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Ο Οργανιςμόσ για τθν Οικονομικι Συνεργαςία και Ανάπτυξθ (OΟΣΑ) και θ 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι (ΕΕ), ςτισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυλλογι 
και ερμθνεία των δεδομζνων για τθν καινοτομία (Εγχειρίδιο Όςλο3 ), 
προτείνουν τον ακόλουκο οριςμό: 
 

 Καινοτομία είναι θ παραγωγι ενόσ νζου ι ςθμαντικά βελτιωμζνου 

προϊόντοσ (αγακοφ ι υπθρεςίασ), ι θ εφαρμογι μιασ διαδικαςίασ, ι 
μιασ νζασ μεκόδου μάρκετινγκ, ι μιασ νζασ οργανωςιακισ μεκόδου 
ςτισ επιχειρθςιακζσ πρακτικζσ, τθν οργάνωςθ του εργαςιακοφ 
χϊρου ι τισ εξωτερικζσ ςχζςεισ.  



Σιμερα θ Ε.Ε. αναδεικνφει τθν καινοτομία ωσ βαςικό εργαλείο 
επίτευξθσ των τριϊν βαςικϊν ςτόχων τθσ ΚΑΠ, δθλαδι α) τθν 
μακροχρόνια βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του αγροτικοφ 
τομζα (πρωτογενισ παραγωγι, μεταποίθςθ, διάκεςθ), β) τθν 
προςταςία του αγροτικοφ περιβάλλοντοσ (αειφόροσ ανάπτυξθ) και 
γ) τθν ςτιριξθ τθσ βιωςιμότθτασ των αγροτικϊν περιοχϊν. 
 
 Η χρθματοδότθςθ ζωσ το 2020 γίνεται πάρα πολφ ιςχυρι αφενόσ 
απο το πρόγραμμα πλαίςιο Ορίηοντασ 2020 (ζρευνα και καινοτομία) 
με 4 δισ ευρϊ που αφορά «τθν Επιςιτιςτικι αςφάλεια, τθν βιϊςιμθ 
γεωργία και τθ δαςοκομία, τθ καλάςςια ζρευνα, ςτθ κάλαςςα και 
ςτον τομζα των εςωτερικϊν υδάτων, και βιο-οικονομία» και  
αφετζρου απο τθν Πολιτικι Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020, όπου 
αναδεικνφει ωσ πρϊτθ προτεραιότθτα θ «Προϊκθςθ τθσ 
μεταφοράσ γνϊςεων και τθσ καινοτομίασ ςτθ γεωργία, τθ 
δαςοπονία και τισ αγροτικζσ περιοχζσ».  



Οι πολιτικζσ αυτζσ ζχουν ςχεδιαςτεί με ςκοπό να υλοποιιςουν, τθ 
ςτρατθγικι τθσ Ευρϊπθσ για τθν καινοτομία, που αντιπροςωπεφει 
μία από τισ εμβλθματικζσ πρωτοβουλίεσ τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 
2020». Ειδικότερα το πρόγραμμα «Ορίηοντασ 2020» ζχει ωσ ςτόχο να 
εδραιϊςει τθν ΕΕ ωσ μια θγετικι οικονομία τθσ γνϊςθσ, που να 
παράγει επιςτθμονικι γνϊςθ και καινοτομία ϊςτε να διαςφαλίηει 
τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ Ευρϊπθσ (και του ευρωπαϊκοφ 
αγροτικοφ τομζα) ςε παγκόςμιο επίπεδο. 
 
Στο κετικό αυτό πλαίςιο τίκεται το ερϊτθμα, του κατά πόςον ο 
ελλθνικόσ αγροτικόσ τομζασ μπορεί να επωφελθκεί ουςιαςτικά.  

http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm


H αναςκόπθςθ τθσ διαδικαςίασ ενςωμάτωςθσ καινοτομιϊν ςτον 
ελλθνικό αγροτικό τομζα, που λειτουργθςε τα τελευταια 35 χρόνια 
ςτο κακεςτϊσ τθσ ΚΑΠ , μπορεί να μασ δϊςει πλοφςια διδάγματα. 
 
