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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερίδα Διαβούλευσης στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης για την κατάρτιση

του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της προγραμματικής

περιόδου 2021 – 2027.

Ημερίδα  Διαβούλευσης  στο  πλαίσιο  της  Εταιρικής  Σχέσης  για  την  κατάρτιση  του
Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της προγραμματικής περιόδου
2021  –  2027  πραγματοποιήθηκε  στην  Λαμία  6  Δεκεμβρίου  2019,  παρουσία  του
Υφυπουργού  Αγροτικής  Ανάπτυξης  &  Τροφίμων  κ.  Κ.  Σκρέκα,  του  Γενικού
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Κ. Μπαγινέτα,
των Βουλευτών κ. Θ.Χειμάρα, κ. Γ.Οικονόμου, εκπροσώπων του ΟΠΕΚΕΚΕ, ΕΛΓΟ
Δήμητρα και τοπικών φορέων του αγροτικού τομέα.

Την  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας  εκπροσώπησε  ο  αρμόδιος  Αντιπεριφερειάρχης
Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής & Περιβάλλοντος κ.Δημήτρης Βουρδάνος.

Επίσης παρευρέθηκαν, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλ.Σανίδας, ο
περιφερειακός σύμβουλος κ. Κ. Αποστολόπουλος και στελέχη της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΣΕ.

Ο Υφυπουργός κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στις νέες προτεραιότητες και στις αλλαγές
που επιφέρουν οι προτάσεις των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020. 

Στόχος  της  ημερίδας  της  ημερίδας  ήταν  η  καλύτερη  δυνατή  ενημέρωση  και
διαβούλευση  με  φορείς  του  αγροτικού  χώρου  και  εκπροσώπων  φορέων  που
συμμετέχουν στην "Εταιρική Σχέση" για την προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου
ΚΑΠ 2021-2027.

Ο  Αντιπεριφερειάρχης  στον  χαιρετισμό  του,  επισήμανε  τον  σημαντικό  ρόλο  της
Κοινής Αγροτικής  Πολιτικής  και  το  πόσο επηρεάζει  καθοριστικά  το  εισόδημα των
γεωργών μέσω των άμεσων ενισχύσεων του Πρώτου Πυλώνα, αλλά και πληθώρα
ιδιωτικών και  δημοσίων επενδύσεων που σχετίζονται  με  την γεωργική παραγωγή
(σχέδια βελτίωσης, εγγειοβελτιωτικά έργα, αγροτική οδοποιία), τη διαφοροποίηση της



τοπικής οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών
περιοχών μέσω του Leader.

Τόνισε,  επίσης,  την  ανησυχία  του  γεωργού  για  το  μέλλον  του,  στο  πλαίσιο
Ευρωπαϊκών συζητήσεων, για μείωση των πόρων της νέας ΚΑΠ, την αύξηση των
περιβαλλοντικών  υποχρεώσεων  και  την  πρόσθετη  μείωση  πόρων  λόγω  της
εξωτερικής σύγκλισης της Ελλάδας .

Κλείνοντας ο κ.  Βουρδάνος αναφέρθηκε στο πρόβλημα που δημιουργείται  με  την
πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων, που επηρεάζουν την υλοποίηση των πολιτικών
αγροτικής ανάπτυξης καθώς και στο θέμα των χρήσεων γης.

Στρατηγική προτεραιότητα της Περιφέρειας είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση
της  ανταγωνιστικότητας  του  Αγροδιατροφικού  τομέα,  μέσω  της  στροφής  στην
παραγωγή  προϊόντων  υψηλής  προστιθέμενης  αξίας,  με  παράλληλη  μείωση  του
περιβαλλοντικού και κλιματικού αποτυπώματός του.


