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2ο Αγροτικό Συνέδριο Ναυτεμπορικής 
 

Καλλιεργώντας την Ανάπτυξη ή «Αγρανάπαυση»; 

 

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 

Divani Caravel Hotel, Αθήνα 

 

Εισαγωγιική Ομιλία Γενικού Διευθυντή της εφημερίδας Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ 

 

 

Κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

Κυρία Υφυπουργέ Οικονομικών, 

Κυρία Πρέσβη,  

Κύριοι Βουλευτές, 

Κύριε Περιφερειάρχα, 

Κύριοι και κυρίες εκπρόσωποι φορέων, εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, συνεταιρισμών, 

επιχειρήσεων 

Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, 

 

Σας ευχαριστούμε που τιμάτε με την παρουσία σας το 2ο Αγροτικό Συνέδριο, που 

διοργανώνει η εφημερίδα Ναυτεμπορική, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο των Ναυτεμπορική Conferences.  

 

Συνέδριο για τον αγροτικό τομέα, ο οποίος να σημειώσω ότι, ενώ παραμένει σημαντικός 

για την εθνική οικονομία, αποτελεί πλέον πεποίθηση ότι μπορεί να συμβάλει περαιτέρω 

στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Για να συμβεί όμως αυτό, ο αγροτικός 

τομέας πρέπει να μετασχηματιστεί σύμφωνα με τις νέες επιταγές, να αναπτύξει νέο 
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μοντέλο λειτουργίας, όπως το μοντέλο της αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας, και 

να υιοθετήσει σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης, όπως οι ομάδες παραγωγών. 

 

Οι παραγωγοί, και κατ’ επέκταση οι συνεταιριστικές τους οργανώσεις, καλούνται πλέον 

να ασκήσουν την αγροτική δραστηριότητα με επιχειρηματικές πρακτικές που 

ακολουθούν κι άλλοι τομείς, με τη  βέλτιστη εκμετάλλευση της τεχνολογίας και της 

καινοτομίας, με την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων ανταγωνιστικών προϊόντων, με 

κανόνες τυποποίησης και με την εφαρμογή στρατηγικών μάρκετινγκ και branding. 

Επιπροσθέτως, πρέπει να επενδύσουν στην αγροδιατροφική αλυσίδα, να εξελίξουν τις 

οργανωτικές τους δομές ή να εφεύρουν κι άλλες, να επαναξιολογήσουν τη 

σημαντικότητα της συνέργειας, να αναδείξουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και να 

διευρύνουν τους ορίζοντές τους πέραν της ελληνικής επικράτειας. 

 

Όλα τα παραπάνω θα αποτελέσουν το αντικείμενο συζήτησης είτε των ομιλητών είτε των 

συμμετεχόντων στα πάνελς. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στο 2ο Αγροτικό Συνέδριο. 

 

Πριν από την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς 

που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να συμμετάσχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στο 

συνέδριο, είτε ως ομιλητές είτε ως σύνεδροι.  

 

Ευχαριστώ την ομάδα διοργάνωσης του συνεδρίου και βεβαίως τους χορηγούς μας για την 

αναμφισβήτητη συμβολή τους στην εκδήλωση. 

Έτσι, ευχαριστούμε θερμά: 

Τις εταιρείες που συνέβαλαν ως Premier Sponsors: 

 Bayer 

 Εθνική Τράπεζα 

 OTE RURAL NORTH 

 OTE RURAL SOUTH 

 

Τις εταιρείες που συνέβαλαν ως Associate Sponsors: 

 Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

 ALPHA BANK 

 BONDUELLE 

 ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

 

Τις εταιρείες που συνέβαλαν ως Sponsors: 

 EUROBANK 

 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 

 Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (Σ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε.) 



3 
 

 

Τις εταιρείες που συνέβαλαν ως Supporters: 

 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 ERGO 

 INTERAMERICAN 

 

Τις εταιρείες που συνέβαλαν ως Corporate Participations: 

 Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

 NOVACERT 

 SELONDA 

 

Τους media sponsors 

 Star Κεντρικής Ελλάδας 

 ΔΙΚΤΥΟ 

 Neakriti.gr 

 ΚΡΗΤΗ ΤV 

 Larissanet.gr 

 Larissanet Εβδομαδιαία Εφημερίδα 

 

Τους specialized media sponsors 

 Agrenda 

 Agronews 

 agrotypos.gr 

 Ελληνική Γεωργία 

 Olive Νews 

 Εφημερίδα Ύπαιθρος Χώρα 

 Ypaithros.gr 

 

Και βεβαίως το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού που έθεσε το συνέδριο 

υπό την αιγίδα του. 

 