Στθν πρϊτθ περίοδο, όταν θ Κ.Α.Π. ςτόχευε ακόμθ, ςτθν αφξθςθ 
τθσ παραγωγικότθτασ (αφξθςθ αποδόςεων), το κφριο εργαλείο που 
χρθςιμοποιικθκε για τον εκςυγχρονιςμό τθσ ελλθνικισ γεωργίασ  
ιταν, απο τισ διαρκρωτικζσ πολιτικζσ, το μζτρο των ςχεδίων 
βελτίωςθσ.  
Απο ςχετικι μελζτθ που είχε πραγματοποιθςει τθν περίοδο εκείνθ 
το εργαςτιρίο μασ, ςτο Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, ςχετικά 
με τθν εφαρμογι του κανονιςμοφ 2328/91 φαίνεται ότι ςτόχοσ των 
εκμεταλλεφςεων ιταν θ αφξθςθ των ειςπράξεων απο επιδοτιςεισ 
είτε μζςω βελτίωςθσ των φυςικϊν αποδόςεων (οι περιςςότερεσ 
ενιςχφςεισ καταβάλλονταν ανα κιλό παραγόμενθσ ποςότθτασ) είτε 
με αλλαγι τθσ παραγωγικισ κατεφκυνςθσ (προσ καλλιζργειεσ ι 
εκτροφζσ που απολάμβαναν υψθλζσ επιδοτιςεισ).  



Ωσ μζςω επίτευξθσ των ςτόχων αυτϊν, οι εκμεταλλεφςεισ 
χρθςιμοποιοφςαν κυρίωσ τισ επενδφςεισ ςε γεωργικά μθχανιματα 
(ελκυςτιρεσ/ μθχανιματα ςυγκομιδισ) και αρδευτικά 
ζργα/μθχανιματα, αφοφ οι κατθγορίεσ αυτζσ αντιπροςϊπευαν 
περίπου το 60% των ςυνολικϊν επενδφςεων. Μάλιςτα το 
μεγαλφτερο ποςοςτό των ςυγκεκριμζνων επενδφςεων αφοροφςαν 
ειςαγόμενουσ ςυντελεςτζσ παραγωγισ.  
 
Τθν περίοδο εκείνθ υπιρξε και μια αντίςτοιχθ τάςθ υποκατάςταςθσ 
ειςροϊν ελλθνικισ τεχνολογίασ, κυρίωσ ςτουσ ςπόρουσ,  με 
ειςαγόμενουσ υψθλότερων αποδόςεων (βαμβάκι, αραβόςιτοσ). 



Στθν ςυνζχεια, όταν θ ΚΑΠ προχϊρθςε ςτθν ςταδιακι αποςφνδεςθ 
των επιδοτιςεων απο το φψοσ τθσ  παραγωγισ,  
 με τθ μεταρρφκμιςθ MacSharry (αντιςτακμιςτικζσ πλθρωμζσ ανά 
εκτάριο ι ανά κεφαλι ηϊου) και  
 τθν εφαρμογι τθσ Agenda 2000 (άμεςεσ ενιςχφςεισ και ειςαγωγι 
του 2ου Πυλϊνα τθσ ΚΑΠ που περιλαμβάνει μζτρα πολιτικισ για τθν 
Ανάπτυξθ τθσ Υπαίκρου, αυξάνονται τα κοινωνικο-διαρκρωτικά, και 
περιβαλλοντικά ςυνοδευτικά μζτρα και τζλοσ αυξάνεται περαιτζρω 
ο προςανατολιςμόσ προσ τθν αγορά).  
 
Σ'αυτι τθν χρονικι περίοδο μζχρι και ςιμερα κα μποροφςαμε να 
απαρικμιςουμε οριςμζνεσ, οργανωςιακοφ κυρίωσ χαρακτιρα 
καινοτομίεσ που ενςωματϊκθκαν ςτον αγροτικό τομζα τθσ χϊρασ 
και προιλκαν απο τθν εφαρμογι ςχετικϊν κοινοτικϊν κανονιςμϊν, 
όπωσ θ βιολογικι γεωργία και κτθνοτροφία (που επίςθσ μπορεί να 
κεωρθκεί ςτθν αρχικι περίοδο εφαρμογισ τθσ και ωσ καινοτομία 
ςτθν παραγωγικι διαδικαςία).  



