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Ηδυναμική της αγροτικής
απασχόλησης μπαίνει
ψηλά στην αναπτυξια-

κή ατζέντα της χώρας, τόνισε
χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης
Αποστόλου, από το βήμα του
2ου Αγροτικού Συνεδρίου της
«Ναυτεμπορικής» με τίτλο «Καλ-
λιεργώντας την Ανάπτυξη ή
“Αγρανάπαυση”;», κάνοντας δύο
πολύ σημαντικές επισημάνσεις.
«Στη χώρα μας», είπε, «το στοί-
χημα της ανάταξης της οικονο-
μίας θα κερδηθεί μόνον όταν
κερδηθεί στην ύπαιθρο», ενώ
«αυτή τη νέα πραγματικότητα
τη συνειδητοποιούν ολοένα και
περισσότερο το πολιτικό προ-
σωπικό της χώρας, ο επιχειρη-
ματικός κόσμος, οι επενδυτές
και κυρίως οι ίδιοι οι παραγω-
γοί». Αναφερόμενος στο στρα-
τηγικό σχέδιο της κυβέρνησης
για την ενίσχυση του αγροτο-
διατροφικού τομέα, ο υπουργός
στάθηκε στην ταχεία αξιοποί-
ηση του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, ενώ γνωστο-
ποίησε ότι θα υπάρξει νέα πρό-
σκληση στο Μέτρο για τα βιο-
λογικά προϊόντα. Επίσης, ειδι-
κά για το κόστος ενέργειας στη
φυτική παραγωγή, ανέφερε ότι
άμεσα θα προκηρυχθεί το Μέ-
τρο για το πρόγραμμα net me-
tering, το οποίο θα ενταχθεί σε
σχέδια βελτίωσης.

Παράλληλα, ο κ. Αποστόλου
ανέφερε ότι στο προχθεσινό συμ-
βούλιο των υπουργών Γεωργίας
για τον ευρωπαϊκό κανονισμό
omnibus αποφασίστηκε νέος
ορισμός για τα βοσκοτόπια, βά-
σει του οποίου η Ελλάδα θα κερ-
δίσει άλλα 8 εκατομμύρια στρέμ-
ματα επιλέξιμων εκτάσεων.

Επιστροφές φόρων
Αντίστοιχα, στις ενέργειες και
στις ρυθμίσεις που έχουν προ-
ωθηθεί από την κυβέρνηση ανα-
φέρθηκε και η υφυπουργός Οι-
κονομικών Κατερίνα Παπανά-
τσιου, η οποία μεταξύ άλλων ση-
μείωσε: «Στα δύο χρόνια διακυ-
βέρνησης της χώρας και υπό το
ασφυκτικό δημοσιονομικό πλαί-
σιο, δεν ήταν δυνατόν να αντι-
στρέψουμε μια λάθος κατεύ-
θυνση πολιτικής που έχει δου-
λευτεί επί δεκαετίες και έχει βά-
λει την αγροτική παραγωγή σε
λάθος τροχιά. Ωστόσο, προχω-
ρήσαμε όπου ήταν δυνατόν». Η

κα Παπανάτσιου έκανε ιδιαίτε-
ρη μνεία στην επαναφορά του
αφορολόγητου για τους κατ’
επάγγελμα αγρότες, επισημαί-
νοντας ότι «φέτος η συντριπτι-
κή πλειονότητα των κατά κύριο
επάγγελμα αγροτών όχι μόνο θα
πληρώσει λιγότερο φόρο για τα
εισοδήματα του 2016, αλλά θα
πάρει και επιστροφή της προ-
καταβολής φόρου του προ-
ηγούμενου έτους».

Μικρότεροι φόροι
Από την πλευρά της η βουλευ-
τής Νομού Σερρών της Ν.Δ. και
τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, Φωτεινή
Αραμπατζή, τόνισε ότι «στην πρό-
κληση της απελευθέρωσης της
δυναμικής του αγροτοκτηνο-
τροφικού τομέα η Ν.Δ. απαντά
με συγκεκριμένες δεσμεύσεις».
Ήδη, ανέφερε, «ο πρόεδρός μας
είχε ρητά δεσμευθεί, στο πλαί-
σιο της Συμφωνίας Αλήθειας με
τους πολίτες, ότι η Ν.Δ. θα επα-
ναφέρει τον ΦΠΑ στα αγροτικά
εφόδια από το 24% στο 13%. Ότι
θα καταργήσουμε το φόρο στο
κρασί. Ότι θα μειώσουμε τον
ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε δύο χρόνια.
Ότι θα μειώσουμε τον φόρο των
επιχειρήσεων, άρα και των αγρο-
τικών, από το 29% στο 20%». 

