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Ένα πλαίσιο θεσμικών παρεμβάσεων αλλά και διεκδικήσεων με στόχο την δραστική
ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και την βελτίωσης της θέσης των αγροτών παρουσίασε
σήμερα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος
Κατσιφάρας

Ο Περιφερειάρχης αφού έκανε μια σύντομη επισκόπηση των δράσεων που έχουν αναληφθεί
από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την στήριξη των παραγωγών και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη
δημιουργίας ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος το οποίο από την μια πλευρά θα συντείνει
στην προώθηση των προϊόντων και στην τόνωση της παραγωγής και από την άλλη θα
ενισχύσει το αγροτικό εισόδημα, ιδίως σε μια περίοδο όπου αρκετοί νέοι αναζητούν διέξοδο
στην ύπαιθρο.
Ο κ. Κατσιφάρας αφού εξέφρασε την αλληλεγγύη και υποστήριξη του στις διεκδικήσεις
των αγροτών της Δυτικής Ελλάδας αναφέρθηκε σε μια σειρά θεσμικών προτάσεων που
υποστηρίζει και υλοποιεί η Περιφέρεια όπως το Καλλιεργητικό Πλάνο, η λειτουργία
Δημοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων, το Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων, η καθιέρωση
κανόνων ανταγωνισμού που θα καταπολεμούν τα καρτέλ και τις πρακτικές εναρμόνισης
των τιμών κ.α.
Επίσης, ο Περιφερειάρχης έκανε αναφορά και σε εκκρεμότητες που εξακολουθούν να
υφίστανται όπως:
- Αποκέντρωση στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και μεταβίβαση της αρμοδιότητας των
ΓΟΕΒ στις αιρετές Περιφέρειες, αφού προηγουμένως τακτοποιηθούν οι οικονομικές τους
εκκρεμότητες.
-Η Αποκέντρωση στη διαδικασία πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων και ανάληψη της
σχετικής ευθύνης από τις αιρετές Περιφέρειες.
-Η Αξιοποίηση με κατάλληλο σχεδιασμό αγροτικών εκτάσεων που ανήκουν στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και παραμένουν σήμερα ανεκμετάλλευτες.
-Η μεταβίβαση στις αιρετές Περιφέρειες όλων των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης
(σχέδια βελτίωσης κλπ).
Στην εισήγηση του ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας Γιώργος
Αγγελόπουλος, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «η στήριξη της Περιφέρειας στον αγώνα των
αγροτών είναι διττή. Κατά πρώτον είναι αρωγός στην προώθηση αιτημάτων των αγροτών
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για εξεύρεση λύσεων από την κεντρική εξουσία σε θέματα που αφορούν στη μείωση του
κόστους παραγωγής, όπως η κατάργηση ή έγκαιρη επιστροφή του ΕΦΚ του πετρελαίου για
αγροτική χρήση, η επέκταση του υπό διαμόρφωση ειδικού νυχτερινού τιμολογίου ρεύματος
για 24ωρη εκτέλεση αγροτικών εργασιών, η μείωση των τιμών των λιπασμάτων,
φυτοφαρμάκων, κτηνιατρικών φαρμάκων, εφοδίων κ.λπ., με πολιτική παρέμβαση επί της
διαδικασίας διακίνησης τους, η οικονομική ενίσχυση των αγροκτηνοτρόφων κ.α. Παράλληλα,
η Περιφέρεια μέσα από την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού της για τον
πρωτογενή τομέα και με την συνεργασία των συλλογικών αγροτικών οργανώσεων είναι
αποφασισμένη να δρομολογήσει δράσεις και ενέργειες που αφορούν τόσο την μείωση του
κόστους παραγωγής αγροτικών προϊόντων όσο και την ίδρυση και λειτουργία
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και Δημοπρατηρίου με στόχο την εξασφάλιση της διάθεσης
της παραγωγής και την πάταξη του φαινομένου των ελληνοποιήσεων».
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