θμαντικζσ ανάλογεσ οργανωςιακζσ καινοτομίεσ εκπορεφκθκαν 
μετά τθν Ίδρυςθ του ΟΠΕΓΕΠ (Agrocert), όπωσ ο ςχεδιαςμόσ και θ 
εφαρμογι του ςυςτιματοσ ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθσ ςτθ γεωργικι 
παραγωγι, θ οποία ζχει εγκακιδρυκεί πλζον ωσ ςθμαντικι 
φιλοπεριβαλλοντικι μζκοδο παραγωγισ. Η χριςθ του προςζκεςε 
ςθμαντικό ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα, κυρίωσ ςτθν καλλιζργεια τθσ 
ροδακινιάσ.  
Η λειτουργία του ΟΠΕΓΕΠ επζτρεψε ακόμθ, μζςω τθσ πιςτοποίθςθσ, 
τθν ειςαγωγι καινοφργιων (φιλοπεριβαλλοντικϊν) παραγωγικϊν 
ςυςτθμάτων, εφαρμόηοντασ κοινοτικοφσ κανονιςμοφσ όπωσ οι 
ειδικζσ κτθνοτροφικζσ εκτροφζσ (π.χ. θ ορνικοτροφία ελευκζρασ 
βοςκισ κλπ), κακϊσ και τθν δθμιουργία εκνικϊν ςθμάτων ποιότθτασ 
(ςφςτθμα Διαχείριςθσ για τθ Διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ προϊόντων 
ιχκυοκαλλιζργειασ).  

Η πιςτοποίθςθ των Π.Ο.Π. επζτρεψε επίςθσ τθν εφαρμογι 
αντίςτοιχϊν κοινοτικϊν κανονιςμϊν, που μποροφν να κεωρθκοφν 
ςτθν ουςία τθσ ςφλλθψθσ τθσ ιδζασ, ωσ καινοτομία Marketing, των 
αγροτικϊν προϊόντων.   



Η φιλοπεριβαλλοντικι πολιτικι τθσ ΚΑΠ, ϊκθςε και ςτθν δθμιουργία 
αρκετϊν καινοτομιϊν κυρίωσ ςτθν επεξεργαςία αποβλιτων ι 
υποπροϊόντων τθσ μεταποίθςθσ γεωργικϊν προϊόντων (καινοτομία 
ςτθν παραγωγικι διαδικαςία). Αρκετά ζργα που χρθματοδότθςε το 
Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ Βιομθχανικισ Ζρευνασ και Τεχνολογίασ 
(ΠΑΒΕΤ), αφοροφν τθν επεξεργαςία αποβλιτων ελαιοτριβείων ι των 
υπολλειμάτων τθσ μεταποίθςθσ για χριςθ ςτθν βιομθχανία 
καλλυντικϊν.  
 
Η ίδια θ "προςζγγιςθ" Leader απετζλεςε οργανωτικι καινοτομία, θ 
οποία ςτθριηόταν ςτθν ολοκλθρωμζνθ και ςυμμετοχικι προςζγγιςθ 
ςε τοπικό επίπεδο, θ εφαρμογι τθσ οποίασ ζδωςε  διάφορα 
αποτελζςματα ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ. 
Κατά τθν πολφ πρόςφατθ περίοδο παρατθροφνται κυρίωσ 
καινοτομίεσ Marketing, με τθν επαναχρθςιμοποίθςθ ςπόρων 
τοπικϊν ποικιλιϊν (retro innovation), αλλά τθν ειςαγωγι παραγωγισ 
super foods.  



Η χαμθλι ενςωμάτωςθ καινοτομίασ, κυρίωσ όςον αφορά τθν 
"καινοτομία προϊόντοσ" και τθν "καινοτομία ςτθν παραγωγικι 
διαδικαςία" παρατθρείται παρά το γεγονόσ ότι υπάρχει υψθλό 
ερευνθτικό δυναμικό ςτθ χϊρα (Πανεπιςτθμιακά και Ερευνθτικά 
Ιδρφματα).  
 
Όπωσ περιγράφεται ςτθν SWOT του Προγράμματοσ Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ 2014-2020: 
 
1. Ένα από τα ςθμαντικότερα διαρκρωτικά προβλιματα του 
ελλθνικοφ αγροτικοφ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ, είναι θ 
απουςία μίασ κρίςιμθσ μάηασ επιχειριςεων ικανοφ μεγζκουσ, που να 
μποροφν να επενδφςουν ςτθν καινοτομία, ςτθν ζρευνα και τθν 
τεχνολογία για τθν παραγωγι προϊόντων και υπθρεςιϊν υψθλισ 
προςτικζμενθσ αξίασ, αλλά και το πολφ μικρό μζγεκοσ των 
επιχειριςεων.  
 
