
 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
                                                       Η  Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει  
                     τις Ομάδες και τις Οργανώσεις Παραγωγών του Αγροτικού Τομέα 
  
 
Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τον αγροτικό τομέα, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί και να γίνει πιο 
ανταγωνιστικός. Δημιουργεί και επιταχύνει τις συνθήκες, ώστε τα συνεργατικά σχήματα να έχουν ισχυρή 
διαπραγματευτική ικανότητα μέσα από την υιοθέτηση της σύγχρονης τεχνολογίας, την ορθολογική χρήση 
γεωργικών εισροών, τα επενδυτικά έργα στον τομέα της ενέργειας, την ορθολογική επιλογή εξοπλισμού, 
τη βέλτιστη χρήση του επενδυμένου κεφαλαίου και την πλήρη αξιοποίηση της ελληνικής καλλιεργήσιμης 
γης. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε ενεργά στο Ψηφιακό Εργαστήρι, που διοργάνωσε η GAIA 
Επιχειρείν (28.5.2021) με θέμα: «Οργανώσεις Παραγωγών: ένα ισχυρό εργαλείο βιωσιμότητας για τους 
παραγωγούς και τον πρωτογενή τομέα». 

Την έναρξη του Εργαστηρίου κήρυξε ο κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης, Σύμβουλος Διοίκησης της Τράπεζας 
Πειραιώς και Πρόεδρος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η συνεργασία μεταξύ του 
παραγωγικού κόσμου της χώρας αποτελεί «καταλύτη για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας 
και αναγκαία προϋπόθεση για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της». 

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ιωάννης Οικονόμου, ο οποίος 
τόνισε την υψηλή σημασία και προτεραιότητα υποστήριξης των συλλογικών σχημάτων μέσω του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), αλλά και άλλων εργαλείων και πόρων, ώστε να γίνουν οι 
παραγωγοί πιο εξωστρεφείς και ανταγωνιστικοί.  

Την ολιστική παρέμβαση του ηγετικού τραπεζικού φορέα στον πρωτογενή τομέα της χώρας, παρουσίασε ο 
Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς κ. Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου 
σημειώνοντας την έμφαση και προτεραιότητα, που δίνεται στην υποστήριξη των Οργανώσεων και Ομάδων 
παραγωγών τόσο κατά την ίδρυση τους όσο και για τη μετέπειτα πορεία τους, με γνώμονα την προοπτική 
βιώσιμης ανάπτυξής τους σε βάθος χρόνου. 

Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την οικονομική βιωσιμότητα και την 
εξωστρεφή ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού Κλάδου, επισήμανε ο κ. Γεώργιος Αβατάγγελος, Διευθυντής 
Κέντρων Επιχειρηματικότητας Αγροτικού Τομέα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Συνεταιρισμοί, Ομάδες & 
Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικές Συμπράξεις, Μεταποιητικές και Εμπορικές επιχειρήσεις  πρέπει να 
αναζητήσουν αποτελεσματικές και οικονομικά προσοδοφόρες συνέργειες σε ολόκληρη της αλυσίδα αξίας 
του Κλάδου». 



  

 
 
 

 

 

Ο κ. Σπύρος Μπέτας, Επικεφαλής του Κέντρου Αγροτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κεντρικής και 
Δυτικής Ελλάδας, παρουσίασε τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία της πανελλήνιας έρευνας, που διεξήγαγε 
η Τράπεζα Πειραιώς σε σχέση με τη λειτουργία, τις ανάγκες και τους προβληματισμούς ενός σημαντικού 
δείγματος Οργανώσεων Παραγωγών της χώρας, αναδεικνύοντας παράλληλα τις ανάγκες και τις 
δυνατότητές τους. 

