
Ένα νέο µοντέλο συνεργατικότητας για τον
πρωτογενή τοµέα στην Ελλάδα



Μαζική αύξηση του βαθµού συνεργασίας, σε όλα 
τα επίπεδα και µε όλους τους τρόπους

Πηγή: Αναδηµοσίευση στοιχείων από µελέτη του ΣΕΒ (2017)



1ο κεφάλαιο – Το επιτυχηµένο & ιδιαίτερο µοντέλο
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2ο κεφάλαιο – Η ελληνική ιδιαιτερότητα

ü Ανθεκτικότητα του τοµέα των τροφίµων
ü Άνθηση της συµβολαιακής γεωργίας

ü Πολλά φωτεινά παραδείγµατα

Εγγενείς αδυναµίες + πολιτικό & κοµµατικό εργαλείο

Απώλεια κοινωνικού κεφαλαίου



3ο κεφάλαιο – Νοµικό & αναπτυξιακό πλαίσιο

Ενωσιακό δίκαιο Εθνικό δίκαιο

- Συµπληρωµατικά εθνικά µέτρα
εφαρµογής του Ενωσιακού
δικαίου (π.χ. κριτήρια & διαδικασία
αναγνώρισης, αρµόδιες αρχές)

- Συνεργασίες στο πλαίσιο της
Κοινής Οργάνωσης Αγορών, π.χ.:
• Οµάδες & οργανώσεις παραγωγών
• Διεπαγγελµατικές οργανώσεις

- Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, π.χ.:
• Μέτρο 9
• Μέτρο 16

- Άλλα προγράµµατα & ταµεία, π.χ.:
• Περιφερειακά-ΠΕΠ (ERDF/ESF)
• Διασυνοριακά/Διακρατικά

(INTERREG)

- Μορφές συλλογικής οργάνωσης,
π.χ.:
• Αγροτικοί συνεταιρισµοί
• Κοιν.Σ.Επ.

- Αναπτυξιακός νόµος
- ΕΠΑνΕΚ



4ο & 5ο κεφάλαιο – Συνεταιρισµοί

• Νόµος-πλαίσιο = Τα µέλη να αποφασίζουν, µέσω του
καταστατικού τους, π.χ. µερίδες, εµπόδια εξόδου, νέα µέλη,
συµφωνία παράδοσης, τιµολογιακή πολιτική, πλεόνασµα,
διοικητικές αρµοδιότητες

• Υποχρεωτική δηµοσίευση ετήσιων καταστάσεων + ειδική
πιστοποίηση για ελεγκτές

• Ανάπτυξη ειδικού λογισµικού – «εφαρµογής» για να
µπορούν τα µέλη να παρακολουθήσουν τα πεπραγµένα



4ο & 5ο κεφάλαιο – Συνεργασίες + Εξωστρέφεια

• Αγροδιατροφικός «ΣΕΤΕ»
• Κοινή αξιοποίηση των δικτύωνmarketing και εµπορίας

• Ειδικά κίνητρα για κάθετες συνεργασίες (π.χ.
συµβολαιακή, συστάδες επιχειρήσεων)

• Πιστή εφαρµογή της Οδηγίας για τις αθέµιτες εµπορικές
πρακτικές



4ο & 5ο κεφάλαιο – Κίνητρα + αύξηση µεγέθους

• Φορολογικές ελαφρύνσεις, π.χ. µείωση ΦΠΑ, κατάργηση
προκαταβολής

• Σύστηµα ελέγχου του εισοδήµατος στη βάση των εισροών

• Ανασχεδιασµός του προγράµµατος ενοικίασης δηµόσιας
γεωργικής γης (π.χ. ηλεκτρονικές δηµοπρασίες, ανοιχτά
δεδοµένα / διαφάνεια στοιχείων, πριµοδότηση συνεκµετάλλευσης)

• Αξιοποίηση ακινήτων που διεκδικεί η «Α.Τ.Ε. Α.Ε. υπό
Ειδική Εκκαθάριση»



4ο & 5ο κεφάλαιο – Οικοδόµηση ικανοτήτων

• Ανεύρεση και ενθάρρυνση νέων ηγεσιών

• Διαµεσολαβητής συνεργασίας

• Μέτρο 1 – Κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων

• Ηµέρες συνεργασίας, χρηµατοδότησης και καινοτοµίας



Ένα νέο µοντέλο συνεργατικότητας για τον
πρωτογενή τοµέα στην Ελλάδα

Σας ευχαριστούµε για την προσοχή σας!


