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Περίληψη

 καλλιέργεια ελιάς θα μπορούσε να αποτελεί
πρότυπο αειφόρου χρήσης γης για την περιοχή
της Μεσογείου, καθώς αφενός παράγει ένα

υψηλής διατροφικής αξίας προϊόν και αφετέρου
βοηθά στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών σε
απομονωμένες περιοχές.

Όμως η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) οδηγεί
αυτόν τον τομέα στον κατήφορο. Σχεδόν το σύνολο
του προϋπολογισμού του καθεστώτος της ΚΑΠ για
την ελιά (περίπου 2.250 εκατομμύρια €) καταλήγει σε
επιδοτήσεις παραγωγής. Αυτές οι επιδοτήσεις
ενθαρρύνουν τους αγρότες να εντείνουν την
παραγωγή και βέβαια την άρδευση, ενώ παράλληλα
περιθωριοποιούν τη χρήση συστημάτων χαμηλών
εισροών.

Η εντατική καλλιέργεια ελιάς αποτελεί την
κύρια αιτία για ένα από τα σημαντικότερα
περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΕΕ
στις μέρες μας: την εκτεταμένη διάβρωση του
εδάφους και την ερημοποίηση στην Ισπανία, την
Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Η επέκταση
των αρδευόμενων εκμεταλλεύσεων αυξάνει την
υπερεκμετάλλευση των υδάτινων πόρων οι οποίοι
έχουν ήδη φθάσει στο όριο της εξάντλησης από
άλλους τομείς της αγροτικής παραγωγής.

Από την άλλη πλευρά, η καλλιέργεια ελιάς με
χαμηλές εισροές δημιουργεί ποικιλομορφία στο τοπίο
και τους οικοτόπους σε πολλές ορεινές περιοχές. Οι
επιδοτήσεις όμως της ΚΑΠ βαραίνουν περισσότερο
από τα πλεονεκτήματα των παραδοσιακών τρόπων
καλλιέργειας. Οι αγρότες που συντηρούν
καλλιέργειες χαμηλών εισροών αντιμετωπίζουν
πλέον το δίλημμα μεταξύ της εντατικοποίησης και της
εγκατάλειψης, και οι δύο όμως επιλογές οδηγούν σε
απώλεια των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών αξιών που
μπορεί να έχουν οι ελαιώνες.

Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν
καταβάλει πολύ μικρή προσπάθεια για την εφαρμογή
των περιβαλλοντικών μέτρων της ΚΑΠ στην
καλλιέργεια ελιάς, παρά τη σημαντική δυνατότητα
που αυτά διαθέτουν να συμβάλουν στη μείωση των
επιπτώσεων και την αύξηση της περιβαλλοντικής
ωφέλειας αυτής της χρήσης γης.

Οι επιπτώσεις της ισχύουσας πολιτικής δεν
περιορίζονται όμως μόνο στο περιβάλλον: μετά από
χρόνια επιδοτήσεων παραγωγής, εντατικοποίηση και
επέκταση, οι παραγωγοί πλέον αντιμετωπίζουν
πλεονάσματα ελαιόλαδου στην αγορά και πτώση των
τιμών.

Επιπλέον, το καθεστώς της ΚΑΠ μαστίζεται
από εκτεταμένη απάτη: οι επιδοτήσεις στην

παραγωγή ελιάς είναι δύσκολο να ελεγχθούν και τα
κράτη μέλη δεν έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν
τις αποτελεσματικές βάσεις δεδομένων που απαιτούν
οι Κανονισμοί της ΕΕ από τη δεκαετία του 1970.
Αυτή η κατάσταση έχει γίνει αντικείμενο έντονης
κριτικής από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Δικαστήριο και
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το 1997, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχείρησε
να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα με την
αναθεώρηση του καθεστώτος για την ελιά.  Τα κράτη
μέλη μπορούσαν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο
συστήματα στήριξης: επιδότηση ανά δένδρο (που
τότε εφαρμοζόταν για τους μικρούς παραγωγούς) ή
επιδότηση με βάση την παραγωγή (που τότε ίσχυε
για τους μεγάλους παραγωγούς).1

Το Συμβούλιο των Υπουργών αποφάσισε
υπέρ της επιδότησης της παραγωγής, μέτρο το
οποίο προστάτευε το εισόδημα των μεγάλων
παραγωγών με τις εντατικές εκμεταλλεύσεις. Όμως η
αλλαγή από επιδότηση ανά δένδρο σε επιδότηση
παραγωγής είχε ως αποτέλεσμα σημαντική απώλεια
εισοδήματος για τους μικρούς παραγωγούς, οι οποίοι
ασκούσαν γεωργικές μεθόδους χαμηλών εισροών, με
αποτέλεσμα την περαιτέρω περιθωριοποίηση αυτών
των συστημάτων.

 Αυτό το «ενδιάμεσο» καθεστώς προβλεπόταν
να διαρκέσει μέχρι τον Νοέμβριο του 20012, οπότε
και θα έμπαινε σε εφαρμογή μια πιο ουσιαστική
αναθεώρηση. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
προτείνει το «πάγωμα» της απόφασης για αναθεώ-
ρηση και η μετακύλιση της υπάρχουσας επιδότησης
παραγωγής μέχρι το 2003, με το επιχείρημα πως οι
βάσεις δεδομένων για την ελιά δεν έχουν ακόμα
ολοκληρωθεί3. H εφαρμογή του νέου καθεστώτος
μπορεί  να καθυστερήσει για πολλά ακόμα χρόνια.

Είναι ξεκάθαρο πως η παρούσα κατάσταση
δεν είναι βιώσιμη από περιβαλλοντική, κοινωνικο-
οικονομική ή διοικητική πλευρά. Αν το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών
συμφωνήσουν με την πρόταση της Επιτροπής, τα
προβλήματα της εντατικοποίησης, επέκτασης,
περιθωριοποίησης και απάτης θα συνεχιστούν για
τουλάχιστον δύο ακόμα χρόνια, με κόστος για τον
φορολογούμενο και το περιβάλλον.

Το WWF και το Birdlife International καλούν
την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις
απαιτήσεις την Συνθήκης του Άμστερνταμ ως προς
                                                     
1 COM(97) 57 τελικό, της 12ης Φεβρουαρίου 1997
2 Κανονισμός 1638/1998
3 COM(2000) 855 τελικό, της 21ης Δεκεμβρίου 2000
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την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πολιτικών και
την αειφορία4, λαμβάνοντας τώρα μια ξεκάθαρη
απόφαση για την εκ βάθρων αναθεώρηση του
καθεστώτος για την ελιά, η οποία να εφαρμοστεί από
το 2003.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
Υπουργών θα πρέπει να απορρίψουν την πρόταση
της Επιτροπής για νέα αναβολή της αναθεώρησης.

•  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να
παρουσιάσει νέα πρόταση, η οποία θα
ενσωματώνει δεσμεύσεις από τα κράτη
μέλη για αντικατάσταση, από το 2003,
των επιδοτήσεων παραγωγής με την κατ'
αποκοπή στρεμματική ενίσχυση, άσχετη
με την παραγωγή ή την απόδοση, ώστε
να αφαιρεθεί το κίνητρο για
εντατικοποίηση και να αυξηθεί η στήριξη
των εκμεταλλεύσεων χαμηλών εισροών.

•  Η νέα πρόταση θα πρέπει να
επιβεβαιώνει τη δέσμευση πως οι
εκμεταλλεύσεις που δημιουργήθηκαν μετά
το 1998 δεν θα δικαιούνται οικονομική
επιδότηση από την ΚΑΠ, όπως
προβλέπεται και από τον Κανονισμό
1638/1998, ώστε να τεθεί υπό έλεγχο η
«κερδοσκοπική» επέκταση της
ελαιοκομίας.

•  Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές θα
πρέπει να απαιτήσουν από τους
ελαιοπαραγωγούς που λαμβάνουν
επιδότηση από την ΚΑΠ να
συμμορφωθούν με τους τοπικούς κώδικες
ορθής αγροτικής πρακτικής, οι οποίοι θα
ενσωματώνουν βασικές αρχές
περιβαλλοντικής προστασίας στο πλαίσιο
του άρθρου 3 του Κανονισμού 1259/1999.

•  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη
μέλη θα πρέπει να διαθέσουν σημαντικά
αυξημένους πόρους για
αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα, ώστε
να αντιμετωπιστούν στο σύνολό τους τα
περιβαλλοντικά ζητήματα που
επηρεάζουν τον κλάδο της ελαιοκομίας σε
κάθε περιοχή.

•  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
χρησιμοποιήσουν τα Προγράμματα
Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να
εφαρμόσουν στρατηγικές για τη
βιωσιμότητα της καλλιέργειας ελιάς,
συμπεριλαμβανόμένων και μέτρων που
προωθούν βελτιωμένες καλλιεργητικές
πρακτικές, μέσω συνεταιρισμών

                                                     
4 Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 6 της Συνθήκης του Άμστερνταμ,
όλες οι πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να προωθούν σε όλους τους
τομείς την ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης και της
προστασίας του περιβάλλοντος.

παραγωγών, συμβουλευτικών
υπηρεσιών, κατάρτισης και
εξειδικευμένων χορηγιών.

•  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία
με τις εθνικές αγροτικές και περιβαλ-
λοντικές αρχές, θα πρέπει μέχρι το 2003
να έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο
Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών, το
οποίο θα συμπεριλαμβάνει δεδομένα που
επιτρέπουν την αποτελεσματική αντιμετώ-
πιση και παρακολούθηση των περιβαλ-
λοντικών μέτρων.

Το WWF και το Birdlife International
υποστηρίζουν πως αυτές οι πολιτικές προτάσεις, αν
υλοποιηθούν αποτελεσματικά, θα καθιστούσαν
εφικτή την περιβαλλοντική και οικονομική
βιωσιμότητα της καλλιέργειας ελιάς στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Τα οφέλη περιλαμβάνουν:

•  Σημαντική μείωση της υποβάθμισης των
φυσικών πόρων, που προκαλείται από
την εντατική καλλιέργεια ελιάς.

•  Βελτιωμένη βιωσιμότητα των συστημάτων
και εκμεταλλεύσεων παραγωγής χαμηλών
εισροών σε περιοχές που
χαρακτηρίζονται «οριακές» λόγω της
γεωγραφικής τους θέσης, και
ενδυνάμωση της αξίας τους για την
προστασία της φύσης.

•  Αύξηση της απασχόλησης σε
περιβαλλοντικά φιλικές δραστηριότητες
και καλλιεργητικές πρακτικές στον κλάδο.

•  Αποτελεσματικό έλεγχο των οικονομικών
ατασθαλιών και της επέκτασης των
ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων

1. Η σημασία και
ποικιλότητα της
ελαιοκομίας στην ΕΕ
καλλιέργεια της ελιάς είναι μια πολύ σημαντική
χρήση γης στην περιοχή της Μεσογείου, με
σοβαρές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και

οικονομικές προεκτάσεις. Παρά το γεγονός πως η
ελιά είναι κοινή στη βόρειο Αφρική και τη Μέση
Ανατολή, και καλλιεργείται και σε τόπους όπως η
Καλιφόρνια, η Αυστραλία και η Αργεντινή, οι κύριες
ελαιοπαραγωγοί περιοχές βρίσκονται στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η
Πορτογαλία κυριαρχούν στην παγκόσμια αγορά
ελιάς, με το 80% της παγκόσμιας παραγωγής
ελαιόλαδου να προέρχεται από μια συνολική έκταση
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ελαιοκαλλιέργειας περίπου πενήντα εκατομμυρίων
στρεμμάτων. Δύο ισπανικές επαρχίες (η Χαέν και η
Κόρδοβα) φιλοξενούν το 40% της παγκόσμιας
παραγωγής.

Η καλλιέργεια ελιάς στην ΕΕ είναι κάθε άλλο
παρά ομοιογενής. Παρατηρούνται σημαντικές διαφο-
ρές μεταξύ ελαιοπαραγωγών περιοχών και μεταξύ
εκμεταλλεύσεων, από πολύ μικρές (μικρότερες από 5
στρέμματα) μέχρι πολύ μεγάλες (μεγαλύτερες από
5000 στρέμματα) και από παραδοσιακούς, χαμηλών
εισροών ελαιώνες σε εντατικές και εκτεταμένης
εκμηχάνισης καλλιέργειες.

Τα ελαιόδενδρα ποικίλουν από αιωνόβια,
μεγάλης συγκόμωσης άτομα – που προέρχονται από
μπολιασμένες άγριες ελιές και διατηρούνται με
κλαδέματα για περισσότερα από 500 χρόνια – έως
σύγχρονες ποικιλίες-νάνους φυτεμένες σε πυκνές
σειρές, που ξεριζώνονται και ξαναφυτεύονται ανά 25
χρόνια. Οι πυκνότητες επίσης ποικίλουν ξεκινώντας
από 4 –5 δέντρα ανά στρέμμα σε κάποιους παλαιούς
ελαιώνες και φτάνοντας σε περισσότερα από 30 – 40
δέντρα ανά στρέμμα στις πιο εντατικές
εκμεταλλεύσεις.

Σε ολόκληρη την ΕΕ οι εκμεταλλεύσεις ελιάς
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις ευρείς
τύπους (EFNCP 2000):

α) Παραδοσιακές καλλιέργειες χαμηλών
εισροών και σκόρπια δένδρα. Συνήθως
πρόκειται για αιωνόβια δέντρα φυτεμένα σε
αναβαθμίδες. Η διαχείρισή τους
περιλαμβάνει την εισροή λίγων ή καθόλου
χημικών, αλλά απαιτούν σημαντική
εργασία.5

Λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους
και των καλλιεργητικών μεθόδων, αυτές οι
καλλιέργειες δυνητικά έχουν την
μεγαλύτερη φυσική αξία (βιοποικιλότητας
και τοπίου) και την πλέον θετική
περιβαλλοντική ωφέλεια, όπως ο έλεγχος
της διάβρωσης σε  ορεινές περιοχές. Με
καθαρά οικονομικούς όρους είναι όμως και
οι λιγότερο βιώσιμες, άρα και οι πλέον
επιρρεπείς σε εγκατάλειψη. Η ειρωνεία
είναι πως αυτές οι καλλιέργειες τυγχάνουν
της μικρότερης στήριξης από ενισχύσεις
μέσω ΚΑΠ, εξαιτίας της πολύ χαμηλής τους
απόδοσης και της τάσης τους να παράγουν
καρπό κάθε δύο χρόνια.

