
Συνολική πρόταση ΟΝΝΕΔ
για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής



Εισαγωγή
Η συζήτηση για τον πρωτογενή τομέα  είναι διαρκής 
και δυναμική στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες, 
καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες 
της ελληνικής οικονομίας.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί ότι ο χώρος 
αυτός παρακινεί ολοένα και λιγότερους νέους 
ανθρώπους να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν. 
Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε πολλές και 
διαφορετικές αιτίες: τοπικής φύσης, οικονομικές και 
κοινωνικές.

Η πρόταση της ΟΝΝΕΔ είναι αποτέλεσμα ενός 
παραγωγικού διαλόγου με νέους που απασχολούνται 
στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, φορείς και 
επιμελητήρια. Η ΟΝΝΕΔ πραγματοποίησε δεκάδες 
επισκέψεις σε νομούς ολόκληρης της Ελλάδας 
συναντώντας νέους παραγωγούς στο χώρο όπου 
ο καθένας δραστηριοποιείται.  Στις συναντήσεις 
αυτές, ακούσαμε τους νέους ανθρώπους, 
καταγράψαμε τις ιδέες τους και επεξεργαστήκαμε 
το σύνολο των προτάσεων, που υποβλήθηκαν στην 
πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης προκειμένου 
να διαμορφώσουμε μια ολιστική πρόταση, που έχει 
σκοπό να αναδείξει τρόπους, όχι μόνο για την παροχή 
κινήτρων στην ενασχόληση περισσότερων νέων 
ανθρώπων με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, 
αλλά και  για τη δημιουργία γόνιμων προϋποθέσεων 
ανάπτυξης του τομέα στο νέο κεφάλαιο, που ανοίγει 
για τη χώρα μετά την πανδημία.
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Παροχή κινήτρων για 
την προσέλκυση νέων 
επαγγελματιών

Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος 
για τα πρώτα τρία έτη από την έναρξη 
του επαγγέλματος.

Μείωση των εισφορών για τα πρώτα 
τρία έτη ασφάλισης για όσους 
απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα.  

Παροχή στοχευμένων διευκολύνσεων 
στην ίδρυση και αδειοδότηση 
επιχειρήσεων συσκευασίας και διανομής 
αγροτικών προϊόντων.

Παροχή φορολογικών κινήτρων για την 
ίδρυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στον κλάδο της συσκευασίας προϊόντων 
πρωτογενούς παραγωγής. 
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Φορολογία
Μειωμένη φορολογία εισοδήματος σε όσους αγρότες 
συμμετέχουν σε προγράμματα και εφαρμόζουν 
πρακτικές, που συμβάλλουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος.

Απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης των ακινήτων, επί 
των οποίων ασκείται δραστηριότητα στον πρωτογενή 
τομέα παραγωγής, όταν η μεταβίβαση αφορά 
επαγγελματίες, που συνδέονται με α’ βαθμό συγγένειας.

Απαλλαγή από ΦΠΑ για την αντικατάσταση γεωργικών 
μηχανημάτων.

Οικονομική ενίσχυση για τη δημιουργία μεγάλων 
θερμοκηπιακών μονάδων, προς εξασφάλιση μιας 
σταθερής παραγωγής, που δεν εξαρτάται από καιρικές 
συνθήκες και ασθένειες του αγρού. 

Μείωση του ΕΦΚ των καυσίμων, βάσει του όγκου 
παραγωγής για την ποσότητα, που απαιτείται για την 
εκτέλεση των εργασιών.

Επαναφορά της κατηγορίας του αγροτικού πετρελαίου 
για τη χρήση γεωργικών μηχανημάτων και λοιπών 
οχημάτων, αυστηρά για τις δραστηριότητες πρωτογενούς 
παραγωγής.

Ειδική χρέωση του ρεύματος, που χρησιμοποιείται για 
σκοπούς κτηνοτροφίας ή πτηνοτροφίας στα πρότυπα του 
αγροτικού ρεύματος.
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Εκπαίδευση – 
Κατάρτιση

Παροχή υποτροφιών – μοριοδοτήσεων 
σε παιδιά επαγγελματιών του 
πρωτογενή τομέα, τα οποία επιλέγουν να 
πραγματοποιήσουν σπουδές σε συναφή 
αντικείμενα.

Σύνδεση των πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων με συνεταιρισμούς, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή 
τομέα παραγωγής, με σκοπό την 
πραγματοποίηση πρακτικής, αλλά και την 
υλοποίηση σχεδίου για την όσο το δυνατόν 
πιο άμεση επαγγελματική αποκατάσταση 
των αποφοίτων.  

