
foodmagazine
Aπρίλιος 2017 | τεύχος #33 by

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Το ηλεκτρονικό 

περιοδικό 
της foodstandard

ΔΑΚΟΣ
Δυσκολίες & λύσεις

Ομάδες & 
οργανώσεις
παραγωγών
Εθνικό ζητούμενο 
ανάπτυξης;

Γλοιοσπόριο
προληπτική αντιμετώπιση



2

foodmagazine

τεύχος 33 | 2017 

CONTENT 

07

03  FOOD NEWS

 Aναστασία Καψάλη

 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

04  ΔΑΚΟΣ

 Μια χρονιά 

 με δυσκολίες και 

 οι λύσεις της 

 τεχνολογίας

 Άρης Παναγιωτόπουλος

07 ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ

 Μια καταστρεπτική 

 ασθένεια που απαιτεί

 προληπτική 

 αντιμετώπιση

 Στέλιος Βαπορίδης

 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09 ΟΜΑΔΕΣ & 

 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

 ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

 Είναι ο  

 μετασχηματισμός 

 των συνεταιρισμών 

 σε οργανώσεις

 παραγωγών  

 εθνικό ζητούμενο

 ανάπτυξης;

 Στέλιος Δρυς

Layout and Design: Σοφία Λιβιεράτου

Το ηλεκτρονικό περιοδικό 
της foodstandard

04

03

@foodstandard

foodstandard_sa

foodstandard SA

http://foodstandard SA
https://www.facebook.com/foodstandard/
https://www.instagram.com/foodstandard_sa/?hl=en
https://www.youtube.com/user/FoodstandardSA


3

foodmagazine  FOOD NEWS

Ημερίδα Ενωσης Αγρινίου 
για την επιτραπέζια ελιά

Η Ένωση Αγρινίου διοργάνωσε 
Ημερίδα με τίτλο: Ελιά: Ανάπτυξη στην 
Αιτωλοακαρνανία. Προοπτικές, προτάσεις 
και λύσεις, την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 
2017, στο Παπαστράτειο Μέγαρο με τη 
συνεργασία της foodstandard. 
Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
του Προγράμματος των Οργανώσεων 
Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) που υλοποιεί 
η Ένωση σε συνεργασία με την εταιρεία μας. 

Δείτε τις ομιλίες των συμμετεχόντων

H foodstandard στο 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
ΤΟΥ ECONOMIST για τον Αγροδιατροφικό τομέα

Την Παρασκευή, 10 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στη Θεσσσαλονίκη 
το 3ο Συνέδριο για τον Αγροδιατροφικό Τομέα του Economist, “Third 
Agricultural Business Summit”. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
foodstandrad, Στέλιος Δρυς, ήταν ανάμεσα στους ομιλητές του 
Συνεδρίου και συγκεκριμένα στη θεματική ενότητα “How are we 
rebranding Greece’s Agribusiness?”. Η ομιλία και παρουσίασή 
του εστίασε στην ανάγκη για μια νέα οργανωτική δομή για τους 
παραγωγούς και στα οφέλη που θα προκύψουν σε παραγωγικό, 
οικονομικό και αναπτυξιακό επίπεδο για τη χώρα και τα προϊόντα της.
Δείτε σελ.9

10 Μαρτίου 2017

Η foodstandtard στην 
Ημερίδα του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. – 
ZOOTECHNIA 2017

 
 

19 Φεβρουάρίου 2017

3 Φεβρουάρίου 2017

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας διοργάνωσε ημερίδα 
με θέμα: “Καινοτομία και αύξηση 
Προστιθέμενης Αξίας στα προϊόντα 
Ζωικής Παραγωγής”, την Παρασκευή 
3 Φεβρουαρίου 2017 στο πλαίσια της 
ZOOTECHNIA 2017, στη Θεσσαλονίκη. 
H foodtsntdard στην παρουσίασή 
της επικεντρώθηκε στα ελληνικά 
τυροκομικά προϊόντα με θέμα: 
«Ελληνικά Τυροκομικά Προϊόντα: 
Χρηματοδότηση καινοτομιών και 
επενδύσεων εξοπλισμού. Οργανωτικά 
σχήματα και προϊοντική υπεραξία”.

