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ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
Η ελληνική γη παράγει ιστορίες  

έμπνευσης και δημιουργίας



Σε αυτή τη δουλειά πάντα ψάχνετε µία λύση.
Εµείς σας προσφέρουµε πολλές.
Ολοκληρωµένες και εξειδικευµένες τραπεζικές λύσεις
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
Ταµιευτήριο αγροτών για όλες τις τραπεζικές σας συναλλαγές και την πίστωση των αγροτικών σας επιδοτήσεων.
Κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας για να διασφαλίζετε την παραγωγή και το εισόδημά σας,
Κάρτα του Αγρότη, αλλά και δάνεια κάλυψης των καλλιεργητικών εξόδων σας.
∆άνεια για αγορά γης & εξοπλισµού και για κάθε άλλη επενδυτική σας ανάγκη.
Εξειδικευµένα ασφαλιστικά προγράµµατα προσαρµοσµένα στις ιδιαιτερότητες της αγροτικής δραστηριότητας. 

Η Κάρτα του Αγρότη παρέχεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί με το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Τα προσφερόµενα προϊόντα και υπηρεσίες παρέχονται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις
στην κίνηση κεφαλαίων.

Τ. 18 2 18, www.piraeusbank.gr
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Το παρόν έντυπο και οι πληροφορί-
ες που περιέχονται σ’ αυτό έχουν 
πληροφοριακό και μόνο χαρακτή-
ρα. Όλες οι πληροφορίες που περιέ-
χονται στο παρόν δεν συνιστούν 
οποιασδήποτε μορφής συμβουλή ή 
σύσταση,  και οι αναγνώστες θα 
πρέπει να λαμβάνουν επαγγελματι-
κή συμβουλή για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων θεμάτων και να μην 
βασίζονται στις πληροφορίες αυτού 
του εντύπου. Οι απόψεις που παρα-
τίθενται στα άρθρα/κείμενα απη-
χούν τις απόψεις των υπογραφό-
ντων και δεν εκφράζουν την Τράπε-
ζα Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς, οι 
διευθυντές της, οι υπάλληλοι και οι 
συνεργάτες της δεν εγγυώνται και 
δεν φέρουν καμία ευθύνη για την 
ακρίβεια, την πληρότητα ή την κα-
ταλληλότητα των πληροφοριών 
που περιέχονται στο παρόν. Η Τρά-
πεζα Πειραιώς αποποιείται ρητά κά-
θε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, 
έμμεση, ή παράπλευρη απώλεια 
ήθελε προκύψει από οποιαδήποτε 
ενέργεια, βασισμένη στο παρόν ή τις 
πληροφορίες και τα στοιχεία που πε-
ριέχονται σ’ αυτό.
 Απαγορεύεται η ολική ή μερική 
ανατύπωση, δημοσίευση ή αναπα-
ραγωγή χωρίς ειδική άδεια της εκ-
δότριας εταιρείας.»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

03Χειμώνας 2019

Η Τράπεζα Πειραιώς  
δίπλα στους νέους αγρότες 

EDITORIAL

Ηέκδοση του “Επί Γης” που 
κρατάτε στα χέρια σας είναι 
αφιερωμένη στους νέους 
ανθρώπους που αναζητούν 
ευκαιρίες στο σύγχρονο 

αγροτικό επιχειρείν. Νέοι αγρότες 
αφηγούνται την ιστορία τους και 
μοιράζονται τους λόγους για τους 
οποίους επέλεξαν να ασχοληθούν με την 
ελληνική γη. Ιστορίες έμπνευσης και 
δημιουργίας με πρωταγωνιστές νέους 
που τόλμησαν. 

Ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί 
βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας 
και είναι στρατηγική επιλογή της 
Τράπεζας Πειραιώς να τον στηρίζει 
έμπρακτα. 

Σε αυτή την προσπάθεια η Τράπεζα 
Πειραιώς στέκεται δίπλα στους νέους 
αγρότες που τολμούν και δημιουργούν 
άριστες αγροτικές επιχειρήσεις 

συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων.

Βέβαια, ο ρόλος του σημερινού αγρότη 
καθίσταται ευρύτερος -αναφέρει ο Δρ 
Γεώργιος Κούντιος, 
γεωργοοικονομολόγος Α.Π.Θ.- καθώς 
απαιτείται η εκπαίδευση - κατάρτισή του 
σε νέες τεχνολογίες και σε λοιπούς τομείς 
αγροτικής οικονομίας που επηρεάζουν, 
άμεσα ή έμμεσα, την παραγωγή και την 
εμπορία των γεωργικών προϊόντων.

Ένα πλήθος εργασιών που ο γεωργός 
διεκπεραίωνε, ιστορικά, με εντατική 
προσωπική ενασχόληση, πλέον μπορούν 
να διευκολυνθούν με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών.

Αυτό που απαιτείται όμως είναι οι νέοι 
αγρότες να επικεντρωθούν στην 
παραγωγή και τη διάθεση 
πιστοποιημένων προϊόντων υψηλής 
ποιότητας και προστιθέμενης αξίας. Η 
πιστοποίηση αποτελεί πρόκληση για κάθε 

παραγωγό, αφού μπορεί να βελτιώσει την 
ταυτότητα και τη δυναμική του προϊόντος 
του, να προσφέρει νέες ευκαιρίες σε ό,τι 
αφορά στην εμπορία του και να 
προσδώσει προστιθέμενη αξία.

Η Χαρίκλεια Μινώτου, Δρ Αειφορίας 
αναφέρει σχετικά ότι η πιστοποίηση 
συμβάλλει στη βελτίωση της διαδικασίας 
παραγωγής, στην υιοθέτηση και 
εφαρμογή κανόνων, στον 
επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας του 
προϊόντος καθώς και στην εισχώρηση σε 
νέες αγορές.

Παράλληλα βέβαια, καθίσταται σαφές 
ότι μόνο με συλλογική δράση μπορούν να 
διαμορφωθούν προοπτικές για ένα 
καλύτερο μέλλον στον αγροτικό τομέα.

Η Παναγιώτα Σεργάκη, αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωπονίας του 
ΑΠΘ, υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της 
υιοθέτησης συνεταιριστικής κουλτούρας, 
επιισημαίνοντας ότι οι νέοι αγρότες, ως 
επιχειρηματίες, ενσωματώνονται στις 
υπάρχουσες εφοδιαστικές αλυσίδες και 
καλούνται να διαχειριστούν κινδύνους και 
δυσκολίες, πριν απολαύσουν τους 
καρπούς της επιτυχίας τους. 

Σύμφωνα όμως με τα πιο πρόσφατα 
στατιστικά στοιχεία, οι νέοι αγρότες 
ηλικίας έως 35 ετών αποτελούν 
μονοψήφιο ποσοστό που δεν υπερβαίνει 
το 6% όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ζητούμενο, λοιπόν, εκ των πραγμάτων, 
αποτελεί η ηλικιακή ανανέωση του 
αγροτικού πληθυσμού. Η Κοινή Αγροτική 
Πολιτική μετά το 2020, μπορεί να καταστεί 
ένα πρώτης τάξεως εργαλείο για την 
επίτευξη αυτού του στόχου. Μια αγροτική 
πολιτική -επισημαίνει ο Γιώργος 
Κορμέντζας Γεν. Διευθυντής GAIA 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ- που στον πυρήνα της, πλέον, 
τοποθετεί τη νέα γνώση και τις ψηφιακές 
τεχνολογίες. Οι νέοι άνθρωποι γίνονται 
ευκολότερα κοινωνοί μιας τέτοιας 
αλλαγής και αυτονόητα μπορούν να την 
αξιοποιήσουν προς όφελός τους. Σε αυτή 
τη βάση προβλέπεται ιδιαίτερη στήριξη 
σε όσους εφαρμόσουν 
περιβαλλοντολογικά σχήματα σε άμεση 
σχέση με ψηφιακά εργαλεία.

Καλή ανάγνωση!

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΟΎΝ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΎΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
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ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 
ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δίνει 
μεγάλη έμφαση, 
ως σημαντικές 
παραμέτρους 
των στόχων της, 
στις τρεις 
διαστάσεις της 
αειφορίας, 
δηλαδή την 
οικονομική, την 
περιβαλλοντική 
και την 
κοινωνική, και 
προτίθεται να 
συνδέσει τις 
αγροτικές 
ενισχύσεις με 
την επίτευξη 
συγκεκριμένων 
στόχων 
αειφορίας που 
θα παρακολου-
θούνται σε 
εθνικό επίπεδο 

Ο χαρακτηρισμός «αειφόρος» 
συνδέεται με μια γεωργική 
εκμετάλλευση που 
-συγχρόνως- είναι 
οικονομικά βιώσιμη, διατηρεί 

σε καλή κατάσταση ή και βελτιώνει το 
περιβάλλον δραστηριότητάς της (νερό, αέρα, 
έδαφος) και προσφέρει καλή ποιότητα ζωής 
στην αγροτική οικογένεια και στους 
κατοίκους της υπαίθρου.

Στο παρελθόν, σε περιόδους εντατικής 
προσπάθειας για αύξηση της 
παραγωγικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, η αειφορία θεωρείτο 
πολυτέλεια. Δεν συμβαίνει όμως σήμερα το 
ίδιο, καθώς ο περιορισμός των φυσικών 
πόρων λόγω υπερ-εκμετάλλευσής τους, οι 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η 
ερήμωση της υπαίθρου κάνουν αναγκαία μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική αειφορίας στη 
γεωργία.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, ήδη, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης για τη Νέα Κοινή Αγροτική 
Πολιτική, δίνει μεγάλη έμφαση, ως 
σημαντικές παραμέτρους των στόχων της, 
στις τρεις διαστάσεις της αειφορίας, δηλαδή 
την οικονομική, την περιβαλλοντική και την 
κοινωνική. Μάλιστα, προτίθεται να συνδέσει 

τις αγροτικές ενισχύσεις με την επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων αειφορίας που θα 
παρακολουθούνται σε εθνικό επίπεδο. 

Για παράδειγμα, περιβαλλοντικοί στόχοι 
μπορεί να είναι το επίπεδο της 
νιτρορύπανσης, η συμβολή της 
εκμετάλλευσης στις εκπομπές αερίων 
διοξειδίου του άνθρακα ανά κιλό προϊόντος 
ή ανά στρέμμα, η διατήρηση της σύστασης 
και της ποιότητας του εδάφους, η τήρηση και 
η εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων για την 
προστασία της καλλιέργειας, η διαχείριση 
των αγροχημικών ουσιών και των 
αποβλήτων. Κατ’ αναλογία, οι κοινωνικοί 
στόχοι μπορεί να σχετίζονται με τη συμβολή 
της εκμετάλλευσης στην τοπική απασχόληση 
με εργατικό δυναμικό πλήρους ή εποχιακής 
απασχόλησης, με σεβασμό στις συνθήκες 
εργασίας τους και τήρηση των δικαιωμάτων 
τους. 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της οικονομικής 
διάστασης της αειφόρου εκμετάλλευσης, 
ενδεικτικά, οι παραγωγοί πρέπει να 
επικεντρώνονται στην επίτευξη οικονομικής 
σταθερότητας, με παρακολούθηση των 
οικονομικών αποτελεσμάτων λαμβάνοντας 
υπόψη τις απαιτήσεις της αγοράς, στην 
επαναξιολόγηση και -εφόσον χρειάζεται- 
στην αναπροσαρμογή των παραγωγικών 
τους σχεδίων με νέες ποικιλίες ή καλλιέργειες/

Αειφορία: Το κλειδί ενός βιώσιμου 
μέλλοντος για τον αγροτικό τομέα

ΓΡΑΦΕΙ Η 

Ειρήνη 
Τζουραμάνη

Ερευνήτρια, Ινστιτούτο 
Αγροτικής Οικονομίας και 
Κοινωνιολογίας Ελληνικού 
Γεωργικού Οργανισμού 
(ΕΛ.Γ.Ο.) - «ΔΗΜΗΤΡΑ»

κλάδους, στην προσαρμογή των επιλογών 
τους στα δεδομένα που δημιουργεί η 
κλιματική αλλαγή και στην ένταξη νέων 
δραστηριοτήτων που βοηθούν στη 
διασπορά του κινδύνου τους. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, είναι 
αναμφισβήτητο ότι το μέλλον της 
βιωσιμότητας του αγροτικού τομέα είναι στα 
χέρια των νέων αγροτών, οι οποίοι θα 
παράγουν ποιοτικά, ασφαλή και σε λογικές 
τιμές τρόφιμα σε ένα συνεχώς αυξανόμενο 
πληθυσμό. Συνεπώς, ο ρόλος των νέων 
αγροτών είναι καίριος. Οι νέοι είναι αυτοί που 
θα φέρουν την αναγκαία αλλαγή παράγοντας 
περισσότερα με συγκεκριμένους πόρους. 
Έτσι, η έννοια της αειφορίας θα πρέπει να 
είναι στον πυρήνα κάθε επιχειρηματικής τους 
σκέψης και βασική τους προτεραιότητα. Για 
να γίνει όμως αυτό αποτελεσματικά, θα 
απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση στη 
λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης και 
με μακροχρόνιο ορίζοντα. 

Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνει ένας νέος 
αγρότης; Πριν απ’ όλα θα πρέπει να έχει 
σχέδιο, να καταγράφει, να αξιολογεί και να 
αναθεωρεί την απόδοση της εκμετάλλευσής 
του, προς όλες τις διαστάσεις: το οικονομικό 
όφελος, τους φυσικούς πόρους που 
επηρεάζει και χρησιμοποιεί και τον άνθρωπο.

Προτεραιότητά του θα πρέπει να είναι, να 
γνωρίζει και να τηρεί τις εκάστοτε 
κανονιστικές απαιτήσεις που θα ισχύουν από 
την Κοινή Αγροτική Πολιτική καθώς και τα 
πρότυπα για την καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική διαχείριση. Ειδικότερα, θα 
πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει 
πρακτικές που αφορούν στο περιβάλλον, 
στην κλιματική αλλαγή και στην καλή 
γεωργική κατάσταση των εκτάσεων. Δηλαδή 
θέματα που σχετίζονται με το νερό, το 
έδαφος και τον αέρα. 

Επίσης, να ενδιαφέρεται για τη διατήρηση 
του αγροτικού τοπίου, την ασφάλεια των 
παραγόμενων τροφίμων, την υγιεινή και 
ασφάλειά του και των αγροτικών ζώων 
καθώς και για την υγεία των καταναλωτών.

Τέλος, οι νέοι γεωργοί θα πρέπει να 
μπορούν να εντοπίσουν τα σημεία προς 
βελτίωση στο σχεδιασμό νέων δράσεων 
διαχείρισης και στον καθορισμό 
αποτελεσματικότερου τρόπου κατανομής 
των πόρων τους και στην εφαρμογή 
κατάλληλων περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών δράσεων για την αποδοτικότερη 
εκτίμηση της βιωσιμότητας της 
εκμετάλλευσής τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, 
είναι δεδομένο ότι οι νέοι αγρότες θα είναι το 
κλειδί για την ύπαρξη ενός βιώσιμου 
μέλλοντος για τον αγροτικό τομέα και τότε ο 
αγροτικός τομέας θα υποστηρίξει 
αποτελεσματικά το δικό τους μέλλον. 
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ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΣΥΣΤΉΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΉΤΑΣ
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 

Αχιλλέας 
Κοντογεώργος

Επίκουρος Καθηγητής, 
Διευθυντής Εργαστηρίου 
Αγροτικής Οικονομίας & 
Πολιτικής, Πανεπιστήμιο 
Πατρών

Η ποιότητα και η διαχείρισή της 
αποτελούν βασικό θέμα σε 
όλες τις συζητήσεις που 
σχετίζονται με τη λειτουργία 
των επιχειρήσεων και 

οργανισμών, μάλιστα η συζήτηση αυτή έχει 
μεταφερθεί και σε επίπεδο αγρού με βασικό 
σημείο προβληματισμού την αναγκαιότητα 
εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης της 
ποιότητας (π.χ. ολοκληρωμένη διαχείριση) 
από την πλευρά των αγροτών. Πριν από 
οποιαδήποτε άλλη αναφορά στο ρόλο των 
Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) 
στη γεωργική πραγματικότητα και τη στάση 
των αγροτών απέναντι σε αυτά καλό θα είναι 
να διασαφηνιστούν κάποιες βασικές έννοιες. 

Καταρχήν, ποιότητα ενός προϊόντος είναι η 
ύπαρξη ή όχι εκείνων των χαρακτηριστικών 
(προδιαγραφές) που ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των πελατών και ορίζουν τελικά 
το προϊόν ως αποδεκτό ή μη. Ένα σύστημα 
για τη διαχείριση της ποιότητας είναι ένα 
σύνολο προγραμματισμένων και 
στοχευμένων διαδικασιών που είναι 
απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι το 
προϊόν ικανοποιεί τις προδιαγραφές που 
έχουν θέσει οι πελάτες - χρήστες του 
προϊόντος. Τέλος, πιστοποίηση είναι η 

διαδικασία που γίνεται για να αποδειχτεί ότι 
οι προδιαγραφές επιτυγχάνονται με τη χρήση 
καθορισμένων διαδικασιών και ότι τελικά η 
τήρηση των προδιαγραφών δεν είναι τυχαία 
αλλά συστηματική. Έχοντας κατά νου τις 
παραπάνω έννοιες οι αγρότες και ειδικά οι 
νέοι αγρότες που προσανατολίζουν τα 
προϊόντα τους στην αγορά θα πρέπει να 
αναλογιστούν καταρχήν ποιοι είναι οι 
πελάτες που θα χρησιμοποιήσουν τα 
προϊόντα τους. 

Άμεσα ορατοί πελάτες για τους αγρότες 
είναι οι έμποροι και τα super markets, η 
βιομηχανία μεταποίησης και γενικά οι 
καταναλωτές που θέτουν πολλές και 
διαφορετικές προδιαγραφές για 
χαρακτηριστικά όπως είναι η εμφάνιση, το 
χρώμα, το μέγεθος, τα σάκχαρα, το μήκος 
ίνας κ.λπ. Ωστόσο, πιο σημαντικός πελάτης 
για τους αγρότες είναι το κοινωνικό σύνολο 
γενικότερα, το οποίο απαιτεί και επιτυγχάνει 
να θέτει αυστηρές προδιαγραφές σε θέματα 
ασφάλειας τροφίμων και σε θέματα 
προστασίας του περιβάλλοντος. Οι πελάτες 
θέτουν τις απαιτήσεις τους με τις εμπορικές 
συμφωνίες ενώ το κοινωνικό σύνολο θέτει τις 
απαιτήσεις του προς τους αγρότες μέσω της 
νομοθεσίας και ειδικά της κοινοτικής 

νομοθεσίας και των κονδυλίων που τη 
συνοδεύουν. Οι αγρότες καλούνται λοιπόν να 
τηρήσουν τις προδιαγραφές των πελατών 
τους αλλά και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. 

Εκ των πραγμάτων, η εφαρμογή των 
συστημάτων διαχείρισης ποιότητας φαίνεται 
μονόδρομος για τους αγρότες, φαίνεται ότι 
είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν 
μπορούν να αποφύγουν και θα αναγκαστούν 
να την ενσωματώσουν στις δραστηριότητές 
τους. Οπότε δημιουργείται το λογικό ερώτημα 
τι έχουν να κερδίσουν οι αγρότες από την 
εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης 
ποιότητας. Σε θεωρητικό επίπεδο υπάρχουν 
δύο μεγάλες κατηγορίες πλεονεκτημάτων 
από την εφαρμογή ΣΔΠ: α) τα εξωτερικά, τα 
οποία έχουν να κάνουν με τις συναλλαγές της 
επιχείρησης με πελάτες και οδηγούν σε 
καλύτερα εμπορικά αποτελέσματα, στην 
ανάπτυξη των εργασιών, τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση του 
γοήτρου και της εμπορικής αξιοπιστίας της 
επιχείρησης κ.λπ. και β) τα εσωτερικά, τα 
οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο 
οργάνωσης και λειτουργίας της ίδιας της 
επιχείρησης. 

Αν και οι περισσότεροι δίνουν μεγαλύτερη 
έμφαση στα εξωτερικά - εμπορικά 
πλεονεκτήματα των συστημάτων διαχείρισης 
ποιότητας και ειδικά των πιστοποιήσεων, τα 
οφέλη αυτά φαίνεται να μένουν μόνο στη 
θεωρία και τελικά να μην επιδρούν στο 
βαθμό που θέλουν όλοι, βελτιώνοντας την 
εμπορική θέση μιας επιχείρησης. Στην πράξη, 
τα συστήματα ποιότητας δεν ανοίγουν 
πόρτες στις αγορές των αγροτικών 
προϊόντων, μπορούν όμως να κρατούν τις 
όποιες πόρτες υπάρχουν ανοιχτές. Από την 
άλλη, ουσιαστικά οφέλη προκύπτουν από 
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας μιας 
επιχείρησης τα οποία ωστόσο δεν 
ακούγονται τόσο εντυπωσιακά. Στα 
εσωτερικά οφέλη ανήκουν, επίσης, η 
αποφυγή αστοχιών, η ορθολογική χρήση των 
εισροών, η μείωση της σπατάλης φυσικών 
πόρων, η αύξηση της αποδοτικότητας και 
τελικά η μείωση του κόστους λειτουργίας, η 
οποία είναι ζητούμενο για όλες τις 
επιχειρήσεις.

Κλείνοντας, είναι σχεδόν σίγουρο ότι η 
χρήση των ΣΔΠ θα επεκταθεί και στο χώρο 
της πρωτογενούς παραγωγής και οι αγρότες 
θα κληθούν να τα εφαρμόσουν υπακούοντας 
σε νομοθετικές πιέσεις. Η γνώση των 
πλεονεκτημάτων που προσφέρουν τα 
συστήματα διαχείρισης ποιότητας και η ορθή 
αντιμετώπιση του τι μπορεί να προσφέρει η 
εφαρμογή των ΣΔΠ μπορεί να οδηγήσει σε 
σημαντικά οφέλη οργάνωσης για τις 
αγροτικές επιχειρήσεις που θα τα 
ενσωματώσουν στις πρακτικές τους και δεν 
θα επιλέξουν την τυπική τους εφαρμογή.

Σημαντικά οφέλη για τους αγρότες  
που εφαρμόζουν συστήματα 
διαχείρισης ποιότητας

Τα συστήματα 
διαχείρισης 
ποιότητας δεν 
ανοίγουν πόρτες 
στις αγορές των 
αγροτικών 
προϊόντων, 
μπορούν όμως 
να κρατούν τις 
όποιες πόρτες 
υπάρχουν 
ανοιχτές



6
ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
ΟΡΘΉ ΧΡΉΣΉ 
ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΏΝ ΠΟΡΏΝ

Χειμώνας 2019

Ο ι ποσοστώσεις που έχουν 
επιβληθεί, ο μικρός κλήρος 
και η απόστασή μας από τις 
αγορές της Ευρώπης θέτουν 
σοβαρούς περιορισμούς 

στην ανταγωνιστικότητά μας έναντι των 
προϊόντων του υπόλοιπου ευρωπαϊκού 
Νότου. Η εξασφάλιση λοιπόν καλού 
εισοδήματος θα πρέπει να αναζητηθεί στην 
παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας προϊόντων 
σε χαμηλή τιμή, ώστε αυτά να 
παρεισφρήσουν σε καλές αγορές.

Διανύουμε την εποχή που η εμπειρική 
πρέπει να αντικατασταθεί από την 
επιχειρηματική γεωργία. Συνολικά, η ορθή 
διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων 
μπορεί να περιορίσει εντυπωσιακά το κόστος 
παραγωγής και ταυτόχρονα να διατηρήσει το 
περιβάλλον σε καλή κατάσταση, μειώνοντας 
έτσι περαιτέρω το έμμεσο κόστος 
παραγωγής που επιβαρύνει ή θα επιβαρύνει 
στο μέλλον τον γεωργό (περιβαλλοντικό 
τέλος, αποκατάσταση εδάφους, αναζήτηση 
νέων πηγών νερού).

Δεν απαιτείται τίποτα παραπάνω από αυτό 
που ο καθένας μας κάνει στην οικονομία της 
οικογένειάς του: μελετημένα και όχι 
ανούσια έξοδα. Ακολοθούν μερικοί τρόποι 
που αυτό μπορεί να επιτευχθεί στη γεωργική 
παραγωγή, χωρίς να περιοριστεί η απόδοση:

• Η ανόρυξη μιας γεώτρησης για κάλυψη 
των αρδευτικών αναγκών της καλλιέργειας 
απαιτεί την επένδυση ενός σημαντικού 
κεφαλαίου. Η επιβάρυνση στο κεφάλαιο αυτό 
προκειμένου η γεώτρηση να κατασκευαστεί 
με τον ενδεδειγμένο τρόπο είναι ιδιαίτερα 
μικρή και το κέρδος που αποδίδει εξαιρετικά 
σημαντικό και μακρόχρονο. Επενδύστε στη 
σχεδίαση, κατασκευή και επίβλεψη της 
ανόρυξης της γεώτρησης από έναν 
ειδικευμένο και έμπειρο μελετητή και δώστε 
τον απαραίτητο χρόνο για την ανόρυξή της. Η 
σωστή τοποθέτηση των φίλτρων στα 
κατάλληλα βάθη, η ενδεδειγμένη διάμετρος, 
το σωστό βάθος του έργου και η κατάλληλη 
επιλογή φίλτρων, η τοποθέτηση αμμοκράτη 
και πιεζομετρικού σωλήνα, αλλά και συνολικά 
η επιλογή καλής ποιότητας σωλήνων και 

κατάλληλου χαλικόφιλτρου (υλικό, 
διάμετρος, γεωμετρία, καθαρότητα), 
τοποθετημένου με τον ορθό τρόπο, 
αυξάνουν το χρόνο ζωής του έργου. 
Παράλληλα, εξασφαλίζουν την ομαλή του 
λειτουργία χωρίς την παρουσία άμμου 
προστατεύοντας τόσο τη γεώτρηση όσο και 
το αντλητικό της συγκρότημα και το 
συνδεδεμένο αρδευτικό σύστημα. Καλή 
γεώτρηση συνεπάγεται μικρή πτώση 
στάθμης, καθαρό νερό χωρίς αιωρούμενα 
στερεά και τελικά σημαντικά περιορισμένες 
δαπάνες ρεύματος για την άντληση και τη 
συντήρηση-επισκευή. 

• Επενδύστε στον καλό καθαρισμό και 
την ανάπτυξη της γεώτρησης. Οι εργασίες 
αυτές θα σας εξασφαλίσουν την 
απομάκρυνση από τη γεώτρηση του 
γεωτρητικού πολτού που χρησιμοποιήθηκε 
για την ανόρυξη και την ενεργοποίηση των 
υδροφόρων στρωμάτων που έχετε διατρήσει 
και υδρομαστεύετε. Έτσι, θα εξασφαλίσετε τη 
μέγιστη απόδοση της γεώτρησής σας. 
Προχωρήστε στην εκτέλεση δοκιμαστικών 
αντλήσεων (κατά βαθμίδες και σταθερής 
παροχής). Είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος να 
διαπιστώσετε την ποιότητα κατασκευής της 
γεώτρησης την οποία έχετε πληρώσει και να 
γνωρίζετε τι δυναμικό έχει αυτή. Το στοιχείο 
αυτό είναι απαραίτητο για να επιλέξετε με 
ασφάλεια το αντλητικό συγκρότημα με το 
οποίο θα εξοπλίσετε τη γεώτρησή σας. 

• Με βάση τα αποτελέσματα των 
δοκιμαστικών αντλήσεων που θα σας 
δώσουν πληροφορίες για το δυναμικό του 
υδροφόρου συστήματος και της γεώτρησης, 
επιλέξτε το κατάλληλο αντλητικό 
συγκρότημα και τον συνοδό 
ηλεκτρολογικό πίνακα που θα πρέπει να 
είναι εξοπλισμένος μεταξύ άλλων με 
inverter και ομαλό εκκινητή. Μην επιλέξετε 
ένα πολύ μεγάλο ή ένα πολύ μικρό αντλητικό 
σύστημα καθώς αυτό θα επιβαρύνει την 
κατανάλωσή σας και το κόστος συντήρησης 
και τελικά θα περιορίσει το χρόνο ζωής της 
επένδυσης που κάνατε. Υπολογίστε κατά την 
επιλογή της αντλίας και τη μεταφορά και 
κατανομή του νερού στον αγρό, 

Γη και ύδωρ
Διαχειρίζομαι έξυπνα, 
μειώνω το κόστος 
παραγωγής

λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές υψομετρικές 
διαφορές που υπάρχουν μεταξύ γεώτρησης 
και αγρού. 

• Εξοπλίστε τη γεώτρησή σας με 
υδρόμετρο και με σταθμηγράφο, όχι γιατί 
το ορίζει ο νόμος, αλλά διότι θέλετε να 
γνωρίζετε πώς διαχειρίζεστε το νερό 
άρδευσης και σε τι κατάσταση βρίσκεται η 
υδροφορία που εκμεταλλεύεστε. Εάν 
βρίσκεστε κοντά στη θάλασσα ή εάν έχετε 
την υπόνοια ότι η υδροφορία σας είναι 
επιβαρυμένη με άλατα, επενδύστε και στην 
τοποθέτηση αγωγιμόμετρου που θα σας 
επιτρέπει να γνωρίζετε κάθε στιγμή την 
αλατότητα του νερού που αντλείτε. Μπορείτε 
έτσι να περιορίσετε τον κίνδυνο αλάτωσης 
των εδαφών σας και σίγουρα τον κίνδυνο 
καταστροφής της καλλιέργειάς σας, ειδικά 
εάν αυτή είναι ευαίσθητη στα άλατα. 

• Επενδύστε στην ορθή σχεδίαση του 
δικτύου μεταφοράς του νερού και του 
συστήματος άρδευσης που θα 
εγκαταστήσετε. Φροντίστε ώστε να 
εξασφαλίζετε ομοιόμορφη άρδευση στον 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

Ανδρέας 
Παναγόπουλος

Διευθυντής Ερευνών, 
Ινστιτούτο 
Εδαφοϋδατικών Πόρων 
(π. Ινστιτούτο Εγγείων 
Βελτιώσεων), Ελληνικός 
Γεωργικός Οργανισμός 
- ΔΗΜΗΤΡΑ

Προγραμ-
ματιζόμενη 
άρδευση 
σημαίνει όχι 
μόνο μείωση του 
κόστους 
άντλησης του 
νερού, αλλά και 
περιορισμό των 
πιθανοτήτων 
πρόκλησης 
διάβρωσης του 
αγρού και 
απομάκρυνσης 
των θρεπτικών 
από αυτόν προς 
τα γύρω 
επιφανειακά 
υδατικά 
συστήματα 
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αγρό και κάνετε συχνά έλεγχο της 
ομοιομορφίας άρδευσης, της ποσότητας 
άρδευσης και της κατάστασης του δικτύου. 
Συχνά αποτελεί χρήσιμη ιδέα η συλλογή 
ομβρίων υδάτων (π.χ. από τις στέγες των 
θερμοκηπίων) σε δεξαμενές, για την 
αξιοποίησή τους σε περιόδους έλλειψης 
νερού. Η πρακτική αυτή έχει συχνά αποβεί 
σωτήρια για τη διατήρηση ευαίσθητων 
καλλιεργειών σε περιόδους έντονης 
λειψυδρίας. 

