδοση του προγράµµατος. Τρία φυλλάδια έχουν 

εκδοθεί ως συµπληρωµατικό υλικό διάδοσης και πληροφοριών. Αυτά τα φυλλάδια 

έχουν παραχθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του προγράµµατος. Κάθε φυλλάδιο 

κάλυψε έναν διαφορετικό τοµέα του προγράµµατος, ώστε να ενισχυθεί η διαδικασία 

διάδοσης: Ξεκίνηµα και στόχοι του προγράµµατος παρουσίαση της διεθνικής 

συνεργασίας πρόσβαση στο πρόγραµµα από τους τελευταίους χρήστες µέσω της 

ιστοσελίδας, παρουσίαση των τελικών αποτελεσµάτων του προγράµµατος.  

Όλα τα φυλλάδια είναι διαθέσιµα στα αγγλικά και τις γλώσσες των συνεργατών του 

προγράµµατος. Προορίζονται για συλλογικούς στόχους και των τελευταίων χρηστών  

του προγράµµατος. 

  

1.3. - Ευρωπαϊκή διάσταση του προγράµµατος.  

            Η διεθνική συνεργασία  

  Η διεθνική συνεργασία είναι ο κύριος στυλοβάτης πέρα από τον οποίο το πρόγραµµα έχει χτιστεί. 

Διαφορετικά θα χαλάρωνε όλη την έννοιά του. Η διεθνική συνεργασία FONTES έχει συλληφθεί 

ως θεµατικό δίκτυο που περιλαµβάνει διάφορους διαφορετικούς πράκτορες (συνδικάτα, ερευνητικά 

κέντρα, κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης, επιχειρήσεις ανθρώπινων δυναµικών, οντότητες που 

συνδέονται µε τα πανεπιστήµια κ.λπ.). Έχει 11 συνεργάτες από 7 διαφορετικές χώρες (Γερµανία, 

Σλοβακία, Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ρουµανία). Η συνεργασία δηµιουργήθηκε για 

να καλύψει την ανάγκη για ένα ευρύ πλαίσιο συνεργασίας που ικανοποιεί τις προσδοκίες και τις 

ανάγκες του προγράµµατος και των συλλογικών στόχων. Τέτοιο πλαίσιο συλλέγει την εµπειρία των 

διαφορετικών συνεργατών, µια πολύτιµη συµβολή στο πρόγραµµα. 

Η συνεργασία είναι βασισµένη σε διάφορα κοινά χαρακτηριστικά των συνεργατών και 

επίσης στη λειτουργία του δικτύου, το οποίο επιτρέπει σε όλους τους συνεργάτες να συµµετέχουν 
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στη λήψη απόφασης και στην ανάπτυξη του δικτύου καθώς επίσης και για να την εµπλουτίσουν µε 

τις συνεισφορές τους.  

Οι συνεργάτες έχουν συµµετάσχει επίσης στη διαχείριση και την αξιολόγηση του 

προγράµµατος. Έχουν συµβάλει στην επικύρωσή του και στην προσαρµογή του περιεχοµένου και 

των στόχων στις πραγµατικές ανάγκες των περιοχών όπου το πρόγραµµα εφαρµόστηκε.  

Μια συνεχής οµάδα εργασίας αξιολόγησης και ποιοτικής διαχείρισης δηµιουργήθηκε µέσα 

στη συνεργασία. Περιέλαβε έναν αντιπρόσωπο κάθε έναν από τους συνεργάτες. Ο στόχος τους 

ήταν να πραγµατοποιήσουν τη συνέχιση και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του 

προγράµµατος:πραγµατοποιηθέντες στόχοι, πρόοδος που έκαναν, αποτελεσµατικότητα των 

δραστηριοτήτων, ποιότητα των προϊόντων… κ.λπ 

Εκτός από την κανονική συνεργασία σε όλο το πρόγραµµα, οι συνεργάτες συναντήθηκαν σε 

διάφορες διεθνικές συνόδους εργασίας. Σε αυτές τις συνεδριάσεις, συζήτησαν τα διαφορετικά 

ζητήµατα σχετικά µε την ανάπτυξη του προγράµµατος, το χρονοδιάγραµµα, τις πρωτοβουλίες, 

δασµοί σε κάθε δραστηριότητα, τη γενική πρόοδο ή τη συνεχή αξιολόγηση, προκειµένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι που υποβλήθηκαν. 

 Μερικές ενέργειες απαίτησαν µια ιδιαίτερα στενή συνεργασία µεταξύ των συνεργατών, οι 

οποίοι συνέβαλαν   µε την εµπειρία και την πείρα τους ώστε να επιτευχθούν οι συλλογικοί στόχοι. 

Μερικές άλλες δραστηριότητες, αντίθετα, λόγω της συγκεκριµένης φύσης τους, απαιτούσαν στενή 

συνεργασία µεταξύ µερικών συγκεκριµένων συνεργατών που είχαν την απαραίτητη εµπειρία στον 

τοµέα.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, ιδιαίτερη πληροφοριακή προσπάθεια έχει καταβληθεί, προκειµένου 

να παρασχεθούν οι εκτενείς πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσµατα σε όλους 

τους συνεργάτες συνεχώς. 
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2. - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΝΟΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 2.1. - Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο.  

 

Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο είναι ένα εργαλείο που στοχεύει να αξιολογήσει τις περιηγήσεις 

κατάρτισης. Αυτό το εργαλείο ανάλυσης αξιολογεί το ενδιαφέρον, την απαίτηση και τη 

βιωσιµότητα των περιηγήσεων κατάρτισης σε µια δεδοµένη περιοχή απευθυνόµενο σε µια 

συγκεκριµένη κολεκτίβα στόχων µε τη χρησιµοποίηση της αποκαλούµενης «ανάλυσης Fontes».  

Τα βασικά στοιχεία που αποτελούν τις βάσεις του ευρωπαϊκού παρατηρητήριου είναι τα ακόλουθα: 

 1) Η προώθηση της διαφάνειας των αποτελεσµάτων, που χρησιµοποιούν τα διαφορετικά µέσα 

επικοινωνίας και ενηµέρωσης. 

 2) Μια πολυτµηµατική προσέγγιση που εγκαθιστά τις συνδέσεις µεταξύ των νέων ευκαιριών 

απασχόλησης και των νέων ευκαιριών κατάρτισης. Τέτοιες ευκαιρίες κατάρτισης θα επεκταθούν 

για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του διαφορετικών τελευταίων χρηστών προκειµένου να τους  

παρέχουν την απαραίτητη γνώση στους διαφορετικούς τοµείς. 

 3) Για να ευνοήσουν τις σχέσεις µε τους διαφορετικούς τύπους οντοτήτων που προωθούν την 

επίσηµη αναγνώριση των περιηγήσεων κατάρτισης
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Πολυτµηµατική Προσέγγιση Θεσµικές σχέσεις 

Ανάλυση Fontes 

Ενδιαφέρον Ανάγκες 

Ανάγκες και 
Ενδιαφέροντα Δεικτών   

Προσφοράς 

κατάρτισης 

Καταλληλότητα 
Δεικτών 

Επίδραση 

Δεικτών 

Μέθοδοι: 
Περίοδος εργασιών 

Ερωτηµατολόγια 

Συνεντεύξεις 

Σχόλια 

Σεµινάρια 

Συζητήσεις Οµάδων 

Αναφορές 

 
 
 

 Αντικείµενα Πόροι 

Χαρακτηριστικά 
Αξιολόγηση  

Αντικείµενα,Πόρπι,Χα

ρακτηριστικά,Αξιολό
γηση 

Απαίτηση 
Πλαίσιο    
δεικτών 

 Δείκτες της 

κοινωνικής 

συνειδητοποίησης των 

αναπτυξιακών 

αναγκών και των 

δυνατοτήτων 

Δείκτες Διαφάνειας Δείκτες 

Ποιότητας 

Αποδοτικότητα 

δεικτών 

Βιωσιµότητα 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 
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Η προώθηση της διαφάνειας  

Τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται από οποιοδήποτε πρόγραµµα πρέπει να 

ανακοινωθούν στις κολεκτίβες στόχων, τους κοινωνικούς εταίρους και τις εκπαιδευτικές οντότητες 

µε την παρουσίαση µιας περιγραφικής έκθεσης. 

Αυτό το είδος της διάδοσης εκθέσεων επεξηγεί σαφώς το σηµείο ότι οι διαφορετικοί τύποι 

διδακτικών σχεδίων µπορεί να έχουν συγκεκριµένες επιδράσεις και αποτελέσµατα. 

 Κατά συνέπεια σιγουρευόµαστε ότι ένα δεδοµένο πρόγραµµα σπουδών κατάρτισης µπορεί 

επιτυχώς να εφαρµοστεί σε παρόµοια κοινωνικά πλαίσια µε τις παρόµοιες ανάγκες και τις 

απαιτήσεις και ότι έχει τον αντίκτυπο που αναµένεται σε µια δεδοµένη οµάδα-στόχο. Επιπλέον, οι 

εκθέσεις είναι επίσης χρήσιµες να βελτιώσουν την πληροφόρηση µεταξύ των κοινωνικών εταίρων 

και, ως ένα ορισµένο βαθµό, µεταξύ των συµµετέχοντων του τοµέα.  

Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο είναι η βάση για τον ορθό οδηγό πρακτικών. Ο οδηγός θα είναι 

χρήσιµος στην αξιολόγηση ενός δεδοµένου διδακτικού σχεδίου και κατά την επινόηση ενός 

σχεδίου εργασίας που σκοπεύει να επιτύχει τους στόχους που έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων. 

Τα διαφορετικά πληροφοριακά σεµινάρια που οργανώνονται πρέπει να εξετάσουν όλες τις 

οντότητες που περιλαµβάνονται στις ενέργειες διαφάνειας, προκειµένου να υποστηρίξουν:  

•Οι συλλογικοί στόχοι: γιατί θα γίνουν ενήµεροι για τα οφέλη στις νέες πρωτοβουλίες κατάρτισης 

που εξετάζουν δεδοµένο έναν διδακτικό σχεδιάστε και το µέλλον του προσκρούει από άποψη στα 

προσόντα και της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης. 

 • Κοινωνικοί εταίροι: να γίνουν ενήµεροι για τη σπουδαιότητα των προσόντων στους τοµείς που 

καλύπτονται από το διδακτικό σχέδιο προκειµένου να βελτιωθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης και η 

οικονοµική και κοινωνική κατάσταση των συλλογικών στόχων. 

 • Εκπαιδευτικοί αρχές και επαγγελµατίες του τοµέα: για να αξιολογήσουν την επάρκεια του 

διδακτικού σχεδίου για την επαγγελµατικοποίηση ενός δεδοµένου τοµέα όπου καµία άλλη επιλογή 

προσόντων δεν υπάρχει. 
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Μια πολυτµηµατική προσέγγιση επιτρέπει τα διαφορετικά προγράµµατα σπουδών σε έναν 

χρόνο. Τέτοια προσέγγιση επιτρέπει την πρόσβαση από τους διαφορετικούς τοµείς, δεδοµένου ότι 

τα προσόντα είναι πολύ διαφορετικά, το οποίο αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης όλων των ειδών 

χρηστών.  

Η πολυτµηµατική προσέγγιση ενθαρρύνει τα νέα επαγγέλµατα που συνδέονται µε τις 

αποκαλούµενες νέες πηγές απασχόλησης. Αυτά τα αναδυόµενα επαγγέλµατα δεν έχουν 

οποιοδήποτε συγκεκριµένο σύστηµα προσόντων µέχρι τώρα. Τα διδακτικά σχέδια που αναλύονται 

στο ευρωπαϊκό παρατηρητήριο θα εστιάσουν σε αυτά τα νέα επαγγέλµατα.  

Η διεπιστηµονική προσέγγιση λαµβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία που είναι κοινά για τις 

διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις. Κατά συνέπεια, η δράση κατάρτισης καλύπτει ένα ευρύ 

φάσµα των τοµέων γνώσης. 

 Οι νόµοι που ρυθµίζουν την εκπαίδευση είναι διαφορετικοί σε κάθε χώρα. Εποµένως, δεν 

είναι εύκολο να αποκτηθεί η επίσηµη αναγνώριση ενός διδακτικού σχεδίου. Κατά συνέπεια, 

θεωρούµε ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να έχει ένα σώµα πιστοποίησης στο επίπεδο ΕΕ που 

περιλαµβάνει τις εκπαιδευτικές αρχές της ΕΕ. Τέτοιο σώµα θα ήταν αρµόδιο για την επίσηµη 

αναγνώριση των πρωτοβουλιών κατάρτισης που δεν προβλέπονται από τους εκπαιδευτικούς 

κανονισµούς των κρατών µελών µέχρι τώρα και θα συνεχίσει πιθανώς να είναι έτσι 
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Μια άλλη σηµαντική πτυχή του ευρωπαϊκού παρατηρητήριου είναι η ικανότητά της να 

καθιερώσει τις σχέσεις µε τα επίπεδα οργάνων. Αυτό είναι ένας δύσκολος στόχος, επειδή είναι 

αρκετά νέος και επίσης στο γεγονός ότι κανένα συγκεκριµένο µέτρο δεν εφαρµόζεται για να 

ενθαρρύνει τέτοιες σχέσεις.  

 

Φαίνεται ότι αυτά τα ζητήµατα δεν θεωρούνται πολύ σχετικά στο επίπεδο ΕΕ, αλλά είναι 

πολύ σηµαντικά για την ανάπτυξη µιας υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στο πεδίο της ΕΕ: 

• Αφ' ενός, στερούµαστε τους απαραίτητους µηχανισµούς για τη συµµετοχή των 

εκπαιδευτικών αρχών στο επίπεδο ΕΕ. Τέτοια συµµετοχή θα παρείχε τις θετικές εισαγωγές που θα 

οδηγούσαν σε µια µεγαλύτερες ποιότητα και µια διαφάνεια στα νέα επαγγελµατικά προσόντα.  

• Αφετέρου, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν οι οµοιότητες µεταξύ των διαφορετικών 

ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων του τοµέα. Τέτοια συµµετρία θα επέτρεπε τη δηµιουργία των 

µηχανισµών συνεργασίας που θα βελτίωνε την κατάρτιση και τα προσόντα στο επίπεδο ΕΕ. 

Αυτή η έλλειψη δεν µπορεί να θεραπευθεί από τις πρωτοβουλίες ως FONTES πρέπει να 

αντιµετωπιστεί από εκείνους που µπορούν να εφαρµόσουν τα µέτρα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και 

να βελτιώσουν την ποιότητα της επαγγελµατικής κατάρτισης στο επίπεδο ΕΕ που συµβάλλει στη 

δηµιουργία ποιοτικών πιστοποιήσεων που υπάρχουν ήδη σε άλλους επαγγελµατικούς τοµείς.  

Η πρόταση FONTES είναι να πραγµατοποιηθούν διάφορες πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης 

που ενθαρρύνουν την υποχρέωση των ικανών οργάνων. Κατά συνέπεια, θα ήταν δυνατό να 

περιγραφεί ένα σχέδιο για την προώθηση υψηλής ποιότητας κατάρτισης, ειδικά σε νέες πηγές 

απασχόλησης και νέα επαγγέλµατα. 

 Στην πιθανή έκταση, το πρόγραµµα FONTES έχει ενθαρρύνει τέτοιες θεσµικές επαφές σε 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ο προγραµµατισµός των συνεδριάσεων και των συνεντεύξεων 

δεν είναι κανένας εύκολος στόχος, καθώς αυτά τα ζητήµατα θεωρούνται συνήθως δευτεροβάθµια 

και λίγης σχετικότητας για τις εκπαιδευτικές οµάδες σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 
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Ανάλυση FONTES  

Η αποκαλούµενη ανάλυση FONTES έχει επινοηθεί και έχει αναπτυχθεί µέσα στο ευρωπαϊκό 

παρατηρητήριο.  

Όπως προηγουµένως αναφέρεται, η «ανάλυση FONTES» είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης για 

την επικύρωση των νέων περιηγήσεων κατάρτισης. Τέτοια αξιολόγηση πρέπει να βασιστεί σε 

ένα δεδοµένο σύνολο παραµέτρων: 

 Ενδιαφέρον.  

Απαίτηση.  

      Το εφικτό. 

Διάφοροι λόγοι έχουν παρακινήσει την εκλογή αυτών των τριών παραµέτρων:  

1) Αρχικά, τα προγράµµατα που σκοπεύουµε να επικυρώσουµε και που έθεσαν τα θεµέλια για 

διάφορες περιηγήσεις κατάρτισης, έχουν τελειώσει ήδη. Κατά συνέπεια, πρέπει να 

αξιολογήσουµε εάν οι περιστάσεις που παρακίνησαν τη δηµιουργία αυτών των νέων 

περιηγήσεων υπάρχουν ακόµα ή δεν ισχύουν πλέον. Εποµένως, το υπάρχον ενδιαφέρον (που 

συνδέονται συνήθως µε τις ανάγκες κατάρτισης και απασχόλησης) και η απαίτηση για τις νέες 

ευκαιρίες κατάρτισης είναι δύο ουσιαστικές παράµετροι.  

2) Επιπλέον, πρέπει να αναλύσουµε εάν αυτές οι περιστάσεις µπορούν να βρεθούν σε άλλα 

εδάφη και εάν έχουν επιπτώσεις σε άλλες οµάδες-στόχους, και µέχρι ποιό σηµείο θα µπορούσε 

νέες περιηγήσεις (µόνο εάν οι δύο πρώτες παράµετροι συναντιούνται) να εφαρµοστεί επιτυχώς 

(το εφικτό είναι µια χρήσιµη µεταβλητή από αυτή την άποψη).  

3) Τέλος, σε περίπτωση που υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ των αναγκών που 

ανιχνεύονται, η απαίτηση και οι µέθοδοι εφαρµογής που επινοούνται αρχικά για να 

εξασφαλίσουν τη δυνατότητα πραγµατοποίησης, οι περιηγήσεις θα πρέπει να προσαρµοστούν 

στις νέες περιστάσεις, το νέο πλαίσιο και τη νέα οµάδα-στόχο για να είναι χρήσιµες. 
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Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι προαναφερθείσες µεταβλητές παρέχουν τα χρήσιµα και 

έγκυρα συµπεράσµατα, η ανάλυση FONTES περιλαµβάνει διάφορους δείκτες: 

 

1. Ενδιαφέρον 

 

 1.1. - Ανάγκες και ενδιαφέροντα που ανιχνεύονται  

- Τύποι αναγκών και ενδιαφερόντων 

 - Μέθοδοι που χρησιµοποιούνται για να τους ανιχνεύσουν  

Δείκτες των αναγκών και ενδιαφερόντων 

 - Δείκτες των καθοδηγητικών αναγκών  

- Δείκτες των ενδεχόµενων αναγκών 

 - Δείκτες των προσωπικών αναγκών και ενδιαφερόντων 

 

1.2. - Προσαρµογή των περιηγήσεων σε αυτά τα ανάγκες και ενδιαφέροντα 

 - Στόχοι  

- Πόροι  

- Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

 - Αξιολόγηση. 

     Δείκτες της επάρκειας της προσφοράς κατάρτισης για τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα. 

 - Ανάλυση της συµβατότητας της κατάρτισης (καταλληλότητα του περιεχοµένου) - 

Ανάλυση της συµβατότητας του µήκους της περιήγησης µε το χρόνο που οι χρήστες 

µπορούν να διαθέσουν σε την.  

- Ανάλυση της συµβατότητας θέσης (όρια δυνατότητας πρόσβασης) 

 

1.3. - Αναµενόµενος αντίκτυπος 

 Δείκτες αντίκτυπου  
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- Σχέση µεταξύ της θέσης του εργαζοµένου και των προσόντων του/της.  

- Πιθανή αύξηση των δυνατοτήτων απασχόλησης. Αξιολόγηση της επάρκειας του 

επαγγελµατικού σχεδιαγράµµατος στο έδαφος 

2. Απαίτηση.  

Δείκτες απαίτησης 

 - Πλαίσιο-σχετικά µε τους δείκτες: Δυνατότητα δηµιουργιών θέσεων απασχόλησης  

- Δείκτες της κοινωνικής συνειδητοποίησης των αναπτυξιακών αναγκών και των 

δυνατοτήτων 

3. Το εφικτό. 

 Δείκτες του εφικτού  

          - Δείκτες της αποδοτικότητας της εφαρµογής της περιήγησης κατάρτισης 

          - Δείκτες της ποιότητας του παιδαγωγικού υλικού 

          - Δείκτες της διαφάνειας του διδακτικού σχεδίου  

           Η πλήρης έκδοση της ανάλυσης FONTES είναι διαθέσιµη στο www.fontesproject.eu  

στο  τµήµα του ευρωπαϊκού παρατηρητήριου, µέσα στα εργαλεία 

 

2.2.- Πληροφορίες και κέντρο των µαθαίνοντας πόρων   

 

Το ILRC (πληροφορίες και κέντρο εκµάθησης πόρων) είναι ο τοµέας πληροφοριών του 

θεµατικού δικτύου FONTES. Εποµένως, στο στάδιο σχεδίου συµφωνήθηκε ότι το ILRC πρέπει να 

χτιστεί µέσα στην  ιστοσελίδα του προγράµµατος, δηλαδή στο τµήµα που αφιερώνεται στην 

τεκµηρίωση. Οι πληροφορίες αυτού του εικονικού κέντρου µπορούν να βρεθούν στο 

www.fontesproject.eu και είναι διαθέσιµες σε όλους τους χρήστες. 

 Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί µε στόχο να παρασχεθούν όσο το δυνατόν περισσότερες 

πληροφορίες για την υπάρχουσα προσφορά κατάρτισης στις διαφορετικές περιοχές που 

καλύπτονται από το θεµατικό δίκτυο. 
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 Προκειµένου να γίνει έτσι, τα εξής τµήµατα δηµιουργήθηκαν µέσα στο κέντρο των πόρων: 

 • Το εκπαιδευτικό σύστηµα των διαφορετικών χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. 

 • Η προσφορά επαγγελµατικής κατάρτισης που παρέχεται στα εδάφη που περιλαµβάνονται 

στο πρόγραµµα.  

• Πίνακας ανακοινώσεων.  

• Νέες εργασίες και προσφορές κατάρτισης.  

• Απαιτήσεις και διαδικασίες που περιλαµβάνονται στην επίσηµη αναγνώριση της κατάρτισης 

στις περιοχές που καλύπτονται από το πρόγραµµα.  

Αυτά τα τµήµατα ILRC είναι διαθέσιµα στις οκτώ επίσηµες γλώσσες εργασίας του 

προγράµµατος: οι επτά γλώσσες των επτά χωρών που συµµετέχουν στο διεθνικό δίκτυο και της  

κοινής επίσηµης γλώσσας , δηλαδή τα αγγλικά. 

 

Το εκπαιδευτικό σύστηµα στις διαφορετικές χώρες 

 Αυτό το τµήµα παρέχει µια γενική προοπτική στη δοµή της βασικής εκπαίδευσης στις χώρες 

που συµµετέχουν στο θεµατικό δίκτυο FONTES. Αυτό το τµήµα οργανώνεται από τη χώρα. Κάθε 

περιοχή περιλαµβάνει τα περιγραφικά έγγραφα που παρέχουν τις πληροφορίες για τη γενική δοµή 

του εκπαιδευτικού συστήµατος, δεδοµένου ότι η βασική εκπαίδευση είναι ενδιαφερόµενη, σε κάθε 

χώρα. Οι πληροφορίες για την επίσηµη προσφορά κατάρτισης σε κάθε χώρα είναι διαθέσιµες στην 

αρχική γλώσσα της και στα αγγλικά 

Η προσφορά επαγγελµατικής κατάρτισης που παρέχεται στα εδάφη που περιλαµβάνονται στο 

πρόγραµµα  

Το τµήµα µη-επίσηµης κατάρτισης περιλαµβάνει διάφορα έγγραφα που περιγράφουν την 

συνεχή εκµάθηση και την επαγγελµατική κατάρτιση για κάθε περιοχή που καλύπτεται από το 

πρόγραµµα.  

Οι συνεργάτες επέλεξαν τις ακόλουθες περιοχές που χρησιµοποιούνται στο πρόγραµµα 

Fontes: 
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 • Οι αγροτικές περιοχές στο νοµό León, Ισπανία 

 • Νότιο µαύρο δασικό φυσικό πάρκο, Γερµανία. 

 • Περιοχή Harghita, Ρουµανία.  

• Περιοχή Thesalia, Ελλάδα. 

 • Περιοχή tras-OS-Montes, Πορτογαλία. 

 • Περιοχή Valdorba, Ισπανία  

• Περιοχή Alto Tâmega, Πορτογαλία.  

• Κεντρικές, δυτικές και ανατολικές περιοχές, της Σλοβακίας.  

Κάθε συνεργάτης ήταν υπεύθυνος για την εύρεση των πληροφοριών, τη σύγκριση των 

στοιχείων και την παραγωγή των εγγράφων για τους τοµείς τους επιρροής, στη µητρική γλώσσα 

τους και στα αγγλικά. 

Πίνακας ανακοινώσεων 

 Εκτός από την παροχή των πληροφοριών για την επίσηµη και µη-επίσηµη κατάρτιση, ο 

πίνακας ανακοινώσεων δηµιουργήθηκε προκειµένου να προσφερθεί µια ευρύτερη άποψη σχετικά 

µε την εκπαίδευση. Αυτό το τµήµα προορίζεται να παρέχει τις συµπληρωµατικές πληροφορίες για 

άλλα εκπαιδευτικά µαθήµατα που προσφέρονται στους σχετικούς τοµείς, καθώς επίσης και τις 

αναλυτικές πληροφορίες για τα διαφορετικά εδάφη που καλύπτονται από το πρόγραµµα Fontes.  

Εποµένως, το ILRC παρέχει µια γενική προοπτική της υπάρχουσας προσφοράς 

κατάρτισης στα τρία τµήµατα που περιγράφονται ανωτέρω 

 

Νέες εργασίες και προσφορές κατάρτισης 

 

 Το τµήµα «νέες εργασίες και προσφορές κατάρτισης» στοχεύει να ενθαρρύνει την 

επαγγελµατικοποίηση των νέων αναδυόµενων επαγγελµάτων στους συγκεκριµένους τοµείς στις 

αγροτικές περιοχές. Αυτό το τµήµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες για τις νέες περιηγήσεις που 
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ιδρύονται στις ίσες ευκαιρίες και χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες ενηµέρωσης και επικοινωνιών 

προκειµένου: 

 • Να χρησιµοποιήσει τους τοπικούς ενδογενείς πόρους, 

 • Να βελτιώσει την πληροφόρηση µεταξύ των δικαιούχων οµάδων σχετικά µε τη νέα προσφορά 

επαγγελµατικής κατάρτισης και τη σηµασία του για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης,  

• Να αυξήσει τις δυνατότητες τα προϊόντα στις αγροτικές περιοχές που τους παράγουν, 

 • Και να ενθαρρύνει το επιχειρηµατικό πνεύµα. 

 

Αυτό το τµήµα κοινοποιεί επίσης τα προηγούµενα προγράµµατα Leonardo που πραγµατοποίησαν 

τις πρωτοβουλίες κατάρτισης στις αγροτικές περιοχές στο πεδίο των ακόλουθων νέων πηγών 

απασχόλησης:  

1. Εργασίες που συνδέονται µε τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισµό. 

 2. Εργασίες που συνδέονται µε την καλλιέργεια στις αγροτικές περιοχές. 

 3. Εργασίες που συνδέονται µε το περιβάλλον και τη συντήρηση των φυσικών περιοχών. 

 4. Εργασίες που συνδέονται µε τις προσωπικές υπηρεσίες 

 

Τα πειραµατικά προγράµµατα Leonardo που επιλέχτηκαν και περιγράφηκαν είναι τα 

ακόλουθα:  

• Εµπόριο σε απευθείας σύνδεση: Αυτό το πρόγραµµα στόχευσε στο να δηµιουργήσει το 

σχεδιάγραµµα συµβούλου σταδιοδροµίας στα πλαίσια της καλλιέργειας και των αγροτικών 

περιοχών.  

• Ενεργός τουρισµός: Ένα νέο επαγγελµατικό σχεδιάγραµµα  

• Ecoagro: Διεθνές πρόγραµµα για την οργανική καλλιέργεια.  

• Δάσος - κάστανο στην Ευρώπη: Περιεκτική κατάρτιση για τους καλλιεργητές καστάνων 

(εκπαίδευση για τους ειδικούς στο χειρισµό, καλλιέργεια, συντήρηση, επεξεργασίες πανούκλας και 

χρήση των καστάνων).  
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• IRIS: Οργανική καλλιέργεια ως καινοτόµο αγορά εργασίας. 

• Mykos: Μύκητες ως πηγή απασχόλησης, βιώσιµη ανάπτυξη και οικονοµική διαφοροποίηση 

στις αγροτικές περιοχές. 

 • -Φύση: Φύση και αγροτικός διερµηνέας σφαίρας, µια καινοτόµος κατάρτιση 

Οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες περιέλαβαν στην επίσηµη αναγνώριση της κατάρτισης στα 

διαφορετικά εδάφη 

 Το τµήµα «απαιτήσεις και διαδικασίες που περιλαµβάνονται στην επίσηµη αναγνώριση της 

κατάρτισης στα διαφορετικά εδάφη» δηµιουργήθηκε µέσα στις πληροφορίες και το κέντρο των 

µαθαίνοντας πόρων προκειµένου να συµβάλει στην αναγνώριση των αναδυόµενων νέων 

επαγγελµάτων µε τη βοήθεια µιας επίσηµης πιστοποίησης που επικυρώνει την κατάρτιση και τα 

προσόντων στο επίπεδο ΕΕ.  

• Αυτό το τµήµα περιλαµβάνει τα παραχθέντα έγγραφα  σε κάθε χώρα που περιγράφει τα 

µέτρα που λαµβάνουν ,προκειµένου να ληφθεί η επίσηµη αναγνώριση των νέων 

περιηγήσεων κατάρτισης 

Στόχοι των πληροφοριών και του κέντρου εκµάθησης  πόρων  

Πρόσβαση στις πληροφορίες για τις οµάδες-στόχους.  

Το σχέδιο των πληροφοριών και του κέντρου των µαθαίνονταν πόρων επινοήθηκε µε  στόχο 

να κατασταθεί η πρόσβαση στις πληροφορίες ευκολότερη για τις οµάδες-στόχους.  

Η επικύρωση της προσφοράς κατάρτισης που συλλέχθηκε σε ILRC έγινε λαµβάνοντας 

υπόψη τις ακόλουθες προτεραιότητες: 

 • Η προώθηση της διαφάνειας των προσόντων.  

• Μια πολύπλευρη προσέγγιση στην εκπαίδευση.  

• Η υποστήριξη ενός συστήµατος που ενσωµατώνει την κατάρτιση, τα προσόντα, την 

παρακολούθηση και την ισόβια κατάρτιση 
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Το κέντρο των πόρων οργανώθηκε στα διαφορετικά τµήµατα προκειµένου να ικανοποιηθούν 

οι ανάγκες πληροφοριών της οµάδας-στόχου και να σηµειώσει τις προαναφερθείσες 

προτεραιότητες. Αυτά τα τµήµατα περιέχουν τα έγγραφα που παράγονται από τη συνεργασία.  

Το ILRC µαζί µε το πρόγραµµα FONTES κοινοποιήθηκε στην οµάδα-στόχο µε τη βοήθεια 

διάφορων δραστηριοτήτων διάδοσης και ευαισθητοποίησης στα διαφορετικά εδάφη που 

καλύφθηκαν από το πρόγραµµα.  

 

Ενθάρρυνση του κοινωνικού διαλόγου 

 Προκειµένου να παραχθεί το υλικό αναφοράς, διάφορες πηγές πληροφοριών ερωτήθηκαν 

στο στάδιο της έρευνας των στοιχείων, της ανταλλαγής της πείρας και της σύγκρισης των 

πληροφοριών: Η διαδικασία περιέλαβε τις συνεντεύξεις µε τα εκπαιδευτικά όργανα, σύνοδοι 

εργασίας και οµάδες συζήτησης µε τους κοινωνικούς εταίρους καθώς επίσης και διάφορα 

σεµινάρια πληροφοριών, καθοδήγησης και ευαισθητοποίησης που απευθύνονται στις δικαιούχες 

οµάδες. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν βελτιώσει τον κοινωνικό διάλογο µε τις οµάδες που 

συµµετέχουν στο πρόγραµµα.Κατέστησαν επίσης πιθανό να προσαρµόσουν τις πληροφορίες ILRC 

στις πραγµατικές ανάγκες, δεδοµένου ότι οι δραστηριότητες διάδοσης επέτρεψαν τον έλεγχο των 

στοιχείων. 

 

Δηµιουργία των συστηµάτων αξιολόγησης που περιλαµβάνουν τις εκπαιδευτικές αρχές και 

τους κοινωνικούς εταίρους  

Το πρόγραµµα FONTES έχει µια ολοκληρωµένη προσέγγιση στην επαγγελµατική κατάρτιση. 

Σκοπεύει να συµβάλει στη διαφάνεια των προσόντων και στην αναγνώριση των νέων ειδικοτήτων 

που συνδέονται µε τα νέα επαγγέλµατα, προκειµένου να παραχθούν τα πιό εύκαµπτα και 

προσαρµοσµένα συστήµατα κατάρτισης. 

 Αυτός ο στόχος υπονοεί ότι οι εκπαιδευτικές αρχές και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να αναµιχθούν 

στην αξιολόγηση των προτεινόµενων συστηµάτων κατάρτισης. 
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 Οι πραγµατοποιηµένες συνεδριάσεις µε διάφορα εκπαιδευτικά όργανα και µερικά από τα νέα 

προσφερθέντα εκπαιδευτικά µαθήµατα πέρασαν από τις διαδικασίες ποιοτικής αξιολόγησης, 

δηλαδή αυτές που στόχευσαν για την επαγγελµατικοποίηση της οργανικής καλλιέργειας και της 

βιώσιµης εκµετάλλευσης των µυκήτων ως νέα πηγή απασχόλησης. 

 Κατά συνέπεια, στο IRIS πρόγραµµα απονεµήθηκε ένα ποιοτικό βραβείο. Αυτό το πρόγραµµα 

είναι αρµόδιο για το σχέδιο της περιήγησης κατάρτισης για την οργανική καλλιέργεια. 

 

2.3 Πρότυπο µοντέλου τηλεκατάρτισης 

 

Αυτή η τηλεργασία και το πρότυπο πλατφορµών τηλεκατάρτισης σκοπεύουν να είναι ένας 

χρήσιµος οδηγός για εκείνες τις οντότητες και οργανώσεις που επιθυµούν να προσφέρουν τις 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες τους µε τη χρησιµοποίηση των νέων τεχνολογιών της ενηµέρωσης και της 

επικοινωνίας. 

Αυτό το µοντέλο είναι διαθέσιµο για κατέβασµα στην σελίδα www.fontesproject.eu, στην 

υποενότητα που αφιερώνεται στην πλατφόρµα τηλεκατάρτισης µέσα στο τµήµα εργαλείων. 

Το πρότυπο µοντέλου τηλεκατάρτισης έχει την ακόλουθη δοµή: 
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Δηµόσια Πύλη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Σχέδιο της δηµόσιας πύλης 

Ενότητα µαθητών 

Ενότητα Δασκάλων 

Διαχείριση και διοίκηση των πόρων 

Αξιολόγηση και Διαφάνεια 

Ενηµερωτικό δελτίο 

 Πίνακας προσφοράς σειράς 

µαθηµάτων.  

Ηµερήσια διάταξη γεγονότος. 

Πρόσβαση σπουδαστών . 

Ειδήσεις.  
Άλλα τµήµατα 

Γραφείο µαθητή. 

 Περιοχή αυτοαξιολόγησης µαθητή. 

 Διεπαφή µηχανής αναζήτησης 

σπουδαστή.  
Εργαλεία εργασίας 

Πάγκος εργασίας.  

Παρακολούθηση και έλεγχος των 

µαθητών.  

Εργαλεία εργασίας. 
 Προσαρµοσµένα σεµινάρια 

Σχεδιασµός της Δηµόσιας Πύλης 

 

Ενηµερωτικό δελτίο 

 Πίνακας προσφοράς σειράς µαθηµάτων.  

Ηµερήσια διάταξη γεγονότος.  

Πρόσβαση µαθητών . 

Ειδήσεις.  

Άλλα τµήµατα 
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Η δηµόσια πύλη είναι το σηµείο πρόσβασης για όλους τους χρήστες. Θα αποτελείται από τα 

εξής τµήµατα: 

Σύµφωνα µε το πρότυπο µοντέλου τηλεκατάρτιση, η δηµόσια πύλη θα πρέπει να περιλαµβάνει τους 

ακόλουθους τοµείς: 

 

•  Ενηµερωτικό δελτίο. 

•  Πίνακας προσφοράς σειράς µαθηµάτων. 

•  Ηµερήσια διάταξη γεγονότος.  

• Πρόσβαση µαθητών. 

•  Ειδήσεις. 

•  Άλλα τµήµατα 

 

 

 

Πρότυπο Σπουδαστή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρότυπο Σπουδαστή 

 
Γραφείο Σπουδαστή 

Περιοχή Αυτοαξιολόγησης 

Σπουδαστή. 

Διεπαφή µηχανής αναζήτησης 
σπουδαστή 

Εργαλεία εργασίας 
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Αυτή η ενότητα διαιρείται σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές σύµφωνα µε τη λειτουργία 

τους:  

• Γραφείο σπουδαστή: Όπου το περιεχόµενο κατάρτισης αποθηκεύεται. 

•  Περιοχή αυτοαξιολόγησης σπουδαστή: Αυτό το τµήµα επιτρέπει τους σπουδαστές να 

εκτιµούν την προσωπική πρόοδός τους στην διαδικασία κατάρτισης τους. 

•  Διεπαφή µηχανής αναζήτησης σπουδαστή: Σε αυτό το τµήµα οι σπουδαστές είναι σε 

θέση να ακολουθήσουν πίσω τα προηγούµενα βήµατά τους όταν είναι στην πλατφόρµα. 

Επιτρέπει στο σπουδαστή να είναι ενήµερος για τους στόχους που εκπληρώθηκαν ήδη 

και αυτούς που αντιµετωπίζονται προκειµένου να αποκτηθούν περαιτέρω γνώσεις και 

δυνατότητες. 

•  Εργαλεία εργασίας: Τµήµα όπου ο σπουδαστής µπορεί να περάσει από τις 

διαφορετικές τεχνικές και τις διαθέσιµες δυνατότητες στην πλατφόρµα προκειµένου να 

ακολουθηθεί µια συγκεκριµένη περιήγηση. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΑΛOY 

 

 

 

 

 

 

 

Ο δάσκαλος είναι ένα ουσιαστικό συστατικό στη διαδικασία κατάρτισης του σπουδαστή. 

Προκειµένου να ολοκληρωθεί αυτός ο στόχος επαρκώς, οι δάσκαλοι πρέπει να έχουν ορισµένα 

χαρακτηριστικά: 

•  Ιδιαίτερα καλλιέργηµένο άτοµο 

Ενότητα Δασκάλων 

-Πάγκος εργασίας. 

-Παρακολούθηση και έλεγχος 

των σπουδαστών. 

- Εργαλεία εργασίας.  

-Προσαρµοσµένα σεµινάρια. 
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• Εµπειρογνώµονας στο σχετικό τοµέα. 

•  Γενική γνώση του τοµέα.  

• Εξοικειωµένος µε τις παιδαγωγικές αρχές.  

• Καλές δεξιότητες προγραµµατισµού κατά την οργάνωση των στόχων, των 

δραστηριοτήτων και των εργαλείων εργασίας.  

• Έµπειρος στη χρήση των τεχνικών και των πόρων κατάρτισης, ώστε να επιτευχθούν τα 

καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. 

 

Η ενότητα δασκάλων αποτελείται από διάφορα τµήµατα που θα βοηθήσουν αυτόν ή αυτήν να 

παρέχουν στους σπουδαστές τις υψηλές τεχνικές δεξιότητες σε κάθε ιδιαίτερο εκπαιδευτικό 

µάθηµα:  

• Πάγκος εργασίας δασκάλου. 

•  Παρακολούθηση και έλεγχος των σπουδαστών.  

• Εργαλεία εργασίας:  

• Προσαρµοσµένα σεµινάρια. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ.  

Η διαχείριση και η διοίκηση είναι κρίσιµες για µια επαρκή χρήση των πλατφορµών 

τηλεκατάρτισης. Ο δάσκαλος θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της πλατφόρµας. Η διαχείριση 

συνεπάγεται διάφορα στοιχεία 
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Η διοίκηση των υλικών είναι ουσιαστική προκειµένου να παρασχεθούν οι απαραίτητοι πόροι 

στους σπουδαστές ,για να εξετάσει την κατάρτιση χωρίς οποιαδήποτε αποφευκτά εµπόδια που 

συνδέονται µε µια ελαττωµατική µέθοδο εργασίας. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ. 

 Κατά γενική οµολογία, τα πιό συνηθισµένα πρότυπα για την αξιολόγηση της ποιότητας και 

της διαφάνειας των διαδικασιών αξιολόγησης είναι τα «πρότυπα αξιολόγησης προγράµµατος» που 

εκδίδονται από τη Μικτή Επιτροπή των προτύπων για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και των 

«κατευθυντήριων αρχών για τους αξιολογητές» από την αµερικανική ένωση αξιολόγησης.  

Αυτά τα πρότυπα καλύπτουν τις αρχές για την αξιολόγηση των προγραµµάτων και 

επιτρέπουν έτσι σηµαντικές βελτιώσεις στην αξιολόγηση. 

 

 

 

Διαχείριση του συστήµατος υποστήριξης για τους τηλεσπουδαστές  

 Κατάρτιση και προώθηση 

των ατόµων 

Συστήµατα πληροφοριών  

Συστήµατα υποστήριξης απο τους 

δασκάλους στους σπουδαστές 

Επίσηµα Συστήµατα 

 Μη επίσηµα συστήµατα 
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2.4- Καλός οδηγός πρακτικών.  

Αυτός οδηγός πρακτικών στοχεύει να είναι ένα εργαλείο για το µετασχηµατισµό, τον 

εκσυγχρονισµό και την προσαρµογή των καινοτόµων και υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών 

συστηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης.  

Αυτός ο οδηγός περιέχει µια περίληψη της εργασίας που εκτελείται στο στόχο του 

προγράµµατος FONTES, και επίσης κάποιες χρήσιµες πληροφορίες για τις νέες πηγές 

απασχόλησης και τα νέα αναδυόµενα επαγγέλµατα. Αυτά τα αναδυόµενα επαγγέλµατα υπονοούν 

τις νέες ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές.  

Ο οδηγός είναι δοµηµένος ως εξής: 

 1. Εισαγωγή. 

 • Πρόγραµµα Leonardo Da Vinci.  

• Πρόγραµµα FONTES: Θεµατικό δίκτυο για να επικυρώσει και να διαδώσει τις ορθά 

πρακτικές και τα ποιοτικά πρότυπα της επαγγελµατικής κατάρτισης στις αγροτικές περιοχές. Η 

περιγραφή, στοχεύει και οδηγεί.  

• Ευρωπαϊκή διάσταση του προγράµµατος. Η διεθνική συνεργασία 

• Η ιστοσελίδα του προγράµµατος 

• Συνδέσεις µεταξύ των εργαλείων 

 

2. Εργαλεία που επινοούνται από το πρόγραµµα  

Παράµετροι για τη µέτρηση 

της ποιότητας των 

αξιολογήσεων 

Χρησιµότητα 

Το εφικτό 

Τυπικότητα 

Ακρίβεια  
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• Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο. 

 • Οι πληροφορίες και το κέντρο των µαθαίνοντας πόρων (ILRC). 

 • Το πρότυπο πλατφορµών τηλεκατάρτισης  

• Ο Καλός οδηγός πρακτικών.  

• Ιστοσελίδα του προγράµµατος.  

• Συνδέσεις µεταξύ των εργαλείων που επινοούνται. 

 

3. Οι νέες πηγές απασχόλησης (NSE).  

• Ποιες είναι οι νέες πηγές απασχόλησης;  

• Προέλευση και ανάπτυξη των νέων πηγών απασχόλησης. 

 • Κατάρτιση που συνδέεται µε τις νέες αναδυόµενες επαγγελµατικές δραστηριότητες. 

 • Περιγραφή των νέων πηγών απασχόλησης και των νέων αναδυόµενων επαγγελµάτων:      

 ο Μύκητες. 

 ο Οργανική καλλιέργεια.  

ο Δέντρα κάστανων. 

 ο Ενεργός τουρισµός. 

 ο Ερµηνεία στις αγροτικές περιοχές. 

 ο Ανανεώσιµες µορφές ενέργειας.  

ο Επαγγελµατικά caregivers.  

• Παράδειγµα ενός περιεκτικού έργου αγροτικής ανάπτυξης. 

 

4. Η διαφάνεια στις διαδικασίες της επικύρωσης των νέων επαγγελµάτων.  

• Καλές πρακτικές στη διαδικασία επικύρωσης.  

• Η σηµασία των κοινωνικών εταίρων.  

• Ο αντίκτυπος στην οµάδα-στόχο (πρωτοβουλίες πληροφοριών και διάδοσης). 

 • Μεταφορά των αποτελεσµάτων. 
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5. Αναφορές. 

 Κάθε µια από τις νέες πηγές απασχόλησης που περιγράφονται είναι δοµηµένη ως εξής:  

 

1. Γενική περιγραφή του περιεχοµένου 

 • Περιγραφή της πηγής απασχόλησης. 

 • Εξέλιξη της χρήσης της πηγής απασχόλησης. 

 

 2. Σχετικότητα και αντίκτυπος της πηγής απασχόλησης στο παρόν 

 • Τρέχουσες σχετικότητες και περιστάσεις σχετικά µε την πηγή απασχόλησης.  

• Αποτελέσµατα και επιδράσεις της πηγής απασχόλησης.  

 

3. Η πηγή απασχόλησης ως όργανο για την αγροτική ανάπτυξη.  

• Προοπτικές της ανάπτυξης και των απαιτήσεων. 

 • Δυνατότητα δηµιουργιών θέσεων απασχόλησης της πηγής.  

Αυτό είναι ένα από τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα, όπως το πρόγραµµα αναµένεται να 

προκαλέσει ένα µεγάλο ενδιαφέρον µεταξύ των οµάδων-στόχων. 

 

2.5.-  Η ιστοσελίδα του προγράµµατος 

 

Η Ιστοσελίδα (www.fontesproject.eu) δηµιουργήθηκε λαµβάνοντας υπόψη τους 

ακόλουθους σηµαντικούς στόχους:  

• Κοινοποίηση του προγράµµατος: Η Ιστοσελίδα επιδεικνύει το δίκτυο και διαδίδει τα 

αποτελέσµατα του προγράµµατος Fontes. Επιπλέον, συλλέγει τις προτάσεις των πρωτοβουλιών 

κατάρτισης στις αγροτικές περιοχές.  

•   Κάνοντας ευκολότερη για το πρόγραµµα για να πλησιάσουν οι διαφορετικές οµάδες-

στόχοι: 
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Επιτρέπει τις επαφές µε τα όργανα που περιλαµβάνονται στους σχετικούς τοµείς µε τις 

περιηγήσεις κατάρτισης που πρόκειται να επικυρωθούν. 

 • Παροχή ενός χώρου εργασίας για τους συνεργάτες: Φόρουµ εργασίας. 

 

Η σελίδα διαιρείται σε τρία διαφορετικά τµήµατα: 

 • Πρόγραµµα Fontes 

 • Εργαλεία Fontes  

           • Ενδιαφέρουσες συνδέσεις 

 

Πρόγραµµα Fontes  

Το τµήµα που αφιερώθηκε στο πρόγραµµα Fontes δηµιουργήθηκε προκειµένου να συµβάλει 

στη διαφάνεια του προγράµµατος. Σκοπεύει επίσης να παρέχει τις πληροφορίες για το πρόγραµµα, 

τις οντότητες που περιλαµβάνονται και τις δραστηριότητες, και να συµβάλει στη διάδοση στις 

διαφορετικές χώρες την επικοινωνία µεταξύ των οντοτήτων. Μερικά τµήµατα δηµιουργήθηκαν για 

τους συνεργάτες για να πραγµατοποιήσουν την αξιολόγηση της διαδικασίας και την αξιολόγηση 

των ενεργειών που λήφθηκαν σε κάθε στάδιο. Προκειµένου να γίνει έτσι, δηµιουργήθηκαν οι 

ακόλουθες υποενότητες:  

1. Έγγραφα Fontes: Στόχοι, ωφελούµενες οµάδες, αποτελέσµατα, δοµή του προγράµµατος   

και αναµενόµενος αντίκτυπος.  

2. Οι συνεργάτες: Μια περιγραφή κάθε συνεργάτη που συµπεριλαµβάνεται, καθώς επίσης και 

µια σύνδεση µε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους.  

3. Οντότητες συνεργασίας: Μερικές από τις οντότητες που συνεργάζονται µε το πρόγραµµα.  

4. Ενέργειες δηµοσιότητας και διάδοσης: Με τη βοήθεια των φυλλαδίων, των ΜΜΕ… κ.λπ. 
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 5. Διεθνικές συνεδριάσεις: Εσωτερικά έγγραφα που συνδέονται µε τις συνεδριάσεις 

(πρακτικά, ηµερήσιες διατάξεις… κ.λπ.) και τις δραστηριότητες διάδοσης που πραγµατοποιούνται 

κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων. 

 6. Εσωτερικές και ποιοτικές αξιολογήσεις: Εσωτερικά έγγραφα των συνεργατών, που 

χρησιµοποιούνται ως εργαλείο για να αξιολογήσει την πρόοδο του προγράµµατος. 

 7. Προσωρινά αποτελέσµατα του προγράµµατος: Επιλογή των εδαφών σχετικών και των 

µελετών που πραγµατοποιούνται. 

 

Εργαλεία FONTES: 

 Το δεύτερο τµήµα της ιστοσελίδας καλείται εργαλεία Fontes. Περιέχει τα τελικά προϊόντα 

που επινοούνται µέσα στο πρόγραµµα. 

 Αυτό το τµήµα σχεδιάστηκε για να καταστήσει τα διαφορετικά εργαλεία διαθέσιµα στις 

οµάδες-στόχους για να τους χρησιµοποιήσει, να τους εξετάσει και να τους αξιολογήσει. Μερικές 

από τις υποενότητες σε αυτό το τµήµα είναι περιορισµένες στους συνεργάτες. 

 

Αυτό το τµήµα διαιρείται στις ακόλουθες υποενότητες: 

 1. Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο το υλικό αναφοράς που οι συνεργάτες χρησιµοποίησαν 

στην προηγούµενη ανάλυση και που είναι η βάση για την εργασία τους είναι διαθέσιµο σε αυτήν 

την υποενότητα, καθώς επίσης και την ανάλυση Fontes που επινοήθηκε από τους συνεργάτες του 

προγράµµατος. 

 2. Η πλατφόρµα τηλεκατάρτισης: Εδώ είναι δυνατό να ερωτηθούν τα έγγραφα και οι 

προτάσεις που είναι η βάση της εργασίας των συνεργατών. Η τελική έκδοση του προτύπου 

πλατφορµών τηλεκατάρτισης που επινοείται µέσα στο πρόγραµµα είναι επίσης διαθέσιµη. 

 3. Οι πηγές πληροφοριών και εκµάθησης (ILRC): Σε αυτήν την υποενότητα είναι δυνατό να 

ερωτηθεί το υλικό αναφοράς που περιλαµβάνεται στα διαφορετικά πληροφοριακά τµήµατα, όπως 

εξηγείται ήδη στο τµήµα περιγράφοντας αυτό το εργαλείο.  
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4. Ο οδηγός καλών πρακτικών: Εδώ µια γενική προοπτική του οδηγού είναι διαθέσιµη, αν και 

η πλήρης έκδοση αυτού του εργαλείου προγράµµατος είναι µόνο διαθέσιµη µε το σχήµα εγγράφου, 

και εποµένως δεν θα είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα 

 

Ενδιαφέρουσες συνδέσεις.  

Το τελευταίο τµήµα ιστοσελίδας καλείται συνδέσεις. Αυτό το τµήµα σκοπεύει να συλλέξει 

τις πρόσθετες πληροφορίες για άλλες οντότητες που λειτουργούν στους τοµείς που καλύπτονται 

από τις περιηγήσεις κατάρτισης που πρόκειται να επικυρωθούν µέσα στο πρόγραµµα Fontes. Οι 

πληροφορίες ταξινοµούνται από τις χώρες. Κάθε συνεργάτης έχει συµβάλει µε έναν κατάλογο 

συνδέσεων που θεωρούν ενδιαφέρον. Επιπλέον, υπάρχει µια υποενότητα των ευρωπαϊκών 

συνδέσεων 

 

2.6 Συνδέσεις µεταξύ των εργαλείων FONTES 
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Όλα τα εργαλεία που επινοούνται µέσα στο πρόγραµµα Fontes είναι αλληλένδετα. 

 Η Ιστοσελίδα των οικοδεσποτών του  προγράµµατος το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο, το 

πρότυπο πλατφορµών τηλεκατάρτισης και οι πληροφορίες και το κέντρο των µαθαίνοντας πόρων. 

Επιπλέον, αυτά τα εργαλεία συµπληρώνουν το ένα το άλλο και παρέχουν µια σφαιρική προοπτική 

της κατάστασης της επαγγελµατικής κατάρτισης στις διαφορετικές χώρες και των νέων επιλογών 

κατάρτισης:  

• Οι πληροφορίες και το κέντρο των µαθαίνοντας πόρων συλλέγουν τις πληροφορίες σχετικά 

µε τα εκπαιδευτικά συστήµατα, την υπάρχουσα προσφορά κατάρτισης καθώς επίσης και τις νέες 

επιλογές κατάρτισης και τις διαδικασίες για να γίνουν επίσηµα αναγνωρισµένες. 

 • Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αναλύσει τις δυνατότητες 

για νέα σχέδια κατάρτισης.  

• Η πλατφόρµα τηλεκατάρτισης παρέχει τις νέες προσεγγίσεις διδασκαλίας για αυτά τα νέα 

σχέδια κατάρτισης, έτσι ώστε µπορούν να είναι διαθέσιµα για έναν µεγαλύτερο αριθµό χρηστών.  

Η Ιστοσελίδα παρέχει τις γενικές πληροφορίες για το πρόγραµµα FONTES, τις 

δραστηριότητες και την πρόοδό της. Κατά συνέπεια, µια σχέση καθιερώνεται µεταξύ των 

εργαλείων και της διαχείρισης και της ανάπτυξης του ίδιου του προγράµµατος Fontes . 

 Τέλος, ο καλός οδηγός πρακτικών συλλέγει τις κύριες δραστηριότητες που 

πραγµατοποιούνται στο στόχο του προγράµµατος και των εργαλείων που επινοούνται. Δίνει   

ιδιαίτερη έµφαση στις νέες πηγές απασχόλησης, για να γίνει ευρέως γνωστό µεταξύ του ευρέος 

κοινού και των οµάδων-στόχων του προγράµµατος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

43 

 

3. ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

3.1. - Ποιες είναι οι νέες πηγές απασχόλησης; 

Αυτός ο όρος αναφέρεται στις νέες επαγγελµατικές δραστηριότητες (είτε πιθανές είτε 

αναδυόµενες) που ικανοποιούν τις νέες κοινωνικές ανάγκες και που είναι υποχρεωµένες να γίνουν 

µέρος µιας συνεχόµενης αναπτυσσόµενης αγοράς εργασίας. 

Αυτές οι νέες επαγγελµατικές δραστηριότητες πρέπει να συναντήσουν αυτά τα τέσσερα 

χαρακτηριστικά:  

1. Συµµόρφωση µε τις κοινωνικές ανάγκες. 

 2. Να γίνουν µέρος των ελλιπών ή ελαττωµατικών αγορών εργασίας.  

3. Να έχουν καθορίσει µε σαφήνεια ένα  τοπικό πλαίσιο για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που 

παρέχονται.  

4. Να έχουν υψηλή δυνατότητα δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης 

 

3.2. - Προέλευση και ανάπτυξη των νέων πηγών απασχόλησης. 

Οι βαθιές αλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί στις δυτικές χώρες στους δηµογραφικούς, 

κοινωνικούς και οικονοµικούς όρους, έχουν φέρει νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Η γήρανση του 

πληθυσµού, ο µετασχηµατισµός των οικογενειακών δοµών, η νέα βιοµηχανική επανάσταση και οι 

συνολικά αλληλοεξαρτώµενες αγορές σε µια µεγάλη έκταση ,έχουν συµβάλει για να 

δηµιουργήσουν τις νέες ανάγκες που µε τη σειρά τους έχουν παραγάγει τις νέες απασχολήσεις και 

τις υπηρεσίες που ήταν είτε ανύπαρκτες είτε είχαν αναπτυχθεί µόλις και µετά βίας. 

 Μια από τις µέγιστες προκλήσεις των σύγχρονων κοινωνιών δηµιουργεί την κοινωνία 

απασχόλησης να είναι απαιτητική. Αυτό δεν είναι εύκολος στόχος, απαιτεί µια µεγάλη προσπάθεια 

που αποτελείται από την έρευνα, που επισηµαίνει και που πειραµατίζεται στις νέες περιοχές 

εκτεθειµένες να παραγάγουν την απασχόληση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 
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Εν γένει, πρέπει να αναπτύξουµε τις νέες δραστηριότητες που ικανοποιούν τις νέες 

κοινωνικές ανάγκες. Αυτές οι σε νέες δραστηριότητες πρέπει να διορίσουν µια οµάδα αµοιβών και 

πρέπει επίσης να ονοµαστούν και να περιγραφούν λεπτοµερώς προκειµένου να γίνουν ένα νέο 

επάγγελµα που συνδέεται µε µια νέα πηγή απασχόλησης 

 

Οι υπηρεσίες καθηµερινής-χρήσης, υπηρεσίες που βελτιώνουν την ποιότητά της ζωής 

µας, πολιτιστικές και υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου, και η προστασία του περιβάλλοντος είναι 

οι τέσσερις κύριοι στυλοβάτες των αποκαλούµενων νέων πηγών απασχόλησης, όπως 

ταξινοµούνται από τον προηγούµενο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Delors στην Λευκή 

Βίβλο «αύξηση, ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»: Οι προκλήσεις και οι τρόποι µπροστά στον 

21ο αιώνα» 

Ο στόχος των νέων πηγών απασχόλησης είναι να προωθηθούν οι τοπικές στρατηγικές που 

εκτείθονται στο να δηµιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Η πρακτική εφαρµογή αυτών των νέων 

πηγών απασχόλησης θα προσαρµοστεί στα τοπικά χαρακτηριστικά και τις πραγµατικές ανάγκες 

προκειµένου να είναι αποτελεσµατική σε κάθε έδαφος 

Η ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης, στους δοµικούς όρους αγοράς, απαιτεί µια 

προσπάθεια επένδυσης να αυξηθούν τα ανθρώπινα δυναµικά, ειδικά δεδοµένου ότι ο   είναι 

ενδιαφερόµενος. Η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης απαιτεί τις πιό εύκαµπτες οργανώσεις και τις 

πιο αποτελεσµατικές πολιτικές αγοράς εργασίας. η προώθηση των τοπικών και περιφερειακών 

πρωτοβουλιών και η µείωση των δαπανών προσωπικού που δεν συσχετίζονται µε τις αµοιβές. 

Συγκεκριµένες προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν για το συνυπολογισµό των νέων στην αγορά 

εργασίας για να παλέψουν τη µακροπρόθεσµη ανεργία καθώς επίσης και να επιτύχουν ίσες 

ευκαιρίες για τους άνδρες και τις γυναίκες στην αγορά εργασίας.  

Μια αποδοτική εφαρµογή της στρατηγικής απαιτεί τη συµµετοχή των συµµετέχοντων σε όλα 

τα επίπεδα συµπεριλαµβανοµένων των κυβερνήσεων, των περιφερειακών και τοπικών αρχών και 

των κοινωνικών εταίρων 
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Η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης που συνδέονται µε την οικονοµική ανάπτυξη, όπως 

αναφέρεται στη Λευκή Βίβλο, και η ανταγωνιστικότητα είναι βασισµένες σε τρεις κύριους 

στυλοβάτες:  

• Η προώθηση των τοπικών πρωτοβουλιών που συµµορφώνονται µε τις ανάγκες των ατόµων 

και των επιχειρήσεων  

• Μια µεγαλύτερη συµµετοχή των επιχειρήσεων, παραδοσιακά που περιλαµβάνεται µόνο στα 

οικονοµικά ζητήµατα, στην αναζήτηση των νέων µεθόδων δηµιουργιών θέσεων απασχόλησης. 

Τέτοια υποχρέωση θα µετέτρεπε τις επιχειρήσεις σε πραγµατικούς τοπικούς πράκτορες ανάπτυξης. 

 • Η µείωση των έµµεσων δαπανών της εργασίας θα µείωνε τις δαπάνες της αναρµόδιας 

εργασίας, η οποία θα συνέβαλλε στο συνυπολογισµό των ανειδίκευτων άνεργων ανθρώπων. 

Οι νέες πηγές απασχόλησης δεν περιλαµβάνουν όλα τα νέα επαγγέλµατα συνολικά, αλλά  

µόνο εκείνα που συνδέονται µε τις νέες ανάγκες σε µια δεδοµένη περιοχή 

Τα κύρια στοιχεία που προκαλούν τέτοιες ανάγκες είναι τα ακόλουθα:  

α) Οι κοινωνικές και δηµογραφικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών και η τεχνολογική 

ανάπτυξη συνολικά, αυξάνουν τις κοινωνικές ανάγκες. 

 β) Η γήρανση του πληθυσµού και ο µετασχηµατισµός των οικογενειακών δοµών 

επιφέρουν τις ανάγκες κοινωνικής και δηµογραφικής φύσης.  

γ) Ο συνυπολογισµός των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ο συνυπολογισµός των 

γυναικών στην αγορά εργασίας επιφέρει την ανάγκη για τις νέες υπηρεσίες που προέρχονται από 

την απουσία τους από το σπίτι. 

 δ) Οι τεχνολογικές εξελίξεις υπονοούν τις πολύ σηµαντικές αλλαγές στις καθηµερινές ζωές 

µας και στα σπίτια µας σχετικά µε τη χρονική χρήση.  

ε) Η συνεχώς αυξανόµενη αστικοποίηση του εδάφους. 

 ζ) Η αύξηση του εκπαιδευτικού επιπέδου και της κοινωνικής προθυµίας  
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Πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι οι νέες πηγές απασχόλησης είναι περισσότερο από ένα 

σύνολο ενεργειών για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, ωθούν επίσης την ανταγωνιστικότητα, 

την οικονοµία και την κοινωνική ευηµερία. 

 Στοχεύουµε να δηµιουργήσουµε τους απαραίτητους όρους, χάρι στις νέες πηγές 

απασχόλησης (νέα επαγγέλµατα), για τις αγροτικές περιοχές για να επιτύχουµε τη βιώσιµη 

ανάπτυξη στην επόµενη δεκαετία µε την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης 

χρησιµοποιώντας τους ενδογενείς πόρους και προωθώντας τη διαφοροποίηση των δοµών 

τοπικής παραγωγής 

 

3.3. - Κατάρτιση που συνδέεται µε τα νέα αναδυόµενα επαγγέλµατα. 

 Εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Μια ανάγκη είναι το χάσµα µεταξύ του τρόπου που τα πράγµατα είναι και του τρόπου που τα 

πράγµατα θα πρέπει να είναι. Η έννοια «ανάγκη» έχει διαφορετικές έννοιες ανάλογα µε την άποψη 

και τη δραστηριότητά κάποιου. Από την άποψη της κατάρτισης, µια «ανάγκη» είναι η έκφραση της 

διαφοράς µεταξύ των επιθυµητών προσόντων και των ειδικοτήτων που απαιτούνται προκειµένου 

να εκτελεσθεί µια δεδοµένη δραστηριότητα και τα πραγµατικά προσόντα και οι ειδικότητες.  

 

Σχέδιο κατάρτισης - µέθοδος για την επεξεργασία ενός διδακτικού σχεδίου  

 

Οι διαδικασίες κατάρτισης στις αγροτικές περιοχές είναι σύνθετες, λόγω των χαρακτηριστικών των 

αγροτικών περιοχών και του αγροτικού πληθυσµού. 

Εκτός από την επίσηµη προσφορά κατάρτισης διαθέσιµη σε κάθε χώρα, δεν υπάρχουν πολλές 

περισσότερες επιλογές προκειµένου να αποκτηθούν τα προσόντα σε έναν συγκεκριµένο τοµέα στις 

αγροτικές περιοχές.  

Οι υπάρχουσες ανάγκες της εκπαίδευσης είναι  ποικίλες, και σε µερικές περιπτώσεις είναι δύσκολο 

να βρεθεί µια οµοιογενής οµάδα ανθρώπων µε το ίδιο ενδιαφέρον για να εκπαιδευθεί. Εποµένως, 
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προσοχή πρέπει να δοθεί στις ανάγκες του πληθυσµού που ρωτιέται, και στη δυνατότητα τέτοιας 

οµάδας-στόχου να λύσει τα προβλήµατα που προκαλούνται από τις ανάγκες τους. 

 Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να γνωρίζουµε το γεγονός ότι η προσέγγιση του προγράµµατος 

Leonardo Da Vinci επιτρέπει τις νέες µεθόδους που χρησιµοποιούνται, προκειµένου να προσεγγίσει 

τους ανθρώπους για να επιτύχει τα αποτελέσµατα που επιδιώκονται µε τη διαδικασία κατάρτισης, 

προωθώντας το συµφέρον του πληθυσµού στόχου.  

• Προτείνουµε ένα ανοικτό σχέδιο κατάρτισης ως πρότυπο κατάρτισης για τα νέα 

αναδυόµενα επαγγέλµατα, και ένα διδακτικό σχέδιο που επινοείται από το θεµατικό 

δίκτυο FONTES .Το σχέδιο κατάρτισης και το διδακτικό σχέδιο που υποδείχτηκαν 

είναι δοµηµένα σε διάφορα στάδια, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

α) Το σχέδιο κατάρτισης  

Ο στόχος του σχεδίου κατάρτισης για τα νέα επαγγελµατικά σχεδιαγράµµατα που συνδέονται 

µε τα αναδυόµενα επαγγέλµατα αποτελείται από την κατάρτιση ενός ευπροσάρµοστου τεχνικού 

προσωπικού που καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 • Πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσουν τους στόχους που ορίζονται µε έναν λογικό τρόπο.  

• Πρέπει να έχουν την προσωπικότητα και την επαγγελµατική ωριµότητα επιτρέποντας σε 

αυτούς   να αναµιχθούν σε µια ισόβια διαδικασία κατάρτισης. 

 • Πρέπει να εξοικειωθούν µε τους πόρους της περιοχής στην οποία λειτουργούν. 

 • Πρέπει να δεσµευθούν µε την τοπική ανάπτυξη.  

• Πρέπει να είναι έτοιµοι να αντιµετωπίσουν τις παρούσες και µελλοντικές προκλήσεις µε την 

πρωτοβουλία και τη δηµιουργικότητα.  

 

Το σχέδιο κατάρτισης είναι δοµηµένο σε τρεις φάσεις:  

• Στάδιο ευαισθητοποίησης.  

• Στάδιο κατάρτισης.  

• Στάδιο Παρακολούθησης
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ΠΛΑΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Πληροφόρηση κοινωνικών συνεργατών 

Δραστηριότητες πληροφόρησης που 

απευθύνονται στην οµάδα-στόχο 

Κοινές Συναντήσεις 

Θεωρητική κατάρτιση 
Προσωπική εργασία 

3) Στάδιο Παρακολούθησης 

Παρατήρηση 

Σκέψη 

Ανάλυση 

Προβλήµατα-Λύσεις 

Οµαδική εργασία 

1) Στάδιο Ευαισθητοποίησης 
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ΣΤΑΔΙΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Το στάδιο ευαισθητοποίησης έχει δύο στόχους:  

• να περιλάβει τους κοινωνικούς εταίρους στην πρωτοβουλία κατάρτισης προκειµένου να 

εξασφαλιστεί µόνιµη προσαρµογή στις πραγµατικές ανάγκες.  

• και να ενθαρρύνει και να προωθήσει την απασχόληση της οµάδας-στόχου,  για να είναι σε θέση 

να προσαρµοστούν στη χρησιµοποιούµενη µέθοδο εργασίας και να έχει την πρωτοβουλία και να 

είναι πολυµήχανοι. 

 Οι δραστηριότητες που προτείνονται για αυτό το στάδιο είναι: 

 1. Συνεδριάσεις µεταξύ υπευθύνων για την πρωτοβουλία κατάρτισης και των αντιπροσώπων των 

κοινωνικών εταίρων του τοµέα.  

2. Οµιλίες, συζητήσεις και σεµινάρια που απευθύνονται στην οµάδα-στόχο και στους 

επαγγελµατίες του τοµέα. 

 3. Φέρνοντας τους αντιπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και τους αντιπροσώπους της οµάδας-

στόχου µαζί. 

ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.  

1. Διδακτικές οδηγίες και µεθοδολογία.  

Το πρόγραµµα εργασίας που χρησιµοποιείται στο στάδιο κατάρτισης είναι δοµηµένο σε διάφορες 

ενότητες κατάρτισης. Κάθε ενότητα παρουσιάζει στους σπουδαστές µια νέα προσέγγιση στο θέµα 

που εξετάζεται, και τους δίνει την πιθανότητα να συγκρίνει την προσέγγιση µε αυτήν που 

χρησιµοποιείται πραγµατικά στον τοµέα. 

 Το πρόγραµµα σκοπεύει να διδάξει µια σειρά ενδιαφέρουσων τεχνικών, αλλά και να επεξηγήσει τα 

προβλήµατα του τοµέα, να κάνουν τους σπουδαστές να σκεφτούν και, προ πάντων, να τους δοθούν 

τα απαραίτητα προσόντα για να τους παρέχει τις λύσεις σε εκείνα τα προβλήµατα. Ενθαρρύνει 

επίσης την εργασία οµάδων και µια θετική στάση απέναντι στην εργασία και τις ενώσεις, και οι δύο 

προκειµένου να υπερασπιστούν το προϊόν και να διαφοροποιήσουν την προσφορά. 
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Το προτεινόµενο πρόγραµµα αποτελείται από τα θεωρητικά και πρακτικά µαθήµατα, 

ανάλογα µε τις ενότητες. Αυτή η προσέγγιση είναι πολύ συµµετοχική, και ενθαρρύνει τη σκέψη. 

 Τα θεωρητικά µαθήµατα θα περιλάβουν τους διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων που 

στοχεύουν να ενθαρρύνουν τη διανοητική ανάπτυξη των σπουδαστών, και τις δεξιότητες εργασίας 

των οµάδων τους, δεδοµένου ότι η οµάδα που εργάζεται γίνεται όλο και περισσότερο σηµαντική 

στις αγροτικές περιοχές. Κατά συνέπεια, ο ρόλος του δασκάλου θα συµπληρωθεί µε κάποια 

προσωπική εργασία και µερικές δραστηριότητες οµάδας.  

Τα θεωρητικά µαθήµατα µπορούν να συνοδευθούν µε τις επιδείξεις φωτογραφικών 

διαφανειών και τα ντοκιµαντέρ. Είναι επίσης δυνατό να προσκληθεί κάποιος κατάλληλος ποιος 

µπορεί να παρέχει τις νέες απόψεις και την εµπειρία στο θέµα, ώστε να εµπλουτιστεί το 

περιεχόµενο κατάρτισης και να συµβάλει µε τις νέες πρακτικές λύσεις στα συγκεκριµένα 

προβλήµατα. Αυτές οι δραστηριότητες φέρνουν την πρωτοβουλία κατάρτισης πιό κοντά στην 

πραγµατικότητα.  

Οι πρακτικές δραστηριότητες θα πραγµατοποιηθούν, όποτε είναι δυνατόν, στις περιοχές που 

είναι γνωστές για τους συµµετέχοντες. Κατά συνέπεια, εργαζόµαστε µε τις πραγµατικές 

καταστάσεις και ενθαρρύνουµε επίσης το συµφέρον και την αφιέρωση των σπουδαστών. Ανάλογα 

µε το περιεχόµενο που εξετάζεται σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επιλεχτεί η σωστή εποχή 

προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι πρακτικές ασκήσεις. 

 

Οργάνωση των θεωρητικών δραστηριοτήτων: 

 

 

Το γενικό πρότυπο των θεωρητικών δραστηριοτήτων θα είναι το ακόλουθο: 

Δραστηριότητες 

 

1. Θεωρητική εξήγηση του δασκάλου. 
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2. Διανοµή του ερωτηµατολογίου εργασίας. 

3. Διαβουλεύσεις µε το παιδαγωγικό υλικό. 

 

4. Συµπλήρωµα ερωτηµατολογίου (χωριστά). 

 

5. Εργασία στις µικρές οµάδες.  

Κατάρτιση των συµπερασµάτων. 

 

6. Γενικά συµπεράσµατα ολόκληρης της οµάδας. 

 

7. Επίλυση  δευτεροβάθµιων προβληµάτων και  αµφιβολιών. 

 

8. Επίδειξη φωτογραφικών διαφανειών ή ντοκιµαντέρ, όπου είναι απαραίτητο 

 

 

Γενικοί Στόχοι των Θεωρητικών Δραστηριοτήτων: 

 

Αυτό το σύστηµα εργασίας σκοπεύει να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους 

 

Ατοµικά  Οµαδικά 

Ενθάρρυνση της παρατήρησης και της 

σκέψης. 

Να είσαι σε θέση να εκφέρει γνώµη   

µπροστά  στην τάξη  

Δηµιουργία των συνδέσεων µε το 

υπόλοιπο των σπουδαστών 

Βελτίωση της προφορικής έκφρασης. 
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Ανάλυση των προβληµάτων και των 

αποτελεσµάτων του. 

Άκουσµα και εξέταση άλλων απόψεων 

Ανίχνευση των συγκεκριµένων 

προβληµάτων 

Κατανόηση της άποψης άλλων 

σπουδαστών 

Καταλαβαίνοντας τι προκαλεί το 

πρόβληµα 

Κοινή αναζήτηση   λύσεων 

Να βρεί τις πιθανές λύσεις  

Βελτίωση της γραπτής έκφρασης.  

 

 

Ρουτίνες εργασίας οµάδας: 

 

Το προτεινόµενο σύστηµα εργασίας περιλαµβάνει την οµάδα που εργάζεται σαν ένα 

σηµαντικό µέρος της διαδικασίας κατάρτισης. Η οµάδα που εργάζεται θα πραγµατοποιηθεί πάντα 

µετά από τη µεµονωµένη εργασία για τα ίδια ζητήµατα που θα εξεταστούν κατόπιν από την οµάδα, 

έτσι ώστε κάθε σπουδαστής µπορεί να παρέχει τις ιδέες του.  

 

Η οµάδα που εργάζεται θα αντιµετωπιστεί ως εξής: 

Δραστηριότητες.  

1. Τακτοποίηση των σπουδαστών σε µικρές οµάδες 4-5 ανθρώπων.  

2. Διορισµός ενός γραµµατέα σε κάθε οµάδα, η οποία θα κρατήσει ένα αρχείο όλων των 

ζητηµάτων που συµφωνούνται από την οµάδα. 

3. Ο διορισµός ενός συντονιστή που θα οργανώσει την οµιλία και θα συγκρατήσει τις 

συζητήσεις που µπορούν να προκύψουν. 

4. Συµµετοχή όλων των µελών σε κάθε οµάδα. 
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5. Παραγωγή µιας τελικής έκθεσης ή ενός σχεδίου 

 

Αφού συναγάγει τα γενικά συµπεράσµατα και τα εξηγήσει στους σπουδαστές, ο δάσκαλος θα 

παράσχει κάποια περαιτέρω τεχνική και επιστηµονική γνώση προκειµένου να συµπληρωθεί η 

εργασία που γίνεται µέχρι τώρα. Ο δάσκαλος θα εξηγήσει οποιεσδήποτε πτυχές που δεν είναι 

σαφείς ή που δεν έχουν συζητηθεί επάνω από τις οµάδες 

 

2. Διδακτικό υλικό και πόροι.  

Τα διδακτικοί υλικά και οι πόροι που χρησιµοποιούνται θα εξαρτηθούν από το πλαίσιο και 

από τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών. Σε αυτήν την εύκαµπτη προσέγγιση, οι δάσκαλοι 

θα επιλέξουν τα υλικά και τους πόρους που κρίνουν κατάλληλους σύµφωνα µε τα κριτήριά 

τους. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα υλικά και οι πόροι προορίζονται να βοηθήσουν, και 

αναµένονται να συµβάλουν στη διαδικασία κατάρτισης. 

