21/12/2011

Επιχειρησιακό Σχέδιο Πρωτογενή Τοµέα.
Το « καλάθι » αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας

Εισήγηση Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
κ. Σταµάτη Καπελέρη.

Ειδική Συνεδρίαση Περιφερειακού Συµβουλίου
( Τετάρτη 21 ∆εκεµβρίου 2011 )

……………………………………………
Κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συµβουλίου,
Κύριε Περιφερειάρχη,
Κυρία και Κύριοι Αντιπεριφερειάρχες,
…………………………………….
…………………………………….
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι Περιφερειακοί Σύµβουλοι,

Έχω την τιµή , ως αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης του πρωτογενή τοµέα, να
σας παρουσιάσω, σήµερα, στην ειδική, αυτή, συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου, το Επιχειρησιακό Σχέδιο, που αφορά στην οικοδόµηση µιας
νέας αγροτικής περιφερειακής ανάπτυξης , µε την συµβολική της
ονοµασία « καλάθι » αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, που αποτελεί και το πρώτο ολοκληρωµένο βήµα της
Περιφέρειας στην προσπάθεια που καταβάλλεται, για να αποκτήσει ο
πρωτογενής της τοµέας, µια νέα προοπτική στην οποία κεντρική και
κυρίαρχη θέση κατέχει η παραγωγή διατροφικών προϊόντων.
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Ξεκινώντας µε την πρόταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων , που την παρουσίασε στις 2 Ιουνίου 2011 ο ίδιος ο Υπουργός,
o κ. Κώστας Σκανδαλίδης , σ’ αυτή εδώ την αίθουσα, φθάσαµε σήµερα, µετά
από σειρά διεργασιών, όπως η σύσταση και λειτουργία επιτροπής πρωτογενή
τοµέα, οι συνεργασίες µε τις περιφερειακές υπηρεσιακές µονάδες Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, οι διαβουλεύσεις, οι εκθέσεις, οι ηµερίδες, οι
έντυπες και ηλεκτρονικές αναφορές και απόψεις, οι προσωπικές επαφές, οι
επισκέψεις σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις και µεταποιητικές µονάδες, κ.ά., να
έχουµε στα χέρια µας µετουσιωµένη την πρόταση σε επιχειρησιακό
σχέδιο που αντικατοπτρίζει την αναπτυξιακή πορεία της γεωργίας και
της υπαίθρου, µε την στροφή, κάτω από τις σηµερινές ιδιαίτερες και
δύσκολες συνθήκες , από την κατεύθυνση της παραγωγής προς την
κατεύθυνση της διάθεσης.
Η αναγκαιότητα διασφάλισης της επισιτιστικής ασφάλειας καθώς και της
αύξησης της παραγωγικότητας της γεωργίας µε τη ευρεία της έννοια
αναδεικνύει την σπουδαιότητάς της ως διαχρονικής σταθερής
παραµέτρου ανάπτυξης της οικονοµίας και του πολιτισµού µιας χώρας και
ειδικότερα της χώρας µας.
Στην ιδιαιτερότητα της γεωργίας είχαν αναφερθεί µε βαθυστόχαστους
συνειρµούς Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, όπως:
 Ο Σωκράτης : « Γεωργίαν των άλλων τεχνών µητέρα και τροφόν εστί.
Ευ µεν γαρ φεροµένης της γεωργίας, έρρωνται και αι άλλαι τέχναι
άπασαι…….όπου δ’ αν αναγκάσθη η γη χερσεύειν, αποσβέννυνται
σχεδόν τε και κατά γην και κατά θάλατταν »,
 Ο Αριστοτέλης :« Πασών των επιστηµών µήτηρ τε καί τροφός
Γεωργία εστί » κ.’α.
που εντυπωσιάζει η επικαιρότητά τους, όπως άλλωστε συµβαίνει µε όλα τα
έργα των Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων,
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γεγονός που συνάδει µε τη σηµερινή τεχνοκρατική άποψη ότι η
γεωργία εξακολουθεί να είναι η κινητήρια δύναµη και ο κρίσιµος
παράγοντας για :
 την βιωσιµότητα και βιοποικιλότητα της υπαίθρου, και
 την ισόρροπη και σύµµετρη περιφερειακή ανάπτυξη.
Η αναζήτηση , υιοθέτηση και υλοποίηση ενός βιώσιµου παραγωγικού
µοντέλου για την χώρα µας και για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι ένα
πολύ σηµαντικό ζήτηµα και βεβαίως ένας πολύ µεγάλος στόχος των
επιδιώξεών µας.
Στο πλαίσιο αυτό δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι πρωτεύοντα ρόλο
διαδραµατίζει η αγρο-διατροφική µας παραγωγή, η οποία αποτελεί µια
ιδιαίτερα ελπιδοφόρα προοπτική για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Είναι , λοιπόν, χρέος µας , εµείς ως Περιφέρεια, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων , να διερευνήσουµε και να
αποτυπώσουµε µε συγκεκριµένες πολιτικές τις δυνατότητες ανάπτυξης που
διαθέτει ο τόπος µας, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , µια περιοχή µε
ιδιαίτερα γεωγραφικά και κλιµατικά χαρακτηριστικά, µε εξαίρετο ανθρώπινο
δυναµικό, πλούσια ιστορία και πολιτισµό, άµεσα συνδεδεµένα µε τους
αγρότες της, που µε τη µοναδική τους ικανότητα συµβάλλουν θετικά τόσο
στην προστασία της βιοποικιλότητας , όσο και στην κοινωνική προσφορά
παραγωγής δηµόσιων αγαθών , όπως είναι τα τρόφιµα.
Την προσπάθεια µας αυτή την ενσωµατώνουµε στο « καλάθι » αγροτικών
προϊόντων, που πέραν από τον συµβολικό του χαρακτήρα, προβάλλει την
προοπτική για έξυπνη ανάπτυξη –
καινοτοµίας

