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ο αγροτικός τομέας σε αριθμούς (GR/EU) 



ο αγροτικός τομέας με οικονομικά στοιχεία 



επαγγελματίας -ενεργός αγρότης / μικρός παραγωγός

με εθνικά κριτήρια (51% του εισοδήματος) και κανονιστικά κριτήρια (5% 
εισοδήματος από επιδοτήσεις) διαχωρίζονται οι επαγγελματίες αγρότες 
από τους υπόλοιπους που λαμβάνουν επιδοτήσεις στήριξης του 
εισοδήματος του Πυλώνα Ι.

υπολογίζεται ότι αυτοί είναι περίπου 280.000 (41% του συνόλου) και θα 
έχουν μόνο 2 επιλογές: 
✓ ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων ή 
✓ ομαδοποίηση τους ανά προϊόν σε ομάδες παραγωγών (προτεραιότητα 

και επιλεξιμότητα στον Πυλώνα ΙΙ δηλ. τα αναπτυξιακά μέτρα του ΠΑΑ)



ιδιαιτερότητα και ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

Η γεωργική εκμετάλλευση κατά την έννοια του ορισμού του αγρότη 
(φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ομάδα φυσικών ή ομάδα νομικών προσώπων) 
προσδιορίζει θεμελιωδώς την διαφοροποίηση από όλες τις άλλες 
επιχειρηματικές μορφές. 

✓ είναι “ανοικτής” οροφής: δεν υπάρχει “ταβάνι” προστασίας από 
καιρικές συνθήκες/εχθρούς/ασθένειες που οδηγούν πολλές φορές σε 
απρόβλεπτα αποτελέσματα 

✓ η γεωργική εκμετάλλευση δεν μεταφέρεται και δεν ανταλλάσσεται. Οι 
δραστηριότητές της υποχρεωτικά συντελούνται τοπικά με προφανείς 
επιπτώσεις στην κοινωνική οικονομία σε περιφερειακό επίπεδο 

✓ ζώντας και δραστηριοποιούμενος τοπικά ο αγρότης προστατεύει το 
περιβάλλον 



Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) είναι για 
την αγορά. Τράπεζες, προμηθευτές και σύμβουλοι λειτουργούν 
συνεργατικά και όλα με την κρατική επικούρηση.

ιδιαιτερότητα και ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων 



δημιουργία νέων και προσαρμογή παλαιών ομάδων 
παραγωγών  

✓ Μετατροπή του υπάρχοντος συνεταιριστικού καταστατικού με 
εναρμόνιση με τον Καν. (ΕΚ) 1308 με νέες αιτήσεις από τους αγρότες 
για εγγραφή στην οργάνωση με πλήρη αποδοχή των όρων

✓ Επιλέξιμος ο αγρότης που παράγει το δεδομένο προϊόν και το 
παραδίδει τουλάχι- στον κατά 80% στην οργάνωση. Προϋπόθεση να 
είναι επαγγελματίας (51% του εισοδήματός του), να είναι ενεργός 
γεωργός και να είναι μέλος του υπάρχοντος συνεταιρισμού που 
μετατρέπεται.

✓ Απαιτείται τήρηση βιβλίων ειδικής λογιστικής για τα μέλη της 
οργάνωσης ώστε να τεκμη- ριώνεται η λειτουργία και ο τζίρος της, 
τήρηση λογαριασμού ταμείου και εκλογή διαχειριστικής επιτροπής για 
αυτοδιαχείριση. Μόνο τα μέλη της οργάνωσης είναι επιλέξιμα για τα 
προγράμματα ΠΑΑ 



επιχειρηματικό μοντέλο για οργανώσεις παραγωγών 



πώς θα φτάσει ο ελληνικός αγροτικός τομέας τα 
15δις € το 2020 