Πολυεπίπεδες παρεμβάσεις
Στο ίδιο πλαίσιο, ο περιφερει-
άρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας
Μπακογιάννηςανέφερε: «Η ανα-
στροφή της φθίνουσας πορείας
της ελληνικής γεωργίας δεν επι-
τυγχάνεται ούτε με ευχολόγια
ούτε με επιδοτήσεις, αλλά απαι-
τούνται πολλές παρεμβάσεις σε
πολλά επίπεδα». Τα βασικά επί-
πεδα που επεσήμανε ο κ. Μπα-
κογιάννης αφορούν τη ριζική
αναδιάρθρωση των μηχανισμών
χάραξης και άσκησης γεωργι-

κής πολιτικής, την οργάνωση
των παραγωγών, τον ρόλο του
αγρότη στην αλυσίδα της αγρο-
διατροφής, τον ρόλο της αυτο-
διοίκησης και τις συνέργειες. Ο
ίδιος σημείωσε ότι «πρέπει να
ποντάρουμε πολλά στην αγρο-
διατροφή», προσθέτοντας ότι «ο
δρόμος είναι ανηφορικός, αλλά
είμαστε υποχρεωμένοι να τον

διαβούμε και θα το κάνουμε,
αρκεί να παραδειγματιστούμε
όλοι από τις ελλείψεις και τα λά-
θη του παρελθόντος, με πρώτο
το κεντρικό κράτος».

Στο μεταξύ, κοινός τόπος των
συμμετεχόντων του συνεδρίου
αναδείχθηκε η ανάγκη επανα-
προσδιορισμού του παραγωγι-
κού και εξαγωγικού μοντέλου

σε νέα βάση με βασικές κατευ-
θυντήριες την αειφορία, την τε-
χνολογία και τις συνέργειες. 

Αειφόρος γεωργία
Προς αυτή την κατεύθυνση ο
γενικός διευθυντής του Τομέα
Επιστήμης Γεωργίας της Bayer
για Ελλάδα και Κύπρο, Από-
στολος Κλοντζάρης, εστίασε στο

κομμάτι της αειφόρου γεωργίας,
επισημαίνοντας ότι «η Bayer μέ-
σω των food chain partnersh-
ips, όπως π.χ. στο Κιάτο Κοριν-
θίας με την ομάδα ΠΗΓΑΣΟΣ,
στη Γαστούνη με τη Unilever
και στην Πέλλα σε συνεργασία
με την Green yard Foods, συμ-
βάλλει στην προστασία και την
αύξηση της σοδειάς. Αντίστοι-
χα, μέσω του fiber chain και μέ-
σα από ένα ειδικό certification
program ενώνει τον παραγωγό
με τη μεταποίηση σε διεθνές
επίπεδο». Παράλληλα, γνωστο-
ποίησε τη συνεργασία της Bayer
με τον ξενοδοχειακό όμιλο Gre-
cotel για την απορρόφηση της
αγροτικής παραγωγής από διά-
φορες περιοχές. 

Γρήγορο Internet
Αντίστοιχα, ένα σημαντικό ανα-
πτυξιακό έργο πνοής για την ελ-
ληνική ύπαιθρο, το «Rural Bro-
adband», το οποίο αφορά την
ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδο-
μών μέσω οπτικών ινών σε πά-
νω από 2.240 αγροτικές και νη-
σιωτικές «Λευκές Περιοχές» της
ελληνικής επικράτειας, παρου-
σίασε ο διευθυντής ΟΤΕ Rural So-
uth & ΟΤΕ Rural North Μάνος
Μανουσάκης. Όπως σημείωσε
ο κ. Μανουσάκης: «Με την ολο-
κλήρωση του έργου υπολογίζε-
ται ότι πάνω από 320.000 κά-
τοικοι καθώς και επιχειρήσεις
των περιοχών αυτών θα έχουν
πλέον πρόσβαση σε γρήγορο In-
ternet. Το Rural Broadband υλο-
ποιείται μέσω ΣΔΙΤ, είναι έργο
της Κοινωνία της Πληροφορίας
A.Ε., ενώ η σχεδίαση του έγινε
από τη Γενική Γραμματεία Τη-
λεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων. Το έργο έχει χρηματο-
δοτηθεί με 100,8 εκατ. ευρώ από
κοινοτικά και εθνικά κονδύλια,
ενώ από την πλευρά του ο Όμι-
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Ψηλά στην αναπτυξιακή ατζέντα της  

Περισσότερα από 2,5 δισ. ευρώ δημόσιας δαπάνης έχουν δεσμευθεί
σε προκηρύξεις και συνεχιζόμενα έργα ανέφερε ο γενικός γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος
Κασίμης, προσθέτοντας ότι «με τις πληρωμές 1,5 δισ. δημόσιας
δαπάνης που αναμένονται εντός του 2017, οι πληρωμές συνολικά 
θα φτάσουν στο 1/3 των πόρων του νέου Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) σε μόλις δύο έτη εφαρμογής».

Βαγγέλης Αποστόλου, 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατερίνα Παπανάτσιου,
υφυπουργός 
Οικονομικών. 

Φωτεινή Αραμπατζή,
τομεάρχης Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων 
της Νέας Δημοκρατίας.

