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Διοργάνωση 

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «ΚΑΠ3D – KAΠ 

για Οικονομική, Περιβαλλοντική & Κοινωνική Βιωσιμότητα», το οποίο υποστηρίζεται 

από τη Γενική Δ/νση Γεωργίας & Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και που έχει ως στόχο να ενημερώσει τους παραγωγούς, τους φορείς 

της υπαίθρου και το ευρύτερο κοινό σε σχέση με τη συμβολή της ΚΑΠ στην 

οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα της ελληνικής και 

ευρωπαϊκής γεωργίας. 

 

Σκεπτικό 

Το εργαστήριο αποσκοπεί στην ενημέρωση των παραγωγών και όλων των 

ενδιαφερομένων σε σχέση με: 

 την κατάσταση πραγμάτων, τις προκλήσεις και τις προοπτικές που 

αφορούν τη σύσταση και ανάπτυξη Οργανώσεων Παραγωγών στον 

πρωτογενή τομέα της χώρας, 

 την υποστήριξη που παρέχει η  Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) για τη ενίσχυση 

της συνεργασίας μεταξύ παραγωγών στο πλαίσιο Οργανώσεων 

Παραγωγών σήμερα αλλά και στο μέλλον. 

Επιπλέον, στοχεύει στην ευαισθητοποίησή των ενδιαφερομένων σε σχέση με τα 

οφέλη της συνεργασίας, παρέχοντας στοιχεία, παραδείγματα και καλές πρακτικές 

που προέρχονται από την ευρωπαϊκή εμπειρία. 

Ειδικότερα, πρόκειται να αναπτυχθούν και να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα: 

 Οι Οργανώσεις Παραγωγών στην ΕΕ και στην Ελλάδα: στοιχεία σε σχέση με 

τον αριθμό, τους τομείς παραγωγής, τη νομική μορφή, το θεσμικό πλαίσιο  

 Μέτρα και εργαλεία της ΚΑΠ για την υποστήριξη των Οργανώσεων 

Παραγωγών: η μέχρι σήμερα αξιοποίησή τους σε Ελλάδα και ΕΕ, η 

παρεχόμενη στήριξη στο πλαίσιο της ΚΑΠ μετά το 2023  

 Καλές πρακτικές από την ΕΕ: εθνικές πολιτικές και καλές πρακτικές 

ενθάρρυνσης της δημιουργίας, στήριξης και ανάπτυξης Οργανώσεων 

Παραγωγών  
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 Προκλήσεις και προοπτικές: η σημασία των Οργανώσεων Παραγωγών για 

την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα του πρωτογενούς 

τομέα σήμερα και στο μέλλον (βέλτιστη αξιοποίηση της ΚΑΠ, εθνικό θεσμικό 

πλαίσιο και κίνητρα,  ο ρόλος του τραπεζικού τομέα, ο ρόλος της 

καινοτομίας/ευφυούς γεωργίας)  

 

Σχέδιο Προγράμματος 
 

10.00 – 10.30 Έναρξη/Χαιρετισμοί  

Χριστόδουλος Αντωνιάδης, Πρόεδρος GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ  

Ιωάννης Οικονόμου, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής, Τράπεζα 

Πειραιώς  

 

10.30 – 12.15 Α’ Μέρος  –  Η κατάσταση πραγμάτων σε ΕΕ και Ελλάδα   

Alexander Stein, Αναλυτής πολιτικής – Αναλυτής αγορών, Μονάδα διακυβέρνησης 

αγορών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και 

Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Έλλη Τσιφόρου, Γενική Διευθύντρια GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ  

Gabriel Trenzado Falcón, Διευθυντής Τομεακών Υπηρεσιών, Ευρωπαϊκές & Διεθνείς 

Σχέσεις, Cooperativas Agro-alimentarias de España 

 

12.15 – 12.30 Διάλειμμα  

 

12.30 – 14.30 Β΄ Μέρος – Προκλήσεις, ευκαιρίες, προοπτικές  

Ιωάννης Κράββαρης, Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου  

Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος, Eπικεφαλής υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας, 

ΝEUROPUBLIC AE  

Γεώργιος Αβατάγγελος, Διευθυντής Κέντρων Επιχειρηματικότητας Αγροτικού 

Τομέα, Διεύθυνση Αγροτικής Τραπεζικής, Τράπεζα Πειραιώς 

Σπύρος Μπέτας, Επικεφαλής Κέντρου  Αγροτικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών 

Κεντρικής & Δυτικής Ελλάδας, Διεύθυνση Αγροτικής Τραπεζικής, Τράπεζα Πειραιώς 

Νικόλαος Αθανασόπουλος, Πρόεδρος Ο.Ε.Φ. Αγροτικού Ελαιοπαραγωγικού 

Συνεταιρισμού Πιστοποιημένα Αγροτικά Προϊόντα Γαργαλιάνων «Ελαιώνας»  

 

Γλώσσες εργασίας 

Ελληνικά (EL), Αγγλικά (EN) 

 

Συμμετέχοντες 

Εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα (αγρότες, γεωργικοί συνεταιρισμοί, 

οργανώσεις παραγωγών, εθνικοί και τομεακοί φορείς) από την Ελλάδα και την ΕΕ, 

φορείς λήψης αποφάσεων σε εθνικό & περιφερειακό επίπεδο, επιστημονική 

κοινότητα/ερευνητές, γεωργικοί σύμβουλοι, εταιρείες κλάδου αγροδιατροφής κ.λπ. 

 