Δείτε τη συνέντευξη του Στέλιου Δρυ

Δείτε την παρουσίασή μας

Συνεντεύξεις ΟΕΦ 2016-2017
Με το τέλος του 2ου έτους της τριετίας των Προγραμμάτων 
ΟΕΦ πραγματοποιήσαμε σειρά συνεντεύξεων των 
εκπροσώπων των Ενώσεων και Συνεταιρισμών Πατρών, 
Μικρής Μαντίνειας - Αβίας, Γαργαλιάνων, Καλαμάτας, 
Στέρνας, Σητείας, Κουτσουρά, Λιθίνων και Ζάκρου, για την 
εξέλιξη των δράσεων, τα οφέλη για τους παραγωγούς και 
την ανάπτυξη των δομών τους.

Δείτε όλες τις συνεντεύξεις

https://www.youtube.com/watch?v=U6jU5w8vNU4&list=PLNVC0qekp9wCCVEq0leh-Pt7iTsLQbQ1z
https://www.youtube.com/watch?v=0IYDjxumrqQ&feature=youtu.be
http://www.foodstandard.gr/wp/wp-content/uploads/2017/04/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%A4%CE%95%CE%95.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CB4-o5ewXeA&list=PLNVC0qekp9wAwsYyicqNYTIXgU7tFZTJq&index=2
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ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ακραία 

καιρικά φαινόμενα, καύσωνες και 

παγετοί που άφησαν πίσω τους την 

εικόνα καμένων, “καψαλισμένων” 

δέντρων, σε συνδυασμό με τους 

βασικούς εχθρούς και ασθένειες 

της ελιάς - δάκο, γλοιοσπόριο, 

βακτηριακό καρκίνο  - μας βάζουν 

σε σκέψεις για την οργάνωση της 

νέας καλλιεργητικής περιόδου.

ΑΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΟΎΜΕ στον, 

μάλλον, βασικότερο αλλά και 

πιο συζητημένο εχθρό της ελιάς, 

το δάκο. Η χρονιά που πέρασε 

παρουσίασε γρήγορες μεταβολές 

των δεδομένων ανά περιόδους, 

το Καλοκαίρι και το Φθινόπωρο. 

Ξαφνικές πτώσεις του υδραργύρου 

σε συνδυασμό με αυξημένη υγρασία 

είχαν σαν αποτέλεσμα την έξαρση 

των πληθυσμών και των προσβολών 

καθιστώντας τους προληπτικούς 

ψεκασμούς τις περισσότερες φορές 

άχρηστους και ανεπαρκείς.

ΤΗΝ ΑΔΎΝΑΜΙΑ της επάρκειας 

των προληπτικών ή και μαζικών 

ψεκασμών επιβαρύνει τις 

περισσότερες φορές ο λάθος και 

ξεπερασμένος προγραμματισμός 

τους. Αναγκαίος και επιτακτικός 

είναι ο έλεγχος των πληθυσμών και 

η έγκαιρη επέμβαση στις κρίσιμες 

μέρες, εμφάνισης (5-7 έντομα/ 7 

ημέρες, στις παγίδες). Ας δούμε τη 

σημασία των κλιματικών συνθηκών, 

ορίζοντας κάποιες θερμοκρασίες 

Μάρτιος και 

Απρίλιος, δύο μήνες 

που σηματοδοτούν 

το τέλος και την 

αρχή της επόμενης 

ελαιοκομικής 

περιόδου. Στο 

φετινό απολογισμό 

θα θυμόμαστε μία 

δύσκολη και όχι πολύ 

καλή χρονία για την 

ελαιοπαραγωγή.

Από τον Άρη  

Παναγιωτόπουλο, 

Γεωπόνος, Project 

Management Dpt

Μια χρονιά με δυσκολίες 
και οι λύσεις της τεχνολογίας

Δάκος
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και επίπεδα υγρασίας ως κρίσιμα 

σημεία:

• σαν γενικό φάσμα θερμοκρασιών 

εμφάνισης του δάκου είναι οι 9-24 °C.

