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Επιστροφή στη γη
Ο αγροδιατροφικός τοµέας αντιµετωπίζει στις µέρες µας µια σειρά από σηµαντικές προκλήσεις, ενώ παράλ-

ληλα καλείται να αξιοποιήσει τις προοπτικές που υπάρχουν στη χώρα µας, όπως αυτή της επιχειρηµατικότη-
τας, που δίνει µια επιπλέον αξία στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Σε αυτή την πορεία η χρηµατοδότηση αποτελεί µείζον θέµα, γεγονός που καλύπτεται από διάφορες δράσεις, αλλά 
και από τη σύσταση συνεταιρισµών.

Ο αγροτικός τοµέας της περιφέρειας εξακολουθεί να υφίσταται τα διαρθρωτικά προβλήµατα που χαρακτηρίζουν 
γενικότερα τον ελληνικό αγροτικό χώρο, όπως είναι το µικρό µέγεθος εκµεταλλεύσεων, ο πολυτεµαχισµός του κλή-
ρου κ.λπ.

Ωστόσο, η ανάπτυξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων του πρωτογενούς τοµέα και της σχετιζόµενης µεταποί-
ησης µπορεί να αποτελέσει ισχυρό σηµείο διαφοροποίησης και ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας.

Η δηµιουργία νέων προϊόντων αγροδιατροφής, άρα η αύξηση της ενασχόλησης µε την ύπαιθρο, πρέπει να «πα-
ντρευτεί» αφενός µε την επιχειρηµατική αξιοποίηση της καινοτοµίας και των νέων τεχνολογιών και αφετέρου µε τη 
συνεργασία των παραγωγικών και επιχειρηµατικών φορέων µε το ερευνητικό σύστηµα, ώστε να «αποδώσει καρ-
πούς».



Ο αγρότης καρπώνεται την υπεραξία  
των προϊόντων του

Ενίσχυση και ανάδειξη του αγροτικού τομέα με τη στήριξη της Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

ΌΤΑΝ Ό ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΌΣ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΗ!
Η ισχύς εν τη ενώσει γίνεται πράξη για πάνω από 
μισό αιώνα στη Λάρισα. Ο Αγροτικός Οινοποιητι-
κός Συνεταιρισμός Τυρνάβου γράφει ιστορία με το 
αυθεντικό τσίπουρο, το οποίο αναγνωρίστηκε ως 
προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης 
το 1989. Το 2008 αναγνωρίστηκε και η ποικιλία 
για την παραγωγή Τοπικών Οίνων Τυρνάβου. Ο 
Συνεταιρισμός κατέκτησε πρώτος και το «Ελληνι-
κό σήμα».Το ούζο και το τσίπουρο που παράγουν 
κυκλοφορεί σε πάνω από 60 ετικέτες. Κόκκινα, 
λευκά και ροζέ κρασιά, ρετσίνες, ούζο, τσίπουρο. 
Και κίτρινο τσίπουρο με τα «θεϊκής» προέλευσης 
στίγματα του κρόκου. Το 95% της παραγωγής κατα-
ναλώνεται εγχώρια και το υπόλοιπο 5% εξάγεται σε 
Γερμανία, Κίνα, Αυστραλία και Νιγηρία.