 Είναι ενδεδειγµένο να αναπτυχθεί το περιεχόµενο που περιλαµβάνεται στο σχέδιο, έτσι ώστε 

να µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως οδηγίες. 

 Επιπλέον, προκειµένου να αναπτυχθεί η µορφωτική περιήγηση που περιγράφεται, είναι 

ενδεδειγµένο να χρησιµοποιηθούν οι υπολογιστές, ο οπτικοακουστικός εξοπλισµός κ.λπ 

 

Οι τάξεις που χρησιµοποιήθηκαν πρέπει να είναι κατάλληλες για τις διαφορετικές ρυθµίσεις 

της οµάδας, προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα των δραστηριοτήτων 

κατάρτισης. 

•  Η πρακτική κατάρτιση θα παραχθεί σε διαφορετικές εγκαταστάσεις (οργανικά 

αγροκτήµατα, αγροτικές επιχειρήσεις… κ.λπ. τουρισµού) ανάλογα µε το περιεχόµενο 

που εξετάζεται. Οι συµφωνίες συνεργασίας πρέπει να υπογραφούν µε αυτά τα κέντρα, 

για να αναγνωρίσουν τους σπουδαστές κατά τη διάρκεια εκείνων των περιόδων 

πρακτικής



 

 

54 

  

Εκτός από το υλικό και τις εγκαταστάσεις, οι σπουδαστές µπορούν να έχουν ένα ηµερολόγιο 

στο οποίο:  

• Θα γράψουν   τις απόψεις, τις ιδέες και τις απόψεις τους σχετικά µε την διενεργηθείσα 

εργασία. 

 • Θα γράψουν τις αµφιβολίες τους 

 • Με  πρωτοβουλία τους, να περιγράψουν τις προτάσεις τους προκειµένου να λυθούν τα 

προβλήµατα που µπορούν να προκύψουν. 

 • Να γράψουν τις προσωπικές απόψεις τους σχετικά µε την περίοδο πρακτικής, και να 

δώσουν έµφαση σε εκείνες τις πτυχές που είναι ιδιαίτερα χρήσιµες κατά τη διάρκεια της 

κατάρτισης, και αυτές που µπορεί να χρειαστούν βελτίωση 

 

3. Αξιολόγηση 

 Η αξιολόγηση θα καθορίσει την πρόοδο των σπουδαστών όσον αφορά στους στόχους της 

πρωτοβουλίας κατάρτισης. Κατά συνέπεια, η διαδικασία θα προσαρµοστεί συνεχώς στις 

ανάγκες των σπουδαστών.  

Η αξιολόγηση θα είναι µια συνεχής διαδικασία, µε τρεις σχετικές στιγµές: 

 • Αρχική αξιολόγηση: Θα χρησιµοποιηθεί για να µετρήσει τη γνώση και τις δεξιότητες των 

σπουδαστών. Τα αποτελέσµατα θα χρησιµοποιηθούν στις επόµενες αναλύσεις. Η αρχική 

αξιολόγηση βοηθά την κατάρτιση στα χαρακτηριστικά και το επίπεδο των σπουδαστών. Η 

αρχική αξιολόγηση θα πραγµατοποιηθεί πρίν αρχίσει η θεωρητική κατάρτιση, και στην αρχή 

κάθε ενότητας 

• Διαµορφωτική αξιολόγηση: Η διαµορφωτική αξιολόγηση θα είναι µια συνεχής 

διαδικασία, θα χρησιµοποιηθεί προκειµένου να ρυθµιστούν οι δραστηριότητες κατάρτισης στις 

πληροφορίες που συγκεντρώνονται. Η προοδευτική ρύθµιση της διαδικασίας απαιτεί τη 

συστηµατική παρατήρηση κάθε σπουδαστή, που βοηθά σε ποιο σηµείο της διαδικασίας εκµάθησης 
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βρίσκουν τα εµπόδια, ποιες είναι οι αιτίες, και ποιες ρυθµίσεις πρέπει να γίνουν στη διαδικασία 

κατάρτισης.  

• Αθροιστική αξιολόγηση: Η αθροιστική αξιολόγηση θα πραγµατοποιηθεί στο τέλος κάθε 

ενότητας. Θα µας πει εάν οι σπουδαστές έχουν επιτύχει τους επιδιωκόµενους στόχους. Το 

πραγµατοποιηµένο επίπεδο εκµάθησης θα είναι η αφετηρία για την επόµενη περίοδο κατάρτισης 

Οι σπουδαστές πρέπει να αισθανθούν ότι είναι οι πρωταγωνιστές της διαδικασίας 

κατάρτισης, και ότι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν πόσο µακριά θα φτάσουν κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας. Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτές θα πραγµατοποιήσουν τις δραστηριότητες 

ευαισθητοποίησης, προκειµένου να δεσµευθεί το ενδιαφέρον του σπουδαστή για το περιεχόµενο. 

Μέχρι ένα σηµείο, οι σπουδαστές οι ίδιοι θα καθορίσουν τα όρια της διαδικασίας εκµάθησής τους. 

 Οι διαδικασίες συλλογής πληροφοριών για τις αξιολογήσεις θα βασιστούν στη συστηµατική 

παρατήρηση των σπουδαστών, την αξιολόγηση της προσωπικής εργασίας τους, τα ηµερολόγιά 

τους, τις δραστηριότητες οµάδας και τα ερωτηµατολόγια. 

 Η συµµετοχή των σπουδαστών στη διαδικασία αξιολόγησης θα ενθαρρυνθεί µε τη βοήθεια 

των ρουτινών «αυτοαξιολόγησης» και «κοινής αξιολόγησης». 

 Εκτός από την αξιολόγηση της διαδικασίας εκµάθησης των σπουδαστών, η ίδια η διαδικασία 

κατάρτισης θα αξιολογηθεί, καθώς επίσης και η απόδοση του εκπαιδευτή, οι χρησιµοποιηθέντες 

πόροι, οι εγκαταστάσεις, ο σχεδιασµός του περιεχοµένου, των κριτηρίων και των εργαλείων 

αξιολόγησης και του διδακτικού σχεδίου. 

 

ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Το ακόλουθο στάδιο θα βασιστεί στα προσαρµοσµένα σεµινάρια.  

Τα προσαρµοσµένα σεµινάρια θα χρησιµοποιηθούν για να δηµιουργήσουν τις συνδέσεις 

µεταξύ του σπουδαστή και του δασκάλου-εκπαιδευτή, αυτές οι συνδέσεις είναι πολύ ευεργετικές 

στα επαγγελµατικά, τεχνικά, κοινωνικά και προσωπικά επίπεδα, και επιτρέπουν στο δάσκαλο να 

ακολουθήσουν την πρόοδο του σπουδαστή.  
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Τα σεµινάρια θα περιέχουν τις περιοδικές συνοµιλίες µεταξύ του δασκάλου και του 

σπουδαστή, στις οποίες µπορούν να καθιερωθούν οι προσωπικοί στόχοι, για το σπουδαστή για να 

ωφεληθούν από µια επαγγελµατικότερη και προσαρµοσµένη κατάρτιση, που θα προσαρµόζεται 

στα προσωπικά χαρακτηριστικά του/της. 

 Στα προσαρµοσµένα σεµινάρια θα εξεταστούν οι ακόλουθες πτυχές:  

• Προσωπική αξιολόγηση της εργασίας που εκτελείται. 

 • Επιτευχθέντα αποτελέσµατα.  

• Κίνητρα:  

ο Κοινωνικά. 

 ο Τεχνικά 

ο Επαγγελµατικά. 

 • Προβλήµατα του σπουδαστή:  

ο Σχετικά µε το υπόβαθρό του/της.  

ο Σχετικά µε το σπουδαστή.  

• Σχέση µε τους δασκάλους. 

 • Σχέσεις µε το υπόλοιπο των σπουδαστών.  

• Άλλα ζητήµατα:  

ο Οργάνωση της εργασίας: προγράµµατα. 

 ο Γραπτή και προφορική έκφραση. 

 ο Πρωτοβουλία του σπουδαστή 

Αυτά τα ζητήµατα θα εξεταστούν µε έναν προσωπικό τρόπο, προκειµένου να εγκατασταθούν 

οι στενοί δεσµοί µε το σπουδαστή και το δάσκαλο, βασισµένοι στην αµοιβαία εµπιστοσύνη, η 

οποία θα ωθήσει την ακαδηµαϊκή πρόοδο και τη διαδικασία της ωριµότητας του σπουδαστή.  

Η παρακολούθηση θα βοηθήσει τους σπουδαστές να γίνουν ενήµεροι για την πρόοδό τους σε 

ένα επαγγελµατικό, κοινωνικό και ανθρώπινο επίπεδο, και για σπουδαιότητα τους στόχους 

προκειµένου να ολοκληρωθεί η κατάρτισή τους.  
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Αφ' ενός, ο εκπαιδευτής-δάσκαλος θα γίνει ενήµερος για τις περιστάσεις κάθε σπουδαστή και 

θα βοηθήσει στην πρόοδό τους µε την καθιέρωση των προσωπικών στόχων που προσαρµόζονται 

στις ανάγκες τους. 

 

β) Το διδακτικό πρότυπο σχεδίου  

Όπως αναφέρεται πριν, η κατάρτιση θα βασιστεί σε ένα πρόγραµµα εργασίας που κτίζεται σε 

διάφορες ενότητες κατάρτισης. Η δόµηση του περιεχοµένου κατάρτισης αντιστοιχεί σε έναν τύπο 

διδακτικού σχεδίου. Σε αυτό το διδακτικό πρότυπο σχεδίου, οι περιηγήσεις και οι συγκεκριµένοι 

στόχοι κατάρτισης επινοούνται. Η γνώση και οι διαδικασίες που απαιτούνται προκειµένου να 

επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι κατάρτισης προσδιορίζονται και διαµορφώνουν ένα καλά δοµηµένο 

επιµορφωτικό πρόγραµµα.  

Θα περιγράψουµε τώρα το διδακτικό πρότυπο σχεδίου που µπορεί να χρησιµοποιηθεί προκειµένου 

να επινοηθούν οι περιηγήσεις κατάρτισης για τις νέες πηγές απασχόλησης:
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ. 

 

Γενικό διάγραµµα µιας ενότητας κατάρτισης  

1. Όνοµα της ενότητας  

1.1. Στόχοι  

2. Διδακτικά στοιχεία στην ενότητα. 

 2.1. Δεξιότητες στόχων.  

2.2. Κριτήρια αξιολόγησης.  

3. Προγραµµατισµός.  

3.1. Μονάδες κατάρτισης. 

 3.2. Διδακτικά στοιχεία σε κάθε µονάδα κατάρτισης  

4. Αναφορά. 

 5. Ερωτηµατολόγια αξιολόγησης. 

III. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA 7 COMPETENCIA EN ESTRATEGIAS DE SUPERVISIÓN 
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IV. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Εκπαιδευτικές ανάγκες 

Δυσκολίες εισαγωγής στην αγορά 
εργασίας 

Επαγγελµατική, οικονοµική και 
κοινωνική ανάπτυξη 

Τεχνικά προσόντα 

Πρωτοβουλία προκειµένου να 

συµµετέχουν στην πρωτοβουλία 

κατάρτισης 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

Εξηγήσεις του εκπαιδευτή 

Οµαδική εργασία 

Εργαστήρια 

Διασκέψεις στρογγυλής τραπέζης µε τους 
επαγγελµατίες  

Πρακτικές περιόδους σε πρωτοβουλίες 

Επισκέψεις στις επιχειρήσεις.  

Προσαρµοσµένη εκπαίδευση  
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V.ΥΛΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. - Περιγραφές των νέων πηγών απασχόλησης και των πρόσφατα αναδυόµενων 

επαγγελµάτων.  

Αυτή τη στιγµή υπάρχει ένας ανοικτός κατάλογος νέων πηγών απασχόλησης που 

ταξινοµούνται σε 19 περιοχές από τους κοινωνιολόγους και τους εµπειρογνώµονες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Ο κατάλογος είναι επίσης ταξινοµηµένος σε τέσσερις κύριους άξονες: 

 

Κύριοι Άξονες Περιοχή Δράσεων  

Καθηµερινές 

Υπηρεσίες 1. Βοήθεια στο σπίτι •  Βοήθεια στις γραφειοκρατικές 

διαδικασίες 

Υλικές Απαιτήσεις 

Τάξη 

Οπτικοακουστικό υλικό 

Βιβλιοθήκη 

Πρόσβαση στο ιντερνετ 

Σχέσεις µε επιχειρήσεις 
του τµήµατος 
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•  Προετοιµασία γεύµατος και 

εγχώρια παράδοση  

• Εγχώρια παράδοση των αγαθών.  

• Υπηρεσίες συνοδών για τους 

ηλικιωµένους ανθρώπους 

•  Εσωτερική βοήθεια υπηρεσιών 

καθαρισµού ηλικιωµένων 

2.Φροντίδα παιδιών 

•  Βρεφικοί σταθµοί  

• Προσχολική εκπαίδευση  

• Εξωσχολικές ώρες υπηρεσιών 

βρεφικών σταθµών  

• Ιατρική βοήθεια κατά τη διάρκεια 

της ασθένειας 

• Εξωσχολικές ώρες αθλητικών 

προγραµµάτων  

• Βοήθεια για τα παιδιά µε 

πρόβληµα 

• Κατασκηνώσεις  διακοπών  

• Αθλητικές κατασκηνώσεις 

•  Υπηρεσίες φροντίδας τπαιδιών 

που παρέχονται από επιχειρήσεις 

ή οµάδες επιχειρήσεων 

3. Καινούργιες 

πληροφορίες και 

µεταβίβαση 

τεχνολογιών 

3.1. - Προσωπικές υπηρεσίες:  

• Τηλεµατικές εφαρµογές  

• Τηλεϊατρική  

• Πολυµέσα και ελεύθερος χρόνος 
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 • Με υπολογιστή εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες  

• ηλεκτρονικό εµπόριο  

• Πρόσβαση στις πληροφορίες 

(Διαδίκτυο)  

• Εγχώριος έλεγχος.  

• Τηλεµατικές πληροφορίες για τα 

τοπικά ζητήµατα 

 • Τηλεργασία 

3.2. Υπηρεσίες επιχειρήσεων: 

 • Ισόβια κατάρτιση 

• Πρόσβαση σεεξειδικευµένες 

επιχειρησιακές πληροφορίες 

 • Τεχνικές παραγωγής 

 • Προσαρµογή στις διακυµάνσεις 

αγοράς  

• Διεύρυνση των αγορών 

 • Διευθυντικές υπηρεσίες  

• σχέδιο Υπολογιστή 

• Προσαρµοσµένο λογισµικό 

 • Υπηρεσίες επιτήρησης για τις 

επιχειρήσεις 

 

4. Βοήθεια σε νέους που 

αντιµετωπίζουν 

δυσκολίες στην ένταξη 

    3.3.Υπηρεσίες στον τοπικό δηµόσιο 

τοµέα:  

• κυβέρνηση.  

• Υποστήριξη τηλεργασίας. 
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  • Υποστήριξη υπηρεσιών 

τηλεµατικής. 

 • Εδαφική συνοχή: Πρόσβαση στις 

δηµόσιες πληροφορίες  

• Διαχείριση των δηµόσιων 

συγκοινωνιών  

• Κυκλοφορία και υποστήριξη 

κυκλοφορίας.  

• Εξωσχολικές υπηρεσίες 

υποστήριξης στους σπουδαστές που 

αντιµετωπίζουν την ακαδηµαϊκή 

αποτυχία  

• Αποκατάσταση νέων εγκληµατιών 

 • Αποκατάσταση των τοξικοµανών  

• Υπηρεσίες υποστήριξης για τα 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
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5. Καλύτερη κατοικία 

• Αποκατάσταση και επισκευές 

µέσα στα κτήρια 

•  Αποκατάσταση έξω από τα 

κτήρια 

•  Συντήρηση και επιτήρηση στα 

κτήρια 

6. Ασφάλεια 

• Επιτήρηση σε δηµόσιους χώρους 

• Επιτήρηση στις συλλογικές 

υπηρεσίες µεταφορών. 

•  Συστήµατα εγχώριας ασφάλειας 

Συστήµατα ασφάλειας για τις 

επιχειρήσεις  

• Συστήµατα ασφάλειας στους 

δηµόσιους χώρους 

•  Τηλεπαρακολούθηση. 

Υπηρεσίες που 

βελτιώνουν την 

ποιότητα ζωής 

7. Τοπικές Δηµόσιες 

υπηρεσίες µεταφοράς 

• Βελτίωση της τεχνικής άνεσης 

στις δηµόσιες συγκοινωνίες  

•  Βελτίωση της πρόσβασης στις 

δηµόσιες συγκοινωνίες για τα 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

•  Δηµιουργία νέων συλλογικών 

συστηµάτων οργάνωσης 

µεταφορών (για πολλές 

επιχειρήσεις, τοπικές ενώσεις 

ανεφοδιασµού, συντήρησης 
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οχηµάτων, λεωφορείων και ταξί) 

•  Υπηρεσίες συνοδών για τους 

ανθρώπους µε δυσκολίες  

• Ασφάλεια 

•  Πληροφορίες (υποδοχή, 

συµβουλές, τουρισµός… κ.λπ.)  

• Επιτήρηση των οχηµάτων 

•  Συστήµατα µεταφοράς που 

ειδικεύονται σε µια δεδοµένη 

περιοχή ή µια δεδοµένη υπηρεσία 

8. Αναδιαµόρφωση των 

αστικών δηµόσιων 

περιοχών. 

• Επαναπροσδιορισµός των 

λειτουργικών διαστηµάτων στις 

πολυ-εσκεµµένες περιοχές για τη 

συγκατοίκηση  

• Αναδιαµόρφωση και 

αποκατάσταση  

• Συντήρηση των δηµόσιων χώρων 

 

9. Τοπικό εµπόριο • Στις αγροτικές περιοχές: 

Προσαρµογή στις αλλαγές στη 

διαµόρφωση του πληθυσµού 

(µόνιµος ή τακτικός). 

•   Στις προαστιακές περιοχές: 

Ανάπτυξη του τοπικού εµπορίου 

µε τρόπο ώστε να 

επαναξιοποιηθούν και να 

προσαρµοστούν αυτές οι περιοχές 
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στους νέους τρόπους ζωής 

(εργαζόµενες γυναίκες, γηράσκων 

πληθυσµός) 

 

10. Διαχείριση της 

ενέργειας 

• Ενέργεια - αποταµίευση στα 

κτήρια και τα σπίτια 

•  • Ενέργεια - υπηρεσία συµβουλών 

αποταµίευσης για τις οικογένειες. 

• Χρήση των νέων πηγών 

ενέργειας 
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11. Τουρισµός 

• Αγροτικός Τουρισµός 

• Πολιτιστικός τουρισµός 

• Περιπετειώδης τουρισµός 

• Ειδικός τουρισµός (δροµολόγια, 

περιηγήσεις)  

• Οργανισµός δραστηριοτήτων και 

γεγονότων 

• Τουρισµός για ηλικιωµένους 

12.Οπτικοακουστικός 

τοµέας 

• Παραγωγή ταινιών  

• Διανοµή ταινιών  

• Παραγωγή των προγραµµάτων 

τηλεόρασης 

•  Τηλεοπτική αναµετάδοση  

• Διαδραστική τηλεόραση (εξ' 

αποστάσεως πρόσβαση στα 

µουσεία, τις βιβλιοθήκες κ.λπ.) 

•  Παραγωγή διαφηµίσεων 

πολυµέσων (για παράδειγµα 

παρουσιάσεις των επιχειρήσεων, 

των οργάνων ή των προϊόντων 

 Πολιτιστικές και 

υπηρεσίες 

ελεύθερου χρόνου: 

13.Προώθηση της 

πολιτιστικής 

κληρονοµιάς 

• Αποκατάσταση (καταρτισµένοι 

βιοτέχνες ) 

•  Δηµιουργία πολιτιστικών 

κέντρων (καλλιτέχνες, φύλακες 

κ.λπ.)  
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• Προώθηση του πολιτισµού 

(υποδοχή, οδηγοί, επιστήµονες, 

τεχνικό προσωπικό, συντάκτες… 

κ.λπ.)  

• Συνηθισµένες υπηρεσίες και 

συντήρηση (φρουρές ασφάλειας, 

διαχείριση της εισροής… κ.λπ. 

τουριστών) 

14. Τοπική πολιτιστική 

ανάπτυξη 

 

• Προώθηση  δηµοφιλούς 

πολιτισµού (ενδογενής 

δυνατότητα)  

• Σύνδεση µεταξύ της 

αποκατάστασης, της συντήρησης, 

της µετάδοσης, της διάδοσης και 

της συντήρησης (ρόλος σε τοπικό 

επίπεδο των πολιτιστικών 

προγραµµάτων και των 

συνδέσεων µε τον πολιτιστικό 

τουρισµό και εφαρµογή των 

συστηµάτων πολυµέσων) 

 

15. Σπόρ 

• Διαχείριση αθλητικών λεσχών 

•  Αθλητισµός ως όργανο για την 

εισαγωγή  

• Αθλητική εκπαίδευση και 

αθλητισµός ως όργανο για έναν 
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 υγιή τρόπο ζωής.  

• Επαγγελµατικός αθλητισµός και 

παρουσίαση γεγονότων 
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16. Διαχείριση 

Αποβλήτων. 

  

• Διαχωρισµός αποκοµιδής και 

επεξεργασίας αποβλήτων 

•  Αποκατάσταση και µάρκετινγκ 

του συλλεχθέντος υλικού 

17.Υπηρεσίες ύδατος 

• Προστασία των πηγών ύδατος 

•  Καθαρισµός και συντήρηση των 

κοιτών  

• Καθαρισµός των λεκανών 

ποταµών  

• Προστασία ενάντια στη ρύπανση 

των υδάτων 

•  Διαχείριση των υποδοµών. 

•  Προώθηση της δηµόσιας 

ευαισθητοποίησης στη βιώσιµη 

χρήση του ύδατος: πολίτες και 

επιχειρήσεις:  

• Ύδωρ ως πόρος ελεύθερου χρόνου 

Υπηρεσίες 

Περιβάλλοντος 

18.Προστασία και 

διατήρηση των 

φυσικών περιοχών 

• Έλεγχος της επιδείνωσής του 

•  Προγράµµατα για τα φυσικά 

πάρκα, τις φυσικές επιφυλάξεις, 

την αναδάσωση και την 

αποκατάσταση. 

•  Προστασία των άγριων φυσικών 

περιοχών. 
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•  Προστασία των κέντρων 

υποδοχής 

 

19.Κανονισµός, έλεγχος 

της ρύπανσης και 

απαραίτητες 

εγκαταστάσεις. 

• Αγαθά και υπηρεσίες που 

συνδέονται µε τις λιγότερες 

ρυπογόνες τεχνολογίες.  

• Ενέργεια - τεχνολογίες 

αποταµίευσης  

•  Ευαισθητοποίηση στον έλεγχο 

της ρύπανσης και την 

αποταµίευση ενέργειας : µεταξύ 

των πολιτών και των 

επιχειρήσεων 

 

 

Ο Παρόν οδηγός καλός πρακτικών συλλέγει τα αποτελέσµατα της εργασίας που εκτελείται 
στο στόχο του προγράµµατος Fontes, και ιδιαίτερα, εκείνων των δραστηριοτήτων και 
αναδυόµενων επαγγελµάτων στις αγροτικές περιοχές που συνδέονται µε:  

 Βοήθεια στο σπίτι 
 Διαχείριση της ενέργειας.  
 Τουρισµός.  
 Προώθηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
 Τοπική πολιτιστική ανάπτυξη. 
 Αθλητισµός.  
 Η προστασία και η συντήρηση των φυσικών περιοχών. 

 
 Σε αυτό το τµήµα, οι νέες πηγές απασχόλησης που εξετάζονται στο πρόγραµµα 
FONTES περιγράφονται πλήρως: 
 • Μύκητες  
• Οργανική καλλιέργεια. 
 • Δέντρα κάστανων.  
• Ενεργός τουρισµός. 
 • Ερµηνεία στις αγροτικές περιοχές. 
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 • Ανανεώσιµες µορφές ενέργειας. 
 • Επαγγελµατίες Δότες 
 
 

ΜΥΚΗΤΕΣ  

1. - ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.1. - Περιγραφή του πόρου. 

1.1.1. - Εισαγωγή. 

Οι µύκητες είναι µεταξύ των πιο σηµαντικών ανανεώσιµων φυσικών πόρων σε πολλές 

αγροτικές περιοχές. Η συλλογή και το µάρκετινγκ των µυκήτων είναι µια σηµαντική πηγή 

εισοδήµατος. 

Ο κύριος στόχος αυτού του τοµέα είναι να επιτευχθεί η αξιοποίηση των µυκήτων στα 

οικοσυστήµατα δασονοµίας, ώστε να αυξηθεί η µυκητιακή παραγωγή και η καρποφορία  

χωρίς να είναι καταστρεπτική  για την συντήρηση της φύσης και της τοποθέτησης  θεµελίων 

για τη βιώσιµη χρησιµοποίηση των µυκήτων που παράγουν τα δάση. 

Η σύνδεση µεταξύ των δασών, των λιβαδιών ή των δασύλλιων και των µυκήτων 

προκαλείται από την υπάρχουσα συµβίωση µεταξύ των εγκαταστάσεων και των µανιταριών. 

Κατά τη διάρκεια της εποχής των µυκήτων (φθινόπωρο και άνοιξη), η βιώσιµη επιλογή των 

εδώδιµων µυκήτων, ενός άφθονου και πολύτιµου πόρου, µπορεί να είναι πολύ κερδοφόρα εάν όλα 

τα στάδια της διαδικασίας µάρκετινγκ πραγµατοποιούνται στις περιοχές παραγωγών. 

Οι εδώδιµοι µύκητες από τα ευρωπαϊκά δάση, τα βουνά και τις χερσαίες περιοχές µπορούν 

να συλλεχθούν και να πωληθούν. Τα Είδη δέντρων όπως οι οξιές, οι βαλανιδιές ακροποταµιών, ή 

τα πεύκα µπορούν να παράγουν διάφορες δεκάδες κιλών ανά εκτάριο κάθε εποχή 

1.1.2. - Γενικά χαρακτηριστικά των µυκήτων.  

α) Μορφολογία  

Τα µανιτάρια έχουν δύο ξεχωριστά µέρη: 

ΤΟ ΜΥΚΗΛΙΟ  
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Είναι το φυτικό µέρος των µυκήτων. Διαµορφώνεται από τις ίνες οι οποίες είναι 

κανονικά άσπρες. Ζει υπόγεια, στο φυτόχωµα, µεταξύ των ριζών, πέρα από τα φύλλα ή το 

νεκρό ξύλο, ακόµη και πέρα από άλλους µύκητες, φυτά ή ζώα.  

Αυτές οι ίνες αυξάνονται ακτινωτά σε όλες τις κατευθύνσεις και κατά τρόπο αόριστο. Σε µερικές 

περιπτώσεις, υπάρχουν αυθόρµητα και µυστήριες καρποφορίες που διαµορφώνουν τους πλήρεις 

κύκλους, οι οποίοι καλούνται τα «δαχτυλίδια νεράιδων» ή «κύκλους νεράιδων». 

 

 
Διαφορετικά είδη Μυκηλίου 

 

Η ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ 

Συνήθως γνωστή ως µανιτάρι. Το νωπό σώµα, το µανιτάρι ή οι καρποφόροι νεαροί βλαστοί 

από το µυκήλιο, που διαµορφώνουν έναν ιστό, ο οποίος είναι αποστειρωµένος στο µεγαλύτερο 

µέρος του. Μόνο µια µικρή µερίδα του µανιταριού ή του καρπού είναι εύφορη. Αυτή η περιοχή 
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καλείται υµένιο και διαµορφώνεται από τα βράγχια, τους σωλήνες ή τις σπονδυλικές στήλες. Σε 

άλλες περιπτώσεις, είναι µια οµαλή ή ελαφρώς ζαρωµένη επιφάνεια. 

Το υµένιο παράγει τα σπόρια που είναι υπεύθυνα για τη διάδοση των ειδών. Τα σπόρια 

διασκορπίζουν όταν φθάνουν στην ωρίµανση και πέφτουν πέρα από το υπόστρωµα, το οποίο 

µπορεί να είναι ή µπορεί να µην είναι επαρκές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα σπόρια δεν 

βρίσκουν τους απαραίτητους όρους και δεν είναι βιώσιµα. 

Σε επαρκείς συνθήκες, τα σπόρια βλασταίνουν και παράγουν µια πολύ λεπτή ίνα 

(αποκαλούµενη αρχική ίνα) που µπαίνει σε επαφή µε µια άλλη ίνα που παράγεται συγχρόνως από 

ένα σπόριο του αντίθετου φύλου. Αυτές οι ίνες λιώνουν µαζί ώστε να διαµορφώσουν µια νέα ίνα 

(δευτεροβάθµια ίνα). Η οµάδα ινών καλείται µυκήλιο. 

Το   σώµα ή το µανιτάρι αναπτύσσεται από το µυκήλιο ή το φυτικό σώµα του µύκητα. Ένα ενιαίο 

καρποφόρο ή καρπερό σώµα (µανιτάρι) µπορεί να παράγει δεκάδες χιλιάδες σπόρια 

Οι καρποί ή τα µανιτάρια παρουσιάζουν πολλά χαρακτηριστικά που µπορούν να φανούν 

πολύ ασήµαντα αλλά είναι µεγάλης σπουδαιότητας για τον προσδιορισµό τους. 

 

 

Ανάπτυξη της καρποφορίας. 

 

Καπέλο 

Η πιό κοινή µορφή είναι παρόµοια µε µια οµπρέλα, µε ένα κοτσάνι και σκούφο, αν και 

υπάρχουν πολλές παραλλαγές, ανάλογα µε το είδος του υµένιου. Υπάρχει ένα   ευρύ φάσµα 
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µορφών και των χρωµάτων: στρογγυλό, επίπεδο, κυρτό, χοανοειδής-διαµορφωµένο, ηµισφαιρικό, 

µε σχήµα καµπάνας… κ.λπ. 

Η επιδερµίδα: Η επιδερµίδα είναι η εξωτερική µεµβράνη που καλύπτει το σκούφο.Είναι 

πολύ σηµαντικό προκειµένου να ταξινοµηθούν οι µύκητες σύµφωνα µε τη δοµή και το χρώµα 

τους 

Η επιφάνεια του σκούφου µπορεί να είναι: γλοιώδης ή ξηρή, µε ή χωρίς µπαλώµατα, που 

χωρίζονται εύκολα από οµαλό ή φολιδωτό, ινώδες, ραγισµένο ή … κ.λπ. σάρκας. 

 

 
 

Χαρακτηριστικά «καπέλα» των µανιταριών 

 

 

 

 

«Είδη από τα καπέλα των µανιταριών» 
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ΥΜΕΝΙΟ 

Αυτό είναι η περιοχή όπου είναι τα σπόρια, είναι η εύφορη µερίδα του καρποφόρου.  

Βράγχια: τα βράγχια είναι λεπτές κάθετες κορυφογραµµές στο κατώτατο σηµείο του 

σκούφου .Μπορούν να έχουν διαφορετικές διαµορφώσεις. 

Πόροι: Οι πόροι είναι µικρά στόµια στην άκρη των σωλήνων, στο κατώτατο σηµείο των 

καλυµµάτων των µυκήτων Οι σωλήνες µπορούν να έχουν διαφορετικό χρώµα και µήκος, και λίγο 

πολύ εύκολα χωρισµένα από τη σάρκα. Οι πόροι µπορούν να είναι στρογγυλοί, επιµηκυµένοι, 

ενιαίοι, διπλοί, γωνιακοί… κ.λπ.  

Σπονδυλικές στήλες: Οι σπονδυλικές στήλες είναι µικρές προβολές στο κατώτατο µέρος 

του υµένιου µερικών µανιταριών.Μπορούν να είναι κοντά ή επιµηκυµένα, πυκνά ή να λεπτύνουν, 

σταθερά ή ζελατινούχα. 

Το κοτσάνι  

Το κοτσάνι είναι το µέρος του µανιταριού που το κρατά ψηλά   Το χρώµα του, το µέγεθος, η 

µορφή, καθώς επίσης και η ινώδης ή κοκκώδης δοµή, ο κοίλος ή στερεός όρος του, είναι 

σηµαντικές πτυχές στην ταξονοµία του. 

Η µορφή από το κοτσάνι: µπορεί να είναι στερεά ή κοίλα, κεντρική, πλευρική ή εκκεντρική, 

λεπτή ή παχιά, κυρτή, κυµατοειδή, βολβοειδής, ινώδης, χόνδρινοη ή κοκκώδης. 

Η επιφάνεια του κοτσανιού µπορεί να είναι: δικτυωτή, οµαλή, ινώδης, φολιδωτή, κοκκώδης ή 

βελούδινη. 

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ  

Ο δακτύλιος είναι τα υπολείµµατα του µερικού πέπλου. Μερικά είδη µανιταριών καλύπτονται µε 

µια µεµβράνη ή ένα µερικό πέπλο όταν αναπτύσσονται. Αυτή η µεµβράνη προστατεύει το υµένιο 

και καλύπτει την επιφάνεια . Η ύπαρξη ή η µη ύπαρξη ενός δακτυλίου στην επιφάνεια είναι πολύ 

χρήσιµη στην ταξινόµηση µυκήτων.  
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Ο δακτύλιος µπορεί να είναι: ενιαίος ή διπλός, συνηµµένος ή κινητός, φολιδωτός, 

κοκκώδης.Ένας δακτύλιος µπορεί να είναι επίµονος ή παροδικός, το οποίο καθιστά την 

ταξονόµηση πιό περίπλοκη 

ΣΑΡΚΑ 

 Συνέπεια: Η σάρκα µπορεί να είναι ινώδες, κοκκώδες, χόνδρινο, σκληρό ή µαλακό, 

σταθερό ή σπογγώδες, σκληρό, υδρόφανο… κ.λπ.  

Χρώµα: Σε µερικά γένη (lactarius, leccinum, boletus, cortinarius… κ.λπ.) το χρώµα της 

σάρκας µπορεί να αλλάζει λόγω µιας διαδικασίας οξείδωσης. Επιπλέον, το χρώµα της σάρκας 

µπορεί επίσης να αλλάξει µε τον καιρό 

Μυρωδιά: Είναι ενδεδειγµένο να µυρίζουν τα µανιτάρια όταν τα συλλέγουµε και αφότου 

έχουν συντηρηθεί. Κάποια µανιτάρια µυρίζουν όπως το φρέσκο αλεύρι (calocybe gambosa, 

lividum entoloma, tricholoma tigrinum ή pardium) άλλα µυρίζουν όπως η φαινόλη γλυκάνισου 

(sylvicola, clitocybe odora Agaricus) (xanthoderma Agaricus) ή το σκόρδο (cristata lepiota, 

alliaceus marasmius). Άλλα έχουν µια δυσοσµία  (foetida russula) ή µυρωδιά όπως τα πικρά 

ραδίκια χλωρίου αµυγδάλων (agathosmus hygrophorus) (alcalina mycena) (hebeloma) ή τις 

ακατέργαστες πατάτες (amanita citrina)… κ.λπ.  

Γεύση: Η γεύση των µανιταριών µπορεί να είναι γλυκιά, πικρή ή πικάντικη, και µπορεί να 

είναι ευχάριστη ή δυσάρεστη. 

 Οι µύκητες έχουν µια  µεγάλη περιεκτικότητα σε νερό (90%) και χαµηλή ενεργειακή 

παραγωγή (περιεκτικότητα σε 1 -2% λίπος). Πολλοί µύκητες έχουν ιατρικές ιδιότητες 

 β) Κύριες µορφές ζωής 

 Λόγω της έλλειψης χλωροφύλλης φωτοσυνθετικών και χηµικοσυνθετικών χρωστικών 

ουσιών, οι µύκητες πρέπει είτε να καθιερώσουν τις σχέσεις µε άλλους οργανισµούς προκειµένου 

να υπάρχουν και να αποκτηθούν οι απαραίτητες οργανικές θρεπτικές ουσίες, είτε να ληφθούν οι 

θρεπτικές ουσίες από την οργανική ουσία ζωντανές ή όχι. 
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 Οι µύκητες έχουν προσαρµοστεί  ουσιαστικά σε όλα τα στοιχεία και όλες τις µορφές ζωής, 

υδρόβια και επίγεια. Μπορούν να ζήσουν κάτω από το χιόνι, στο γλυκό νερό και το νερό της 

θάλασσας. Μπορούν να ζήσουν   χώµατα, στις  άµµους των ερήµων ή τους αµµόλοφους των 

αµµωδών παραλιών, στο ξύλο ή τα περιττώµατα, πέρα από τις εγκαταστάσεις κ.λπ.   

 

ΣΑΠΡΟΦΥΤΑ  

Ένας σαπρόφυτος µύκητας ταίζεται (sapros=putrid και fyton=plant) από  νεκρή ή σάπια 

ουσία.Αυτοί είναι οι πιό κοινοί µύκητες. Συµµετέχουν στη ζύµωση και τη µεταλλοποίηση των 

λαχανικών έτσι ώστε µπορούν να γίνουν φυτόχωµα 

ΠΑΡΑΣΙΤΑ  

Οι µύκητες παρασίτων αποικίζουν άλλα ζώα, λαχανικά και µύκητες και ζουν µε τα έξοδά 

τους. Μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες.Οι µύκητες αντιπροσωπεύουν το 90% των 

υπαρχόντων φυτικών παρασίτων. Επιπλέον, µερικοί υποστηρίζουν ότι καταστρέφουν 

περισσότερο από 15% της παραγωγής λαχανοκοµικών ειδών παγκοσµίως ετήσια. Είναι ικανοί να 

υπερνικούν τις κυψελοειδείς υπερασπίσεις του οργανισµού λόγω του µεγάλου αριθµού ενζύµων, 

τοξινών και αντιβιοτικών που παράγουν 
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ΣΥΜΒΙΟΤΙΚΟΣ Η MYCORRHIZAL ΜΎΚΗΤΑΣ 

Το µυκήλιο στο χώµα µπορεί να ταΐσει µε την οργανική ουσία αποσύνθεσης ή µπορεί να 

καθιερώσει µια αµοιβαία σχέση µε τα πράσινα φυτώρια, δηλαδή µε τα δέντρα, τα ζιζάνια, τις 

φτέρες, τα φύκια κ.λπ. Τέτοια αµοιβαία σχέση είναι συνήθως βασισµένη στη σίτιση και την 

προστασία. 

 Η σχέση µεταξύ των µυκήτων και των ριζών πράσινων φυτωρίων είναι ένας συγκεκριµένος 

τύπος αποκαλούµενος mycorrhizal συµβίωση.  

Αυτοί οι mycorrhizal µύκητες περιέχουν απόθεµα ζάχαρης, άµυλο συγκεκριµένα, από τις 

ρίζες των φυτώριων. Τα φυτώρια βελτιώνουν την ικανότητά τους να απορροφήσουν το νερό και 

τα ορυκτά στοιχεία (φώσφορος) χάρι στην ένωση µεταξύ του µυκηλίου και των ριζών της 

 

οι mycorrhizal είναι ωφέλιµοι για τα φυτά. 
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  2. - ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ 

 2.1. - Τρέχουσα κατάσταση και αντίκτυπος του πόρου.  

  α) Τρέχουσα κατάσταση του πόρου.  

Η παραγωγή των µυκήτων έχει γίνει µια από τις πιό κερδοφόρες δραστηριότητες στους 

αγροτικούς ευρωπαϊκούς χώρους. Η πιό κοινή δραστηριότητα είναι η συλλογή των άγριων 

µυκήτων στα οικοσυστήµατα όπου αναπτύσσονται συνήθως. Η µεγαλύτερη µέρος της 

παραγωγής είναι πωλείται φρέσκια. 

 Αυτή τη στιγµή υπάρχουν µερικές επιχειρήσεις που επεξεργάζονται, µπορούν και 

εµπορεύονται τα µανιτάρια.  

Στην Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πολλοί άνθρωποι εµπλέκονται στην επιλογή 

µανιταριών στα δάση και τα λιβάδια. Εντούτοις, τα αγροκτήµατα µανιταριών είναι πολύ 

λιγοστά, ειδικά εκείνα που παράγουν τους λιγότερο ευρέως γνωστούς µύκητες. 
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 β) Τεχνικές που χρησιµοποιούνται στην επεξεργασία µυκήτων 

 Οι µύκητες είναι εύθραυστες λιχουδιές. Οι περισσότεροι µύκητες αποσυνθέτονται 

γρήγορα λόγω της ζύµωσης και το σάπισµα προκαλείται από τους µικροοργανισµούς, που 

γίνονται ακατάλληλοι για κατανάλωση. Αυτή η γρήγορη αποσύνθεση µπορεί να αποτραπεί µε 

την παύση των πρακτόρων προκαλώντας την αποσύνθεση. 

 Οι µύκητες είναι ιδιαίτερα φθαρτοί και έχουν ζωή µετά τη συγκοµιδή 2-5 ηµερών σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Αυτό καθιστά  τη συντήρησή τους δυσκολότερη. Η εµφάνιση και η 

ποιότητα των µυκήτων καθορίζονται κατά ένα µεγάλο µέρος µε έναν υγιή µετά τη συγκοµιδή 

χειρισµό, ο οποίος ρυθµίζει την περίοδο συντήρησης.  
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Οι µετά τη συγκοµιδή πρακτικές και οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται στη συντήρηση 

τροφίµων, παρουσιάζουν τη σηµασία της θερµοκρασίας,που σχετίζεται µε την  υγρασία και 

την  αποθήκευση στην αφυδάτωση, στο σάπισµα και την οξείδωση των φθαρτών προϊόντων. 

Μεταξύ αυτών των τεχνικών της συγκοµιδής είναι: 

ΨΥΞΗ  

Μπορεί να οριστεί ως η ελεγχόµενη αφαίρεση της φυσικής θερµότητας των προϊόντων 

που αποθηκεύονται σε µια αποθήκη εµπορευµάτων, µε τη χρησιµοποίηση διάφορων υγρών, 

αερίου ή στερεών ψυχρών ουσιών. 

ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ  

Η αφυδάτωση αποτελείται από τη χρησιµοποίηση του κλίβανου ξήρανσης προκειµένου 

να αφαιρεθεί το νερό από τους ιστούς των µυκήτων. Οι µύκητες µπορούν επίσης να 

στεγνώσουν σε θερµοκρασία δωµατίου.  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ  

Η υπεριώδης ακτινοβολία χρησιµοποιείται για να µειώσει την επιφανειακή µόλυνση σε 

µερικά προϊόντα. Μερικά δωµάτια κρύας αποθήκευσης είναι συχνά εξοπλισµένα µε τους 

µικροβιοκτόνους λαµπτήρες 

2.2. - Αποτελέσµατα και αντίκτυπος του πόρου. 

 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 Το πρόγραµµα Leonardo Da Vinci «MYKOS» εξέτασε τη βιώσιµη ανάπτυξη των 

µυκητολογικών πόρων. Αυτό το πρόγραµµα άσκησε µεγάλη επίδραση στον κόσµο της 

µυκητολογίας και οφείλεται στο καινοτόµο διδακτικό σχέδιο και τα τελικά προϊόντα, ως 

βιβλίο « Μύκητες: χειρωνακτικός και διδακτικός οδηγός», το οποίο είναι πολύ επιτυχηµένο.  

Μερικές από αυτές τις επιδράσεις περιγράφονται κατωτέρω: 

α) Συνεργασία µεταξύ των οντοτήτων από τις συµµετέχουσες χώρες, που στοχεύει να 

εγκαταστήσει τους στενότερους και ανθεκτικούς δεσµούς που επιτρέπουν για να 
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πραγµατοποιήσουν κοινές δραστηριότητες, ανταλλαγή τεχνολογίας και συµβουλευτικές 

τεχνικές, προώθηση των  προϊόντων τους κ.λπ. 

β) Συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, των ΜΜΕ, των κοινωνικών οµάδων δράσης, 

των τοπικών οργάνων, των ενώσεων, των δικαιούχων και των συνδικάτων που συµµετείχαν 

στο πρόγραµµα και τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε αυτό, ως εκστρατείες 

ευαισθητοποίησης και διάδοση των αποτελεσµάτων σε όλα τα εδάφη που καλύφθηκαν από το 

πρόγραµµα 

γ) Οι σχετικές οντότητες έχουν συνεχίσει τη συνεργασία τους µετά από το τέλος των 

προγραµµάτων. Έχουν µοιραστεί την εµπειρία και έχουν λειτουργήσει µαζί στα πειραµατικά 

κέντρα (πειραµατικές επιχειρήσεις, καλλιέργεια και επεξεργασία των προϊόντων, 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας).  

Η διάδοση των αποτελεσµάτων αυτών των δραστηριοτήτων έχει ασκήσει µεγάλη 

επίδραση στους επαγγελµατίες και τις αρχές που συνδέονται µε τη δασονοµία και τους 

πόρους µυκήτων. Η δηµοσίευση «Μύκητες: χειρωνακτικός και διδακτικός οδηγός» έχει 

ενθαρρύνει µερικές συγκεκριµένες ενέργειες ώστε να βελτιωθεί η βιώσιµη διαχείριση των 

µυκητολογικών πόρων στα δασικά οικοσυστήµατα.Αναµένουµε για να επηρεάσουµε τα 

µελλοντικά βιώσιµα σχέδια δασικής διαχείρισης 

 Μεταξύ των πρωτοβουλιών που πραγµατοποιούνται στο στόχο του προγράµµατος είναι: 

• Η καθιέρωση ενός βρεφικού σταθµού δέντρων που παράγει δασικές εγκαταστάσεις.Ο 

σηµαντικότερος αντίκτυπος αυτών των βρεφικών σταθµών δέντρων συνδέεται µε τις 

συλλεκτικές µηχανές µανιταριών και τους καλλιεργητές και τους υπαλλήλους στις 

επιχειρήσεις δασονοµίας 

• Η δηµιουργία διάφορων µυκητολογικών ενώσεων που δίνουν  συµβουλές για τους 

µύκητες και προστατεύουν τα απειλούµενα υπό εξαφάνιση είδη. 

• Η καθιέρωση διάφορων µικρών επιχειρήσεων επεξεργασίας που έχουν αρχίσει την 

εργασία µε τους µύκητες µόνους και έχουν περιλάβει άλλα φυσικά προϊόντα. Αυτές οι 
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πρωτοβουλίες έχουν παραγάγει   νέες θέσεις, αν και σε µερικές περιπτώσεις αυτό είναι 

δύσκολο να µετρηθεί 

3. - ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΩΣ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ 

 3.1. - Δυνατότητες και όροι που απαιτούνται για την ανάπτυξη.  

α) απαιτήσεις για την ανάπτυξη της µυκητιακής δασοπονίας Οι κατάλογοι του 

mycoflora.Περιγραφή των οικοσυστηµάτων που έχουν σηµαντικές παραγωγές των µυκήτων, 

µυκητολογικών επιµορφωτικών προγραµµάτων και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, των 

εκτιµήσεων παραγωγής και του προσδιορισµού της ποσότητας είναι ένα άλλο σηµαντικό 

ζήτηµα 

 

β) Mycotourism, ικανότητα υποστήριξης και ανάπτυξη  

 

Όλες οι δραστηριότητες που συνδέθηκαν µε την αγροτική ανάπτυξη ώθησης µυκητολογίας 

υπό τον όρο ότι προωθούν τη βιώσιµη εκµετάλλευση των πόρων, µια καλύτερη διανοµή 

εδάφους, καθώς επίσης και άλλες δραστηριότητες σχετικές µε τους µύκητες, συντηρώντας 

την τοπική ταυτότητα και τον πολιτισµό. 

 

ΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΤΟΠΟΥ 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ. 

 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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γ) µυκητολογικός τουρισµός ως όργανο για την αγροτική ανάπτυξη 

 Ο µυκητολογικός τουρισµός απαιτεί συγκεκριµένο προγραµµατισµό και δοµές 

επιτρέποντας στους επισκέπτες να γίνουν ενήµεροι για τα πράγµατα που µπορούν να δουν, τι 

µπορούν να φάνε και να αγοράσουν… κ.λπ. Όσον αφορά στους µύκητες, απαιτούνται οι 

ακόλουθες δοµές : 

δ) µυκητολογική γαστρονοµία  

Ο αγροτικός τουρισµός είναι στενά συνδεδεµένος µε την παραδοσιακή γαστρονοµία. 

Πολλοί επισκέπτες ενδιαφέρονται για την ποιότητα των τοπικών προϊόντων και της 

γαστρονοµίας. Πρέπει να λάβουµε υπόψη τις γαστρονοµικές δυνατότητες των µυκήτων. 

Υπάρχουν πολλοί εύκολοι τρόποι να µαγειρευτούν οι µύκητες, µπορούν να γίνουν εύκολα και 

εύγευστα πιάτα.  

Είναι σηµαντικό να εγκατασταθεί µια σύνδεση µεταξύ ενός δεδοµένου προϊόντος και 

της περιοχής που προέρχεται.Κατά συνέπεια, η ιδιαίτερη θέση όχι µόνο θα είναι γνωστή για 

τη συγκεκριµένο θέση ή το όνοµά της αλλά και λόγω των γαστρονοµικών παραδόσεών της.  

Η µυκητολογική γαστρονοµία ασκεί θετικές πολιτιστικές και οικονοµικές επιδράσεις. Η 

οργάνωση των τοπικών γαστρονοµικών ταξιδιών, οι διαγωνισµοί µαγειρικής ή η δοκιµή των 

χαρακτηριστικών προϊόντων µπορούν να προσελκύσουν τους ανθρώπους, ειδικά στις εποχές 

µανιταριών 

3.2. - Δυνατότητα δηµιουργιών θέσεων απασχόλησης του πόρου.  

 

Οι νέες πηγές απασχόλησης που συνδέονται µε την ανάπτυξη του µανιταριού και την  

επιλογή του συσχετίζονται µε:  

Βιώσιµη συλλογή των εµπορεύσιµων µυκητιακών πόρων. Καλλιέργεια των µυκητιακών 

ειδών που εκτιµείται στην αγορά. Αυτές οι δραστηριότητες θα βελτιώσουν την οικονοµική 

κατάσταση πολλών ανθρώπων που συµµετέχουν στον τοµέα των µανιταριών  
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 Τοµέας της δασονοµίας 

 Επιχειρησιακός τοµέας 

 Αγροδιατροφικός τοµέας  

 Περιβαλλοντικός και αγροτικός τοµέας του τουρισµού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

1. - ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1.1. -Περιγραφή του πόρου.  

1.1.1. - Τι σηµαίνει οργανική γεωργία ; Η οργανική γεωργία είναι ένα αγροτικό διοικητικό 

πρότυπο συστηµάτων  όπου κύριος στόχος είναι να ληφθούν τα υψηλής ποιότητας τρόφιµα 
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συντηρώντας τη γονιµότητα του χώµατος σεβόµενος το περιβάλλον. Η οργανική γεωργία 

είναι επίσης γνωστή ως βιολογική, οικολογική ή βιοδυναµική γεωργία.  

Η Επιτροπή κώδικα διατροφής καθορίζει την οργανική καλλιέργεια ως  σύστηµα διαχείρισης 

παραγωγής για τις συγκοµιδές και ζωικό κεφάλαιο υπογραµµίζοντας τη χρήση των 

πρακτικών διαχείρισης παρά τη χρήση των αγροτικών εισαγωγών». 

Το αγροτικό διοικητικό πρότυπο της οργανικής καλλιέργειας είναι διαφορετικό από τη 

βιοµηχανική καλλιέργεια, η οποία εξαντλεί το χώµα. Διαφέρει επίσης από το πρότυπο που 

χρησιµοποιείται από την παραδοσιακή γεωργία. Η οργανική καλλιέργεια είναι µια 

δηµιουργική και σύγχρονη προσέγγιση που λύνει, κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

προβλήµατα που προκαλούνται από την ανισορροπία που επέρχεται από την εξαφάνιση της 

γνήσιας γεωργίας και των αγροτών 

Αυτό το πρότυπο παραγωγής χρησιµοποιεί τις εναλλακτικές και ανθεκτικές µεθόδους 

καλλιέργειας βασισµένες στην παραδοσιακά γνώση και την αγροοικολογια.Κανένα συνθετικό 

χηµικό προϊόν ή γενετικά τροποποιηµένος οργανισµός (ΓΤΟ) δεν χρησιµοποιείται. Αυτό το 

πρότυπο σκοπεύει να κάνει µια βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων. 

Η βιολογική γεωργία εξετάζει το σχέδιο των προτύπων παραγωγής βασισµένων σε µια 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά φιλική προσέγγιση. Επιδιώκει µια ισορροπία µεταξύ των 

αναγκών, των µέσων παραγωγής, των περιβαλλοντικών ανησυχιών και της ποιότητας της 

ζωής των αγροτών. Εν γένει, είναι ένας τρόπος που απαιτεί την ευρύτητα σκέψης, δεδοµένου 

ότι καλύπτει όλες τις πτυχές και τη διαδικασία που περιλαµβάνονται στη γεωργική παραγωγή 

 

 

Κατά συνέπεια, απαιτεί µια ολιστική σκέψη που µεταβιβάζει όλες τις διαδικασίες 

καλλιέργειας 

Παραγωγή 

 

Περιβάλλον 
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Η οργανική Γεωργία σέβεται τα φυτά. 

 

1.1.2. – Αγροοικολογία 

Η οργανική καλλιέργεια είναι βασισµένη στην αποκαλούµενη αγροοικολογία: 

επιστήµη που ενσωµατώνει τις επιστηµονικές έννοιες της οικολογίας µε εκείνους της 

αγρονοµίας. 

 Αυτή η νέα επιστήµη µελετά τη λειτουργία των γεωργικών συστηµάτων, τη γεωργική 

παραγωγή και τη δυναµική της ενδογενούς αγροτικής ανάπτυξης. Η θεωρητική και 

µεθοδολογική προσέγγιση της αγροοικολογίας είναι βασισµένη σε τρία στοιχεία: περιβάλλον, 

οικονοµία και κοινωνία.  

Σύµφωνα µε την αγροοικολογία, κάθε αγρόκτηµα είναι µια µονάδα, ένα οικοσύστηµα 

καλλιέργειας. Κατά συνέπεια το αγρόκτηµα είναι η µονάδα που χρησιµοποιείται για τη 

διαχείριση και την ανάλυση, και έχει τα φυσικά όρια µέσα στα οποία καθιερώνεται ένα 

αγροσύστηµα. Ένα αγροσύστηµα είναι το αποτέλεσµα της δράσης των ατόµων σε ένα 

δεδοµένο οικοσύστηµα για λόγους παραγωγής. Διάφορα διοικητικά πρότυπα µπορούν να 
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χρησιµοποιηθούν, τα οποία αντιστοιχούν στις διαφορετικές πολιτιστικές, τεχνικές και 

περιβαλλοντικές προσεγγίσεις.  

Στα προηγούµενα χρόνια η αγροοικολογία είχε γίνει ένα ουσιαστικό εργαλείο στο 

σχέδιο των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης που είναι συµβατά µε τη συντήρηση της 

φύσης. 

Αγρονοµία: Επιτοµή γνώσης που ανήκει στους τοµείς των ακριβών επιστηµών, 

της φυσικών επιστήµης και των οικονοµικών, οι οποίες ισχύουν στην καλλιέργεια 

εδάφους 

 

Οικολογία: Επιστήµη που µελετά τις σχέσεις µεταξύ των ζωντανών οργανισµών 

και µεταξύ τους και του περιβάλλοντός τους. 

 

1.1.3. - Χαρακτηριστικά της οργανικής γεωργίας.  

Υπάρχει όχι µόνο ένας καθορισµός της οργανικής καλλιέργειας, αλλά υπάρχει ένα 

σύνολο διεθνών αρχών που κυβερνούν την οργανική καλλιέργεια. Αυτοί οι κανόνες έχουν 

περιληφθεί στις οργανικές αρχές IFOAM (διεθνής οµοσπονδία των οργανικών Κινηµάτων 

γεωργίας):  

• να παράγει τροφές υψηλής θρεπτικής ποιότητας φροντίζοντας τη διαδικασία 

παραγωγής και τα χρησιµοποιούµενα συστατικά. 

 •  να αλληλεπιδράσει µε τα οικοσυστήµατα παρά να προσπαθεί  να κυβερνήσει πάνω 

από αυτά. 

• να σεβαστεί και να ενθαρρύνει τους βιολογικούς κύκλους µέσα στο σύστηµα 

καλλιέργειας που περιλαµβάνει τα φυτά, τα ζώα, τους µικροοργανισµούς, τη χλωρίδα, την 

πανίδα και το χώµα.  

• να διατηρήσει και να αυξήσει τη µακροπρόθεσµη γονιµότητα των χωµάτων µε το να 

διαχειριστεί σωστά την οργανική ουσία. 
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 • να χρησιµοποιήσει, όσο το δυνατόν περισσότερο, τις τοπικές ανανεώσιµες πηγές. 

 • να δώσει όλους τους όρους ζωικού κεφαλαίου της ζωής που επιτρέπουν σε αυτά να 

εκτελέσουν τις βασικές πτυχές της έµφυτης συµπεριφοράς τους 

 • να αποφύγει όλες τις µορφές ρύπανσης που µπορούν να προκύψουν από τη γεωργική 

πρακτική (µε την αποφυγή των λιπασµάτων και των συνθετικών φυτοφαρµάκων και τη 

µείωση της χρήσης της απολιθωµένης ενέργειας, και στην παραγωγή και τη µεταφορά των 

τροφίµων και µε την παραγωγή µιας βιώσιµης χρήσης του ύδατος). 

 • να διατηρήσει τη γενετική ποικιλοµορφία του γεωργικού συστήµατος και των 

περιχώρων του, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας των βιότοπων εγκαταστάσεων και 

άγριας φύσης.  

• να παρέχει στους εργαζοµένους µια επαρκής επιστροφή και µια ικανοποίηση από την 

εργασία τους σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.  

• να εξετάσει τον ευρύτερο κοινωνικό και οικολογικό αντίκτυπο του συστήµατος 

καλλιέργειας. 

 • να προωθήσει τη δηµιουργία των συνδέσεων µεταξύ των παραγωγών και των 

καταναλωτών 

 

1.1.4. - Μετατροπή στην οργανική γεωργία: η διαδικασία της µετατροπής από τη 

συµβατική γεωργία στην οργανική γεωργία.  

 

Η µετάβαση στην οργανική γεωργία ή τη µετατροπή υπονοεί τις ιδιαίτερα µολυσµατικές και 

κυρίως εξαρτώµενες τεχνικές γεωργίας και υιοθέτηση άλλων τεχνικών που ασκούν λιγότερη 

επίδραση και είναι προσιτές στο τοπικό επίπεδο. Αυτές οι τεχνικές επιτρέπουν τις βιολογικές 

αναπροσαρµογές να πραγµατοποιηθούν και για περισσότερα λειτουργικά αγροσυστήµατα. 

 Η µετατροπή στην οργανική γεωργία µπορεί να οριστεί ως η παροδική περίοδος 

προσαρµογής στην οποία η συµβατική γεωργία µετατρέπεται σε οργανική γεωργία. Σε αυτήν 
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την περίοδο, οι πρακτικές της οργανικής γεωργίας εφαρµόζονται σταδιακά σύµφωνα µε ένα 

σχέδιο, και τα λάθη που προκαλούνται από τις κακές προηγούµενες πρακτικές 

τροποποιούνται.  

Αυτή η διαδικασία µετάβασης υπονοεί µια αλλαγή στις απόψεις και την τοποθέτηση του 

αγρότη. Υπονοεί τις µάλλον ριζικές αλλαγές στα αγροκτήµατα και µε τον τρόπο που 

ρυθµίζονται, το οποίο διαφέρει πολύ από τις προηγούµενες πρακτικές. Αυτές οι αλλαγές 

απαιτούν κάποιες τεχνικές γνώσεις που θα επιτρέψουν στους αγρότες να γνωρίζουν τις 

επιπτώσεις των ενεργειών τους και εάν αυτές οι ενέργειες συµβάλλουν στους στόχους τους ή 

όχι. 

 

 

 

 

 

 

 

 Δυσκολίες στη 
διαδικασία 
µετατροπής 

Έλλειψη πληροφοριών των αγροτών 

Έλλειψη συµβουλευτικών σωµάτων 

 
Μικρή προσέγγιση 

Ειδικά τεχνικά προβλήµατα 

Δυσκολίες στην διαχείριση της σοδειάς και των προιόντων 

Ανεπαρκής ανεφοδιασµός αγαθών παραγωγών και υψηλές τιµές  

Ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις 

Προβλήµατα στην προώθηση των προιόντων 

Περισσότερες δοµές κοινωνικής υποστήριξης 

Παραπλανητικές εκστρατείες που γίνονται από τα 
συµβατικά συστήµατα παραγωγής  
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Επιπλέον, η µετατροπή στην οργανική γεωργία απαιτεί µια λεπτοµερής µελέτη της 

κατάστασης του αγροκτήµατος προκειµένου να προβλεφθεί ποια σηµαντικά προβλήµατα θα 

πρέπει να αντιµετωπιστούν στη διαδικασία και προκειµένου να σχεδιαστεί ένα πλήρως 

βιολογικό σύστηµα παραγωγής. 

 Η ανάλυση της προηγούµενης κατάστασης πρέπει να παρέχει τις πληροφορίες για 

διάφορες πτυχές που συνδέονται µε το αγρόκτηµα και τα χαρακτηριστικά της. Αυτές οι 

πληροφορίες θα µας βοηθήσουν να αποφασίσουµε πώς να εξετάσουν τέτοιες πτυχές µε µια 

νέα προσέγγιση. Η ανάλυση θα παρουσιάσει ποιος θα είναι ο ρυθµός της µετατροπής και θα 

δώσει µια προηγούµενη ιδέα των αλλαγών που θα είναι απαραίτητες και στο βαθµό τους. 

 

 

Ερεθίσµατα στη 
διαδικασία 
µετατροπής  

 Κοινωνική αξιολόγηση του επαγγέλµατος 

Ποικιλοµορφία των δραστηριοτήτων και πηγές 
εισοδήµατος  

Μείωση των ποικίλων κόστων 

Άυξηση των τιµών των προιόντων 

Βελτιωµένη γονιµότητα και βιοποικιλότητα  

 Αύξηση στην αυτάρκεια 

Βελτιωµένη παραγωγικότητα  

Καλύτερη ποιότητα προιόντων 
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Χαρακτηριστικά του αγροκτήµατος: Το µέγεθος, διανοµή των πλοκών και των 

συγκοµιδών, εάν είναι ένα γεωργικό αγρόκτηµα µόνο ή αν  έχει ζώα και τι είδους κ.λπ. 

 Ανάλυση του χώµατος: Η κατάσταση του χώµατος κτίζει από άποψη, θρεπτικές ουσίες, 

περιεχόµενο οργανικής ουσίας, διάβρωση, ρύπανση κ.λπ.  

Κλίµα: µέση ετήσια διανοµή βροχοπτώσεων, µέσες θερµοκρασίες, ελάχιστες και µέγιστες 

θερµοκρασίες, περίοδοι στις οποίες αναµένονται οι παγετοί   κ.λπ.  

Διαχείριση της οργανικής ουσίας γενικά, και του λιπάσµατος συγκεκριµένα.  

Εγκαταστάσεις για το ζωικό κεφάλαιο και τα µηχανήµατα: Εργαστήρια, σταύλοι, 

µάνδρες και άλλες εγκαταστάσεις ζωικού κεφαλαίου. 

 Ενδεχοµένως περιορίζοντας τους παράγοντες όπως: Η διαθεσιµότητα εργασίας στις αιχµές 

δραστηριότητας στο αγρόκτηµα, κεφάλαιο που επενδύεται στο αγρόκτηµα προκειµένου να 

γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, αγοράζει τα µηχανήµατα κ.λπ.  

Ποια κανάλια µάρκετινγκ πρόκειται να χρησιµοποιηθούν, δηλαδή πώς είναι το προϊόν, 

που πηγαίνει να διαφηµιστεί, ποιες αγορές εξετάζονται και πώς;. Αυτό είναι µια σηµαντική 

πτυχή,καθώς η αγροτική φερεγγυότητα εξαρτάται από αυτήν. Σήµερα υπάρχει µια απαίτηση 

των οργανικών τροφίµων σε ορισµένους τοµείς της αγοράς. Πρέπει να αποφασίσουµε εάν 

αξίζει σε εκείνες τις αγορές, που βρίσκονται συνήθως µακριά από τους χώρους παραγωγής, ή 

είναι καλύτερο να µπούν σταδιακά οι τοπικές αγορές, όπου η διανοµή είναι ευκολότερη, και 

διαφηµίζει το προϊόν µεταξύ των τοπικών καταναλωτών. Η αγορά καθορίζει τις δαπάνες 

µεταφορών και την τελική τιµή που καταβάλλει για το προϊόν ο καταναλωτής  

 

1.1.5. - Μέθοδοι εργασίας οργανικής γεωργίας. 

 Στην αγρονοµία δεν υπάρχει ακριβώς µονόδροµος για να λύσει ένα πρόβληµα. Οι 

διαφορετικές προσεγγίσεις µπορούν να οδηγήσουν στο ίδιο αποτέλεσµα. Συνήγοροι 

οργανικής γεωργίας για την ποικιλοµορφία του συστήµατος γεωργίας µε τη βοήθεια του 

εµπλουτισµού και της σταθεροποίησης του συστήµατος.  
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Η οργανική γεωργία υπονοεί µερικές τεχνικές που επιτρέπουν σε µας για να ελέγξουν 

το περιβάλλον και να ωθήσουν τις φυσικές διαδικασίες 

 

Α)Εδαφολογική διαχείριση  

Το χώµα είναι ένα από τα κύρια στοιχεία στην παραγωγή. Το χώµα παραµένει κατά ένα 

µεγάλο µέρος άγνωστο.  

Γνωρίζοντας πώς το χώµα λειτουργεί και γνωρίζοντας τις διαφορετικές διαδικασίες που 

πραγµατοποιούνται µέσα όπου αυτό δεν είναι κανένας εύκολος στόχος, αλλά αυτό είναι 

το κλειδί για να επιτύχει ένα ισορροπηµένο αγροτικό σύστηµα.  

Το χώµα µπορεί να οριστεί ως το πιο ακραίο στρώµα της γήινης κρούστας, όπου 

πραγµατοποιείται η ζωή. 

Β) Εδαφολογική λίπανση. 

 Η γονιµότητα εξαρτάται από την ικανότητα να συντηρηθεί η ζωή εγκαίρως 

(οικολογική θέση) και από την εδαφολογική ισορροπία (όσο µεγαλύτερη η ποικιλοµορφία 

των οργάνων διαβίωσης, τόσο µεγαλύτερη η ποιότητα και η σταθερότητα του χώµατος). 

Ευνοεί τον πολλαπλασιασµό του µικροοργανισµού, οι πραγµατικοί πρωταγωνιστές του 

χώµατος 

Γ) Λίπανση 

 Το λίπασµα είναι ιδιαίτερα ενδεδειγµένο. Είναι µια σταθερή ουσία που βελτιώνει τους 

εδαφολογικούς όρους και ευνοεί τη βιοποικιλότητα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί αµέσως από 

τις εγκαταστάσεις και δεν έχει κανένα ρυπογόνο αποτέλεσµα στα υδροφόρα στρώµατα 

          Δ) Χλωρή λίπανση 

 Η χλωρή λίπανση σπέρνεται και συγκεντρώνεται προκειµένου να τον προσθέσει στο 

ίδιο χώµα όπου έχει αυξηθεί 

Ε) Περιστροφές.  
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Η αµειψισπορά µπορεί να οριστεί ως οι πρακτικές της ανάπτυξης µιας ακολουθίας 

διαφορετικών τύπων συγκοµιδών στο ίδιο διάστηµα για µια δεδοµένη χρονική περίοδο 

 

 Μερικά πλεονεκτήµατα της αµειψισποράς: 

 Βελτιώνει τις επιφυλάξεις φυτοχώµατος και τη λήψη των θρεπτικών ουσιών. 

  Υποκινεί τη δραστηριότητα των µικροοργανισµών του χώµατος. 

 Περιορίζει την αύξηση των τυχαίων ζιζανίων, των παρασίτων και των 

ασθενειών. 

  Συµβάλλει στην ποικιλοµορφία και την ισορροπία του συστήµατος. 

  Επιτρέπει την απαίτηση των συγκοµιδών και για την µη-απαίτηση των 

συγκοµιδών 

. 

Ζ) Φύτευση 

 Η φύτευση συντρόφων στην οργανική γεωργία αυξάνει την ποικιλοµορφία, η οποία 

είναι πολύ σηµαντική για τις συγκοµιδές. Η ποικιλοµορφία παρέχει ένα ισορροπηµένο 

σύστηµα: διαφορετική, ισορροπηµένη. Πολλές µελέτες δείχνουν ότι η φύτευση παρέχει τις 

καλύτερες επιστροφές από τη µονογεωργία καλλιεργώντας, λόγω της κοινής δράσης µιας 

σειράς παραγόντων. 

Πλεονεκτήµατα: 

  Μια καλύτερη χρήση του χώµατος και του ύδατος.  

Μια µεγαλύτερη εδαφολογική προστασία, µε τη λιγότερη διάβρωση.  

Τα οφέλη του µικροκλίµατος που δηµιουργεί. 

 Μια µείωση του κινδύνου κακών συγκοµιδών.  

Θρεπτικές συµπράξεις. 
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 Μια αύξηση της ποιότητας της παραγωγής.  

Λιγότερα προβλήµατα ζιζανίων. 

 Λιγότερα προβλήµατα παρασίτων. 

 Μια αύξηση στην παραγωγή ανά εκτάριο. 

 Μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη ποιότητα, το άρωµα και την προτίµηση 

µερικών συγκοµιδών. 

 Μειονεκτήµατα: 

  Μπορούν να υπάρξουν κακές εγκαταστάσεις συντρόφων. 

 Αρνητική επιρροή αλληλοπαθητικών εκκρίσεων 

 

Η) Προστατευτικό στρώµα. 

 Όπως έχουµε αναφέρει προηγουµένως, το χώµα είναι ασταθές και οι ανάγκες του 

προστατεύονται. Προκειµένου να κάνουµε έτσι, δεν πρέπει ποτέ να αφήσουµε το χώµα 

αποκαλυµµένο. Το προστατευτικό στρώµα επιτρέπει σε µας   να το προστατεύσει, και 

εξυπηρετεί επίσης άλλους σκοπούς 

Θ) Δουλεύοντας το χώµα.  

- Θα περιγράψουµε τώρα διάφορες µεθόδους εργασίας οργανικής γεωργίας: 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ  LEMAIRE-BOUCHER  

Αυτή η µέθοδος στοχεύει να επιτύχει την αυτάρκεια του αγρότη, ο οποίος παράγει τα 

προϊόντα που χρειάζεται και δεν πρέπει πλέον να στηριχθεί στα εξωτερικά προϊόντα. Αυτή η 

µέθοδος επιδιώκει την ισορροπία µεταξύ των καλλιεργηµένων περιοχών, και αφιερώνει για 

το 45% του αγροκτήµατος στις συγκοµιδές, του 35% στα λιβάδια και του 20% στα δάση. Τα 

χρησιµοποιούµενα συστήµατα κανονικά περιλαµβάνουν δύο τύπους προϊόντων µε τις 

πρόσθετες ιδιότητες: 
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 • Calcareum Lithothamnium, φύκι που συµπεριλαµβάνεται στο λίπασµα λόγω του 

υψηλού περιεχοµένου του µαγνήσιου και άλλα µικροστοιχεία λίπανσης. Χρησιµοποιείται 

επίσης ως τροφή βοοειδών και έχει τις αντιµολυσµατικές ιδιότητες που το προστατεύουν από 

ασθένεια, τη φυµατίωση κ.λπ. 

 • Αρωµατοθεραπεία, δηλαδή η χρήση των ουσιών και των αρωµατικών 

εγκαταστάσεων ως πράκτορες απολυµαντικών, θεραπείας και ενδυνάµωσης 

 

ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Βιοδυναµική εστίαση γεωργίας στις διαδικασίες παρά στις ουσίες. 

 Αυτή η µέθοδος οργανικής γεωργίας χρησιµοποιήθηκε αρχικά στη Γερµανία, από τον 

Rudolf Steiner που είναι ο κύριος υποστηρικτής της. Είναι βασισµένο στην κατανόηση στις 

διαδικασίες που περιλαµβάνουν τις δυνάµεις ζωής, ζωή-που δηµιουργούν τις δυνάµεις, την 

προέλευση της υλοποίησης των ουσιών και την επιρροή των αστεριών στις βιολογικές 

διαδικασίες. Χρησιµοποιεί τις συγκεκριµένες προετοιµασίες µε τις συγκεκριµένες διαδικασίες   

 

Η βιοδυναµική γεωργία σκοπέυει: 

  

 Προώθηση των ενεργειών και των φυσικών δυνάµεων ζωής, όπως 

 η εδαφολογική γονιµότητα.  

 Η ποιότητα του προϊόντος.  

 Η ανθρώπινη υγεία συνδέεται µε τα ανωτέρω 

 

ΜΈΘΟΔΟΣ HOWARD-SYKES  

 Αυτή η µέθοδος είναι το αποτέλεσµα των δεκάδων ετών της εργασίας του Howard στις 

ανατολικές Ινδίες. Είναι επίσης γνωστό ως διαδικασία Indore εξαιτίας του γεγονότος ότι 

εξετάστηκε σε µια περιοχή των ανατολικών Ινδιών. 
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 Αποτελείται από τη διατήρηση της εδαφολογικής γονιµότητας µε την παραγωγή του 

φυτοχώµατος από τις εγκαταστάσεις και τα ζωικά απόβλητα.  

Οι χρησιµοποιούµενες τεχνικές µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 • Συντροφικό φύτευµα, που υποκινεί τις συγκοµιδές, ειδικά µε τη συµπερίληψη των 

οσπριοειδών εγκαταστάσεων στην αµειψισπορά. 

 • Διατηρώντας τα εδαφολογικά στρώµατα µε τη χρησιµοποίηση του οργώµατος αλλά 

την µη στροφή του χώµατος. 

 • Manuring µε το λίπασµα από το αγρόκτηµα.  

• Ενσωµάτωση της οργανικής ουσίας στο χώµα µε έναν συνεχή και ισορροπηµένο 

τρόπο. Το προκύπτον φυτόχωµα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

ο     Αποτελείται από τον άνθρακα 55% και το άζωτο 3 6% (περισσότερο από τα φυτά 

και τα ζώα οι ίδιοι) 

.ο Υποβάλλεται σε µια σταθερή διαδικασία µετασχηµατισµού, λόγω των 

µικροοργανισµών που ζουν σε αυτό. 

 ο Συµβάλλει στη συντήρηση της εδαφολογικής δοµής και στην υδατοχωρητικότητά 

της, και επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα. 

 ο    Προλαµβάνει τις µολύνσεις στα φυτά και τα ζώα 

 

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιήθηκε αρχικά στη δεκαετία του '40 από τον ιαπωνικό 

ερευνητή Masanobu Fukuoka. Λειτουργεί στην ακόλουθη αρχή: «Εργασία µε το έδαφος, όχι 

ενάντια σε αυτό».  

 Είναι βασισµένο σε τέσσερις διαφορετικές υποθέσεις:  

• Κανένα όργωµα.  

• Κανένας έλεγχος ζιζανίων.  

• Καµία δράση ενάντια στα παράσιτα και τις ασθένειες.  
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• Καµία λίπανση 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ JEAN PAIN 

Ο Jean Pain επινόησε αυτήν την µέθοδο στα ξηρά εδάφη της νότιας Γαλλίας. Είναι 

βασισµένη στην παραγωγή του λιπάσµατος µε το χαµόκλαδο που κόβεται πρόσφατα 

προκειµένου να κρατηθεί το χώµα εύφορο. Το προκύπτον φυτόχωµα είναι πολύ 

ισορροπηµένο και παρέχει τις θρεπτικές ουσίες που χρειάζεται το φύτευµα. Αυτό το είδος 

φυτοχώµατος είναι επίσης κατάλληλο να βελτιώσει τις φυσικές και χηµικές καταστάσεις του 

χώµατος. 

 Το θέµα που χρησιµοποιείται σε αυτήν την διαδικασία λίπανσης είναι φυσικό και 

προέρχεται από το αγρόκτηµα. Για αυτόν τον τύπο λιπάσµατος για να παρέχει τις θρεπτικές 

ουσίες στις εγκαταστάσεις και να συµβάλει στη βελτίωση του εδάφους, πρέπει να έχει ένα 

ισορροπηµένο ποσοστό ενωµένο µε το διοξείδιο του άνθρακα . Η αναλογία Ν πρέπει να 

εξελιχθεί από τις αρχικές τιµές στις 33:1 στις τελικές τιµές που µπορούν να φθάσουν, όπου 

χρειάζεται, 12:1. 

