
Χαιρετισμός κου Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

 

Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών σας καλωσορίζω στο 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που, από τα πρώτα βήματα της 

λειτουργίας του και σε όλη αυτή τη διαδρομή των 95 χρόνων από 

την ίδρυσή του, υπηρετεί συνεπώς μεταξύ των άλλων και το χώρο 

των συνεταιρισμών και της κοινωνικής οικονομίας. Η φιλοξενία της 

Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα «Ευρωπαϊκή Αγροτική 

Διακυβέρνηση και ελληνική γεωργία» για το ζήτημα της 

Διακυβέρνησης του Αγροτικού Τομέα, που περιλαμβάνει την Κοινή 

Αγροτική Πολιτική και τον τρόπο εφαρμογής της στην Ελλάδα, 

συνιστά ένα ακόμη βήμα σε αυτή την διαδρομή.  

Μεταξύ των άλλων έχω ένα λόγο παραπάνω να είμαι ιδιαίτερα 

χαρούμενος που απευθύνω χαιρετισμό σ’ αυτή την ημερίδα καθώς ο 

Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρύτανη του ΕΚΠΑ Ναπολέων 

Μαραβέγιας, ο οποίος έχει την εποπτεία της Μονάδας Ευρωπαϊκής 

Αγροτικής Διακυβέρνησης, υπήρξε πριν μερικά χρόνια 17 νομίζω 

συνάδελφος στο ΓΠΑ στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και 

Ανάπτυξης. 

Οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης που 

διέρχεται η χώρα μας αναδεικνύουν το σημαντικό ρόλο που έχει να 

παίξει η γεωργία και ο αγροδιατροφικός τομέας τόσο για την 

ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας όσο και την αποτροπή μιας 

ανθρωπιστικής και διατροφικής κρίσης. 

Το ΓΠΑ το τρίτο σε αρχαιότητα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

της χώρας και το πρώτο στις Γεωπονικές Επιστήμες, κληρονόμος της 

ΑΓΣΑ, στην μακρόχρονη ιστορία του έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας. Σήμερα καλείται και πάλι να 

πρωτοστατήσει σε αυτό και να συμβάλλει στην ανόρθωση της 

ελληνικής οικονομίας και στην έξοδο της χώρας από την κρίση. 

Σε μια στιγμή που ο αγροτικός τομέας, ορθώς θεωρείται, ότι 

αποτελεί, μαζί με την Ενέργεια, τον Τουρισμό και τη Ναυτιλία, έναν 



από τους βασικούς τομείς αναπτυξιακής προτεραιότητας στη χώρα 

μας, η μελέτη των επιμέρους πτυχών της Διακυβέρνησης του 

Αγροτικού Τομέα στην Ελλάδα, μπορεί και οφείλει να αποτελέσει ένα 

σημαντικό διαχειριστικό όργανο στην προσπάθεια εξόδου από την 

κρίση. 

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) ανέκαθεν υπήρξε, και 

συνεχίζει να παραμένει, πολύ σημαντικός παράγων για τη 

διαμόρφωση των αγροτικών εισοδημάτων στην Ελλάδα, καθώς και 

για την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής γεωργίας. Τα επόμενα 

χρόνια (2015-2020) αναμένεται να εισρεύσουν στη χώρα μας από 

την ΚΑΠ περίπου 16-18 δις ευρώ για εισοδηματικές ενισχύσεις των 

αγροτών και 4-5 δις για επενδυτικές ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα 

και γενικότερα στην ελληνική ύπαιθρο. 

Κατά συνέπεια προς την κατεύθυνση τής καλλίτερης 

αξιοποίησης όλων αυτών των πόρων θα πρέπει η συμβολή των 

ελληνικών δημοσίων αρχών, των αγροτών, όλων των συλλογικών 

αγροτικών φορέων και των Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών 

Ιδρυμάτων να γίνει αντικείμενο συνεχούς και εντατικής 

προσπάθειας. 

Από την πλευρά του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και 

του Κέντρου Αριστείας του Πανεπιστημίου Αθηνών η συγκεκριμένη 

Ημερίδα έρχεται να δράσει ενισχυτικά στις επισταμένες ενέργειες 

και δράσεις που απαιτούνται για την συστηματική αξιοποίηση όλων 

των εισερχόμενων πόρων. 

Είμαι βέβαιος, για τη σημαντική συνεισφορά της Ημερίδας, 

ώστε να ξεπερασθούν οι δυσκολίες και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουμε στην παρούσα μεγάλη εθνική προσπάθεια. 

Σας εύχομαι επιτυχία στο έργο σας και σας ευχαριστώ πολύ 

για την προσοχή σας. 