 • σε θερμοκρασίες άνω των 35 

°C σταματά η δραστηριότητα του 

ενηλίκου. 

• σε θερμοκρασίες άνω 

των 32 °C παρουσιάζεται 

θνησιμότητα ωών.

• θερμοκρασίες 15-20 °C 

επιβραδύνουν την ανάπτυξη του 

εντόμου.

• σε σχετική ατμοσφαιρική υγρασία 

55-75% παρατηρείται υψηλό ποσοστό 

εκκόλαψης προνυμφών.

ΜΕ ΒΑΣΗ τα παραπάνω και με 

προσοχή πάντα στις απότομες 

διακυμάνσεις υγρασίας και 

θερμοκρασίας καταστρώνεται 

το διαφορετικό σε κάθε περιοχή, 

αγροτεμάχιο και περίοδο, σχέδιο 

αντιμετώπισης του δάκου.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝΙΣΟΎΜΕ τη σημασία 

της διαφορετικότητας κάθε περιοχής, 

ακόμα και γειτονικών αγροτεμαχίων. 

Μικρές και όχι τόσο υπολογίσιμες 

μορφολογικές αλλαγές ακόμα και 

σε γειτονικά αγροτεμάχια μπορεί 

να αλλάζουν όλο το περιβάλλον, 

οπότε και τον αριθμό και ρυθμό των 

προσβολών. Περιοχές που συγκρατούν 

υγρασίες, με μεγάλη διάρκεια σκίασης 

και όχι καλά αεριζόμενες είναι 

ευάλωτες σε όλους τους εχθρούς και 

ασθένειες της καλλιέργειας.

ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ σημαντικό στοιχείο 

για την αντιμετώπιση του δάκου 

είναι η γνώση των δυνατοτήτων 

μεταφοράς του εντόμου. Ο δάκος 

μπορεί να διανύσει κατά μέσο όρο 

6,5  χιλιόμετρα χωρίς στάση, για να 

βρει ελαιώνες, ενώ μέσα σε ελαιώνες 

με μέτριο ποσοστό καρποφορίας 

παρατηρείται μεταφορά του 200-

300m/βδομάδα. Τα παραπάνω 

νούμερα είναι πολύ σημαντικά στην 

εκτίμηση του πληθυσμού, βάση του 

foodmagazine  AΦΙΕΡΩΜΑ

Την αδυναμία της 
επάρκειας των 

προληπτικών ή και μαζικών 
ψεκασμών επιβαρύνει 

τις περισσότερες φορές 
ο λάθος και ξεπερασμένος 

προγραμματισμός τους.

Δάκος
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ποσοστού καρποφορίας και του 

τρόπου αντιμετώπισης του δάκου.

Η FOODSTANDARD με την 

ολοκλήρωση του δεύτερου έτους του 

προγράμματος 611 των Ο.Ε.Φ. και σε 

συνεργασία με τοπικούς γεωπόνους 

μελετά τις πληροφορίες που 

συλλέγονται από τις καταγραφές 

των καλλιεργητικών φροντίδων, 

στα τετράδια των παραγωγων. 

Η μελέτη αυτή ολοκληρώνεται με 

την εποικοδομητική συνεργασία με 

τους καθηγητές του Γ.Π.Α. με σκοπό 

την ορθότερη και ολοκληρωμένη 

προστασία της παραγωγής. 

Μία από αυτές τις συλλογικές 

προσπάθειες ολοκληρώθηκε 

τον περασμένο Φεβρουάριο με 

την Ημερίδα Εκπαίδευσης των 

ελαιοπαραγωγών του ΑΣ «Ένωσης 

Αγρινίου».

Η ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΗ των τρόπων 

αντιμετώπισης των εχθρών και 

ασθενειών της καλλιέργεια από τους 

καθηγητές κ. Περδίκη για τον δάκο 

και κ. Τσιτσιγίαννη για το γλοιοσπόριο 

ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση 

του καθηγητή κ. Πανάγου για τα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της 

ελιάς και πώς αυτά μπορούν να 

επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα 

του τελικού προϊόντος δημιουργώντας 

στους παραγωγούς νέους τρόπους 

σκέψης και σεβασμού του προϊόντος 

που παράγουν.

