
 
 
 

 

« Για μια αγροτικι παραγωγι μικρισ και μεςαίασ κλίμακασ: 

Oικονομικά βιώςιμθ, περιβαλλοντικά βιώςιμθ και κοινωνικά ςυμμετοχικι» 

Διεκvζσ υνζδριο  

Πζμπτθ 7 Μαΐου 2015 

Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι 

Αμβρ. Φραντηι 9, Ακινα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

9:30 

 

Τποδοχι – Εγγραφι ςυμμετεχόντων  

  

10:00 Εναρκτιρια ομιλία  

  κ. Χριςτοσ ΠΟΛΤΖΩΓΟΠΟΤΛΟ, Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ και Κοινωνικισ 

Επιτροπισ τθσ Ελλάδοσ και Πρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ των Οικονομικϊν και 

Κοινωνικϊν υμβουλίων και Παρόμοιων Θεςμϊν τθσ Γαλλοφωνίασ (UCESIF)  

 κ. Ευάγγελοσ ΑΠΟΣΟΛΟΤ, Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Παραγωγικισ 

Αναςυγκρότθςθσ, Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

 κ. Christian LE ROUX, Διευκυντισ του Γραφείου του Προζδρου του 

Οικονομικοφ, Κοινωνικοφ και Περιβαλλοντικοφ υμβουλίου τθσ Γαλλίασ, 

διοργανϊτριασ χϊρασ τθσ διεκνοφσ διάςκεψθσ COP 21 

  
  

10:30 τρογγυλι τράπεηα 1 
« Απολογιςμόσ και προοπτικζσ του διεκνοφσ ζτουσ οικογενειακισ γεωργίασ: 
τροφοδοςία των πόλεων και ανάπτυξθ τθσ υπαίκρου »  
 

 υντονιςτισ: κ. Tabé GBIAN, Πρόεδροσ του Οικονομικοφ και Κοινωνικοφ 
υμβουλίου του Μπενίν, Επικεφαλισ τθσ αποςτολισ 

  
 Ομιλθτζσ: 
  κ. Ibrahima COULIBALI, Πρεςβευτισ του Διεκνοφσ Ζτουσ Οικογενειακισ 

Γεωργίασ για τθν Αφρικι από το Διεκνι Οργανιςμό Σροφίμων και Γεωργίασ 

(F.A.O), Πρόεδροσ τθσ πλατφόρμασ των αγροτϊν του Μάλι, Αντιπρόεδροσ του 

ROPPA (Δίκτυο των οργανϊςεων αγροτϊν και παραγωγϊν γεωργικϊν 

προϊόντων τθσ Δυτικισ Αφρικισ) 

 κα Martine LAPLANTE, Ειςθγιτρια τθσ γνωμοδότθςθσ «Η οικογενειακι 

γεωργία», που υιοκετικθκε από το Οικονομικό, Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό 

υμβοφλιο τθσ Γαλλίασ, το Δεκζμβριο του 2014 



 
 

 

 κ. Mohamed FIKRAT, Μζλοσ του Οικονομικοφ, Κοινωνικοφ και 

Περιβαλλοντικοφ υμβουλίου του Μαρόκου 

 κ. Γεώργιοσ ΓΩΝΙΩΣΑΚΗ, Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ τθσ Οικονομικισ 

και Κοινωνικισ Επιτροπισ τθσ Ελλάδοσ 

 

 υηιτθςθ  
  

12:00 τρογγυλι τράπεηα 2 

« Αγρο-οικολογικι μετάβαςθ: το κλειδί ςτθν προςαρμογι τθσ γεωργίασ 

ςτθν κλιματικι αλλαγι και ςτθ μείωςθ των εκπομπών διοξειδίου του άνκρακα» 

 

 υντονιςτισ: κ. Luc AYANG, Πρόεδροσ του Οικονομικοφ και Κοινωνικοφ υμβουλίου 

του  Καμεροφν 

  

 Ομιλθτζσ: 

  κ. πφροσ ΚΟΤΒΕΛΗ, π. Τφυπουργόσ Εξωτερικϊν 

 κ. Θεόδωροσ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ, Πρόεδροσ τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Νζων 

Αγροτϊν (Π.Ε.Ν.Α.) 

