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ΘΕΜΑ:   Τηλεδιάσκεψη Υπουργών Γεωργίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE) με θέμα τη 
διερεύνηση τρόπων συνεργασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας 
COVID-19 στον γεωργικό τομέα στην περιοχή 

 
Σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα, οι Υπουργοί Γεωργίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE) 

πραγματοποίησαν συνάντηση εξ` αποστάσεως (teleconference) με θέμα τις συνέπειες της πανδημίας COVID-
19 στον γεωργικό τομέα στην περιοχή και συζήτησαν τη δυνατότητα ανάληψης κοινών πρωτοβουλιών και 
δράσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων. 

 
Στην τηλεδιάσκεψη, παρουσιάστηκε η σημερινή κατάσταση της γεωργίας στις χώρες της 

Νοτιανατολικής Ευρώπης, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνουν οι Κυβερνήσεις για τη βιώσιμη γεωργική 
παραγωγή, τη στήριξη των γεωργών και τις πωλήσεις γεωργικών προϊόντων. Οι Υπουργοί συμφώνησαν ότι 
υπάρχουν αρκετά αποθέματα τροφίμων και ότι οι χώρες της περιοχής θα βοηθήσουν η μία την άλλη ως προς 
την προσφορά τροφίμων.   

 
Περαιτέρω, οι Υπουργοί τόνισαν ότι παραμένουν «ανοιχτοί» σε νέες προτάσεις για την ανεμπόδιστη 

εμπορία γεωργικών προϊόντων. Ειδικότερα, ο Υπουργός Γεωργίας της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Trajan 
Dimkovski, υπογράμμισε ότι, σε περιόδους πανδημιών, είναι σημαντικό οι αγρότες να συνεχίσουν τις 
δραστηριότητές τους σε αγρούς και αγροκτήματα, να αυξήσουν την εγχώρια παραγωγή και να εξασφαλίσουν 
απρόσκοπτη μεταφορά αγαθών και αλληλεγγύη, στο πνεύμα της συνεργασίας και της ανταλλαγής 
πληροφοριών με χώρες της SEE. 

 
Τα συμπεράσματα της εν λόγω συνάντησης, σύμφωνα με τον εγχώριο Τύπο, συνοψίζονται στα 

ακόλουθα: οι Υπουργοί συμφώνησαν ότι η ασφάλεια των τροφίμων είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα 
στην περιοχή. Ως εκ τούτου, τόσο η ασφάλεια των τροφίμων όσο και η διαθεσιμότητα και η παραγωγή 
συνιστούν κορυφαίες προτεραιότητες των Υπουργείων, ιδιαίτερα υπό δύσκολες συνθήκες, όπως αυτή της 
πανδημίας. Συμφώνησαν, επίσης, ότι οι χώρες  της περιφέρειας, καθώς και η ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
το απρόσκοπτο εμπόριο των γεωργικών προϊόντων, απλοποιώντας ορισμένες διαδικασίες στα σύνορα. Οι 
συμμετέχοντες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι απαιτείται συνεχής επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων Υπουργείων, για να αντιμετωπισθεί, εν προκειμένω, η αρνητική επίδραση της πανδημίας στη 
γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη στην περιοχή. 

 
                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 


