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Η γεωργία πανευρωπαϊκά αλλάζει και αυτό 

πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους συ-
ντελεστές της αγροτικής οικονοµίας. 

Η κλιµατική αλλαγή, η ανάγκη µείωσης του 
κόστους παραγωγής, καθώς και η ανάγκη για 
ασφαλέστερα αγροτικά προϊόντα αποτελούν 
τους κύριους στόχους για τα επόµενα χρόνια. 
Όλα αυτά δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν χω-
ρίς τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων σε όλο 
το φάσµα της αγροτικής παραγωγής. 

του και στις εγκα-

ταστάσεις του, του δίνει τη δυνατότητα αποµα-
κρυσµένης παρέµβασης στην καλλιεργητική του 
δραστηριότητα, του παρέχει συµβουλές για τη 
λίπανση, την άρδευση και τη φυτοπροστασία 
µέσω των γεωργικών του συµβούλων και 
όλα αυτά µε τη χρήση των νέων τεχνολογικών 
εργαλείων που εισάγονται ολοένα και περισ-
σότερο στην καθηµερινότητα της αγροτικής 

παραγωγής. 
Σε αυτό το σύστηµα, η GAIA ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΕΙΝ µαζί µε τους συνεργάτες της και µε 
τη χρήση του gaiasense συνεχίζει να 
ηγείται και να οδηγεί τις εξελίξεις στον 
ελληνικό και στον υπόλοιπο ευρωπα-
ϊκό χώρο.

Η δραστηριότητά µας ως Φορέας 
Συντονισµού και Τεχνικής Υποστήριξης 

των ΚΥΔ της χώρας για τις άµεσες 
ενισχύσεις µάς γεµίζει περη-

φάνια και ικανοποίηση για 
τα αποτελέσµατα που 

έχει όλο αυτό το διά-
στηµα, πάντα µε την 
τεράστια συµβολή 
του δικτύου των 
συνεργατών µας 
πανελλαδικά. Ένα 
σύστηµα που, για 

τον εξωτερικό πα-

ρατηρητή µπορεί να φαίνεται απλό, αλλά όλοι 
οι άµεσα εµπλεκόµενοι γνωρίζουν ότι αποτε-
λεί ένα από τα πιο πολύπλοκα πληροφοριακά 
συστήµατα του ευρωπαϊκού τοµέα, πετύχαµε 
να έχει επιτυχία πληρωµής των αιτήσεων των 
Ελλήνων αγροτών σε ποσοστό άνω του 95% 
και να λειτουργεί εξορθολογισµένα και µε το 
µικρότερο δυνατό κόστος για τον Έλληνα παρα-
γωγό, αποφεύγοντας και τον καταλογισµό ευ-
ρωπαϊκών προστίµων για το ελληνικό Δηµόσιο.

Η συµµετοχή µας ως εθνικός εκπρόσω-
πος στις πανευρωπαϊκές οργανώσεις COPA-
COGECA, σε συνεργασία πια µε τον ΣΑΣΟΕΕ, 
εξασφάλισε στους Έλληνες συνεταιριστές και 
αγρότες ταχεία και έγκυρη ενηµέρωση για τις 
ευρωπαϊκές εξελίξεις, καθώς και την προστα-
σία των ελληνικών συνεταιριστικών συµφερό-
ντων µέσα από καίριες παρεµβάσεις και εµπε-
ριστατωµένες θέσεις στα ευρωπαϊκά όργανα 
και κέντρα αποφάσεων. 