ΜΙΑ ΝΕΑ στρατηγική αντιμετώπισης 

δημιουργείται με τις δυνατότητες που 

μας δίνει η ψηφιακή παρακολούθηση 

του πληθυσμού του δάκου. Ο λόγος 

για τον απομακρυσμένο και συνεχή 

έλεγχο παγίδων και αγροτεμαχίων με 

τη βοήθεια GPS και φωτογραφικών 

μηχανών που στέλνουν δεδομένα 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή στο 

smartphone του παραγωγού.

Η ΣΎΝΕΧΗΣ λήψη δεδομένων 

οποιαδήποτε στιγμή και από 

οποιοδήποτε σημείο είναι ένα 

τεράστιο όφελος που μας προσφέρει 

η Τεχνολογία. Τα δεδομένα της 

καλλιέργειας (καιρός, υγρασία 

εδάφους, φωτογραφία της 

καλλιέργειας και των παγίδων για 

μέτρηση των πληθυσμών) μπορούν να 

μοιράζονται απευθείας σε καλλιεργητή 

και γεωπόνο. Αυτό το δεδομένο 

επιτρέπει την άμεση εκτίμηση των 

παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο και 

όχι με τον απαρχαιωμένο και λάθος 

τρόπο των περιγραφών μετά από τις 

κρίσιμές μέρες λόγω αδυναμίας των 

γεωπόνων και καλλιεργητών να είναι 

ταυτόχρονα σε περισσότερες από 5 

καλλιέργειες ανά ημέρα.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ όλο και 

περισσότερο κατακτούν το χώρο 

τους στην καλλιέργεια και γίνονται η 

δύναμη κάθε παραγωγού. Τεράστιο 

ρόλο, λοιπόν, στο μέλλον θα παίξουν 

τα σύγχρονα “όπλα” που μας δίνει 

η τεχνολογία με την παράλληλη 

“αποδοχή” τους από τους νέους 

παραγωγούς. 
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Οι νέες τεχνολογίες όλο 
και περισσότερο κατακτούν 

το χώρο τους στην 
καλλιέργεια και γίνονται 

η δύναμη κάθε παραγωγού.

Δάκος
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Η ελαιοκομική περίοδος 2016-2017 αφήνει έναν αρνητικό απολογισμό, 

ως επακόλουθο μιας δύσκολης χρονιάς με μειωμένη παραγωγή, 

τόσο στην επιτραπέζια όσο και στην ελαιοπαραγωγική ελιά. 

Από τον Στέλιο Βαπορίδη, Γεωπόνος, Project Management Dpt

Μια καταστρεπτική ασθένεια 
που απαιτεί προληπτική αντιμετώπιση

ΛΙΓΟ Η ΜΕΙΩΣΗ αγοράς φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων -λόγω κόστους- λίγο οι καιρικές 

συνθήκες, δημιούργησαν ένα ευνοϊκό περιβάλλον 

για την έξαρση εχθρών και ασθενειών, που μας 

δημιουργεί μια σειρά προβληματισμών για τη 

νέα καλλιεργητική περίοδο. Θα εστιάσουμε στη 

βασικότερη και πιο ζημιογόνα μυκητολογική 

ασθένεια που αντιμετωπίσαμε, το Γλοιοσπόριο 

(Colletotrichum accutatum ). 

Η FOODSTANDARD με την ολοκλήρωση του 

δεύτερου έτους του προγράμματος 611 των Ο.Ε.Φ. 

και σε συνεργασία με τους τοπικούς γεωπόνους 

αξιολόγησε τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν 

από τις καταγραφές των καλλιεργητικών 

φροντίδων, στα τετράδια των παραγωγών. 