ΌΙ ΚΤΗΝΌΤΡΌΦΌΙ ΠΌΥ ΑΨΗΦΗΣΑΝ 
ΤΗΝ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Δεκατέσσερις νεαροί κτηνοτρόφοι από το μυθικό 
βουνό των θεών του Ολύμπου«προσπέρασαν» την 
οικονομική κρίση δημιουργώντας έναν πρότυπο 
Συνεταιρισμό. Το γάλα από τα 60.000 γιδοπρόβατα 
που βόσκουν σε υψόμετρο 1.200 μέτρων φθάνει 
καθημερινά στην τυροκομική μονάδα του Συνεταιρι-
σμού Βοσκών Λιβαδίου Ολύμπου. Εκεί παράγονται 
εκλεκτά προϊόντα, που φθάνουν στις μεγάλες αγορές 
της χώρας (Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Δυτική Μακε-
δονία, Λάρισα, Αθήνα), ενώ το 30% της συνολικής 
παραγωγής, πάνω από 170 τόνοι ετησίως, φθάνει σε 
ντελικατέσσεν της Γερμανίας, της Πολωνίας και της 
Ολλανδίας. Από τα εκλεκτά προϊόντα τους έχει ήδη 
διακριθεί η γκουρμέ “Feta Cheese for Greek Salad 
with herbs from Olympus” ή «Φέτα βοσκός για ελ-
ληνική σαλάτα με βότανα του Ολύμπου».

Η ΠΏΛΗΣΗ ΤΏΝ ΑΓΡΌΤΙΚΏΝ ΠΡΌΪΌΝΤΏΝ 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Περί τους 500 καλλιεργητές οπωροκηπευτικών 
μαζεύουν καθημερινά τα αγροτικά προϊόντα τους 
για να τα μεταφέρουν στη Γρα Λυγιά. Εκεί βρίσκε-
ται το δημοπρατήριο της εταιρείας «Αγροδίκτυο- 
Λιανάκης Νεκτάριος και Σία ΟΕ». Καθημερινά, στη 
1.00 το μεσημέρι, ο χώρος γεμίζει από εμπόρους 
και μεσίτες εμπόρων από το εξωτερικό, οι οποίοι 
πλειοδοτούν για την αγορά των αγροτικών προ-
ϊόντων περνώντας από το tablet το barcode που 
διαβάζουν στις κλούβες. Το «Αγροδίκτυο» συγκε-
ντρώνει περί τους 15.000 με 20.000 τόνους –ανα-
λόγως της χρονιάς- οπωροκηπευτικών σε ετήσια 
βάση. Αγοραστές είναι έμποροι ή μεσίτες εμπόρων 
που δίνουν την υψηλότερη τιμή. Τα αγροτικά προ-
ϊόντα ταξιδεύουν καθημερινά στις αγορές όλης της 
χώρας και της Ευρώπης. 

ΚΑΙΝΌΤΌΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΙΓΌΥΡΙΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΌΣΗΣ 
Η οικογένεια Καρακάνα έχει μακρά παράδοση στην 
κτηνοτροφία και στην τυροκομία. Ο παππούς Πανα-
γιώτης, νομάς της περιοχής, άφησε μεγάλη κλη-
ρονομιά στο γιο του, Νικόλαο και στο συνονόματο 
εγγονό του Παναγιώτη, την παράδοση της τυροκο-
μίας. Ο τελευταίος, με Master στην τυροκομία από 
το Πανεπιστήμιο Reading, δημιούργησε το Mαυρο-
σκορδάτο Κασέρι. Με το μαύρο σκόρδο της Down 
Village από το βουνό των Κενταύρων και το κασέρι 
του Τυροκομείου Καρακάνας δημιουργήθηκε το 
Μαυροσκορδάτο. Ένα προϊόν για εκλεκτούς ου-
ρανίσκους, το οποίο πωλείται σε ντελικατέσεν της 
Ελλάδας και συγκεκριμένα σε Μαγνησία, Αθήνα, 
Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Αλεξανδρούπολη, 
καθώς και της Ολλανδίας.

