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πρωτογενής τομέα, παρουσιάζοντας ιδέες και
εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν από
κάθε ενδιαφερόμενο για να βελτιώσει ή
διαχειριστεί τις υπηρεσίες ή το προϊόν του με
τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο.

Εισαγωγή
Η φιλοσοφία του έργου «Γίνε Έξυπνος
Αγρότης (ΓΕΑ) - Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης
Απασχόλησης
μέσω
Επιστροφής
και
Ενσωμάτωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού
στον
Πρωτογενή
Τομέα»
έγκειται
στη
διερεύνηση, τον εντοπισμό και την ανάδειξη
των
αναπτυξιακών
δυνατοτήτων
της
Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Αχαΐας αλλά και
των καινοτόμων ιδεών, σε συνδυασμό με τις
ανάγκες και ευκαιρίες της εγχώριας και
εξωτερικής αγοράς, για την μεταφορά,
σε
ανέργους και επαγγελματίες του αγροτικού
κλάδου,
εναλλακτικών
και
δυναμικών
προτάσεων
για
νέα
βιώσιμα
πεδία
επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και
απασχόλησης.
Στοχεύοντας
στη
διάχυση
σημαντικής
πληροφορίας προς όλους του ενδιαφερόμενους
του κλάδου (νέοι αγρότες, επαγγελματίες,
άνεργοι με βλέψεις προς την ενασχόληση με
την αγροτική παραγωγή και μεταποίηση,
εξαγωγείς προϊόντων, τοπικοί αναπτυξιακοί
φορείς, επωφελούμενοι του έργου και λοιποί),
σχεδιάστηκε αυτή η Ημερίδα με τέτοιο τρόπο
ώστε σημαντικοί προσκεκλημένοι εισηγητές να
παρουσιάσουν τις τάσεις, τα εργαλεία, τις
καλές πρακτικές και τις προοπτικές του κλάδου
που μπορούν καθοριστικά να συμβάλουν στην
ενίσχυση
της
επιχειρηματικότητας,
της
απασχόλησης και της δημιουργίας νέων
θέσεων εργασίας.
Στα
πλαίσια
αυτής
της
ενσωματώθηκαν
2
επιπλέον
Εργαστήρια που αφορούσαν

Ημερίδας,
Θεματικά

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
στοχεύοντας στην μεταφορά τεχνογνωσίας και
γνώσεων
σε
ποιο
ειδικές
πτυχές
του
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Η Ημερίδα και τα Θεματικά Εργαστήρια
αποτελούν μία πολύ καλή ευκαιρία και έναν
άμεσο τρόπο για τους συμμετέχοντες να
εκπαιδευτούν, να δικτυωθούν με σημαντικούς
φορείς και επαγγελματίες, να συλλέξουν ιδέες
και προτάσεις, πάντα σε άμεση σχέση και
συνάρτηση με τις ανάγκες τους, που θα
μπορούν μεταφέρουν στην καθημερινή τους
εργασία,
στις
μεθόδους
ανάπτυξης
και
λειτουργίας της επιχείρησής τους, με τρόπο
βιώσιμο.
Η Ημερίδα και τα θεματικά εργαστήρια
πραγματοποιήθηκαν στο Αίγιο, την Τετάρτη 27
Μαΐου 2015 στην Αίθουσα συνεδριάσεων της
Παναιγιάλειου Ένωσης Συνεταιρισμών με το
πρόγραμμα τα κινείται στις Θεματικές:

 Παρουσίαση της Αναπτυξιακής Σύμπραξη
«Γίνε Έξυπνος Αγρότης»

 Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη (20142020)

 ΕΕ Κοινή Αγροτική Πολιτική-Τάσεις &
Ευκαιρίες

 Εργαλεία ενίσχυσης της Αγροτικής
Δραστηριότητας στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας

 Προγράμματα Ενίσχυσης της
Επιχειρηματικότητας, Απασχόλησης &
Δημιουργίας νέων Θέσεων Εργασίας

 Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Γεωργικής Παραγωγής με εθνικά
πρότυπα

 Δημιουργία Υπεραξίας στα Αγροτικά
Προϊόντα

 Branding, εικόνα, πωλήσεις, εξαγωγές
 Αγροτική Επιχειρηματικότητα στο Νομό
Αχαΐας
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με προσκλεκλημένους ομιλητές τους



κ. Πέππα εκ μέρους της ΠΕΣ και
Συντονιστή Φορέα της Α.Σ.,



κ. Καλατζόπουλο και κα Κακαρίδη
από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
ΠΔΕ,



κ. Μπέλλα Ομότιμο Καθηγητή Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιου
Πατρών,



κ. Τσιμπλοστεφανάκη Δρ.
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό από τη
Διαδικασία Α.Ε,



κα. Δρ. Α. Λιόπα-Τσακαλίδη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα
Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Ελλάδας,



κ. Κολυβόπουλο Α. από την Α.Σ.
Κοινωνική Τρικαλινή Πολιτεία,



κ. Μπρούσαλη Δημ. Γενικό Διευθυντή
της DASC Branding, Σύμβουλος
branding και επικοινωνίας, καθώς και
τον



κ. Παλαιολόγο, Διευθυντή Αγροτικού
Συνεταιρισμού Σαγεϊκων Αχαΐας.

Τις εργασίες της Ημερίδας συντόνισε ο κ.
Παπαδόπουλος Ν. από τη Διαδικασία Α.Ε
και
παρευρέθησαν
μεταξύ
άλλων
ο
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης
και
Επιχειρηματικότητας
ΠΔΕ
κ.
Αγγελόπουλος Γιώργος, ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου
Αγροτικής
Πολιτικής
κ.
Μαυρόγιαννης
Σ.,
οι
περιφερειακοί
σύμβουλοι κ. Καπράλος Σ. και Μπούνιας
Χ., ο πρόεδρος της ΠΕΣ κ. Σωτηρόπουλος
Α., η κα Τσιλιγιάννη Ι. από τον ΕΛΓΟ
Δήμητρα, ενώ συμμετείχαν οι ωφελούμενοι
του προγράμματος και επιχειρηματίες και
παραγωγοί του αγροτικού τομέα, που είχαν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το
ενδιαφέρον πρόγραμμα ομιλιών και να
ανταλλάξουν εμπειρίες και ιδέες για την
ενίσχυση
της
επιχειρηματικότητας
και
απασχολησιμότητας στον πρωτογενή τομέα
της περιοχής
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Ημερίδα
Οι εργασίες της Ημερίδας ξεκίνησαν με το
καλωσόρισμα του κου Παπαδόπουλου, εκ
μέρους
της
Αναπτυξιακής
Σύμπραξης «ΓΕΑ» και της
διοργανώτριας
ΔΙΑΔΙΚΑΣΪΑ
Α.Ε.,
των
συμμετεχόντων,
αναφερόμενος στην αφετηρία
για την υλοποίηση του έργου
αλλά και την διεξαγωγή τέτοιων
σημαντικών
πρωτοβουλιών.
Συγκεκριμέ
να, μίλησε
για
την
σημαντική
και συνάμα
ανησυχητικ
ή
μείωση
της
απασχολησ
ιμότητας
στην χώρα
μας
εξαιτίας της κρίσης με την όμως πολύ μικρή
ύφεση που παρουσιάζει ο πρωτογενής
τομέας έναντι του δευτερογενούς και
τριτογενούς στην περιοχή παρέμβασης
(σύμφωνα με μελέτη που διεξήγαγε η
ΠΑΣΕΓΕΣ
στα
πλαίσια
του
έργου).
Επισήμανε
δε,
την
ανάγκη
παρακολούθησης
των
τάσεων
του
εργατικού δυναμικού, και ιδίως την
ανάπτυξη και δημιουργία νέων Εθνικών και
Περιφερειακών δυναμικών πολιτικών που
θα οδηγήσουν σε νέες θέσεις απασχόλησης.
Παρουσίασε τους στόχους της συνάντησης
καθώς και τη ροή των εισηγήσεων με το
κύριο μέρος της Ημερίδας και των
Θεματικών Εργαστηρίων που ακολουθούν.
Ακολούθως, προσκλήθηκε στο βήμα ο
Πρόεδρος της ΠΕΣ κ. Σωτηρόπουλο ο
οποίος
υπεύθυνε
χαιρετισμό
υπογραμμίζοντας τη διαθεσιμότητα του
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συνεταιρισμού να συμμετάσχει και στο
μέλλον σε πρωτοβουλίες και έργα που
σκοπό έχουν την μελέτη και στήριξη του
αγροτικού τομέα, έτσι ώστε να είναι δυνατή
η βελτίωση της γνώσης, η δημιουργία
κινήτρων και την μεταφορά τεχνογνωσίας
και πρακτικών σε όσους ενδιαφέρονται να
ασχοληθούν
με
το
επάγγελμα.
Ευχαρίστησε
όλους
όσους
παρευρίσκονται
στην ημερίδα και
όσους υπήρξαν
ωφελούμενοι του
έργου και ενεργά
συμμετείχαν στις
δράσεις του.

« Γίνε Έ ξυπνος Αγρότης (ΓΕΑ)
- Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης

Απασχόλησης μέσω Επιστροφ ής και
Ενσωμάτωσης του Ανθρώπινου
Δυναμικού στον Πρωτογενή Τομέα»
Το κύριο μέρος της Ημερίδας ξεκίνησε με
την παρουσίαση του έργου «ΓΕΑ» από τον
κ. Πέππα, Συντονιστή της Αναπτυξιακής
Σύμπραξης, ο οποίος ανέφερε σημαντικά
στοιχεία από την πορεία υλοποίησης του
έργου και συγκεκριμένα:

 Τα μέλη του εταιρικού σχήματος
και τους ρόλους τους στο έργο
 Οι κύριοι στόχοι της Πράξης,
 κατάρτιση 80 ωφελουμένων,
 ενεργοποίηση και κινητοποίηση
τοπικών
φορέων
για
τη
δημιουργία
νέων
θέσεων
απασχόλησης,
 Δράσεις του έργου (ενημέρωσης,
κατάρτισης, επιμόρφωσης, δικτύωσης,
και συμβουλευτικής υποστήριξης)
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μελετών
από
το
Πανεπιστήμιο Πατρών με αντικείμενα
 Αγορά Εργασίας
 Αγορά Αγροτικού Τομέα στην Π.Ε
Αχαΐας

 Ολοκλήρωση

διαθέσιμες
στην
ιστοσελίδα
του
έργου
για
όποιον
ενδιαφέρεται
να διαβάσει
τα
στοιχεία
που
προέκυψαν.