β) Εντατικοποιημένες παραδοσιακές
καλλιέργειες. Αυτές ακολουθούν τα
παραδοσιακά πρότυπα αλλά υπόκεινται σε
εντατική διαχείριση, με συστηματική χρήση
χημικών λιπασμάτων και εντομοκτόνων,
εφαρμογή πιο εντατικού ελέγχου των

                                                     
5 Σε αυτήν την αναφορά ο όρος ‘χαμηλές εισροές’ αναφέρεται σε
γεωργικές εισροές εκτός από εργασία.

ζιζανίων, και διαχείριση του εδάφους.
Παρατηρείται τάση για περαιτέρω
εντατικοποίηση μέσω άρδευσης, αύξησης
της πυκνότητας των δένδρων και
μηχανικής συγκομιδής.

γ) Εντατικές σύγχρονες καλλιέργειες. Σε αυτές
χρησιμοποιούνται χαμηλότερες ποικιλίες
δένδρων και η διαχείρισή τους βασίζεται σε
εντατικές και εκτεταμένης εκμηχάνισης
συστήματα. Οι καλλιέργειες αυτές είναι
συνήθως αρδευόμενες.

Τα εντατικοποιημένα – παραδοσιακά και τα
σύγχρονα εντατικά συστήματα έχουν τη
μικρότερη φυσική αξία και προκαλούν τις
σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις που μεταφράζονται συνήθως σε
διάβρωση του εδάφους, εκροής ρυπαντών
στα υδάτινα συστήματα, υποβάθμιση οικό-
τοπων και του τοπίου και υπερεκμετάλ-
λευσης  των κατά κανόνα λιγοστών υδάτι-
νων πόρων.  Αυτοί οι τύποι ελαιοκομίας
είναι γενικά υψηλότερης και πιο συνεπούς
παραγωγής σε σύγκριση με τους παραδο-
σιακούς τύπους χαμηλών εισροών και
συνεπώς απολαμβάνουν πολύ μεγαλύ-
τερη επιδότηση από την ΚΑΠ (μέχρι 100 με
200 φορές μεγαλύτερη ανά στρέμμα).

2. Πολιτικές της ΕΕ για
την καλλιέργεια ελιάς
Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι η σημαντικότερη
πολιτική που επηρεάζει άμεσα την καλλιέργεια
ελιάς στην ΕΕ. Υπάρχουν δύο ομάδες μέτρων,

που αντιστοιχούν στους δύο ‘πυλώνες’ της ΚΑΠ:

•  Το καθεστώς της «αγοράς» για την ελιά,
το οποίο περιλαμβάνει επιδότηση στον
αγρότη ανά κιλό ελιάς και περιορισμούς
στις εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ.

•  «Διαρθρωτικά» και «συνοδευτικά» μέτρα,
συμπεριλαμβανομένων των αγροπερι-
βαλλοντικών κινήτρων, της επιδότησης
των αγροτών στις Λιγότερο Ευνοημένες
Περιοχές, και των επιδοτήσεων για ξερί-
ζωμα παλιών ελαιώνων, φύτευση νέων
και άρδευση. Αυτά τα μέτρα τώρα ομαδο-
ποιούνται κάτω από τον Κανονισμό για
την Αγροτική Ανάπτυξη6.

                                                     
6 Kανονισμός 1257/1999

Η
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2.1. Ιστορικό του καθεστώτος της ΚΑΠ για
την ελιά
Το καθεστώς της ΚΑΠ για την αγορά της ελιάς

έχει κατά πολύ την μεγαλύτερη επίπτωση στον
τομέα. Χρονολογείται από τη δεκαετία του 1960 και,
μέχρι το 1998, περιελάμβανε ελάχιστη τιμή για τον
παραγωγό, επιδότηση κατανάλωσης για τον τομέα
μεταποίησης, και επιδότηση εξαγωγής. Οι μεγάλοι
παραγωγοί (>500 κιλά λαδιού/ έτος) ελάμβαναν
επιδότηση ευθέως ανάλογη με το λάδι που
παρήγαγαν, ενώ οι μικροί παραγωγοί (<500 κιλά
λαδιού/ έτος) ελάμβαναν επιδότηση ανά δένδρο η
οποία βασιζόταν στη μέση ιστορική απόδοση της
περιφέρειάς τους.

 Για τη διασφάλιση επαρκούς ελέγχου των
επιδοτήσεων προς τους παραγωγούς, τα κράτη μέλη
έπρεπε να δημιουργήσουν μητρώα όλων των
ελαιώνων και των ελαιόδεντρων (για τα οποία
διατέθηκαν και κονδύλια7), κάνοντας χρήση
αεροφωτογραφιών. Αυτά τα μητρώα θα έπρεπε να
έχουν ολοκληρωθεί εδώ και δέκα χρόνια8,  αλλά
κανένα κράτος μέλος δεν έχει εκπληρώσει αυτήν την
απαίτηση (EΚ, 1997). Η έλλειψη μιας επαρκούς
βάσης δεδομένων για την ελιά έχει επανειλημμένως
παρεμποδίσει την αποτελεσματική διαχείριση του
καθεστώτος της ΚΑΠ.

Είναι γεγονός ότι οι επιδοτήσεις για την ελιά
μαστίζονται από εκτεταμένες απάτες σε όλες τις
ελαιοπαραγωγούς χώρες, όπως συνεχώς τονίζεται
στις αναφορές του Ελεγκτικού Δικαστηρίου της ΕΕ
(ΕΚ, 1997). Μια σημαντική αιτία διαφθοράς και
απάτης ήταν ανέκαθεν η ίδια η φύση του συστήματος
υποστήριξης: η επιδότηση με βάση την παραγωγή
μέσω της ΚΑΠ πληρώνεται στην ελιά/ στο
ελαιόδεντρο ή το λάδι, που ελέγχονται δύσκολα από
τις αρχές, και όχι στις εκτάσεις που τα παράγουν (ΕΚ,
1997).

Έπειτα από καταδικαστική κριτική από το
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε το
19979 ένα κείμενο εργασίας το οποίο εξετάζει κάποια
από τα βασικά προβλήματα του υπάρχοντος
καθεστώτος στήριξης. Μεταξύ αυτών των
προβλημάτων είναι η συνεχιζόμενη εντατικοποίηση
και εκτατικοποίηση, οι απάτες, και οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις.

Η ανάγκη αναθεώρησης του συστήματος ήταν
σαφής και έτσι τέθηκαν προς συζήτηση δύο επιλογές
οι οποίες βασίζονταν στη λογική εγκαθίδρυσης ενός

                                                     
7 Συνολικά 249 εκατομμύρια ECU διατέθηκαν για την περίοδο 1979

– 1995, από τα οποία ξοδεύτηκαν τα 202 εκατομμύρια ECU (EK,
1997).

8 Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 75/154 και 2276/79, οι
προθεσμίες ήταν το 1981 (Γαλλία και Ιταλία), το 1988 (Ελλάδα)
και 1992 (Ισπανία και Πορτογαλία) (ΕΚ, 1997).

9 COM(97) 57 της 12ης Φεβρουαρίου 1997

ενιαίου συστήματος στήριξης για όλους τους
ελαιοπαραγωγούς. Οι επιλογές στήριξης ήταν
τροποποιήσεις εκείνων που ήδη υπήρχαν: επιδότηση
ανά δένδρο ή επιδότηση ευθέως ανάλογη προς την
παραγωγή.

Παρά το γεγονός πως περισσότεροι από το
60% των ελαιοπαραγωγών στην ΕΕ ήδη υπάγονταν
στο πρώτο καθεστώς, οι υπουργοί Γεωργίας
υποστήριξαν την κατάργηση αυτού του συστήματος
και την εφαρμογή της επιδότησης με βάση την
παραγωγή για όλους τους παραγωγούς. Προτίμησαν
δηλαδή ένα σύστημα πιο ευάλωτο στις απάτες,
περισσότερο περίπλοκο διαχειριστικά και δαπανηρό
το οποίο όμως έχει το πολιτικό «πλεονέκτημα» πως
διατηρεί τα εισοδήματα των μεγάλων παραγωγών.

Ταυτόχρονα, η αλλαγή από επιδότηση ανά
δένδρο σε επιδότηση παραγωγής είχε ως
αποτέλεσμα τη σημαντική απώλεια εισοδήματος για
τους μικρούς παραγωγούς που εφάρμοζαν καλλιέρ-
γεια χαμηλών εισροών. Η απώλεια αυτή ήταν εντονό-
τερη κατά τις περιόδους φτωχής συγκομιδής (συνή-
θως κάθε δεύτερο χρόνο στην περίπτωση ξερικής
καλλιέργειας ελιάς).

Το ενδιάμεσο καθεστώς για την ελιά επρόκειτο
να διαρκέσει τρία χρόνια, από το 1998 έως το 200110.
Ο Κανονισμός 1638/1998 προέβλεπε την εισαγωγή
μιας πιο ουσιώδους αναμόρφωσης από τον
Νοέμβριο του 2001, βασισμένης σε νέα πρόταση της
Επιτροπής. Στην ενδιάμεση περίοδο, τα βασικά
δεδομένα για την ελιά θα έπρεπε να βελτιωθούν
μέσω αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων
σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, ώστε να
διευκολυνθεί ο σχεδιασμός και ο έλεγχος του
κατάλληλου καθεστώτος.

2.2. Η πιο πρόσφατη πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το

2001 είναι η αναστολή της αναμενόμενης
αναθεώρησης και η μετακύλιση της υπάρχουσας
επιδότησης παραγωγής μέχρι το 2003. Η κύρια
εξήγηση που προβάλλεται είναι πως η νέα
γεωγραφική βάση δεδομένων ακόμα δεν είναι έτοιμη,
και πως βασικές αλλαγές στο σύστημα στήριξης δεν
μπορούν να εισαχθούν μέχρι να υπάρξουν πλήρεις
και αξιόπιστες πληροφορίες για την έκταση των
ελαιώνων και τον αριθμό των ελαιοδένδρων.

Όμως το 1992 σημειώθηκαν θεμελιώδεις
αλλαγές στα συστήματα στήριξης των αρδεύσιμων
καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένης της μεταβολής
από επιδότηση παραγωγής σε επιδότηση ανά
έκταση χωρίς την προηγούμενη δημιουργία
εξειδικευμένης βάσης δεδομένων. Το ίδιο θα
                                                     
10Kανονισμός 1638/1998, της 20ης Ιουλίου 1998
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μπορούσε τώρα να συμβεί με την ελιά. Τα κράτη
μέλη θα έπρεπε τα πρώτα έτη  να ξεκαθαρίσουν τα
εθνικά τους μητρώα, όπως συνέβη και με τις
αρδεύσιμες καλλιέργειες.

Αν η πρόταση της Επιτροπής γίνει αποδεκτή
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
των Υπουργών, μια πιο θεμελιώδης αναθεώρηση του
καθεστώτος της ΚΑΠ για την ελιά θα μετατεθεί για
άλλη μια φορά στις ελληνικές καλένδες, λόγω της
αποτυχίας ή απροθυμίας των αρχών να προετοιμα-
στούν για αλλαγή. Τα προβλήματα της εντατικοποί-
ησης, εκτατικοποίησης και απάτης θα συνεχιστούν
για άλλα δύο χρόνια, με σημαντικό κόστος για τον
φορολογούμενο και το περιβάλλον.

3. Περιβαλλοντικές
επιπτώσεις της
καλλιέργειας ελιάς
ε την κατάλληλη διαχείριση, η καλλιέργεια
ελιάς μπορεί να συμβάλει στην προστασία των
φυσικών πόρων και αξιών. Όμως οι τάσεις των

τελευταίων χρόνων οδηγούν προς την περιβαλ-
λοντική υποβάθμιση, ως αποτέλεσμα των λανθασμέ-
νων καλλιεργητικών μεθόδων, της επέκτασης των
εντατικών φυτειών και της περιθωριοποίησης των
εκμεταλλεύσεων χαμηλών εισροών. Στις επόμενες
παραγράφους παρουσιάζονται τα κύρια προβλήματα
και οι προτεινόμενες λύσεις11.

3.1. Διάβρωση εδαφών και ερημοποίηση
Η διάβρωση του εδάφους είναι ένα από τα

σοβαρότερα και πιο κοινά περιβαλλοντικά
προβλήματα στη Μεσόγειο. Η διάβρωση μειώνει την
παραγωγική ικανότητα του εδάφους, δημιουργώντας
την ανάγκη χρήση περισσότερων λιπασμάτων.
Eπιφανειακό έδαφος, λίπασμα και ζιζανιοκτόνα
εκπλένονται και καταλήγουν στα ποτάμια και υδατικά
συστήματα προκαλώντας διάσπαρτη ρύπανση
(García Torres, 1999). Σε ακραίες καταστάσεις, η
διάβρωση οδηγεί σε ερημοποίηση ή «σοβαρή
υποβάθμιση του εδάφους»12. Όταν δημιουργηθεί
αυτή η κατάσταση, η αποκατάσταση είναι εξαιρετικά
δύσκολη και η ικανότητα υποστήριξης της βλάστησης
χάνεται.

                                                     
11 Τα προβλήματα ρύπανσης των νερών που προκαλούνται από τα
απόβλητα των ελαιοτριβείων δεν αναλύονται στην παρούσα
έκδοση.

12 Για παράδειγμα, μέσω της διάβρωσης, της αύξησης της
αλατότητας, κ.ά. (Ισπανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, 1999).