• Λειτουργήστε συλλογικά και όχι 
ατομικά. Ένα συλλογικό αρδευτικό ή 
υδροληπτικό έργο κοστίζει πολύ λιγότερο 
κατά παραγωγό σε σχέση με ένα ατομικής 
ιδιοκτησίας έργο. Εξάλλου, λύσεις όπως η 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων 
υγρών αστικών αποβλήτων μπορεί να είναι 
απαγορευτικές σε ατομικό επίπεδο, αλλά 
εφικτές από κάθε άποψη σε συλλογικό 
επίπεδο. Οι λύσεις αυτές μπορούν να 
μειώσουν το κόστος παραγωγής και να 
αποβούν σωτήριες στην ασφάλεια της 
παραγωγής κάτω από αντίξοες κλιματικές 

συνθήκες παρατεταμένων ξηρασιών. 
• Η κάθε καλλιέργεια έχει τις δικές της 

ανάγκες σε νερό για να αποδώσει την 
υψηλότερη δυνατή παραγωγή. Η 
υπερβολική άρδευση δεν συνεπάγεται 
μεγαλύτερες αποδόσεις, αντίθετα 
προκαλεί μεγαλύτερα έξοδα, συχνά 
παθήσεις των φυτών, απώλεια των θρεπτικών 
στοιχείων από το έδαφος και ρύπανση του 
περιβάλλοντος, δηλαδή περιττά έξοδα. 
Εφαρμόστε ένα σύστημα 
προγραμματισμού άρδευσης με βάση είτε 
τον έλεγχο της εδαφικής υγρασίας είτε τον 
υπολογισμό της με χρήση τοπικών 
κλιματικών στοιχείων. Επενδύστε για το 
σκοπό αυτό στην εκτέλεση εδαφικών 
δοκιμών (πεδίου και εργαστηρίου) ώστε να 
προσδιορίσετε τις υδραυλικές παραμέτρους 
του αγρού σας. Ας μην ξεχνάμε ότι 
προγραμματιζόμενη άρδευση σημαίνει όχι 
μόνο μείωση του κόστους άντλησης του 
νερού, αλλά και περιορισμό των πιθανοτήτων 
πρόκλησης διάβρωσης του αγρού και 
απομάκρυνσης των θρεπτικών από αυτόν 

προς τα γύρω επιφανειακά ή και στα υπόγεια 
υδατικά συστήματα. Κάτι τέτοιο είναι 
ευνόητο ότι αυξάνει το κόστος παραγωγής 
τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 
μακροπρόθεσμα, ενώ προκαλεί σημαντική 
περιβαλλοντική επιβάρυνση, την 
αποκατάσταση της οποίας θα κληθεί στο 
μέλλον να πληρώσει ο παραγωγός.

• Επενδύστε στη σχεδίαση της 
κατάλληλης λιπαντικής αγωγής για τον 
αγρό σας, η οποία πρέπει να στηρίζεται 
μεταξύ άλλων στη γνώση των εδαφολογικών 
χαρακτηριστικών, της περιεκτικότητας του 
εδάφους σε θρεπτικά, της καλλιέργειας, των 
κλιματικών συνθηκών, του συστήματος 
άρδευσης και της ποιότητας του αρδευτικού 
νερού. Βεβαίως θα πρέπει να έχουμε πάντα 
κατά νου ότι κατάλληλη αγωγή δεν σημαίνει 
μόνο υπολογισμό της απαιτούμενης 
ποσότητας, αλλά και επιλογή του κατάλληλου 
σκευάσματος και εφαρμογή στον αγρό με 
τον ορθό τρόπο κατά την κατάλληλη 
περίοδο. Λάβετε υπόψη ότι σε αρκετές 
περιοχές της χώρας η συγκέντρωση του 
αρδευτικού νερού σε νιτρικά ιόντα είναι 
τέτοια που μπορεί να αποτελέσει πηγή 
θρέψης εκτός από άρδευση, επομένως αξίζει 
τον κόπο να διερευνήσετε και αυτήν την 
παράμετρο, περιορίζοντας έτσι τη δαπάνη 
λίπανσης. 

• Η υπεύθυνη διαχείριση των πόρων 
συνεπάγεται και συστηματική 
παρακολούθηση της ποσότητας και της 
ποιότητάς τους. Η παρακολούθηση της 
εξέλιξης της ποιότητας και της ποσότητας 
των υδατικών πόρων είναι υπόθεση και του 
κάθε παραγωγού. Η συστηματική 
παρακολούθηση της εξέλιξης των υδατικών 
πόρων που χρησιμοποιούμε μας επιτρέπει 
την έγκαιρη λήψη μέτρων προστασίας, που 
πάντα είναι οικονομικότερα από τα μέτρα 
αποκατάστασης ή τα «πυροσβεστικά» μέτρα 
έκτακτης ανάγκης. 

Γνώση, σύγχρονα εργαλεία, εξαιρετικές 
κλιματικές συνθήκες. Αυτά είναι μερικά από 
τα στοιχεία που συνθέτουν την επιτυχημένη 
«συνταγή» επιχειρηματικότητας ενός νέου 
γεωργού που επιζητεί καλή παραγωγή με 
χαμηλό κόστος, άρα υψηλή πρόσοδο. Η 
γνώση υπάρχει στη χώρα μας μέσα από τους 
εξειδικευμένους επιστήμονες, τα σύγχρονα 
εργαλεία έχουν κατακλύσει την αγορά και οι 
εξαιρετικές κλιματικές συνθήκες είναι 
δεδομένες. Αναζητήστε τις κατάλληλες 
λύσεις για εσάς μέσα από τους ειδικούς 
επιστήμονες και τις προτάσεις της σύγχρονης 
τεχνολογίας. Μειώστε σημαντικά το κόστος 
παραγωγής σε σχέση με τη διαχείριση των 
φυσικών πόρων και προστατέψτε το 
περιβάλλον. 

Η πρόκληση είναι μπροστά, ΜΠΟΡΕΙΤΕ να 
την αντιμετωπίσετε!

Ένα συλλογικό 
αρδευτικό ή 
υδροληπτικό 
έργο κοστίζει 
πολύ λιγότερο 
κατά παραγωγό 
σε σχέση με ένα 
ατομικής 
ιδιοκτησίας έργο 
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ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΈΩΝ 
ΤΈΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Χειμώνας 2019

Ευφυής γεωργία 
σημαίνει 
καλύτερη 
πιστοποίηση με 
λιγότερο 
πολύπλοκες 
διαδικασίες. 
Μεγαλύτερη 
προστιθέμενη 
αξία στο προϊόν 
για καλύτερη 
πρόσβαση στην 
αγορά, με 
μικρότερη 
επιβάρυνση στο 
περιβάλλον

Έ νας νέος όρος μπήκε στη 
γεωργία σχετικά πρόσφατα, 
τι σημαίνει όμως 
πραγματικά; Η ευφυής 
γεωργία είναι ένας νέος 

τρόπος οργάνωσης της αγροτικής 
δραστηριότητας που συνδυάζει με 
ολοκληρωμένο τρόπο ώριμες τεχνολογίες 
προκειμένου να διαχειριστεί ορθολογικά 
τις εισροές της καλλιέργειας, να 
εξοικονομήσει δαπάνες για τους 
παραγωγούς, να αυξήσει τα κέρδη τους, 
αλλά και να ενισχύσει τα εισοδήματα των 
γεωπόνων, οι οποίοι μπορούν και 
παρέχουν πλέον «ευφυή» αγροτική 
συμβουλή, εμπλουτισμένη με δεδομένα 
που δεν ήταν διαθέσιμα και που 
μεταφράζεται σε χρήμα στην τσέπη του 
παραγωγού. 

Με λίγα λόγια, η ευφυής γεωργία είναι 
«περισσότερα με λιγότερα»: Περισσότερο 
και καλύτερο προϊόν, με λιγότερο νερό, 
λίπασμα ή φυτοφάρμακα, μικρότερες 
δαπάνες. Περισσότερος παραγωγικός 
χρόνος και μικρότερο ρίσκο - μέσω της 
επιστημονικής παρακολούθησης και 

επεξεργασίας δεκάδων μετρήσεων που 
αφορούν την καλλιέργεια, κάθε στιγμή. 
Ευφυής γεωργία σημαίνει επίσης καλύτερη 
πιστοποίηση με λιγότερο πολύπλοκες 
διαδικασίες. Μεγαλύτερη προστιθέμενη 
αξία στο προϊόν για καλύτερη πρόσβαση 
στην αγορά, με μικρότερη επιβάρυνση στο 
περιβάλλον. 

Η εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας 
όμως απαιτεί την εφαρμογή και 
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών όπως το 
διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of 
Things), τις τεχνολογίες παρατήρησης γης 
μαζί με υπολογιστικό νέφος (cloud 
computing) καθώς και τεχνολογίες 
διαχείρισης γνώσης (Big Data - Artificial 
Intelligence). Μπορεί ο κάθε αγρότης να 
πληρώσει αυτές τις τεχνολογίες και ακόμη 
περισσότερο να τις καταλάβει και να τις 
διαχειριστεί σωστά για να ωφεληθεί; Το 
κόστος επένδυσης είναι ένας σημαντικός 
παράγοντας αλλά πλέον υπάρχουν 
σοβαρές προσπάθειες και πρωτοβουλίες 
που θα βοηθήσουν να απαλλάξουν τον 
Έλληνα αγρότη από αυτό το βάρος. Οι 
ίδιες πρωτοβουλίες εφαρμόζουν το 

«Περισσότερα  
με λιγότερα» με  
την Ευφυή Γεωργία

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

Φώτης 
Χατζηπαπαδό-
πουλος

Επικεφαλής  
www.gaiasense.gr

μοντέλο της «ευφυούς γεωργίας ως 
υπηρεσία» στο οποίο η πολυπλοκότητα 
των τεχνολογιών «κρύβεται» από τον 
αγρότη και έτσι δεν απαιτείται αυτός να 
έχει ειδικές ικανότητες και γνώσεις στις 
νέες τεχνολογίες. Αυτό που απαιτείται 
όμως είναι να είναι πρόθυμος να 
υιοθετήσει μια νέα κουλτούρα στη 
διαχείριση της παραγωγικής του 
διαδικασίας. Την κουλτούρα τού να 
καταγράφει τις εφαρμογές στο χωράφι όχι 
για χάρη της επιθεώρησης αλλά για να 
μπορεί να γίνει αποτίμηση της απόδοσης 
και η επόμενη απόφασή του να είναι 
ακόμη πιο σωστή. Την κουλτούρα τού να 
αποζητά τη συμβουλή των ειδικών και να 
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις οι 
οποίες βασίζονται σε μετρήσεις και 
επιστημονική γνώση. Την κουλτούρα του 
σεβασμού προς τις απαιτήσεις των 
αγοραστών του προϊόντος αλλά και στη 
διατήρηση των περιβαλλοντικών πόρων. 
Να ασπασθεί, εν τέλει, εάν δεν το έχει ήδη 
κάνει, την κουλτούρα της αριστείας. 

Αν δίναμε ένα χαρακτηρισμό στον 
αγρότη που ασπάζεται αυτήν την 
κουλτούρα, θα τον ονομάζαμε νέο 
αγρότη. Όχι τον νέο στην ηλικία ή τον 
νεοεισερχόμενο στην αγροτική 
δραστηριότητα, αλλά τον νέο στις 
αντιλήψεις. Αυτόν ο οποίος μπορεί να 
κάνει το άλμα και να αντιπαρέλθει τις 
ηλικιωμένες πρακτικές και επιδιώξεις. 
Αυτός ο νέος αγρότης είναι αυτόματα 
επιλέξιμος στην εποχή της ευφυούς 
γεωργίας, την εποχή της οικονομικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμης γεωργίας.
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ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΉΣ

Χειμώνας 2019

Η πιστοποίηση 
συμβάλλει στη 
βελτίωση της 
διαδικασίας 
παραγωγής, 
στην υιοθέτηση 
και εφαρμογή 
κανόνων, στον 
επανα-
προσδιορισμό 
της ταυτότητας 
του προϊόντος 
καθώς και στην 
εισχώρηση σε 
νέες αγορές 

ΓΡΑΦΕΙ Η 

Χαρίκλεια 
Μινώτου

Δρ Αειφορίας

Η πιστοποίηση αποτελεί 
πρόκληση για κάθε 
παραγωγό αφού μπορεί να 
βελτιώσει την ταυτότητα 
και τη δυναμική του 

προϊόντος του, να προσφέρει νέες 
ευκαιρίες σε ό,τι αφορά στην εμπορία του 
και να προσδώσει προστιθέμενη αξία. Η 
πιστοποίηση αποτελεί απαίτηση των 
σύγχρονων κοινωνιών, στο πλαίσιο 
εξασφάλισης ειδικών χαρακτηριστικών 
που μπορεί να συνδεθούν με την 
ταυτότητα, την ποιότητα, τα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, τη 
γεωγραφική καταγωγή, την 
καταλληλότητα για ειδικές διατροφικές 
απαιτήσεις και περιορισμούς ενός 
προϊόντος. 

Η αξιοπιστία ενός συστήματος 
πιστοποίησης ή ενός προτύπου είναι 
σημείο αναφοράς τόσο για τον παραγωγό 
όσο και για τον καταναλωτή. Αποτελεί 
κώδικα επικοινωνίας και συνδέει την 
παραγωγή με την κατανάλωση. Κοινό 
σημείο αναφοράς το λογότυπο που 
προσδίδει τη διάσταση μιας ελεγχόμενης 
διαδικασίας. 

Οι πιστοποιήσεις και τα πρότυπα μπορεί 
να διέπονται από θεσμικό πλαίσιο ή από 
συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία πρέπει να 
πληρούνται. Η τήρησή τους εξασφαλίζει 
και τη διαδικασία πιστοποίησης και 
δυνατότητας χρήσης του λογοτύπου. 

Η διαφορετικότητα των πιστοποιήσεων 
που προσφέρονται ως πρόκληση είναι 
αξιοσημείωτη και μπορεί να συνδεθεί με 
κοινωνικά, περιβαλλοντικά ή και 
οικονομικά κριτήρια και να καλύψει 
διαφορετικές ανησυχίες και απαιτήσεις. 

Τέλος, η πιστοποίηση συμβάλλει στη 
βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής, 
στην υιοθέτηση και εφαρμογή κανόνων, 
στον επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας 
του προϊόντος καθώς και στην εισχώρηση 
σε νέες αγορές. 

Ο δεκάλογος της πιστοποίησης 
ποιότητας για κάθε παραγωγό

Ο δεκάλογος της πιστοποίησης

1Αναγνωρίζω και καταγράφω τα 
χαρακτηριστικά και την ταυτότητα του 

προϊόντος μου

2Αναζητώ και ερευνώ ποιες 
πιστοποιήσεις μπορεί να συνδεθούν 

με το προϊόν μου

3Διερευνώ την αγορά, τις ανάγκες και 
τα κενά και προσδιορίζω την 

αγορά-στόχο

4Υπολογίζω τυχόν αλλαγές και 
προσαρμογές που θα χρειαστούν για 

να προϋπολογίσω τα έσοδα, τα έξοδα και 
την όποια αλλαγή στην παραγωγή και στο 
κόστος 

5Αναζητώ και βρίσκω τους 
πιστοποιητικούς οργανισμούς που 

δραστηριοποιούνται στην πιστοποίηση 
που έχω επιλέξει

6Επιλέγω αξιόπιστο και 
αναγνωρισμένο λογότυπο, το οποίο 

και θα προσδώσει αξιοπιστία, 
αναγνωρισιμότητα και εμπορική 
προστιθέμενη αξία στο προϊόν μου

7Εγγράφομαι στο σύστημα 
πιστοποίησης, ξεκινώ τη διαδικασία 

και προσαρμόζω ό,τι χρειάζεται να 
αλλάξει για να είμαι εναρμονισμένος με 
τις απαιτήσεις

8Δέχομαι όποιον έλεγχο ή διαδικασία 
απαιτείται και ενημερώνομαι και 

μαθαίνω μέσα από τη διαδικασία 
πιστοποίησης και αναζητώ 
συμβουλευτική υποστήριξη αν χρειαστεί

9Διερευνώ συνέργειες που μπορεί να 
συμβάλουν θετικά στο εγχείρημα

10Απολαμβάνω τα οφέλη από τη νέα 
δυναμική που έχει αποκτήσει το 

προϊόν μου!
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START-UPS ΣΤΟΝ  
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΈΑ

Χειμώνας 2019

«Π ώς θα σας φαινόταν 
αν κάποιος σας έλεγε 
ότι στο μέλλον ο 
κόσμος μας θα είναι 
σαν ένα μικρό 

χωριό;». Οι νέοι έχουν όραμα και 
φρέσκες ιδέες, είναι γεμάτοι όρεξη και 
πάθος για δουλειά, τολμούν και 
ακολουθούν το ένστικτό τους. Όλα αυτά 
συμβάλλουν στη δημιουργία καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών.

Στις μέρες μας η τεχνολογία έχει 
εισέλθει τόσο πολύ και τόσο γρήγορα 
στην καθημερινότητά μας, που θα ήταν 
αδύνατο να μην επηρεάσει και τον 
αγροτικό τομέα. 

Αν κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στον 
κόσμο μας, θα δούμε καινοτόμες ιδέες εκ 
των οποίων πολλές ήδη έχουν 
εφαρμοστεί και δίνουν ένα μικρό δείγμα 
του τι πρόκειται να δούμε στο -όχι και 
τόσο- μακρινό μέλλον. Στάση πρώτη 
στην Ολλανδία, εκεί μια εταιρεία 

δημιούργησε μια ειδική συσκευασία, την 
οποία μπορείς εύκολα να την 
προμηθευτείς μέσω του e-shop της, μέσα 
στην οποία τοποθετώντας νερό, 
θρεπτικά συστατικά και σπόρο και με τη 
βοήθεια κατάλληλου ενσωματωμένου 
LED φωτισμού, μπορείς -στο σπίτι σου, 
στο γραφείο σου- μέσα σε μερικές 
εβδομάδες να έχεις τα δικά σου 
λαχανικά. Η ιδέα προέκυψε από την 
ανάγκη για γνώση των σταδίων 
ανάπτυξης και επεξεργασίας του 
τρόφιμου του καταναλωτή πριν 
καταλήξει στο τραπέζι.

Και αυτό μας οδηγεί στη δεύτερη 
στάση μας στην Ιταλία, όπου το 2015 μια 
ομάδα ανθρώπων με εμπειρία στον 
τομέα των τεχνολογιών σε συνεργασία 
με νέα άτομα που έχουν γεννηθεί και 
μεγαλώσει στην ψηφιακή εποχή, με 
σπουδές στον αγροδιατροφικό τομέα, 
δημιούργησαν μια πλατφόρμα κοινής 
χρήσης και χαμηλού κόστους για την 

Όραμα, φρέσκες ιδέες, πάθος 
για δουλειά και ένστικτο 
οδηγούν στη δημιουργία 
καινοτόμων προϊόντων

ΓΡΑΦΕΙ Η 

Βούλα Τσιάρα

Στέλεχος της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Τραπεζικής, 
Τράπεζα Πειραιώς

παρακολούθηση της πορείας των 
τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας 
διανομής. Η πλατφόρμα κάνει χρήση 
τεχνολογίας IoT και blockchain και 
μπορεί να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί 
σε οποιοδήποτε τρόφιμο & ποτό. Η ιδέα 
προέκυψε από την ανάγκη για επίλυση 
προβλημάτων που αφορούν στην 
ασφάλεια των τροφίμων, για την αύξηση 
της ιχνηλασιμότητας και διαφάνειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού από άκρο σε άκρο 
και στη δημιουργία μεγαλύτερης 
εμπιστοσύνης μεταξύ των 
ενδιαφερομένων, με ιδιαίτερη προσοχή 
στον τελικό καταναλωτή.

Στάση τρίτη, Ισραήλ. Η τρέχουσα τάση 
στην αγορά είναι η υιοθέτηση 
βιοαποικοδομήσιμου βιοπλαστικού ως 
εναλλακτική λύση στο πλαστικό των 
ορυκτών καυσίμων. Έτσι, το 2015 
ιδρύθηκε μια εταιρεία με στόχο τη 
βέλτιστη διαχείριση των οργανικών 
αποβλήτων χρησιμοποιώντας τα ως 
πρώτη ύλη στη δημιουργία 
βιοπλαστικών. Η τεχνογνωσία στους 
τομείς της βιοχημικής παραγωγής και 
ανάκτησης, της υδρόλυσης αποβλήτων 
και της μηχανικής των μικροοργανισμών 
συμβάλλει στη δημιουργία 100% 
ανακυκλώσιμου βιοπλαστικού. Αυτό 
συμβάλλει στην όσο το δυνατόν μείωση 
των εκπομπών CO2, σε μεγαλύτερα 
κέρδη συγκρινόμενα με την παραγωγή 
βιοαερίου και στη μείωση του κόστους 
παραγωγής και λειτουργίας της μονάδας. 

Τελευταίος σταθμός το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Εκεί 3 νέοι το 2015 διεξήγαγαν 
μια εκτεταμένη περίοδο έρευνας και 
ανάπτυξης προϊόντων. Δημιούργησαν 
ένα καθετοποιημένο σύστημα, όπου τα 
φυτά ψεκάζονται μέσω υδρονέφωσης 
απευθείας στο ριζικό σύστημα, 
λαμβάνουν τα απαραίτητα θρεπτικά 
συστατικά και την υγρασία που 
χρειάζονται (χωρίς σπατάλη περιττής 
ποσότητας νερού). Η όλη διαδικασία 
παρακολουθείται από λογισμικό, που 
αναμένεται να λάβει δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, που παρακολουθεί μέσω 
τεχνολογίας τι απαιτείται κάθε φορά 
βελτιώνοντας έτσι την απόδοση της 
καλλιέργειας με ταυτόχρονη μείωση 
κόστους παραγωγής.

Αυτές ήταν μόνο ένα μικρό κομμάτι 
από τις καινοτόμες και έξυπνες ιδέες που 
υπάρχουν. Ελπιδοφόροι νέοι άνθρωποι 
συνεργάζονται μεταξύ τους, ζητούν 
τεχνογνωσία από πανεπιστημιακά 
ιδρύματα, χρηματοδότηση από εταιρείες 
που επενδύουν σε start-ups και το 
μέλλον δεν μπορεί παρά να είναι 
ελπιδοφόρο.
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ  
ΝΈΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Χειμώνας 2019

ΠΗΓΗ: Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ επεξεργασμένα από την Τράπεζα Πειραιώς

(ηλικίας έως 35 ετών)

78%

20,1%

(28.770)
μόνο πρακτική
εμπειρία

(7.420)
βασική γεωργική
εκπαίδευση

βασική γεωργική
εκπαίδευση

61,5%

(396.230)
μόνο πρακτική
εμπειρία

(127.960)(700)
πλήρης γεωργική
εκπαίδευση

πλήρης γεωργική
εκπαίδευση

Τυπική απόδοση των εκμεταλλεύσεων 
των Νέων Αγροτών  (σε €) 

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕE ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

4,3%

Κεντρική Ελλάδα
Ήπειρος, Ιόνια Νησιά
Δυτ. Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα,
Πελοπόννησος

4,3%

26.320
1.130

Αττική

6,2%

238.820
14.700

Βόρεια Ελλάδα
Ανατ. Μακεδονία, Θράκη, 
Κεντρ. Μακεδονία,
Δυτ. Μακεδονία, Θεσσαλία

5,6%

140.870
7.920

Νησιά Αιγαίου,
Κρήτη
Βόρειο Αιγαίο, 
Νότιο Αιγαίο, Κρήτη

Αγρότες με Ηλικία <35 ετών (Νέοι Αγρότες)

Σε Ελλάδα και Ε.Ε.  

1,9%

1,9%

Το επίπεδο αγροτικής εκπαίδευσης 
των Νέων Αγροτών
Ανά Περιφέρεια στην Ελλάδα

10.790
2.230

Ελλάδα
28.770 7.420

2,5%

10.790 3.530

Βόρεια Ελλάδα
Ανατ. Μακεδονία, Θράκη, 
Κεντρ. Μακεδονία,
Δυτ. Μακεδονία, Θεσσαλία

1,1%

Κεντρική Ελλάδα
Ήπειρος, Ιόνια Νησιά
Δυτ. Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα,
Πελοπόννησος

19,9%

19,9%

Ευρωπαϊκή Ένωση
396.230 120.150

18,6%
(120.150)

ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ <35 ετών

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ <35 ετών

ΜΟΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  <35 ετών

Ανά φύλο στην Ελλάδα

Μόνο πρακτική εμπειρία 
Βασική γεωργική εκπαίδευση
Πλήρης γεωργική εκπαίδευση
% επί του συνόλου Ανδρες Γυναίκες

81,4%

(570)
18,6%

(130)

78,3%

(5.810)
21,7%

(1.610)

76,3%

(21.960)
23,7%

(6.810)

 13.648.760          15.982.070        26.005.250
 26.762 30.155 37.150

095.271.912      011.644.002          051.676.992 
  25.056 29.538

598.575.500         766.586.830      704.299.380
084.42                 014.81                   818.31  

< 35 ετών (σύνολο)
ανά εκμετάλλευση

< 35 ετών (σύνολο)
ανά εκμετάλλευση

< 35 ετών (σύνολο)
ανά εκμετάλλευση

  

Τυπική απόδοση  (σε €) 
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕ ΜΟΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

2005 2010 2013

Ελλάδα

2005 2010 2013

8.069.984.120
6.872.835.240

7.420.721.710

949.477.210983.015.020911.900.410
Συνολικά

< 35 ετών
(σύνολο)

Συνολικά

< 35 ετών
(σύνολο)

Ευρωπαϊκή
Ένωση

2005 2010 2013

331.044.277.820
308.062.308.140286.231.640.150

28.873.649.91027.703.851.56028.525.339.530

2,1%

6.180 1.580

Νησιά Αιγαίου, 
Κρήτη
Βόρειο Αιγαίο, 
Νότιο Αιγαίο, Κρήτη

1,8%

1.010 100
Αττική

10.841 .000
Συνολικός αριθμός αγροτών

709.500
Συνολικός αριθμός αγροτών

644.270
ηλικίας < 35 ετών

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

36.890
ηλικίας < 35 ετών

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ303.500
13.140

25.9465,2% 5,9%
Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση

709.500
36.890

10.841.000
644.270

¡òÀæåé 
ï ¡¹°ÁÁ¸ª ª¹°µ¶¤¸ª, 
óôÛìåøï÷ ôè÷ 
°çòïôéëÜ÷ÆòáðåúéëÜ÷, 
ÆòÀðåúá ¦åéòáéñ÷ 

Γεωγραφική κατανομή
Ανά Περιφέρεια

Σύνολο
Ηλικία < 35 ετών
Αγρότες ηλικίας < 35 ετών
% επί του συνόλου
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ΠΗΓΗ: Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ επεξεργασμένα από την Τράπεζα Πειραιώς

(ηλικίας έως 35 ετών)
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Κρήτη
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τους. Η μεταξύ τους συνεργασία αποτελεί 
πολύτιμο όπλο και όχημα που θα τους 
μεταφέρει στις αγορές ενισχύοντας την 
περιορισμένη παρουσία τους εκεί. Η 
συνεργασία τους μπορεί να πάρει διάφορες 
μορφές (παραδοσιακές ή εκσυγχρονισμένες) 
και η επιτυχία της είναι συλλογική υπόθεση. 

Έρευνα σε μεγάλο ολλανδικό 
προμηθευτικό συνεταιρισμό που 
υλοποιήθηκε από τον Τομέα Αγροτικής 
Οικονομίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 
Wageningen University της Ολλανδίας 
έδειξε ότι η καλή συνεργασία των μελών και 
της διοίκησης του Συνεταιρισμού, αν και 
όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι απαραίτητη, 
δυστυχώς είναι δύσκολο να επιτευχθεί και 
προϋποθέτει συνεταιριστική κουλτούρα, 
εμπιστοσύνη, αμοιβαιότητα και κυρίως την 
ενεργή συμμετοχή των μελών του 
συνεταιρισμού (Σχήμα 1). 

Ποια η άποψη όμως των Ελλήνων Νέων 
Αγροτών για τις προοπτικές της 
συνεργασίας τους; 

Σε έρευνα 2 που πραγματοποιήθηκε 3 το 
2015 σε 250 Νέους Αγρότες της Κεντρικής 

Μακεδονίας, της Δυτικής Ελλάδας και της 
Κρήτης που συμμετείχαν στο Μέτρο 112 του 
ΠΑΑ, φάνηκε ότι οι Νέοι Αγρότες είναι 
επιφυλακτικοί στις συνεργασίες τους, 
γεγονός που συνεπάγεται χαμηλά επίπεδα 
εμπιστοσύνης, αφοσίωσης και ενεργού 
συμμετοχής σε συλλογικές δράσεις όπως 
είναι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί. 

Μόλις το 30% συμμετέχει στις Γενικές 
Συνελεύσεις και λιγότερο από το 20% σε 
άλλες εκδηλώσεις/δραστηριότητες των 
συνεταιρισμών, κρατώντας απόσταση από 
τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και το 
δημοκρατικό έλεγχο της οργάνωσής τους. 

Οι κυριότεροι λόγοι μη συμμετοχής σε 
συλλογικές δράσεις ήταν: 

• η έλλειψη εμπιστοσύνης, 
• η προτίμηση αυτοδιάθεσης των 

προϊόντων τους και 
• η δυσκολία παροχής στοχευμένων 

υπηρεσιών από τους συνεταιρισμούς που να 
ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες 
ανάγκες των νέων αγροτών αλλά και της 
αγοράς. 

Από την ίδια έρευνα προέκυψε ότι οι 
κυριότεροι λόγοι συνεργασίας των νέων 

Συνεργασία 
μεταξύ Νέων 
Αγροτών
Να έρχονται  
για το «ΕΓΩ»  
αλλά  
να μένουν  
για το 
«ΕΜΕΙΣ»

Έ να από τα σημαντικότερα 
προβλήματα που καλείται να 
αντιμετωπίσει ο αγροτικός 
τομέας σε όλες τις χώρες της 
Ε.Ε. είναι η συνεχής μείωση 

των Νέων Αγροτών. Αλλά ποιος θα μας 
παρέχει την απαιτούμενη τροφή τα επόμενα 
χρόνια; Η Ε.Ε. -μέσω της ΚΑΠ- ενισχύει την 
είσοδο των νέων στην αγροτική 
επιχειρηματικότητα με στόχο την άμβλυνση 
των οικονομικών δυσκολιών και των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τις 
ιδιαιτερότητες της αγοράς των αγροτικών 
προϊόντων. Ωστόσο, αυτή η περιστασιακή 
ενίσχυση από μόνη της δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει τα πολλαπλά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι Νέοι Αγρότες και που 
φαίνεται να αποτελούν τροχοπέδη στη 
βιωσιμότητα των επιχειρηματικών τους 
δραστηριοτήτων. 

Οι Νέοι Αγρότες, ως επιχειρηματίες, 
ενσωματώνονται στις υπάρχουσες 
εφοδιαστικές αλυσίδες και καλούνται να 
διαχειριστούν κινδύνους, αποτυχίες, 
δυσκολίες και άλλες προκλήσεις πριν 
απολαύσουν τους καρπούς της επιτυχίας 

ΓΡΑΦΕΙ Η 

Παναγιώτα 
Σεργάκη

Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια, Τομέας 
Αγροτικής Οικονομίας, 
Τμήμα Γεωπονίας, 
Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης
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Οι Νέοι Αγρότες, 
ως 
επιχειρηματίες, 
ενσωματώνονται 
στις υπάρχουσες 
εφοδιαστικές 
αλυσίδες και 
καλούνται να 
διαχειριστούν 
κινδύνους, 
αποτυχίες, 
δυσκολίες και 
άλλες 
προκλήσεις πριν 
απολαύσουν 
τους καρπούς 
της επιτυχίας 
τους. Η μεταξύ 
τους συνεργασία 
αποτελεί 
πολύτιμο όπλο 
και όχημα που θα 
τους μεταφέρει 
στις αγορές 
ενισχύοντας την 
περιορισμένη 
παρουσία τους 
εκεί 

Με αφορμή αυτά τα ευρήματα, 
πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2018 
ποιοτική έρευνα σε δεκατέσσερις Νέους 
Αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας 
(ενταγμένοι στο Μέτρο «Εγκατάσταση Νέων 
Αγροτών» του ΠΑΑ 2014-2020) σχετικά με τα 
οφέλη και τις δυσκολίες της συνεργασίας τους 
με συλλογικές μορφές οργάνωσης (π.χ. 
αγροτικοί συνεταιρισμοί ή ομάδες 
παραγωγών). Όλοι οι ερωτώμενοι -είτε 
διαδέχθηκαν είτε ξεκίνησαν οι ίδιοι τη 
γεωργική τους εκμετάλλευση- είναι άνθρωποι 
που ήθελαν να ασχοληθούν με τη γη και άρα 
ήταν επιλογή τους (και όχι λύση ανάγκης). 