Η στήριξη των Ομάδων και των Οργανώσεων Παραγωγών αποτελεί διαχρονικά κυρίαρχη δράση της 
Τράπεζας Πειραιώς, στο πλαίσιο των εμπορικών παρεμβάσεών της στα συνεργατικά σχήματα του 
Αγροτικού Τομέα. 
 
                                                                                          

                              Αθήνα, 2 Ιουνίου 2021 
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Οργανώσεις Παραγωγών (OΠ): 
Κατάσταση πραγμάτων στην Ελλάδα

Έλλη Τσιφόρου, Γενική Διευθύντρια GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Ψηφιακό Εργαστήριο, 28/05/2021
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Περιεχόμενα Εισήγησης 

Α΄ ΜΕΡΟΣ | Η στήριξη της ΚΑΠ στις ΟΠ

Β΄ ΜΕΡΟΣ | Κατάσταση Πραγμάτων στην Ελλάδα

• Θεσμικό πλαίσιο αναγνώρισης

• Αριθμός ΟΠ, Τομείς δραστηριοποίησης, Νομική μορφή

• Αξιοποίηση στήριξης ΚΑΠ (1ος & 2ος πυλώνας)

Γ’ ΜΕΡΟΣ | Συμπεράσματα/Ερωτήματα/Σκέψεις για το μέλλον
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Η διαχρονική στήριξη της ΚΑΠ στις ΟΠ 

1972
•Αναγνωρίζεται η σύσταση OΠ οπωροκηπευτικών. Τα μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς ορισμένους κανόνες 
ιδίως σε θέματα εμπορίας. Λαμβάνουν μεταβατική κοινοτική και εθνική στήριξη για τη σύσταση και λειτουργία τους καθώς και 
δυνατότητα παρέμβασης στην αγορά (αποσύρσεις σε περιόδους διαταραχής)

1996
•Οι ΟΠ οπωροκηπευτικών λαμβάνουν κοινοτική ενίσχυση ύψους 50 % του κόστους των μέτρων που λαμβάνουν στο πλαίσιο 

«επιχειρησιακών προγραμμάτων», τα οποία αποβλέπουν, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, στη 
μείωση του κόστους παραγωγής και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών πρακτικών

2002
•Στήριξη προγραμμάτων εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) με στόχο την βελτίωση της 
παραγωγής, της ποιότητας, της εμπορίας των προϊόντων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

2007
•Δυνατότητα αναγνώρισης ΟΠ σε οπωροκηπευτικά & ελαιόλαδο στην Ενιαία ΚΟΑ. Έμφαση ΟΠ οπωροκηπευτικών στην 
προστασία του περιβάλλοντος: ελάχιστο επίπεδο δαπανών για το περιβάλλον στα επιχειρησιακά προγράμματά. Υποχρέωση 
χάραξης εθνικής στρατηγικής για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα.

2013
•Διεύρυνση της δυνατότητας αναγνώρισης αλλά και της χρηματοδοτικής στήριξης ΟΠ σε όλους τους τομείς 
παραγωγής μέσω του 2ου Πυλώνα

2017
•Κανονισμός Οmnibus : παρέκκλιση από δίκαιο ανταγωνισμού για ΟΠ/ΕΟΠ υπό προϋποθέσεις, νέες δράσεις 
πρόληψης/διαχείρισης κρίσεων στα επιχειρησιακά προγράμματα οπωροκηπευτικών (ταμεία αλληλοβοήθειας) κ.α. 

2023
•Υπό μεταρρύθμιση ΚΑΠ : - 3%  του φακέλου του 1ου Πυλώνα μπορεί να αφιερωθεί στη χρηματοδότηση & ανάπτυξη 
τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων και σε άλλους τομείς πέραν των οπωροκηπευτικών. 