.  



2. Αναφορικά με το ηιτθμα των δικτυϊςεων, ςφμφωνα με ζρευνεσ 
τθσ ΓΓΕΤΚ (2014), οι εταιρείεσ του τομζα των τροφίμων αναπτφςςουν 
ποικίλεσ και δυναμικζσ ςυνεργατικζσ δράςεισ με πολλζσ ομάδεσ από 
τον ελλθνικό και διεκνι ακαδθμαϊκό και ερευνθτικό χϊρο, ενϊ δεν 
παρατθρείται κάτι παρόμοιο με τισ αγροτικζσ εκμεταλλεφςεισ.  
 
3. Όπωσ αναγνωρίηεται και ςτο Σφμφωνο Εταιρικισ Σχζςθσ (ΣΕΣ), 
εκτόσ από το πρόβλθμα των διακζςιμων πόρων για τθν προϊκθςθ 
τθσ Έρευνασ Καινοτομίασ και Τεχνολογίασ, παρατθρείται επίςθσ 
απουςία διαςφνδεςθσ των αναγκϊν του τομζα με τθν παραγόμενθ, 
από τα ερευνθτικά Ινςτιτοφτα και τουσ λοιποφσ φορείσ, ζρευνα.  
 
4. Στα Σχζδια Περιφερειακισ Στρατθγικισ Έξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (3) 
οι δράςεισ για καινοτομία και μεταφορά γνϊςθσ αφοροφν τόςο ςτον 
πυρινα τθσ αγροτικισ παραγωγισ, όςο και ςτθ ςχζςθ αγροτικισ 
παραγωγισ-περιβάλλοντοσ και αγροτικισ παραγωγισ-κλιματικισ 
αλλαγισ.  



Η ζξυπνθ εξειδίκευςθ είναι µία µεκοδολογία αναπτυξιακοφ ςχεδιαςµοφ 
ςε περιφερειακό επίπεδο που αξιολογεί ζνα ευρφ φάςµα δεδοµζνων 
για να καταλιξει ςυναινετικά ςε λίγεσ προτεραιότθτεσ που κα τφχουν 
ςθµαντικισ ςτιριξθσ. 
 

Ζχουν εκπονθκεί 13 χζδια Περιφερειακισ τρατθγικισ Έξυπνθσ 
Εξειδίκευςθσ (3) ι RIS3 (ζνα ανά Περιφζρεια) τα οποία, μζςω και 
τοπικϊν διαβουλεφςεων, ζχουν κακορίςει τουσ ςτόχουσ, τισ 
προτεραιότθτεσ και το ςχζδιο δράςθσ για τθν ζρευνα και καινοτομία ςε 
περιφερειακό επίπεδο. 
 

Ειναι χαρακτθριςτικό ότι ςχεδόν ςε όλεσ τισ Περιφερειεσ τθσ, ο 
αγροδιατροφικόσ τομζασ, με βάςθ τον δυναμιςμό και τον εξωςτρεφι 
του χαρακτιρα, αξιολογείται ωσ πρϊτθσ προτεραιότθτασ για τθν 
εφαρμογι δράςεων καινοτομίασ, ενϊ ζχουν εξειδικευκεί και οι 
προτεραιότθτεσ των ενιςχυόμενων κλάδων. Οι προτεραιότθτεσ αυτζσ 
κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν πορεία κατά τθν εφαρμογι του Ορίηοντα 
2020, του ΕΣΠΑ, αλλά και του μζτρου "Συνεργαςία" του Π.Α.Α. 2014-
2020. 



Σθμαντικό ςτοιχείο ςτθν δυςμενι αυτι κατάςταςθ, όςον αφορά τθν 
ενςωμάτωςθ καινοτομίασ ςτον αγροτικό τομζα, είναι θ ζλλειψθ 
οργανωμζνου (πανελλινιασ κλίμακασ) δικτφου ςυμβουλϊν, που κα 
μποροφςε αφενόσ να μεταδϊςει τθν γνϊςθ και να ςυμβάλλει ςτθν 
εφαρμογι καινοτομικϊν προϊόντων/υπθρεςιϊν που παράγονται 
απο τα ελλθνικά Πανεπιςτθμιακά και Ερευνθτικά Ιδρφματα, άλλα 
και να λειτουργιςει ωσ δίκτυο ανάδραςθσ των αναγκϊν του Τομζα 
προσ τουσ ερευνθτζσ.   
 
