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Συλλογικές προσπάθειες από κτηνοτρόφους
Τοποθεσία:
Causses and
Cevennes, Γαλλία

Σύστημα ΥΦΑ : Όλα τα
είδη συστημάτων και
κυρίως στην ποιμενική
κτηνοτροφία.

κλίμακα
εφαρμογής: Σε όλη
τη Γαλλία

Κλειδί της επιτυχίας:
διαδικασίες βασισμένες σε
εκ των κάτω προσέγγιση και
συναποφασισμένες με τους
τοπικούς φορείς.

Περίοδος εφαρμογής: Ανάλογα με το έργο.

Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Συλλογική προσπάθεια των κτηνοτρόφων να
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις
ανάγκες που έχουν αναγνωριστεί από τους
ίδιους: (α) ανάγκη βελτίωσης των προϊόντων
τους, (β) επιθυμία βελτίωσης των πρακτικών
τους, (γ) επιθυμία δημιουργίας κοινωνικών
δεσμών και προστιθέμενης αξία στις μονάδες
τους, (δ) ανάγκη αναγνώρισης των πρακτικών
που εφαρμόζουν.
Σε όλες τις περιπτώσεις διαπιστώνονται
δυσκολίες και εμπόδια αλλά η αξιολόγηση
είναι συχνά η ίδια: η συλλογική εργασία
επιτρέπει την ολοκλήρωση έργων που ένας
κτηνοτρόφος δεν μπορεί να κάνει μόνος του.

παραγωγής (Σήμα Ποιότητας και Προέλευσης)
και εμπορικές επωνυμίες.
- Βελτίωση προϊόντος: απευθείας διανομή με
καταστήματα εντός του αγροκτήματος,
Agrilocal (μηχανισμός υποστήριξης δράσεων
κτηνοτροφίας).

- Οργάνωση του τομέα: τοπικά σφαγεία,
διανομή ξυλείας βελανιδιάς και καστανιάς σε
συγκεκριμένες περιοχές.
- Βελτιωμένες γεωργικές πρακτικές: η
Επιχειρησιακή Ομάδα ROBUSTAGNO, Ομάδες
Οικονομικού
και
Περιβαλλοντικού
Ενδιαφέροντος.
Οι συλλογικές προσπάθειες των κτηνοτρόφων
έχουν μετατραπεί σε τάσεις στη Γαλλία εδώ και
πολλά χρόνια:
- Ποιότητα προϊόντος: Επίσημες ονομασίες που
ταυτοποιούν την ποιότητα, τον τόπο
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Τι επιτυγχάνουν για την γεωργία ΥΦΑ οι Συλλογικές προσπάθειες των
κτηνοτρόφων;
 Συλλογικές προσπάθειες οργάνωσης των κτηνοτρόφων αποτυπώνονται στην περιοχή εδώ και
σχεδόν 100 χρόνια (όπως η προσπάθεια αναγνώρισης του ροκφόρ ως ΠΟΠ τυρί) ενώ ορισμένες
είναι πολύ πρόσφατες (όπως οι Ομάδες Οικονομικού και Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος).
 Έχουν αναγνωριστεί 2 προϊόντα ως ΠΓΕ, 2 ως ΠΟΠ, 1 έχει ένδειξη ποιότητας με Κόκκινη Ετικέτα και
2 έχουν εμπορικές επωνυμίες.
 Συλλογική απευθείας διανομή: εξειδικευμένα σημεία πώλησης μικρών παραγωγών (Boutiques
Paysannes), καταστήματα εντός του αγροκτήματος
(Bienvenue à la Ferme), και το Agrilocal.
 Συλλογικές προσπάθειες οργάνωσης του τομέα:
οργάνωση και λειτουργία σφαγείου υπό τον έλεγχο των
κτηνοτρόφων στις πόλεις Die και Guillestre.
 Συλλογικές προσπάθειες που σχετίζονται με πρακτικές:
επιχειρησιακή ομάδα Robustagno, Ομάδες Οικονομικού
και Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος (22 στους 4
Νομούς).

Επιτεύγματα:
 Ενεργοποίηση
και
κινητοποίηση
κτηνοτρόφων για δημιουργία συνεταιρισμού.
 Υποστήριξη
του
συνεταιρισμού
από
κατάλληλες και ικανές δομές και ανθρώπινο
δυναμικό.

 Δημόσια
πολιτική
υποστήριξη.

και

οικονομική

Σημαντικά Ζητήματα
Η συνεταιριστική οργάνωση είναι σημαντική καινοτομία και δημιουργεί διαπραγματευτική ικανότητα στους
παραγωγούς. Είναι μεταφέρσιμη ως καινοτομία με την προϋπόθεση ύπαρξης κατάλληλου νομικού
πλαισίου.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι απαιτούν την υποστήριξη από εξειδικευμένους
συμβούλους. Παρόλα αυτά, ορισμένες συνεργασίες προϋποθέτουν για την επιτυχία τους ρυθμιστικές και
κοινωνικές παρεμβάσεις. Ένας συνεταιρισμός πρέπει να βρίσκεται σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και
κοινότητες καθώς και με την κοινωνία των πολιτών. Η συνεργασία των κτηνοτρόφων μπορεί να συμβάλει
στη διατήρηση του αγρο-οικολογικού προφίλ της περιοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου (ΕΑΧ)
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
e-mail: rurlab@uth.gr, τηλ .: + 302421074463
Γούσιος Δημήτρης, συντονιστής έργου της HNV-Link, e-mail: goussios@uth.gr
www.uth.gr
HNV-Link_LA Thessaly
Το παρόν έγγραφο αποτελεί τμήμα του σχεδίου HNV-Link και έχει εκδοθεί με την χρηματική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Έρευνα και Καινοτομία HORIZON2020 βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ.
6963911. Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου είναι αποκλειστικά ευθύνη του Application des Sciences de l‘Action (AScA)
Γαλλία, εταίρου του Δικτύου HNV-Link και δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τη θέση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των δομών διαχείρισης του Προγράμματος.
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