Η εντατική καλλιέργεια ελιάς είναι βασική αιτία
διάβρωσης του εδάφους και ερημοποίησης, όπως
αναφέρουν πολλές γεωπονικές δημοσιεύσεις (για
παράδειγμα Tombesi, Michelakis and Pastor, 1996).
Οι επιδοτήσεις της παραγωγής μέσω ΚΑΠ επιτείνουν
το πρόβλημα ενθαρρύνοντας την εντατικοποίηση
(Πλαίσια 1 και 2).

Οι ενισχύσεις παραγωγής από την ΚΑΠ
ενθαρρύνουν τη δημιουργία νέων εκμεταλλεύσεων,
συνήθως εις βάρος της φυσικής βλάστησης,
καταστρέφοντας έτσι την πιο αποτελεσματική ασπίδα
προστασίας κατά της διάβρωσης. Το πρόβλημα αυτό
έχει παρατηρηθεί σε περιοχές όπως η Κρήτη και η
Ανδαλουσία  (EFNCP, 2000).

Υπάρχουν αποτελεσματικές λύσεις για τη
διάβρωση του εδάφους. Σε μερικές περιπτώσεις,

Πλαίσιο 1:
Γιατί η εντατική καλλιέργεια ελιάς προκαλεί

υποβάθμιση του εδάφους

«Η περιοχή της Μεσογείου έχει κατά τα τελευταία
χρόνια υποστεί τους υψηλότερους ρυθμούς απώλειας εδάφους
σε ολόκληρη την Ισπανία. Αυτό το γεγονός οφείλεται,
τουλάχιστον εν μέρει, στην κακή διαχείριση των φυτειών ελιάς»
(Aguilar Ruiz et al., 1995).

Σε εντατικοποιημένες εκμεταλλεύσεις ελιάς, οι αγρότες
συνήθως διατηρούν το έδαφος γυμνό από βλάστηση καθ΄ όλη
τη διάρκεια του χρόνου με τακτικά οργώματα. Αυτό συνήθως
γίνεται με φορά από πάνω προς τα κάτω στις πλαγιές, αντί να
ακολουθούνται οι φυσικές καμπύλες. Οι φθινοπωρινές
καταιγίδες προκαλούν έντονη διάβρωση στα γυμνά εδάφη, ήδη
εξαντλημένα από  το καλοκαιρινό σβάρνισμα.

Η διάβρωση είναι πιο έντονη στις απότομες πλαγιές,
όπου πολλές καλλιέργειες έχουν δημιουργηθεί χωρίς
αναβαθμίδες υποστήριξης. Ακόμα όμως και σε σχετικά
επίπεδες εκμεταλλεύσεις ή και σε αναβαθμίδες, έντονη
διάβρωση μπορεί να επέλθει ως αποτέλεσμα ακατάλληλων
μεθόδων διαχείρισης του εδάφους.

Η εντατική καλλιέργεια όχι μόνο εκθέτει το έδαφος στη
διαβρωτική επίδραση της βροχόπτωσης, αλλά αυξάνει και την
ευπάθεια του εδάφους καθώς μειώνει το οργανικό περιεχόμενό
του, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με τη χρήση ανόργανων
λιπασμάτων και υπολειμματικών ζιζανιοκτόνων. Η μείωση της
περιεκτικότητας πολλών εδαφών της νότιας Ευρώπης σε
οργανική ύλη, ως αποτέλεσμα μεθόδων εντατικής
καλλιέργειας, αποτελεί μια σημαντική διαδικασία υποβάθμισης
του εδάφους, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Γραφείο για το
Έδαφος (European Soil Bureau, 1999).

αρκούν μικρές αλλαγές στις καλλιεργητικές μεθόδους,
όπως το πιο ρηχό και λιγότερο συχνό όργωμα και η
διατήρηση κάποιας φυτοκάλυψης του εδάφους κατά
τις πιο κρίσιμες εποχές του χρόνου. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα ερευνών, αυτά τα μέτρα μπορούν να
οδηγήσουν σε αύξηση της σοδειάς αλλά και της
αποτελεσματικότητας στην παραγωγή ενώ
ταυτόχρονα αντιμετωπίζεται το περιβαλλοντικό
πρόβλημα (ενδεικτικά βλ. Pastor, Castro, Humanes

Μ
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and Saavedra, 1997).

Σε μερικές περιπτώσεις, η κατασκευή μικρών
χωμάτινων έργων μπορεί να είναι αναγκαία για τον
έλεγχο της απορροής του νερού, πράγμα που
συνεπάγεται και κάποιο κόστος για το αγρότη. Σε
ακραίες περιπτώσεις, η πιο αποτελεσματική μέθοδος
προστασίας από τη διάβρωση μπορεί να είναι η
μετατροπή των απότομων πλαγιών σε δάσος (με
χαμηλής έντασης διαχείριση, όπως μέτριας έντασης
βόσκηση, για την προστασία από πυρκαγιές).

Παραδοσιακά οι αναβαθμίδες κατασκευά-
ζονταν με υποστηρικτικά πέτρινα τοιχία, ώστε να
γίνεται δυνατή η καλλιέργεια των πλαγιών σε ορεινές
περιοχές χωρίς να προκαλείται υπερβολική διάβρω-
ση του εδάφους. Αυτά τα κλιμακωτά συστήματα
εξακολουθούν να είναι κοινά σε πολλές περιοχές της
Μεσογείου και αποτελούν μια τεράστια ιστορική
επένδυση ανθρώπινου χρόνου, ενέργειας και
δεξιότητας.

Η διατήρησή τους όμως απαιτεί εντατική
εργασία και η εγκατάλειψή τους είναι κοινό φαινόμενο
σε οριακές περιοχές. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
καθιζήσεις και σε κάποιες περιπτώσεις ερημοποίηση,
όταν για παράδειγμα ακολουθείται από
επανειλημμένες πυρκαγιές ή υπερβόσκηση από
αιγοπρόβατα.  Χρειάζονται μέτρα υποστήριξης τα
οποία θα συμβάλουν στην οικονομική βιωσιμότητα
των παραδοσιακών συστημάτων χωρίς να
ενθαρρύνουν την εντατικοποίηση, και θα ανταμείβουν
την διατήρηση των  υφιστάμενων αναβαθμίδων.

Πλαίσιο 2:
Παραδείγματα ερημοποίησης από την καλλιέργεια

ελιάς

Η διάβρωση του εδάφους είναι ένα σοβαρό
πρόβλημα σε όλες τις ελαιοπαραγωγούς χώρες, όπου οι
ακατάλληλες πρακτικές καλλιέργειας συνδυάζονται με
ευπαθή εδάφη. Στην Ανδαλουσία, υπολογίζεται ότι κάθε
χρόνο από τους ελαιώνες χάνονται 8 τόνοι επιφανειακού
χώματος ανά στρέμμα, ενώ σε μεμονωμένες περιπτώσεις
καταγράφονται  ακόμα μεγαλύτερα νούμερα (Pastor και
Castro 1995, MAPA 1999). Σύμφωνα με το ισπανικό
προσχέδιο δράσης κατά της ερημοποίησης, η κατά μέσο
όρο ετήσια απώλεια 5 ή και περισσότερων τόνων ανά
στρέμμα ορίζεται ως ιδιαίτερα έντονη διάβρωση (ΜΜΑ
1999). Υπολογίζεται λοιπόν ότι από το περίπου 10
εκατομμύρια στρέμματα ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων στην
Ανδαλουσία, χάνονται ετησίως 80 εκατομμύρια τόνοι
χώματος.

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια μεγάλες
εκτάσεις γης έχουν εκχερσωθεί για νέες καλλιέργειες

ελιάς και, στη συνέχεια, έχουν διαβρωθεί από
χαντάκια. Περιοχές υψιπέδων με ελιές φυτεμένες σε
ρηχά εδάφη είναι ιδιαίτερα ευπαθείς στη διάβρωση
εξαιτίας της εντατικής καλλιέργειας και της συμπίεσης
του εδάφους από τα αγροτικά μηχανήματα (ΕΕ 1992,
Γιασσόγλου 1971). Σε μερικές περιοχές, η διάβρωση
του εδάφους προκαλείται όταν η εγκατάλειψη των
παραδοσιακών καλλιεργειών ακολουθείται από
εντατική βοσκή αιγοπροβάτων.

Στην Ιταλία, η συνεχής άροση των εντατικών
εκμεταλλεύσεων και ο ψεκασμός τους με
υπολειμματικά ζιζανιοκτόνα έχουν σαν αποτέλεσμα
την αποδυνάμωση του εδάφους και την απώλεια της
δομής του, που οδηγούν στη διάβρωση. Στην
Απουλία, αναφέρεται ότι η εντατική άροση έχει
προκαλέσει διάβρωση σε διάφορα επίπεδα γης,
κυρίως στις πιο απότομες πλαγιές. Η εγκατάλειψη
παραδοσιακών καλλιεργειών ελιάς στις βόρειες
περιοχές, όπως στη Λιγουρία, έχει σαν συνέπεια τη
συχνότερη εμφάνιση πυρκαγιών και, ακολούθως, τον
κίνδυνο διάβρωσης εδάφους.

3.2. Απορροή, ρύπανση και υπεράντληση

3.2.1. Αντιμετώπιση της απορροής υδάτων
και των πλημμύρων

Στις απόκρημνες περιοχές, οι παραδοσιακοί
ελαιώνες σε αναβαθμίδες μπορούν να βοηθήσουν
στην επιβράδυνση της απορροής του νερού και
παράλληλα να ενισχύσουν την απορρόφησή του από
το έδαφος. Έτσι, μειώνονται οι πιθανότητες
πλημμύρων στις χαμηλότερες περιοχές μετά από
ισχυρές βροχοπτώσεις, ένα σοβαρότατο πρόβλημα
που παρατηρείται ιδιαίτερα σε περιοχές της Ιταλίας.
Για να επιτευχθούν αυτές οι λειτουργίες, οι
αναβαθμίδες και τα κανάλια πρέπει να διατηρηθούν
και η διαχείριση του εδάφους πρέπει να
προσανατολιστεί στη μείωση της διάβρωσης.

3.2.2. Ρύπανση των επιφανειακών και
υπόγειων υδάτων
Τα προϊόντα της διάβρωσης και τα χημικά

γεωργικής προέλευσης συγκαταλέγονται στις
κυριότερες πηγές ρύπανσης των επιφανειακών
νερών στις περιοχές της Μεσογείου. Υπολειμματικά
φυτοφάρμακα, όπως το Simazine, χρησιμοποιούνται
ευρέως στις εντατικοποιημένες-παραδοσιακές και
στις σύγχρονες-εντατικές καλλιέργειες. Οι χημικές
αυτές ουσίες παραμένουν σε υψηλή συγκέντρωση σε
βάθος 5 – 15 cm του εδάφους, ακόμα και μετά από
αρκετούς μήνες, και όταν το διαβρωμένο έδαφος
παρασύρεται από τις έντονες βροχοπτώσεις,
καταλήγουν σε ρυάκια, ποταμούς και ταμιευτήρες
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νερού.

Τα διαβρωμένα εδάφη των εντατικών
εκμεταλλεύσεων που καταλήγουν στους ταμιευτήρες
νερού προκαλούν και σημαντικό οικονομικό κόστος,
όπως στην περίπτωση του ταμιευτήρα Γκουανταλέν
στη Χαέν της Ανδαλουσίας (Pastor, Castro, Humanes
& Saavedra 1997) που φράχτηκε από λάσπη, καθώς
οδηγεί στην κατασκευή νέων ταμιευτήρων, με συχνά
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η συγκέντρωση αζώτου στις πιο εντατικές,
αρδευόμενες καλλιέργειες μπορεί να φτάσει σε
υψηλά επίπεδα (μέχρι και 35 κιλά ανά στρέμμα σε
ακραίες περιπτώσεις), και η εμπειρία από αροτραίες
καλλιέργειες δείχνει ότι είναι πολύ πιθανό να παρατη-
ρηθεί πρόβλημα ρύπανσης των υπόγειων νερών σε
κάποιες περιοχές ελαιώνων. Ωστόσο τα σχετικά
προγράμματα παρακολούθησης και έρευνας των
υπόγειων νερών σε περιοχές με εντατικές καλλιέρ-
γειες ελιάς, είναι ακόμη περιορισμένα (EFNCP 2000).

3.2.3. Άντληση νερού για αρδευτικούς
σκοπούς
Η υπερεκμετάλλευση των υδάτινων πόρων για

άρδευση είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στις χώρες της
Μεσογείου. Στον τομέα της ελαιοκομίας, η άρδευση
εξαπλώνεται ραγδαία και επιδεινώνει τη μη αειφορική
χρήση των υδάτινων πόρων, που έχουν ήδη
επιβαρυνθεί από άλλους γεωργικούς τομείς. Αν και οι
ποσότητες που χρησιμοποιούνται ανά στρέμμα είναι
σχετικά χαμηλές σε σύγκριση με τις αροτραίες
καλλιέργειες, οι αρδευόμενοι ελαιώνες καλύπτουν
μεγάλες εκτάσεις που συνεχώς αυξάνονται
επιβαρύνοντας έτσι σημαντικά τα αποθέματα νερού.

Οι ενισχύσεις παραγωγής της ΚΑΠ
λειτουργούν ως ένα ισχυρό κίνητρο για την
εξάπλωση των αρδευόμενων καλλιεργειών:
σύμφωνα με συντηρητικούς υπολογισμούς, η
επιδότηση αυξάνει τη διαφορά του καθαρού
εισοδήματος μεταξύ της αρδευόμενης και της ξερικής
καλλιέργειας κατά 600%. Χωρίς τις επιχορηγήσεις
παραγωγής, η μετάβαση σε άρδευση θα ήταν πολύ
λιγότερο επικερδής (βλ. Πλαίσιο 3).

