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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΤΟ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥ 14ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

που πραγματοποιήθηκε στις 20 – 21 Οκτωβρίου με μεγάλη επιτυχία 
 

Στις 20 με 21 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στον Βόλο, στις 
εγκαταστάσεις της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το 14ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας με θέμα «Νέα ΚΑΠ & Ανασυγκρότηση της 
Αγροτικής Οικονομίας» της Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.) με το Γεωτεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας να είναι ένας από τους συνδιοργανωτές του.   

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν επιστημονικές εργασίες από Έλληνες, κυρίως νέους, 
επιστήμονες, αλλά και εισηγήσεις από προσκεκλημένους ομιλητές, όπως του ∆ρ. ∆ημήτριου 
∆ιακοσάββα, υψηλόβαθμου στελέχους του ΟΟΣΑ, «The Evolution of Agricultural Policy in 
OECD Countries», της καθηγήτριας Deborah Roberts του Πανεπιστημίου του Aberdeen 
«Understanding structural change in rural Europe» και του καθηγητή Filippo Arfini του 
Πανεπιστημίου της Parma «Quality for rural development or Rural development for quality? 
The state, the bottlenecks and the opportunity».  

Η θεματολογία του Συνεδρίου ήταν διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε με το τέλος 
του Συνεδρίου να αναδειχθούν τα σύγχρονα ζητήματα της αγροτικής παραγωγής και να 
εξαχθούν τεκμηριωμένες προτάσεις που θα αποτελέσουν το υπόβαθρο για τη χάραξη μιας 
εθνικής στρατηγικής για την πρωτογενή παραγωγή. Αναλυτικότερα, οι θεματικές ενότητες 
του Συνεδρίου αφορούσαν την Ανταγωνιστικότητα και τις ∆ιεθνείς Αγορές, την 
Αποτελεσματικότητα, την Καινοτομία και τη Νέα Τεχνολογία, την Ανάλυση Αλυσίδων 
Εφοδιασμού, την Κοινή Αγροτική Πολιτική, την Ανάλυση Παραγωγικών Συστημάτων, το 
Περιβάλλον και τους Φυσικούς Πόρους, το Θεσμικό Περιβάλλον, τη Συμπεριφορά 
Καταναλωτών, τις ∆ιασυνδέσεις στον Αγροτικό Χώρο και την Αγροτική Ανάπτυξη, καθώς και 
την Ανάλυση Αγορών και Εμπορίας και τους Συνεταιρισμούς. 

Στην επίσημη εναρκτήρια συνεδρία ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και 
Πρόεδρος του ∆.Σ. της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο., κ. Κωνσταντίνος Πολύμερος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, ενώ ακολούθησε ο 
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χαιρετισμός των επισήμων, ανάμεσά τους και του Προέδρου του ∆.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. 
Σπυρίδωνα Μάμαλη.  

Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, 
κ. ∆ημήτρης Ψαλτόπουλος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και ακολούθησε η ομιλία 
του κ. Νίκου Χριστοδουλάκη, Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών «Η ελληνική 
κρίση και το χάσμα Βορρά – Νότου στην Ευρωζώνη» και του ∆ρ. Τάσου Χανιώτη, ∆ιευθυντή 
Οικονομικής Ανάλυσης Προοπτικών, Αξιολογήσεων και Επικοινωνίας στη Γενική ∆ιεύθυνση 
Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Post – 2020 Common 
Agricultural Policy Perspectives».  

Παράλληλα, διεξήχθη μία Ειδική Συνεδρία με θέμα «Παράλληλοι Βίοι», ενώ τέλος, 
πραγματοποιήθηκαν δύο στρογγυλές τράπεζες, μία για τα Τοπικά Προγράμματα Αγροτικής 
Ανάπτυξης και μία για τη Θεσμική Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Γεωργίας. 

Στη στρογγυλή τράπεζα για τη Θεσμική Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Γεωργίας, 
συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας κοινοτικών πόρων κ. Κασσίμης, ο κ. Χανιώτης από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο  Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Μάμαλης και η καθηγήτρια 
Σεβαστή Χατζοπούλου, από το  Roskilde University, ενώ συντονιστής ήταν ο καθηγητής κ. 
Καραντινινής από το Swedish University of Agricultural Sciences.  

Το κυριότερο θεσμικό πρόβλημα που αναφέρθηκε ήταν η έλλειψη θεσμικού πλαισίου σε 
μια σειρά από δραστηριότητες και το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο το οποίο δεν ακολουθεί τις 
εξελίξεις στην επιστήμη και στην πολιτική. ∆εύτερο πρόβλημα που αναδείχτηκε, από 
διαφορετικές οπτικές, ήταν η διάρθρωση των υπηρεσιών, η δικτύωση (θέμα που ανέλυσε η 
κ. Χατζοπούλου), καθώς και η υποστελέχωση, ενώ το σύνολο των ομιλητών αναφέρθηκε στο 
θέμα που έθεσε ο κ. Κασσίμης στην «αντίσταση» της γραφειοκρατίας στην «αλλαγή». Ο 
πρόεδρος του ∆.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έθεσε το θέμα των γεωργικών εφαρμογών και των 
γεωργικών συμβουλών στα πλαίσια του νέου Π.Α.Α. ενώ υπενθύμισε την πάγια πρόταση του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για υπαγωγή όλων των γεωτεχνικών υπηρεσιών κάτω από μία διοίκηση, σε ένα 
ενιαίο οργανόγραμμα το οποίο θα υπηρετεί τους σκοπούς της Ελληνικής γεωργίας. Ο κ. 
Χανιώτης έθεσε το θέμα της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων και της διαφοροποίησης των 
σπουδών, θέση με την οποία διαφώνησε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπεραμυνόμενο της αξίας των 
νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων. Τέλος, το πάνελ αναφέρθηκε στον λαϊκισμό που 
επικράτησε στην Ελληνική κοινωνία και στην άσκηση πολιτικής, ένας λαϊκισμός όμως που 
ακόμη και σήμερα είναι ισχυρός. 

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση εκδήλωσης προς τιμή του 
Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Αποστολόπουλου. 

 

      Από το 
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