ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
9ο Συνζδριο Αγροτεχνολογίασ
Ανάπτυξθ Βιϊςιμων και Ανκεκτικϊν Αγροδιατροφικϊν Αλυςίδων
Τρίτθ 22.12.2020 | Με απόλυτθ επιτυχία πραγματοποιικθκε από το ΕλλθνοΑμερικανικό Εμπορικό Επιμελθτιριο και τθν Επιτροπι Αγροτεχνολογίασ του, το 9ο
Συνζδριο Αγροτεχνολογίασ με τίτλο: «Ανάπτυξθ Βιϊςιμων και Ανκεκτικϊν
Αγροδιατροφικϊν Αλυςίδων», που διεξιχκθ ςε ψθφιακι μορφι, τθν Παραςκευι 18
Δεκεμβρίου 2020.
Το ετιςιο Συνζδριο Αγροτεχνολογίασ, ζχει κακιερωκεί, από το 2012, ωσ κεςμόσ
υψθλοφ κφρουσ και ςυμβάλλει αποφαςιςτικά ςτθν επιτυχθμζνθ πορεία τθσ
αγροτικισ οικονομίασ και όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί ςτοχευμζνθ πρωτοβουλία
για τον αγρότθ-επιχειρθματία.
Στο πλαίςιο τθσ επιτυχθμζνθσ ψθφιακισ ςυηιτθςθσ και των εργαςιϊν,
αναδείχκθκαν ςθμαντικά κζματα για τθν επόμενθ θμζρα και το μζλλον του
Αγροδιατροφικοφ Τομζα ςτθν Ψθφιακι Εποχι, κακϊσ επίςθσ και θ Βιϊςιμθ
Διαχείριςθ Πόρων. Ειδικότερα, ςτο επίκεντρο τθσ ανάλυςθσ τζκθκαν ηθτιματα,
όπωσ θ ςτρατθγικι τθσ ΕΕ και θ καινοτομία ςτθν αλυςίδα αξίασ του
αγροδιατροφικοφ τομζα, ο ρόλοσ των cluster ςτθν προϊκθςθ των ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν και αειφόρων αγροτικϊν πρακτικϊν, θ ςθμαςία του περιβαλλοντικοφ
αποτυπϊματοσ για τα αγροτικά προϊόντα και ο ρόλοσ τθσ τραπεηικισ
χρθματοδότθςθσ ςτθ δθμιουργία βιϊςιμων και ανκεκτικϊν αγροδιατροφικϊν
αλυςίδων.
Το ςυνζδριο τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ διακεκριμζνα ςτελζχθ τθσ αγοράσ,
ςθμαντικοί εκπρόςωποι τθσ πολιτείασ, φορζων και οργανϊςεων κακϊσ και μζλθ τθσ
ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ.
Στο ςφντομο χαιρετιςμό του Νικόλαου Μπακατςζλου, Πρόεδρου του ΕλλθνοΑμερικανικοφ Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου τονίςτθκε: «Η πανδθμία κα μασ κυμίηει για
πάντα το βακμό εξάρτθςθσ του ανκρϊπου από το περιβάλλον του. Μπορεί ζωσ

τϊρα θ ανκρωπότθτα να αντζδραςε ικανοποιθτικά ςτθν αναςτάτωςθ, τθν
αβεβαιότθτα και τισ προκλιςεισ που επιλκαν ςτισ αγροδιατροφικζσ αλυςίδεσ, αλλά
αν κάτι πρζπει να κρατιςουμε είναι θ ανάγκθ να μπει τζλοσ ςτθν αλόγιςτθ
εκμετάλλευςθ των μζςων παραγωγισ τροφίμων. Δεν αρκεί να ςυνειδθτοποιιςουμε
ότι το υπάρχον μοντζλο παραγωγισ δεν είναι βιϊςιμο. Αυτό ιδθ κα ζπρεπε να το
ζχουμε εμπεδϊςει. Τϊρα είναι πλζον θ ϊρα ενόσ μακρόπνοου, ςυνολικοφ
μεταςχθματιςμοφ τθσ παραγωγισ με ςεβαςμό ςτο περιβάλλον και τον παραγωγό
που κα ςτοχεφει ςτθν αποκατάςταςθ τθσ ιςορροπίασ μεταξφ ανκρϊπινων
δραςτθριοτιτων και φφςθσ.»