Πλαίσιο 3:

Σύγκριση εισοδημάτων από αρδευόμενες και «ξηρές»
καλλιέργειες στην Κόρδοβα Ισπανίας

Εντατική
«ξηρή»

καλλιέργεια

Εντατική
αρδευόμενη
καλλιέργεια

Ετήσια απόδοση /
εκτάριο (ελιές)

4.500 κιλά 6.500 κιλά

Ετήσιο καθαρό
εισόδημα / εκτάριο
χωρίς

907 997 (+ 90 Euro)

επιχορήγηση

Ετήσιο καθαρό
εισόδημα / εκτάριο
με επιχορήγηση

1.897 2.427 (+ 530
Euro)

Πηγή: Διασκευή από Guerrero 1994.

Στις περιοχές που εξαπλώθηκαν οι
αρδευόμενες καλλιέργειες ελιάς υπάρχει συχνά
σοβαρό πρόβλημα ελλείμματος νερού. Για
παράδειγμα, στην Απουλία (Ιταλία), την Κρήτη
(Ελλάδα) και την Χαέν (Ισπανία), τέτοιες καλλιέργειες
συνεχίζουν να εξαπλώνονται παρά το γεγονός ότι τα
υπόγεια νερά έχουν μειωθεί σημαντικά.

Στη Χαέν, τα στοιχεία των τοπικών αρχών για
το 1997 εμφανίζουν ένα έλλειμμα 480 εκατομμυρίων
κυβικών για τη λεκάνη απορροής του ποταμού
Γκουανταλκιβίρ (Consejeria de Medio Ambiente,
1997). Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από την
εξάπλωση της αρδευόμενης καλλιέργειας ελιάς
(Pastor, Castro & Vega 1998). Υπολογίζεται ότι οι
αρδευόμενες καλλιέργειες στη Χαέν καταναλώνουν
περίπου 300 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο
(EFNCP 2000).

Η αυξανόμενη ανάγκη για άρδευση επιβαρύνει
έμμεσα το περιβάλλον, με την κατασκευή καινούριων
ταμιευτήρων για αρδευτικό νερό. Στη νότια Ισπανία
και Πορτογαλία, κάποια μεγάλα έργα κατασκευής
φραγμάτων έχουν αναγνωριστεί ως μια από τις
κυριότερες απειλές για την επιβίωση του Ιβηρικού
λύγκα (Lynx pardinus), ένα ενδημικό είδος της
Ιβηρικής που απειλείται με εξαφάνιση και
προστατεύεται αυστηρά από την κοινοτική Οδηγία
των Οικοτόπων (WWF, 1999).

Πλαίσιο 4:
 Η Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτός ο νέος ευρωπαϊκός νόμος, που θεσπίστηκε το
2000, απαιτεί από τα κράτη μέλη να προσεγγίσουν με
στρατηγικό και ολοκληρωμένο τρόπο τη διαχείριση όλων των
υδάτινων πόρων και των λεκανών απορροής ποταμών. Οι
αρχές κάθε κράτους πρέπει να ακολουθήσουν μια σειρά
μέτρων που ορίζονται από την Οδηγία, όπως ο σχεδιασμός
σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού, ο καθορισμός των
υφιστάμενων πιέσεων και των επιπτώσεών τους, και η
εφαρμογή μέτρων για την μείωση των παραπάνω. Ο
συνολικός στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι δραστηριότητες,
όπως η άντληση και η ρύπανση, δεν υποβαθμίζουν τους
υδάτινους πόρους και ότι αυτοί διατηρούνται σε επίπεδο
«καλής κατάστασης», ή ακόμα και πάνω από αυτό.

Για παράδειγμα, μέχρι το 2004, οι κυβερνήσεις πρέπει
να εξετάσουν τις επιπτώσεις των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων στην «κατάσταση» των υδάτων,
καθορίζοντας τις πιέσεις και εκτιμώντας τις επιπτώσεις, ώστε
να καταλήξουν στον καθορισμό εκείνων των υδάτινων
σωμάτων που πιθανόν να μην πληρούν τους βασικούς
στόχους της Οδηγίας-πλαίσιο για το Νερό. Πρέπει επίσης να
προχωρήσουν σε οικονομική ανάλυση της χρήσης νερού
ώστε να αναπτυχθεί μια πολιτική ακριβοδίκαιης τιμολόγησής
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του και να καθορίσουν τα πιο συμφέροντα οικονομικά μέτρα
για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας. Κάποια μέτρα της
Οδηγίας- πλαίσιο για το Νερό είναι υποχρεωτικά, όπως τα
κίνητρα για σωστή χρήση νερού και οι τρόποι ελέγχου της
άντλησης νερού.

Το να γίνει η αρδευόμενη γεωργία συμβατή με την
«καλή κατάσταση» των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων
είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις χώρες της
Μεσογείου. Θα πρέπει να καταφύγουν σε σωστό σχεδιασμό
και τρόπους ελέγχου, ώστε να εξασφαλίσουν ότι η άντληση
δεν υπερβαίνει τη δυνατότητα αναπλήρωσης των υδάτινων
πόρων. Οι αρχές, με την πλήρη συμμετοχή των πολιτών, θα
πρέπει να εκτιμήσουν και να αποφασίσουν το κατά πόσο η
αρδευόμενη γεωργία μπορεί να συνεχίσει να εξαπλώνεται μ’
αυτούς τους ρυθμούς.

Πολλές από τις λεκάνες απορροής ποταμών, που
προορίζονται για ένταξη στην Οδηγία-πλαίσιο για το Νερό,
ήδη παρουσιάζουν προβλήματα ελλείψεως νερού από την
υπέρμετρη άντληση. Εάν επιτραπεί η εξάπλωση της
άρδευσης σε ορισμένους τομείς, όπως οι ελιές, θα πρέπει να
ληφθούν μέτρα ώστε να μειωθεί η κατανάλωση νερού σε
άλλους τομείς.

Ωστόσο, η εντατική εφαρμογή τεχνικών για την
αύξηση της παραγωγής (ειδικά, τεχνικές όπως η
συχνή άροση και η ευρεία χρήση ζιζανιοκτόνων και
εντομοκτόνων) έχει ιδιαίτερα καταστρεπτικές
συνέπειες στην χλωρίδα του εδάφους και στους
πληθυσμούς των εντόμων και μειώνει σημαντικότατα
την ποικιλότητα και την αφθονία και το συνολικό
αριθμό των ειδών χλωρίδας και πανίδας. Έχει βρεθεί
ότι κάποια χημικά φυτοφάρμακα που χρησιμο-
ποιούνται στην ελαιοκομία, όπως το Dimethoate και
το Fenoxycarb, μειώνουν δραματικά ένα ευρύ φάσμα
ειδών εντόμων, περιλαμβανομένων αρκετών τα
οποία παίζουν θετικό ρόλο στην καταπολέμηση
ζιζανίων (Cirio, 1997).

Η ορθολογική οργάνωση της ελαιοπαραγωγής
με τις επαναφυτεύσεις έχει γίνει κοινό φαινόμενο σε
κάποιες περιοχές. Η πρακτική αυτή συνήθως συνο-
δεύεται από εκκαθάριση της εναπομένουσας φυσικής
βλάστησης, των φυτοφρακτών, πετρωδών περιοχών
και ξερολιθιών, με αποτέλεσμα την απώλεια σημαντι-
κών βιοτόπων ειδών άγριας ζωής και τη διάβρωση
της «οικολογικής υποδομής» της γεωργικής γης
(Καμπουράκης 1999).

Η εντατικοποίηση της διαχείρισης μπορεί να
αποβεί καταστρεπτική σε είδη πτηνών που
αναπαράγονται στους κυρτούς κορμούς των γηραιών
δένδρων (π.χ. μικρές κουκουβάγιες) ή και τρέφονται
στη βλάστηση γύρω από τις βάσεις των δένδρων
(ορτύκια και πέρδικες) ή ανάμεσα στα ελαιόδενδρα
στα ημι-ξέφωτα (δεντροσταρήθρες και
πετροτριλίδες), καθώς με την εντατικοποίηση πολλά
από αυτά τα στοιχεία βιοτόπων χάνονται ή
αλλοτριώνονται (Pain 1994).

Είναι σαφώς τεκμηριωμένο ότι ένας πολύ
μεγάλος αριθμός αποδημητικών πουλιών, από τη
βόρεια και κεντρική Ευρώπη αλλά και από την
Αφρική, βρίσκουν στο πέρασμά τους, τροφή στους
ελαιώνες. Όμως όπου γίνεται ευρεία χρήση παρασι-

τοκτόνων ο συνολικός πληθυσμός των εντόμων
αναπόφευκτα επιβαρύνεται και, μαζί με αυτά,
υποβαθμίζεται συνολικά ο ρόλος των δένδρων ως
πηγή τροφής για τα πουλιά.

Η επέκταση των ελαιοκομικών
εκμεταλλεύσεων, που έχει σημειωθεί τα τελευταία
χρόνια στις κύριες παραγωγικές περιοχές, έχει γίνει
συχνά σε βάρος φυσικών δασικών εκτάσεων και
άλλων μορφών βλάστησης. Η διατήρηση των
οικoτόπων αυτών είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς
προσφέρουν ένα στοιχείο ποικιλότητας σε τοπία που
έχουν ήδη κατακλυστεί από εντατικές μορφές
καλλιέργειας ελιάς. Νέες εκμεταλλεύσεις ελιάς έχουν
επίσης εισβάλει σε περιοχές με αροτραίες
καλλιέργειες σε περιοχές σημαντικές για κοινότητες
πτηνών στέπας, για παράδειγμα στην Κόρδοβα και
στη Μάλαγα (Ισπανία) και στο Αλεντέχο
(Πορτογαλία).

Πολλές από τις απώλειες οικοτόπων λόγω της
εξάπλωσης της ελιάς δεν έχουν καταγραφεί, καθώς
δεν γίνεται επίσημη παρακολούθηση τέτοιων
αλλαγών στις χρήσεις γης. Ωστόσο, ένα τοπικό
πρόγραμμα στην Κόρδοβα της Ισπανίας παρουσίασε
πάνω από 50 περιπτώσεις εκχέρσωσης μεσο-
γειακών δασικών βιοτόπων για την εγκατάσταση
νέων εκμεταλλεύσεων ελιάς στη δεκαετία του 1990,
περιλαμβανομένων περιπτώσεων σε προστατευό-
μενες περιοχές όπως το Εθνικό Πάρκο de las Sierras
Subbeticas.

Τέλος, η διαμόρφωση του εδάφους με τις
παραδοσιακές αναβαθμίδες είναι χαρακτηριστική
εικόνα σε πολλές ορεινές μεσογειακές περιοχές και
αποτελεί σημείο έλξης τουρισμού. Όμως οι ξερολιθιές
που τις υποστηρίζουν είναι συχνά παραμελημένες ή
μισο-εγκαταλελειμμένες, με αποτέλεσμα την
υποβάθμιση της αισθητικής αξίας του τοπίου, η
οποία καταλήγει να μην έχει πλέον περιθώρια
επαναφοράς μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Πλαίσιο 5:

Προτάσεις για αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την καλλιέργεια της ελιάς στην

Ευρωπαϊκή Ένωση

Μείωση των αρνητικών συνεπειών στα εντατικά
συστήματα:
•  Μείωση των σημερινών υψηλών επιπέδων διάβρωσης

και της απορροής χωμάτων στα επιφανειακά νερά με
την προώθηση αλλαγών στη διαχείριση ή, σε ακραίες
περιπτώσεις, την αλλαγή στη χρήση γης (διατήρηση των
δέντρων ελιάς και εισαγωγή βοσκής ή/ και
αναδάσωσης).

•  Προώθηση μιας περισσότερο ορθολογικής χρήσης των
γεωργικών χημικών ώστε να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις
που δέχονται η χλωρίδα και η πανίδα καθώς και οι
κίνδυνοι ρύπανσης, ιδίως των εδαφών και των νερών.

•  Προώθηση μιας πιο αειφορικής εκμετάλλευσης των
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υδάτινων πόρων για άρδευση. Έλεγχος της εξάπλωσης
της άρδευσης σε περιοχές με επιβαρημένους (από την
υπερεκμετάλλευση) υδάτινους πόρους.

•  Περιορισμός της περαιτέρω εξάπλωσης των ελαιοκομι-
κών εκμεταλλεύσεων σε βάρος σημαντικών οικοτόπων
(φυσικών και ημι-φυσικών) και εδαφών που διατρέχουν
κίνδυνο διάβρωσης.

Διατήρηση και βελτίωση των θετικών συνεπειών:
•  Αντιμετώπιση της εγκατάλειψης των ελαιώνων σε

περιπτώσεις που η καλλιέργειά τους συμβάλλει θετικά
στη διαχείριση των φυσικών πόρων (εδάφη και νερά)
και στη φυσική και αισθητική αξία του τοπίου (κυρίως τα
παραδοσιακά συστήματα με αναβαθμίδες).

•  Ανάπτυξη και προώθηση αειφορικών και ευνοϊκών για
το περιβάλλον καλλιεργητικών πρακτικών για την ελιά,
όπως η οργανική γεωργία και η καλλιέργεια
ολοκληρωμένης παραγωγής.

•  Προώθηση της διατήρησης και της αναβάθμισης των
χαρακτηριστικών των βιοτόπων και του τοπίου στους
ελαιώνες.

Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων:
•  Διερεύνηση και παρακολούθηση της κατάστασης των

φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, χλωρίδα και πανίδα,
βιότοποι) σε όλες τις περιοχές παραγωγής ελιάς, με τη
βοήθεια τυπικών μεθοδολογιών, κριτηρίων και βάσεων
δεδομένων.

4. Πολιτικές ευκαιρίες για
περιβαλλοντική
ενοποίηση και
αειφορία

ο μεγάλο βάρος της διαχειριστικής και
χρηματοδοτικής δραστηριότητας της ΚΑΠ είναι
αφιερωμένο στις ενισχύσεις παραγωγής ελιάς,

που ενθαρρύνει την εντατικοποίηση και την εξά-
πλωση της καλλιέργειάς της. Αυτές οι διαδικασίες
έχουν οδηγήσει στην υποβάθμιση των φυσικών
πόρων (έδαφος και νερό) και σε απώλεια της βιοποι-
κιλότητας και των χαρακτηριστικών του τοπίου.