4
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Οι δραστηριότητες των Οργανώσεις Παραγωγών και των Ενώσεών τους

(συγκέντρωση της προσφοράς & διάθεση των προϊόντων των μελών τους στην 

αγορά)

«συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ που ορίζονται στο άρθρο 39 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς 

ενισχύουν τη θέση των γεωργών στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, της 

οποίας επίσης μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία» 

Αιτ. Σκέψη 52, Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2393 (Κανονισμός Omnibus)

Η λογική της στήριξης της ΚΑΠ σήμερα 



Διαμορφώνουμε το 
αύριο του Αγροτικού
Τομέα

Μεγέθη εφοδιαστικής αλυσίδας αγροτικών προϊόντων & 
τροφίμων στην Ελλάδα (2018)

Μεγέθη Μονάδα Αγροτικός
τομέας

Βιομηχανία 
τροφίμων, ποτών 
& καπνού

Χονδρικό
εμπόριο
προϊόντων

Λιανικό 
εμπόριο
προϊόντων

Υπηρεσίες
τροφίμων, 
ποτών

Απασχόληση (άτομα) 506.641 136.856 65.920 174.121 431.629

Προστιθέμενη αξία (εκατ. €) 6.576 3.650 1.389 1.975 692

Επιχειρήσεις (πλήθος) 684.950* 16.285 12.642 37.234 78.982

• Σημαντικό το μέγεθος της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, ποτών & καπνού της χώρας 
(1.315.167 απασχολούμενοι - 29% απασχόλησης, 14,3 δις ευρώ - 9% της ακαθάριστης 
προστιθέμενης αξίας)

• Ανισορροπία στην παραγωγική πλευρά: μεγάλος αριθμός/πολυτεμαχισμός
εκμεταλλεύσεων, αυξανόμενη συγκέντρωση μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης 
τροφίμων, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (Επιτροπή Ανταγωνισμού, Ενδιάμεση έκθεση 
στον κλάδο των supermarkets, 13.4.2020 : μ.ο. προθεσμίας εξόφλησης προμηθευτών  
κλάδου +30% πενταετία 2014-2018, μ.ο. 12 μεγαλύτερων επιχειρήσεων κλάδου 133 ημέρες)

Πηγή στοιχείων πίνακα: Eurostat, Employment and GVA by industry, Structural Business 
Statistics, March 2021

(*) Aρ. γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στοιχεία 2016
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Στήριξη της ΚΑΠ 

1ος Πυλώνας – Κανονισμός 1308/2013 Ενιαία ΚΟΑ

Θεσμική στήριξη 
• Πλαίσιο αναγνώρισης (προϋποθέσεις, δραστηριότητες, επιδιωκόμενοι 
σκοποί)

• Δυνατότητα παρεκκλίσεων από το δίκαιο του ανταγωνισμού (Αρ.152 1 (α), 
Αρ. 222 ή επέκτασης κανόνων σε άλλες επιχειρήσεις για περιορισμένη χρονική 
περίοδο (Αρ. 164)

• Συμβατικές διαπραγματεύσεις τιμής στον τομέα γάλακτος/γαλακτοκομικών 
προϊόντων (Αρ.149)

Χρηματοδοτική στήριξη 
• Επιχειρησιακά Προγράμματα Οπωροκηπευτικών (3-5 έτη)
• Προγράμματα στήριξης Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων (ΟΕΦ) (3 έτη)
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Στήριξη της ΚΑΠ 

2ος Πυλώνας – Κανονισμός 1305/2013 Αγροτική Ανάπτυξη 
(Άρθρο 27)

Χρηματοδοτική στήριξη για τη διευκόλυνση της σύστασης Ομάδων
Παραγωγών (Ομ.Π.) και Οργανώσεων Παραγωγούν (ΟΠ) σε όλους τους
τομείς (προσαρμογή στην αγορά, από κοινού διάθεση, κοινοί κανόνες
παραγωγής, προώθηση/επικοινωνία, καινοτομία κ.α.)