Από τθν πλευρά του ο Ιωάννθσ Νάκασ, Διευκυντισ Γεωπονικοφ, Μπάρμπα Στάκθσ
Α.Β.Ε.Ε., Μζλοσ Επιτροπισ Αγροτεχνολογίασ, Ελλθνο-Αμερικανικό Εμπορικό
Επιμελθτιριο, ανζφερε: «Είναι ςθμαντικό να ενιςχυκεί ουςιαςτικά ζνασ τομζασ
όπου θ χϊρα μασ ζχει ςυγκριτικό πλεονζκτθμα και μπορεί να αποτελζςει ζναν
άξονα ανάπτυξθσ, αυτόσ τθσ γεωργίασ. Είναι προφανζσ ότι αυτό απαιτεί κεςμικζσ
παρεμβάςεισ, κατάςτρωςθ ςτρατθγικοφ πλάνου αλλά και οικονομικι ενίςχυςθ. Το
κακεςτϊσ των ενιςχφςεων των αγροτϊν κα αλλάξει και πρζπει να αλλάξει με νζεσ
καινοτόμεσ κατευκφνςεισ. Ωσ παράδειγμα αναφζρω τθ μείωςθ του αποτυπϊματοσ
του διοξειδίου του άνκρακα – για τα ςυςτιματα δζςμευςθσ του οποίου οι
ςυηθτιςεισ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ιδθ μετουςιϊνονται ςε ςυγκεκριμζνεσ
προτάςεισ και εφαρμογζσ.» Επίςθσ, ο κ. Νάκασ ςθμείωςε: «Ζνασ άλλοσ τομζασ όμωσ
που χρειάηεται τθν προςοχι όλων μασ είναι αυτόσ τθσ διαχείριςθσ των βαςικϊν
πόρων τθσ αγροτικισ παραγωγισ. Το φαινόμενο τθσ λειψυδρίασ είναι πια ζντονο ςε
αρκετζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, θ παραγωγικι κατεφκυνςθ πολλϊν εκ των οποίων
είναι τα κθπευτικά. Καλλιζργειεσ με υψθλζσ απαιτιςεισ ςε νερό, αλλά με ςθμαντικι
πρόςοδο και μεγάλεσ δυνατότθτεσ εξαγωγϊν. Ακόμα περιςςότερο όταν αυτζσ
γίνουν, ελπίηω, βιολογικζσ.»
Στθν ενότθτα με τίτλο «Το μζλλον του αγροδιατροφικοφ τομζα ςτθν ψθφιακι
εποχι, ςυμμετείχε ο Κωνςταντίνοσ Μπαγινζτασ, Γενικόσ Γραμματζασ Αγροτικισ
Πολιτικισ και Διαχείριςθσ Κοινοτικϊν Πόρων, Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων, ο Πάνοσ Καλόγιωργασ, Manager, Strategy Analytics and M&A Consulting,
Deloitte Greece, ο Φίλιπποσ Παπαδόπουλοσ, Διευκυντισ, Γραφείο Διαχείριςθσ
Στρατθγικϊν Ζργων, Αμερικανικι Γεωργικι Σχολι, ο Αλζξιοσ Πολυτάκθσ,
Διευκυντισ Κζντρου Εργαςιϊν Αγροτικοφ Τομζα, Αγροτικι Τραπεηικι, Τράπεηα
Πειραιϊσ, ενϊ ςυντονιςτισ του ψθφιακοφ πάνελ ιταν ο δθμοςιογράφοσ, Νίκοσ
Φιλιππίδθσ.