Η μελέτη αυτή επισφραγίστηκε με την 

εποικοδομητική συνεργασία με τους καθηγητές 

του Γ.Π.Α. αποσκοπώντας στην ολοκληρωμένη 

προστασία της παραγωγής βάσει του Κώδικα 

Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Μία από αυτές 

τις συλλογικές προσπάθειες ολοκληρώθηκε 

τον περασμένο Φεβρουάριο με την Hμερίδα 

Εκπαίδευσης των ελαιοπαραγωγών του ΑΣ 

«Ένωση Αγρινίου».

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ αυτής της εκδήλωσης, ο Επίκουρος 

Καθηγητής του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής 

Γλοισ πόριο
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του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Δημήτρης Τσιτσιγιάννης, εστίασε τόσο στην 

αιτιολογία και επιδημιολογία του γλοιοσπορίου, 

όσο και στην ολοκληρωμένη αντιμετώπισή του με 

γνώμονα αφενός τη προστασία των παραγωγών 

και αφετέρου του περιβάλλοντος.

ΤΟ ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ (Colletotrichum 

accutatum ), αποτελεί τη σοβαρότερη και πλέον 

καταστρεπτική ασθένεια των ελαιοκαρπών, σε 

περιοχές που παρουσιάζουν υψηλές υγρασίες, 

υποβαθμίζοντας ποιοτικά τόσο τις επιτραπέζιες 

όσο και τις ελαιοπαραγωγικές ελιές. 

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟ ΕΙΝΑΙ πως οι προσβολές μπορεί 

να επανέρχονται κάθε χρόνο ανάλογα με:

 • Τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια 

περιοχή: ζέστη, βροχή, ομίχλη, υγρασία ή πολλές 

και παρατεταμένες δροσιές, που συνδέονται άμεσα 

με επιδημίες της ασθένειας (optimum 

20-27 °C).

 • Συχνά και υπερβολικά 

ποτίσματα, τα οποία 

δημιουργούν επιδημίες 

σε περιοχές που 

αρδεύονται και ενδημεί 

η ασθένεια.

 • Την ευπάθεια της 

καλλιεργούμενης 

ποικιλίας.

 • Την παρουσία 

διαθέσιμων μολυσμάτων σε 

καρπούς, φύλλα και κλάδους.

 • Την παθογόνο ικανότητα του 

μύκητα (ένας μουμιοποιημένος 

καρπός στο δένδρο υπό 

κατάλληλες συνθήκες δύναται 

να επιμολύνει έως και το 100% 

των καρπών).

 • Την παρουσία του Δάκου 

της ελιάς, ως αποτέλεσμα 

δευτερογενούς προσβολής.

Βασιζόμενοι στα ανωτέρω, μπορούμε να 

εφαρμόσουμε ένα σχέδιο Ολοκληρωμένης 

Αντιμετώπισης, το οποίο επικεντρώνεται στα 

κάτωθι:

 • Τρόποι κλαδέματος που στοχεύουν στον 

καλύτερο αερισμό του δένδρου με ταυτόχρονο 

περιορισμό της υγρασίας.

 • Απομάκρυνση προσβεβλημένων οργάνων και 

καρπών με μολύσματα του παθογόνου.

 • Ψεκασμοί με εγκεκριμένα χαλκούχα 

σκευάσματα τις περιόδους των έντονων 

υγρασιών.

 • Αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ αναφέρουμε πως με την έγκαιρη 

αντιμετώπιση την περίοδο της Άνοιξης, 

μπορούμε να περιορίσουμε τους φθινοπωρινούς 

ψεκασμούς, ενώ δεν πρέπει να λησμονούμε 

τη ζωτική σημασία της λίπανσης μιας και η 

κατάρτιση ενός ορθολογικού σχεδίου 

εκτός της ποιοτικής παραγωγής, 

μπορεί να “θωρακίσει” το 

δένδρο εξασφαλίζοντάς 

του μία επιπρόσθετη 

προστασία. 

ΤΟ ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ, 

αναπόφευκτα, έχει 

μπει για τα καλά 

στη καθημερινότητα, 

παραγωγών και γεωπόνων. 