• Αναγνώριση βάση επιχειρηματικού σχεδίου σε Ομ.Π. και ΟΠ ΜΜΕ.
• Φθίνουσα κατ’ αποκοπή ενίσχυση σε 5 ετήσιες δόσεις από την ημερομηνία
αναγνώρισης (βάση αξίας της ετήσια διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής)



Διαμορφώνουμε το 
αύριο του Αγροτικού
Τομέα

Β’ ΜΕΡΟΣ
Κατάσταση πραγμάτων στην Ελλάδα
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Ομ.Π. ΟΠ ΕΟΠ

Νομική Μορφή

Aυτοτελείς νομικές 
οντότητες του 
συνεταιριστικού ή 
εμπορικού δικαίου ή 
σαφώς οριζόμενα μέρη 
αυτών ή νομικά πρόσωπα 
του αστικού δικαίου, με 
πλήρη δικαιοπρακτική 
ικανότητα.

Αυτοτελείς  νομικές  
οντότητες του  
συνεταιριστικού ή 
εμπορικού δικαίου ή 
σαφώς οριζόμενα μέρη 
αυτών

Αυτοτελείς  νομικές 
οντότητες του  
συνεταιριστικού ή 
εμπορικού δικαίου ή 
σαφώς οριζόμενα μέρη 
αυτών

Συγκρότηση 

Με πρωτοβουλία 
παραγωγών, φυσικών 
ή/και νομικών προσώπων, 
που ασκούν αγροτική 
δραστηριότητα, παράγουν 
ομοειδή προϊόντα & δεν 
είναι μέλη άλλης Ομ.Π. για 
το ίδιο προϊόν

Με πρωτοβουλία 
παραγωγών, φυσικών 
ή/και νομικών προσώπων, 
που ασκούν αγροτική 
δραστηριότητα, παράγουν 
ομοειδή προϊόντα και δεν 
είναι μέλη άλλης ΟΠ για το 
ίδιο προϊόν 

Με πρωτοβουλία 
αναγνωρισμένων ΟΠ

Σκοποί 
Κοινοτικό δίκαιο 
(Κανονισμός 1305/2013 
Αγροτικής Ανάπτυξης)

Κοινοτικό δίκαιο 
(Κανονισμός 1308/2013 
Ενιαία ΚΟΑ)

Κοινοτικό δίκαιο 
(Κανονισμός 1308/2013 
Ενιαία ΚΟΑ)

Θεσμικό πλαίσιο αναγνώρισης: 
νομική μορφή, συγκρότηση, σκοποί 
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Θεσμικό πλαίσιο αναγνώρισης: 
αριθμός μελών/εμπορευθείσα αξία

Ομ.Π. ΟΠ ΕΟΠ

Μέλη/Εμπορευθείσα
Αξία 

Τουλάχιστον 5 φυσικά 
ή/και νομικά 
πρόσωπα μέλη 
παραγωγοί

Κατ’ ελάχιστον 20 μέλη 
για όλους τους τομείς 
προϊόντων με ελάχιστη 
αξία εμπορευθείσας
παραγωγής 250.000€
Κατ’ ελάχιστον 10 μέλη 
για βιολογική 
παραγωγή, νησιωτικές 
(εκτός Κρήτης και 
Εύβοιας) και ορεινές 
περιοχές με ελάχιστη 
αξία εμπορευθείσας
παραγωγής 100.000€

Τουλάχιστον δύο (2) 
αναγνωρισμένες ΟΠ
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Θεσμικό πλαίσιο αναγνώρισης: 
υποχρεώσεις/δικαιολογητικά

Ομ.Π. ΟΠ ΕΟΠ

Υποχρεώσεις/
Δικαιολογητικά 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

•Κανόνες λειτουργίας & 
διαδικασία εφαρμογής 
τους

•Διακίνηση τουλάχιστον 
80% της παραγωγής των 
μελών μέσω της Ομ.Π. 
(όταν ασκεί εμπορική 
δραστηριότητα)

