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Στο οικονομικό συνέδριο με θέμα: «Γεωργία του Μέλλοντος: Αποδοτικότητα ενέργειας 
και υδάτινων πόρων για τη γεωργία στην Ελλάδα», που διοργάνωσε η Πρεσβεία του 
Βασιλείου της Ολλανδίας στην Ελλάδα την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 στη Θεσσαλονίκη 
συμμετείχε το ΚΑΠΕ, με εισήγηση του Προέδρου του Δρος Σπύρου Οικονόμου. Η 
εκδήλωση στο Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Δεξιοτήτων DTS Cisco στα 
Παλαιά Σφαγεία Θεσσαλονίκης (Labbatoir Project), διεξήχθη υπό την αιγίδα του 
βασιλικού ζεύγους της Ολλανδίας, της Α.Μ. Βασιλιά Willem-Alexander και της Α.Μ. 
Βασίλισσας Máxima. 

Κηρύσσοντας την έναρξη του συνεδρίου ο Ολλανδός βασιλιάς εξέφρασε την 
υπερηφάνεια του για το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει επιλέξει την Ολλανδία ως εταίρο της 
στη διαδρομή προς το μέλλον της γεωργίας, προς τη βιωσιμότητα και τη μετάβαση στην 
πράσινη οικονομία. Την εκδήλωση χαιρέτησαν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
κ. Σκρέκας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γεωργαντάς, ο Υφυπουργός 
Εσωτερικών κ. Καλαφάτης και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Τζιτζικώστας. 

Ακολούθησαν οι εργασίες του επιχειρηματικού μέρους του συνεδρίου, όπου παρέστησαν 
εκπρόσωποι Ολλανδικών και Ελληνικών  επιχειρήσεων  και οργανισμών από τους κλάδους 
της Αγροδιατροφής, της Ενέργειας και της Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Οι 
προσκεκλημένοι Ολλανδοί και Έλληνες ομιλητές στο συνέδριο εκπροσώπησαν τον 
Ολλανδικό Οργανισμό Θερμοκηπίων (GroentenFruit Huis), την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, την 
Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece) και το 
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). 

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ αναφέρθηκε στην κλιματική κρίση, την πηγή των 
προβλημάτων στις αγροτικές δραστηριότητες, η οποία προκαλείται από τις εκπομπές 
αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (ΑτΘ) και της επακόλουθης ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης. Παρουσίασε στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας στη Γεωργία, την 
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ανάλυση κόστους ως ποσοστό κόστους των αγροτικών δραστηριοτήτων, καθώς και 
πρακτικές οδηγίες εξοικονόμησης ενέργειας στη γεωργία. Ολοκληρώνοντας, ο Πρόεδρος 
του ΚΑΠΕ παρουσίασε τα μέτρα εθνικής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας στις 
αγροτικές δραστηριότητες, όπως προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και 
το Κλίμα (ΕΣΕΚ 2019) και το χρηματοδοτικό πλαίσιο αγροτικών δραστηριοτήτων για το 
επόμενο χρονικό διάστημα. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με διμερείς συναντήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων 
εκπροσώπων επιχειρήσεων και οργανισμών. 

 