Ο Κωνςταντίνοσ Μπαγινζτασ, διλωςε: «Με ιδιαίτερθ προςοχι παρακολουκοφμε
τισ εξελίξεισ τθσ πανδθμίασ και τισ ςυνζπειζσ τθσ ςτον πρωτογενι τομζα, τον
αγροτικό κλάδο και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτθτα μζτρα, όταν χρειάηεται. Σε ό,τι
αφορά τον αγροτικό τομζα, βριςκόμαςτε ςε πλιρθ εξζλιξθ διαπραγματεφςεων και
κανονιςμϊν που αφοροφν τθν νζα κοινι αγροτικι πολιτικι τθσ περιόδου 2021 2027. Πρόκειται για μια ςθμαντικι αλλά και πολφ διαφορετικι περίοδο, ςε ςχζςθ
με ό,τι είχαμε ςυνθκίςει μζχρι ςιμερα. Προετοιμαηόμαςτε για το πϊσ κα

ενεργιςουμε το 2021-2022, πολιτικζσ, μζτρα, δράςεισ, άμεςεσ ενιςχφςεισ, κοινι
οργάνωςθ τθσ αγοράσ, προγράμματα προϊκθςθσ προϊόντων και ταυτόχρονα ςε
ςυνδυαςμό με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, προετοιμαηόμαςτε για το ςτρατθγικό μασ
ςχζδιο που κα ξεκινιςει από το 2023. Κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό και
πρζπει να το αναφζρω είναι πωσ επετεφχκθ θ χρθματοδότθςθ για τθν νζα περίοδο
να είναι ςτα ίδια επίπεδα με τθν προθγοφμενθ, 19,3 δισ., ςε τρζχουςεσ τιμζσ.
Παράλλθλα, ο κ. Μπαγινζτασ, αναφζρκθκε και ςτθν «Ευρωπαϊκι Πράςινθ
Συμφωνία», κάνοντασ λόγο για ζνα πολφ αξιόλογο βιμα ςε ότι αφορά το μζλλον.
Από τθν πλευρά του ο Πάνοσ Καλόγιωργασ, ςθμείωςε: «Οι πλθκυςμιακζσ και
περιβαλλοντικζσ προκλιςεισ που παρουςιάηονται ςε παγκόςμιο επίπεδο
επιτάςςουν ριηικό μεταςχθματιςμό του αγροδιατροφικοφ κλάδου, ϊςτε να
καταςτεί δυνατι θ παραγωγι περιςςότερων τροφίμων με λιγότερουσ πόρουσ. Η
υιοκζτθςθ ψθφιακϊν τεχνολογιϊν βρίςκεται ςτον πυρινα τθσ ςτρατθγικισ τθσ ΕΕ
για τον μεταςχθματιςμό του κλάδου.»
Ο Φίλιπποσ Παπαδόπουλοσ, αναφζρκθκε ςτθν ψθφιακι γεωργία και τθν πρόοδο
που ζχουμε κάνει ςε αυτι θ Ελλάδα. «Δεν πρζπει να προβλζπουμε ςτθν τεχνολογία
ςαν λφςθ από μόνθ τθσ. Η τεχνολογία προςφζρει λφςεισ, δεν είναι όμωσ λφςθ. Η
ευφυισ γεωργία κα ζχει νικθτζσ και χαμζνουσ», διλωςε ο κ. Παπαδόπουλοσ και
πρόςκεςε: «Δεν αρκεί να εςτιάηουμε ςε τεχνολογικζσ λφςεισ ςε κάκε κρίκο τθσ
αλυςίδασ χωριςτά. Πρζπει να δοφμε τθν τεχνολογία ςαν το ςυνδετικό ιςτό ανάμεςα
ςτουσ κρίκουσ». Τθν ίδια ςτιγμι, κακόριςε τουσ παράγοντεσ και τισ προχποκζςεισ
αποδοχισ τθσ νζασ τεχνολογίασ ςτουσ αγρότεσ. Συγκεκριμζνα, ζκανε λόγο για
«καλλιζργειεσ υψθλισ αξίασ ανά ςτρζμμα, εκπαίδευςθ και αυτοπεποίκθςθ
αγροτϊν, εκπαίδευςθ και υποκίνθςθ γεωπόνων ςυμβοφλων και τζλοσ τθν πρακτικι
ςθμαςία τθσ νζασ τεχνολογίασ».