•Δημοκρατική Λειτουργία 
• 1 έτος ελάχιστη διάρκεια 
της συμμετοχής μελών

& 
•Διακριτή λογιστική ή/και 
διοικητική διαχείριση για 
Ομ.Π. μέρη νομικών 
οντοτήτων 
συνεταιριστικού ή 
εμπορικού δικαίου 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

•Κανόνες λειτουργίας & 
διαδικασία εφαρμογής 
τους

•Διακίνηση τουλάχιστον 
80% της παραγωγής των 
μελών μέσω της ΟΠ 
(όταν ασκεί εμπορική 
δραστηριότητα)

•Δημοκρατική Λειτουργία 
• 1 έτος ελάχιστη διάρκεια 
της συμμετοχής μελών 

&
•Διακριτή λογιστική ή/και 
διοικητική διαχείριση για 
Ομ.Π. μέρη νομικών 
οντοτήτων 
συνεταιριστικού ή 
εμπορικού δικαίου 

•Αναλυτική κατάσταση & 
αποφάσεις αναγνώρισης 
των ν.π. ΟΠ μελών του 
ν.π. που θέλει να 
αναγνωριστεί σαν ΕΟΠ

•Απόσπασμα πρακτικών 
του αρμοδίου για τη λήψη 
σχετικών αποφάσεων 
οργάνου του ν.π., από το 
οποίο προκύπτει η 
έγκριση σύστασης και 
λειτουργίας της Ε.Ο.Π..

• 1 έτος ελάχιστη διάρκεια 
της συμμετοχής μελών

•Διακριτή λογιστική ή/και 
διοικητική διαχείριση για 
ΕΟΠ μέρη νομικών 
οντοτήτων 
συνεταιριστικού ή 
εμπορικού δικαίου
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Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) & Ενώσεις Οργανώσεων 
Παραγωγών (ΕΟΠ) στην Ελλάδα (2019/2020)

Τομείς γεωργικής
δραστηριότητας

Πλήθος
(αριθμός)

Μέλη
(αριθμός)

Αγροτικών 
συνεταιρισμών

Άλλης νομικής 
μορφής

Πλήθος Μέλη Πλήθος Μέλη

Οπωροκηπευτικών 132 17.473 121 16.561 11 912

Ελαιόλαδου & ελιάς 86 11.960 79 11.293 7 667

Γάλακτος, 
γαλακτοκομικών 20 1.026 19 988 1 38

Βαμβακιού 4 186 4 186 0 0

Σιτηρών 2 319 2 319 0 0

Ρυζιού 2 49 2 49 0 0

Λοιποί τομείς 7 2.825 7 2.825 0 0

Σύνολο 253 33.838 234 32.221 19 1.617

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
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Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) στην Ελλάδα (2019/2020)

Τομείς γεωργικής
δραστηριότητας

Πλήθος
(αριθμός)

Μέλη
(αριθμός)

Αγροτικών 
συνεταιρισμών

Άλλης νομικής 
μορφής

Πλήθος Μέλη Πλήθος Μέλη

Σιτηρών 69 840 14 522 55 318

Οπωροκηπευτικών 43 995 32 875 11 120

Γάλακτος, 
γαλακτοκομικών 40 321 9 165 31 161

Ρυζιού 29 219 1 14 28 205

Βαμβακιού 29 510 9 308 20 202

Ελαιόλαδου και ελιάς 13 204 7 137 6 67

Λοιποί τομείς 67 934 21 586 46 348

Σύνολο 290 4.023 93 2.607 197 1.421

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
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Β’ ΜΕΡΟΣ
Αξιοποίηση στήριξης ΚΑΠ 

1ος Πυλώνας: Επιχειρησιακά προγράμματα & επιδόσεις 
ΟΠ του τομέα των οπωροκηπευτικών
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Ύψος δαπανών επιχειρησιακών προγραμμάτων ΟΠ 
οπωροκηπευτικών στην ΕΕ-28 (εκ. €, 2018)