Τα παραδοσιακά, χαμηλών απαιτήσεων
συστήματα παραγωγής, που συμβάλλουν θετικά στη
διατήρηση των εδαφών, των νερών και της
βιοποικιλότητας, αντιμετωπίζουν πρόβλημα
επιβίωσης και, έτσι, είτε εντατικοποιούνται είτε
εγκαταλείπονται. Και στις δύο περιπτώσεις το
αποτέλεσμα είναι η απώλεια περιβαλλοντικών αξιών.

Τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΚΑΠ
απορροφούν ένα μικρό μόνο ποσοστό του συνολικού
προϋπολογισμού και στην καλλιέργεια της ελιάς
εφαρμόζονται πολύ περιορισμένα. Ζητήματα, όπως η
διάβρωση του εδάφους, η χρήση νερού, η
βιοποικιλότητα και η διατήρηση των παραδοσιακών
συστημάτων με αναβαθμίδες, δεν τυγχάνουν
αντιμετώπισης σε κανέναν απολύτως βαθμό.

Υπάρχουν, όμως, σημαντικές ευκαιρίες
πολιτικής για να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση.
Σημειώνουμε τα:

Καθεστώτα Αγοράς της ΚΑΠ
- Το καθεστώς ελιάς της ΚΑΠ, που αναμένεται

να αναθεωρηθεί μέσα στο 2001 ή μέχρι το
2003, αναλόγως με το αν θα εγκριθεί η
τελευταία πρόταση της ΕΕ.

- Η βάση δεδομένων ελιάς (GIS) που είναι
υπό επεξεργασία από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

Περιβαλλοντικά μέτρα της ΚΑΠ
- Περιβαλλοντικά μέτρα καθ’ υπόδειξη του

Άρθρου 3 του Κανονισμού «Κοινών κανό-
νων»13, που περιλαμβάνουν τη δυνατότητα
των Κρατών Μελών να διαθέσουν τις
επιδοτήσεις της ΚΑΠ στους αγρότες υπό τον
όρο ότι συμμορφώνονται με συγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

- Αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα καθ’ υπόδειξη
του Κεφαλαίου VI του Κανονισμού της
«περιφερειακής ανάπτυξης» 1257/1999.

Μέτρα περιφερειακής ανάπτυξης της ΚΑΠ
- Μέτρα περιφερειακής ανάπτυξης καθ’

υπόδειξη του Κανονισμού 1257/1999,
ειδικότερα του Κεφαλαίου IX (προσαρμογή
και ανάπτυξη των περιφερειακών περιοχών)
και του Κεφαλαίου Ι (επενδύσεις σε γεωργικά
κτήματα).

Εκμεταλλευόμενες στο έπακρο τις ευκαιρίες αυτές, το
WWF και το Birdlife International πιστεύουν ότι
μπορεί να υπάρξει σημαντικότατη πρόοδος στην
κατεύθυνση μεγαλύτερης αειφορίας και
ενσωμάτωσης  περιβαλλοντικών στόχων στην
καλλιέργεια της ελιάς στην ΕΕ. Τα βασικά ζητήματα
που πρέπει να αντιμετωπιστούν εξετάζονται
παρακάτω.

4.1 Το καθεστώς ελιάς της ΚΑΠ

4.1.1. Ενισχύσεις Παραγωγής
Οι ενισχύσεις παραγωγής για την καλλιέργεια

της ελιάς έχουν προωθήσει την εντατικοποίηση και
την εξάπλωσή της, με αρνητικές όμως επιπτώσεις για
το περιβάλλον (βλέπε για παράδειγμα Φωτόπουλος,
Λιοδάκης & Τζουβελέκας 1997, ΕΕ 1997).

Αν και το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα κοινό στις
πλέον παραγωγικές περιοχές, με τη μορφή εξελίξεων
όπως νέες εκμεταλλεύσεις, άρδευση και εντατική
χρήση, η εντατικοποίηση είναι εμφανής και σε πολλές
                                                     
13 Κανονισμός 1259/1999

Τ
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παραδοσιακές καλλιέργειες σε οριακές περιοχές, σε
βάρος των φυσικών αξιών.

Το καθεστώς ελιάς της ΚΑΠ ευνοεί τις
εντατικοποιημένες καλλιέργειες, καθώς οι ενισχύσεις
δίνονται σε άμεση αναλογία με την παραγωγή. Οι
εντατικές εκμεταλλεύσεις παράγουν 10 – 20 φορές
περισσότερες ελιές ανά εκτάριο από τα συστήματα
χαμηλών απαιτήσεων και, έτσι, λαμβάνουν 10 – 20
φορές μεγαλύτερη χρηματοδότηση (βλ. Πίνακα 1).

Ωστόσο, οι εντατικές εκμεταλλεύσεις
χρειάζονται πολύ λιγότερη υποστήριξη σε σύγκριση
με τις εκμεταλλεύσεις χαμηλών εισροών, καθώς είναι
ουσιαστικά πιο ανταγωνιστικές. Επιπλέον, οι
παραδοσιακοί ελαιώνες έχουν υψηλότερο κόστος
εργασίας από τις εντατικές, εξαιτίας παραγόντων
όπως οι αναβαθμίδες και τα γηραιά, ακανόνιστου
σχήματος δέντρων, που αποτελούν κομμάτι της
περιβαλλοντικής τους αξίας. Με το σημερινό καθε-
στώς, πολλές εκμεταλλεύσεις χαμηλών απαιτήσεων
μόλις καταφέρνουν και επιβιώνουν, και συνεχίζουν να
υπάρχουν κυρίως χάρη στην προσπάθεια της οικογέ-
νειας ή περιστασιακών εργατών, που είτε αμείβονται
πολύ πενιχρά ή και καθόλου.

Το WWF και το Birdlife International
προτείνουν να μετατραπούν οι σημερινές ενισχύσεις
παραγωγής σε ενισχύσεις ανά έκταση χωρίς καμία
συσχέτιση με το μέγεθος παραγωγής. Η λύση αυτή
έχει παρόμοιο προσανατολισμό με αυτόν που
ακολουθήθηκε για το καθεστώς αροτραίων εκμεταλ-
λεύσεων της ΚΑΠ από το 1992. Δε λαμβάνει όμως
υπόψη το μέγεθος των παλαιότερων σοδειών αλλά
προτείνει μία καθορισμένη τιμή ανά στρέμμα
(δηλαδή, το ίδιο ύψος επιδότησης ανά στρέμμα για
όλες τις εκμεταλλεύσεις ελιάς). Θα εξέλιπε έτσι
πλήρως το κίνητρο για εντατικοποίηση της
παραγωγής.

Η αλλαγή σε στρεμματικές ενισχύσεις με
καθορισμένη τιμή θα προσέφερε μια γερή βάση για
την επιβίωση των καλλιεργειών χαμηλών
απαιτήσεων στις οριακές περιοχές, προσφέροντας
υψηλότερο και σταθερότερο επίπεδο βοήθειας (βλ.
Πίνακα 1), ανταποκρινόμενη στο υψηλό εργατικό
κόστος αυτών των συστημάτων παραγωγής.

Καθορίζοντας ανά περιφέρεια ένα σύστημα
«βάσης εκτάσεων» που πληρούν τους όρους για
επιδότηση, όπως είχε οριστεί και για το καθεστώς
των αροτραίων εκμεταλλεύσεων της ΚΑΠ, θα
εξασφαλιζόταν ένας αποτελεσματικός τρόπος
ελέγχου της συνεχούς εξάπλωσης των ελαιοκομικών
εκμεταλλεύσεων στις κύριες παραγωγικές περιοχές,
που σήμερα οδηγεί σε περιβαλλοντικά προβλήματα,
δομικά πλεονάσματα και μειώσεις στην τιμή της ελιάς
(βλ. Πλαίσιο 6).

4.1.2 Βάση δεδομένων για την ελιά
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργεί μια νέα βάση
δεδομένων GIS, με τη βοήθεια αεροφωτογραφιών,
για τη διαχείριση του καθεστώτος υποστήριξης της
καλλιέργειας ελιάς. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία
να καταχωρηθούν τόσο αγρονομικά όσο και
περιβαλλοντικά δεδομένα σε ένα χαρτογραφικό
σύστημα πληροφοριών. Η καταχώρηση δεδομένων
που αφορούν τη μέση κλίση των εκμεταλλεύσεων,
την ευπάθεια στη διάβρωση, την γενική κατάσταση
των υπόγειων και των επιφανειακών νερών (τα
επίπεδα ρύπανσης και εκμετάλλευσής τους), την
ύπαρξη αναβαθμίδων, κτλ., θα κατεύθυνε τα πολιτικά
μέτρα σε περιβαλλοντικούς στόχους.

Αυτό θα ήταν ένα σημαντικό βήμα προς την
ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στόχων στην
αγροτική πολιτική και θα επέτρεπε την αποτελεσμα-
τικότερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
της ΕΕ, όπως είναι η Οδηγία-πλαίσιο για το Νερό και
η Οδηγία των Οικοτόπων. Η βάση δεδομένων όμως
που επεξεργάζεται η Επιτροπή θα περιοριστεί σε
συμβατικές αγρονομικές πληροφορίες, όπως είναι ο
αριθμός στρεμμάτων, δέντρων και η μέση παραγω-
γή, ακολουθώντας μια τελείως ξεπερασμένη
προσέγγιση πολιτικού σχεδιασμού.

Πίνακας 1:

Κατά προσέγγιση οικονομικά χαρακτηριστικά (σε €) των
κύριων τύπων ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων που

υπόκεινται σε καθεστώς στήριξης, σε σύγκριση με ένα
εναλλακτικό σύστημα στήριξης βασισμένο σε κατ'
αποκοπή ενίσχυση (€450/εκτάριο) για όλους τους

παραγωγούς.
Παραδοσιακή
εκμετάλλευση
χαμηλών
εισροών 1

Εντατικοποιημ
ένη

παραδοσιακή
εκμετάλλευση

Εντατική
σύγχρονη

εκμετάλλευση
με άρδευση

Μέση ετήσια
απόδοση
σε ελιές/ λάδι 2

500 / 75 2.500 / 375 6.500 / 975

Άμεσο κόστος 650 1 900 3 1.547 4

Εισόδημα από
πωλήσεις
(€ 0,30 ανά κιλό
ελιάς)

150 750 1.950

Ενίσχυση
παραγωγής
(€ 1.30 ανά κιλό
λαδιού)

97,50 487,5 975

Ακαθάριστο
εισόδημα με
ενίσχυση
παραγωγής

247,50 1.237,50 2.925

Καθαρό
εισόδημα με
ενίσχυση
παραγωγής 5

-402,50 +337,50 +1.378
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Πιθανή κατ'
αποκοπή
στρεμματική
ενίσχυση

450 450 450

Καθαρό
εισόδημα με
κατ'
αποκοπή
στρεμματική
ενίσχυση 5

-50 1 +300 +853

Τα στοιχεία δείχνουν τον υπολογισμένο ετήσιο μέσο όρο ανά εκτάριο για μια
αντιπροσωπευτική εκμετάλλευση κάθε τύπου.

Σημειώσεις:
1. Από τη μελέτη του Cáceres (EFNCP, 2000). Το κόστος περιλαμβάνει
το σύνολο της εισφοράς σε εργασία, συμπεριλαμβανόμενης και της
συντήρησης των πέτρινων αναβαθμίδων και τοιχίων, με τοπικές αμοιβές για
αγροτική εργασία. Στην πράξη, η περισσότερη εργασία στις παραδοσιακές
εκμεταλλεύσεις παράγεται από τον αγρότη και την οικογένειά του και δεν
αμείβεται ευθέως. Έτσι, το αρνητικό καθαρό εισόδημα που φαίνεται στον
πίνακα  δεν αντικατοπτρίζει ένα πραγματικό χρηματικό έλλειμμα. Πάντως,
πρόκειται για πραγματική εισφορά σε εργασία η οποία πρέπει να
κοστολογείται, καθώς είναι ενδεικτική του πολύ χαμηλού επιπέδου αμοιβών
για αυτόν τον τύπο εκμετάλλευσης και του συνεπαγόμενου κινδύνου
εγκατάλειψης. Τα αγρο-περιβαλλοντικά κίνητρα για τη διατήρηση των
περιβαλλοντικών αξιών αυτού του τύπου αγροτικής εκμετάλλευσης θα
αποτελούσε ανταμοιβή για  μέρος αυτών των εισροών σε εργασία και
συνεπώς θα παρήγαγε θετικό καθαρό εισόδημα.
2. Η παραγωγή λαδιού που βασίζεται σε έναν μέσο όρο απόδοσης 15
κιλά λάδι ανά 100 κιλά ελιάς. Στην πράξη, το ποσοστό του λαδιού που
παράγεται από την ελιά ποικίλει σημαντικά (από 10% μέχρι 25%),  ανάλογα
με τις κλιματικές συνθήκες, την ποικιλία της ελιάς, κ.α.
3. Από UPA, 1998
4. Προσαρμοσμένο (έχει συνυπολογιστεί 5% πληθωρισμός) από τον
Guerrero, 1997.
5. Ακαθάριστο εισόδημα μείον το άμεσο κόστος

4.2. Τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΚΑΠ

4.2.1 Ο Κανονισμός των Κοινών Κανόνων
Μέχρι στιγμής, οι αγρότες λαμβάνουν τις

επιχορηγήσεις της ΚΑΠ ανεξάρτητα από το αν
προστατεύουν ή υποβαθμίζουν το περιβάλλον. Η
κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη: οι αγρότες πρέπει
να υποχρεούνται να επιδεικνύουν στοιχειώδη
περιβαλλοντική υπευθυνότητα ως ανταπόδοση για
την δημόσια υποστήριξη που λαμβάνουν, μια
προσέγγιση που αποκαλείται «αμοιβαία
συμμόρφωση» (cross compliance).