Ο Έλληνας αγρότης είναι ο ισχυρός κρί-
κος της ελληνικής οικονομίας, ο οποί-
ος αγωνίζεται ξεδιπλώνοντας πλέον το 
επιχειρη ματικό του ταλέντο. Καλλιερ-

γητές και κτηνοτρόφοι που ξεπερνούν το στάδιο 
της παραγωγής και περνούν πλέον σε εκείνο της 
τυποποίησης και της ανάδειξης των ίδιων των 
προϊόντων που παράγουν. Προϊόντα παραδοσια-
κά, καινοτόμα, μοναδικά, που ξεκινούν από την 
ελληνική γη για να κατακτήσουν τις αγορές του 

κόσμου. Η υπεραξία των προϊόντων παραμένει 
πλέον στα χέρια των παραγωγών τους.Τα προϊ-
όντα που παράγονται στη χώρα καλύπτουν πάνω 
από το 21% των εξαγωγών κι έχουν πετύχει να 
δώσουν ανάσα στο έλλειμμα του εμπορικού ισο-
ζυγίου των αγροτικών προϊόντων περιορίζοντάς 
το σημαντικά λίγο πάνω από 0,5 δισ. ευρώ έναντι 
2 δισ. ευρώ στην αρχή της οικονομικής κρίσης. 
Ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί την κε-
ντρική επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς 

μέλημά της είναι η συμβολή της στην ανάπτυξη 
της ελληνικής οικονομίας. Η Τράπεζα Πειραι-
ώς άλλαξε τα δεδομένα στον αγροδιατροφικό 
τομέα όταν το 2013 υλοποίησε το Πρόγραμμα 
Συμβολαιακής Γεωργίας, το οποίο συμπληρώ-
θηκε από τη Συμβολαιακή Κτηνοτροφία και τη 
Συμβολαιακή Αλιεία. Μέχρι σήμερα  έχουν υλο-
ποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος περισ-
σότερες από 300 συνεργασίες με επιχειρήσεις 
και αγροτικούς συνεταιρισμούς, από τις οποίες 

έχουν επωφεληθεί περισσότεροι από 25.000 
παραγωγοί σε όλη τη χώρα, ενώ οι συνολικές 
χρηματοδοτήσεις ξεπερνούν τα 700 εκατ. ευρώ. 
Το σύνολο των εξαγωγών των επιχειρήσεων 
που έχουν ενταχθεί στη Συμβολαιακή ξεπερνά 
το 1,5 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 
25% των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, με 
περισσότερα από 50 προϊόντα που ταξιδεύουν 
σε 75 χώρες εισφέροντας πολύτιμο συνάλλαγμα 
στην Ελλάδα.
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Μοχλός ανάπτυξης και διέξοδος
στην κρίση η αγροδιατροφή

Η επιστροφή στην πρωτογενή πα-
ραγωγή είναι ένα από τα στοιχεία 
που ανέδειξε η κρίση των τελευ-
ταίων χρόνων στη χώρα μας, η 
οποία, σε μια διαδικασία αναζή-

τησης νέων πόρων αλλά και θέσεων εργασίας, α-
ποδείχθηκε χρυσοτόκος όρνιθα. Όλο και περισ-
σότεροι νέοι ή λιγότερο νέοι Έλληνες αναζητούν 
πλέον τη διαφυγή αλλά και διέξοδο στην καλλι-
έργεια παραδοσιακών και μη ποικιλιών, έχοντας 
πια στο πλάι τους σύμμαχο την τεχνολογία, αλλά 
και την πρόσβαση στην πληροφορία και την επι-
στήμη, για αποδοτικότερες και με λιγότερους κιν-
δύνους σοδειές.

Το στοίχημα για τη χώρα τα τελευταία χρόνια 
είναι να μπορέσει να στηρίξει αυτές τις προσπά-
θειες, ώστε ο αγροδιατροφικός τομέας να αποτε-
λέσει μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και να πάει 
την παραγωγή ένα βήμα παρακάτω, εκμεταλλευό-
μενος τόσο την ποιότητα της γης και το κλίμα όσο 
και τη δυνατότητα εξαγωγών μοναδικών προϊόντων 
της ελληνικής γης. Οι ελληνικές γεωργικές εκμε-
ταλλεύσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικο-
νομίας μας και είναι στο σύνολό τους οικογενεια-
κές εκμεταλλεύσεις.