Οι μισοί συμμετέχουν σε συλλογικά όργανα 
και θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική και 
ωφέλιμη τη συνεργασία τους με αυτά κυρίως 
επειδή:

 έχουν περισσότερες ευκαιρίες συνεργασίας 
λόγω μεγαλύτερης ποσότητας προϊόντος, 

 μειώνεται ο επιχειρηματικός κίνδυνος και 
 προκύπτουν σημαντικές οικονομίες 

κλίμακας προς όφελος και των παραγωγών 
και του συνεταιρισμού.
Βασικά συστατικά της επιτυχίας θεωρούν: 

 την ύπαρξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης, 

 την εξασφάλιση διαφορετικών αγορών 
για τα προϊόντα τους και 

 τους αυστηρούς όρους συνεργασίας. 

Οι υπόλοιποι ερωτώμενοι, που δεν 
συμμετέχουν σε κάποια συλλογική 
οργάνωση, θεωρούν ότι μόνοι τους μπορούν 
να διαχειριστούν αποδοτικότερα το προϊόν 
τους επειδή δεν έχουν δεσμεύσεις και άρα 
είναι πιο ευέλικτοι. Μελλοντικά, δεν 
αποκλείουν την ένταξή τους υπό 
προϋποθέσεις. Κατά τη γνώμη τους το πιο 
αδύναμο σημείο των συνεταιρισμών είναι η 
απόσταση της διοίκησης από τα μέλη (α. οι 
επιδιώξεις της διοίκησης είναι διαφορετικά 
ιεραρχημένες σε σχέση με αυτές των μελών 
και β. τα μέλη δεν ενημερώνονται επαρκώς 
για τα σχέδια της διοίκησης). Γενικότερο 
συμπέρασμα και των τριών ερευνών είναι ότι 
υπάρχει αναγνωρισμένη δυσκολία στην 
επικοινωνία κατά τη συνεργασία των νέων 
αγροτών με τις συλλογικές μορφές 
οργάνωσής τους όμως όλοι επιθυμούν να 
συμμετέχουν σε μια οργάνωση όπου θα 
εισέλθουν για το «ΕΓΩ» αλλά θα μείνουν για 
το «ΕΜΕΙΣ». 
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Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, Τμήμα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων 
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Πανεπιστημίου Πατρών 
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αγροτών με ένα συνεταιρισμό ήταν: η 
σιγουριά για την πώληση των προϊόντων και 
οι σταθερές τιμές που προσφέρουν στα 
μέλη τους. 

1. Κεντρική Μακεδονία:  
(Δενδροκαλλιέργειες, ελαιοκαλλιέργεια, 

κτηνοτροφία) 
2. Δυτική Ελλάδα:  

(προβατοτροφία, ελαιοκαλλιέργεια) 
3. Κρήτη:  

(ελαιοκαλλιέργεια, προβατοτροφία)

Βέλτιστη  
συνεργασία

Συνελεύσεις

Ενεργή συμμετοχή

Επιθυμία για ενεργή  
συμμετοχή

Εμπλοκή με  
τον συνεταιρισμό

Εμπιστοσύνη

Συνεταιριστική κουλτούρα  
/ Ανοικτή επικοινωνία

Νέες ιδέες

Νέα προϊόντα

Διοίκηση/ιδιοκτησία

Συν-δημιουργία

Πίστη

ΣΧΗΜΑ 1: Η ΠΥΡΑΜΊΔΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΊ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ VERHEES ET AL.1, 2015)
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Στο Πρόγραμμα 
Συμβολαιακής 
Γεωργίας και 
Κτηνοτροφίας 
της Τράπεζας 
Πειραιώς έχουν 
υλοποιηθεί 
περισσότερες 
από 300 
συνεργασίες με 
επιχειρήσεις και 
αγροτικούς 
συνεταιρισμούς 
και έχουν 
ενταχθεί 
περισσότεροι 
από 25.000 
παραγωγοί από 
όλη τη χώρα

Τ α βασικά διαρθρωτικά 
προβλήματα του ελληνικού 
πρωτογενή τομέα, παρά τις 
έντονες και συνεχείς εξελίξεις 
των τελευταίων χρόνων στον 

κλάδο, παραμένουν ο μικρός κλήρος συχνά 
σε δύσβατες και μειονεκτικές περιοχές, το 
υψηλό κόστος εισροών παραγωγής, η 
γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και το 
χαμηλό μορφωτικό του επίπεδο, η έλλειψη 
συνεργατικότητας και οργάνωσης σε 
ομάδες παραγωγών καθώς και η δυσκολία 
υιοθέτησης καινοτομίας και καινοτόμων 
πρακτικών.

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια, 
λαμβάνοντας υπόψη τις νέες δύσκολες 
συνθήκες που δημιούργησε η οικονομική 
κρίση και την τάση στροφής των νέων 
ανθρώπων στην απασχόλησή τους στον 
πρωτογενή τομέα και στην αξιοποίηση των 

μοναδικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών 
των αγροτικών προϊόντων, κρίνεται 
ιδιαίτερα επιτακτική η ανάγκη 
αντιμετώπισης των βασικών δομικών 
προβλημάτων της γεωργικής οικονομίας 
στην αγροτική ύπαιθρο. 

Η Τράπεζα Πειραιώς με το πρόγραμμα της 
Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας, το 
οποίο λειτουργεί από το έτος 2013, 
συμβάλλει στην ενίσχυση του αγροτικού 
τομέα ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει 
δυναμικά τις παραπάνω δυσκολίες και να 
ανταποκριθεί στις διεθνείς προκλήσεις. Με 
μια δέσμη ενεργειών χρηματοδοτικής 
υποστήριξης, με προνομιακούς όρους, 
υποστηρίζει τους νέους αγρότες που 
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον 
κλάδο και πιστεύουν πραγματικά ότι 
μπορούν να αξιοποιήσουν το αγροτικό 
επιχειρείν. 

Πρόγραμμα Συμβολαιακής 
Γεωργίας & Κτηνοτροφίας

Ένα χρηματοδοτικό 
εργαλείο  
για Νέους Αγρότες

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

Ισίδωρος 
Γεωργαράκος

Στέλεχος της 
Συμβολαιακής 
Τραπεζικής,  
Τράπεζα Πειραιώς

Ο νέος που ενδιαφέρεται να 
δραστηριοποιηθεί στον αγροτικό τομέα, 
μόνο με το συμβόλαιο που συνάπτει με τον 
αγοραστή του προϊόντος του, έχει 
εξασφαλίσει τη διάθεσή του με 
συγκεκριμένα και υψηλά ποιοτικά κριτήρια 
καθώς και την απαιτούμενη ρευστότητα 
στον κατάλληλο χρόνο για την κάλυψη του 
κόστους των εισροών της εκμετάλλευσής 
του. Ταυτόχρονα η ασφάλεια που η πρακτική 
αυτή παρέχει στους συμμετέχοντες 
δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις 
για την εξέλιξη και την ολοκλήρωση της 
παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει 
στην αποδέσμευση της παραγωγής από το 
καθεστώς λήψης κοινοτικών επιδοτήσεων 
που συχνά οδηγεί τις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις στην οριακή βιωσιμότητά 
τους. 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα της 
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Συμβολαιακής Γεωργίας μπορεί να 
αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στη 
διάθεση των νεοεισερχόμενων αγροτών που 
σκέφτονται το μέλλον τους μέσα από την 
απασχόλησή τους στον αγροτικό τομέα 
μέσω της ασφάλειας και εξωστρέφειας που 
παρέχει. Οι νέοι αγρότες μπορούν με τον 
τρόπο αυτό να έχουν ευκολότερη πρόσβαση 
σε νέες καινοτόμες πρακτικές αλλά και στη 
δημιουργία δομών συνεργασίας που θα τους 
προσδώσει το βασικό διαπραγματευτικό 
πλεονέκτημα που λείπει από κάθε νέο 
αγρότη που σκέφτεται διστακτικά να 
επενδύσει στην προστιθέμενη αξία του 
προϊόντος του. Επίσης, η  
Συμβολαιακή Γεωργία συμβάλλει στη 
διατήρηση παραγωγής των παραδοσιακών 
ελληνικών βιομηχανικών αγροτικών 
προϊόντων, που στηρίζουν επί σειρά ετών το 
αγροτικό εισόδημα πολλών οικογενειών της 
ελληνικής υπαίθρου μέσα από την ισχυρή 
θέση που έχουν κατακτήσει στη διεθνή αγορά. 

Η πιθανότητα αποτυχίας του νέου αγρότη 
που ενισχύει την προσπάθειά του στο 
πλαίσιο της Συμβολαιακής Γεωργίας είναι 
ιδιαίτερα χαμηλή δεδομένου ότι 
διευκολύνεται η πρόσβασή του στις 
απαιτούμενες και απαραίτητες γνώσεις από 
τους αρμόδιους εμπειρογνώμονες που 
συντονίζουν και υποστηρίζουν σε όλα τα 
επίπεδα την καλλιέργεια των αγροτών που 
επιλέγουν τη Συμβολαιακή. 

Ως πρακτική η Συμβολαιακή Γεωργία 
λειτουργεί με επιτυχία στους νέους αγρότες 
μέσα από την ανάπτυξη σχέσεων 
εμπιστοσύνης ιδιαίτερα σε περίοδο 
οικονομικής κρίσης, που αναζητούν 
οικονομική διέξοδο και μια δεύτερη 
ευκαιρία μέσω απασχόλησης στον 
πρωτογενή τομέα. Η Συμβολαιακή Γεωργία, 
ως μορφή συνεργασίας του 
αγροδιατροφικού κλάδου, αποτελεί ένα 
χρήσιμο κι ευέλικτο εργαλείο που μπορεί να 
δώσει λύση σε μια σειρά προβλημάτων και 
ιδιαίτερα αυτών που αφορούν τους νέους 
αγρότες που είτε δραστηριοποιούνται είτε 
θέλουν να απασχοληθούν στον κλάδο. 

Στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας, 
Κτηνοτροφίας & Αλιείας της  
Τράπεζας Πειραιώς έχουν υλοποιηθεί 
περισσότερες από 300 συνεργασίες με 
επιχειρήσεις και αγροτικούς συνεταιρισμούς 
και έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 25.000 
παραγωγοί από όλη τη χώρα. Στόχος της 
Τράπεζας, μέσω της Συμβολαιακής, είναι να 
συμβάλει με συστηματικό και 
αποτελεσματικό τρόπο, με γνώμονα την 
τεχνογνωσία που διαθέτει, στη μετάβαση 
προς ένα νέο πρότυπο οργανωμένης 
ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας και της 
μεταποίησης των προϊόντων που προσφέρει 
η ελληνική ύπαιθρος.

Παραδοσιακή γεωργία  
& κτηνοτροφία

Συμβολαιακή γεωργία  
& κτηνοτροφία

Βραχυπρόθεσμος ή/και 
μεσομακροπρόθεσμος 
δανεισμός

Ιδιαίτερα απαιτητικές 
προϋποθέσεις δανεισμού 
(εξασφαλίσεις και χαμηλό ύψος 
κεφαλαίου)

Προνομιακή αντιμετώπιση  
σε εξασφαλίσεις και επιτόκιο

Διάθεση του προϊόντος Αβέβαιη, με σχετικά μικρά 
περιθώρια κέρδους

Εξασφαλισμένη και προκαθορισμένη 
σε ανταγωνιστικές τιμές

Πρόσβαση στην καινοτομία Χαμηλή Ευχέρεια υιοθέτησης καινοτομίας 
μέσω χρηματοδότησης ή/και 
τεχνικής υποστήριξης

Πρόσβαση στην τεχνογνωσία Χαμηλή Υποστήριξη από τις μεταποιητικές 
επιχειρήσεις μέσω εμπειρογνωμόνων 
ή/και γεωτεχνικών

Πλεονεκτήματα δραστηριοποίησης μέσω της Συμβολαιακής 
Γεωργίας & Κτηνοτροφίας για τους Νέους Αγρότες
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Για να αυξηθεί ο 
αριθμός των 
νέων αγροτών 
δεν αρκεί απλά 
να αλλάξει προς 
τα πάνω το 
ηλικιακό όριο για 
τον ορισμό τους. 
Η ΚΑΠ μετά το 
2020 μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί 
ως εργαλείο 
ηλικιακής 
ανανέωσης του 
αγροτικού 
πληθυσμού σε 
όλη την Ευρώπη

Θ υμάμαι νοσταλγικά τα 
καλοκαίρια που περνούσα 
ως μαθητής δημοτικού με 
τον παππού και τη γιαγιά σε 
ένα χωριό της Ναυπακτίας 

στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Οι 
μνήμες έντονα αγροτικές. Ο παππούς 
ασχολούνταν κατά βάση με τα καπνά (τα 
ξακουστά εξαγώγιμα πετροχωρίτικα 
καπνά της ποικιλίας μυρωδάτο), ωστόσο 
είχε και αρκετά ζώα. Είχε και αρκετά 
παιδιά. Συνήθιζε να λέει όλο καμάρι σε 
μας, τα εγγόνια, ότι τα παιδιά του (οι γονείς 
μας) τα έπαιρναν τα γράμματα και έτσι δεν 
χρειάστηκε να ασχοληθούν με τα 
χωράφια. Μας προέτρεπε να τα 
παίρνουμε και εμείς τα γράμματα, 
ειδάλλως τα χωράφια και τα ζώα του μας 
περίμεναν. Τα χωράφια δεν μου άρεσαν, 
αλλά τα ζώα τα λάτρευα. Κάθε φορά που 
του έλεγα ότι εγώ θα ήθελα να ασχοληθώ 
με αυτά, ο παππούς μού έδειχνε τα χέρια 
του (τόσες μα τόσες πολλές χαρακιές) και 
επέμενε ότι πρέπει να παίρνω τα 
γράμματα. Ο παππούς έφυγε, και μαζί του 
χάθηκαν και τα χωράφια και τα ζώα μιας 

και εγώ μάλλον τελικά τα έπαιρνα τα 
γράμματα.

Πρόσφατα συνάντησα έναν πολύ καλό 
φίλο που μοιραστήκαμε μαζί αγωνίες και 
προσδοκίες, για να μπορέσουμε να 
ανατρέψουμε, στο όχι τόσο πολύ βαθύ 
παρελθόν, τη θεώρηση του παππού ότι ο 
αγροτικός τομέας και η ικανότητα 
απόκτησης και εφαρμογής γνώσης δεν 
μπορούν να συναντηθούν. Όλο καμάρι και 
αυτός μου ανακοίνωσε ότι η φετινή του 
χρονιά πήγε πολύ καλά, η επόμενη θα πάει 
ακόμη καλύτερα και ναι, τέσσερα 
στρέμματα με αλόη βέρα μπορεί να είναι 
μια βιώσιμη καλλιέργεια ακόμη και σε ένα 
μικρό νησί. Μιας και αυτός τα έπαιρνε τα 
γράμματα, μου έδωσε αρκετές τεχνικές 
γεωπονικές λεπτομέρειες για αποφάσεις 
που πήρε (δεν μπορώ να πω ότι τις 
κατάλαβα όλες) που σε συνδυασμό με το 
μεράκι και την έντονη προσωπική του 
εργασία κατέληξαν σε αυτό το 
αποτέλεσμα. Ηλικιακά είναι εκεί γύρω στα 
50, αλλά μου φαίνεται μια χαρά ως ένας 
νέος αγρότης της εποχής μας…

Αυτονόητα αστειεύομαι. Είναι προφανές 

Οι νέοι αγρότες και  
η ΚΑΠ μετά το 2020

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

Γ. Κορμέντζας

Γεν. Δ/ντής GAIA 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Αν. 
Καθηγητής Παν. Αιγαίου

ότι για να αυξηθεί ο αριθμός των νέων 
αγροτών δεν αρκεί απλά να αλλάξει προς 
τα πάνω το ηλικιακό όριο για τον ορισμό 
τους. Ένας ορισμός που στη νέα 
προγραμματική περίοδο μπορεί να 
εμπλουτιστεί με ό,τι κάθε Κράτος-Μέλος 
της Ε.Ε. θεωρεί αναγκαίο και ικανό, για να 
φέρει τους νέους ανθρώπους στον 
αγροτικό τομέα. Και μιας και φτάσαμε στην 
ΚΑΠ μετά το 2020, ας δούμε περιληπτικά 
πώς αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
εργαλείο ηλικιακής ανανέωσης του 
αγροτικού πληθυσμού σε όλη την Ευρώπη.

Η νέα ΚΑΠ υποστηρίζει τους νέους 
αγρότες σε δύο επίπεδα. Το πρώτο 
συμβατικό επίπεδο αφορά κυρίως μέτρα 
που ο βαθμός υιοθέτησής τους εξαρτάται 
αποκλειστικά από εθνικές αποφάσεις. Έτσι, 
τα ιστορικά δικαιώματα μπορούν να 
καταργηθούν. Μπορεί άραγε αυτό να το 
αποφασίσει η κεντρική εξουσία; Μια τέτοια 
απόφαση αυτονόητα ευνοεί 
νεοεισερχόμενους (που κατά βάση θα είναι 
νέοι) αγρότες. Σίγουρα υπάρχει και 
αντίθετη επιχειρηματολογία και μια τέτοια 
απόφαση λοιπόν θα πρέπει να συνδυαστεί 
και με δράσεις στήριξης όσων κατ’ 
επάγγελμα αγροτών χάσουν δικαιώματα. 
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με όσα επιτάσσει 
η νέα ΚΑΠ, τουλάχιστον το 2% των άμεσων 
επιδοτήσεων πρέπει να διατεθούν στους 
νέους αγρότες. Προσοχή, δεν υπάρχει 
μέγιστο επ’ αυτού, δηλαδή δίνεται η 
δυνατότητα στο Κράτος-Μέλος να ορίσει 
μόνο του μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό 
το ποσοστό. Ακόμη, μέτρα του δεύτερου 
πυλώνα με στόχευση στην ηλικιακή 
ανανέωση θα εξακολουθήσουν να είναι 
διαθέσιμα (όπως νέοι αγρότες, πρόωρη 
συνταξιοδότηση, συνεργατικές ομάδες 
κ.ο.κ.) και στη νέα προγραμματική 
περίοδο.

Ωστόσο, το πιο σημαντικό επίπεδο 
στήριξης των νέων αγροτών στη νέα ΚΑΠ 
είναι η ίδια η εννοιολογική της βάση. 
Μιλάμε για μια αγροτική πολιτική που στον 
πυρήνα της πλέον τοποθετεί τη νέα γνώση 
και τις ψηφιακές τεχνολογίες. Οι νέοι 
άνθρωποι είναι ευκολότερα κοινωνοί μιας 
τέτοιας αλλαγής και αυτονόητα μπορούν 
να την αξιοποιήσουν προς όφελός τους. Σε 
αυτή τη βάση προβλέπεται ιδιαίτερη 
στήριξη σε όσους εφαρμόσουν 
περιβαλλοντολογικά σχήματα σε άμεση 
σχέση με ψηφιακά εργαλεία. Εν κατακλείδι, 
η γνώση, η καινοτομία και η ψηφιοποίηση 
ενσωματώνονται στη νέα ΚΑΠ ως 
καταλύτες για την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
της με γνώμονα την ηλικιακή ανανέωση 
της ευρωπαϊκής γεωργίας. 

Είχες άδικο, παππού… 
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ΓΡΑΦΕΙ Η 

Μαρία 
Παρταλίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια 
Α.Π.Θ., Εργαστήριο 
Γεωργικών Εφαρμογών  
& Αγροτικής 
Κοινωνιολογίας, 
Τομέας Αγροτικής 
Οικονομίας,  
Τμήμα Γεωπονίας

Γ ιατί ορισμένοι γεωργοί είναι πιο 
πετυχημένοι από κάποιους ή 
κάποιες άλλες; Γιατί ορισμένοι 
αγροτουριστικοί προορισμοί 
είναι πιο πετυχημένοι έναντι 

άλλων; Γιατί άλλοι επιχειρηματίες στον 
αγροτικό χώρο καταφέρνουν να 
επιβιώσουν, ενώ άλλοι δυσκολεύονται; Ποιο 
είναι το μυστικό της επιτυχίας που κάνει 
κάποιες ομάδες να δουλεύουν καλύτερα 
από κάποιες άλλες; Το οικονομικό κεφάλαιο 
και το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελούν 
έννοιες που μας απασχολούν όταν 
προσπαθούμε να απαντήσουμε στα 
παραπάνω ερωτήματα. 

Έχουμε αφιερώσει χρόνο, χρήμα, μυαλό 
σε έρευνες και καινοτομίες προσπαθώντας 
να βρούμε τρόπους να συνδυάσουμε τους 
πόρους μιας περιοχής, να αυξήσουμε την 
παραγωγικότητα της γεωργίας μέσα από 
επενδύσεις, να βελτιώσουμε τις ικανότητες 
του προσωπικού που απασχολούμε για να 
δουλεύει καλύτερα και πιο αποδοτικά. Όλες 
αυτές οι προσπάθειες διατηρούν μεν τη 
σημασία τους αλλά έχουν γίνει 
δευτερεύουσες σε μια κοινωνία όπως η 
σημερινή, την οποία πολλοί ονομάζουν και 
μεταβιομηχανική ή αλλιώς κοινωνία της 
επικοινωνίας και της γνώσης. Οι ευκαιρίες 
λοιπόν που προκύπτουν από τις γνώσεις 
«των άλλων» είναι το μυστικό της επιτυχίας. 

Το πιο σημαντικό στοιχείο που έχει στη 
διάθεσή της μια σύγχρονη κοινωνία δεν 
είναι οι φυσικοί και οικονομικοί πόροι, ούτε 
η ποιότητα του εργατικού δυναμικού της. 
Είναι, σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, το 
«Κοινωνικό Κεφάλαιο» που υπάρχει σε 
αυτήν. Είναι μια έννοια που αναφέρεται στη 
δικτύωση, στις κοινωνικές σχέσεις, στους 
δεσμούς εμπιστοσύνης και στη 
συσσώρευση συλλογικής γνώσης. 
Συμπυκνώνει τον συνεργατισμό, το 
αλληλέγγυο πνεύμα και είναι ένα τεράστιο 
περιουσιακό στοιχείο. 

Για πολλά χρόνια στην ελληνική ύπαιθρο 
το δίπολο στήριξης οικογένεια-κράτος και 
η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους 
«άλλους» (χαμηλό κοινωνικό κεφάλαιο) 
δημιούργησε μια μορφή 
επιχειρηματικότητας η οποία εμπόδισε την 
ανάπτυξη δικτύων και συλλογικών 
δράσεων μεταξύ ομοειδών ή διαφορετικού 
αντικειμένου επιχειρήσεων και 
διαμόρφωσε και το χαμηλό επίπεδο 

Η δύναμη της συνεργασίας  
και η αξία του ομαδικού πνεύματος

ανάπτυξης και οργανωσιακής καινοτομίας 
στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η 
γεωργία και ο αγροτικός κλάδος παρέμεινε 
ευάλωτος στις θεσμικές παρεμβάσεις και εν 
πολλοίς εξαρτώμενος από κρατικές 
ενισχύσεις. Σήμερα ο ρόλος της οικογένειας 
παραμένει σημαντικός -ως δίχτυ 
ασφαλείας- αλλά διαπιστώνουμε ότι 
καταγράφεται έλλειψη εμπιστοσύνης προς 
το κράτος και την Ε.Ε., ένα αποτέλεσμα 
αναμενόμενο λόγω της οικονομικής-
κοινωνικής-πολιτικής κρίσης στη χώρα τα 
τελευταία χρόνια. Γενικότερα διαπιστώνεται 
μια αμφισβήτηση παλαιών οικονομικών-
αναπτυξιακών μοντέλων και παρεμβάσεων 
του κράτους σε περιφερειακό επίπεδο. 
Μπαίνει λοιπόν στο δημόσιο λόγο το 
ζήτημα της προσαρμοστικότητας σε 
ασταθείς συνθήκες μέσα από εναλλακτικές 
προτάσεις επιχειρηματικότητας και 

δικτύωσης και όχι μιας κρατικοδίαιτης, 
ευρωπαϊκά στηριζόμενης γεωργίας και 
αγροτικής επιχειρηματικότητας. Η 
οικοδόμηση του κοινωνικού κεφαλαίου (ως 
συλλογικού αγαθού) μπορεί να αποτελέσει 
πληρεξούσιο για μια πετυχημένη γεωργία 
και αγροτική οικονομία. 

Πώς «χτίζουμε» όμως υψηλά επίπεδα 
εμπιστοσύνης και κοινωνικού κεφαλαίου; 
Μέσω της επικοινωνίας, της αμοιβαιότητας 
και της συνεργασίας. Η συνεργασία παράγει 
εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη με τη σειρά 
της παράγει συνεργασία. Επιχειρηματίες και 
γεωργοί που επαναπροσδιορίζουν τα 
κίνητρά τους, τις προτεραιότητές τους προς 
συλλογικά μέσα και στόχους και 
εμπιστεύονται τους ομοίους τους 
καλλιεργώντας τις κοινωνικές σχέσεις και 
την αμοιβαιότητα είναι αυτοί που τελικά 
πετυχαίνουν γρηγορότερα και ευκολότερα. 

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένας κοινά 
αποδεκτός - καθιερωμένος ορισμός. Οι τρεις 
κυριότεροι μελετητές, οι οποίοι έχουν σε 
μεγάλο βαθμό καθορίσει το περιεχόμενο της 
έννοιας, είναι οι Bourdieu, Coleman και 

Putnam. Σε ένα συνοπτικό ορισμό θα λέγαμε 
ότι είναι μια έννοια αλληλένδετη με την 
κοινότητα, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτήν, 
καθώς περιλαμβάνει τόσο τα τυπικά όσο και 
τα άτυπα δίκτυα και τις κοινές αξίες.

Κοινωνικό Κεφάλαιο
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Ο αγροδιατροφικός τομέας είναι βασικός πυλώνας της εθνικής μας οικονομίας, καθώς συμβάλλει κατά περίπου 7,5% στη συνολική Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη Αξία της χώρας μας. Αποτελεί παράγοντα κοινωνικής συνοχής, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 15% της συνολικής 
απασχόλησης στην Ελλάδα. Χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια, με τα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα να βελτιώνουν τη θέση τους και να 
συμμετέχουν με υψηλό ποσοστό και αυξανόμενα μεγέθη στο σύνολο των εξαγωγών της χώρας. Για την Τράπεζα Πειραιώς η επανεκκίνηση της 
ελληνικής οικονομίας είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τον εν λόγω τομέα και στόχος της είναι να συνεχίσει να τον υποστηρίζει έμπρακτα και 
συνολικά, θεωρώντας ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές και περιθώρια ανάπτυξης. Σε αυτή την προσπάθεια η Τράπεζα Πειραιώς στέκεται 
αρωγός δίπλα στους νέους αγρότες που τολμούν και δημιουργούν «άριστες» αγροτικές επιχειρήσεις συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και σε μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα.

Δίπλα στους νέους αγρότες  
που αγαπούν τη γη τους

Σαμαρτζής Δημήτριος
Αμπέλια 
Ηράκλειο

Ζάρκου Αικατερίνη 
Σταφίδα, Ελιές
Κόρινθος

Βαρουξάκης Μανόλης
Εσπεριδοειδή, Κτηνοτροφία, Αμπελουργία
Χανιά

Σταματάκης Νικόλαος 
Ελιές, Εσπεριδοειδή
Χανιά

Μύταλα Ευαγγελία 
Σύκα
Εύβοια

Κολοκούρης Χρήστος 
Δενδρώδεις καλλιέργειες, Κηπευτικά

Εύβοια

Δαργινάκης Αδάμ και Δαργινάκης Σταύρος
Κτηνοτροφία, Δημητριακά

Θεσσαλονίκη

Γκικόπουλος Σπ. Λουκάς 
Βαμβάκι, Σιτηρά, Ελιές

Βοιωτία
Γκολέμης Νικόλαος 
Βιολογικά οπωροκηπευτικά
Λακωνία

Θεοδωρόπουλος Χρήστος
Εκτροφή αιγοπροβάτων, 
Ζωοτροφές, Ελιές
Αχαΐα

Τάσσου Βασίλειος 
Δημητριακά, Αμπελοκαλλιέργεια
Ροδόπη

Δημητριάδης Γαβριήλ 
Εκτροφή χοίρων

Έβρος 

Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος 
Ενεργειακά φυτά

Καβάλα

Σαββίδης Αθανάσιος 
Δημητριακά, Βαμβάκι, 
Ενεργειακά φυτά
Σέρρες

Κοκονόζης Κωνσταντίνος 
Λαχανικά, Δημητριακά
Πέλλα

Νόνας Παναγιώτης 
Όσπρια
Φλώρινα

Ρούσσας Βασίλης 
Ελαιόλαδο
Πρέβεζα

Καραθάνος Ανδρέας 
Εσπεριδοειδή, Δημητριακά
Αιτωλοακαρνανία

Φάκλαρης Βασίλειος 
Αμπέλια, Ελιές, Εσπεριδοειδή

Αργολίδα

Ζούζουλας Χαρ. Αθανάσιος 
Εκτροφή αιγοπροβάτων
Τρίκαλα

Καρέλης Δημήτριος 
Δενδρώδεις καλλιέργειες, Κηπευτικά

Ημαθία

Ζιώζιας Νικόλαος 
Εκτροφή προβάτων

Λάρισα

Λιακόπουλος Η. Δημήτριος 
Αμπέλια, Ελιές

Καρδίτσα

Παναγιωτάκης Αναστάσιος 
Αμυγδαλιές

Μαγνησία
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Ανέλαβε δράση η τρίτη γενιά της οικογένειας 
ΓΚΟΛΈΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26 ΈΤΏΝ
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΛΑΚΩΝΙΑ

 
Μας αφοπλίζει ο Νικόλαος Γκολέμης από την 
Παλαιοπαναγιά Σπάρτης όταν λέει «H μεγαλύτερη 
επιτυχία είναι ότι ασχολούμαι με τη φύση, πράγμα το 
οποίο αγαπώ» συμπληρώνοντας ότι «Σε αυτή την 
επιτυχία συνέβαλαν κυρίως οι αξίες των δικών μου 
ανθρώπων που μου τις μετέδωσαν και με έκαναν να 
συνεχίσω ως τρίτη γενιά την αγροτική μας 
δραστηριότητα». Η οικογένεια Γκολέμη στο 
επισκέψιμο αγρόκτημα των 300 στρεμμάτων παράγει 
βιολογικά κηπευτικά τα οποία διαθέτει στην Αθήνα, 
ενώ δραστηριοποιείται και στην παραγωγή, 
τυποποίηση και διάθεση φυσικών βιολογικών χυμών 

και φρούτων, αλλά και βιολογικών αυγών. Στα 
κτήματά του φύονται ακόμα εσπεριδοειδή, ελιές 
βρώσιμες και ελαιοποιήσιμες. Ο Νικόλαος Γκολέμης 
πήρε την απόφαση ενασχόλησης με τον αγροτικό 
τομέα σε πολύ νεαρή ηλικία, στα 16 του χρόνια. Από 
το 2014 μπήκε ενεργά στον αγροτικό τομέα και 
δηλώνει ξεκάθαρα ότι «δεν θα άλλαζα κάτι, καθώς ό,τι 
έκανα ήταν αποφάσεις και πράξεις των “θέλω” μου!». 
Στα μελλοντικά του πλάνα είναι «να συνεχίσω το έργο 
της οικογένειάς μου, αυξάνοντας τις καλλιεργητικές 
εκτάσεις και εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους, 
πάντα σε αρμονία με τη φύση!».