Πλαίσιο 6:
Η εξάπλωση της ελιάς και η αισχροκέρδεια πρέπει να
αντιμετωπιστούν με την αλλαγή από τις επιχορηγήσεις

παραγωγής στις επιδοτήσεις εκτάσεων

Ενώ οι παραδοσιακές καλλιέργειες στις
περισσότερες οριακές περιοχές αντιμετωπίζουν φαινόμενα
εγκατάλειψης, οι σύγχρονες εντατικές εκμεταλλεύσεις
συνεχίζουν να εξαπλώνονται σε περιοχές με το συγκριτικό
πλεονέκτημα της κερδοφορίας που υποστηρίζεται από το
παρόν καθεστώς της ΕΕ (βλέπε Πίνακα 1).

Η κερδοφορία φανερώνεται από την οικονομική
αξία της γης: στις περισσότερο εντατικές παραγωγικές
περιοχές, όπως είναι η Κόρδοβα και η Χαέν στην Ισπανία, η

μέση αξία των εκμεταλλεύσεων ήταν πάνω από 1.200 Euro
ανά στρέμμα το 1999, φτάνοντας σε μερικές περιπτώσεις
ακόμα και τα 2.400 Euro ανά στρέμμα. Τέτοιες τιμές είναι
ιδιαίτερα υψηλές για αγροτική γη.

Με την «προσωρινή» αναθεώρηση του καθεστώτος
το 1998, αποφασίστηκε ότι οι εκμεταλλεύσεις που
δημιουργήθηκαν μετά το 1998 δεν θα δικαιούνται επιδότηση
παραγωγής, σε μια προσπάθεια σταθεροποίησης της
κατάστασης. Οι αρχές όμως δεν μπορούν να διακρίνουν το
ελαιόλαδο που προέρχεται από εκμεταλλεύσεις που έγιναν
μετά το 1998 και άρα είναι αδύνατο να ελέγξουν τη διανομή
της επιδότησης παραγωγής. Συνεπώς, οι γαιοκτήμονες
συνεχίζουν να φυτεύουν ελαιόδεντρα, σίγουροι ότι θα λάβουν
την επιδότηση.

Οι τελευταίες προτάσεις της Επιτροπής για το καθεστώς της
ελιάς φαίνεται να δίνουν το πράσινο φως στις εκμεταλλεύσεις
που δημιουργήθηκαν μετά το 1998 για την παραλαβή
επιχορηγήσεων μετά το 2003, με την προϋπόθεση να
περιλαμβάνονται στη νέα βάση δεδομένων GIS. Μ’ αυτόν τον
τρόπο ερμηνείας, οι γαιοκτήμονες μπορεί να θεωρήσουν ότι
είναι μια καλή ευκαιρία να επεκτείνουν τις καλλιέργειές τους
από τώρα μέχρι το 2003. Νέες Οδηγίες πρέπει να
επαναβεβαιώσουν ότι οι εκμεταλλεύσεις που δημιουργήθηκαν
μετά το 1998 δεν θα επιδοτηθούν από την ΚΑΠ.

Η αλλαγή από ενισχύσεις παραγωγής σε ενισχύσεις ανά
στρέμμα θα προσέφερε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για
τον έλεγχο της εξάπλωσης – είναι ευκολότερο κανείς να
ελέγξει τη γη παρά το ελαιόλαδο που παράγεται. Όσον αφορά
τις άμεσες επιδοτήσεις στον τομέα καλλιέργειας, πρέπει να
εξασφαλιστεί ένα σύστημα «βάσης εκτάσεων» που θα
καθορίσει τη μεγαλύτερη δυνατή έκταση που δικαιούνται να
επιδοτηθούν σε κάθε περιοχή ή περιφέρεια.

Η δυνατότητα να εντάξουν οι κρατικές αρχές
περιβαλλοντικούς όρους σε όλες τις επιχορηγήσεις
της ΚΑΠ έγινε το 1999, με τις αναθεωρήσεις της
Agenda 2000 (Άρθρο 3 της Οδηγίας 1259/1999). Με
τους όρους αυτούς θα εξασφαλιζόταν ένα
στοιχειώδες επίπεδο περιβαλλοντικής ευαισθησίας,
υπό την έννοια της «ορθής αγροτικής πρακτικής».

Η αμοιβαία δέσμευση εξελίσσεται με πολύ
αργούς ρυθμούς στην ΕΕ, ιδιαίτερα αν λάβομε
υπόψη χώρες όπως η Ελβετία ή οι ΗΠΑ, όπου τέτοια
μέτρα εφαρμόζονται σε ευρύτατη κλίμακα. Στις ΗΠΑ,
για παράδειγμα, οι αγρότες που καλλιεργούν σε
εδάφη με υψηλό κίνδυνο διάβρωσης υποχρεούνται
να συντάξουν ένα σχέδιο μέτρων για την προστασία
του εδάφους, ώστε να μπορέσουν να λάβουν τις
γεωργικές επιχορηγήσεις. Από τα 590 εκατομμύρια
στρέμματα που χαρακτηρίστηκαν ως ιδιαιτέρως
ευπαθή σε διάβρωση στην αρχή του προγράμματος
στα μέσα της δεκαετίας του 1980, εγκρίθηκαν
προγράμματα προστασίας για τα 570 εκατομμύρια
στρέμματα. Τα προγράμματα αυτά  εφαρμόστηκαν
πλήρως σε 340 εκατομμύρια στρέμματα στις αρχές
της δεκαετίας του 1990 (USDA 1993, αναφορά στους
Baldock & Mitchell 1995).

Μια παρόμοια προσέγγιση απαιτείται και για
την ΕΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα
διάβρωσης και άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα που
προκύπτουν από την καλλιέργεια της ελιάς. Η
αμοιβαία συμμόρφωση πρέπει να χρησιμοποιηθεί
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ώστε να εκλείψουν βασικές αρνητικές πρακτικές,
όπως η ακατάλληλη άροση, η υπέρμετρη και
παράνομη άντληση νερού ή η αλόγιστη χρήση
παρασιτοκτόνων. Ωστόσο, τουλάχιστον μέχρι το
χρόνο δημοσίευσης αυτής της έκθεσης, κανένα
κράτος-μέλος της ΕΕ δεν έχει εφαρμόσει αυτό το
μηχανισμό για την καλλιέργεια της ελιάς.

4.2.2 Αγρο-περιβαλλοντικό Πρόγραμμα
Εάν ένας αγρότης αναλάβει περιβαλλοντικές

δραστηριότητες, πέρα από το επίπεδο της ορθής
αγροτικής πρακτικής, οι «υπηρεσίες» αυτές θα
πρέπει να ανταμειφθούν με επιδόματα του αγρο-
περιβαλλοντικού προγράμματος της ΚΑΠ. Ο Πίνακας
2 παρουσιάζει το είδος των δεσμεύσεων που
απαιτούνται από την αμοιβαία δέσμευση και που
ανταμείβονται με τα αγρο-περιβαλλοντικά επιδόματα.

Με κατάλληλα σχεδιασμένα προγράμματα, τα
αγρο-περιβαλλοντικά επιδόματα θα μπορούσαν να
προωθήσουν δραστηριότητες που αποφέρουν περι-
βαλλοντικά οφέλη, όπως η αποκατάσταση και διατή-
ρηση των αναβαθμίδων, των ξερολιθιών, και των

οικοτόπων, ή η διαχείριση της φυσικής βλάστησης με
το κλάδεμα ή τη βοσκή.

Όλα τα Κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί για την
εφαρμογή αγρο-περιβαλλοντικών προγραμμάτων
από το 1992, αλλά πολύ λίγα μέτρα σε αυτά
αφορούν την καλλιέργεια της ελιάς, και ακόμα κι αυτά
αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τα περιβαλλοντικά
ζητήματα του τομέα σε όλο τους το εύρος. Η βασική
τους μέριμνα είναι η προώθηση της οργανικής
παραγωγής, μια επιλογή που είχε μεγάλη απήχηση
στους αγρότες λόγω του ύψους της επιδότησής της,
αλλά που δεν αντιμετωπίζει θέματα όπως είναι η
διάβρωση του εδάφους, η διατήρηση των αναβαθμί-
δων, η προστασία των οικοτόπων ή η εκμετάλλευση
του νερού.

Με την εξαίρεση της Πορτογαλίας, κανένα
Κράτος μέλος δεν διεξάγει προγράμματα σημαντικά
για τη διατήρηση των περιβαλλοντικών αξιών των
παραδοσιακών καλλιεργειών ελιάς, παρά την επισή-
μανση της σπουδαιότητας αυτών των αξιών για το
Μεσογειακό τοπίο από ευρεία βιβλιογραφία.

Πίνακας 2:
Οι προτεινόμενες δράσεις και αναμενόμενα οφέλη σύμφωνα με το WWF/Birdlife International

Δράση Λεπτομέρειες Αναμενόμενα οφέλη
Μετατροπή της ενίσχυσης
παραγωγής της
ελαιοκαλλιέργειας μέσω
ΚΑΠ σε κατ' αποκοπή
ενίσχυση.

- Θα πρέπει να θεσπιστεί ένας ελάχιστος αριθμός
δένδρων ανά στρέμμα (π.χ. 4-5). Τα διάσπαρτα
δένδρα θα πρέπει να τυγχάνουν ισότιμης
επιδότησης ανά δένδρο.

- «Βασικές εκτάσεις» για την ελιά θα πρέπει να
καθοριστούν σε επίπεδο περιφέρειας, ορίζοντας
τη μέγιστη έκταση που δικαιούται ενίσχυση.

- Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1638/1998, οι μετά
το 1998 καλλιέργειες δεν θα πρέπει να είναι
επιλέξιμες για ενίσχυση μέσω ΚΑΠ.

- Εξάλειψη των κινήτρων για εντατικοποίηση και
επέκταση της παραγωγής

- Αύξηση του ποσού και της συνέπειας της ενίσχυσης
για τις οριακές εκμεταλλεύσεις χαμηλών εισροών.

- Αποτελεσματικός έλεγχος της επέκτασης
- Σταθερή βάση για εφαρμογή των μέτρων αμοιβαίας
συμμόρφωσης στην ελαιοπαραγωγή (δύσκολα
εφαρμόζεται στην επιδότηση παραγωγής)

Εφαρμογή
περιβαλλοντικής αμοιβαίας
συμμόρφωσης για το
σύνολο της ενίσχυσης της
καλλιέργειας ελιάς μέσω
ΚΑΠ.

- Πρέπει να αναπτυχθεί και απαιτηθεί
συμμόρφωση με περιφερειακούς κώδικες Ορθής
Γεωργικής Πρακτικής για την καλλιέργεια ελιάς.

- Οι κώδικες θα πρέπει να ενσωματώνουν
βασικές μεθόδους προστασίας του
περιβάλλοντος.

- Οι κώδικες θα πρέπει να αναπτυχθούν με πλήρη
συμμετοχή των αγροτικών οργανώσεων, των
περιβαλλοντικών αρχών, των ΜΚΟ και άλλων
σχετικών φορέων.

Εξάλειψη βασικών αρνητικών πρακτικών όπως:
- Υπερβολική καλλιέργεια
- Κατακόρυφη καλλιέργεια των πρανών
- Γυμνό έδαφος σε κρίσιμες χρονικές περιόδους
- Παράνομη άντληση νερού (παράνομες γεωτρήσεις,
άντληση άνω των ορίων)

- Παράνομη αποψίλωση φυσικών οικοτόπων
- Κυνήγι προστατευόμενων ειδών άγριας ζωής
- Απόρριψη ζιζανιοκτόνων σε ποταμούς

Ανάπτυξη συνολικών αγρο-
περιβαλλοντικών
σχημάτων για την
καλλιέργεια ελιάς.

- Τα σχήματα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το
σύνολο των περιβαλλοντικών θεμάτων της
περιφέρειας ή περιοχής.

- Οι επιβραβευμένες δράσεις θα πρέπει να είναι
επιπλέον της απλής εφαρμογής του Κώδικα
Ορθής Πρακτικής.

- Ξεκάθαροι και ποσοτικοποιημένοι στόχοι πρέπει
να αποφασιστούν για αυτά τα συστήματα.
Επίσης, πρέπει να δημιουργηθούν
αποτελεσματικά συστήματα παρακολούθησης
ώστε να ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των
στόχων.

Ανταμοιβή συγκεκριμένων πρακτικών όπως:
- Διατήρηση και αναβάθμιση των αναβαθμίδων και
ξερολιθιών.

- Διατήρηση και αναβάθμιση των φυσικών οικοτόπων
και στοιχείων του τοπίου.

- Διατήρηση της μόνιμης κάλυψης από βλάστηση με
βόσκηση ή χλοοκοπή.

- Μείωση της ευαισθησίας του εδάφους με αύξηση της
περιεκτικότητας σε οργανική ύλη.

- Δημιουργία μικρών χωμάτινων έργων για τη μείωση
της εκροής σε απότομα πρανή.

- Συστήματα βιολογικής παραγωγής.
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Προγράμματα αγροτικής
ανάπτυξης που προωθούν
την βιώσιμη ανάπτυξη στις
ελαιοπαραγωγούς
περιοχές.

- Χρηματοδότηση αγροτικών συνεταιρισμών που
απασχολούν σύμβουλο ανάπτυξης και εφαρμο-
γής πρακτικών που συμβάλλουν στην αειφορία.

- Χρηματοδότηση επενδύσεων σε περιβαλλο-
ντικές βελτιώσεις (π.χ. μηχανήματα για
μετατροπή σε μη-αροτραία συστήματα).

- Χρηματοδότηση οικονομικής διαφοροποίησης,
σχημάτων ποιότητας παραγωγής και σήμανσης
που ενσωματώνουν περιβαλλοντικά κριτήρια.

- Βελτίωση της ποιότητας των συμβουλών για
βιώσιμες γεωργικές μεθόδους.