Κώστας Μπακογιάννης,
περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας.
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Η καινοτομία στην υπηρεσία της παραγωγής
 Το success story του Ισραήλ και συγκε-
κριμένα τον τρόπο με τον οποίο η χώρα
έχει καταφέρει να καταστεί Global agro te-
ch center, παρά τις ιδιαίτερες κλιματολο-
γικές συνθήκες που επικρατούν, με αιχμή
την έλλειψη πόρων νερού, τα γεωπολιτικά
προβλήματα και την περιορισμένη κρατι-
κή στήριξη έναντι των παραγωγών, ανέ-
πτυξε κατά την ομιλία του ο αναπληρωτής
γενικός δευθυντής του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης του Ισραήλ, αρμόδιος για
θέματα εξωτερικού εμπορίου και διεθνών

σχέσεων, Itzhak Ben-David.
Όπως εξήγησε ο κ. Ben-David: «Στο Ισραήλ
ο αγροτοδιατροφικός τομέας έχει υψηλά
επίπεδα επενδύσεων στην έρευνα και την
καινοτομία. Είμαστε παγκόσμιος ηγέτης σε
πολλές διαφορετικές πτυχές της αγροτικής
παραγωγής, ιδιαιτέρως σε τομείς που αφο-
ρούν τις άγονες περιοχές αλλά και τους πε-
ριορισμούς ύδατος. Στο Ισραήλ έχουμε κα-
τορθώσει να αλλάξουμε, να μεταρρυθμί-
σουμε τα μειονεκτήματά μας και να τα με-
τατρέψουμε σε πλεονεκτήματα. Και τούτο

οφείλεται στην τεχνολογική καινοτομία». 
Ενδεικτικά, ανέφερε ότι πέρα από τις τε-
χνολογίες καινοτομίες εξοικονόμησης ύδα-
τος, στο Ισραήλ χρησιμοποιείται ολοένα
και περισσότερο η γεωργία ακριβείας, ενώ
έχει αναπτυχθεί συγκεκριμένο πρόγραμ-
μα που σχετίζεται με την «παράταση της
ζωής στο ράφι» -και κατ’ επέκταση στη μεί-
ωση της απώλειας τροφίμων-, το οποίο προ-
έκυψε από την ανάγκη συντήρησης, δια-
τήρησης και αποθήκευσης σπόρων, δεδο-
μένης της σημαντικής έλλειψης σιτηρών.  

Στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τις ομάδες - οργανώσεις
παραγωγών αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας ΥΠΑΑΤ Νίκος
Αντώνογλου, υπογραμμίζοντας ότι «με τη νέα Υπουργική Απόφαση,
που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, χαμηλώνει ο πήχης αναγνώρισης
οργάνωσης παραγωγών στα 20 μέλη και στις 250.000 ευρώ 
αξία παραγωγής για όλες τις περιπτώσεις. Στην αλιεία, αντίστοιχα, 
10 μέλη με 100.000 ευρώ αξία παραγωγής».

Itzhak Ben-David,
αναπληρωτής γενικός
διευθυντής στο υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης 
του Ισραήλ.



λος ΟΤΕ συμμετέχει στη χρη-
ματοδότηση του έργου με ομο-
λογιακό δάνειο 31,7 εκατ. και με-
τοχικό κεφάλαιο 4 εκατ. ευρώ». 

Συμβολαιακή γεωργία
Αναφορικά με τη σημασία των
συνεργειών, ο προϊστάμενος Πρώ-
των Υλών και Υλικών Συσκευα-
σίας της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας
Μισαήλ Καραστέργιος αναφέρ-
θηκε στα οφέλη της συμβολαι-
ακής γεωργίας για τους παρα-
γωγούς, σημειώνοντας ότι «εξα-
σφαλίζεται  η απορρόφηση της
συγκομιδής, ενώ από αρχές Σε-
πτεμβρίου οι αγρότες γνωρίζουν
την τιμή που θα πάρουν στο προ-
ϊόν τους την επόμενη χρονιά».
Στο πρόγραμμα Συμβολαιακής
της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας συμ-
μετέχουν 22 τοπικοί έμποροι ή
γεωπόνοι και 3 συνεταιρισμοί.
Η εταιρεία απορροφά 45.000 τό-
νους κριθάρι και κάθε καλοκαί-
ρι παρέχει μια ρευστότητα στους
αγρότες 8-9 εκατ. ευρώ - πρόκει-
ται για την πληρωμή περίπου
2.000 αγροτών που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα. Μέσω του προ-
γράμματος συμβολαιακής γε-
ωργίας η Αθηναϊκή Ζυθοποιία
παράγει πλέον το προϊόν της από
100% ελληνικό κριθάρι.

Οργάνωση της παραγωγής
Στην απουσία των ελληνικών
προϊόντων από τα ράφια των σού-
περ μάρκετ όχι μόνο στην Ελ-
λάδα αλλά και στο εξωτερικό ανα-
φέρθηκε ο εμπορικός διευθυν-
τής της GAIA Επιχειρείν, Πολύ-
δωρος Ξενικάκης, σημειώνον-
τας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση δί-
νει κίνητρα στους παραγωγούς
να συσπειρωθούν προκειμένου
να αντιμετωπίσουν τη συγκέν-
τρωση του λιανικού εμπορίου».
Τόνισε επίσης ότι «στις περι-
πτώσεις που υπάρχει οργάνω-

ση της παραγωγής, τα προϊόντα
αυτά κατακτούν μεγάλο κομμά-
τι της αγοράς». Ειδικά για το κε-
φάλαιο των εξαγωγών εκτίμησε
ότι το πρόβλημα ξεκινάει από
την έλλειψη «εθνικού marke-
ting».

