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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
«Σο Παράρηημα Πελοποννήζοσ ηοσ ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ζσμμεηείτε ζε εσρεία
ζύζκευη ζηο Δήμο Αγρινίοσ για ηις επιπηώζεις ηοσ COVID-19 ζηην
αγροηική παραγφγή»

Σν Παξάξηεκα Πεινπνλλήζνπ & Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
ζπκκεηείρε ζε επξεία ζύζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σξίηε 14 Ινπιίνπ η.ε. ζηελ
αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αγξηλίνπ, κε πξσηνβνπιία ηεο
Γηεύζπλζεο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ. Αληηθείκελν ηεο
ζύζθεςεο ήηαλ ηα νμπκέλα πξνβιήκαηα ησλ αγξνηώλ θαη θηελνηξόθσλ, ηα νπνία
επηδεηλώζεθαλ κεηά ηελ εθδήισζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ.
ηελ ζύζθεςε ζπκκεηείραλ, κεηαμύ άιισλ, ν Γηώξγνο Παπαλαζηαζίνπ, Γήκαξρνο
Αγξηλίνπ, ν ππξίδσλ Φιώξνο, Αληηδήκαξρνο Αγξηλίνπ, ε Διέλε Πεηξνύια, Πξντζηακέλε
Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Παξαγσγήο ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ, ε Υξηζηίλα Σζηρξηηδή, Γηεπζύληξηα
ηεο Γηεύζπλζεο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ, ν Θεόδσξνο
Βαζηιόπνπινο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ΠΓΔ, ν Αζαλάζηνο Πεηξόπνπινο,
Πξόεδξνο ΓΔΩΣ.Δ.Δ. / Παξαξηήκαηνο Πεινπνλλήζνπ & Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο, ε
Βαζηιηθή Καξάπαπα, Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Γεσπόλσλ Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο, ν
Γεώξγηνο Κνληνγηάλλεο, εθπξόζσπνο ηεο ΠΟΓΔΓΤ, ν ηαύξνο Βέξξαο, Γεληθόο Γηεπζπληήο

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ΠΓΔ, ν άββαο Βιάρνο, Αλ. Γηεπζπληήο ΓΑΟΚ, ε Αξηζηέα Υείξα,
Γηεπζύληξηα ΓΑΟ Αγξηλίνπ θ.ιπ..
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κεηαμύ ησλ ζεκάησλ πνπ θπξηάξρεζαλ ζηε ζπδήηεζε ήηαλ ηα
πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηάζεζε θαη ηελ πξνώζεζε αγξνηηθώλ θαη θηελνηξνθηθώλ
πξντόλησλ ηεο πεξηνρήο (βξώζηκεο ειηέο, ειαηόιαδν, θξάνπιεο, ακλνεξίθηα θ.ιπ.), ε
αγξνηηθή νδνπνηία, ε ρσξνζέηεζε θηελνηξνθηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ε ιεηηνπξγία ησλ ΣΟΔΒ
θ.ιπ.. Αθνινύζεζε ε θαηάζεζε κηαο ζεηξάο ρξήζηκσλ θαη πινπνηήζηκσλ πξνηάζεσλ γηα όιν
ην εύξνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (θαιιηέξγεηα, εθηξνθή-επεμεξγαζία-δηάζεζε) αιιά
θαη θάπνηεο πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα αλαιεθζνύλ κεηαμύ ησλ επί κέξνπο
ζεζκηθώλ θνξέσλ.
Από πιεπξάο ΓΔΩΣ.Δ.Δ., ν Πξόεδξνο ηνπ Παξαξηήκαηνο Αζαλάζηνο Πεηξόπνπινο
επηζήκαλε όηη νη επηπηώζεηο ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή από ηελ παλδεκία, έγηλαλ γξήγνξα
νξαηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα αλέθεξε όηη:
1. ε αληίζεζε κε άιινπο παξαγσγηθνύο θιάδνπο, ε εξγαζία ζην ρσξάθη ή ζην ζηάβιν
δε κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ηειεξγαζία
2. Τπήξμε πξόβιεκα κε ηε κεηαθίλεζε ησλ αιινδαπώλ εξγαηώλ
3. Τπήξμε πξόβιεκα ζηε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαζώο παξαδνζηαθέο αγνξέο
έθιεηζαλ, όπσο ε Ρσζία γηα ηε θξάνπια, ε Ιηαιία γηα ην ςάξη ή ε Μεγάιε Βξεηαλία
θαη ηα πξντόληα καο έκεηλαλ αδηάζεηα ή κάιινλ ζηα αδήηεηα.
Σν ζέκα πνπ ηίζεηαη γηα όινπο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ζπλέρηζε
ν θ. Πεηξόπνπινο, είλαη ην όθεινο ηνπ παξαγσγνύ. Γηα λα ππάξρεη όθεινο πξέπεη λα
ππάξρεη απμεκέλε δήηεζε άξα θαη απμεκέλε θαηαλάισζε, ε νπνία είλαη άξξεθηα
ζπλδεδεκέλε κε ηελ πνξεία ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα. Η ηνπνζέηεζε ηνπ Πξνέδξνπ
ηνπ Παξαξηήκαηνο νινθιεξώζεθε κε ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ πνπ ζπλνςίδνληαη σο
εμήο:
1. Αλαδήηεζε λέσλ αγνξώλ
2. Δπηινγή – ππνζηήξημε ηνπηθώλ πξντόλησλ
3. Πξνεηνηκαζία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε – παξαθνινύζεζε θάπνησλ εμ’ απνζηάζεσο
εξγαζηώλ (επθπήο γεσξγία)
4. πλδηνξγάλσζε εθδειώζεσλ κεηαμύ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ θαη θνξέσλ
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
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