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Στο πλευρό των παραγωγών και εμπόρων φράουλας βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας εντατικοποιώντας τις συναντήσεις με εκπροσώπους τους προκειμένου να βρεθούν
λύσεις στα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως κλάδος

Σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και
Αγροτικής Οικονομίας Γιώργου Αγγελόπουλου με εκπροσώπους των παραγωγών, στην
οποία και συμμετείχαν ο πρόεδρος του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής και Τροφίμων της
ΠΔΕ Διονύσης Μαυρόγιαννης, ο Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Χρήστος Ποταμιάς και ο Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαίας Σταύρος Βέρρας.
Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τις εξαγωγές και προβλήματα στην
καλλιέργεια της φράουλας, όπως το εργατικό. Παράλληλα αναφέρθηκαν στο θέμα της
φυτοπροστασίας του προιόντος, ώστε να μην προκύπτει πρόβλημα όταν γίνονται έλεγχοι
σε άλλες χώρες, όπως επίσης και με ποιο τρόπο θα γίνεται η παραγωγή και η εξαγωγή του
συγκεκριμένου προκειμένου να κατακτήσουμε και άλλες χώρες στην Ευρώπη. Τέλος έγινε
αναφορά και στη δημιουργία μιας διαεπαγγελματικής οργάνωσης για το προιόν της
φράουλας.

Ο κ. Αγγελόπουλος σημείωσε πως «η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στηρίζει τους
παραγωγούς φράουλας καθώς πρόκειται για έναν κλάδο που ουσιαστικά θα πρέπει να
παραμείνει ενεργός και να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή του και κυρίως την εξαγωγή
προς την ευρωπαική αγορά».
Παράλληλα, όπως τόνισε «θα πρέπει να στηριχθούν και να ‘εκμεταλλευτούν’ τις πολιτικές
που προωθεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη στήριξη των αγροτών και των
παραγωγών και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες» και κατέληξε ο κ. Αγγελόπουλος: «Η
παραγωγή, η προβολή και η προώθηση των τοπικών προϊόντων δίνει προστιθέμενη αξία
στην Περιφέρειά μας και συμβάλλει στο να αναδιατάξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο».
Ο Περιφερειάρχης παρ’ όλο που είχε ζητήσει την πραγματοποίηση της συνάντησης,
δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να παραστεί σε αυτή, εξαιτίας της έκτακτης παρουσίας του
στο χωριό Ριγάνι στη Ναυπακτία Αιτωλοακαρνανίας όπου και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με
τις κατολισθήσεις.
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