,

της

εκπαίδευσης

-

µε προώθηση της γνώσης, της
τη

βιώσιµη

ανάπτυξη

–

µε

αποτελεσµατικότερη χρήση πόρων, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας – την
ανάπτυξη της υπαίθρου – µε νέες θέσεις εργασίας-,
πραγµατική

διάσταση

αντικατοπτρίζει

ένα

που στην

συγκεκριµένο

εστιασµένους στόχους αγροτικό πλάνο ανάπτυξης

και

µε

της Περιφέρειας
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Στερεάς Ελλάδας, που οφείλει να υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα της
γεωργίας και την προστασία της από την αύξηση του κόστους των εισροών,
την διακύµανση των τιµών και τις διατροφικές κρίσεις και που χρειάζεται
ασφαλώς σταθερή χρηµατοδότηση για τη στήριξη των παραγωγών, την
αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της λειτουργίας της αγροδιατροφικής αλυσίδας, τη διεύρυνση του πληθυσµού και την ανάπτυξη στην
ύπαιθρο.

Οφείλουµε ειδικά να δώσουµε άµεσα και ουσιαστικά προτεραιότητα :
1. Στην ενίσχυση της τοπικής αγροτικής παραγωγής.
2. Στην καθετοποίηση της προσφοράς και την τόνωση της
εξωστρέφειας του αγροδιατροφικού προϊόντος, υποστηρίζοντας
την αποτελεσµατική τοποθέτηση και προώθησή του στις αγορές.

Ιδιαίτερα, πρέπει να δώσουµε έµφαση

Α). Στην ενθάρρυνση και ουσιαστική υποστήριξη καινοτόµων
προσεγγίσεων

και

προώθηση

νέων

δραστηριοτήτων

συνδεόµενων µε την αγρο-διατροφική µας παράδοση και τον
πολιτισµό της υπαίθρου µας , καθώς και την προώθηση νέων
καλλιεργειών και τεχνικών ( όπως για παράδειγµα τα

αρωµατικά

φυτά , η στέβια, τα βρώσιµα όσπρια, τα κτηνοτροφικά όσπρια, τη
βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία ,την ολοκληρωµένη διαχείριση
κ.ά.) που να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και να
πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες δηµιουργίας εισοδήµατος για τους
αγρότες, και

5
Β) Στην υποστήριξη του επαγγέλµατος του αγρότη και στην
αναγνώριση του κρίσιµου ρόλου του στην αγροδιατροφική αλυσίδα
και όχι µόνο,
∆ιότι οι