 Αναμένονται

να
ολοκληρωθούν
σημαντικά εργαλεία διαθέσιμα προς
όλους τους ενδιαφερόμενους, όπως


η σύνταξη τριών
επιχειρηματικών σχεδίων σε
αγροτικά προϊόντα, ανάμεσά τους
και η σταφίδα,



καθώς και ενός Οδηγού
Έναρξης Επιχειρηματικής
Δραστηριότητας.

στόχο την αποτύπωση, καταγραφή και
μελέτη των καλλιεργειών που υφίσταται
στην περιοχή, καθώς και τη διαμόρφωση
καλλιεργητικών προτάσεων προς τους
παραγωγούς
για
την
ενίσχυση
της
απόδοσης του εδάφους και την
αύξηση της παραγωγής τους.
Το πλάνο σχεδιάστηκε από
γεωπόνους και κτηνιάτρους
των
υπηρεσιών
της
Περιφέρειας με στόχο την
καταγραφή της υφιστάμενης
κατάστασης
του
αγροκτηνοτροφικού τομέα της
ΠΔΕ
και
την
παροχή
προτάσεων
βελτίωσης
και
περαιτέρω
ανάπτυξης του κλάδου μέσα από την
αξιοποίηση
των
συγκριτικών
του
πλεονεκτημάτων.

‘ Για την ορθή εφαρμογή και επιτυχία του
Καλλιεργητικού Πλάνου, θα πρέπει να
συνεργαστεί ολόκληρο το αγροτικό
δυναμικό της Περιφέρειας με όλους τους
εμπλεκόμενους Φορείς και τις Γεωτεχνικές
Υπηρεσίες της Περιφέρειας ’

 Λειτουργία 2 γραφείων
πληροφόρησης:
 1 στα γραφεία της ΠΕΣ στο Αίγιο
(υπεύθυνος κος Παναγιωτόπουλος
Μιχαήλ)


1 στα γραφεία της Αναπτυξιακής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
στην Πάτρα

Αναφέρθηκε στα μειονεκτήματα που
παρουσιάζει ο πρωτογενής τομέας στην
περιοχή της ΠΔΕ, όπως:
 Ο μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος
 Η ηλικιακή διάρθρωση του αγροτικού πληθυσμού
 Η ελλιπής εκπαίδευση και η κατάρτιση των αγροτών
 Δυσκολίες στην εμπορία και διακίνηση αγροτικών
προϊόντων

 Η πλημμελής οργάνωση των Αγροτικών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Το ‘Καλλιεργητικό Πλάνο’ της ΠΔΕ



Ο κ. Καλαντζόπουλος, Γεωπόνος από τη
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΔΕ,
ανέλαβε να παρουσιάσει ένα σημαντικό
εργαλείο που ανέπτυξε η Περιφέρεια με

 Η μείωση των τιμών πώλησης των αγροτικών
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Η αδυναμία καθετοποίησης της παραγωγής
προϊόντων σε συνδυασμό με τη συνεχή αύξηση του
κόστους παραγωγής

 Η μεγάλη εξάρτηση του αγροτικού εισοδήματος από
τις κοινοτικές επιδοτήσεις

5

Στη
συνέχεια
παρουσίασε
τα
αποτελέσματα
της
καταγραφής
ενδεικτικά για τους μεγαλύτερους Δήμους
της Περιφέρειας παρουσιάζοντας στοιχεία
με γραφικές παραστάσεις

υπογραμμίζοντας πως η περίπτωση του
Δήμου Ανδραβίδας –Κυλλήνης, μία περιοχή
η οποία καλλιεργείται 9,5 μήνες το χρόνο
εξαιτίας
των
ιδανικών
εδαφών
και
κλιματολογικών συνθηκών, αποτελεί το
παράδειγμα της Ελλάδας αποδεικνύοντας
πως
υπάρχει
τρόπος
να
υπάρχουν
καλλιέργειες 12 μήνες το χρόνο.
Για τον τομέα της κτηνοτροφίας, η
Περιφέρεια εξαιτίας των ορεινών όγκων της
ενδείκνυται για τέτοια δραστηριότητα
(κυρίως για την παραγωγή κρέατος και
γαλακτοκομικών
–
τυροκομικών
προϊόντων), αξιοποιώντας περιοχές που δεν
είναι καλλιεργήσιμες.
Για τον τομέα της Μελισσοκομίας,
παρουσιάζεται έλλειμμα στην παραγωγή
ακόμα και για να καλύψουμε την τοπική
ζήτηση όπως η ποιότητα κρίνεται άριστη
αποδεδειγμένα. Προτείνεται η μελισσοκομία
να
ενσωματώνεται
στην
γεωργική
εκμετάλλευση ως δεύτερη απασχόληση
συμβάλλοντας σημαντικά στο εισόδημα των
γεωργικών και μη οικογενειών, ιδιαίτερα
στις ημιορεινές, ορεινές και μειονεκτικές
περιοχές όπου η άσκηση οποιασδήποτε
άλλης εντατικής αγροτικής δραστηριότητας
θεωρείται δύσκολη έως αδύνατη.

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ
ΚΑΛΥΨΗ
5%

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
21%

ΑΚΑΛΙΕΡΓΗΤΑ
14%

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
6%

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
4%

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ
14%

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
1%

ΕΛΑΙΩΝΕΣ
18%
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ
1%
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ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ
16%

Για την χάραξη αγροτικής πολιτικής,
υπογράμμισε πως θα πρέπει να γίνει η
διάκριση των εδαφών σε καλλιεργητικές
ζώνες με τη δημιουργία χαρτών βάση
εδαφολογικών και κλιματικών αναλύσεων,
καθώς και σε ένα κεντρικό γεωργικό
κτηματολόγιο με χάρτες χρήσεων γης.
Σημαντικό είναι να προκύψουν από αυτούς
του χάρτες οι δυνατότητες δημιουργίας
μελισσοκομικών
και
κτηνοτροφικών
πάρκων.
Ενδεικτικά
παρουσίασε
εδαφολογικούς
χάρτες, χάρτες υδρομορφίας (στράγγισης
εδαφών) και χάρτες καταλληλότητας γης
(π.χ. τα σημεία για την καλλιέργεια
σιταριού, αμπελιού κλπ) που συντάχθηκαν
για την περιοχή της Τριταίας, παρέχοντας
σημαντικές
πληροφορίες
για
τις
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δυνατότητες καλλιέργειας
ειδών στα εδάφη της.

διαφορετικών

χρήματα εις βάρος της κύριας γεωργικής
του δραστηριότητας, και παράλληλα να
αναζητήσει την αγορά στόχο.
Οι
προτάσεις
Διεύθυνση είναι:

που

διατυπώνει

ως

 Η σύσταση ευέλικτων και υγιών ομάδων
παραγωγών
 Η εφαρμογή της συμβολαιακής γεωργίας
 Η καθετοποίηση της παραγωγής
 Η βελτίωση των υποδομών μεταποίησης και
εμπορίας
 Η διατήρηση των υφιστάμενων δυναμικών
καλλιεργειών και αναδιάρθρωση αυτών σε
μερικές περιπτώσεις (π.χ. μερική αντικατάσταση
των δημητριακών κυρίως από κτηνοτροφικά
φυτά για καρπό και σανό και αρωματικά φυτά)

Σχετικά με τη Βιολογική Γεωργία και
Κτηνοτροφία ανέφερε πως υπάρχουν
μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, ιδιαίτερα
στους Νομούς Αχαΐας και Ηλείας (εξαιτίας
των
μεγάλων
εκτάσεων),
δίνοντας
προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και
ενισχύοντας το εισόδημα των αγροτών.
Οι
νέες
προωθούμενες
εναλλακτικές
καλλιέργειες
αποτελούν και τάση της εποχής είναι:


και
που

Ροδιά, Βατόμουρα – Μύρτιλα, Τρούφα,
Ιπποφαές, Αλόη, Αρώνια, Στέβια,
Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά

για κάποια από τα οποία δεν έχουν βρεθεί
οι ποικιλίες που θα ευημερούν στην
περιοχή μας, και γι’ αυτό είναι σημαντικό
να προσπαθούμε για την εφαρμογή
καινοτομιών στις ήδη δυναμικές μας
καλλιέργειες. Για όσους ενδιαφέρονται να
δοκιμάσουν, συνιστάται η συνεργασία με
τοπικού γεωπόνους για τον έλεγχο ης
καταλληλότητας
των
εδαφοκλιματικών
συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή
που δραστηριοποιείται. Προτείνει την
επιλογή μίας μικρής πρώτα, πειραματικής
έκτασης ώστε να μην δαπανηθούν πολλά
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΑ: 27 Μαΐου 2015, Αίγιο



Η ένταξη και εφαρμογή προωθούμενων και
εναλλακτικών καλλιεργειών υπό προϋποθέσεις

 Η εφαρμογή της βιολογικής γεωργίας
 Η εφαρμογή του συστήματος ολοκληρωμένης
διαχείρισης
 Η μεταποίηση, τυποποίηση και συσκευασία
προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
 Για την μελισσοκομεία: Εντατικοποίηση ελέγχων
για προστασία της ονομασίας του ελληνικού
μελιού - Διαφοροποίηση των παραγωγών,
μεταξύ της συστηματικής παραγωγής (μέλι) και
άλλων προϊόντων κυψέλης (βασιλικός πολτός,
γύρη, πρόπολη, κερί, δηλητήριο) & Κατοχύρωση
μελιών ΠΟΠ και ΠΓΕ

Για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, ο κ.
Καλαντζόπουλος παρουσίασε λεπτομερώς
τα εξής σημαντικά της σημεία:

Πυλώνες:
Πυλώνας 1 με κοινοτικούς πόρους ύψους
15,3 δις €
Πυλώνας 2 με κοινοτικούς πόρους ύψους
4,2 δις €
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Ο Πυλώνας 1 περιλαμβάνει





την άμεση-βασική ενίσχυση,
τις συνδεδεμένες με την παραγωγή
προϊόντων ενισχύσεις,
τη πράσινη ενίσχυση, καθώς και
προσαυξημένες ενισχύσεις για τους
νέους αγρότες.