 Όταν το µίγµα φαίνεται καφετί, έχει τεµαχιστεί κατάλληλα και µυρίζει όπως  πρέπει το 

φυτόχωµα, το λίπασµα είναι έτοιµο να χρησιµοποιηθεί.  

Αυτή η τεχνική παράγει τα πολύ καλά αποτελέσµατα στη λεκάνη της Μεσογείου, όπου 

υπάρχει ένας υψηλός κίνδυνος ερήµωσης λόγω του κλίµατος και των δασικών πυρκαγιών. Τα 

εύφορα χώµατα επιτρέπουν στις εγκαταστάσεις για να αυξηθούν γρηγορότερα και µε 

λιγότερα προβλήµατα υγείας, δεδοµένου ότι έχει όλες τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες και 

σε ένα φιλικό περιβάλλον  

ΜΕΘΟΔΟΣ  PERMACULTURE  

 Αυτή η µέθοδος είναι επίσης γνωστή ως µόνιµη γεωργία. Επινοήθηκε από τον Bill 

Mollison και το Δαβίδ Holmgren στην Αυστραλία.  



 

 

103 

Είναι ένα σχέδιο για τη δηµιουργία των βιώσιµων περιβάλλοντων. Τα διαστήµατα 

προγραµµατίζονται σαν να ήταν φυσικά οικοσυστήµατα. Λειτουργούν µε τα φυτά, τα ζώα, τα 

κτήρια και τις υποδοµές. Η µέθοδος είναι βασισµένη στις σχέσεις που µπορούν να 

δηµιουργηθούν µεταξύ όλων αυτών των στοιχείων σύµφωνα µε τη σχετική θέση τους στο 

τοπίο. Αυτή η τεχνική είναι βασισµένη κυρίως στην παρατήρηση των φυσικών τοπίων 

ΜΕΘΌΔΟΣ RUSCH-MÜLLER ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ  

Αυτή η µέθοδος αποτελείται από τη διατήρηση και την υποκίνηση της ζωής του 

χώµατος. Είναι βασισµένο στη λίπανση επιφάνειας. Προκειµένου να γίνει αυτό, το χώµα 

πρέπει να καλυφθεί συνεχώς από την οργανική ουσία.. Κατά συνέπεια, υπάρχει ένα συνεχές 

φυτόχωµα δηµιουργώντας τη διαδικασία που βελτιώνει τις θρεπτικές επιφυλάξεις στο χώµα. 

 Το χώµα είναι προστατευµένη θερµότητα µορφής το καλοκαίρι, από το κρύο το 

χειµώνα, από τον αέρα και τη διάβρωση και από τη συµπίεση που προκαλείται από τη 

χειµαρρώδη βροχή. Είναι όπως ένα παλτό για το χώµα, το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο στις 

αυστηρότητες του κλίµατος. Επιπλέον, δεδοµένου ότι αυτό το προστατευτικό στρώµα είναι 

οργανικό, παρέχει επίσης τις θρεπτικές ουσίες στους συµβιοτικούς οργανισµούς στο χώµα 

και συµµετέχει στο στάδιο του µετασχηµατισµού, της καταστροφής και της αναδηµιουργίας 

που δεν πρέπει να αλλάξουν 
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Μερικά φυτά έχουν ωφελείς ιδιότητες. 

 

1.1.6. - Βιολογικές τεχνικές ελέγχου 

Στο παράσιτο οργανικής γεωργίας ο έλεγχος δεν στηρίζεται στη χρήση των προϊόντων 

αλλά στη χρήση των τεχνικών που βοηθούν την ισορροπία του συστήµατος και την καθιστά 

σταθερότερη και βελτιώνει τη δύναµη των εγκαταστάσεων. Αυτό απαιτεί µια επαρκή 

προσέγγιση συµπεριλαµβανοµένων των πτυχών ως ισορροπηµένη αµειψισπορά, φύτευση, 

καθώς επίσης και χρήση των ανθεκτικών εγκαταστάσεων. Υπονοεί επίσης την γεωργία, 

σπέρνοντας, καλύπτοντας το χώµα, ευνοώντας την ύπαρξη των φυσικών αρπακτικών ζώων 

των παρασίτων κ.λπ 

 

Α)Μέθοδοι για τους µύκητες.  

Οι περισσότερες ασθένειες  των φυτών προκαλούνται από τους µύκητες παρασίτων που 

ταΐζουν από αυτυούς. Υπάρχουν δύο στάδια στη ζωή των µυκήτων  : ένα φυτικό στάδιο στο 
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οποίο αφοµοιώνουν τις θρεπτικές ουσίες και ένα αναπαραγωγικό στάδιο. Εντούτοις, και τα 

δύο στάδια πραγµατοποιούνται συγχρόνως σε µερικά είδη. Δεδοµένου ότι οι µύκητες και οι 

εγκαταστάσεις είναι ενδιαφερόµενοι, υπάρχουν δύο διαφορετικά στάδια:  

• ένα στάδιο στο οποίο δεν υπάρχει καµία ένωση µεταξύ των εγκαταστάσεων και του µύκητα 

και είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους. 

 • και ένα συνειρµικό στάδιο στο οποίο µπαίνουνε σε την επαφή και το µύκητα εισβάλλει 

στον ιστό των εγκαταστάσεων, προκαλώντας τη µόλυνση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οι παθογόνοι µύκητες προκαλούν τις µολύνσεις λόγω τεσσάρων διαφορετικών 

µηχανισµών που µπορούν να ενεργήσουν από κοινού ή χωριστά: 

   

Παραγωγή και απελευθέρωση των ενζύµων που βλάπτουν τον κυψελοειδή τοίχο. 

   Παραγωγή των ουσιών που παρεµποδίζουν το µεταβολισµό ή έχουν επιπτώσεις στην 

ΜΟΛΥΝΣΗ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑ 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

ΕΠΙΒΙΩΣΗ 

 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

 

ΔΙΑΣΠΟΡΑ 

Δευτερεύον 

κύκλος 

Πρωτεύον 

κύκλος 
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κανονική δοµή του πρωτοπλάσµατος των φυτικών κυττάρων. 

  Απελευθέρωση των ουσιών που παρεµποδίζουν την αύξηση και την εξέλιξη των 

φυτών 

  Παρεµβάσεις µε την κανονική κυκλοφορία του ύδατος, των θρεπτικών ουσιών και 

των µεταβολισµών 

   

Β)Μέθοδοι ελέγχου παρασίτων. 

 Για ένα ζωικό είδος που θεωρείται παράσιτο, πρέπει να υπάρχει µια εισβολή από έναν 

µεγάλο αριθµό δειγµάτων από εκείνο το είδος. Ένα δεδοµένο είδος δεν µπορεί να 

θεωρηθεί παράσιτο εάν υπάρχουν µικρές οµάδες µε µερικά δείγµατα που δεν 

προκαλούν τις αξιοπρόσεκτες ζηµίες στις συγκοµιδές. Τα ζώα που προκαλούν τα 

παράσιτα συγκοµιδών είναι κυρίως: έντοµα, άκαρια και σε µια µικρότερη έκταση, 

ορισµένα πουλιά µαλακίων (σαλιγκάρια και γυµνοσάλιαγκες) (κόρακες) και τα 

τρωκτικά (ποντίκια και τυφλοπόντικες).  

Οι ζηµίες που ένα παράσιτο µπορεί να προκαλέσει εξαρτώνται από δύο κύριους 

παράγοντες: τη βιοτική δυνατότητα του παρασίτου και της αντίστασης του 

περιβάλλοντος. Η βιοτική δυνατότητα είναι η ικανότητα που ένα παράσιτο  να 

πολλαπλασιάσει χωρίς οποιοδήποτε στοιχείο που εµποδίζει ή που µικραίνει τη δύναµη 

πολλαπλασιασµού τους. Η βιοτική δυνατότητα εξαρτάται από την ταχύτητα 

πολλαπλασιασµού του παρασίτου και την υπάρχουσα αναλογία γένους σε κάθε γενεά. 

Η αντίσταση ενός περιβάλλοντος σε ένα δεδοµένο οικοσύστηµα εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες που µικραίνουν το ποσοστό πολλαπλασιασµού του παρασίτου 

και εµποδίζουν την αύξηση του παρασιτικού πληθυσµού. 
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Γ)Έλεγχος ζιζανίων.  

Τα πιό κοινά ζιζάνια είναι εκείνα που έχουν προσαρµοστεί καλύτερα στους κύκλους 

συγκοµιδών και τους στόχους γεωργίας. Επιπλέον, έχουν µερικά πλεονεκτήµατα πέρα 

από τις συγκοµιδές: 

 • Ζουν στις κοινότητες παρά στις µονοκαλλιέργειες, το οποίο επιτρέπει σε αυτά να 

χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά όλους τους διαθέσιµους. Πόρους. 

• Προσαρµόζονται σε πολλά διαφορετικά είδη χωµάτων και κλιµάτων, ακόµη και σε 

ακραίες συνθήκες.  

• Ο ανταγωνισµός προκαλεί τις αλλαγές στην κοινότητα και µεταξύ των δειγµάτων του 

ίδιου είδους, το οποίο σηµαίνει ότι εάν προσπαθούµε να ελέγξουµε ένα ιδιαίτερο 

ζιζάνιο µπορούν άλλα είδη να γίνουνε κυρίαρχα.  

• Έχουν πολύ υψηλή γενετική παραλλαγή, η οποία επιτρέπει σε αυτά  να 

προσαρµοστούν στους εχθρικούς όρους εύκολα. 

 • Πολλά ζιζάνια αυξάνονται πολύ γρήγορα και παράγουν σπόρους µεγάλων ποσών, το 

οποίο τους δίνει µια µεγάλη ικανότητα να αναπαραγάγουν.  

• Συχνά οι σπόροι έχουν τα όργανα που βοηθούν τη διάδοσή τους και να παραµείνουν 

εύφορα για µεγάλες περιόδους, ακόµα και µετά από το θάψιµο.  

• Η βλάστηση πραγµατοποιείται στα διαφορετικά στάδια ,όπου είναι δύσκολο να 

καταστρέψει αυτά µε τη µία.   

 • Κατά γενική οµολογία, είναι ανθεκτικότερα στις ασθένειες, και εποµένως 

περισσότερο κατάλληλα να ανταγωνιστούν µε τις ιδιαίτερα  επιλεγµένες συγκοµιδές. 

 

1.2. - Εξέλιξη στη χρήση του πόρου  

1.2.1. - Προέλευση και ανάπτυξη της οργανικής γεωργίας. 
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 Η οργανική γεωργία είναι µια τεχνική παραγωγής που έχει ασκηθεί από την αρχή του 

20ού αιώνα. Εντούτοις, οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται αυτήν την περίοδο στην οργανική 

γεωργία είναι βασισµένες σε ένα ιδεολογικό πρότυπο που αντιδρά ενάντια στα προβλήµατα 

και τις υπερβολές που προκαλούνται από την ενδυνάµωση και την εκβιοµηχάνιση της 

γεωργίας και της αλιείας, τα οποία απειλούν τη δηµόσια υγεία, το περιβάλλον και την 

κοινωνία. Στη δεκαετία του '50, ο κύριος στόχος της ευρωπαϊκής γεωργίας ήταν να 

αντιµετωπιστεί η ανάγκη για τα τρόφιµα και να βελτιωθεί η αυτάρκεια µε την αύξηση της 

παραγωγικότητας 

Στις αρχές της δεκαετίας του '90 η διαδικασία της επίσηµης αναγνώρισης της 

οργανικής γεωργίας σε διάφορες χώρες οδήγησε στην έγκριση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 

2092/91 από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Αυτό σήµανε τη δηµιουργία ενός κοινοτικού 

πλαισίου για τον κανονισµό και την καθιέρωση των προτύπων ότι όλα τα οργανικά τρόφιµα 

και τα προϊόντα έπρεπε να συµµορφωθούν προκειµένου να εξεταστούν και να 

χαρακτηριστούν ως οργανικά. Κατά συνέπεια, η οργανική γεωργία έγινε επίσηµα 

αναγνωρισµένη, και όλα τα προϊόντα που έγιναν σύµφωνα µε ένα δεδοµένο σύνολο κανόνων 

άρχισαν να ορίζονται ως «οργανικά». Ο κανονισµός (Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη) αριθ. 

το 2092/91 είναι βασισµένος στην προώθηση της παραγωγής και στα πρότυπα ελέγχου 

µάρκετινγκ που είχαν εισηγηθεί ήδη οι σχετικές ενώσεις των οργανικών αγροτών.  

Από το 1992 και µετά, µε τη µεταρρύθµιση ΚΑΠ, η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να 

ενθαρρύνει την οργανική γεωργία µέσω του πλαισίου γεωργικής και περιβαλλοντικής 

πολιτικής . 

 

1.2.2. - Δηµιουργία και εφαρµογή των κανόνων για την οργανική παραγωγή 

προϊόντων.  

Οι οργανικοί κανόνες δεν καθορίζουν τα ποιοτικά πρότυπα που έχουν επιπτώσεις στο 

τελικό προϊόν αλλά τη διαδικασία παραγωγής.  
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Σε διεθνές επίπεδο, οι σηµαντικότεροι οργανικοί κανόνες είναι οι βασικοί κανόνες που 

τίθενται από τη διεθνή οµοσπονδία των οργανικών Κινηµάτων γεωργίας. Αυτοί οι κανόνες 

αναθεωρούνται τακτικά ώστε να απεικονίσουν την πραγµατική κατάσταση της οργανικής 

γεωργίας παγκοσµίως. Εκτός από τις ελάχιστες απαιτήσεις, αυτοί οι κανόνες περιγράφουν τις 

αρχές της οργανικής γεωργίας και δίνουν τις συµβουλές για το πώς να καλύψουν τις 

απαιτήσεις.  

Υπάρχουν άλλα οργανικά κριτήρια σε ιδιωτικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι βασικοί 

κανόνες που τίθενται είναι το πλαίσιο για τις διαδικασίες πιστοποίησης και για τους 

οργανισµούς ελέγχου σε όλο τον κόσµο για να είναι σε θέση να καθιερώσουν τις διαδικασίες 

ελέγχου και πιστοποίησης που µπορούν να χρησιµοποιηθούν παγκοσµίως. Ο τοπικός έλεγχος 

πιστοποίησης µπορεί να συναντηθεί ή ακόµα και να υπερβεί τις βασικές αρχές  και να 

παρατηρήσει επίσης τις τοπικές συγκεκριµένες συνθήκες και να περιλάβει τις συγκεκριµένες 

απαιτήσεις. 

Στο επίπεδο ΕΕ, όλα τα τρόφιµα φυτικής ή ζωικής προέλευσης, είτε επεξεργασµένης 

είτε όχι, που συµµορφώνεται µε τις εγκαταστάσεις του κανονισµού (Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη) no./91, θα θεωρηθούν οικολογικά, οργανικά, βιολογικά, βιοδυναµικά είτε 

βιολογικοδυναµικά. 

 

1.2.3. - Εξέλιξη στην επεξεργασία και το µάρκετινγκ των οργανικών προϊόντων: 

Πιστοποίηση και οργανική ετικέτα.  

Η οργανική γεωργία είναι η απάντηση στην πραγµατική ανάγκη να αναπαραχθεί το 

περιβάλλον και να ληφθούν  υψηλής ποιότητας, υγιή και µη-µολυσµένα τρόφιµα.  

Σε εκείνο το σηµείο, οι µικροί παραγωγοί αρχίζουν να συνειδητοποιούν πόσο σηµαντική θα 

είναι στο µέλλον η οργανική γεωργία, και µια νέα αγορά δηµιουργείται έτσι. Η βιοµηχανία 

επεξεργασίας που συνδέεται µε την οργανική γεωργία γίνεται  όλο και περισσότερο 

σηµαντική στην παραγωγή των υγιών και θρεπτικών προϊόντων.  



 

 

110 

Η οργανική βιοµηχανία επεξεργασίας δεν χρησιµοποιεί οποιεσδήποτε συνθετικές πρόσθετες 

ουσίες σε οποιαδήποτε στιγµή της διαδικασίας. Η οργανική βιοµηχανία επεξεργασίας είναι 

στην υπηρεσία των καταναλωτών και συνεργάζεται µε τους αγρότες.  

Καταρχάς, δεν υπήρξε κανένας συγκεκριµένος κανονισµός και οι παραγωγοί και οι 

καταναλωτές συναντήθηκαν µέσω των διαφορετικών µέσων: ενώσεις παραγωγών, 

συνεταιρισµοί, ενώσεις καταναλωτών κ.λπ. Κατόπιν το οργανικό σύστηµα πιστοποίησης 

δηµιουργήθηκε για να εξασφαλίσει στους καταναλωτές ότι τα τρόφιµα έχουν παραχθεί 

σύµφωνα µε τα οργανικά πρότυπα. Η πιστοποίηση των οργανικών προϊόντων 

πραγµατοποιήθηκε αρχικά από τους ιδιωτικούς φορείς που έλαβαν υπόψη µια σειρά 

προδιαγραφών που είχαν καθιερώσει. 

 Όταν οι τοµείς της οργανικής παραγωγής προϊόντων και µάρκετινγκ έγιναν µεγαλύτεροι, 

προέκυψαν µερικά προβλήµατα σχετικά µε τις απάτες και τους διαφορετικούς τρόπους της 

έννοιας του οργανικού. Προκειµένου να αποφευχθούν οι απάτες και για να προστατευθούν τα 

καταναλωτικά συµφέροντα, έπρεπε να καθιερωθεί ένα σύνολο γενικών κανονισµών.  

Σήµερα η οργανική πιστοποίηση διανέµεται και από τους δηµόσιους φορείς και από 

ιδιωτικούς επικυρωµένους φορείς που καταχωρούνται σε EN-45011. 

 Και στις δύο περιπτώσεις, η οργανική πιστοποίηση γίνεται κατανοητή ως σύστηµα ποιοτικού 

ελέγχου βασισµένο στην εκπλήρωση των κανόνων, των επιθεωρήσεων, της πιστοποίησης και 

της πιστοποίησης των προϊόντων 

 

2. - ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ  

2.1. - Τρέχουσα κατάσταση και σηµασία του πόρου.  

2.1.1. - Τρέχουσα κατάσταση της συµβατικής γεωργίας. Ανάλυση των περιοχών 

γεωργίας. 

 Η αποκαλούµενη συµβατική γεωργία είναι όλο και λιγότερο δηµοφιλής και ο αριθµός 

αγροτών την ασκούν µειώνεται συνεχώς. Οι περιοχές γεωργίας σήµερα αντιµετωπίζουν τις 
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ακόλουθες κοινωνικές και οικονοµικές περιστάσεις, σύµφωνα µε την ανάλυση µελέτης: 

Πλεονεκτήµατα, αδυναµίες, ευκαιρίες και απειλές. 

 Αδυναµίες: 

   Απώλεια πληθυσµού, που σκορπίζει και που γερνά, η οποία οδηγεί στην 

προοδευτική εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών. 

  Μικρή οικονοµική διαφοροποίηση και χαµηλή ικανότητα καινοτοµίας 

  Αποτυχία να προσαρµοστεί στις αλλαγές που πραγµατοποιούνται στις αγροτικές 

περιοχές 

  Μικρό επιχειρηµατικό πνεύµα. 

  Δυσκολίες στην επαγγελµατικοποίηση των αγροτικών οικονοµικών 

δραστηριοτήτων στην γεωργία και τους αγροδιατροφικούς τοµείς.  

 

  Ανεπαρκής χρήση των φυσικών πόρων ως παραδοσιακή γεωργία, τοπίο, 

παραδόσεις… κ.λπ., και έλλειψη των απαραίτητων πόρων για την επεξεργασία 

των προϊόντων τους. 

 Απειλές: 

  Η καθυστέρηση στα εναλλακτικά όργανα ανάπτυξης όπως η βιοµηχανική ή 

παραδοσιακή επεξεργασία της γεωργίας των προϊόντων. 

   Ανεπαρκής ανάπτυξη των δικτύων των ενώσεων και ενός σχεδίου υποστήριξης 

που ενθαρρύνει την παραγωγή και τη διευθυντική ικανότητα και που ενθαρρύνει 

τη νέα ανάπτυξη και τις επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες στο τοπικό επίπεδο. 

  Η προσφορά κατάρτισης δεν καλύπτει τις ανάγκες των αγροτικών περιοχών και 

δεν κάνει µια εκτενή χρήση NICT. 

  Χαλαρή εφαρµογή των ποιοτικών κριτηρίων των δραστηριοτήτων σχετικά µε 

το αγροδιατροφικό, το περιβάλλον και τον τουρισµό. 

  Δυνάµεις: 
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  Υπάρχουν υψηλής ποιότητας αγροδιατροφικά προϊόντα πρέχοντας µια 

προστιθέµενη αξία (γεωργικά προϊόντα, βοοειδή, κάστανα, µύκητες, τέχνες κ.λπ) 

  Υπάρχει µια σηµαντική ιστορική, πολιτιστική και φυσική κληρονοµιά µε µια 

µεγάλη δυνατότητα για τον τουρισµό. 

  Η αυξανόµενη διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων χάρι στους 

ενδογενείς πόρους (µύκητες). 

  Η οργάνωση των κοινωνικών εταίρων χάρι στις τοπικές οµάδες δράσης σκόπευε να 

προωθήσει τις τοπικές επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες. 

 

Ευκαιρίες: 

  Γεωργία που γίνεται κατανοητή ως βάση του αγροδιατροφικού τοµέα. 

Αυξάνοντας την προστιθέµενη αξία των γεωργικών προϊόντων µε την 

επεξεργασία  και την κονσερβοποίηση τοπικά. 

  Μεγαλύτερη ικανότητα να προσελκυστεί ο ενδιαφερόµενος τουρίστας στον 

αγροτικό τουρισµό, τον αθλητισµό, τον πολιτισµό και τη φύση, χάρι σε µια 

οργανωµένη και ενσωµατωµένη προσφορά που καλύπτουν την αύξηση στον 

ελεύθερο χρόνο και την απαίτηση του ποιοτικού τουρισµού 

 

 

2.1.2. - Τρέχουσα κατάσταση της οργανικής γεωργίας.  

Στα τελευταία έτη, η οργανική γεωργία έχει αναπτυχθεί πολύ. Σήµερα λαµβάνεται και 

ρυθµίζεται σε περισσότερες από 120 χώρες. Υπάρχουν περισσότερα από 31 εκατοµµύριο 

εκτάρια των οργανικών συγκοµιδών που διασκορπίζονται µεταξύ των πέντε ηπείρων και που 

διανέµονται σε περισσότερα από 600.000 αγροκτήµατα. 

 Όσον αφορά στη γεωγραφική διανοµή της πιστοποιηµένης οργανικής παραγωγής 

προϊόντων,   το µεγαλύτερο ποσό πιστοποιηµένων συγκοµιδών (39%) αντιστοιχεί στην 
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Ωκεανία (κυρίως στα αυστραλιανά λιβάδια) ακολουθούµενος από την Ευρώπη (23%), τη 

Λατινική Αµερική (19%), την Ασία (9%), τη Βόρεια Αµερική (7%) και τελικά την Αφρική 

(3%).  

«Ο κόσµος της οργανικής γεωργίας. Οι στατιστικές & οι αναδυόµενες τάσεις το 2006» 

είναι η ετήσια µελέτη από το  IFOAM (διεθνής οµοσπονδία των οργανικών Κινηµάτων 

γεωργίας) και FiBL (ερευνητικό ίδρυµα οργανικής γεωργίας). Αυτή η έκθεση συγκεντρώνει 

τις πληροφορίες για την επιφάνεια και τον αριθµό οργανικών αγροκτηµάτων κ.λπ. που 

υπάρχουν αυτήν την περίοδο στον κόσµο. Αυτή η µελέτη υπολογίζει ότι οι παγκόσµιες 

επιστροφές των οργανικών προϊόντων ανέρχονται σε 27.5 δισεκατοµµύριο ευρώ 

2.1.3. - Τρέχουσα κατάσταση της οργανικής γεωργίας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.  

Από την αρχή της δεκαετίας του '90, η οργανική παραγωγή προϊόντων έχει εξελιχθεί 

γρήγορα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, σαν συνέπεια από το κοινό νοµικό πλαίσιο και 

τα προγράµµατα ενίσχυσης που έχουν ενθαρρύνει τη µετατροπή πολλών αγροκτηµάτων. 

 Το 1985, το ποσό εδάφους που αφιερώθηκε στην οργανική γεωργία στην Ευρώπη 

ανήλθε σε 100.000 εκτάρια που διανεµήθηκαν σε περίπου 6.000 αγροκτήµατα. Το 2004, 

υπήρξαν 6,500.000 εκτάρια των οργανικών συγκοµιδών στην Ευρώπη, που διανεµήθηκαν σε 

167.000 αγροκτήµατα, η οποία αντιπροσωπεύει το 3.5% της συνολικής γεωργικής περιοχής 

(U.A.A.: χρησιµοποιήσιµη γεωργική περιοχή).  

Σήµερα υπάρχουν µεγάλες διαφορές µε τον τρόπο που τα κράτη µέλη υποστηρίζουν 

την οργανική γεωργία. Εποµένως η κατάσταση ποικίλλει πολύ µεταξύ των χωρών: Η 

Αυστρία, η Δανία και η Ιταλία είναι στην επιφάνεια µολύβδου από άποψη που καλλιεργείται 

σύµφωνα µε τις αρχές οργανικής γεωργίας. Η Γαλλία, η Ιρλανδία και η Ελλάδα αντίθετα 

είναι καλά πίσω. Στη Γερµανία, για παράδειγµα, 80% της παιδικής τροφής είναι οργανικό. 

Στην περιοχή Alto Ádige, στο βόρειο τµήµα της Ιταλίας, τα οργανικά φρούτα που αυξάνονται 

(µήλα και άµπελοι) αντιπροσωπεύουν το 60% του εδάφους και το 50% των παραγωγών που 

εξασκούν αυτό. 



 

 

114 

2.2. - Αποτελέσµατα και αντίκτυπος του πόρου.  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 

 Πειραµατικές εµπειρίες που πραγµατοποιήθηκαν στο πεδίο της διεθνικής συνεργασίας 

διάφορων ευρωπαϊκών προγραµµάτων Leonardo Da Vinci: Τα προγράµµατα «IRIS» και 

ECO-AGRO» έχουν επιτύχει έναν µεγάλο αντίκτυπο στους τοµείς της οργανικής παραγωγής 

προϊόντων όπου έχουν λειτουργήσει. Μερικές από αυτές τις επιδράσεις είναι: 

 α) Συνεργασία µεταξύ των οντοτήτων από τις χώρες που έχουν συµµετάσχει στα 

προγράµµατα, µε στόχο να εγκατασταθούν οι σταθερότερες και ανθεκτικές συνδέσεις µεταξύ 

τους. Αυτό έχει οδηγήσει στις κοινές δραστηριότητες, τις τεχνολογικές ανταλλαγές, την 

τεχνική συµβουλή, την κοινή προώθηση των προϊόντων κ.λπ. 

β) Συµµετοχή των διαφορετικών κοινωνικών εταίρων, των ΜΜΕ, των τοπικών οµάδων 

δράσης, των τοπικών φορέων, των ενώσεων, των συνδικάτων, των δικαιούχων οµάδων του 

προγράµµατος, κ.λπ. σε όλες τις δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στο στόχο του 

προγράµµατος. Έχουν περιλήφθουν επίσης σε άλλες πρωτοβουλίες ως πληροφορίες 

δραστηριότητας, ευαισθητοποίηση και διάδοση πληροφοριών των αποτελεσµάτων σε όλα τα 

εδάφη που καλύπτονται από τη συνεργασία. 

γ) Μετά από το τέλος των προγραµµάτων, τα νέα εργαλεία εργασίας έχουν επινοηθεί, και έχει 

υπάρξει νέα κοινή εµπειρία και «πειραµατικά κέντρα» (πειραµατικές επιχειρήσεις, γεωργία 

και επεξεργασία των προϊόντων). Η διάδοση των αποτελεσµάτων έχει οδηγήσει σε έναν 

µεγάλο αντίκτυπο µεταξύ των επαγγελµατιών και των οργάνων του τοµέα της οργανικής 

παραγωγής προϊόντων. Το βιβλίο «Agricultura Ecológica: Το εγχειρίδιο Guía Didáctica» 

(«οργανική γεωργία: Εγχειρίδιο και διδακτικός οδηγός») έχει το προβάδισµα στις 

συγκεκριµένες ενέργειες εφαρµογής να βελτιωθούν οι φυτοϋγειονοµικοί όροι των 

συγκοµιδών σε µερικές περιοχές. 
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 Οι συνεργάτες έχουν διευθύνει διάφορες σειρές µαθηµάτων για τις τεχνικές οργανικής 

γεωργίας, οι οποίες κάλλιστα έχουν ληφθεί από τον τοπικό πληθυσµό στις αγροτικές περιοχές 

όπου δίδαξαν. 

 Επιπλέον, το πρόγραµµα περιλάµβανε τα σεµινάρια που προορίστηκαν για να παρέχουν 

τις πληροφορίες στο ευρύ κοινό. Οι κύριες οµάδες-στόχοι ήταν νέοι, άνεργοι άνθρωποι, 

γυναίκες και το ευρύ κοινό.  

Αυτές οι δραστηριότητες είναι χρήσιµες για τη διάδοση της οργανικής προσέγγισης ως 

νέα πηγή απασχόλησης που κάνει µια βιώσιµη χρήση των φυσικών διαθέσιµων πόρων.  

Οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης είναι πολύ επιτυχείς και οδήγησαν σε µερικές 

πρωτοβουλίες αυτοαπασχόλησης.  

Διάφορα οργανικά αγροκτήµατα έχουν ιδρυθεί στις περιοχές όπου οι πρωτοβουλίες 

κατάρτισης είχαν πραγµατοποιηθεί. 

 Οι πρωτοβουλίες αυτοαπασχόλησης ενθαρρύνθηκαν επίσης από τις ενέργειες 

κατάρτισης (συζητήσεις, σεµινάρια και εργαστήρια). 

δ) Δηµιουργία διάφορων οργανικών αγροκτηµάτων και ενώσεων των οργανικών 

αγροτών. Κατά συνέπεια, οι µεσάζοντες µπορούν να αποφευχθούν και οι τιµές προϊόντων 

µπορούν να βελτιωθούν. 

 Αυτές οι πρωτοβουλίες επηρεάζουν επίσης την παραγωγή άµεσα, και κατά συνέπεια 

ασκούν επίδραση στην οικονοµία πολλών ανθρώπων, δεδοµένου ότι παίρνουν ένα πρόσθετο 

εισόδηµα χάρι στην οργανική γεωργία.  

ε) Δηµιουργία  µικρών επιχειρήσεων επεξεργασίας.  

Οι νέες θέσεις έχουν δηµιουργηθεί ως συνέπεια αυτής της εµπειρία σε πολλές από τις 

σφαίρες της δραστηριότητας που καλύπτονται, αν και, σε µερικές περιπτώσεις, η δηµιουργία 

θέσεων απασχόλησης είναι ένα δύσκολο πράγµα. 
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3. - ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΩΣ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.  

3.1. - Προοπτικές και όροι που απαιτούνται για την ανάπτυξη. 

 

 Η οργανική γεωργία προβλέπει τα οικονοµικά εφικτά πρότυπα παραγωγής που συνδυάζουν 

την οικονοµική ανάπτυξη και την ανθρώπινη εξέλιξη, χωρίς περιβαλλοντική ζηµία. 

 Τα πρότυπα παραγωγής της οργανικής γεωργίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και 

κοινωνικά ευαίσθητα. Αυτή η προσέγγιση όχι µόνο εστιάζεται στην παραγωγή, αλλά και στη 

βιολογική ικανότητα υποστήριξης του συστήµατος παραγωγής. Επιδιώκει µια ισορροπία 

µεταξύ των αναγκών, των παραγόντων της παραγωγής, των περιβαλλοντικών ανησυχιών και 

της ποιότητας της ζωής εκείνων που ζουν στη γεωργία. Κατά συνέπεια, η οργανική γεωργία 

µπορεί να θεωρηθεί ως όργανο για την αγροτική ανάπτυξη 

Η αγρο-περιβαλλοντική διαχείριση επιδιώκει την ισορροπία µεταξύ της παραγωγής 

και της συντήρησης µέσω µέτρων βασισµένων στις ακόλουθες αρχές: 

 

   Μειώνοντας τη χρήση της ενέργειας και του πόρου και ρύθµιση της χρήσης 

των παραγόµενων αγαθών γενικά. 

  Μειώνοντας την απώλεια θρεπτικών ουσιών, µε το να µειώσει την πλύση έξω, 

διύλισης και διάβρωσης. Αυτή η προσέγγιση βοηθά επίσης στην ανακύκλωση 

των θρεπτικών ουσιών µε τη χρησιµοποίηση των οσπριοειδών εγκαταστάσεων, 

των οργανικών λιπασµάτων, της φύτευσης   και της αµειψισποράς 

  Προωθώντας την τοπική παραγωγή των τροφίµων, τα οποία προσαρµόζονται 

στο φυσικό, κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο. 

  Παραγωγή µόνο των ποσών που απαιτούνται, και συντήρηση των φυσικών 

πόρων. 
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  Μειώνοντας τις δαπάνες και αυξάνοντας τις επιστροφές και την οικονοµική 

δυνατότητα πραγµατοποίησης του µέσου στα µικρά αγροσυστήµατα 

 

 Οργανική γεωργία ως όργανο για την αγροτική ανάπτυξη: 

  Βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο των αγροτικών κοινοτήτων. 

  Επιτρέπει τη συντήρηση φύσης χάρι στη βιώσιµη διαχείριση των φυσικών 

πόρων  

  Αυξάνει την αξία των προϊόντων στους χώρους παραγωγής και στις κοντινές 

περιοχές. 

  Αναπτύσσει µια αγορά µε έναν µεγάλο αριθµό δυνητικών χρηστών 

 Βελτιώνει τα τοπικά επιχειρησιακά δίκτυα και την οικονοµική κατάσταση 
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 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
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3.2. - Δυνατότητα δηµιουργιών θέσεων απασχόλησης του πόρου. 

 3.2.1. - Οι νέες πηγές απασχόλησης στον οργανικό τοµέα.  

Οι νέες πηγές απασχόλησης που συνδέονται µε τη βιώσιµη επεξεργασία των 

ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ πρόκειται να βρεθούν στους ακόλουθους τοµείς: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        α) Τοµέας καλλιέργειας 

Η οργανική γεωργία είναι µία ευκαιρία για τους οικογενειακούς αγρότες να συνεχίσουν να 

υπάρχουν παρά τη βιοµηχανική γεωργία. 

β)Εταιρικοί και αγροδιατροφικοί τοµείς.  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

        γ) Οικοτουρισµός και περιβαλλοντικοί τοµείς 

Η οργανική παραγωγή προϊόντων µπορεί να γίνει µέρος του τοµέα των τουριστών. Κατά 

συνέπεια, τα χαρακτηριστικά προϊόντα και τα οργανικά προϊόντα µπορούν να προαχθούν ως 

ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Τοµέας καλλιέργειας 

Επιχειρησιακός τοµέας 

Αγροτικός τοµέας  

Περιβαλλοντικός τοµέας 

Τουριστικός τοµέας 
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υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά προϊόντα που είναι µια έκφραση της περιοχής και του 

πολιτισµού του. 

3.2.2. - Αναδυόµενα επαγγέλµατα. 

 Η οργανική παραγωγή προϊόντων είναι ένα σύστηµα παραγωγής που υπονοεί τις 

µεθόδους που είναι διαφορετικές από αυτές που χρησιµοποιούνται στη συµβατική γεωργία. 

Οι οργανικοί αγρότες δεν χρειάζονται τις συνταγές, αλλά την κατάρτιση που απαιτείται για 

να προσαρµοστεί στις αρχές της οργανικής παραγωγής προϊόντων στις συγκεκριµένες 

περιστάσεις τους.  

Στις αγροτικές περιοχές υπάρχουν διάφορες οµάδες που χρειάζονται τα προσόντα και 

την κατάρτιση προκειµένου να βελτιώσουν την επαγγελµατική δραστηριότητά τους στον 

οργανικό τοµέα και να ενθαρρυνθεί έτσι η αυτοαπασχόληση.  

Υπάρχει µια ισχυρή ανάγκη για τους ειδικά εκπαιδευόµένους που αντιµετωπίζουν την 

απαίτηση των αγροοικολογικών τεχνολογιών και των τεχνικών, υπάρχει µια ανάγκη για τους 

ανθρώπους που ενηµερώνουν τους αγρότες για αυτό το πρότυπο παραγωγής. Υπάρχει µια 

αύξηση στον αριθµό των νέων αγροτών µελών PAE (Producción Agroalimentaria Ecológica 

Οργανική αγροδιατροφική παραγωγή), η οποία πιθανώς υπονοεί ότι θα υπάρξει ένα 

αυξανόµενο ενδιαφέρον σε αυτόν τον τύπο κατάρτισης 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ στην οργανική παραγωγή :  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ στην ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. 

Υπάρχουν διάφορες επιλογές:  

ο Οργανική φυτοκοµική παραγωγή  

ο Ανάπτυξη φρούτων, και εκτενής παραγωγή των δηµητριακών και άλλων συγκοµιδών.  

ο Οργανική αναπαραγωγή βοοειδών. 

ο Οργανική µελισσοκοµία.  

ο Μεγάλης κλίµακας οργανική παραγωγή προϊόντων.  
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ο Οργανικά λαχανικά που φυτεύονται κάτω από το πλαστικό.  

ο Οργανικά διακοσµητικά λουλούδια.  

ο Οργανική κηπουρική.  

ο Ειδικός στον έλεγχο ασθενειών, παρασίτων και ζιζανίων στην οργανική παραγωγή 

προϊόντων. 

 

 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Απευθύνεται  στην 

οργανική επεξεργασία και στις εµπορικές επιχειρήσεις.  

 

• ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ  CATERING: Προορισµένος για την κατάρτιση  ειδικευµένου 

προσωπικού κουζινών που µπορεί να προετοιµάσει οργανικά µενού. 

 

 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Προορισµένος για να εκπαιδεύσει το συγκεκριµένο 

προσωπικό για τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες στο πεδίο του πράσινου τουρισµού, ο 

οποίος µπορεί να περιλάβει την προώθηση της οργανικής γεωργίας µεταξύ των 

δραστηριοτήτων τους 
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ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΑΝΩΝ  

 

1. - ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

1.1. - Περιγραφή του πόρου. 

 1.1.1. - Προέλευση.  

Τα δέντρα κάστανων υπάρχουν για περισσότερο από σαράντα εκατοµµύρια χρόνια. 

Δεδοµένου ότι τα άτοµα σταµάτησαν να είναι κυνηγοί και έγιναν αγρότες, τα δέντρα 

κάστανων έχουν εκτιµηθεί ιδιαίτερα για τα φρούτα τους.  

Μερικά αρχαιολογικά υπολείµµατα που βρίσκονται σε αρχαίους οικισµούς στη νότια 

Ευρώπη που χρονολογούνται από τους ρωµαϊκούς χρόνους δίνουν τα στοιχεία σπουδαιότητας 

που είχαν στη ζωή τα δέντρα κάστανων (sativa µυλωνάς Castanea) και την πρωτόγονη 

οικονοµία των κατοίκων αυτών των περιοχών 20 αιώνες πριν. Πριν από εκείνη την εποχή 

ήταν ήδη ένα σηµαντικό στοιχείο στο τοπίο, αλλά ήταν στην εποχή των Ρωµαίων όταν άρχισε 

η ανάπτυξη ως οπωρωφόρο δέντρο. 

  Τα δέντρα κάστανων έχουν διαδραµατίσει πάντα έναν σηµαντικό ρόλο στην επιβίωση 

της άγριας πανίδας. Πολλά ζώα τρέφονται µε τα κάστανα κατά τη διάρκεια των µεγάλων 

χειµερινών περιόδων. Πολλά είδη πουλιών βρίσκουν καταφύγιο κάτω από τους φυλλώδεις 

κλάδους του, και τα νεκρά φύλλα του επιτρέπουν πολλά µικρά ζώα να επιζήσουν. 
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                                        Τα δέντρα καστάνων συνδέονται µε τη ζωή του ανθρώπου 

 

1.2. - Περιγραφή του πόρου Castanea sativa Mill. 

 Τα κάστανα είναι και οπωρωφόρα δέντρα και δασικά δέντρα, περίπου 20-30 µέτρα 

ψηλά.. Έχουν ηµισφαιρικές κορώνες και αυξάνονται γρήγορα, ειδικά όταν είναι νέα.  

Τα φύλλα είναι αποβαλλόµενα, απλά, εναλλασσόµενα και µε έναν κοντό µίσχο 3-5 

εκατ. ευρέως και 10-15 µέχρι 25 εκ το. πολύ. Είναι λογχοειδείς και ελαφρώς σκληρά , και 

κοµµένα οδοντωτά, µε ένα κανονικό νεύρο. Η πτώση φύλλων πραγµατοποιείται στο τέλος 

του Νοεµβρίου ή προηγουµένος εάν υπάρχουν παγετοί. Η περίοδος ανθίσµατος 

πραγµατοποιείται το Μάιο-Ιούνιο. Είναι ένα είδος, δηλαδή υπάρχουν αρσενικά λουλούδια 

και θηλυκά λουλούδια στις ίδιες εγκαταστάσεις. Τα αρσενικά λουλούδια καλούνται catkins 

και έχουν επανθίσεις 5-6 λουλουδιών. Τα θηλυκά λουλούδια βλαστάνουν στις µικρές 

συστάδες κάτω από αρσενικές. Τα φρούτα είναι καφετή. 

Ποσοστό αύξησης 

 Γρήγορα, ειδικά στα νέα δέντρα. Ζει πάρα πολύ και µπορεί να γίνει πολύ µεγάλος. 

Χώµα 

 Ιδανικά, ελαφριά, φρέσκα αλλά και καλά-αποστραγγιζόµενα, βαθιά χώµατα, χωρίς 

ασβέστιο.  
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Κλίµα  

Τα δέντρα καστάνων ζουν σε διαφορετικά κλίµατα. Χρειάζονται περίπου 700 mm3 του 

ύδατος ετησίως. Πρέπει να είναι υγρά, ειδικά µέχρι το τέλος του καλοκαιριού - Αύγουστος 

και Σεπτέµβριος, όπως αυτή είναι η περίοδος στην οποία τα φρούτα αυξάνονται.. Οι βλαστοί 

επηρεάζονται από τις ξηρασίες και τους παγετούς, ειδικά προς το τέλος της άνοιξης ή του 

πρώιµου φθινοπώρου. 

Προσανατολισµός  

Είναι ένα ηλιοφιλικό είδος, και απαιτεί την αφθονία του φωτός του ήλιου, αν και 

χρειάζεται λιγότερο φως στα χαµηλότερα γεωγραφικά πλάτη 

Μεταβλητότητα των ειδών  

Τα κάστανα είχαν πάντα µια µεγάλη γενετική διαφοροποίηση. Τα διαφορετικά κλίµατα 

έχουν οδηγήσει σε πολλούς διαφορετικούς ποικίλους τύπους. Στις διαδικασίες επιλογής τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα λαµβάνουνε υπόψη: το µέγεθος των φρούτων, 

αντίσταση στις ασθένειες, προσαρµογή στο χώµα, κλίµα, προτίµηση, κ.λπ. Αυτά τα είδη είναι 

ένα ουσιαστικό µέρος του πολιτισµού µερικών ευρωπαϊκών περιοχών. 

1.1.3. – Καλές Πρακτικές που συνδέονται µε την ανάπτυξη δέντρων καστάνων.  

  Οι τοπικοί κάτοικοι που συνδέονται άµεσα µε τον πόρο πρέπει να αναµιχθούν στις 

πρωτοβουλίες. 

Το καλό πρόγραµµα πρακτικών πρέπει να περιλάβει ένα σύνολο µέτρων σχετικά µε τις 

διαφορετικές πτυχές που έχουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη δέντρων κάστανων, η οποία 

µπορεί να περιγραφεί ως εξής: 
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Α)Φ

υτείε

ς  

Αυτό 

το 

τµήµ

α εξετάζει µόνο τις νέες φυτείες, και εξηγεί γιατί είναι σηµαντικό να χρησιµοποιηθούν 

δικές µας φυτείες ή να κρατηθεί ένας αυστηρός έλεγχος των νέων δέντρων. 

 

Όταν φυτεύουµε το δέντρο: 

 Είναι ενδεδειγµένο να χρησιµοποιηθούν δικά µας φυτά, που προέρχονται από τα 

άγρια κάστανά µας που µπορούν αργότερα να µπολιαστούν στην επιλεγµένη 

ποικιλία. 

  Η χρησιµοποίηση των δικών µας φυτών επιτρέπει σε µας να ξέρουµε όλα τα 

χαρακτηριστικά τους εκ των προτέρων. 

   Μπορούµε να βάλουµε τα φυτά µας σε ένα κιβώτιο σπόρου ή σε ένα 

εµπορευµατοκιβώτιο άµεσα (δοχείο), ανάλογα µε τον αριθµό δέντρων κάστανων 

που θέλουµε να αυξηθούµε. 

 Ο καλύτερος χρόνος να φυτευτούν τα δέντρα είναι ο Νοέµβριος. Εάν 

καθυστερήσουµε τη σπορά, τα κάστανα πρέπει να κρατηθούν έτσι ώστε δεν 

Προγράµµατα καλών 
Πρακτικών 

������ ���  

����������� 

������� 

Στόχοι καλλιέργειας και 
διαχείρισης δέντρων  

Έλεγχος φυτών 

Διαχείριση του χώµατος και 
της περιοχής που 

περιβάλλουν το δέντρο  
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χαλαρώνει η ικανότητα βλάστησής τους.  

  

 Κατά την επιλογή των σπόρων, είναι ενδεδειγµένος να επιλέξει µεγάλους, 

δεδοµένου ότι έχουν περισσότερες θρεπτικές ουσίες. 

 Όταν µεταφυτεύουµε τα φυτά στην τελική αυξανόµενη θέση τους, η ενίσχυση 

ρίζας και µίσχων είναι ενδεδειγµένη, ώστε να ευνοηθεί η φύτευση Η ενίσχυση 

είναι επίσης απαραίτητη µε νέα φυτώρια. 

 Εάν σκοπεύουµε να φυτεψουµε πολλές φορές στα επόµενα έτη, δεν πρέπει να 

χρησιµοποιήσουµε την ίδια τύρφη ή τη γη που έχουµε χρησιµοποιήσει 

προηγουµένως, ειδικά για τα φυτώρια εµπορευµατοκιβωτίων. Τα 

εµπορευµατοκιβώτια πρέπει να απολυµαθούν προκειµένου να αποτραπεί η 

µόλυνση. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη χλωρίνη. 

  Όταν µεταφυτεύουµε τα φυτά για την τελική αυξανόµενη θέση, πρέπει να 

θεσπίσουµε επαρκές πλαίσιο φύτευσης, προκειµένου να επιτραπεί η φύτευση για 

να βελτιωθεί η παραγωγή. 

  Εάν χρησιµοποιούµε  δικές µας φυτείες, εάν έχουν αυξηθεί αυθόρµητα ή είναι 

βλαστοί από άλλα φυτά, πρέπει να σιγουρευτούµε ότι δεν έχουν µολυνθεί µε την 

ασθένεια µελανιού κάστανων. 

  Εάν υπάρχει µελάνι στην περιοχή, πρέπει να λάβουµε τα απαραίτητα µέτρα 

που περιγράφονται στο τµήµα που αφιερώνεται στις ασθένειες, προκειµένου να 

αποτραπούν τα νέα φυτά από τη µόλυνση 

 Εάν τα φυτώρια προέρχονται από νέα φυτώρια δέντρων, πρέπει να ελέγξουµε 

εάν είναι µολυσµένα µε την ασθένεια µελανιού. Προκειµένου να κάνουµε έτσι, 

πρέπει να απολυµάνουµε τις ρίζες µε το θειικό άλας χαλκού ή µε ένα συνθετικό 

µυκητοκτόνο όπως «Aliette». 
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 Τα νέα φυτώρια δέντρων µπορούν να µολυνθούν εάν το χώµα ή η τύρφη 

ανακυκλώνεται κατά τη διάρκεια των ετών. . Εάν η ασθένεια δεν αναπτύσσεται 

µπορεί να περάσει απαρατήρητη στα νέα φυτώρια δέντρων 

  

 Θα ήταν καλό να αγοράσουµε νέα φυτά που συµµορφώνονται µε όλους τους 

κανονισµούς υγείας.. 

  

Είναι σηµαντικό να αγοράσουµε φυτά που έχουν καλή ανάπτυξη ρίζας. 

  

Όταν επιλέξουµε τα καινούργια φυτά πρέπει να σιγουρευτούµε ότι δεν έχουν 

πολύ νερό.  

  

 Οι µεταφυτεύσεις στην τελική θέση πρέπει να γίνουν τον Νοέµβριο-

Δεκέµβριο, παρά την άνοιξη. 

β) Περικοπή 

 Η περικοπή είναι ένας από τους σηµαντικότερους στόχους και πρέπει να περιληφθεί ως ορθή 

πρακτική. Πρέπει να καθιερώσουµε ένα γενικό σύνολο κριτηρίων που εξηγούν τη σηµασία 

του και για τα δέντρα και για τα φρούτα καστάνων  

Περικοπή 

 Αυτή η πρακτική έχει µια µεγάλη επιρροή στους φυτοϋγειονοµικούς όρους του 

δέντρου καστάνων και στην παραγωγικότητά της. 

 Η περικοπή έχει επιπτώσεις επίσης στο συνολικό βάρος των φυτών και την 

ισορροπία µεταξύ της εναέριας µερίδας (κορώνα) και της υπόγειας µερίδας 

(ρίζες). Μια θιγµένη κορώνα αναγκάζει τα φυτά  να είναι αδύνατα και να είναι 

λιγότερο παραγωγικά. 
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 Τα νέα δείγµατα απαιτούν µια περικοπή µορφής, δεδοµένου ότι θα καθορίσει σε 

µεγάλο µέρος τη µελλοντική δοµή τους. Όποτε είναι δυνατόν, πρέπει να 

κλαδέψουµε τα φυτά που έχουν µπολιαστεί ήδη. Κατά συνέπεια, θα κλαδέψουµε 

µόνο επάνω από την περιοχή µπολιάσµατος. 

 Όσον αφορά για µεγαλύτερα φυτά µπορούµε να κάνουµε µια διορθωτική 

περικοπή, ειδικά όταν η κορώνα είναι πολύ φυλλώδης ή επηρεάζεται από την 

ηλικία ή από τα παράσιτα. 

  Η περικοπή µορφής πρέπει να γίνει στα φυτά που δεν έχουν γίνει πάρα πολύ 

µεγάλα έτσι ώστε µπορούµε εύκολα να τα ελέγξουµε. Αυτό καθιστά τις 

µελλοντικές εργασίες ευκολότερες. 

  

Η περικοπή βοηθά επίσης µια δεδοµένη δοµή (µορφή) στα φυτά και ευνοεί τη 

σίτιση φυτών, δεδοµένου ότι βελτιώνει τον εξαερισµό και την έκθεση ήλιων. 

Αυτές οι δύο πτυχές είναι σηµαντικές, καθώς επίσης και η  απορρόφηση ρίζας των 

µεταλλευµάτων, για τα φυτά να παραγάγουν τις θρεπτικές ουσίες που χρειάζονται. 

  Η αποκαλούµενη φυσική περικοπή δεν συστήνεται, δεδοµένου ότι ευνοεί την 

παρουσία µυκήτων, εντόµων και παρασίτων.  . 

 Εάν αποφασίσουµε να µην κλαδέψουµε, πρέπει τουλάχιστον να αφαιρέσουµε 

τους νεκρούς κλάδους περιοδικά 

 Η περικοπή µπορεί να γίνει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά είναι 

ενδεδειγµένο να γίνει από τα τέλη του χειµώνα ή την άνοιξη (Φεβρουάριος-

Απρίλιος), όπου εκείνη την περίοδο η δοµή των φυτών γίνεται ευκολότερη και οι 

πληγές θεραπεύονται γρηγορότερα. 

 Οι σύγχρονες µέθοδοι περικοπής επιλέγουν τις σωστές θέσεις για τις περικοπές 

ώστε να ενισχυθεί η θεραπεία των πληγών. Οι αρχές αυτής της τεχνικής είναι 
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απλές και εύκολες. Οι σωστές θέσεις για τις περικοπές εξαρτώνται από τη µορφή 

των φυτών.  

 

 

 Προκειµένου να αποτραπούν οι ασθένειες και τα παράσιτα, είναι ενδεδειγµένο 

να απολυµάνουµε τα εργαλεία που πρόκειται να χρησιµοποιήσουµε.Αυτό είναι 

πολύ σηµαντικό να προλάβει τη σήψη καστάνων. 

   Το θειικό άλας ή µια λύση 50/50 χαλκού χλωρίνης µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

προκειµένου να απολυµαθούν. 

 Είναι ενδεδειγµένο να χρησιµοποιηθούν τα αιχµηρά και καθαρά εργαλεία 

περικοπής. Αυτές οι προφυλάξεις θα ρυθµίσουν τους µελλοντικούς 

φυτοϋγειονοµικούς όρους των φυτών 

 Όταν ο αέρας σχίζει από τους κλάδους και όταν υπάρχουν πληγές στον κορµό 

(που προκαλείται κατά τη διάρκεια του οργώµατος, για παράδειγµα) ο 

σχισµένος ιστός γύρω από την πληγή πρέπει να αφαιρεθεί γρήγορα ώστε να 

βοηθήσει την επούλωση 

  

Στις περιοχές που µολύνονται η προετοιµασία των πληγών σήψης είναι 

απαραίτητες για να αποτρέψουν τα φυτά από το να  µολυνθούν. 

γ) Εδαφολογική διαχείριση  

Η εδαφολογική διαχείριση είναι µια πολύ σηµαντική τεχνική κατά  την εξέταση των 

φυτώριων. Δεν είναι ένας εύκολος στόχος δεδοµένου ότι δεν υπάρχει κανένας καταρτισµένος 

εµπειρογνώµονας ικανός να προσαρµόσει τις πρακτικές στις πραγµατικές ανάγκες του 

χώµατος. Μια λεπτοµερής εξήγηση στην εδαφολογική διαχείριση θα χρειαζόταν ένα δικό της 
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κεφάλαιο. Εντούτοις, το θεωρούµε απαραίτητο να εξηγήσουµε τουλάχιστον µερικά από τα 

σηµαντικότερα στοιχεία σχετικά: 

 

Εδαφολογική Διαχείριση 

 Το χώµα είναι ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία όταν εργάζεστε στα φυτά, 

δεδοµένου ότι έχουν µια µεγάλη επιρροή στην ανάπτυξη, και τη διατροφή τους 

Το χώµα δεν είναι ένα άψυχο υπόστρωµα, είναι µια ζωντανό και  εύθραυστο 

στοιχείο. 

  Εποµένως, είναι πολύ σηµαντικό για τους καλλιεργητές δέντρων καστάνων να 

ξέρουν το χώµα και τις ιδιότητές του. 

  Όταν εργαζόµαστε πρέπει να έχουµε στο µυαλό τα χαρακτηριστικά του για να 

το κρατήσουµε σε καλή κατάσταση. Δεν πρέπει να ενεργήσουµε παρακινούµενη 

από συνήθεια ή ιδιοτροπία. 

  Δουλεύοντας το χώµα είναι σηµαντικό προκειµένου να βελτιωθεί η δοµή του. 

Στις περισσότερες από τις φυτείες που έχουµε µελετήσει, το αποτέλεσµα είναι µια 

καλύτερη εισαγωγή της οργανικής ουσίας. 

  

Τα περισσότερα χώµατα που µελετήθηκαν ήταν αµµώδη, και επιρρεπή σε 

κάποια έκταση διάβρωσης και πλύσης από τις θρεπτικές ουσίες. Αυτό προκαλεί µια 

προοδευτική εξασθένηση του χώµατος. Εποµένως, πρέπει να το διατηρήσουµε µε 

την κράτηση των φυτών σε καλές συνθήκες και µε την παροχή των θρεπτικών 

ουσιών. 

  

 Οι πρακτικές εργασίας πρέπει να λάβουν αυτά τα χαρακτηριστικά υπόψη για το 

χώµα για να βελτιώσουν τη θρεπτική ικανότητα εκµετάλλευσής της και να 
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επιβραδύνουν τη διάβρωση. Και οι δύο στόχοι µπορούν να επιτευχθούν µε την 

προσθήκη της οργανικής ουσίας στο χώµα 

 

δ) Η χρήση των λιπασµάτων  

Όταν µιλάµε για το λίπασµα σκεφτόµαστε βασικά τα οργανικά λιπάσµατα, τα οποία 

έχουν ανθεκτικότερα αποτελέσµατα και είναι ευεργετικότερα για την  διάβρωση. Η 

χρησιµοποίηση των χηµικών λιπασµάτων, αντίθετα, επιταχύνει την εδαφολογική διάβρωση. 

 

 Λίπανση 

  Τα δέντρα κάστανων απαιτούν χώµατα, τα οποία είναι πλούσια σε οργανική 

ουσία. Οι περισσότερες από τις περιοχές έχουν έλλειψη  οργανικής ουσίας. 

   Η οργανική ουσία αποτελείται περισσότερο από λίπασµα. Υπάρχουν άλλες 

πηγές οργανικής ουσίας που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε (υπολείµµατα των 

προηγούµενων συγκοµιδών, της χλόης, των πράσινων αποβλήτων από την 

περιοχή… κ.λπ.). 

 Τα υπολείµµατα των προηγούµενων συγκοµιδών µπορούν να είναι χρήσιµη 

οργανική ουσία .Εποµένως, πρέπει να τα χρησιµοποιήσουµε αντί να τα ρίξουµε ή 

να τα κάψουµε. 

 Η κάλυψη του χώµατος µε την οργανική ουσία παρέχει την οργανική ουσία 

στο χώµα και αποτρέπει τη διάβρωση. 

 Η οργανική ουσία βελτιώνει τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά του 

χώµατος και υποκινεί τη βιολογική δραστηριότητα των µικροοργανισµών 

 Οι µικροοργανισµοί ενεργούν ως φυσικό και χηµικό εµπόδιο στους 

παθογόνους πράκτορες ως µύκητα προκαλώντας την ασθένεια µελανιού. 

 .Οι µικροοργανισµοί ενεργούν ως φυσικό και χηµικό εµπόδιο στους 
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παθογόνους πράκτορες ως µύκητα προκαλώντας την ασθένεια µελανιού. 

 Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του χώµατος, πρέπει να προσθέσουµε το 

οργανικό λίπασµα κάθε έτος, αλλά εξαρτάται από την περίπτωση 

 

 

Ε)Μπόλιασµα 

 

 

Μπόλιασµα  

 Αυτή η τεχνική είναι απαραίτητη προκειµένου να συντηρηθούν οι 

γεωγραφικές ποικιλίες και οι γενετικές επιφυλάξεις για το µέλλον. 

  Το µπόλιασµα απαιτεί ποικιλίες καστάνων κάθε περιοχής και των 

χαρακτηριστικών γνωρισµάτων τους. 

 Προκειµένου να συντηρηθούν οι ποικιλίες, είναι ενδεδειγµένο να 

χρησιµοποιηθούν οι τοπικές   ποικιλίες δειγµάτων 

  Μπορούµε να χρησιµοποιούµε τους διαφορετικούς τύπους λιπασµάτων. 

Κανονικά χρησιµοποιούµε τις ποικιλίες  τις οποίες ξέρουµε καλά ή περισσότερο , 

αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι επιλέγουµε το καλύτερο 

 Το µυστικό των καλών πρακτικών µπολιάσµατος αποτελείται από να φέρει το  

στρώµα του αποθέµατος και του οφθαλµού  σε επαφή. Όσο µεγαλύτερη η 

επιφάνεια επαφών,τόσο περισσότερες πιθανότητες για µια επιτυχή ένωση 

λιπάσµατος. 

 Όταν µπολιάζουµε το νέο ιστό στα νέα αποθέµατα, οι πιθανότητες της 

επιτυχίας είναι ακόµα µεγαλύτερες. Εάν µπολιάζουµε το νέο ιστό στον παλαιό 

ιστό, είµαστε πιό ευάλωτοι στο να αποτύχουµε. 
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 Είναι ενδεδειγµένο να απολυµαθούν τα εργαλεία και το υλικό προκειµένου να 

αποτραπούν οι ασθένειες 

 Εάν δεν χρησιµοποιούµε σπιτικό υλικό πρέπει να σιγουρευτούµε ότι δεν είναι 

µολυσµένο µε  σήψη, καθώς µπορεί να είναι µια πηγή µόλυνσης και η ασθένεια 

µπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα 

 

  

 Το µπόλιασµα των εργαλείων πρέπει να είναι αιχµηρά, καθαρά και 

απολυµασµένα. 

 Το µπόλιασµα είναι δυνατό σε πολλά σηµεία του βιολογικού κύκλου των 

φυτών, αλλά η καλύτερη στιγµή είναι Απρίλιος-Μάιος 

  Πρέπει να υπάρξουν διαφορετικές ποικιλίες στις φυτείες, ώστε να ευνοηθεί η 

γονιµοποίηση δέντρων,   

Διαχείριση δέντρων 

Οι ακόλουθες πτυχές πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαχείριση δέντρων: 

  Το χώµα ή το υπόστρωµα που πρόκειται να χρησιµοποιήσουµε στα φυτώρια 

και τα εµπορευµατοκιβώτια πρέπει να προετοιµαστεί. 

 Οι σπόροι πρέπει να φυτευτούν στο σωστό βάθος ποτέ βαθύτερος από 6-8 

εκατ. κάτω από το χώµα. 

 Συντήρηση των  φυτωρίων (πότισµα, έλεγχος ζιζανίων) ή των εγκαταστάσεων 

εµπορευµατοκιβωτίων (πότισµα). 

 Το µπόλιασµα µπορεί να γίνει στο φυτώριο ή µόλις µεταφυτευθούν τα δέντρα 

στην τελική  θέση ανάπτυξης 

 Πριν από τις µεταφυτεύσεις, είναι ενδεδειγµένο να προετοιµαστεί το χώµα. Η 
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χρησιµοποίηση της καλής ποιότητας γης για να καλύψει τις ρίζες είναι 

προτιµητέα. 

 Αυτό πρέπει να γίνει από Νοέµβριο µέχρι Δεκέµβριο 

 Τα νέα φυτώρια απαιτούν την περικοπή µορφής, έπειτα να λεπτύνουν και 

τελικά περιοδική περικοπή συντήρησης. 

 Σχετικά µε τα νέα φυτώρια µέσου µεγέθους, µπορούµε να θελήσουµε να 

κάνουµε µια µείωση κορωνών, ανάλογα µε τη θέση του δέντρου κάστανων. 

Εάν τα φυτώρια είναι πολύ µεγάλα και δεν µπορούν να προσεγγιστούν εύκολα, 

µπορούµε να πηδήσουµε αυτό το βήµα. 

 Και τα γυµνά χώµατα και τα καλυµµένα  µε χλόη χώµατα είναι κατάλληλα Εάν 

δεν καλύπτουµε το χώµα, είναι προτιµητέο να µην χρησιµοποιηθούν τα χηµικά 

στοιχεία για τον έλεγχο ζιζανίων (ζιζανιοκτόνα). 

 Κατά τη διάρκεια των καυτών περιόδων, πρέπει να καλύψουµε το χώµα 

προκειµένου να το προστατεύσουµε και να το κρατήσουµε υγρό 

 Οι εργασίες πρέπει να προγραµµατιστούν σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά του 

χώµατος. 

 Η άρδευση δεν είναι ενδεδειγµένη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 

 Πρέπει να σηµειώσουµε όλες αυτές τις προτάσεις προκειµένου να κρατηθούν 

τα φυτώρια καλούς φυτοϋγειονοµικούς όρους, και προκειµένου να  

προστατευθούν από την ασθένεια µελανιού καστάνων. 

ζ) Ασθένειες  

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΩΝ  

Πολλά µεσογειακά κάστανα επηρεάζονται από την ασθένεια µελανιού, παρά τις προσπάθειες 

πολλών ευρωπαϊκών ερευνητών να το παλεψουν 
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Χαρακτηριστικά της µόλυνσης 

 Είναι µια µόλυνση επαφών που πραγµατοποιείται όταν οι µολυσµατικές δοµές του 

µύκητα έρθουν σε επαφή µε τις ρίζες του δέντρου κάστανων.  

Μερικές φορές η µόλυνση µπορεί να προκληθεί από την απουσία µηκυτοστατικών 

ουσιών στο χώµα.  

 Η µολυσµατική ικανότητά τους µπορεί να εµποδιστεί από την παρουσία 

µηκυτοστατικών ουσιών στο χώµα. Αυτές οι ουσίες µπορεί να είχαν παραχθεί από τους 

µικροοργανισµούς γύρω από τη ρίζα. Κατά συνέπεια, αυτοί οι µικροοργανισµοί 

χρησιµοποιούν τέτοιες ουσίες προκειµένου να ανταγωνιστούν µε άλλους µικροοργανισµούς 

που µπορούν να παρεµποδίσουν σε συµβιοτική σχέση τους µε τη µόλυνση φυτών από µια 

ασθένεια. Αυτές οι ουσίες είναι γνωστές ως αλληλοπαθητικές ουσίες. Είναι συγκεκριµένες 

ουσίες ο των οποίων ρόλος είναι να αποτραπούν ορισµένοι µύκητες   

Η διάδοση σε άλλα φυτά πραγµατοποιείται όταν µπαίνει σε επαφή ο µύκητας την 

µε τις ρίζες του. Το µυκήλιο διαβίωσης του µύκητα είναι στην περιοχή όπου η ασθένεια 

εξαπλώνεται, το οποίο σηµαίνει ότι εάν θέλουµε ένα δείγµα του µυκηλίου πρέπει να το 

ψάξουµε στη µολυσµένη περιοχή.  

Η µόλυνση έχει επιπτώσεις στις περιφερειακές ανώτερες ρίζες πρώτα, και προς το 

εσωτερικό έως ότου φθάνει στο λαιµό της ρίζας. Σε αυτό το σηµείο, τα φυτά χαλαρώνουν την 

ικανότητά τους να παράγουν νέες ρίζες που αντικαθιστούν αυτές που έχουν τραυµατιστεί, και 

πεθαίνουν. Εάν η µόλυνση πραγµατοποιείται κοντά στον κορµό, το δέντρο πεθαίνει γρήγορα. 

Συµπτώµατα  

Τα συµπτώµατα αυτής της ασθένειας µπορούν µόνο να φαίνονται στην εναέρια µερίδα 

των φυτών, δεδοµένου ότι οι ρίζες δεν είναι ορατές. Μέχρι τα συµπτώµατα να είναι ορατά, η 

µόλυνση είναι ήδη σε προχωρηµένο στάδιο. Η ύπαρξη των µολυσµένων φυτών µπορεί να 

είναι χρήσιµη να καθορίσει τις πιθανότητες των υγιών φυτών που µολύνονται επίσης. 
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 Τα πιό κοινά συµπτώµατα είναι τα ακόλουθα: 

  

 Το δέντρο στεγνώνει από την κορυφή µέχρι το κατώτατο σηµείο καθώς η 

ασθένεια προχωρεί. 

 Κίτρινα φύλλα, ειδικά στο άνω µέρος. Μερικές φορές τα φύλλα των πλευρών 

µπορούν να είναι κίτρινα επίσης, σε µια ή περισσότερες κατευθύνσεις, ανάλογα µε 

το µέρος των ριζών που έχουν επηρεαστεί.  Επιπλέον, τα φύλλα εξασθενίζουν και 

κάµπτουν 

  Γενική  αδυναµία του φυτού. 

 Συνεπεία των σάπιων ριζών, το δέντρο πέφτει κάτω µε τον αέρα ή τη βροχή, 

  

 Όταν τα δέντρα πεθαίνουν, χαλαρώνει ο φλοιός πολύ γρήγορα, και αποκαλύπτει 

τους µαύρους λεκέδες µε τη µορφή µιας φλόγας που µπορεί να διαδωθεί επάνω 

στον κορµό για 50cm. 

  

Ζηµίες που προκαλούνται από τη πάθηση  :  

  

Αλλοίωση του ιστού και εµπόδιση της κυκλοφορίας σφρίγους. Οι ρίζες γίνονται 

µαύρες και µαλακές. 

 Τα δέντρα χαλαρώνουν την ικανότητά τους να απορροφήσουν τις θρεπτικές 

ουσίες, και γίνονται πιό αδύνατα και τελικά πεθαίνουν  

 

Μέθοδοι ελέγχου 
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 Είναι µια δύσκολη κατάσταση, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει καµία αληθινά 

αποτελεσµατική θεραπεία στην ασθένεια µελανιού κάστανων.Η χρησιµοποίηση των χηµικών 

προϊόντων λύνει µόνο το πρόβληµα µερικώς, και σε πολλές περιπτώσεις, είναι δύσκολο 

Εντούτοις, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει καµία καλύτερη επιλογή, τα χηµικά προϊόντα 

πρέπει να χρησιµοποιηθούν για να ελέγξουν την ασθένεια.. Η γενετική υβριδοποίηση είναι 

µια µέθοδος ελέγχου, η οποία ευρέως χρησιµοποιείται σε µερικές χώρες, ειδικά στη  Γαλλία, 

προκειµένου να ληφθούν τα ανθεκτικά σχέδια κατά του µελανιού 

Το INRA (γαλλικό εθνικό ίδρυµα γεωργικής έρευνας) έχει αναπτύξει διάφορα 

ελεγχόµενα προγράµµατα υβριδοποίησης που έχουν οδηγήσει σε διάφορες υβριδικά 

ανθεκτικά στο µελάνι δέντρα, τα οποία µπολιάστηκαν επιτυχώς σε διάφορες ιαπωνικές 

ποικιλίες. Αυτές οι ποικιλίες περιλαµβάνουν: Marigoule, Maraval, Bouche de Bétizac, 

Maridonne, κ.λπ 

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΗΨΗΣ ΚΑΣΤΑΝΩΝ 

 Η σήψη κάστανων προκαλείται από έναν µύκητα της οικογένειας Spheriaceae, γνωστό ως 

cryphonectria parasitica (Murr) Barr. Αυτός ο οργανισµός έχει ταξινοµηθεί µε άλλα ονόµατα 

πριν. Αυτός ο µύκητας αναπτύσσεται στην εναέρια µερίδα των δέντρων. 

Το µυκήλιό του είναι ανθεκτικό στο κρύο και την αποξήρανση. Μιά φορά µέσα στα φυτά 

αναπτύσσεται µέσα στο φλοιό και σκοτώνει τον επηρεασθέντα κλάδο. Εάν η µόλυνση είναι 

στον κορµό, σκοτώνει το δέντρο. 

Η διάδοση αυτών των σπορίων ρυθµίζεται από την υγρασία και τη θερµοκρασία. 

Διαδίδονται την άνοιξη, µε τις πρώτες βροχές, φθάνουν στην αιχµή τους το καλοκαίρι, 

µειώνονται το φθινόπωρο και παύουν τους κρύους χειµωνιάτικους µήνες. 

Χαρακτηριστικά  

Πρέπει να εξοικειωθούµε µε µερικά χαρακτηριστικά του βιολογικού κύκλου της 

πάθησης.Αυτή η πάθηση µπορεί να ζήσει στην αποσυντεθειµένη οργανική ουσία ή στα φυτά 

διαβίωσης, ως αυτήν που προκαλεί την ασθένεια µελανιού καστάνων. 
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Η µόλυνση πραγµατοποιείται όταν η πάθηση έρχεται σε επαφή µε τα φυτά .Ο 

µύκητας µπορεί να φθάσει στα φυτά µε διαφορετικούς τρόπους: 

 Με τον άνεµο 

 Με το νερό 

  Χάρι στα έντοµα και τα πουλιά που κινούνται από δέντρο σε δέντρο. 

 Από τα εργαλεία κλαδέµατος και µπολιάσµατος 

  

Συµπτώµατα 

 Είναι δυνατό να ανιχνευθεί η µόλυνση στα αρχικά στάδια, και να χρησιµοποιηθούν οι 

µέθοδοι ελέγχου προκειµένου να αποτραπεί η ανάπτυξη της πάθησης. 

 

Τα πιό κοινά συµπτώµατα είναι:  

 Υπάρχουν καφετή-κίτρινοι λεκέδες µε τις στριµµένες άκρες γύρω από τη 

µολυσµένη περιοχή. 

 Το έλκος προκαλεί τρωγµές στο φλοιό και στο µέρος διαβίωσης των δέντρων, 

Αυτές οι ρωγµές γίνονται βαθύτερες και φθάνουν τελικά στο ξύλινο µέρος 

 Κοντά στις ρωγµές µπορούν να υπάρξουν πορτοκαλί φλίκταινες που παράγουν 

τα µολυσµατικά σπόρια, τα οποία θα µολύνουν τελικά άλλα κλάδους ή δέντρα 

 Ο µύκητας αλλοιώνει τους ιστούς. 

 Τα φύλλα δεν πέφτουν από τους ξηρούς κλάδους στη φυτική περίοδο. 

 το µέρος του κλάδου ή του δέντρου πεθαίνει.από τη µόλυνση Είναι δυνατό να 

δει το κιτρινωπό µυκήλιο των µυκήτων κάτω από το φλοιό στις µολυσµένες 

περιοχές, µε µορφή ενός ανεµιστήρα 

Όταν το δέντρο πεθαίνει ο µύκητας ξαναγίνεται και ζει ξανά στο νεκρό ξύλο. 

1.2. - Εξέλιξη στη χρήση του πόρου. 
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 Τα δέντρα κάστανων είχαν έναν σηµαντικό ρόλο για την επιβίωση του τοπικού πληθυσµού 

στο παρελθόν. Μετά από µερικά έτη, οι άνθρωποι ανακαλύπτουν πάλι τις ενδιαφέρουσες 

µαγειρικές δυνατότητες των κάστανων και των παραγόµενων προϊόντων, και την επόµενη 

βελτίωση της οικονοµίας πολλών οικογενειών. Σε µερικές περιοχές της Πορτογαλίας, της 

Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας, τα δέντρα κάστανων είναι η κύρια πηγή 

εισοδήµατος των οικογενειών. 

 Το µέλλον των δέντρων κάστανων εξαρτάται από διάφορα στοιχεία που αλλάζουν στα 

τελευταία έτη και που έχουν µια µεγάλη επιρροή σε αυτά. 
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Περισσότεροι σχετικοί παράγοντες: 

 Η Απώλεια πληθυσµού στις αγροτικές περιοχές,ως συνέπεια της µετανάστευσης των 

νέων, λόγω της έλλειψης επαγγελµατικών ευκαιριών στα χωριά τους. Μόνο οι ηλικιωµένοι 

µένουν στις αγροτικές περιοχές, και δεν έχουν οικονοµικές ανάγκες. Ένα φωτεινότερο 

µέλλον υποδηλώνει στο να σταµατήσει τις µεταναστεύσεις µε την ενθάρρυνση των 

βιοµηχανιών ανάπτυξης και επεξεργασίας καστάνων που βοηθούν τον πόρο. 

Οι φυτείες είναι πολύ παλαιές και έχουν τρία σηµαντικά προβλήµατα:  

Ασθένεια µελανιού καστάνων, σήψη και δασικές πυρκαγιές.  

- Η ασθένεια µελανιού έχει µια άµεση επίδραση στα κάστανα (Castanea sativa) και 

διακινδυνεύει τη συντήρηση του βιότοπου, δεδοµένου ότι σκοτώνει και τα νέα είδη και τα 

εκατονταετηρίδας δέντρα της ανυπολόγιστης περιβαλλοντικής αξίας. Προκειµένου να 

παλεφθεί αυτή η ασθένεια αποτελεσµατικά, πρέπει να γίνει µια µελέτη της πραγµατικής 

κατάστασης των κάστανων, και πρέπει να καθοριστούν µέτρα προληπτικού φαρµάκου και 

ελέγχου.  