«Διπλασίασα την παραγωγή μου και βελτίωσα τις υποδομές»
ΖΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΈΡΙΝΗ 33 ΈΤΏΝ 
ΚΡΥΟΝΈΡΙ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ

 
Το μότο της Αικατερίνης Ζάρκου είναι «Η προστασία του 
περιβάλλοντος και του καταναλωτή». Η αγάπη της για 
τη γη που τη γέννησε επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι 
της έχει αφιερωθεί εδώ και 13 χρόνια, αν και ανέκαθεν 
ασχολιόταν με τη γη ως παιδί αγροτικής οικογένειας.  
«Με δυνατή θέληση, διαρκή ενημέρωση πάνω στο 
αγροτικό γίγνεσθαι και ακαταπόνητη εργασία, έχω 
κατορθώσει να διπλασιάσω την παραγωγή μου και να 
βελτιώσω σημαντικά τις υποδομές», δηλώνει η νέα 
αγρότισσα από το Κρυονέρι Κορινθίας, η οποία 
καλλιεργεί κορινθιακή σταφίδα, σουλτανίνα και ελιές. 
Έδώ και 13 χρόνια έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα 

ενίσχυσης νέων αγροτών και όπως μας διευκρινίζει η 
ίδια «αν είχα τη δυνατότητα να ξεκινήσω από την αρχή, 
θα έδινα μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα της 
προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ συγχρόνως θα 
επιδίωκα την ενίσχυση του εισοδήματός μου μέσω της 
πολυκαλλιέργειας» για να συμπληρώσει: «Θα με 
ενδιέφερε ιδιαίτερα η τυποποίηση και η προώθηση των 
προϊόντων μας με ίδια μέσα και άνευ μεσάζοντα, καθώς 
και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μας. Θεωρώ ότι 
με αυτόν τον τρόπο θα συνέβαλλα στην αναβάθμιση 
του γεωργικού τομέα, του τόσο νευραλγικού για την 
οικονομία της χώρας μας».

Στροφή στα ενεργειακά φυτά
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 34 ΈΤΏΝ
ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

 
Σόγια, ηλίανθος και ελαιοκράμβη είναι τα τρία 
προϊόντα στα οποία έχει εστιάσει ο Κωνσταντίνος 
Ξανθόπουλος από το 2013, οπότε και άρχισε να 
δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον αγροτικό 
τομέα. «Έπιτυχία μου είναι η μεγέθυνση της 
εκμετάλλευσης μετά τη διαδοχή από τον πατέρα 
μου», τονίζει ο κ. Ξανθόπουλος και διευκρινίζει 
ότι «η επιτυχία αυτή συντελέσθηκε με την 

εισαγωγή νέων καλλιεργειών και με παράλληλο 
εκσυγχρονισμό της εκμετάλλευσης 
εκμεταλλευόμενος μέτρα του ΠΑΑ». 
Αν ξεκινούσε σήμερα, «θα εστίαζα περισσότερο 
στην κατάρτισή μου πάνω στη διαχείριση της 
εκμετάλλευσης», ενώ στα μελλοντικά του σχέδια 
είναι «να εισαγάγω την τεχνολογία της γεωργίας 
ακριβείας στην εκμετάλλευσή μου».

Σε αυτό το αφιέρωμα 25 νέοι αγρότες αφηγούνται τη δική τους ιστορία  
και μοιράζονται τους λόγους που επέλεξαν να ασχοληθούν  
με την ελληνική γη. Ένα κολάζ από ιστορίες έμπνευσης και δημιουργίας.  
Σε όλες τις αφηγήσεις πρωταγωνιστούν νέοι άνθρωποι που τόλμησαν  
και γεύτηκαν την επιτυχία. Προσωπική και επαγγελματική
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Μονόδρομος η παραγωγή προϊόντος υψηλής εμπορικής αξίας 
ΤΆΣΣΟΥ ΒΆΣΊΛΕΊΟΣ 40 ΕΤΏΝ
ΑΡΩΓΉ, ΡΟΔΟΠΉ

 
Ή οικογενειακή παράδοση και οι κατάλληλες 
σπουδές οδήγησαν τον Βασίλη Τάσσου στο 
οικογενειακό οινοποιείο «Domaine Kikones», το 
όνομα του οποίου φαίνεται να ξεκινάει από τα έπη 
του Ομήρου. Ο κ. Τάσσου, γεωπόνος με 
μεταπτυχιακό στην εμπορία τροφίμων, είναι 
αγρότης εδώ και μία 15ετία. Καλλιεργεί βαμβάκι, 
αραβόσιτο ενσίρωσης, σιτηρά, φιστίκια Αιγίνης και 
φυσικά βιολογικά οινοποιήσιμα αμπέλια (ποικιλίες 
Λημνιό, Μαλαγουζιά, Chardonnay, Merlot και 
Cabernet Sauvignon, Sangiovese και Syrah). «Το 
σύνολο της παραγόμενης ποσότητας των 
οινοποιήσιμων βιολογικών σταφυλιών 
διοχετεύονται ως πρώτη ύλη στο οικογενειακό 
οινοποιείο, στο οποίο απασχολούμαι παράλληλα 
και ως εμπορικός διευθυντής», σημειώνει  

ο κ. Τάσσου και συμπληρώνει: «Αποτέλεσμα αυτής 
της συνέργειας είναι ο πλήρης έλεγχος της 
ποιότητας της πρώτης ύλης. Ή νοοτροπία της 
οικογένειας, οι σπουδές -σχετικές με το γεωργικό 
επάγγελμα- τόσο οι δικές μου όσο και του πατέρα 
μου και της αδελφής μου, συνέτειναν στο να έχουμε 
ένα άριστο αποτέλεσμα». Για τον κ. Τάσσου «επιτυχία 
είναι η εγκατάσταση καλλιεργειών που αφορούν 
αμπελώνες και φιστίκια Αιγίνης και απώτερος 
σκοπός η επίτευξη παραγόμενου προϊόντος 
υψηλότερης εμπορικής αξίας και εν τέλει η αύξηση 
των εισροών της γεωργικής μου εκμετάλλευσης». 
Άλλωστε ο ίδιος προσανατολίζεται στην καλλιέργεια 
επιτραπέζιου σταφυλιού και φιστικιών Αιγίνης και 
επιλέγει «την ποιοτική αναβάθμιση και μόνο των 
παραγόμενων προϊόντων».

Επενδύοντας σε εξοπλισμό και γνώση
ΦΆΚΛΆΡΗΣ ΒΆΣΊΛΕΊΟΣ 30 ΕΤΏΝ
ΑΡΓΟΣ ΜΥΚΉΝΩΝ, ΑΡΓΟΛΊΔΑ

 
Τα αμπέλια που γεννιούνται στο Άργος ταξιδεύουν 
στη Γαλλία από το 2013. «Νονός» των 
κληματόβεργων που ριζοβολούν είναι ο Βασίλειος 
Φάκλαρης, ο οποίος κατέχει την άδεια του φυτωρίου 
αμπέλων από το 2012. Ο γεωπόνος κ. Φάκλαρης 
περιγράφει την ενασχόλησή του με τη γη με την εξής 
φράση: «Με δεδομένη την ύπαρξη της 
οικογενειακής επιχείρησης και την πολυετή εμπειρία 
όλης της οικογένειας, αυτό που με διαφοροποίησε 
και συνέβαλε στην εξωστρέφεια ήταν το όραμα της 
νέας γενιάς, η επιστημονική κατάρτιση και η γνώση 
ξένων γλωσσών» και συμπληρώνει ότι «βοήθησαν 
επίσης η ένταξη στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών 
(μέτρο 112) και η πρόσβαση σε αγροτικά 

προγράμματα». Στο φυτώριο της οικογενειακής 
επιχείρησης, εκτός από τα αμπέλια, βρίσκεις ακόμα 
ελιές, εσπεριδοειδή και πυρηνόκαρπα. Κοιτάζοντας 
πίσω στα πρώτα χρόνια που ξεκίνησε τη 
δραστηριότητά του σκέφτεται πως «θα είχα 
ξεκινήσει νωρίτερα τις επενδύσεις σε σύγχρονο 
εξοπλισμό, καθώς μειώνουν το λειτουργικό κόστος 
και αναβαθμίζουν την ποιότητα των φυτών. Θα είχα 
επενδύσει και στη γνώση μιας δεύτερης ξένης 
γλώσσας». Όσο για το μέλλον στρέφεται στη 
«διαρκή αύξηση της παραγωγής, την αύξηση και τη 
διεύρυνση των εξαγωγών, τη συμμετοχή σε 
εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις – που ήδη 
υλοποιείται, τις επενδύσεις σε εξοπλισμό και γνώση».

Στροφή στην πλήρη καθετοποίηση του προϊόντος
ΖΊΏΖΊΆΣ ΝΊΚΟΛΆΟΣ 36 ΕΤΏΝ
ΑΝΑΛΉΨΉ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΛΑΡΊΣΑ

 
Ίδιοκτήτης 1.000 προβάτων, που προέρχονται από 
διασταυρώσεις της Φυλής Χίου, μιας από τις πιο 
παραγωγικές και αναπαραγωγικές φυλές παγκοσμίως, 
ο 36χρονος κτηνοτρόφος κ. Νικόλαος Ζιώζιας μετράει 
13 χρόνια στον κλάδο. Αν ξεκινούσε σήμερα τη 
δραστηριότητά του «θα επέλεγα μικρότερο αριθμό 
ζώων, ώστε να είναι περισσότερο διαχειρίσιμα. Εκείνο, 
όμως, που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι θα 
στρεφόμουν στην πλήρη καθετοποίηση του 
προϊόντος». Εξέλιξη που φαίνεται να υλοποιείται μέσω 

του Συνεταιρισμού Αιγοπροβατοτρόφων Ελασσόνας 
«Γάλα Ελλάς» του οποίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος και 
σήμερα γραμματέας του. «Στα άμεσα σχέδιά μας είναι 
ο Συνεταιρισμός να προχωρήσει σε πλήρη 
καθετοποίηση του γάλακτος που διαθέτει», λέει 
χαρακτηριστικά ο κ. Ζιώζιας, ο οποίος οραματίζεται 
«να ασχοληθώ προσωπικά και με την εκμετάλλευση 
της διάθεσης βελτιωμένων αρσενικών ζώων σε 
άλλους κτηνοτρόφους, που θέλουν να βελτιώσουν 
την παραγωγή τους».

Επιστροφή στη Μάνα Γη 
ΣΤΆΜΆΤΆΚΗΣ ΝΊΚΟΛΆΟΣ 29 ΕΤΏΝ 
ΜΑΝΟΛΊΟΠΟΥΛΟ ΔΉΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΊΑ, ΧΑΝΊΑ

 
Μπορεί από παιδί να τριγυρνούσε στα χωράφια της 
οικογένειας βάζοντας το δικό του λιθαράκι στη 
βελτίωση των καλλιεργειών, αλλά επαγγελματικά ο 
Νικόλαος Σταματάκης δραστηριοποιείται την 
τελευταία τριετία στην παραγωγή ελαιολάδου, ενώ 
καλλιεργεί ακόμα αβοκάντο και όλα τα εσπεριδοειδή.
Με την εκπλήρωση των φοιτητικών και στρατιωτικών 
του υποχρεώσεων επέστρεψε στη γη που τον 

γέννησε, στο Μανολιόπουλο Πλατανιά Χανίων. «Ή 
αγορά γεωργικού ελκυστήρα με τα αντίστοιχα 
παρελκόμενα συνέβαλε στη μείωση του κόστους 
παραγωγής αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας των 
παραγόμενων προϊόντων», τονίζει ο κ. Σταματάκης, ο 
οποίος ατενίζοντας το αύριο στρέφεται στην 
«καινοτομία της υφιστάμενης καλλιέργειας και 
κυρίως την προοπτική επέκτασής της».
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«Κέρδισα τη διατροφική μου αυτάρκεια»
ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 39 ΕΤΏΝ 
ΞΗΡΟΚΆΜΠΙ ΔΗΜΟΥ ΠΛΆΤΆΝΙΆ, ΧΆΝΙΆ

 
Η παραγωγή ελαιολάδου, η καλλιέργεια 
εσπεριδοειδών, υπαίθριων κηπευτικών, η 
μελισσοκομία, η κτηνοτροφία και η αμπελουργία 
παραγωγής οινοστάφυλων είναι η ευρεία γκάμα 
της επαγγελματικής ενασχόλησης από το 2003 του 
Μανόλη Βαρουξάκη από το Ξηροκάμπι Πλατανιά 
Χανίων. Ο ίδιος δηλώνει πως έχει πετύχει τον 
αρχικό στόχο του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η 
μεγαλύτερη επιτυχία στο πλαίσιο της ενασχόλησής 
μου με τον αγροτικό τομέα είναι ότι κατάφερα να 
ξανακερδίσω τη διατροφική μου αυτάρκεια». Εν 

τούτοις προβληματίζεται για το μέλλον. Ο κ. 
Βαρουξάκης μάς επισημαίνει ότι «μελλοντικά 
επιχειρηματικά σχέδια δεν υπάρχουν. Δυστυχώς με 
την κλιματική αλλαγή (ξηρασία) δεν μπορείς πλέον 
να καθορίσεις σταθερές παραγωγές. Σε 
συνδυασμό με την υπερφορολόγηση του 
αγροτικού τομέα και τις χαμηλές τιμές στα 
αγροτικά προϊόντα δεν περισσεύουν πλέον 
χρήματα για επενδύσεις. Δυστυχώς κάτω από 
αυτές τις καταστάσεις μετά βίας καλλιεργούμε και 
καλύπτουμε τις υποχρεώσεις μας».

Καινοτομία με γνώμονα την ευζωία των ζώων
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 31 ΕΤΏΝ
ΝΙΨΆ ΔΗΜΟΥ ΆΛΕΞΆΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΒΡΟΣ 

 
Επτά χρόνια καταγράφει στον κτηνοτροφικό 
τομέα και συγκεκριμένα στην αναπαραγωγή και 
εκτροφή χοίρων ο Γαβριήλ Δημητριάδης από τη 
Νίψα Άλεξανδρούπολης. «Η μεγαλύτερη επιτυχία 
στην εργασία μου είναι η δημιουργία αυτόματης 
τροφοδοσίας των παχυντηρίων και οι χώροι 
ανάπτυξης χοίρων με χαρακτηριστικό το φυσικό 
τους περιβάλλον και την ευζωία των ζώων», όπως 
μας λέει ο κ. Δημητριάδης, για τον οποίο η 
τελευταία επαγγελματική επιτυχία του είναι «η 
πρόσφατη καθετοποίηση της παραγωγής με την 
έναρξη οικογενειακής επιχείρησης κρεοπωλείου. 
Άπό την αναπαραγωγή χοίρων στην πάχυνση, 

στην παραγωγή προϊόντων χοιρινού κρέατος και 
τέλος την πώλησή του σε πελάτες λιανικής». Μια 
πορεία επτά ετών από την οποία «δεν θα άλλαζα 
κάτι στις επιλογές μου» και η οποία συνοδεύεται 
από την «αγάπη για τα ζώα και το όνειρό μου να 
προσφέρω ποιοτικά προϊόντα στον καταναλωτή». 
Για το λόγο αυτό άλλωστε κάθε μέρα είναι και μια 
νέα προσπάθεια για τον κ. Δημητριάδη, ο οποίος 
εξετάζει μελλοντικά την «αύξηση του αριθμού 
χοιρομητέρων και την πλήρη αυτοματοποίηση της 
διατροφής σε όλους τους χώρους με μηχανικά 
μέσα που θα έχουν ως αποτέλεσμα την 
ελαχιστοποίηση των ωρών εργασίας».

Το κλειδί για μια βιώσιμη αγροτική μονάδα
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 35 ΕΤΏΝ
ΆΝΆΓΕΝΝΗΣΗ, ΣΕΡΡΕΣ

 
Η ενιαία καλλιεργούμενη έκταση άνω των 100 
στρεμμάτων απέφερε μείωση του κόστους 
παραγωγής και του χρόνου απασχόλησης για τον 
Άθανάσιο Σαββίδη, ο οποίος λέει χαρακτηριστικά: 
«Η μεγαλύτερη επιτυχία μου είναι η μείωση τόσο του 
κόστους παραγωγής όσο και του χρόνου 
απασχόλησης» και διευκρινίζει: «Σε αυτό συνέβαλε 
καθοριστικά η χορήγηση χαμηλότοκου δανείου 
αγοράς γης από την Τράπεζα Πειραιώς». 
Η ενιαία καλλιεργούμενη έκταση αποτελεί το κλειδί 
μιας βιώσιμης μονάδας για τον κ. Σαββίδη, ο οποίος 
προγραμματίζει την αύξηση των καλλιεργούμενων 
εκτάσεων πέραν των 500 στρεμμάτων, που ήδη 

εκμεταλλεύεται. «Στα μακροπρόθεσμα σχέδιά μου 
είναι η εκμετάλλευση των ιδιοπαραγόμενων 
ζωοτροφών με την εκτροφή αγελάδων 
γαλακτοπαραγωγής και ίσως -μελλοντικά- 
δημιουργήσω και ένα μικρό τυροκομείο». 
Κοιτάζοντας 12 χρόνια πίσω, τότε που ξεκίνησε την 
ενασχόλησή του με τον αγροτικό τομέα και 
συγκεκριμένα με την καλλιέργεια αραβόσιτου, 
ρυζιού, βαμβακιού και ηλίανθου, σκέφτεται: «Άν 
ξεκινούσα σήμερα, θα επέλεγα τη στάγδην 
άρδευση. Τώρα χρησιμοποιώ καρούλια». Και 
συμπληρώνει: «Φυσικά θα χρησιμοποιούσα και πιο 
σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό».

Βασικό εφόδιο η μακρόχρονη οικογενειακή τεχνογνωσία 
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΧΑΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30 ΕΤΏΝ
ΖΗΛΕΥΤΗ ΤΡΙΚΆΛΩΝ

 
Δύο χρόνια μετράει στον κτηνοτροφικό τομέα ο 
κ. Άθανάσιος Ζούζουλας, ο οποίος εκτρέφει 350 
αιγοπρόβατα και 5 άλογα σε ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις. Άπό το 2017 εντάχθηκε στους 
νέους αγρότες. Η προσωπική του πορεία μπορεί 
να είναι μικρή χρονικά, αλλά μετράει χρόνια 
οικογενειακής τεχνογνωσίας.
«Κατόρθωσα σε μικρό χρονικό διάστημα με την 
επιδότηση, την οποία έλαβα, αλλά και ίδια 
κεφάλαια, να κατασκευάσω σύγχρονες 
σταβλικές εγκαταστάσεις εμβαδού 1.000 τ.μ. και 

ένα αμελκτήριο 200 τ.μ.», λέει ο κ. Ζούζουλας 
και μας ενημερώνει ότι «το παραγόμενο προϊόν 
πωλείται σε μεγάλη γαλακτοβιομηχανία της 
περιοχής».
Άν ξεκινούσε σήμερα «θα έκανα μεγαλύτερες 
σταβλικές εγκαταστάσεις, ώστε να μπορώ να 
εκτρέφω περισσότερα ζώα», λέει ο ίδιος και 
συμπληρώνει ότι «ποτέ δεν είναι αργά, 
δεδομένου ότι στα σχέδιά μου είναι η επέκταση 
της εγκατάστασης με στόχο την εκτροφή 600 
ζώων, ώστε να έχει 400 αρμεγόμενα».
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Επενδύσεις σε δενδρώδεις καλλιέργειες φέρνει η επόμενη μέρα
ΚΟΚΟΝΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 31 ΕΤΩΝ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, ΠΈΛΛΑ

 
Δεκαπέντε συναπτά έτη δραστηριοποιείται στον 
αγροτικό τομέα ο τεχνολόγος γεωπόνος 
Κωνσταντίνος Κοκονόζης από τα Γιαννιτσά. Με 
ρίζες αγροτικές, καθώς η οικογένειά του 
δραστηριοποιούνταν επί δεκαετίες στον τομέα 
αυτό, ο κ. Κοκονόζης μεγάλωσε μέσα στα χωράφια. 
Έτσι εξηγείται άλλωστε και η αγάπη του για αυτά. 
Τα χρόνια της προσωπικής ενασχόλησής του με τη 
γη δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια βαμβακιού 
«η οποία είναι και η βασική καλλιέργεια» όπως μας 
εξηγεί και προσθέτει ότι επιπλέον «καλλιεργώ 

αρακά, βιομηχανικό φασολάκι, σιτάρι, καλαμπόκι 
και ρόδια». Στην πορεία αυτή, για τον κ. Κοκονόζη 
σημαντικό ρόλο έπαιξαν «ο σωστός 
προγραμματισμός και η διαρκής ενημέρωση» αν 
και κοιτώντας πίσω αυτές τις τρεις πενταετίες 
θεωρεί ότι αν ξεκινούσε σήμερα θα έδινε 
μεγαλύτερη βαρύτητα στην «οργάνωση και τον 
μηχανικό εκσυγχρονισμό των καλλιεργειών του».
Όσο για το μέλλον του εστιάζει στα είδη 
καλλιέργειας και προγραμματίζει να επενδύσει 
«περισσότερο σε δενδρώδεις καλλιέργειες».

Ανάπτυξη με συσκευασία και πιστοποίηση ΠΟΠ προϊόντων
ΚΟΛΟΚΟΎΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32 ΕΤΩΝ
ΣΤΡΌΠΩΝΈΣ ΔΉΜΌΥ ΔΙΡΦΥΩΝ, ΈΥΒΌΙΑ

 
Το 2012, εν μέσω οικονομικής κρίσης,  
ο κ. Χρήστος Κολοκούρης αποφασίζει να 
ασχοληθεί επαγγελματικά με τη γη. Ή αγροτική 
του δραστηριότητα αφορά σε δενδροκαλλιέργεια 
κερασιάς, αχλαδιάς και καστανιάς, καθώς και 
κηπευτικά: φασολάκια και τομάτες.
«Προσθήκη δένδρων και βελτίωση κηπευτικών 
με αλλαγή ποικιλίας» ήταν τα ρίσκα που ανέλαβε 
εξαρχής ο κ. Κολοκούρης σε μια ορεινή περιοχή 
600 μέτρων και «πέτυχα την επέκταση της 
παραγωγικής καλλιέργειας από τους δύο στους 
έξι μήνες».

Αν ξεκινούσε σήμερα, αν και ποτέ δεν είναι αργά, 
«θα επιζητούσα εκπαίδευση και πιο 
εμπεριστατωμένη ενημέρωση στα θέματα των 
καλλιεργειών, καθώς πολλά θέματα 
προσαρμογής των φυτών τα έλυσα εμπειρικά και 
τελικά με μεγαλύτερο κόστος».
Στόχος του είναι πλέον να βελτιώσει την τελική 
τιμή διάθεσης των προϊόντων του «με 
συσκευασία και ενδεχόμενη συνεργασία με 
άλλους παραγωγούς της περιοχής για 
πιστοποίηση ΠΌΠ προϊόντων και συγκεκριμένα 
ντομάτες και φασολάκι Στροπόνων».

Υψηλή ανταποδοτικότητα επενδύσεων στον αγροτικό τομέα
ΠΑΝΑΓΊΩΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΣ 33 ΕΤΩΝ
ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΉΜΌΥ ΡΉΓΑ ΦΈΡΑΙΌΥ, ΜΑΓΝΉΣΙΑ

 
Πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
ο Αναστάσιος Παναγιωτάκης δραστηριοποιείται εδώ 
και πέντε χρόνια στη δενδροκαλλιέργεια αμυγδάλου. 
«Ή μεγαλύτερη επιτυχία μου σε αυτή την πρώτη 
πενταετία ενασχόλησής μου με τις αμυγδαλιές είναι η 
συνεχής βελτίωση στην εικόνα και την απόδοση της 
καλλιέργειας», λέει ο κ. Παναγιωτάκης και προσθέτει: 
«Μεγάλο ρόλο έπαιξαν το επιστημονικό υπόβαθρο 
από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η συνεχής 
ενημέρωση των γνώσεων αυτών και η προσπάθεια 
για εφαρμογή τους στην πράξη». Έξετάζοντας τη 

δράση του μέχρι σήμερα εκτιμά ότι αν ξεκινούσε 
από την αρχή «θα άλλαζα την επιφυλακτική 
προσέγγιση που είχα στα πρώτα βήματα της 
ενασχόλησής μου με την αγροτική παραγωγή. Ό 
αγροτικός τομέας είναι ένας κλάδος που 
ανταποδίδει τις επενδύσεις και την ανάληψη 
υπολογισμένων ρίσκων». Στο μέλλον 
προγραμματίζει τον εκσυγχρονισμό του 
εξοπλισμού που χρησιμοποιεί και την «εμπλοκή 
μου σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή μέχρι και 
την πώληση του καρπού».

Στόχος η ανάπτυξη της εξωστρέφειας
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΊΟΣ 41 ΕΤΩΝ
ΚΌΥΝΑΒΌΙ ΉΡΑΚΛΈΙΌΥ ΚΡΉΤΉΣ

 
Παιδί αγροτικής οικογένειας, ο Δημήτρης Σαμαρτζής 
δεν θα μπορούσε να εγκαταλείψει τη γη του. Το 2014 
κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα ως 
αγρότης και αναλαμβάνει ρίσκα. Το αμπέλι είναι 
καλλιέργεια υψηλών απαιτήσεων, καθώς θέλει 
αυξημένη φροντίδα. «Ή μεγαλύτερη επιτυχία 
αναμένεται να έρθει με την ολοκλήρωση του 
επενδυτικού μου σχεδίου μέσω των σχεδίων 
βελτίωσης. Αφορά στην εγκατάσταση ψυκτικού 
θαλάμου για διατήρηση του προϊόντος πολύ 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε να πιάνω 
καλύτερη τιμή», όπως λέει χαρακτηριστικά. 

Καθετοποίηση παραγωγής και διάθεση του προϊόντος 
με βάση τη ζήτηση της αγοράς και όχι την προσφορά 
είναι οι στόχοι του νέου αγρότη από τους Κουνάβους 
Ήρακλείου, ο οποίος προβληματίζεται «επειδή οι 
διαδικασίες του ΠΑΑ μέσω του οποίου υλοποιώ το 
επενδυτικό μου σχέδιο έχουν ήδη καθυστερήσει πολύ. 
Έπρεπε να είχα προχωρήσει σταδιακά με τις δικές μου 
δυνάμεις». Έξέλιξη που δεν τον αποθαρρύνει, καθώς 
στα μελλοντικά του σχέδια εντάσσεται η ανάπτυξη της 
εξωστρέφειας, ενώ ανησυχεί για καίρια ζητήματα, 
όπως η διαχείριση του νερού για άρδευση και οι 
μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες.
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Καθοριστικός παράγοντας  
ο εκσυγχρονισμός των μηχανημάτων
ΓΚΙΚΌΠΌΥΛΌΣ ΣΠ. ΛΌΥΚΆΣ 39 ΕΤΏΝ
ΘΟΎΡΙΟ ΔΉΜΟΎ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΒΟΙΩΤΙΑ

 
Τα τρία χρόνια που εργάστηκε στην πρωτεύουσα, 
στο αντικείμενο των σπουδών του -μηχανικός 
ηλεκτρονικών υπολογιστών-, δεν κέρδισαν τον 
Λουκά Γκικόπουλο, ο οποίος επέστρεψε στη γη 
των προγόνων του και από το 2014 
δραστηριοποιείται ενεργά στις καλλιέργειες 
βαμβακιού, σιταριού και ελιών στη Λιβαδειά. 
«Σκοπός μου είναι, χρόνο με το χρόνο, να 
αναπτύσσω την επιχείρησή μου, καλλιεργώντας 
μεγαλύτερη έκταση, είτε αγοράζοντας γη είτε με 
μίσθωση. Ο εκσυγχρονισμός των μηχανημάτων 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, καθώς 
συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής και ως εκ 
τούτου και του εισοδήματός μου», τονίζει  
ο κ. Γκικόπουλος και μας διευκρινίζει ότι «οι 

σπουδές μου στο Πολυτεχνείο με βοηθούν στον 
αυτοματισμό των εργαλείων».
Κοιτώντας το παρελθόν το μόνο που θα άλλαζε 
είναι το γεγονός ότι «δεν ασχολήθηκα κατευθείαν 
με τη γεωργία, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των 
σπουδών μου».
Ο κ. Γκικόπουλος βρίσκεται σε μια διαρκή 
αναζήτηση και, όπως λέει χαρακτηριστικά, 
«επιθυμώ την ανάπτυξη της επιχείρησής μου. 
Αναζητώ συνεχώς διαφορετικές καλλιέργειες 
(είδη φυτών) και την ενεργειακή απεξάρτηση 
(ΑΠΕ). Θα πρότεινα και σε άλλους νέους να 
ασχοληθούν με τη γεωργία εφόσον υπάρχει 
οικονομικό ή και οικογενειακό υπόβαθρο, αλλιώς 
θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο».

«Στόχος μου είναι η αύξηση των αμπελώνων  
με νέες ποικιλίες»
ΛΙΆΚΌΠΌΥΛΌΣ Η. ΔΗΜΗΤΡΙΌΣ 31 ΕΤΏΝ
ΚΕΔΡΟΣ ΔΉΜΟΎ ΣΟΦΑΔΩΝ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

 
Ανάμεσα στους αμπελώνες έζησε τα καλύτερα 
παιδικά του χρόνια. Εκεί, στη γη που τον μεγάλωσε, 
δραστηριοποιείται τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο 
Δημήτρης Λιακόπουλος. Καλλιεργεί ποικιλίες 
σταφυλιών προς οινοποίηση και ένα νέο κομμάτι 
επιτραπέζιου κατόπιν συμφωνίας με εταιρεία του 
κλάδου. Ακόμα δραστηριοποιείται στη μηδική, 
σπόρο παραγωγής, σε συνδυασμό με κάποια 
μελισσοσμήνη για την καλύτερη παραγωγή 
σπόρου. Ενώ έχει και έναν ελαιώνα και ένα 
πειραματικό οπωρώνα με διάφορα δέντρα για να 
παρατηρήσει την πρόοδο και τη συμπεριφορά των 
συγκεκριμένων δέντρων στις κλιματολογικές 
συνθήκες της περιοχής του. 
«Ή μεγαλύτερη επιτυχία μου ήταν η αύξηση της 

παραγωγής και η διατήρηση της ποιότητας των 
παραγομένων προϊόντων. Σε αυτό συνέβαλαν 
τόσο η αύξηση και ο εκσυγχρονισμός του 
μηχανολογικού εξοπλισμού όσο και η 
επιμόρφωση με σεμινάρια, αλλά και η καλή 
συνεργασία με γεωπόνους και η εμπειρία της 
οικογένειας και των φίλων». 
Σε αυτά τα τέσσερα χρόνια δεν θα άλλαζε τίποτα. 
Όσο για το μέλλον, «στόχος μου είναι η αύξηση 
των αμπελώνων με νέες ποικιλίες και ίσως κάποια 
νέα δυναμική καλλιέργεια. Ενώ πρέπει να 
ολοκληρωθεί και η αγορά μηχανολογικού, 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ώστε να 
φτάσω στον πλήρη εκμηχανισμό της αγροτικής 
εκμετάλλευσης».