 κ. Arouna LAWANI, Γραμματζασ του Προεδρείου του Οικονομικοφ και 

Κοινωνικοφ υμβουλίου του Μπενίν 

 κ. Βαςίλειοσ ΛΤΣΗ, Μζλοσ του Δ.. τθσ Πανελλινιασ υνομοςπονδίασ 

Ενϊςεων  Αγροτικϊν υνεταιριςμϊν (ΠΑΕΓΕ) 

  

 υηιτθςθ 

 

13:30 Γεφμα 

 

14:30 τρογγυλι τράπεηα 3 

« Γεωργία, επιςιτιςτικι αςφάλεια και μετατόπιςθ τθσ παραγωγισ» 

 

 υντονιςτισ: κ. Florian COSTACHE, Πρόεδροσ του Οικονομικοφ και Κοινωνικοφ 

υμβουλίου τθσ Ρουμανίασ 

  

 Ομιλθτζσ: 

  κ. Henri ROUILLE D’ORFEUIL, π. Επίτροποσ των εκδθλϊςεων του Διεκνοφσ 

Ζτουσ Οικογενειακισ Γεωργίασ ςτθ Γαλλία 

 κ. Imorou SOUFIYANOU, Ειςθγθτισ τθσ Επιτροπισ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ 

και το περιβάλλον του Οικονομικοφ και Κοινωνικοφ υμβουλίου του Μπενίν 

 κ. Albert SASSON, Μζλοσ του Οικονομικοφ, Κοινωνικοφ και Περιβαλλοντικοφ 

υμβουλίου του Μαρόκου και τθσ Ακαδθμίασ «l'Académie Hassan II des 

sciences et techniques» 



 
 

 

 κα Joséphine LENAUD GUILAO, Αντιπρόεδροσ του Οικονομικοφ και Κοινωνικοφ 

υμβουλίου τθσ Γουϊνζασ 

 κα Maimouna Isabelle DIENG, Γενικι Ειςθγιτρια του Οικονομικοφ, Κοινωνικοφ 

και Περιβαλλοντικοφ υμβουλίου τθσ ενεγάλθσ και Μζλοσ τθσ Επιτροπισ για 

τθν αειφόρο ανάπτυξθ 

  
  
 υηιτθςθ 

 
 

16 :15 Παρουςίαςθ τθσ καινοτόμου-κοινωνικισ επιχείρθςθσ «ΑΛΦΕΙΟ-ΡΟΔΙ Α.Ε»,  

από τον Πρόεδρο του Δ.. κ. Παραςκευά ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ 

 

16:30 υμπεράςματα 

«Πώσ κα ενιςχυκεί θ υφιςτάμενθ ςυνεργαςία και θ ανάπτυξθ νζων ςυνεργιών 

μεταξφ των διαφόρων παραγόντων των τροφοδοτικών ςυςτθμάτων γεωργικών 

προϊόντων και μεταξφ των βιομθχανικών και των αναπτυςςόμενων χωρών;» 

 

  κ. Χριςτοσ ΠΟΛΤΖΩΓΟΠΟΤΛΟ, Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ και Κοινωνικισ  

Επιτροπισ τθσ Ελλάδοσ και Πρόεδροσ τθσ UCESIF 

 κ. Driss GUERRAOUI, Γενικόσ Γραμματζασ του Οικονομικοφ, Κοινωνικοφ και 

Περιβαλλοντικοφ υμβουλίου του Μαρόκου και 1οσ Αντιπρόεδροσ τθσ UCESIF 

 Α.Ε. κ. Jean-Loup KUHN-DELFORGE, Πρζςβθσ τθσ Γαλλίασ ςτθν Ελλάδα : Σα 

ηθτιματα τθσ διεκνοφσ διάςκεψθσ COP21 

 

  
 Τιοκζτθςθ τθσ Σελικισ Διακιρυξθσ 

 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

τρογγυλι τράπεηα 1 

«Απολογιςμόσ και προοπτικζσ του διεκνοφσ ζτουσ οικογενειακισ γεωργίασ: τροφοδοςία 

των πόλεων και ανάπτυξθ τθσ υπαίκρου»  

Σο 2014 επιλζχκθκε από τθ Γενικι υνζλευςθ του Οργανιςμοφ Ηνωμζνων Εκνϊν, ωσ 

Διεκνζσ Ζτοσ Οικογενειακισ Γεωργίασ. Ήταν θ ευκαιρία να γίνει ζνασ απολογιςμόσ τθσ 