Δημιουργία προγραμμάτων με τη 
συνεργασία ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και 
ΟΑΕΔ και επιδότηση, μέσω voucher 
για συγκεκριμένο χρόνο των νέων 
επαγγελματιών, ώστε να εκπαιδεύονται σε 
νέες τεχνολογίες και πρακτικές.

Παροχή οικονομικών κινήτρων για τη 
συμμετοχή επαγγελματιών σε συναφή 
επιμορφωτικά προγράμματα, εκπονούμενα 
από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.
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Μετασχηματισμός του 
πρωτογενούς τομέα

Δημιουργία ηλεκτρονικού τιμολογίου, που θα 
ακολουθεί το προϊόν «από το χωράφι έως το 
ράφι».

Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής 
του συνόλου των τιμών ανά εποχή, της 
παραγόμενης και διατιθέμενης ποσότητας των 
προϊόντων, καθώς και τις περιοχές που πωλείται 
αυτή. Επιπρόσθετα, η πλατφόρμα μπορεί να 
παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης των τιμών που 
προσφέρουν οι έμποροι με τη διαδικτυακή αγορά 
και πώληση των προϊόντων.

Επιτάχυνση της αδειοδότησης των νέων 
φυτοφαρμάκων, μέσα από την απλούστευση 
των σχετικών διοικητικών και γραφειοκρατικών 
διαδικασιών.

Επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του 
έργου της ΚτΠ για την ψηφιοποίηση όλων των 
σταδίων καταγραφής και εκτίμησης από τον 
Ε.Λ.Γ.Α..

Απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, 
με σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας 
καθορισμού και καταβολής των αγροτικών 
αποζημιώσεων. 

Εκσυγχρονισμός του κανονισμού ασφάλισης του 
Ε.Λ.Γ.Α. και προσαρμογή των όρων κάλυψης των 
ζημιών, βάσει της κλιματικής αλλαγής και των 
συχνών φυσικών καταστροφών.
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Τιμή και ποιότητα 
αγροτικών προϊόντων

Δημιουργία κατώτατης τιμής για τα 
ελληνικά προϊόντα, με κριτήριο το 
καταγραφόμενο κόστος παραγωγής.

Συγκρότηση σχεδίου για τη 
μείωση των εισαγωγών προϊόντων 
πρωτογενούς παραγωγής.

Αύξηση των τελωνειακών 
ελέγχων στα εισαγόμενα αγροτικά 
προϊόντα για τον περιορισμό των 
απαγορευμένων υπολειμμάτων 
φυτοφαρμάκων.

Καταγραφή των εισαγομένων 
αγροτικών και κτηνοτροφικών 
προϊόντων και παρακολούθησή 
τους έως τα σημεία πώλησης, 
με σκοπό τη διασφάλιση της μη 
ελληνοποιήσεως αυτών.
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Αγροτικοί 
Συνεταιρισμοί

Ίδρυση νέων αγροτικών 
συνεταιρισμών, όπου οι 
αγρότες θα είναι μέτοχοι και 
το μερίδιο του καθενός θα 
προσδιορίζεται, με κριτήριο 
την έκταση, που καλλιεργεί και 
τον όγκο της παραγωγής. 

Διαμόρφωση ενός πλαισίου 
αλλαγής των καταστατικών 
των αγροτικών συνεταιρισμών, 
ώστε να επιτραπεί η είσοδος 
στα διοικητικά όργανα 
εξειδικευμένων στελεχών και 
μη αγροτών-μετόχων, βάσει 
τεχνικών κριτηρίων, στα 
πρότυπα της Ιταλίας. 

Δημιουργία νομοθετικού 
πλαισίου για την είσοδο 
ιδιωτών επενδυτών στους 
συνεταιρισμούς.

Αξιοποίηση κεφαλαίων του 
Ταμείου Ανάκαμψης για τις 
συγχωνεύσεις και συνεργασίες 
μεταξύ των αγροτικών 
επιχειρήσεων. 
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Υποδομές
Ολοκλήρωση του Εθνικού 
Σχεδίου Διαχείρισης 
Υδάτινων Πόρων, με 
επίκεντρο τα νησιά και τις 
απομακρυσμένες περιοχές.

Εκπόνηση στοχευμένων 
έργων υποδομών, με 
σκοπό την αναβάθμιση 
της προσβασιμότητας 
περισσοτέρων περιοχών, 
ιδιαίτερα των ορεινών, 
σε σύγχρονο αρδευτικό 
σύστημα. 
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