Πιστοποίηση και δίκτυο Natura αύξησαν  
την προστιθέμενη αξία του προϊόντος
ΝΌΝΆΣ ΠΆΝΆΓΙΏΤΗΣ 35 ΕΤΏΝ
ΠΎΛΉ ΔΉΜΟΎ ΠΡΕΣΠΩΝ, ΦΛΩΡΙΝΑ

 
Από το 2014, οπότε και εντάχθηκε στο μέτρο των 
νέων αγροτών, η γεωργία αποτελεί το κύριο 
επάγγελμα του Παναγιώτη Νόνα. Τα πράγματα 
δεν θα μπορούσαν να είναι αλλιώς, καθώς, όπως 
μας εξηγεί ο ίδιος, «η εμπειρία μου στον αγροτικό 
τομέα είναι πολύ μεγαλύτερη δεδομένου ότι από 
μικρό παιδί απασχολούμουν στην αγροτική 
εκμετάλλευση του πατέρα μου» και συμπληρώνει: 
«Μεγάλωσα εδώ. Αγαπώ αυτό το μέρος και θέλω 
να παραμείνω εδώ».
Ο κ. Νόνας καλλιεργεί φασόλια, τα οποία είναι 
πιστοποιημένα ως βιολογικά, καθώς και φακές 
και ρεβύθια στα συνολικά 40 στρέμματα της 
αγροτικής έκτασης που έχει στις Πρέσπες. Για το 

νέο βιοκαλλιεργητή η μεγαλύτερη επιτυχία του 
είναι «η ένταξη στο μέτρο των βιολογικών και η 
πιστοποίηση της καλλιέργειάς μου ως βιολογικής. 
Ή πιστοποίηση σε συνδυασμό με την περιοχή, η 
οποία εντάσσεται στο δίκτυο Natura, συνέβαλαν 
στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του 
παραγόμενου προϊόντος και άνοιξαν νέους 
δρόμους στην προώθησή του». 
«Δεν θα άλλαζα τίποτα σε αυτή την τετράχρονη 
πορεία μου», λέει ο κ. Νόνας, ο οποίος μελλοντικά 
βλέπει «την κατασκευή ενός πρότυπου 
συσκευαστηρίου μικρής κλίμακας, ώστε να 
μπορώ να διαθέσω τα προϊόντα μου και 
συσκευασμένα».
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Υψηλά ποιοτικά standards και προσεγμένο packaging
ΜΎΤΑΛΑ ΕΎΑΓΓΕΛΊΑ 40 ΕΤΏΝ
ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ, ΕΥΒΟΙΑ

 
Ένα premium προϊόν σε διεθνή κλίμακα, το Σύκο 
Κύμης, το οποίο παράγεται αποκλειστικά στην 
περιοχή, και η ιδιαιτερότητά του ως προς τη 
χειρωνακτική αποξήρανση και συσκευασία 
χωρίς χρήση συντηρητικών κέρδισαν την κυρία 
Ευαγγελία Μύταλα, η οποία κατάγεται από την 
Κύμη. Εκεί είναι ο τόπος της μητέρας της, της 
γιαγιάς και του παππού με τις βαγιούλες και τα 
καζάνια.
Ο συκεώνας της είναι βιολογικής καλλιέργειας 
και παράγει εκτός από τα ξηρά σύκα Κύμης ΠΟΠ 
ΒΙΟ και άλλα βιολογικά προϊόντα σύκου: 
spreads, chutneys συκόμελο, συκολατάκια κ.λπ. 
Η εταιρική της δραστηριότητα ξεκίνησε το 2013, 

ενώ «πρωτύτερα υπήρχε προσωπική αγροτική 
ενασχόληση», όπως μας ενημερώνει. 
«Μεγαλύτερη επιτυχία θεωρούμε την 
τοποθέτηση του Σύκου Κύμης στην κατηγορία 
των premium προϊόντων διεθνώς, κάνοντας 
γνωστή την ιδιαιτερότητα της παραγωγής του 
μοναδικού αυτού προϊόντος. Σε αυτό συνέβαλαν 
τα υψηλά ποιοτικά standards τα οποία εξαρχής 
τέθηκαν καθώς και το προσεγμένο packaging», 
τονίζει η κ. Μύταλα, η οποία κοιτώντας στο 
παρελθόν το μόνο που θα άλλαζε θα ήταν «να 
είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα». Στα άμεσα σχέδιά 
της είναι «η επέκταση των δραστηριοτήτων 
μεταποίησης εντός του αγροκτήματος».

Επενδύουμε στη γεωργία ακριβείας
ΔΑΡΓΊΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜ ΚΑΊ ΔΑΡΓΊΝΑΚΗΣ 
ΣΤΑΎΡΟΣ 30 ΕΤΏΝ & 28 ΕΤΏΝ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Τρίτη γενιά κτηνοτρόφων, ο Αδάμ και ο 
Σταύρος Δαργινάκης εντάχθηκαν στα μέτρα για 
νέους αγρότες το 2009 και το 2014, αντίστοιχα. 
Δραστηριοποιούνται στη γαλακτοπαραγωγή-
αγελαδοτροφία, καθώς και στην καλλιέργεια 
καλαμποκιού, μηδικής, σιτηρών.
«Η μεγαλύτερη επιτυχία μας είναι ότι 
κατορθώσαμε να εξελίξουμε τις 
εκμεταλλεύσεις μας στα χρόνια της κρίσης, 
μέσω της επιτυχούς φυλετικής αναπαραγωγής 
των ζώων, της Φυλής Χολστάιν, καθώς και της 
συμμετοχής μας στην εταιρεία ΒΙΟΑΕΡΙΟ 
ΛΑΓΚΑΔΑ, που μας έλυσε οριστικά το 
πρόβλημα των λυμάτων», επισημαίνουν οι 
αδελφοί Δαργινάκη.

Αν ξεκινούσαν σήμερα, «θα 
πραγματοποιούσαμε κάποιες αλλαγές στη 
χωροθέτηση των σταβλικών εγκαταστάσεων 
και θα προμηθευόμασταν ελαφρώς 
διαφοροποιημένο εξοπλισμό, που θα μας 
εξυπηρετούσε καλύτερα στην καθημερινή 
λειτουργία των εκμεταλλεύσεών μας». Τα 
μελλοντικά σχέδιά τους είναι υπό εξέλιξη, 
καθώς έχουν ήδη υποβάλει Σχέδιο Βελτίωσης 
για «την ανέγερση νέων σταβλικών 
εγκαταστάσεων με σύγχρονο εξοπλισμό, ενώ 
έχουμε χαρτογραφήσει τους αγρούς και 
προμηθευόμαστε λιπασματοδιανομέα με GPS, 
προκειμένου να εφαρμόσουμε τη γεωργία 
ακριβείας».

Επόμενος σταθμός η ίδρυση τυροκομείου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΏΡΟΠΟΎΛΟΣ 34 ΕΤΏΝ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΑΧΑΐΑ 

 
Από παιδί, ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος ασχολιόταν 
με την οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση. Το 
2005 κάνει το δικό του βήμα και εισέρχεται 
επαγγελματικά πλέον στον αγροτικό τομέα. Σήμερα 
δραστηριοποιείται στην εκτροφή αιγοπροβάτων 
και την καλλιέργεια ζωοτροφών, αλλά και με ελιές, 
ενώ έχει και δικό του αμπέλι.
«Η μεγαλύτερη επιτυχία μου ήταν η ενασχόληση με 
την κτηνοτροφία και η αύξηση του ζωικού 
κεφαλαίου στα 350 αιγοπρόβατα. Σε αυτή συνέβαλε 
ο συνεχής εκσυγχρονισμός της διαδικασίας 
εκτροφής και παραγωγής γάλακτος, καθώς έχω 
υλοποιήσει ήδη δύο σχέδια βελτίωσης (τρακτέρ, 
εξοπλισμός, κτιριακές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί 
εκτροφής, άρμεξης κ.λπ.), ύψους 315.000 ευρώ», μας 
ενημερώνει ο κ. Θεοδωρόπουλος, του οποίου τα 

επενδυτικά σχέδια δεν σταματούν εδώ, καθώς «έχω 
ήδη υποβάλει φάκελο για μία επιπλέον επένδυση 
185.000 ευρώ που αφορά σε σιλό, ταινίες ταΐσματος, 
κάμερες παρακολούθησης χώρων παραγωγικής 
διαδικασίας κ.λπ.».
Ο κ. Θεοδωρόπουλος δηλώνει «αποφασιστικός» 
και, όπως μας εξηγεί, «υλοποιούσα τα σχέδιά μου 
κυρίως με ίδια κεφάλαια. Αν ήξερα εξαρχής ότι θα 
δικαιωθώ από το αποτέλεσμα, θα είχα 
διαμορφώσει τις εγκαταστάσεις στο σημερινό 
μέγεθος και δεν θα πραγματοποιούσα σταδιακά 
τις επενδύσεις μου».
Εφόσον, δε, ολοκληρώσει τον πλήρη 
εκσυγχρονισμό της κτηνοτροφικής του μονάδας, 
«σκέφτομαι τη μεταποίηση του προϊόντος και την 
ίδρυση τυροκομείου».
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Επιτυχία η πώληση προϊόντων  
χωρίς μεσολάβηση μεσαζόντων
ΚΑΡΈΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30 ΈΤΏΝ
ΜΕΛΊΚΗ ΗΜΑΘΊΑΣ

 
Μια ευρεία γκάμα αγροτικών προϊόντων: 
ροδάκινα, νεκταρίνια, βανίλιες, μήλα, κεράσια, 
ακτινίδια, αχλάδια, πατάτες, κρεμμύδια, σκόρδα 
και καρότα, περιλαμβάνει η αγροτική 
δραστηριότητα του κ. Δημήτρη Καρέλη, ο 
οποίος δραστηριοποιείται εντατικά την 
τελευταία 10ετία.
«Η πώληση των προϊόντων μας αποκλειστικά 
από εμάς του ίδιους χωρίς ιδιαίτερη 
μεσολάβηση μεσαζόντων είναι η μεγαλύτερη 
επιτυχία της οικογενειακής μας επιχείρησης, 
γεγονός το οποίο την έχει καταστήσει βιώσιμη 
και ανταγωνιστική», τονίζει ο κ. Καρέλης και μας 
εξηγεί ότι «σε αυτό συνέβαλε η δυσαρέσκεια 
που υπήρχε απέναντι στον τρόπο λειτουργίας 

της αγοράς (τιμή, τρόποι πληρωμής, 
αντιμετώπιση προϊόντων), αλλά και η επιθυμία 
για κατάκτηση μεγαλύτερου μεριδίου της 
αγοράς».
Αν ξεκινούσε σήμερα, «θα έψαχνα πρώτα από 
όλα τη ζήτηση της διεθνούς αγοράς για τα 
προϊόντα μου, καθώς και τον τρόπο 
τυποποίησης και μεταποίησής τους, ώστε να 
έμπαινα σε μια αγορά που δεν έχει κορεστεί και 
μεταγενέστερα θα κοιτούσα την εγχώρια 
αγορά». Στα σχέδια του κ. Καρέλη είναι η 
ενασχόληση με την τυποποίηση προϊόντων, 
όπως αποξηραμένα φρούτα, λαχανικά και 
χυμούς, τη διανομή τους στην εγχώρια αγορά 
και την εξαγωγή τους.

Πενταπλή βράβευση για το βιολογικό  
ελαιόλαδο «Ποίημα-Poiema»
ΡΟΎΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 36 ΈΤΏΝ
ΠΡΕΒΕΖΑ

 
Επτά χρόνια έντονης δραστηριότητας στον 
αγροτικό τομέα και συγκεκριμένα σε 
ελαιοποιήσιμες ελιές κορωνέικης ποικιλίας 
συμπληρώνει ο Βασίλης Ρούσσας. «Η 
μεγαλύτερη επιτυχία για εμάς είναι η πενταπλή 
βράβευση του βιολογικού ελαιολάδου μας 
“Ποίημα-Poiema” στο διεθνή διαγωνισμό του 
Λονδίνου για το έτος 2018», λέει ο κ. Ρούσσας και 
προσθέτει: «Πήραμε χρυσό στην ποιότητα, 2 
πλατινένια και 2 χρυσά για το design της 
συσκευασίας». Η επιτυχία δεν έρχεται χωρίς 
κόπο. Και όπως μας εξηγεί ο ίδιος, «για να 
φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα συνέβαλαν 
τρεις παράγοντες: 1) Η κατάκτηση της γνώσης 

γύρω από την αειφορία και τη βιοκαλλιέργεια.  
2) Η τυποποίηση του ελαιολάδου μας. 3) Η 
γνώση που αποκομίσαμε από μελέτη και 
σεμινάρια γύρω από την ποιότητα του 
ελαιολάδου». Αν ξεκινούσε σήμερα, θα επέλεγε 
τη βιολογική καλλιέργεια. Πάντως, στα άμεσα 
σχέδιά του είναι η κατασκευή ενός μικρού 
τυποποιητηρίου με προδιαγραφές (ISO, HACCP), 
καθώς και η εφαρμογή σύγχρονων 
επιστημονικών μεθόδων τοποθετώντας 
καινοτόμα συστήματα ευφυούς γεωργίας στο 
χωράφι προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα 
του ελαιολάδου, τη γονιμότητα του εδάφους και 
τη διατήρηση των φυσικών πόρων.

Επέκταση της εκμετάλλευσης  
με νέες καλλιέργειες 
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΑΝΔΡΈΑΣ 34 ΈΤΏΝ
ΚΑΛΎΒΊΑ ΑΓΡΊΝΊΟΎ, ΑΊΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑ

 
Μεγάλωσε στα κτήματα της οικογένειας. Αμέσως 
μετά τις σπουδές του, ο Ανδρέας Καραθάνος 
επέστρεψε στα πάτρια εδάφη. Από το 2014 είναι 
ενεργός αγρότης και καλλιεργεί πορτοκαλιές, 
μανταρινιές, καλαμπόκια και τριφύλλια. 
«Επιτυχία για μένα είναι οι νέες δενδροφυτεύσεις, 
καθώς συνέβαλαν στην αύξηση της παραγωγής», 
λέει ο κ. Καραθάνος και προσθέτει: «Σημαντικό 
ρόλο έπαιξαν ακόμα η μεγαλύτερη εξειδίκευση, 
οι νέες ιδέες, οι πειραματισμοί στην καλλιέργεια 
όσον αφορά τη λίπανση, τη φυτοπροστασία και 
το πότισμα».

Κοιτάζοντας τέσσερα χρόνια πίσω τονίζει ότι «δεν 
θα άλλαζα κάτι. Απλώς θα ήθελα ο νέος αγρότης 
να στηρίζεται περισσότερο – όχι μόνο 
οικονομικά, αλλά να τυγχάνει καλύτερης 
αντιμετώπισης σε σχέση με έναν υφιστάμενο 
αγρότη σε θέματα όπως της γραφειοκρατίας και 
της φορολόγησης». 
Στα άμεσα σχέδιά του είναι «η επέκταση της 
αγροτικής εκμετάλλευσης με νέες καλλιέργειες, 
όπως ακτινίδια, καθώς και η ανανέωση του 
μηχανολογικού εξοπλισμού, με στόχο οικονομία 
σε καύσιμα και λίπανση».



Η Τράπεζα 
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ενίσχυσης, 
εντελώς δωρεάν. 
Μπορείς να 
επισκεφτείς το 
www. 
360funding.gr 
και με εύκολο και 
γρήγορο τρόπο 
να βρεις κάθε 
ευκαιρία 
ενίσχυσης που 
σε αφορά και 
σχετίζεται είτε με 
την αναβάθμιση 
του εξοπλισμού 
σου είτε με την 
επέκταση της 
μεταποιητικής 
λειτουργίας της 
αγροτικής σου 
εκμετάλλευσης

360°FUNDING
Όλες οι ευκαιρίες 
χρηματοδότησης των 
επενδυτικών σχεδίων

Α παραίτητη για το ξεκίνημα 
κάθε νέας επιχειρηματικής 
προσπάθειας είναι η 
εξασφάλιση κεφαλαίων. 
Σίγουρα, είναι γνωστές οι 

επιχορηγήσεις μέσω του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), αυτές που 
συνδέονται με τα Σχέδια βελτίωσης και το 
Leader, ωστόσο ξέρεις πού να τις 
αναζητήσεις;

Για το σκοπό αυτό η Τράπεζα Πειραιώς 
έχει δημιουργήσει μια μοναδική 
διαδικτυακή πύλη, το 360°FUNDING, με 
πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα 
προγράμματα ενίσχυσης, εντελώς δωρεάν. 
Μπορείς να επισκεφτείς το 
www.360funding.gr και με εύκολο και 
γρήγορο τρόπο να βρεις κάθε ευκαιρία 
ενίσχυσης που σε αφορά και σχετίζεται είτε 
με την αναβάθμιση του εξοπλισμού σου είτε 
με την επέκταση της μεταποιητικής 
λειτουργίας της αγροτικής σου 

εκμετάλλευσης. Το 360°FUNDING με 
ταχύτητα και αξιοπιστία παρουσιάζει όλη 
την αναγκαία πληροφορία γύρω από τις 
ευκαιρίες χρηματοδοτικής ενίσχυσης που 
προκύπτουν -έως το 2022- από το νέο ΕΣΠΑ, 
το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης & το 
Leader, τον Αναπτυξιακό Νόμο και τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το 
HORIZON 2020 και το COSME.

Επιπλέον, το 360°FUNDING  
της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει τη 
δυνατότητα σε όλους τους αγρότες, τις 
επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, 
αλλά και σε όσους σκέφτονται να 
ξεκινήσουν μία καινούργια επιχειρηματική 
δραστηριότητα και αναζητούν την 
κατάλληλη ευκαιρία, να εντοπίζουν 
γρήγορα και εύκολα επιδοτήσεις που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και να 
ενημερώνονται για τα εξειδικευμένα 
προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας 
Πειραιώς που συνδυάζονται με τα 

επιδοτούμενα προγράμματα.
Επισκέψου το 360°FUNDING και 
αξιοποίησε τα πολλαπλά και μοναδικά 
οφέλη:

 Χρήση της μηχανής αναζήτησης για να 
εντοπίζεις το πρόγραμμα ενίσχυσης που 
ταιριάζει στις ανάγκες της γεωργικής σου 
εκμετάλλευσης.

 Πρόσβαση σε όλη την επικαιρότητα 
σχετικά με τις επιδοτήσεις. 

 Ενημέρωση για όλες τις εκδηλώσεις 
επενδυτικού ενδιαφέροντος που γίνονται 
στην περιοχή σου και επίκαιρη 
αρθρογραφία.

Επιπλέον, μέσω της δωρεάν εγγραφής 
σου μπορείς να:

 Λαμβάνεις ενημερωτικό δελτίο για όλες τις 
εξελίξεις που σχετίζονται με θέματα 
επιδοτήσεων.

 Αποθηκεύεις τα προγράμματα που σε 
αφορούν και να ενημερώνεσαι με e-mail ή 
SMS για όλα τα νέα προγράμματα που 
ταιριάζουν στο επιχειρηματικό σου προφίλ.

 Έχεις πρόσβαση σε εξειδικευμένους 
ενημερωτικούς οδηγούς για τα 
προγράμματα ενίσχυσης.

Η αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των 
χρηματοδοτικών εργαλείων προς όφελος 
της ελληνικής επιχειρηματικότητας αποτελεί 
για την Τράπεζα Πειραιώς κύρια 
προτεραιότητα, καθώς με τον τρόπο αυτό 
υλοποιείται έμπρακτα η δέσμευσή της για 
την ολιστική στήριξη του πρωτογενούς 
τομέα και του βιώσιμου ελληνικού επιχειρείν. 
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 

Δημήτρης 
Αντωνόπουλος

Παραγωγός Κελυφωτού 
Φιστικιού, 
Αγροτοοικονομολόγος 
MSc

Η επέκταση του 
φιστικαιώνα 
ήταν μια 
προφανής 
επιλογή. Το τότε 
ικανοποιητικό 
μέγεθος ήταν 
βέβαιο ότι στο 
μέλλον θα ήταν 
μικρό. Έπρεπε 
λοιπόν να 
φυτευτούν νέα 
δένδρα ή 
δυνατόν όσα 
επέτρεπαν τα 
εναπομείναντα 
κτήματα, καθώς 
υπήρχε ένα 
συνεχόμενο 
κτήμα 92 
στρεμμάτων το 
οποίο χωρούσε 
πάνω από 2.000 
δένδρα

Ό χι, δεν πρόκειται για νέο 
πρόγραμμα! 

Ένα εξομολογητικό 
κείμενο είναι, ενός 
ανθρώπου που για χρόνια 

είχε διάφορες ασχολίες στον «αστικό τομέα» 
της οικονομίας και επέστρεψε στην 
καλλιέργεια της πατρικής του περιουσίας σε 
ηλικία 52 ετών. Έπρεπε όμως, ουσιαστικά, να 
απαντήσει στα ίδια διλήμματα και 
προκλήσεις που πρέπει να απαντήσουν οι 
νέοι στην ηλικία αγρότες, χωρίς να έχει την 
ορμή της νιότης, αλλά έχοντας την όποια 
σοφία αποκόμισε στη διαδρομή.

Η επιστροφή στην αγροτική παραγωγή 
έγινε όχι τόσο λόγω κρίσης, όσο από την 
εξέλιξη των πραγμάτων, πριν από περίπου 6 
χρόνια. Υπήρχε ένα πατρογονικό, αρκετά 
μεγάλο σε έκταση κτήμα με φιστικιές, σε 
πλήρη ανάπτυξη και παραγωγή. Το 
εισόδημά του μέχρι τότε ήταν καλό, όχι 
όμως κάτι εξαιρετικό. Τη χρονιά εκείνη 
άρχισε η ενσωμάτωση της ελληνικής 
παραγωγής στο διεθνές εμπόριο και τα 
πράγματα άλλαξαν. Οι τιμές εκτοξεύτηκαν 
στα ύψη, έμποροι -κυρίως Ιταλοί και 
αργότερα από άλλες χώρες- άρχισαν να 
καταφθάνουν αυτοπροσώπως, 
παρακάμπτοντας μεσάζοντες, και να 
αγοράζουν κατευθείαν από τους Έλληνες 
παραγωγούς. Αναγκαστικά, το ενδιαφέρον 
όλων στράφηκε προς την καλλιέργεια της 
φιστικιάς. Έτσι λοιπόν από το προσκλητήριο 
δεν θα μπορούσε να λείψει ένας... 
παραδοσιακός φιστικάς. Εγκατέλειψα ή 
μείωσα τις δραστηριότητες που είχα στην 
Αθήνα και έστρεψα το ενδιαφέρον μου στις 
φιστικιές.

Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν ένα 
business plan, για τον εαυτό μου, όχι για το 
Σχέδιο Βελτίωσης ή την τράπεζα! Ό,τι θα 
έκανε και μια μεγάλη εταιρεία. Άλλωστε, για 
τον καθένα προσωπικά, το όλο θέμα έχει 
ακριβώς την ίδια βαρύτητα όσο και για τις 
εταιρείες. Ακολούθησα όλες τις επιταγές της 
σύγχρονης επιστήμης και πρακτικής, του 
management, του marketing και της 
χρηματοδότησης. Έβαλα κάτω όλα τα 
δεδομένα, τεχνικά, οικονομικά, προσωπικά, 
κοινωνικά, και ετοίμασα τρία εναλλακτικά 
σενάρια.

Η επέκταση του φιστικαιώνα ήταν μια 
προφανής επιλογή. Το τότε ικανοποιητικό 
μέγεθος ήταν βέβαιο ότι στο μέλλον θα ήταν 

Νέος αγρότης 
ετών... 52!
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Η αγορά σήμερα 
προσφέρει 
πολλές 
περισσότερες 
επιλογές από 
αυτές που 
προσέφερε πριν 
από 5 χρόνια, 
αφού η 
δενδροκομία 
έγινε επενδυτική 
προτεραιότητα 
για πολλούς και 
το εμπόριο 
προσαρμόστηκε 
γρήγορα σε αυτό

ονόμασα «ήπιας εφαρμογής». Του έδωσα 
όνομα για να... συνεννοούμαι με τον εαυτό 
μου. Να με διευκολύνει στην ουσία στις 
καθημερινές μου επιλογές και αγορές. 
Επειδή η φιστικιά είναι ένα δένδρο αργής 
ανάπτυξης κι εγώ δεν ήμουν στην πρώτη 
μου νιότη, επέλεξα να ξεκινήσω την όλη 
προσπάθεια με την εγκατάσταση των νέων 
δένδρων. Μου πήρε περίπου δύο χρόνια για 
να επιλύσω ένα σωρό θέματα που 
προκύπτουν, παρόλο που φαίνεται απλό: «Ε, 
αφού έχεις τα παλιά δένδρα και θα φυτέψεις 
τα καινούργια στη συνέχεια, θα 
ακολουθήσεις τα υφιστάμενα σχέδια». Δεν 
είναι ακριβώς έτσι. Τα τεχνικής φύσεως 
θέματα, διαστάσεις, αποστάσεις κ.λπ., δε θα 
έπρεπε να με αποπροσανατολίσουν από 
άλλα ουσιαστικότερα: τι ποικιλίες, τι 
υποκείμενο, τι φροντίδες;

Η γνωστή ποικιλία φιστικιάς στην Ελλάδα 
είναι τα Αιγίνης ή τύπου Αιγίνης ή Νυχάτη 
όπως λέγεται. Αυτή προορίζεται για 
κατανάλωση χωρίς μεταποίηση. Έλα όμως 
που οι Ιταλοί έμποροι, που ήδη άρχισαν να 
συρρέουν, ήθελαν τα φιστίκια μας για 
μεταποίηση λόγω της πολύ πράσινης ψίχας 
τους; Ήταν μια εξέλιξη που έπρεπε να 
συνυπολογίσω και στην επέκταση να 
συμπεριλάβω και μια νέα ποικιλία, την 
Ποντικής, προς τιμήν ενός καθηγητού 
Δενδροκομίας που την ανακάλυψε, η οποία 
έχει εγγυημένα πράσινη ψίχα. Τα δένδρα της 
ποικιλίας αυτής είναι πιο ορθόκλαδα, 
μπαίνουν γρήγορα στην παραγωγή και 
καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο. Έτσι, 
λοιπόν, μετά από ένα ταξίδι στην Ιταλία, 
επέλεξα τα Ποντικής να τα βάλω σε πιο 
πυκνό κάναβο, με την προοπτική όταν 
ενοχλήσουν το ένα το άλλο να αφαιρέσω τα 
ενδιάμεσα και να μείνουν αυτά που 
ακολουθούσαν την παλαιά γραμμή 
φύτευσης. Και να μου περισσέψει ένα 
κομμάτι γης για άλλες καλλιέργειες. Βέβαια 
με τι καρδιά θα ξεριζώσεις δένδρα είναι ένα 
ερώτημα, αλλά ας το αφήσουμε να 
απαντηθεί όταν προκύψει...

Άρα λοιπόν πήγαινα για σχεδόν διπλάσια 
σε αριθμό δένδρα από ό,τι είχα υπολογίσει 
στην αρχή. Η επένδυση γινόταν μεγαλύτερη, 
οι φροντίδες ατελείωτες, τα καλλιεργητικά 
έξοδα υπέρογκα, ο εξοπλισμός ανεπαρκής. 
Βρισκόμασταν όμως σε μια περίοδο κρίσης 
που η χώρα αντιμετώπιζε τα γνωστά 
προβλήματα. Έπρεπε λοιπόν να ανακόψω 
ταχύτητα και να ξαναβάλω τις 
προτεραιότητες. Τα πράγματα δεν ήταν 
όπως φαίνονταν αρχικά, οι δε εξωτερικές 
συνθήκες είχαν μεταβληθεί. Έπρεπε να 
γίνουν προσαρμογές.

Η φύτευση δένδρων σε σύγχρονα 
υποκείμενα και η καλλιέργεια με τα 
καλύτερα εφόδια μπήκε σαν πρώτη 

προτεραιότητα. Το πότισμά τους θα γινόταν 
με τα υφιστάμενα, ανορθολογικά 
ομολογουμένως, μέσα, αλλά ήταν κάτι που 
μπορούσε να περιμένει. Τα οικονομικά 
ανοίγματα για την άμεση αντικατάσταση του 
εξοπλισμού ήταν μεγάλα και αταίριαστα στις 
τότε συνθήκες. Η εκ βάθρων συντήρηση του 
υφιστάμενου εξοπλισμού και η 
συμπλήρωσή του με νέας τεχνολογίας και 
αντίληψης παρελκόμενα ήταν ο μοναδικός 
δρόμος. Αυτό σήμαινε περισσότερη 
δουλειά, συχνότερες βλάβες και πολλές 
καθυστερήσεις. Μην ξεχνάτε όμως το 
εξωτερικό περιβάλλον: όλα είχαν τεθεί εν 
αμφιβόλω! Το βιολογικό κεφάλαιο ήταν το 
μόνο που με τα χρόνια είχε το ακριβώς 
αντίθετο από τις αποσβέσεις μηχανημάτων 
αποτέλεσμα: αύξανε την αξία του. Οι εποχές 
τότε επέβαλλαν ακριβώς αυτό. Τα υπόλοιπα 
έπρεπε να περιμένουν.

Τώρα, μετά από 6 χρόνια, όσο στην ουσία 
διαρκεί ένα Σχέδιο Βελτίωσης, ήλθε η ώρα 
των επενδύσεων στην τεχνολογία. Με τις 
εμπειρίες και τη γνώση των προηγούμενων 
ετών, με τα δένδρα μου να μεγαλώνουν και 
να ετοιμάζονται να μπουν στην παραγωγή 
και σε ένα εντελώς διαφορετικό εξωτερικό 
περιβάλλον, έχω όλη την άνεση να αγοράσω 
τα μηχανήματα και να εγκαταστήσω το 
ποτιστικό σύστημα που μου ταιριάζει. Η 
αγορά προσφέρει πολλές περισσότερες 
επιλογές από αυτές που προσέφερε πριν 
από 5 χρόνια, αφού η δενδροκομία έγινε 
επενδυτική προτεραιότητα για πολλούς και 
το εμπόριο προσαρμόστηκε γρήγορα σε 
αυτό.

Δεν σημαίνει ότι ό,τι έγινε ήταν και το 
σωστότερο! Έγιναν όμως με πρόγραμμα και 
μέθοδο, με προσαρμογή στα νέα δεδομένα 
που συνέχεια άλλαζαν. Έτσι εκτιμώ ότι 
πρέπει να γίνονται και τα Σχέδια Βελτίωσης. 
Κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις 
ανάγκες του καθενός.

Τα προγράμματα άρχισαν να τρέχουν 
πάλι. Η τράπεζα εξετάζει τα αιτήματα 
χρηματοδότησης με σύγχρονο τρόπο, 
γεγονός που βοηθάει πολύ, καθώς με την 
αξιολόγηση της βιωσιμότητας της 
επένδυσης μπορεί να αναδείξει σημεία που 
μπορούν να βελτιωθούν. Καλύτερα να δεις 
πάλι τα σχέδιά σου τώρα που είναι αρχή και 
μπορείς να προσαρμοστείς παρά αργότερα 
που οι βαθμοί ελευθερίας σου είναι 
μειωμένοι. Και η χρηματοδότηση είναι 
πάντα ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε 
επενδυτικού σχεδίου.

Άλλωστε στη ζωή δεν γίνονται όλα, ούτε 
όλα μας τα όνειρα μπορούν να 
εκπληρωθούν. Ακόμη και ο Κυρ Αντώνης 
του γνωστού τραγουδιού του Μάνου 
Χατζιδάκι «έφυγε» αφού «μες στ’ όνειρό του 
θέλησε πια να ζει!».

μικρό. Έπρεπε λοιπόν να φυτευτούν νέα 
δένδρα ή δυνατόν όσα επέτρεπαν τα 
εναπομείναντα κτήματα, καθώς υπήρχε ένα 
συνεχόμενο κτήμα 92 στρεμμάτων το οποίο 
χωρούσε πάνω από 2.000 δένδρα. Είχα 
λοιπόν να διαλέξω ανάμεσα σε δένδρα 
διαφόρων ποικιλιών, μηχανήματα 
καλλιέργειας και επεξεργασίας, εργαλεία, 
ακριβές και φθηνές καλλιεργητικές 
φροντίδες. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός 
καλλιέργειας και επεξεργασίας ήταν παλιός 
και μέτρια συντηρημένος. Επαρκούσε για το 
υφιστάμενο κτήμα, όχι όμως για επεκτάσεις. 
Από την άλλη ο παράγοντας χρόνος ήταν 
σημαντικός. Τα δένδρα θέλουν τον χρόνο 
τους. Οι αγορές εξοπλισμού και τα κτίρια 
μπορούν να γίνουν πολύ συντομότερα.

Επέλεξα λοιπόν το σενάριο αυτό που 
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Η ευρωπαϊκή πολιτική 
αγροτικής ανάπτυξης έχει 
στόχο να βοηθά τις 
αγροτικές περιοχές να 
αντιμετωπίσουν τις ποικίλες 

οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
προκλήσεις αποκαλούμενη και «δεύτερος 
πυλώνας» της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. 

Μεταξύ των προτεραιοτήτων των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης κάθε 
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι και η βελτίωση της βιωσιμότητας και 
της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων 
γεωργίας και προώθηση των καινοτόμων 
γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης 
διαχείρισης των δασών. 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το 
Υπομέτρο 4.1 με τις δράσεις:

 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που 
συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της 
εκμετάλλευσης» 

 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που 
συμβάλλουν στη χρήση Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας καθώς και στην 
προστασία του περιβάλλοντος» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020 της Ελλάδας, γνωστότερες και ως 
Σχέδια Βελτίωσης.

Σε προηγούμενα τεύχη είχαμε αναφερθεί 
στις επενδύσεις που μπορούμε να εντάξουμε 
στις παραπάνω δράσεις, καθώς και στα 
στοιχεία που θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν 
για την επιλογή των επιλέξιμων δαπανών.

Όμως παραμένει το ερώτημα «μετά την 
ένταξη τι πρέπει να κάνω για την ομαλή 
ολοκλήρωση της επένδυσης;».