Στηριζόµενοι σε γερά θεµέλια και µε όπλο 
τους άριστους συνεργάτες µας πανελλαδικά, 
συνεχίζουµε να επενδύουµε συστηµατικά στον 
τεχνολογικό µετασχηµατισµό του αγροτικού το-
µέα, στη στήριξη του συνεταιριστικού πνεύµα-
τος και στα συλλογικά σχήµατα, στοχεύοντας 
στην ουσιαστική αναβάθµιση του πρωτογενούς 
τοµέα της χώρας µας και στην αύξηση του ει-
σοδήµατος του Έλληνα παραγωγού. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ

«Από τους συνεταιρισµούς για τους συνεταιρισµούς, µέσω 
µιας πρωτοποριακής συµµαχίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο»
χρόνια δράσης µε βασικό προσανατολισµό την επιχειρηµατικότητα

πεδο. Ο αγροτικός και συνεταιριστικός κόσµος 
στην ΕΕ στρέφεται όλο και περισσότερο σε λύ-
σεις τεχνολογικής καινοτοµίας και σε χρηµατο-
οικονοµικά εργαλεία, προκειµένου να διασφα-
λίσει τη βιωσιµότητά του. Εκεί συγκλίνουν και οι 
βασικές κατευθύνσεις τής υπό διαπραγµάτευση 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής µετά το 2020, απο-
τελώντας για εµάς δικαίωση, αλλά και έναυσµα 
για να εντείνουµε τις προσπάθειές µας. 

Ήδη, στα λίγα χρόνια της δυναµικής 
µας παρουσίας στον πρωτογε-

νή τοµέα της χώρας έχουµε 
καταφέρει πολλά: Στηρίξαµε 
και στηρίζουµε τους συνεται-

ρισµούς µε υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου, που καλύπτουν µεγάλη 

γκάµα των δραστηριοτήτων 
τους, ξεκινώντας από τον 
εκσυγχρονισµό της ίδιας της 
παραγωγικής διαδικασίας, 

µέσω της εφαρµογής του πιο φιλόδοξου προ-
γράµµατος ψηφιακού µετασχηµατισµού του γε-
ωργικού τοµέα στην ΕΕ, και φτάνοντας µέχρι τη 
βιώσιµη επιχειρηµατική τους ανάπτυξη εντός και 
εκτός συνόρων, αλλά και την άρτια τεχνοκρατική 
τους υποστήριξη. 

Η δυναµική αυτή πορεία θα συνεχιστεί µε ακόµα 
περισσότερες πρωτοβουλίες τα επόµενα χρόνια, 
καθώς για εµάς οι συνεταιρισµοί δεν αποτελούν 
µόνο τον πυρήνα του εγχειρήµατός µας, αλλά και 
τον βασικό µοχλό εκσυγχρονισµού και ανάπτυ-
ξης του πρωτογενούς τοµέα της χώρας συνολι-
κά. Μόνο µέσω του συνεργατισµού µπορούµε να 
αντιµετωπίσουµε διαρθρωτικές µας δυσκολίες, να 
δηµιουργήσουµε οικονοµίες κλίµακας σε τοπικό 
επίπεδο και προστιθέµενη αξία για τα γεωργικά 
µας προϊόντα, αλλά και να διασφαλίσουµε µία ισορ-
ροπηµένη εφοδιαστική αλυσίδα που θα προστατεύ-
ει και θα ενισχύει τους πιο αδύναµους κρίκους της: 
τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ

Φέρνοντας την Ελλάδα βήµατα µπροστά 
στον ψηφιακό µετασχηµατισµό»

Σηµαντικές οι πρωτοβουλίες και οι δραστηριότητες εντός κι εκτός συνόρων
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Η 
T�V AUSTRIA HELLAS δραστηριο-
ποιείται στην Ελλάδα από το 1994 
και ήταν η πρώτη θυγατρική εταιρεία 
του διεθνούς φήµης οργανισµού 
ελέγχων, επιθεωρήσεων και πι-

στοποιήσεων T�V AUSTRIA, που ιδρύθηκε 
εκτός Αυστρίας. Η T�V AUSTRIA είναι ένας 
από τους µεγαλύτερους και πιο ιστορικούς 
Οργανισµούς Επιθεώρησης, Ελέγχου και Πι-
στοποίησης παγκοσµίως, µε έτος ίδρυσης το 
1872 και έδρα τη Βιέννη.