κατάςταςθσ του τομζα τθσ γεωργίασ που αντιπροςωπεφει το 40% τθσ ανκρϊπινθσ 

δραςτθριότθτασ και το 70% τθσ παγκόςμιασ διατροφισ, ςτισ 50 χϊρεσ που δθμιοφργθςαν 

επιτροπζσ για το Διεκνζσ Ζτοσ Οικογενειακισ Γεωργίασ. Όλεσ οι αναλφςεισ δείχνουν τθν 



 
 
τεράςτια διαφοροποίθςθ τθσ οικογενειακισ γεωργίασ μεταξφ αυτϊν των χωρϊν, κακϊσ 

επίςθσ και τθ ςθμαςία που ζχει ο οικογενειακόσ χαρακτιρασ τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ 

για τθν παραγωγι, τθ διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων και τθ δθμιουργία τοπικϊν κζςεων 

εργαςίασ. Ωςτόςο, οι διαγνϊςεισ ζχουν δείξει τισ δυςκολίεσ των οικογενειακϊν 

εκμεταλλεφςεων, αλλά επίςθσ ζδωςαν παραδείγματα γεωργικϊν πολιτικϊν και πρακτικϊν 

που επιτρζπουν τθν ανάπτυξι τουσ. Η ζκβαςθ των διατροφικϊν κρίςεων και του 

υποςιτιςμοφ ςε ανκρϊπινθ, οικονομικι και κοινωνικι καταςτροφι δείχνει ότι 

οικογενειακζσ εκμεταλλεφςεισ είναι απαραίτθτεσ, αλλά πρζπει ςυγχρόνωσ να ανανεωκοφν 

και να διαφοροποιθκοφν. Η ανάγκθ αυτι γίνεται ακόμθ πιο επιτακτικι, λόγω του ότι θ 

γεωργικι παραγωγι πρζπει να προςαρμοςτεί ςτθν αςτικι ηιτθςθ τόςο ποςοτικά όςο και 

ποιοτικά.  

Ερωτιςεισ:  

 Ποιεσ είναι οι επιτακτικζσ επενδφςεισ που πρζπει να πραγματοποιθκοφν 

βραχυπρόκεςμα, μεςοπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα ϊςτε να αναπτυχκεί θ 

αειφόροσ γεωργία, βαςιςμζνθ ςε καινοτόμεσ μεκόδουσ και προωκϊντασ  τισ 

ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ καλλιζργειασ, ςυγκομιδισ και διανομισ;  

 Ποιοσ ο ρόλοσ των επαγγελματικϊν οργανϊςεων ςτθν κατάρτιςθ και τθν εφαρμογι 

των επιμζρουσ γεωργικϊν πολιτικϊν; 

 Πϊσ ςυνδυάηονται θ εντατικι καλλιζργεια και ο ςεβαςμόσ ςτο περιβάλλον; Πϊσ κα 

αποφφγουμε τθν υπερπαραγωγι και τθν αςτάκεια των τιμϊν των αγροτικϊν 

προϊόντων; Πϊσ κα αυξιςουμε τθν γεωργικι παραγωγι, διατθρϊντασ παράλλθλα  

ςτακερι τθ γεωργικι και αγροτικι απαςχόλθςθ; 

 

τρογγυλι τράπεηα 2 

«Αγρο-οικολογικι μετάβαςθ: το κλειδί ςτθν προςαρμογι τθσ γεωργίασ 

ςτθν κλιματικι αλλαγι και ςτθ μείωςθ των εκπομπών διοξειδίου του άνκρακα» 

Σο 2015 είναι αφιερωμζνο ςτθν προετοιμαςία των διαπραγματεφςεων που πρζπει να 

ζχουν ωσ αποτζλεςμα το Δεκζμβριο ςτο Παρίςι κατά τθ διάρκεια τθσ COP 21, ζνα νζο 

πρωτόκολλο περιοριςμοφ τθσ υπερκζρμανςθσ του πλανιτθ κατά 2 βακμοφσ Κελςίου μζχρι 

το τζλοσ του αιϊνα. Παρότι γφρω ςτο 20% των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα 