Τθν ίδια ςτιγμι, ο Αλζξιοσ Πολυτάκθσ διλωςε: «Στθν Τράπεηα Πειραιϊσ
ιεραρχιςαμε τισ πρωτοβουλίεσ μασ, οι οποίεσ, επί τθσ αρχισ, αφοροφν , ςτθ ςτιριξθ
τθσ αγροτικισ παραγωγισ ωσ το πρϊτο και βαςικό κρίκο τθσ αλυςίδασ, των νζων
ανκρϊπων που αςχολοφνται ι κζλουν να αςχολθκοφν επαγγελματικά με το
πρωτογενι τομζα, κακϊσ επίςθσ των επενδυτικϊν ζργων τα οποία κα βελτιϊςουν
τθν αποτελεςματικότθτα και τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ ελλθνικισ γεωργίασ.»
O Διευκφνων Σφμβουλοσ, Όμιλοσ Κουιμτηι και Μζλοσ Επιτροπισ Αγροτεχνολογίασ,
Ελλθνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελθτιριο, Ακανάςιοσ Κουιμτηισ, προλόγιςε τθν
εξαιρετικά ενδιαφζρουςα τοποκζτθςθ του Gidon Toperoff, Subject Matter
Specialist for Sustainable Agriculture and Climate Change Adaptation, Agricultural
Extension Service of Shaham, Ministry of Agriculture and Rural Development, Israel
για τθ «Βιϊςιμθ Γεωργία», τθ χριςθ νεροφ ςε ζνα μεταβαλλόμενο κλίμα και τθν
γεωργικι του εμπειρία ςτο Ιςραιλ., υπογράμμιςε ο κ. Toperoff. «Ζνα βαςικό μασ
ζλλειμμα είναι θ γεωργικι γθ ανά άτομο, με αποτζλεςμα το Ιςραιλ να πρζπει να
ειςάγει βαςικά αγακά. Τα περιςςότερα από τα φρζςκα φροφτα, λαχανικά και γάλα,
παράγονται από το Ιςραιλ, ωςτόςο τα υπόλοιπα τρόφιμα είναι ειςαγόμενα».
Παράλλθλα, αναφζρκθκε ςτισ παγκόςμιεσ προκλιςεισ για τθν γεωργία, οι οποίεσ

είναι ο αυξανόμενοσ πλθκυςμόσ, θ υποβάκμιςθ των οικοςυςτθμάτων, θ
εκμετάλλευςθ των πόρων και θ κλιματικι αλλαγι. Σχολιάηοντασ τθν χριςθ νεροφ
για τθν γεωργία ςτθν χϊρα του ο Gidon Toperoff ςθμείωςε: «Από το 1970
χρθςιμοποιοφμε ίδιεσ ποςότθτεσ νεροφ. Ωςτόςο, χρθςιμοποιοφμε περιςςότερο
επεξεργαςμζνα λφματα και αλατόνερο με αποτζλεςμα το ποςοςτό φρζςκου νεροφ
να λιγοςτεφει όλο και περιςςότερο». Τζλοσ, ανζφερε ότι μελλοντικι γεωργία κα
επθρεαςτεί ςοβαρά από τθν κλιματικι αλλαγι, επιςθμαίνοντασ ότι οι αγρότεσ
κα πρζπει να προςαρμόςουν τισ ανάγκεσ τουσ ςτα νζα δεδομζνα.»