Η T�V AUSTRIA HELLAS διαθέτει κεντρι-
κά γραφεία στην Αθήνα, παραρτήµατα στην 
Ελλάδα σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, 
Μυτιλήνη και στο εξωτερικό σε Κύπρο (Λευ-
κωσία), Αίγυπτο (Κάιρο), Ιορδανία (Αµµάν), 
Αλβανία (Τίρανα), Κατάρ (Ντόχα), ενώ έχει 
αναπτύξει ιδιαίτερα σηµαντικό πελατολόγιο 
και συνεργασίες σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτο-
γαλία, Ρουµανία, Σερβία, Βουλγαρία, Τουρκία, 
Σαουδική Αραβία, Ινδία, Πακιστάν, Ηνωµένα 
Αραβικά Εµιράτα. 

Τα εντυπωσιακά µεγέθη 
της T�V AUSTRIA HELLAS

Η απρόσκοπτη αναπτυξιακή πορεία που δια-
γράφει η T�V AUSTRIA HELLAS αντανακλάται 
τόσο στα οικονοµικά της αποτελέσµατα, όσο 
και στο άριστο εργασιακό περιβάλλον που 
εξασφαλίζει για τους ανθρώπους της. 

Η εταιρεία διατηρεί σταθερά διψήφιο ρυθ-
µό ανάπτυξης εσόδων και κερδών. Κατά 
την τελευταία πενταετία, διαθέτει αυξηµένη 
ρευστότητα, υποστηρίζοντας µε ιδία κεφά-
λαια την επέκταση των υπηρεσιών και του 
δικτύου της, παράγοντας πολλαπλασιαστικά 
οφέλη για τους συνεργαζόµενους φορείς και 
οργανισµούς. 

Παράλληλα, έχει αυξήσει τα συνολικά της 
έσοδα κατά 57% την τελευταία πενταετία, 
καταγράφοντας την πιο ισχυρή αύξηση πω-

λήσεων σε όλο τον κλάδο της επιθεώρησης 
και της πιστοποίησης στην Ελλάδα. 

Παρέχει ευρύ φάσµα υπηρεσιών σε όλους 
τους κλάδους της οικονοµίας, µε ολοκληρω-
µένες υπηρεσίες στους τοµείς:

✱ της Βιοµηχανίας 
✱ της Ενέργειας
✱ του Αγροδιατροφικού τοµέα 
✱ του Κατασκευαστικού Κλάδου
✱ των Δηµοσίων Έργων
✱  του Τουρισµού
✱ του Real Estate
✱ της Μεταποίησης 
Συνδυαστικά µε τη δραστηριοποίησή της, 

επενδύει στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού της 
κέντρου T�V AUSTRIA ACADEMY, το οποίο 
αποτελεί αναγνωρισµένο Κέντρο Διά Βίου 
Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου ΙΙ. 

Η επόµενη µέρα της 
T�V AUSTRIA HELLAS 

Τα επόµενα βήµατα της εταιρείας αφορούν 
την επέκταση της παρουσίας της, στη διεύ-
ρυνση των πεδίων πιστοποίησης και στην 
ανάπτυξη νέων σχηµάτων και υπηρεσιών που 
απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες των κατα-
ναλωτών και του κοινωνικού συνόλου και συµ-
βάλλουν στην αειφορική και βιώσιµη ανάπτυξη. 

Η T�V AUSTRIA HELLAS, εδώ και 25 χρό-
νια µε τη δέσµευση που απορρέει από την 
ηγετική της θέση στον κλάδο, τις αξίες και το 
όραµά της, αναπτύσσει εξελισσόµενες, πρω-
τοποριακές υπηρεσίες, αναδεικνύοντας τη ση-
µασία της πιστοποίησης και του ελέγχου και 
της διά βίου εκπαίδευσης για κάθε σύγχρονη 
επιχείρηση, αλλά κυρίως για να εξυπηρετή-
σει τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου για 
ποιότητα και ασφάλεια, στοχεύοντας σε έναν 
καλύτερο και ασφαλέστερο κόσµο για εµάς 
και τα παιδιά µας. Γιατί «Η πιστοποίηση είναι 
πολιτισµός»!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΤΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ PROTYPON AE

