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Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

Ημερίδα
προετοιμασίας

για την κατάρτιση του
Στρατηγικού Σχεδίου

ΚΑΠ 2021-2027

07 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Α Θ Η Ν Α

Η  Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, σας προσκαλούν στην 
εναρκτήρια ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνεται στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, 
και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019, 

στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL (Λ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2).

Η ευρεία και ενεργή συμμετοχή των φορέων στο διάλογο είναι κρίσιμης σημασίας 
παράμετρος για την κατάρτιση ενός προγραμματικού εγγράφου ικανού να 

συμβάλλει στην επίτευξη  πολλαπλών στόχων στους τομείς της ανταγωνιστικότητας 
του αγροδιατροφικού τομέα, της προστασίας του περιβάλλοντος, της προσαρμογής 

στην κλιματική αλλαγή,  της κάλυψης των αναγκών των πολιτών για ασφαλή 
τρόφιμα, διασφαλίζοντας παράλληλα ικανοποιητικό εισόδημα στον παραγωγό και 

ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα που βρίσκεται 
εδώ, μέχρι τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019. 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑMMΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020
Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας 

τηλ: 210 5275229, 210 5275027, 
210 5275059, 210 5275142

Email: ead@mou.gr

Παρακαλούμε να προωθήσετε το μήνυμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Στόχος της ημερίδας
Η ημερίδα αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή ενημέρωση των συμμετεχόντων, ώστε να καταστεί 
εφικτή  μία  πρώτη καταγραφή των απόψεων των φορέων που θα συνθέσουν την «εταιρική 
σχέση» διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2021-2027. 

Θα  παρουσιαστούν τα νέα δεδομένα για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και των αγροτικών 
περιοχών που επιφέρει η πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάρτιση των 
Στρατηγικών Σχεδίων της ΚAΠ 2021 -2027:
 
• οι νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ο ρόλος της ΚΑΠ στην αντιμετώπισή τους, 
• ο ενιαίος προγραμματισμός για τους Πυλώνες Ι και ΙΙ της ΚΑΠ, 
• οι αυξημένες περιβαλλοντικές αιρεσιμότητες, 
• η  εξωτερική και εσωτερική σύγκλιση της αξίας των δικαιωμάτων, 
• η έμφαση στα αποτελέσματα και η παρακολούθηση των επιδόσεων του Στρατηγικού Σχεδίου 
ΚΑΠ,
• η δυνατότητα παροχής αναδιανεμητικής ενίσχυσης, 
• η διευκόλυνση της δημογραφικής ανανέωσης των απασχολούμενων στη γεωργία,
• η διατροφική ασφάλεια, 
• η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 
• η διεύρυνση του περιεχομένου των επιχειρησιακών σχεδίων στο πλαίσιο εφαρμογής των Κοινών 
Οργανώσεων Αγοράς.

Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL

https://www.facebook.com/eadpaa/www.agrotikianaptixi.gr       www.minagric.gr https://ead.gr/

https://form.jotformeu.com/91340603376352
http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/Programma.pdf