Σε αρκετές περιπτώσεις το ευχάριστο νέο 
της ένταξης ενός παραγωγού σε 
χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 
μετατρέπεται σε άγχος και προβληματισμό. 
Κυρίως σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των 
επενδύσεων εντός της καταληκτικής 
ημερομηνίας και την εξεύρεση των 
απαιτούμενων κεφαλαίων για την 
ολοκλήρωση της επένδυσης.

Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, η επιλογή 
της μη αποδοχής της ατομικής απόφασης 
επιλέγεται ως λύση. Σε άλλες περιπτώσεις 
υλοποιείται μόνο ένα τμήμα της επένδυσης 
με αποτέλεσμα να χρειάζεται να κατατεθούν 
τροποποιήσεις του επενδυτικού σχεδίου, με 

συνέπεια την καθυστέρηση της καταβολής 
της επιχορήγησης καθώς και τον κίνδυνο της 
απένταξης από το πρόγραμμα. 

Ο προγραμματισμός και η δημιουργία 
χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των 
εργασιών είναι πολύτιμα εργαλεία για την 
επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου.

Επειδή η αρχή είναι το ήμισυ του 
παντός, είναι σημαντικό οι επενδύσεις που 
έχουν κατατεθεί στην πρόταση να είναι 
ορθολογικές και αναγκαίες για την 
αγροτική μας εκμετάλλευση. Επενδύσεις 
που πρέπει να γίνουν και που θα 
συμβάλουν στη βελτίωση της 
εκμετάλλευσης είτε μέσω της μείωσης 
του κόστους παραγωγής είτε μέσω της 
δημιουργίας καλύτερων και 
ανταγωνιστικών προϊόντων. Προτάσεις 
επενδυτικών σχεδίων, που έχουν επιλεγεί να 
γίνουν στη λογική «αφού υπάρχει το 
πρόγραμμα και η επιχορήγηση ας το κάνω», 
χωρίς να υπάρχει πραγματική ανάγκη, 
κατά μεγάλο ποσοστό στο τέλος δεν 
υλοποιούνται, με αποτέλεσμα να μην 
απορροφώνται στο σύνολό τους οι 
Κοινοτικοί Πόροι, να υπάρχουν 
καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των 
δράσεων και με άλλες παράπλευρες 
επιπτώσεις στην οικονομία γενικότερα. 

Ας δούμε όμως μερικά σημεία που θα 
πρέπει να δώσουμε προσοχή και να έχουμε 
προγραμματίσει, κυρίως αν υλοποιούμε 
σχέδιο βελτίωσης για πρώτη φορά, έτσι 
ώστε η υλοποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου 
να μην είναι πονοκέφαλος.

 Αρχικά θα πρέπει να 
υπολογίσουμε τα διαθέσιμα 
ίδια κεφάλαια που θα 
χρειασθούν για την επένδυση 
συνολικά. Στο σημείο αυτό να 

επισημάνουμε μερικά βασικά στοιχεία. 
Τα ποσά αυτά δεν θα πρέπει να είναι 

μέρος των ποσών που χρειαζόμαστε ως 
κεφάλαιο κίνησης για την ομαλή συνέχιση 
της λειτουργίας της εκμετάλλευσης 
θεωρώντας ότι θα αναπληρωθούν με την 
καταβολή της ενίσχυσης. Εάν ο έλεγχος και 
η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης 
πραγματοποιηθούν σε μεταγενέστερο 
χρόνο από αυτόν που έχουμε υπολογίσει θα 

Σχέδια Βελτίωσης
Ο δρόμος για την υλοποίηση 
χωρίς εμπόδια

βρεθούμε με πρόβλημα ρευστότητας για τη 
λειτουργία της εκμετάλλευσής μας. Σε 
περίπτωση που προκύπτει ανάγκη 
τραπεζικού δανεισμού θα πρέπει έγκαιρα 
να έχουμε υποβάλει το αίτημα έτσι ώστε να 
έχουμε την απαιτούμενη ρευστότητα και να 
υλοποιήσουμε ταχύτερα το έργο.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε να υποβάλουμε 
έγκαιρα αίτηση στη Δ.Ο.Υ. όπου ανήκουμε, 
για απαλλαγή ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών, για 
όσες δαπάνες εμπίπτουν στην απαλλαγή. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 
προσθέσουμε στα ίδια κεφάλαια και τα ποσά 
για την καταβολή του αντίστοιχου ΦΠΑ. 

Παράδειγμα: Σε ένα επενδυτικό σχέδιο 
συνολικού ύψους €80.000, με επιχορήγηση 
50%, το οποίο αφορά σε αγορά ελκυστήρα 
αξίας €65.000 και παρελκόμενων αξίας 
€15.000, ο επενδυτής διαθέτει ίδια κεφάλαια 
που ανέρχονται σε €25.000. 

Για να θεωρηθεί ότι το έργο έχει 
ολοκληρωθεί θα πρέπει να προσκομιστούν 
πέραν των εξοφλημένων τιμολογίων και τα 
παραστατικά κατάθεσης των συνολικών 
ποσών του εκάστοτε τιμολογίου στον 
εμπορικό λογαριασμό του προμηθευτή. 

Για την ολοκλήρωση του έργου προκύπτει 
ανάγκη τραπεζικού δανεισμού €55.000. 
Αυτός μπορεί να κατανεμηθεί σε ένα ποσό 
μέχρι €40.000 σε δάνειο έναντι επιχορήγησης 
και €15.000 σε μεσομακροπρόθεσμο δάνειο. 
Το πρώτο θα εξοφληθεί με την καταβολή της 

Είναι σημαντικό 
οι επενδύσεις 
που έχουν 
κατατεθεί στην 
πρόταση να είναι 
ορθολογικές και 
αναγκαίες για 
την αγροτική μας 
εκμετάλλευση 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

Αλέκος Παργινός

Στέλεχος της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Τραπεζικής, 
Τράπεζα Πειραιώς
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κατασκευαστή και να συντάξουμε ένα 
εργολαβικό συμφωνητικό που θα 
κατατεθεί και στην εφορία. Στην περίπτωση 
αυτή την υποχρέωση για την αμοιβή και τα 
ένσημα των εργατών την έχει ο 
κατασκευαστής, ο οποίος θα μας εκδώσει ένα 
τιμολόγιο με το συνολικό συμφωνηθέν 
κόστος. Στο συμφωνητικό θα πρέπει να 
αναφέρουμε τα ποσά των σταδιακών 
χρηματικών καταβολών και τον χρόνο 
πληρωμής καθώς και τον χρόνο παράδοσης 
του έργου.

 Εάν μπορούμε να 
εκτελέσουμε το έργο σε 2-3 
στάδια που το καθένα να 
είναι σε ποσοστό μεγαλύτερο 
του 20% θα μπορούμε να 

καταθέτουμε αιτήσεις πληρωμής της 
ενίσχυσης του τμήματος που έχουμε 
ολοκληρώσει.

 Σύμφωνα με το άρθρο 30 
της Υπουργικής 
Απόφασης του πλαισίου 
εφαρμογής, η εξόφληση 
κάθε δαπάνης 

(τμηματική ή ολική), για να είναι επιλέξιμη, 
πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της 
ισχύουσας κάθε φορά φορολογικής 
νομοθεσίας και μπορεί να γίνει με κατάθεση 
μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό του 
προμηθευτή με μεταφορά μεταξύ 
λογαριασμών του δικαιούχου και του 
προμηθευτή εντός της ίδιας τράπεζας ή 
έμβασμα ανάμεσα σε λογαριασμούς 
διαφορετικών τραπεζών. Η πιστοποίηση της 
εξόφλησης γίνεται με την υποβολή της 
απόδειξης είσπραξης ή της εξοφλητικής 
βεβαίωσης του προμηθευτή, η οποία 
αποτελεί το παραστατικό εξόφλησης. Η 
ένδειξη «εξοφλήθη» πάνω στα τιμολόγια δεν 
τεκμηριώνει εξόφληση και δεν αντικαθιστά 
την εξοφλητική απόδειξη.

 Να υλοποιούμε το 
επενδυτικό σχέδιο που 
έχουμε καταθέσει, χωρίς 
ουσιώδεις 
παρεκκλίσεις. Σε 

αντίθετη περίπτωση οφείλουμε να 
υποβάλουμε αίτηση τροποποίησης με 
πιθανή συνέπεια να βρεθούμε εκτός του 
αρχικού μας χρονοδιαγράμματος.

 Τέλος, δε θα πρέπει να ξεχνάμε 
ότι με την αποδοχή της 
απόφασης ένταξης 
αναλαμβάνουμε και κάποιες 
μακροχρόνιες υποχρεώσεις 

όπως:
 Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου και κατά τη διάρκεια 
των μακροχρονίων υποχρεώσεων να 
υποβάλλουμε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης 
κατ’ έτος.

 Καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού 
σχεδίου να διατηρούμε την τυπική απόδοση 
της εκμετάλλευσης όχι μικρότερη των €8.000.

 Κατά τη διάρκεια των μακροχρονίων 
υποχρεώσεων να διατηρούμε την τυπική 
απόδοση σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με την 
τυπική απόδοση που έχει δηλωθεί στη 
μελλοντική κατάσταση.

 Να παραμείνουμε στον τόπο μόνιμης 
κατοικίας μας.

Τις ενέργειες των αγροτών για τον 
εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεών τους 
υποστηρίζει η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία 
από τις αρχές του έτους υλοποιεί ένα νέο 
πρόγραμμα χρηματοδότησης, για την 
τόνωση της ρευστότητας στην αγορά των 
γεωργικών μηχανημάτων και τη 
χρηματοδότηση των μέτρων του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς έχει 
προχωρήσει σε σημαντικές συνεργασίες 
στον κλάδο του γεωργικού εξοπλισμού, με τις 
εταιρείες Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, 
Θεοχαράκης Α.Ε., Agrotech S.A. και Γ. Χίγκας 
Α.Β.Ε.Ε.  Σκοπός του προγράμματος είναι η 
χρηματοδότηση των αγροτών και των 
κτηνοτρόφων για την αγορά μηχανολογικού 
εξοπλισμού (γεωργικοί ελκυστήρες και 
παρελκόμενα), τόσο στο πλαίσιο του 
υπομέτρου 4.1 του Π.Α.Α. 2014-2020 (καλύπτει 
την αγορά μόνο των νέων μηχανημάτων) όσο 
και εκτός (καλύπτει αγορά νέων ή 
μεταχειρισμένων). 

Η χρηματοδότηση γίνεται με ευνοϊκούς 
όρους, αλλά και σημαντικά πλεονεκτήματα 
για τους χρηματοδοτούμενους, όπως η 
προσαρμογή του πλάνου αποπληρωμής στη 
δυναμικότητα των εκμεταλλεύσεων και η 
περιοδικότητα των ταμειακών ροών τους με 
την προσαρμογή των δόσεων αποπληρωμής 
σε μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες ή ετήσιες 
δόσεις. Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει 
προετοιμάσει τις υποδομές της και 
προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο 
λύσεων, που περιλαμβάνει το επενδυτικό 
δάνειο, την εγγυητική επιστολή για τη λήψη 
της προκαταβολής και το δάνειο έναντι 
επιχορήγησης για τη συνολική κάλυψη των 
αναγκών που προκύπτουν στο πλαίσιο της 
υλοποίησης επενδύσεων μέσω των Σχεδίων 
Βελτίωσης.

Τα παραπάνω πιστοποιούν τη σταθερή 
βούληση της Τράπεζας Πειραιώς για την 
υποστήριξη της αγροτικής 
επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση 
κάθε υγιούς και παραγωγικής προσπάθειας 
στον αγροτικό τομέα της οικονομίας. 

επιχορήγησης και θα έχουμε ως επιβάρυνση 
τους τόκους που αναλογούν. Το δε 
μεσομακροπρόθεσμο θα μπορεί να 
εξοφληθεί με τοκοχρεολυτικές δόσεις 
σταδιακά.

 

 Σε περίπτωση που στο 
σχέδιο υπάρχουν και 
δαπάνες για κατασκευή 
κτιριακών 
εγκαταστάσεων, π.χ. 

στάβλοι, αποθήκες, θερμοκήπια κ.λπ., θα 
πρέπει να φροντίσουμε έγκαιρα για την 
κατάθεση των απαραίτητων αδειών. 

Να προγραμματίσουμε τις εργασίες 
κατασκευής των κτιριακών λαμβάνοντας 
σοβαρά υπ’ όψιν τον απαιτούμενο χρόνο 
κατασκευής τους και τη χρονική περίοδο 
έναρξης των εργασιών. Σε ό,τι αφορά τις 
εγκαταστάσεις να τηρούμε τα σχέδια που 
έχουμε υποβάλει στην πρότασή μας, σε 
ό,τι αφορά τα τετραγωνικά, τον τρόπο 
κατασκευής, τα υλικά κ.λπ.

 Οι δαπάνες των 
εργατικών, προκειμένου 
να είναι επιλέξιμες, θα 
πρέπει να έχουν 
εξοφληθεί με εργόσημα 

ή να έχουν καταβληθεί τα αντίστοιχα 
οικοδομικά ένσημα. Μία λύση θα μπορούσε 
να είναι να συμφωνήσουμε με έναν 

Τις ενέργειες των 
αγροτών για τον 
εκσυγχρονισμό 
των 
εκμεταλλεύσεών 
τους υποστηρίζει 
η Τράπεζα 
Πειραιώς, η 
οποία από τις 
αρχές του 2018 
υλοποιεί ένα νέο 
πρόγραμμα 
χρηματο-
δότησης, για την 
τόνωση της 
ρευστότητας 
στην αγορά των 
γεωργικών 
μηχανημάτων 
και τη 
χρηματοδότηση 
των μέτρων του 
ΠΑΑ
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Το 2019 θα 
πραγματο-
ποιηθούν 
σεμιναριακά 
μαθήματα σε 
δεκάδες τομείς 
της αγροτικής 
παραγωγής και 
μεταποίησης 
από το 
Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και το 
Ινστιτούτο 
Γεωπονικών 
Επιστημών

Σ ημαντικά εκπαιδευτικά 
σεμινάρια αναμένεται να 
πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 2019 τόσο από το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών όσο και από το Ινστιτούτο 
Γεωπονικών Επιστημών. Στόχος είναι, μέσα 
από τα σεμινάρια, οι εκπαιδευόμενοι να 
αποκομίσουν γνώσεις και εμπειρία σε 
διάφορες καλλιεργητικές τεχνικές. Οι 
ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέξουν ανάμεσα από μία σειρά 
σεμιναριακών μαθημάτων σε αντικείμενα 
όπως αγροβιοτεχνίες, ανθοκομία, 
κηποτεχνία, αρωματικά και φαρμακευτικά 
φυτά, αμπελουργία, οινολογία, βιολογικές 
καλλιέργειες, σαλιγκαροτροφία, ελαιοκομία, 
μελισσοκομία, αιγοπροβατοτροφία, 
γαλακτοκομία, τυροκομία κ.τ.λ.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τριπτόλεμος»
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τριπτόλεμος» 
υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Νέας 
Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης του υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από 
το 2012 σε συνεργασία με το Τμήμα 
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.). 

Το πρόγραμμα αφορά κύκλους 
σεμιναρίων βραχείας εκπαίδευσης για νέους 
ηλικίας 24 έως 40 ετών, ανέργους και 
εργαζόμενους, οι οποίοι επιθυμούν να 
δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα 
της οικονομίας.

Μέχρι και τον Απρίλιο του 2018, 
πραγματοποιήθηκαν 8 κύκλοι εκπαίδευσης 
με τα εξής χαρακτηριστικά: Ελαιοκομία, 
Αμπελουργία, Κηπευτικές Καλλιέργειες, 

Θερμοκήπια, Υδροπονία, Αρωματικά και 
Φαρμακευτικά Φυτά, Άνυδροι Κήποι - 
Φυτοδώματα (Tαρατσόκηποι) 
Αγροτουριστικών Μονάδων, Εδώδιμα 
Μανιτάρια: Καλλιέργεια-Αξιοποίηση, 
Μεταποίηση Ανθέων και Φυλλωμάτων, 
Συντήρηση και Αρχές Ανθοδετικής, 
Μελισσοκομία, Αιγοπροβατοτροφία - 
Γαλακτοκομία - Τυροκομία, Οινολογία κ.τ.λ.

Εκπαιδευτές είναι κυρίως μέλη ΔΕΠ-
Καθηγητές του Γ.Π.Α., ενώ συμμετέχουν και 
άλλοι ειδικοί επιστήμονες εντός και εκτός 
Γ.Π.Α. καθώς και διάφοροι επιτυχημένοι 
επαγγελματίες από το χώρο της παραγωγής 
και της μεταποίησης των αγροτικών 
προϊόντων.

Μέσα από τα σεμινάρια, οι εκπαιδευόμενοι 
αποκομίζουν γνώσεις και εμπειρία μέσω της 
θεωρητικής διδασκαλίας αλλά και της 
κατάρτισής τους σε διάφορες καλλιεργητικές 
τεχνικές. Επίσης, αντιλαμβάνονται, μέσα από 
τις παραδόσεις, τα εργαστήρια, τις 
εκπαιδευτικές επισκέψεις αλλά και τις 
συζητήσεις με τους εκπαιδευτές τους, τις 
προοπτικές που ανοίγονται μπροστά τους, 
καθώς και τις βασικές προϋποθέσεις αλλά και 
τις πραγματικές συνθήκες άσκησης του 
αγροτικού επαγγέλματος.

Συντονιστής του Προγράμματος είναι ο 
Επίκουρος Καθηγητής του Εργαστηρίου 
Δενδροκομίας του Γ.Π.Α. κ. Παπαδάκης 
Ιωάννης (papadakis@aua.gr).

Περισσότερες πληροφορίες στον 
ιστότοπο: http://seminaria-triptolemos.aua.
gr 

Facebook: https://www.facebook.com/
triptolemos2015
Εκπαιδευτικά σεμινάρια από το 

Διά Βίου Αγροτική Μάθηση 

Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στο 
Κτήμα Συγγρού 
Οι εκπαιδεύσεις που πραγματοποιεί το 
Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) 
είναι σεμιναριακά μαθήματα Διά βίου 
Μάθησης. Πραγματοποιούνται δύο φορές 
τον χρόνο, Σεπτέμβριο με Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο με Ιούνιο. Τα μαθήματα γίνονται 
απογευματινές ώρες (5 με 8.30 μ.μ.) και 
ορισμένα από αυτά μεσημεριανές ώρες (1 με 
4.30 μ.μ.). Τα σεμινάρια, που είναι διάρκειας 
120 ωρών, γίνονται δύο φορές την εβδομάδα. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν 
από μία σειρά σεμιναριακών μαθημάτων σε 
αντικείμενα όπως αγροβιοτεχνίες, 
ανθοκομία, κηποτεχνία, αρωματικά και 
φαρμακευτικά φυτά, αμπελουργία, 
οινολογία, βιολογικές καλλιέργειες, 
σαλιγκαροτροφία, ελαιοκομία, λαχανοκομία, 
δενδροκομία, μελισσοκομία, 
μελισσοθεραπεία, εναλλακτικές 
καλλιέργειες, ποτοποιία, συστήματα 
αυτόματης άρδευσης, τυποποίηση 
αγροτικών προϊόντων, τυροκομία, 
γαλακτοκομία, φυτοθεραπεία, 
φυτοπροστασία, φυτικά καλλυντικά, 
μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων, 
απεντομώσεις, ξύλινες κατασκευές, 
υδροπονία, σαπωνοποιία κ.ά.

Το Ι.Γ.Ε. ακόμα διοργανώνει μαθήματα 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για 
μαθητές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας 
εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Ινστιτούτου 
Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.)  
κυρία Άννα-Μαρία Γιάντση, «τα σεμινάρια 
απευθύνονται κυρίως σε άτομα που 
επιθυμούν να ξεκινήσουν δραστηριότητα 
στον αγροτικό τομέα και αναζητούν τις 
βασικές γνώσεις και δεξιότητες για μια 
επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. 
Παράλληλα, αναπτύσσονται και 
υλοποιούνται σεμινάρια για επαγγελματίες 
του κλάδου όπως υδροπονία, διαχείριση 
αγροτικών μονάδων και εφοδιαστική 
αλυσίδα, πληροφοριακά συστήματα στον 
αγροτικό τομέα κ.ά., ενώ ακόμα στους 
χώρους του Ι.Γ.Ε. διεξάγονται εξετάσεις για 
την πιστοποίηση ορθολογικής χρήσης 
γεωργικών φαρμάκων». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εγγραφές για την 
Α’ περίοδο 2019 των σεμιναρίων θα ξεκινήσουν 
αρχές Ιανουαρίου. Το κόστος συμμετοχής για 
τα σεμινάρια των 120 ωρών είναι 180 ευρώ, για 
τα σεμινάρια των 80 ωρών είναι 140 ευρώ ενώ 
για κάποια πιο εξειδικευμένα σεμινάρια το 
κόστος είναι 250 ευρώ. Για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
περιηγηθούν στην ιστοσελίδα του Ι.Γ.Ε. στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.ige.gr ή να 
επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του 
Ινστιτούτου στο τηλ. 210-8011146.
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Το νέο Ινστιτούτο 
Επαγγελματικής 
Κατάρτισης της 
Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής 
προσφέρει 
ειδικότητες του 
αγροδιατροφικού 
τομέα, ώστε οι 
σπουδαστές να 
γνωρίσουν και να 
εφαρμόσουν 
καινοτόμες και 
ορθές πρακτικές 
βελτιστοποίησης 
της αγροτικής 
παραγωγής

Ε ίναι η παλαιότερη δομή της 
χώρας σε ζητήματα αγροτικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η 
Αμερικανική Γεωργική Σχολή, με 
τις υπερσύγχρονες 

εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη, είναι 
συνυφασμένη με την παροχή γνώσης σε νέους 
αγρότες. Άλλωστε, στα «θρανία» και το 
εκπαιδευτικό αγρόκτημά της έχουν 
επιμορφωθεί χιλιάδες νέοι αγρότες, ενώ 
παράλληλα -μέσα από συγκεκριμένα 
προγράμματα- παρέχει εκπαίδευση ακόμη και 
στο χωράφι των ωφελουμένων! Είναι ένας 
ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός 
εκπαιδευτικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 
1904 στη Θεσσαλονίκη για να εξυπηρετήσει τις 
ανάγκες του πληθυσμού της Ελλάδος και των 
Βαλκανίων. Τα κύρια εκπαιδευτικά της τμήματα 
είναι η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο), η 
Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(Επαγγελματικό Λύκειο και Εκπαίδευση 
Ενηλίκων) και το Perrotis College of Agriculture, 
Environment and Life Sciences. Σήμερα, 
προσαρμόζει τη γεωργική εκπαίδευση και την 
εκπαίδευση επιστημών ζωής στις ανάγκες του 
21ου αιώνα, παραμένοντας πιστή στις ρίζες της 
και στη μακροχρόνια παράδοση βιωματικής 
μάθησης. Πέρα από το εκπαιδευτικό έργο που 
απευθύνεται σε μαθητές, υπάρχουν 
συγκεκριμένα προγράμματα για νέους 
αγρότες. Υλοποιούνται από τα στελέχη της 
Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής & Perrotis 
College, τα οποία οργανώνουν προγράμματα 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, 
εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις ιδιωτών σε 
ατομικό και ομαδικό επίπεδο, δράσεις 
ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού 
και επισκέψεις μελέτης πεδίου στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Ο στόχος των παραπάνω 
βιωματικών δράσεων είναι να μεταδώσουν 
στους συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους 
σημαντικές γνώσεις και κατάλληλες 
δεξιότητες, ώστε να βελτιώσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας, 
να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους 
στον επιχειρηματικό τομέα και να βελτιώσουν 
τα παραγόμενα προϊόντα τους και την 
ποιότητα ζωής τους. Το νέο Ινστιτούτο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής προσφέρει ειδικότητες του 
αγροδιατροφικού τομέα, ώστε οι σπουδαστές 
να γνωρίσουν, κατανοήσουν και εφαρμόσουν 
καινοτόμες και ορθές πρακτικές 

Αμερικανική Γεωργική Σχολή
Υπεραιωνόβια πείρα στην εκπαίδευση

Γεωργική Παραγωγή και Τεχνολογία, 
Κτηνοτροφική Παραγωγή και Τεχνολογία, 
Αγροτική Οικονομία και Διοίκηση, Πολιτισμός 
και Τέχνη. Να σημειωθεί ότι  
η Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
συμμετέχει σε ένα σημαντικό αριθμό διεθνών 
δραστηριοτήτων και προγραμμάτων που 
αφορούν τη συνεχιζόμενη επαγγελματική 
κατάρτιση, την εκπαίδευση ενηλίκων, την 
υποστήριξη της απασχόλησης, την 
επιχειρηματικότητα στον πρωτογενή 
αγροδιατροφικό τομέα, την έρευνα πεδίου, το 
περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, την 
παραγωγή και βιοασφάλεια τροφίμων. Τέλος, 
σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες του 
τομέα, αναπτύσσει σημαντικές δράσεις στη 
συμβολαιακή γεωργία. Εκπαίδευση νέων 
αγροτών υλοποιεί και το Γραφείο Διαχείρισης 
Στρατηγικών Προγραμμάτων της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, μέσω 
συνεργασιών με σημαντικούς φορείς. Ένα από 
αυτά είναι το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη 
Νέα Γενιά», το οποίο χρηματοδοτεί 
αποκλειστικά το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η 
Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Perrotis 
College επιλέχθηκαν, σε συνεργασία με το 
Rutgers University και το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως οι στρατηγικοί 
εταίροι για τη διοργάνωση δράσεων σχετικών 
με το πρόγραμμα. Η Σχολή συμμετέχει 
πραγματοποιώντας κλαδικές μελέτες και 
δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής στους 
τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, των 
τροφίμων και του εναλλακτικού τουρισμού. 
Επίσης, η «Ευδόκιμη Γη», η οποία είναι 
πρόγραμμα ενίσχυσης της αγροδιατροφικής 
εκπαίδευσης που υλοποιείται με 
χρηματοδότηση του Διαδριατικού Αγωγού 
Φυσικού Αερίου TAP σε συνεργασία με το 
Ίδρυμα Μποδοσάκη. Η Αμερικανική Γεωργική 
Σχολή και το ΕΚΕΤΑ μετέχουν στο πρόγραμμα 
ως φορείς υλοποίησης. Ακόμη, ένα από τα 
πολλά προγράμματα είναι και το «Σκέψη για 
τροφή», το οποίο σχεδιάστηκε από το Ίδρυμα 
Μποδοσάκη, σε συνεργασία με την 
Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το ΕΚΕΤΑ. 
Στοχεύει στην υποστήριξη παραγωγών, 
μικρών επιχειρήσεων και συνεργατικών 
σχημάτων που δραστηριοποιούνται στην 
παραγωγή πέντε κατηγοριών προϊόντων: την 
ελιά και τα παράγωγά της, το μέλι, τα 
αρωματικά φυτά, τα κτηνοτροφικά προϊόντα, 
καθώς και συγκεκριμένα είδη φρούτων και 
λαχανικών (φασόλια, πιπεριές Φλωρίνης και 
κάστανο). 

βελτιστοποίησης της αγροτικής παραγωγής σε 
επίπεδο τελικού ποιοτικού προϊόντος 
αναπτύσσοντας, παράλληλα, περιβαλλοντική 
συνείδηση.

Επιπλέον, τα βιωματικά σεμινάρια ενηλίκων, 
που υλοποιούνται από το Κέντρο Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου 2, προσφέρουν θεματικές 
ενότητες που καλύπτουν τις εξής κατηγορίες: 
Τεχνολογία και Βιοασφάλεια Τροφίμων, 
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Ένα πλήθος 
εργασιών που ο 
γεωργός 
διεκπεραίωνε 
ιστορικά με 
εντατική χρήση 
της ανθρώπινης 
εργασίας, πλέον 
μπορούν να 
επιτευχθούν με 
χρήση νέων 
τεχνολογιών, με 
κύριο στόχο τη 
διευκόλυνση 
αυτής

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

Δρ Γεώργιος  
Α. Κούντιος

Γεωπόνος  
- Γεωργοοικονομολόγος 
Α.Π.Θ.

Η αναγκαιότητα της 
εκπαίδευσης-κατάρτισης 
των νέων γεωργών  
στις νέες τεχνολογίες

Η γεωργία είναι δεδομένο ότι 
έχει μεταβληθεί σημαντικά 
τα τελευταία χρόνια. Η 
απελευθέρωση της αγοράς 
προϊόντων διεθνώς, η 

αυξανόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ της 
γεωργίας και της υπόλοιπης οικονομίας, η 
υπερπαραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι 
αλλαγές στις στάσεις και τις προτιμήσεις των 
καταναλωτών και ο διαρκώς 
πολλαπλασιαζόμενος όγκος των διαθέσιμων 
πληροφοριών είναι μερικά στοιχεία, που 
συνθέτουν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει, 
παράγει και λειτουργεί ο σημερινός 
γεωργός. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της 
και μετά την τελευταία αναθεώρηση της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ενθαρρύνει 
τους γεωργούς να παράγουν προϊόντα 
υψηλής ποιότητας δίνοντας έμφαση στην 
ικανοποίηση των αναγκών των 
καταναλωτών, ακολουθώντας γεωργικές 
πρακτικές, μέσω πολλαπλής συμμόρφωσης, 
που σέβονται το περιβάλλον. Προκειμένου 
να επιτευχθούν βασικοί στόχοι αυτής, ο 
ρόλος του σημερινού αγρότη καθίσταται 
ευρύτερος, καθώς απαιτείται η εκπαίδευση - 
κατάρτισή του πάνω σε νέες τεχνολογίες και 
σε λοιπούς τομείς αγροτικής οικονομίας που 
επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, την 
παραγωγή και την εμπορία των γεωργικών 
προϊόντων. 

Μια ιδιαίτερη κατηγορία νέων 
τεχνολογιών, οι οποίες εισάγονται δυναμικά 

σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, είναι 
οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ιδιαίτερα ο αγροτικός 
τομέας συνιστά έναν από τους τομείς που 
επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση 
των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών σε όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πλήθος εργασιών 
που ο γεωργός διεκπεραίωνε ιστορικά με 
εντατική χρήση της ανθρώπινης εργασίας, 
πλέον μπορούν να επιτευχθούν με χρήση 
νέων τεχνολογιών, με κύριο στόχο τη 
διευκόλυνση αυτής. Συμπληρωματικά, μια 
νέα μορφή παραγωγής είναι η Γεωργία 
Ακριβείας, η οποία αξιοποιεί τεχνολογίες 
αιχμής, με σκοπό τη μείωση του 
παραγωγικού κόστους και τη βελτίωση της 
ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, 
περιορίζοντας, παράλληλα, τις επιπτώσεις 
και γενικότερα το αποτύπωμα της γεωργικής 
δραστηριότητας στο περιβάλλον.

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να τονιστεί 
ιδιαίτερα ότι η στοιχειώδης κατάρτιση - 
εκπαίδευση των αγροτών σε θέματα νέων 
τεχνολογιών και τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών μπορεί να τους καταστήσει 
περισσότερο αποδοτικούς, ώστε να 
μεγιστοποιούν τις παραγωγικές τους εκροές. 
Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι, προκειμένου 
να μπορέσει σήμερα ο γεωργός να 
αξιοποιήσει τα εργαλεία που του παρέχει η 
νέα τεχνολογία, απαραίτητη προϋπόθεση 
αποτελεί η εκπαίδευσή του. Ιδιαίτερο ρόλο 
διαδραματίζει η κατάρτιση τόσο για την 
κατανόηση όσο και για την εφαρμογή των 
μεθόδων γεωργίας ακριβείας και νέων 
τεχνολογιών, σύμφωνα πάντα με τις αρχές 
της ορθής γεωργικής πρακτικής για την 
παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων, όχι 
μόνο στις εγχώριες, αλλά και στις διεθνείς 
αγορές.