αγρότες εκπληρώνουν, σήµερα, πολλές και διαφορετικές

λειτουργίες :
 από την παραγωγή γεωργικών προϊόντων για διατροφή ή µη,
 την µεταποίηση και εµπορία της δικής τους παραγωγής
 µέχρι τη διατήρηση και προστασία της φύσης, και
 την παροχή υπηρεσιών , όπως στον αγροτουρισµό, αγροτικές εργασίες
και φροντίδα του περιβάλλοντος
αναδεικνύοντας, έτσι, την πολύ-λειτουργικότητα της υπαίθρου.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Είναι γεγονός ότι ο πρωτογενής τοµέας, τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας, όσο
και σε επίπεδο Χώρας, τις τελευταίες δεκαετίες, χαρακτηρίζεται από µια
φθίνουσα πορεία, η οποία αποτυπώνεται σε όλα τα βασικά του µεγέθη,
όπως η συµµετοχή του στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, στην Ακαθάριστη
Προστιθέµενη Αξία, στην απασχόληση, κλπ.
Η εξασθένιση αυτή είναι αποτέλεσµα :
 της διερχόµενης κρίσης
αλλά ταυτόχρονα και άλλων παραµέτρων, όπως :
 των διαφόρων διατροφικών κρίσεων,
 των πολιτικών ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήµατος στα πλαίσια της
κατά περιόδους εφαρµοζόµενης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής,
 της παγκοσµοποιηµένης οικονοµίας
 της αδυναµίας διαχείρισης της αγοράς του αγρο-διατροφικού τοµέα, και
 των διαθρωτικών του προβληµάτων.
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Παρά την πτωτική του πορεία, γεγονός που οδήγησε στην αδρανοποίηση των
ενεργών παραγωγικών δυνάµεων της υπαίθρου, που θα συνέβαλαν στην
προσαρµογή της αγροτικής παραγωγής στις απαιτήσεις της αγοράς, η
συµβολή του πρωτογενή τοµέα είναι πολλαπλή µε σηµαντικές
προεκτάσεις στην οικονοµία, στην κοινωνία, στις εξαγωγές, στην ανάπτυξη
της υπαίθρου.
 στην οικονοµία , καθόσον συµµετέχει µε 3,14% στη διαµόρφωση
της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας, δείκτης που απεικονίζει την
πορεία της οικονοµίας µας , αν δε συνυπολογισθεί και το ύψος των
ενισχύσεων, που ξεπερνά σε ετήσια βάση τα 3 δις περίπου, τότε η
συµµετοχή της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας στη οικονοµία
ανέρχεται στο 4,5%.
 στην κοινωνία, λόγω του µεγάλου αριθµού απασχολουµένων στη
γεωργία, σ΄αυτή απασχολείται το 12,3 % του ενεργού πληθυσµού
της χώρας
 στην ανάπτυξη της υπαίθρου , καθόσον καταλαµβάνει το 85%
περίπου της έκτασης της χώρας
 στις εξαγωγές, καθόσον συµµετέχει στη διαµόρφωση του Εµπορικού
Ισοζυγίου προϊόντων της
χώρας, όπου τα τελευταία χρόνια
παρατηρείται µια ασυνήθης έντονη αυξητική πορεία σε
εισαγόµενα αγροτικά προϊόντα , την οποία οφείλουµε να
σηµειώσουµε και θα µου επιτρέψετε να την χαρακτηρίσω
ως ελληνικό κατόρθωµα !
Όσο και εάν ακούγεται παράδοξο, η χώρα µας, µια γεωργική χώρα,
έχει αρνητικό ισοζύγιο στο εµπόριο των αγροτικών προϊόντων.
∆ίνει περισσότερα χρήµατα για να εισάγει γεωργικά προϊόντα , απ’
όσα παίρνει από τις εξαγωγές που κάνει.
Στο εµπορικό ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων της Ελλάδας µε
όλο τον κόσµο έχουµε έλλειµµα που ξεπερνά τα δύο (2) δις ευρώ.
Η ευθύνη διαχρονικά επιµερίζεται αναλογικά σε όλους µας !
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Η ώθηση της αγροτικής ανάπτυξης είναι , λοιπόν, όρος επιβίωσης για την
οικονοµία της περιφέρειάς µας, για την οικονοµία της χώρας µας και
γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να αξιοποιήσουµε στο έπακρο τα συγκριτικά και
ανταγωνιστικά µας πλεονεκτήµατα.