Εντούτοις, μέσα απ το 

τρίπτυχο πρόγνωση, πρόληψη 

αντιμετώπιση και την εφαρμογή 

Συστημάτων Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης μπορεί να 

περιοριστεί, δίνοντας την 

προσδοκώμενη παραγόμενη 

ποσότητα και προστιθέμενη αξία 

στο τελικό προϊόν, είτε πρόκειται 

για επιτραπέζια ελιά είτε για 

ελαιόλαδο. 

Το Γλοιοσπόριο 
(Colletotrichum 

accutatum ), αποτελεί τη 
σοβαρότερη και πλέον 

καταστρεπτική ασθένεια 
των ελαιοκαρπών, 
σε περιοχές που 

παρουσιάζουν υψηλές 
υγρασίες
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Η καθιέρωση της ίδρυσης και λειτουργίας των Ομάδων και των Οργανώσεων των Παραγωγών 

είναι η κανονιστική και νομική θεσμοθέτιση μια παραγωγικής και εμπορικής οντότητας 

που με το κατάλληλο καταστατικό, ή την επικαιροποίηση του υπάρχοντος ή την προσθήκη κανονισμού 

λειτουργίας μπορεί να αναγνωρίζεται από τις εθνικές αρχές.

Από τον Στέλιο Δρυ, Γεωπόνος, Διευθύνων Σύμβουλος  foodstandard

ΟΜΑΔΕΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
είναι ο μετασχηματισμός

των συνεταιρισμών σε οργανώσεις παραγωγών 
εθνικό ζητούμενο ανάπτυξης;

Η Ανάπτυξη απαιτεί 
οργάνωση - χρηματοδότηση - υποστήριξη 

Το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) στοχεύει στην αγορά 

• τράπεζες, προμηθευτές, σύμβουλοι λειτουργούν επικουρικά

• το κράτος ασκεί το θεσμικό του ρόλο - επίβλεψη 

αγροτική  
επιχείρηση

γεωργός -  
κτηνοτρόφος

χρηματοδότηση  
για επενδύσεις και  
κεφάλαιο κίνησης

τράπεζες, funds

Κρατική αρχή

Υπουργεία, 
Οργανισμοί, 

Διαχειριστικές 
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Η αναγνώριση της Ομ.Π ή της Ο.Π παράγει 

μια σειρά πλεονεκτήματα όπως:

● η επιλεξιμότητα τους σε επενδυτικά 

προγράμματα και προγράμματα παροχής 

υπηρεσιών της προγραμματικής περιόδου 

2014-2020 

● η επιχειρηματική οργάνωση της 

παραγωγής και εμπορίας των 

μεταποιημένων ή αυτούσιων προϊόντων 

των παραγωγών μελών-μετόχων 

● μείωση μοναδιαίου παραγωγικού κόστους 

και αύξηση εισοδήματος μέσω συλλογικών 

επενδύσεων και οικονομιών κλίμακας  

● εμπορικά σημαντική ποσοτικά προϊόντική 

συγκέντρωση με ενίσχυση της 

διαπραγματευτικής ισχύος των παραγωγών  

● μελέτη σκοπιμότητας, μητρώο μελών, 

ειδικό λογιστικό σύστημα, επιλεγμένα 

όργανα διοίκησης και συνεχής έλεγχος, 

στοιχεία απαραίτητα για την εγγραφή και 

διατήρηση στο ειδικό μητρώο του  ΥπΑΑΤ.

ΟΜΑΔΕΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ορισμοί και έννοιες 
για τον γεωργό 
(χ1000)

επαγγελματίες
274

ενεργός, επιλέξιμος
290-320

στόχος 2020

76% 24%
022

+ 50%

40%

ασφαλισμένοι

ΟΓΑ 301

συνταξιούχοι (ΟΓΑ) 149

ετεροασφαλισμένοι 269

παραγωγή 2014
 10 δισ. € 

συνεταιρισμένοι %

επιδοτούμενοι
719

κάτω των 200€
65

‘‘αυτοτελείς νομικές οντότητες 
του συνεταιριστικού 
ή εμπορικού δικαίου 

ή σαφώς οριζόμενα μέρη 
αυτών, με πλήρη δικαιοπρακτική 

ικανότητα’’
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κοινές προμήθειες   
και πωλήσεις