«Στόχος µας για το 2020 
είναι να συνεχίσουµε να 
παρέχουµε αξιόπιστες 
συµβουλές» 

Δ
ιανύοντας τις τελευταίες ηµέρες του 
χρόνου, αν θέλαµε να κάνουµε έναν 
σύντοµο απολογισµό από πλευράς 
ολοκλήρωσης των επενδυτικών προ-
γραµµάτων του ΠΑΑ, τότε θα λέγαµε 

ότι ήταν µια παραγωγική χρονιά, µια και εντός 
του έτους ολοκληρώθηκε η υποβολή και σε κά-
ποιες περιπτώσεις και η αξιολόγηση προγραµ-
µάτων, όπως του Μέτρου 4.2 για επενδύσεις 
µεταποίησης στον αγροτικό τοµέα άνω των 
600.000 ευρώ, η αξιολόγηση του Μέτρου 9 
για νεοσύστατες οµάδες παραγωγών, του Μέ-
τρου 11 της βιολογικής γεωργίας, αλλά και οι 
υποβολές του LEADER. 

Βέβαια, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός, και 
όχι τυχαίο, ότι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
των παραπάνω προγραµµάτων έγινε κατά τη δι-
άρκεια της προεκλογικής περιόδου, ενώ ακόµη 
παραµένει σε εκκρεµότητα η αξιολόγηση των 
Σχεδίων Βελτίωσης, η προκήρυξη του Μέτρου 
4.2 για επενδύσεις µεταποίησης στον αγροτι-
κό τοµέα κάτω των 600.000 ευρώ, το οποίο 
έχει προκηρυχθεί µόνο σε κάποιες περιφέρειες 
της χώρας, ενώ σε κάποιες άλλες ενδέχεται να 
µην προκηρυχθεί καθόλου και, φυσικά, παρα-
µένει ακόµη σε εκκρεµότητα η προκήρυξη του 
Μέτρου 2 των Γεωργικών Συµβούλων. Σε ό,τι 
αφορά την PROTYPON, το 2019 συνδέθηκε 
µε µια πολύ σηµαντική επιτυχία της εταιρείας 
µας, µια και για δεύτερη συνεχόµενη φορά 
καταφέραµε την απόλυτη επιτυχία στα 
επενδυτικά σχέδια που υποβάλαµε στο 
Μέτρο 4.2 - για επενδύσεις µετα-
ποίησης στον αγροτικό τοµέα 
άνω των 600.000 ευρώ- 
και ο συνολικός αριθµός των 
εγκεκριµένων επενδυτικών 
σχεδίων στο συγκεκριµένο 
µέτρο ξεπέρασε τα 9 εκατ. 
ευρώ. 

Στόχος µας για το 2020 εί-
ναι κατ’ αρχάς να µπορέσουν οι 

επενδυτές να προχωρήσουν στην υλοποίηση 
των εγκεκριµένων επενδυτικών τους σχεδίων, 
το οποίο θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από 
το χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον που θα έχει 
διαµορφωθεί και το υπουργείο να προχωρήσει 
µε γρήγορους ρυθµούς στην αξιολόγηση των 
επενδυτικών σχεδίων, αλλά και στην ταχύτε-
ρη προκήρυξη των υπόλοιπων επενδυτικών 
µέτρων, µια και τα χρονικά περιθώρια έχουν 
στενέψει πλέον δραµατικά. 

Σ ε  ό , τ ι  µ α ς  α φ ο ρ ά ,  η 
PROTYPON ως εταιρεία πα-
ροχής αγροτικών συµβου-
λών και έχοντας ταυτίσει τη 
δραστηριότητά µας µε την 
ανάπτυξη του αγροτικού µας 
τοµέα, στόχος µας και για το 
2020 είναι να συνεχίσουµε 
να παρέχουµε µε επιτυχία αξι-

όπιστες συµβουλές, που θα συµβά-
λουν στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας των 
παραγόµενων προϊόντων µας.

T�V AUSTRIA HELLAS

«Διεύρυνση των πεδίων 
πιστοποίησης µε γνώµονα 
τον καταναλωτή»