- Παροχή δυνατότητας στους αγρότες για εφαρμογή
περιβαλλοντικά επωφελών πρακτικών,
συμπεριλαμβανόμενης και της κάλυψης του αρχικού
κόστους.

- Βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότη-
τας των ελαιοπαραγωγών περιοχών.

- Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και άμεση
σύνδεση των περιβαλλοντικά επωφελών
παραγωγικών πρακτικών.

Ανάπτυξη συνολικής
βάσης δεδομένων και
συστήματος
παρακολούθησης.

- Βάση GIS που ενσωματώνει ένα κοινό σύστημα
και μέθοδο αναφοράς για τις περιβαλλοντικές
τάσεις.

- Κάθε περιφέρεια πρέπει να εγκαταστήσει σημεία
παρακολούθησης σε επιλεγμένα
αντιπροσωπευτικά αγροκτήματα.

Δεδομένα και παρακολούθηση της κατάστασης των
εξής στοιχείων:
- Έδαφος
- Υδατικοί πόροι
- Βιοποικιλότητα
- Τοπίο
- Κοινωνικο-οικονομική βιωσιμότητα
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Το χαμηλό ύψος της χρηματοδότησης είναι
μέρος του προβλήματος. Για παράδειγμα, στην
Ανδαλουσία μέχρι το 1998, τα μέτρα που
αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση της διάβρωσης
του εδάφους στις καλλιέργειες ελιάς είχαν εφαρμοστεί
σε 490.000 στρέμματα ή σε λιγότερο από το 4% των
ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων στην περιφέρεια. Με
τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ που θα διατεθούν σ’
αυτή την περιοχή για αγρο-περιβαλλοντικά
προγράμματα κατά την περίοδο 2000-2006, δεν
αναμένεται να μπορέσει να ωφεληθεί πάνω από το
5% της συνολικής έκτασης ελιάς. Όμως, μέχρι και το
40% των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων στην
περιφέρεια έχει βρεθεί να παρουσιάζει σοβαρά
προβλήματα διάβρωσης του εδάφους (βλέπε
παραπάνω Πλαίσιο 2).

Ενώ οι ενισχύσεις παραγωγής της ΚΑΠ
καλύπτονται πλήρως από τον γεωργικό
προϋπολογισμό της ΕΕ, για τα αγρο-περιβαλλοντικά
μέτρα οι εθνικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να
συμβάλλουν κατά ποσοστό τουλάχιστον 25% με
χρήματα από δικούς τους πόρους. Για τις αρχές
σχετικά φτωχών περιοχών της ΕΕ (οι περισσότερες
ελαιοπαραγωγές περιοχές περιλαμβάνονται στο
Στόχο 114 των περιφερειακών πολιτικών της ΕΕ),
αυτός είναι ένας σημαντικότατος ανασταλτικός
παράγοντας για την ανάπτυξη φιλόδοξων
προγραμμάτων.

Συνεπώς, στις πλουσιότερες χώρες όπως η
Αυστρία, η Γερμανία και η Σουηδία (πάνω από το
50% της αγροτικής τους γης εντάχθηκε στα
προγράμματα μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990),
η κάλυψη των αγρο-περιβαλλοντικών μέτρων είναι
πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι στα νοτιότερα Κράτη μέλη
(λίγο πάνω από το 5% της αγροτικής γης).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταθέσει
προτάσεις για την ίση χρηματοδότηση των αγρο-
περιβαλλοντικών προγραμμάτων και των
ενισχύσεων παραγωγής από την ΕΕ. Αυτό θα
βοηθούσε στην προώθηση των προγραμμάτων
αυτών στα νοτιότερα κράτη μέλη.

4.3. Μέτρα Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης

αποτελούν τον ιδιαίτερα προβεβλημένο «δεύτερο
στύλο» της ΚΑΠ. Στις περισσότερες ελαιοπαραγωγές
περιοχές όμως τα προγράμματα αυτά είναι ένα
αναμεμιγμένο πακέτο μέτρων που σχεδιάζονται και
εφαρμόζονται ξεχωριστά το ένα από το άλλο και που
δεν αποτελούν μια ενιαία σαφή στρατηγική για την
                                                     
14 που ορίζονται ως οι περιοχές όπου το κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι
χαμηλότερο του 75% του μέσου όρου της ΕΕ (Κανονισμός
1260/1999 της 21ης Ιουνίου 1999)

αειφορική ανάπτυξη των περιφερειακών περιοχών.

Τα προγράμματα αυτά συνδυάζουν μέτρα με
διαφορετικούς και κατά περιπτώσεις
αντικρουόμενους στόχους, όπως τα αγρο-
περιβαλλοντικά σχέδια που αναφέρθησαν
παραπάνω και οι χρηματοδοτήσεις για
εντατικοποίηση με τεχνικές όπως η άρδευση και το
ξερίζωμα παλιών καλλιεργειών.

Πλαίσιο 7:
Τα επιδόματα εκτάσεων με την Αμοιβαία

Δέσμευση μπορούν να προωθήσουν την υγιή διαχείριση
και να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας στις οριακές

περιοχές ελιάς

Η διατήρηση της καλλιέργειας ελιάς στις οριακές
περιοχές για τις θέσεις εργασίας που παρέχει είναι ένας
αυτοδίκαιος κοινωνικός στόχος. Αν και η εργασία είναι κυρίως
εποχιακή, μπορεί να συνδυαστεί με άλλες γεωργικές
πρακτικές ή άλλους τομείς, όπως ο τουρισμός.

Οι θέσεις εργασίας στις εντατικές καλλιέργειες
μειώνονται ραγδαία καθώς η μηχανοποίηση της αποκομιδής
αυξάνεται συνεχώς. Η αποκομιδή ενός «μέσου» εκταρίου
ελιάς (2.500 κιλά) χειρωνακτικά απαιτεί 167 εργατοώρες, ενώ
με τη χρήση εξελιγμένων μηχανικών συστημάτων χρειάζονται
6 μόνον εργατοώρες.

Αλλά οι παραδοσιακές, χαμηλών εισροών
καλλιέργειες συνεχίζουν να απαιτούν πολλή χειρωνακτική
εργασία (διατήρηση αναβαθμίδων, δυσκολίες μηχανοποίησης
λόγω της γηραιότητας των δένδρων, κλπ.) με αποτέλεσμα το
υψηλό κόστος ανά εκτάριο (βλέπε Πίνακα 1). Αυτά τα
χαρακτηριστικά αποτελούν όμως συγχρόνως αναπόσπαστο
κομμάτι της περιβαλλοντικής αξίας των καλλιεργειών αυτών
και η διατήρησή τους πρέπει να χρηματοδοτείται από την
ΚΑΠ.

Ο Κανονισμός των Κοινών Κανόνων επιτρέπει στα
κράτη μέλη να «κατηγοριοποιούν» τις ενισχύσεις παραγωγής
της ΚΑΠ, προσφέροντας  μεγαλύτερη υποστήριξη σε κείνους
τους τύπους καλλιέργειας που έχουν υψηλότερες απαιτήσεις
εργασίας. Ωστόσο, αν συνεχιστούν οι ενισχύσεις παραγωγής,
η εφαρμογή των κατάλληλων κριτηρίων και η διαχείριση ενός
τέτοιου συστήματος θα ήταν ιδιαίτερα περίπλοκες και το
κίνητρο για εντατικοποίηση θα συνέχιζε να υφίσταται.

Η αντικατάσταση των ενισχύσεων παραγωγής με τα
επιδόματα καθορισμένου ύψους θα ήταν ένας πολύ πιο
απλός τρόπος υποστήριξης των περιθωριακών
εκμεταλλεύσεων. Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 1, η
αλλαγή αυτή θα συνέβαλλε σημαντικά στην εξασφάλιση της
επιβίωσής τους.

Για την εξασφάλιση της συνέχισης της διαχείρισης και
της αποκομιδής, οι αγρότες που λαμβάνουν τα επιδόματα της
ΚΑΠ πρέπει να υποχρεούνται να διατηρούν την παραγωγή
τους, αναλαμβάνοντας ένα στοιχειώδες επίπεδο διαχείρισης
στα πλαίσια της ορθής αγροτικής πρακτικής. Η επιδότηση
ανά έκταση θα δίνεται σε εκμεταλλεύσεις ελιάς κλαδεμένες και
υπό διαχείριση, και όχι σε αυτές που έχουν εγκαταλειφθεί και
εμφανίζουν έντονα στοιχεία θαμνώδους ή δασικής
βλάστησης. Αυτοί οι περιορισμοί μπορούν εύκολα να
διαγνωστούν με τη χρήση αεροφωτογραφιών και δορυφορική
παρατήρηση.

Εάν οι αγρότες υποχρεώνονταν να διατηρήσουν τις
εκμεταλλεύσεις τους σε παραγωγικό επίπεδο στα πλαίσια της
ορθής αγροτικής πρακτικής, θα συνέχιζαν να έχουν σοδειά,
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εφόσον οι τιμές δεν μειωθούν από την υπερ-παραγωγή.

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις θετικών
περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών που
υποστηρίζονται από τα προγράμματα περιφερειακής
ανάπτυξης. Μέσα από αυτές, διαφαίνονται οι
ευκαιρίες που υπάρχουν για την προώθηση
περιβαλλοντικών βελτιώσεων στην καλλιέργεια της
ελιάς και που μπορούν να αποφέρουν σημαντικά
οφέλη, αν ήταν διαθέσιμοι περισσότεροι οικονομικοί
πόροι για συγκεκριμένα μέτρα με σαφείς στόχους.

Ένα παράδειγμα είναι οι ομάδες παραγωγών
στην Ισπανία που εφαρμόζουν ολοκληρωμένους
μηχανισμούς ελέγχου των παρασίτων, γνωστές με το
όνομα ATRIAs (Agrupaciones para Tratamientos
Integrados en Agricultura). Οι μηχανισμοί που
χρησιμοποιούν προωθούν μια πιο ορθολογική
προσέγγιση στην αντιμετώπιση των παρασίτων,
χρησιμοποιώντας φυτοφάρμακα μόνον όταν είναι
απαραίτητο και όχι ακολουθώντας ένα τακτικό
πρόγραμμα με συγκεκριμένα προϊόντα και δόσεις,
όπως είναι η συνήθης πρακτική. Ένας αγρονόμος
παρακολουθεί τους πληθυσμούς των παρασίτων και
συμβουλεύει τα μέλη της ομάδας πότε και πώς να
χρησιμοποιήσουν φυτοφάρμακα.

Η αρχική χρηματοδότηση για αυτές τις ομάδες
στην Ανδαλουσία προέρχεται από τα προγράμματα
του Στόχου 1 του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Ταμείου
Εγγυήσεων και Προσανατολισμού (EAGGF)15 και
από τις περιφερειακές αρχές, αλλά μετά την
εφαρμογή τους το κόστος του συμβούλου αγρονόμου
καλύπτεται από τους ίδιους τους αγρότες. Το κόστος
είναι σχετικά χαμηλό: περίπου 10.000 Euro το χρόνο
για τον σύμβουλο, ή 0,1 Euro ανά στρέμμα, συν τα
έξοδα του εξοπλισμού. Ακόμα και με τη μικρή
χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμη, πάνω από 30
ομάδες ATRIAs έχουν δημιουργηθεί στην επαρχία
Χαέν, καλύπτοντας η κάθε μία 100.000 στρέμματα.

Τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα
Προγράμματα Περιφερειακής Ανάπτυξης για την
παροχή χρηματοδότησης στους αγρότες ώστε να
κατευθυνθούν σε πρακτικές περισσότερο φιλικές
προς το περιβάλλον, όταν αυτές παρουσιάζουν
επενδυτικό κόστος. Ένα παράδειγμα είναι η αγορά
μηχανικού εξοπλισμού για το κούρεμα της μόνιμης
βλάστησης αντί για τη χρήση ζιζανιοκτόνων. Οι
χρηματοδοτήσεις για περιβαλλοντικές βελτιώσεις δεν
πρέπει όμως να δεσμεύονται με κριτήρια όπως το
μικρότερο δυνατό μέγεθος κτήματος, ή απαιτήσεις για
αυξημένες οικονομικές ανταποδόσεις, όπως
συμβαίνει σήμερα.

                                                     
15 European Agricultural Guarantee and Guidance Fund

5. Συμπεράσματα
ώρα είναι η κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της
καλλιέργειας ελιάς στην ΕΕ και μια εξαιρετική
ευκαιρία για να αλλάξει ο σχεδιασμός και η

εφαρμογή μιας ξεπερασμένης πολιτικής. Η παρούσα
κατάσταση χαρακτηρίζεται από:

•  Εντατικοποιημένη και επεκτεινόμενη
παραγωγή, η οποία οδηγεί σε μη-βιώσιμη
χρήση των φυσικών πόρων (έδαφος και
νερό) και απώλεια της βιοποικιλότητας.

•  Μειωμένη βιωσιμότητα των
παραδοσιακών συστημάτων χαμηλών
εισροών. Έτσι οι αγρότες που συντηρούν
παραδοσιακές ξερικές και χαμηλών
εισροών καλλιέργειες υποχρεώνονται είτε
να στραφούν σε καλλιέργειες εντατικού
τύπου ή να εγκαταλείψουν την
προσπάθεια. Και οι δύο αυτές προοπτικές
μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές
συνέπειες στο περιβάλλον.

•  Πλεονάσματα στην αγορά, πτώση των
τιμών και συνεχιζόμενη επέκταση της
παραγωγής (μη-βιώσιμη κατάσταση στην
αγορά), κυρίως λόγω της εισαγωγής της
άρδευσης. Έτσι μειώνεται ακόμα
περισσότερο η βιωσιμότητα των
περιθωριακών εκμεταλλεύσεων.

•  Περίπλοκη και δαπανηρή διαχείριση των
επιδοτήσεων παραγωγής.

•  Συνεχιζόμενες απάτες και, επιπλέον,
αδυναμία εξαίρεσης των μεταγενέστερων
του 1998 εκμεταλλεύσεων από την
είσπραξη επιδότησης παραγωγής, όπως
προβλέπεται από τους Κανονισμούς.