Για τον λόγο αυτό ςτο μζτρο "Συνεργαςία" του ΠΑΑ 2014-2020 
(Μζτρο 16) προβλζπεται θ χριςθ του διαμεςολαβθτι καινοτομίασ 
(Innovation Broker) για τθ διευκόλυνςθ τθσ εξεφρεςθσ εταίρων, με 
ςκοπό τθν ανάπτυξθ των μορφϊν ςυνεργαςίασ αλλά και για τθν 
εκπόνθςθ του επιχειρθματικοφ τουσ ςχεδίου (project).  



Το πρόγραμμα "Συνεργαςία« (ΠΑΑ 2014-2020) προβλζπει τθν 
χρθματοδότθςθ δράςεων ςυνολικοφ φψουσ 97 εκατομμυρίων ευρϊ 
κοινοτικισ ςυμμετοχισ, με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ ζναρξθσ και 
λειτουργίασ νζασ ςυνεργαςίασ μεταξφ, τουλάχιςτον δφο φορζων 
προερχόμενων: α) από τθν παραγωγικι δραςτθριότθτα (γεωργία και 
κτθνοτροφία) και β) από τθν επιςτθμονικι και ερευνθτικι κοινότθτα 
ι άλλουσ φορείσ που αςχολοφνται με τον αγροτικό τομζα και τον 
τομζα των τροφίμων με ςτόχο τον περιοριςμό ι και επίλυςθ 
υφιςτάμενων προβλθμάτων, που εντοπίηονται κυρίωσ ςτο αγρο-
διατροφικό ςφςτθμα και ςτο περιβάλλον μζςα ςτο οποίο λειτουργεί, 
αναπτφςςοντασ και εφαρμόηοντασ  καινοτόμουσ μεκόδουσ. 
 
Ανάλογθ δράςθ προβλζπεται για το μετριαςμό τθσ κλιματικισ 
αλλαγισ και κοινϊν προςεγγίςεων ςε περιβαλλοντικά ζργα και 
αναπτυςςόμενεσ περιβαλλοντικζσ πρακτικζσ, κακϊσ και για τθν 
δθμιουργία και τθν ανάπτυξθ των βραχζων αλυςίδων εφοδιαςμοφ 
και των τοπικϊν αγορϊν. 



Η καινοτομία ςτο μζτρο "Συνεργαςία" παράγεται μζςω δια-
δραςτικισ προςζγγιςθσ, ανάμεςα ςτον χριςτθ επιχείρθςθ/εισ και 
τθν ερευνθτικι ομάδα, που κα δθμιουργιςουν μεταξφ τουσ 
επιχειρθςιακι ομάδα τθσ Ευρωπαϊκισ φμπραξθσ Καινοτομίασ 
(Ε..Κ.), με προςφορά λφςεων που είναι προςαρμοςμζνεσ ςε 
ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ, άμεςα εφαρμόςιμεσ (επιτάχυνςθ τθσ 
ειςαγωγισ, τθσ διάδοςθσ μζςω τθσ Ε.Σ.Κ. και αποδοχισ των νζων 
ιδεϊν και λφςεων) και προζρχεται από μια προςζγγιςθ από κάτω 
προσ τα πάνω (δθλαδι προκφπτει απο τισ ανάγκεσ του 
παραγωγοφ). 
 
Συνεπϊσ θ παραγωγικι επιχείρθςθ (ι ομάδα επιχειριςεων) 
προςδιορίηει, ςε ςυνεργαςία με τον διαμεςολαβθτι καινοτομίασ, 
τισ ανάγκεσ τθσ, που αναλαμβάνει θ ερευνθτικι ομάδα να 
επιλφςει.  



 

 
Η εφαρμογι του μζτρου αναμζνεται μετά τθν ζκδοςθ των 
εφαρμοςτικϊν αποφάςεων. 

Α ΕΤΧΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΧΗ Α 
 