Στήριξη πρωτογενούς τομέα 
Όσον αφορά τις προοπτικές του

κλάδου, η γενική διευθύντρια
Λιανικής Τραπεζικής της Εθνι-
κής Τράπεζας, Νέλλη Τζάκου-
Λαμπροπούλου, ανέφερε ότι «βά-
σει υποδειγμάτων της Εθνικής
σε παγκόσμιο δείγμα σχεδόν 170
χωρών εκτιμήθηκε ότι η ανα-
βάθμιση της Ελλάδας σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, όσον αφορά την
τεχνολογία της παραγωγής, την

αύξηση του βαθμού τυποποί-
ησης των προϊόντων και την κα-
θετοποίηση της εφοδιαστικής
αλυσίδας, μπορεί να αυξήσει την
άμεση συνεισφορά του αγρο-
διατροφικού τομέα στο ΑΕΠ κα-
τά 9,1 δισ. ευρώ. Και αυτή η αυ-
ξημένη δραστηριότητα θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει σε επιπλέον
έμμεσο όφελος 3,1 δισ. σε τομείς

όπως οι προμήθειες πρώτων
υλών αγροτικής παραγωγής ή η
συσκευασία τροφίμων». Η ίδια
τόνισε ότι «η Εθνική εφαρμόζει
ένα διευρυμένο σχέδιο δράσης
για τη στήριξη και την ανάπτυ-
ξη του πρωτογενούς τομέα, το
οποίο περιλαμβάνει πλήθος από
εξειδικευμένα εργαλεία που κα-
λύπτουν όλες τις τραπεζικές ανάγ-
κες, απλές χρηματοδοτήσεις κε-
φαλαίου κίνησης, επενδυτικές
ανάγκες, χρηματοδότηση αλυ-
σίδων αξίας, την Κάρτα του Αγρό-
τη κ.ά.».

Στο πλευρό του αγρότη
Αντίστοιχα, η υποδιευθύντρια
της Διεύθυνσης Τραπεζικής Μι-
κρών Επιχειρήσεων της ALPHA
BANK Μαρία Ι. Καραθανάσηυπο-
γράμμισε ότι «αποτελεί στρατη-
γική και ειλημμένη απόφαση
της τράπεζας η στήριξη του πρω-
τογενούς τομέα με προτεραιότητα
τον αγρότη και θα υλοποιηθεί
με συνέπεια, συνέχεια και στα-
θερότητα». Παρουσιάζοντας τη
σειρά «Alpha Αγροτική Επιχει-
ρηματικότητα», η κα Καραθα-
νάση έκανε εκτενή αναφορά στα
«Ευέλικτα Προγράμματα Συμ-
βολαιακής Επιχειρηματικότη-
τας», στην «Κάρτα του Αγρότη»,
στη «Χρηματοδότηση αγροτών
που εντάσσονται σε Σχέδια Βελ-
τίωσης για την αγορά μηχανο-
λογικού εξοπλισμού», αλλά και
στα προγράμματα ειδικά για τις
επιχειρήσεις Αγροεφοδίων όπως
το «My Alpha POS - Προνομιακή
τιμολόγηση για την απόκτηση
και ιδιαίτερα χαμηλές προμή-
θειες εκκαθάρισης συναλλαγών»
και τον «Προνομιακό λογαρια-
σμό καταθέσεων, τραπεζοα-
σφαλιστικά προγράμματα, προ-
ϊόντα διαχειρίσεως διαθεσίμων
κ.ά.».
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χώρας η αγροτική οικονομία Ώθηση από
τα κέντρα 
εκμάθησης