•  Ελλιπείς βάσεις δεδομένων για την ελιά,
παρά το ότι η δημιουργία τους
επιβάλλεται από την Κοινοτική νομοθεσία
από το 1970, ενώ χρηματοδοτείται από
τον ευρωπαίο φορολογούμενο.

Η καλλιέργεια της ελιάς θα μπορούσε να
αποτελεί πρότυπο αειφόρου χρήσης γης και πόρων
σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου, αν υπήρχε
το σωστό πλαίσιο πολιτικής. Η τοποθέτηση του
καθεστώτος της ΚΑΠ για την ελιά στη σωστή βάση
είναι ένα πρώτο αλλά ουσιαστικό βήμα. Είναι όμως
εξίσου σημαντικό τα Κράτη μέλη και οι θεσμοί της ΕΕ
να αφιερώσουν περισσότερους πόρους στην
ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση
αποτελεσματικών περιβαλλοντικών μέτρων, ώστε να
προωθηθούν βελτιωμένες γεωργικές πρακτικές και
να διατηρηθούν οι υπάρχουσες περιβαλλοντικές
αξίες.

Το WWF και το Birdlife International πιστεύουν
πως οι παρακάτω προτάσεις πολιτικής, αν

Τ
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εφαρμοστούν αποτελεσματικά, θα μπορούσαν να
έχουν ως αποτέλεσμα:

•  Σημαντική μείωση της υποβάθμισης των
φυσικών πόρων που προκαλεί η εντατική
καλλιέργεια ελιάς.

•  Αυξημένη βιωσιμότητα των συστημάτων
χαμηλών εισροών καθώς και των
καλλιεργειών σε οριακές περιοχές, σε
συνδυασμό με την ενδυνάμωση της αξίας
των ελαιώνων για το φυσικό περιβάλλον,.

•  Αύξηση της απασχόλησης σε
περιβαλλοντικά επωφελείς δράσεις και
γεωργικές πρακτικές στις ελαιοκομικές
εκμεταλλεύσεις.

Μια σταθερή βάση για καταπολέμηση των
οικονομικών ατασθαλιών και της επέκτασης των
ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων.

6. Προτάσεις

6.1. Καθεστώς της ΚΑΠ για την ελιά

ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των
Υπουργών θα πρέπει να απορρίψουν την
παρούσα πρόταση της Επιτροπής για καθυστέ-

ρηση της απόφασης αναμόρφωσης του καθεστώτος
για την ελιά. Πρέπει να διαμορφωθεί νέα πρόταση, με
ξεκάθαρες δεσμεύσεις από την Επιτροπή και τα
Κράτη Μέλη για:

•  αντικατάσταση των επιδοτήσεων
παραγωγής από το 2003 με την καταβολή
κατ' αποκοπή ενίσχυσης, η οποία θα είναι
άσχετη από την παραγωγή ή τη σοδειά,
ώστε να αφαιρεθεί το κίνητρο για εντατικο-
ποίηση και να αυξηθεί η υποστήριξη για
τις περιθωριακές εκμεταλλεύσεις χαμηλών
εισροών.

•  θεσμοθέτηση μέγιστης έκτασης
δικαιούμενης τη νέα επιδότηση ανά
περιφέρεια («βασικές εκτάσεις» για την
ελιά) μέχρι το 2003, ώστε να ελεγχθεί η
επέκταση.

•  επιβεβαίωση της δέσμευσης ότι οι
μεταγενέστερες του 1998 εκμεταλλεύσεις
δεν θα δικαιούνται επιδότησης από την
ΚΑΠ, όπως προβλέπεται από τον
Κανονισμό 1638/1998, ώστε να
αποφευχθεί μια νέα «έκρηξη» φυτεύσεων
για την περίοδο 2001 – 2003.

•  ολοκλήρωση της νέας βάσης δεδομένων
για τις ελαιοκομικές εκμεταλλεύσεις

(GIS16) μέχρι το 2003 και ενσωμάτωση
δεδομένων τα οποία θα επιτρέψουν την
αποτελεσματική υλοποίηση και παρακο-
λούθηση περιβαλλοντικών μέτρων.

- Λαμβάνοντας αυτές τις ξεκάθαρες
αποφάσεις τώρα, το Συμβούλιο των Υπουργών θα
μπορέσει να δώσει στις εθνικές αρχές και στους
αγρότες μια περίοδο δύο ετών για την προετοιμασία
του νέου συστήματος στήριξης.

- Ο τρέχων προϋπολογισμός των €2.250
εκατομμυρίων μπορεί, αν μοιραστεί μεταξύ των
περίπου πέντε εκατομμυρίων εκταρίων ελαιοκομικών
εκμεταλλεύσεων, να δώσει κατ' αποκοπή επιδότηση
ύψους περίπου €450/ εκτάριο για όλες τις
εκμεταλλεύσεις.

- Με τον τρόπο αυτό, θα αυξανόταν
σημαντικά το επίπεδο και η συνέπεια στην επιδότηση
για τις οριακές, χαμηλών εισροών καλλιέργειες. Οι
εντατικές – παραδοσιακές εκμεταλλεύσεις (οι πλέον
διαδεδομένες στην ΕΕ) θα λάμβαναν επιδότηση
παρόμοιου επιπέδου με αυτήν που θα δικαιούνταν με
την επιδότηση της παραγωγής. Οι πιο εντατικές,
αρδευόμενες εκμεταλλεύσεις θα λάμβαναν μικρότερη
στήριξη από την ισχύουσα, αλλά θα εξακολουθούσαν
να έχουν υψηλότερη καθαρή απόδοση  από άλλους
τύπους εκμεταλλεύσεων, λόγω της  πολύ υψηλής
παραγωγικότητάς τους (Πίνακας 1).

- Το GIS θα πρέπει να συμπεριλάβει
δεδομένα για την κλίση των πρανών, την ευαισθησία
σε διάβρωση, την κατάσταση του εδάφους και των
επιφανειακών νερών (επίπεδα ρύπανσης και
εκμετάλλευσης) και για την θέση των φυσικών
οικοτόπων. Αυτό είναι ένα βασικό βήμα προς την
περιβαλλοντική ολοκλήρωση στην γεωργική πολιτική,
και θα διευκόλυνε την εφαρμογή της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας της ΕΕ, όπως η Οδηγία-πλαίσιο για το
Νερό και οι Οδηγίες για τα Πουλιά και για τους
Οικοτόπους.

6.2. Περιβαλλοντικά και αγροτικά
αναπτυξιακά μέτρα της ΚΑΠ
Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει

να απαιτήσουν από τους ελαιοπαραγωγούς που
λαμβάνουν επιδότηση μέσω ΚΑΠ να συμμορφωθούν
με τοπικά ισχύοντες κώδικες ορθής γεωργικής
πρακτικής, οι οποίοι θα ενσωματώνουν βασικές
αρχές περιβαλλοντικής προστασίας, στο πλαίσιο
πάντα του Άρθρου 3 του Κανονισμού 1259/1999.

Αυτό το μέτρο «αμοιβαίας συμμόρφωσης» θα
είχε ως στόχο την αντιμετώπιση βασικών
λανθασμένων πρακτικών, όπως το άκαιρο όργωμα
που προκαλεί διάβρωση του εδάφους, η παράνομη

                                                     
16 Geographic Information System
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άντληση νερού ή η αλόγιστη χρήση ζιζανιοκτόνων.

- Η αλλαγή από επιδότηση της παραγωγής
σε επιδότηση ανά έκταση είναι μια ουσιαστική βάση
για την εφαρμογή της αμοιβαίας συμμόρφωσης στην
ελαιοκομία. Διοικητικά είναι πολύ δύσκολος ο
καθορισμός όρων για την επιδότηση στο ελαιόλαδο,
καθώς δεν μπορεί να ανιχνευθεί η προέλευσή του
από μια συγκεκριμένη εκμετάλλευση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη θα
πρέπει να διαθέσουν σημαντικά αυξημένους πόρους
σε αγρο-περιβαλλοντικά προγράμματα για την
ελαιοκομία, ώστε να ενισχύονται όλοι οι
ελαιοπαραγωγοί που θα προσφέρουν
περιβαλλοντικές υπηρεσίες που θα εκτείνονται πέρα
από την ορθή γεωργική πρακτική.

- Τα προγράμματα θα πρέπει να
σχεδιαστούν έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν στο
σύνολό τους τα περιβαλλοντικά προβλήματα σε μια
περιφέρεια ή περιοχή, προωθώντας συγκεκριμένες
πρακτικές όπως η διατήρηση των αναβαθμίδων και
των φυσικών οικοτόπων και η χρήση της βόσκησης
για έλεγχο των ζιζανίων, αλλά και πιο τυποποιημένα
συστήματα, όπως η βιολογική παραγωγή.

- Ξεκάθαροι και ποσοτικοποιημένοι στόχοι
θα πρέπει να σχεδιαστούν για αυτά τα προγράμματα,
καθώς και αποτελεσματικά μέτρα παρακολούθησης
ώστε να ελέγχεται η πρόοδος.

- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
Κοινοβούλιο θα πρέπει να φροντίσουν ώστε τα
περιβαλλοντικά προβλήματα να αντιμετωπίζονται
αποτελεσματικά σε κάθε κράτος μέλος, τόσο στο
πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων όσο και μέσω της
αμοιβαίας δέσμευσης/ πολλαπλής συμμόρφωσης.

Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να
χρησιμοποιήσουν τα Προγράμματα Αγροτικής
Ανάπτυξης ώστε να εφαρμόσουν στρατηγικές για την
αειφορία στην ελαιοκομία, συμπεριλαμβανομένων
δεσμευμένων χρηματοδοτήσεων για:

- Συνεταιρισμούς αγροτών οι οποίοι
προσλαμβάνουν σύμβουλο για την ανάπτυξη και
επίτευξη αειφορικών πρακτικών.

- Χορηγίες για περιβαλλοντικές βελτιώσεις
(π.χ. μηχανήματα για μετάβαση σε μη αροτραία
συστήματα).

- Οικονομική διαφοροποίηση, βελτιωμένη
ποιότητα παραγωγής και συστήματα σήμανσης που
ενσωματώνουν περιβαλλοντικά κριτήρια.
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Αυτή η έκθεση και οι συστάσεις που προκύπτουν αποτελούν το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας του
ευρωπαϊκού προγράμματος του WWF και του BirdLife International. Οι δυο οργανώσεις πιστεύουν ότι η αγροτική πολιτική θα
έπρεπε να προωθεί γεωργικές πρακτικές οι οποίες να διατηρούν το φυσικό περιβάλλον και όχι να το υποβαθμίζουν. Η
εργασία μας στον κλάδο της καλλιέργειας της ελιάς αποτελεί μέρος ενός διετούς προγράμματος μέσα από το οποίο θα
επιχειρήσουμε να αναλύσουμε το περιβαλλοντικό και κοινωνικό δυναμικό της αειφορικής καλλιέργειας και επεξεργασίας της
ελιάς, και τις πολιτικές που απαιτούνται για να το υποστηρίξουν.

Η ευρωπαϊκής ομάδα γεωργίας και περιφερειακής ανάπτυξης του WWF εργάζεται για την αναθεώρηση της ΚΑΠ το
2002-2004. Ο τομέας της καλλιέργειας της ελιάς αποτελεί τον πρώτο στόχο αυτής της εκστρατείας.
http://www.panda.org/resources/programmes/epo/ag_r_dev/agrimission

Η ευρωπαϊκή ομάδα δράσης του BirdLife International εργάζεται για τη διατήρηση των πουλιών που απαντώνται στις
γεωργικές καλλιέργειες και τα ενδιαιτήματά τους μέσω της αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
http://www.birdlife.org.uk

Η παραγωγή αυτής της αναφοράς υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Γλυκών Νερών του WWF.
Επιπλέον πληροφορίες και κείμενα σχετικά με την Οδηγία-πλαίσιο για το νερό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
http://www.panda.org/europe/freshwater/seminars/seminars.html

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στις παρακάτω διευθύνσεις:

Elizabeth Guttenstein. European Agriculture Policy Officer – Eva Royo Gelabert. European Water Policy Officer
c/o 36, Avenue de Tervuren. B-1040 Brussels. Belgium. Τηλ +32 2 743 8800 * Φαξ +32 2 743 8819
Ecuttenstein@wwfepo.org – ERoyogela@wwfepo.org

Giovanna Pisano. Agriculture Taskforce Co-ordinator
Birdlife International. European Community Office. 22 Rue de Toulouse. B-1040 Brussels. Belgium. Tηλ +32 2 280 0830.
Φαξ +32 2 230 3802
Bleco@attglobal.net – Giovanna.Pisano@rspb.org.uk

Pablo Xandri. Director de Conservacion
WWF/Adena. Gran Via de San Francisco, 8. 28005 Madrid. Spain. Τηλ +34 91 354 0578.  Φαξ +34 91 365 6336
dircons@wwf.es

Roberto Bandieri. Referente Agricoltura
WWF Italy. Corso Vittorio Emanuelle II, 113. 41100 Modena. Italy. Τηλ +39 059 22 3365. Φαξ +39 059 21 4850
Robertobandieri@libero.it

Θεοδότα Νάντσου. Συντονίστρια των προγραμμάτων
WWF Ελλάς. Φιλελλήνων 26. 105 58 Αθήνα. Ελλάδα. Τηλ +30 1 33 14 893. Φαξ +30 1 32 47 578
t.nantsou@wwf.gr

Κείμενο: Guy Beaufoy
Μετάφραση στα ελληνικά: Τατιάνα Κωστή, Θεοδότα Νάντσου
Επιμέλεια ελληνικού κειμένου: Παναγιώτα Μαραγκού
Φωτογραφίες εξωφύλλου: Guy Beaufoy και J.L. de Lope/J.Ma Sanchez
Φωτογραφίες εσωφύλλου: Guy Beaufoy

Συντονισμός προγράμματος: Jorge Bartolome και Isaac Vega
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