επιχειρηματικό
σχήμα ανά προϊόν

κοινή αγροτική 
πολιτική

παραγωγική διαδικασία κανονιστική εναρμόνιση νομιμοποίηση εταιρικού σχήματος

++
παράδοση προϊόντος 
από τους παραγωγούς > 80% 

τζίρος  O.Π. > 250.000 € 
(BIO > 100.000 €) 

Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) 
με αριθμό > 5/10   
Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) 
με αριθμό >20

προσαρμογή καταστατικού σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία σε ΑΕ 
με max μέτοχο (<20%) ή σε ΑΣ

προσδιορισμός μετοχής 
ή συνεταιριστικής μερίδας

με νέο ΑΦΜ νέο ΔΣ, 
ενώ σε παλαιό ΑΦΜ ΔΕ 

=

+ + = νεο παραγωγικό / 
εμπορικό μοντέλο

✓ επιλεξιμότητα στα προγράμματα 
 	 (επενδυτικά,	σχέδια	βελτίωσης,	καινοτομίες,	υπηρεσίες)

✓ οργάνωση της παραγωγής, εμπορικά σημαντική  
 συγκέντρωση προϊόντος & εμπορία

✓ μείωση μοναδιαίου παραγωγικού  
  κόστους και αύξηση εισοδήματος
✓ κουλτούρα συνεργασίας

 ✓ feasibility study  ή business plan
  για έκριση στο μητρώο ΥΠΑΑΤ
 ✓ διακριτό λογιστικό σύστημα
 ✓ επιλεγμένα όργανα διοίκησης
 ✓ συνεχής έλεγχος από τις κρατικές αρχές
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Ομάδες (0μ.Π) Οργανώσεις (0.Π)

παραγωγική 
διαδικασία

κανονιστική 
εναρμόνιση

εταιρικό σχήμα

νομικό πλαίσιο

επιλεξιμότητα

προϊοντικό 
κοινές προμήθειες/πωλήσεις 
feasibility study

> 5 κτηνοτρόφοι 
> 10 γεωργοί χωρίς τζίρο 

Κοιν.ΣΕΠ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΑΣ, ΙΚΕ
όχι ΟΕ, ΕΕ

καν. (ΕΚ) 1305/2013,  καν. (ΕΚ) 1308/2013, YA 397/18235/2017, Ν4384/2016

μητρώο Συνεταιρισμών ΥΠΑΑΤ
μέτρο 9 

μητρώο Συνεταιρισμών και Οργανώσεων 
ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

τεκμηριωμένα προϊοντικό, 
επιχειρηματικό, συνεργατικό σχήμα 
business plan + feasibility study

τζίρος >250.000 ευρώ  
bio >100.000 ευρώ

υποχρεωτικά εμπορικού κώδικα δηλαδή 
μόνο Ανώνυμη Εταιρία Συνεταιρισμένων 
Αγροτών με μετοχές <20% max ανά άτομο 
ή  Αγροτικός Συνεταιρισμός

ΟΜΑΔΕΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

οργανώσεις παραγωγών: κίνητρα & προϋποθέσεις

Εθνικός στόχος για το 2020

άμεσα και 
έμμεσα κίνητρα

προϋποθέσεις

ένταξη σε ΟΠς του 40% των επαγγελματιών 
αγροτών και κτηνοτρόφων (από 22% σήμερα)

✓ φορολογική ελάφρυνση του αγρότη 
 όταν τεκμηριωμένα είναι μέλος ΟΠ

✓ εναρμόνιση φορολογίας συνεταιρισμών 
 και αναγνωρισμένων οργανώσεων

✓ Εθνικό σύστημα παροχής συμβουλών
✓ Αγροτικό Eπιμελητήριο
✓ Kαμπάνια πλεονεκτημάτων ΟΠς
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Τ: 210 6131172  F: 210 6131638 

E: info@foodstandard.gr

W: www.foodstandard.gr
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