- Η σήψη κάστανων έχει σοβαρά αποτελέσµατα στα κάστανα και το βιότοπό τους, 

δεδοµένου ότι είναι µια αεροµεταφερόµενη ασθένεια που ξεραίνει τους κλάδους και τους 

κορµούς έξω. Μπορεί να ζήσει σε όλα τα κλίµατα, το οποίο ευνοεί τη διάδοσή της. Κατά 

συνέπεια, διαδίδει γρήγορα µια µικρή πηγή µόλυνσης πέρα από τις µεγάλες επιφάνειες, που 

έχει επιπτώσεις σχεδόν σε όλα τα κάστανα στο δρόµο του και που τα. σκοτώνει Τα 

προληπτικά µέτρα πρέπει να καθοριστούν προκειµένου να ελεγχθεί η ασθένεια 

βραχυπρόθεσµα, τουλάχιστον µέχρι ένα σηµείο. Κατόπιν, πρέπει να υποβληθούν 

µακροπρόθεσµα µέτρα.  

-Δασικές πυρκαγιές. Η συντήρηση των δέντρων καστάνων παραµελείται εξαιτίας των 

ασθενειών και της µείωσης της εκµετάλλευσης λόγω της απώλειας πληθυσµών. Κατά 

συνέπεια, οι φυτείες είναι σε κακές συνθήκες και έχουν παραβιαστεί από τα χαµόκλαδα που 
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καλύπτουν τον κίνδυνο δασικής πυρκαγιά.Οι δασικές πυρκαγιές βλάπτουν τα κάστανα και 

προκαλούν την εξαφάνιση της βιοποικιλότητας των mycorrhizal µυκήτων.  

Ο αντίκτυπος των δασικών πυρκαγιών είναι πολύ σοβαρός, και έχει επιπτώσεις και στα 

ζωικά και φυτικά είδη. Τα κάστανα χρειάζονται περίπου 30-40 έτη προκειµένου να 

αναπαραχθεί η βιοποικιλότητα των mycorrhizal µυκήτων. Εποµένως, είναι ενδεδειγµένο να 

φυτεψει δέντρα.Πρέπει επίσης να σηµειώσουµε τις οικονοµικές απώλειες που αναµένονται 

κατά τη διάρκεια αυτών των 30 ή 40 ετών σχετικά µε τους µυκητολογικούς πόρους (Boletus, 

Amanitas, Russula, Cantharellus), οι οποίοι παρέχουν τις ενδιαφέρουσες επιστροφές στον 

αγροτικό πληθυσµό. Με το να λάβουµε υπόψη αυτούς τους παράγοντες, θα είµαστε σε θέση 

να αποτρέψουµε τις δασικές πυρκαγιές και να επιτρέψουµε τη µελλοντική χρήση των πόρων 

που συνδέονται µε τα δέντρα κάστανων προστατεύοντας τα. 

Η διανοµή εδάφους (µικρές µετοχές) καθιστά τη µηχανοποίηση της αγροτικής 

εργασίας αδύνατη. Οι καλλιεργητές δέντρων κάστανων πρέπει να ενωθούν και να κάνουν 

µεγαλύτερες φυτείες προκειµένου να εργαστούν σε µεγαλύτερες επιφάνειες και να κάνουν τη 

µηχανοποίηση κερδοφόρα.  

Έλλειψη συγκεκριµένης κατάρτισης στην αποτελεσµατική και επαρκή 

φυτοϋγειονοµική διαχείριση 

Υπάρχουν διάφορα διεθνικά ευρωπαϊκά προγράµµατα που σκοπεύουν να συντηρήσουν 

τα δάση και να διαχειριστούν τη βιώσιµη εκµετάλλευσή τους. 

 Η συνεργασία είναι σηµαντική, γιατί επιτρέπει την ανταλλαγή των εµπειριών και για 

µια κοινή προσέγγιση στα ίδια προβλήµατα, προκειµένου να βρεθούν οι κοινές λύσεις που 

µπορούν να ισχύσουν σε όλες τις περιοχές της ΕΕ. Αυτά τα προγράµµατα δείχνουν ότι τα 

δάση µπορούν να παρέχουν πολλά οφέλη πέρα από την άµεση εκµετάλλευση, δεδοµένου ότι 

είναι τα καλύτερα πλαίσια για ορισµένες αναδυόµενες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, 

όπως κυνήγι ή αλιεία, καθώς επίσης  πεζοπορίες, και άλλους υπαίθριους αθλητισµούς που 

αποτελούνται στον πράσινο τουρισµό, τον πολιτιστικό τουρισµό και το χαµηλό τουρισµό. 
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Υπάρχουν δύο αξιοσηµείωτα  προγράµµατα που σχετίζονται µε τα κάστανα 

FOREST and "III-MILENIO":  

Αυτά τα δύο προγράµµατα εξετάζουν τα κάστανα ως όργανο για την αγροτική 

ανάπτυξη σε δύο διαφορετικά στάδια. Ένα διδακτικό σχέδιο για τους καλλιεργητές κάστανων 

και ένας καλός οδηγός πρακτικών παρήχθησαν για το στόχο αυτών των προγραµµάτων. Τα 

αποτελέσµατα διαδόθηκαν επιτυχώς σε πολλούς τοµείς.  

Αυτή τη στιγµή, αρκετά χρόνια αφού τελείωσαν αυτά τα δύο προγράµµατα, τα 

αποτελέσµατα επικρατούν ακόµα και τα προϊόντα χρησιµοποιούνται για να εκπαιδεύσουν 

τους επαγγελµατικούς καλλιεργητές δέντρων κάστανων σε διάφορες χώρες µέλη της ΕΕ. 

Αυτός ο τύπος πρωτοβουλιών κατάρτισης έχει ενθαρρύνει την απασχόληση και την 

αυτοαπασχόληση στον τοµέα της ανάπτυξης δέντρων κάστανων 

 

2. - ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ 

 2.1. - Τρέχουσα κατάσταση και αντίκτυπος του πόρου.  

Τα δέντρα κάστανων µπορούν να θεωρηθούν ως ζωτικής σηµασίας ενδογενής πόρος σε 

ορισµένες περιοχές.  

Υπάρχει µια τάση να γίνει µια βιώσιµη χρήση του περιβάλλοντος ως όργανο για την 

αγροτική ανάπτυξη, λαµβάνοντας υπόψη τα προβλήµατα που επέρχονται από την 

εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών και της γεωργίας που προκαλούνται από τους 

διαφορετικούς κοινωνικούς και οικονοµικούς παράγοντες.Μερικές παραδόσεις αναβιώνονται. 

Αυτές οι παραδόσεις, µαζί µε τις νέες επιστηµονικές γνώσεις και την εµπειρία, επιτρέπουν τη 

συντήρηση του αγροτικού πλαισίου, µε όλα τα οφέλη που αυτό υπονοεί.  

Σε γενικές γραµµές, θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι καµία καθορισµένη και εν  

στρατηγική που περιλαµβάνει την αξιοποίηση και τη δυνατότητα των κάστανων δεν έχει 

επινοηθεί ακόµα. Επιπλέον, πρέπει να σηµειώσουµε τις ζηµίες που προκαλούνται από τις 

δασικές πυρκαγιές λόγω της εισβολής χαµόκλαδου σε µερικές παραµεληµένες περιοχές, 
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καθώς επίσης και εκείνων που προκαλούνται από τις ασθένειες. Ένα υγιές πρόγραµµα 

εργασίας θα ήταν ικανό να αναστρέψει αυτήν την κατάσταση στο µέλλον. 

2.1.1. - Ανάλυση Μελέτης  

Οι αναλύσεις µελέτης είναι χρήσιµες να καθορίσουν την πραγµατική κατάσταση του 

πόρου και να βρούν τις επαρκείς λύσεις. 

 Αυτή η ανάλυση εστιάζεται κυρίως στην ποικιλία καστάνων που αποδίδει καρπούς, 

δεδοµένου ότι είναι πιό ικανά να παρέχουν τις βραχυπρόθεσµες επιστροφές 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ: 

 - Σηµαντική απώλεια πληθυσµών 

- Μικρή οικονοµική διαφοροποίηση  

- Αδυναµία να προσαρµοστεί στις αλλαγές που πραγµατοποιούνται στις αγροτικές 

περιοχές. 

 - Έλλειψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών στον τοµέα της επεξεργασίας καστάνων. 

 - Δυσκολίες στην επαγγελµατικοποίηση των αγροτικών οικονοµικών δραστηριοτήτων ως 

ανάπτυξη δέντρων καστάνων. 

 - Ανεπαρκής χρήση των φυσικών πόρων  και έλλειψη των πόρων που απαιτούνται για την 

επεξεργασία των προϊόντων τους.  

- Έλλειψη ποικιλοµορφίας, ως συνέπεια των λανθασµένων τεχνικών που χρησιµοποιούνται 

ΑΠΕΙΛΕΣ: 

 - Η καθυστέρηση στα εναλλακτικά όργανα ανάπτυξης για να διαχειριστεί ολόκληρη 

τη διαδικασία των κάστανων παραγωγής, επεξεργασίας και µάρκετινγκ. 

 - Ανεπαρκής ανάπτυξη των δικτύων των ενώσεων και ενός σχεδίου υποστήριξης 

που ενθαρρύνει την παραγωγή και τη διευθυντική ικανότητα και ενθαρρύνει τη νέα 

ανάπτυξη και τις επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες στο τοπικό επίπεδο. 

 - Η προσφορά κατάρτισης δεν καλύπτει τις ανάγκες των αγροτικών περιοχών  
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- Όχι αρκετή έµφαση γίνεται στην εφαρµογή των ποιοτικών προτύπων στα 

αγροδιατροφικά, περιβαλλοντικά και προϊόντα τουριστών (δεν υπάρχει κανένας 

προσδιορισµός προέλευσης για τα υψηλής ποιότητας, αυτοώµονα κάστανα 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ:  

- Υπάρχουν πολύ καλά αγροδιατροφικά προϊόντα µε µια προστιθέµενη αξία 

(κάστανα και η αγροδιατροφική βιοµηχανία που συνδέεται µε αυτά). , 

- Υπάρχει µια σηµαντική ιστορική, πολιτιστική και φυσική κληρονοµιά µε µια 

µεγάλη δυνατότητα για τον τουρισµό.  

- Η αυξανόµενη διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που επέρχονται 

από βιώσιµη εκµετάλλευση των ενδογενών πόρων είναι υποχρεωµένη να δηµιουργήσει 

θέσεις απασχόλησης και να βελτιώσει το τοπικό επίπεδο οικονοµικής κατάστασης.  

- Η οργάνωση των κοινωνικών εταίρων χάρι στις τοπικές οµάδες δράσης σκόπευε να 

προωθήσει τις τοπικές επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ:  

- Ανάπτυξη δέντρων κάστανων ως το κλειδί του αγροδιατροφικού τοµέα και που 

ενθαρρύνονται µε την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των παραγόµενων προϊόντων  

- Υποστήριξη των δυνατοτήτων του αγροτικού τουρισµού προκειµένου να 

κοινοποιηθούν τα τοπικά προϊόντα, και ωθώντας το φυσικό βιότοπο των δέντρων 

κάστανων µε την παραγωγή των αφισών, των φυλλάδιων και άλλου πληροφοριακού υλικού.  

- Υποστήριξη της επαρκής διαχείρισης εκείνων των οικοσυστηµάτων που έχουν 

συνδεθεί µε το άτοµο, και που υποβάλλονται προς το παρόν σε πολλά προβλήµατα, 

δεδοµένου ότι συµβαίνει δέντρων κάστανων.  

- Μεταφορά και εφαρµογή νέων τεχνολογιών,.  

- Η δηµιουργία ενός κέντρου ερµηνείας κάστανων, που θα µπορούσε να είναι η 

αφετηρία για πολλές πρωτοβουλίες   
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Ο τουρισµός ως κοινωνική δραστηριότητα αυξάνεται συνεχώς, και στρέφεται όλο και 

περισσότερο στις δραστηριότητες σχετικές µε τους φυσικούς και τοπικούς πόρους, ο 

αποκαλούµενος αγροτικός τουρισµός. Τα τοπία, οι φυσικές τιµές, τα ζωικά και φυτικά είδη 

και τα νέα χόµπι είναι τα κύρια στοιχεία που επιδιώκονται από τους αγροτικούς τουρίστες.  

Η επιλογή κάστανου έχει γίνει πολύ δηµοφιλής σε πολλές ευρωπαϊκές και ασιατικές 

χώρες, και ο αριθµός ανθρώπων που αναµιγνύεται στον τοµέα των δέντρων κάστανων 

ψάχνοντας µια οικονοµική επιστροφή αυξάνεται.  

Η ανάλυση Μελέτης δείχνει ότι υπάρχει ένα δίκτυο επιπέδου ΕΕ που γίνεται αρκετά 

σηµαντικό και που συλλέγει µια ποικίλη σειρά των ανθρώπων και του οργάνου γύρω από τα 

δέντρα κάστανων και της δασονοµίας: παραγωγοί, συνεταιρισµοί πωλήσεων και βιοµηχανίες 

που συµµετέχουν στη συντήρηση, την επεξεργασία και το µάρκετινγκ. 

 Μπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι, προκειµένου να ρυθµιστεί αυτός ο 

πόρος µε έναν βιώσιµο τρόπο, υπάρχει µια ανάγκη για τους εµπειρογνώµονες µε τη 

συγκεκριµένη κατάρτιση , ποιοι είναι υποχρεωµένοι να διαβιβάσουν τη γνώση τους µε έναν 

εκπαιδευτικό τρόπο, και να πραγµατοποιηθούν οι εκστρατείες διάδοσης και πληροφόρησης 

µαζί µε τις αρχές που συµµετέχουν στη δασονοµία 

 

2.1.2. Κοινωνικά, οικονοµικά και δοµικά προβλήµατα στην περιοχή  

Η οικονοµική διαφοροποίηση στις περιοχές που συνδέονται µε τα δέντρα κάστανων θα 

επέτρεπε τη βιώσιµη εκµετάλλευση των αναξιοποίητων πόρων ως δέντρα κάστανων και 

άλλων σχετικών πόρων , µούρα και µελισσοκοµία.  

Τα κύρια προβλήµατα του πόρου σχετίζονται µε το γενικό φυτοϋγειονοµικό όρο του. 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι αυτό το είδος δέντρων ερηµώνεται από την ασθένεια και τη 

σήψη µελανιού κάστανων. Αυτές οι δύο ασθένειες είναι αρµόδιες για τη βραχυπρόθεσµη 

πτώση παραγωγής 
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2.1.3. Έλλειψη υποδοµών συντήρησης και επεξεργασίας στις περιοχές παραγωγών.  

Η επεξεργασία των κάστανων επεκτείνει τις περιόδους εργασίας και βοηθά τη 

διαφοροποίηση της παραγωγής.Αυτά τα επεξεργασµένα προϊόντα έχουν την προστιθέµενη 

αξία στο να δηµιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. 

 Μερικά από αυτά τα παραγόµενα   προϊόντα καστάνων εκτιµώνται ήδη: κάστανα που 

κονσερβοποιούνται µε το  χυµό τους, ξηρά κάστανα, vacuum-packed κάστανα και παγωµένα 

κάστανα. Αυτά τα προϊόντα ενθαρρύνουν άλλους για να χρησιµοποιήσουν αυτές τις 

διαδικασίες προκειµένου να διαφοροποιηθεί η παραγωγή. 

 Αυτή τη στιγµή αυτά τα προϊόντα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία τοπικά, αλλά 

µακριά από τις περιοχές παραγωγών. Στο µέλλον πρέπει να είναι δυνατό να υποβληθεί σε 

επεξεργασία η παραγωγή τοπικά.   

 

2.1.4. Μάρκετινγκ των καστάνων.  

ΠΑΡΟΝ  

Υπάρχει µια έλλειψη συνεταιρισµών και ενώσεων που τυποποιούν τον τύπο, το 

µέγεθος και την ποιότητα των καστάνων προκειµένου να ωθηθεί η επεξεργασία καστάνων 

και να ολοκληρωθεί ο κύκλος παραγωγής τοπικά. Σήµερα ο τοµέας περνά από πολλές 

δυσκολίες 

Μερικά από τα προβλήµατα του τοµέα είναι: 

  Είναι ένας διαιρεµένος τοµέας. 

 Μικρής κλίµακας µονάδες παραγωγής... 

 Η µεµονωµένη παραγωγή δεν είναι επαρκής για να έχει πρόσβαση στην αγορά 

χωριστά  . 

 Υπάρχει µια έλλειψη συνοχής µεταξύ των παραγωγών. 

 Δεν υπάρχει καµία βιοµηχανία επεξεργασίας   
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  Υπάρχει µια έλλειψη συγκεκριµένης γνώσης τεχνικών συντήρησης και µια 

έλλειψη εγκαταστάσεων. 

 Οι µεσάζοντες ελέγχουν την αγορά. 

 Το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής εξάγεται. 

  Δεν υπάρχουν κανένα πρότυπο προϊόντων 

  

Το µάρκετινγκ των καστάνων ελέγχεται από τους µεσάζοντες που πωλούν το προϊόν 

στους χονδρεµπόρους που µε τη σειρά τους το πωλούν στις βιοµηχανίες επεξεργασίας ή τους 

εµπορεύονται άµεσα. 

 Οι τιµές καθορίζονται από τους µεσάζοντες και κυµαίνονται αρκετά κατά τη διάρκεια 

της εποχής, ανάλογα µε την παραγωγή και τις ανάγκες της βιοµηχανίας. 

 Σε γενικούς τοµείς, οι τιµές είναι αρκετά αυθαίρετες και οι παραγωγοί δεν έχουν καµία 

δύναµη λήψης απόφασης.  Οι µεσάζοντες αλλάζουν επίσης από τον ένα χρόνο στον άλλο, το 

οποίο επηρεάζει τον τελικό προορισµό της παραγωγής 

ΜΕΛΛΟΝ 

Η έλλειψη του προϊόντος, µαζί µε την αυξανόµενη ζήτηση, ειδικά των επεξεργασµένων 

προϊόντων, αυξάνει τις δυνατότητες µάρκετινγκ των καστάνων. Η δηµιουργία των µικρών 

τοπικών βιοµηχανιών επεξεργασίας πρέπει να ενθαρρυνθεί. Αυτές οι βιοµηχανίες θα 

παρείχαν µια προστιθέµενη αξία στο προϊόν, το οποίο θα πωλούταν στους πιό κερδοφόρους 

όρους. 

 Το προϊόν παρέχεται κανονικά στους διανοµείς, τα εστιατόρια, τα γαστρονοµικά 

καταστήµατα τροφίµων κ.λπ., αλλά µόνο στο τοπικό και εθνικό πεδίο. 

 Η αγορά στόχων κάλλιστα δεν καθορίζεται προς το παρόν, αλλά µε τη διάβαση του 

χρόνου αυτό θα αλλάξει και οι παραγωγοί θα εστιαστούν στις πιό κατάλληλες αγορές. 

Παραδοσιακά, δεν υπάρχει καµία τοπική κατανάλωση. Αυτό το πρόβληµα µπορεί 

να λυθεί µε τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης (γιορτές καστάνων, τα αποκαλούµενα 
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«magostos», σχολικές δραστηριότητες, συνεδριάσεις µε τους αντιπροσώπους της βιοµηχανίας 

κ.λπ. εστιατορίων) και τις διαφηµιστικές εκστρατείες (φυλλάδια, αυτοκόλλητες ετικέττες, 

αφίσες κ.λπ.). 

 Αυτές οι πρωτοβουλίες θα παρείχαν τις πληροφορίες για την ποιότητα και τα 

συστατικά των καστάνων µε έναν βιώσιµο τρόπο, αποφεύγοντας τα συνθετικά χηµικά 

προϊόντα ως φυτοφάρµακα και ζιζανιοκτόνα. Κατά συνέπεια, πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρήση 

των φυσικών καστάνων στα χαρακτηριστικά πιάτα και τα καταναλωτικά παραγόµενα 

προϊόντα  

Οι τοπικές αγορές πρέπει να είναι µεταξύ των κύριων στόχων. Οι τοπικές αγορές επιτρέπουν 

τα χαµηλότερα έξοδα µεταφοράς. Επιπλέον, είναι ευκολότερο να είναι γνωστές και να 

επηρεαστούν οι καταναλωτές, καθώς τα προϊόντα µπορούν να διαφηµιστούν εύκολα.    

Πρέπει να πείσουµε τους χρήστες ότι δεν είναι ένα εποχιακό προϊόν που µπορεί µόνο να 

χρησιµοποιηθεί σε ορισµένους χρόνους του έτους 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

 Θα εστιάσουµε αρχικά στην εγχώρια αγορά και την τρέχουσα κατάστασή της. Σήµερα, 

τα κάστανα δεν είναι τόσο εκτιµηµένα όσο πρέπει σε εθνικό, περιφερειακό  επίπεδο, όχι 

ακόµη και στις περιοχές παραγωγών. Θεωρείται ως εποχιακό προϊόν µόνο διαθέσιµο σε µια 

ορισµένη εποχή του έτους. Τα κάστανα δεν είναι πολύ καλά – γνωστά από τους καταναλωτές 

που δεν ζουν στις περιοχές παραγωγών.  

Η διάκριση προϊόντων είναι απαραίτητη προκειµένου να τα εµπορευτούν επιτυχώς: 

περιοχή παραγωγών, κανένα χρησιµοποιούµενο χηµικό προϊόν… κ.λπ. Όλα αυτά τα 

ζητήµατα το καθιστούν απαραίτητο για να έχουν µια στρατηγική εργασίας εξετάζοντας κάθε 

πρόβληµα προκειµένου να ωθηθεί χωριστά αυτό το ενδογενές προϊόν. Το προϊόν µπορεί να 

γίνει κατανοητό χωριστά ή ως τµήµα µιας οµάδας προϊόντων µε τη δυνατότητα δηµιουργιών 

θέσεων απασχόλησης. Αυτές οι πρωτοβουλίες θα µπορούσαν να είναι η λύση για πολλά 

χωριά που µπορούν να εξαφανιστούν λόγω της έλλειψης οικονοµικών πόρων.  
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Προκειµένου να ανταγωνιστεί στην εγχώρια αγορά και να υπερνικηθούν όλα τα 

εµπόδια, είναι σηµαντικό να γνωρίζει τα υπάρχοντα προβλήµατα. Αυτά τα εµπόδια δεν 

πρέπει να παρακωλύσουν την ανάπτυξη της δραστηριότητας 
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Η ξένη αγορά παίρνει το µεγαλύτερο µέρος του προϊόντος, το οποίο ταξινοµείται 

κανονικά από τα µεγέθη και την ποιότητα. Οι κύριοι προορισµοί της παραγωγής είναι νέες 

αγορές και η βιοµηχανία επεξεργασίας. Η σύνδεση µεταξύ της παραγωγής και της αγοράς 

είναι κανονικά ένας µεσάζων που είναι σε θέση να πωλήσει τα κάστανα µεγάλων ποσών που 

αποκτιούνται σε πολλές διαφορετικές θέσεις. Κατά συνέπεια, τα κάστανα είναι ετερογενή και 

δεν έχουν ταξινοµηθεί προηγουµένως. 

 Μόνο οι συνεταιρισµοί είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στις ξένες αγορές και τις 

βιοµηχανίες επεξεργασίας άµεσα, υπό τον όρο ότι έχουν τα απαραίτητα ποσά του προϊόντος. 

Οι συνεταιρισµοί είναι υποχρεωµένοι να γίνουν µεσάζοντες, οι οποίοι δεν θα ωφελούσαν τον 

τοµέα 

���������� �������� ������ 

Όχι παραδοσιακά χρησιµοποιηµένα ����� �������� �������� ������ 

Ποιοτικά πρότυπα 
πρέπει να καθοριστούν ������� ������ 

Ικανότητα να ανταγωνιστεί 
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Αυτοί οι συνεταιρισµοί πρέπει να εργαστούν µε τα διακριτικά προϊόντα, πιθανότερα να 

γίνουν δηµοφιλείς στις αγορές. Προκειµένου να κάνουν έτσι, οι παραγωγοί πρέπει να 

συµφωνήσουν σχετικά µε τα πρότυπα προϊόντων. Να αγοράσουν τα κάστανα από κάπου 

αλλού και να τα πωλήσουν ως δικά τους είναι ένα µεγάλο λάθος. Αυτή η στρατηγική έχει  

µακροπρόθεσµες αρνητικές συνέπειες.Ο έλεγχος της αγοράς είναι σηµαντικός κατά πώληση 

του προϊόντος.  

Οι τοπικές αγορές ελέγχονται εύκολα, δεδοµένου ότι οι παραγωγοί ξέρουν τον τύπο 

καταναλωτών που αγοράζουν τα προϊόντα τους. Είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν οι ξένες 

αγορές ακόµα κι αν οι παραγωγοί πωλούν άµεσα στην αγορά, και ουσιαστικά αδύνατο εάν 

πωλούν τα 

ακατέργαστα ή επεξεργασµένα προϊόντα σε άλλες βιοµηχανίες 
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 Προϊόν µεγάλων ποσοτήτων 

Όχι έλεγχος των αγορών στόχων 

 Ανάγκη για τους µεσάζοντες 

 Καλύτερες τιµές αλλά και περισσότερες δαπάνες 

�������� ������ 



 

 

151 

 

                                                       Δουλεύοντας σ ένα πειραµατικό φυτώριο.  

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Τα διεθνικά προγράµµατα συνεργασίας έχουν διαδραµατίσει έναν σηµαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη του πόρου, και έχουν ασκήσει µεγάλη επίδραση. Τα αναπτυξιακά έργα που 

εξετάζουν αυτόν τον τοµέα θα χαλάρωναν την έννοιά τους εάν δεν είχαν µια διεθνική 

διάσταση ικανή να διευθύνει τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης στην ίδια κατεύθυνση σε 

διαφορετικά εδάφη. Αυτές οι πρωτοβουλίες συµβάλλουν για να ενισχύσουν τις 

διασυνοριακές επαφές µεταξύ των επιχειρήσεων, των οµάδων και των κοινωνικών εταίρων. 

 Τα προγράµµατα "FOREST" AND "III-MILENIO" έχουν έναν µεγάλο αντίκτυπο στις 

συµµετέχουσες χώρες, και στην περίοδο της εκτέλεσης και κατόπιν: Πορτογαλία, Ιταλία, 

Ελλάδα, Ισπανία και Γαλλία.  

Μερικές από αυτές τις επιδράσεις περιγράφονται κατωτέρω:  

α) Συνεργασία µεταξύ των οντοτήτων των χωρών που συµµετέχουν, και που 

στοχεύει να εγκαταστήσει  στενότερους και ανθεκτικούς δεσµούς που επιτρέπουν   να 
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πραγµατοποιήσουν κοινές δραστηριότητες: τεχνολογία ανταλλαγής και συµβουλευτική 

τεχνική, προώθηση των προιόντων τους κ.λπ 

β) Συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, των κοινωνικών οµάδων δράσης, των 

τοπικών οργάνων, των ενώσεων, των δικαιούχων και των συνδικάτων που συµµετείχαν στο 

πρόγραµµα και τις δραστηριότητες σχετικά µε την εκστρατεία ευαισθητοποίησης και διάδοση 

των αποτελεσµάτων σε όλα τα εδάφη που καλύφθηκαν από το πρόγραµµα. 

 γ) Οι οντότητες που περιλαµβάνονται έχουν συνεχίσει τη συνεργασία τους µετά το 

τέλος των προγραµµάτων. Έχουν επινοήσει  νέα εργαλεία εργασίας και έχουν λειτουργήσει 

στα πειραµατικά κέντρα (πειραµατικές επιχειρήσεις, καλλιέργεια και επεξεργασία των 

προϊόντων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας).  

 Σε µερικές περιοχές, η δηµοσίευση των βιβλίων «: Κάστανα χειρωνακτικός και 

διδακτικός οδηγός» έχει κάνει τις τοπικές αρχές να πραγµατοποιήσουν συγκεκριµένες 

πρωτοβουλίες ώστε να βελτιωθούν οι φυτοϋγειονοµικοί όροι των δέντρων κάστανων 

Οι σειρές µαθηµάτων για τη διαχείριση δέντρων κάστανων έχουν ασκήσει µεγάλη 

επίδραση µεταξύ των καλλιεργητών δέντρων κάστανων.  

Τα πληροφοριακά σεµινάρια που οργανώνονται έχουν απευθυνθεί σε ανθρώπους που 

συνδέονται µε τα δέντρα δασονοµίας και κάστανων. Οι κύριες οµάδες-στόχοι είναι 

υπάλληλοι επιχειρήσεων δασονοµίας, καλλιεργητές δέντρων κάστανων, οικολόγοι και το 

ευρύ κοινό.  

Αυτές οι δραστηριότητες έχουν παράσχει πιό αναλυτικές πληροφορίες για τα δέντρα 

κάστανων και τους σχετικούς φυσικούς πόρους που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως όργανο 

για την αγροτική ανάπτυξη.  

Επιπλέον, αυτά τα κέντρα διεξάγουν µια έρευνα για τη χρήση των mycorrhizae. 

Διάφοροι συνεταιρισµοί κάστανων και ενώσεις των καλλιεργητών δέντρων κάστανων έχουν 

δηµιουργηθεί. Αυτές οι οντότητες προωθούν το µάρκετινγκ των κάστανων χωρίς 

οποιουσδήποτε µεσάζοντες και παίρνουν τις καλύτερες τιµές. 
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 Οι µικρές βιοµηχανίες επεξεργασίας έχουν προωθηθεί. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν 

αρχίσει την εργασία µε τα κάστανα και έπειτα έχουν περιλάβει άλλα φυσικά προϊόντα στην 

παραγωγή τους 

δ) Ειδικές πειραµατικές φυτείες.  

Οι φυτοϋγειονοµικοί όροι των δέντρων καστάνων ανησυχούν τους καλλιεργητές 

δέντρων κάστανων και τους επαγγελµατίες δασονοµίας και τις αρχές, ειδικά για την ασθένεια 

µελανιού και τη σήψη κάστανων. 

Αυτή η κατάσταση το έχει καταστήσει απαραίτητο να ιδρύσει τις πειραµατικές   φυτείες 

δέντρων κάστανων.  

Αυτά τα πειραµατικά πρότυπα κέντρα έχουν λάβει διάφορες ενέργειες για να παλέψουν 

αυτές τις ασθένειες, µε τις συνεισφορές των ερευνητικών οµάδων διαφορετικών χωρών.  

Αν και πρόκειται πάρα πολύ σύντοµα να ξέρει τα αποτελέσµατα, ένα πολύ ελπιδοφόρο 

σύστηµα ελέγχου σήψης έχει αναπτυχθεί που αποτελείται από τη χρησιµοποίηση των 

hypovirulent πιέσεων.  

Τα αποτελέσµατα των ενεργειών που λαµβάνονται για να παλεψουν την ασθένεια 

µελανιού είναι πολύ πιό αργά. Εντούτοις, τα πρώτα αποτελέσµατα µιας πειραµατικής 

επεξεργασίας είναι ενθαρρυντικά 

Ο αντίκτυπος αυτών των πειραµατικών φυτειών είναι βασισµένος και στο αποτέλεσµα των 

επεξεργασιών και στον αριθµό ανθρώπων που τα επισκέπτονται και συµµετέχουν στις 

δραστηριότητες επίδειξης.  

Αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν µια πολύ καλή  επιρροή στην παραγωγή. Εποµένως, η 

οικονοµική κατάσταση πολλών ανθρώπων µπορεί να βελτιωθεί κατά συνέπεια. Αυτές οι 

πρωτοβουλίες έχουν παραγάγει νέες θέσεις σε όλους τους διαφορετικούς τοµείς της 

δραστηριότητας που καλύπτονται από τα προγράµµατα, αν και σε µερικές περιπτώσεις αυτό 

είναι δύσκολο να µετρηθεί 
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3. - ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΩΣ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ  

3.1. - Δυνατότητες και όροι που απαιτούνται για την ανάπτυξη.  

Τα κάστανα µπορούν να θεωρηθούν ως όργανο για την αγροτική ανάπτυξη, δεδοµένου ότι 

είναι ένας ενδογενής πόρος µε πολύ ελπιδοφόρα χαρακτηριστικά. Αυτή η νέα ιδέα απαιτεί τις 

αλλαγές στη διαχείριση του πόρου.  

Πρέπει επίσης να σηµειώσουµε ότι, λαµβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση του 

πόρου, κάποιος χρόνος θα απαιτηθεί πρίν είναι για να µετασχηµατίσει πλήρως σε µια 

οικονοµικά κερδοφόρα δραστηριότητα που ενισχύει τις πολιτιστικές και εθνογραφικές αξίες. 

Η χρονική περίοδος που απαιτείται εξαρτάται από την αφετηρία και από τις πολιτικές που 

οργανώνονται για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο. 
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Το ανωτέρω διάγραµµα περιγράφει τη διαδικασία που πρέπει να πραγµατοποιηθεί για 

τα δέντρα κάστανων για να γίνει ένα όργανο για την αγροτική ανάπτυξη.  
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Αυτές οι ενέργειες προορίζονται να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής του αγροτικού 

πληθυσµού και να αποτρέψουν την κλίση από το έδαφος που προκαλείται από την έλλειψη 

ευκαιριών. Σε γενικούς γραµµές, η ποιότητα της ζωής γίνεται κατανοητή για να στηριχτεί σε 

τρεις κύριους στυλοβάτες:  

• Εισόδηµα  

• Όροι ζωής και εργασίας.  

• Η περιβαλλοντική ποιότητα.  

Η επιρροή κάθε µια από αυτές τις πτυχές ποικίλλει ανάλογα µε τον τόπο και χρόνο. 

 Όταν οι πρώτες ανάγκες του πληθυσµού καλύπτονται, το εισόδηµα γίνεται 

δευτεροβάθµιο όπως συγκρίνεται µε τις άλλες δύο παραµέτρους. Εποµένως, εκείνες οι 

δραστηριότητες που εστιάζουν σε έναν ή περισσότερους από αυτούς τους στυλοβάτες έχουν 

τις µεγαλύτερες πιθανότητες να πετύχουν 

Πρέπει να καταλάβουµε την τοπική ανάπτυξη ως σφαιρική δράση που στοχεύει να 

κινητοποιήσει όλους εκείνους που έχουν σχέση προκειµένου να επιτευχθούν η αξιοποίηση 

της εργασίας και οι πόροι µιας δεδοµένης περιοχής. Προκειµένου να κάνει έτσι, πρέπει να 

υπάρξει ένας διάλογος µε τους κτήτορες απόφασης στις πολιτικές, οικονοµικές και 

κοινωνικές σφαίρες.  

Ένα σηµαντικό στάδιο κατά το προγραµµατισµό µιας τοπικής στρατηγικής 

ανάπτυξης είναι ο προσδιορισµός, η αξιοποίηση και η χρήση των υπαρχόντων ενδογενών 

πόρων όπως τα δέντρα κάστανων 

Οι δασικοί ιδιοκτήτες, οι διευθυντές και οι ερευνητές αρχίζουν να συνειδητοποιούν πώς 

η σηµαντική δασική διαχείριση είναι, λαµβάνοντας υπόψη το αναδυόµενο ενδιαφέρον για τα 

προϊόντα δασονοµίας. Λόγω της σηµασίας τους για το τοπίο και της κοινωνικής και 

οικονοµικής δοµής πολλών αγροτικών περιοχών, όλες οι δραστηριότητες σχετικές µε τις 

φέρουσες ποικιλίες φρούτων καστάνων συνδέονται όλο και περισσότερο στην αγροτική 

ανάπτυξη.  
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Η ανάπτυξη δέντρων κάστανων περιλαµβάνει άλλες δραστηριότητες που ωθούν την 

οικονοµία και την επιχειρηµατική δραστηριότητα σε πολλά χωριά: κέντρα ερµηνείας δέντρων 

κάστανων, εθνογραφικά µουσεία, γαστρονοµία, παραγωγή   τοπικών προϊόντων… κ.λπ.  

Η εκµετάλλευση των φερόντων δέντρων κάστανων φρούτων πρέπει να ρυθµιστεί έτσι 

ώστε οι συµπράξεις  να µπορούν να δηµιουργηθούν. 

Αυτές οι δραστηριότητες σχετικές µε τα δέντρα καστάνων ωθούν στην αγροτική 

ανάπτυξη εάν προωθούν τη βιώσιµη εκµετάλλευση των πόρων, µια καλύτερη διανοµή 

εδάφους, καθώς επίσης και άλλες δραστηριότητες σχετικές µε τα δέντρα καστάνων, 

συντηρώντας την τοπική ταυτότητα και τον πολιτισµό. 

 Αυτή η προσέγγιση στην εκµετάλλευση δέντρων κάστανων επιτρέπει: 

  

Καλύτερη ποιότητα της ζωής στις αγροτικές κοινότητες. 

 Η συντήρηση και η βιώσιµη διαχείριση των πόρων δασονοµίας. 

  Η αξιοποίηση των προϊόντων από τα χωριά παραγωγών και τις κοντινές περιοχές 

 Η προώθηση άλλων τοπικών προϊόντων. 

 Η βελτίωση του τοπικού επιχειρησιακού τοµέα. 

 Τεχνικές κατάρτισης και επαγγελµατικοποίησης από εκείνους που δουλεύουν µε τα 

δέντρα καστάνων. 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ. 

 Από αυτή την άποψη, η σηµαντικότερη πτυχή είναι η φυτοϋγειονοµική προσοχή, 

δεδοµένου ότι οι υπάρχοντες κακοί φυτοϋγειονοµικοί όροι ασκούν αρνητική επίδραση µε 

σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες. 

 

Οι ακόλουθες πτυχές πρέπει να δώσουν προσοχή σε : 

 Αύξηση παραγωγής ώστε να εφοδιαστούν οι αγορές. 
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 Χρήση επαρκών µεθόδων καλλιέργειας. 

 Βελτίωση της παραγωγικότητας µε τη χρησιµοποίηση των φιλικών προς το 

περιβάλλον µεθόδων καλλιέργειας (που αποφεύγουν τα φυτοφάρµακα, τα 

ζιζανιοκτόνα κ.λπ.). 

  

 Φυτοϋγειονοµικός έλεγχος για να αποτρέψει την ασθένεια του µελανιού   που είναι 

επιβλαβείς για τα κάστανα.   

 Χρήση των νέων µηχανικών µεθόδων συγκοµιδής  

 

  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΤΟΠΟΥ  

Οι καλές πρακτικές πρέπει να παρατηρηθούν κατά τη συνεργασία µε τα φυτώρια 

προκειµένου να υπάρξουν οι σταθερές παραγωγές συντηρώντας τα χαρακτηριστικά του 

βιότοπου. Για παράδειγµα, το χαµόκλαδο γύρω από τα δέντρα πρέπει να ελεγχθεί, δεδοµένου 

ότι έχει αρνητικά αποτελέσµατα στην παραγωγή κάστανων. Επιπλέον, τα phytocides που 

χρησιµοποιούνται για να ελέγξουν το χαµόκλαδο στα δάση είναι πολύ επιβλαβή, δεδοµένου 

ότι επιτίθενται στην ξύλινη βλάστηση και αποδυναµώνουν τα δέντρα κάστανων. Η 

χρησιµοποίηση των µεθόδων καλλιέργειας που αποτρέπουν την ανάπτυξη των 

φυτοϋγειονοµικών ασθενειών είναι ενδεδειγµένη 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ.  

Η συντήρηση της βιοποικιλότητας είναι η συντήρηση των ζωικών και φυτικών ειδών που 

συνδέονται µε τα δέντρα κάστανων και που συµβάλλουν στις φυσικές τιµές αυτών των 

οικοσυστηµάτων. Εκείνα τα είδη που έχουν κίνδυνο  εξάλειψης πρέπει να περιληφθούν σε 

έναν κατάλογο προκειµένου να προστατευθούν από την υπερβολική πίεση 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
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 Η ανάπτυξη δέντρων καστάνων είναι υποχρεωµένη να δηµιουργήσει ένα µικρό δίκτυο 

επιχειρήσεων επεξεργασίας που βελτιώνουν την τοπική οικονοµία και δηµιουργούν  θέσεις 

απασχόλησης. Κατά συνέπεια, οι αγροτικές περιοχές µπορούν να γίνουν δυναµικότερες και 

να επιτρέψουν στους νέους για να µείνουν σε αυτές.  

Οι δηµόσιες υπηρεσίες πρέπει να υποστηρίξουν αυτές τις διαδικασίες από το να 

καθιερώσουν πολιτικές που περιορίζουν τη µεγάλη γραφική εργασία που συνεπάγεται στη 

δηµιουργία των µικρών βιοµηχανιών επεξεργασίας και στην επέκταση και τη βελτίωση των 

φυτειών δέντρων κάστανων.  

Στους επιχειρηµατίες πρέπει να δοθούν οι απαραίτητες συµβουλές για να πάρουν 

περισσότερες πληροφορίες και να λύσουν τα προβλήµατα που µπορούν να έχουν µε την 

καλλιέργεια, την παραγωγή, την επεξεργασία και την πώληση των κάστανων. 

 Οι καλλιεργητές δέντρων κάστανων πρέπει να λάβουν µια ικανοποιητική ποιότητα της 

ζωής συγκρίσιµη µε αυτήν που παρέχεται από άλλες αγροτικές δραστηριότητες 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ. 

Αυτός ο τοµέας χρειάζεται ειδικά επιµορφωτικά προγράµµατα που παρέχουν τα 

επαγγελµατικά προσόντα προκειµένου να λυθούν τα υπάρχοντα προβλήµατα και να 

βελτιωθούν οι όροι εργασίας. Αυτή τη στιγµή, οι άνθρωποι που συµµετέχουν στις σχετικές 

δραστηριότητες µε τα δέντρα κάστανων δεν είναι εµπειρογνώµονες στον τοµέα. Οι ντεµοντέ 

µέθοδοι που περνούν από γενεά σε γενεά είναι ακόµα σε λειτουργία. Εδώ βρίσκεται η 

σηµασία των πρωτοβουλιών κατάρτισης. 

Μια επαρκής επαγγελµατική κατάρτιση θα επιτρέψει σε αυτούς για να υπερασπίσουν τα 

προϊόντα τους στην αγορά και να τους συντηρήσει όταν οι τιµές δεν είναι αρκετά υψηλές, να 

τους καταστήσουν κερδοφόρους. Δεν θα χρειάζονταν οποιουσδήποτε µεσάζοντες και θα ήταν 

σε θέση να διαχειριστούν όλες τις διαδικασίες που πραγµατοποιούνται µετά από τη 

συγκοµιδή 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
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Αυτό είναι µια άλλη σηµαντική πτυχή. Μια υγιής στρατηγική προώθησης είναι 

απαραίτητη προκειµένου να ενηµερωθούν οι καταναλωτές για τα ευεργετικά χαρακτηριστικά 

των καστάνων, των υπαρχόντων παραγόµενων προϊόντων και των µαγειρικών δυνατοτήτων 

της. Επιπλέον, οι καταναλωτές πρέπει να ενηµερωθούν για τα περιβαλλοντικά οφέλη τις 

µεθόδους καλλιέργειας που σέβονται το βιότοπο των κάστανων (ζώα, φυτά, βιοποικιλότητα 

κ.λπ.).  

Αυτή τη στιγµή, δεν υπάρχουν αρκετές εκστρατείες προώθησης επειδή οι καλλιεργητές 

καστάνων στερούνται τους απαραίτητους οικονοµικούς πόρους. Ένα προϊόν µπορεί µόνο να 

προαχθεί επιτυχώς εάν καλύπτει τις απαιτήσεις που απαιτούνται για να είναι στις αγορές 

στόχων. 

 Μόνο εάν οι καταναλωτές εµπιστεύονται το προϊόν και τις διαδικασίες παραγωγής θα 

είναι δυνατό να διατηρηθεί ένα δεδοµένο µερίδιο στην αγορά 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται στην ανάπτυξη δέντρων κάστανων εξελίσσονται 

πολύ γρήγορα, το οποίο απαιτεί µια πρόσθετη προσπάθεια για εκείνους που θέλουν να ξέρουν 

την κατάσταση προόδου και να εκµεταλλευτούν τις νέες.  

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΝΤΡΩΝ 

ΚΑΣΤΑΝΩΝ  

Οι δραστηριότητες κατάρτισης είναι απαραίτητες για την επαγγελµατικοποίηση του 

τοµέα, ο οποίος θα καθιστούσε την ακατέργαστη παραγωγή, τα επεξεργασµένα προϊόντα και 

άλλα συνδεδεµένα προϊόντα πιό κερδοφόρα  

Ένα από τα κύρια προβλήµατα του αγροτικού πλαισίου είναι η έλλειψη κατάρτισης, 

γενικής και συγκεκριµένης. Οι περισσότεροι από τους επαγγελµατίες που εργάζονται στον 

τοµέα δεν είναι κατάλληλοι και δεν έχουν τελειώσει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (γυµνάσιο 

και επαγγελµατική κατάρτιση) αν και έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθµια εκπαίδευση.  
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Αυτές οι ανάγκες της εκπαίδευσης πρέπει να καλύπθουν, δεδοµένου ότι η ανάπτυξη 

δέντρων κάστανων µπορεί να θεωρηθεί ως νέα πηγή απασχόλησης, λόγω της δυνατότητας 

δηµιουργιών θέσεων απασχόλησής και των οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 

δυνατοτήτων της 

3.2. - Δυνατότητα δηµιουργιών θέσεων απασχόλησης του πόρου.  

Οι νέες πηγές απασχόλησης που συνδέονται µε την ανάπτυξη δέντρων κάστανων 

συσχετίζονται µε:  

Τη βελτίωση των φυτειών, µε τη βελτίωση των µεθόδων εργασίας και την παρεµπόδιση των 

δύο κύριων ασθενειών στα δέντρα κάστανων, δηλαδή ασθένειες µελανιού και σήψης. Τέτοιες 

βελτιώσεις θα επέτρεπαν µεγαλύτερες παραγωγές για καλύτερες οικονοµικές επιστροφές για 

εκείνους που χρησιµοποιούν τις φιλικές προς το περιβάλλον µεθόδους εργασίας. 

 Λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία των περισσότερων καλλιεργητών, η δηµιουργία των µικρών 

επιχειρήσεων δασονοµίας που εξετάζουν τον καθαρισµό και τη συντήρηση των δασών, και 

που εκτελούν άλλους στόχους ως περικοπή ή φυτοϋγειονοµική προσοχή. Αυτές οι 

πρωτοβουλίες θα παρείχαν τις νέες θέσεις στους τοµείς της δασονοµίας και κάστανων, πολύ 

πιθανούς να γίνουν σηµαντικοί οικονοµικοί τοµείς. 

 Η δηµιουργία των µικρών επιχειρήσεων που εξετάζουν την επεξεργασία, την 

κονσερβοποίηση και το µάρκετινγκ του προϊόντος. Αυτές οι επιχειρήσεις θα διαµόρφωναν 

ένα µικρό δίκτυο πουθα βελτίωνε την οικονοµία σε τοπικό επίπεδο και θα δηµιουργούσε νέες 

θέσεις. 

 Η δηµιουργία των κέντρων εκµάθησης καστάνων   προωθούν όλες τις δραστηριότητες 

σχετικές µε τα δέντρα καστάνων (όπως πανίδας, πολιτιστικών και γαστρονοµικών 

δραστηριοτήτων οικοσυστήµατος, χλωρίδας και πανίδας,) είναι επίσης πιθανό να παρέχει 

νέες ευκαιρίες απασχόλησης. 

Συνοψίζοντας η ανάπτυξη δέντρων καστάνων µπορεί να είναι ένα αγροτικό αναδυόµενο 

επάγγελµα µε τη δυνατότητα δηµιουργιών θέσεων απασχόλησης: Τοµέας  καλλιέργειας: 
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 • Γεωργική παραγωγή βασισµένη στις καλύτερες τεχνικές παραγωγής και στον 

έλεγχο ασθενειών. (Ειδικός καλλιέργειας καστάνων)  

• Το προϊόν πρέπει να πωληθεί άµεσα από τους συνεταιρισµούς και τις ενώσεις των 

καλλιεργητών κάστανων. (Ειδικός καλλιέργειας κάστανων) 

Επιχειρησιακός τοµέας: 

 • Επιχειρήσεις που διαδικασία και κάστανο-παραγόµενα την αγορά προϊόντα. 

(Ειδικός Επεξεργασίας προϊόντων κάστανων):  

• Καταστήµατα και αγορές που πωλούν τα επεξεργασµένα προϊόντα κάστανων.   

• Ξύλινα έπιπλα καστάνων και παραγωγή ξυλουργίας. (Εµπειρογνώµονας  

ξυλουργός).  

• Νέοι σταθµοί δέντρων καστάνων και φυτείες. (Ειδικός στην καλλιέργεια κάστανων) 

Αγροδιατροφικός τοµέας:  

• Εστιατόρια βασισµένα στα κάστανα.  

 • Καταστήµατα τροφίµων που πωλούν τα επεξεργασµένα προϊόντα. (Δεν απαιτείται ειδικός). 

 Περιβαλλοντικός και αγροτικός τοµέας του τουρισµού: 

• - Δασονοµία και γεωργικές επιχειρήσεις που σχετίζονται µε τη φροντίδα των καστάνων 

(φύτευση, περικοπή και µπόλιασµα). 

• - Δραστηριότητες σχετικές µε το περιβάλλον και τον αποκαλούµενο πράσινο τουρισµό.  

 • - Κέντρα εκµάθησης κάστανων 
 

 
Σε µερικές περιπτώσεις η συγκοµιδή µπορεί να γίναι µε µηχανές 
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ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

 

1. - ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1.1. - Περιγραφή του πόρου.  

 

1.1.1. - Τι είναι ενεργός τουρισµός;. 

 Η ζήτηση για τις δραστηριότητες του ενεργού τουρισµού έχει αυξηθεί τα τελευταία 

έτη.  

Αυτός ο τύπος τουρισµού αποτελείται από τον αθλητισµό άσκησης στα αγροτικά 

πλαίσια. 

 Είναι στενά συνδεδεµένο µε τον οικοτουρισµό, τον πράσινο τουρισµό, και τον 

τουρισµό περιπέτειας. Περιλαµβάνει επίσης µερικά πολιτιστικά ενδιαφέροντα που 

συνδέονται µε την ιστορία, την τέχνη, τις τέχνες και την αρχιτεκτονική. 

 Οι βασικές αρχές του ενεργού τουρισµού είναι υψηλής ποιότητας, µια φιλική 

τοποθέτηση προς το περιβάλλον και µια βιώσιµη διαχείριση που καθιστά τη δραστηριότητα 

συµβατή µε το πλαίσιο όπου πραγµατοποιείται. Αυτή η έννοια είναι το αντίθετο του 

παθητικού τουρισµού, όπου αυτός είναι ο µαζικός τουρισµός και άλλες πρακτικές που 

µπορούν  να βλάψουν το περιβάλλον και τον τοπικό πολιτισµό. Ο ενεργός τουρισµός απαιτεί 

µια ενεργό συµµετοχή των επισκεπτών, είτε φυσικών είτε διανοητικών. Οι τουρίστες πρέπει 

να αλληλεπιδράσουν µε τον πολιτισµό και το περιβάλλον, και να τα σέβονται. 
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Ο ενεργός τουρισµός περιλαµβάνει δραστηριότητες που συνδέονται µε τον οικοτουρισµό, τον πράσινο τουρισµό και 

τον περιπετειώδη τουρισµό 

 

1.1.2. - Ενεργές δραστηριότητες τουρισµού. 

 

 Εναέριες δραστηριότητες:  

• Ανεµόπτερο  

Δραστηριότητες εδάφους: 

 • Ποδηλασία 

• Ιππασία  

• Πεζοπορία  

• Αναρρίχηση 

 Δραστηριότητες ύδατος:  

• Αθλητισµός µε κουπιά ( καγιάκ, κανό, ράφτινγκ)  

• Θαλάσσιο σκι  

Δραστηριότητες χιονιού:  

• Σκι  

• Σνόουµπορντ 
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• Mushing  

• Snowshoeing  

Α)Ενεργός τουρισµός: εναέριες δραστηριότητες 

 

 

 ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΟ 

Η λέξη «ανεµόπτερο» προέρχεται από τη λέξη «ανεµοπλάνο».  

Το ανεµόπτερο περιλαµβάνει την ελεύθερη πτήση. Η ελεύθερη πτήση αποτελείται από 

το πέταγµα µε τη χρησιµοποίηση της βαρύτητας για να κατεβεί και της θερµότητας για να 

ανέλθει. Υπάρχουν δύο ελεύθερες πτήσεις: Το ανεµόπτερο και  hang gliding.. 

Τα ανεµόπτερα πετούν πιό αργά αλλά διαρκούν περισσότερο. Τα  Hang-gliders 

ανεµοπλάνα είναι βαρύτερα και δυσκολότερο να ελεγχτούν, και εποµένως οι περισσότερες 

ενεργές δραστηριότητες αέρα τουρισµού εστιάζονται στο ανεµόπτερο παρά.  

Τα ανεµόπτερα µπορούν να απογειωθούν, να πετάξουν και να προσγειωθούν µε 

συνθήκες αέρα µεταξύ 0 και 20   Km/h..Τα ανεµόπτερα µπορούν να πετάξουν για  ώρες. 
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Κανένα καύσιµο δεν απαιτείται .Αλλά εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, την εµπειρία και 

την αντίσταση του σώµατος στη µετακίνηση. 

Οι φάσεις της πτήσης είναι οι ακόλουθες: 

1. Προετοιµασία  

• Πάρτε το ανεµόπτερο από την κάλυψή του, τεντώστε το έξω και ελέγξτε ότι τα 

σχοινιά δεν είναι µπλεγµένα επάνω.  

• Βάλτε τις ζώνες µε τον αιφνιδιαστικό γάντζο. 

 • Βάλτε στο λουρί, τις µπότες, τα γάντια και το  κοστούµι για το πέταγµα 

 • Ανοίξτε το  GPS  και ελέγξτε  τα όλα πρίν την πτήση. 

2. Απογείωση 

 • Αποφασίστε σχετικά µε τη πτήση και σιγουρευτείτε ότι ο καιρός είναι ευνοϊκός.  

• Όταν το φτερό είναι πέρα από το κεφάλι σας, αρχίστε να τρέχετε  προς το κενό 

3. Πτήση  

• Οι πρώτες πτήσεις ενός αρχαρίου χρησιµοποιούνται κανονικά στην πρακτική που 

προσγειώνεται και που χρησιµοποιεί τα φρένα για να κάνουν τις στροφές.  

 

3. Προσέγγιση  

• Μόλις είµαστε κοντά στο χώµα πρέπει να είµαστε έτοιµοι να προσγειωθούµε. 

 • Πρίν προσγειωθούµε, πρέπει να επισηµάνουµε την καλύτερη περιοχή (χωρίς εµπόδια). 

 • Είναι ενδεδειγµένο να αντιµετωπιστεί ο αέρας προκειµένου να µειωθεί  η ταχύτητα και η 

θέση πέρα από την επιλεγµένη περιοχή. 

4. Προσγείωση  

• Πέρα από την περιοχή προσγείωσης, ο πιλότος πρέπει να κρατήσει το λουρί επιτρέποντας 

στο φτερό να κερδίσει  ταχύτητα, και να απελευθερώσει τα φρένα. 
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 • Όταν ο πιλότος φθάνει στο έδαφος, πρέπει να φρενάρει µε την κίνηση των χεριών του και 

των σχοινιών προς τα ισχία του. Αυτό θα µετατρέψει την κινητική ενέργεια (ταχύτητα) στην 

πιθανή ενέργεια (ύψος). 

 • Τις περισσότερες φορές, αυτό επιτρέπει στον πιλότο να µειώσει ταχύτητα και να 

προσγειωθεί οµαλά.  

  

Β)Ενεργός τουρισµός: δραστηριότητες εδάφους 

 

 Ποδηλασία 

Η ποδηλασία είναι το κύριο µέσο συγκοινωνίας σε µερικές επίπεδες περιοχές. Όχι όµως 

στην περίπτωση των απότοµων και λοφωδών περιοχών. Τα επίπεδα εδάφη είναι 

καταλληλότερα για τους ηλικιωµένους και για τις οικογένειες µε µικρά παιδιά. Οι απότοµες, 

λοφώδεις περιοχές είναι ελκυστικότερες για τους νέους που χρησιµοποιούν τη σωµατική 

δραστηριότητα. 
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 Η ποδηλασία είναι πολύ κοινή στις αγροτικές περιοχές, και εποµένως µπορεί να είναι 

πολύ σηµαντική για την προώθηση των αγροτικών περιοχών που στερούνται άλλων 

υποδοµών. 

 Η δηµιουργία των νέων ιχνών και η βελτίωση των υπαρχουσών υποδοµών µπορούν να 

προσελκύσουν περισσότερους ποδηλάτες στις αγροτικές περιοχές και να συµβάλουν στην 

περιφερειακή ανάπτυξη.  

Αφ' ενός, ο τουρισµός που συνδέεται µε την ποδηλασία δηµιουργεί θέσεις 

απασχόλησης στο πλαίσιο του τοµέα των ξενοδοχείων και του τοµέα των υπηρεσιών. 

Επιπλέον, οι τοπικές επιχειρήσεις τουριστών µπορούν να προσφέρουν  οργανωµένες 

περιηγήσεις στην περιοχή, παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης για τους  τουριστικούς 

οδηγούς. 

ΙΠΠΑΣΙΑ 

 

Ο άντρας χρησιµοποιούσε τα άλογα για χιλιάδες χρόνια ως µέσο µεταφοράς  

και εργαλείο δουλειάς. 
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Στην ιππασία ως δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου, τα άλογα απευθύνονται στο ακροατήριο 

και τους συµµετέχοντες. Σε όλες τις δραστηριότητες τουριστών σχετικές µε την ιππασία, το 

ενδιαφέρον στα άλογα είναι πιό ενεργητικό (ιππεύοντας) από παθητικό (παρακολουθώντας).  

Η συµπερίληψη των αλόγων στις ψυχαγωγικές και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου έχει το 

πλεονέκτηµα ότι µπορούν να είναι οδήγησαν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτή η 

δραστηριότητα µπορεί να είναι διαθέσιµη αποκλειστικά, και εποµένως είναι µια καλή 

επιχειρησιακή ευκαιρία για τους επαγγελµατίες που συµµετέχουν στον ενεργό τουρισµό. 

 • Ο βασικός εξοπλισµός για τους αναβάτες περιγράφεται κατωτέρω:  

1. Μια σέλα για κάθε άλογο και µερικές εφεδρικές σέλες. Οι σέλες πρέπει να έχουν ένα 

αυξηµένο µέρος στην πλάτη,  το οποίο κρατά τους αναβάτες και τους προστατεύει.  

2. Τα ηνία αποτελούνται κανονικά από το δέρµα και πρέπει να κρατηθούν σε καλή 

κατάσταση.  

3. Μπότες µε το κατάλληλο ύψος τακουνιών, παντελόνι, και το επίσηµα εγκεκριµένο 

κράνος 

 

Η ιππασία µπορεί να ταξινοµηθεί σύµφωνα µε  τη θέση όπου πραγµατοποιείται:  

• Η ιππασία βουνού στις λοφώδεις περιοχές. Αυτή η οµάδα µπορεί να ταξινοµηθεί 

 ο Αθλητική ιππασία βουνού - ο αναβάτης να είναι σε φόρµα και πρέπει να έχει πολλή 

εµπειρία, καθώς το έδαφος µπορεί να είναι απότοµο.  

ο Τουριστική ιππασία βουνού - οι αναβάτες δεν χρειάζονται τόσο πολλή εµπειρία και 

τις άριστες φυσικές καταστάσεις 

• Ιππασία χιονιού - αυτά τα ίχνη καλύπτονται από το χιόνι, και πραγµατοποιείται 

συνήθως το χειµώνα. 

 

 • Ιππασία ύδατος  
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- το ίχνος διασχίζει τους διαφορετικούς τύπους µαζών ύδατος. Υπάρχουν διαφορετικές 

κατηγορίες µέσα σε αυτήν την οµάδα:  

ο Ιππασία λίµνης που είναι γύροι κατά µήκος των ακτών των λιµνών. 

 ο Ιππασία κατά µήκος των παραλιών.  

ο Ιππασία ποταµού που ακολουθεί την πορεία ενός ποταµού. 

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ   

 

Το περπάτηµα είναι ο καλύτερος τρόπος να ερευνηθεί το περιβάλλον, ειδικά όταν µετά 

από τα ίχνη µαρκάρεται µε τους διεθνείς κώδικες. Η πεζοπορία είναι κατάλληλη για όλες τις 

εποχές και όλους τους τύπους εδαφών, συµπεριλαµβανοµένων των πάρκων, δάση, παράκτιες 

περιοχές, πεδιάδες, και προστατευόµενες ζώνες.  

Επιπλέον, η πεζοπορία είναι η πιό διαισθητική δραστηριότητα που µπορεί να 

εκτελεσθεί στη φύση. Δεν απαιτεί καµία συγκεκριµένη τεχνική δεξιότητα ή εξοπλισµό, µόνο 

άνετα ενδύµατα και καλά παπούτσια.   
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Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα πεζοπορίας, ανάλογα µε τη διάρκεια του ίχνους ή της 

ανάγκης διανυκτέρευσης.. Εάν η διαδροµή τελειώσει µέσα σε µια ηµέρα, καλείται περίπατος 

ή πεζοπορία. Εάν η διαδροµή διαρκεί περισσότερες από µια ηµέρες, µιλάµε για οδοιπορικό.  

Όσον αφορά στον εξοπλισµό, το περπάτηµα δεν απαιτεί κάποιο πρόσθετο εργαλείο, 

µόνο άνετα ενδύµατα, και  καλά παπούτσια. 

ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ   

 Οι δραστηριότητες που περιλαµβάνουν τα σχοινιά και το ύψος µπορούν να διαιρεθούν 

σε δύο κύριες οµάδες:  

• Η ορειβασία(εσωτερική και υπαίθρια) αποτελείται από τη µετακίνηση  σε έναν τοίχο 

που µπορεί να είναι ή να µην είναι βραχώδης 

• Η αναρρίχηση αποτελείται από το κατέβασµα ενός τοίχου µε τη βοήθεια των 

σχοινιών.  

Όλες αυτές οι δραστηριότητες συνεπάγονται τους κινδύνους, και εποµένως η πρόσθετη 

κατάρτιση απαιτείται. Για παράδειγµα, κάποιος που αποφασίζει να αρχίσει ορειβασία  ή 

αναρρίχηση πρέπει να ξέρει πώς να κάνει τους κόµπους. Η ορειβασία µπορεί να εκτελεσθεί 

σε διαφορετικές θέσεις και σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας 

Η σωµατική δραστηριότητα µπορεί να κυµανθεί από εύκολη και χωρίς κινδύνους για 

την πολύ πρόκληση , και φαινοµενικά επικίνδυνη. Λέµε φαινοµενικά επικίνδυνη, επειδή 

αρκετά συχνά τέτοιος κίνδυνος δεν υπάρχει πραγµατικά, απλά είναι µόνο αντιληπτός 

κίνδυνος. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ορειβάτες είναι καλά εξοπλισµένοι και 

εκπαιδευµένοι. Η εκµάθηση των διαφορετικών τεχνικών παίρνει καιρό. Ο εξοπλισµός που 

χρησιµοποιείται σε αυτόν τον τύπο δραστηριότητας είναι σύνθετος και περιλαµβάνει πολλές  

διαφορετικές συσκευές:  



 

 

172 

 

PPE - προσωπικός προστατευτικός εξοπλισµός 

 Η έννοια του PPE εφαρµόζεται στα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να 

προστατεύσουν ένα πρόσωπο και να εγγυηθούν την ασφάλειά τους στις διαφορετικές 

επικίνδυνες καταστάσεις. Υπάρχουν τρεις τύποι κανονισµών PPE:  

• Χαµηλού κινδύνου - αυτά τα προϊόντα προστατεύουν τους ανθρώπους από τους 

δευτερεύοντες τραυµατισµούς, όπως οι µικρόµυϊκοί τραυµατισµοί ή το ηλιακό 

έγκαυµα.  

• Μέσος κίνδυνος - αυτά τα προϊόντα προστατεύουν τους ανθρώπους από τις 

σοβαρότερες ζηµίες, και περιλαµβάνουν εξοπλισµό όπως τα αθλητικά κράνη και 

προστατευτικές φανέλλες 

• Σοβαρός ή µοιραίος κίνδυνος - αυτά τα προϊόντα προστατεύουν τους ανθρώπους από 

τους πολύ σοβαρούς κινδύνους ή τους απειλητικούς για τη ζωή τραυµατισµούς, και 

περιλαµβάνουν σχοινιά, λουριά, γάντζοι ασφάλειας. 

Σχοινιά  

Τα σύγχρονα σχοινιά αποτελούνται από ένα υλικό αποκαλούµενο kernmantle. Kern 

είναι η εσωτερική υποστήριξη, και ο µανδύας είναι το περιβάλλον ρείκι που προστατεύει το 

kern. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι σχοινιών: 

 • Στατικά και ηµι-στατικά σχοινιά - αυτά τα σχοινιά χρησιµοποιούνται στο κατέβασµα, 

τις σπηλιές και τα σπήλαια και τις αλπικές εργασίες. 
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 • Δυναµικά σχοινιά - αυτά τα σχοινιά χρησιµοποιούνται στους απότοµους βράχους, την 

αναρρίχηση πάγου την ορειβασία και την αλπική ορειβασία. 

 • Ενιαία σχοινιά - αυτά τα σχοινιά έχουν σχεδιαστεί για την αναρρίχηση, και είναι τα 

καταλληλότερα 

• Διπλά σχοινιά - αυτά τα σχοινιά χρησιµοποιούνται συνήθως στην αλπική ορειβασία 

και στις µακριές διαδροµές. Το πλεονέκτηµα αυτών των σχοινιών είναι ότι σε περίπτωση που 

ένα από αυτά σπάσει υπάρχει πάντα ένα άλλο για να σας προστατεύσει 

 

Αναρρίχηση µε σφεντόνες 

Οι σφεντόνες είναι στατικές νάυλον ζώνες του διαφορετικών µήκους και του πάχους 

που διαµορφώνουν κάποιο κόµβο. Χρησιµοποιούνται για να γεµίσουν τα σχοινιά στις θέσεις 

που µπορούν να καταστραφούν.   

Εξοπλισµός ασφάλειας  

• Κράνος - αυτό είναι ένα ουσιαστικό µέρος του εξοπλισµού κατά την αναρρίχηση των 

δύσκολων τοίχων. Πρέπει να έχει ένα εσωτερικό διευθετήσιµο λίκνο.  

• γάντζοι ασφάλειας - 

• Jumar   

 • Descender οκτώ - αυτό επινοεί είναι συνδεµένο µε τον αιφνιδιαστικό γάντζο του 

λουριού. Βοηθά τον ορειβάτη κατά την αναρρίχηση.  

• Συσκευή Belaying - αυτή η συσκευή είναι συνδεµένη µε τον γάντζο του λουριού ή µε 

ένα σηµείο αγκύρων και µπορεί να σταµατήσει έναν ορειβάτη. Δηµιουργεί την τριβή και 

σταµατά το σχοινί από την ολίσθηση πέρα από ένα ορισµένο σηµείο.. 

 

Διάσωση  

Είναι προτιµητέο να αποφευχθούν οι καταστάσεις διάσωσης. Μπορούµε να τις 

αποφύγουµε µε τον κατάλληλο προγραµµατισµό, την καλή επικοινωνία και τη λεπτοµερή 
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προετοιµασία. Εντούτοις, τα απροσδόκητα ατυχήµατα µπορούν να εµφανιστούν και κάποιος 

µπορεί να πρέπει να διασωθεί. Κάθε κατάσταση είναι διαφορετική, και εποµένως ο οδηγός ή 

ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι έτοιµος να αντιµετωπίσει µια λειτουργία διάσωσης και να 

εξοικειωθεί µε όλες τις τεχνικές διάσωσης. 

Γ)Ενεργός τουρισµός: δραστηριότητες ύδατος  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΟΥΠΙΑ  

Οι άνθρωποι έχουν πλεύσει σε ποταµούς, λίµνες και θάλασσες για χιλιάδες έτη. Σήµερα 

οι άνθρωποι µπορούν να ταξιδεψουν στις αποµακρυσµένες περιοχές από τις υδάτινες 

οδούς και να ανακαλύψουν το φυσικό περιβάλλον, τα τοπία και την πολιτιστική 

κληρονοµιά τους. Επιπλέον, οι δραστηριότητες ύδατος αντιπροσωπεύουν µια 

σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα στις αγροτικές περιοχές 

Η κωπηλασία µε κανό, και το καγιάκ είναι οι δηµοφιλέστερες δραστηριότητες ύδατος 

διαθέσιµες στα ενεργά θέρετρα τουρισµού, δεδοµένου ότι καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα των 

επιπέδων δυσκολίας και µπορούν να προσαρµοστούν στην ανάγκη κάθε οικογενειακού 

µέλους. Μπορούµε να επιλέξουµε µεταξύ ακόµα των υδάτων ή των ορµητικά σηµείων των 

ποταµών. 

Κανό και Καγιάκ 

Τα κανό υπάρχουν από τους πολύ αρχαίους χρόνους, και χρησιµοποιούνται ακόµα ως 

µέσο µεταφοράς σε πολλά µέρη σε όλο τον κόσµο. Κανονικά τα κανό είναι  ανοιχτές βάρκες,  
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αν και υπάρχουν και µε κλειστά καταστρώµατα. 

 

Ράφτινγκ 

Το Ράφτινγκ χρησιµοποιεί µερικές τεχνικές κωπηλασίας και καγιάκ, ακόµα κι αν 

αποτελείται κανονικά από το να ταξιδέψει κάτω από το τραχύ ύδωρ. Το Ράφτινγκ είναι 

κανονικά ένα οµαδικό άθληµα, καθώς παίρνει περισσότερα από ένα πρόσωπα για να 
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οδηγήσει αυτές τις βάρκες στο νερό. 

 

Θαλάσσιο σκι 

 Το θαλάσσιο σκι είναι ένα διασκεδαστικό άθληµα Εντούτοις, είναι σηµαντικό να 

αναφερθούν µερικές ενδείξεις ασφάλειας σχετικά µε τις µετακινήσεις πρώτων βοηθειών, 

εξοπλισµού και ύδατος. Μόνο οι εξουσιοδοτηµένες οµοσπονδίες µπορούν να παρέχουν την 

κατάρτιση προκειµένου να εκτελεσθεί αυτό το άθληµα. Οι χρήστες βαρκών πρέπει να έχουν 

µια άδεια και µια κατάλληλη κατάρτιση.  

Αυτό το άθληµα µπορεί µόνο να ασκηθεί σε εξουσιοδοτηµένες περιοχές.  
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Το θαλάσσιο σκι είναι πολύ δηµοφιλής 

 

 Δ) Ενεργός τουρισµός: δραστηριότητες χιονιού 

 Σήµερα υπάρχουν πολλές διαφορετικές δραστηριότητες σχετικές µε το χιόνι και τις 

λοφώδεις περιοχές που µπορούν να εκτελεσθούν από όλα τα είδη ανθρώπων. Μερικές από τις 

σηµαντικότερες δραστηριότητες χιονιού παρατίθενται κατωτέρω: 

 • σκι, συµπεριλαµβανοµένων των διαφορετικών κατηγοριών και των πειθαρχιών, όπως 

σκανδιναβικό  σκι, αλπικό σκι και. ΣΝΟΥΜΠΟΡΝΤ 

• Έλκηθρο  σκυλιών.  

• Snowshoeing 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ: ΣΚΙ ΚΑΙ SNOWBOARDING. 
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Το σκι ασκήθηκε αρχικά στη Νορβηγία στο 14ο αιώνα και διαδόθηκε γρήγορα στο 

υπόλοιπο των Σκανδιναβικών χωρών.  

Τα σκι ήταν φτιαγµένα από ξύλο, µέταλλο ή τα συνθετικά υλικά και έχουν  πρόσθετες 

συσκευές για να ασφαλίζονται οι  µπότες σκι.  

Το µήκος των σκι µπορεί να ποικίλει ανάλογα µε το ύψος του σκιέρ. Οι αρχάριοι καλό 

θα είναι να χρησιµοποιήσουν τα κοντά σκι. 

   Το Σκι βουνού 

Το Σκι βουνού είναι µια επαγγελµατικότερη κατηγορία. Είναι ενδεδειγµένο να υπάρχει 

η προηγούµενη γνώση αλπικού να σκι. 

 

 Snowboarding  

Το Snowboarding αποτελείται από την ολίσθηση στο χιόνι µε µπότες που 

εξασφαλίζονται σε µια ιστιοσανίδα. Οι Snowboarders πρέπει να κάµψει τα γόνατά τους και 

να κρατήσουν τους ώµους τους παράλληλα µε τα γόνατα. 

Οι κύριες κατηγορίες snowboarding είναι: 

 • Ελεύθερη οδήγηση - αποτελείται από το ελεύθερο σερφ στο βουνό, 



 

 

179 

• Ελεύθερη κολύµβηση - αποτελείται από το άλµα µε τον πίνακα ρουτινών στον αέρα. 

Αυτός ο αθλητισµός ασκείται στα snowparks.  

• Το Freecarving ή το αλπικό snowboarding- αυτό αποτελείται από το κατέβασµα των 

κλίσεων µε υψηλές ταχύτητες.  

• Ακραίο snowboarding - αποτελείται από να κάνει σκι κάτω από τα βουνά. Απαιτεί όχι 

µόνο γνώση,, αλλά και σχετικά µε το βουνό, για τον κίνδυνο χιονοστιβάδων και των 

καιρικών συνθηκών. 

MUSHING  

Το Mushing είναι βασισµένο στο έλκηθρο σκυλιών ως µέσο µεταφοράς στο χιόνι. Σε 

αυτόν τον αθλητισµό τα άτοµα και τα σκυλιά πρέπει να γίνουν µια τέλεια ένωση. Στο 

Mushing υπάρχει ένας musher, ένας πιλότος, ένας βοηθός και τα σκυλιά.  Ο αριθµός σκυλιών 

ποικίλλει ανάλογα µε την πειθαρχία.   
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SNOWSHOEING  

Τα πλέγµατα σχήµατος ρακέτας είναι µεταξύ των παλαιότερων µεθόδων µεταφορών 

στο χιόνι. Για αιώνες, τα πλέγµατα σχήµατος ρακέτας έχουν χρησιµοποιηθεί ως µέσο 

µεταφοράς στις περιοχές όπου τα χιόνια είναι πολλά το χειµώνα και το περπάτηµα στο χιόνι 

µπορεί να είναι µάλλον δύσκολο. Αυτές οι πλατφόρµες καλύπτουν µια ευρύτερη επιφάνεια 

του χιονιού, και εποµένως το βάρος  του σώµατός µας δεν αναγκάζει τα πόδια µας να 

βυθιστούν στο χιόνι κατά το περπάτηµα. 

 Γενικά, το περπάτηµα σε µια επιφάνεια που καλύπτεται µε το χιόνι απαιτεί µια 

πρόσθετη προσπάθεια, δεδοµένου ότι τα πόδια µας δεν προσαρµόζονται σε αυτήν. Τα 

πλέγµατα σχήµατος ρακέτας είναι «µεγαλύτερα πόδια». Πρέπει να προσαρµοστούν τέλεια 

στο µέγεθος των ποδιών του αθλητικού τύπου. Η εκµάθηση πώς να περπατήσεις  µε τα 

πλέγµατα σχήµατος ρακέτας δεν είναι δύσκολη, πρέπει απλά να συνηθίσουµε τις νέες 

διαστάσεις των ποδιών µας.  

Τα πλέγµατα σχήµατος ρακέτας δεν είναι κατάλληλα για   ανώµαλες ή σκληρές 

επιφάνειες. Οι περιηγήσεις για έναν περίπατο πλεγµάτων σχήµατος ρακέτας πρέπει να είναι 

επίπεδες,  χιονώδεις και εύκολο να καλυφθούν. Τα χιονισµένα δάση, οι βαθιές κοιλάδες, είναι 

τέλεια για έναν περίπατο πλεγµάτων σχήµατος ρακέτας στη µέση της φύσης 

 

1.2. - Εξέλιξη στη χρήση του πόρου.  

1.2.1.- Προέλευση και ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων. 

 Τα τελευταία έτη, οι τουριστικές δραστηριότητες έχουν αυξηθεί αισθητά στις 

αγροτικές περιοχές. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που συνεχίζονται, και στις δηµόσιες και 

ιδιωτικές σφαίρες, που προορίζονται για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ελεύθερου χρόνου 

και να επιτύχουν το σφετερισµό των πόρων που συνδέονται στις τουριστικές δραστηριότητες 

. 
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 Η αύξηση των τουριστικών δραστηριοτήτων άρχισε στη δεκαετία του '80, ως συνέπεια 

πολλών διαφορετικών εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που συνδυάστηκαν: 

α) Οι αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στον τοµέα της γεωργίας. Αυτές οι αλλαγές 

κατέστησαν απαραίτητο να βρούν τις νέες εναλλακτικές λύσεις και να 

προσπαθήσουν να διαφοροποιήσουν την αγροτική οικονοµία µε την ανάπτυξη και 

την ώθηση των τουριστικών δραστηριοτήτων, της βιοµηχανίας και των τεχνών. 