Αισιοδοξία εξέφρασε ο
ιδρυτής και διευθύνων
σύμβουλος της ισραηλινής
εταιρείας Green 2000 Ltd
Rafi Dayan για το μέλλον
του εγχώριου αγροτικού
κλάδου, αναφέροντας χα-
ρακτηριστικά: «Σε ό,τι με
αφορά, νομίζω ότι η κατά-
σταση δεν είναι και τόσο
κακή στην Ελλάδα. Παρά-
γετε ποιοτικά γαλακτοκο-
μικά προϊόντα, όπως γι-
αούρτι, καθώς και φέτα,
που είναι πολύ διάσημη
άλλωστε, αλλά και εκπλη-
κτικό ελαιόλαδο. Έχετε,
επίσης, τη χωριάτικη σα-
λάτα που είναι η καλύτε-
ρη σαλάτα στον κόσμο. Κα-
νείς δεν μπορεί να την αν-
τιγράψει, ενώ παράγετε και
τσίπουρο. Κι όλα αυτά προ-
έρχονται από τον αγροτι-
κό τομέα. Πρέπει να είστε
περήφανοι γι’ αυτά τα προ-
ϊόντα». Ο ίδιος εκτίμησε ότι
τα κέντρα εκμάθησης αγρο-
τοδιατροφικού τομέα μπο-
ρεί να είναι μία εκπληκτι-
κή ιδέα για τις αγροτικές
περιοχές στην Ελλάδα, δε-
δομένου ότι δεν έχει ανα-
πτυχθεί αρκετά το κομμά-
τι της έρευνας και ανά-
πτυξης, που σύμφωνα με
τον κ. Dayan αποτελεί ένα
πεδίο όπου θα πρέπει να
υπάρξει πιο ουσιαστική
στόχευση. Σε αυτό το πλαί-
σιο, ανέπτυξε το μοντέλο
και κυρίως τη φιλοσοφία
του κέντρου εκμάθησης,
εκπαίδευσης στα πρότυ-
πα που έχει λειτουργήσει
σε άλλες αγορές, αναφέ-
ροντας τα σημαντικά πλε-
ονεκτήματα που αποφέρει
στους παραγωγούς, όπως
τη διεύρυνση της δυναμι-
κής ακόμα και σε μικρές
φάρμες, που θα μπορού-
σαν να ταυτιστούν με το μι-
κρό  γεωργικό κλήρο της
Ελλάδος, καθώς επίσης και
το «άνοιγμα» στην εξαγω-
γική δραστηριότητα. Πλε-
ονεκτήματα, ωστόσο, υπάρ-
χουν και για το κράτος, κα-
θώς, όπως επισήμανε ο κ.
Dayan, «είναι ένα τοπικό
project με περιφερειακό
και εθνικό αντίκτυπο». 

Απόστολος Κλοντζάρης,
γενικός διευθυντής Τομέα
Επιστήμης Γεωργίας της Bayer
για Ελλάδα και Κύπρο.

Μισαήλ Καραστέργιος,
προϊστάμενος Πρώτων Υλών
και Υλικών Συσκευασίας της
Αθηναϊκής Ζυθοποιίας.

Νέλλη Τζάκου -
Λαμπροπούλου, γενική
διευθύντρια Λιανικής
Τραπεζικής Εθνικής Τράπεζας.

Μαρία Ι. Καραθανάση,
υποδιευθύντρια Διεύθυνσης
Τραπεζικής Μικρών
Επιχειρήσεων της Alpha Bank. 

Μάνος Μανουσάκης,
διευθυντής 
ΟΤΕ Rural South 
& ΟΤΕ Rural North.

Πολύδωρος Ξενικάκης,
εμπορικός 
διευθυντής 
της GAIA Επιχειρείν.

Τα οφέλη από τη «γεωργία ακριβείας»
 Αναλύοντας τη φιλοσοφία του «Inter-
net of things» ο Saverio Romeo, Principal
Analyst, Beecham Research, επισκέπτης
διδάσκων και ερευνητής στο Birkbeck Col-
lege του Λονδίνου, προσπάθησε να μετα-
λαμπαδεύσει στο ακροατήριο του συνε-
δρίου τη σπουδαιότητα και κυρίως τα οφέ-
λη της «γεωργίας ακριβείας». 
Όπως ενδεικτικά ανέφερε, η τοποθέτηση
αισθητήρων στο έδαφος ή πάνω στα φυ-
τά δίνει τη δυνατότητα συλλογής πολλών
δεδομένων, π.χ., για την υγρασία και τη

θερμοκρασία. Η ανάλυση αυτών των δε-
δομένων «παράγει» ουσιαστική πληρο-
φόρηση για τους παραγωγούς, δίνοντάς
τους για παράδειγμα τη δυνατότητα να
προλάβουν ασθένειες. 

Kαι στην κτηνοτροφία
Η εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας δεν
περιορίζεται στη γεωργική καλλιέργεια,
καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην
κτηνοτροφία, όχι μόνο για τον ακριβή εν-
τοπισμό του ζώου στον τόπο βόσκησης,

αλλά και σε επιπλέον πεδία, όπως στη γα-
λακτοπαραγωγική διαδικασία. 
Ενδιαφέρον σημείο στην ομιλία του κ. Sa-
verio Romeo ήταν όταν ο ίδιος κάλεσε τους
παραγωγούς να στραφούν σε ελληνικές
εταιρείες, οι οποίες, όπως σημείωσε, «έχουν
πολύ καλές πλατφόρμες. Δεν πρέπει πάν-
τοτε να αναζητείτε τα πάντα στην άλλη
άκρη του κόσμου, θεωρώ ότι η εξυπνάδα
είναι το πιο σημαντικό κομμάτι σε όλο αυ-
τό το εγχείρημα». 

[SID:10964084]

Rafi Dayan, ιδρυτής και
διευθύνων σύμβουλος 
της ισραηλινής εταιρείας
Green 2000 Ltd.

Saverio Romeo, Principal
Analyst, Beecham Research,
επισκέπτης διδάσκων και
ερευνητής στο Birkbeck
College του Λονδίνου. 