Για
την
κατανομή
των
παραπάνω
ενισχύσεων, η χώρα διαιρείται σε τρεις
περιφερειακούς τομείς:

•
•
•

Βοσκότοποι: 25% των κονδυλίων
του Εθνικού Κεφαλαίου
Αροτραίες: 47% των κονδυλίων
Δενδρώδεις καλλιέργειες: 28% των
κονδυλίων

 Υπάρχει

μια
κτηνοτροφίας

τάση

ενίσχυσης

της

 Το μεγαλύτερο τμήμα των ενισχύσεων

εξακολουθεί
ενίσχυση

να

κατέχει

η

βασική

 Η πράσινη ενίσχυση θα ανέρχεται στο

30%, και αφορά τη βελτίωση της
αειφορίας της γεωργικής παραγωγής και
η οποία ενσωματώνεται στα δικαιώματα
των γεωργών και θα δίδεται επιπλέον
της βασικής ενίσχυσης

3 Προϋποθέσεις για Πράσινη Ενίσχυση:
•

•

•

Η διαφοροποίηση καλλιεργειών στις αροτραίες
εκτάσεις, όπου οι παραγωγοί με εκμεταλλεύσεις
άνω των 100 στρεμμάτων θα πρέπει να έχουν
τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές καλλιέργειες από
τις οποίες η κύρια να μην υπερβαίνει το 75 % της
συνολικής εκμεταλλεύσιμης έκτασης.
Η διατήρηση περιοχής οικολογικής εστίασης 5%
για εκμεταλλεύσεις με αροτραίες εκτάσεις
μεγαλύτερες των 150 στρεμμάτων. Οι περιοχές
αυτές θα μπορούν να είναι αγροτεμάχια με
διατηρούμενα φυσικά στοιχεία (θάμνοι, δένδρα,
λίμνες, φυσική βλάστηση κ.λ.π.) ή ακαλλιέργητη γη.
Η διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων με την
απαγόρευση μετατροπής τους σε αροτραίες ή άλλου
είδους εκτάσεις

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΑ: 27 Μαΐου 2015, Αίγιο

Οι δενδρώδεις καλλιέργειες δεν έχουν
καμία από τις παραπάνω υποχρεώσεις και
επομένως το 84% (54%+30%) της άμεσης
ενίσχυσης θα παρέχεται αυτούσιο στους
παραγωγούς.
 Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις αποτελούν

συνολικά το 9% του εθνικού φακέλου με
βάση το κοινοτικό πλαίσιο και αφορούν:
τα όσπρια, τα κτηνοτροφικά ψυχανθή,
τα ζαχαρότευτλα, το σκληρό σιτάρι, τα
βοοειδή, τα αιγοπρόβατα, το ρύζι, τη
βιομηχανική
τομάτα,
τη
σποροπαραγωγή,
τα
πορτοκάλια
χυμοποίησης και το σπαράγγι.
Ο Πυλώνας 2
αφορά στην εφαρμογή μέτρων αγροτικής
ανάπτυξης για τη προγραμματική περίοδο
2014-2020
(ΠΑΑ
2014-2020)
και
προβλέπει μέτρα, δράσεις και επενδύσεις
κοινοτικών ενισχύσεων 4,2 δις €.
Οι σημαντικότεροι στόχοι του νέου ΠΑΑ
(2014-2020) είναι:
1. Η διάδοση γνώσεων και
καινοτομίας στη γεωργία.
2. Η ενίσχυση της βιωσιμότητας
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
3. Η προώθηση της οργάνωσης της
αλυσίδας τροφίμων,
συμπεριλαμβανομένης της
επεξεργασίας και εμπορίας
γεωργικών προϊόντων.
4. Η αποκατάσταση, διατήρηση και
ενίσχυση των αγροσυστημάτων
που συνδέονται με τη γεωργία και
τη δασοπονία.
Σημαντικός ο ρόλος των 13 Περιφερειών
της χώρας στο νέο ΠΑΑ αφού το
συγκεκριμένο πρόγραμμα για πρώτη φορά
εκχωρεί σε αυτές το 30% των πόρων του
Αγροτικού Ταμείου.
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Η πρόκληση για την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας είναι μεγάλη, η οποία θα πρέπει να
επικεντρωθεί στα εξής σημεία – στόχους:
 Την αναδιάρθρωση των παραγωγικών

κλάδων του αγροδιατροφικού τομέα της
Περιφέρειας (εκσυγχρονισμός
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, δημιουργία
κινήτρων για είσοδο νέων αγροτών
στην παραγωγική διαδικασία, βελτίωση
υποδομών στους τομείς των εδαφικών
και υδάτινων πόρων, κ.λ.π.)
 Την αναδιοργάνωση των Αγροτικών

Συλλογικών Οργανώσεων με τη στήριξη
υγιών σχημάτων
 Την καθετοποίηση της παραγωγής των

τοπικών προϊόντων
 Την πιστοποίηση προϊόντων και

παραγωγών με την εξασφάλιση
ποιοτικών σημάτων για τα
αγροδιατροφικά προϊόντα της
Περιφέρειας
 Την προβολή και

προώθηση των
αγροδιατροφικών
προϊόντων
 Την ολοκλήρωση

της ίδρυσης της
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της
Περιφέρειας μέσω της δημιουργίας
τριών Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας,
ένα για κάθε Περιφερειακή Ενότητα
 Τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών

Θα επιδοτηθούν:
 Σχέδια Βελτίωσης
 Δράσεις για μεταποίηση, εμπορία ή/και

ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.
 Ενίσχυση

εκκίνησης επιχείρησης
νέους αγρότες

για

 Μικρά και μεσαία εγγειοβελτιωτικά έργα
 Το 100% του προϋπολογισμού των

δράσεων
αναδασμών,
αγροτικής
οδοποιίας, δασικής οδοποιίας.
 Το

100% του προϋπολογισμού της
δράσης για δημιουργία κτηνοτροφικών
πάρκων και ζωνών.

 Το

100% του προϋπολογισμού για
επενδύσεις
μέσω
Leader
σε
μη
γεωργικές δραστηριότητες αλλά και για
βασικές
υπηρεσίες
και
ανάπλαση
χωριών σε αγροτικές περιοχές.
40%
του
προϋπολογισμού
των δράσεων για
την ίδρυση και
λειτουργία
επιχειρησιακών
μονάδων
της
Ευρωπαϊκής
Σύμπραξης
Καινοτομίας
για
την
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα
της γεωργίας. Συμπεριλαμβανομέων
των
δικτύων
και
συμπλεγμάτων
(clusters).


Το

για ενημέρωση, εκπαίδευση και
κατάρτιση του παραγωγικού δυναμικού
του πρωτογενή τομέα και της
μεταποίησης
 Τη δημιουργία συμπληρωματικών

εισοδημάτων και εναλλακτικών μορφών
απασχόλησης από μη γεωργικές
δραστηριότητες (π.χ. αγροτουρισμός,
οικοτεχνία, βιοτεχνία).

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΑ: 27 Μαΐου 2015, Αίγιο

9

Οι προοπτικές απασχόλησης
σε δυναμικ ούς κλάδους του
Αγροτικ ού Τομέα
Ο ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου
Πατρών, κ. Μπέλλας ξεκίνησε την
εισήγησή του αναφερόμενος στην εμπειρία
του ως εταίρος στο έργο ΤΟΠΣΑ ΓΕΑ
λέγοντας πως αποτέλεσε μία σημαντική
ευκαιρία, ιδίως για πανεπιστημιακούς που
εξετάζουν
τα
πράγματα
από
μία
περισσότερο
θεωρητική
σκοπιά,
να
συντάξει μελέτες για τον αγροτικό τομέα
επιδιώκοντας να:
 αποτυπώσει
την
υπάρχουσα
κατάσταση
του
αγροτικού
κλάδου σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο,

Τα προβλήματα του αγροτικού τομέα, που
ανέδειξε η μελέτη αλλά ειπώθηκαν σωστά
και
εμπεριστατωμένα
από
τον
κ.
Καλαντζόπουλο, είναι:


Ο μικρός κλήρος που δεν επιτρέπει
για παράδειγμα την εισαγωγή της
μηχανικής καλλιέργειας και τις νέες
τεχνολογίες που η ΕΕ προωθεί
σημαντικά:
860.000
αγροτικές
εκμεταλλεύσεις,
με
μικρό
μέσο
μέγεθος (47 στρ.), ενώ ο ευρωπαϊκός
μέσος είναι 126 στρ.



Το χαμηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας:
Απασχολούνται 537.000 άτομα, δηλαδή
το 11,9% του οικονομικά ενεργού
πληθυσμού της χώρας. Ποσοστό
υψηλότερο σε σχέση με τον EU27 μέσο
όρο (5,1%).



Ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης: το
αγροτικό εισόδημα, παρουσίασε οριακή
άνοδο 1,6% (ενώ Πολωνία +23,7%, η
Φινλανδία +16,6%, η Μάλτα +11,8%
και η Κύπρος +7,7%).