β) Οι αλλαγές που παρουσιάζονται από τις νέες προσεγγίσεις στις διακοπές και 

τον ελεύθερο χρόνο. Ο τουρισµός έχει γίνει µια πολύ σηµαντική δραστηριότητα στις 

αστικές κοινωνίες. Το γεγονός ότι η ποιότητα της ζωής µέρους του αστικού 

πληθυσµού έχει αυξηθεί, µαζί µε τη βελτίωση στις υποδοµές µεταφορών το έχει 

καταστήσει πιθανό για τους ανθρώπους να ταξιδέψουν περισσότερο ειδικά στο 

Σαββατοκύριακο. Αυτοί οι παράγοντες έχουν συµβάλει στην αύξηση του τουρισµό 

στις αγροτικές περιοχές. 

γ) Οι πολιτικές της ΕΕ για τη χωρική ανάπτυξη που εφαρµόζεται στο πεδίο του 

ESDP (ευρωπαϊκή χωρική προοπτική ανάπτυξης) Αυτές οι πολιτικές ανάπτυξης 

σκοπεύουν να εξασφαλίσουν µια ισορροπηµένη και βιώσιµη ανάπτυξη των εδαφών 

της ΕΕ, σύµφωνα µε τους κύριους κοινοτικούς στόχους. 

δ) Οι νέες και εναλλακτικές ευκαιρίες απασχόλησης στους τοµείς του 

περιβάλλοντος και ελεύθερου χρόνου. Η αναζήτηση των νέων πηγών απασχόλησης 

περιλαµβάνει τις δραστηριότητες σχετικές µε τον ελεύθερο χρόνο και το περιβάλλον 

 

1.2.2. - Η εξέλιξη προς τον ενεργό τουρισµό. 

 Για περισσότερο από 150 έτη, οι τουρίστες έχουν αφιερώσει τον ελεύθερο χρόνο τους 

στην περιπέτεια και τον αθλητισµό σε µοναδικές φυσικές τοποθεσίες. Στην αρχή, αυτές οι 

δραστηριότητες περιέλαβαν την ορειβασία και το ταξίδι µε το µπαλόνι. 
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 Ο ενεργός τουρισµός έχει γίνει πολύ δηµοφιλής στα τελευταία έτη.Όλο και 

περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να ξοδέψουν τις διακοπές τους στη φύση, δοκιµάζοντας τις 

περιπέτειες.  

Με τη διάβαση του χρόνου, η προσφορά αυτού του τύπου δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί 

πολύ. Σήµερα, περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα των δραστηριοτήτων συµπεριλαµβανοµένου 

της πεζοπορίας, της κωπηλασίας µε κανό, του bungee jumping, του ανεµόπτερου, την 

ποδηλασία βουνού και ακόµη διαφορετικών ειδών σαφάρι.  

Αυτές οι ενεργές δραστηριότητες τουρισµού µπορούν να εκτελεσθούν χωριστά ή ως 

τµήµα ενός πιό σύνθετου προϊόντος, ως αποκαλούµενες πολυ-δραστηριότητες, όπου η φύση, 

ο πολιτισµός και η κατάρτιση συνδυάζονται στα πακέτα περιπέτειας που πραγµατοποιούνται 

στις φυσικές τοποθεσείες.  

Οι νέες µέθοδοι προώθησης και διαφήµισης, συµπεριλαµβανοµένων των φυλλάδιων 

και της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, έχουν καταστήσει αυτόν τον τύπο τουρισµού πιό προσιτό 

και ελκυστικότερο σε περισσότερους ανθρώπους 

 

1.2.3. - Αγροτικός τουρισµός και η βιώσιµη διαχείριση του εδάφους. 

 Πρέπει να σηµειώσουµε ότι δεν έχουν όλες οι τοποθεσίες την ίδια έλξη .Οι τουρίστες 

είναι πολύ εκλεκτικοί κατά την επιλογή ενός προορισµού. Εποµένως, σήµερα ο τουρισµός 

βλέπεται ως µια άλλη ευκαιρία ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές και όχι ως εναλλακτική 

κύρια οικονοµική δραστηριότητα που αντικαθιστά τις υπάρχουσες. Ο τουρισµός στις 

αγροτικές περιοχές δεν µπορεί να είναι η κύρια οικονοµική δραστηριότητα, όπως σε µερικές 

παράκτιες περιοχές. Πρέπει να συνυπάρξει µε άλλες δραστηριότητες προκειµένου να 

επιτευχθεί η βιώσιµη διαχείριση.  

Οι τόποι προορισµού τουριστών είναι αγαθά προϊόντων ή καταναλωτών και 

παραγωγικές περιοχές συγχρόνως. Εποµένως, η ανάπτυξη του τουρισµού στις αγροτικές 

περιοχές πρέπει να αντιµετωπίσει δύο σηµαντικές προκλήσεις: 
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• Κάλυψη της  ανάγκης να αναδιοργανωθεί το διάστηµα, µε µια διανοµή νέου εδάφους 

που το καθιστά πιθανό να συνδυάσει τις νέες απαιτήσεις ελεύθερου χρόνου µε άλλες 

παραδοσιακές δραστηριότητες.  

• Η διαχείριση του περιβάλλοντος, της κληρονοµιάς και των χωριών πρέπει να είναι 

σύµφωνη µε τις αρχές ικανότητας υποστήριξης. Αυτές οι δύο πτυχές είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικές σχετικά µε τον πράσινο τουρισµό, όπου η διαχείριση εδάφους γίνεται ιδιαίτερα 

σηµαντική. 

 

2. - ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ  

 

2.1. - Τρέχουσα κατάσταση και αντίκτυπος του πόρου.  

 

2.1.1- Σφαιρικός κώδικας της ηθικής για τον τουρισµό. 

 Ο κώδικας της ηθικής του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού θεωρεί τον τουρισµό ως 

ευεργετική δραστηριότητα για τις κοινότητες και τις χώρες οικοδεσποτών. Το πέµπτο άρθρο 

του δηλώνει ότι: 

 • Οι τοπικοί πληθυσµοί πρέπει να συνδεθούν µε τις τουριστικές δραστηριότητες και 

να µοιραστούν δίκαια στα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη που 

παράγουν, και ιδιαίτερα στη δηµιουργία των άµεσων και έµµεσων εργασιών ως 

αποτέλεσµα τους.  

• Οι πολιτικές τουρισµού πρέπει να εφαρµοστούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

βοηθήσουν να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο των πληθυσµών των περιοχών που 

επισκέπτονται και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Ο προγραµµατισµός και η 

αρχιτεκτονική προσέγγιση και η λειτουργία των θερέτρων τουρισµού και η στέγαση 

πρέπει να στοχεύσουν να τους ενσωµατώσουν στον τοπικό οικονοµικό και κοινωνικό 

ιστό  
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 • Πρόσθετη προσοχή πρέπει να δοθεί στα συγκεκριµένα προβλήµατα των παράκτιων 

περιοχών και των εδαφών νησιών και στις τρωτές αγροτικές ή περιοχές βουνών, για 

τις οποίες ο τουρισµός αντιπροσωπεύει συχνά µια σπάνια ευκαιρία για την ανάπτυξη 

παρά την πτώση των παραδοσιακών οικονοµικών δραστηριοτήτων 

 

2.1.2. - Ενεργός τουρισµός στην Ευρώπη.  

Σήµερα η Ευρώπη είναι ο κύριος προορισµός των διεθνών τουριστών. Μερικές από τις 

πτυχές που έχουν συµβάλει στην αύξηση τουρισµού της Ευρώπης παρατίθενται κατωτέρω:  

• Η αφαίρεση των συνόρων,  

• Η ολοκλήρωση των διαφορετικών µέσων συγκοινωνίας, • η υποστήριξη των οργάνων,  

• η βελτίωση των πολιτιστικών σχέσεων, • η αύξηση του εµπορίου µεταξύ των διαφορετικών 

περιοχών  

• και η δηµιουργία των συνδέσεων µεταξύ του τουρισµού και των επιχειρήσεων. 

 Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ο ενεργός τουρισµός, ο υπαίθριος τουρισµός και ο 

αγροτικός τουρισµός είναι νέα σηµαντικά στοιχεία στην προσφορά τουριστών. Ο 

Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού έχει κάνει τις γενικές προβλέψεις για τον τουρισµό το 

2020:  

• Αθλητικός τουρισµός. 

 • Τουρισµός περιπέτειας. 

 • Τουρισµός που συνδέεται µε τη φύση.  

• Πολιτιστικός τουρισµός. 

 • Αγροτικός τουρισµός.  

Πάρκα και κρουαζιέρες  

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
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 Ο ενεργός τουρισµός, ο υπαίθριος τουρισµός και ο αγροτικός τουρισµός είναι νέα 

σηµαντικά στοιχεία στην προσφορά τουριστών. Εντούτοις, δεν υπάρχει καµία εξειδικευµένη 

κατάρτιση για αυτόν τον συγκεκριµένο τοµέα.  

Λόγω της αυξανόµενης ζήτησης για αυτόν τον τύπο τουρισµού, και της έλλειψης  

ειδικών στον τοµέα, είναι απαραίτητο να δηµιουργηθεί ένα νέο σχέδιο κατάρτισης να 

εκπαιδευθούν οι µελλοντικοί επαγγελµατίες του ενεργού τουρισµού και του αγροτικού 

τουρισµού. Από αυτή την άποψη, ο ενεργός τουρισµός του πιλοτικού έργου Lenoardo DA 

Vinci «: Ένα νέο επαγγελµατικό σχεδιάγραµµα» έχει συµβάλει στην προώθηση αυτού του 

τύπου κατάρτισης. 

 

Στόχος αυτού του προγράµµατος, επινοήθηκε ένα ενεργό εγχειρίδιο τουρισµού, καθώς επίσης 

και µια περιήγηση κατάρτισης που παρέχει τις οδηγίες για εκείνους που µπορούν να 

ενδιαφερθούν να δηµιουργήσουν και να εφαρµόσουν αυτόν τον τύπο κατάρτισης. Επιπλέον, 

οι ενέργειες που λαµβάνονται µέσα στο πρόγραµµα: 

 • Έχει συµβάλει για να καθιερώσει τις στενότερες σχέσεις µεταξύ των συνεργατών από τις 

διαφορετικές χώρες, χάρι στην ανταλλαγή των εµπειριών και των καλών πρακτικών.  

• Έχει περιλάβει τις πληροφορίες και τα σεµινάρια διάδοσης που σκόπευαν να προωθήσουν 

αυτήν την νέα πηγή απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές.  

• Έχει περιλάβει την κατάρτιση και τις πρωτοβουλίες µε τους αγροτικούς προµηθευτές 

τουρισµού εκτεθειµένους να δηµιουργήσουν θέσεις απασχόλησης.  

• Έχει περιλάβει το σχέδιο διάφορων εργαλείων που προορίζεται για να συµβάλει στην 

επαγγελµατικοποίηση του τοµέα και τη δηµιουργία ευρωπαϊκών προσόντων στον «ενεργό 

τουρισµό», ο οποίος θα συνέβαλλε επίσης στη διαφάνεια των προσόντων. 
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1. - ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1.1. - Περιγραφή του πόρου.  

 

1.1.1. - Τι είναι ερµηνεία;  

Ο όρος «ερµηνεία» αναφέρεται στις τεχνικές που χρησιµοποιούνται προκειµένου να 

διαβιβαστεί η αξία των πραγµάτων. Η ερµηνεία µιας δεδοµένης περιοχής αποτελείται από µια 

σειρά πρωτοβουλιών που στοχεύουν να βελτιώσουν τη γνώση χρηστών στις διαφορετικές 

πτυχές που διακρίνουν τέτοιο έδαφος.  

Η ερµηνεία είναι µια δηµιουργική, επικοινωνιακή διαδικασία, στην οποία η έννοια και 

η αξία µιας οµάδας στοιχείων που αντιπροσωπεύουν µια δεδοµένη περιοχή αποκαλύπτονται 

σε ένα ακροατήριο για να το καταλάβουν, να εκτιµήσουν , να απολαύσουν και να συµβάλουν 

στη συντήρησή της.  

Ο διερµηνέας χρησιµοποιεί διάφορες τεχνικές επικοινωνίας προκειµένου  οι άνθρωποι 

να συνδεθούν συναισθηµατικά και διανοητικά µε τους φυσικούς πόρους, τον πολιτισµό και 

την ιστορική κληρονοµιά µιας δεδοµένης περιοχής. 

 

1.1.2. - Ερµηνεία στις αγροτικές περιοχές: Πολιτισµός και φύση. 

 Η ερµηνεία άρχισε αρχικά στα φυσικά πάρκα. Γι ‘αυτό συνδέθηκε αρχικά µε τη φύση. 

Κατά τη διάρκεια του 90, η έννοια διευρύνθηκε για να περιλάβει τα πολιτιστικά στοιχεία, την 

ιστορία και συνδέσεις µεταξύ του ατόµου και της φύσης.  

Κατά συνέπεια οι µοναδικές αξίες της πολιτιστικής κληρονοµιάς έγιναν εµφανείς: οι 

ιστορικές, καλλιτεχνικές, αισθητικές, αποδεικτικές, εθνογραφικές και ανθρωπολογικές αξίες 

της πολιτιστικής κληρονοµιάς.  
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Η ερµηνεία του αγροτικού πλαισίου κατέστησε πιθανό να παρουσιάσει άλλους τρόπους 

ζωής και πολιτιστικής κληρονοµιάς των αγροτικών περιοχών, καθώς επίσης και την έννοιά 

της. Το πολιτιστικό υπόβαθρο είναι µέρος της τοπικής και περιφερειακής ταυτότητας µιας 

δεδοµένης περιοχής. 

 Οι καλές ερµηνευτικές πρακτικές συνεπάγονται την κατανόηση της πραγµατικής 

έννοιας του πολιτισµού, της παράδοσης και της ιστορίας των τοπικών κοινοτήτων.  

 Η ερµηνεία της φύσης, η ιστορία και ο πολιτισµός δίνουν στις αγροτικές περιοχές µια 

πιθανότητα να αναγνωρισθούν. Κατά συνέπεια, οι αγροτικές περιοχές όχι µόνο θα θεωρηθούν 

ως  παραγωγικές περιοχές, αλλά ως πολύτιµες επιφυλάξεις φύσης µε  πολιτιστικά τοπία.  

Χρησιµοποιώντας µια ερµηνευτική προσέγγιση, η βιώσιµη εκµετάλλευση των 

αγροτικών περιοχών θα συµβάλει στη γνώση, την προστασία, το σεβασµό και την 

αναγνώριση των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών αξιών. 

 
Τα ιστορικά στοιχεία είναι πολύ ελκυστικά και για την εµφάνιση και για τις ιστορικές συνέπειες. 
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1.1.3. - Αρχές ερµηνείας.  

Το 1957 ο ελεύθερος πολίτης Tilden  , ένας από τους πατέρες της ερµηνείας, διατύπωσε 

τις ακόλουθες αρχές:  

1. Οποιαδήποτε ερµηνεία που δεν αφορά κάπως τι επιδεικνύεται ή περιγράφεται σε κάτι 

µέσα στην προσωπικότητα ή την εµπειρία του επισκέπτη θα είναι αποστειρωµένη.  

2. Οι πληροφορίες, υπό αυτήν τη µορφή, δεν είναι ερµηνεία. Η ερµηνεία είναι 

αποκάλυψη που βασίζεται στις πληροφορίες. Είναι εξ ολοκλήρου διαφορετικά πράγµατα. 

Εντούτοις, όλη η ερµηνεία περιλαµβάνει τις πληροφορίες. 

 3. Η ερµηνεία είναι µια τέχνη, η οποία συνδυάζει πολλές τέχνες, εάν τα υλικά που 

παρουσιάζονται είναι επιστηµονικά, ιστορικά, ή αρχιτεκτονικά. 

 4. Ο κύριος στόχος της ερµηνείας δεν είναι οδηγία, αλλά πρόκληση.  

5. Η ερµηνεία πρέπει να στοχεύσει να παρουσιάσει ένα σύνολο παρά ένα µέρος, και 

πρέπει να απευθυνθεί στο άτοµο συνολικά παρά σε µια οποιαδήποτε άποψη. 

 6. Η ερµηνεία που απευθύνεται στα παιδιά δεν πρέπει να είναι µια διάλυση της 

παρουσίασης στους ενηλίκους, αλλά πρέπει να ακολουθήσει µια πλήρως διαφορετική 

προσέγγιση. Για να είναι στο καλύτερό του θα απαιτήσει ένα χωριστό πρόγραµµα 

 

Αυτές οι αρχές µπορούν να συνοψιθούν σε τρεις κύριους στόχους της ερµηνευτικής 

δραστηριότητας: 

Πρόκληση-Συσχέτιση-Αποκάλυψη.  

 

1. - Πρόκληση: Η ερµηνευτική πράξη πρέπει να προκαλέσει το ενδιαφέρον και την 

περιέργεια στο ακροατήριο. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την παροχή νέων ιδεών και την 

παρουσίαση πληροφοριών µε έναν διαφορετικό τρόπο, και µε τη δηµιουργία των συνδέσεων 

µε τους επισκέπτες (µε τη χρησιµοποίηση ενός θέµατος, µιας συγκεκριµένης γλώσσας, που 

υποβάλλουν τις ερωτήσεις κ.λπ.).  
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2. - Συσχέτιση: Σκοπεύουµε να συσχετίσουµε την ερµηνευτική δραστηριότητα µε την 

εµπειρία των επισκεπτών, µε την παράδοση ενός σχετικού µηνύµατος (µε την προσωπική 

έννοια) που συνδέεται µε τη γνώση και την εµπειρία τους (παραδείγµατα, συγκρίσεις, 

µεταφορές κ.λπ.) 

3. - Αποκάλυψη: Ο διερµηνέας πρέπει να αποκαλύψει ένα αξιοσηµείωτο µήνυµα. Το 

ακροατήριο πρέπει να είναι σε θέση να το θυµηθεί µετά από την επίσκεψη. Εποµένως, κατά 

ερµηνεία, είναι ουσιαστικό να εστιάσει σε µια βασική έννοια. Είναι αρκετά χρήσιµο να 

χρησιµοποιηθεί ένα θέµα που βοηθά το διερµηνέα για να ταξινοµήσει και να οργανώσει τις 

πληροφορίες, και να προσδιορίσει και να παραδώσει το βασικό µήνυµα 

1.1.4. - Χαρακτηριστικά της ερµηνείας.  

Ο διερµηνέας διαβιβάζει τους επισκέπτες µια δεδοµένη πραγµατικότητα που δεν 

εκφράζεται στην πλήρη έκτασή της. Η ερµηνευτική πράξη σκοπεύει να παρακινήσει, να 

προσελκύσει, «να προκαλέσει» και να διασκεδάσει τους επισκέπτες, αλλά επίσης συµβάλλει 

στη βιώσιµη ανάπτυξη.  

Υπονοεί:  

• Δηµιουργία µιας άνετης και ευχάριστης ατµόσφαιρας για το ακροατήριο. 

 • Καθιστώντας τις πληροφορίες προσιτές σε όλους τους τύπους ακροατηρίων. 

 • Πρόκληση µιας αντίδρασης στο ακροατήριο.  

Η ερµηνεία της αγροτικής σφαίρας έχει τους ακόλουθους στόχους:  

• να παρέχει µια γενική ιδέα της θέσης που ερµηνεύεται  

• Για να επικοινωνήσει την έννοια µιας δεδοµένης περιοχής µε έναν ενδιαφέρον και 

αποτελεσµατικό τρόπο.  

• Για να κάνει τους ανθρώπους να καταλάβουν πώς οι διαδικασίες εξέλιξης συµβαίνουν 

στις φυσικές περιοχές και πώς οι ανθρώπινες επιδράσεις έχουν επηρεάσει το περιβάλλον.  

• Για να βοηθήσει να καταλάβει πώς οι κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες έχουν 

αλλάξει και έχουν επηρεάσει τη φύση.  
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• Για να συµβάλει προς την ικανοποίηση των αναγκών των επισκεπτών.  

• Για να προστατεύσει και να συντηρήσει τον πόρο και να συµβάλει στην ικανότητα 

υποστήριξής του στο χρόνο και στο χώρο. 

 • Για να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του τοπικού πληθυσµού.  

Όλοι αυτοί οι στόχοι είναι παρόντες σε κάθε ερµηνευτική πρωτοβουλία, αλλά µερικοί 

επικρατούν του υπολοίπου. 

Επιπλέον, κάθε ερµηνευτική διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει τους ακόλουθους 

συγκεκριµένους στόχους:  

• Εκπαιδευτικοί στόχοι - τι θέλουµε οι επισκέπτες να µάθουν; 

 • Συναισθηµατικοί στόχοι - τι θέλουµε οι επισκέπτες να αισθανθούν;    

• Στόχοι συµπεριφοράς - τι θέλουµε οι επισκέπτες να κάνουν; 

Για να είναι η ερµηνεία αποτελεσµατική πρέπει να πραγµατοποιηθεί επί τόπου, δηλαδή 

µπροστά από το στοιχείο που ερµηνεύεται.  

1.1.5. - Ερµηνεία προγραµµατισµού: Το πρόγραµµα ερµηνείας. 

 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προγραµµατισµού, πρέπει να απαντήσουµε στις 

ακόλουθες ερωτήσεις:  

• Γιατί; (Στόχοι) 

 • Πού και τι; (Ανάλυση του πόρου)  

• Ποιός; (Ανάλυση του συγκεκριµένου φορέα)  

• Πώς, πότε και πού; (Ερµηνευτικά µέσα και προγράµµατα) 

 • Πώς και πότε θα αξιολογηθεί; (Καθιέρωση των δεικτών και των διαδικασιών 

αξιολόγησης)  

Πώς, πότε, πού; 

 

Γιατί; → Τι; →Ποιός; 

 

Πώς θα αξιολογηθεί ; 
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Ο ερµηνευτικός προγραµµατισµός είναι το κλειδί για όλα τα αγροτικά προγράµµατα 

ερµηνείας και για το σχέδιο των αποτελεσµατικών και ελκυστικών δραστηριοτήτων. Όλες οι 

ερµηνευτικές δραστηριότητες πρέπει να είναι το αποτέλεσµα ενός προηγούµενου σχεδίου 

ερµηνείας.  

Κατά τη διάρκεια του προγραµµατισµού, τα προγράµµατα, οι υπηρεσίες, τα µέσα και το 

προσωπικό που απαιτούνται προκειµένου να διαβιβαστεί το µήνυµα στους επισκέπτες 

αναλύονται. Αυτή η διαδικασία είναι βασισµένη στην ανίχνευση εκείνων των 

χαρακτηριστικών στοιχείων που καθορίζει την περιοχή και την κληρονοµιά που υπόκεινται 

στην ερµηνεία, προκειµένου να επιλεχτούν τα µέσα που επεξηγούν καλύτερα το ερµηνευτικό 

µήνυµα που θέλουµε να διαβιβάσουµε 

Τα στάδια του ερµηνευτικού προγραµµατισµού είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Προηγούµενη κατάσταση.  

2. Στόχοι προγραµµατισµού.  

3. Συγκέντρωση των πληροφοριών.  

4. Ανάλυση. 

5. Σύνθεση. 

          6. Το ερµηνευτικό σχέδιο. 

7. Εφαρµογή  

8.Αξιολόγηση και Παρακολούθηση 

 

1. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Η προηγούµενη κατάσταση είναι η αφετηρία. Σε αυτό το σηµείο µελετάµε τη θέση που 

υπόκειται στη δράση ερµηνείας: 

• Πρέπει να ξέρουµε το µέγεθος του εδάφους 
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 • Πρέπει να µελετήσουµε την περιοχή, τα προβλήµατά της, τις αξίες και τα 

ενδιαφέροντά της. 

 • ο στόχος που η περιοχή αφιερώνεται 

 • Κύρια πανίδα και χλωρίδα, ιστορικό ενδιαφέρον, πολιτιστικές και εθνογραφικές 

περιοχές  

• Οι διαφορετικές προσβάσεις στο µέρος οι µέρες του έτους όταν το περιβάλλον είναι   

περισσότερο ευαίσθητο, κ.λπ 

2. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 Οποιοδήποτε πρόγραµµα ερµηνείας πρέπει να περιλάβει τους στόχους και τους 

σκοπούς. Τέτοιοι στόχοι µπορούν να ταξινοµηθούν σε επτά κατηγορίες: 

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  

2. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΌΝΟΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ  

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

5. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ  

6. ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  

7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

3. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

Σε αυτό το στάδιο οι πληροφορίες για τον πόρο συγκεντρώνονται, αν και αυτή η 

διαδικασία συνεχίζεται κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων.  

Μόνο οι χρήσιµες πληροφορίες πρέπει να ληφθούν υπόψη, δεν υπάρχει καµία ανάγκη 

για έναν εξαντλητικό κατάλογο των πόρων του εδάφους. Είναι µια επιλεκτική συλλογή 

πληροφοριών. Προκειµένου να γίνει αυτό, πρέπει να προσφύγουµε στις υπάρχουσες πηγές 

πληροφοριών, µελετών και αρχικών στοιχείων. Τέτοια στοιχεία θα αποτελέσουν τη βάση της 

ερµηνευτικής πρωτοβουλίας. Θα χρειαστούµε τις πληροφορίες για:  

1. Η αξία του πόρου.  
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2. Δυνητικοί και πραγµατικοί χρήστες στόχων 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ  

Προκειµένου να καθοριστεί η ερµηνευτική δυνατότητα µιας οµάδας στοιχείων ή 

ενιαίου στοιχείου κληρονοµιάς, πρέπει να αξιολογήσουµε την πραγµατική καταλληλότητα 

του πόρου και του πλαισίου της που επισκέπτονται, που γίνονται κατανοητού και που 

χρησιµοποιούνται. Παίρνοντας τα στοιχεία που έχουµε συλλέξει ως µια βάση δεδοµένων, θα 

αναλύσουµε τις ακόλουθες πτυχές:  

• Ο πόρος (η θέση και η αξία του). 

 • Ο συγκεκριµένος φορέας ερµηνευτικής πράξης.  

• Οι δοκιµαστικοί στόχοι της ερµηνείας.  

• Περιεχόµενο (µελλοντικά µηνύµατα).  

• Τα µέσα ερµηνείας/επικοινωνίας. 

 

Οι φυσικοί πόροι πρέπει να αναλύονται για να µεγιστοποιήσουν τη παραγωγή της ερµηνείας. 
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4.1. - Ανάλυση του πόρου  

Θα αποφασίσουµε ποιες θέσεις έχουν τις πιό ερµηνευτικές ευκαιρίες. 

 Διάφορα κριτήρια χρησιµοποιούνται προκειµένου να αξιολογηθεί η ερµηνευτική 

δυνατότητα ενός δεδοµένου πόρου:  

• Πρόσβαση  

• Ιδιοµορφία  

• Ελκυστικότητα  

• Διαφάνεια και µονιµότητα των ερµηνευτικών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων, 

 • Αντίσταση στον αντίκτυπο των επισκεπτών,  

•Ασφάλεια των επισκεπτών κ.λπ.  

Με την ανάλυση των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων µε την ερµηνευτική δυνατότητα, 

µπορούµε να βρούµε τις περαιτέρω ιδέες, τις έννοιες, και τις ιστορίες που θα µας βοηθήσουν 

στην ερµηνεία. 

  

4.2. - Ανάλυση του συγκεκριµένου φορέα ερµηνείας. 

 Πρέπει επίσης να λάβουµε υπόψη διάφορες πτυχές σχετικά µε τους πραγµατικούς και 

δυνητικούς χρήστες στόχων.  

Οι ακόλουθες πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

 • Τα σχέδια επίσκεψης της θέσης (εποχές, προγράµµατα, διαστηµική χρήση). 

 • Η διάρκεια της επίσκεψης 

. • Το µέγεθος, η δοµή και ο τύπος οµάδων επισκεπτών.  

• Η δυνατότητα της ερµηνευτικής δραστηριότητας στις οµάδες µε πρόσθετες ανάγκες.  

• Τα κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών.  

• Η προέλευση των επισκεπτών.  

• Οι διαφορετικές προσβάσεις στην περιοχή που ερµηνεύεται, κ.λπ 

4.3. - Οι στόχοι της ερµηνείας 
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Εκτός από την καθιέρωση των στόχων προγραµµατισµού, πρέπει να εξετάσουµε τους 

στόχους που θα καθορίσουν ΠΟΙΑ είναι η θέση που πρέπει να ερµηνευθεί ΓΙΑ, δηλαδή το 

πλαίσιο της αναφοράς για την ερµηνευτική πρωτοβουλία. Οι στόχοι της ερµηνείας θα θέσουν 

τα θεµέλια για τις ενέργειες, τις στρατηγικές και τα µηνύµατα που πρόκειται να παραδοθούν 

4.4. - Επιλογή του περιεχοµένου.  

Μόλις αναλύσουµε το ακροατήριο και τη θέση, πρέπει να αποφασίσουµε σχετικά µε 

ποιο περιεχόµενο πρέπει να επικεντρωθούµε σηµειώνοντας τους στόχους της ερµηνείας 

4.5. – Ερµηνευτικά µέσα και εγκαταστάσεις.  

Μια άλλη σηµαντική πτυχή βρίσκει τον τρόπο να ενισχυθούν οι επισκέπτες ώστε να 

έρθουν  σε επαφή µε το ερµηνευτικό µήνυµα.  

Τα ερµηνευτικά µέσα είναι τα κανάλια που ο διερµηνέας χρησιµοποιεί προκειµένου να 

διευκρινιστεί µια ιδέα στους επισκέπτες.  

Αυτοί οι µηχανισµοί, οι πηγές, τα εργαλεία ή οι µέθοδοι εργασίας µπορούν να 

ταξινοµηθούν σε:  

• Προσωπικό και µη προσωπικό: σύµφωνα µε τον τύπο αλληλεπίδρασης που υπάρχει 

µεταξύ του διερµηνέα και του ακροατηρίου. 

 • Τα MEDIA που είναι/δεν είναι βοηθούµενα από προσωπικό . Σύµφωνα µε αυτήν την 

ταξινόµηση, οι υπηρεσίες που δεν ρυθµίζονται από το προσωπικό είναι εκείνες που 

χρησιµοποιούν αντικείµενα και άλλα όργανα προκειµένου να διαβιβαστεί το ερµηνευτικό 

µήνυµα.  

5. ΣΥΝΘΕΣΗ 

 Μόλις αναλύσουµε όλες αυτές τις πτυχές, πρέπει να πάρουµε τις αποφάσεις.  

Όλες οι εφικτές δυνατότητες πρέπει να εξεταστούν, λαµβάνοντας υπόψη τις 

µεθοδολογικές, οικονοµικές και πτυχές πληροφοριών.  

Σε αυτό το σηµείο, όλα τα κρίσιµα στοιχεία του ερµηνευτικού σχεδίου αποφασίζονται   

6. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  
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Το σχέδιο ερµηνείας είναι το πλαίσιο της αναφοράς για την εφαρµογή των 

ερµηνευτικών υπηρεσιών. Περιέχει τις εύκαµπτες και καλά δοµηµένες οδηγίες. Δεν πρέπει να 

γίνει κατανοητό ως στατικό έγγραφο.Είναι ένα θέµα συνεχόµενης αναθεώρησης και 

ενηµέρωσης.  

Τα ακόλουθα στοιχεία συµπεριλαµβάνονται στο περιεχόµενο ενός ερµηνευτικού 

σχεδίου   

 • Τεχνικός εξοπλισµός, συνεργάτες.  

• Εισαγωγή (υπόβαθρο, πλαίσιο). 

 • Ο ερµηνευτικός πόρος.  

• Χρήστες στόχων της ερµηνευτικής πρωτοβουλίας. 

 • Στόχοι της ερµηνείας. 

• Το µήνυµα. 

• Οι ερµηνευτικές υπηρεσίες. 

 • Συνέχιση και αξιολόγηση. 

 • Συστάσεις για την εφαρµογή  

• Αναφορές και παραρτήµατα 

7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Οι ερµηνευτικές υπηρεσίες θα παρασχεθούν λαµβάνοντας υπόψη το ερµηνευτικό 

σχέδιο. 

8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Η αξιολόγηση του επισκέπτη του ερµηνευτικού µηνύµατος είναι απαραίτητη 

προκειµένου να είναι γνωστή εάν ήταν επιτυχές. 

 Πρέπει να θυµηθούµε ότι ο κύριος στόχος της ερµηνείας είναι να διαβιβάσει ή να 

αποκαλύψει µια έννοια, και εποµένως εµείς πρέπει να αξιολογήσουµε «τι κάνει τους 

επισκέπτες να θυµάται µετά αφού συµµετάσχει σε ένα πρόγραµµα ερµηνείας».  
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1.2. - Εξέλιξη στη χρήση του πόρου.  

1.2.1. - Προέλευση και ανάπτυξη της ερµηνείας της αγροτικής σφαίρας.  

Η ερµηνεία κληρονοµιάς έχει υπάρξει πάντα κάτω από διαφορετικές µορφές και 

διαφορετικές θέσεις παγκοσµίως. Στους αρχαίους χρόνους, οι ηλικιωµένοι άνθρωποι, οι 

ταξιδιώτες και άνθρωποι κοινωνικά σχετικοί ήταν αυτοί που εκτέλεσαν αυτόν τον στόχο, τον 

προφορικά. 

 Σήµερα, η ερµηνεία είναι ένας ειδικός τοµέας στη διαχείριση κληρονοµιάς.  Η 

οικονοµική ευηµερία των βιοµηχανικών κοινωνιών κατέστησε πιθανή µια γενικευµένη χρήση 

των αυτοκινήτων και µια βελτίωση των επικοινωνιών, οι οποίες έχουν επιφέρει το µαζικό 

τουρισµό. Μια από τις συνέπειες αυτών των αλλαγών είναι ότι οι περιοχές ελεύθερου χρόνου 

θεωρούνται κοινό προτέρηµα. Η αναµφισβήτητη έκκληση των αγροτικών περιοχών 

συµπληρώνεται από ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον στον αποκαλούµενο «νέο τουρισµό»: ένας 

τύπος τουρισµού που ενδιαφέρεται για τον πολιτισµό, τη φύση και τον αθλητισµό και που 

εκτιµά (ή επιθυµεί τουλάχιστον να είναι σε θέση να εκτιµήσει) την πολυπλοκότητα και την 

ποικιλοµορφία πέρα από τα προφανώς απλά πράγµατα. 

 Οι τουρίστες θεωρούν ότι οι φυσικές περιοχές που «καταναλώνουν» πρέπει να 

ανταποκριθούν σε ορισµένα ποιοτικά πρότυπα. Αυτές οι διαδικασίες έχουν κάνει τους 

ανθρώπους να σκεφτούν ότι τα αγροτικά τοπία είναι ένα κοινό προτέρηµα 

Στις αστικές κοινωνίες των βιοµηχανικών χωρών, υπάρχει µια πολιτιστική σύλληψη της 

φύσης ως κοινό προτέρηµα. Αυτό το πολιτιστικό πρότυπο είναι µια σύγχρονη τάση παρούσα 

στις κοινωνίες όπου ο µαζικός τουρισµός υπάρχει. Αυτές οι νέες δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου συνδέονται µε τις «εικόνες φύσης». Αυτές οι φυσικές περιοχές είναι µια σηµαντική 

οικονοµική δραστηριότητα και πρέπει να ληφθούν  υπόψη κατά την επινόηση των 

ερµηνευτικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές.  

Σε αυτό το νέο πλαίσιο, οι διερµηνείς φύσης είναι η απάντηση στις νέες ανάγκες της 

αγοράς µαζικού τουρισµού 
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1.2.2. - Ευρωπαϊκή προσέγγιση στον προγραµµατισµό χρήσης του εδάφους και την 

αγροτική ανάπτυξη 

 Οι αγροτικές περιοχές καλύπτουν το 90% του διευρυµένου εδάφους της ΕΕ και είναι κατ' 

οίκον περίπου στο µισό από τον πληθυσµό της.  

Η γεωργία και η δασοπονία διαδραµατίζουν έναν βασικό ρόλο στη διαχείριση των φυσικών 

πόρων στις αγροτικές περιοχές, και µπορούν να συµβάλουν αποτελεσµατικά στην ανάπτυξή 

τους. Εντούτοις, ο αρχικός τοµέας είναι σε πτώση. Αυτό το γεγονός καθιστά τη 

διαφοροποίηση της οικονοµίας απαραίτητη προκειµένου να συντηρηθεί η δοµή των 

αγροτικών κοινωνιών.  

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επινοήσει διάφορα σχέδια αγροτικής ανάπτυξης 

ESDP: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 

 Ο στόχος του είναι να καθορίσει στους πολιτικούς στόχους επιπέδου ένωσης και τις 

γενικές αρχές της χωρικής ανάπτυξης για να εξασφαλίσει τη βιώσιµη ισορροπηµένη 

ανάπτυξη της ευρωπαϊκής επικράτειας, σύµφωνα µε τους κύριους στόχους των κοινοτικών 

πολιτικών, δηλαδή: η οικονοµική και κοινωνική συνοχή και η οικονοµική ανταγωνιστικότητα 

βασισµένες στη γνώση και παρατήρηση των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης και της 

συντήρησης της ποικιλοµορφίας των πολιτιστικών και φυσικών πόρων. Το ESDP έχει 

επιλέξει τέσσερις σηµαντικές περιοχές, οι οποίες αλληλεπιδρούν και ασκούν ιδιαίτερη 

πίεση στη χωρική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

• Η ανάπτυξη των αστικών περιοχών:  

Σχεδόν 80% του πληθυσµού της Ένωσης ζει τώρα στις πόλεις. Τα αστικά κέντρα 

αναδοµούνται ή αναδύονται, και τα δίκτυα των πόλεων διαµορφώνουν και συνεργάζονται 

στα σύνορα. Μια νέα σχέση µεταξύ της πόλης και της χώρας απαιτείται για να αντιµετωπίσει 

τις προκλήσεις που αντιµετωπίζονται από τα εδάφη µας. 

• Η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών:  
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Οι αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλούνται συχνά από την 

περιθωριοποίηση, κυρίως λόγω της πιθανής αλληλουχίας των περιορισµών όπως η απόσταση 

από τις κύριες πόλεις, τα σκληρά κλίµατα, τον αραιά πληθυσµό και την ανεπαρκή υποδοµή ή 

µια έλλειψη οικονοµικής διαφοροποίησης λόγω της υπεροχής της γεωργίας.  

Το περιβάλλον προσφέρει και προβλήµατα και προτερήµατα, έτσι  η επίδειξη της 

ανάγκης να προστατευθούν οι φυσικοί πόροι και τα οικοσυστήµατα και οι ευκαιρίες που 

προσφέρονται από τους διάφορους τρόπους της οικονοµικής δυνατότητας (πράσινος και 

πολιτιστικός τουρισµός, γεωργική διαφοροποίηση). 

• Μεταφορά:  

Η εξέλιξη της ενιαίας αγοράς υπονοεί µια σταθερή αύξηση του δρόµου και της εναέριας 

κυκλοφορίας, η οποία παράγει πίεση στο περιβάλλον.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µεταξύ των κύριων παραγωγών των εκποµπών διοξειδίου του 

άνθρακα παγκοσµίως. Επιπλέον, η ανώµαλη διανοµή της υποδοµής πέρα από το έδαφός της 

µπορεί να οδηγήσει στην ουσιαστική οικονοµική επένδυση δυσαναλογιών από άποψη και να 

θέσει υπό αµφισβήτηση τις αρχές της εδαφικής συνοχής 

• Η φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά:  

Η ποικιλοµορφία φυσικός και πολιτιστικός είναι ένα πολύτιµο προτέρηµα στην 

Ευρώπη.  

Μερικές διαδικασίες του οικονοµικού και κοινωνικού εκσυγχρονισµού απειλούν την 

κληρονοµιά. 

 Η πανίδα, η χλωρίδα, το ύδωρ, το χώµα και τα παραδοσιακά τοπία πρέπει να 

αντιµετωπίσουν τις δυσαναλογίες που παράγονται από ένα υπερεκµεταλλευθέντο 

περιβάλλον. Στοχεύοντας στη βιώσιµη ανάπτυξη, η πολιτική χωροταξίας της Ευρώπης 

επιδιώκει να µειώσει τέτοιες πρακτικές και να ενθαρρύνει την ορθολογική χρήση των πόρων 

Σε Ευρωπαικό επίπεδο οι πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης είναι βασισµένες στους 

ακόλουθους άξονες : 
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• Άξονας 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και δασονοµίας. 

Ό οποίος περιλαµβάνει: 

 ο Μέτρα που στοχεύουν στην προώθηση της γνώσης και τη βελτίωση της ανθρώπινης 

δυνατότητας µέσω της επαγγελµατικής κατάρτισης, βοήθεια στην καθιέρωση των νέων 

αγροτών, των σχεδίων πρόωρης συνταξιοδότησης, της διαχείρισης αγροτικής δασονοµίας και 

των γνωµοδοτικών υπηρεσιών.  

ο Μέτρα που στοχεύουν στην αναδόµηση της φυσικής δυνατότητας και την προώθηση 

της καινοτοµίας µέσω των µέτρων ως αγροτικό εκσυγχρονισµό, βελτίωση της οικονοµικής 

αξίας των δασών, και την προσθήκη της αξίας στα γεωργικά και προϊόντα δασονοµίας, καθώς 

επίσης και τη βελτίωση των υποδοµών και την αποκατάσταση της δυνατότητας των πόρων 

χαλασµένων από τις φυσικές καταστροφές.  

ο Μέτρα που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής και των 

γεωργικών προϊόντων. Αυτά θα είναι γίνοντες πρωτοβουλίες γουρνών συµπεριλαµβανοµένης 

της βοήθειας των αγροτών για να συναντηθούν µε τα απαιτητικές πρότυπα της ΕΕ, τα σχέδια 

τροφίµων υποστήριξης ποιοτικά, την προώθηση και την υποστήριξη των οµάδων παραγωγών 

• Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της επαρχίας.  

Τα γεωργι-περιβαλλοντικά µέτρα είναι υποχρεωτικά: Οι αγρότες πρέπει να συµµορφωθούν 

µε 18 πρότυπα στους τοµείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας, της 

υγιεινής ζώων και φυτών, ευηµερίας των ζώων, άλλες νοµικές απαιτήσεις συµβιβασµού για 

τους αγρότες, καθώς επίσης και να κρατήσουν το έδαφος σε καλές γεωργικές και 

περιβαλλοντικές συνθήκες. Επιπλέον, συµπεριλαµβάνονται τα µέτρα σχετικά µε τη χρήση 

των λιπασµάτων και τα φυτοφάρµακα  

Η υποστήριξη στο πλαίσιο αυτού του τµήµατος αφορά τα ακόλουθα µέτρα:  

ο Τα µέτρα που στοχεύουν στη βιώσιµη χρήση του γεωργικού εδάφους µέσω, µεταξύ άλλων, 

των φυσικών πληρωµών αναπηρίας στους αγρότες, των πληρωµών Natura 2000 και εκείνων 

σύνδεσαν µε την οδηγία 2000/60/EC και την υποστήριξη των µη παραγωγικών επενδύσεων ο 
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Μέτρα που στοχεύουν στη βιώσιµη χρήση του εδάφους δασονοµίας µε τη βοήθεια των 

µέτρων αναδάσωσης, των συστηµάτων αγροδασοκοµίας στο γεωργικό έδαφος, των 

πληρωµών Natura 2000 και της µη παραγωγικής υποστήριξης επένδυσης 

• Άξονας 3: Η ποιότητα της ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της 

αγροτικής οικονοµίας.  

Τα µέτρα σε αυτό το τµήµα απευθύνονται στους αγρότες, τις οικογένειές τους και τον 

ευρύτερο αγροτικό πληθυσµό. Αυτά τα µέτρα περιλαµβάνουν:  

ο Μέτρα για να διαφοροποιηθεί η αγροτική οικονοµία, που περιλαµβάνει τη διαφοροποίηση 

στις µη γεωργικές δραστηριότητες και την ενθάρρυνση του τουρισµού. 

 ο Μέτρα για να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής στις αγροτικές περιοχές, που περιλαµβάνουν 

την ανανέωση του χωριού και την ανάπτυξη και τη συντήρηση και την αναβάθµιση της 

αγροτικής κληρονοµιάς. 

 ο Μέτρο κατάρτισης και πληροφοριών για τους οικονοµικούς δράστες που αναπτύσσουν 

δραστηριότητες στις περιοχές που καλύπτονται από τον άξονα 3 

• Προσέγγιση ηγετών. 

 Αυτός ο άξονας ολοκληρώνει την προσέγγιση ηγετών, η οποία έχει πειραµατιστεί 

επιτυχώς από το 1989 και έχει συµβάλει στην καινοτοµία, την απασχόληση και την αύξηση 

των αγροτικών περιοχών µε την προώθηση των τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης που 

καθορίζονται µέσω ενός κατώτατου σηµείου επάνω στην προσέγγιση και τις δηµόσιες -

ιδιωτικές συνεργασίες. Η προσέγγιση ηγετών, δεδοµένου ότι είναι µια καινοτόµος µέθοδος 

για την αγροτική ανάπτυξη, µπορεί να εφαρµοστεί σε µια ευρύτερη κλίµακα στους τρεις 

άλλους άξονες, εάν τα κράτη µέλη επιθυµούν να κάνουν έτσι 

1.2.3. - Σφαιρικός κώδικας της ηθικής για τον τουρισµό.  

Αυτός ο κώδικας υιοθετήθηκε το 2001 από τα Ηνωµένα Έθνη. Το πέµπτο άρθρο του, 

τουρισµός, µια ευεργετική δραστηριότητα για τις χώρες υποδοχής και τις κοινότητες, δηλώνει 

ότι:  
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 1. Οι τοπικοί πληθυσµοί πρέπει να συνδεθούν µε τις δραστηριότητες και το µερίδιο 

τουρισµού δίκαια στα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη που παράγουν, και 

ιδιαίτερα στη δηµιουργία των άµεσων και έµµεσων εργασιών ως αποτέλεσµα τους.  

 2. Οι πολιτικές τουρισµού πρέπει να εφαρµοστούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσουν να 

βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο των πληθυσµών των περιοχών που επισκέπτονται και να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Ο προγραµµατισµός και η αρχιτεκτονική προσέγγιση και 

η λειτουργία των θερέτρων τουρισµού και η στέγαση πρέπει να στοχεύσουν να τους 

ενσωµατώσουν στον τοπικό οικονοµικό και κοινωνικό ιστό. Όπου οι δεξιότητες είναι ίσες, 

προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στο τοπικό εργατικό δυναµικό 

3. Πρόσθετη προσοχή πρέπει να δοθεί στα συγκεκριµένα προβλήµατα των παράκτιων 

περιοχών και των εδαφών νησιών και στις τρωτές αγροτικές ή περιοχές βουνών, για τις 

οποίες ο τουρισµός αντιπροσωπεύει συχνά µια σπάνια ευκαιρία για την ανάπτυξη παρά 

την πτώση των παραδοσιακών οικονοµικών δραστηριοτήτων. 

4. Οι επαγγελµατίες τουρισµού, ιδιαίτερα οι επενδυτές, που κυβερνώνται από τους 

κανονισµούς που καθορίζονται από τις δηµόσιες αρχές, πρέπει να πραγµατοποιήσουν τις 

µελέτες του αντίκτυπου των αναπτυξιακών έργων τους για το περιβάλλον και τα φυσικά 

περίχωρα. Πρέπει επίσης να παραδώσουν, µε τη µέγιστη διαφάνεια και αντικειµενικότητα, 

τις πληροφορίες για τα µελλοντικά προγράµµατά τους και τον προβλέψιµο αντίκτυπό τους 

και να ενθαρρύνουν το διάλογο στο περιεχόµενό τους µε τους ενδιαφερόµενους 

πληθυσµούς 

 

2. - ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ  

2.1. - Τρέχουσα κατάσταση και σηµασία του πόρου.  

2.1.1. - Κατάσταση της ερµηνείας φύσης στις αγροτικές περιοχές.  

Λόγω της διαδικασίας «της εκβιοµηχάνισης» της γεωργίας, αυτή η δραστηριότητα δεν 

µπορεί να παρέχει τις εργασίες για όλο τον αγροτικό πληθυσµό εποµένως, υπάρχει µια 
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ανάγκη για τις νέες εναλλακτικές λύσεις που συµβάλλουν στη διαφοροποίηση της οικονοµίας 

των αγροτικών περιοχών.  

Υπάρχουν νέες επιχειρησιακές ευκαιρίες και πρωτοβουλίες αγροτικής ανάπτυξης που 

πρέπει τουλάχιστον να αντιµετωπίσουν τις δύο κατωτέρω κύριες πτυχές:  

• Η χαµηλή ποιότητα της ζωής στις αγροτικές περιοχές (που προκαλούνται κυρίως από 

έναν ελαττωµατικό τοµέα των υπηρεσιών).  

• οι νέες ευκαιρίες εργασίας που προέρχονται από την παραγωγή, την επεξεργασία και 

το µάρκετινγκ των φυσικών προϊόντων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι διερµηνείς φύσης αντιπροσωπεύουν µια νέα ευκαιρία 

απασχόλησης καλύπτοντας τις ανάγκες της αγοράς µαζικού τουρισµού, ειδικά στις αγροτικές 

περιοχές. Εκτός από τη δυνατότητα δηµιουργιών θέσεων απασχόλησής της, η ερµηνεία είναι 

επίσης υποχρεωµένη να αναζωογονήσει τις αγροτικές περιοχές, υπό τον όρο ότι 

πραγµατοποιείται µαζί µε τον τοπικό πληθυσµό. Οι πρωτοβουλίες ερµηνείας πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν µαζί µε εκείνους που ζουν στο έδαφος, από την αρχή στα στάδια του 

προγραµµατισµού και της εφαρµογής. Η ερµηνευτική δραστηριότητα είναι βασισµένη στην 

επικοινωνία, και τέτοια επικοινωνία είναι βασισµένη σε µια λεπτοµερή γνώση της περιοχής ή 

της περιοχής που ερµηνεύονται. Εποµένως, είναι σηµαντικό να υπάρξει µια καλή κατανόηση 

της σχέσης που υπάρχει µεταξύ των ανθρώπων και του τοπικών πλαισίου, της ιστορίας, του 

πολιτισµού, των παραδόσεων, των µύθων τους κ.λπ. Είναι επίσης κρίσιµο να περιληφθεί ο 

τοπικός πληθυσµός στη διαδικασία. Η συµµετοχή των τοπικών κατοίκων στην 

επαναποτίµηση της κληρονοµιάς θα είναι το βασικό στοιχείο στο ξύπνηµα της κοινωνικής 

συνειδητοποίησης της σηµασίας της συντήρησης της κληρονοµιάς χάριν του τοπικού 

πληθυσµού. 

2.2. - Αποτελέσµατα και αντίκτυπος του πόρου. 

 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
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Η διεθνική συνεργασία που αναπτύσσεται στο στόχο του προγράµµατος 

«INNATURE» Leonardo Da Vinci, έχει ασκήσει αξιοπρόσεκτη επίδραση στους 

διαφορετικούς τοµείς δράσης που εξετάζονται από τις συµµετέχουσες χώρες:  

α) Ο αντίκτυπος της συνεργασίας µεταξύ των συµµετεχουσών χωρών έχει 

συµβάλει στη δηµιουργία των ισχυρών και ανθεκτικών συνδέσεων που θα τους επιτρέψουν   

για να συνεργαστούν στις περαιτέρω πρωτοβουλίες και να πραγµατοποιήσουν τις κοινές 

δραστηριότητες, τεχνολογικές ανταλλαγές, συµβουλευτικές τεχνικές, προώθηση των 

προϊόντων… κ.λπ. 

β) Η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, όπως οι κοινωνικές οµάδες δράσης, οι 

τοπικές οντότητες, οι ενώσεις, τα συνδικάτα και οι δικαιούχοι που συµµετείχαν στο 

πρόγραµµα και στις δραστηριότητες σχετικές µε αυτή, όπως εκστρατείες ευαισθητοποίησης 

και διάδοση των αποτελεσµάτων. 

γ) Αφότου τελείωσε το πρόγραµµα, η συνεργασία έχει επινοήσει τα νέα εργαλεία 

εργασίας και έχει λειτουργήσει µαζί σε διάφορα κοινή εµπειρία, δραστηριότητες και 

πειραµατικά κέντρα επίδειξης. Ο µέγιστος αντίκτυπος αυτών των δραστηριοτήτων βλέπει 

µεταξύ των επαγγελµατιών και των αρχών του αγροτικού πλαισίου. Αυτό ήταν δυνατό χάρι 

στη διάδοση των αποτελεσµάτων. Η έκδοση της «ερµηνείας φύσης» έχει ενθαρρύνει τις 

συγκεκριµένες ενέργειες να βελτιωθεί ο τοµέας σε µερικές περιοχές.  

δ) Οι σειρές µαθηµάτων για την ερµηνεία φύσης έχουν ασκήσει πολύ θετική 

επίδραση στις περιοχές όπου οργανώθηκαν.  

ε) Ο κύριος στόχος των σεµιναρίων που οργανώθηκαν ήταν η διάδοση. Οι κύριες 

οµάδες-στόχοι ήταν νέοι, άνεργοι άνθρωποι, γυναίκες και το ευρύ κοινό. Αυτές οι 

δραστηριότητες έχουν προωθήσει τη δυνατότητα της ερµηνείας ως νέα πηγή ανάπτυξης, 

καθώς επίσης και οι φυσικοί πόροι συνδέθηκαν µε την ερµηνευτική δράση και τη βιώσιµη 

διαχείρισή τους 
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ζ) Έχει παρακινήσει επίσης µερικές πρωτοβουλίες απασχόλησης βασισµένες στην 

ερµηνεία της αγροτικής κληρονοµιάς στις αγροτικές περιοχές όπου οργανώθηκαν οι σειρές 

µαθηµάτων του προγράµµατος.Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν µια πολύ θετική επιρροή 

και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών 

 

3. - ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΩΣ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

3.1. - Δυνατότητες και όροι που απαιτούνται για την ανάπτυξη. 

 Σήµερα, η κοινωνία θεωρεί το περιβάλλον ως «κοινό προτέρηµα», δεδοµένου ότι είναι 

ευεργετικό για την κοινότητα, και εποµένως πρέπει να συντηρηθεί.  

Οι φυσικοί πόροι πρέπει να προστατευθούν, καθώς επίσης και το δικαίωµα των 

µελλοντικών γενεών όπως οι σηµερινές γενιές. Προκειµένου να γίνει  έτσι, η βιώσιµη 

ανάπτυξη πρέπει να ενθαρρυνθεί.  

Η ερµηνεία είναι ένα όργανο για τους επισκέπτες για να ανακαλύψει τις αγροτικές 

περιοχές. Η ερµηνεία µεταβιβάζει µερικές υπονοούµενες αξίες ως σεβασµό, οι οποίες 

µπορούν να βοηθήσουν τους επισκέπτες για να γίνουν ενήµεροι για τη σπουδαιότητα των 

µεµονωµένων ενεργειών για την προστασία της κληρονοµιάς και τη σπουδαιότητα που η 

κληρονοµιά έχει στις αγροτικές περιοχές.  

Η ερµηνεία κληρονοµιάς και η βιώσιµη ανάπτυξη είναι αλληλένδετες, ειδικά στις ακόλουθες 

πτυχές: 

Οικονοµική πτυχή:  

• Αξιοποίηση των προϊόντων στις περιοχές παραγωγών 

 Προκειµένου να ενθαρρυνθεί η αναγνώριση των τοπικών προϊόντων, πρέπει να 

υπάρξει µια συλλογική προσπάθεια να παρουσιαστούν ξανά οι παλαιές τέχνες, καθώς επίσης 

και παραδοσιακά επαγγέλµατα  

• Βελτίωση του βιοµηχανικού και κοινωνικού υφάσµατος 
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 Η αύξηση της βιοµηχανικής δραστηριότητας και η συνεπακόλουθη δηµιουργία των 

εργασιών µπορούν να συνδεθούν µε  υπηρεσίες και άλλες οικονοµικές δραστηριότητες που 

συνδέονται µε την κληρονοµιά. Η βιώσιµη εκµετάλλευση της κληρονοµιάς παρέχει και τις 

άµεσες και έµµεσες εργασίες, και µειώνει επίσης την εποχικότητα στην αγορά εργασίας. 

Επιπλέον, οι ευκαιρίες εργασίας που δηµιουργεί υπερβαίνουν το βραχυπρόθεσµο, και είναι 

υποχρεωµένες να παραγάγουν τις σταθερές θέσεις µακροπρόθεσµα.  

• Υποστήριξη της τοπικής οικονοµίας 

 Οι στρατηγικές που προορίζονται για να επιτύχουν την τοπική ανάπτυξη περιλαµβάνουν µια 

ελκυστική παρουσίαση και µια προώθηση της κληρονοµιάς, µε ένα ποικίλο φάσµα των 

δραστηριοτήτων σχετικών µε τον πολιτισµό, τον αθλητισµό, τον ελεύθερο χρόνο, την 

οικολογία κ.λπ.  

Κοινωνική πτυχή  

• Αξιοποίηση του ενδογενούς 

 Η αξιοποίηση των τοπικών πόρων, των ευκαιριών και των παραδόσεων πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί και από τους επισκέπτες και από τους τοπικούς ανθρώπους.  

Αυτό µπορεί µόνο να επιτευχθεί µέσω της ενεργού συµµετοχής και των δύο µερών, να 

ενισχυθεί και να προαχθεί µέσω των ερµηνευτικών πρωτοβουλιών 

Ανθρώπινη πτυχή  

Ένα από τα σηµαντικότερα οφέλη της βιώσιµης ανάπτυξης είναι το επίτευγµα του 

σεβασµού προς τις αγροτικές κοινότητες, που συνδέεται συχνά στους ξεπερασµένους και 

ντεµοντέ τρόπους ζωής. Μαζί µε αυτό πηγαίνει η αύξηση της συνειδητοποίησης στην ανάγκη 

να συντηρηθούν τα φυσικά και αγροτικά περιβάλλοντα βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας τα 

• Προώθηση των αγροτικών δεξιοτήτων της γνώσης και της 

επαγγελµατικοποίησης: 

Περιβαλλοντική πτυχή  
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Όταν οι εναλλακτικές πηγές ανάπτυξης επιδιώκονται (δηλ. βιώσιµη ανάπτυξη 

βασισµένη στην κληρονοµιά και τους ενδογενείς πόρους) οι φυσικοί πόροι µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µε έναν µέτριο, βιώσιµο τρόπο, δεδοµένου ότι δεν αντιπροσωπεύουν πλέον 

τη µόνη πηγή εισοδήµατος. Αυτό επιτρέπει τις βιώσιµες πρακτικές, λιγότερο επιθετικές µε το 

περιβάλλον και συνεπέστερες προς τη συντήρηση βιοποικιλότητας. 

Φυσικές πτυχές  

Η ερµηνεία κληρονοµιάς υπονοεί την καθιέρωση ή/και τη βελτίωση διάφορων βασικών 

υποδοµών: δρόµοι, σιδηρόδροµοι, και βελτίωση της πρόσβασης στα διαφορετικά στοιχεία 

της κληρονοµιάς. Υπάρχει επίσης η ανάγκη για τις εγκαταστάσεις στέγασης, όπως 

ξενοδοχεία, ξενώνες, εστιατόρια κ.λπ.  

Λόγω της αύξησης στην ανθρώπινη δραστηριότητα, αυτό το είδος της πρωτοβουλίας 

υπονοεί την καθιέρωση των µέτρων επεξεργασίας αποβλήτων, η οποία θα έχει µια θετική 

επίδραση όχι µόνο για τους νεοφερµένους και τους τουρίστες αλλά και για την κοινότητα.   

 

3.2. - Δυνατότητα δηµιουργιών θέσεων απασχόλησης του πόρου.  

Οι αγροτικές περιοχές έχουν µερικές ανάγκες που µπορούν να καλυφθούν από τις 

πρωτοβουλίες ερµηνείας:  

• Υπάρχει µια ανάγκη για τους καταρτισµένους επαγγελµατίες που µπορούν να 

αναπτύξουν τα προγράµµατα και να επινοήσουν τις ερµηνευτικές δραστηριότητες, 

προκειµένου να βελτιωθούν η αποτελεσµατικότητα του σχεδίου και η καταλληλότητα των 

ερµηνευτικών προγραµµάτων. 

 • Η ερµηνεία πρέπει να προωθηθεί ως χρήσιµο και απαραίτητο όργανο για µια επαρκή 

διαχείριση της φυσικής, πολιτιστικής και ιστορικής κληρονοµιάς στις αγροτικές περιοχές.  

• Η πρόσβαση, η προαγωγή και η σταθερότητα της απασχόλησης για τη νεολαία πρέπει 

να προωθηθούν µε την παροχή των σχεδίων κατάρτισης σχετικά µε αυτό το καινοτόµο 

επάγγελµα, το οποίο είναι µια νέα πηγή απασχόλησης που ενθαρρύνει την ενεργό συµµετοχή 
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των γυναικών στην αγροτική ανάπτυξη. Η ερµηνεία φύσης µπορεί να έχει µια πολύ θετική 

επιρροή στην τοπική ανάπτυξη. Εντούτοις, οι διερµηνείς φύσης χρειάζονται τις ισχυρές 

τεχνικές δεξιότητες και τις συγκεκριµένες ειδικότητες. Εποµένως, επαρκή επιµορφωτικά 

προγράµµατα πρέπει να τεθούν στην διάθεση τους  

 

3.2.1. - Οι νέες πηγές απασχόλησης και η ερµηνεία της αγροτικής σφαίρας. 

 Η ερµηνεία της φύσης, της ιστορίας και του πολιτισµού υπονοεί την αναγνώριση 

µερικών στοιχείων της κληρονοµιάς που έχουν µεγάλη σηµασία για την κοινωνία, ή 

τουλάχιστον για µια µερίδα της κοινωνίας.  

Η ερµηνεία είναι το ισχυρότερο εργαλείο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί προκειµένου 

να κατασταθούν αυτές οι αξίες ρητές και να προστατευθούν η έννοια και η ουσία τους, 

βελτιώνοντας τις ευκαιρίες εργασίας στις αγροτικές περιοχές. Κατά συνέπεια, η ενδογενής 

ανάπτυξη είναι δυνατή. Οι τοπικοί άνθρωποι επιτρέπονται για να αναµιχθούν στην ανάπτυξη 

και να κερδίσουν µια διαβίωση χωρίς αναχώρηση από την αγροτική περιοχή. Οι νέες 

τεχνολογίες ενηµέρωσης και επικοινωνιών βελτιώνουν τη διαφάνεια των πολιτιστικών και 

φυσικών περιοχών .Αυτό σηµαίνει ότι οι νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στις περιοχές που ήταν 

κάπως από τους δηµοφιλέστερους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους και εποµένως 

άγνωστος σε πολλούς ανθρώπους 

Τοποθεσίες όπου καµία περιβαλλοντική ερµηνεία δεν πρέπει να πραγµατοποιηθεί:  

Ο χώρος εργασίας είναι εσωτερικοί τοµείς φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

όπως τα περιφερειακά και εθνικά πάρκα, τους βοτανικούς κήπους κ.λπ. Ο διερµηνέας ενεργεί 

συνήθως ως εξωτερικός σύµβουλος εξ ονόµατος των δηµόσιων υπηρεσιών, των 

αντιπροσωπειών τουριστών ή των ενώσεων που διαχειρίζονται τους πόρους. Μπορεί να 

ανήκει στους συνεταιρισµούς ή τις ενώσεις που συµµετέχουν στον περιβαλλοντικό τοµέα. 
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ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΜΆΘΗΣΗΣ ΦΥΣΗΣ  

Αυτά τα κέντρα περιλαµβάνουν διάφορες υπηρεσίες για τους επισκέπτες, όπως 

κατοίκηση, εγκαταστάσεις εκµάθησης, εργαστήρια, κ.λπ. Κανονικά προορίζονται για τους 

σπουδαστές σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά η δευτεροβάθµια εκπαίδευση µπορεί 

επίσης να περιληφθεί. Ο στόχος αυτών των κέντρων είναι να ενθαρρύνουν τη σχέση µεταξύ 

των παιδιών και της φύσης. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ  

Αυτά τα αγροκτήµατα συνδέονται µε τις φυσικές περιοχές αλλά δεν βρίσκονται 

απαραιτήτως µέσα στους φυσικούς πόρους. Όπως τα κέντρα εκµάθησης, σκοπεύουν να 

δηµιουργήσουν συνδέσεις µεταξύ της φύσης και της εκπαίδευσης. 

ΑΛΛΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ  

Υπάρχουν άλλα είδη εγκαταστάσεων, κανονικά εποχιακά όπως τα στρατόπεδα και 

στρατόπεδα εργασίας. Αυτές οι δραστηριότητες παίρνουν κανονικά περισσότερο από 7 

ηµέρες και δεν συµπεριλαµβάνονται στις σχολικές δραστηριότητες. 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

 Αυτά τα κέντρα περιλαµβάνουν όλες τις ανάγκες  που οι επισκέπτες χρειάζονται: τα 

πάρκινγκ αυτοκινήτων, πρώτες βοήθειες, τουαλέτες, τα κέντρα επισκεπτών κέντρων 

πληροφόρησης κ.λπ., κέντρα ερµηνείας εµπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Σε αυτά τα 

κέντρα οι επισκέπτες καλωσορίζονται και παίρνουν τις πληροφορίες για µια γενική 

ερµηνευτική εξήγηση του πόρου. Αυτή η πρώτη επαφή µε την ερµηνεία θα υποκινήσει την 

περιέργειά τους για τον πόρο. 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ  

Οι διαδροµές χρησιµοποιούνται κανονικά στις µόνες καθοδηγηµένες περιηγήσεις. 

ΝΕΑ ΜΟΥΣΕΙΑ  



 

 

210 

Αυτή η σχετικά νέα σύλληψη είναι ιδιαίτερα επαρκής για τις αγροτικές περιοχές, 

δεδοµένου ότι συνδυάζει την ερµηνεία των πολιτιστικών, εθνογραφικών και ιστορικών 

στοιχείων µε τη φύση και την ερµηνεία τοπίων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι µουσείων. 

 Οι σηµαντικότεροι περιγράφονται κατωτέρω: 


 Οικοµουσεία 

 Τοπικά Μουσεία 

 Αρχαιολογικά Πάρκα 

 Πολιτιστικά Πάρκα 

 Ανοιχτά µουσεία 

 Νέα Μουσειολογία 

  

3.2.2. - Αναδυόµενα επαγγέλµατα: Δυνατότητες κατάρτισης όσον αφορά στην 

ερµηνεία της αγροτικής σφαίρας. 

 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ 

 Οι διερµηνείς φύσης βοηθούν  άλλους για να καταλάβουν και να εκτιµήσουν την 

πολιτιστική και φυσική κληρονοµιά. Οι διερµηνείς δεν µιλούν απλά, έχουν µια λεπτοµερή 

κατανόηση του περιεχοµένου τους και µοιράζονται το ενδιαφέρον και τη γνώση τους µε 

άλλους.  

Οι διερµηνείς πρέπει να έχουν  καλές δεξιότητες επικοινωνίας και πρέπει να είναι σε 

θέση να προκαλέσουν το ακροατήριο µε τις τεχνικές ερµηνείας 

Επιπλέον, οι διερµηνείς πρέπει να έχουν κάποια γνώση σχετικά µε τις τεχνικές και τους 

πόρους που παρουσιάζουν στους ανθρώπους, ακόµα κι αν τους ενθαρρύνουν συγχρόνως για 

να συναγάγουν τα συµπεράσµατά τους. Αυτό είναι ένας σκληρός στόχος που απαιτεί 

δεξιότητες για να επιλέξει τις καταλληλότερες τεχνικές για κάθε πόρο και κάθε οµάδα 

επισκεπτών. 

Ο ακόλουθος κατάλογος ιδιοτήτων είναι επιθυµητός στους επαγγελµατίες ερµηνείας:  
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• Λογική απόδοση των καθηκόντων τους. 

 • Περιβαλλοντική συνειδητοποίηση 

 • Ανάλυση/αξιολόγηση 

 • Δυνατότητα να ανιχνευθεί το καταλληλότερο µήνυµα προκειµένου να το παραδώσει 

στο ακροατήριο.  

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ καλοί επαγγελµατίες σε αυτόν τον τοµέα, η 

πλήρης επαγγελµατικοποίηση του τοµέα είναι ένας σκληρός στόχος. Εποµένως, οι 

περιηγήσεις κατάρτισης απαιτούνται προκειµένου να προωθηθεί η επίσηµη αναγνώριση 

αυτού του σχεδιαγράµµατος ως επαγγελµατικά προσόντα.   

 Η σηµασία της φύσης και των αγροτικών διερµηνέων σφαίρας στη δηµιουργία θέσεων 

απασχόλησης και στην προαγωγή της φύσης και του πολιτισµού είναι αναµφισβήτητη. 

Εποµένως, η συγκεκριµένη κατάρτιση πρέπει να παρασχεθεί. Η κατάρτιση πρέπει να καλύψει 

τις διάφορες διαφορετικές περιοχές που συνδέονται µε αυτό το επαγγελµατικό σχεδιάγραµµα 

  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

Λαµβάνοντας υπόψη την αυξανόµενη σηµασία του αγροτικού τουρισµού, υπάρχει µια 

ανάγκη για τους ειδικούς σε αυτόν τον τοµέα που είναι σε θέση να συµβουλεψουν τους 

επιχειρηµατίες που επιθυµούν να εισαγάγουν τον τοµέα. Οι γενικές ειδικότητες αυτών των 

επαγγελµατιών θα ήταν:  

• Η ενθάρρυνση του ενδιαφέροντος των ανθρώπων στην περιφερειακή ανάπτυξη µε την 

καθιέρωση και τη διαχείριση των µικρών ή µεσαίων επιχειρήσεων. 

• Παροχή επαγγελµατικών συµβουλών για τη διαχείριση των εθνικών και τοπικών 

πόρων. 

 • Παροχή των επαγγελµατικών συµβουλών για τη δηµιουργία και τη διαχείριση των 

αγροτικών προγραµµάτων τουρισµού.  
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• Έχοντας µια λεπτοµερή γνώση σχετικά µε τον αγροτικό τουρισµό και σχετικά µε την 

περιοχή και τους διαθέσιµους πόρους.  

• Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης που προσανατολίζονται για να προωθήσουν τις 

γνωµοδοτικές υπηρεσίες και να ενθαρρύνουν τη δηµιουργία των τοπικών επιχειρήσεων.  

• Προώθηση των σχετικών εδαφών. 

 • Εκπαιδευτικές ενέργειες υποστήριξης 

Υπάρχουν άλλα αναδυόµενα επαγγέλµατα που συνδέονται ως ένα ορισµένο βαθµό µε την 

ερµηνεία της αγροτικής σφαίρας, όπως:  

• Αγρότες  

• Αγροτικοί διευθυντές τουρισµού  

• Διευθυντές ελεύθερου χρόνου  

• Τεχνίτες/Τεχνίτισσες  

• Διευθυντές προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης 
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ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ  

 

1. - ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 1.1. - Περιγραφή του πόρου. 

 Οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας είναι οι νέες πηγές ενέργειας που θα 

αντικαταστήσουν σταδιακά τις απολιθωµένες πηγές ενέργειας, οι οποίες δεν είναι 

ανανεώσιµες. Οι απολιθωµένες πηγές ενέργειας είναι όλο και περισσότερο ακριβές, και έχουν 

µια σοβαρή περιβαλλοντική επίδραση µακροπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα.  

 Οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας είναι φιλικότερες προς το περιβάλλον. Αυτό είναι 

σηµαντικό, λαµβάνοντας υπόψη τη βαθµιαία επιδείνωση του περιβάλλοντος που προκαλείται 

µε την χρήση των τεχνικών εργασίας που δεν είναι βιώσιµες όσον αφορά στην ενεργειακή 

χρήση και την προστασία των φυσικών οικοσυστηµάτων όπου ζούµε. 

 Οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας είναι όχι µόνο λιγότερο ρυπαντικές, αλλά 

επιτρέπουν επίσης τη βιώσιµη διαχείριση των πόρων και τη δηµιουργία θέσεων 

απασχόλησης. 

Συχνά, όταν αναφερόµαστε στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, σκεφτόµαστε τη δύναµη 

αέρα και την ηλιακή ενέργεια, και ξεχνάµε τη σηµασία της αγροενέγειας (ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας από τα επεξεργασµένα γεωργικά και δασικά προϊόντα και τα υποπροϊόντα). 

Εντούτοις, τα στοιχεία δείχνουν ότι η δυνατότητα ανάπτυξης των αγροενεργειών όπως η 

βιοµάζα, το βιολογικό αέριο και τα βιολογικά καύσιµα είναι αρκετά σχετική.  

Η έρευνα όσον αφορά σε αυτές τις καθαρές και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας εξετάζει 

τις νέες και αποδοτικότερες διαδικασίες που επιτρέπουν τη δηµιουργία της εξειδικευµένης 

απασχόλησης και βελτιώνουν τις χρησιµοποιούµενες υποδοµές. 

Σήµερα αυτές οι πηγές ενέργειας αναπτύσσονται, αλλά στο µέλλον θα κερδίσουν τη   

σηµασία σε όλα τα επίπεδα και θα παράσχουν πολλές εργασίες στις αγροτικές περιοχές, όπου 
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οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας χαιρετίζονται θερµά. Η επιρροή τους είναι πολύ θετική, 

δεδοµένου ότι είναι φιλικοί προς το περιβάλλον και επιτρέπουν την καθιέρωση των νέων 

επιχειρήσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. - Ξύλινη ενέργεια βιοµαζών.  

Κύριες ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας στις αγροτικές περιοχές  

Ξύλινη βιοµάζα 

Ποώδης βιοµάζα  

Βιοαέριο 

Βιολογικά  καύσιµα 

Θερµική ηλιακή ενέργεια 

Φωτοβολταική Ηλιακή 

ενέργεια 

Δύναµη αέρα 

Υδροεγκαταστάσεις 
ενέργειας 
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O όρος βιοµάζα αναφέρεται σε οποιαδήποτε οργανική ουσία φυτικής ή ζωικής 

προέλευσης. Η ηλιακή ενέργεια που αποθηκεύεται στη βιοµάζα µπορεί να µετασχηµατιστεί 

στη θερµική ενέργεια, την ηλεκτρική ενέργεια ή τα φυτικά καύσιµα. Η χηµική σύνθεση της 

βιοµάζας περιλαµβάνει τους άνθρακες µεγάλων ποσών παρόµοιους µε εκείνους στα φυσικά 

καύσιµα (άνθρακας, αέριο και πετρέλαιο) αλλά δεν µολύνουν, και ανανεώνονται συνεχώς. 

 Η βιοµάζα θεωρείται ως ανανεώσιµη πηγή ενέργειας όταν οι καθαρές εκποµπές του 

άνθρακα στον κύκλο είναι 0 ή λιγότεροι. Δηλαδή η βιοµάζα είναι µια ανανεώσιµη πηγή 

ενέργειας όταν ο άνθρακας που απορροφάται στη φωτοσύνθεση κατά τη διάρκεια της 

παραγωγής του είναι ίσος ή υψηλότερος από το ποσό που αποδεσµεύεται στην ατµόσφαιρα 

στο στάδιο της ενεργειακής παραγωγής.  

Η φωτοσύνθεση παράγει 120.000 εκατοµµύριο τόνους της ξερής ουσίας ετήσια, η 

οποία ανέρχεται σε 40.000 εκατοµµύριο τόνους του ακατέργαστου πετρελαίου στους 

ενεργητικούς όρους. 

 

Ο όρος ξύλινη βιοµάζα αναφέρεται στα καύσιµα που εξάγονται από το ξύλο και στον 

τοµέα της ενέργειας που χρησιµοποιεί το ξύλο αποβλήτων. Είναι η τρίτη πηγή ενέργειας 

παγκοσµίως, µετά από το πετρέλαιο και τον άνθρακα. Σε γενικούς τοµείς, η ενεργειακή 

ποιότητά της είναι υψηλότερη από αυτή της ποώδους βιοµάζας λόγω της ξύλινης δοµής της.  

Σήµερα η βιοενέργεια λαµβάνεται από το ξύλο των ταχέως αναπτυσσόµενων δέντρων. 

Οι δαπάνες της καλλιέργειας είναι πολύ µικρές και οι ενεργειακές παραγωγές είναι πολύ 

υψηλές. Εποµένως, αυτός ο πόρος είναι ουσιαστικός, λαµβάνοντας υπόψη ειδικά ότι η 

καλλιέργεια και η παραγωγή βοοειδών είναι στην πτώση. Αυτή η νέα παραγωγή µπορεί να 

αντικαταστήσει αυτές τις δραστηριότητες και να παραγάγει την απασχόληση. 

