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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την  
Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας 

 
« Ο Ι  Α Γ Ρ Ο Τ Ε Σ  Κ Α Ι  Ο Ι  Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ν  Κ Α Ι  

Σ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Ο Υ Ν  Τ Η Ν  Ε Π Α Ν Ε Κ Κ Ι Ν Η Σ Η  Τ Η Σ  Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ  

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ »  

 
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του διήμερου Πανελλήνιου Συνέδριου για την 
Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας, το οποίο συνδιοργανώθηκε από τη GAIA ΕΠΙΧΕΡΕΙΝ, τον 
Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό “Δήμητρα” και τον Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας στις 4 και 5 
Νοεμβρίου. 
 
Περισσότεροι από 600 συμμετέχοντες προσήλθαν για να ακούσουν εισηγήσεις από 
καταξιωμένους ομιλητές οι οποίοι προσδιόρισαν το πλαίσιο, τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που είναι ικανές να συμβάλλουν στην επανεκκίνηση του αγροτικού τομέα, μέσα από ένα εθνικό 
σχέδιο δράσης το οποίο βασίζεται στη συλλογικότητα και την καινοτομία, με μετρήσιμα και 
αξιολογούμενα αποτελέσματα.  
 
Την έναρξη του Συνεδρίου χαιρέτισαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Γεωργίας, κ. Μάρκος 
Μπόλαρης, ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. Τζανέτος Καραμίχας και ο Πρόεδρος του Ελληνικού 
Γεωργικού Οργανισμού – «Δήμητρα», κ. Γεώργιος Καρέτσος, ενώ ενθαρρυντικά μηνύματα 
απέστειλαν ο Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Phil Hogan, η Αντιπρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Mairead McGuiness, ο Πρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών & 
Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Gianni Pittella και ο κ. Paolo De Castro, 
Συντονιστής της Ομάδας των Σοσιαλιστών & Δημοκρατών στην Επιτροπή Γεωργίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρόεδρος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης, 
ανακοίνωσε την πρόθεση της Τράπεζας Πειραιώς να χρηματοδοτήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, 
το οποίο προβλέπει τη σταδιακή εγκατάσταση σε βάθος 5ετίας ενός δικτύου 10.000 
τηλεμετρικών σταθμών που θα καλύπτει το σύνολο της καλλιεργήσιμης γης της χώρας. Μέσω των 
τηλεμετρικών σταθμών θα αναπτυχθούν εφαρμογές γεωργίας ακριβείας με περιβαλλοντικά 
δεδομένα, όπως π.χ. προειδοποιήσεις για ασθένειες καλλιεργειών, για άρδευση, λίπανση, 
καιρικά φαινόμενα, κλπ. 
 
Από πλευράς του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της GAIA ΕΠΙΧΕΡΕΙΝ ΑΕ κ. Γιάννης Κουφουδάκης, 
καλωσορίζοντας τους συνέδρους, υπογράμμισε τη σκοπιμότητα διοργάνωσης του Συνεδρίου, 
θέτοντας τα κύρια προβλήματα της Ελληνικής Γεωργίας και την τροχιά απόκλισης των βασικών 
μεγεθών της από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.  
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Το Συνέδριο αποτελούνταν από τέσσερεις ενότητες που επικεντρώθηκαν στις ακόλουθες 
θεματικές : «Η ελληνική γεωργία σήμερα – ρεαλιστική αποτύπωση της κατάστασης», «Εθνικό 
Αναπτυξιακό Σχέδιο Επανεκκίνησης της Αγροτικής Οικονομίας», «Αγροτικός τομέας και 
συνεταιριστική επιχειρηματικότητα – επιτυχημένα παραδείγματα», «Ευρωπαϊκά και εθνικά 
εργαλεία ενδυνάμωσης της αγροτικής επιχειρηματικότητας». 
 
Στο πλαίσιο της 1ης θεματικής ενότητας, ο κ. Παναγιώτης Πεβερέτος, Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Ελληνικής Κτηνοτροφίας, και οι κ.κ. Βασίλης Παρόλας, Διευθυντής του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Θεσπρωτίας και Χρήστος Τσιχήτας, Πρόεδρος της ΕΑΣΘ-Αγροτικής Εταιρικής 
Σύμπραξης, αμφότεροι μέλη του ΔΣ της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ, περιέγραψαν με ανάγλυφο τρόπο τα 
ανοιχτά ζητήματα στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, αλλά και στην αγροτική 
δραστηριότητα συνολικότερα, θέτοντας προβληματισμούς αλλά και προτείνοντας λύσεις που 
συνέτειναν στην αναγκαιότητα ισχυρών συνεταιρισμών και οργανώσεων παραγωγών. Επίσης, ο 
κ. Δημήτρης Σκούρας, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Κοσμήτορας της 
Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, παρουσίασε τους 
παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση των εκροών και των εισροών στην Ελληνική γεωργία. 
 