 αναδείξει τις νέες προοπτικές
απασχόλησης στον αγροτικό κλάδο
της οικονομίας
 Να αναδείξει τα αναπτυξιακά
πλεονεκτήματα
της
περιοχής
παρέμβασης
Μέσα από την επαφή και επικοινωνία με
τους 80 ωφελούμενους του έργου,
διαπίστωσαν, σε μεγάλο βαθμό, κοινά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι
αγρότες καθώς και διοικητικές ανεπάρκειες
που
δυσχεραίνουν
περαιτέρω
την
κατάσταση.
Σε
ευρωπαϊκό
επίπεδο
η
αγροτική
οικονομία αντιμετωπίζει προβλήματα με
τους ρυθμούς ανάπτυξης να βρίσκονται
χαμηλά. Η εξέλιξη της ανεργίας στον
αγροτικό τομέα ήταν πολύ μεγάλη, αλλά
μικρότερη από την ανεργία που εμφανίζει ο
κλάδος των υπηρεσιών στις αστικές
περιοχές.

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για δημιουργία
συσπειρώσεων
και
νέων
συλλογικών
μορφών συνεργασίας των αγροτών για να
μπορέσουν να φτάσουν οι καλλιέργειες και
τα προϊόντα σε τέτοια μεγέθη που να
μπορούν να εφαρμοστούν δυναμικές
μέθοδοι
διαχείρισης
και
νέες
τεχνολογίες.
Οι νέοι δυναμικοί τομείς του πρωτογενή
τομέα που παρουσιάζουν καλές προοπτικές
είναι:

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΑ: 27 Μαΐου 2015, Αίγιο
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 Βιολογικές Καλλιέργειες (Γεωργία

& Κτηνοτροφία),
 Σαλιγκαροτροφία,
 Μελισσοκομία, Αρωματικά Φυτά,
 Ενεργειακές Καλλιέργειες –

Βιοκαύσιμα
 Δυναμικές Καλλιέργειες (τρούφα,

ρόδια, φράουλα κλπ)
 Συνδυαστική δράση στο

γεωργικό και κτηνοτροφικό
τομέα (πχ παραγωγή ζωοτροφών
και κλειστού τύπου
αιγοπροβατοτροφία)
 Αγροτουρισμός

Σε κάποιους από τους παραπάνω τομείς
έχουμε δει αποτυχημένες προσπάθειες
αλλά έχουμε και σημαντικές πολύ
καλές πρακτικές στην περιοχή μας και
σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπως:
 Βιολογικά προϊόντα στην Αιτωλ/νία και
Ηλεία
 Ρόδια στο Νομό Λακωνίας (3
Συν/σμοί 1000 στρ.)
 Αρωματικά Φυτά (ΑΝΘΗΡ,
400 στρ. Αιτ/νία) με κυρίως
εξαγωγικό χαρακτήρα
 Ενεργειακά φυτά (Β. Ελλάδα)
 Συμβολαιακές καλλιέργειες σε
αρωματικά φυτά κλπ (Β.
Ελλάδα)
 Μονάδες κλειστής αιγοπροβ/φίας για
γαλακτοπαραγωγή στο Νομό Αχαΐας

έχουν κατακτήσει με μεγάλη επιτυχία τις
αγορές του εξωτερικού πλέον;
Το πανεπιστήμιο, με αφορμή και την
πρωτοβουλία ΤΟΠΣΑ και την διαπίστωση
για την έλλειψη χρήσης νέων τεχνολογικών
μεθόδων, μελέτησαν μία νέα πρακτική που
έχει εισαχθεί στον ευρωπαϊκό χώρο την
τελευταία τριετία αλλά ελάχιστα αν όχι
καθόλου στην Ελλάδα, τη Γεωργία
Ακριβείας. Αποτελεί μία προέκταση της
βιολογικής
καλλιέργειας,
η
οποία
χρησιμοποιεί κάποια τεχνολογικά μέσα
όπως αισθητήρες για την καταγραφή
δεδομένων στο έδαφος και στον αέρα με
την παράλληλη χρήση GIS για την
μεταφορά
και
αποτύπωση
της
πληροφορίας.
Ήδη το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων
Δυτικής
Ελλάδας
και
Πελοποννήσου
διαθέτει μία πλήρη γεωβάση που δύναται
να
υποστηρίξει
με
γεωγραφικά
πληροφοριακά
συστήματα
μία
τέτοια
εφαρμογή για τον αγροτικό τομέα και
άμεσα θα προχωρήσει στην πιλοτική δοκιμή
αυτής
της
τεχνολογίας που
αποβλέπει
και
έχει αποδειχθεί η
βελτίωση
της
καλλιεργητικής
πρακτικής
(μείωση 30% σε
κατανάλωση
νερού,
μείωση
50%
των
λιπασμάτων,
καλύτερη
ποιότητα
του
προϊόντος κλπ).

Τέτοιες πρακτικές, υπογράμμισε, αποτελούν
την απόδειξη ότι το σχέδιο είναι ρεαλιστικό
και χρειάζεται να τολμήσουν και να
δοκιμάσουν οι αγρότες με την υποστήριξη
και
των
περιφερειακών
υπηρεσιών.
Μπορούμε να φανταστούμε που βρισκόταν
ο
τομέας
των
αρωματικών
και
φαρμακευτικών φυτών στην χώρα μας πριν
την άνθηση των Κορρέ και Apivita που
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΑ: 27 Μαΐου 2015, Αίγιο
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Προγράμματα ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας,
Απασχόλησης και δημιουργίας
νέων θέσεων εργασίας (20142020)
Το λόγο έλαβε στη συνέχεια ο Δρ.
Τσιμπλοσταφανάκης
ο
οποίος
και
παρουσίασε τα χρηματοδοτικά εργαλεία
που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο ιδιώτης για
την έναρξη ή ανάπτυξης της επιχείρησής
του.
Στην αρχή της εισήγησής του επισήμανε
πως η τωρινή περίοδος που διανύουμε είναι
άκρως δυσμενή για νέους επενδυτές καθώς
οι διαδικασίες και οι συνθήκες δεν ευνοούν
ή δεν συμβάλλουν στην επιτυχή υλοποίηση
μίας επένδυσης.
Αναφορικά
με
την
Αναπτυξιακή
Στρατηγική
ανέφερε
πως
εδώ
και
τουλάχιστον δύο χρόνια δίνεται μεγάλη
έμφαση στην καινοτομία.
Τα διαχρονικά προβλήματα όμως που
εντοπίζονται στην Αναπτυξιακή Στρατηγική
είναι ιδιαιτέρως σημαντικά και είναι:




Η Συνέπεια
Η Συνέχεια και
Η Σοβαρότητα

καθώς κάθε φορά σχεδιάζονται ‘νησίδες’
ανάπτυξης
και
όχι
μακροπρόθεσμες
στρατηγικές.
Παρόλα
αυτά,
οι
ευκαιρίες
που
παρουσιάζονται για τους επιχειρηματίες για
την χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων
τους, προέρχονται από τις εξής πηγές:
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ 2014 – 2020)



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/11



Σ.Ε.Σ (Ε.Σ.Π.Α.) 2014 -2020
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Σ.Ε.Σ (Ε.Σ.Π.Α.) 2014 -2020
Το νέο ΕΣΠΑ διαρθρώνεται σε τέσσερις
Στρατηγικούς Στόχους:

Στρατηγικός
Στόχος 1

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων, μετάβαση στην
ποιοτική επιχειρηματικότητα, με
αιχμή την καινοτομία και αύξηση
της εγχώριας προστιθέμενης αξίας
(Κατάλληλο για επενδύσεις στον
Αγροτικό Τομέα)

Στρατηγικός
Στόχος 2

Προστασία του Περιβάλλοντος μετάβαση σε μία οικονομία φιλική
στο περιβάλλον (π.χ. για Πράσινη

Επιχειρηματικότητα)

Στρατηγικός
Στόχος 3

Ανάπτυξη - εκσυγχρονισμός συμπλήρωση μεταφορικών
υποδομών

Στρατηγικός
Στόχος 4

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης
και Καταπολέμηση της Φτώχειας και
των Διακρίσεων

Τα
ποσοστά
χρηματοδότησης
κυμαίνονται σε 40 με 60 % ανάλογα με
την πρόσκληση.
Μεταφερόμενοι όμως στο σήμερα, ο κ.
Τσιμπλοστεφανάκης επισημαίνει πως δεν
υπάρχουν
σημαντικά
προγράμματα
ανοιχτά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την
μη ύπαρξη Αναπτυξιακού Νόμου από τον
προηγούμενο Απρίλιο. Από την άλλη, όσοι
συμμετείχαν και έκαναν την επένδυσή τους
μέσα από τον Αναπτυξιακό, ανέλαβαν ένα
σοβαρό ρίσκο καθώς οι χρηματοδοτήσεις
καθυστερούν 1 έως και 2 χρόνια, βάζοντας
σε κίνδυνο την επιχειρηματική τους
δραστηριότητα.
Παρουσιάζοντας και επιπλέον παραδείγματα
ασυνέπειας του κράτους στην οργάνωση
και διαχείριση των επενδυτικών έργων, ο κ.
Τσιμπλοστεφανάκης
υπογράμμισε
την
πραγματική ανάγκη οι κρατικοί φορείς που
εμπλέκονται και κυρίως οι Διαχειριστικές
Αρχές, να προβούν σε πιο ορθολογικό
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προγραμματισμό των προσκλήσεων, των
αξιολογήσεων και των καταβολών των
χρηματοδοτήσεων.
Τα μέσα ενίσχυσης που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από τους επενδυτές:
•
•
•
•

Φοροαπαλλαγές
Επιχορηγήσεις κεφαλαίου
Επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
(leasing)
Επιδοτούμενα δάνεια με συμμετοχή του
ΕΤΕΑΝ

Ιδία Κεφάλαια & Τραπεζικός Δανεισμός
Κάθε επενδυτής κατά συνθήκη χρειάζεται
να έχει το ελάχιστο το 25% σε ιδία
κεφάλαια, και για μεγαλύτερη ασφάλεια,
έως και 35 %.
Όλοι οι κλάδοι
επενδύσεις.