Να σηµειώσουµε, ακόµη, ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια αναζωογόνησης του
αγροτικού τοµέα θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη στο σύνολο της
οικονοµίας, γι αυτό ακριβώς το λόγο ο αγροτικός τοµέας έχει κοµβικό ρόλο
στην οικονοµία του τόπου µας.

Ο αγροτικός τοµέας καλείται να αντεπεξέλθει µέσα από τις δυσκολίες αυτές
και να αποδείξει , τη δυναµική του, τις δυνατότητες που διαθέτει για την
απασχόληση, τη διατροφή, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση
του οικονοµικού και κοινωνικού ιστού, τη διαφύλαξη της πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς και τις παραδόσεις µας και να αναδειχθεί σε ένα κλάδο ελκυστικό
για τους νέους και αποδοτικό για την ύπαιθρο .

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η συνολική στρατηγική µας για την Αγροτική
Ανάπτυξη

της

Περιφέρειας

Στερεάς

Ελλάδας,

ενσωµατώνεται

στο

« καλάθι αγροτικών προϊόντων » µε τη δηµιουργία ενός πλέγµατος
επενδύσεων στις πράσινες υποδοµές, τη µεταποίηση, την τυποποίηση, την
προβολή και προώθηση των προϊόντων στοχεύοντας στην ανάπτυξη της
ανταγωνιστικότητας

και

της

εξωστρέφειας

της

ελληνικής

αγροτικής

οικονοµίας µε παράλληλη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και γενικότερα της
ποιότητας της ζωής των κατοίκων της υπαίθρου.
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Τι είναι , λοιπόν, το « καλάθι » αγροτικών προϊόντων ;
Το « καλάθι » αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
όπως ορίζεται στον πρόσφατο Νόµο 4015, που αφορά στο “ Θεσµικό
πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς”,
είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής
αναφοράς, µε αντικείµενο τη χρηµατοδότηση υπηρεσιών και υποδοµών
σχετικά µε :
 την τυποποίηση
 την πιστοποίηση
 την εµπορία, και
 τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων
Ο σχεδιασµός του βασίζεται στην ανάδειξη των κατά τόπους προϊόντων
αιχµής,

χαρακτηριστικών

της

Ελληνικής

Μεσογειακής

διατροφής,

και στη στροφή προς την παραγωγή ποιοτικών και αναγνωρίσιµων
προϊόντων, που έχουν παραχθεί µε πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.
Κι’

αυτό

δεν

είναι

υπόθεση

µόνο

επιχειρηµατικού κόσµου , της ίδιας της

των

γεωργών,

αλλά

και

του

Περιφέρειας, των ∆ήµων και του

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να καλλιεργηθεί περιφερειακή συνείδηση
για τα τοπικά προϊόντα, ώστε να ωφεληθεί η ντόπια παραγωγή και
οικονοµία.
Άρα απαιτείται µια καθαρή πολιτική συνεργασιών µε όραµα, µε προοπτική ,µε
στόχους µε εξωστρέφεια αλλά πάνω από όλα µε ποιότητα.

9
Στόχος του « καλαθιού » αγροτικών προϊόντων είναι :
“ η επικέντρωση των παραγωγικών δυνάµεων της Περιφέρειας
σε συγκεκριµένα αγροτικά προϊόντα ”
τα οποία έχουν τη δυνατότητα να προσδώσουν την αναγκαία ώθηση για τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγρο-διατροφικού της τοµέα.
Το « καλάθι » αποτελεί, βασικά, την έκφραση σε Περιφερειακό επίπεδο της
προσέγγισης

από το « χωράφι στο ράφι » και την προσπάθεια

προσαρµογής

του

παραγωγικού

της

συστήµατος

στη

λογική

της

εξυπηρέτησης των αναγκών και απαιτήσεων του καταναλωτικού κοινού .
Το « καλάθι » αναδεικνύει:
ως βασικού

την ιδιαίτερη σηµασία της πρωτογενούς παραγωγής
κρίκου για την οµαλή λειτουργία της αγρο-διατροφικής αλυσίδας.
Με