 Η ξύλινη βιοµάζα µπορεί να είναι ένα όργανο για να αποτρέψει τον πληθυσµό από το 

να φύγουν από τις αγροτικές περιοχές.Η ξύλινη βιοµάζα χρησιµοποιεί τους φυσικούς πόρους 

που βρίσκονται στις αγροτικές περιοχές και ενθαρρύνει τη βιώσιµη χρήση των εδαφών που 
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έχουν εγκαταλειφθεί και µπορούν να αφιερωθούν στην παραγωγή της καθαρής και 

ανανεώσιµης ενέργειας 

 
Η ξύλινη βιοµάζα προέρχεται από το ξύλο. 

 

1.1.2. - Ποώδης βιοµάζα. Ενεργειακές συγκοµιδές και παραδοσιακά απόβλητα 

συγκοµιδών.  

Προκειµένου να παραχθεί η ποώδης βιοµάζα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τις 

συγκοµιδές µε την ξερή ουσία µεγάλων ποσών ανά µονάδα επιφάνειας. Πρέπει να 

διακρίνουµε τις ενεργειακές συγκοµιδές και τις συγκοµιδές αποβλήτων που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα στην ενεργειακή παραγωγή.  

Η ενεργειακή ποιότητα της ποώδους βιοµάζας αλλάζει ανάλογα µε τα 

χρησιµοποιούµενα είδη. 



 

 

217 

 Σύµφωνα µε µια µελέτη που γίνεται προς το τέλος του 90 τα είδη που είναι τα 

καταλληλότερα ως ενεργητική πρώτη ύλη είναι το σόργο, κάλαµος, miscanthus και κάρδος 

χορτονοµής (το τελευταίο είναι πολύ κοινό στη νότια Ευρώπη). 

Τα απόβλητα που παράγονται από τις εµπορικές συγκοµιδές της ποώδους φύσης είναι µια 

άλλη σηµαντική πηγή βιοµάζας. Η πιό κοινή βιοµάζα αποβλήτων για ενεργειακούς λόγους 

είναι:  

• Άχυρο  

• Φύλλα και µίσχοι 

 

Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι να χρησιµοποιηθούν αυτά τα απόβλητα στην ενεργειακή 

παραγωγή: 

 • Είναι αφθονότερο από τα απόβλητα δασονοµίας.  

• και κυρίως επειδή αυτή η πρώτη ύλη δεν είναι ακριβή και µπορεί να συγκεντρωθεί και 

να χρησιµοποιηθεί όταν χρειάζεται, αντίθετα από τις δασικές συγκοµιδές ξύλου  

 Όσον αφορά στην ποώδη βιοµάζα, µια κατάλληλη τεχνολογία καύσης πρέπει να 

αναπτυχθεί, δεδοµένου ότι το υψηλό περιεχόµενο των τεφρών βλάπτει τους λέβητες που 

διατίθενται  στην αγορά. 

 Εντούτοις, οι µελέτες που πραγµατοποιούνται από το αγρόκτηµα βιοενέργειας 

προγράµµατος επισηµαίνουνε ότι η ποώδης βιοµάζα είναι η καταλληλότερη για την 

ενεργειακή παραγωγή 

Επιπλέον, σε αυτό το σηµείο, σύµφωνα µε την κοινή αγροτική πολιτική (ΚΑΠ) οι 

ενεργειακές συγκοµιδές, συµπεριλαµβανοµένης της βιοµάζας, είναι τόσο σηµαντικές όσο και 

η συµβατική γεωργία, και µπορούν να φυτευτούν στα εδάφη µέσα στο ευρωπαϊκό σχέδιο που 

στοχεύει να µειώσει την καλλιεργηµένη περιοχή που σηµαίνουν για την παραγωγή τροφίµων 

 

1.1.3. – Βιολογικό αέριο.  
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Η χηµική σύνθεση του βιολογικού αερίου είναι παρόµοια µε αυτή του φυσικού αερίου. 

Η διαφορά είναι το σχετικό ποσοστό του αερίου µεθανίου. 

 Το περιεχόµενο µεθανίου (CH4) στο φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει το 95-97% του 

όγκου.  

Οι ενεργειακές τιµές του βιολογικού αερίου εξαρτώνται από το σχετικό ποσοστό του 

µεθανίου (CH4). Στην περίπτωση του βιολογικού αερίου, το ποσοστό του µεθανίου φθάνει 

στο 50-70%. Εποµένως, η ενεργειακή αξία του βιολογικού αερίου όπως συγκρίνεται µε το 

φυσικό αέριο είναι πολύ χαµηλή. 

 Εκτός από το CH4, το βιολογικό αέριο περιέχει το άζωτο και το θείο εάν η 

χρησιµοποιούµενη πρώτη ύλη είναι πρωτεϊνική - πλούσια (για παράδειγµα, εάν τα απόβλητα 

από τα σφαγεία ή οι γαλακτοκοµικές βιοµηχανίες έχουν χρησιµοποιηθεί). 
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Το βιολογικό αέριο λαµβάνεται από την αναερόβια ζύµωση της πράσινης βιοµάζας και 

των απόβλητων υδάτων από τα αγροκτήµατα βοοειδών. Η µαζική παραγωγή του αερίου 

µεθανίου µπορεί να χρησιµοποιηθεί προκειµένου να παραχθεί η ηλεκτρική ενέργεια µε τους 

στροβίλους. 

Η ακατέργαστη οργανική ουσία που χρησιµοποιείται για να παράγει το βιολογικό αέριο 

είναι η βιοµάζα.  

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι βιοµαζών. 
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Ο αραβόσιτος έχει το υψηλότερο περιεχόµενο βιολογικών αερίων όλων των 

ενεργειακών συγκοµιδών.  

Όσον αφορά στη βιοµάζα φτιαγµένη από απόβλητα, οι χοίροι µορφής λιπάσµατος και 

άλλες βιοµηχανίες αναπαραγωγής βοοειδών έχουν τη µέγιστη δυνατότητα.  

Οι κύριοι τεχνικοί και τεχνολογικοί στυλοβάτες της οργανωµένης παραγωγής 

βιολογικών αερίων είναι:  

• Η µείωση του ποσού αερίου µεθανίου που αποδεσµεύεται στην ατµόσφαιρα.  

• Η µείωση των οργανικών αποβλήτων που απορρίπτονται και αφήνονται στην 

επιφάνεια (το χώµα και οι υπόγειες ροές του νερού). 

 • Η παραγωγή των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας (βιοαέριο) ως εναλλακτική λύση 

των απολιθωµένων πηγών ενέργειας.  

Τα εκατοµµύρια των τόνων των προϊόντων οργανικών αποβλήτων παράγονται καθηµερινά, 

συµπεριλαµβανοµένων των αποβλήτων τροφίµων, που τοποθετούν στο κρεβάτι για τα 

βοοειδή (µίγµα λιπάσµατος και αχύρου), τα λύµατα, τα κ.λπ. Όλα αυτά τα απόβλητα 

παράγουν εκατοµµύρια των κυβικών µέτρων του µεθανίου.Το µεθάνιο είναι ένα αέριο 

θερµοκηπίων, και είναι αρµόδιο 3-5% των συνολικών εκποµπών. Αυτό έχει προκαλέσει µια 

αύξηση 18% στο φαινόµενο του θερµοκηπίου.  

Το φαινόµενο του θερµοκηπίου επιδεινώνεται από τις νέες και ανεξέλεγκτες περιοχές 

υλικών οδόστρωσης και από µια άνευ διακρίσεως χρήση της βιοµάζας (ειδικά ζωικής 

προέλευσης) από τις βιοµηχανίες καλλιέργειας και επεξεργασίας. Αφ' ενός, αυτά τα 

απόβλητα είναι µια σηµαντική πηγή ανανεώσιµης ενέργειας, λαµβάνοντας υπόψη τον όγκο 

τους, και έχουν την αξιοπρόσεκτη ενεργητική δυνατότητα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί 

 

1.1.4. - Βιολογικά καύσιµα.  

Τα βιολογικά καύσιµα είναι ένας άλλος τύπος βιοµάζας. Κάθε τύπος µηχανής απαιτεί 

έναν διαφορετικό τύπο βιολογικών καυσίµων 
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Το βιολογικό πετρέλαιο και το καθαρό φυτικό έλαιο µπορούν να χρησιµοποιηθούν αντί 

του πετρελαίου ή µπορούν να αναµιχθούν µε αυτό. Αφ' ενός, η βιοεθανόλη αναµιγνύεται µε 

τη βενζίνη.  

Η παραγωγή του βιολογικού πετρελαίου και της βιοεθανόλης υπονοεί µια σύνθετη 

βιοµηχανική διαδικασία που συνεπάγεται τις οργανωµένες και συνδεµένες εγκαταστάσεις. 

Αυτό το γεγονός µειώνει τα περιθώρια του τοµέα της καλλιέργειας. Όσον αφορά στο καθαρό 

φυτικό έλαιο, η παραγωγή µπορεί να πραγµατοποιηθεί επί τόπου, επιτρέποντας τη 

διασκορπισµένη ενεργειακή παραγωγή. 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 Το  βιολογικό πετρέλαιο είναι από τα σηµαντικότερα βιολογικά καύσιµα. Αποτελείται 

από τα φυτικά έλαια. Είναι το αποτέλεσµα µιας χηµικής διαδικασίας που πραγµατοποιείται 

από τη µεταφορά των φυτικών ελαίων, κυρίως από το συναπόσπορο. Άλλα φυτικά έλαια από 

την οικογένεια που  µπορούν να χρησιµοποιηθούν, όπως ο συναπόσπορος ηλιέλαιων.  

Το βιολογικό καύσιµο είναι πολύ παρόµοιο µε το συµβατικό πετρέλαιο diesel. Είναι 

κατάλληλο για τις µηχανές diesel, αφού προσαρµόσει το κύκλωµα diesel. 

ΒΙΟΕΘΑΝΟΛΗ  

Η βιοεθανόλη λαµβάνεται από τη ζύµωση και την απόσταξη της ζάχαρης και των   

εγκαταστάσεων δεδοµένου ότι τα δηµητριακά, τα τεύτλα, το αιθυλικό οινόπνευµα πατατών 

Κύρια βιολογικά 

καύσιµα 

Βιολογικό 

πετρέλαιο 
βιοεθανόλη  Καθαρό φυτικό έλαιο  
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κ.λπ. (αιθανόλη) είναι κατάλληλα για τις µηχανές βενζίνης. Η καύση της βιοεθανόλης είναι 

πολύ καθαρότερη από αυτή των καυσίµων βενζίνης ή diesel.  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

 Υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις στο αέριο που λαµβάνεται από το πετρέλαιο και 

ταΐζεται στις µηχανές αερίου. Ένα   αέριο µεθανίου κατάλληλο για τις συµβατικές µηχανές 

µπορεί να ληφθεί από τη ζύµωση και τη θερµοχηµική αεριοποίηση του βιολογικού αερίου και 

του αερίου από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΎΣΙΜΑ (SYNFUEL)  

Synfuels ή τα καύσιµα BTL είναι τεχνητά παραχθέντες υδρογονάνθρακες. Τα 

συνθετικά βιολογικά καύσιµα µπορούν να αντικαταστήσουν τη βενζίνη, το πετρέλαιο diesel 

και το φυσικό αέριο.  

Τα βιολογικά καύσιµα και άλλα συµβατικά καύσιµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και 

ως καύσιµα και στα συστήµατα θέρµανσης. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν στα συστήµατα 

θέρµανσης, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι παράγουν τη θερµότητα. Στη θέρµανση των 

εγκαταστάσεων, τα βιολογικά καύσιµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν αντί του πετρελαίου 

diesel 

Οι κύριες συγκοµιδές που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή των βιολογικών 

καυσίµων είναι οι ακόλουθες: 

 

ΑΓΡΙΟΚΑΜΒΗ 

Η αγριοκάµβη έχει καλλιεργηθεί από το 16ο αιώνα. Είναι η σηµαντικότερη ενεργειακή 

συγκοµιδή.    

Στην Ευρώπη, οι ποικιλίες καλοκαιριού και χειµώνα είναι καλλιεργηµένες. Οι θερινές 

ποικιλίες είναι καλλιεργηµένες σε γεωγραφικά πλάτη τόσο υψηλά όσο η Νορβηγία. Αυτές οι 

ποικιλίες χρησιµοποιούνται ως εγκαταστάσεις ελαιοσπόρων   προκειµένου να συλλεχθούν οι 

σπόροι.  
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Στη νότια Ευρώπη οι θερµοκρασίες δεν είναι αρκετά χαµηλές να επιτρέψουν την 

αύξηση των µίσχων και  την επάνθιση. Οι θερινές ποικιλίες µπορούν να καλλιεργηθούν το 

φθινόπωρο. Στην κεντρική Ευρώπη, ο συναπόσπορος χρησιµοποιείται ως χορτονοµή. 

 Πρέπει να διακρίνουµε µεταξύ δύο τύπων συναπόσπορων. Υπάρχει µια ποικιλία που 

είναι πολύ πλούσια σε οξύ, και υπάρχουν δύο ποικιλίες αποκαλούµενες συναπόσπορος 0 και 

00. Το 1974, µια νέα χωρίς οξύ ποικιλία αναπτύχθηκε, η οποία δεν είναι κατάλληλη για την 

ανθρώπινη κατανάλωση: ο συναπόσπορος 0. Μια νέα αγρονοµική επιτυχία επέφερε τις 

ποικιλίες 00 στη δεκαετία του '80, η οποία αναπτύχθηκε από τις 0 ποικιλίες.   Σήµερα, αυτό 

το «διπλάσιο µηδέν» ποικιλία χρησιµοποιείται επίσης στην παραγωγή των απορρυπαντικών, 

των πρακτόρων αντιαφρώδους ουσίας, των χρωµάτων κ.λπ.  

Η µέση παραγωγή της ποικιλίας χειµερινών συναπόσπορων είναι 3.500 Kg/Ha, το 

οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 1.200 Λ. του πετρελαίου συναπόσπορων ανά εκτάριο. Οι 

θερινές ποικιλίες παράγουν 1.500-1.500 Kg/Ha. κατά µέσον όρο 

 

Αγριοκάµβη 
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ΗΛΙΑΝΘΟΣ (ηλίανθος Λ.) 

Το γένος Ηλίανθος είναι µέρος της οικογένειας Asteraceae (= Compositae). Τα είδη σε 

αυτό το γένος παρούσες πολύ διαφορετικές µορφές. Ακριβώς δύο από τα 49 είδη είναι 

καλλιεργηµένα (ηλίανθος και topinambour).  

Σε µερικές χώρες όπως η Γερµανία, η θερµοκρασία είναι πάρα πολύ υψηλή για τη 

καλλιέργεια του ηλίανθου, η οποία πραγµατοποιείται µόνο σε ευνοϊκά κλίµατα. Στα όχι πάρα 

πολύ θερµά κλίµατα, µπορούν να υπάρξουν χαµηλοί κίνδυνοι παραγωγής στην καλλιέργεια 

και τη συγκοµιδή. Οι χώρες µε τα ευνοϊκά κλίµατα (  Ισπανία, Γαλλία, νότια Γερµανία κ.λπ.) 

παίρνουν τα µέσα αποτελέσµατα 1.5-1.2 t/ha.  

ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟ (beta vulgaris) 

 Το σακχαρότευτλο καλλιεργήθηκε αρχικά προς το τέλος του 18ου αιώνα ως συνέπεια 

την επιλογή του τεύτλου µε το υψηλό περιεχόµενο ζάχαρης.  

Περίπου το 1800, κατόρθωσαν να αυξήσουν την περιεκτικότητα σε ζάχαρη του τεύτλου 

από 1.6% σε 16%. Σήµερα το ποσοστό της ζάχαρης έχει ανέλθει σε 18-20%. 

 Το σακχαρότευτλο είναι µια από τις σηµαντικότερες πρώτες ύλες που 

χρησιµοποιούνται στην παραγωγή ζάχαρης παγκοσµίως. 

Το σακχαρότευτλο καλλιεργείται κυρίως στα θερµά κλίµατα, ειδικά στην Ευρώπη, τις 

ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ασία. 

 Το σακχαρότευτλο χρησιµοποιείται επίσης προκειµένου να παραχθεί η βιοεθανόλη, αν 

και χρησιµοποιείται κυρίως από τη βιοµηχανία ζάχαρης. Τα σακχαρότευτλα συγκοµίζονται 

κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, δεδοµένου ότι σε εκείνο το σηµείο το περιεχόµενο 

ζάχαρης είναι το υψηλότερο, λόγω των ουσιών που αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις. Η 

µέση παραγωγή είναι 40-70 t/Ha που αντιστοιχεί σε 10 τόνους της ζάχαρης. Τα φύλλα που 

απορρίπτονται µετά από τη συγκοµιδή µπορούν να διαδοθούν στο χώµα ως οργανικά 

λιπάσµατα ή µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να ταΐσουν τα βοοειδή 
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ΣΙΤΟΣ (Triticum Λ.) 

 Ο σίτος είναι ένα από τα πιό κοινά δηµητριακά παγκοσµίως.  

Ανήκει στην οικογένεια του Poaceae (=Gramineae) και προέρχεται από τον πρωτόγονο 

σίτο emmer. Τα πιό πρόωρα συµπεράσµατα όσον αφορά στο σίτο χρονολογούνται από το 

7800-5200 Π.Χ. Εποµένως, ο σίτος είναι, µετά από το κριθάρι, τα δηµητριακά που έχουν 

καλλιεργηθεί για τον πιό µακροχρόνιο χρόνο.  

Ο σίτος είναι καλλιεργηµένος σε όλες τις ηπείρους, που είναι Κίνα, Ινδία, ΗΠΑ και 

Ρωσία οι σηµαντικότερες χώρες παραγωγών. Στην Ισπανία, οι περισσότερες από τις 

δηµητριακό-καλλιεργηµένες περιοχές αφιερώνονται στο σίτο. 

 Ο σίτος είναι πολύ χρήσιµος στην παραγωγή βιοεθανόλης, λόγω του υψηλού 

περιεχοµένου αµύλου του. Το άµυλο στα σιτάρια δηµητριακών καθορίζει το ποσό 

οινοπνεύµατος που µπορεί να ληφθεί, και εποµένως, η ίδια η τιµή πώλησης 

ΣΙΚΑΛΗ (secale cereale)  

Αυτά τα δηµητριακά είναι ουσιαστικά στα ξηρά εδάφη και τα φτωχά χώµατα, και είναι 

µια πολύ ενδιαφέρουσα πηγή αµύλου, τόσο χρήσιµη στην παραγωγή της αιθανόλης.  
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Η τιµή της σίκαλης υποβάλλεται σε µια τάση προς τα κάτω στα τελευταία έτη. 

Εντούτοις, η απαίτηση - ειδικά στον τοµέα της ενέργειας γίνεται χάρη στην καθιέρωση των 

νέων εγκαταστάσεων βιοεθανόλης.  

Η σίκαλη µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ως υπόστρωµα που ζυµώνεται στις 

εγκαταστάσεις βιολογικών αερίων, και υπό µορφή δηµητριακών ή ως ολόκληρο χορτάρι 

συγκοµιδών. Αυτά τα δηµητριακά χρησιµοποιούν την υγρασία πολύ αποτελεσµατικά και 

παράγουν ένα αξιοπρόσεκτο ποσό βιοµάζας, ακόµα και όταν πέφτει η θερµοκρασία την 

άνοιξη. 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ (Zea mays Λ.) 

 Λόγω των εντατικών µεθόδων καλλιέργειας, ο αραβόσιτος είναι πολύ παραγωγικός, 

ανθεκτικός και σταθερός, ακόµη και σε µερικούς νότιους ευρωπαϊκούς χώρους.  

Επιπλέον, έχει µια µεγάλη δυνατότητα .οι χρησιµοποιούµενες τεχνικές παραγωγής είναι 

πολύ σύγχρονες, και µπορούν ακόµα να βελτιωθούν. Χάρι στην ικανότητά του να παραγάγει 

τη βιοµάζα µε το υψηλό περιεχόµενο της ξερής ουσίας, και το αποδοτικό ύδωρ και τη 

θρεπτική ικανότητα εισαγωγής του, το χορτάρι αραβόσιτου είναι πολύ χρήσιµο στις 

εγκαταστάσεις βιολογικών αερίων ή για την παραγωγή των βιολογικών καυσίµων, και για 

την ίδια κατανάλωση των αγροτών και για τη βιοµηχανία βιοενέργειας. 

 Δεδοµένου ότι ο αραβόσιτος είναι ενδιαφερόµενος, οι υπάρχουσες ποικιλίες µπορούν 

να παραγάγουν 15-20 τόνους ανά εκτάριο, το οποίο αντιπροσωπεύει µια παραγωγή µεθανίου 

4.500-6.000 m3/Ha. 

 

1.1.5. - Θερµική ηλιακή ενέργεια.  

Η ηλιακή ακτινοβολία µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε έναν ενεργητικό ή παθητικό  

τρόπο. 

 Η παθητική χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας επιτρέπει µια µειωµένη απαίτηση της 

θέρµανσης και του τεχνητού φωτός στα κτήρια. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τη βοήθεια των 
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κατάλληλων δοµών κτηρίου (κτήρια που αντιµετωπίζουν το νότο, την κατάλληλη διανοµή 

των βερνικωµένων επιφανειών για να απορροφήσουν τη θερµότητα κ.λπ.).  

Αφ' ενός, µια ενεργός χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας υπονοεί τις τεχνικές συσκευές 

και τις συγκεκριµένες εγκαταστάσεις. Υπάρχουν δύο κύρια συστήµατα: θερµικές 

εγκαταστάσεις και φωτοβολταϊκές ενότητες.  

Οι θερµικές ηλιακές εγκαταστάσεις χρησιµοποιούνται για να σώσουν τη θερµότητα του 

ήλιου µε τη βοήθεια των συλλεκτών, ενώ οι φωτοβολταϊκές ενότητες µετασχηµατίζουν το 

φως του ήλιου άµεσα στην ηλεκτρική ενέργεια. 

 Όλες οι εφαρµογές της ηλιακής ενέργειας στις πόλεις ισχύουν επίσης για τις αγροτικές 

περιοχές, όπου οι όροι είναι ευνοϊκότεροι για τις ηλιακές εγκαταστάσεις: ευρύτερες στέγες 

και λιγότερες σκιερές περιοχές 

Οι θερµικές ηλιακές εγκαταστάσεις, ή οι συλλέκτες παράγουν τη θερµική ενέργεια 

µε το µετασχηµατισµό του φωτός του ήλιου που τις χτυπά. Η θερµότητα µεταφέρεται στον 

ανταλλάκτη σε ένα ρεύµα υγρού ή αέρα. Οι θερµικές ηλιακές εγκαταστάσεις (συλλέκτες) 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να λάβουν:  

• Εσωτερικό καυτό ύδωρ.  

• Εφεδρική θέρµανση.  

• Ηλιακή θέρµανση περιοχής.  

• Βελτίωση πισινών. 

 • Θέρµανση µε αέρα.  

• Ηλιακή ψύξη. 

 Η ηλιακή ενέργεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί επί τόπου. Να λάβει υπόψη την ενέργεια 

που χρησιµοποιείται στη διαδικασία παραγωγής και τα κανονικά αποτελέσµατα των ηλιακών 

εγκαταστάσεων η χρήση των ηλιακών εγκαταστάσεων σώζει τις απολιθωµένες πηγές 

ενέργειας και µειώνει τις εκποµπές αερίου θερµοκηπίων. 
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 Σχεδόν 50% της συνολικής ενέργειας που ξοδεύεται στην Ευρώπη συνδέεται µε τη 

θέρµανση και το καυτό ύδωρ, και στα νοικοκυριά και τις βιοµηχανίες.  

Η θερµική ηλιακή ενέργεια είναι µια από τις σηµαντικότερες εναλλακτικές λύσεις στη 

θέρµανση και την παραγωγή καυτού ύδατος 

 

 

1.1.6. - Φωτοβολταϊκή ηλιακή ενέργεια.  

Η φωτοβολταϊκή ηλιακή ενέργεια επιτρέπει την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας 

από την ηλιακή ακτινοβολία.  

Υπάρχουν δύο τύποι φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων: 

 • Αποµονωµένα συστήµατα, µε τις µπαταρίες ή τους συσσωρευτές, οι οποίοι µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν άµεσα σύµφωνα µε τις ανάγκες (µόνες εγκαταστάσεις στάσεων). 

 • Grid-connected συστήµατα, τα οποία αποφεύγουν την ανάγκη για τις µπαταρίες και 

επιτρέπουν τη σύνδεση στους κεντρικούς αγωγούς όποτε η ηλιακή ακτινοβολία δεν είναι 
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αρκετή. Αυτή η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί αρκετά και υπάρχουν διαφορετικά προϊόντα 

διαθέσιµα στην αγορά.  

Το κύριο συστατικό είναι µια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση όπου η ηλιακή ακτινοβολία 

µετατρέπεται στην ηλεκτρική ενέργεια, η οποία καλείται φωτοβολταϊκό κύτταρο. Κάθε 

κύτταρο αποτελείται από ένα λεπτό στρώµα του υλικού ηµιαγωγών, κανονικά πυρίτιο που 

χρησιµεύει ως µια µικρή µπαταρία.  

Τα φωτοβολταϊκά κύτταρα εφαρµόζονται σε µια ενιαία δοµή, η αποκαλούµενη 

«φωτοβολταϊκή ενότητα» που µε τη σειρά της τοποθετείται σε µια δοµή αποκαλούµενη 

«επιτροπή». 

 Μια σειρά των τµηµατικών ενοτήτων διαµορφώνει µια «σειρά». Διάφορες σειρές 

σύνδεσαν µε παράλληλη µορφή µια «φωτοβολταϊκή γεννήτρια 

1.1.7. - Δύναµη αέρα.  

Η δύναµη αέρα είναι η ενεργειακή τεχνολογία που αυξάνεται πάρα πολύ γρήγορα 

παγκόσµια.  

Αυτός ο ενεργειακός πόρος µπορεί να παραχθεί ουσιαστικά οπουδήποτε. Οι 

εγκαταστάσεις δύναµης αέρα µπορούν να έχουν διαφορετικά µεγέθη και µπορούν να 

προσαρµοστούν στις διαφορετικές ανάγκες. 

 • Τα µεγάλα αιολικά πάρκα µπορούν να παραγάγουν αρκετή ηλεκτρική ενέργεια 

προκειµένου να προµηθευτούν χιλιάδες οικογένειες µέσω των κεντρικών αγωγών. 

 • Οι µικροί στρόβιλοι µπορούν να παρέχουν την ενέργεια που απαιτείται από ένα 

αγρόκτηµα ή ένα χωριό που δεν έχει καµία πρόσβαση στους κεντρικούς αγωγούς.  

Η δύναµη αέρα είναι πολύ χρήσιµη για τον ανεφοδιασµό ηλεκτρικής ενέργειας των 

αγροτικών περιοχών χωρίς την πρόσβαση στο συµβατικό ηλεκτρικό δίκτυο. Επιπλέον, 

αντιπροσωπεύει τις νέες οικονοµικές και ευκαιρίες απασχόλησης για τον αγροτικό πληθυσµό.  
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1.1.8. - Εγκαταστάσεις υδρο παραγωγής ενέργειας   

 Η  υδρο παραγωγή ενέργειας  περιλαµβάνει όλα τα συστήµατα υδρενέργειας που 

έχουν µια ηλεκτρική δύναµη 100 KW ή λιγότεροι. (Το Α σύστηµα 100 KW παράγει 100 

τυποποιηµένες µονάδες της ηλεκτρικής ενέργειας σε µια ώρα).  

Τα υδρο συστήµατα διαφέρουν από τα µεγαλύτερα υδρο συστήµατα, δεδοµένου ότι 

απαιτούν  πολύ µικρότερους όγκους ρευµάτων ύδατος. Αυτό το γεγονός επιτρέπει πολλές 

εγκαταστάσεις υδρο παραγωγής ενέργειας που τοποθετούνται στις περιοχές µε  ρεύµατα και 

ποταµούς.  

Το αυξανόµενο ενδιαφέρον για τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας και τη διοικητική 

αποκέντρωση της ενεργειακής παραγωγής έχει βάλει τις εγκαταστάσεις υδρο παραγωγής 

ενέργειας  στο χάρτη. 

 Η προστιθέµενη αξία των εγκαταστάσεων υδρο παραγωγής ενέργειας   µπορεί να 

αυξηθεί εάν τα παλαιά watermills επαναχρησιµοποιούνται. Τα παραδοσιακά watermills 
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µπορούν να αποκατασταθούν και οι δαπάνες εγκαταστάσεων µπορούν να µειωθούν µε τη 

χρησιµοποίηση µερικών από τις δοµές των παλαιών µύλων, ως φράγµα ή αγωγό ύδατος. Σε 

µερικές περιπτώσεις, µόνο το ηλεκτρικό σύστηµα πρέπει να αποκατασταθεί.  

Η υδρο δύναµη  έχει µια µεγάλη δυνατότητα στις λοφώδεις περιοχές µε   ρεύµατα. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις, οι στρόβιλοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα µικρά ρεύµατα για την 

ενεργειακή παραγωγή, υπό τον όρο ότι η πτώση είναι ικανοποιητική.Δεν υπάρχει καµία 

ανάγκη για τις εγκαταστάσεις που απαιτούν τα µεγάλα ρεύµατα ύδατος, όπως τα φράγµατα, 

και είναι δυνατό να παραχθεί η ενέργεια µε λογικές δαπάνες 

 

1.2. - Εξέλιξη στη χρήση του πόρου.  

1.2.1. - Προέλευση και ανάπτυξη των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας. 

 Οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας έχουν ικανοποιήσει τις ανάγκες σε ενέργεια των 

ατόµων για αιώνες, µέχρι τον πρόσφατο 19ο αιώνα. Οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας έχουν 

σταµατήσει να είναι οι κύριες πηγές ενέργειας τα τελευταία 100 χρόνια: αρχικά προήλθε 

άνθρακας, κατόπιν, από το 1950 και µετά, το πετρέλαιο και, ως ένα ορισµένο βαθµό, το 

φυσικό αέριο, πήρε το προβάδισµα.  

Στην Ευρώπη, οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας έχουν µια τεράστια δυνατότητα 

ανάπτυξης, αν και όλα τα είδη εµποδίων έχουν εµποδίσει την ανάπτυξή τους στο παρελθόν.  

Τα στοιχεία της EUROSTAT για το 2002 δείχνουν ότι στην Ευρώπη των  25, οι κύριες 

χρησιµοποιούµενες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ήταν η βιοµάζα, µε 62.000 τόνους(τόνοι 

του αντίτιµου πετρελαίου) και την υδρο δύναµη, µε 25.500 τόνους (26%) ενώ η δύναµη 

ηλιακής ενέργειας και αέρα αντιπροσωπεύει µαζί  µόνο το 3% των χρησιµοποιούµενων 

ανανεώσιµων µορφών ενέργειας  

 

1.2.2. - Ενεργειακή πολιτική: ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη των ανανεώσιµων 

µορφών ενέργειας.  
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλωσόρισε τους στόχους του Κιότο και προσδόκησε τη στιγµή 

όταν τέθηκε σε ισχύ το 2002 µε την απόφαση 2002/358/CE του Συµβουλίου της 25ης 

Απριλίου 2002. Οι οδηγίες της Κοινότητας που εξετάζουν αυτόν τον τοµέα καθόρισαν τους 

ακόλουθους στόχους:  

• Ενεργητική αποδοτικότητα αύξησης σε 1% περίπου κάθε έτος.  

•  Κάλυψη του 12% της γενικής ενεργητικής απαίτησης µε τις ανανεώσιµες µορφές 

ενέργειας µέχρι το τέλος του 2012.  

•  Κάλυψη του 22% της γενικής απαίτησης ηλεκτρικής ενέργειας µε τις ανανεώσιµες 

µορφές ενέργειας µέχρι το τέλος του 2012.  

• Κάλυψη του 2% και του 5.75% της απαίτησης καυσίµων µε τα βιολογικά καύσιµα 

µέχρι το τέλος του 2005 και του 2012 αντίστοιχα 

 

2. - ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ  

2.1. - Τρέχουσα κατάσταση και αντίκτυπος του πόρου. 

 2.1.1. - Τρέχουσα κατάσταση των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας.Ανάλυση των 

διαφορετικών συστηµάτων ενεργειακής καλλιέργειας. 

 α) Ξύλινη βιοµάζα. 

 Το ξύλο είναι η δεύτερη ανανεώσιµη πηγή ενέργειας στην Ευρώπη. 

 Η κύρια χρήση αυτής της πηγής ενέργειας είναι η παραγωγή της θερµικής ενέργειας µε 

τη βοήθεια της καύσης. 

 Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύ πιό σύνθετη: η µετατροπή της 

θερµικής ενέργειας στην ηλεκτρική ενέργεια που πραγµατοποιείται όταν καίγεται η βιοµάζα 

έχει µια ενεργειακή απόδοση κάτω από 25%. Αυτή η χαµηλή ενεργειακή απόδοση, που 

προστίθεται στις δαπάνες εγκαταστάσεων και τις δαπάνες της µεταφοράς της πρώτης ύλης 

στις εγκαταστάσεις, το καθιστά απαραίτητο να καθιερώσει ένα συγκεκριµένο σχέδιο για την 
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εφαρµογή της ενεργειακής πολιτικής, βασισµένη στη διασκορπισµένη ενεργειακή παραγωγή, 

λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση στη χρήση των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας. 

 Η διασκορπισµένη ή αποκεντρωµένη ενεργειακή παραγωγή είναι βασισµένη στην 

ελαχιστοποίηση των δαπανών που προέρχονται από τη µεταφορά των πρώτων υλών, τη 

µείωση κατά συνέπεια των αρνητικών περιβαλλοντικών επιδράσεων, και την υποστήριξη των 

σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης.  

Σήµερα το µεγαλύτερο µέρος του ξύλου καίγεται χρησιµοποιώντας τα παραδοσιακά 

συστήµατα, και εποµένως οι περιβαλλοντικές και ενεργειακές αποδόσεις είναι αρκετά 

χαµηλές (50-60%). 

 Εντούτοις, στα τελευταία έτη, η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών έχει επιτρέψει µια 

αποδοτική χρήση του ξύλου ως πηγή ενέργειας: 

• Όσον αφορά στα ξύλινα καύσιµα, τα ξύλινα τσιπ και οι σβόλοι πωλούνται και 

χρησιµοποιούνται για τους λέβητες και τους αυτόµατους τροφοδότες. Στα µικρότερα 

συστήµατα θέρµανσης, τα τσιπ χρησιµοποιούνται κανονικά, αλλά οι νέες δυνατότητες 

προκύπτουν, ως αποκαλούµενες ανθρακόπλινθοι: ιδιαίτερα αποδοτικοί, µικροί συµπιεσµένοι 

ξύλινοι φραγµοί. 

 • Όσον αφορά στις µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, η νέα γενεά των αντίστροφων 

λεβήτων φλογών, που εφαρµόζεται γρήγορα, εξασφαλίζει ενεργειακές αποδόσεις άνω του 

80% 

β) Ενεργειακή παραγωγή βασισµένη στην ποώδη βιοµάζα.  

Η εκµετάλλευση µερικών ποωδών ενεργειακών συγκοµιδών έχει µελετηθεί 

λεπτοµερώς. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται, η χρήση αυτών των συγκοµιδών για 

ενεργητικούς λόγους δεν έχει εξελιχθεί σηµαντικά, εκτός από µια µερική εµπειρία µε τα 

αγροτικά προϊόντα (αραβόσιτος) για τη θερµική ενεργειακή παραγωγή.  

γ) Βιολογικό αέριο. 
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 Το αυξανόµενο ενδιαφέρον για την επιδίωξη των εναλλακτικών χρήσεων του χώµατος, 

µαζί µε τα διοικητικά προβλήµατα που προκαλούνται από τα απόβλητα ζωικής προέλευσης, 

έχει ενθαρρύνει την ανάπτυξη της παραγωγής βιολογικών αερίων στα τελευταία έτη, ειδικά 

στην ηπειρωτική χώρα Ευρώπη.  

Προκειµένου να οργανωθεί µια εγκατάσταση βιολογικών αερίων, η πρώτη ύλη πρέπει 

να είναι διαθέσιµη τοπικά. Αυτό είναι σηµαντικότερο µε το βιοαέριο απ'ό, τι µε άλλες 

εγκαταστάσεις βιοµαζών. Το µέσο στις µεγάλες εγκαταστάσεις είναι προτιµητέο για την 

επένδυση και γράψτε µακριά την περίοδο για να είστε κερδοφόρος.  

Εποµένως, η ανάπτυξη αυτού του συστήµατος παραγωγής συνδέεται µε τα εδάφη µε 

τους µεγάλους τοµείς του γεωργικού χώµατος και µιας σηµαντικής δραστηριότητας βοοειδές-

αναπαραγωγής.  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

 Το βιολογικό αέριο έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα: 

 • Οι κύκλοι του βιολογικού αερίου είναι πλήρως συµβατοί µε τον παραγωγικό κύκλο 

της καλλιέργειας δηµητριακό-χορτονοµή-ζωικού κεφαλαίου.  

• Η χρησιµοποίηση του απόβλητου ύδατος από τα βοοειδή στην ενεργειακή παραγωγή 

µετατρέπει ένα περιβαλλοντικό πρόβληµα σε ευκαιρία για τις επιχειρήσεις που παράγουν 

αυτόν τον τύπο αποβλήτων. 

 • Η παραγωγή βιολογικών αερίων µπορεί να ρυθµιστεί από κοινού από τους αγρότες  

 • Το βιολογικό αέριο είναι πολύ ευπροσάρµοστο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 

παραγάγει τη θερµική ενέργεια ή την ηλεκτρική ενέργεια. Μια συνδυασµένη παραγωγή είναι 

επίσης δυνατή. 

Δ) Βιολογικά καύσιµα 

 Πολλά πειράµατα έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ευρώπη σχετικά µε την ενεργητική 

δυνατότητα των ποωδών εγκαταστάσεων για την παραγωγή του βιολογικού αερίου και των 

βιολογικών καυσίµων. 
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 Η διαφορά µεταξύ των στόχων που τίθενται από την ΕΕ στη χρήση βιολογικών 

καυσίµων και της πραγµατικής ανάπτυξης αυτού του τύπου παραγωγής είναι γενικά αρκετά 

µεγάλη (σύµφωνα µε την οδηγία 2003/30/CE, 2% το 2005, 5.75% το 2010). 

 Αυτός ο τοµέας δεν έχει αναπτυχθεί κατάλληλα, και ρυθµίζεται κατά ένα µεγάλο µέρος 

από τη λογική της αγοράς. Η κοινοτική δράση που έλαβε µέτρα για τα µέτρα στήριξης για τις 

επιχειρήσεις που είχαν τις συµβάσεις µε τις βιοµηχανίες επεξεργασίας δεν είναι πολύ 

επιτυχής µεταξύ των καλλιεργώνταν επιχειρήσεων. Οι λίγες βιοµηχανίες που εργάζονται στον 

τοµέα έχουν προσφύγει κυρίως στα εισαγόµενα προϊόντα 

 

Τα βιολογικά καύσιµα είναι η ελπίδα του µέλλοντος 

 

ε) Θερµική ηλιακή ενέργεια 

 Ο κύριος σκοπός αυτής της τεχνολογίας είναι η παραγωγή της θερµικής ενέργειας 

(εσωτερικά καυτό ύδωρ και στήριγµα που θερµαίνει). Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι 

εγκαταστάσεων: 

 • Φυσική κυκλοφορία.  

• Αναγκαστική κυκλοφορία.  

Ο πρώτος τύπος είναι φτηνότερος και η εγκατάσταση είναι απλή (καµία ηλεκτρική 

αντλία, οι σειρές  είναι ενσωµατωµένες στο συσσωρευτή), αλλά λιγότερο αποδοτική.  
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Αφ' ενός, ο δεύτερος τύπος έχει το συσσωρευτή και τις σειρές. Αυτό καθιστά την 

εγκατάσταση πιό σύνθετη (ηλεκτρικοί αντλίες και σωλήνες). Οι δαπάνες είναι υψηλότερες, 

αλλά η ενεργητική αποδοτικότητα είναι επίσης πολύ υψηλότερη, και πιό κατάλληλη σε 

περιπτώσεις όπου το καυτό ύδωρ πρέπει να παρασχεθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, και η 

θέρµανση πρέπει να παρασχεθεί το χειµώνα. 

 Η τάση σήµερα είναι να αναπτυχθούν οι θερµικές ηλιακές τεχνολογίες που 

συνδυάζονται µε άλλες τεχνολογίες, ως ξύλινοι-τροφοδοτηµένοι µε καύσιµα λέβητες. Κατά 

συνέπεια, όλες οι ενεργειακές ανάγκες µπορούν να ικανοποιήσουν µε τη χρησιµοποίηση των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

ζ) Φωτοβολταϊκή ηλιακή ενέργεια. 

 
Φωτοβολταική εγκατάσταση 
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 Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τα φωτοβολταϊκά συστήµατα θεωρούνται ως πολύ καλή 

επιλογή. Αυτό απεικονίζεται στις στρατηγικές υποστήριξης που έχουν επινοηθεί στις χώρες 

µέλη, σηµειώνοντας πάντα τις κοινοτικές οδηγίες.  

Ο αποκαλούµενος «ενεργειακός απολογισµός» είναι αρκετά επιτυχής. Αυτός ο 

µηχανισµός αποτελείται από την αγορά των πλεονασµάτων ηλεκτρικής ενέργειας των 

επιχειρήσεων στα υψηλότερα ποσοστά από την κανονική κιλοβατώρα. Αυτό το σύστηµα 

επιτρέπει τη µείωση της περιόδου διαγραφής των επενδύσεων που γίνονται προκειµένου να 

δηµιουργηθούν οι φωτοβολταϊκές σειρές 

Η χρησιµοποίηση της φωτοβολταϊκής ηλιακής ενέργειας συµβάλλει στην ισορροπία 

των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας ενός κτηρίου, όπως επιτρέπει να παραγάγει το ποσό 

ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται κανονικά (ακόµα και µερικές φορές περισσότερο από το 

ποσό που απαιτείται).  

Κατά συνέπεια, οι δαπάνες που προέρχονται από την παραγωγή και τη µεταφορά της 

ηλεκτρικής ενέργειας αποφεύγονται, όπως παράγεται στην ίδια θέση όπου πρόκειται να 

χρησιµοποιηθεί. 

Πλεονεκτήµατα των φωτοβολταϊκών συστηµάτων  

Οι αποµονωµένες εγκαταστάσεις που χρειάζονται τις µπαταρίες έχουν το πλεονέκτηµα 

το να φτάνουν σε θέσεις χωρίς την πρόσβαση στους κεντρικούς αγωγούς. Η σύνδεση αυτών 

των περιοχών µε το ηλεκτρικό δίκτυο θα ήταν ακριβότερη από τη δηµιουργία  

φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εγκατάσταση απαιτεί  µπαταρίες 

προκειµένου να αποθηκευτεί η ηλεκτρική ενέργεια  για  χρήση και τή νύχτα.  

Το 10-30% της τιµής της εγκατάστασης (ανάλογα µε τη δύναµή του) µπορεί να 

αντιστοιχεί στην τιµή των µπαταριών. 

  Το κύριο αδύνατο σηµείο των φωτοβολταϊκών συστηµάτων είναι προς το παρόν η 

οικονοµική πτυχή. Οι δαπάνες αυτές τις εγκαταστάσεις είναι αρκετά υψηλές (6.000-7.000 
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€/kw) και οι περίοδοι διαγραφής είναι αρκετά µεγάλες (20-30 έτη). Ο «ενεργειακός 

απολογισµός» πρέπει να επιτρέψει την περίοδο διαγραφής.  

 Η δυνατότητα ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών ηλιακών συστηµάτων συνδέεται µε τον 

ενεργειακό απολογισµό: στην πραγµατικότητα, ο µόνος λόγος για τον οποίο αυτή η 

τεχνολογία δεν διαδίδεται γρηγορότερα είναι η ισχυρή επένδυση που απαιτείται προκειµένου 

να δηµιουργηθούν οι εγκαταστάσεις. Ο ενεργειακός απολογισµός επιτρέπει τη µείωση των 

περιόδων διαγραφής από 20-30 έτη σε περίπου 7 έτη. 

η) Μίνι συστήµατα δύναµης αέρα.  

Τα µίνι συστήµατα αέρα επιτρέπουν την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας 

χρησιµοποιώντας την ενέργεια αέρα. Σήµερα οι γεννήτριες φθάνουν τις 20kW, και µπορούν 

να προσαρµοστούν στη µικρής κλίµακας παραγωγή. 

 • Η δύναµη αυτών των γεννητριών µπορεί να είναι 1kW, 5kW, 15kW και 20kW.  

• Αυτοί οι ανεµοστρόβιλοι έχουν  στροφές 2-8 µέτρα και εγκαθίστανται στην κορυφή 

ενός πύργου περίπου 8-20 µέτρα  

• Οι µηχανές αέρα που είναι στην αγορά είναι σε θέση σήµερα να κινήσουν σε περίπου 

3m/s όταν αρχίζουν (10km/h περίπου) και φθάνουν σε µια εκτιµηµένη ταχύτητα 12m/s (43 

km/h περίπου).  

• Η ενέργεια που αυτές οι µηχανές µπορούν να παραγάγουν ετήσια εξαρτάται από τον 

αριθµό ωρών αέρα και την ένταση του αέρα. Γενικά, όταν οι ανεµοµετρικοί όροι µιας θέσης 

αξιολογούνται, ένας µετρητής αέρα εγκαθίσταται για µια περίοδο 6-12 µηνών. Κατά 

συνέπεια, οι ετήσιες εκτιµήσεις ηλεκτρικής παραγωγής λαµβάνονται πολλαπλασιάζοντας τον 

αριθµό ισοδύναµων ωρών µε την εκτιµηµένη δύναµη της µηχανής 

 

θ) Εγκαταστάσεις υδροενέργειας. 

 Οι εγκαταστάσεις  της υδρο ενέργειας είναι διαφορετικές από τους µεγάλους υδρο 

σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος, δεδοµένου ότι χρειάζονται τα πολύ µικρότερα 
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ρεύµατα. Το πλεονέκτηµα αυτού του τύπου εγκατάστασης είναι ότι οι   περισσότερες θέσεις 

µπορούν να είναι κατάλληλες σε οποιαδήποτε χώρα µε τους ποταµούς και τα ρεύµατα 

ύδατος. 

 

2.1.2. Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας.  

Η ΕΕ αρχίζει να θεωρεί τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας ως λογική εναλλακτική 

λύση και ως πηγή απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές όπου δεν υπάρχουν πολλές 

οικονοµικές δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τους ανθρώπους για να µείνουν στα χωριά 

τους.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την πολιτική της ενάντια των ενεργειών µόλυνσης. οι 

κανονισµοί γίνονται αυστηρότεροι, µε καθαρές ενέργειες, ανανεώσιµες µορφές ενέργειας 

συγκεκριµένα (εκείνοι που δεν µπορούν να εξαντληθούν), προωθούνται.  Οι ανανεώσιµες 

µορφές ενέργειας µεταξύ άλλων πρωτοβουλιών υπονοούν µια πολύ σηµαντική ευκαιρία 

ανάπτυξης. Πολλοί ενδογενείς πόροι στις αγροτικές περιοχές, όπως τα δάση, οι ποταµοί ή οι 

συγκοµιδές ρυθµίζονται µε έναν βιώσιµο τρόπο. 

 Ο στόχος είναι όχι µόνο να αναπτυχθούν οι καθαρές, φιλικές προς το περιβάλλον 

ενέργειες, αλλά και να περιληφθεί ο αγροτικός πληθυσµός και να συµβάλει στη δηµιουργία 

θέσεων απασχόλησης προκειµένου να σταµατηθεί η κλίση από το έδαφος που έχει επιπτώσεις 

στους περισσότερους αγροτικούς ευρωπαϊκούς χώρους. 

 Στο επίπεδο της ΕΕ, η ανάπτυξη των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας στις αγροτικές 

περιοχές υποστηρίζεται µε τη βοήθεια των πρωτοβουλιών ως εξής:  

• Οι υποχρεώσεις του Κιότο και οι συµφωνίες που δεσµεύουν τα κράτη µέλη για να 

διπλασιάσουν τη χρήση των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας.  

• Η οδηγία 2003/30/CE σκοπεύει να επιτύχει 5.75% της χρήσης βιολογικών καυσίµων. 

Σε µερικές ευρωπαϊκές χώρες, αυτή υπονοεί µια αύξηση 1000% στη χρήση των ανανεώσιµων 

µορφών ενέργειας.  
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• Μερικές νέες τεχνολογίες στο πεδίο της γεωργίας και της δασονοµίας έχουν γίνει 

ανταγωνιστικότερες στα τελευταία έτη, ακόµη και στην περίπτωση της µικρής κλίµακας 

παραγωγής. Αυτή είναι η περίπτωση της βιοµάζας ξύλου 

• Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο τίθεται στην πράξη σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο, το οποίο θα επιφέρει τις νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις των γεωργικών και 

τοµέων της ενέργειας. 

 • Μερικές ανανεώσιµες µορφές ενέργειας, ως δύναµη αέρα ή ηλιακή ενέργεια µπορούν 

να είναι πολύ κερδοφόρες για τη γεωργική βιοµηχανία όταν πραγµατοποιείται η ελευθέρωση 

αγοράς ενέργειας σε µερικά έτη 

 

2.2. - Αποτελέσµατα και αντίκτυπος του πόρου. 

 Λόγω της εξαγωγής των πόρων πετρελαίου και της εµφανούς αλλαγής κλίµατος, η 

ενέργεια έχει γίνει ένα σηµαντικό ζήτηµα της συζήτησης. Δύο κύριες στρατηγικές έχουν 

επινοηθεί προκειµένου να λυθούν τα ενεργητικά προβλήµατα. Αυτές οι στρατηγικές 

συνδέονται µε την ενέργεια - αποταµίευση και νέες πηγές ανανεώσιµων µορφών ενέργειας. Η 

ανάπτυξη των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας και των πολιτικών ενεργειακής 

αποδοτικότητας θα συµβάλει επίσης στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. 

 Η µελέτη «Ecotec: Η δυνατότητα για τη µορφή ευκαιριών απασχόλησης που 

ακολουθεί τη βιώσιµη ανάπτυξη» (1994) συνήγαγε το συµπέρασµα ότι 880.000 νέες θέσεις 

θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν στην ΕΕ µέχρι το 2020 µε την ανάπτυξη των ανανεώσιµων 

µορφών ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Αυτά τα ίδια 

συµπεράσµατα υποστηρίζονται από άλλες µελέτες, όπως αυτή που πραγµατοποιείται από 

TERES ΙΙ το 1996, την ευρωπαϊκή ανανεώσιµη µελέτη ή αυτήν που πραγµατοποιείται από το 

ALTERER.  

Τα αποτελέσµατα και οι επιδράσεις των νέων ανανεώσιµων πόρων αυτό µπορούν  να 

ειπωθούν για να είναι σηµαντικά για τις αγροτικές περιοχές, όχι µόνο λόγω των εργασιών που 



 

 

241 

αυτός ο νέος τοµέας µπορεί να δηµιουργήσει, αλλά και επειδή οι εναλλακτικές πηγές 

ενέργειας µπορούν να λύσουν άλλα τοπικά προβλήµατα.  

Μέχρι το 2010, το σχεδόν 10% του ενεργειακού ανεφοδιασµού στην Ευρώπη µπορεί να 

προέλθει από τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Στα επόµενα  χρόνια, οι ανανεώσιµες µορφές 

ενέργειας θα είναι σε θέση να ικανοποιήσουν το 13% των αναγκών αρχικής ενέργειας.  

Πρέπει όλοι να εργαστούµε προκειµένου να αυξήσουµε τη χρήση των καθαρών 

ενεργειών 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 Μπορούµε να αναφέρουµε το πιλοτικό έργο «ProAere Leonardo Da Vinci: Γεωργικά 

προγράµµατα για τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας στην Ευρώπη». Αυτό δεν είναι ένα από 

τα έργα που θα προωθηθούν στο στόχο του έργου FONTES, αλλά εξετάζουµε ότι έχει 

ασκήσει σηµαντική επίδραση στην προώθηση των εναλλακτικών ενεργειών και στη 

δηµιουργία των ειδικών επιµορφωτικών προγραµµάτων.  

Αυτό το πρόγραµµα έχει επιτύχει πολλά πράγµατα:  

• Έχει συµβάλει στο να καθιερώσει τις στενότερες σχέσεις µεταξύ των συνεργατών των 

διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών, χάρι στην ανταλλαγή των εµπειριών και των καλών 

πρακτικών.  

• Οι σχολές πληροφοριών και διάδοσης που οργανώνονται έχουν συµβάλει για να 

βελτιώσουν την περιβαλλοντική πληροφόρηση των χρηστών και στα αγροτικά και αστικά 

πλαίσια. 

 • Μια µεγαλύτερη συµµετοχή των διαφορετικών κοινωνικών εταίρων έχει επιτευχθεί 

• Διάφορα εργαλεία έχουν επινοηθεί προκειµένου να συµβάλουν στην επαγγελµατικοποίηση 

του τοµέα και  να αυξήσουν τη βιώσιµη χρήση των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας 

3. - ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ  
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3.1. - Δυνατότητες και όροι που απαιτούνται για την ανάπτυξη. 

 Οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας είναι ένας αναδυόµενος τοµέας και υπονοούν τις 

νέες οικονοµικές ευκαιρίες για τις αγροτικές περιοχές, όπου αντιπροσωπεύουν τις νέες πηγές 

απασχόλησης που επιτρέπουν τη βιώσιµη χρήση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.  

Η ενέργεια είναι η κύρια πρόκληση για την ικανότητα υποστήριξης των µελλοντικών 

ενεργειών ανάπτυξης. Οι διαδικασίες ανάπτυξης σε αυτόν τον κόσµο πρέπει πάντα να 

χρησιµοποιήσουν την ενέργεια προκειµένου να πραγµατοποιηθούν. Η κατανάλωση ενέργειας 

αυξάνεται σταδιακά παγκοσµίως: η ενέργεια είναι παρούσα σε όλες τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες.  

Από το 1992 και µετά, η παγκόσµια κατανάλωση ενέργειας έχει αυξηθεί σηµαντικά και 

αναµένεται   να συνεχίσει την ανοδική τάση έως το 2020, σε ένα ετήσιο ποσοστό 2%. Η 

παγκόσµια κατανάλωση αρχικής ενέργειας το 2020 θα έχει αυξηθεί 57% όπως συγκρίνεται µε 

το 1997.  

Η ενέργεια και το κλίµα είναι στενά συνδεδεµένες. 

 Η χρήση και η κατανάλωση ενέργειας έχουν αλλάξει κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

200 ετών. Η µεγάλης κλίµακας εκµετάλλευση των απολιθωµένων ενεργειών έχει προκαλέσει 

διάφορες αλλαγές κλίµατος στις πολύ µικρές χρονικές περιόδους, το οποίο σηµαίνει ότι οι 

φυσικές κλιµατολογικές διαδικασίες έχουν επιταχυνθεί σε µεγάλο µέρος 

3.1.1. - Παραδοσιακές πηγές ενέργειας 

 Σχεδόν το 80% της χρησιµοποιούµενης ενέργειας παγκοσµίως προέρχεται από τις 

απολιθωµένες πηγές ενέργειας. Από το 1992 ως το 1999, η παγκόσµια κατανάλωση 

απολιθωµένων καυσίµων αυξήθηκε 10%.  

Στο µέλλον, ο κόσµος αναµένεται  να εξαρτάται από το πετρέλαιο (35%), τον άνθρακα 

(23%) και το φυσικό αέριο (26%) όπως αυτή τη στιγµή.  
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Η πτώση της πυρηνικής ενέργειας αναµένεται επίσης να συνεχιστεί και οι αριθµοί 

αναµένονται να ελαττωθούν από 6.5% σε 5% 

3.1.2. - Ρύπανση που προκαλείται από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας. 

 Η ενεργειακή παραγωγή, ειδικά η αποκτηθείσα ενέργεια των απολιθωµένων πόρων 

(άνθρακας, πετρέλαιο και µεθάνιο) προκαλεί τις σοβαρές αλλαγές στον πλανήτη:  

1. Η θερµότητα και το διοξείδιο του άνθρακα που απελευθερώνονται στον αέρα, 

συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, και µπορούν να προκαλέσουν τις αλλαγές 

κλίµατος και να ενοχλήσουν την περιβαλλοντική ισορροπία από την οποία εξαρτάται η ζωή  

 2. Η ατµοσφαιρική ρύπανση και η όξινη βροχή προκαλούνται από την ανεξέλεγκτη 

απελευθέρωση της σκόνης (µόρια σε εκρεµότητα) και συγκεκριµένα από τα οξείδια του 

άνθρακα, του αζώτου και του θείου. 

Αυτό έχει επιπτώσεις στη ζωή του ατόµου καθώς επίσης και των φυσικών και τεχνητών 

οικοσυστηµάτων: η ατµόσφαιρα, οι θάλασσες, οι λίµνες και οι ποταµοί, τα υδροφόρα 

στρώµατα, οι συγκοµιδές και τα µνηµεία. 

 Όσον αφορά στη σχέση µεταξύ της ρύπανσης και της υγείας, θα αναφέρουµε ότι η 

Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας έχει δηλώσει ότι η ρύπανση που προκαλείται από την 

κυκλοφορία στην Ευρώπη έχει προκαλέσει τον πρόωρο θάνατο περίπου 80.000 ανθρώπων. 

Πολλές πρόσφατες µελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά που ζουν κοντά στους δρόµους µε  βαριά 

κυκλοφορία είναι δύο φορές επιρρεπή σε αναπνευστικές περιπλοκές από εκείνα που ζουν 

κοντά στους λιγότερους πολυάσχολους δρόµους. 

 Για κάποιο διάστηµα θεωρήθηκε ότι η πυρηνική ενέργεια ήταν µια κατάλληλη 

εναλλακτική λύση στους απολιθωµένους πόρους, αλλά όλα τα προβλήµατα που παραµένουν 

άλυτα σχετικά µε τη λειτουργία των πυρηνικών εγκαταστάσεων (ραδιενεργά απόβλητα, 

κίνδυνοι σοβαρών ατυχηµάτων µε τις καταστροφικές συνέπειες, δυνατότητα να 

χρησιµοποιηθεί για να κάνει τα ατοµικά όπλα) και της γνωστής καταστροφής εµφανίστηκαν 
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στο Τσέρνοµπιλ και έχουν αναγκάσει πολλές χώρες να αποσύρουν από αυτήν την πυρηνική 

ανασφαλή περιπέτεια 

3.1.3. - Ανανεώσιµες µορφές ενέργειας, ικανότητα υποστήριξης και αγροτική ανάπτυξη.  

Οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας µπορούν να αντικαταστήσουν τις συµβατικές πηγές 

ενέργειας όπως ο άνθρακας, πετρέλαιο και αέριο, και εποµένως να µειώσουν τις εκποµπές 

του CO2. Οι περιορισµένοι απολιθωµένοι πόροι µπορούν έτσι να σωθούν εύκολα, έτσι ώστε 

µπορούν ακόµα να είναι διαθέσιµοι για τις µελλοντικές χρήσεις εκτός από την καύση για την 

ενεργειακή παραγωγή.  

Όπως συγκρίνεται µε τη συµβατική ενεργειακή παραγωγή, οι ανανεώσιµες µορφές 

ενέργειας κερδίζουν δαπάνες, κινδύνους και απώλειες στις µεταφορές και τον ανεφοδιασµό 

(για παράδειγµα, διαρροές στις σωληνώσεις αερίου ή ζηµίες στις δεξαµενές πετρελαίου): 

• Βιοµάζα: Η βιοµάζα είναι µια ανανεώσιµη πηγή ενέργειας που παράγεται στη 

φωτοσύνθεση. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να παραγάγει τη θερµότητα, τα καύσιµα ή την 

ηλεκτρική ενέργεια. Το κύριο πλεονέκτηµα της βιοµάζας είναι ότι δεν συµβάλλει στο 

φαινόµενο του θερµοκηπίου. Η ισορροπία των εκποµπών του CO2 είναι ουδέτερη: το CO2 

που απελευθερώνεται στην ατµόσφαιρα αντιστοιχεί στο ποσό του CO2 που ήταν εξαγµένο 

από τον αέρα κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης όταν αυξανόταν η βιοµάζα.  

• Ήλιος: Τα σχεδόν 50% των ακτινοβολιών ήλιων χτυπούν τον πλανήτη µας και 

παράγουν 30.000 φορές την ενέργεια που χρειαζόµαστε. Αυτή η ενέργεια µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά µε την αποθήκευση του στους συλλέκτες θερµότητας 

(επιτροπές που συλλέγουν την ενέργεια του ήλιου και το µετατρέπουν στο καυτό ύδωρ ή το 

στήριγµα θερµαίνοντας) και στα φωτοβολταϊκά κύτταρα (που παράγουν ένα ηλεκτρικό ρεύµα 

εάν η ηλιακή ακτινοβολία τους χτυπά).  

• Ύδωρ: Το ύδωρ χρησιµοποιήθηκε ήδη από παλαιά από νερόµυλους, και 

χρησιµοποιείται σήµερα στους υδρο σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος όπου οι 

στρόβιλοι και οι εναλλάκτες µετατρέπουν το τρεχούµενο νερό στην ηλεκτρική ενέργεια.  
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• Αέρας: Η δύναµη αέρα έχει χρησιµοποιηθεί πάντα προκειµένου   να ενεργοποιηθούν 

οι ανεµόµυλοι. Σήµερα χρησιµοποιείται στο ύδωρ αντλιών (µε τους αεροκινητήρες) ή στην 

ηλεκτρική ενέργεια προϊόντων (µε τους ανεµοστροβίλους). 

 

3.1.4. - Απαραίτητα στοιχεία στη νέα προσέγγιση στα ενεργειακά ζητήµατα. Η βιώσιµη 

ανάπτυξη εξασφαλίζει την εκπλήρωση τριών κύριων στόχων, δηλαδή:  

• Οικονοµική ανάπτυξη, 

 • Κοινωνική πρόοδος  

• Και µια ορθολογική χρήση των πόρων 

Οι αυξανόµενες περιβαλλοντικές ανησυχίες θα οδηγήσουν σε ένα νέο βιώσιµο 

ενεργειακό πρότυπο που θα ικανοποιήσει τις τρέχουσες ενεργειακές ανάγκες αλλά και τις 

µελλοντικές ανάγκες. Αυτό δεν είναι δυνατό µε τα απολιθωµένα καύσιµα. 

Τα κύρια στοιχεία σε αυτό το νέο βιώσιµο ενεργειακό πρότυπο είναι: 

 1. Ένα σφαιρικό όραµα των ενεργειακών ζητηµάτων. Πάρα πολύ συχνά η ενέργεια 

συνδέεται στην ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχουν τρεις κύριοι τοµείς της ενέργειας που πρέπει 

να αναπτυχθούν:  

ο Ηλεκτρική ενέργεια.  

ο Θερµική ενέργεια.  

ο Κινητήρια δύναµη.  

2. Ενέργεια - πολιτικές αποταµίευσης. Όλοι οι τοµείς της εργασίας πρέπει να σώσουν 

την ενέργεια και να την χρησιµοποιήσουν µε έναν λογικό τρόπο από τους αστικούς και 

παραγωγικούς τοµείς στις δηµόσιες υπηρεσίες και τις οικογένειες.  

3. Η ανάπτυξη των ανανεώσιµων συστηµάτων ενεργειακής παραγωγής. Αυτό θα 

είναι δυνατό εάν οι κατάλληλες πολιτικές εφαρµόζονται και ενισχύονται η χρηµατοδότηση 

και η υποστήριξη στους επενδυτές  
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3.2. - Δυνατότητα δηµιουργιών θέσεων απασχόλησης του πόρου. 

 Οι νέες πηγές απασχόλησης που συνδέονται µε τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας 

εξετάζουν την αγροτική ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό:  

1. Καλλιέργεια των ενεργειακών συγκοµιδών.  

2. Χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που οδηγούν στην ενεργητική αυτάρκεια 

των γεωργικών επιχειρήσεων.  

3. Χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ως όργανο για τη διαφοροποίηση των 

γεωργικών δραστηριοτήτων (τα ενεργειακά αγροκτήµατα στους αγροτικούς τοµείς µπορούν 

να παρέχουν την ενέργεια).  

4. Νέες εµπορικές δραστηριότητες. 

 5. Νέα συνεταιριστικά προγράµµατα καλλιέργειας. 

 6. Προγράµµατα που εξετάζουν την τοπική ανάπτυξη του εδάφους 

 

3.2.1. - Πρότυπα οργάνωσης στον τοµέα της ενέργειας.  

Στα τελευταία έτη, τα διαφορετικά πρότυπα οργάνωσης έχουν καθοριστεί στον τοµέα 

της ενέργειας. Θα περιγράψουµε τώρα τα τρία κύρια πρότυπα και την πρακτική αίτησή τους 

στις καλλιεργώντας επιχειρήσεις. 

 • Πρότυπο ενεργειακής παραγωγής  

• Το πρότυπο που αποτελείται από την πώληση της πρώτης ύλης για την ενεργειακή 

παραγωγή. 

 • Το πρότυπο που αποτελείται από την πώληση της ενέργειας.  

 

α) Πρότυπο ενεργειακής παραγωγής Η γεωργική επιχείρηση παράγει στις 

εγκαταστάσεις της την ενέργεια που χρειάζεται. Η θερµική ενέργεια που απαιτείται για τη 

θέρµανση των οικογενειών και της επιχείρησης µπορεί να παραχθεί στους µικρούς ξύλινους,   

µε καύσιµα λέβητες ή µπορεί να παραχθεί στις ηλιακές εγκαταστάσεις.  
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Η απαίτηση ηλεκτρικής ενέργειας µπορεί να ικανοποιήσει µε τη δηµιουργία των 

φωτοβολταϊκών συστηµάτων στις στέγες ή µε την οικοδόµηση των µίνι εγκαταστάσεων 

δύναµης αέρα.  

β) Πρότυπο που αποτελείται από την πώληση της πρώτης ύλης για την ενεργειακή 

παραγωγή. Η ενεργειακή παραγωγή από τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µπορεί να είναι 

πολύ κερδοφόρα για τις γεωργικές επιχειρήσεις. Τα µέγιστα περιθώρια κέρδους από οι µικρές 

και µέσες εγκαταστάσεις που συνδέονται προκύπτουν µε τα τοπικά αναπτυξιακά έργα και 

που ανήκουν στις κοντές αλυσίδες παραγωγής. Αυτά είναι τα πραγµατικά συστήµατα 

ενεργειακής καλλιέργειας: οι αγρότες παρέχουν την πρώτη ύλη στην κοινότητα.  

Μπορούµε να αναφέρουµε τα µικρά δίκτυα θέρµανσης περιοχής βασισµένα στην 

ξύλινη βιοµάζα για παράδειγµα. Αυτά τα δίκτυα παρέχουν τα µικρά χωριά, τα δηµόσια 

κτήρια και οι προαστιακές περιοχές.  

γ) Πρότυπο που αποτελείται από την πώληση της ενέργειας. Υπάρχουν διάφορες 

δυνατότητες αυτού του προτύπου οργάνωσης. 

 Η απλούστερη περίπτωση, που θα καλέσουµε «δίνει να θερµάνει στις κοντινές» 

εργασίες σας ως εξής: διάφορες επιχειρήσεις διαµορφώνουν ένα µικρό δίκτυο θέρµανσης 

περιοχής που καλύπτει τις ανάγκες και τη θερµότητα ανεφοδιασµού στους κοντινούς 

χρήστες. Αυτά τα δίκτυα είναι κανονικά αρκετά περιορισµένα (20-80 µέτρα) ώστε να 

αποτραπούν οι υπερβολικές δαπάνες σύνδεσης. Οι χρήστες προµηθεύονται από τη θερµότητα 

που παράγεται από το λέβητα.Οι χρήστες µπορούν να λάβουν όσο ενέργεια απαιτούν από το 

αρχικό κύκλωµα. Αυτή η ενέργεια πρέπει να πωληθεί σύµφωνα µε µια σύµβαση που 

υπογράφεται µεταξύ των µερών (για παράδειγµα, µια ιδιωτική σύµβαση) που πρέπει να 

διευκρινίσουν τις προτάσεις που προβλέπονται από το νόµο και τις προτάσεις που 

καθορίζουν την τιµή του πώλησης της ενέργειας (€/MWh) καθώς επίσης και τις διατάξεις για 

τον κανονισµό των τιµών σύµφωνα µε τις λιανικές τιµές 
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Σε άλλες περιπτώσεις, οι ενεργειακοί πράκτορες µπορούν να δηµιουργήσουν τις µικρές 

πλήρεις αλυσίδες και να παρέχουν στους πελάτες την πρώτη ύλη και τη συντήρηση που 

απαιτούνται από την εγκατάσταση.  

Μια άλλη δυνατότητα πωλεί την ενέργεια που παράγεται από τις φωτοβολταϊκές 

εγκαταστάσεις ή τις γεννήτριες αέρα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Ακόµα µια δυνατότητα θα 

αποτελούταν από την παροχή της βιοµάζας: η επιχειρηµατική παροχή η βιοµάζα θεωρεί ότι η 

δασονοµία και οι καλλιεργώντας πράκτορες παρέχουν τα ξύλινα καύσιµα (για παράδειγµα, το 

ξύλο) στην εγκατάστασή τους, και έπειτα πωλεί το πλεόνασµα στην τοπική αγορά και 

υπογράφει τις συµφωνίες µε έναν ή περισσότερους ιδιωτικούς ή δηµόσιους πελάτες.  

Αυτό το σύστηµα υπονοεί τις κατάλληλες εγκαταστάσεις - είτε κύριος από την 

επιχείρηση είτε προκειµένου να µην αποθηκευτεί και να µην συντηρηθεί η βιοµάζα που 

πρέπει να είναι ξηρά και να τεθεί στην διάθεση όλων των χρηστών στις περιόδους υψηλής 

ζήτησης.  

Η τιµή του ξύλο θα καθοριστεί σύµφωνα µε την τιµή της ενέργειας που πωλήθηκε. 

Εποµένως, η δασονοµία µπορεί να είναι κερδοφόρα ακόµη και σε εκείνες τις περιπτώσεις 

όπου οι αµοιβές ιστάµενων δασών δεν είναι καλές. Η βιοµάζα προέρχεται από τη συντήρηση 

των τοπικών δασών, και έχει µια θετική επίδραση στο έδαφος και την τοπική κοινότητα, και 

υπό µια περιβαλλοντική έννοια και όσον αφορά στα κοινωνικά και στους προβληµατισµούς 

απασχόλησης 

 

Η σύµβαση του ξύλινου ανεφοδιασµού µπορεί να ορίσει τρεις διαφορετικές µεθόδους:  

• Ποσοστά όγκου (κυβικός µετρητής του µαζικού υλικού).  

• Ποσοστά βάρους (στους τόνους).  

• Σύµφωνα µε το ενεργειακό περιεχόµενο (το ενεργειακό περιεχόµενο σε κάθε µονάδα 

βάρους µπορεί να µετρηθεί σύµφωνα µε την περιεκτικότητα σε ύδωρ αυτή η µέθοδος 

συστήνεται).  
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Τέλος, υπάρχει µερική πρωτοποριακή εµπειρία των κοινοπραξιών ή των 

συνεταιρισµών αγροτών που παράγει την ενέργεια. Αυτά είναι πραγµατικά συστήµατα 

ενεργειακής καλλιέργειας οι αγρότες παρέχουν την πρώτη ύλη στη συλλογική δοµή, και 

έχουν έναν ενεργό ρόλο στην κοινωνία (που επιστρέφει την ενέργεια που χρησιµοποιείται, 

για παράδειγµα, υπό µορφή βιολογικών καυσίµων). 

  

3.2.2- Αναδυόµενα επαγγέλµατα: Υποστηρικτής ανανεώσιµων µορφών ενέργειας. 

Επιτυγχάνοντας µια νέα ενέργεια αποταµίευσης πολιτισµού και η ανάπτυξη των νέων 

εφικτών ενεργειακών επιλογών υπονοούν ευρύτερες γνώσεις και ειδικότητες όσον αφορά στα 

κατάλληλα πλαίσια για τη δηµιουργία των εγκαταστάσεων και των τεχνικών και οικονοµικών 

πτυχών που συνδέονται µε κάθε τοµέα της ενέργειας. 

Η προώθηση των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας υπονοεί νέες επαγγελµατικές ειδικότητες 

στον τοµέα που επιτρέπει τη δηµιουργία των δικτύων για την ενεργειακή παραγωγή και 

χρήση. Τα νέα αναδυόµενα επαγγέλµατα που συνδέονται µε τις ανανεώσιµες µορφές 

ενέργειας περιλαµβάνουν και τις µεγάλης κλίµακας πρωτοβουλίες προώθησης και τις µικρές, 

συγκεκριµένες ενέργειες που λαµβάνονται από τα άτοµα ή τις µικρές ενώσεις στις αγροτικές 

περιοχές, όπως:  

• Η χρήση της βιοµάζας από τα δάση ή τις ενεργειακές συγκοµιδές. 

 •Η χρήση της δύναµης αέρα στα αγροκτήµατα και άλλων αγροτικών δραστηριοτήτων.  

• Η χρήση των υδρο συστηµάτων για να παραγάγει την ηλεκτρική ενέργεια. 

 • Η χρήση της ηλιακής και θερµικής ενέργειας για να τροφοδοτήσει τις ηλεκτρικές 

οικιακές συσκευές και της θέρµανσης στις αγροτικές οικογένειες και τα ζωικά 

αγροκτήµατα. 

 • Αποκατάσταση των παλαιών νερόµυλων.  

• Κ.λπ 
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Για όλες αυτές τις δραστηριότητες για να είναι κερδοφόρα και αποδοτική, απαιτείται 

κάποια συγκεκριµένη γνώση.  

Σε αυτό το πλαίσιο, και στο στόχο του πιλοτικού έργου ProAere Leonardo Da Vinci, το 

σχεδιάγραµµα του υποστηρικτή ανανεώσιµων µορφών ενέργειας έχει καθοριστεί.  

Στο στόχο του προγράµµατος, το εγχερίδιο «Proaere: Τα γεωργικά προγράµµατα για τις 

ανανεώσιµες µορφές ενέργειας στην Ευρώπη» διαµορφώθηκαν ως εργαλείο για όλο το 

τεχνικό προσωπικό που εργάζεται στον ανανεώσιµο τοµέα της ενέργειας.  

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει τις συγκεκριµένες πληροφορίες και τις τεχνικές, τις 

περιηγήσεις διάδοσης, τις διαδικασίες κατάρτισης και τις πληροφορίες και τις τεχνικές 

προώθησης που απευθύνονται στους επαγγελµατίες που αφιερώνονται στην προώθηση των 

ανανεώσιµων µορφών ενέργειας. Περιλαµβάνει κάποια γενική γνώση και µια γενική 

προοπτική των προβληµάτων που συνδέονται µε τις αλυσίδες παραγωγής. Με τη βοήθεια 

αυτού του σχεδιαγράµµατος, η ρευστή επικοινωνία µεταξύ των διαφορετικών τοµέων της 

παραγωγής είναι δυνατή. Συµβάλλει για να στενεψει το χάσµα µεταξύ των ειδικών που 

εργάζονται στους διαφορετικούς ανανεώσιµους τοµείς της ενέργειας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

251 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 

 1. - ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1.1. - Περιγραφή του πόρου.  

1.1.1. - Γενική περιγραφή. 

 Το ποσοστό των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην Ευρώπη είναι 10-15% του 

συνολικού πληθυσµού. Στην Ισπανία, η έρευνα στην εξασθένιση, την ανικανότητα και την 

υγεία (Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias Υ Estado de Salud, EDDES 1999) 

υπολογίζει ότι υπάρχουν 3.528, 221 άνθρωποι στην Ισπανία µε κάποια ειδική ανάγκη ή την 

εξασθένιση που έχουν προκαλέσει ή είναι υποχρεωµένες να προκαλέσουν κάποια 

ανικανότητα. Αυτός ο αριθµός αντιπροσωπεύει το 9% του ισπανικού πληθυσµού.  

