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∆ελτίο τύπου 

 
 

Μια πολύ σηµαντική ηµερίδα, µε ξεχωριστή βαρύτητα, ενταγµένη στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων της 46ης Πανελλήνιας Έκθεσης Λαµίας , πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο , 
19.5.2012 ( ώρα 12:00΄), σε αίθουσα του περιπτέρου Α΄, µέσα στον εκθεσιακό χώρο, µε  
θέµα : Αγροδιατροφική Σύµπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.     

Κύριος στόχος της ηµερίδας αυτής, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ήταν η 
συσπείρωση όλων των παραγωγικών της δυνάµεων για τη σύσταση αγροδιατροφιικής 
σύµπραξης µε σκοπό την προβολή και προώθηση των αγροτικών της  προϊόντων . 
 
Για τον λόγο αυτό είχαν προσκληθεί να παραβρεθούν και να διατυπώσουν τις θέσεις τους :  

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Στερεάς Ελλάδας και ∆ήµαρχοι. 

Τα Επιµελητήρια Στερεάς Ελλάδας. 

Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών της Περιφέρειας. 

Το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας- Παράρτηµα Κεντρικής Ελλάδας. 

Το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας- Παράρτηµα Ανατολικής Στερεάς. 

Το Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας. 

Το ΤΕΙ Λαµίας. 

Το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδας. 

Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων. 

Οι Ενώσεις Ξενοδόχων Ευβοίας, Λουτρών Υπάτης, Λαµίας, Καµένων Βούρλων, Λουτρών 

Υπάτης και Ευρυτανίας, και  

Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες ( Εύβοιας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ελικώνα – Παρνασσού, ΑΝ∆ΙΑ 

Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, ΕΥΒΕΤΑΝΥ ). 
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Κύριοι οµιλητές της ηµερίδας ήταν οι : 
 
- κ. Τσελάς Σταύρος, Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε θέµα : Η 
αγροδιατροφική σύµπραξη ως κινητήρια δύναµη προώθησης του «καλαθιού» 
αγροτικών προϊόντων. 
 
- κ. Γκίκας Βασίλειος, Πρόεδρος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού – ∆ήµητρα                 
( ΕΛ.Γ.Ο – ∆ΗΜΗΤΡΑ ) µε θέµα : Έρευνα , Εκπαίδευση και Πιστοποίηση αγροτικών 
προϊόντων. 
 
- ο κ. ∆ιαµαντίδης Νικόλαος, Περιβαλλοντολόγος, Συνεργάτης της Αναπτυξιακής Εταιρείας 
Εύβοιας, µε θέµα : Ανάπτυξη δικτυακού κόµβου www. stereagro.gr, και  
 
- ο. κ. Σάρρος Γιάννης , Μέλος του Φορέα Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας, ∆ικτύωσης και 
Καινοτοµίας, µε θέµα : Ρυθµιστικοί παράγοντες της αγροδιατροφικής αλυσίδας – από 
το χωράφι ….στο ράφι. 
 
Το συντονισµό των εργασιών είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής κ. Σταµάτης Καπελέρης , ο οποίος στο σύντοµο χαιρετισµό του 
αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα για ενεργή συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων στην 
αλυσίδα παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης σγροδιατροφικών προϊόντων προς όφελος 
της αγροτικής οικονοµίας του τόπου µας.  
Η ενεργή αυτή συµµετοχή, όπως επεσήµανε, δεν µπορεί να είναι αποσπασµατική. Απαιτείται 
συνένωση δυνάµεων, ιδεών, προτάσεων ώστε να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα 
εξασφαλίσουν ένα συλλογικό όφελος για τους παραγωγούς, για τους µεταποιητές, για τους 
εµπόρους , για τους εξαγωγείς και για τους καταναλωτές. 
Σε άλλο σηµείο του χαιρετισµού του ο κ. Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε στις 
αλληλοσυµπληρούµενες πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναληφθούν από την 
αγροδιατροφική σύµπραξη για : 
 

• Υποστήριξη της στρατηγικής για την ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα της 

Περιφέρειας.  

• ∆ιαχείριση του «καλαθιού» Προϊόντων της Περιφέρειας ευθυγραµµίζοντας την 

παραγωγή µε την κατανάλωση.  

• Σύσταση φορέα πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων σε περιφερειακό επίπεδο 

µε το διακριτικό τίτλο Stereagro Cert για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων της 

Περιφέρειας Στερεάς µε ειδικό σήµα που θα λειτουργεί ως αναγνωριστικό του τόπου 

και του τρόπου παραγωγής των προϊόντων της Στερεοελλαδίτικης γης. 

• ∆ηµιουργία προδιαγραφών για την πιστοποίηση των επιχειρήσεων που 

παράγουν και διακινούν τα προϊόντα του «καλαθιού» της Περιφέρειας . 

• Οργάνωση συστήµατος παροχής συµβουλών (τεχνικών οικονοµικών, 

εµπορικών, κλπ) σε όλες τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τοµέα της Περιφέρειας 

, και 

• Προβολή , προώθηση των προϊόντων και των πιστοποιηµένων επιχειρήσεων 

στο εξωτερικό αλλά και σε όσους επισκέπτονται την περιοχή µας.  
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Ιδιαίτερη αναφορά στον  Ελληνικό  Γεωργικό Οργανισµό – «∆ήµητρα» έκανε ο 

πρόεδρος του  κ. Γκίκας Βασίλειος  επισηµαίνοντας το ρόλο του στην  υποστήριξη  του 

αγροτικού κόσµου για τον εκσυγχρονισµό του αγροτικού τοµέα, στη βελτίωση των 

παραγωγικών διαδικασιών, στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας και στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων και εν γένει στην ανάπτυξη της αγροτικής 

οικονοµίας των Περιφερειών και κατ’ επέκταση της χώρας, µέσω της εφαρµοσµένης έρευνας, 

τη αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της διασφάλισης της 

ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων.  

Υπογράµµισε επίσης τη δυνατότητα σύναψης πρωτόκολλου συνεργασίας  µε την Περιφέρεια 

για την αξιοποίηση τόσο των υποδοµών , όσο και της τεχνογνωσίας που διαθέτει ο Σταθµός 

Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών Φθιώτιδας, καθώς επίσης και όλων των υποδοµών που 

διαθέτει ο ΕΛ.Γ.Ο. – ∆ήµητρα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, ενώ υπερθεµάτισε για τις µέχρι 

σήµερα δραστηριότητες των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης στην προώθηση 

ενεργειών για την αγροτική ανάπτυξη. 

Στο κάλεσµα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη σύσταση αγροδιατροφικής 

σύµπραξης  υπήρξε απ’ όλους τους συµµετέχοντες στην ηµερίδα θετική ανταπόκριση για τη 

δηµιουργία αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας για την  προβολή και προώθηση των 

αγροτικών της  προϊόντων, προς όφελος των παραγωγών, των µεταποιητών, των 

εµπόρων των εξαγωγέων και των καταναλωτών. 