Η ανάγκη που αναδεικνύεται σήμερα για επεν-
δύσεις σε σύγχρονο γεωργικό εξοπλισμό είναι πιο 
έντονη από ποτέ, καθώς αυτές φαίνεται να αποτε-
λούν μονόδρομο για την ανάπτυξη της αγροτικής 
και κατ’ επέκταση της εθνικής οικονομίας.

Οι επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
είναι ιδιαίτερα επίκαιρες και θα υλοποιηθούν με 
την υποστήριξη του Προγράμματος Αγροτικής Α-

νάπτυξης. Βασικό επενδυτικό μέτρο είναι το Μέτρο 
4.1, που αφορά τα γνωστά σε όλους Σχέδια Βελτί-
ωσης, δηλαδή τις επενδύσεις των βιώσιμων γεωρ-
γικών εκμεταλλεύσεων.

Αναλυτικότερα για το σχετικό μέτρο και σύμ-
φωνα με την πρόσκληση, συνολικού προϋπολογι-
σμού 316 εκατ. ευρώ, η δυνατότητα για υποβολή 
αιτήσεων «τρέχει» μέχρι τις 5 Ιουλίου, μετά την 
παράταση που πήρε.

Πιο συγκεκριμένα, προτεραιότητα δίνεται σε 
επενδυτικά σχέδια που συνδέονται κυρίως με τον 
τομέα των οπωροκηπευτικών, της αιγοπροβατο-
τροφίας, την παραγωγή ζωοτροφών και την καλλι-
έργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, 
αλλά και με τους τομείς προτεραιότητας της κάθε 
περιφέρειας. Ιδιαίτερη στήριξη υπάρχει και για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στρέφονται κυρίως 
προς τα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα, όπως τα βι-
ολογικά, τα ΠΟΠ και ΠΓΕ κ.λπ., τα οποία ικανο-
ποιούν τις υψηλές διατροφικές απαιτήσεις των κα-
ταναλωτών.

Για τη διευκόλυνση δε της χρηματοδότησης 
της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου δίνεται 
η δυνατότητα για χορήγηση προκαταβολής μέχρι 
το 50% της υπολειπόμενης δημόσιας δαπάνης του 
επενδυτικού σχεδίου. Η πληρωμή προκαταβολής 
μπορεί να υλοποιηθεί με τη σύσταση τραπεζικής 
εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης που αντιστοιχεί 
στο 100% του ποσού της αιτούμενης προκαταβολής.

Μολονότι η Ελλάδα θα πρέπει να θεωρείται 
από τις κερδισμένες χώρες σε ό,τι αφορά τα κον-
δύλια της για την περίοδο 2021-2027 σε σχέση με 
τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο τρόπος 

που θα σχεδιάσει η χώρα μας τη χρηματοδότηση 
των αγροτών της θα εξελιχθεί σε σημείο κομβικό 
για την εξέλιξη του κλάδου. Και αυτό γιατί η Ε.Ε. 
«πετάει» πλέον το μπαλάκι στις χώρες-μέλη, προ-
βλέποντας αυτή τη φορά αύξηση των εθνικών πο-
σοστών συγχρηματοδότησης.

Άμεση, λοιπόν, θα πρέπει να θεωρείται η ανάγκη 
του ανασχεδιασμού των πακέτων χρηματοδότησης 
που προσφέρουν οι τράπεζες στον γεωργικό τομέα 
με βάση τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολο-
γισμό της Ε.Ε. στο διάστημα 2021-2027, ενώ δια-
τηρείται η εκτίμηση πως κάτω από ορισμένες προ-
ϋποθέσεις μπορούν και ειδικά funds που θα δημι-
ουργηθούν από μονάδες του χώρου να αναπτύξουν 
δραστηριότητα για να καλύψουν τις ανάγκες αυτές. 
Ήδη συγκεκριμένα funds βολιδοσκοπούν τον συγκε-
κριμένο τομέα και κάποια από αυτά, όπως το fund 
του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, έχουν ανακοινώσει 
ότι εστιάζουν στον κλάδο και ήδη έχουν κάνει διε-
ρευνητικές επαφές και τοποθετήσεις.