Οι κύριες αιτίες για την ανικανότητα είναι οι ασθένειες, ατυχήµατα και βλαβεροί όροι 

που συνδέονται µε την ηλικία Ο αριθµός ατόµων µε ειδικές ανάγκες αναµένεται να αυξηθεί 

συνεχώς, λόγω της προοδευτικής αύξησης στην υπολογιζόµενη διάρκεια ζωής. Δεν υπάρχει 

ένας κοινός ευρωπαϊκός ορισµός του όρου της ανικανότητας, δεδοµένου ότι η Επιτροπή των 

Υπουργών συµφώνησε ότι αυτό το ζήτηµα έπρεπε να εξεταστεί από κάθε κράτος µέλος. 

Εντούτοις, σε µια προηγούµενη σύσταση που υιοθετήθηκε το 1998, η εξάρτηση ορίστηκε ως 

η ανάγκη για τη «σηµαντική βοήθεια ή η βοήθεια στην πραγµατοποίηση των συνηθισµένων 

καθηµερινών δραστηριοτήτων» ή, λεπτοµερέστερα, «ενός κράτους στις οποίες τα πρόσωπα, 

λόγω της έλλειψης ή της απώλειας φυσικής, ψυχολογικής ή διανοητικής αυτονοµίας, 

απαιτούν τη σηµαντική βοήθεια ή βοηθούν στην πραγµατοποίηση των συνηθισµένων 

καθηµερινών δραστηριοτήτων,». 

Ο ισπανικός νόµος 39/2006 για την προώθηση της προσωπικής αυτονοµίας και τη 

βοήθεια στους εξαρτώµενους ανθρώπους, επιβλήθηκε πρόσφατα, καθορίζει την εξάρτηση ως 

«µόνιµη κατάσταση των ανθρώπων που λόγω της ηλικίας, η ασθένεια ή η ανικανότητα, και 
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σύνδέθηκε µε την έλλειψη φυσικού, διανοητικός, διανοητικός ή η αισθητήρια αυτονοµία, 

απαιτεί τη συνδροµή ή την ουσιαστική βοήθεια άλλων ανθρώπων προκειµένου να 

πραγµατοποιηθούν οι βασικές δραστηριότητες καθηµερινά να ζήσει, ή στην περίπτωση των 

ανθρώπων µε διανοητικές ειδικές ανάγκες ή τη διανοητική ασθένεια, της περαιτέρω 

υποστήριξης για την προσωπική αυτονοµία τους. 

 

1.1.2. - Σχετικοί ορισµοί.  

Ο νόµος για την προώθηση της προσωπικής αυτονοµίας και της βοήθειας στους 

εξαρτώµενους ανθρώπους, παρέχουν περαιτέρω ορισµούς που µπορούν να βοηθήσουν στην 

κατανόηση της εξάρτησης:  

1. Αυτονοµία: Η δυνατότητα να ελεγχθούν, να ρυθµιστούν και να ληφθούν προσωπικές 

αποφάσεις σχετικά µε την πρωτοβουλία κάποιου και να ζήσει σύµφωνα µε τους κανόνες και 

τις προτιµήσεις, και να πραγµατοποιηθούν οι βασικές δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής. 

 2. Δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής (ADL): Οι πιό στοιχειώδεις στόχοι που 

επιτρέπουν στα άτοµα να αναπτύξουν τη ζωή τους µε έναν αυτόνοµο και ανεξάρτητο τρόπο, 

όπως: προσωπική φροντίδα, βασικά οικιακά, κινητικότητα, αναγνώριση των ανθρώπων και 
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αντικείµενα, αίσθηση της κατεύθυνσης, της κατανόησης και της εκτέλεσης των απλών 

στόχων ή των εντολών.  

3. Υποστήριξη που απαιτείται για την προσωπική αυτονοµία: η υποστήριξη που 

απαιτείται από τα διανοητικώς µε ειδικές ανάγκες άτοµα προκειµένου να ζήσει µε ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο προσωπικής αυτονοµίας εντός της κοινότητας.  

4. Μη επαγγελµατική βοήθεια: εγχώρια βοήθεια που παρέχεται από τα οικογενειακά µέλη 

και τους συγγενείς των εξαρτώµενων ανθρώπων, οι οποίοι δεν συνδέονται µε οποιαδήποτε 

επαγγελµατική υπηρεσία φροντίδας.  

5. Επαγγελµατική βοήθεια: Η βοήθεια που παρέχεται από µια δηµόσια υπηρεσία, ιδιωτική 

για-κέρδος ή έναν µη κερδοσκοπικό αυτοαπασχολούµενου επαγγελµατία οντοτήτων ή που 

παρέχουν τις υπηρεσίες φροντίδας στους εξαρτώµενους ανθρώπους, στα σπίτια τους ή σε ένα 

συγκεκριµένο κέντρο.  

6. Προσωπική βοήθεια: Υπηρεσία που παρέχεται από έναν προσωπικό βοηθό που βοηθά 

τους εξαρτώµενους ανθρώπους που εκτελούν δραστηριότητες καθηµερινής ζωής, 

προκειµένου να συµβάλει στην ανεξαρτησία τους και που προωθούν την προσωπική 

αυτονοµία τους.  

7. Τρίτος τοµέας: µη κερδοσκοπικές ιδιωτικές οργανώσεις ως αποτέλεσµα των 

διαφορετικών ειδών κοινωνικών πρωτοβουλιών που µοιράζονται ένα ενδιαφέρον για την 

αλληλεγγύη και την κοινοτική ευηµερία και που υποστηρίζουν την αναγνώριση και την 

άσκηση των κοινωνικών δικαιωµάτων 

 

 

 

1.1.3. - Νέο πρότυπο για την προστασία των εξαρτώµενων ανθρώπων. 
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 Η προσέγγιση στην ανικανότητα αλλάζει: Τα µε ειδικές ανάγκες άτοµα δεν 

θεωρούνται πλέον ως άνθρωποι που δεν συµβάλλουν στην κοινωνία, αλλά θεωρούνται ως 

άνθρωποι που χρειάζονται µερικά εµπόδια προκειµένου να γίνουν συµµετοχικοί πολίτες. Η 

προηγούµενη ιατρική προσέγγιση στην ανικανότητα έχει αντικατασταθεί από ένα πρότυπο 

βασισµένο στα κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώµατα.  

Το 1998, η Επιτροπή των Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης υιοθέτησε µια βαθιά 

µεταρρύθµιση προκειµένου να προστατευθούν οι εξαρτώµενοι άνθρωποι.  

Αργότερα, το Μάρτιο του 2000, το Συµβούλιο της Ευρώπης δήλωσε στη Λισσαβώνα 

ότι υπήρξε µια ανάγκη να µεταρρυθµιστούν τα σχέδια κοινωνικής προστασίας. Το 2001, στο 

Γκέτεµπουργκ, το Συµβούλιο της Ευρώπης εστίασε στο πώς να εξετάσει τη γήρανση του 

πληθυσµού και διέταξε µια έκθεση σχετικά µε την κοινωνική κατάσταση υγείας των 

ηλικιωµένων ανθρώπων. Αυτή η έκθεση παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 

Βαρκελώνης το 2002, όπου οργάνωσαν τους στόχους που έπρεπε να ακολουθηθούν όσον 

αφορά στην κοινωνική προστασία του εξαρτώµενου πληθυσµού στις χώρες της ΕΕ.  

Η αναγνώριση των δικαιωµάτων των εξαρτώµενων ανθρώπων έχει τονιστεί σε διάφορα 

έγγραφα από τους διεθνείς οργανισµούς, όπως η  Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, το 

Συµβούλιο της Ευρώπης και  η  Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Το 2002, στην περίοδο ισπανικής προεδρίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση συµφώνησε σχετικά 

µε τρία κριτήρια που έπρεπε να κυβερνήσουν τις πολιτικές εξάρτησης των κρατών µελών: 

καθολικότητα, υψηλή ποιότητα και ικανότητα υποστήριξης των συστηµάτων που 

εφαρµόζονται. Τα συµπεράσµατα της έκθεσης που συντάσσεται από την υποεπιτροπή 

σχετικά µε τη µελέτη της κατάστασης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, που δηµοσιεύεται στις 

13η Δεκεµβρίου 2003 τονίζουν την ανάγκη να δηµιουργηθεί ένα ακέραιο σύστηµα που 

εξετάζει την εξάρτηση από σφαιρική άποψη και µε την ενεργό συµµετοχή της κοινωνίας
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Έχουµε αλλάξει την άποψή µας, τώρα οι άνθρωποι πηγαίνουν µπροστά, και η 

χρησιµοποιούµενη προσέγγιση είναι περιεκτική, συνεπής και πλήρης σεβασµού µε τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα, τις θεµελιώδεις ελευθερίες και την αξιοπρέπεια των ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες. Κατά συνέπεια, πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει ενεργές 

πολιτικές που προορίζονται για να δώσουν στα µε ειδικές ανάγκες άτοµα τον έλεγχο κατά τη 

διάρκεια των ζωών τους.  

Είναι ένα γεγονός ότι οι εξαρτώµενοι άνθρωποι έχουν το δικαίωµα να µείνουν στα 

συνηθισµένα πλαίσιά τους για όσο χρονικό διάστηµα είναι δυνατό, υπό τον όρο ότι δεν 

επιθυµούν να ζήσουν στα κατοικηµένα σπίτια. Αυτό το γεγονός υπονοεί ότι η εγχώρια 

βοήθεια στους εξαρτώµενους ανθρώπους δεν είναι µια ιδιοτροπία του χρήστη, αλλά ένα 

αναγνωρισµένο δικαίωµα. Επιπλέον, η εµπειρία της βοήθειας στο σπίτι και της τηλε-βοήθειας 

έχει αποδείξει ότι η περιοδική συνέχιση των ανθρώπων σε κίνδυνο να γίνει εξαρτώµενη είναι 

ένα από τα καλύτερα όργανα για να αποτρέψει την εξάρτηση και να προωθήσει την 

προσωπική αυτονοµία 

1.1.4. - Εξάρτηση και ηλικία. 

 Υπάρχει µια στενή σχέση µεταξύ της εξάρτησης και της ηλικίας. Το ποσοστό των 

ατόµων µε περιορισµούς στις λειτουργικές δυνατότητές τους αυξάνεται µε την ηλικία. Η 

αύξηση των αναλογιών επικράτησης στις διαφορετικές οµάδες ηλικίας δεν είναι σταθερή 

υπάρχει µια ηλικία (περίπου 80 ετών) στην οποία η αναλογία επικράτησης αυξάνεται 

αισθητά.  

Επιπλέον, διάφορες µελέτες παρουσιάζουν εµφανή σχέση µεταξύ της ηλικίας και της 

ανικανότητας, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 32% των ανθρώπων ηλικίας πάνω από 65 

έχουν κάποιο τύπο ανικανότητας, ενώ το ποσοστό είναι 5% στο υπόλοιπο των οµάδων 

ηλικίας 
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Το γεγονός ότι η εξάρτηση συνδέεται µε τη γήρανση του πληθυσµού δεν είναι 

εκπληκτικό. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να εκπλαγούµε να δούµε ότι µια απλοϊκή άποψη 

µπορεί να µας οδηγήσει ότι η εξάρτηση έχει επιπτώσεις µόνο στους ηλικιωµένους 

ανθρώπους. Αφ' ενός, υπάρχει µια εµφανής σχέση µεταξύ του αριθµού κατοίκων και της 

γήρανσης. Όπως φαίνεται, στην Ισπανία, όσο µικρότερο το χωριό τόσο µεγαλύτερος ο 

πληθυσµός ηλικίας πάνω από 65 

 

Η γήρανση του πληθυσµού δείχνει ότι στις αγροτικές περιοχές, οι περισσότεροι 

άνθρωποι ηλικίας πάνω από 65 χάνουν την υποστήριξη των παιδιών τους, δηλαδή στις 

περισσότερες περιπτώσεις, τα παιδιά τους ζουν στις µεγαλύτερες πόλεις, κυρίως για λόγους 

εργασίας. Αυτό το γεγονός θα µπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ηλικιωµένων ανθρώπων στις 

αγροτικές περιοχές για να γίνει εξαρτώµενο. 

 Στην Ισπανία, οι δηµόσιες υπηρεσίες έχουν καλύψει τις ανάγκες των ηλικιωµένων 

ανθρώπων και των εξαρτώµενων ανθρώπων µέσω αυτόνοµων και τοπικών κυβερνήσεων, και 

στο πεδίο του κοινού σχεδίου για να παρέχουν τις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, στις οποίες 

η εθνική κυβέρνηση συµµετέχει.Σε εθνικό επίπεδο, η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει 

προγράµµατα δράσης για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και για τους ηλικιωµένους ανθρώπους.  

Αφ' ενός, η κοινωνική ασφάλιση έχει παράσχει µερικές υπηρεσίες βοήθειας στους 

ανάπηρους ηλικιωµένους ανθρώπους: αυστηρή ανικανότητα, ενισχύσεις για τις παροχές 

βοήθειας µέσα στα µη-συµβάλλοντα οφέλη ανικανότητας και οφέλη για τις οικογένειες µε το 

ανάπηρο εξαρτώµενο παιδί, τις κοινωνικές υπηρεσίες για την επανεκπαίδευση και την 

αποκατάσταση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και για τη βοήθεια στους ηλικιωµένους 

ανθρώπους κ.λπ 
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1.1.5. - Βελτίωση του συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης. 

 Ο νόµος εξάρτησης είναι το αποτέλεσµα της προσπάθειας της ισπανικής κυβέρνησης 

να εξασφαλίσει ένα πλαίσιο των υπηρεσιών για τους εξαρτώµενους ανθρώπους. 

Αυτός ο νόµος είναι ένας νέος τύπος κοινωνικής προστασίας που διευρύνει την 

προηγούµενη προστασία που παρέχεται από την κυβέρνηση και το σύστηµα 

κοινωνικής ασφάλισης.  

Οι αρχές του νόµου εξάρτησης είναι οι ακόλουθες:  

α) Η δηµόσια φύση του συστήµατος για να υποστηρίξει την αυτονοµία και να παρέχει 

βοήθεια στους εξαρτώµενους ανθρώπους.  

β) Η καθολική, ίση και αµερόληπτη πρόσβαση όλων των εξαρτώµενων ανθρώπων.  

γ) Μια πλήρης και ενσωµατωµένη βοήθεια στους εξαρτώµενους ανθρώπους.  

δ) Ολοκλήρωση των πολιτικών που απευθύνουν τη βοήθεια στους εξαρτώµενους 

ανθρώπους, που εξασφαλίζει µια πραγµατική ισότητα.  

ε) Εξατοµικευµένη προσοχή, ειδικά στα άτοµα που απαιτούν περισσότερη 

υποστήριξη λόγω των προηγούµενων καταστάσεων της διάκρισης της έλλειψης ίσων 

ευκαιριών. 

ζ) Παροχή απαραίτητων µέτρων όσον αφορά στην πρόληψη, την αποκατάσταση και 

την κοινωνική και διανοητική εγρήγορση.  

η) Προώθηση των απαραίτητων όρων για τους εξαρτώµενους ανθρώπους για να 

έχουν µια κανονική ζωή µε τον υψηλότερο πιθανό βαθµό αυτονοµίας.  

θ) Όποτε είναι δυνατόν, επιτρέποντας στους εξαρτώµενους ανθρώπους για να 

βοηθηθεί στο πλαίσιο όπου ζουν.  

ι) Ποιότητα, ικανότητα υποστήριξης και δυνατότητα πρόσβασης των υπηρεσιών που 

τίθενται στην διάθεση των εξαρτώµενων ανθρώπων. 
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 j) Συµµετοχή των εξαρτώµενων ανθρώπων, και όποτε είναι δυνατόν, οι οικογένειές 

τους και οι οντότητες που τους αντιπροσωπεύουν [...]  

Κ) Συνεργασία των κοινωνικών υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης στη βοήθεια 

στους χρήστες του συστήµατος για να υποστηρίξει την αυτονοµία και να παρέχει τη 

βοήθεια στους εξαρτώµενους ανθρώπους,  

 

λ) Συµµετοχή των ιδιωτικών φορέων στην υποστήριξη της  προσωπικής αυτονοµίας και 

βοήθεια υποστήριξης στους εξαρτώµενους ανθρώπους. 

 µ) Συµµετοχή του τρίτου τοµέα υποστήριξης προσωπικής αυτονοµίας και βοήθειας 

στους εξαρτώµενους ανθρώπους. 

 ν) Συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών.  

ο) Η ολοκλήρωση των υπηρεσιών έλαβε µέτρα για αυτόν τον νόµο στα κοινωνικά 

δίκτυα υπηρεσιών κάθε αυτόνοµης Κοινότητας, στην έκταση των ειδικοτήτων που έχουν 

µεταφερθεί, το οποίο θα αναγνωρίσει τέτοιες υπηρεσίες και θα τις εφαρµόσει στα δηµόσια 

κέντρα και στα ιδιωτικά κέντρα και τα ιδιωτικά κέντρα µε δηµόσια χρηµατοδότηση.  

π) Συνυπολογισµός της προοπτικής γένους, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των 

γυναικών και των ανδρών. του  

ρ) Οι άνθρωποι µε  αυστηρή εξάρτηση θα έχουν την προτίµηση 

 

Αυτή τη στιγµή, αυτοί νέα κοινωνική υπηρεσία εφαρµόζονται, προκειµένου να 

διευρύνουν την προστασία του συστήµατος. Γί αυτό το σύστηµα για τη βοήθεια στους 

εξαρτώµενους ανθρώπους δηµιουργήθηκε, προκειµένου να βελτιωθούν οι κοινωνικές 

υπηρεσίες που παρέχηκαν από την ισπανική κυβέρνηση και να καλύπθουν οι ανάγκες των 

εξαρτώµενων ανθρώπων, και να προωθηθούν η αυτονοµία τους, η ποιότητα της ζωής και οι 

ίσες ευκαιρίες. Ο νόµος σχετικά µε την εξάρτηση λαµβάνει µέτρα για την προώθηση της 

προσωπικής αυτονοµίας και τη βοήθεια στους εξαρτώµενους ανθρώπους µε τη δηµιουργία 
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ενός συστήµατος για την αυτονοµία και τη βοήθεια στους εξαρτώµενους ανθρώπους 

(SAADP), στα οποία όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες θα συµµετάσχουν 

Αυτό το σύστηµα σκοπεύει να εξασφαλίσει ότι οι όροι ικανοποιούνται και προκειµένου 

να καθιερωθούν τα επίπεδα προστασίας που αναφέρονται στο νόµο. Είναι επίσης το όργανο 

για τη συνεργασία και τη συµµετοχή όλων των δηµόσιων υπηρεσιών, για τη βελτιστοποίηση 

των δηµόσιων και ιδιωτικών διαθέσιµων πόρων. Κατά συνέπεια, το σύστηµα προβλέπει ένα 

υποκειµενικό δικαίωµα βασισµένο στην καθολική κάλυψη, την ισότητα και τη δυνατότητα 

πρόσβασης και αναπτύσσει ένα περιεκτικό σύστηµα βοήθειας. 

Ο νόµος σχετικά µε την εξάρτηση όχι µόνο συλλογίζεται το δικαίωµα στη βοήθεια, 

αλλά και τον τρόπο που τέτοια βοήθεια θα χρηµατοδοτηθεί και θα πληρωθεί.  

Τα κονδύλια θα καθοριστούν από τον αριθµό εξαρτώµενων ανθρώπων και από τις 

υπηρεσίες που θα παρασχεθούν. Το κονδύλι θα είναι σταθερό, ικανοποιητικό και ανθεκτικό, 

και θα είναι η κοινή ευθύνη των δηµόσιων υπηρεσιών. Η εθνική κυβέρνηση θα παράσχει 

τέτοια ποσά στις αυτόνοµες Κοινότητες για να παρέχει την προστασία στους εξαρτώµενους 

ανθρώπους. 

 Αυτό το σύστηµα θα παράσχει την ίση βοήθεια σε όλους τους εξαρτώµενους 

ανθρώπους. Οι χρήστες θα συµβάλουν στη χρηµατοδότηση αυτών των υπηρεσιών, σύµφωνα 

µε την οικονοµική κατάστασή τους, τον τύπο υπηρεσίας που απαιτούνται, και τις δαπάνες 

που προέρχονται από τέτοια υπηρεσία 

Εκτός από τον κοινωνικό στόχο, που είναι αυτό που επικρατεί, δεν πρέπει να ξεχάσουµε ότι η 

δηµιουργία µιας κατάλληλης κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης προκειµένου να υποστηριχθούν 

η αυτονοµία και η βοήθεια στους εξαρτώµενους ανθρώπους, θα υπονοήσει επίσης χρήµατα 

και µια καλύτερη χρήση του συστήµατος δηµόσιας υγείας, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός 

ότι «η ύπαρξη ενός κατάλληλου δικτύου των υπηρεσιών προκειµένου να εξεταστεί η 

εξάρτηση κοινωνικά, θα µείωνε σε µεγάλο µέρος τις δαπάνες του συστήµατος υγειονοµικής 
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περίθαλψης, µερικές από τις οποίες προέρχονται από τη βοήθεια στους εξαρτώµενους 

ανθρώπους».  

Επιπλέον, οι προληπτικές ενέργειες να παλεφθούν οι διαδικασίες που µειώνουν την 

αυτονοµία, και ο συνυπολογισµός των ανθρώπων σε κίνδυνο στο σύστηµα, θα µειώσουν 

επίσης τις υγειονοµικές δαπάνες βοήθειας, δεδοµένου ότι η σταθερή βοήθεια και η συνέχιση 

των ατόµων µπορούν να αποτρέψουν τις συνθήκες εξάρτησης και υγιεινής που απαιτούν την 

περαιτέρω βοήθεια. 

 

1.1.6. - Διπλή προοπτική της βοήθειας στους εξαρτώµενους ανθρώπους: 

υποστήριξη για τους εξαρτώµενους ανθρώπους και τους ανθρώπους που τους παρέχουν 

βοήθεια. 

 Προς το παρόν, η οικογένεια, ειδικά οι γυναίκες  συγγενείς, είναι αρµόδιοι για τους 

εξαρτώµενους ανθρώπους, και έχουν  παράσχει την αποκαλούµενη «άτυπη υποστήριξη». Οι 

αλλαγές στα οικογενειακά πρότυπα και η προοδευτική είσοδος 3 εκατοµµυρίων γυναικών 

στην αγορά εργασίας τα τελευταία 10 χρόνια, έχουν επιπτώσεις σε αυτήν την κατάσταση, και 

το καθιστούν απαραίτητο να ενηµερώσουν τα παραδοσιακά συστήµατα βοήθειας 

προκειµένου να εξασφαλιστεί βοήθεια σε όλους εκείνους τους πολίτες που το  απαιτούν. 

Κατά συνέπεια, η ζήτηση για τις υπηρεσίες βοήθειας αναµένεται για να αυξηθεί. 

Παρά τη προσπάθεια που καταβάλλεται µέσω των προηγούµενων πολιτικών της 

συµφιλίωσης της εργασίας και της οικογενειακής ζωής, ο αριθµός γυναικών στην αγορά 

εργασίας είναι ακόµα πολύ χαµηλός. Η έλλειψη της απαραίτητης κοινωνικής βοήθειας στις 

οικογένειες οδηγεί σε ένα θιγµένο µερίδιο των ευθυνών µεταξύ των ανδρών και των 

γυναικών και είναι ένα σηµαντικό εµπόδιο για τις γυναίκες για να εισαχθούν στην αγορά 

εργασίας. 

Υπάρχει ένα τεράστιο κοινωνικό χρέος µε τα οικογενειακούς βοηθούς βοήθειας  που 

φροντίζουν τους εξαρτώµενους ανθρώπους 
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Αυτή τη στιγµή, οι συνοδοί βοήθειας (κυρίως γυναίκες ηλικίας πάνω από 45) δεν έχουν 

δικαίωµα σε οποιαδήποτε οφέλη για τις υπηρεσίες τους, επιπλέον, αυτοί θα πρέπει να 

υπερνικήσουν τα µέρη των προβληµάτων προκειµένου να λάβουν   δικαιώµατα 

συνταξιοδότησης. 

Το γεγονός ότι το εθνικό σύστηµα συµβολής ασφάλειας θα λάβει υπόψη αυτές τις 

υπηρεσίες, και την αµοιβή συνταξιοδότησης στους συνοδούς βοήθειας , εν µέρει µε τη 

χρηµατοδότηση από το εθνικό σύστηµα της εξάρτησης, θα επιτρέψουν σε αυτές να έχουν µια 

επαγγελµατική σταδιοδροµία και θα ωφεληθούν από ένα δικαίωµα ότι δεν έχουν δικαίωµα 

προς το παρόν. 

 

1.2. - Εξέλιξη στη χρήση του πόρου. 

 Η απαίτηση για τη βοήθεια:  

Η ζήτηση της βοήθειας στους εξαρτώµενους ανθρώπους έχει αυξηθεί αισθητά στα 

τελευταία έτη, και αναµένεται για να συνεχίσει τις επόµενες δεκαετίες. Αυτό είναι µια 

συνέπεια των δηµογραφικών, ιατρικών και κοινωνικών παραγόντων, ως γήρανση του 

πληθυσµού, υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης στους ανθρώπους που έχουν τις σύµφυτες 

αναταραχές, αυστηροί όροι ή σοβαρά ατυχήµατα, και αύξηση των τροχαίων ατυχηµάτων και 

των ατυχηµάτων την ώρα της εργασίας. 

Η αύξηση της ζήτησης είναι συνεχής µε τις αλλαγές στις παραδοσιακές οικογενειακές 

δοµές. Οι νοικοκυρές ήταν υπεύθυνες για τη φροντίδα των εξαρτώµενων ανθρώπων.Οι 

γυναίκες άρχισαν να εισάγονται στην αγορά εργασίας δεκαετίες πριν. Εντούτοις, αυτή τη 

στιγµή, ωφελούνται µόνο από τους όρους ισότητας κατά την κατάρτιση ή τις σπουδές. Τα 

ποσοστά ανεργίας των γυναικών είναι υψηλότερα, και το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις 

λήψης αποφάσεων είναι χαµηλότερο, το ίδιο συµβαίνει και µε τις αµοιβές τους. 

Σε πολλές περιπτώσεις, όταν πρέπει ένα εξαρτώµενο πρόσωπο να κινηθεί προς τα 

σπίτια του, οι γυναίκες σταµατούν να εργάζονται, καθώς η κοινωνία θεωρεί ότι έτσι πρέπει 
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να είναι. Επιπλέον, οι γυναίκες παίρνουν τις χαµηλότερες αµοιβές, και εποµένως εάν µια 

οικογένεια πρέπει να κάνει χωρίς µια εργασία στο σπίτι αυτή θα είναι η πιο κακοπληρωµένη, 

ειδικά εάν αυτή είναι µιας γυναίκας. 

 Η κυβερνητική υποστήριξη είναι υποχρεωµένη να έχει µια θετική επίδραση στην 

ισότητα µεταξύ ανδρών και των γυναικών, εκτός από την εξασφάλιση βοήθειας στους 

εξαρτώµενους ανθρώπους εάν έχουν τους συγγενείς που µπορούν να τους φροντίσουν ή όχι. 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η προσωπική αυτονοµία είναι τώρα ένα αναγνωρισµένο 

δικαίωµα. Εντούτοις, η είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας δεν είναι ο µόνος λόγος 

για την κρίση της άτυπης παροχής βοήθειας , υπάρχουν πολλές άλλες αιτίες: 

 • Ο µειωµένος αριθµός µελών των οικογενειακών µονάδων.  

• Οι οικογένειες δεν είναι άθραυστα και αµετάβλητα όργανα πλέον. 

 • Τα οικογενειακά µέλη έχουν µια µεγαλύτερη γεωγραφική κινητικότητα  

• Ο εκδηµοκρατισµός των σχέσεων µέσα στην οικογένεια και των ζευγαριών. 

 • Τα παιδιά µένουν στο οικογενειακό σπίτι µέχρι πρόσφατα, ακόµα και µεγαλύτερα από 30 

ετών.  

 

Στο κοντινό µέλλον, τα προβλήµατα των εύφορων ζευγών για να συµβιβάσουν την εργασία 

και την οικογενειακή ζωή αναµένονται να αυξήσουν τα προβλήµατα της άτυπης παροχής 

βοήθειας: τα ζευγάρια αργούν να κάνουν το πρώτο τους παιδί ,   το οποίο σηµαίνει ότι οι 

γονείς είναι  υποχρεωµένοι να χρειαστούν τη βοήθεια των παιδιών τους όταν δεν έχουν στα 

τελευταία τους  µια σταθερή οικονοµία και οικογενειακή ζωή. 

 

2. - ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ  

 

2.1. - Τρέχουσα κατάσταση και αντίκτυπος του πόρου.  
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2.1.1. - Τρέχουσα κατάσταση στις αγροτικές περιοχές. 

 

 Σε γενικούς τοµείς, οι αγροτικές περιοχές υποβάλλονται σε µια σηµαντική 

καθυστέρηση της παροχής υπηρεσιών και των κέντρων για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, 

ειδικά εάν είναι εξαρτώµενα. Σύµφωνα µε τη µελέτη για τις ανάγκες των ανθρώπων µε 

αυστηρές ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους στις αγροτικές περιοχές (Necesidades EN 

EL medio αγροτικά familias física Υ discapacidad de las personas con gran sus, Ισπανία, 

2006), τα 45.3% των ατόµων µε ειδικές ανάγκες ζουν στις αγροτικές περιοχές µε λιγότερο 

από 2.000 κατοίκους.   

Στις αγροτικές περιοχές, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους µε διάφορες 

ανικανότητες εύχονται να ζούν  σένα αστικό σπίτι άσχετα από µε την  υποστήριξη που 

µπορούν να πάρουν, και οι συγγενείς τους συµµερίζονται την άποψή τους. Άλλες επιλογές 

είναι να ζουν ανεξάρτητα  σένα διαµέρισµα µε τη βοήθεια ενός προσωπικού βοηθού , σε µια 

πόλη. Αντίθετα, σχεδόν το 30% των ατόµων µε ειδικές ανάγκες επιθυµούν να ζήσουν στα 

σπίτια τους αλλά να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες υπηρεσίες 

Συνοψίζοντας, τα περισσότερα άτοµα µε ειδικές ανάγκες επιθυµούν να µείνουν όπου 

ζουν. Υπάρχει µια γενική άποψη ότι η διαβίωση σε µια αγροτική περιοχή έχει τα 

πλεονεκτήµατα της ησυχίας και µιας µεγαλύτερης κοινωνικής υποστήριξης. Τα 

µειονεκτήµατα είναι η έλλειψη υπηρεσιών ή προβληµάτων για να έχουν πρόσβαση στα 

υπάρχοντα. 

 Σχεδόν 40% των ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες που ζουν στις αγροτικές περιοχές 

χρειάζονται περισσότερη βοήθεια υγειονοµικής περίθαλψης. Το ένα από τα τέσσερα χωριά 

στερείται ένα κέντρο υγειονοµικής περίθαλψης. 

 Επιπλέον, υπάρχουν προβλήµατα για να έχουν πρόσβαση στα κέντρα, και δεν υπάρχει 

κατάλληλη µεταφορά για να φτάσουν σε αυτά. Σε µερικές περιπτώσεις, τα άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες πρέπει να ταξιδέψουν περίπου 23 χλµ. προκειµένου να φτάσουν στο κοντινότερο 
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κέντρο αποκατάστασης, και στις περισσότερες περιπτώσεις πληρώνουν για τις δαπάνες που 

προέρχονται από τέτοια ταξίδια.  

 

Μόνο 16% των ανθρώπων µε αυστηρές ειδικές ανάγκες που ζουν στις αγροτικές 

περιοχές λαµβάνουν την απαραίτητη εγχώρια βοήθεια που παρέχεται από τις κοινωνικές 

υπηρεσίες. Γενικά, η εγχώρια βοήθεια δεν είναι πολύ κοινή, και όποτε απαιτείται, τις 

περισσότερες φορές ,είναι το άτοµο µε ειδικές ανάγκες ή οι συγγενείς του/της που πρέπει να 

πάνε να επισκεφτούν τον κοινωνικό λειτουργό. Ένα 40.7% των µε ειδικές ανάγκες ατόµων 

θεωρεί ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι πολύ λίγο προσιτές ή καθόλου προσιτές.  

Όσον αφορά τους συνοδούς βοήθειας, είναι κατά µέσον όρο 55 ετών, αν και υπάρχει 

ένας σηµαντικός αριθµός ηλικιωµένων .Στο 46.3% των περιπτώσεων, το ζευγάρι ή ο σύζυγος 

είναι ο συνοδός βοήθειας και στο 35.7%, η µητέρα ολοκληρώνει αυτόν τον στόχο. Τα 81% 

των συνοδών βοήθειας αφιερώνουν το χρόνο τους στα οικιακά και υποστηρίζουν ότι δεν 

εργάζονται επειδή έχουν ένα οικογενειακό µέλος µε ειδικές ανάγκες.   

Επιπλέον, τα περισσότερα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ζουν στις αγροτικές περιοχές. Αυτό 

το γεγονός το καθιστά απαραίτητο να δηµιουργήσει ένα πρότυπο βοήθειας που θα 

αντιµετωπίζει τις συγκεκριµένες ανάγκες των αγροτικών περιοχών 

Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που κινούνται από τις αγροτικές περιοχές προς 

τις πόλεις µε λιγότερο από 10.000 κατοίκους λόγω της ανικανότητάς τους, επειδή έχουν 

περισσότερες υπηρεσίες και λιγότερα εµπόδια για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Το ποσοστό 

είναι µικρότερο στις µεγαλύτερες πόλεις  

Αν και αυτό δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, υπάρχει µια τάση να κινηθούν προς τις 

µικρές πόλεις (10.001-500.001 κάτοικοι) για τις οµάδες ηλικίας µεταξύ 6 και 64, αντί της 

κίνησης προς τις αγροτικές περιοχές (λιγότερο από 10.000 κάτοικοι). Εντούτοις, οι αγροτικές 

περιοχές είναι η δεύτερη επιλογή, πριν από τις κωµοπόλεις µέσου µεγέθους (από 50.001 έως 

500.001 κατοίκους) και τις µεγάλες πόλεις (περισσότεροι από 500.001 κάτοικοι). 
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2.1.2. - Αξιολόγηση των καταστάσεων εξάρτησης.  

Ο ισπανικός νόµος για την προώθηση της προσωπικής αυτονοµίας και της  βοήθεια 

στους εξαρτώµενους ανθρώπους δηλώνει ότι η αξιολόγηση της κατάστασης εξάρτησης θα 

πραγµατοποιηθεί από τους οργανισµούς που διορίζονται από κάθε αυτόνοµη Κοινότητα, αν 

και ένα εθνικό σώµα, το εδαφικό Συµβούλιο, θα καθιερώσει τα κοινά κριτήρια στη σύνθεση 

και τις λειτουργίες των οργανισµών αξιολόγησης των αυτόνοµων περιοχών, οι οποίες σε όλες 

τις περιπτώσεις θα είναι δηµόσιας φύσης. 

 Η αξιολόγηση του βαθµού και του επιπέδου εξάρτησης θα καθοριστεί από την κλίµακα 

που συµφωνείται από το εδαφικό Συµβούλιο του συστήµατος για την αυτονοµία και της 

βοήθειας στους εξαρτώµενους ανθρώπους και που εγκρίνεται από ένα βασιλικό διάταγµα της 

κυβέρνησης. Τέτοια κλίµακα θα βασιστεί σε µια διεθνή ταξινόµηση της λειτουργίας, της 

ανικανότητας και της υγείας (ICF) από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας.  

Η κλίµακα θα καθιερώσει τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται στην αξιολόγηση του 

βαθµού αυτονοµίας ενός δεδοµένου προσώπου, της δυνατότητας να πραγµατοποιηθούν οι 

καθηµερινές δραστηριότητες να ζήσει, του αριθµού των σηµείων που απονέµονται σε κάθε 

επίπεδο και βαθµό εξάρτησης, και του πρωτοκόλλου και των τεχνικών που χρησιµοποιούνται 

προκειµένου να αξιολογηθεί η ικανότητα, όποτε είναι απαραίτητο. 

Αυτή η κλίµακα θα αξιολογήσει την ικανότητα των ατόµων να πραγµατοποιούν τις 

βασικές καθηµερινές δραστηριότητες της ζωής τους, και εάν χρειάζονται την υποστήριξη ή 

τη επίβλεψη, στην περίπτωση των διανοητικώς ανάπηρων ή διανοητικά ασθενών ανθρώπων. 

 Η αξιολόγηση θα λάβει υπόψη τις εκθέσεις σχετικά µε την υγεία του ατόµου, και την 

τεχνική βοήθεια, την όρθωση ή την πρόσθεση που ορίζονται προηγουµένως.  

Αυτή τη στιγµή, οι κανονισµοί και η κλίµακα που χρησιµοποιούνται για να αξιολογήσει 

την εξάρτηση καθιερώνονται από το ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 504/2007 της 20ης Απριλίου, 
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οι οποίες εγκρίνουν τη χρήση µιας κλίµακας προκειµένου να αξιολογηθούν οι καταστάσεις 

εξάρτησης όπως καθιερώνονται στο νόµο 39/2006 της 14ης Δεκεµβρίου, στην προώθηση της 

προσωπικής αυτονοµίας και τη βοήθεια στους εξαρτώµενους ανθρώπους 

Σύµφωνα µε την κλίµακα για την αξιολόγηση της εξάρτησης, µπορούν να υπάρξουν οι 

ακόλουθες καταστάσεις: µέτρια εξάρτηση, σοβαρή εξάρτηση και αυστηρή εξάρτηση:  

• Βαθµός Ι. µέτρια εξάρτηση: όταν τα άτοµα χρειάζονται βοήθεια για να 

πραγµατοποιήσουν βασικές δραστηριότητες καθηµερινά για να ζήσουν, τουλάχιστον µια 

φορά την ηµέρα ή να χρειαστούν περιορισµένη υποστήριξη προκειµένου να είναι αυτόνοµα.  

• Βαθµός ΙΙ. σοβαρή εξάρτηση: Όταν τα άτοµα χρειάζονται βοήθεια για να 

πραγµατοποιήσουν αρκετές βασικές δραστηριότητες καθηµερινά για να ζήσουν, δύο φορές ή 

τρεις φορές ηµερησίως, αλλά µην απαιτούν µόνιµη βοήθεια από συνοδούς παροχής βοήθειας  

• Βαθµός ΙΙΙ. αυστηρή εξάρτηση: όταν τα άτοµα χρειάζονται βοήθεια για να 

πραγµατοποιήσουν διάφορες βασικές δραστηριότητες καθηµερινά αρκετές φορές ηµερησίως 

και να µην έχουν καµία φυσική, διανοητική, διανοητική ή αισθητήρια αυτονοµία, και 

εποµένως να χρειαστούν τη συνεχή και ουσιαστική υποστήριξη ενός συνοδού παροχής 

βοήθειας ή την εκτενή υποστήριξη αναγκών προκειµένου να υπάρξει η προσωπική αυτονοµία 

Όλοι αυτοί οι βαθµοί εξάρτησης είναι υποχρεωµένοι να πάρουν την βοήθεια στο σπίτι, 

αλλά η ένταση, η ιδιοµορφία και η καθηµερινή διάρκεια τέτοιας βοήθειας θα εξαρτηθεί από 

τις ανάγκες κάθε χρήστη. 

 Σύµφωνα µε το νόµο σχετικά µε την εξάρτηση, εκείνοι που έχουν το δικαίωµα στα 

οφέλη εξάρτησης, σύµφωνα µε τον τύπο υπηρεσίας, θα συµβάλουν για να χρηµατοδοτήσουν 

τις δαπάνες που προκύπτουν από  και την οικονοµική κατάσταση του χρήστη. Η οικονοµική 

κατάσταση των χρηστών λαµβάνεται υπόψη κατά τον καθορισµό του επιπέδου ποσού των 

οφελών. Προκειµένου να εγκατασταθεί η συµβολή των χρηστών, λαµβάνονται υπόψη οι 

διαφορές µεταξύ της βοήθειας, της συντήρησης και της κατοικίας των υπηρεσιών. Προ 



 

 

267 

πάντων, κανένας πολίτης δεν θα αποκλειστεί από το σύστηµα λόγω έλλειψης οικονοµικών 

πόρων. 

 

2.2. - Αποτελέσµατα και αντίκτυπος του πόρου. 

 Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες σήµερα φροντίζονται κυρίως µε τη βοήθεια της «άτυπης 

υποστήριξης».Ο µέγιστος αριθµός πιθανών εργασιών στις ισπανικές αγροτικές περιοχές είναι 

627.169. Προκειµένου να δηµιουργηθεί ο µέγιστος αριθµός εργασιών, δύο παράγοντες 

απαιτούνται: 

 • η «άτυπη» υποστήριξη πρέπει να εξαφανιστεί εντελώς,  

• Το κράτος κοινωνικής πρόνοιας στην Ισπανία πρέπει να είναι σε θέση να 

αντιµετωπίσει τις παραγόµενες δαπάνες που διαµορφώνει αυτήν η νέα υπηρεσία 

υγειονοµικής περίθαλψης. 

Αυτές οι καταστάσεις φαίνονται αρκετά δύσκολο να συναντηθούν, δεδοµένου ότι το 1999 το 

ποσοστό της βοήθειας που λήφθηκε από τις κοινωνικές υπηρεσίες ήταν   µετά βίας 0.68% 

 

Η βοήθεια στους εξαρτώµενους ανθρώπους περιλαµβάνει κυρίως προσωπική φροντίδα 

ρουτίνας. Εποµένως, το εθνικό σύστηµα της εξάρτησης πρόκειται να έχει µια πολύ θετική 

επίδραση στην απασχόληση, σε δύο διαφορετικούς τρόπους: 

 • Οι νέες θέσεις που θα δηµιουργούνταν στις δηµόσιες και ιδιωτικές σφαίρες ως 

συνέπεια της εφαρµογής των προγραµµάτων βοήθειας.  

• Η διαθεσιµότητα του νέου εργατικού δυναµικού που είναι αυτήν την περίοδο έξω από 

την αγορά εργασίας, είτε συνολικά είτε εν µέρει, επειδή φροντίζουν τους εξαρτώµενους 

ανθρώπους, και που θα ήταν σε θέση να καταγράψει εκ νέου την αγορά εργασίας πάλι.  

Εκτός από τις προαναφερθείσες θετικές συνέπειες, πρέπει να αναµένονται άλλα θετικά 

αποτελέσµατα, ως νοµιµοποίηση των καταστάσεων εργασίας που είναι τώρα ανώµαλες, και 

αύξησης στην αποδοτικότητα άλλων οικονοµικών ή υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης 
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που αντιµετωπίζουν αυτήν την περίοδο αυτές τις καταστάσεις, ακόµα κι αν είναι 

δευτεροβάθµιες, άνισες και ασυνάρτητες 

Η εφαρµογή των συγκεκριµένων ενεργειών που εξετάζονται για να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες των εξαρτώµενων ανθρώπων, αυξάνουν τον αριθµό δωµατίων στα κατοικηµένα 

σπίτια και τα κέντρα ηµέρας και επεκτείνουν τις υπηρεσίες εγχώριας βοήθειας και τηλε-

βοήθειας, υπονοεί πολλές νέες θέσεις, και οι δαπάνες που προέρχονται από τέτοιες ενέργειες 

είναι τέλεια προσιτές για την ισπανική οικονοµία. Οι περισσότερες από αυτές τις εργασίες θα 

ωφελούσαν τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες στις δυσκολίες απασχόλησης (όπως οι γυναίκες, 

οι ανειδίκευτοι εργαζόµενοι, οι µακροπρόθεσµοι άνεργοι ή οι νέοι που αναζητούν την πρώτη 

εργασίας τους). Εποµένως, οι εργασίες που δηµιουργούνται θα βελτιώσουν τα ποσοστά 

απασχόλησης και τα ποσοστά δραστηριότητας, θα µειώσουν την προσωρινή απασχόληση και 

τον αριθµό οικογενειακών µονάδων στον οποίο κάθε µέλος είναι άνεργο. 

Όλη η χρηµατοδότηση που αφιερώνεται στη βελτίωση του κράτους κοινωνικής 

πρόνοιας και για να ικανοποιήσει τις νέες ανάγκες µε την εξασφάλιση κοινωνικών 

δικαιωµάτων, επενδύεται στην ποιότητα της ζωής των πολιτών και στη δηµιουργία θέσεων 

απασχόλησης, δεδοµένου ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι ένας από τους τοµείς 

εκτεθειµένους να δηµιουργήσουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης, και να 

αντιπροσωπεύσουν µια σηµαντική νέα πηγή απασχόλησης στο ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως 

αναφέρονται επανειληµµένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς οργανισµούς 

Οι οικονοµικές επιστροφές που παράγονται µε την επένδυση σε κοινωνικές υπηρεσίες 

(αποταµίευση που προέρχονται από τα λιγότερα επιδόµατα ανεργίας, και περισσότερες 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, Φ.Π.Α, φόρος ατοµικού εισοδήµατος και εταιρικός φόρος) 

δείχνουν ότι οι κοινωνικές επενδύσεις µπορούν να συµβάλουν για να δηµιουργήσουν θέσεις 

απασχόλησης και νέες οικονοµικές δραστηριότητες.  
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Παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά απασχόλησης έχουν βελτιωθεί τα τελευταία έτη, 

υπάρχει ακόµα ένα ουσιαστικό έλλειµµα απασχόλησης, ειδικά µεταξύ των γυναικών, οι 

οποίες έχουν τα ποσοστά ανεργίας δύο φορές υψηλότερα από των ανδρών 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ  

Θα περιγράψουµε τώρα την υπηρεσία εγχώριας βοήθειας διαθέσιµη στην περιοχή 

Valdorba, ως τµήµα των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών της περιοχής Tafalla (στη Navarra, 

την Ισπανία).  

Οι κύριοι στόχοι των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, που υποστηρίζονται από την 

κυβέρνηση Navarra και διοικούµενοι από τις τοπικές οντότητες που επιθυµούν να 

καταστήσουν αυτήν την υπηρεσία διαθέσιµη στον πληθυσµό, είναι οι ακόλουθοι: 

 • Υποστήριξη της προσωπικής αυτονοµίας των χρηστών και της υγιεινής τους. 

 • Να τους επιτρέψουν να µείνουν στο φυσικό πλαίσιό τους και βελτίωση της ποιότητας 

ζωής τους. 

 • Αποτρέποντας τις προσωπικές καταστάσεις που µπορούν να παράγουν τη φυσική ή 

ψυχολογική αποσύνθεση και την κοινωνική διάκριση 

 • Ενθάρρυνση των εναλλακτικών δυνατοτήτων στις περιττές παραµονές στους 

οργανισµούς 

Η υπηρεσία εγχώριας βοήθειας που παρέχεται στην περιοχή Valdorba αποτελείται από 

την παροχή διάφορων υπηρεσιών ή/και προσωπικής, κοινωνικής και οικιακής βοήθειας στα 

άτοµα και τις οικογένειες στα σπίτια τους, όταν δεν είναι ικανοί να αντιµετωπίσουν τις 

καθηµερινές ρουτίνες µόνοι τους ή όταν υπάρχουν οικογενειακά µέλη µε  ψυχολογικά 

οικογενειακά προβλήµατα 
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Αυτοί οι κοινωνικοί λειτουργοί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα χωριά της 

περιοχής Valdorba προσλήφθηκαν από το Συµβούλιο της Leoz  επτά έτη πριν. Λειτουργούν 

για τη δηµοτική κοινοπραξία περιλαµβάνοντας Leoz, Garínoain, Barásoain, Olóriz, Orísoain 

και pueyo-Puiu.  

Αυτοί οι κοινωνικοί λειτουργοί καλύπτουν τις ανάγκες των 1913 γειτόνων τους. 21 

χρήστες µε διαφορετικούς βαθµούς εξάρτησης απαιτούν την βοήθεια στο σπίτι.Αυτοί οι 

χρήστες έχουν αναθέσει επίσης µια υπηρεσία τηλε-βοήθειας, που συνδέεται µε τις 

τηλεφωνικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (τα αποκαλούµενα 112) της αυτόνοµης 

Κοινότητας Navarra 

Προτού να επιβληθεί ο νέος νόµος σχετικά µε την εξάρτηση, οι κοινωνικοί λειτουργοί 

των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών της περιοχής Tafalla ήταν αρµόδιοι για τη µελέτη και 

την αξιολόγηση των κοινωνικών και οικογενειακών όρων των χρηστών. Κλήθηκαν να 

γράψουν µια έκθεση συµπεριλαµβανοµένου: 

 - Το είδος του όφελους που ο χρήστης είχε το δικαίωµα. 

 - Οι ηµέρες και οι ώρες που ορίστηκαν.  

- Το αντίτιµο που ο χρήστης έπρεπε να καταβάλει.  

Η κύρια αλλαγή που επέρχεται από το νέο νόµο έχει επιπτώσεις στη διαδικασία 

αξιολόγησης, η οποία έχει τώρα ένα ενοποιηµένο πρωτόκολλο. Κατά συνέπεια, πρίν 

ζητήσουν την βοήθεια στο σπίτι, οι χρήστες πρέπει να αξιολογηθούν. Ο βαθµός εξάρτησής 

τους πρέπει να καθιερωθεί προκειµένου να τους παρασχεθεί η καταλληλότερη βοήθεια για τις 

συνθήκες και το κοινωνικό υπόβαθρό τους. 

Σύµφωνα µε την εµπειρία των Συµβουλίων της Leoz και της Valdorba, το σύστηµα βοήθειας 

για τους εξαρτώµενους ανθρώπους µπορεί να δηµιουργήσει από 2 έως 4 απασχολήσεις για 

κάθε 1.000 κατοίκους. Εντούτοις, µια αυξανόµενη ζήτηση αυτών των υπηρεσιών αναµένεται, 

όπως προβλέπεται από όλες τις µελέτες. 
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Αυτή τη στιγµή, τέσσερις άνθρωποι µισθώνονται από το Συµβούλιο της Leoz, και οι 

ώρες απασχόλησής τους είναι το 60% των κανονικών ωρών απασχόλησης. Οι ώρες 

απασχόλησής τους επιτρέπουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των χρηστών σύµφωνα µε ένα 

επαρκές πρόγραµµα για κάθε περίπτωση. Κατά συνέπεια, η υπηρεσία παρέχεται µε τον 

καταλληλότερο τρόπο για τους χρήστες και οι κοινωνικοί λειτουργοί µπορούν να 

συµβιβάσουν την εργασία και την οικογενειακή ζωή. 

Οι εργαζόµενοι έχουν λάβει συνεχόµενη κατάρτιση.Τα µαθήµατα οργανώθηκαν από 

διάφορες οντότητες που συνδέθηκαν µε τις υπηρεσίες βοήθειας στο σπίτι όπως INAP 

(ιδρύµατα δηµόσιων υπηρεσιών) και την οµοσπονδία των Συµβουλίων και των περιοχών 

(Federación de Municipios Υ Concejos). 

Θα ήταν πολύ θετικό για τους εργαζοµένους να εγγραφούν σε περισσότερες 

πρωτοβουλίες κατάρτισης που συνδέονται µε τις κοινωνικές δεξιότητες τη συνεχόµενη 

εκπαίδευση. Οι κοινωνικοί λειτουργοί πρέπει να πληρωθούν για την παρουσία τους σε αυτά 

τα µαθήµατα, ειδικά εάν η ζήτηση εργασίας είναι χαµηλή στην περιοχή. Κατά συνέπεια, το 

προσωπικό που παρέχει αυτήν την υπηρεσία στις αγροτικές περιοχές θα είναι κατάλληλο 

πλήρως. 

Στις αγροτικές περιοχές σαν αυτή που εξετάζουµε, τα συµβούλια προσπαθούν πάντα να 

προσλάβουν τοπικούς ανθρώπους για την εργασία, προκειµένου να ωθηθεί η ενδογενής 

ανάπτυξη και για να ευνοήσουν τη σχέση µεταξύ του χρήστη και του κοινωνικού λειτουργού. 

Αυτός ο τύπος εργασίας δηµιουργεί τους στενούς προσωπικούς δεσµούς, και να ενθαρρυνθεί 

η εµπιστοσύνη µεταξύ του εργαζοµένου και του χρήστη. 

Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχάσουµε ότι οι αγροτικοί χρήστες, ειδικά ηλικιωµένοι 

άνθρωποι, τείνουν να έχουν την δική τους ιδιοσυγκρασία (συνήθειες, έθιµα) και κάποιος που 

προέρχεται από την πόλη µπορεί να τους θεωρήσει  «βασανιστικούς». Οι άνθρωποι που 

µοιράζονται το ίδιο αγροτικό υπόβαθρο είναι επιρρεπείς να καταλάβουν ο ένας τον άλλον. 
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Αυτή τη στιγµή η παρεχόµενη υπηρεσία προσαρµόζεται στις υπάρχουσες ανάγκες, 

δηλαδή δεν υπάρχει κανένας παραµεληµένος χρήστης λόγω έλλειψης πόρων. Εντούτοις, 

µπορούν να υπάρξουν δυνητικοί χρήστες που δεν επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση για  

βοήθεια στο σπίτι από υπερηφάνεια ή αµηχανία. 

Η υπηρεσία και οι οντότητες που υποστηρίζουν αυτό προσπαθούν να αποτρέψουν την 

απροθυµία ( αισθάνονται ότι επιτρέπουν  έναν ξένο στα σπίτια τους, µπορούν να αισθανθούν 

ντροπή στο να τους φροντίσει κάποιος που δεν είναι η κόρη τους ή άλλοι στενοί συγγενείς, 

κ.λπ. Αυτές οι ιδέες είναι αρκετά κοινές στις αγροτικές περιοχές) µε τη βοήθεια των 

εκστρατειών πληροφόρησης περιγράφοντας τις παρεχόµενες υπηρεσίες και την τιµή τους.  

Εντούτοις η καλύτερη δυνατή εκστρατεία διαφήµισης είναι αυτή που γίνεται από τους ίδιους 

τους χρήστες  και από τις οικογένειές τους. Η εµπειρία τους µπορεί να ενθαρρύνει άλλους 

εξαρτώµενους ανθρώπους  να υποβάλουν αίτηση για την  βοήθεια στο σπίτι. 
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3. - ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΩΣ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

3.1. - Δυνατότητες και όροι που απαιτούνται για την ανάπτυξη.  

Ο νέος νόµος σχετικά µε την εξάρτηση είναι µια ευκαιρία να καθοριστεί ένα 

ενσωµατωµένο πρότυπο υπηρεσιών. Ο συντονισµός των διαφορετικών υπηρεσιών είναι 

ουσιαστικός στην εφαρµογή τέτοιου προτύπου. Η διοίκηση πρέπει να κάνει τα περισσότερα 

από τα πλεονεκτήµατα των αγροτικών περιοχών προκειµένου να παρασχεθεί µια 

«προσαρµοσµένη» υπηρεσία που καλύπτει τις πραγµατικές ανάγκες του αγροτικού 

πληθυσµού. Οι νέες τεχνολογίες είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για τους ανθρώπους για να 

έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες 

Κατά το καθορισµό της εξάρτησης ως κοινωνική ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί, δεν 

συµπεριλαµβάνονται όλες οι περιορισµένες δραστηριότητες που απαριθµούνται από το Who, 

και που περιγράφηκαν στη νέα ταξινόµηση των ανικανοτήτων. 

Εντούτοις, µερικά από αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη, σχετικά µε: 

 • Προσωπική φροντίδα (πλύση, φροντίδα της υγείας κάποιου) 

 • κινητικότητα και αλλαγή  

• η δυνατότητα να κινηθεί µέσα στο σπίτι, 

 • η δυνατότητα να εξεταστούν τα οικιακά (µαγειρεύοντας γεύµατα, συνήθειες σπιτιού 

και άλλοι στόχοι)  

• η βασική διανοητική λειτουργία (που αναγνωρίζει τους ανθρώπους και τα 

αντικείµενα, που καταλαβαίνει και που ολοκληρώνει τις εύκολες εντολές… κ.λπ.). 

Τα ιδιωτικά σχέδια υγείας σχετικά µε την εξάρτηση, στα µέρη όπου υπάρχουν, 

περιορίζονται στην προσωπική φροντίδα (βασικές καθηµερινές  δραστηριότητες  επιβίωσης) 

και δεν περιλαµβάνουν άλλα καθήκοντα της καθηµερινής ζωής, όπως οικιακά,  οικιακής 

φροντίδας ή της δυνατότητας να φύγει από το σπίτι 
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Στα δηµόσια συστήµατα που εξετάζουν την εξάρτηση, περισσότερες δραστηριότητες 

καλύπτονται εν µέρει: χρηµατοδότηση για την άρση των φυσικών εµποδίων στο σπίτι, 

βοήθεια µε εργασία στο σπίτι και τις υπηρεσίες µεταφορών µεταξύ άλλων υπηρεσιών , 

σκόπευε να λύσει τα προβλήµατα των εξαρτώµενων ανθρώπων. Οι τοπικές οντότητες, οι 

αυτόνοµες Κοινότητες και οι κεντρικές κυβερνήσεις είναι αρµόδιες για την παροχή ακέραιων 

δηµόσιων υπηρεσιών που σκόπευε να βελτιώσει την αυτονοµία των εξαρτώµενων ανθρώπων. 

Η βοήθεια στους εξαρτώµενους ανθρώπους πρέπει να προωθήσει την προσωπική αυτονοµία 

τους και την ποιότητά ζωής τους και αυτονοµίας, σύµφωνα µε τις ίσες ευκαιρίες και τους 

ακόλουθους στόχους: 

 

α) Να συµβάλλουν στην αυτόνοµη ύπαρξή τους στο φυσικό υπόβαθρό τους, για όπως  

θέλουν, όποτε είναι δυνατόν.  

β)Να  Βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους προσωπικά, την οικογένεια και τα 

κοινωνικά υπόβαθρά τους, και να ενθαρρύνουν την ενεργό συµµετοχή τους στην κοινότητα. 

Η αναγνώριση του δικαιώµατός τους να βοηθηθούν και να ζήσουν µια αυτόνοµη ζωή, στο 

µέτρο του δυνατού, και να πάρουν την υποστήριξη προκειµένου να καταργηθούν τα εµπόδια, 

µπορεί να υπονοήσει τη δηµιουργία  εργασιών για να βοηθήσει τους εξαρτώµενους 

ανθρώπους στα σπίτια τους. Οι οικονοµικές ενισχύσεις που γίνονται θα επιτρέψουν σε 

περισσότερους πολίτες για να αντέξουν οικονοµικά αυτές τις υπηρεσίες 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο νόµος σχετικά µε την εξάρτηση αναγνωρίζει το δικαίωµα 

των χρηστών να µείνουν στο υπόβαθρό τους, η βοήθεια στο σπίτι µπορεί να είναι η µόνη 

υπηρεσία που επιτρέπει στον αγροτικό πληθυσµό για να ζήσει στα σπίτια τους, ειδικά στα 

µικρά χωριά, εκτός από τη «άτυπη» υποστήριξη, φυσικά. Εντούτοις, η «άτυπη» υποστήριξη 

θα µειωθεί (δεδοµένου ότι αυτό το σύστηµα δεν φαίνεται πολύ δίκαιο σε όρους ίσων 

ευκαιριών) έως ότου επιτραπεί µια ουσιαστική αλλαγή στον πολιτισµό το σηµαντικό µέρος 

των οικογενειακών φορτίων µεταξύ των ανδρών και των γυναικών. Μέχρι τώρα, 
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οικογενειακά φορτία που περιλαµβάνουν τη «άτυπη» υποστήριξη παίρνεται από τα άνδρες 

µόνο σε 12% των περιπτώσεων, και σε 11% των περιπτώσεων όταν το πρόσωπο που απαιτεί 

τη βοήθεια είναι 6-64 ετών.  

Ο νόµος σχετικά µε την εξάρτηση καθιερώνει το «σύστηµα για την αυτονοµία και τη 

βοήθεια στους εξαρτώµενους ανθρώπους» προκειµένου να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση των 

βασικών όρων και ο κοινός πυρήνας του νόµου σχετικά µε την εξάρτηση, του εθνικού πεδίου. 

Αυτό το σύστηµα θα καλύψει τις πρωτοβουλίες και τις ειδικότητες όλων των δηµόσιων 

υπηρεσιών όσον αφορά στην προώθηση της προσωπικής αυτονοµίας και της βοήθειας για την 

προστασία των εξαρτώµενων ανθρώπων. Κάνει µια καλύτερη χρήση των δηµόσιων και 

ιδιωτικών κεφαλαίων, και συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. 

Αυτό το σύστηµα είναι ένα δηµόσιο δίκτυο που ενσωµατώνει και συντονίζει, τις ιδιωτικές και 

δηµόσιες υπηρεσίες και τα κέντρα. 

Οι τοπικές οντότητες και οι αυτόνοµες Κοινότητες είναι αυτές που πρέπει να 

ενθαρρύνουν τις δηµόσιες υπηρεσίες και να υποστηρίξουν την ποιότητα της ζωής των 

χρηστών, των συνοδών παροχής βοήθειας και των προσωπικών βοηθών. Κατά συνέπεια, 

αυτά τα στοιχεία θα έχουν την προτεραιότητα πέρα από το οικονοµικό κέρδος. 

 
Αντιµετωπίζουµε τη µετάβαση σε ένα νέο κοινωνικό σύστηµα. Σκεφτόµαστε ότι αυτό 

είναι µια ευκαιρία για τις τοπικές οντότητες , να υποστηριχθούν αυτές οι υπηρεσίες µε τη 

συµπερίληψη τους στο κανονικό προσωπικό τους ή µε τη δηµιουργία των δηµόσιων 

επιχειρήσεων βοήθειας στο σπίτι.  

Αυτές οι δηµόσιες υπηρεσίες θα επιτρέψουν στους χρήστες να µείνουν στα χωριά τους, 

και επίσης τους βοηθούς τους. Λόγω της πολυπλοκότητας του στόχου, και προκειµένου να 

παρασχεθεί µια υψηλής ποιότητας υπηρεσία, είναι ενδεδειγµένο ότι και ο χρήστης και ο 

βοηθός να ανήκουν στην ίδια περιοχή για τους για να είναι σε θέση να καθιερώσουν µια 

στενή σχέση. 
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 Δεδοµένου ότι συµβαίνει στα περισσότερα έργα αγροτικής ανάπτυξης, η συνεργασία 

µεταξύ των κοντινών χωριών είναι ουσιαστική για την επιτυχία της πρωτοβουλίας.. Κατά 

συνέπεια, τα πολύ µικρά χωριά µπορούν να ωφεληθούν από το σύστηµα βοήθειας χάρι στις 

κοινές κοινοτικές υπηρεσίες, τις δηµοτικές κοινοπραξίες και τις παρόµοιες ενώσεις.  

Στις αγροτικές περιοχές, η έλλειψη µεταφοράς είναι σε µερικές περιπτώσεις ένα 

σηµαντικό εµπόδιο που πρέπει να αποµακρυνθεί. Υπάρχουν µόνο µερικά χωριά µε λιγότερο 

από 1.000 κατοίκους που έχουν µια υπηρεσία δηµόσιων συγκοινωνιών 

 

          3.2. - Δυνατότητα δηµιουργιών θέσεων απασχόλησης του πόρου. 

3.2.1. - Δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.  

Η αξιολόγηση της δυνατότητας δηµιουργιών θέσεων απασχόλησης στην Ισπανία 

περιγράφεται στις Λευκές Βίβλους για την εξάρτηση (Libro Blanco sobre Dependencia). Η 

Λευκή Βίβλος δηµοσιεύθηκε στο τέλος του 2004. Το Υπουργείο εργασίας και κοινωνικών 

υποθέσεων ανάθεσε Στο IMSERSO (Instituto de Mayores Υ Servicios Sociales, ίδρυµα 

ηλικιωµένων και κοινωνικών υπηρεσιών) για να το παράγει.  

Η δυνατότητα δηµιουργιών θέσεων απασχόλησης του πόρου έχει αξιολογηθεί σύµφωνα 

µε διάφορες αναλογίες  

• Σε κανονικά κατοικηµένα σπίτια, 0.5 εργαζοµένους ανά χρήστη, και 0.6 στα 

κατοικηµένα σπίτια για ανθρώπους µε αυστηρές ειδικές ανάγκες.  

• Στα κέντρα ηµέρας, 0.35 εργαζόµενοι ανά χρήστη.  

• Στην βοήθεια στο σπίτι, τρεις διαφορετικές αναλογίες έχουν χρησιµοποιηθεί, ανάλογα 

µε τις υπηρεσίες που απαιτούνται για κάθε βαθµό εξάρτησης: 

 ο Αυστηρή εξάρτηση: 0.7 εργαζόµενοι ανά χρήστη.  

ο Σοβαρή εξάρτηση: 0.05 εργαζόµενοι ανά χρήστη.  

ο Μέτρια εξάρτηση: 0.21 εργαζόµενοι ανά χρήστη.  
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• Στην περίπτωση της βοήθειας για  προσωπική αυτονοµία, 0.7 εργαζόµενοι ανά 

χρήστη.  

• Στην τηλε-βοήθεια: 1 εργαζόµενος ανά 100 χρήστες 

Αυτές οι αναλογίες αντιστοιχούν στις εργασίες πλήρους απασχόλησης. Οι ώρες 

προγράµµατος και απασχόλησης συλλογίζονται τις διαφορετικές ανάγκες: πρωινές, 

απογευµατινές  και βραδινές µετακινήσεις, Σάββατα, Κυριακές και διακοπές τραπεζών, 

διακοπές κ.λπ.).  

Σύµφωνα µε αυτήν την πρόβλεψη δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, περισσότερες από 

330.000 εργασίες θα δηµιουργούνταν µέχρι το 2010. Τα κατοικηµένα σπίτια και η βοήθεια 

στο σπίτι θα διεύθυναν τον κατάλογο δηµιουργίας θέσεων εργασίας, που ακολουθείται από 

τα κέντρα ηµέρας, τη βοήθεια για την προσωπική αυτονοµία και την τηλε-βοήθεια. Σύµφωνα 

µε διάφορες µελέτες, το αίτηµα αυτού του τύπου υπηρεσιών αναµένεται να αυξηθεί. 

Στην πραγµατικότητα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που συγκεντρώνονται σε εθνικό 

επίπεδο, και υποθέτοντας όλους τους ανθρώπους µε αυστηρές ειδικές ανάγκες στις αγροτικές 

περιοχές ωφεληθείτε από την βοήθεια στο σπίτι, 9-17 θέσεις απασχόλησης θα 

δηµιουργούνταν στις αγροτικές περιοχές ανά 1.000 κατοίκους.  

Οι περισσότερες από αυτές τις εργασίες θα ήταν µερικής απασχόλησης, το οποίο 

υπονοεί περισσότερη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και επιτρέπει στους ανθρώπους µε 

οικογενειακά φορτία και άλλες οµάδες µε δυσκολίες να έχουν πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας. Η βοήθεια των εξαρτώµενων ανθρώπων απαιτεί   προσωπικό εξειδικευµένη γνώση. 
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Τα σχεδιαγράµµατα που απαιτούνται µπορούν να είναι τα ακόλουθα: 

 • Κατά πρώτο λόγο, ένας µεγάλος αριθµός βοηθητικών νοσοκόµων και συνοδών παροχής 

βοήθειας µε κάποια γνώση σχετικά µε τα ζητήµατα γεροντολογίας ή ανικανότητας θα 

αφιερωνόταν στην άµεση προσωπική βοήθεια. 

 • Μια δεύτερη οµάδα εργαζοµένων θα περιελάµβανε τους αχθοφόρους κουζινών, το 

προσωπικό καθαρισµού και πλυντηρίων και άλλο προσωπικό οικοκυρικής στα σπίτια και τα 

κέντρα ηµέρας.  

• Μια τρίτη οµάδα θα περιλάµβανε το υπεύθυνο τεχνικό προσωπικό για τη συντήρηση των 

κέντρων και των υπηρεσιών, των οδηγών, της ασφάλειας, των αχθοφόρων κ.λπ. 

 • Μια τέταρτη οµάδα θα περιλάµβανε το ιδιαίτερα ειδικευµένο προσωπικό: ιατροί, 

ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, προσωπικό βρεφικών 

σταθµών, εκπαιδευτικοί, κ.λπ.  

• Τέλος, διοικητικό προσωπικό θα απαιτούταν προκειµένου να ρυθµιστούν τα κέντρα και τα 

προγράµµατα 

 

3.2.2. - Αναδυόµενα επαγγέλµατα.  

Μερικά από τα κύρια αναδυόµενα επαγγέλµατα σε αυτόν τον τοµέα είναι: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

 Τα καθήκοντα των κοινωνικών λειτουργών είναι τα ακόλουθα: 

 α. Στόχοι οικοκυρικής: 

 ο Καθαρισµός του σπιτιού του χρήστη.  

ο Ενδύµατα πλυσίµατος και σιδερώµατος.  

ο Αγορές.  

ο Παράδοση γεύµατος 
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β. Καθήκοντα Προσωπικής βοήθειας: 

 ο ρουτίνες προσωπικού καθαρισµού. 

 ο Πρόσθετες ρουτίνες καθαρισµού για τους ακρατείς χρήστες ή τους χρήστες που 

βρίσκονται στο κρεβάτι. 

 ο Διαχείριση του φαρµάκου, αποκλείοντας εκείνα τα φάρµακα  ενδοφλεβίως ή από 

την ενδοµυϊκή διαδροµή  

ο Βοήθεια της κινητικότητας του χρήστη µέσα στο σπίτι: να σηκωθεί, να πάει στο 

κρεβάτι, να φάει. 

 ο Υπηρεσίες συνοδών στα ταξίδια. 

ο Επαφή µε τα οικογενειακά µέλη και τους γείτονες. 

 ο Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της καθηµερινής ζωής 

 

Γ Ψυχολογικοί -κοινωνικοί στόχοι:  

ο Κοινωνική καθοδήγηση.  

ο Τεχνική και επαγγελµατική καθοδήγηση για τους χρήστες για να αναπτύξουν τις 

προσωπικές δεξιότητες, προώθηση της αυτοβοήθειας.  

ο Συµµετοχή στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και την προώθηση των προσωπικών 

και κοινωνικών θετικών συνηθειών. Εποµένως, η κατάρτιση αυτών των ειδικών πρέπει 

να είναι σύµφωνη µε τους µελλοντικούς στόχους τους, οι οποίοι πηγαίνουν από την 

οικοκυρική στην προσωπική βοήθεια, και την προώθηση των κοινωνικών και 

οικογενειακών σχέσεων του χρήστη 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 

 Τα καθήκοντα των οδηγών που βοηθούν τον αγροτικό εξαρτώµενο πληθυσµό είναι τα 

ακόλουθα: 
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 ο Παίρνοντας τον  χρήστη και, όποτε είναι απαραίτητο, τους κοινωνικούς 

λειτουργούς, στα κέντρα υγειονοµικής περίθαλψης, τα εκπαιδευτικά κέντρα κ.λπ.  

Η συγκεκριµένη κατάρτιση πρέπει να περιλάβει τεχνικές για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, 

καθοδήγηση των µη-διακριµένων ανθρώπων κ.λπ.  

Η βοήθεια στο σπίτι προορίζεται όχι µόνο να βοηθήσει τους εξαρτηµένους ανθρώπους, 

πρέπει επίσης να αποτρέψουν τις ανικανότητες και άλλους όρους . 

Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η βοήθεια στο σπίτι πρέπει να είναι ένα µέρος 

µέσα σε µια ευρύτερη κάλυψη προγραµµάτων κοινωνικής ανάπτυξης και υπηρεσίες 

υγειονοµικής περίθαλψης. Τέτοιο σχέδιο θα προωθούσε τους υγιείς τρόπους ζωής, τα 

προγράµµατα πρόληψης και αποκατάστασης που απευθύνονται σε ηλικιωµένους ανθρώπους 

και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες  

Κατά συνέπεια, το εδαφικό Συµβούλιο του συστήµατος για την αυτονοµία και της 

βοήθειας στους εξαρτώµενους ανθρώπους θα συµφωνήσει σχετικά µε τα κριτήρια, τις 

συστάσεις και τους όρους που πρέπει να περιληφθούν στα σχέδια για να αποτρέψουν την 

εξάρτηση που κάθε αυτόνοµη Κοινότητα θα επινοήσει. Πρόσθετη προσοχή πρέπει να δοθεί 

στους κινδύνους και τις προληπτικές πρωτοβουλίες που απευθύνονται σε ηλικιωµένους 

ανθρώπους.  

Πρέπει να τονίσουµε το γεγονός ότι ο νόµος σχετικά µε την εξάρτηση αναφέρεται στη 

µόνιµη κατάρτιση των επαγγελµατιών συνοδών παροχής βοήθειας που θα είναι υπεύθυνα για 

τις καταστάσεις εξάρτησης.  

Εποµένως, η κυβέρνηση θα καθορίσει ποια επαγγελµατικά προσόντα είναι απαραίτητα 

προκειµένου να εκτελεσθούν αυτοί οι στόχοι. Η κυβέρνηση θα προωθήσει τα προγράµµατα 

και τις πρωτοβουλίες κατάρτισης που απαιτούνται προκειµένου να παρασχεθούν οι υπηρεσίες 

σχετικά µε την εξάρτηση.  

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα του συστήµατος, η συνεργασία µεταξύ των 

διαφορετικών δηµόσιων υπηρεσιών που συνδέονται µε την εκπαίδευση, η υγειονοµική 
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περίθαλψη, η απασχόληση και οι κοινωνικές υποθέσεις πρέπει να προωθηθούν, καθώς επίσης 

και η συνεργασία όλων αυτών των οργανισµών µε τα πανεπιστήµια, τις επιστηµονικές 

κοινωνίες, τις επαγγελµατικές οργανώσεις, τα συνδικάτα, κλπ.. 

3.5. - Παράδειγµα ενός περιεκτικού προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης 

 Θα περιγράψουµε τώρα ένα παράδειγµα ενός περιεκτικού προγράµµατος αγροτικής 

ανάπτυξης, το οποίο παρατηρεί τις νέες πηγές απασχόλησης και τα αναδυόµενα επαγγέλµατα 

που έχουν περιγραφεί προηγουµένως. Αυτό το περιεκτικό πρόγραµµα διευθύνεται από το 

Συµβούλιο Leoz, στη Navarra (Ισπανία). Είναι βασισµένο στους οικονοµικούς πόρους που 

παρέχονται από τα αιολικά πάρκα που έχουν δηµιουργηθεί στην περιοχή.  

Αυτά τα αιολικά πάρκα έχουν παράσχει αρκετές επιστροφές για την τοπική κυβέρνηση 

για να πραγµατοποιήσουν ένα τοπικό πρόγραµµα ανάπτυξης, βασισµένο στη δηµιουργία µιας 

επιχείρησης εγκατάστασης δηµόσιας χρήσης που καλείται Orbalan, που γίνεται για και από 

τον πληθυσµό της κοιλάδας. Αυτή η επιχείρηση έχει πραγµατοποιήσει διάφορες 

δραστηριότητες που επιτρέπουν τη βιώσιµη χρήση των πόρων στην περιοχή: 

 • Η λογική δασοκοµική διαχείριση των δασών,  

• Η συντήρηση των χωριών και της κληρονοµιάς τους,  

• Η δηµιουργία ενός βρεφικού σταθµού εγκαταστάσεων που ειδικεύεται στις 

αυτόχθονες εγκαταστάσεις, προκειµένου να εξουδετερώσει  την επίδραση των αιολικών 

πάρκων.  

• Συνεργασία  µε την τοπική διαχείριση,  

• Οι υπηρεσίες που παρέχονται στον τοπικό πληθυσµό, και η υποστήριξη στις βασικές 

κοινωνικές υπηρεσίες της περιοχής Valdorba. 

 • Η βιώσιµη χρησιµοποίηση (και για τον τουρίστα και για εµπορικούς λόγους) των 

µυκητιακών πόρων της κοιλάδας, ειδικά οι τρούφες. 

 • Η ανάπτυξη των υψηλής ποιότητας ενεργών δραστηριοτήτων τουρισµού. 

 • Η ερµηνεία της φυσικής κληρονοµιάς της κοιλάδας,  
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• Και άλλα προγράµµατα που εξετάζουν την οργανική παραγωγή προϊόντων, για 

παράδειγµα, η καθιέρωση ενός ανεµόµυλου για τον οργανικό σίτο. 

Η δηµιουργία και η διαχείριση αυτής της επιχείρησης εγκατάστασης δηµόσιας χρήσης 

έχει συµβάλει για να αποτρέψουν τη µετανάστευση, και µε τις υπηρεσίες που παρέχει έχει 

βελτιώσει την ποιότητα της ζωής στην αγροτική περιοχή. 

