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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σύσκεψη Εργασίας για το Σχεδιασµό των Μέτρων /∆ράσεων για την
Αγροτική Ανάπτυξη της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020
Ιδιαίτερα εποικοδοµητική ήταν η σύσκεψη εργασίας µε θέµα το σχεδιασµό των
Μέτρων και ∆ράσεων για την Αγροτική Ανάπτυξη της Προγραµµατικής Περιόδου
2014-2020, που πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 31 Οκτωβρίου 2013 στα γραφεία
του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου στην Αθήνα, µε πρωτοβουλία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./
Παράρτηµα Ανατολικής Στερεάς.
Η σύσκεψη είναι ενταγµένη στο χρονοδιάγραµµα που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, ως προς τη µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, σύµφωνα µε
το οποίο ζητείται από τα κράτη µέλη να µελετήσουν τα πολυετή τους Προγράµµατα
Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε αυτά να εγκριθούν στις αρχές του επόµενου έτους.
Η κατάρτιση των µέτρων της 5ης Προγραµµατικής Περιόδου, είναι κεντρικής
πολιτικής σηµασίας για το Επιµελητήριο, ως προς το συµβουλευτικό του ρόλο στην
Ελληνική Γεωργία, διότι είναι κοµβική η συγκυρία και οι προκλήσεις στις οποίες ο
τοµέας της πρωτογενούς παραγωγής και των τροφίµων καλείται να αντεπεξέλθει.
Κατευθυντήριος άξονας πρέπει να είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, η
επιτάχυνση και ο συγχρονισµός των δράσεων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών
(διαχείρισης, εφαρµογής, πληρωµών και ελέγχου), καθώς και η άσκηση πολιτικών µε
εργαλείο την ενίσχυση δράσεων και κατηγοριών επενδύσεων.
Στη σύσκεψη συµµετείχαν στελέχη των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, του Ελληνικού
Γεωργικού Οργανισµού – ∆ΗΜΗΤΡΑ, του Ινστιτούτου Γεωλογικών, Μεταλλευτικών
Ερευνών και Μελετών (ΙΓΜΕ), του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστηµών (ΙΓΕ), του
Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Συλλόγων Επαγγελµατιών Γεωπόνων και της Παννελήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων
Γεωπόνων, µε εµπειρία στο σχεδιασµό ή/και την εφαρµογή του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Οι προτάσεις των συµµετεχόντων και τα συµπεράσµατα της συζήτησης θα
αξιοποιηθούν από το Παράρτηµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη
διαµόρφωση της πρότασής του που θα αναδεικνύει και τις προτεραιότητες της
περιοχής αρµοδιότητας του Παραρτήµατος και θα δοθούν σύντοµα στη δηµοσιότητα.
Ευχαριστούµε θερµά όλους τους συµµετέχοντες και ευελπιστούµε στη συνέχιση
της συνεργασίας µας.
Από το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας – Παράρτηµα Ανατολικής Στερεάς

