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ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ
Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2014 και αποτελεί το αποτέλεσμα πολυετούς
προσπάθειας για τη δημιουργία μιας ευρύτερης συμμαχίας στρατηγικών εταίρων που δραστηριοποιούνται
στον αγροτικό τομέα της ελληνικής οικονομίας. Η σύμπραξη του παραγωγικού κλάδου, που μετοχικά
εκπροσωπείται στη GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. από 39 Συνεταιριστικές Οργανώσεις του πρωτογενούς τομέα,
αλλά και του χρηματοπιστωτικού/εκπαιδευτικού και τεχνολογικού τομέα, που επίσης εκπροσωπούνται στο
μετοχικό σχήμα της εταιρείας, δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για μια νέα πορεία δυναμικής και
ποιοτικής ανάπτυξης του αγροτικού τομέα της χώρας.
Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ συνεργάστηκε με 150 περίπου συνεταιρισμούς για
την παροχή υπηρεσιών αγροτικού ενδιαφέροντος στους αγρότες της χώρας μας. Η συνεργασία με τους
συνεταιρισμούς αφορά στην παροχή τεχνογνωσίας, υποδομής, καινοτόμων εργαλείων, οργάνωσης και
συντονισμού ώστε κάτω από κοινούς κανόνες και διαδικασίες οι συνεταιρισμοί να παρέχουν ποιοτικές και
αποτελεσματικές υπηρεσίες στους παραγωγούς τους. Σε 93 σημεία ανά την επικράτεια οργάνωσε τα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) τα οποία λειτουργούν με ενιαίο, συντονισμένο και ομοιόμορφο τρόπο
ως διευθύνσεις των αντίστοιχων συνεταιρισμών στους οποίους και λειτουργικά ανήκουν. Η επιλογή των 93
αυτών σημείων έγινε με γνώμονα την εμπειρία τη διαφάνεια και την ετοιμότητα των αντίστοιχων
συνεταιρισμών, ενώ άμεσος στόχος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ είναι τα σημεία αυτά (ΚΕΑ) να πολλαπλασιαστούν
δραστηριοποιώντας κάθε υγιή και παραγωγικό συνεταιρισμό της χώρας.
Ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης της εταιρείας ορίζεται σαφώς από τον κανονισμό λειτουργίας στο οποίο
ορίζεται η επιτροπή στρατηγικού σχεδιασμού την οποία επανδρώνουν στελέχη από τον αγροτικό
συνεταιριστικό χώρο, καθηγητές εκπαιδευτικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, γεωπόνοι τοπογράφοι
και πληροφορικοί με μεγάλη εμπειρία στο χώρο. Ταυτόχρονα η στελέχωση γραφείου στις Βρυξέλλες
συμβάλει τα μέγιστα στην προσπάθεια άμεσης ενημέρωσης των παραγωγών για τις εξελίξεις σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας είναι 38 άτομα στη τους πλειοψηφία νέοι επιστήμονες με
μεταπτυχιακά διπλώματα στην πληροφορική, στη γεωπονία και την οικονομία. Ο κύκλος εργασιών για το
2014 προσεγγίζει τα 42 εκ. εκ των οποίων περισσότερα από 38 εκ. καρπώθηκαν οι συνεργάτες (ΚΕΑ και
λοιποί συνεταιρισμοί). Τα έσοδα του κράτους από τις εργασίες της εταιρείας ξεπερνούν τα 10,5 εκ από το
ΦΠΑ και τους λοιπούς φόρους.
Τέλος η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έχοντας επίγνωση του έργου το οποίο επιτελεί υλοποίησε πάνω από είκοσι
ενημερωτικές ημερίδες για τους παραγωγούς με θέματα που αφορούσαν τη νέα ΚΑΠ και την παραγωγική
διαδικασία. Βασικός μας στόχος και οδηγός για κάθε μας ενέργεια είναι η ανασυγκρότηση του
συνεταιριστικού θεσμού και η καθιέρωσή του ως ακρογωνιαίο λίθο στην παραγωγική και μεταποιητική
διαδικασία.
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