Στον σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε ο γενικός διευθυντής της εφημερίδας 
«Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Γιάννης Περλεπές επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «οι παραγωγοί,
και κατ’ επέκταση οι συνεταιριστικές τους οργανώσεις, καλούνται πλέον να ασκήσουν
την αγροτική δραστηριότητα με επιχειρηματικές πρακτικές που ακολουθούν 
κι άλλοι τομείς, με τη βέλτιστη εκμετάλλευση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, 
με την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων ανταγωνιστικών προϊόντων, με κανόνες
τυποποίησης και με την εφαρμογή στρατηγικών μάρκετινγκ και branding». 

Νέα δεδομένα στην
αγροτική δραστηριότητα



συνέχεια 
στην επόμενη σελίδα
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Εκπρόσωποι από όλο το φά-
σμα παραγωγής και σχε-
δόν από όλη την επικρά-

τεια συμμετείχαν χθες στα τέσ-
σερα πάνελ συζήτησης του 2ου
Αγροτικού Συνεδρίου της «Ναυ-
τεμπορικής», στα οποία ανα-
πτύχθηκε μια ευρεία σειρά θε-
μάτων που αφορούν τόσο στις
προκλήσεις όσο και στις προ-
οπτικές του κλάδου. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώ-
το πάνελ το αρχικό σκέλος της συ-
ζήτησης επικεντρώθηκε κυρίως
στις αδυναμίες και στις στρε-
βλώσεις που εμποδίζουν την ελ-
ληνική γεωργία - κτηνοτροφία
να αυξήσει τις «αποδόσεις» και
τη δυναμική της. Μεταξύ των
όσων επισημάνθηκαν τονίστη-
κε ότι σήμερα το 85% της εγχώ-
ριας παραγωγής παράγεται από
περίπου το 20% των εκμεταλ-
λεύσεων, ενώ μόνο το 22% των
επαγγελματιών αγροτών είναι
ενταγμένο σε συνεταιριστικές
οργανώσεις ή ομάδες παραγω-
γών. Παράλληλα, υπογραμμί-
στηκε ακόμα μια φορά το μεί-
ζον ζήτημα της μείωσης του κό-
στους παραγωγής, καθώς και το
θέμα της υψηλής φορολόγησης,
που αποτελούν δύο βασικούς
ανασταλτικούς παράγοντες στην
αναπτυξιακή προοπτική του κλά-
δου. Αναφερόμενοι στο κεφά-
λαιο των συνεταιρισμών, οι συμ-
μετέχοντες εξέφρασαν δυσαρέ-
σκεια ως προς την εφαρμογή της
νέας νομοθεσίας, τονίζοντας
ωστόσο παράλληλα ότι παρά τις
παθογένειες του παρελθόντος
«η οργάνωση της παραγωγής
μπορεί ουσιαστικά να γίνει μό-
νο από τις οργανώσεις παραγω-
γών». Κοινή συνισταμένη απο-
τέλεσε για όλους τους συμμετέ-
χοντες η απουσία ενός στρατη-
γικού σχεδιασμού στο πλαίσιο
των νέων συνθηκών της αγοράς.
Όπως αναφέρθηκε, «η στρατη-
γική θα πρέπει να έχει μακρο-
πρόθεσμο ορίζοντα τουλάχιστον
έως το 2030 προκειμένου να δη-
μιουργηθεί ένα σταθερό περι-
βάλλον λειτουργίας του κλάδου».

Όπως σε Ολλανδία - Ισραήλ
Η θέσπιση δομών που θα υπο-
δέχονται μεγάλες ποσότητες προ-
ϊόντων, με τη συμβολή του κρά-
τους, θα συμβάλουν στην ανα-
βάθμιση της οικονομικής από-
δοσης της αγροτικής παραγω-
γής, σύμφωνα με τις συγκλί-
νουσες απόψεις των συμμετε-

χόντων στο δεύτερο πάνελ συ-
ζήτησης του συνεδρίου της «N»,
όπου έγινε ειδική αναφορά στη
συμβολαιακή γεωργία στον το-
μέα της ζυθοποιίας, ως μια win-
win πρακτική που βελτιώνει το
εισόδημα του παραγωγού. Οι εκ-
πρόσωποι των συνεταιριστικών
φορέων εμφανίστηκαν αποφα-
σισμένοι να αναπτύξουν συνέρ-
γειες με εκπαιδευτικούς φορείς
και ιδρύματα για την εντατικο-
ποίηση της έρευνας και τη δια-
σύνδεσή της με την παραγωγή,
ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει δο-
μές που προσομοιάζουν αυτών
της Ολλανδίας και του Ισραήλ.
Έτσι η χώρα θα καταφέρει να
εξελίξει υπάρχουσες πρακτικές
καλλιέργειας, υπερσκελίζοντας

την εποχικότητα, π.χ. με θερ-
μοκηπιακές καλλιέργειες, θερ-
μοκηπιακά πάρκα κ.ά. Επιπλέ-
ον, με την υιοθέτηση νέων τε-
χνολογιών στις διαδικασίες και
βέλτιστης διαχείρισης κόστους
και φυσικών πόρων θα υπάρχει
θετικός αντίκτυπος στις εξαγω-
γές με ανάπτυξή τους σε νέες
χώρες. «Κλειδί» για την επόμενη
μέρα του πρωτογενούς τομέα εί-
ναι, σύμφωνα με τους συμμετέ-
χοντες, οι συνέργειες μεταξύ κλά-
δων, οι οποίες αναδεικνύουν την
αξία των τοπικών προϊόντων. 