Στθν δεφτερθ ενότθτα υπό τον τίτλο «Βιϊςιμθ Διαχείριςθ Πόρων», ςυμμετείχε ο
Χριςτοσ Παπαμάνκου, Διευκυντισ Εξαγωγϊν, ΕΒΥΠ Ε.Ε., ο Χριςτοσ Βλαχοκϊςτασ,
Μζλοσ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ “Βιϊςιμεσ Αγροδιατροφικζσ Εφοδιαςτικζσ
Αλυςίδεσ’’, Κζντρο Διεπιςτθμονικισ Ζρευνασ και Καινοτομίασ, Αριςτοτζλειο
Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ, ο Γιϊργοσ Κανάκασ, Πρόεδροσ, Τοπικόσ Οργανιςμόσ
Εγγείων Βελτιϊςεων (ΤΟΕΒ) Χαλάςτρασ, ο Νίκοσ Αυλϊνασ, Πρόεδροσ, Κζντρο
Αειφορίασ (CSE), Επιςκζπτθσ Κακθγθτισ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ, Οικονομικό
Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν και ςυντονιςτισ τθσ ςυηιτθςθσ ιταν ο δθμοςιογράφοσ
Ιωάννθσ Πανάγοσ.
Ο Χριςτοσ Παπαμάνκου, κατά τθν ομιλία του ανζφερε: «Τθν τελευταία δεκαετία,
παρατθρϊντασ τα προβλιματα και τισ μελλοντικζσ ανάγκεσ τθσ ελλθνικισ και
παγκόςμιασ γεωργίασ πειραματιηόμαςτε ςυνεχϊσ πάνω ςε διαφορετικζσ και
καινοτόμεσ τεχνολογίεσ παραγωγισ βιοδιεγερτϊν φυτικισ προζλευςθσ.
Δοκιμάηουμε ςυνεχϊσ νζουσ καινοτόμουσ ςυνδυαςμοφσ που πολλαπλαςιάηουν τθν
αποδοτικότθτα όλων των γεωργικϊν ειςροϊν με ςεβαςμό πάντα ςτο περιβάλλον.
Ανοίγουμε δρόμο για ζνα διαφορετικό τρόπο καλλιζργειασ που «τρζχει» γριγορα
για τθν κάλυψθ του “κενοφ/yield GAP” μεταξφ τθσ ςθμερινισ και τθσ μελλοντικισ
απόδοςθσ ςτο χωράφι.» Παράλλθλα, ςυμπλιρωςε: «Στθν ΕΒΥΠ παράγουμε και
προωκοφμε ςτθν ελλθνικι και παγκόςμια αγορά βιοδιεγζρτεσ, που ςε ςυνδυαςμό
με τισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ γεωργίασ ακριβείασ διατθροφν τα φυτά ςε υψθλό
παραγωγικό επίπεδο. Με απλά λόγια, εντοπίηουμε «ζξυπνεσ» φυτικζσ ουςίεσ, τισ
απομονϊνουμε, τισ ςτακεροποιοφμε και επανατροφοδοτοφμε τα φυτά με αυτζσ.
Απτό παράδειγμα, ςτθν οικογζνειά μασ, το R&D τθσ ΕΒΥΠ επεκτείνει τθν ζρευνα ςε
ουςίεσ μικρότερου μοριακοφ βάρουσ για αυξθμζνθ διαπερατότθτα από τουσ
κυτταρικοφσ ιςτοφσ των φυτϊν. Οι βιοδιεγζρτεσ, είναι ζνασ νζοσ τομζασ ο οποίοσ
δθμιουργικθκε ςτο απόγειο τθσ ‘’πράςινθσ επανάςταςθσ’’ για να βοθκιςει τθ
γεωργία να προςαρμοςτεί ςτισ ςυνκικεσ του μζλλοντοσ.»