τη

λογική

της

ενσωµάτωσης

καλλιεργειών/εκτροφών

σε

επιχειρείται

αυτό
ένας

προϊόντων
σαφής

και

και

όχι

πλήρης

επαναπροσανατολισµός του παραγωγικού µοντέλου από την κατεύθυνση
της παραγωγής προς την κατεύθυνση της διάθεσης.
Ο επαναπροσανατολισµός αυτός στηρίζεται:
1. στην οργάνωση της παραγωγής

ώστε να διασφαλιστεί µια

σταθερότητα και αξιοπιστία (σε όρους ποσότητας και ποιότητας) στην
τροφοδοσία της αγοράς, και
2. στη

λειτουργία

µηχανισµών

προώθησης

και

προβολής

των

προϊόντων, µέσω των οποίων να επιτυγχάνεται µε µεγαλύτερη ευκολία
η προσέγγιση της αγοράς.
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Το « καλάθι », περιλαµβάνει τρεις «κατηγορίες» προϊόντων :
1. Προϊόντα που έχουν εξαγωγικό προσανατολισµό.
( για παράδειγµα, οι βρώσιµες ελιές , τα ξερά σύκα, τα ξερά κρεµµύδια, η
φέτα, το µέλι, τα ψάρια των ιχθυοκαλλιεργειών κ.’α. )
2. Προϊόντα που αναδεικνύουν την ταυτότητα κάθε περιοχής.
( όπως τα ΠΟΠ , το Ακτινίδιο Σπερχειού, το Κατίκι ∆οµοκού, το Κελυφωτό
Φιστίκι Φθιώτιδας κ.’α. )
3. Προϊόντα που καλύπτουν τις επισιτιστικές ανάγκες της χώρας.
για παράδειγµα τα δηµητριακά, τα όσπρια, τα λαχανικά,

τα προϊόντα

ζωϊκής προέλευσης, κ.’α.
Επιπλέον, τα προϊόντα αυτά θα πρέπει :
• Να συνδέονται µε το διατροφικό πρότυπο της περιοχής µας.
• Να έχουν επαρκή παραγωγή
• Να είναι βιώσιµα επιχειρηµατικά και εµπορικά, και
• Να µπορούν να αποτελέσουν « αιχµή του δόρατος » για την
ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της περιοχής.
Με βάση τα προαναφερθέντα τα προϊόντα που επιλέγησαν για να
συγκροτήσουν το « καλάθι »

αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας, ως απάντηση της γεωργίας µας, µε την ευρεία έννοιά της ,
στη σύγχρονη πρόκληση, µε εξαγωγικό προσανατολισµό είναι :
1. Οι βρώσιµες ( ή επιτραπέζιες ) ελιές.
2. Οι τοπικοί οίνοι
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3. Τα κηπευτικά ( κυρίως τα λάχανα, κουνουπίδια, µπρόκολα, κρεµµύδια,
πατάτες, καρότα,)
4. το µέλι
5. τα ξηρά σύκα
6. η φέτα
7. τα ψάρια υδατοκαλλιεργειών ( όπως τσιπούρα , λαβράκι )
Σηµειώνεται ότι τα προϊόντα αυτά προέρχονται από όλες τις
Περιφερειακές Ενότητες, αναδεικνύουν την παραγωγική ταυτότητα
της Περιφέρειας µας , ενώ διευκρινίζεται ότι το περιεχόµενο του
« καλαθιού »
που

είναι δυναµικό και όχι στατικό,

επιλέγονται

σήµερα

ενδέχεται

σε

δηλαδή τα προϊόντα

µέλλοντα

χρόνο

να

διαφοροποιηθούν, ενσωµατώνοντας νέες εξελίξεις και προοπτικές
που διαµορφώνονται σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Το « καλάθι » µας έρχεται όχι απλά να προστεθεί σαν ένα ακόµη σχέδιο
δράσης αναγέννησης της γεωργίας µας, που θα µείνει στα χαρτιά, αλλά ως
ένα ρεαλιστικό πλάνο υλοποίησης αυτονόητων πραγµάτων.
Η υλοποίηση του « καλαθιού » απαντά στο αυτονόητο ότι για να πετύχεις σε
ένα διεθνές περιβάλλον, οφείλεις πρώτα να τα καταφέρεις στην τοπική αγορά.
Η λογική λέει ότι δεν µπορούµε να δούµε τα Ελληνικά προϊόντα στα µεγάλα
υπερκαταστήµατα των ξένων αγορών, εάν πρώτα αυτά δεν περάσουν και δεν
επικρατήσουν σε αντίστοιχες ελληνικές αλυσίδες εµπορίας αγροτικών
προϊόντων.
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∆εν µπορούµε να περιµένουµε τοπικά δικά µας προϊόντα να εντάσσονται
στους