Πυλώνας  οι νέες τεχνολογίες
Οι νέες τεχνολογίες θα δημι-
ουργήσουν θέσεις εργασίας, μει-
ώνοντας ταυτόχρονα τη δουλειά

για τους αγρότες, αλλά και τους
άλλους επαγγελματίες του πρω-
τογενούς τομέα, τόνισαν οι συμ-
μετέχοντες στο τρίτο πάνελ συ-
ζήτησης του συνεδρίου, το οποίο
συντόνισε η δημοσιογράφος της
«N» Λέττα Καλαμαρά. Ως βέλτι-
στες πρακτικές παρουσιάστη-
καν ενδεικτικές τεχνολογίες της
Green2000 Ltd. Israel, μελέτες
του Πανεπιστημίου του Birkbeck
και Cambridge, η πλατφόρμα
αγροδιατροφής της Γενικής Γραμ-
ματείας Έρευνας και Τεχνολο-
γίας, αλλά και πρωτοβουλίες του
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. Η
συζήτηση εστιάστηκε σε λύσεις
που στοχεύουν στην ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας του πρω-
τογενούς τομέα. Προς αυτή την

κατεύθυνση μάλιστα τονίστηκε
η ανάγκη να προωθηθούν άμε-
σα τα extension services και να
τεθούν σε εφαρμογή όλα τα μέ-
τρα που διασυνδέουν την πρω-
τογενή παραγωγή με την έρευνα
και την τεχνολογία. Έργα που
αναπτύσσονται σε διάφορες χώ-
ρες του κόσμου, με χρήση και-
νοτόμων μεθόδων, όπως τα θερ-
μοκήπια από γυαλί, η χρήση της
ρομποτικής αλλά και εφαρμο-
γών Internet of things, ακόμη
και αισθητήρων που τοποθε-
τούνται είτε στη γη είτε πάνω σε
ζώα - ανέδειξαν τρόπους βέλτι-
στης διαχείρισης κόστους και
πρόληψης ασθενειών. Μάλιστα,
αποτελούν ενδιαφέρουσες προ-
τάσεις και για Έλληνες επαγ-

γελματίες. Εξάλλου, οι τεχνολο-
γίες που συζητήθηκαν έχουν
εφαρμογή όχι μόνον σε μεγάλες
εκμεταλλεύσεις, αλλά και σε μι-
κρής κλίμακας κλήρους.

Ο πρωτογενής τομέας
Θέματα που απασχολούν τον
κλάδο της πρωτογενούς παρα-
γωγής ευρύτερα, όπως οι χαμη-
λές τιμές διάθεσης των προϊόν-
των ΠΟΠ και ο αθέμιτος αντα-
γωνισμός που έχουν να αντιμε-
τωπίσουν οι Έλληνες παραγω-
γοί σε ορισμένες χώρες, ανα-
πτύχθηκαν στο 4ο πάνελ συζή-
τησης του συνεδρίου, το οποίο
συντόνισε ο Γιάννης Σάρρος, συν-
τάκτης του Ύπαιθρος Χώρα και
παρουσιαστής του STAR TV Κεν-
τρικής Ελλάδας. Οι εκπρόσωποι
του παραγωγικού τομέα έδειξαν
να μην ανησυχούν από την υπερ-
παραγωγή χωρών που στο-
χεύουν στη μαζική κατανάλω-
ση, ειδικά σε ό,τι αφορά γαλα-
κτοκομικά προϊόντα. Επιχειρη-
ματολόγησαν υπέρ της αξίας των
ελληνικών προϊόντων, που απο-
τελεί μια σταθερά η οποία δεν
επηρεάζεται από την υπερπα-
ραγωγή μη ΠΟΠ αγαθών για χώ-
ρες όπως η Ασία και η Ρωσία.

Στο πλαίσιο της συζήτησης
αναδείχθηκε το θέμα της μετα-
τροπής ορισμένων καλλιεργει-
ών σε βιολογικές, όπως στο ελαι-
όλαδο, με στόχο την περαιτέρω
ενδυνάμωση της ανταγωνιστι-
κότητας των προϊόντων. Όπως
αναφέρθηκε από πολλούς συμ-
μετέχοντες, η Ελλάδα σε κανέ-
να της προϊόν δεν μπορεί να συ-
ναγωνιστεί άλλες χώρες σε πο-
σότητα, αλλά σε ποιότητα έχει
προβάδισμα. Έκρουσαν δε τον
κώδωνα του κινδύνου για ορι-
σμένους τομείς όπως η κτηνο-
τροφία -όπου απασχολούνται 1
εκατ. άνθρωποι για την παρα-
γωγή 500.000 τόνων κρέατος,
100.000 τόνων αυγών, 20.000 τό-
νων μελιού κοκ.- αναφερόμενοι
τόσο στα φαινόμενα των ελλη-
νοποιήσεων όσο και στη γή-
ρανση του ανθρώπινου δυναμι-
κού. Στόχος, όπως σημείωσαν
όλοι οι συμμετέχοντες, είναι η
προσέλκυση στην πρωτογενή
παραγωγή νέων ανθρώπων. Μια
ενδεικτική πρωτοβουλία που πα-
ρουσιάστηκε στη συζήτηση είναι
ο Συνεταιρισμός Βοσκών Λιβα-
δίου Ολύμπου «ΒΟΣΚΟΣ» που
δημιουργήθηκε το 2007 κι έχει
συσπειρώσει νέους ανθρώπους,
οι οποίοι  δημιούργησαν τυρο-
κομείο, του οποίου ο τζίρος έχει
φθάσει το 1 εκατ. [SID:10964247]
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Οι συνέργειες «κλειδί» για την ανάπτυξη

