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Ηµερίδα µε θέµα « Νέες Ιδέες και προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του 
Τόπου µας » πραγµατοποιήθηκε χθες ( 16.5.2012 ) στη Λαµία , σε κατάµεστη αίθουσα του 
περιπτέρου Α’ της 46ης Πανελλήνιας Έκθεσης Λαµίας. ( φωτ. 1 - 4 ) 

 
Την ηµερίδα διοργάνωσε η  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Τοµέας Αγροτικής 

Οικονοµίας και Κτηνιατρικής - σε συνεργασία µε το ∆ήµο Λαµιέων και το Επιµελητήριο 
Φθιώτιδας και αποτελούσε συνέχεια των µέχρι σήµερα πραγµατοποιηθέντων ηµερίδων             
( Χαλκίδα 7.3.2012, Θήβα 4.4.2012, µε το ίδιο θεµατικό αντικείµενο, στο πλαίσιο της 
προσπάθειας της για την ενηµέρωση του αγροτικού πληθυσµού πάνω στις εναλλακτικές 
καλλιέργειες.  

Την έναρξη των εργασιών της ηµερίδας έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής κ. Σταµάτης Καπελέρης  , ενώ χαιρετισµούς απηύθυναν ο  Αντιδήµαρχος 
Λαµιέων κ. Μητσόπουλος ∆ηµήτρης και ο Αντιπρόεδρος του Επιµελητηρίου Φθιώτιδας κ. 
Ψειρόπουλος Κώστας τονίζοντας τη σηµασία της γνώσης στο ανασχεδιασµό της αγροτικής 
παραγωγής, µε νέες ιδέες και προτάσεις, µε όρους βιωσιµότητας και περιβαλλοντικής 
ισορροπίας. 

 Κύριοι οµιλητές στην ηµερίδα ήταν: 

• Φουλίδη Aννα – Γεωπόνος, Προϊσταµένη Τµήµατος Πυρηνοκάρπων – Μηλοειδών 
∆/νσης ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

• Λόλας Πέτρος – πρ. Καθηγητής  της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστηµών του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

• Παπακωνσταντίνου Νικόλας – Γεωπόνος , Τεχνικός Σύµβουλος Α.Σ.Ο.Π Αγίου 
Αθανασίου ∆ράµας 

• Αργυρίου Γρηγόρης - ∆ασολόγος , ∆ιευθυντής Α.Σ.Ο.Π. Αγίου Αθανασίου ∆ράµας 

• Βλαχοστέργιος ∆ηµήτρης – ∆όκιµος Ερευνητής Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών 
και Βοσκών Λάρισας. 

 



• ∆ρ. Σπανός Ιωάννης – Τακτικός Ερευνητής Ινστιτούτου ∆ασικών Ερευνών  ΕΘΙΑΓΕ 

• ∆όρδας Χρήστος – Επίκουρος καθηγητής Γρωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. ( επισυνάπτεται πρόγραµµα ηµερίδας ) 

 Την ηµερίδα  παρακολούθησαν µε  αµείωτο ενδιαφέρον πολύ αγρότες από την  
ευρύτερη περιοχή της Λαµίας και όχι µόνο. 

 Στην ηµερίδα παραβρέθηκαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης  Νικ. Μπέτσιος, ο Εκτελεστικός 
Γραµµατέας της Περιφέρειας κ. Ευαγ. Ψαθάς, Περιφερειακοί και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ,ο 
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαµίας κ. Γιάννης Γρανίτσας, ο Πρόεδρος του 
Οικονοµικού Επιµελητηρίου – 8ο Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας κ. 
Παπανικολάου Γιώργος και  υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.                
( φωτ.5) 

Σηµειώνεται ότι στην 46η Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
συµµετέχει µε ειδικό θεµατικό περίπτερο των αγροτικών της προϊόντων.( φωτ.6 ) 

 Μια άλλη πολύ σηµαντική ηµερίδα, µε ξεχωριστή βαρύτητα, ενταγµένη στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων της 46ης Πανελλήνιας Έκθεσης Λαµίας , έχει προγραµµατισθεί για το 
Σάββατο , 19.5.2012, µε  θέµα : Αγροδιατροφική Σύµπραξη – Τεχνογνωσία 
Εξωστρεφούς Επιχειρηµατικότητας.     

Η ηµερίδα αυτή διοργανώνεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Τοµέας 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, και περιλαµβάνει δυο συνεδρίες :  

 
- η µία το πρωί και ώρα 12:00 µε θεµατικό αντικείµενο τη Σύσταση 

Αγροδιατροφικής Σύµπραξης, σε επίπεδο Περιφέρειας µε συσπείρωση όλων των 
παραγωγικών δυνάµεων της µε κύριο στόχο την προβολή και προώθηση των αγροτικών 
προϊόντων . 

- και η άλλη το απόγευµα και ώρα 19:00, µε θεµατικό αντικείµενο την Τεχνογνωσία 
εξωστρεφούς Επιχειρηµατικότητας .  

Σηµειώνεται ότι για την εν λόγω ηµερίδα θα επιχειρηµατολογήσουν Εµπορικοί Ακόλουθοι 
Ελληνικών Πρεσβειών σε Κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τρίτες 
χώρες, στελέχη του Ελληνικού Οργανισµού Προώθησης Εξαγωγών   ( ΟΠΕ Α.Ε ) , 
του Εθνικού Φορέα « Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» - πρωτοβουλία Synergassia 
και του ΕΛ.Γ.Ο – «∆ήµητρα», αφού προηγούµενα το απόγευµα στις 18:00 πριν από τη 
έναρξη της απογευµατινής συνεδρίας θα επισκεφτούν το περίπτερο της Περιφέρειας, 
προκειµένου να γνωρίσουν τα προϊόντα της. 

Είναι µια ευκαιρία για τους παραγωγούς, τους µεταποιητές και επιχειρηµατίες της 
Περιφέρειας, αφενός να εκθέσουν τα προϊόντα τους στο ειδικά διαµορφωµένο περίπτερο, 
αφετέρου να διευρύνουν την εξωστρεφή τους δραστηριότητα, µέσω των προσωπικών τους  
επαφών µε του διαπιστευµένους   συµβούλους εµπορικών υποθέσεων για ξένες αγορές  του 
Υπ. Εξωτερικών, αλλά και των ειδικών στελεχών του ΟΠΕ και του Invest in Greece – 
Επενδύστε στην Ελλάδα και φυσικά να συµµετάσχουν στις προγραµµατισµένες ηµερίδες, 
συµβάλλοντας µε την συµµετοχή τους στην ενίσχυση της προσπάθειας της Περιφέρειας για 
ανάπτυξη του πρωτογενή της  τοµέα. 

 
 
 