 

  

Σχήµα 1. Στην εγκατάσταση των αιολικών πάρκων στα εδάφη του Συµβουλίου Leoz 

προτεραιότητα έχει δοθεί στη δηµόσια ευηµερία πέρα από τα ιδιωτικά συµφέροντα 

 

3.5.1. - Εισαγωγή  
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Το Συµβούλιο Leoz είναι στη µέση της περιοχής Navarra, περίπου 30 χλµ. µακρυά 

από την κύρια πόλη του νοµού, Παµπλόνα.Η Leoz ανήκει στην περιοχή Valdorba, µαζί µε 6 

περισσότερα χωριά.  

Το Συµβούλιο κυβερνά µια κοινότητα δέκα τριών χωριών που βρίσκονται σε τρεις 

φυσικές κοιλάδες, µε έναν συνολικό πληθυσµό 273 κατοίκων που διασκορπίζονται σε 9.000 

εκτάρια. Ο αριθµός ανθρώπων που ζουν πραγµατικά στην περιοχή είναι µικρότερος, καθώς 

πολλοί γείτονες είναι µόνο εκεί κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων και το καλοκαίρι, 

αλλά έχουν αποφασίσει να κατοικήσουν εκεί προκειµένου να κρατηθούν τα δικαιώµατά τους 

Πολλοί άνθρωποι από αυτήν την περιοχή µετανάστευσαν στη δεκαετία του '60, και µερικά 

χωριά εγκαταλείφθηκαν εντελώς. Ο πληθυσµός έχει ζήσει στα αγροκτήµατά τους και τα 

βοοειδή τα τελευταία 25 έτη, και ευχαριστούν κυρίως τις κοινοτικές ενισχύσεις   

Σήµερα, οι κάτοικοι της κοιλάδας είναι κυρίως παλαιοί συνταξιούχοι ή άτοµα που 

σύντοµα θα γίνουν συνταξιούχοι. Εντούτοις, χάρι σε αυτήν την πρωτοβουλία αγροτικής 

ανάπτυξης, ο αριθµός νέων ζευγαριών  µε  παιδιά που ζουν στην περιοχή έχει αυξηθεί. 

 



 

 

284 

 
Σχήµα 2. Η περιοχή Valdorba αρχίζει να αναβιώνει µετά από την πτώση που οδήγησε στον αποπληθυσµό της το 90 

 

Η τοπική εταιρία έχει κατευθύνει όλες τις προσπάθειές της δεδοµένου ότι δηµιουργήθηκε στα 

90 και κατάφερε να διαχειριστεί τα 13 χωριά και να παρέχει τις υπηρεσίες ως παροχή νερού, 

τη διαχείριση των αποβλήτων, τα καθήκοντα καθαρισµού, το τηλέφωνο, και τις κοινωνικές 

υπηρεσίες για τους ηλικιωµένους ανθρώπους κ.λπ. Η εταιρία έχει ενθαρρύνει τις νέες 

προτάσεις ανάπτυξης προκειµένου να αποτραπεί η µετανάστευση, και να επιτραπούν οι 

ηλικιωµένοι άνθρωποι να παραµείνουν στα σπίτια τους και να ζήσουν  µε αξιοπρέπεια. 

 

3.5.2. - Κατευθυντήρια δύναµη: Ο αέρας  

Το 1995, µετά από κάποια διαπραγµάτευση µε την επιχείρηση E.H.N.S.A, ένα µικρό 

αιολικό πάρκο δηµιουργήθηκε στην περιοχή της οροσειράς de Guerinda. Το Συµβούλιο 
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Leoz άρχισε να συλλογίζεται τους πόρους του, και συνειδητοποίησε ότι ο αέρας ήταν ένας 

από τους σηµαντικότερους.  

Το Συµβούλιο στηρίχθηκε σε αυτήν την ανανεώσιµη πηγή ενέργειας και το 1996 

υπεγράφησαν οι συµφωνίες συνεργασίας προκειµένου να δηµιουργηθεί το αιολικό πάρκο 

Guerinda. Αυτή η πρωτοβουλία σκόπευε να πάρει τα κεφάλαια προκειµένου να ξεκινήσει ένα 

τοπικό αναπτυξιακό έργο, το οποίο λειτουργεί ακόµα και έχει εξελιχθεί µε τη διάβαση του 

χρόνου.  

Το αιολικό πάρκο εγκαινιάστηκε στο τέλος του 1997, και το 1998 το Συµβούλιο Leoz 

εγκατήστησε περισσότερους από 100 ανεµοστρόβιλους. Σήµερα υπάρχουν περισσότεροι από 

150.  

Ο προϋπολογισµός του Συµβουλίου αυξήθηκε αισθητά µε την ανέγερση του αιολικού 

πάρκου, και επέτρεψε στην εταιρία να πραγµατοποιήσει µια µελέτη για τους πόρους της 

περιοχής και να κάνει τις εκτιµήσεις δαπανών για τη διαχείριση ενός προγράµµατος βιώσιµης 

ανάπτυξης για την κοιλάδα, προκειµένου να ωθηθεί η αύξηση των χωριών, που περιλαµβάνει 

τον τοπικό πληθυσµό. 
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Σχήµα 3 .Ο άνεµος είναι µία από τις κύριες πηγές όπου το Συµβούλιο της Leoz κάνει καλή χρήση αυτού. 

 

3.5.3. - Orbalan  

Προκειµένου να εκτελεσθεί το τοπικό αναπτυξιακό έργο, δηµιουργήθηκε η επιχείρηση 

εγκατάστασης δηµόσιας χρήσης Orbalan. 

 Αυτή η επιχείρηση κατέχεται από το Συµβούλιο Leoz, και καταρχάς ήταν ο µόνος 

συνεργάτης. Σήµερα επίσης εµπλέκεται το κοντινό Συµβούλιο Garínoain. Η επιχείρηση 

σκόπευε να αποτρέψει τη µετανάστευση του πληθυσµού µε τη βοήθεια µιας σωστής 

διαχείρισης των πόρων της περιοχής (καταστροφές, επιχειρήσεις, τέχνη, περιβάλλον, 

τουρισµός) και να ενθαρρύνει την ενδογενή ανάπτυξη βασισµένη στη βιώσιµη 

χρησιµοποίηση των πόρων.  

Κατά συνέπεια, ο εταιρικός σκοπός Orbalan είναι να παρασχεθούν οι δηµόσιες τοπικές 

υπηρεσίες στον αγροτικό πληθυσµό µε την αποκατάσταση της πολιτιστικής και 
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αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, και την εκτέλεση των εργασιών αναδιαµόρφωσης. Επιπλέον, 

σκοπεύει να πραγµατοποιήσει τις κοινωνικές και οικονοµικές πρωτοβουλίες που συνδέονται 

µε τους ενδογενείς πόρους στην κοιλάδα Orba 

 

3.5.4. - Προγράµµατα που εκτελούνται 

 Όλα τα προγράµµατα που εκτελέσθηκαν ήταν και είναι ακόµα στενά συνδεµένα  µε 

τον πληθυσµό της περιοχής Valdorba. 

 

1. ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 Το πρώτο µέτρο που εγκρίθηκε από το Orbalan, ήταν η επαρκής διαχείριση των 

δασών, σύµφωνα µε τις οδηγίες του δασικού προγραµµατισµού χρήσης του εδάφους 

της περιοχής. 

 Αρχικά, σκόπευε να περιέχει τα βιώσιµα και για πολλές χρήσεις δάση (καυσόξυλο, 

ξυλεία, κυνήγι, ελεύθερος χρόνος, µύκητες, προστασία) και να συντηρήσει τη φυσική 

βιοποικιλότητα της περιοχής, µε την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών 

δασονοµίας. Τα περισσότερα από τα δάση µέσα στο έδαφος του Συµβουλίου Leoz 

συµπεριλαµβάνονται στη πρόσθετη περιοχή προστασίας «Montes Valdorba», όπου 

υπάρχουν δύο φυσικές επιφυλάξεις 

 

 

 

 

 

 



 

 

288 

 
Σχήµα 4. Οι εργασίες δασονοµίας που εκτελούνται από το Συµβούλιο Leoz επιτρέπουν την οικολογική συντήρηση 

των δασών και είναι µια πηγή απασχόλησης. Επιπλέον, η χρήση των απολιθωµένων καυσίµων στην περιοχή µειώνεται. 

 

Η διαχείριση των κοινοτικών δασών οδηγεί στη δηµιουργία έξι άµεσων εργασιών για 

τους νέους. Καταρχάς, αυτή η πρωτοβουλία είχε περιβαλλοντικούς και οικονοµικούς 

στόχους. Η επαγγελµατική κατάρτιση και η τοπική απασχόληση επιδιώχθηκαν επίσης.  

Αρχικά, οι νέοι δεν εξοικειώθηκαν µε τη δασονοµία ή το χειρισµό των µηχανηµάτων, 

και εποµένως έπρεπε να εκπαιδευθούν προκειµένου να ληφθούν τα απαραίτητα 

επαγγελµατικά προσόντα. 

Με την άµεση και καθηµερινή επαφή µε τα δάση, και µετά από τέσσερα έτη εµπειρίας 

και κατάρτισης, πέντε από αυτούς τους εργαζοµένους αποφάσισαν να οργανώσουν την 

επιχείρησή τους: ORBASOA ZERBITZUAK, S.L.L. Αυτή η επιχείρηση δηµιουργήθηκε το 

2003. Εξετάζει τις δασοκοµικές εργασίες και την κηπουρική µεταξύ άλλων υπηρεσιών. Αυτή 

τη στιγµή εργάζονται κυρίως στα δάση της Valdorba, και συνδυάζουν αυτήν την 
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δραστηριότητα µε τις καλλιεργήσιµες υπηρεσίες, τις υπηρεσίες συνελεύσεων θόλων, την 

αποκατάσταση των ιχνών τη σηµατοδότηση και το καθαρισµό των ποταµών µεταξύ άλλων 

υπηρεσιών.  

Αυτή η δασική οµάδα σκοπεύει να πάρει τα µακροπρόθεσµα οφέλη µε την εκτέλεση 

διάφορων εργασιών σε µια έκταση 900 εκταρίων: εκλέπτυνση του δασικούτην αποκατάσταση 

των παλαιών ιχνών, την περικοπή των πεύκων, τη µερική κοπή της εισβολής των δέντρων 

προκειµένου να ενθαρρυνθεί η αύξηση των εµπορικών δέντρων, τη συλλογή σπόρου, την 

αναδάσωση µε τα αυτοώµονα είδη (και όχι µόνο είδη ξυλείας) κ.λπ 

 

 

Τα περισσότερα από αυτά τα δάση παραµελήθηκαν όταν παραδοσιακές πρακτικές όπως η 

βοσκή   και η εκλέπτυνση σταµάτησαν τις τελευταίες δεκαετίες. 

 Οι δασοκοµικές εργασίες που εκτελούνται από αυτήν την επιχείρηση εξασφαλίζουν τη 

συντήρηση των ειδών και της µακροπρόθεσµης παραγωγικότητας του δάσους, καθώς επίσης 

και τη συντήρηση και τη βελτίωση της γενετικής διαφοροποίησης των ζώων και των φυτών. 

Συνοψίζοντας, αυτό επιτρέπει τη µόνιµη χρησιµοποίηση του δάσους εκ µέρους των ατόµων, 

µε τη συντήρηση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος.  

Επιπλέον, αυτό το είδος πρωτοβουλιών συµβάλλει στην αποκατάσταση και τη συντήρηση 

των δασών, αποτρέπει τις δασικές πυρκαγιές και ενθαρρύνει την κοινωνική και ψυχαγωγική 

χρησιµοποίηση 
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ  

2.1. Η οµάδα 

 Η οµάδα διαµορφώνεται από µια οµάδα ανθρώπων υπεύθυνη για τις εργασίες 

συντήρησης στα 13 χωριά στα Συµβούλια της Leoz και της Garínoain. Στην αρχή υπήρξαν 

τέσσερις εργαζόµενοι, και τώρα είναι δύο περισσότεροι, χάρι στην υποστήριξη που παρέχεται 

από το Συµβούλιο Garínoain (διανοµή του φόρτου εργασίας και της οικονοµικής συµβολής) 

όταν εισήχθε η Orbalan.  

Τα περισσότερα από τα µέλη της οµάδας είναι γυναίκες (αυτή τη στιγµή, τα 100% του 

προσωπικού µε τις µόνιµες συµβάσεις είναι γυναίκες). Είναι υπεύθυνες για τον καθαρισµό 

των οδών, τις εργασίες κηπουρικής, και τη συντήρηση των εκκλησιών και των παρεκκλησιών 

(µικρές εργασίες, πλινθοδοµή αποκατάστασης, χρωµάτισµα κ.λπ.). 
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Αυτή η δραστηριότητα έχει βελτιώσει την όψη των χωριών, τα οποία είναι τώρα εν 

αρµονία µε την οµορφιά της περιοχής Valdorba. Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα, 

πολλοί γείτονες (και εκείνοι που ζουν εκεί µόνιµα και αυτοί που πηγαίνουν µόνο τα 

Σαββατοκύριακα) έχουν προσλάβει την οµάδα για να φροντίσουν τις µικρές πλοκές τους 

 

2.2. Η πέτρα και η αποκατάσταση της κληρονοµιάς 

 Η δεύτερη δραστηριότητα συντήρησης συνδέεται µε τη χρησιµοποίηση των 

ανακυκλωµένων πετρών στην οικοδόµηση των εργασιών. 

Μέχρι τώρα, οι πέτρες των καταστροφών στην κοιλάδα κλάπηκαν, προκειµένου να 

χρησιµοποιηθούν ή να πωληθούν.  

Τώρα, χάρι στο πρόγραµµα, αυτές οι πέτρες χρησιµοποιούνται στην αποκατάσταση των 

διαφορετικών κτηρίων της κοιλάδας (εκκλησίες, ρωµαϊκές γέφυρες, αποκατάσταση των 
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παλαιών κτηρίων). Αυτές οι πέτρες έχουν χρησιµοποιηθεί στο κτήριο και την αποκατάσταση 

των σπιτιών των γειτόνων, όταν αυτοί το απαίτησαν. 

Χάρι στη συνειδητοποίηση που επιτυγχάνεται µε την αξιοποίηση των πόρων της 

περιοχής, η κληρονοµιά συγκεκριµένα , η λεηλάτηση των πετρών του µοναστηριού 

Donamaria έχει σταµατήσει. Αυτές οι πέτρες πωλήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου 

να χτιστούν σπίτια έξω από την περιοχή της Valdorba 

 Τα περισσότερα από τα νεκροταφεία στα εδάφη του Συµβουλίου Leoz και Garínoain 

έχουν αποκατασταθεί, καθώς επίσης και το αρχαίο µέρος πλύσης Garínoain, του 

παρεκκλησιού Eliza Zuria (που µετατρέπεται σε ένα δωµάτιο έκθεσης, το οποίο εξυπηρετεί 

πολλούς διαφορετικούς σκοπούς), των µικρών φρακτών και των καταστροφών της εκκλησίας 

SAN Bartolomé στο Benegorri 

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η τεχνική καταλληλότητα των ενεργειών που 

εκτελούνται στα πλαίσια του προγράµµατος, ένας κύριος οικοδόµος εποπτεύει τις εργασίες: 

την έναρξη των προγραµµάτων, τη συνέχιση των εργασιών, και το τέλος του προγράµµατος. 

Είναι επίσης υπεύθυνη για τον έλεγχο όλων των εργασιών που εκτελούνται από το Συµβούλιο 

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΓΙΑ ΝΑ  ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΘΕΙ 

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ  

Ένα από τα πρώτα καθήκοντα της επιχείρησης Orbalan ήταν να εγκατασταθεί ένα 

φυτώριο  για να παρέχει στα χωριά του συµβουλίου και των κοντινών περιοχών , τις 

αυτόχθονες εγκαταστάσεις προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η αναδάσωση της 

περιοχής όπου δηµιουργήθηκαν τα αιολικά πάρκα και τα περιβάλλοντα εδάφη. 

 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 

LEOZ.  
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Το Orbalan έχει έναν διοικητή που εξετάζει τις διοικητικές δικονοµίες των 

Συµβουλίων. Αυτό βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών και βελτιστοποιεί τη χρήση 

των δηµόσιων τοπικών πόρων. Κατά συνέπεια, το ίδιο πρόσωπο που διαχειρίζεται τη 

διοίκηση της επιχείρησης εγκατάστασης δηµόσιας χρήσης εξετάζει τις διοικητικές 

δικονοµίες του Συµβουλίου, οι οποίες εξετάστηκαν κανονικά από το γραµµατέα του 

Συµβουλίου. Επιπλέον, η επιχείρηση εγκατάστασης δηµόσιας χρήσης είναι αρµόδια 

για τον καθαρισµό και τη συντήρηση της πόλης  

 

 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ 

ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ  

 Η επιχείρηση εγκατάστασης δηµόσιας χρήσης καθιστά πιθανό να παρέχει τις 

συγκεκριµένες υπηρεσίες προκειµένου να βελτιωθεί ουσιαστικά η ποιότητα της ζωής των 

κατοίκων αυτής της αγροτικής περιοχής.  

Το Orbalan βοηθά τους ανθρώπους µε µικρά προβλήµατα που προκαλούνται από τον 

καιρό, για παράδειγµα, από το χιόνι. Η επιχείρηση είναι επίσης αρµόδια του σκαψίµατος του 

τάφου όταν κάποιος  πεθάνει και επιθυµεί να θαφτεί στο χωριό του.  

Η επιχείρηση εγκατάστασης δηµόσιας χρήσης βοηθά στην ανάπτυξη των κοινωνικών 

και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και άλλων πρωτοβουλιών που στοχεύουν να βελτιώσουν 

την κοινωνική ζωή των εξαρτώµενων ανθρώπων. Αφ' ενός, συµµετέχει στις δραστηριότητες 

που πραγµατοποιούνται από τις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες της περιοχής Valdorba. 
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Σχήµα 16. Εορτασµός της ηµέρας των ηλικιωµένων. Αυτός ο εορτασµός προορίζεται να 

βελτιώσει τις προσωπικές σχέσεις µεταξύ των ηλικιωµένων. Το Orbalan συµµετέχει ενεργά 

στην οργάνωση αυτού του εορτασµού. 

 

Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις, το προσωπικό και τα µηχανήµατα του Orbalan 

χρησιµοποιούνται προκειµένου να παρασχεθούν οι υπηρεσίες σε γείτονες που τις ζητούν, 

όπως ο καθαρισµός, η συντήρηση και η πλινθοδοµή 

 

6. MICOVALDORBA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΩΗΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ  
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Το Orbalan περιλαµβάνεται σε ένα πρόγραµµα ζωής-περιβάλλοντος βασισµένο στη 

χρησιµοποίηση των µυκήτων, τρούφες συγκεκριµένα, ως όργανο για την αγροτική ανάπτυξη 

και έναν τρόπο να κάνει περισσότερους  τους µύκητες που αυξάνονται στα δάση της περιοχής 

Valdorba (Navarra). Αυτό το πρόγραµµα είναι ένα παράδειγµα για άλλες αγροτικές περιοχές. 

Περιλαµβάνει τον τοπικό πληθυσµό, τον τοµέα των τουριστών, τις επιχειρήσεις λιανικής 

πώλησης και τους δασικούς ιδιοκτήτες.  

Το Micovaldorba και η τοπική διαχείριση του Συµβουλίου Leoz (το πρόγραµµα 

Orbalan συµπεριλαµβανόµενο) δηλώθηκαν ως µια από τις 40 καλύτερες πρακτικές στην 

αγροτική ανάπτυξη στον κόσµο για την περίοδο 2002-2004. Έχει κερδίσει επίσης την αξία 

των καλύτερων πρακτικών αγροτικής ανάπτυξης στη Navarra κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου. Το Micovaldorba κέρδισε το βραβείο «καλύτερου προγράµµατος» από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2006.  

Αυτό το πρόγραµµα έχει επινοήσει δύο τρόπους στην χρησιµοποίηση των µανιταριών 

στην περιοχή όπου εφαρµόστηκε: τουρισµός και πώληση της µυκητιακής παραγωγής 

 

6.1. Πεζοπορία τουριστών για µανιτάρια σε Valdorba  

Επτά περιηγήσεις τουριστών έχουν δηµιουργηθεί σχετικά µε την επιλογή µανιταριών. 

Όλες οι περιηγήσεις αρχίζουν και τελειώνουν σε ένα διαφορετικό χωριό της Valdorba. Οι 

περιηγήσεις διασχίζουν µερικά από τα σηµαντικότερα δάση και πόρους µυκήτων, και επίσης 

τη ροµαντική αρχιτεκτονική και άλλα ενδιαφέροντα κτήρια της περιοχής. 

 Αυτή η κοινή προσφορά είναι πολύ διακριτική. Διαφηµίζεται στο διαδίκτυο και σε δύο 

δηµοσιεύσεις: «Ecoturismo EN Valdorba, Paseos, Setas seteros Gastronomía» 

(οικοτουρισµός στη Valdorba, πεζοπορίες, τα µανιτάρια και τη γαστρονοµία) και «Paseos por 

Valdorba» Υ (πεζοπορία για  µανιτάρια σε Valdorba).  
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Οι επισκέπτες µπορούν να επιλέξουν να φάνε µενού  βασισµένα στους µύκητες σε 

εστιατόρια της περιοχής, και µένουν σε ένα από τα αγροτικά καταλύµατα στην περιοχή. 

Υπάρχει ένας κανονισµός ελεγχόµενης συλλογής και µια πίεση στους µυκητιακούς πόρους. 

 
Σχήµα 18. Αυτές οι περιηγήσεις διαφηµίζονται σε πίνακες  και το έντυπο υλικό που είναι διαθέσιµο για 

διαβουλεύσεις στα καταλύµατα και στο διαδίκτυο. 

 

6.2. Τουρισµός και πώληση των τρουφών  

Ο δεύτερος τρόπος να χρησιµοποιηθούν τα µανιτάρια αποτελείται από την 

ενσωµάτωση της παραγωγής και του τουρισµού. Ένα πρότυπο για τη χρησιµοποίηση των 

τρουφών έχει δηµιουργηθεί στην περιοχή. 

 Οι παραγωγοί µπορούν να πωλήσουν τις φρέσκες τρούφες άµεσα στους καταναλωτές 

σε µία αγορά πώλησης προιόντων στη  Navarra. Κατά συνέπεια, είναι δυνατό να αυξηθεί η 

αξία του προϊόντος, να επιδειχθεί η περιοχή και να παρασχεθεί µια διακριτική προσφορά 

τουριστών. 

Αυτή η αγορά αυξάνει το ενδιαφέρον για τις τρούφες και την καλλιέργειά τους, και 

ενθαρρύνει την παραγωγή τους. Κατά συνέπεια, οι τρούφες γίνονται µια εναλλακτική 

δραστηριότητα στις αγροτικές περιοχές.  

Οι ακόλουθες πρωτοβουλίες έχουν πραγµατοποιηθεί  µέχρι τώρα:  

• 200 εκτάρια των ξύλων που αφιερώνονται στη δασοκοµική παραγωγή (κατ' εκτίµηση 

παραγωγή µανιταριών 20€ ανά εκτάριο ετήσια)  
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• 20 εκτάρια των τρουφών (κατ' εκτίµηση παραγωγή 3.000-4.500 € ανά εκτάριο 

ετήσια).  

• 1 πειραµατικό πρόγραµµα της συνδυασµένης παραγωγής των αρωµατικών 

εγκαταστάσεων και των τρουφών (ετήσια παραγωγή 2.000-6.000 € ανά εκτάριο) 

 • 10 σειρές µαθηµάτων για την καλλιέργεια τρουφών. 

 • Ένα πρότυπο µάρκετινγκ τρουφών που επιτρέπει στους παραγωγούς για να πάρουν 

ένα πρόσθετο 30% των οφελών, δεδοµένου ότι πωλούν τις τρούφες άµεσα στους 

καταναλωτές.  

• Συµβουλές για την παραγωγή τρουφών σε 200 κατόχους κτηµάτων στη Navarra.  

• 1 πακέτο τουριστών που αποτελείται στην επιλογή τρουφών, µια δοκιµή και την 

παραµονή σε µια αγροτική κατοικία.  

• Έκθεση τρουφών (5 έτη). Οι δύο πρώτες εκθέσεις πραγµατοποιήθηκαν στη Navarra.  

• Κανονισµοί προκειµένου να ελεγχθεί η συλλογή τρουφών.  

• Οι νέες ενισχύσεις για τους παραγωγούς τρουφών που χρησιµοποιούν το δασικό και 

γεωργικό έδαφος έχουν ενθαρρυνθεί 

 

Ο συνολικός αριθµός τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή λόγω των µανιταριών 

και των τρουφών είναι 5.000 ετησίως. Προτού να εκτελεσθεί το πρόγραµµα Micovaldorba, 

δεν υπήρξε καµία δραστηριότητα σχετική µε τα µανιτάρια στην περιοχή. Ο µέσος αριθµός 

επιλογών βασισµένων στους µύκητες που εξυπηρετούνται στα εστιατόρια είναι 1.000 το 

χρόνο. 

 Οποιαδήποτε αγροτική περιοχή µπορεί να ωφεληθεί από τα αποτελέσµατα που 

επιτυγχάνονται από τη Micovaldorba. Τα µανιτάρια µπορούν να ενσωµατωθούν µέσα σε 

άλλους οικονοµικούς και τουριστικούς πόρους των αγροτικών περιοχών. Κατά το ξεκίνηµα 

ενός παρόµοιου προγράµµατος σε άλλες περιοχές, η ίδια εργασία του προγράµµατος µπορεί 
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να χρησιµοποιηθεί: µια προηγούµενη µελέτη για τους µυκητιακούς πόρους και την 

οικονοµική δυνατότητά τους.  

Τα χρησιµοποιούµενα εργαλεία µπορούν επίσης να είναι τα ίδια: αναδάσωση, δασική 

διαχείριση, περιηγήσεις µανιταριών, κατάρτιση, συνειδητοποίηση, και παραγωγή.  

Το πρότυπο µπορεί να επικεντρωθεί στον τουρισµό, στην παραγωγή, ή και στα δύο. 

Αυτό εξαρτάται από τον τρόπο που οι πόροι συνδυάζονται µε τη χρησιµοποίηση των 

διαφορετικών εργαλείων που αναπτύσσονται.  

Αυτή τη στιγµή, αυτό το πρότυπο χρησιµοποιείται σε άλλους νοµούς,όπως τη Soria ή 

τη Lα Rioja. 

 

7. ΈΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ 

 7.1. Μελέτη των τουριστικών πόρων της κοιλάδας  

Όταν δηµιουργήθηκε το Orbalan, ο τουρισµός δεν είχε αναπτυχθεί ακόµα στην περιοχή 

της Valdorba. Εποµένως, αυτή η επιχείρηση έλαβε τα πρώτα µέτρα για να µετατρέψει την 

κοιλάδα σε ψυχαγωγική περιοχή για τους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή, και 

εκείνοι που προέρχονται από τη Navarra ή άλλες αυτόνοµες περιοχές. 

 Το Orbalan ήταν η πρώτη επιχείρηση για να µετατρέψει την περιοχή Valdorba σε τόπο 

προορισµού τουριστών. Οι δραστηριότητες τουριστών προωθούνται τώρα από την ένωση 

για την ανάπτυξη της κοιλάδας, της οποίας το Orbalan είναι µέλος. Ο τύπος τουρισµού 

που επιδιώκεται µε αυτήν την προσέγγιση δεν είναι ογκώδης. Αυτή η περιοχή σκοπεύει να 

γίνει ένας αγροτικός προορισµός τουρισµού, µια εναλλακτική λύση για εκείνους που θέλουν 

να περάσουν τα ήρεµες Σαββατοκύριακα ή τις διακοπές, απολαµβάνοντας το τοπίο και την 

καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής. 

 Εντούτοις, προκειµένου να υπάρξει µια απαίτηση πρέπει πρώτα να ωθήσουµε την 

προσφορά, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει τις δραστηριότητες και περιοχές τουριστών για 
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τους πιθανούς τουρίστες δηλαδή πρέπει να µετατρέψουµε τους πόρους σε προϊόντα 

τουριστών.  

Το Orbalan πραγµατοποίησε µια µελέτη της Valdorba, προκειµένου να είναι γνωστή η 

δυνατότητα τουριστών της περιοχής. Ένα ενηµερωτικό δελτίο έγινε για κάθε χωριό στο 

Συµβούλιο Leoz µε τη βοήθεια των γειτόνων, δύο πτυχιούχων στις µελέτες και την ιστορία 

των MEDIA αντίστοιχα, και χρησιµοποιώντας τις µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν σε άλλες 

κοιλάδες της Navarra ως αναφορά. Αυτό το ενηµερωτικό δελτίο περιέλαβε τις πληροφορίες 

για την αρχιτεκτονική τους, τον πολιτισµό, τελωνειακός τρόπος ζωής, κληρονοµιά, θέση, 

αριθµός κατοίκων, διαθέσιµων υπηρεσιών και υποδοµών (όπως οι δρόµοι, η δυνατότητα 

πρόσβασης, τα καταλύµατα και τα εστιατόρια κ.λπ.). 

 

Τα συµπεράσµατα της µελέτης που επισηµάνθηκαν σε διάφορες θετικές πτυχές:  

• Η αφθονία της ροµαντικής αρχιτεκτονικής στην κοιλάδα. 

 • Τοπία,  

• Το ενδιαφέρον που ξυπνά από τα αιολικά πάρκα της Guerinda,  

• Και η δυνατότητα για πολλές υπαίθριες δραστηριότητες. 

 Η κύρια ρωγµή ήταν η έλλειψη υποδοµών, και εποµένως οι χαµηλοί όροι δυνατότητας 

πρόσβασης για τους τουρίστες. Αυτή η έλλειψη έχει διορθωθεί µε την καθιέρωση των νέων 

αγροτικών καταλυµάτων και των ξενοδοχείων και βρέθηκαν οι πιθανές λύσεις στην έλλειψη 

υπηρεσιών στην περιοχή. 

 Η µελέτη των τουριστικών πόρων της Valdorba (πρόγραµµα οικοτουρισµού, 2000) 

έθεσε τα θεµέλια για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τουριστών στην περιοχή. Αυτές οι 

δραστηριότητες ρυθµίζονται αυτήν την περίοδο από την ένωση της ανάπτυξης της Valdorba, 

µε την υποστήριξη και τη συνεργασία του προσωπικού του Orbalan. 

7.2. Καθιέρωση ενός τουριστικού γραφείου 
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 Καταρχάς, οι παρεχόµενες από το Orbalan πληροφορίες στους επισκέπτες που 

φθάνουν στην κοιλάδα. Επιπλέον, το καταρτισµένο προσωπικό περιέλαβε τις τουριστικές 

πληροφορίες για τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, τον πολιτισµό και την διαµονή 

µεταξύ των στόχων του. Κατόπιν άρχισαν να οργανώνουν επισκέψεις για τους  τουρίστες για 

να δουν την καλλιτεχνική και πολιτιστική αξία της περιοχής και την οµορφιά των τοπίων, µε 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 Τέλος, αυτός ο στόχος ορίστηκε στο προσωπικό της ένωσης για την ανάπτυξη της 

Valdorba, το οποίο έλαβε ειδική εκπαίδευση. Αυτή τη στιγµή, τα κεντρικά γραφεία της 

ένωσης Orísoain και Iratxeta παρέχουν αυτήν την υπηρεσία 

7.3. Νεολαία & ξενώνας προσκυνητών Leoz  

Ένα άλλο πρόγραµµα είναι η οικοδόµηση ενός ξενώνα νεολαίας στη Leoz. Αυτός ο 

ξενώνας θα φιλοξενούσε τις οµάδες επισκεπτών µε τον τρόπο τους στο Σαντιάγο, καθώς ο 

δρόµος στο Σαντιάγο πηγαίνει στη Valdroba.  

Ο ξενώνας θα φιλοξενούσε µέχρι 20 άτοµα, και θα ρυθµιζόταν από τους κατοίκους της  

Leoz, µε τη βοήθεια του προσωπικού του Orbalan στα καθήκοντα συντήρησης. 
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Σχήµα 20. Η αποκατάσταση του δρόµου στο Σαντιάγο καθώς περνά µέσω Valdorba θα επιτρέψει στις τοπικές οντότητες και 

τους γείτονες για να αυξήσει την ικανότητα στέγασης της περιοχής, µε τη νέα στέγαση του ξενώνα νεολαίας, ο οποίος δεν 

ήταν αναπτυγµένος στην περιοχή πριν. 

 

8. ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ: ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΌ, ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΒΟΥΝΟΥ, 

ΙΠΠΑΣΊΑ 

 Αυτές οι δραστηριότητες έχουν συµβάλει στην αποκατάσταση µερικών ιχνών και 

διαδροµών που ήταν απροσπέλαστες ή καλύπτονταν µε το χαµόκλαδα. Προκειµένου να 

παρασχεθούν περισσότερες επιλογές ελεύθερου χρόνου στην περιοχή, ένα πρόγραµµα 

πεζοπορίας (και µε τα πόδια και στην πλάτη αλόγου) έχουν παρασχεθεί. 

 Κατά συνέπεια, τουρίστες που τους αρέσει η πεζοπορία κάθε Σαββατοκύριακο σε 

διαφορετικές περιοχές και επίσκεψης των διαφορετικών διαδροµών, µπορεί να αποφασίσει να 
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έρθει στη Valdorba να πάει για έναν περίπατο, να απολαύσει το τοπίο και την αγροτική 

ροµαντική αρχιτεκτονική και τους µύλους. 

Από αυτή την άποψη, και λαµβάνοντας υπόψη την αυξανόµενη δηµοτικότητα βουνών και τις 

δυνατότητες της κοιλάδας να εκτελεσθεί αυτή η δραστηριότητα, οι διαφορετικοί τύποι και οι 

κατηγορίες κυκλωµάτων σχεδιάζονται και για τους ερασιτέχνες και για τους παλαίµαχους 

ποδηλάτες. Αυτά τα κυκλώµατα µπορούν επίσης να είναι µια ευκαιρία να οργανωθούν οι 

διαγωνισµοί   σε διαφορετικά επίπεδα (περιφερειακά, εθνικά ή ευρωπαϊκά).  

Μερικά από αυτά τα κυκλώµατα αναµένονται για να περάσουν µέσω των  ιχνών στη 

Guerinda, προκειµένου να δοθεί στους ανθρώπους µια πιθανότητα να δουν τις 

εγκαταστάσεις. Επιπλέον, οι εργασίες που γίνονται προκειµένου να βελτιωθεί η δυνατότητα 

πρόσβασης στο αιολικό πάρκο θα ήταν πολύ χρήσιµες. 

Από το 2004, η ένωση για την ανάπτυξη της κοιλάδας είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση 

και την καθοδήγηση των διαδροµών που σχεδιάστηκαν από το Orbalan.  

Χάρι σε αυτήν την προηγούµενη εργασία, είναι τώρα δυνατές πολλές θεµατικές 

επισκέψεις στην κοιλάδα: 

 • Επισκέψεις που συνδέονται µε την παραγωγή τρουφών. 

 • Επισκέψεις που συνδέονται µε τη ροµαντική αρχιτεκτονική της κοιλάδας.  

Ο πρώτος τύπος των προαναφερθεισών επισκέψεων έχει µια εποχιακή φύση, και 

εξαρτάται από την παραγωγή των µυκήτων. Οι επισκέψεις στα ροµαντικά κτήρια άρχισαν 

στο 2006, και είναι πολύ επιτυχείς. Το µεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζεται, µαζί µε το 

γεγονός ότι δεν υπόκεινται στις εποχιακές αλλαγές, επιτρέπει τις εβδοµαδιαίες επισκέψεις 

που οργανώνονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
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Μερικές επισκέψεις έχουν οργανωθεί για τις συγκεκριµένες οµάδες (πανεπιστήµια, 

τµήµατα πολιτισµού και εκπαίδευσης κ.λπ.). Πρόσφατα, µερικές περιηγήσεις έχουν 

προσαρµοστεί στα σχολικά ταξίδια ,αυτή η υπηρεσία είναι πολύ επιτυχής και ικανοποιεί, αν 

και είναι πολύ απαιτητική. 

 

9. Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ: 

VALDORBA ΚΟΚΚΙΝΗ ΈΚΘΕΣΗ NATURA 2000 

 Το κοινοτικό πρόγραµµα LEADER έχει χρηµατοδοτήσει το έργο που αποτελείται 

πάνω σε µία διακινούµενη έκθεση στην ερµηνεία φύσης. Η ένωση για την ανάπτυξη της 

Valdorba είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των επισκέψεων και των εγκαταστάσεων, και 

Orbalan εξετάζει τη δηµιουργία, την κίνηση και τη συντήρηση της έκθεσης.  

Η διακινούµενη έκθεση κόκκινο Natura 2000 της Valdorba γεννήθηκε όταν 

απαριθµήθηκε η φυσική περιοχή «Montes de Valdorba» στην πρόταση της Navarra των 

φυσικών περιοχών κοινοτικής σπουδαιότητας. 

 Αυτό το πρόγραµµα είναι µια από τις σηµαντικότερες δραστηριότητες διάδοσης που 

οργανώνονται από το περιφερειακό περιβαλλοντικό τµήµα και την επιχείρηση Viveros Υ 

Repoblaciones εγκατάστασης δηµόσιας χρήσης. Αυτό το πρόγραµµα περιγράφει τις φυσικές 

τιµές της περιοχής που το έχουν καταστήσει πιθανό να περιλάβουν το Monte de Valdorba στο 

δοκιµαστικό κατάλογο για το δίκτυο Natura.  

Η έκθεση είναι ένα δείγµα των εργασιών του γλύπτη Javier Murillo. Παρουσιάζει στους 

επισκέπτες την πανίδα και η χλωρίδα της Valdorba, που είναι πλούσια και ποικίλη, 

δεδοµένου ότι περιλαµβάνει είδη από τα ατλαντικά και µεσογειακά κλίµατα. 

Αυτή η έκθεση ήταν σε τρία δωµάτια έκθεσης στην κοιλάδα. Συµπληρώνει τις 

καθοδηγηµένες επισκέψεις στη Valdorba, παρέχει τις πληροφορίες για τους φυσικούς πόρους 

της περιοχής και βελτιώνει την πληροφόρηση µεταξύ του τοπικού πληθυσµού 
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10. ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ GUERINDA: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ  

Αυτό το καινοτόµο πρόγραµµα προστίθεται µέχρι τις περιοχές τουριστών περιοχών στη 

Valdorba. Αποτελέσθηκε από την καθιέρωση ενός  οργανικού ανεµόµυλου στο αιολικό 

πάρκο Guerinda. Αυτή τη στιγµή, είναι ο µόνος ανεµόµυλος στην Ευρώπη που αλέθει τον 

οργανικό σίτο 

 
Σχήµα 26. Ανεµόµυλος αλευριού που αποκαθίσταται στην περιοχή Sierra de Guerinda. 

 

Ένας παλαιός ανεµόµυλος αλευριού του 17ου αιώνα βρέθηκε εκτελώντας τις εργασίες 

για να χτιστεί το αιολικό πάρκο Guerinda, και αναδηµιουργήθηκε. Οι διενεργηθείσες 

ανασκαφές επιβεβαίωσαν ότι στους αρχαίους χρόνους, το ίδιο το σηµείο όπου το αιολικό 

πάρκο Guerinda είναι σήµερα, χρησιµοποιήθηκε επίσης για τον ίδιο σκοπό, όπως και 

διάφοροι ανεµόµυλοι που βρέθηκαν 

Είναι πολύ εντυπωσιακό να  βλέπεις πώς ένας ανεµόµυλος µπορεί να λειτουργήσει 

µόνο µε τη δύναµη του αέρα. Αυτή η δραστηριότητα είναι ένα παράδειγµα των οφελών της 

δύναµης του αέρα, µιας καθαρής και µη µολυσµατικής πηγής ενέργειας, που αντιπροσωπεύει 

µια ευκαιρία ανάπτυξης για το χωριό.  
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Ένα καταφύγιο έχει χτιστεί κοντά στον ανεµόµυλο για τους επισκέπτες. Αυτό το 

καταφύγιο θα αφιερωθεί σε περισσότερες δραστηριότητες στο µέλλον, σαν ένα 

παρατηρητήριο για τους ανθρώπους, για να παρατηρήσουν  και να µελετήσουν τα είδη 

πουλιών στην περιοχή. 

 

11. ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 

 Μια οµάδα αγροτών στην περιοχή Leoz διαµόρφωσε το συνεταιρισµό «Trigo Limpio» 

(καθαρός σίτος). Διάφορα προγράµµατα µπορούν να εκτελεσθούν σχετικά µε την οργανική 

γεωργία και την αύξηση των βοοειδών, προκειµένου να αναπτυχθούν οι νέες θέσεις 

απασχόλησης, όπως τα αγροκτήµατα σαλιγκαριών ή τα οργανικά αγροκτήµατα κοτόπουλων 

χρησιµοποιώντας τα υπαίθρια συστήµατα. 

 Αυτές οι δραστηριότητες θα έχουν δύο στόχους: 

 • Οικονοµικός: αύξηση βοωειδών και  εµπόριο. 

 • Κοινωνικός: δηµιουργία εργασιών µερικής απασχόλησης, κυρίως για τις γυναίκες 

που ζουν στην κοιλάδα ηλικίας πάνω από 40 

 

3.5.5. - Ανάλυση του προσωπικού της επιχείρησης  

Η µέση περίοδος µονιµότητας είναι 1.4 έτη.  

Από τη δηµιουργία του, 41 άνθρωποι έχουν εργαστεί στο Orbalan,   41% γυναικών και 

άνδρες 59%. Αυτό το ποσοστό είναι ακόµα πιό στενό στην ισότητα εάν λαµβάνουµε υπόψη 

την περίοδο µονιµότητας (γυναίκες 46%, άνδρες 54%). Στις περισσότερες περιπτώσεις οι 

εργαζόµενοι άφησαν την επιχείρηση εθελοντικά ή µετά από τη λήξη της σύµβασής. 
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Σχήµα 27:µέλη του Orbalan 

 

Αυτή η κατηγορία µέσα στις επιχειρηµατικές αλλαγές εξαρτάται από τους στόχους που 

αυτοί εκτελούν. 23 πλινθοκτίστες και τέσσερις διευθυντές προσλήφθηκαν, καθώς επίσης και 

δύο ειδικοί πλινθοκτίστες, δύο διοικητές, τρεις υπάλληλοι, ένας µηχανικός και δύο τεχνικοί 

µηχανικοί, ένας δηµοσιογράφος, ένας τοπικός πράκτορας ανάπτυξης και δύο εκπαιδευόµενοι. 

Η µέση ηλικία των εργαζοµένων όταν εισήχθηκαν στο Orbalan είναι 30, και η σειρά ηλικίας 

πηγαίνει από 16 έως 57 ετών 
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Σχήµα 28 άνθρωποι που προσλήφθηκαν στο Orbalan κατά ηλικία 

 
- Συµπεράσµατα  

Οι δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται µέσα σε αυτό το περιεκτικό αναπτυξιακό έργο 

είναι καινοτόµες λόγω της φύσης τους, ο τρόπος που εκτελέσθηκαν, οι επιδιωκόµενοι στόχοι 

και η οντότητα που τις προήγαγαν. Αυτή τη στιγµή, δύο συµβούλια εµπλέκονται στο Orbalan, 

και οι δύο κύριοι στόχοι έχουν επιτευχθεί: 

 • Ενθάρρυνση της δηµιουργίας των επιχειρήσεων στην κοιλάδα,  

• Επέκταση των δραστηριοτήτων σε άλλα συµβούλια στην κοιλάδα  

 

Σκοπεύουµε επίσης να παρέχουµε την απαραίτητη χρηµατοδότηση και την κατάρτιση 

ώστε να καταστήσουµε αυτές τις δραστηριοτήτων ανεξάρτητες από το συµβούλιο, δεδοµένου 

ότι συνέβη µε Orbasoa Zerbitzuak. 

 Αυτό το περιεκτικό πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από το Συµβούλιο Leoz µε τη 

συνεργασία E.H.N.S.A (η επιχείρηση που δηµιούργησε τα αιολικά πάρκα) την ένωση 
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Cederna Garalur και διάφορα τµήµατα της περιφερειακής κυβέρνησης της Navarra 

(περιβάλλον, τουρισµός και τοπική διοίκηση). 

Αυτό το πρόγραµµα µπορεί να ξαναδιπλωθεί σε άλλες αγροτικές περιοχές. Οι οικονοµικοί 

πόροι των συµβουλίων µε περισσότερους από 500 κατοίκους είναι αρκετά να 

πραγµατοποιήσουν αυτές τις πρωτοβουλίες, µε τη συνεργασία των περιφερειακών 

υπηρεσιών, εάν διάφορα χωριά της περιοχής µε την παρόµοια εσωτερική δοµή λειτουργούν 

µαζί ως ενιαία κοινότητα.  

Τα Συµβούλια µε το διεσπαρµένο πληθυσµό και το λιγότερο αριθµό κατοίκων µπορούν να 

προσπαθήσουν να βρούν µια ενδογενή πηγή προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί το πρόγραµµα. 

 Η χρησιµοποίηση των ενδογενών προϊόντων στις αγροτικές περιοχές είναι ένα καλό 

παράδειγµα της βιώσιµης ανάπτυξης. Στην περίπτωση της Leoz, που η χρηµατοδότηση «ήρθε 

µε τον αέρα», σε άλλα συµβούλια µπορεί να είναι η ηλιακή ενέργεια, η χρησιµοποίηση των 

πόρων δασονοµίας, του τουρισµού, ή ένας συνδυασµός διαφορετικών πόρων. 

4. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. 

 

 Η πρώτη φορά που η έννοια της αξιοποίησης της κατάρτισης αναφέρθηκε ήταν στο στόχο 

του προγράµµατος Leonardo Ο όρος αξιοποίηση  µπορεί να οριστεί ως η διαδικασία της 

ανάπτυξης ή της  αισιοδοξίας των εκβάσεων του προγράµµατος µε σκοπό την αύξηση της 

αξίας και του αντίκτυπού τους και την ενσωµάτωση τους στα συστήµατα κατάρτισης και τις 

πρακτικές σε τοπικό/εθνικό επίπεδο καθώς επίσης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Κατά συνέπεια, το θεµατικό δίκτυο FONTES δηµιουργήθηκε προκειµένου να 

επικυρωθούν και να διαδοθούν οι καλές πρακτικές και η υψηλής ποιότητας επαγγελµατική 

κατάρτιση στις αγροτικές περιοχές, µε σκοπό να αξιοποιηθούν διάφορα διδακτικά σχέδια που 

παρήχθησαν στο πεδίο των πειραµατικών προγραµµάτων Leonardo  

Τα προγράµµατα κατάρτισης και τα διδακτικά σχέδια που αξιοποιούνται είναι τα ακόλουθα:  
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• ECO-AGRO: Διεθνές πρόγραµµα για την οργανική γεωργία.  

• ΔΑΣΟΣ – ΚΑΣΤΑΝΟ  ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ: Σφαιρική και επαγγελµατική κατάρτιση 

για τους καλλιεργητές κάστανων.  

• INNATURE: Φύση και αγροτικός διερµηνέας σφαίρας: µια καινοτόµος κατάρτιση.  

• IRIS: Οργανική γεωργία: µια νεωτεριστική αγορά εργασίας.  

• MYKOS: Μύκητες ως πόρος της απασχόλησης, της βιώσιµης ανάπτυξης και της 

οικονοµικής διαφοροποίησης µέσα στην αγροτική σφαίρα  

• ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΎΝΔΕΣΗ: Ένα πρόγραµµα για να δηµιουργηθούν 

ειδικοί εργασίας στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές  

• ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Ένα νέο επαγγελµατικό σχεδιάγραµµα 

 

4.1. - Καλές πρακτικές στο στάδιο της αξιοποίησης.  

Η αξιοποίηση είναι βασισµένη σε δύο ουσιαστικές πτυχές: Η ικανότητα του διδακτικού 

συστήµατος να επιτευχθούν οι επιδιωκόµενοι στόχοι (προσόντα και δηµιουργία θέσεων 

απασχόλησης) και να διαδοθεί σε νέες οµάδες.  

Στην περίπτωση των διδακτικών σχεδίων που επικυρώθηκαν στο πρόγραµµα FONTES, 

οι αναλύσεις κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι κάθε διδακτικό σχέδιο επέτυχε τους στόχους 

του, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των εξεταστικών δραστηριοτήτων. Τα δοκιµασµένα 

επιµορφωτικά προγράµµατα χρησιµοποιήθηκαν κατόπιν και τα αποτελέσµατα ήταν επίσης 

θετικά. 

 Οι δραστηριότητες διάδοσης που πραγµατοποιήθηκαν µετά από το πρόγραµµα που 

τελείωσε απευθύνθηκαν σε άλλες οµάδες, και οι οντότητες συνεργασίας ήταν επίσης 

διαφορετικές. Αυτό το γεγονός αυξάνει την αξία των αποτελεσµάτων ως έγκυρες αναφορές 

για τα προσόντα 
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Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ 

 Οι αναλύσεις που έγιναν προκειµένου να µελετηθεί και να ωθηθεί η απασχόληση στις 

σχετικές δραστηριότητες βασίστηκαν σε πέντε κύρια κριτήρια:  

1. Προσδιορισµός της πηγής απασχόλησης: κάθε υποστηρικτής προγράµµατος 

ανίχνευσε µια δραστηριότητα εκτεθειµένη να είναι ένα νέο αναδυόµενο επάγγελµα.  

2. Στρατηγική για να υπερνικήσει τα εµπόδια: σχέδια και ενέργειες που λαµβάνονται 

µέσα σε κάθε πρόγραµµα προκειµένου να αποφευχθούν και να αφαιρεθούν τα εµπόδια που 

αποτρέπουν ή εµποδίζουν την ανάπτυξη ενός δεδοµένου επαγγέλµατος, µε συνέπεια την 

αύξηση της δυνατότητας απασχόλησής τους.  

3. Ενέργειες που λαµβάνονται µε σκοπό να εξεταστεί η απαίτηση και να προωθηθεί η 

πρόσβαση των πιθανών οµάδων-στόχων (µε τις ανάγκες κατάρτισης και προσόντων) στη νέα 

πηγή απασχόλησης. 

 4. Ενθάρρυνση των στενότερων δεσµών µεταξύ των υπαρχόντων προσόντων και των 

νέων πηγών απασχόλησης, και προαγωγή και επικύρωση των νέων συστηµάτων κατάρτισης. 

 5. Συµφωνίες µεταξύ των µερών, προκειµένου να ενισχυθούν τα αποτελέσµατα της 

πρωτοβουλίας 

Οι κοινωνικές και οικονοµικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών έχουν επιφέρει τις 

νέες επαγγελµατικές ευκαιρίες που απαιτούν ένα διδακτικό σχέδιο κατάρτισης. Τα κύρια 

επιτεύγµατα των προγραµµάτων που αξιοποιούνται όσον αφορά στη δηµιουργία θέσεων 

απασχόλησης είναι τα ακόλουθα: 

• Παρέχοντας ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα που προσαρµόζεται στην απαίτηση,  

• Βοηθώντας την πρόσβαση στα επαγγελµατικά προσόντα και στην απασχόληση. 

 • Βελτιώνοντας τα τεχνικά προσόντα των ανθρώπων που συµµετέχουν στην κατάρτιση,  

• Αντιµετώπιση του αιτήµατος των επαγγελµατιών εκ µέρους των επιχειρήσεων. 
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Ο στόχος που επιδιώκεται από το FONTES είναι να αφαιρεθούν τα εµπόδια που 

ανιχνεύονται από τους υποστηρικτές των προηγούµενων µελετών. 

 Κατά πρώτο λόγο, η προσφορά πρέπει να προσαρµοστεί στην απαίτηση, µε τη 

βοήθεια:  

• η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών,  

• η υιοθέτηση καινοτόµων εργαλείων κατάρτισης, χάρι στις ανταλλαγές των εµπειριών 

µε τους ευρωπαϊκούς συνεργάτες,  

• η τεχνική και επαγγελµατική συµβολή µιας κατάρτισης που δεν υπάρχει 

Αφετέρου, οι σχετικές οµάδες πρέπει να ενηµερωθούν για τέτοιες ανάγκες: 

επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι, υπάλληλοι, όργανα, αρχές και τελικοί δικαιούχοι της 

κατάρτισης. 

 Πρέπει να τονίσουµε ότι ένα από τα επιτεύγµατα του προγράµµατος ήταν η δηµιουργία 

των νέων ευκαιριών χάρι στον προσδιορισµό των περιβαλλοντικών πόρων που είναι ικανά να 

χρησιµοποιηθούν. 

 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

 Όσον αφορά στη διάδοση των αποτελεσµάτων, εκτός από τη συνηθισµένη διάδοση τα 

εργαλεία, όπως οι συζητήσεις και οι παρουσιάσεις, η δηµοσίευση στα µέσα και η διάδοση 

στα πλαίσια των συνεργατών, των υποστηρικτών των προγραµµάτων που αξιοποιούνται και 

το ίδιο FONTES, έχουν καταβάλει µεγάλη προσπάθεια να διαδώσουν τα προϊόντα τους 

χρησιµοποιώντας εναλλακτικά µέσα επίσης.  

Η διάδοση των προϊόντων είναι µια τρέχουσα διαδικασία. Εντούτοις, οι υποστηρικτές 

που έχουν χρησιµοποιήσει όλα τα συµφωνηθέντα όργανα διάδοσης  θεωρούν ότι έχουν 

φθάσει στο συγκεκριµένο φορέα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, µαζί µε τη 

διεθνή διάδοση που πραγµατοποιείται από τους ευρωπαϊκούς συνεργάτες 

Τα προγράµµατα που αξιοποιούνται από το θεµατικό δίκτυο FONTES ικανοποιούν τα 

πέντε κριτήρια της προαναφερθείσας ανάλυσης. Οι µέγιστες συνεισφορές των προγραµµάτων 
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στην προαγωγή των νέων πηγών απασχόλησης είναι η αφαίρεση των εµποδίων και οι 

ενέργειες που λαµβάνονται.  

Αυτές οι ενέργειες παρείχαν τις λύσεις προκειµένου να αφαιρεθούν τα εµπόδια που 

ανιχνεύθηκαν, όπως η έλλειψη συµµετρίας µεταξύ της διαθέσιµης κατάρτισης και της 

απαίτησης, και την έλλειψη συνειδητοποίησης στα περιβαλλοντικά ζητήµατα στις αγροτικές 

περιοχές. 

Οι ενέργειες που λήφθηκαν εστιάστηκαν κυρίως στην κατάρτιση: ανάπτυξη του 

διδακτικού υλικού, προσαρµογή των προγραµµάτων σπουδών κατάρτισης στις οµάδες 

στόχων, τις δραστηριότητες κατάρτισης, τα προσόντα των συγκεκριµένων οµάδων… κ.λπ. 

 Άλλες άξιες πρωτοβουλίες είναι ο προσδιορισµός των νέων ευκαιριών 

απασχόλησης/επιχειρήσεων στη σύνδεση του περιβάλλοντος και στις αγροτικές περιοχές 

γενικά (χρησιµοποίηση και συντήρηση του περιβάλλοντος, οργανική καλλιέργεια, µύκητες, 

αγροτικός τουρισµός, κ.λπ.) 

Προκειµένου να ανιχνευθούν οι ανάγκες της εκπαίδευσης στις αγροτικές περιοχές, τα 

προγράµµατα έχουν χρησιµοποιήσει τα καινοτόµα στοιχεία και έχουν καθορίσει τις ανάγκες 

και των συλλογικών στόχων της κατάρτισης και των πιθανών εργοδοτών. Επιπλέον, διάφορη 

κοινή εµπειρία που περιλαµβάνει τους αντιπροσώπους της προσφοράς και της απαίτησης 

οδήγησε στα πολύτιµα παραδείγµατα των εξελίξεων που προσαρµόστηκαν στα 

χαρακτηριστικά των σπουδαστών και τις ανάγκες της αγοράς. 

 Πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι περισσότεροι αναζητητές εργασίας στον 

περιβαλλοντικό τοµέα στις αγροτικές περιοχές έχουν χαµηλά επαγγελµατικά προσόντα. Οι 

δικαιούχοι στόχων των ενεργειών σχετικών κατάρτισης πέφτουν σε εκείνη την κατηγορία. 

Η πραγµατική δυνατότητα ανάπτυξης για τον περιβαλλοντικό τοµέα και τις αγροτικές 

περιοχές γενικά δεν παρατηρείται πλήρως. Εποµένως, τα υπάρχοντα εµπόδια, οι νέες πηγές 

απασχόλησης, και η χρησιµοποίησή τους, πρέπει να καθοριστούν και να προσδιοριστούν.  
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Τα κύρια εµπόδια για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στον περιβαλλοντικό τοµέα 

και στις αγροτικές περιοχές πρόκειται να βρεθούν και στην προσφορά και την ζήτηση. 

Υπάρχει µια έλλειψη συνειδητοποίησης µεταξύ των επιχειρήσεων, και µια έλλειψη 

καθορισµού των εργασιών που πρέπει να γεµιστούν. Επιπλέον, η υπάρχουσα κατάρτιση δεν 

ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς 

Προφανώς είναι αδύνατο για το πρόγραµµα Leonardo µόνο, να ικανοποιήσουν όλες τις 

ανάγκες προσόντων του περιβαλλοντικού και του αγροτικού τοµέα. Εντούτοις, τα 

περισσότερα από τα προγράµµατα που εξετάζονται έχουν συµβάλει για να λύσουν αυτά µε 

πρωτοβουλίες κατάρτισης. Αυτές οι καινοτόµες ενέργειες µπορούν να εξεταστούν σαν ένα 

παράδειγµα της πειραµατικής εµπειρίας, και µπορούν να βελτιώσουν την πληροφόρηση 

µεταξύ των εκπαιδευτικών αρχών, δεδοµένου ότι καλύπτουν τις πραγµατικές ανάγκες του 

τοµέα προκειµένου να δηµιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και οι νέες ευκαιρίες. 

 Είναι σηµαντικό να αξιοποιηθούν αυτές οι νέες επαγγελµατικές δραστηριότητες, µε 

σκοπό   να προσαρµοστεί στις πραγµατικές ανάγκες του τοµέα όσον αφορά στα προσόντα και 

την πρόσβαση στην αγορά εργασίας 

 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

ΠΗΓΩΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΏΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ LEONARDO 

 Υπάρχει µια ανάγκη να προσαρµοστεί η κατάρτιση στις νέες ανάγκες της αγοράς 

εργασίας σχετικά µε την αγροτική ανάπτυξη και τη χρησιµοποίηση των φυσικών πόρων. 

 Και οι επιχειρήσεις και οι πιθανοί υπάλληλοι χρειάζονται µια ειδίκευση για να 

επιτύχουν τους στόχους τους αποτελεσµατικά σχετικά µε τις υπάρχουσες και αναδυόµενες 

δραστηριότητες. 

 Από αυτή την άποψη, τα συστήµατα κατάρτισης πρέπει να λάβουν υπόψη την έλλειψη 

καταρτισµένου προσωπικού στους τοµείς που συνδέονται µε τα νέα αναδυόµενα 
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επαγγέλµατα. Σήµερα, υπάρχουν διάφορα εµπόδια που εµποδίζουν τον αντίκτυπο των 

ενεργειών που λαµβάνονται στο πεδίο της επαγγελµατικής κατάρτισης: 

• Η βασική εκπαίδευση προσαρµόζεται στις νέες ανάγκες πολύ αργά, και είναι 

κανονικά πίσω από την εξέλιξη του τοµέα.  

• Τα υπάρχοντα προσόντα είναι πάρα πολύ εξειδικευµένα, και δεν εξετάζουν τη 

συνεχιζόµενη εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, υπάρχει ένα χάσµα στην αγορά εργασίας, 

δεδοµένου ότι οι άνθρωποι µε αυτά τα προσόντα θα εκτελέσουν πιθανότατα διαφορετικές 

δραστηριότητες καθ' όλη τη διάρκεια της οικονοµικά ενεργής ζωής τους. Η κατάρτιση των 

εργαζοµένων πρέπει να εξελιχθεί ταυτόχρονα µε τις ανάγκες του τοµέα.  

• Υπάρχει µια έλλειψη για πολλές χρήσεις του συστήµατος κατάρτισης που επιτρέπει 

στους επαγγελµατίες για να προσαρµοστούν στις νέες ανάγκες µιας συνεχώς µεταβαλλόµενης 

αγοράς εργασίας.  

• Δεν υπάρχει κανένα ισόβιο σχέδιο κατάρτισης που εξασφαλίζει την προσαρµογή στις 

αλλαγές στα νέα αναδυόµενα επαγγέλµατα και στη διευκόλυνση µιας αληθινής 

επαγγελµατικοποίησης του σχετικού τοµέα. 

Τα πειραµατικά προγράµµατα που πραγµατοποιούνται για το στόχο του προγράµµατος 

Leonardo,  έχουν προσπαθήσει να εξετάσουν και να λύσουν αυτά τα προβλήµατα, µε τη 

βοήθεια της καινοτοµίας και των νέων πρωτοβουλιών στους σχετικούς τοµείς.  

Αυτά τα πειραµατικά προγράµµατα επίδειξης έχουν παρουσιάσει τις τάσεις της αγοράς 

εργασίας και των νέων πηγών απασχόλησης, καθώς επίσης και τις νέες ανάγκες και καλύτερο 

τρόπο να προσεγγιστεί η αγορά εργασίας χάρι στα επαρκή προσόντα.  

Εποµένως, τα διδακτικά σχέδια που επινοούνται µέσα στα προαναφερθέντα 

πειραµατικά προγράµµατα πρέπει να λάβουν υπόψη τον αγροτικό τοµέα, δεδοµένου ότι θα 

τον βελτίωναν και θα παρείχαν τα νέα συστήµατα εργασίας που προσαρµόζονται στις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας, και θα βοηθούσαν τις οµάδες στόχων για να έχουν πρόσβαση 

στην αγορά εργασίας 
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Εποµένως, τα πειραµατικά προγράµµατα και το ίδιο το θεµατικό δίκτυο FONTES 

συµβάλει στην αξιοποίηση των νέων επαγγελµάτων, που θα έχουν µια θετική επίδραση στη 

διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών, για να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας µε 

ίσους όρους µε τα  άτοµα που εργάζονται 

 

4.2. - Σηµασία της συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων.  

Οι κοινωνικοί εταίροι αντιπροσωπεύουν το παραγωγικό, επιχειρησιακό δίκτυο των 

αγροτικών περιοχών. Οι κοινωνικοί εταίροι είναι σε θέση να διαδώσουν τις πληροφορίες 

µεταξύ των οµάδων  που επιθυµούν να ολοκληρώσουν τα προσόντα τους, και µεταξύ των 

επιχειρήσεων που απαιτούν πιό ευπροσάρµοστο προσωπικό ικανό για τους στόχους που 

συνδέονται µε τις νέες ανάγκες που προέρχονται από την εξέλιξη του τοµέα. Εποµένως, η 

συνενοχή  τους είναι ουσιαστική προκειµένου να επιτευχθεί η αγροτική ανάπτυξη. 

Η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων είναι το πρώτο βήµα προκειµένου να είναι 

γνωστά τα προβλήµατα του τοµέα και για να βρούν τις λύσεις. Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν 

συµµετάσχει σε όλα τα προγράµµατα που περιλαµβάνονται στην ανάπτυξη της εν τω παρόντι 

πρωτοβουλίας και στα σχέδια κατάρτισης που προέρχονται από αυτά. Οι κοινωνικοί εταίροι 

έχουν βοηθήσει επίσης τη διάδοση των αποτελεσµάτων µεταξύ τωνοµάδων στόχων και είναι 

η σύνδεση µεταξύ τους και των επιχειρήσεων που ενδιαφέρθηκαν για αυτά τα νέα προσόντα. 

 Η επιρροή των κοινωνικών εταίρων είναι ουσιαστική στον αντίκτυπο των διδακτικών 

σχεδίων που αξιολογούνται από το FONTES στις αγροτικές περιοχές, και κατά τη διάρκεια 

της ανάπτυξης του προγράµµατος και µετά που τελειώνουν.  

Διάφορες δραστηριότητες που περιλαµβάνουν τους κοινωνικούς εταίρους έχουν 

πραγµατοποιηθεί στη διαδικασία αξιοποίησης: 
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Οι κοινωνικοί εταίροι θα ωφελούνταν άµεσα από τις θετικές αλλαγές που θα 

επέρχονταν από την προαγωγή των αποδοκιµασµένων οµάδων, όπως η δηµιουργία θέσεων 

απασχόλησης και η σταθεροποίηση του νέου πληθυσµού, οι νέοι είναι αυτοί που µπορούν να 

φέρουν τις εγκαταλειµµένες αγροτικές περιοχές πίσω στη ζωή. 

 Σε πολλές περιπτώσεις, οι αγροτικές περιοχές έχουν τους απαραίτητους φυσικούς 

πόρους για τους κατοίκους τους για να τις εκµεταλλευτούν µε έναν λογικό και βιώσιµο 

τρόπο. Αυτό θα συνέβαλλε στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, για τους άνδρες και τις 

γυναίκες, και θα επέτρεπε στους νέους  να µείνουν στο αγροτικό πλαίσιό τους και να 

αναβιώσει µερικές περιοχές που ειδάλλως θα εγκαταλείπονταν, παρά τους πόρους τους.  

Οι ευκαιρίες κατάρτισης και οι οικονοµικές ενισχύσεις ενθαρρύνουν περισσότερους 

υπαλλήλους  να κινηθούν προς τις αγροτικές περιοχές, µε την υποστήριξη και την επιρροή 

των κοινωνικών εταίρων 

 

4.3. - Αντίκτυπος στην οµάδα-στόχο (δραστηριότητες κατάρτισης και διάδοσης). 

 Διάφορες δραστηριότητες που απευθύνθηκαν στις οµάδες-στόχους 

πραγµατοποιήθηκαν στο στόχο του προγράµµατος προκειµένου να επιτευχθεί ο επιθυµητός 
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αντίκτυπος αξιοποίησης των προγραµµάτων, για τη διαφάνεια, την επικύρωση και την 

επίσηµη αναγνώρισηπου σηµειώνει τις ανάγκες των πρόσφατων χωρών µελών 

 Δραστηριότητες 

 ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    

 Βραχυπρόθεσµος 

  Διάδοση των αποτελεσµάτων και παραδοσιακά και µέσω 

ιστοσελίδας 

  Διάδοση του καλού οδηγού πρακτικών µεταξύ των οµάδων 

   Πρόσβαση των συλλογικών στόχων στις δραστηριότητες 

που πραγµατοποιούνται και που ενθαρρύνονται κατά τη 

διάρκεια και µετά από το πρόγραµµα  

  Χρησιµοποίηση των εργαλείων που επινοούνται και που 

εξετάζονται κατά το πρόγραµµα.    

Μεσοπρόθεσµος   

  Διάδοση του καλού οδηγού 

   Σύνοδοι πληροφοριών και εργασιών µε άλλα όργανα 

προκειµένου να εφαρµοστούν τα εργαλεία που 

αναπτύσσονται από το πρόγραµµα σε άλλους τοµείς. 

 \ Δραστηριότητες σχετικά µε τη χρήση των εργαλείων που 

αναπτύσσονται στο στόχο του προγράµµατος 

 Συµµετοχή νέων οντοτήτων στο πρόγραµµα Fontes 

  . 

Μακροπρόθεσµος   

 Βοήθεια στο να δηµιουργήσει ένα καινούργιο πλαίσιο για 

µεταφορά, διαφάνεια και επίσηµη αναγνώριση των νέων 

περιηγήσεων κατάρτισης εντός της ΕΕ, των νέων 

περιηγήσεων κατάρτισης εντός της ΕΕ,  Help creating a new 

framework for transparency, validation and official 

recognition of the new training itineraries within the EU, 



 

 

318 

bearing in mind the needs of recent member countries. 

 

4.4. - Μεταφορά των αποτελεσµάτων. 

 Η µεταφορά των αποτελεσµάτων είναι ένας από τους σηµαντικότερους στόχους   των 

ευρωπαϊκών προγραµµάτων που αναπτύσσονται από τις διεθνείς συνεργασίες. 

 Τα πρότυπα κατάρτισης και τα υλικά που σχεδιάζονται στο πεδίο των πειραµατικών 

προγραµµάτων Leonardo   είναι χρήσιµα για τους συγκεκριµένους τοµείς και είναι 

υποχρεωµένα να εφαρµοστούν σε διαφορετικές περιοχές και πλαίσια από αυτά όπου 

εξετάστηκαν. Εποµένως, τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα δεν συνδέονται απαραιτήτως µε ένα 

συγκεκριµένο πλαίσιο, µπορούν να ξαναδιπλωθούν σε άλλες περιοχές µε  παρόµοιες ανάγκες 

και τους τελικούς χρήστες.  

Προκειµένου να βελτιωθούν τα προσόντα και η απασχόληση, οι οντότητες στις οποίες 

τα αποτελέσµατα µεταφέρονται πρέπει να είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν τα εργαλεία που 

σχεδιάζονται στα προηγούµενα προγράµµατα. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η υιοθέτηση των 

επιµορφωτικών προγραµµάτων που αναπτύσσονται προηγουµένως απαιτεί  , την επιλογή και 

την προσαρµογή στις ανάγκες του νέου πλαισίου. 

Αυτή η διαδικασία της µεταφοράς των αποτελεσµάτων είναι επίσης χρήσιµη 

προκειµένου να αξιολογηθεί η διάρκεια των αρχικών επιτευχθέντων αποτελεσµάτων. Τα ίδια 

αποτελέσµατα µπορούν να επιτευχθούν, ή αντίθετα, νέα ζητήµατα µπορούν να προκύψουν 

που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρµογή των περιηγήσεων κατάρτισης στα νέα 

πλαίσια.  

Αφ' ενός, η µεταφορά των αποτελεσµάτων είναι µια αποτελεσµατική µέθοδος 

αξιοποίησης, δεδοµένου ότι µετρά το βαθµό στον οποίο το πρότυπο κατάρτισης είναι εφικτό 

και αποδοτικό σε άλλα πλαίσια 
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Η αξιολόγηση των διδακτικών σχεδίων που εξετάζονται από το δίκτυο FONTES είναι 

πολύ θετική. Οι δοκιµές που   και τα εργαλεία που υιοθετούνται έχουν αποδειχθεί 

αποτελεσµατικές για άλλες οµάδες στόχων και σε άλλες περιστάσεις.  

Εντούτοις, τα πρότυπα κατάρτισης και τα διδακτικά υλικά που µεταφέρονται από άλλες 

χώρες πρέπει να µεταφραστούν προηγουµένως, αλλά και να προσαρµοστούν στο κοινωνικό 

και πολιτιστικό υπόβαθρο στόχων, το οποίο µπορεί να συνεπάγεται  συµπληρωµατικό χρόνο 

και  δαπάνες. 

 Οι εντονότερες δραστηριότητες διάδοσης πρέπει να πραγµατοποιηθούν, προκειµένου 

να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή περισσότερων φορέων και να γίνουν αυτά τα πειραµατικά 

προγράµµατα που εξετάζουν την κατάρτιση, τα προσόντα και την πρόσβαση στην 

απασχόληση.  

Κατά συνέπεια, δεν είναι µόνο τα εργαλεία που αναπτύσσονται στο πεδίο FONTES  

σηµαντικά. Λόγω της διαδικασίας αξιοποίησης που πραγµατοποιείται, τα εκπαιδευτικά  

εργαλεία κατάρτισης που δηµιουργούνται προηγουµένως και η εξέταση της διαφορετικής 

σηµασίας του κέρδους των τοµέων (διδακτικό σχέδιο, παιδαγωγικές µέθοδοι, οδηγοί 

εργασίας, κ.λπ.). Η προσαρµογή των υπαρχόντων εργαλείων στους νέους τοµείς της 

εφαρµογής παράγει µια προστιθέµενη αξία. Η προκύπτουσα κατάρτιση είναι ωριµότερη, και 

κατάλληλη για την εφαρµογή µεγάλης κλίµακας. 

Η σηµασία που παρέχεται στα προσόντα θα είναι µεγαλύτερη όταν οι εκπαιδευτικές 

αρχές αναµιγνύονται και παρέχουν την υποστήριξη στα προγράµµατα, και όσον αφορά στο 

περιεχόµενο, τις παιδαγωγικές µεθόδους και τη δυνατότητα απασχόλησης και σχετικά µε την 

επίσηµη αναγνώριση σπουδαιότητας αυτών των σχεδίων κατάρτισης για τις νέες πηγές 

απασχόλησης και τα νέα αναδυόµενα επαγγέλµατα. Η πρόκληση που αντιµετωπίζεται από το 

δίκτυο FONTES, που δηµιουργήθηκε προκειµένου να επικυρωθούν και να διαδοθούν τα 

καλά πρότυπα πρακτικών και η υψηλής ποιότητας επαγγελµατική κατάρτιση στις αγροτικές 

περιοχές, µεταφέρει αυτά τα καλά παραδείγµατα πρακτικών στους αντιπροσώπους των 
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πολιτικών οργάνων, όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση και η αγροτική και κοινοτική 

ανάπτυξη, για να κάνει αυτά τα όργανα των περισσότερων   να τα περιλάβει στα σχέδιά τους. 

 

 Πιθανοί τρόποι να µεταφερθούν τα αποτελέσµατα: 

  Μέσω της συνεργασίας µε άλλες οντότητες σε ίδιο/διαφορετικό έδαφος. 

  . Με τις νέες τεχνολογίες πληροφοριών. 

   Χρησιµοποίηση των παραδοσιακών µεθόδων όπως η κοινωνική διάδοση. 

  Στήριξη των κοινωνικών εταίρων του σχετικού τοµέα 

  Με τη βοήθεια της διάδοσης των αποτελεσµάτων σε άλλες οµάδες και οντότητες. 

 
 . Με την προώθηση των εργαλείων εργασίας που αναπτύσσονται στο στόχο των 

προγραµµάτων. 

  .Με τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών αρχών 

 
. Με τη βοήθεια των επαφών του δικτύου FONTES µε άλλα δίκτυα που χτίζονται ή είναι 

ήδη σε λειτουργία  

 

Με την οργάνωση και τη συµµετοχή στα σεµινάρια, τα φόρουµ συζήτησης, τα 

συνέδρια… κ.λπ., που συνδέονται µε την εκπαίδευση και την κατάρτιση στις αγροτικές 

περιοχές. 

 Με τη βοήθεια ενός σχεδίου για τη διάδοση των αποτελεσµάτων  

 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 

ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  

• Άυξηση της συνειδητοποίησης και εκστρατείες πληροφόρησης που απευθύνονται στις 

οµάδες-στόχους (όπως τα σεµινάρια, οι σύνοδοι εργασίας, οι διασκέψεις στρογγυλής 

τραπέζης κ.λπ.). 

 • Διεθνικά σεµινάρια που απευθύνονται στους κοινωνικούς εταίρους και στις αρχές που 

συνδέονται µε την απασχόληση και την κατάρτιση. 
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 • Συµµετοχή διάφορων φορέων, κοινωνικών εταίρων και αρχών που συνεργάστηκαν στις 

δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν για το στόχο του προγράµµατος.  

• Έκδοση διάφορων πληροφοριακών φυλλάδιων στις γλώσσες των συνεργατών.  

• Διάδοση του προγράµµατος. µέσω ιστοσελίδας  

• Ανταλλαγή των εµπειριών µε άλλες οντότητες, οργανώσεις και κοινωνικούς εταίρους. 

 • Δηµοσίευση των αποτελεσµάτων στο στάδιο επικύρωσης,  χρησιµοποιώντας τα εργαλεία 

που επινοούνται:  

ο Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο. 

 ο Πληροφορίες και κέντρο των µαθαίνοντας πόρων.  

ο Τηλεργασία και πρότυπο πλατφορµών Τηλεκατάρτισης.  

• Πληροφορίες για την πρόοδο του προγράµµατος και αποτελέσµατα που παρέχονται στους 

άµεσους συνεργάτες. 

 •Δηµιουργία και διεύρυνση του δικτύου FONTES, µε την ενθάρρυνση του συνυπολογισµού 

όλων των οργάνων που επιθυµούν να εισαχθπύν  στο δίκτυο. 

• Οι ενέργειες σκόπευαν να επικυρώσουν τις διαδικασίες και τα εργαλεία κατάρτισης που 

δηµιουργήθηκαν στο πεδίο του δικτύου FONTES 
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Αυτό το πρόγραµµα έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Αυτή η δηµοσίευση απεικονίζει τις απόψεις µόνο του συντάκτη, και η Επιτροπή δεν µπορεί 

να θεωρηθεί αρµόδια, για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιλαµβάνονται εδώ 

µέσα.  
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