Μόνο το 22% των επαγγελματιών
αγροτών είναι ενταγμένοι 

σε συνεταιριστικές οργανώσεις 
ή ομάδες παραγωγών.” Η Ελλάδα σε κανένα της προϊόν 

δεν μπορεί να συναγωνιστεί 
άλλες χώρες σε ποσότητα, 
αλλά σε ποιότητα έχει προβάδισμα.  ”

Από αριστερά, ο συντονιστής του πάνελ, γενικός διευθυντής της «Ν», Γιάννης Περλεπές, με τους: Γιώργο Ανέστη, πρόεδρο 
του αγροτικού συνεταιρισμού ΑΙΧΜΕΑΣ και πρόεδρο της προσωρινής διοικούσας επιτροπής ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, Ανδρέα Δημητρίου, 
πρόεδρο του αγροτικού πτηνοτροφικού συνεταιρισμού Ιωαννίνων - Η ΠΙΝΔΟΣ, Στέλιο Δρυ, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο 
της foodstandard, Θωμά Κουτσουπιά, πρόεδρο Α.Σ. Ένωσης Αγρινίου, Θανάση Παπαθανασόπουλο, πρόεδρο του Α.Σ. Λαμίας, Νικήτα
Πρίντζο, πρόεδρο Α.Σ. Βόλου, και Θανάση Τσιοτίνα, πρόεδρο του αγροτικού κτηνοτροφικού συνεταιρισμού Αρκαδίας «Η ΕΝΩΣΗ».

Από αριστερά, η συντονίστρια του πάνελ, δημοσιογράφος της «Ν», Λέττα Καλαμαρά, με τους: Rafi Dayan, ιδρυτή και διευθύνοντα
σύμβουλο της Green 2000 Ltd, Σπυρίδωνα Μάμαλη, πρόεδρο Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε, Θωμά Μπαρτζάνα, διευθυντή ερευνών ΕΚΕΤΑ, και Saverio
Romeo, Principal Analyst, Beecham Research, επισκέπτη διδάσκοντα και ερευνητή στο Birkbeck College του Λονδίνου.

Από αριστερά, ο συντονιστής του πάνελ, συντάκτης του Ύπαιθρος Χώρα και παρουσιαστής του STAR TV Κεντρικής Ελλάδας, Γιάννης
Σάρρος, με τους: Τάσο Αντωνίου, πρόεδρο του συνεταιρισμού βοσκών λιβαδίου Ολύμπου - «ΒΟΣΚΟΣ», Χρήστο Αποστολόπουλο,
πρόεδρο του ΣΕΒΓΑΠ, Νίκο Βαλλή, πρόεδρο ΑΣ Ροβιών, Αντώνη Γραβάνη, διευθυντή αγροτικών προϊόντων-τροφίμων & ποτών,
Enteprise Greece, Ιωάννη Καμπούρη, καθηγητή-συγγραφέα, διευθύνοντα σύμβουλο Ε-LA-WON, Νικόλαο Κουτλιάμπα, πρόεδρο
ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, Γιώργο Οικονόμου, γενικό διευθυντή ΣΕΒΙΤΕΛ, και Παναγιώτη Πεβερέτο, πρόεδρο του ΣΕΚ.

Από αριστερά, ο συντονιστής του πάνελ, γενικός διευθυντής της «Ν», Γιάννης Περλεπές, με τους: Χρήστο Γιαννακάκη, πρόεδρο 
της κοινοπραξίας συνεταιρισμών νομού Ημαθίας, Νίκο Δασκαλάκη, πρόεδρο της Ένωσης Αγροτών Συνεταιρισμού Ιεράπετρας, Μισαήλ
Καραστέργιο, προϊστάμενο Πρώτων Υλών και Υλικών Συσκευασίας της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Μάρκο Καφούρο, πρόεδρο της Ένωσης
Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων - Santo Wines, Απόστολο Κλοντζάρη, γενικό διευθυντή του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας της Bayer
για Ελλάδα και Κύπρο, Πολύδωρο Ξενικάκη, εμπορικό διευθυντή της GAIA Επιχειρείν, και Γιώργο Ντούτσια, πρόεδρο της ΔΟΕΠΕΛ.

συνέχεια από την 
προηγούμενη σελίδα
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