είναι

επιλέξιμοι

για

Για να στεφθεί με επιτυχία η προσπάθεια
ενός νέου επιχειρηματία και επενδυτή θα
πρέπει να εφαρμόσει ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ





στο προϊόν
στη διεργασία/παραγωγή
στο μάρκετινγκ
στην οργάνωση

σε
συνδυασμό
με
συνέργιες
και
συνεργασίες που ακόμα σαν πρακτική δεν
έχει ενσωματωθεί στην επιχειρηματική
συμπεριφορά.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΑ: 27 Μαΐου 2015, Αίγιο

Περιφ ερειακές Πολιτικές για
την στήριξη του Αγροτικ ού
Τομέα
Στο
βήμα
ανέβηκε
ακολούθως
ο
Αντιπεριφειριάρχης
Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας ΠΔΕ κ.
Αγγελόπουλος Γιώργος, ο οποίος σε
συνέχεια των όσων ακούστηκαν από τους
προηγούμενους ομιλητές, επιβεβαίωσε πως
η κρίση την οποία βιώνουμε προήλθε από
ήδη ‘χρεοκοπημένες’ νοοτροπίες και για τις
οποίες όλοι έχουμε τις ευθύνες μας.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προσπαθεί
με τα μέσα που διαθέτει να αντιμετωπίσει
τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στην
κοινωνίας μας. Αναζητήθηκε πρωτίστως η
πηγή τους προβλήματος και προέκυψε ότι η
ΜΜΕ
παρουσιάζουν
ουσιαστικά
προβλήματα
στον
τομέα
της
επιχειρηματικότητας. Μία πρώτη κίνηση
ενίσχυσης των ΜΜΕ προήλθε από την
δέσμευση Κοινοτικών Πόρων από την ίδια
την Περιφέρεια, μία κίνηση που έφερε
κάποια καλά αποτελέσματα και δείγματα
επιτυχίας. Η προοπτική για περαιτέρω
ανάπτυξη ΜΜΕ αποτελεί επομένως και
προτεραιότητα για την νέα προγραμματική
περίοδο 2014-2020 για την Περιφέρεια.
Για τη νέα αυτή περίοδο και τα κοινοτικά
κονδύλια, η Περιφέρεια διεκδίκησε να είναι
πολυταμειακά και πολυθεματικά, δίνοντας
την ευκαιρία να διαχειριστούν ένα 30 έως
και 35% αυτών των πόρων ως Περιφέρεια
και όχι ως κράτος.
Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της
Περιφέρειας
Δυτικής
Ελλάδας
θα
κινείται σε τέσσερις δυναμικούς κλάδους
(αγροδιατροφικό-τεχνολογικό/ερευνητικότουριστικό/πολιτιστικό-περιβαλλοντικό).
Παράλληλα πραγματοποιείται μία πολύ
σοβαρή
προσπάθεια
βελτίωσης
του
σχεδιασμού
των
πολιτικών
και
αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ΠΔΕ, μέσα
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από
σύνταξη
του
νέου
5ετούς
Αναπτυξιακού
Πλάνου
βασιζόμενο σε
στοιχεία που θα προκύψουν από τη
συνεργασία της ΠΔΕ με το ΚΕΠΕ (ο
μοναδικός ερευνητικός οργανισμός που
ασχολείται με την περιφερειακή ανάπτυξη).
Αναμένεται το ΚΕΠΕ να εξειδικεύσει σε
συγκεκριμένους άξονες και σε ζητήματα τις
προτεραιότητες
και
δυνατότητες
που
διαφαίνονται για την περιφέρεια βάσει
δεικτών και μελετών.

Έξυπνος Αγρότης», και διαβλέπει την
ανάγκη
για
συνέχιση
προγραμμάτων
κατάρτισης και εξειδίκευσης για την
βελτίωση των ικανοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού
της
Περιφέρειας
που
παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά σύμφωνα
με τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν και
παραπάνω.

Ο
Αντιπεριφερειάρχης
παρέθεσε
ένα
παράδειγμα αναφερόμενος στις σημαντικές
πληροφο
ρίες που
μπορούν
να
αξιοποιη
θούν και
αντληθο
ύν από
μελέτες
και
έρευνες:
στον
δείκτη
συγκέντρωσης
του
εργατικού δυναμικού στον πρωτογενή
τομέα,
για
την
Δυτική
Ελλάδα
καταλαμβάνει μία από τις πρώτες θέσεις
στην Ελλάδα και μόλις την 26 ανάμεσα στις
περιφέρειες
της
ΕΕ.
Ο
δείκτης
εξειδίκευσης όμως του ίδιου εργατικού
δυναμικού, προκύπτει ότι είναι σημαντικά
χαμηλός καταλαμβάνοντας την 113 θέση
ανάμεσα στις περιφέρειες της ΕΕ.

Θεματικά Εργαστήρια
WORKSHOP 1: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ &
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Το δεύτερο μέρος της Ημερίδας άνοιξε με
την παρουσίασή της η κα. ΔΡ. Α. ΛιόπαΤσακαλίδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας, η οποία και ανέλαβε να
μεταφέρει στους παρευρισκομένους όλη
την απαραίτητη πληροφορία σχετικά με το
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Γεωργικής
Παραγωγής
με
εθνικά
πρότυπα.

Σε αυτό το σημείο, ο κ. Μπέλλας πρότεινε
μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί από το
Πανεπιστήμιο
να
διατίθενται
στην
Περιφέρεια για την αξιοποίησή τους, κάτι
που
βρήκε
σύμφωνο
και
τον
Αντιπεριφερειάρχη.
Σε
συνέχεια
ο
κ.
Αγγελόπουλος
αναφέρθηκε στα έργα ΤΟΠΣΑ για τα οποία
είχε σοβαρές επιφυλάξεις αλλά βλέπει πολύ
καλές προσπάθειες που φέρουν εξαιρετικά
αποτελέσματα
και
πολύ
καλά
παραδείγματα, όπως αυτό του «Γίνε
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΑ: 27 Μαΐου 2015, Αίγιο

Ξεκίνησε την εισήγησή της αναφέροντας
πως ο αγροτικός τομέας σήμερα απαιτεί
ποιοτική αναβάθμιση και τα ελληνικά
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αγροτικά προϊόντα οφείλουν να γίνουν
ανταγωνιστικά.
Για να επιτευχθεί
απαιτείται

ο

στόχος

αυτός,

 εκσυγχρονισμός των αγροτικών

εκμεταλλεύσεων,
 αλλαγή νοοτροπίας,
 μετάβαση από τον παραδοσιακό στο

σύγχρονο επαγγελματία αγρότη (με
γνώσεις για γεωπονία, λογιστικά
φορολογικά, νέες τεχνολογίες κλπ),
 καινοτομία στη διαδικασία παραγωγής,

διάθεσης και πώλησης των αγροτικών
προϊόντων.
Τα πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα
φέρουν κάποιο σήμα αναγνωρίσιμο, από
κάποιο εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης,
σαν
ένδειξη
ποιότητας
και
ασφάλειας, ενώ η πιστοποίηση
έχει να κάνει με τον τρόπο
παραγωγής
τους
(σύστημα
ποιότητας).
Η
εφαρμογή
συστημάτων ποιότητας αφορά τον
έλεγχο
της
παραγωγικής
διαδικασίας, η οποία γίνεται με την
καθοδήγηση
γεωπόνου
–
τεχνικού
συμβούλου, υπό την επίβλεψη πάντα του
φορέα πιστοποίησης.
Ανάγκη πιστοποίησης στον τομέα της
γεωργικής
παραγωγής
προέκυψε
τις
τελευταίες δεκαετίες εξαιτίας
 της αύξησης της παραγωγής
 της αύξησης στη χρήση
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων
 της εισόδου γενετικά τροποποιημένων
προϊόντων στην αγορά κλπ
Οι
νέες
συνθήκες
στην
παγκόσμια
οικονομία, επιβάλλουν την προσαρμογή
των
αγροτικών
εκμεταλλεύσεων
σε
δεδομένα
και
κανόνες
με
κύριο
χαρακτηριστικό την ποιότητα.
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΑ: 27 Μαΐου 2015, Αίγιο

Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση της
ποιότητας έχει ανάγει την πιστοποίηση

 σε σημαντικό ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα και

 σε προαπαιτούμενο συνεργασίας
Το
Σύστημα
Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης της Γεωργικής Παραγωγής,
σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα
ξεκίνησε στην Ελλάδα λίγο πριν το 2000,
με την ίδρυση του AGROCERT, τη
δημιουργία των προτύπων ολοκληρωμένης
διαχείρισης AGRO 2.1. και AGRO 2.2.,
και θεωρείται σήμερα ως μία από τις
προαιρετικές
μορφές
παραγωγικής
διαδικασίας της σύγχρονης γεωργικής
πρακτικής.
Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση είναι ο
τρόπος διαχείρισης της καλλιέργειας που
στοχεύει στην παραγωγή υψηλής ποιότητας
γεωργικών προϊόντων χρησιμοποιώντας τις
κατάλληλες μεθόδους και εισροές έτσι ώστε
να υπάρχει
 οικονομικό όφελος για τον

παραγωγό,
 μειωμένη επιβάρυνση στο

περιβάλλον και
 την ανθρώπινη υγεία
Στοιχεία της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της
Γεωργικής Παραγωγής είναι


Αξιολόγηση της θέσης του αγρού



Διαχείριση του εδάφους και λίπανση



Φυτοπροστασία



Αμειψισπορά



Διαχείριση απορριμμάτων και ρύπανσης



Διαχείριση του περιβάλλοντος



Διαχείριση της ενέργειας



Έλεγχος- Επαναπροσδιορισμός η συνεχής
παρακολούθηση της καλλιέργειας, ευελιξία
αναθεώρησης στόχων.



