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                                                                              Φανιά, 1/4/2014 

 

ΓΔΙΤΗΟ ΤΥΠΟΥ  

Δπιζημάνζειρ ζε εκδήλωζη ζηο ΔΒΔΦ : 

«22 εκ. εςπώ για ηοςρ νέοςρ αγπόηερ θα δώζει ζηη Θπήηη ηο 

Υποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ»  

 

Ποζό 22 εκαη. Δςπώ πποβλέπει ηο Υποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ 

για ηην ζηήπιξη ηων νέων αγποηών ζηη Θπήηη με ζηόσο όλοι οι 

αγπόηερ πος πληπούν ηιρ πποϋποθέζειρ να ςποβάλλοςν αίηηζη μέσπι 

ηιρ 16 Καΐος 2014. 

Απηό επηζεκάλζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελεκεξσηηθήο εθδήισζεο πνπ έγηλε 

ην απόγεπκα ηεο Γεπηέξαο 31 Μαΐνπ ζην ΔΒΔΧ κε ζέκα «Πξάζηλε 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Νέεο Τερλνινγίεο».  

Οκηιεηέο ν Γξ. Νίθνο Τζόηζνιαο, Μεραληθόο Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο θαη 

ζπληδξπηήο ηεο GREEN PROJEKT, ε ππεύζπλε ηκεκαηάξρεο ηεο Γηεύζπλζεο 

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ηεο Π.Δ. Χαλίσλ Χξύζα Χαξηηάθε θαη ν Γηάλλεο 

Τξνύιεο, Γηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο ΤΤΜΙ.  

Αλαθνξηθά κε ην πξόγξακκα ησλ λέσλ αγξνηώλ ηνλίζηεθε όηη ην πνζό ζα 

δνζεί ζηνλ αγξόηε ζε 3 δόζεηο αλαινγηθά, αλ κέλεη δειαδή ζε πεδηλή,  

εκηνξεηλή ή νξεηλή πεξηνρή θαη ζα θπκαλζεί  από 10.000 έσο 20.000 επξώ.  

Αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηόηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηε 

γεσξγία επηζεκάλζεθε όηη ε ρξήζε επηζηεκνληθήο γλώζεο θαη εξγαιείσλ 

κπνξνύλ λα δώζνπλ κηα νπζηαζηηθή ώζεζε ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή 

ζηνρεύνληαο ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

Απηό ηνλίζηεθε, κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη 

δηάρπζεο πνιύηηκσλ πιεξνθνξηώλ, νη νπνίεο ζα αθνξνύλ ην ζύλνιν ηνπ 
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θύθινπ δσήο ησλ πξντόλησλ, από ην ρσξάθη κέρξη ην ςπγείν ηνπ 

θαηαλαισηή, πξνο όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα.  

Σηόρνο κηαο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο όπσο 

αλαθέξζεθε είλαη: - Η επηηπρήο πινπνίεζε πξαθηηθώλ γεσξγίαο αθξηβείαο 

-Ο ζρεδηαζκόο αγξνηηθώλ πξντόλησλ ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο ζε 

παγθόζκην επίπεδν  

- Η ππνζηήξημε εθαξκνγήο νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ πνηόηεηαο ηνπ 

αγξνηηθνύ ηνκέα θαη ε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ κέζσ ηεο 

πιήξνπο θαηαγξαθήο ηεο πξνέιεπζεο θαη ηεο δηαδξνκήο ελόο πξντόληνο από 

ηε ζπνξά ηνπ κέρξη ηελ θαηαλάισζή ηνπ.  

Η ππνδνκή απηή ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εξγαιείσλ 

δηακεζνιάβεζεο κεηαμύ παξαγσγώλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη κεγάισλ 

εηζαγσγέσλ λσπώλ πξντόλησλ ζηελ Δπξώπε, ζα βνεζήζεη ώζηε θνξπθαία 

πξντόληα ηεο Διιεληθήο γεο λα απνθηήζνπλ μερσξηζηή ζέζε ζηηο Δπξσπατθέο 

Αγνξέο πξνο όθεινο ησλ παξαγσγώλ θαη ηνπ θαηαλαισηή.  

Τελ εθδήισζε ραηξέηεζαλ ν Γελ. Γξακκαηέαο ηνπ ΔΒΔΧ Γεώξγηνο Τξαραιάθεο 

θαη ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Απόζηνινο Βνπιγαξάθεο.     

 

 


