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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Βουρδάνος

στο 27οΠανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών στα Άγραφα

Την προοπτική για καινοτομία και δημιουργικότητα στον Πρωτογενή Τομέα ανέδειξε
ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Στερεάς Ελλάδας κ.
Δημήτρης Βουρδάνος στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών, που
διοργανώθηκε την 1η έως την 3η Οκτωβρίου στην Παλαιοκατούνα Αγράφων από
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Νέων
Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.) και τον Δήμο Αγράφων.
Στο Συνέδριο παρευρέθηκαν θεσμικοί εκπρόσωποι, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής
Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων του ΥπΑΑΤ κος Κωνσταντίνος Μπαγινέτας, ο
Βουλευτής Ευρυτανίας κος Κώστας Κοντογεώργος, ο Δήμαρχος Αγράφων κος Αλέξης
Καρδαμπίκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κος Άρης Τασιός, ο
Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας κ. Κώστας Καραγιάννης, η
Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Ευρυτανίας κα Κατερίνα Καλαντζή, ο
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κος Θοδωρής
Βασιλόπουλος, Αντιδήμαρχοι και Νέοι Αγρότες.
Η θεματολογία στο 27Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών ήταν πλούσια και άκρως
ενδιαφέρουσα, καθώς έδωσε έμφαση στην νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), στη
πράσινη συμφωνία και στην κλιματική αλλαγή. Το ενδιαφέρον στράφηκε ακόμα
στην ευφυή γεωργία, στην καινοτομία στον Πρωτογενή Τομέα με τις ανάλογες
προοπτικές στον Ελαιουργικό και Οινοποιητικό κλάδο, τα Αρωματικά Φυτά και τη
Βιοκαλλιέργεια, ενώ ιδιαίτερη μνεία έγινε στις αναδυόμενες προκλήσεις των



αγροτικών περιοχών, τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης εν όψει της Νέας ΚΑΠ, στην
Εκπαίδευση των Νέων Αγροτών & βεβαίως στο παρόν και το μέλλον της
Μελισσοκομίας.
Επίσης, η θεματική του Συνεδρίου εστίασε στην σημασία των τοπικών αγροτικών
προϊόντων, το ρόλο της κτηνοτροφίας για την Περιφερειακή ανάπτυξη, την ανάδειξη
και την πιστοποίηση παραδοσιακών κτηνοτροφικών προϊόντων, την Ορεινή
κτηνοτροφία στην Ευρυτανία - Υφιστάμενη κατάσταση και Προοπτική & σαφώς τα
νέα δεδομένα και τις νέες προτάσεις για Νέους Αγρότες και Κτηνοτρόφους. Βεβαίως,
δόθηκε η πρέπουσα σημασία στην επιχειρηματικότητα και τους συνεταιρισμούς,
τονίζοντας την συμβουλευτική υποστήριξη προς τις επιχειρήσεις του Πρωτογενούς
Τομέα και της μεταποίησης, καθώς και το γόνιμο τρίπτυχο, Περιβάλλον, Εναλλακτικός
Τουρισμός και Επιχειρηματικότητα.
«Πρέπει να δημιουργηθεί μια εθνική στρατηγική η οποία να επενδύει στην ποιότητα
και την ταυτότητα των ελληνικών προϊόντων και να απαντά στις μεγάλες προκλήσεις
που αφορούν στο κόστος παραγωγής, στην προστιθέμενη αξία, στην εξωστρέφεια
των αγροτικών μας προϊόντων και γενικότερα να συμβάλλει ουσιαστικά στην σταθερή
μετατόπιση προς ένα νέο παραγωγικό πρότυπο», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης
Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Στερεάς Ελλάδας κ. Δημήτρης Βουρδάνος.