Από τθν πλευρά του, ο Χριςτοσ Βλαχοκϊςτασ, αναφζρκθκε ςτθν αειφορικι
διαχείριςθ υδατικϊν πόρων ςτθν αγροτικι παραγωγι και μεταποίθςθ,
επιςθμαίνοντασ πωσ «θ Ελλάδα είναι μια ευλογθμζνθ χϊρα». Παράλλθλα, ανζδειξε
τουσ τρόπουσ για τθν εξοικονόμθςθ και ορκολογικι διαχείριςθ του νεροφ
ςθμειϊνοντασ ότι πρζπει ςτο άμεςο μζλλον να γίνει μια ςθμαντικι προςπάκεια.
Συγκεκριμζνα, ο κ. Βλαχοκϊςτασ είπε ότι πρζπει να υπάρχουν «γεωτριςεισ και
εξοικονόμθςθ νεροφ, αλλαγι αγροτικϊν πρακτικϊν και τθσ εφαρμογισ του κϊδικα
ορκισ γεωργικισ πρακτικισ, προϊκθςθ ςχετικοφ μζτρου για τθν αντικατάςταςθ του
καταιονιςμοφ και τθν εφαρμογι τθσ οικονομικότερθσ μεκόδου «ςτάγδθν»

άρδευςθσ και τζλοσ εφαρμογζσ ΤΠΕ ςτθν αγροτικι παραγωγι (smart farming).
Τζλοσ ςθμείωςε ότι πρζπει να υπάρξουν αλλαγζσ ςτο κεςμικό πλαίςιο αναφορικά
με τθν διαχείριςθ του νεροφ για τθν γεωργία.
Στουσ τρόπουσ και τισ μεκόδουσ που κα φτάςει το νερό ςτο χωράφι, κακϊσ και τθ
διαχείριςι του, μίλθςε ο Γεϊργιοσ Κανάκασ, Πρόεδροσ Τοπικόσ Οργανιςμόσ
Εγγείων Βελτιϊςεων (ΤΟΕΒ) Χαλάςτρασ, κάνοντασ μια ευχι. «Να ςυνεχίςουμε όλοι
να προςπακοφμε για τθν ςωςτι διαχείριςθ αυτοφ του πολφτιμου αγακοφ, που
λζγεται νερό, για το καλό το δικό μασ αλλά και για το καλό των επόμενων γενεϊν.
Ο Νίκοσ Αυλϊνασ, ςθμείωςε: «Σφμφωνα με τθν νζα ΚΑΠ αλλά και Εκνικι
Νομοκεςία για τθν Κυκλικι Οικονομία το περιβαλλοντικό αποτφπωμα των
αγροτικϊν προϊόντων με βάςθ διεκνι standards ςυςτινεται πζρα από νομοκετικι
απαίτθςθ και ωσ διαβατιριο για τθν βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των
Ελλθνικϊν Αγροτικϊν Προϊόντων. Το Κζντρο Αειφορίασ (CSE) τα τελευταία
χρόνια ωσ θγζτθσ ςτθν πιςτοποίθςθ του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ
αγροτικϊν προϊόντων υποςτθρίηει τθν ανταγωνιςτικότθτα τουσ μζςα από τθν
εφαρμογι ςφγχρονων standards.»
Από τθν πλευρά του ο Βαςίλθσ Καφάτοσ, Αντιπρόεδροσ, Ελλθνο-Αμερικανικό
Εμπορικό Επιμελθτιριο, προλογίηοντασ τον Υπουργό Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων, Μάκθ Βορίδθ, τόνιςε: «Αξίηει να τονίςουμε ότι το Ελλθνο-Αμερικανικό
Επιμελθτιριο ανζκακεν κεωροφςε ότι ο αγροδιατροφικόσ τομζασ αποτελεί βαςικό
πυλϊνα τθσ οικονομίασ μασ. Το ζχει αποδείξει μζςω των ποικίλων δράςεων τθσ
Επιτροπισ Αγροτεχνολογίασ και φυςικά μζςω αυτοφ του Συνεδρίου, που με τθ
μακρά του ιςτορία, τθν ποικιλία των κεμάτων και τουσ διακεκριμζνουσ ομιλθτζσ,
ζχει αφιςει ςθμαντικι παρακατακικθ. Παράλλθλα πιςτεφουμε ότι θ ελλθνικι
πρωτογενισ και δευτερογενισ παραγωγι ζχει ακόμθ περιςςότερεσ δυνατότθτεσ και
μπορεί να αποτελζςει τθν κινθτιρια δφναμθ εξόδου τθσ χϊρασ από τισ διαδοχικζσ
κρίςεισ. Για αυτό με αίςκθμα ευκφνθσ αλλά και ικανοποίθςθσ από τθ μζχρι τϊρα
πορεία του Συνεδρίου, δεςμευόμαςτε να ςυνεχίςουμε τθν προςπάκεια,
ςυμβάλλοντασ ςτθν αναδιαμόρφωςθ του παραγωγικοφ μοντζλου τθσ χϊρασ και
ςυνδράμοντασ τον αγρότθ-επιχειρθματία.»