Πηγή: Ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα 
οπωροκηπευτικά, 2018 (Iανουάριος 2021)
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Κατανομή δαπανών επιχειρησιακών προγραμμάτων Ελλάδας, Ιταλίας 
και Ισπανίας για τους κύριους στόχους που επιλέγουν οι ΟΠ 
οπωροκηπευτικών (εκ. €, 2018)

Πηγή: Ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα 
οπωροκηπευτικά, 2018 (Iανουάριος 2021)
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Μερίδια εμπορευθείσας αξίας ΟΠ οπωροκηπευτικών σε 
ορισμένες χώρες της ΕΕ (% 2016)

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων μελέτης Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Μάιος 2019
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Μεταβολή εμπορευθείσας αξίας ΟΠ οπωροκηπευτικών
στην ΕΕ – 27 (σύγκριση 2018/πενταετία 2013-17)

Πηγή: Ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα 
οπωροκηπευτικά, 2018 (Ιανουάριος 2021)

Χώρες Αξία 2018
(εκατ. €)

Μεταβολή (%)
2018/2013-17 Χώρες Αξία 2018

(εκατ. €)
Μεταβολή (%)
2018/2013-17

Ισπανία 9.714 + 29 Αυστρία 179 - 17

Ιταλία 7.379 + 11 Σουηδία 144 - 5

Γαλλία 3.335 + 10 Ουγγαρία 134 - 5

Ολλανδία 1.534 - 12 Τσεχία 95 + 15

Γερμανία 1.352 - 2 Φινλανδία 88 + 25

Βέλγιο 1.186 + 9 Σλοβακία 57 + 100

Πολωνία 799 + 50 Κύπρος 23 + 25

Πορτογαλία 376 - 5 Λετονία 20 - 7

Ελλάδα 237 - 23 Λοιπές 407

Σύνολο ΕΕ-27 27.059 +14
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Β’ ΜΕΡΟΣ
Αξιοποίηση στήριξης ΚΑΠ 

2ος Πυλώνας: Σχεδιασμός & υλοποίηση Μέτρου 9 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
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Σχεδιασμός μέτρου 
Δικαιούχοι
ΟΠ και Ομ.Π. (ΜΜΕ). Ελάχιστος αριθμός μελών για τις Ομ.Π. φυτικής παραγωγής είναι 10, για τις 
ομάδες ζωικής παραγωγής 5 και για τις ΟΠ όπως προβλέπεται στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο

Προτεραιότητα/μοριοδότηση στις Ομ.Π. & ΟΠ που αποτελούνται εξολοκλήρου ή εν μέρει από 
γεωργούς νεαρής ηλικίας, κτηνοτροφικού τομέα, σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, που 
συμμετέχουν σε γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις κ.α. 

Επιχειρηματικό σχέδιο
2 Ομάδες Στόχων : Ομάδα Α (εμπορία, παραγωγή) Ομάδα Β (προβολή & προώθηση, 
κατάρτιση/συνεργασία/συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.α.). Τουλάχιστον ένας στόχος από κάθε Ομάδα.
Σαφείς και μετρήσιμοι, με ελάχιστα όρια και περιγραφή των ενεργειών για την επίτευξη αυτών
(π.χ. τουλάχιστον 10% αύξηση του όγκου παραγωγής κατά μ.ο. για την πενταετία)
Διοικητικές κυρώσεις (μείωση χρηματοδότησης ή απένταξη) εάν υπάρχουν αποκλίσεις 
(20% - 25% αντίστοιχα)

Χρηματοδότηση 
• Αρχική δημόσια δαπάνη 25.000.000 €. 
• Ποσοστά στήριξης: σε 5 δόσεις (κατ΄ αποκοπή ενίσχυσης) υπολογίζεται ως ποσοστό επί της 