διατροφικούς

καταλόγους

εστιατορίων

και

ξενοδοχειακών

συγκροτηµάτων εκτός Ελλάδος, όταν η ίδια η Περιφέρεια δεν τα προσφέρει
στους δικούς της πολίτες ή επισκέπτες.
∆εν µπορούµε να καλούµε και να ελπίζουµε ότι νέοι άνθρωποι θα έρθουν ή θα
µείνουν στον αγροτικό τοµέα, όταν δεν υπάρχει επί της ουσίας συγκροτηµένη
διοικητική δοµή υποστήριξης του αγρότη, η οποία θα µπορεί να απαντήσει
στο εύλογο ερώτηµα « τι µου προτείνετε να καλλιεργήσω ; ».
∆εν µπορεί να ελπίζει ο Έλληνας αγρότης ότι µόνος του µπορεί να τα
καταφέρει καλύτερα από µια συλλογική µορφή οργάνωσης και υποστήριξης
της παραγωγής και εµπορίας των προϊόντων του, και
Τέλος, δεν µπορούµε άλλο τα χρήµατα που δικαιούται από την Κοινή
Αγροτική Πολιτική ο Έλληνας Αγρότης να µην επενδύονται στοχευµένα,
ανταποδοτικά και µε προοπτική στην πρωτογενή παραγωγή.
Το « καλάθι » δίνει το πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω αυτονόητων
επιδιώξεων.
Ποια είναι τα µέσα που υποστηρίζουν το « καλάθι »;
Το « καλάθι» της Περιφέρειας υποστηρίζεται από :
 τέσσερα ( 4 ) βασικά εργαλεία, και
 τέσσερα ( 4 ) υποστηρικτικά πλαίσια .
…………………..
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 πρώτο βασικό εργαλείο είναι το καλλιεργητικό πλάνο
Αφορά τα επιλεγέντα προϊόντα που συγκροτούν το « καλάθι ».
( όγκος παραγωγής – ειδικά παραδοσιακά χαρακτηριστικά – δυναµική
ανταπόκρισης στις διατροφικές ανάγκες της αγοράς )
Προϋποθέτει τη δηµιουργία καλλιεργητικού πλάνου διάρκειας τουλάχιστον
πέντε ( 5 ) ετών, µε ποσοτικοποίηση των στόχων παραγωγής και εξειδίκευση
του τόπου παραγωγής ( περιφερειακό, δηµοτικό, τοπικό επίπεδο κλπ. ).

 δεύτερο βασικό εργαλείο είναι η αγρο-διατροφική σύµπραξη
Με βάση τις διατάξεις του Νόµου 4015/2011 η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
µπορεί

να

αναλάβει

πρωτοβουλία

για

τη

σύσταση

αστικής

µη

κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία, ’’Αγροδιατροφική Σύµπραξη

Στερεάς Ελλάδας’’ µε σκοπό :
• την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων που
παράγονται στα διοικητικά όρια της, και
• την παροχή υπηρεσιών τεκµηρίωσης, υποστήριξης και προώθησης του
«καλαθιού» της περιφέρειας.
Οι εν δυνάµει φορείς που µπορούν να συµπράξουν
για την ίδρυση της ανωτέρω εταιρείας είναι:
• Η Περιφέρεια
• Οι δήµοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
• Οι Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις της Περιφέρειας,
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• Φορείς της βιοµηχανίας και του εµπορίου της Περιφέρειας ,που έχουν
ως πεδίο δραστηριοποίησης την µεταποίηση και εµπορία αγροδιατροφικών προϊόντων
• Φορείς του τουρισµού, της εστίασης και των καταναλωτών, που
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια.
• Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Ερευνητικά Κέντρα, που εδρεύουν
στην Περιφέρεια ή δραστηριοποιούνται σε πεδία σχετικά µε το
«καλάθι».
Η αγρο-διατροφική Σύµπραξη θα επιχειρήσει:
 αφενός