Η εκσυγχρονισμένη Κοινή Γεωργική Πολιτική 
(ΚΓΠ) θα εστιάσει περισσότερο στο περιβάλλον 
και στο κλίμα, θα στηρίξει τη μετάβαση προς έναν 
πιο βιώσιμο γεωργικό τομέα, θα στηρίξει την ανά-
πτυξη δυναμικών αγροτικών περιοχών. Η εκσυγ-
χρονισμένη αυτή πολιτική θα διαθέτει έναν προϋ-
πολογισμό 365 δισ. ευρώ και θα εξακολουθήσει να 
οικοδομείται γύρω από δύο πυλώνες: τις άμεσες ενι-
σχύσεις στους γεωργούς και τη στήριξη της αγροτι-
κής ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος, η 
Επιτροπή προτείνει την αύξηση των εθνικών ποσο-
στών συγχρηματοδότησης. Επιπλέον, λοιπόν, ποσό 
ύψους 10 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος 

Η ανάγκη που 
αναδεικνύεται 
σήμερα για 
επενδύσεις σε 
σύγχρονο γεωργικό 
εξοπλισμό είναι πιο 
έντονη από ποτέ, 
καθώς αυτές φαίνεται 
να αποτελούν 
μονόδρομο για 
την ανάπτυξη της 
αγροτικής και κατ’ 
επέκταση της εθνικής 
οικονομίας.
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«Ορίζων Ευρώπη» θα υποστηρίξει την έρευνα και 
την καινοτομία στους τομείς τροφίμων, γεωργίας, 
αγροτικής ανάπτυξης και βιοοικονομίας.

Η Επιτροπή προτείνει μείωση των ενισχύσεων 
άνω των 60.000 ευρώ και την υποχρεωτική επιβολή 
ανώτατου ορίου για ενισχύσεις άνω των 100.000 
ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση. Το κόστος της 
εργασίας θα λαμβάνεται πλήρως υπόψη. Σκοπός 
αυτού του μέτρου είναι να διασφαλιστεί δικαιό-
τερη κατανομή των ενισχύσεων.

Οι μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύ-
σεις θα λάβουν υψηλότερο επίπεδο στήριξης ανά ε-
κτάριο, ενώ οι χώρες θα πρέπει να αφιερώνουν του-
λάχιστον το 2% της κατανομής των άμεσων πληρω-
μών τους για να βοηθήσουν τους νέους γεωργούς 
να εγκατασταθούν. Αυτό θα συμπληρωθεί με χρη-
ματοδοτική στήριξη για την αγροτική ανάπτυξη και 
με διάφορα μέτρα που θα διευκολύνουν τις μετα-
βιβάσεις γαιών.

Τα κράτη-μέλη θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ευ-
ελιξία όσον αφορά το πώς χρησιμοποιούν τα χρη-
ματοδοτικά κονδύλια που τους αναλογούν, αφού θα 
έχουν επίσης τη δυνατότητα να μεταφέρουν μεταξύ 
άμεσων ενισχύσεων και αγροτικής ανάπτυξης, και 
το αντίστροφο, έως και το 15% των κονδυλίων της 
ΚΓΠ που τους αναλογούν, ώστε να εξασφαλίζεται 
η δυνατότητα χρηματοδότησης των προτεραιοτή-
των και των μέτρων τους.

Η Συμβολαιακή Γεωργία
Μέσα σε αυτό το κλίμα ο ρόλος του σχεδιασμού της 
χρηματοδότησης εμφανίζεται κομβικός. Ήδη στη 
χώρα μας οι τράπεζες, άλλες περισσότερο, όπως η 
Τράπεζα Πειραιώς, και άλλες λιγότερο, έχουν α-
ναπτύξει την έννοια της Συμβολαιακής Γεωργίας. 
Ο επικεφαλής της Συμβολαιακής Τραπεζικής της 
Τράπεζας Πειραιώς Ιωάννης Ζαχαρής παρουσί-
ασε πρόσφατα σε σχετική εκδήλωση αναλυτικά 
το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτη-
νοτροφίας, το σύγχρονο μοντέλο συνεργασίας πα-
ραγωγών με επιχειρήσεις και αγροτικούς συνεται-
ρισμούς που επεξεργάζονται προϊόντα του πρωτο-
γενούς τομέα. Στα πέντε χρόνια εφαρμογής του, 
έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από 300 συμφω-
νίες μεταξύ συνεταιρισμών και επιχειρήσεων με 
τους παραγωγούς, οι οποίοι πλέον ξεπερνούν τους 
25.000. Το βασικό όφελος για τους παραγωγούς 
είναι η πρόσβαση στην αναγκαία ρευστότητα, με 

μόνη διασφάλιση το συμβόλαιο με την εταιρεία/
συνεταιρισμό, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να 
αντεπεξέλθουν στα έξοδα που έχουν για την παρα-
γωγή τους. Σημαντικά είναι τα οφέλη και για τις ε-
πιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς, καθώς, όπως 
ανέφερε, σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότη-
τας, την αύξηση της ποσότητας του παραγόμενου 
αγροτικού προϊόντος και την ενίσχυση της εξω-
στρέφειας του αγροτικού τομέα.

Τι καλύπτει μέχρι στιγμής η Συμβολαιακή Γεωργία:
• Την ανάγκη των παραγωγών να διασφαλίζουν 
ένα εγγυημένο εισόδημα.
• Την επιθυμία των αγροτικών βιομηχανιών να 
έχουν εγγυημένη πρόσβαση σε προϊόντα διασφα-
λισμένης ποιότητας και ποσότητας.

Η φιλοσοφία της Συμβολαιακής Γεωργίας δεν 
αλλάζει. Ωστόσο, σε αυτήν θα πρέπει να συμπερι-
ληφθούν και άλλα αντικείμενα, αφού οι άμεσοι 
πόροι χρηματοδότησης φαίνεται πως θα περιορι-
στούν σε κάποιες περιπτώσεις και, όπως δείχνουν 
τα πράγματα, αυτό θα αγγίξει κυρίως τους μεγα-
λύτερους αγρότες.

Μπορεί η περίοδος 2021-2027 να φαίνεται ε-
ξαιρετικά μακρινή, όμως ούτε κατά την έναρξή της 
ούτε κατά τη λήξη της η χώρα μας αναμένεται να 
έχει φύγει από την κρίση. Τα δε 18,3 δισ. ευρώ 
που προτείνεται να χρηματοδοτήσουν τις γεωργι-
κές δράσεις της χώρας μας φαντάζουν αρκετά μέσα 
από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα πρέπει 
να αναζητηθούν στο πλαίσιο αναδιαμόρφωσης του 
τρόπου λειτουργίας της Συμβολαιακής Γεωργίας.
• Οι νέες προτάσεις της Κομισιόν, καθώς φανερά 
προωθούν αναδιανομή πόρων, βοηθούν, αν όχι 
προτρέπουν, σε συνεταιριστικές δράσεις και στη 
δημιουργία αντίστοιχων προϊόντων. Η ύπαρξη συ-
νεταιρισμών που χρηματοδοτούνται είναι ένας από 
τους τρόπους που έχουν στη διάθεσή τους οι αγρό-
τες να μοιράσουν πόρους στο πλαίσιο των αναγκών 
τους και με βάση τα όσα θα προβλέπει η νέα ΚΑΠ.
• Οι νέες δράσεις της Ε.Ε. ζητούν να είναι ευκο-
λότερη η μεταβίβαση γαιών και να προβλεφθούν 
σχετικές εθνικές πολιτικές. Αυτό κατατείνει στη 
μελέτη και τελικώς στη διαμόρφωση ενός ευέλι-
κτου συστήματος ενεχύρων αποδεκτού από τα πι-
στωτικά ιδρύματα ή τα funds που θα οργανώνουν 
τις χρηματοδοτήσεις. Τα ενέχυρα αυτά δεν θα πρέ-
πει να κατευθύνονται από τις τράπεζες ή τα funds 
εκτός γεωργικού κλάδου σε περίπτωση που κατα-

πίπτουν, αλλά να επανέρχονται σε άλλους αγρότες.
• Η καθετοποίηση της χρηματοδότησης από την 
πρωτογενή παραγωγή στη μεταποίηση γίνεται 
ακόμη επιτακτικότερη.
• Τα κίνητρα που θα δοθούν μέσω κοινοτικών πόρων 
για να ενταχθούν νέοι αγρότες στην παραγωγή θα 
πρέπει να μετατραπούν σε ευέλικτα χρηματοδο-
τικά προϊόντα από τις τράπεζες, που να εξυπηρε-
τούν αυτόν τον σκοπό.
• Ο σχεδιασμός μικτών προϊόντων που να χρη-
ματοδοτούν τον γεωργικό τομέα και την προστα-
σία του κλίματος σύντομα θα αποτελέσει αίτημα 
των αγροτών.

Η Συμβολαιακή Γεωργία εξελίχθηκε μέχρι τώρα 
σε μία σημαντική και ανακουφιστική λύση για τους 
αγρότες της χώρας μας. Στην παρούσα φάση καλεί-
ται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Οι προτάσεις της Κομισιόν για τη νέα ΚΓΠ 
δίνουν στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη ευελιξία και 
αρμοδιότητες για να επιλέγουν πώς και πού να ε-
πενδύουν τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ η οποία 
τους αναλογεί, με σκοπό την επίτευξη φιλόδοξων 
στόχων που τίθενται σε επίπεδο Ε.Ε. για έναν έ-
ξυπνο, ανθεκτικό, βιώσιμο και ανταγωνιστικό γε-
ωργικό τομέα.

Ο σχεδιασμός όμως της χρηματοδότησης και 
μόνον είναι αυτός που μπορεί να δημιουργήσει το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Αγροδιατροφή και startups
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί και η σαφής στροφή 
της τεχνολογίας και ειδικότερα νεοφυών και και-
νοτόμων επιχειρήσεων προς τον αγροδιατροφικό 
τομέα με στόχο τη βελτίωση της παραγωγής και 
της απόδοσης της γης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 
εννέα έργα που αφορούν τις ερευνητικές υποδο-
μές για την υποστήριξη και προώθηση του τουρι-
σμού και αγροδιατροφής, συνολικού προϋπολο-
γισμού 4 εκατ. ευρώ, αξιολογήθηκαν θετικά και 
εντάχθηκαν στο Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου πρόσφατα.

Τα εννέα αυτά έργα αφορούν την ανάπτυξη και 
υποστήριξη ερευνητικών υποδομών και δράσεων 
που σχετίζονται με την προώθηση της αγροδια-
τροφής και του τουρισμού και υλοποιούνται κατ’ 
εφαρμογή της εγκεκριμένης στρατηγικής για την 
έξυπνη εξειδίκευση και την καινοτομία (RIS3). 
Και βέβαια δεν είναι τα μοναδικά.

Η Συμβολαιακή 
Γεωργία 
εξελίχθηκε μέχρι 
τώρα σε μία 
σημαντική και 
ανακουφιστική 
λύση για τους 
αγρότες της 
χώρας μας. Στην 
παρούσα φάση 
καλείται να 
προσαρμοστεί στα 
νέα δεδομένα.
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