εμπορευθείσας αξίας και βαίνει φθίνουσα (10%,8%,6%,4%,2%). Η ετήσια στήριξη έως 100.000 €. 
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Ένταξη στο μέτρο/Πορεία υλοποίησης 

Πηγή: Στοιχεία GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

• Απόφαση ένταξης 2019: 190 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 38.609.232,57 ευρώ (154,44% 
της πρόσκλησης)

• 138 Ομ.Π. και 52 ΟΠ, οι περισσότερες έχουν ως υπερκείμενο νομικό πρόσωπο ΑΣ με την 
νομική μορφή της ΙΚΕ να ακολουθεί

• Έως 01/12/2020 έχουν καταβληθεί 10,52 εκατ. ευρώ για 1ο ή και 2ο έτος της πενταετίας (9η
Επιτροπή Παρακολούθησης ΠΑΑ)

• Μέχρι σήμερα έχουμε 19 περίπου απεντάξεις
Τομείς δραστηριοποίησης ΟΠ & Ομ.Π. Μέτρου 9 (βάση απόφασης ένταξης 2019)
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Γ’ ΜΕΡΟΣ
Συμπεράσματα, Ερωτήματα, Σκέψεις 

για το μέλλον 
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• Χαμηλό επίπεδο οργάνωσης παραγωγών σε ΟΠ

• Έλλειμμα οργάνωσης ΟΠ σε Ενώσεις ΟΠ (ΕΟΠ)

• Χαμηλό συνολικό επίπεδο επιδόσεων στην αγορά για τις 

αναγνωρισμένες ΟΠ του τομέα οπωροκηπευτικών

24

Βασικά συμπεράσματα 
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Σκέψεις για το μέλλον

Η ΚΑΠ παρέχει διαχρονικά και θα εξακολουθεί να παρέχει στήριξη,
την οποία οφείλουμε να αξιοποιούμε με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο

Πώς; 

Σχεδιάζοντας με στρατηγική, εφαρμόζοντας με συνέπεια και συνοχή τη
στρατηγική, συνδυάζοντας και ενισχύοντας με παρεμβάσεις εθνικού
χαρακτήρα (θεσμικές, οικονομικές), παρακολουθώντας και αξιολογώντας
την εφαρμογή και τον αντίκτυπό της
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Σκέψεις για το μέλλον

Ποια στρατηγική για τις Οργανώσεις Παραγωγών;

• OI OΠ είναι οικονομικές οντότητες που μπορούν να ενισχύσουν τη 

διαπραγματευτική ισχύ, το εισόδημα, την ανθεκτικότητα των 

παραγωγών στις κρίσεις (οικονομικές, γεωπολιτικές, υγειονομικές)

• Όμως σήμερα και στο μέλλον, η οικονομική τους ανάπτυξη και 

επίδοση συνδέεται με περιβάλλον / κλίμα / ποιότητα / ασφάλεια / 

ιχνηλασιμότητα: απαιτήσεις Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 

(Στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο), μελλοντικής ΚΑΠ, αλλά 

και απαιτήσεις της αγοράς/καταναλωτών/κοινωνίας
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Σκέψεις για το μέλλον

Ποια στρατηγική για τις Οργανώσεις Παραγωγών;

• Οι ΟΠ χρειάζονται τη γνώση και την καινοτομία για να 

διασφαλίσουν την οικονομική τους ανάπτυξη στη νέα εποχή, αλλά 

είναι ταυτόχρονα προνομιακές οντότητες για τη διάδοση της 

γνώσης και της καινοτομίας που αποτελούν το κλειδί για τον 

πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής γεωργίας

• ΟΙ ΟΠ είναι πολύτιμα εργαλεία οικονομικής, περιβαλλοντικής και 

κοινωνικής βιωσιμότητας για τους παραγωγούς και την ελληνική 

γεωργία συνολικά 
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Σας ευχαριστώ
Έλλη Τσιφόρου, Γενική Διευθύντρια GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ


