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Πολιτικές της Περιφέρειας για τον τομέα
Ξεκινήσαμε ως Περιφερειακή Αρχή την προσπάθεια ανάδειξης του παραγωγικού μας μοντέλου με βάση 
ενέργειες που είχαν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα μας και τις προγραμματικές δηλώσεις μας.

Η  γεωργία  και  η  αγροτική  παραγωγή  βρίσκονται  στο  επίκεντρο  της  κοινωνίας  και  της  περιφερειακής 
οικονομίας, εξασφαλίζοντας τη διατροφική επάρκεια,παρέχοντας ανανεώσιμες πρώτες ύλες,προστατεύοντας 
το περιβάλλον,δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης και διατηρώντας ζωντανό και υγιή τον κοινωνικό και 
οικονομικό ιστό της περιφέρειας.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική που κλείνει εφέτος τα 50 χρόνια ζωής έχει αποτελέσει κεντρικό στοιχείο της  
Ευρωπαϊκής  Ολοκλήρωσης  και  παραμένει  η  σημαντικότερη  κοινή  πολιτική  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης 
απορροφώντας  σχεδόν  το  μισό  προϋπολογισμό  της.  Υπάρχει  σαφής  σύνδεση  μεταξύ  της  γεωργίας  ,του 
περιβάλλοντος,της βιοποικιλότητας, της αλλαγής του κλίματος και της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών 
μας πόρων όπως το έδαφος και το νερό.

Τα  ιδιαίτερα  κοινωνικά,  πολιτισμικά  και  παραγωγικά  χαρακτηριστικά  της  περιοχής  μας,  αποτελούν 
ταυτόχρονα και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της. Σε αυτά τα πλαίσια η στήριξη του αγροδιατροφικού 
τομέα  που  είναι  άρρηκτα  δεμένος  με  τον  πρωτογενή,αποτελεί  στρατηγική  επιλογή  για  ένα  ισχυρό 
αναπτυξιακό και  παραγωγικό μοντέλο,  αναδεικνύοντας  το  όραμα για βιώσιμα,  πράσινα  νησιά που θα 
δημιουργούν θέσεις εργασίας, ασφάλεια και ευημερία στους κατοίκους τους.

 Αναγνωρίζοντας  την  οικονομική  και  κοινωνική  σπουδαιότητα  της  αγροδιατροφικής  αλυσίδας  και  της 
σύνδεσης της με τις τοπικές ιδιαιτερότητες,τον τουρισμό, την εστίαση και την απασχόληση, η περιφερειακή 
αρχή πιστεύει ότι η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα αποτελεί το μεγάλο πρώτο βήμα προκειμένου 
τα νησιά μας να αποτελέσουν πόλο βιώσιμης  ανάπτυξης και υψηλής ανταγωνιστικότητας.

Η αιρετή Περιφερειακή Αρχή είναι ο θεματοφύλακας των αξιών του τόπου με την έννοια του δημόσιου  
αγαθού και για αυτό θα δημιουργηθεί ένα λογότυπο - ομπρέλα - τόσο για τα προϊόντα όσο και για τις  
υπηρεσίες,που  θα  συνοδεύεται  από  ένα  αυστηρό  πλαίσιο  κριτηρίων  απονομής  μετά  από  επιθεώρηση 
πιστοποίησης του, με στόχο την ανάδειξη της ποιότητας που βασίζεται στη , νησιωτικότητα. Αργότερα το 
λογότυπο και το σύστημα ποιοτικών απαιτήσεων και απονομής του θα ενταχθεί στα προαιρετικά σήματα 
γεωγραφικών ενδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη δημιουργία υπεραξίας από την κοινοτική 
σήμανση των προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο δεσμός ενός προϊόντος, ενός τόπου και των κατοίκων του δεν αντιπροσωπεύει απλά μια κληρονομιά που  
πρέπει  να διατηρηθεί,  αλλά αποτελεί  μια σημαντική  αυτοτελή οικονομική  αξία,  καθώς  οι  καταναλωτές 
ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για την ποιότητα που συνδέεται με τη γεωγραφική προέλευση και την  
τοπική παράδοση.

Η  πρωτοβουλία  της  αιρετής  περιφέρειας  είναι  να  υποστηρίξει  όλους  τους  εμπλεκόμενους 
φορείς,συμπεριλαμβανομένων των  μικρών παραγωγών,στην  προσπάθεια  ανάδειξης  και  προώθησης  των 
χαρακτηριστικών ιδιότυπων προϊόντων, ώστε να εκμεταλλευόμενοι τις καταναλωτικές τάσεις για ασφαλή 
ποιοτικά ιδιότυπα τοπικά προϊόντα που βασίζονται στη, νησιωτικότητα, να ενισχυθεί η τοπική οικονομία 
και το αγροτικό εισόδημα.
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Στοχοποίηση
Η  αιρετή  Καλλικρατική  Περιφέρεια  Βορείου  Αιγαίου  προκρίνει  την  ίδρυση  της  Αγροδιατροφικής 
Σύμπραξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μιας νέας εταιρείας -εργαλείου  ανάπτυξης και υποστήριξης  
του σημαντικού για τα νησιά μας, αγροδιατροφικού τους τομέα.

Η εταιρεία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας προκειμένου 
υποστηριχθούν οι αξίες του λογοτύπου - brand, Βόρειο Αιγαίο και με τον τρόπο αυτό να ¨θωρακίσει¨ και να  
προωθήσει  τα  αγροδιατροφικά  νησιωτικά  προϊόντα  αναπτύσσοντας  συνέργειες  με  την  εστίαση  και  τον 
τουρισμό.

Το  πεδίο  δραστηριοποίησης  της  θα  είναι  ο  πρωτογενής,  ο  δευτερογενής  τομέας  (παραγωγή  και  πρώτη 
μεταποίηση),  η  εστίαση και  η  συνέργεια  με  τον  τουρισμό,  η  οργάνωση της  θα  είναι  λιτή,-¨δωρική¨-  με  
ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και η λειτουργία της θα διέπεται από ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

Η  Αγροδιατροφική  Σύμπραξη  Περιφέρειας  Βορείου  Αιγαίου  θα  αποτελεί  τον  συντονιστή  μεταξύ  των 
Δημοσίων  υπηρεσιών  της  Περιφέρειας  και  των  Δήμων  ,της  αγοράς  και  του  ιδιωτικού  τομέα,  θα  είναι  
εταιρεία , ομπρέλα, για το καλάθι προϊόντων Βορείου Αιγαίου και θα αναπτύξει τοπικά συμφωνα ποιότητας  
σε  κάθε νησί  ξεχωριστά με απόλυτο σεβασμό στη τοπική παράδοση και  στις  ιδιαιτερότητες σε  απόλυτη 
συνεργασία με τις τοπικές αρχές

Προκειμένου η αγορά να την αποδεχτεί σαν ένα θεσμικό και αποτελεσματικό εταίρο πρέπει να κινηθεί με 
στρατηγική επικοινωνίας προσανατολισμένη σε αξίες και έργο, ενώ οι υλικοτεχνικές της υποδομές και η 
οργάνωση της εταιρείας πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να πληρούνται τα υψηλότερα διεθνή standards για τις  
υπηρεσίες που θα προσφέρει.

Η εταιρεία προτίθεται να απογράψει τον υπάρχοντα εξοπλισμό και προσωπικό των κρατικών εργαστηρίων 
που βρίσκονται στην δικαιοδοσία της Περιφέρειας, να υποβάλλει προτάσεις βελτίωσης και να διαχειριστεί 
τα ευρήματα των εργαστηριακών αναλύσεων προς όφελος των  παραγωγών και των τοπικών επιχειρήσεων. 
Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πιστοποίησης του σήματος “Βόρειο 
Αιγαίο”,  ελέγχων  και  επιμετρήσεων,  project  management  για  υποβαλλόμενα  διεθνή  και  ευρωπαϊκά 
προγράμματα και ολοκληρωμένου marketing mix για τα νησιωτικά προϊόντα.

Το κυρίαρχο στοιχείο είναι ο θεσμικός της ρόλος στην υπηρεσία του αγρότη, της τοπικής κοινωνίας και των 
προϊόντων, η συμβολή της στην επιστημονική τεκμηρίωση του content για τα προϊόντα και οι συνέργειές της  
με τον τουρισμό και την εστίαση.

Έτσι θα στηρίζεται το τοπικό και εξωστρεφές marketing, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη των επισκεπτών των  
νησιών αλλά και των ¨πιστών¨ τους όπου αυτοί και αν βρίσκονται.