Οι εργαςίεσ του ψθφιακοφ ςυνεδρίου ολοκλθρϊκθκαν με τθν τοποκζτθςθ του
υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, Μάκθ Βορίδθ, ο οποίοσ διλωςε:
“Όλοι κζλουμε να δοφμε ζνα κεντρικότερο ρόλο για τον αγροδιατροφικό τομζα και
εννοϊ βζβαια ςτθν κτθνοτροφία τθν καλλιζργεια τθν αλιεία αλλά ταυτόχρονα βάηω
μζςα και τθν βιομθχανία τροφίμων και τθν μεταποίθςθ που είναι ζνα πάρα πολφ
ςθμαντικό κομμάτι και κεωρϊ ότι εκεί μποροφμε να ζχουμε ςθμαντικά ςυγκριτικά
πλεονεκτιματα και να παίξουμε ςοβαρό ανταγωνιςτικό ρόλο ςε παγκόςμιο επίπεδο
με διάφορα προϊόντα. Αυτό πρζπει να εκφραςτεί με δζςμευςθ προκειμζνου να
υπάρξουν επενδφςεισ οι οποίεσ κα μασ οδθγιςουν ςε μια Γεωργία πιο ζξυπνθ, πιο
πράςινθ, πιο παραγωγικι. Σε μια καλλιζργεια θ οποία κα μποροφςε να παράγει
προϊόντα και ταυτόχρονα ςε μια μεταποίθςθ τα οποία ζχουν υψθλι προςτικζμενθ
αξία.” ο κ. Βορίδθσ τόνιςε ότι είναι πλζον «αςτικόσ μφκοσ ότι θ Ελλάδα δεν παράγει

τίποτα» ςθμειϊνοντασ ότι μζςα ςε μία δεκαετία ζχει επιτευχκεί ςθμαντικι πρόοδοσ
ςτον τομζα των εξαγωγϊν ενϊ επιςιμανε ότι περιμζνει το 2020 θ χρονιά να κλείςει
με ζνα ιςοςκελιςμζνο ιςοηφγιο εξαγωγϊν ειςαγωγϊν. Ο υπουργόσ αναφζρκθκε
επίςθσ ςτον πρωτακλθτιςμό όπωσ είπε των φροφτων και τον λαχανικϊν τα οποία εν
μζςω πανδθμίασ κατζγραψαν ιςτορικό ρεκόρ - με αφξθςθ 14% ςε επίπεδο αξιϊν και
4-6% ςε επίπεδο ποςοτιτων. Ο πρωτογενισ τομζασ τόνιςε είναι πολφ δυναμικόσ κι
ζχει εξαιρετικζσ προοπτικζσ και εξαιρετικι δυναμικι ενϊ άντεξε περιςςότερο από
όλουσ τουσ άλλουσ κακϊσ όπωσ είπε «δεν μποροφμε να ηιςουμε χωρίσ να τρϊμε»
κι αυτό καταδείχκθκε περίτρανα τθν περίοδο του κορονοϊοφ.
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