οφείλεται ςτθ γεωργικι δραςτθριότθτα, θ τελευταία μπορεί επίςθσ να εξελιχκεί ςε μια 

ιςχυρι δυνατότθτα δζςμευςθσ του διοξειδίου του άνκρακα. Είναι ςθμαντικό ότι θ αναλογία 

παγίδευςθ / εκπομπζσ βελτιϊνεται. Η παγκόςμια γεωργία πρζπει οπωςδιποτε να 

προςαρμοςτεί ςτθν κλιματικι αλλαγι και ςτισ φυςικζσ καταςτροφζσ που επθρεάηουν, ςε 

διαφορετικό βακμό, όλεσ τισ περιοχζσ του κόςμου. Είτε πρόκειται για «μετριαςμό» είτε για 

«προςαρμογι» κα πρζπει να ανακεωρθκοφν τα προϊόντα αλλά και θ διαδικαςία 

παραγωγισ και να υπάρξει δζςμευςθ για μία αγρο-οικολογικι μετάβαςθ προσ τθ βιϊςιμθ 

γεωργία που κα χρθςιμοποιεί πιο αποδοτικά τα ορυκτά καφςιμα. Αυτι θ μετάβαςθ 



 
 
βαςίηεται ςε καινοτομίεσ που αξίηει να είναι γνωςτζσ, να κοινοποιοφνται και να 

προωκοφνται ςτο ευρφ κοινό. 

 

 

Ερωτιςεισ: 

 Ποιζσ μορφζσ ενζργειασ πρζπει να χρθςιμοποιοφμε για τθ γεωργικι παραγωγι; 

      Ποιζσ οργανικζσ πρακτικζσ είναι οι κατάλλθλεσ για τθν αγρο-οικολογικι μετάβαςθ; 

  Ποιά πρζπει να είναι θ ςυνοδευτικι πολιτικι και θ ςτιριξθ των γεωργικϊν 

εκμεταλλεφςεων; 

 

τρογγυλι τράπεηα 3 

«Γεωργία, επιςιτιςτικι αςφάλεια και μετατόπιςθ τθσ παραγωγισ» 

Η προϊκθςθ ενόσ "υπεφκυνου και βιϊςιμου τρόπου διατροφισ», που κα καταπολεμιςει 

τισ αρνθτικζσ εξωτερικζσ επιδράςεισ του παγκοςμιοποιθμζνου διατροφικοφ ςυςτιματοσ 

είναι μία όλο και ςθμαντικότερθ πρόκλθςθ. Ζνασ από τουσ τρόπουσ είναι θ ανάπτυξθ των « 

τοπικϊν διατροφικϊν ςυςτθμάτων». Η ORU-FOGAR (Οργανιςμόσ των Ηνωμζνων 

Περιφερειϊν, με 800 μζρθ του κόςμου, ςυμπεριλαμβανομζνων πολλϊν περιφερειϊν τθσ 

Γαλλίασ) ζχει ταχκεί υπζρ τθσ ενίςχυςθσ των ςυςτθμάτων αυτϊν. τθ Δυτικι Αφρικι, οι 

οργανϊςεισ των παραγωγϊν ζχουν ξεκινιςει ζνα τεράςτιο πρόγραμμα με τίτλο «Ανάκτθςθ 

των αςτικϊν αγορϊν με τα προϊόντα των τοπικϊν και των οικογενειακϊν εκμεταλλεφςεων". 

τθ Γαλλία και το Κεμπζκ υπάρχει πολιτικι ςτιριξθ των προςπακειϊν για τθ μετατόπιςθ τθσ 

γεωργικισ παραγωγισ.  

Ερωτιςεισ: 

 Ποιεσ μζκοδοι διακυβζρνθςθσ κα μποροφςαν να τεκοφν ςε εφαρμογι για τθ 

δθμιουργία ενόσ ευνοϊκοφ περιβάλλοντοσ για τθν ανάπτυξθ των τοπικϊν 

διατροφικϊν ςυςτθμάτων; 

  Πϊσ κα ςτθρίξουμε τουσ τοπικοφσ φορείσ που παίρνουν πρωτοβουλίεσ υπζρ τθσ 

υπεφκυνθσ και βιϊςιμθσ διατροφισ; 