Μέσα από τα αποτελέσματα των πιο 
πρόσφατων ερευνών, διαφαίνεται η ύπαρξη 
ενός σημαντικού αριθμού νέων γεωργών, οι 
οποίοι επιδιώκουν την εκπαίδευσή τους σε 
νέες τεχνολογίες και αναγνωρίζουν την 
εισαγωγή καινοτομιών ως στοιχείων που θα 
βελτιώσουν τη λειτουργία των 
εκμεταλλεύσεών τους. Παρατηρείται, δε, 
εξίσου σημαντικό ενδιαφέρον και για την 
εκπαίδευση στις βασικές αρχές της 
αγροτικής οικονομίας και των επιμέρους 
σημαντικών της κλάδων (όπως π.χ. την 
εμπορία των αγροτικών προϊόντων).

Οι νέοι γεωργοί αποτελούν ένα δυναμικό 
κομμάτι του αγροτικού πληθυσμού, 
διατεθειμένο να εκπαιδευτεί κατάλληλα και 
να υιοθετήσει ορισμένες καινοτομίες, 
οδηγώντας τον ελληνικό γεωργικό τομέα 
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
σε μια βιώσιμη κατάσταση, ένα βήμα 
μακρύτερα από την κρίση.
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Τ ο 25ο Συνέδριο της 
Πανελλήνιας Ένωσης Νέων 
Αγροτών το οποίο είχε στο 
επίκεντρο τους Νέους Αγρότες 
και την ύπαιθρο, 

διοργανώθηκε στη Λιβαδειά Βοιωτίας από 
τις 20 έως τις 23 Σεπτεμβρίου, με τη 
συμπαράσταση και τη συνεργασία της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η θεματολογία του συνεδρίου ήταν 
πλούσια και περιλάμβανε ενδιαφέρουσες 
ομιλίες, που εστίασαν: 
•  στη νέα ΚΑΠ και τις προτάσεις από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

•  στις συνθήκες της αγοράς και τους τρόπους 
με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί το 
εισόδημα των νέων γεωργών,

•  στις επιτυχημένες πρακτικές που μπορούν 
να ακολουθήσουν οι νέοι γεωργοί, ώστε να 
πετύχουν στο νέο τους ξεκίνημα. 

Στη θεματική του συνεδρίου, που 
αφορούσε την Κοινή Αγροτική Πολιτική και 
τα χρηματοδοτικά εργαλεία, συμμετείχε ο 
Αλέξης Πολυτάκης, επικεφαλής Κέντρου 
Εργασιών Αγροτικού Τομέα, από την 
Τράπεζα Πειραιώς. Ο κ. Πολυτάκης εστίασε 
στη στρατηγική επιλογή  
της Τράπεζας Πειραιώς για τη στήριξη του 
αγροτικού τομέα. «Οι νέοι γεωργοί 
αποτελούν πηγή καινοτομίας, 
επιχειρηματικότητας και φρέσκων ιδεών, 
ενώ είναι διατεθειμένοι να αναζητήσουν 
νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, έχουν 
διάθεση για συνεργασία και δικτύωση και 
εμφορούνται από σύγχρονη αντίληψη για 
τη σχέση της γεωργίας και της 
κτηνοτροφίας με το περιβάλλον», 
επισήμανε ο κ. Πολυτάκης. Ενώ 
αναρωτήθηκε: «Τι επιπρόσθετα χρειάζονται 
άραγε οι νέοι άνθρωποι για να οδηγηθούμε 
σε μια συγκροτημένη αγροτική ανάπτυξη, 
τα αποτελέσματα της οποίας θα διαχυθούν 
σε πολλούς;». Και η απάντηση είναι: 
Στόχευση, Σχέδιο και Πόροι. 

Στόχευση που θα δώσει τη δυνατότητα 
στους νέους αγρότες μας να γνωρίζουν τι θα 
παραγάγουν και σε ποιες αγορές θα 
απευθυνθούν. 

Σχέδιο που θα τους επιτρέψει να γνωρίζουν 
τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν.

Πόροι, οι οποίοι θα στηρίξουν την 
παραγωγική τους διαδικασία και τις 
επενδυτικές τους ανάγκες. 

Και κατέληξε ο κ. Πολυτάκης λέγοντας: «Σε 
αυτό το νέο ξεκίνημα η Τράπεζα Πειραιώς θα 
είναι μαζί τους. Μεταλαμπαδεύοντας σε 
αυτούς την πίστη της σε αυτό το τόσο απλό και 
συνάμα τόσο σημαντικό τρίπτυχο. 
Προσφέροντας συμβουλευτική (στόχευση, 
σχέδιο) και χρηματοδοτική (πόροι) στήριξη 
στους νέους ανθρώπους που θα αποτελέσουν 
την αναδυόμενη νέα γενιά αγροτών, με 
εξειδικευμένα προϊόντα και αντιλαμβανόμενοι 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους». Στόχος  
της Τράπεζας Πειραιώς είναι οι Νέοι Αγρότες 
να αφήσουν ένα δημιουργικό και αειφόρο 
αποτύπωμα στην εθνική οικονομία και στον 
τόπο τους.

Βασικοί ομιλητές της εκδήλωσης  
ήταν οι: 

 κ. Χανιώτης, Διευθυντής Γενικής 
Διεύθυνσης Γεωργίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
ο οποίος κατέθεσε τις σκέψεις του για το 

μέλλον της ΚΑΠ, της ελληνικής γεωργίας και 
των νέων αγροτών,

 κ. Κασίμης, γενικός γραμματέας Αγροτικής 
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων, ο οποίος μίλησε αναφορικά με τον 
στρατηγικό σχεδιασμό για το μέλλον της 
Ελληνικής Γεωργίας, 

 κ. Μανέτας, Επικεφαλής Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης ΠΑΑ, ο οποίος αναφέρθηκε 
στην πρόοδο του ΠΑΑ 2014 - 2020 και 
κατέγραψε τα πρώτα αποτελέσματα, αλλά 
και τις προκλήσεις εφαρμογής του. 

Τη θεματική έκλεισε ο κ. Maes,  
Πρόεδρος CEJA, Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων 
Αγροτών, ο οποίος έδωσε την οπτική των 
Ευρωπαίων νέων αγροτών για την ΚΑΠ της 
επόμενης περιόδου. Ακολούθησε πάνελ με 
ερωτήσεις και απαντήσεις από το κοινό, στο 
οποίο συντονιστής ήταν  
ο κ. Σωτήρης Κουτσομήτρος.

Συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς  
στο 25ο Συνέδριο Νέων Αγροτών

Οι συνθήκες της 
αγοράς και οι 
τρόποι με τους 
οποίους μπορεί 
να βελτιωθεί το 
εισόδημα των 
νέων γεωργών 
βρέθηκαν στο 
επίκεντρο των 
ομιλιών του 
συνεδρίου 
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Στον αντίποδα της «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain) 
υπάρχουν άνθρωποι, νέοι επιστήμονες, που ξεχωρίζουν 
εισφέροντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 
τις δικές τους ικανότητες

Νέες, γυναίκες, 
επιστήμονες 
που τολμούν

Ε ίναι νέες, με σπουδές και μεταπτυχιακά στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και επέλεξαν να 
παραμείνουν στη χώρα τους διοχετεύοντας 
εντός συνόρων τις επαγγελματικές τους 
δεξιότητες. Στον αντίποδα της «διαρροής 

εγκεφάλων» (brain drain) υπάρχουν άνθρωποι, νέοι 
επιστήμονες, που ξεχωρίζουν εισφέροντας στην ανάπτυξη 
της ελληνικής οικονομίας τις δικές τους ικανότητες. 
Άνθρωποι, που επιλέγουν να συνεχίσουν να ζουν στα χωριά 
τους, εκεί όπου γεννήθηκαν, στα μέρη που έκαναν τα πρώτα 
τους βήματα σε κάθε στάδιο τη ζωής τους. Μια γενιά 
επιστημόνων, που φτιάχνει της ζωή της εντός συνόρων και η 
οποία ήρθε για να αναδείξει τα μοναδικά προϊόντα της 
ελληνικής γης και να καρπωθεί η ίδια την υπεραξία των 
προϊόντων της. Μια γενιά που παρέχει τις υπηρεσίες της σε 
όσους παραμένουν στη γη που τους γέννησε. 

Η ΑΠΌΦΑΣΗ ΠΑΡΘΗΚΕ εξαρχής: τα 
οικονομικά. Η Σωτίδου Αικατερίνη, 
πτυχιούχος του τμήματος Διεθνών 
Ευρωπαϊκών Σχέσεων (οικονομική 
κατεύθυνση) του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, πήρε το πτυχίο της το 2010 και 
έκανε την πρακτική της σε λογιστικό γραφείο 
στις Σέρρες. Ήταν στην αρχή της οικονομικής 
κρίσης και οι όποιες προσπάθειες για εύρεση 
εργασίας έπεφταν στο κενό κι όπως μας λέει 
χαρακτηριστικά «δεν υπήρχε θέση εργασίας 
πουθενά. Η δική μου φουρνιά λόγω κρίσης 
γυρνούσε πίσω στα πατρικά». Αυτό, όμως, 
δεν την πτόησε. Επιστρέφει στο χωριό της, 
την Τερπνή της Νιγρίτας Σερρών, και τότε 
αποφασίζει να τολμήσει. Αν και είχε τη 
δυνατότητα να ασχοληθεί με την 
οικογενειακή επιχείρηση (σούπερ μάρκετ), 
παραμένει σταθερή στην απόφασή της και 
το 2012 ανοίγει δικό της λογιστικό γραφείο 
στη διπλανή πόλη, τη Νιγρίτα, έχοντας την 
οικονομική στήριξη των γονιών της.

Η κυρία Σωτίδου, μητέρα δύο μικρών 
παιδιών, 3 και 1 έτους, ξεκαθαρίζει: «Αν 
ξεκινούσα σήμερα, που υπάρχουν έστω και 
κάποιες θέσεις εργασίας, λογικά το πρώτο 
βήμα θα ήταν να αναζητήσω κάποια θέση 
εργασίας και να μην κάνω κάτι εγώ. Όμως, θα 

ξανάκανα την ίδια απόπειρα. Είναι πιο 
δημιουργικό για έναν άνθρωπο». 

Η αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος 
έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πορεία της 
επιχείρησης της κυρίας Σωτίδου, η οποία 
μας λέει χαρακτηριστικά: «Λειτουργούμε 
σαν ένα μικρό ΚΕΠ. Εκτός από τις 
φορολογικές δηλώσεις που είχαμε παλιά, 
σήμερα υποβάλλουμε αιτήσεις και για 
διάφορα επιδόματα, όπως θέρμανσης, 
κοινωνικό μέρισμα κ.λπ. Λειτουργούμε ως 
οικονομικοί σύμβουλοι τόσο για τους 
ιδιώτες όσο και για τις επιχειρήσεις». Το 
λογιστικό επάγγελμα είναι ένα από τα λίγα 
που ανθεί εν μέσω οικονομικής κρίσης, 
καθώς η αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς 
έχει οδηγήσει αρκετούς επαγγελματίες 
-μεταξύ αυτών και τους αγρότες- στα 
λογιστικά γραφεία. 

Σε μια περιοχή κυρίως αγροτική, όπως η 
Νιγρίτα, «πελάτες μας, ένα μεγάλο κομμάτι, 
είναι αγρότες. Οι υπόλοιποι είναι ελευθέρια 
επαγγέλματα και επιχειρήσεις». 

Στην επιχείρησή της, η κυρία Σωτίδου 
απασχολεί μία επιστήμονα. Πρόσφατα 
εγκρίθηκε και επιδότηση από το ΕΣΠΑ, που 
αφορά στο πρόγραμμα για το επιστημονικό 
προσωπικό. 

Σωτίδου Αικατερίνη, 30 ετών 
Μια οικονομική σύμβουλος για τους αγρότες
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Αδαμάκη Μαρία, 40 ετών 
Συνδέοντας την ιστορία με  
τη γαστρονομική παράδοση

Σωτίδου Αικατερίνη, 30 ετών 
Μια οικονομική σύμβουλος για τους αγρότες

ΤΟ ΜΙΝΩΙΚΟ ΚΟΣΜΗΜΑ έρχεται και δένει με 
τα μοναδικά προϊόντα της ελληνικής γης, της 
Minoan Spora. Η έμπνευση ανήκει στην 
Κρητικιά επιχειρηματία Μαρία Αδαμάκη, η 
οποία έδεσε με μοναδικό τρόπο την ιστορία της 
Κρήτης με τους γαστρονομικούς θησαυρούς 
της. Μια έμπνευση για την οποία βραβεύθηκε 
με το πρώτο βραβείο στα German Design 
Awards 2018.

Οι σπουδές της σε οικονομικά και εμπόριο 
στο Μπάρι της Ιταλίας, όπου έκανε και τα πρώτα 
της επαγγελματικά βήματα σε άλλο τομέα, δεν 
την κράτησαν στη γείτονα χώρα. «Ζώντας στο 
Μπάρι, η εταιρεία στην οποία εργαζόμουν 
μεταφέρθηκε σε άλλη πόλη και πήρα καλύτερη 
θέση. Τότε όμως ένιωσα ότι δεν θα γύριζα ποτέ 
στην Ελλάδα. Κι αυτό με συγκλόνισε γιατί 
εξαρχής είχα σκοπό να επιστρέψω στην 
πατρίδα μου, για να ακολουθήσω το όραμά 
μου. Για το λόγο αυτό άλλωστε μάζευα και 
χρήματα, ώστε να έχω ίδια κεφάλαια». Η κυρία 
Αδαμάκη, σήμερα μητέρα ενός πεντάχρονου 
αγοριού, παίρνει το μεγάλο ρίσκο και 
επιστρέφει το 2012 εν μέσω οικονομικής κρίσης. 
«Ζώντας στο εξωτερικό κατάλαβα πόσο 
σημαντικό είναι αυτό που έχουμε και ακόμα 
πόσο πίσω είμαστε ως χώρα στο κομμάτι του 
μάρκετινγκ».  Το Minoan Spora «ήταν κάτι που 
το δούλεψα στο μυαλό μου. Ξεκίνησα ξέροντας 
τι θέλω να κάνω. Είχα την ιδέα και το όραμα. 
Απευθύνθηκα σε γραφιστικό γραφείο και 
φτιάξαμε τα εικαστικά». 

Και η περιπέτεια ξεκίνησε. «Τυποποίησα τα 
προϊόντα, τα έβαλα σε μια μεγάλη θήκη και 
άρχισα να πηγαίνω σε φίλους και γνωστούς, σε 
καταστήματα και ξενοδοχεία, για να τα 
παρουσιάζω. Κάπως έτσι βρέθηκαν στα ράφια 
καταστημάτων και ξενοδοχείων». Ο δρόμος 
άνοιξε.  Σήμερα εξάγει τα προϊόντα της σε 
Γερμανία και Γαλλία. Ελαιόλαδο από 
επιλεγμένους ελαιώνες της κρητικής γης, μέλι, 
θαλασσινό αλάτι από τις αλυκές, ελιές, μείγματα 
από κρητικά βότανα και μυρωδικά, 
αφεψήματα, πάστες και πατέ. Από το νέο έτος 
το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής και 
τυποποίησης των προϊόντων περνάει 
εξολοκλήρου στα χέρια της Minoan Spora σε 
δικούς της χώρους πιστοποιημένους και άριστα 
διαμορφωμένους, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 
ποιότητα των προϊόντων της. 
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Η πράσινη ανάπτυξη έρχεται 
στο προσκήνιο, με τις 
τράπεζες να αναλαμβάνουν 
σημαντικό ρόλο 
χρησιμοποιώντας τη δύναμη 

των αγορών κεφαλαίου και των επενδύσεων 
στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles 
for Responsible Banking) τέθηκαν σε 
παγκόσμια δημόσια διαβούλευση, σε 
πρόσφατη συνάντηση στο Παρίσι στο 
πλαίσιο του Προγράμματος των Ηνωμένων 
Εθνών για το Περιβάλλον (United Nations 
Environment Programme Finance Initiative - 
UNEP FI) και 28 τραπεζών από όλο τον κόσμο. 
Οι Τράπεζες αυτές, που αντιπροσωπεύουν 
πάνω από $17 τρισ. δολάρια σε στοιχεία 
ενεργητικού, πρωτοστατούν στην 
επεξεργασία και την εφαρμογή των Αρχών, 
που θα καθορίσουν το ρόλο και τις ευθύνες 
του τραπεζικού τομέα στη διαμόρφωση ενός 
βιώσιμου μέλλοντος. Οι Αρχές θέτουν τους 
παγκόσμιους όρους στην αειφόρο τραπεζική 
και θα διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες 
δημιουργούν αξία τόσο για τους μετόχους 
όσο και για την κοινωνία. Παρέχουν το πρώτο 
παγκόσμιο πλαίσιο για την ενσωμάτωση της 
αειφορίας σε όλους τους επιχειρηματικούς 
τομείς της τράπεζας, από τη στρατηγική 
χαρτοφυλακίου έως και τις συναλλαγές. 
Αρχές που επικεντρώνονται στην υγεία, την 
ευημερία, την αξιοπρεπή εργασία, τη δράση 
για το κλίμα.

Ο Satya Tripathi, Assistant Secretary-
General των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε: «Ο 
τραπεζικός κλάδος παγκοσμίως αντιμετωπίζει 
την πρόκληση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είμαι 
αισιόδοξος ότι θα δούμε αλλαγή πορείας των 
επιχειρησιακών πρακτικών, τέτοια που να 
ενισχύει το γεγονός ότι το πράσινο και 
κοινωνικά υπεύθυνο επιχειρείν είναι το 
καλύτερο επιχειρείν». 

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη ελληνική 
τράπεζα που συμμετέχει ενεργά, μαζί με 
άλλες 27 τράπεζες άλλων χωρών, στη 
διαμόρφωση των παγκόσμιων Αρχών 
Υπεύθυνης Τραπεζικής. Στη διεθνή 
συνάντηση του Παρισιού παραβρέθηκε ο 
Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χρήστος 
Μεγάλου, ο οποίος δήλωσε: «Υποστηρίζουμε 
τις παγκόσμιες Αρχές για την Υπεύθυνη 
Τραπεζική διότι θεωρούμε ότι οι υπεύθυνες 
σχέσεις με τους πελάτες μας, τους μετόχους, 
τους εργαζομένους και την κοινωνία εν γένει, 

μας προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
στη δημιουργία εμπιστοσύνης, στην 
υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και στην 
επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.  
Οι Αρχές συνάδουν με τις Αξίες  
της Τράπεζας Πειραιώς και ενδυναμώνουν την 
κουλτούρα του Οργανισμού μας που στηρίζεται 
στην Υπευθυνότητα, την Αξιοκρατία και τη 
Διαφάνεια». 

Η βελτιστοποίηση της εταιρικής 
διακυβέρνησης, η ευθυγράμμιση των 
επιχειρηματικών στόχων με την κοινωνική 
πρόοδο, η υιοθέτηση άριστων εργασιακών 
πρακτικών, η προαγωγή του πολιτισμού και η 
προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν τα 
πεδία στόχευσης της Τράπεζας στο πλαίσιο 
της εταιρικής της υπευθυνότητας.  
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι πρωτοπόρος στην 
Ελλάδα και εναρμονισμένη με ευρωπαϊκές και 
διεθνείς στρατηγικές υποστηρίζοντας τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξή 
τους. Συμμετέχει και αξιολογείται για την 
επίδοσή της σε θέματα κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά και εταιρικής διακυβέρνησης, 
από διεθνείς δείκτες εταιρικής αειφορίας. 

Στη συνάντηση του Παρισιού, οι 28 
Τράπεζες δεσμεύτηκαν να ευθυγραμμίσουν 
τις εργασίες τους με τους στόχους της 
παγκόσμιας κοινότητας, όπως αυτοί 
εκφράζονται μέσα από τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable 

Η Τράπεζα Πειραιώς πρωτοπόρος στη διαμόρφωση 
κανόνων υπεύθυνης χρηματοδότησης

Development Goals - SDGs) και τη Συμφωνία 
του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Οι έξι 
Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, του UNEP FI, 
είναι:

Αρχή 1: Ευθυγράμμιση
«Θα ευθυγραμμίσουμε την εταιρική μας 
στρατηγική έτσι ώστε να συμβάλει στην 
κάλυψη των αναγκών των ατόμων και στους 
στόχους της κοινωνίας όπως αυτοί 
εκφράζονται στους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη (Ηνωμένα Έθνη), στη Συμφωνία 
του Παρισιού για το Κλίμα και στα σχετικά 
εθνικά και περιφερειακά θεσμικά πλαίσια».

Αρχή 2: Αντίκτυπος
«Θα αυξάνουμε συνεχώς τον θετικό 
αντίκτυπο μειώνοντας ταυτόχρονα τον 
αρνητικό, και θα διαχειριζόμαστε τους 
κινδύνους για τους ανθρώπους και το 
περιβάλλον από τις δραστηριότητες, τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες μας».

Αρχή 3: Πελάτες
«Θα εργαζόμαστε με υπευθυνότητα μαζί με 
τους πελάτες μας, ώστε να ενθαρρύνουμε τις 
αειφόρες πρακτικές και να υποστηρίζουμε τις 
οικονομικές δραστηριότητες, που 
δημιουργούν ευημερία για τη σημερινή και 
τις επόμενες γενεές».

Αρχή 4: Ενδιαφερόμενα μέρη
«Θα συμβουλεύουμε, θα ενθαρρύνουμε και 
θα συνεργαζόμαστε υπεύθυνα με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, για την επίτευξη των 
στόχων της κοινωνίας».

Αρχή 5: Διακυβέρνηση και θέσπιση 
στόχων 
«Θα υλοποιήσουμε στην πράξη τη δέσμευσή 
μας στις Αρχές αυτές μέσα από την 
αποτελεσματική διακυβέρνηση και τη 
δημιουργία κουλτούρας Υπεύθυνης 
Τραπεζικής. Θα ανακοινώνουμε τους 
στόχους που σχετίζονται με τις 
σημαντικότερες θετικές επιπτώσεις από τις 
δραστηριότητές μας».

Αρχή 6: Διαφάνεια και Λογοδοσία 
«Θα επανεξετάζουμε σε περιοδική βάση την 
ενσωμάτωση των Αρχών και θα 
ενημερώνουμε για τις θετικές και αρνητικές 
επιπτώσεις από τις δραστηριότητές μας, 
καθώς και για το βαθμό συνεισφοράς μας 
στην επίτευξη των στόχων της κοινωνίας».

Η Τράπεζα 
Πειραιώς είναι η 
μόνη ελληνική 
τράπεζα που 
συμμετέχει 
ενεργά, μαζί με 
άλλες 27 
τράπεζες άλλων 
χωρών, στη 
διαμόρφωση 
των παγκόσμιων 
Αρχών 
Υπεύθυνης 
Τραπεζικής
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5o Πανελλήνιο Συνέδριο για την 
Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας, 
Ηράκλειο Κρήτης
Στο αύριο της Ευρωπαϊκής Γεωργίας μέσω 
της Ψηφιοποίησης εστίασε το 5o 
Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη 
της Ελληνικής Γεωργίας της  
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, το οποίο πραγματοποιήθηκε 
την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 στο Candia 
Maris Resort & Spa Crete στο Ηράκλειο 
Κρήτης. Η κατάμεστη αίθουσα επαλήθευσε το 
έντονο ενδιαφέρον του αγροτικού κόσμου να 
ενημερωθεί, να ακούσει και να μάθει το τι 
μέλλει γενέσθαι στο αυριανό ψηφιακό τοπίο 
του αγροτικού τομέα. Μέσα από τις εισηγήσεις 
που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο του 
Συνεδρίου, προσεγγίστηκαν οι στόχοι και τα 
μέτρα της ΚΑΠ μετά το 2020, που αφορούν 
στον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού 
γεωργικού τομέα, καθώς και οι αναγκαίες 
στρατηγικές επιλογές, που πρέπει να γίνουν σε 
επίπεδο εθνικής πολιτικής, προκειμένου ο 
εγχώριος πρωτογενής τομέας να γίνει πιο 
βιώσιμος και ανταγωνιστικός, αξιοποιώντας 
τη γνώση, την καινοτομία και την 
ψηφιοποίηση.

Ο Σύμβουλος Διοίκησης Εμπορικής και 
Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς 
και Πρόεδρος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ κ. 
Χριστόδουλος Αντωνιάδης, στο πλαίσιο του 
χαιρετισμού του, ανέφερε πως είναι κοινά 

αποδεκτό ότι η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έχει συμβάλει 
με την ιδιότητά της τα μέγιστα στον 
εξορθολογισμό της λειτουργίας του 
συστήματος όλων των εμπλεκομένων στις 
δηλώσεις ΟΣΔΕ. Όσον αφορά στο μέλλον της 
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ανέφερε πως μπορεί να 
κωδικοποιηθεί σε τρεις στρατηγικές επιλογές, 
που συνάδουν και με τρεις πυλώνες: 
τεχνολογικό, συνεταιριστικό και 
χρηματοπιστωτικό.  Με την επισήμανση ότι 
στην εισαγωγή της τεχνολογίας στον αγροτικό 
τομέα η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ υπήρξε πρωτοπόρος 
και θα συνεχίσει να υπηρετεί αυτή τη 
στρατηγική στη συνέχεια υπογράμμισε πως η 
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ θα στηρίξει τα συλλογικά 
σχήματα με την άμεση εμπλοκή της τόσο στη 
μείωση του κόστους παραγωγής (με έμφαση 

1o Agribusiness Forum, Σέρρες
Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στο  
1o Agribusiness Forum, που 
πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες. Ο Διευθυντής 
Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα της 
Τράπεζας Πειραιώς, κ. Ιωάννης Χανιωτάκης, 
στο πλαίσιο της ομιλίας του με θέμα  
«Η χρηματοδότηση του αγρο-διατροφικού 
τομέα στο πλαίσιο ενός έντονα 
μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος», αναφέρθηκε 
στις πολυδιάστατες παραγωγικές, τεχνολογικές, 
εμπορικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, 
εκπαιδευτικές και χρηματοδοτικές αλλαγές, που 
θα επηρεάσουν την επόμενη ημέρα του 
αγροτικού τομέα στην Ελλάδα. 

Προβλέποντας ότι η χρηματοδότηση του 
Αγροτικού Τομέα θα αναπροσαρμόζεται 
συνεχώς, αναζητώντας τρόπους, ώστε να 
λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά, είπε 

χαρακτηριστικά: «Η βραχυπρόθεσμη 
χρηματοδότηση του Αγροτικού Τομέα θα 
πρέπει να στηρίζεται περισσότερο στο 
συναλλακτικό κύκλωμα των εκμεταλλεύσεων 
και λιγότερο στις αγροτικές ενισχύσεις. Ο 
σχεδιασμός και η προσφορά του 
Προγράμματος Συμβολαιακής 
πραγματοποιήθηκε με το βλέμμα στο μέλλον 
και χαιρόμαστε, που υιοθετείται και από την 
υπόλοιπη τραπεζική αγορά». Ειδικά για τη 
χρηματοδότηση επενδύσεων, ο κ. 
Χανιωτάκης σημείωσε ότι: «Οι φορείς 
χρηματοδότησης θα αναζητούν ως βασική 
προϋπόθεση το συνδυασμό της ικανής 
διοίκησης και του σχεδίου, καθώς αυτός 
μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμες και 
αποτελεσματικές εκμεταλλεύσεις» και 
συμπλήρωσε: «Οι νέες τεχνολογίες και οι 
σύγχρονες μεθοδολογίες θα διευκολύνουν 

Δυναμικό παρών σε αγροτικές 
εκδηλώσεις και συνέδρια  
από την Τράπεζα Πειραιώς

και στο ενεργειακό κόστος) όσο και στη 
διάθεση των προϊόντων τους. Για τον τρίτο 
πυλώνα, τον χρηματοπιστωτικό, στον οποίο 
συναντάται η αγωνία της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με 
την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τη 
δέσμευση της Τράπεζας Πειραιώς για στήριξη 
του Αγροδιατροφικού Τομέα, τόνισε: «Ο 
Αγροδιατροφικός Τομέας αποτελεί ύψιστη 
προτεραιότητα για την Τράπεζα Πειραιώς, 
καθώς θεωρεί ότι είναι βασικός πυλώνας για 
την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. 
Πεποίθηση της Τράπεζας είναι ότι η ανάπτυξή 
του πρέπει να ακολουθήσει νέα σύγχρονα 
πρότυπα με έμφαση στην εξωστρέφεια και 
στον εξορθολογισμό όλης της αλυσίδας της 
παραγωγής και διακίνησης, από το χωράφι 
μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Προς αυτή την 
κατεύθυνση, η Τράπεζα λαμβάνει 
πρωτοβουλίες και σχεδιάζει πολιτικές με 
στόχο την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών 
της και πάντα με το βλέμμα στο μέλλον. 
Σημαντικότερη όλων, το Πρόγραμμα 
Συμβολαιακής Τραπεζικής, που σχεδιάστηκε 
και υλοποιείται ως ένα καινοτόμο μοντέλο για 
την αποτελεσματική λειτουργία και τη 
δημιουργία ισχυρών αλυσίδων αξίας στον 
αγροδιατροφικό τομέα». 

Καταλήγοντας, ο κ. Αντωνιάδης ανέφερε 
πως η Τράπεζα Πειραιώς είναι υπερήφανη, 
καθώς σε δύσκολα χρόνια περιορισμένης 
ρευστότητας, η προκαταβολή των 
επιδοτήσεων στους αγρότες ύψους 2,5 δισ. 
ευρώ ετησίως, διαμέσου δανεισμού του 
Δημοσίου, εξυπηρετείται απόλυτα και με 
συνέπεια. Και θα συνεχίσει καθώς, μετά από 
διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, η Τράπεζα 
Πειραιώς επελέγη και υπέγραψε τη σύμβαση 
συνεργασίας με το Ελληνικό Δημόσιο, για την 
εργασία αυτή του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα επόμενα 4 
χρόνια, έως το 2022.

την αυτόματη αξιολόγηση των αιτημάτων 
δανείων και την άμεση εκταμίευσή τους». 

Τέλος, ο Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών 
Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς 
εστιάζοντας στο αύριο του αγροτικού τομέα 
είπε χαρακτηριστικά: «Τα τραπεζικά 
ιδρύματα, που θα επιλέξουν να 
εξυπηρετήσουν τον Αγροτικό Τομέα, θα 
πρέπει να επενδύουν συνεχώς στη νέα 
τεχνογνωσία, που θα συνδυάζει τις βασικές 
αρχές συνδυασμένες με τα δεδομένα από 
την αποκωδικοποίηση των ραγδαίων 
αλλαγών στην αγροδιατροφική αλυσίδα» και 
κατέληξε: «Με τον τρόπο αυτό, στην  
Τράπεζα Πειραιώς πιστεύουμε ότι θα 
μπορέσουμε να συμβάλουμε ουσιαστικά 
στη στήριξη του τομέα, ώστε να μπορέσει 
τελικά να παραδοθεί στην επόμενη γενιά μια 
σκυτάλη με προοπτική».
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τα μεσοπρόθεσμα δάνεια, ώστε να 
ολοκληρωθεί ο κύκλος των χρηματοδοτικών 
απαιτήσεων και να ολοκληρωθούν οι 
επενδύσεις».

Αναφερόμενος στη φιλοσοφία της 
Τράπεζας Πειραιώς, επισήμανε ότι οι 
χρηματοδοτήσεις και τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία και όλες οι χρηματοδοτικές 
δυνατότητες, πέρα από αυτό καθεαυτό το 
στόχο της παροχής ρευστότητας, πρέπει να 

υπηρετούν και έναν άλλον πολύ μεγαλύτερο 
στόχο: «Να προσπαθούν μέσα από αυτές τις 
χρηματοδοτήσεις να αμβλύνονται οι 
διαρθρωτικές αδυναμίες της χώρας και του 
τομέα». Να υποβοηθά, δηλαδή, ο 
χρηματοδότης, μέσα από τον τρόπο που 
κάνει τη χρηματοδότηση, στο να επιλύονται 
ή να αμβλύνονται συγκεκριμένα 
διαρθρωτικά προβλήματα, τα οποία 
εξακολουθούν να είναι τα ίδια τις τελευταίες 

Η Τράπεζα Πειραιώς στο 5o Πανελλήνιο 
Συνέδριο για την Ανάπτυξη  
της Ελληνικής Γεωργίας

Η Συμβολαιακή 
Τραπεζική Αγρο-
εφοδίων -όπως 
τονίστηκε στο 
συνέδριο- δίνει 
χρηματοδότηση 
στο γεωπόνο, 
στον ενδιάμεσο 
δηλαδή της 
αλυσίδας των 
αγροεφοδίων, 
ώστε να είναι σε 
θέση, αν δεν έχει 
δικά του 
χρήματα ή δεν 
επιθυμεί να 
δώσει τα δικά 
του χρήματα, να 
έχει τη 
ρευστότητα που 
απαιτείται, ώστε 
να προμηθευτεί 
μετρητοίς από τη 
χονδρική 
αγροεφόδια

Σ τη θεματική ενότητα που 
έκλεισε τις εργασίες του 5ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου για την 
Ανάπτυξη της Ελληνικής 
Γεωργίας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, 

τα χρηματοδοτικά εργαλεία, συμμετείχε η 
Τράπεζα Πειραιώς με ομιλητή τον  
κ. Αλέξη Πολυτάκη, επικεφαλής Κέντρου 
Εργασιών Αγροτικού Τομέα.

