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Κώστας Παπαδόπουλος, γενικός διευθυντής της εταιρείας PK Consulting Group
Η Ελλάδα απ οτελεί μια αγροτική και σε μεγάλο βαθμό ορεινή χώρα Ο π ρωτογενής τομέας
εξακολουθεί να απ ορροφά ένα σημαντικό π οσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού της
χώρας. Στις νέες οικονομικές συνθήκες π ου διαμορφώνονται, οι ασχολούμενοι με τον
αγροτικό τομέα έχουν να αντιμετωπ ίσουν μια σειρά «π ροκλήσεων», σχετικές με την
π αραγωγική διαδικασία.
Η ενασχόληση με τον π ρωτογενή τομέα απ αιτεί απ ό τον π αραγωγό να είναι σε θέση να
υιοθετήσει σύγχρονες γνώσεις και καινοτομίες στην π αραγωγική διαδικασία.
Ο νέος Ελληνας επ ιχειρηματίας του κλάδου π ου θα απ οφασίσει να ασχοληθεί με την
π ρωτογενή π αραγωγή θα π ρέπ ει να γνωρίζει ότι σταδιακά π ροκηρύσσεται ένας
ικανοπ οιητικός αριθμός π ρογραμμάτων μέσω των οπ οίων μπ ορεί να ενισχυθεί.
Απ ό 10 Ιουνίου 2013 είναι σε ισχύ ο νέος Επ ενδυτικός Νόμος 4146/2013 και μπ ορούν να υπ οβάλλονται επ ενδυτικές π ροτάσεις π ου
αφορούν την καλλιέργεια, π αραγωγή, μεταπ οίηση αγροτικών π ροϊόντων καθώς και την εκτροφή και μεταπ οίηση π ροϊόντων π ου
π ροέρχονται απ ό την εκτροφή των συγκεκριμένων ζώων. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η δυνατότητα καλλιέργειας και συγκομιδής
αγροτικών π ροϊόντων τα οπ οία π ραγματοπ οιούνται απ ό αγροτικούς ή αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς καθώς και ομάδες
π αραγωγών ή ενώσεις ομάδων π αραγωγών, οι οπ οίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Επ ίσης υπ άγονται
γεωργικές επ ιχειρήσεις ? εκμεταλλεύσεις θερμοκηπ ιακού τύπ ου και βιολογικής γεωργίας, για π αραγωγή κηπ ευτικών, μανιταριών,
ανθοκομικών φυτών, π ολλαπ λασιαστικού υλικού και κάθε άλλου π ροϊόντος δενδροκηπ ευτικής.
Στον κτηνοτροφικό τομέα επ ιχορηγούνται επ ιχειρήσεις ? εκμεταλλεύσεις σταβλισμένου ή ημιεσταβλισμένου τύπ ου, καθώς και π υρήνων
αναπ αραγωγής ζώων π ου αφορούν:
Βοοτροφικές μονάδες κρεατοπ αραγωγής, γαλακτοπ αραγωγής με ορισμένες π ροϋπ οθέσεις, αιγοπ ροβατοτροφικές μονάδες,
χοιροτροφικές μονάδες χοιρομητέρων, π τηνοτροφικές μονάδες, κονικλοτροφικές μονάδες, μονάδες μελισσοκομίας, π αραγωγής μελιού,
κεριού μελισσών και λοιπ ών π ροϊόντων κυψέλης, σηροτροφικές μονάδες, μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών και τέλος μονάδες εκτροφής
θηραμάτων και θηραματικών ειδών.
Ολες οι π αραπ άνω κατηγορίες επ ενδύσεων επ ιχορηγούνται με π οσοστά π ου διαφέρουν ανά γεωγραφική π εριοχή και μπ ορούν να
φτάσουν μέχρι και το 50% σε κάπ οιες π εριφέρειες.
Προτάσεις υπ οβάλλονται όλο τον χρόνο με εξαίρεση δύο μήνες τον χρόνο.
Ο νέος επ ενδυτικός νόμος απ οτελεί μια ιδανική ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα στον αγροτικό χώρο και δημιουργεί τις ευκαιρίες εκείνες
σε π λήθος νέων ανθρώπ ων π ου αναζητούν εναλλακτικό τρόπ ο ζωής και νέες επ αγγελματικές ευκαιρίες. Σε συνδυασμό με τα
π ρογράμματα LEADER και ΟΠΑΑΧ, απ οτελούν τους στυλοβάτες τις αγροτικής οικονομίας και δημιουργούν π ροϋπ οθέσεις ανάκαμψης
της υπ αίθρου.