Η νομική βάση της εταιρείας είναι ο Ν. 3852/2010 ΑΡ. 194 §1(Καλλικράτης,  “Οι περιφε� ρειες μπορου� ν να  
συνιστου� ν  μι�α  επιχει�ρηση,  η  οποι�α  ε� χει  τη  μορφη�  της  αναπτυξιακη� ς  ανω� νυμης  εταιρι�ας,  εφο� σον  δεν  
συμμετε� χουν σε α� λλη αναπτυξιακη�  ανω� νυμη εταιρει�α στην οποι�α κατε� χουν την πλειοψηφι�α του μετοχικου�  

κεφαλαι�ου.  Η  αναπτυξιακη�  εταιρει�α  λειτουργει� συ� μφωνα  με  τις  διατα� ξεις  της  εμπορικη� ς  και  φορολογικη� ς  
νομοθεσι�ας και τις ειδικο� τερες ρυθμι�σεις των επο� μενων παραγρα� φων. Αποκλειστικο�  αντικει�μενο της ανωτε� ρω 
επιχει�ρησης ει�ναι: α) Η επιστημονικη�  και τεχνικη�  υποστη� ριξη των περιφερειω� ν, της Ε� νωσης Περιφερειω� ν και  
των φορε� ων της παραγρα� φου 2, β) Η προω� θηση της επιχειρηματικη� ς, οικονομικη� ς και γενικο� τερα βιω� σιμης 
ανα� πτυξης  της  περιφε� ρειας,  καθω� ς  και  η  ανα� πτυξη  δραστηριοτη� των  προστασι�ας  του  περιβα� λλοντος,  γ)  Η 
συμμετοχη�  τους σε αντι�στοιχα προγρα� μματα η�  η εφαρμογη�  σχετικω� ν πολιτικω� ν σε διαπεριφερειακο�  η�  σε  
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ευρυ� τερο  γεωγραφικο�  χω� ρο)  και  ο  Ν.  4015/2011  Αρ.  9  §1  (Θεσμικό  πλαίσιο  συνεταιρισμών, “Με 
πρωτοβουλία των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας μπορεί να συνιστώνται αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες  
με σκοπό: α) Την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της  
κάθε  Περιφέρειας,  β)  Την  παροχή  υπηρεσιών  τεκμηρίωσης,  υποστήριξης  και  προώθησης  των  “καλαθιών  της  
περιφέρειας”.  Οι  εταιρείες  του  άρθρου  αυτού  φέρουν  επωνυμίες  στις  οποίες  περιλαμβάνονται  οπωσδήποτε  ο  όρος  
”Αγροδιατροφική Σύμπραξη”, συνοδευόμενος από το όνομα της οικείας Περιφέρειας. Σε νησιά, η πρωτοβουλία ίδρυσης  
μπορεί να ανήκει στον αντίστοιχο Δήμο, οπότε στην επωνυμία της αντίστοιχης εταιρείας, μετά τον όρο ”Αγροδιατροφική  
Σύμπραξη”,  αναφέρεται  το  όνομα  της  νήσου.)  ενώ  επιτρέπεται  η  σύναψη  προγραμματικών  συμβάσεων  με 
τοπικούς και περιφερειακούς οργανισμούς  και η στελέχωσή της. 

Είναι μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού σκοπού όπου η Περιφέρεια μειοψηφεί αλλά έχει το management  ενώ 
θα διαθέτει βιβλία γ’ κατηγορίας και θα υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ.

Με δεδομένο το επίπεδο του έργου που θα επιτελείται,  προβλέπεται  ετήσιο  break even οπότε είναι  μία 
απολύτως συμφέρουσα επένδυση τόσο κοινωνικά όσο και πολιτικά.

Πλάνο ενεργειών
Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Βορείου Αιγαίου θα είναι έτοιμη στις αρχές Απριλίου προκειμένου να μπορεί 
να  υποβάλλει  το  πρώτο  τριετές  πρόγραμμα  προώθησης  τοπικών  προϊόντων  σε  τρίτες  χώρες  και  στην 
εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδιάζοντας και υποβάλλοντας το κατάλληλο Πρόγραμμα στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
εκτιμώμενου προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ.

Για αυτό το σκοπό πρέπει να συνδιαλλαγεί άμεσα με τους πιθανούς εταίρος της ανά νησί, οργανώνοντας τις 
αντίστοιχες ημερίδες εντός του Μαρτίου προκειμένου να τους ενημερώσει για την πρωτοβουλία τις αρχές 
και τους στόχους της,

Δημιουργήθηκε ήδη η κατάλληλη ομάδα έργου που αποτελείται από τους θεματικούς αντιπερειφεριάρχες 
και υπηρεσιακούς παράγοντες με την αντίστοιχη υποστήριξη θα εισηγηθεί στο περιφερειακό συμβούλιο την 
ίδρυση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
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