Στη συνέχεια, οι κ.κ. Έλλη Τσιφόρου, Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. 
και Βασίλης Κάππας, γεωπόνος και συνεργάτης της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε., αναφέρθηκαν στο 
πλαίσιο, τις προϋποθέσεις και τις προτεραιότητες για έναν βιώσιμο εθνικό σχεδιασμό για τον 
γεωργικό τομέα της χώρας, ενώ ο κ. Δημοσθένης Κασσαβέτης, Επίκουρος Καθηγητής της 
Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, έθιξε επίκαιρα ζητήματα που 
αφορούν την συνεταιριστική νομοθεσία και από την πλευρά του ο κ. Νίκος Τσεμπερλίδης, 
Πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτή (ΚΕΠΚΑ), αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο του 
καταναλωτή.  
 
Στο πλαίσιο της 3ης θεματικής ενότητας, οι κ.κ. Christian Pèes, Πρόεδρος της Cogeca, Paulo 
Gouveia, Διευθυντής Γενικών Υποθέσεων των Copa-Cogeca, Gabriel Trenzado, Διευθυντικό 
στέλεχος της ισπανικής οργάνωσης Cooperativas Agroalimentarias, Genaro Siccolo, Πρόεδρος 
της Εθνικής Ένωσης Ελαιοκαλλιεργητών της Ιταλίας και Μίλτος Σταυρόπουλος, Γενικός Δ/ντης 
της Παναιγιάλειας Ένωσης Συνεταιρισμών, παρουσίασαν προβληματισμούς σε σχέση με την 
πορεία και τον ρόλο των συνεταιρισμών στην ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στους τρόπους και τα 
εργαλεία που πρέπει να υιοθετηθούν ώστε να ενισχυθεί η συνεταιριστική επιχειρηματικότητα. Η 
συλλογικότητα, η καινοτομία, η διεθνοποίηση, η ιχνηλασιμότητα και η ενίσχυση της θέσης των 
παραγωγών στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων αποτέλεσαν τον βασικό κορμό των 
εισηγήσεων.  
 
Στην τελευταία ενότητα του Συνεδρίου, ο κ. Τάσος Χανιώτης, εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης 
Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρθηκε στις ευκαιρίες και προκλήσεις για την 
Ελληνική γεωργία στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ και ο κ. Γιάννης Χανιωτάκης, Δ/ντης Ανάπτυξης 
Τραπεζικών Εργασιών Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς, παρουσίασε τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία στήριξης που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς στην υπηρεσία του γεωργικού τομέα. Οι κ.κ. 
Ιωάννης Βασταρδής, Διευθυντής Ζώνης Γάλακτος ΔΕΛΤΑ και Γιώργος Καρέτσος, Πρόεδρος του 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αναφέρθηκαν αντίστοιχα στις δράσεις για την υποστήριξη της 
γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας και στην εθνική πολιτική έρευνας και καινοτομίας. 
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Τέλος, ο εκπρόσωπος της TUV Austria Hellas κ. Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος μίλησε για τον 
σημαντικό ρόλο της ποιότητας στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα, ενώ ο κ. Φώτης 
Χατζηπαπαδόπουλος, Μέλος ΔΣ της GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε., παρουσίασε το έργο και τη συμβολή 
της εταιρείας στην υποστήριξη των Οργανώσεων Παραγωγών μέσω της αξιοποίησης της 
καινοτομίας.  
 
Κλείνοντας το Συνέδριο, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού της GAIA 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε., κ. Γιώργος Κορμέντζας, τόνισε τη σημασία της ανάδειξης και υποστήριξης ενός 
μετρήσιμου μοντέλου γεωργίας, υπογραμμίζοντας την ισχυρή δέσμευση της εταιρείας σε αυτή 
την κατεύθυνση. Παράλληλα, ενημέρωσε τους συνέδρους ότι το 3ο  Πανελλήνιο Συνέδριο για την 
Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας θα διοργανωθεί στην Αθήνα, από κοινού με το Συνέδριο 
Ευρωπαίων Γεωργών των ευρωπαϊκών αγροτικών οργανώσεων Copa-Cogeca, τον Οκτώβριο του 
2016. 
 
 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε τηλεφωνικά στο 2130187300, 

είτε στέλνοντας email στο marketing@c-gaia.gr 
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