ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11-11-2011

Νέες μορφές αγροτικών επιδοτήσεων
συζητούνται στην Ξυλαγανή Ροδόπης
Η Ομάδα Πρωτοβουλίας για την ενημέρωση των αγροτών και ιδιαίτερα των
Νέων Αγροτών στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης οργανώνει συνάντησησυζήτηση την Παρασκευή, 25 Νοε 2011, στις 19.00, στο Πολιτιστικό
Κέντρο Ξυλαγανής του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών με θέμα: Νέες μορφές
αγροτικών επιδοτήσεων μετά το 2014.
Όπως προετοίμασε η Ομάδα Πρωτοβουλίας αποτελούμενη από τους: Κούτρα
Στέργιο-6989059296,
Κρόκο
Κυριάκο-6937267778,
Μαχαίρα
Βάσω6945769658, Μπακιρτζάκη Δημήτρη-6944907830, Μπούντα Κων/νο-25310
82019, Παπαδημητρίου Χρήστο-6934330229 & Χασάν Αλή-25310 61003,
προβλέπονται τέσσερις ενημερωτικές συναντήσεις, στις 25/11/2011
(Ξυλαγανή), 16/12/2011 (Ίασμος), 13/1/2012 (Σάππες) και 17/2/2011
(Αρριανά) και μία στο τέλος για τον σχεδιασμό και προγραμματισμό δράσεων
των Νέων Αγροτών στις 16/3/2011 (Κομοτηνή), ίσως με συνάντηση Νέων
Αγροτών και από άλλες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Οι εξελίξεις για την Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2013 «τρέχουν» μετά
την ανακοίνωση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12 Οκτ 2011,
με εκτιμώμενο χρόνο τελικών αποφάσεων κάπου στο φθινόπωρο του 2012.
Θα είναι η πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που την ΚΓΠ δεν θα την
ορίσουν οι Υπουργοί Γεωργίας μόνον, αλλά θα είναι προϊόν συναπόφασης
του Συμβουλίου των Υπουργών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για να
αξιοποιηθεί αυτή η μοναδική ευκαιρία που θα καθορίσει τις αγροτικές εξελίξεις
για την περίοδο 2014-2020 και μετά, πρέπει όλοι οι Αγρότες και ειδικότερα
αυτοί που θέλουν και μπορούν να έχουν μέλλον από τον αγροτικό κόσμο να
ενημερωθούν για τις προτάσεις που υπάρχουν και εφόσον συμφωνούν να τις
αποδεχθούν, και αν δεν συμφωνούν να προσπαθήσουν να τις αλλάξουν.
Αμέσως μετά, στις 29 Νοε 2011, αντιπροσωπεία Νέων Αγροτών θα μπορούσε
να συμμετάσχει στην πανελλήνια συνάντηση νέων αγροτών που θα γίνει στην
Κατερίνη, στις 12.00, στον συνεδριακό χώρο ΕΚΑΒΗ (Δημοτικό Πάρκο), ενώ
θα γίνει ενημέρωση για την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ στις 17 Δεκ 2011 (Hilton, Αθήνα)
για την πρόθεση ανάληψης πρωτοβουλίας ώστε, «με ευρεία πολιτική
συναίνεση και συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, να προσδιοριστεί η
στρατηγική για την ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου, με ορίζοντα την
επόμενη εικοσαετία», όπως είπε ο Δρ Φ. Βακάκης στο Συνέδριο «Κάνε την
Γεωργία τρόπο ζωής» στο Ζάππειο (27/9/2011).
Την Παρασκευή, 25 Νοε 2011, στις 19.00, στο Πολιτιστικό Κέντρο
Ξυλαγανής το θέμα: Νέες μορφές αγροτικών επιδοτήσεων μετά το
2014, φιλοδοξεί να είναι το ξεκίνημα για μια νέα ελπίδα.
Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