Διαχείριση και οργάνωση της γεωργικής εκμετάλλευσης
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Υπάρχουν μία λίστα εγκεκριμένων φορέων
πιστοποίησης οι οποίοι ως εξωτερικοί
αξιολογητές πιστοποιούν ότι μία γεωργική
εκμετάλλευση εφαρμόζει τέτοιο Σύστημα
σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 &
AGRO 2-2.
Για
την
καλύτερη
διαχείριση
της
επιχειρηματικής
του
δραστηριότητας,
κρίνεται απαραίτητο να συντάσσονται
ετήσια σχέδια ώστε να προγραμματίζονται
οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να
προβεί για διατήρηση και αύξηση των
κερδών.
Η εφαρμογή συστήματος ποιότητας και η
απόκτηση της πιστοποίησης αποτελεί μία
χρονοβόρα αλλά σημαντική διαδικασία που
προϋποθέτει κάποια στάδια όπως:
1. Έκδοση καλλιεργητικών οδηγιών από
γεωπόνο προς τους παραγωγούς
2. Καταγραφή όλων των ενεργειών που
λαμβάνουν χώρα στη γεωργική
εκμετάλλευση
3. Εκπαιδεύσεις παραγωγών
4. Διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων

Δημιουργία Υπεραξίας στα Αγροτικά
Προϊόντα
στο
στάδιο
της
Μ εταποίησης - Τυποποίησης
Η 2η εισήγηση για τον τομέα της
μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων
πραγματοποιήθηκε από τον προσκεκλημένο
ομιλητή της Α.Σ. Κοινωνική Τρικαλινή
Πολιτεία που τίμησαν με την παρουσία τους
την Ημερίδα και ήρθαν να μοιραστούν την
εμπειρία τους από την υλοποίηση ΤΟΠΣΑ
αλλά και την μεταφορά καλών πρακτικών
της περιοχής τους.
Ο κ. Κολυβόπουλος Α. ξεκίνησε την
παρουσίασή
του
αναφερόμενος
στην
ανάγκη να διαφοροποιηθούν οι αγρότες και
από την απλή καλλιέργεια να προχωρήσουν
στην
παραγωγή
ποιοτικού
τελικού
προϊόντος. Για παράδειγμα, δεν αρκεί απλά
η παραγωγή λαδιού αλλά θα πρέπει να
τυποποιούμε και να δημιουργούμε την
υπεραξία του στο λίτρο, στα 500 ml, εκεί
όπου μπορούμε να κερδίσουν οι αγρότες
την υπεραξία.
Η
τυποποίηση
περιλαμβάνει

ενός

προϊόντος

5. Προστασία του περιβάλλοντος.

•

Την σωστή διαλογή

6. Προστασία του παραγωγού.

•

Την ταξινόμηση
χαρακτηριστικών,
χρώμα, κλπ.

•

Την σωστή επιλογή συσκευασίας
(χαρτοκιβώτιο,
ξυλοκιβώτιο,
εξειδικευμένη συσκευασία όπως για
τα
ντοματάκια
cherry
που
προσφέρονται σε συσκευασία τύπου
κοκτέιλ)

•

Την επιλογή μόνο του ποιοτικού
προϊόντος
που
θα
βοηθήσει
σημαντικά
και
στη
μετέπειτα
δημιουργία brand name

•

Την σωστή μεταφορική διαδικασία
(θερμοκρασία, χρόνος παράδοσης
κλπ)

7. Χρόνος έναρξης συγκομιδής.
8. Ιχνηλασιμότητα.
Σημαντικός παράγοντας που μπορεί να
καθορίσει τον «Έξυπνο Αγρότη» είναι η
χρήση
και
αξιοποίηση
των
νέων
τεχνολογιών και ιδίων της ιχνηλασιμότητας
όπου όλες οι παραπάνω πληροφορίες
δύναται να παρέχονται στον αγρότη από
μία απλή εφαρμογή. Υπάρχουν έργα που
τρέχουν πιλοτικά και αναμένουμε τα πολύ
καλά αποτελέσματα που θα μας δώσουν.

βάση ποιοτικών
όπως
μεγέθη,

Παρουσιάστηκαν μία σειρά συσκευασιών
για
αγροτικά
προϊόντα
που
ήδη
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΑ: 27 Μαΐου 2015, Αίγιο
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χρησιμοποιούνται στην αγορά, καθώς και
καλές πρακτικές από παραγωγούς που
έχουν καταφέρει να έχουν δημιουργήσουν
την υπεραξία στα προϊόντα τους όπως ένα
θερμοκήπιο στην Αλεξάνδρεια υδροπονίας
του Ομίλου Ευθυμιάδη που εφαρμόζει
ολλανδική τεχνολογία, καθώς και το
θερμοκήπιο του Ομίλου Φώλια στη Δράμα,
και έχουν καταφέρει να πλασαριστούν στην
αγορά με πολύ καλή τιμή εξαιτίας της
τυποποίησης και προωθητικής πρακτικής
που εφάρμοσαν.
Υπογράμμισε πως είναι σημαντικό να
υπάρχει η δυνατότητα και ευελιξία να
χρησιμοποιείται
από
τον
παραγωγό
διαφορετική συσκευασία αναλόγως τον
πελάτη και την ζήτηση καθώς και να
τροποποιεί το τελικό προϊόν με έξυπνες
προσθήκες και συνδυασμούς προϊόντων,
διπλασιάζοντας και την λιανική τιμή τους
στην αγορά.
Παραγωγοί προχωρούν και τολμούν το
διαφορετικό:
στα
Γιαννιτσά
πραγματοποιήθηκε μία νέα, μοναδική για
την Ελλάδα, επένδυση για θερμοκηπιακή
εγκατάσταση σπαραγγιών που παρόμοιά
της υπάρχει μόνο μία στην Ολλανδία, ενώ
επενδυτής
στην
Πέλλα
Ημαθίας,
προχώρησε στην φύτευση κερασιού μέσα
σε θερμοκήπιο (μόνο ένα αντίστοιχο
υπάρχει στην Ισπανία που έχει καταφέρει
να πουλάει το προϊόν του, σε μήνες όπου
υπάρχει έλλειψη, σε μικρές ποσότητες αλλά
πολύ υψηλές τιμές, 100€ το κιλό λιανική).
Τέτοια παραδείγματα είναι σημαντικά να
προβάλλονται και να κινητοποιούν νέους
να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα την
παραγωγή τους, αναγνωρίζοντας πως
εμπεριέχουν μεγάλο κόστος για την
εφαρμογή τους, αλλά πως από την άλλη
μεριά, μπορούν να αποδώσουν την
υπεραξία
που
θα
τους
κάνει
ανταγωνιστικούς, ικανούς να μπουν σε νέες
αγορές και να επιδιώξουν και εξαγωγές
(ειδικά αν καλύπτουν διαστήματα και
περιόδους όπου σε περιοχές του κόσμου ή
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΑ: 27 Μαΐου 2015, Αίγιο

και της Ελλάδας υπάρχει κενό εξαιτίας της
εποχικότητας κάποιων προϊόντων).

Ακολούθως δόθηκε ο λόγος στην κα
Τσιλιγιάννη από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (την
ενοποίηση
των
ΕΘΙΑΓΕ-AGROCERTΔΗΜΗΤΡΑ-ΕΛΠΓΑΚ) μεταφέροντας στους
παρευρισκομένους τις δυνατότητες και τον
ρόλο του οργανισμού αναφέροντας ειδικά
πως ο Οργανισμός υλοποιεί σημαντικές για
τους παραγωγούς δράσεις όπως:
 Έρευνα

&

Καινοτομία
(προσπαθώντας
να
είναι
στοχευμένες και να καλύπτουν τις
ανάγκες των αγροτών)

 Εκπαίδευση & Κατάρτιση μέσα από

τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)
και τα 70 κέντρα Δήμητρα
 Πιστοποιήσεις

& Έλεγχους (ΠΟΠ,
ΠΓΕ,
ιδιότυπα
τυποποιημένα
παραδοσιακά
προϊόντα-συνταγές
όπως
η
ελληνική
σαλάτα,
η
τεντούρα κλπ., το Ελληνικό Σήμα
για τα γαλακτοκομικά προϊόντα ενώ
ετοιμάζεται και ο κανονισμός για το
ελαιόλαδο)

Προέτρεψε
κάθε
ενδιαφερόμενο
να
προσεγγίσει και να έρθει σε επικοινωνία με
τον Οργανισμό για οτιδήποτε από τα
παραπάνω τον ενδιαφέρει και παρότρυνε
τους παραγωγούς να αξιοποιούν τις
πιστοποιήσεις αλλά και τις καταρτίσεις για
να βελτιώνουν την απόδοση και ποιότητα
της παραγωγής τους.
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WORKSHOP 2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το Θεματικό Εργαστήριο για την Ανάπτυξη
της
Αγροτικής
Επιχειρηματικότητας
ξεκίνησε με ομιλητή τον κ. Μπρούσαλη
Δημοσθένη, Γενικό Διευθυντή της DASC
Branding, ο οποίος και εισήγαγε τους
παρευρισκομένους στις πρακτικές και
δυναμικές του Branding, της εικόνα, των
πωλήσεων και των εξαγωγών.
Κάνοντας μία βόλτα στις αγορές και
παρουσιάζοντας συγκεκριμένα επιτυχημένα
παραδείγματα κατάφερε να δείξει πώς
μπορεί να γίνει κάποιος έξυπνος και
επιτυχημένος
επιχειρηματίας
εκμεταλλευόμενος
το
μάρκετινγ,
το
Branding και την σωστή εικόνα για το
προϊόν του.
Σημαντική προϋπόθεση για το Branding
αποτελεί η προσωπική πεποίθηση και
‘αλήθεια’ που έχει ο καθένας για το προϊόν
του, και είναι δουλειά των ειδικών στο
μάρκετιν να μεταφέρουν αυτήν την αλήθεια
και στους καταναλωτές.
To brand είναι αυτό που μπορεί κάποιος
να ανακαλέσει στη μνήμη του όταν κάποιος
πει κάτι (π.χ. Ελληνικό Ελαιόλαδο= χρώμα,
γεύση, άρωμα, εικόνα, υφή κλπ.). Όσο
ποιο πολλά θετικά ξέρουν οι καταναλωτές
τόσο ποιο καλή εικόνα διαμορφώνουν για
τη μάρκα. Το Branding είναι η διεθνής
διαδικασία που βοηθά στη δημιουργία μιας
επιτυχημένης
μάρκας
έτσι ώστε
να
κερδίσουν οι επιχειρηματίες σε βάθος
χρόνου τους καταναλωτές και τη θέση τους
στην αγορά, παρουσιάζοντας τα δυνατά
σημεία και τη διαφορετικότητα του
προϊόντος.
Η αγορά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί
κορεσμένη σε καμία περίπτωση καθώς
συνεχώς αναζητά την καινοτομία στα
προϊόντα και όχι άλλο ένα ίδιο.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΑ: 27 Μαΐου 2015, Αίγιο

