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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Στα πλαίσια κατάρτισης του Ε.Π. του πρωτογενή τοµέα είχε δηµοσιοποιηθεί  στις 

29.8.11 κείµενο εργασίας ( Α Ενότητα) στο οποίο είχε καταγραφεί η υφιστάµενη 

κατάσταση των βασικών αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειάς µας, καθώς και 

συγκριτικά στοιχεία για την παγκόσµια, ευρωπαϊκή και ελληνική παραγωγή. 

Επίσης για κάθε αγροτική δραστηριότητα είχαν παρατεθεί οι γενικοί και ειδικοί 

στόχου ,τα µέτρα – παρεµβάσεις και τα χρηµατοδοτικά µέσα που απαιτούνται για την 

ανάπτυξή της. 

Στην Ενότητα Β΄ που σήµερα δηµοσιοποιούµε  εξετάζονται διεξοδικά τα στοιχεία και 

οι παράµετροι που διαµορφώνουν το πλαίσιο της αγροτικής δραστηριότητας και 

οικονοµίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώ αναλύεται η προοπτική ανάπτυξής 

της µέσω της εφαρµογής  µέτρων πολιτικής στήριξης των δυνατοτήτων της.  

Αναλύονται , επίσης,  προτάσεις για περαιτέρω αναβάθµιση του µοντέλου της 

αγροτικής οικονοµίας της περιοχής αναφοράς και αναπτύσσονται  οι υποστηρικτικές 

ενέργειες στήριξης της αγροτικής παραγωγής και του αγρότη. 

Καταγράφεται, ακόµη, η οργανωτική και διοικητική δοµή των υπηρεσιών του 

πρωτογενή τοµέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και παρέχονται στοιχεία που 

αφορούν στις υποδοµές δηµόσιου χαρακτήρα ( έργα – µελέτες ) στήριξης του 

αγροτικού τοµέα. 

Στην Ενότητα Β΄ αποτυπώνεται , τελικά, το πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής 

ανάπτυξης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ( Ε.Π. ) του Πρωτογενή  Τοµέα της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την τριετία 2011 – 2013.  

Επειδή πιστεύουµε ότι ο διάλογος και η συνεννόηση είναι απαραίτητα στοιχεία, αν 

θέλουµε να συνεχίσει να υπάρχει γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία στην Περιφέρειά 

µας, όλοι οι κλάδοι θα πρέπει να υποστηριχτούν από ένα καλά σχεδιασµένο πλαίσιο 

πολιτικής το οποίο θα δώσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα τόσο στους αγρότες 

µας όσο και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο. 

Κεντρικός στόχος της διαβούλευσης, όπως έχουµε κατ’ επανάληψη τονίσει, αποτελεί 

η αναζήτηση αυτών των προτάσεων και η επίτευξη της µεγαλύτερης δυνατής 

συναίνεσης στα σηµαντικά ζητήµατα που απασχολούν τον αγροτικό τοµέα της 

Περιφέρειάς µας. 

 



Οι παρατηρήσεις και προτάσεις σας θα πρέπει να σταλούν εντός 15 ηµερών στο 

email: s.kapeleris@pste.gov.gr. 

Το Κείµενο Εργασίας  της  Ενότητας Β’ έχει αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 