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο κ. Πολυτάκης 
ανέφερε πως ο όρος χρηματοδοτικά 
εργαλεία είναι ιδιαίτερα ευρύς και συνέχισε 
τονίζοντας: «Τα χρηματοδοτικά εργαλεία 
υφίστανται σήμερα. Το κορυφαίο από όλα 
-και μάλιστα εθνικής εμβέλειας- είναι το ίδιο 
το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης». Το 
πρώτο και το μεγαλύτερο στοίχημα, όπως 
υπογράμμισε, που υπάρχει σήμερα στη 
χώρα μας, όσον αφορά στην ανάπτυξη της 
αγροτικής οικονομίας, είναι η επαρκής 
χρηματοδότηση του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε αυτό να 
επιτελέσει το ρόλο για τον οποίο 
σχεδιάστηκε. Στο σημείο αυτό τόνισε πως, 
όσον αφορά στην επαρκή χρηματοδοτική 
στήριξη του ΠΑΑ, η Τράπεζα Πειραιώς έχει 
μια θέση απόλυτα σαφή: «Είναι δεσμευμένη 
στο ότι θα στηρίξει με όλες της τις δυνάμεις, 
ώστε το πρόγραμμα αυτό να επιτελέσει το 
σκοπό του, να φέρει, δηλαδή, πιο κοντά την 
ελληνική γεωργία και τον ελληνικό 
αγροδιατροφικό τομέα στην επόμενη μέρα 
με όρους βιωσιμότητας και ανταγωνισμού».

Με έμφαση είπε ότι:  
«Η Τράπεζα Πειραιώς θα στηρίξει με όλους 
τους διαθέσιμους μηχανισμούς που έχει 
και κάθε προϊοντική πρωτοβουλία που θα 
χρειαστεί να λάβει, με στόχο να 
λειτουργήσει το πρόγραμμα όσο το δυνατόν 
πιο απρόσκοπτα, είτε αυτό αφορά στη 
χρηματοδότηση παραγωγών για να 
υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια είτε 
αφορά στη χρηματοδότηση συνεργατικών 
σχημάτων για να υλοποιήσουν δράσεις που 
αφορούν από την ίδρυση και τη λειτουργία 
μέχρι και τον επενδυτικό τους σχεδιασμό» και 
τόνισε: «Αυτό θα γίνει με όλα τα μέσα, είτε 
παρέχοντας εγγυητικές επιστολές είτε 
παρέχοντας άμεση ρευστότητα με έναντι 
επιχορήγησης δάνεια είτε και αυτά καθεαυτά 
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Σημαντικές 
αναφορές έγιναν 
στις 
προσπάθειες της 
Τράπεζας 
Πειραιώς να 
φέρει σε επαφή 
χωρίς πολλά 
ενδιάμεσα 
στάδια τον 
παραγωγό με τις 
ξενοδοχειακές 
μονάδες. Με τη 
διαδικασία αυτή, 
μέσα από τη 
δράση του 
ξενοδοχείου 
υπάρχει η 
δυνατότητα 
απορρόφησης 
αγροτικών 
τελικών 
προϊόντων και 
αγροτικής 
πρώτης ύλης, 
που θα 
μετουσιώνονται 
σε παροχή 
υπηρεσιών από 
τα ξενοδοχεία 

Τραπεζικής. Ειδικότερα, η Συμβολαιακή 
Τραπεζική Αγρο-εφοδίων δίνει 
χρηματοδότηση στο γεωπόνο, στον 
ενδιάμεσο δηλαδή της αλυσίδας των 
αγροεφοδίων, ώστε να είναι σε θέση, αν δεν 
έχει δικά του χρήματα ή δεν επιθυμεί να 
δώσει τα δικά του χρήματα, να έχει τη 
ρευστότητα που απαιτείται, ώστε να 
προμηθευτεί μετρητοίς από τη χονδρική 
αγροεφόδια. Αυτομάτως δημιουργεί μια 
«σχεδόν» υποχρέωση στην εταιρεία να του 
πουλήσει με έκπτωση. Ταυτόχρονα ο 
παραγωγός έχει επίσης στη διάθεσή του ένα 
σύγχρονο χρηματοδοτικό εργαλείο, όπως 
είναι η Κάρτα Συμβολαιακής Τραπεζικής, 
αλλά και η Κάρτα του Αγρότη ή και τα 
υπόλοιπα χρηματοδοτικά μέσα που δίνει η 
Τράπεζα Πειραιώς, όπως είναι τα κεφάλαια 
κίνησης, και πληρώνει κι αυτός με τη σειρά 
του τοις μετρητοίς.

Τι επιτυγχάνεται με αυτό τον τρόπο; 
Ένα από τα στοιχεία του κόστους 
παραγωγής, που είναι το 
χρηματοοικονομικό, μειώνεται. Δεν 
επιλύεται πλήρως σαφώς, αλλά αμβλύνεται 
γιατί ταυτόχρονα ο αγρότης/κτηνοτρόφος 
θα πάρει μια έκπτωση, που θα είναι, υπό 
κανονικές συνθήκες λειτουργίας, το 
άθροισμα δύο εκπτώσεων. Της έκπτωσης 
που πήρε ο γεωπόνος από την εταιρεία και 
της έκπτωσης που ο γεωπόνος θα δώσει 
στον ίδιο. Άρα αυτομάτως ένας παράγοντας 
από τους πολλούς παράγοντες κόστους, 
μέσα από μία απλή χρηματοδοτική 
διαδικασία, μπορεί να αμβλυνθεί. Ας 
αναφερθούμε σε ένα δεύτερο διαρθρωτικό 
πρόβλημα: η ατελής εφοδιαστική 
αλυσίδα, που σημαίνει προβληματική 
εμπορία αγροτικών προϊόντων, δυσκολία 
ανάδειξης τοπικών προϊόντων, αδυναμία να 
προστεθεί στην αμοιβή του παραγωγού ένα 
μέρος από την προστιθέμενη αξία των 
αγροτικών προϊόντων.

Όλες αυτές οι αδυναμίες μπορούν να 
αντιμετωπιστούν με ένα πρόγραμμα;
Ενδεχομένως όχι στο 100%, αλλά μπορεί ένα 
πρόγραμμα χρηματοδοτικό να βοηθήσει 
στην αντιμετώπισή τους. Πιο συγκεκριμένα, 
η Τράπεζα Πειραιώς έχει κάνει μία 
προσπάθεια να φέρει σε επαφή χωρίς 
πολλά ενδιάμεσα στάδια τον παραγωγό με 
τις ξενοδοχειακές μονάδες. Με τη 
διαδικασία αυτή, μέσα από τη δράση του 
ξενοδοχείου υπάρχει η δυνατότητα 
απορρόφησης αγροτικών τελικών 
προϊόντων και αγροτικής πρώτης ύλης, που 
θα μετουσιώνονται σε παροχή υπηρεσιών 
από τα ξενοδοχεία. Αυτομάτως, και σε αυτή 
την περίπτωση, δημιουργείται μία 
γεφύρωση σε μία δύσκολη διασύνδεση από 

ό,τι φαίνεται, μεταξύ αγρότη και τελικού 
καταναλωτή. Ένα γεφυράκι που δεν 
υπήρχε. Δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο 
προστιθέμενη αξία, που μπορεί να την 
καρπωθεί, έστω και σε ένα βαθμό 
παραπάνω από σήμερα, ο ίδιος ο 
παραγωγός, συνεπεία του ότι δεν υπάρχουν 
πολλά ενδιάμεσα στάδια.

Ο κ. Πολυτάκης έκλεισε τη συζήτηση με 
μια αναφορά σε ένα χρηματοδοτικό 
εργαλείο, που αποτυπώνει απόλυτα και την 
εταιρική και κοινωνική διάσταση, που 
έχει ευθύνη μια Τράπεζα με τη θέση και το 
μερίδιο αγοράς που έχει  
η Τράπεζα Πειραιώς στην αγροτική 
οικονομία.

Η λύση της 
μικροχρηματοδότησης
Για πολύ καιρό μας απασχόλησε η αδυναμία 
χιλιάδων ανθρώπων, ειδικά μικρών 
παραγωγών, να πιστέψουν κυρίως ότι 
μπορούν να απευθύνονται στο τραπεζικό 
σύστημα και ότι μπορούν να απευθύνονται 
στην Τράπεζα Πειραιώς για να λάβουν μια 
μικρή χρηματοδότηση. Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα είναι πως η επαρχία έχει 
ερημώσει από νέους ανθρώπους.

Γιατί ερήμωσε από νέους ανθρώπους η 
επαρχία;
Γιατί, προφανώς, δεν βλέπουν καμία 
προοπτική εισοδηματική για να μείνουν 
στον τόπο τους. Είναι σημαντικό ένας μικρός 
παραγωγός, όσο μικρός κι αν είναι, με τη 
μικρή του δύναμη, με τη μικρή του 
επιδότηση, να μπορεί να απευθυνθεί στην 
Τράπεζα Πειραιώς και να μπορεί να τύχει 
χρηματοδότησης, παρότι κατά τεκμήριο δεν 
μπορεί να προσφέρει γενναίες εξασφαλίσεις. 
Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, δημιουργήθηκε 
ένα χρηματοδοτικό εργαλείο εισόδου 
ουσιαστικά στο τραπεζικό σύστημα. Κι αυτό 
είναι η μικροχρηματοδότηση. 

Και θα αναρωτηθεί κανείς, αυτό θα σώσει 
τον παραγωγό;
Όχι, θα του δώσει όμως την πρώτη ελπίδα, 
όπως ανέφερε ο κ. Πολυτάκης, για να μη 
φύγει από το χωριό του, για να μπορέσει να 
σταθεί εκεί και να δει λίγο πιο αισιόδοξα την 
επόμενη μέρα και αυτό είναι το στοίχημα. 

Κλείνοντας ανέφερε πως αυτό ήταν ένα 
παράδειγμα όχι για το τι δεν έχει γίνει, αλλά 
το τι μπορεί να γίνει και να δώσουμε ένα 
μήνυμα, με βάση τον τρόπο που η Τράπεζα 
Πειραιώς σκέφτεται, ότι για τις σύγχρονες 
χρηματοδοτικές απαιτήσεις, μπορούν να 
υπάρχουν και σύγχρονες χρηματοδοτικές 
απαντήσεις.

Και στην Τράπεζα Πειραιώς υπάρχουν!

δεκαετίες. Άρα σήμερα μία τράπεζα, ένα 
χρηματοδοτικό εργαλείο ή όποιος φορέας 
αποφασίσει να χρηματοδοτήσει, επί της 
ουσίας θα χρηματοδοτήσει αυτά τα 
προβλήματα. Κι όπως ανέφερε 
χαρακτηριστικά: «Στοιχειώδες χρέος αυτού 
που χρηματοδοτεί, αφού τα προβλήματα 
παραμένουν σχεδόν μισό αιώνα άλυτα, στην 
Τράπεζα Πειραιώς πιστεύουμε ότι είναι οι 
χρηματοδοτήσεις να βοηθήσουν 
τουλάχιστον προς την επίλυση και τέτοιων 
προβλημάτων. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν το 
πιστεύει απλώς, το κάνει και πράξη».

Μπορεί, θα διερωτηθεί κάποιος, μία απλή 
τραπεζική χρηματοδότηση να βοηθήσει 
έναν παραγωγό να μειώσει το κόστος 
παραγωγής;
Βεβαίως και μπορεί αν είναι στοχευμένη και 
στα μέτρα της πραγματικής ανάγκης του 
παραγωγού. Αυτό υλοποιείται με το 
Πρόγραμμα Συμβολαιακής 
Αγροεφοδίων, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα 
το οποίο αποτελεί μία ενότητα από το 
ευρύτερο Πρόγραμμα Συμβολαιακής 
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Τ ο 2015, οι ηγέτες του κόσμου 
που συμμετέχουν στον 
Οργανισμό Ηνωμένων 
Εθνών (ΟΗΕ) ενέκριναν την 
Ατζέντα για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη του 2030, 
συμπεριλαμβανομένων των 17 στόχων 
και των 169 συγκεκριμένων επιμέρους 
στόχων. Αυτοί οι στόχοι καλύπτουν 
θέματα όπως η αντιμετώπιση της 
φτώχειας και των ανισοτήτων, η κλιματική 
αλλαγή, η πρόσβαση σε καθαρό νερό και 
η ποιότητα του περιβάλλοντος, η 
διακυβέρνηση, η διαφάνεια και η 
καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά και 
θέματα όπως η βιομηχανία, η καινοτομία 
και η υποδομή, η υπεύθυνη κατανάλωση 
και η παραγωγή. 

 Η σημασία των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης ενισχύθηκε σημαντικά με τη 
Συμφωνία του Παρισιού, το 2015, η 
οποία σχετίζεται με την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και έχει ήδη τεθεί σε 
ισχύ. H υλοποίηση και η εφαρμογή των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης θεωρείται 
κορυφαία παγκόσμια προτεραιότητα. Οι 
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης ισχύουν 
για όλες τις χώρες και ορίζουν τις 
προτεραιότητες για τις κυβερνήσεις. Οι 
δημογραφικές και κοινωνικές μεταβολές, 
οι μεταβολές της παγκόσμιας 
οικονομικής ισχύος, η αστικοποίηση, η 
κλιματική αλλαγή, η έλλειψη πόρων, οι 
ανισότητες και οι τεχνολογικές 
ανακαλύψεις απαιτούν μια συλλογική και 
διεθνή ανταπόκριση. 

Η αντιμετώπιση αυτών των 
προκλήσεων γίνεται με έμφαση στην 
καλή ανάπτυξη που προσφέρει 
κοινωνική και περιβαλλοντική αξία, 
καθώς και βέλτιστο οικονομικό όφελος 
(σε αντίθεση με τη βραχυπρόθεσμη 
ανάπτυξη προς όφελος των λίγων). 

Ανεξάρτητα από τον κλάδο και 
ανεξάρτητα από το μέγεθος της κάθε 
επιχείρησης, όλοι μπορούν να 
συνεισφέρουν στην επίτευξη των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τα 

Η συμβολή του αγροτικού 
τομέα στην Ατζέντα 2030  
και στους Στόχους  
Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης

Σύνδεση στόχων με τον  
αγρο-διατροφικό τομέα

 Μηδενική φτώχεια Το 80% των φτωχών στον κόσμο ζουν σε αγροτικές περιοχές
Μηδενική πείνα Ο αγροτικός τομέας παράγει τρόφιμα για όλους
Καλή υγεία και ευημερία Η καλή υγεία ξεκινά από τη διατροφή
Ποιοτική Εκπαίδευση Η διατροφή είναι κρίσιμη για τη μάθηση 
Ισότητα των φύλων Οι γυναίκες αγρότες παράγουν περίπου το 50% των τροφίμων παγκοσμίως, 

έχουν όμως μικρότερη πρόσβαση σε αγροτική γη 
Καθαρό νερό και 
αποχέτευση

Η βιώσιμη γεωργία μπορεί να αντιμετωπίσει την αυξημένη πίεση για κατανά-
λωση νερού

Οικονομικά προσιτή και κα-
θαρή ενέργεια

Τα σύγχρονα συστήματα διατροφής εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυ-
κτά καύσιμα 

Αξιοπρεπής εργασία και οι-
κονομική ανάπτυξη

Η αγροτική ανάπτυξη μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση της πρόκλησης της 
απασχόλησης

Βιομηχανία, καινοτομία & 
υποδομές

Η γεωργία αποτελεί το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ στις αναπτυσσόμενες χώρες

Λιγότερες ανισότητες Μεταρρυθμίσεις στην αγορά γης μπορούν να προσφέρουν πρόσβαση σε 
αγροτική γη

Βιώσιμες πόλεις και 
κοινότητες

Οι επενδύσεις στις αγροτικές περιοχές μπορούν να ανατρέψουν την 
αστικοποίηση

Υπεύθυνη κατανάλωση και 
παραγωγή

Η σπατάλη και η απώλεια τροφίμων φτάνει στο 1/3 της συνολικής παραγωγής 
τους

Δράση για το κλίμα Ο αγροτικός τομέας είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής

Ζωή στο νερό Τα ψάρια προσφέρουν σε 3 δισ. ανθρώπους το 20% της απαραίτητης καθημε-
ρινής πρόσβασης σε πρωτεΐνη

Ζωή στη στεριά Στα δάση βρίσκεται το 80% της παγκόσμιας βιοποικιλότητας
Ειρήνη, δικαιοσύνη & ισχυ-
ροί θεσμοί

Η εξάλειψη της πείνας θα συμβάλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα

Συνεργασία για τους 
στόχους

Η συνεργασία θα ενισχύσει τις φωνές για τη μείωση της πείνας

Ηνωμένα Έθνη ζητούν από τις 
επιχειρήσεις κάθε κλάδου να αναπτύξουν 
επιχειρηματική δραστηριότητα 
υπεύθυνα και να επιδιώξουν ευκαιρίες 
για την επίλυση κοινωνικών προκλήσεων 
μέσω της επιχειρηματικής καινοτομίας 
και της συνεργασίας.

Ο αγροτικός τομέας μπορεί να 
επηρεάσει την επίτευξη των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης;
Ο αγροτικός τομέας μπορεί να συμβάλει 
περισσότερο στην επίτευξη των στόχων 
της Ατζέντας 2030, καθώς σύμφωνα με 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων & 
Γεωργίας:

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

Νικόλαος 
Δεδούσης

Στέλεχος Αγροτικής 
Τραπεζικής,  
Τράπεζα Πειραιώς
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Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει ενεργά, 
μαζί με άλλες 25 τράπεζες, από τις 
μεγαλύτερες διεθνώς, στη διαμόρφωση του 
νέου επιχειρηματικού μοντέλου, ώστε ο 
τραπεζικός τομέας να ευθυγραμμιστεί με τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών (SDGs) και τη Συμφωνία του Παρισιού 
για την κλιματική αλλαγή.  Είναι δεδομένο πως 
ο τραπεζικός τομέας θα διαδραματίσει 
ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη των 
φιλόδοξων επιδιώξεων που θέτουν οι Στόχοι 
Βιώσιμης Ανάπτυξης για ένα καλύτερο μέλλον 
για όλο τον κόσμο, καθώς τα 2/3 της 
παγκόσμιας χρηματοδότησης προέρχονται 
από τις τράπεζες. Την ίδια στιγμή, ο αγροτικός 
τομέας παίζει καθοριστικό ρόλο στην 
επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. 
Ειδικότερα, η βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων μπορεί να συμβάλει στην 
κάλυψη της ζήτησης για τρόφιμα, ενώ ο 
εκσυγχρονισμός των αρδευτικών 
συστημάτων και η ενθάρρυνση της 
επέκτασης της γεωργίας ακριβείας μπορούν 
να ενισχύσουν το στόχο για μείωση της 
σπατάλης νερού, μιας και μέχρι το 2030 η 
παγκόσμια ζήτηση νερού θα έχει 
διπλασιαστεί. Παράλληλα, η αξιοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις ίδιες τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και η αυξημένη 
πιθανότητα να καλλιεργηθούν περισσότερες 
εκτάσεις για την παραγωγή βιοκαυσίμων θα 
ευνοήσουν τη μετάβαση σε μια οικονομία με 
καθαρή ενέργεια ενώ η εστίαση στη γεωργική 
εκπαίδευση θα βοηθήσει τους αγρότες να 
έχουν πρόσβαση στις δεξιότητες και τις 
γνώσεις που χρειάζονται. Επιπρόσθετα, είναι 
κοινός τόπος πως η γεωργία στις αγροτικές 
περιοχές αποτελεί κινητήρια δύναμη τόσο για 
τη διασφάλιση της απασχόλησης όσο και της 
οικονομικής ανάπτυξης. Η Τράπεζα Πειραιώς  
αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του αγροτικού 
τομέα, ο οποίος οφείλει, τόσο σήμερα όσο και 
αύριο, να είναι βιώσιμος και να προσφέρει 
κοινωνική και περιβαλλοντική αξία και 
βέλτιστο οικονομικό όφελος.  Η Τράπεζα 
Πειραιώς βλέπει ήδη προς το «αύριο» και 
επιδιώκει, μέσα από μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση, να υποστηρίζει έμπρακτα τον 
πρωτογενή τομέα της οικονομίας και τον 
αγροτικό κόσμο της χώρας. Για καθεμία από 
τις παραπάνω προκλήσεις αναλαμβάνει 
δράσεις και πρωτοβουλίες με στόχο να 
εξασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις σε 
παραγωγούς και επιχειρήσεις, έτσι ώστε με τη 
σειρά της να συμβάλλει στην αναπτυξιακή 
πορεία του αγροτικού τομέα. Κεντρικό της 
στόχο αποτελεί η συνεχής βελτίωση και 
αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών 
που προσφέρει στον αγροτικό κόσμο σε 
συνδυασμό με το υψηλότερο επίπεδο 
εξυπηρέτησης.
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Π εριμένοντας το 2019, και 
ανασκοπώντας τη δεκαετία 
της κρίσης, λίγοι θα 
διαφωνούσαν ότι ο 
αγροδιατροφικός τομέας 

στο σύνολό του αποδείχθηκε ένας από τους 
πιο ανθεκτικούς πυλώνες της ελληνικής 
οικονομίας. Μια πιο προσεκτική ματιά, 
βέβαια, δείχνει ότι η ανθεκτικότητα αυτή δεν 
είναι από μόνη της αρκετή για να 
ξεπεραστούν οι πολλές δομικές αδυναμίες και 
ούτε εγγυάται την επιτυχία του κλάδου 
απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις. Η 
πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ, για παράδειγμα, 
δείχνει σταθερά σημεία κόπωσης της 
επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή τομέα, 
μετά την εκτίναξη του 2015. 

Προς ποια κατεύθυνση λοιπόν πρέπει να 
στρέψουν την προσπάθειά τους οι φορείς 
εκείνοι, όπως η Αμερικανική Γεωργική 
Σχολή, που στόχο έχουν τη στήριξη του 
αγροτικού τομέα με έμφαση και στους νέους 

Πώς η συνένωση 
δυνάμεων 
φορέων γνώσης 
και κοινωφελών 
ιδρυμάτων 
μπορεί  
να συμβάλει  
στη στήριξη  
του αγροτικού 
τομέα και των 
νέων αγροτών

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

Δρ Φίλιππος 
Παπαδόπουλος

Διευθυντής Γραφείου  
Διαχείρισης Στρατηγικών 
project, Αμερικανικής  
Γεωργικής Σχολής

αγρότες; Η απάντηση προκύπτει από 
συμπεράσματα πρόσφατων μελετών, 
σύμφωνα με τα οποία αν το τεχνολογικό 
επίπεδο της ελληνικής γεωργίας φτάσει στο 
μέσο ευρωπαϊκό όρο, με αντίστοιχη 
βελτίωση της εμπορικής ταυτότητας και 
δραστηριοποίηση συλλογικών σχημάτων, η 
προστιθέμενη αξία του κλάδου μπορεί να 
βελτιωθεί σημαντικά.

Έχουμε λοιπόν ένα -φιλόδοξο είναι η 
αλήθεια- οικονομικό στόχο και τρεις 
επιμέρους λειτουργικούς, η επίτευξη των 
οποίων αποτελεί προϋπόθεση. Αυτό που 
βέβαια πρέπει να προσέξουμε είναι ότι οι 
λειτουργικοί στόχοι δεν είναι στατικοί, ούτε η 
ευρωπαϊκή τεχνολογία, ούτε οι πρακτικές 
ανάπτυξης της εμπορικής ταυτότητας των 
ανταγωνιστών μας μένουν σταθερές. Ειδικά 
όσον αφορά την τεχνολογία, βρισκόμαστε 
στα πρόθυρα της ψηφιακής επανάστασης 
στη γεωργία που θα αλλάξει ριζικά τις 
σχέσεις τιμής, ποιότητας, ποσότητας και 

ιχνηλασιμότητας. 
Τι ενέργειες κάνει όμως η Αμερικανική 

Γεωργική Σχολή προς την παραπάνω 
κατεύθυνση; Η απάντηση είναι στρατηγικές 
συμμαχίες με φορείς γνώσης, αρχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης και φιλανθρωπικά ιδρύματα 
που συμμερίζονται τους στόχους της. 
Παρακάτω θα αναφερθούμε σε τρία 
παραδείγματα με αλφαβητική σειρά των 
ιδρυμάτων.

Το Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν 
Κωνσταντακόπουλου» είναι ένα 
κοινωφελές ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό 
ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε το 2011. Σκοπός 
του είναι να καταστήσει τη Μεσσηνία 
πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης, μέσα από 
την υποστήριξη και προώθηση σχετικών 
δράσεων. Το 2016, το Ίδρυμα δημιούργησε 
σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική 
Σχολή το Κέντρο Αγροδιατροφικής 
Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας (ΚΑΕΜ), 
με την υποστήριξη της Εταιρείας Ανάπτυξης 
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και Προόδου Πελοποννήσου και Ιονίων 
Νήσων (Ετ.Α.Π) και του Δήμου Καλαμάτας. 
Σκοπός του Κέντρου είναι η ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό 
τομέα. Οι υπηρεσίες κατάρτισης και 
συμβουλευτικής ίδρυσης νέας και 
ανάπτυξης υπάρχουσας επιχείρησης που 
προσφέρει στην τοπική κοινωνία το ΚΑΕΜ 
στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα 
εφαρμογής παραγωγικών διαδικασιών και 
υπηρεσιών, καθώς και στη μακροχρόνια 
εμπειρία της Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής. Πρόσφατα, το People’s Trust, η 
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με 
σημαντική παρουσία στο χώρο της 
μικροχρηματοδότησης νέων και 
υφιστάμενων επιχειρήσεων, δείχνοντας 
εμπιστοσύνη στη δουλειά της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής, στήριξε την 
επιχειρηματική προσπάθεια ωφελούμενης 
του ΚΑΕΜ στον κλάδο του γαστρονομικού 
τουρισμού. 

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ξεκίνησε τη 
λειτουργία του το 1972, οραματιζόμενο μια 
κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες 
και προοπτική για όλους. Αναγνωρίζοντας 
την κοινωνική και οικονομική σημασία του 
αγροδιατροφικού τομέα και στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Thought for Food», 
το Ίδρυμα συνεργάζεται με την 
Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Εθνικό 
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) σε ένα καινοτόμο 
πρόγραμμα που στοχεύει στην υποστήριξη 
παραγωγών, μικρών επιχειρήσεων και 
συνεργατικών σχημάτων που 
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή 
προϊόντων με αποδεδειγμένα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα. Κορυφαίο παράδειγμα της 
συνεργασίας των παραπάνω φορέων 
αποτελεί το πρόγραμμα ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ 
που υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά 
του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου 
ΤΑΡ, στο πλαίσιο των κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών επενδύσεων του TAP στις 
τρεις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας από 
όπου διέρχεται ο αγωγός. Εξαιρετικά 
σημαντική είναι επίσης η δωρεά της  
ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε. για τη δημιουργία και 
λειτουργία από την Αμερικανική Γεωργική 
Σχολή ενός δικτύου μετεωρολογικών 
σταθμών και αισθητήρων για την υποστήριξη 
καλλιεργειών και λειμώνων σε Βόρειο Ελλάδα 
και Πελοπόννησο. 

Τον Οκτώβριο του 2013, το  
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωσε την 
πρωτοβουλία Επανεκκίνηση και Ενίσχυση 
Νέων, με σκοπό τη συμβολή στη δημιουργία 
νέων ευκαιριών για τη νέα γενιά της Ελλάδας, 
η οποία έχει πληγεί έντονα από την ανεργία 
στη χώρα. Μέρος του παραπάνω αποτελεί 
το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για  
τη Νέα Γενιά» για τη δημιουργία ευκαιριών 
απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για 
τους νέους στον αγροδιατροφικό τομέα, υπό 
την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου 
Rutgers σε συνεργασία με την Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή και το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αξιοποιώντας τους 
πόρους της αποκλειστικής αυτής δωρεάς, η 
Αμερικανική Γεωργική Σχολή, εκτός από τις 
δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής 
στην πρωτογενή παραγωγή και τον 
εναλλακτικό τουρισμό που υλοποιεί στη 
Βόρειο Ελλάδα και τη Θεσσαλία, ξεκίνησε τη 
δημιουργία νέων γαλακτοκομικών 
προϊόντων και τη στήριξη μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων για την παραγωγή και 
προώθησή τους στις αγορές. Επιπρόσθετα, 
υποστήριξε τη δημιουργία νέων ομάδων 
παραγωγών επιτραπέζιου σταφυλιού και 
προχώρησε στην εγκατάσταση ψηφιακού 
δικτύου για την υποστήριξη της εξαγωγικής 
αυτής καλλιέργειας. Ο συνδυασμός 
επιτόπιας επιστημονικής υποστήριξης, 
ψηφιακής υποδομής και πιλοτικής 
εισαγωγής στην Ελλάδα τεχνολογιών αιχμής, 
όπως τα photonics, οδήγησε στην ανάδειξη 
του δικτύου σε κεντρικό επιδεικτικό αγρό 
της Ευρωπαϊκής Διαπεριφερειακής 
Συνεργασίας Γεωργίας Υψηλής Τεχνολογίας. 
Στην κατεύθυνση αυτή, σημαντικότατη 
υπήρξε η συμβολή της Περιφερειακής 
Αρχής Κεντρικής Μακεδονίας. 

Συνοψίζοντας, σε στενή συνεργασία με 
φιλανθρωπικούς οργανισμούς, φορείς 
γνώσης, την τοπική αυτοδιοίκηση και 
συλλογικά σχήματα της πραγματικής 
οικονομίας, το Γραφείο Διαχείρισης 
Στρατηγικών Προγραμμάτων της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής εφαρμόζει 
σταθερά τη μέθοδο της τετραπλής έλικας 
στην υπηρεσία της τεχνολογικής 
αναβάθμισης, της καθετοποίησης και της 
στήριξης της εμπορικής ταυτότητας της 
Ελληνικής Γεωργίας.

Αν το 
τεχνολογικό 
επίπεδο της 
ελληνικής 
γεωργίας φτάσει 
στο μέσο 
ευρωπαϊκό όρο, 
με αντίστοιχη 
βελτίωση της 
εμπορικής 
ταυτότητας και 
δραστη-
ριοποίηση 
συλλογικών 
σχημάτων, η 
προστιθέμενη 
αξία του κλάδου 
μπορεί να 
βελτιωθεί 
σημαντικά



Νέοι & 
Νεοεισερχόµενοι

Αγρότες

∆ίνουµε ζωή στα σχέδια των νέων αγροτών.
Σχεδιάστε το µέλλον σας και εµείς θα σας στηρίξουµε
µε τον ιδανικότερο τρόπο. 
Νέο δανειακό πρόγραµµα «Νέοι & Νεοεισερχόµενοι» µε χαµηλό 
κυµαινόµενο επιτόκιο, µε δυνατότητα επιλογής στη συχνότητα 
πληρωµής των δόσεων και µε διάρκεια αποπληρωµής έως και 15 έτη, 
ανάλογα µε το σκοπό του δανείου.

Μάθετε περισσότερα στα καταστήµατα της Τράπεζας Πειραιώς.

Τ. 18 2 18, www.piraeusbank.gr

Το προϊόν παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων.
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