Η Μεσογειακή διατροφή έχει λανθασμένα
συνδεθεί με την Ιταλική κουζίνα και τα
προϊόντα και όχι με την Ελλάδα όπου
ανακαλύφθηκε και πιστοποιήθηκε. Στην
Ελλάδα έχουμε εκατοντάδες εξαιρετικής
ποιότητας προϊόντας, συνήθως μικρής
παραγωγής, τα οποία στην συγκριτική τους
πλειοψηφία παραμένουν άγνωστα και
ανώνυμα, και δυστυχώς δεν εξάγονται. Στις
ελάχιστες περιπτώσεις που κάποια προϊόντα
εξάγονται, αυτό γίνεται σε πολύ χαμηλές
τιμές και χύμα, εξαρτώμενα πάντα με τις
διακυμάνσεις των αγορών και όχι από τον
παραγωγό. Ακόμα και σε τυποποιημένη
μορφή, παρουσιάζουν συχνά τη λάθος
εικόνα.

Κάθε τρόφιμο αγοράζεται πρωτίστως με το
μάτι και ξαναγοράζεται με τη γεύση και την
ποιότητα, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της
αγοράς
Στόχος θα πρέπει να είναι η σωστή
τυποποίηση των προϊόντων και η εξαγωγής
τους επωνύμως, καθώς στην αγορά δεν
υπάρχει η σύνδεση των τοπικών προϊόντων
με
την
Ελλάδα
(ακόμα
σε
χώρες
αναρωτιούνται αν η Ελλάδα παράγει
ελαιόλαδο).
Μερικά
επιτυχημένα
branding:

παραδείγματα

 Γεωργικός Συνεταιρισμός Κριτσά στην
Κρήτη
σε
περιοχή
που
παράγει
ελαιόλαδο και δεν έχει τουρισμό,
εφαρμόζει ολοκληρωμένα συστήματα
διαχείρισης και παράγει ένα από τα
καλύτερα ελαιόλαδα της Ελλάδας και του
κόσμου,
έχοντας
κερδίσει
σειρά
βραβείων. Σχεδιάστηκε το λογότυπο και
χρησιμοποίησαν τους τίτλους ως ένα
από τα καλύτερα ελαιόλαδα του κόσμου
για να διαφοροποιήσουν
τη μάρκα από παρόμοια
προϊόντα. Επιλέχτηκε η
τελική
μορφή
της
συσκευασίας και αυτή τη
στιγμή εξάγεται σε 53
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χώρες το σύνολο της παραγωγής του
συνεταιρισμού, παράλληλα κερδίζοντας
και άλλα βραβεία ποιότητας, εικόνας
κλπ.
 Μιραμπέλλο Κρήτης: το μεγαλύτερο
ιδιωτικό λιοτρίβι με 1100 τόνους το
χρόνο, σε χώρους παραγωγής που είναι
επισκέψιμοι και προσελκύουν πλέον
30.000 επισκέπτες το χρόνο. Η πρώτη
αλλαγή που έκαναν για τη μάρκα είναι η
ονομασία
(από
ΑΧΙΟΝ
σε
Κτήμα
Βασιλάκη). Οι συσκευασίες αφορούσαν
σε
λάδι,
τσικουδιά
και
ελιές
(αξιοποιώντας ακόμα και την παραμικρή
επιπλέον δυνατότητα) και κατάφεραν
από την πρώτη διεθνή έκθεση στην
οποία συμμετείχαν να κερδίσουν το
ενδιαφέρον
καθώς
και
βραβεία,
επιτυγχάνοντας 32 εξαγωγές με την
πρώτη προβολή του.

σειρά Delicatessen (όπου πραγματικά
έχουν θέση τα Ελληνικά προϊόντα). Η
εικόνα που δημιουργήθηκε βασίστηκε
στην
ιστορία
της
οικογενειακής
επιχείρησης και στην ποιότητα, στήθηκε
η ιστοσελίδα, η συσκευασία, το logo κλπ
και άρχισε η κυκλοφορία του. Εξάγεται
σε 12 χώρες, σε μαγαζιά που αποτελούν
όνειρο
για
επιχειρηματίες,
ενώ
παράλληλα ανανεώθηκε πλήρως και όλη
η σειρά που πωλείται στα σούπερ
μάρκετ.

 Μεσολόγγι: Αξιοποιήθηκε στο έπακρων
η ιστορία του Μεσολογγίου που χαίρει
παγκοσμίου φήμης, έτσι ώστε να
δημιουργηθεί ο μύθος της εταιρίας
Messolongi Fields.

 Καβάλα: Επιχείρηση παραγωγής και
εξαγωγής
τουρσί,
χρειάστηκε
να
διαφοροποιήσει το Brand της για να
επιτύχει καλύτερη θέση στις αγορές. Από
αποκλειστική
πώληση
σε
Σούπερ
Μάρκετ, δημιουργήθηκε μία καινούργια
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΑ: 27 Μαΐου 2015, Αίγιο

Παράγει τρία
προϊόντα, με το
κυρίαρχο να είναι το
Lord Byron’s™, στη
συσκευασία που
δημιουργήθηκε από
την αρχή για αυτό, το
Philhellene το πιο
προσιτό και το Garden
of Heroes το
βιολογικό.
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Στην τρίτη μόλις χρονιά της εταιρείας, έχει
καταφέρει να εξάγει σε 14 χώρες.
Επισημαίνει δε, πως το προϊόν σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται
από αυθεντικότητα και πως
ιδίως για την περιοχή της
Δυτικής
Ελλάδας
όπου
παράγεται το super food
σταφίδα,
υπάρχουν
οι
προϋποθέσεις
να
επιτευχθεί οργανωμένα η
τυποποιημένη με επώνυμη
προώθήσή της στις ξένες
αγορές. Μόνο τα οφέλη να
αναγράφονταν
στην
συσκευασία, θα κέρδιζε
κάθε ξένο που αναζητά τη
διατροφική
αξία
των
τροφίμων.
Η εξαγωγή αποτελεί ένα
σοβαρό εγχείρημα που δεν γίνεται στον
ελεύθερο χρόνο ενός παραγωγού που
γνωρίζει λίγα Αγγλικά αλλά απαιτεί σοβαρές
κινήσεις και προετοιμασία και αν στηθεί
σωστά
έχει
ελάχιστες
πιθανότητες
αποτυχίας:



Η αγορά και τα κανάλια διανομής
θα πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά,
ενώ υπάρχουν σημαντικές αγορές όπως
της HORECA, που η Ελλάδα δεν έχει
ακόμα εκμεταλλευτεί όσο θα μπορούσε.



Θα πρέπει να αξιολογηθεί η δυνατότητα
που υπάρχει σε πόρους και να γίνει
σωστός προϋπολογισμός



Απαιτεί
οργάνωση,
φαντασία

επιμονή

και

Η επόμενη θεματική αφορούσε στην
προσπάθεια που γίνεται στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας για την οργανωμένη
προώθηση
των
τοπικών
αγροτικών
προϊόντων μέσω της Αγροδιατροφικής
Σύμπραξης, με ομιλήτρια την κα.
Κακαρίδη Ελένη, Γεωπόνο της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ.
Η προσπάθεια αυτή φιλοδοξεί να
συγκεράσει
τις
δυναμικές
του
δημόσιου και ιδιωτικού φορέα με
στόχο να:
• Τονώσει την διαπραγματευτική
δύναμη
των
αγροτώνπαραγωγών
αγροτικών
προϊόντων
• συνεισφέρει
προς
την
κατεύθυνση δημιουργίας νέων
θέσεων απασχόλησης,
• αναδείξει,
προβάλει
και
προωθήσει
τα
διατροφικά
προϊόντα που παράγονται στα
διοικητικά
όρια
της
κάθε
Περιφέρειας
• παρέχει
υπηρεσίες
τεκμηρίωσης, υποστήριξης και
προώθησης του Καλαθιού της
Περιφέρειας
• αυξήσει
τη
δυνατότητα
ανταγωνιστικής διείσδυσης των
αγροδιατροφικών
προϊόντων
της ΠΔΕ στις τοπικές, εθνικές
και διεθνείς αγορές (π.χ. μέσα
από
την
αύξηση
της
μεταποιητικής δραστηριότητας
των γεωργικών προϊόντων και
την πιστοποίησή τους ή/και τη
διασύνδεση του αγροτικού και
του τουριστικού τομέα της
Δυτικής Ελλάδας, κ.λπ.)
Η Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη αποτελεί μη
κερδοσκοπικό
νομικό
πρόσωπο,
η
λειτουργία της οποίας στηρίζεται στη
συμφωνία για εθελοντική συνεργασία
μεταξύ τοπικών αυτοδιοικητικών μονάδων,
παραγωγών, επαγγελματιών
κοινωνικών
και
εκπαιδευτικών
φορέων
που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΑ: 27 Μαΐου 2015, Αίγιο
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Τα μέλη της μπορούν να είναι:

 Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων και οι
Δήμοι
της
Ελλάδας

Περιφέρειας

Δυτικής

 Οι Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις
(ΣΑΟ)
της
Περιφέρειας
Δυτικής
Ελλάδας όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί,
μελισσοκομικοί
συνεταιρισμοί,
συνεταιρισμοί
γυναικών,
ομάδες
παραγωγών και αγροτικές εταιρικές
συμπράξεις

 Επιχειρήσεις της μεταποίησης-εμπορίας
και της βιομηχανίας τροφίμων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που
δραστηριοποιούνται στο χώρο των
διατροφικών αγροτικών προϊόντων,
όπως
εργαστήρια
τυποποίησης,
μεταποιητικές μονάδες, κ.λπ.

