ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΓΑΙΩΝ
ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ
ΤΟΜΕΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΥΚΛΑΔΟΝΗΣΙΑ
Η συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου που ακολουθεί αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας
συγκράτησης του πληθυσμού στα μικρά νησιά των Κυκλάδων μέσα από την αξιοποίηση του
πρωτογενή τομέα με εναλλακτικές μορφές οργάνωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Η αξιοποίηση των εγκαταλειμμένων και ακαλλιέργητων εκτάσεων που υπάρχουν στα νησιά
σε συνδυασμό με τα ευεργετήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας , όπως
αυτά περιγράφονται στο ν. 4430/16 (http://www.ypakp.gr «Μητρώο κοινωνικής
οικονομίας») μπορούν να δώσουν απάντηση στην ανάγκη των κατοίκων για βιοπορισμό
πέραν της τουριστικής περιόδου.
Το νέο οικονομικό μοντέλο στοχεύει στην εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων
παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της
δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού
στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Οι συνεργατικές επιχειρήσεις που θα προκύψουν, θα λειτουργούν με όρους αειφόρου
ανάπτυξης και θα επιδιώκουν ένα διαρκές περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα τόσο
για τον τοπικό πληθυσμό, όσο και ευρύτερα.
Προκειμένου το εγχείρημα να έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα, η Ομάδα Εργασίας που
έχει προκύψει από τη συνεργασία της ΟΣΥΜΙΚ , το γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού κ. Γ.
Τσιρώνη και τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σχεδιάζει τη διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων – μία σε
κάθε ένα από τα 18 νησιά των Κυκλάδων – με στόχο την ευαισθητοποίηση των κατοίκων.
Θα παρουσιαστούν και επεξηγηθούν παραδείγματα καθετοποιημένης λειτουργίας
συνεργατικών επιχειρήσεων και θα διευκρινιστούν διαδικασίες σχετικές με τις
προδιαγραφές που απαιτεί η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία για τη στήριξη των νέων
επιχειρηματικών συνεργασιών. Στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος - μελλοντικά - για σύσταση
τουλάχιστον μίας συνεργατικής επιχείρησης σε κάθε νησί.
Η χρηματοδότηση εκ μέρους του ΥΠΑΑΤ θα είναι προς την κατεύθυνση αξιοποίησης
εθνικών πόρων καλύπτοντας – πιλοτικά - 2 συνεργατικές επιχειρήσεις, σε 2 νησιά που θα
επιλεγούν με βάση τα κριτήρια του Ερωτηματολογίου. Πρόθεση και επιδίωξή μας είναι να
ξεκινήσει η υλοποίηση του Πιλοτικού Προγράμματος μετά το πέρας της τουριστικής
περιόδου του 2018.
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Ο σχεδιασμός των 2 συνεργατικών επιχειρήσεων θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν
να χρηματοδοτηθούν από διαφορετικές πηγές προκειμένου να καλύψουν για το πρώτο
χρονικό διάστημα λειτουργίας τους τις ανάγκες τους σε εξοπλισμό και μισθούς.

Τα κριτήρια αφορούν γαίες οι οποίες θα παραχωρηθούν προς εκμετάλλευση από
τις συνεργατικές επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο του πιλοτικού
προγράμματος.
Τα στοιχεία που αφορούν τις προτεινόμενες γαίες πρέπει να είναι ακριβή και οι
γαίες απαλλαγμένες νομικών κωλυμάτων.
Σε κάθε προτεινόμενη γη θα αντιστοιχεί ένα ξεχωριστό Ερωτηματολόγιο.
Τα Ερωτηματολόγια θα συγκεντρώσει η ΟΣΥΜΙΚ το αργότερο μέχρι 25/1/18 για
λογαριασμό της Ομάδας Εργασίας.
Η ανταπόκρισή σας και η συνεργασία σας στη συγκέντρωση των απαραίτητων
στοιχείων είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία του εγχειρήματος.
Την πρώτη συνάντηση των μελών της ΟΣΥΜΙΚ με την Ομάδα Εργασίας θα
ακολουθήσει συνάντηση με τους δημάρχους, η οποία θα γίνει με πρωτοβουλία του
γραφείου του αναπληρωτή Υπουργού.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας
Η Ομάδα Εργασίας
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΓΑΙΩΝ
ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ
ΤΟΜΕΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΥΚΛΑΔΟΝΗΣΙΑ

1.

ΝΗΣΙ

………………………………..

2.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΓΗΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

3.

4.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΓΗΣ


δημόσια/δημοτική



ιδιωτική



εκκλησιαστική



άλλης μορφής ιδιοκτησία

ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA Ή ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ


ΟΧΙ

……



ΝΑΙ

……


καθεστώς προστασίας



απόσταση
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5.

6.

ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΓΗΣ


αριθμός στρεμμάτων



αρδευόμενη/υδρευόμενη έκταση
και με ποιο τρόπο



ηλεκτροδοτούμενη έκταση και με
ποιο τρόπο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΓΗΣ


γεωργική



δασική



βοσκότοπος



άλλη μορφή

7. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΓΗ (π.χ κτιριακές
εγκαταστάσεις, σφαγεία, στέγαστρα, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, άλλες)

8.



Υπάρχουσες
(κατάσταση ετοιμότητας)



Ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδομής
(περιγραφή εξοπλισμού,
μηχανημάτων, άλλο)



Δυνατότητα άμεσης δημιουργίας

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΓΗΣ
…………………………………………………………………………………………………………………….
......................................................................................................................
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9.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)


καθημερινά με



εβδομαδιαία με



ακτοπλοϊκώς με



αεροπορικώς με

10. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ


ΟΧΙ

……



ΝΑΙ

……


μορφή



αντικείμενο



αριθμός μελών



χρόνος λειτουργίας

11. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ


ΟΝΟΜ/ΠΩΝΥΜΟ

…………………………………………………………………………………..



ΤΗΛΕΦΩΝΟ

…………………………………………………………………………………..



EMAIL

…………………………………………………………………………………..



ΦΟΡΕΑΣ

…………………………………………………………………………………..
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