 Επιχειρήσεις

του
εμπορίου,
του
τουρισμού και της εστίασης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως
ξενοδοχεία,
εστιατόρια,
ξενώνες,
supermarkets, κ.λπ.

 Σύνδεσμοι

(σύνδεσμος
εξαγωγέων,
δίκτυα
οινοποιών,
σύνδεσμος
τυποποιητών ελαιολάδου, τυποποίησης
μελιού, σωματείο εστιατόρων, ένωση
ξενοδόχων, ενώσεις καταναλωτών)

 Επιμελητήρια,

Ένωση Αναπτυξιακών
Εταιρειών, Αναπτυξιακές Εταιρείες

 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και
Ερευνητικά Κέντρα της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας που σχετίζονται με
την παραγωγή και εμπορία των
αγροτικών προϊόντων, το τουριστικό
marketing και τη διοίκηση και δικτύωση
επιχειρήσεων της περιοχής
Η ενεργή συμμετοχή των παραπάνω
φορέων κρίνεται καθοριστική έτσι ώστε να
αντιμετωπιστούν
αποτελεσματικά
σημαντικά προβλήματα του αγροτικού
τομέα όπως το παραεμπόριο και οι
«ελληνοποιήσεις», αλλά και να μετατρέψει
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΑ: 27 Μαΐου 2015, Αίγιο

την Α.Σ. σε δεξαμενή καινοτόμων ιδεών και
μεταφοράς τεχνογνωσίας (νέες καινοτόμες
μέθοδοι
πρακτικών
καλλιέργειας,
marketing
αγροτικών
προϊόντων
και
τροφίμων, τουριστικού marketing)για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
αγροδιατροφικών προϊόντων, προωθώντας
μοντέρνες
τεχνικές
ιχνηλασιμότητας,
διερευνώντας
την
εξωστρέφεια
των
προϊόντων και των τάσεων των εγχώριων
και διεθνών αγορών, καθώς και να
αποτελέσει τον φορέα ‘ομπρέλα για τη
δικτύωση
των
επιχειρήσεων
του
αγροδιατροφικού τομέα.
Σκοποί της Σύμπραξης αποτελούν:
 Η περαιτέρω ανάπτυξη του αγροτικού

τομέα και η διαχείριση του «καλαθιού
αγροτικών προϊόντων της ΠΔΕ
 Η παροχή γνωμοδοτήσεων προς την ΠΔΕ

για την εμπορική και διατροφική αξία
των
τοπικών
αγροδιατροφικών
προϊόντων του «καλαθιού της ΠΔΕ» που
αποτελεί το στήριγμα της παραγωγής,
τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας
των προϊόντων προς την περιφερειακή,
εθνική και διεθνή αγορά
 Η σύναψη συμφωνιών με συλλογικούς

φορείς ή μεμονωμένες επιχειρήσεις για
τους τρόπους προώθησης των τοπικών
προϊόντων στις τοπικές αγορές
 Η ενημέρωση των καταναλωτών για τα

πλεονεκτήματα των αγροδιατροφικών
προϊόντων, όπως και η προβολή και
προώθηση των προϊόντων αυτών μέσω
εθνικών και διεθνών εκθέσεων
 Η πραγματοποίηση διμερών επαφών σε

εθνικό ή διεθνές επίπεδο με αντίστοιχους
φορείς, επιχειρήσεις και Περιφέρειες
 Η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά

προγράμματα
με
αντικείμενο
την
προβολή του αγροδιατροφικού μοντέλου
της ΠΔΕ για τη βέλτιστη αξιοποίηση των
εθνικών και κοινοτικών πόρων
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 Η συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς

φορείς της ΠΔΕ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ,
Ερευνητικά
Κέντρα,
Επιμελητήρια,
Υπηρεσίες,
Οργανισμούς,
Συνεταιρισμούς, Επιχειρήσεις, Ενώσεις)
για την από κοινού προώθηση στόχων
και προγραμμάτων και την ανταλλαγή
πληροφοριών, ιδεών και εμπειριών
 Η δημιουργία σύγχρονων προϊοντικών

προδιαγραφών ώστε να αναδειχθούν τα
τοπικά προϊόντα και να προωθηθούν
στην Εστίαση και τον Τουρισμό, με τη
σύσταση
φορέα
πιστοποίησης
αγροτικών προϊόντων σε περιφερειακό
επίπεδο με ειδικό σήμα
Αυτήν την στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της
τελικής
σύνταξης
του
σχεδίου
του
Καταστατικού της για να υποβληθεί για
τελική έγκριση από το Περιφερειακό
Συμβούλιο, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η
δημιουργία Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας
(Τ.Σ.Π.).
Μετά την υπογραφή του Καταστατικού και
την υποβολή του στο πρωτοδικείο, την
κατάθεση του μετοχικού κεφαλαίου από
τους μετόχους και την κατακύρωση ΑΦΜ,
αναμένεται η στελέχωση και η εγκατάστασή
της σε κτίριο με τον κατάλληλο εξοπλισμό
ώστε
να
προχωρήσει
άμεσα
στην
υλοποίηση του έργου της.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΦΕΛΗ
•

Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών

•

Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης

•

Ευκαιρίες απασχόλησης

•

Αναδιάρθρωση πρωτογενούς τομέα

•

Ενίσχυση τοπικής οικονομίας

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΑ: 27 Μαΐου 2015, Αίγιο

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
•

Πρόσβαση στις αγορές

•

Πρόσβαση στη γνώση και τεχνολογία

•

Πρόσβαση σε δημόσιους πόρους

•

Βελτίωση ονόματος και προφίλ των
επιχειρήσεων αγροδιατροφικού τομέα

•

Αύξηση παραγωγικότητας

•

Αύξηση πωλήσεων

Όποιος
ενδιαφέρεται
να
συμμετάσχει
μπορεί να απευθυνθεί με την πρώτη
ευκαιρία στη Δ/νση και να κάνει τις
ερωτήσεις του αλλά και να διερευνήσει τη
δυνατότητα να αποτελέσει μέρος αυτής της
προσπάθειας.

Ο κ. Παλαιολόγος, Διευθυντής Αγροτικού
Συνεταιρισμού Σαγεϊκων Αχαΐας, έλαβε το
λόγο για να κλείσει με την εισήγησή του
τον κύκλο των θεματικών παρουσιάσεων
και να ακολουθήσει η συζήτηση με του
συμμετέχοντες στην Ημερίδα.
Μιλώντας για τον επιχειρηματία αγρότη
στην Αχαΐα υπογράμμισε πως υπάρχει
σοβαρό πρόβλημα με την υποστήριξη από
το
κράτος
κυρίως
μη
παρέχοντας
φορολογικά κίνητρα, κυρίως για όσους
έχουν μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
Αναφέρθηκε δε στην μεγάλη δυσκολία που
υπάρχει στη συνέργεια των αγροτών να
συναιτεριστούν,
χάνοντας
μεγάλες
ευκαιρίες
να
ενισχύσουν
και
να
προωθήσουν τα προϊόντας του σε τοπικές
αλλά κυρίως σε αγορές του εξωτερικού
όπου παρουσιάζεται έλλειψη ανά εποχές.
Υπάρχουν όμως και καλές πρακτικές
συνεργειών,
όπως
των
παραγωγών
φράουλας
και
πατάτας
που
έχουν
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καταφέρει
να
προσδώσουν
κυρίως
εξαγωγικό χαρακτήρα στην παραγωγή τους
(ιδίως για τη φράουλα) χωρίς να
ανακαλύψουν
ξαφνικά
τον
τροχό.
Υπάρχουν πολλά περιθώρια να ενισχυθεί ο
τομέας στην περιοχή αλλά και στην
Ελλάδα, και η δικτύωση παίζει έναν από
τους σημαντικότερους ρόλους σε αυτό,
καθώς η ποιοτικά των προϊόντων ήδη
αποτελεί το δυνατό χαρτί ενός παραγωγού.
Οι
ευκαιρίες
αναζήτησης
καναλιών
διανομής,
αλλά
και
επενδυτικών
δυνατοτήτων θα μπορέσουν να συμβάλουν
καθοριστικά στην ανάπτυξη των τοπικών
επιχειρήσεων και παραγωγών, ιδίως σε μία
περιοχή που παρέχει εύφορο έδαφος και
ιδανικές κλιματικές συνθήκες.

Στο κλείσιμο της ημερίδας και των
θεματικών εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες
απεύθυναν ερωτήσεις στους ομιλητές ενώ
συζήτησαν περαιτέρω τις καλές πρακτικές
που παρουσιάστηκαν και τις ευκαιρίες
δικτύωσης
και
υποστήριξης
που
αναφέρθηκαν, διερευνώντας τις ευκαιρίες
συνεργασίας και ενίσχυσης που μπορούν να
αξιοποιήσουν στο άμεσο μέλλον.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού” 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Το παρόν συντάχτηκε από τη Διαδικασία Α.Ε. εταίρο της Α.Σ. ΓΕΑ και διοργανωτή της
Ημερίδας ‘Προοπτικές Ενίσχυσης της απασχολησιμότητας και Επιχειρηματικότητας
ανέργων-Ευκαιρίες και Δυναμική του Αγροτικού Τομέα’
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΑ: 27 Μαΐου 2015, Αίγιο
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