να

ενισχύσει

την

τοπική

εφοδιαστική

αλυσίδα

αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες οι οποίες θα συµβάλλουν στην αύξηση
της ζήτησης των προϊόντων του « καλαθιού» από τους κατοίκους και
τους επισκέπτες της Περιφέρειας , και
 αφετέρου να συµβάλλει στη βελτίωση της αναγνωρισιµότητας
των προϊόντων του « καλαθιού » σε αγορές εκτός των ορίων της
Περιφέρειας (εθνική και διεθνή αγορά), µέσω της ανάπτυξης κοινών και
ενιαίων µηχανισµών προβολής και προώθησης των τοπικών προϊόντων.
 τρίτο βασικό εργαλείο είναι η δοµή πιστοποίησης
Η δοµή πιστοποίησης θα συµβάλει στην αναγνώριση της ταυτότητας της
περιφέρειας, δίνοντας προστιθέµενη αξία στα προϊόντα του « καλαθιού »
διευκολύνοντας

την

αγρο-διατροφική

κατάλληλων καναλιών διάθεσής τους.

σύµπραξη

στην

εξεύρεση

των
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 τέταρτο βασικό εργαλείο είναι το δηµοπρατήριο
Το

∆ηµοπρατήριο

αγροτικών

προϊόντων

είναι

ένας

οργανωµένος

µηχανισµός ο οποίος, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, δύναται να συµβάλλει
στην διεύρυνση των δυνατοτήτων των παραγωγών

για διάθεση των

προϊόντων τους στην αγορά, παρακάµπτοντας µερικώς ή πλήρως τους
µεσάζοντες
Με την ίδρυση του δηµοπρατηρίου ο αγρότης θα µπορεί να πουλά άµεσα την
παραγωγή

του στους λιανέµπορους απολαµβάνοντας καλύτερη τιµή

προϊόντος.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, απαιτείται η εκπόνηση µιας ολοκληρωµένης
µελέτης σκοπιµότητας και βιωσιµότητας του δηµοπρατηρίου.
Όσον αφορά τα υποστηρικτικά πλαίσια , αυτά είναι:
 πρώτο υποστηρικτικό πλαίσιο , τα χρηµατοδοτικά εργαλεία.
όπως είναι :
- Ο Αναπτυξιακός Νόµος για τις µεγάλες επενδύσεις, και
- Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στόχος είναι η Περιφέρεια να συνεισφέρει ουσιαστικά στο Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης της επόµενης προγραµµατικής περιόδου ( 2014 -2020 ),
περιγράφοντας στοχευµένες δράσεις που θα εξυπηρετούν σε τοπικό επίπεδο
τα τέσσερα βασικά εργαλεία
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 δεύτερο υποστηρικτικό πλαίσιο είναι οι διοικητικές δοµές
υποστήριξης του αγρότη.
Απαιτείται κοινή δράση υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και της Περιφέρειας για την υποστήριξη του αγρότη, την
στήριξη της καινοτοµίας και των νέων ιδεών, την υλοποίηση του
καλλιεργητικού πλάνου , της ανάπτυξης νέων µεθόδων καλλιεργειών, κ.’α.,
λαµβάνοντας υπόψη το ανταγωνιστικό και ασταθές ευρωπαϊκό και διεθνές
περιβάλλον που δραστηριοποιείται η γεωργία, ώστε να µπορούν οι γεωργοί να
ανταπεξέλθουν στις διαχρονικές προκλήσεις.
Για το σκοπό αυτό προέχει η επένδυση στην επαγγελµατική εκπαίδευση και
στη συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων στην παραγωγική αλυσίδα για την
ανάπτυξη πρακτικών τεχνολογικών λύσεων και τη διάδοσή τους.
Πρόσφατα, θεσµοθετήθηκε ο νέος Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός –
∆ήµητρα ( ΕΛ.Γ.Ο ), , προκειµένου να ανταποκριθεί άµεσα στις προσδοκίες
του έλληνα αγρότη.
 τρίτο υποστηρικτικό πλαίσιο , οι Οµάδες Παραγωγών.
Αφορά τη δηµιουργία Οµάδων Παραγωγών, µέσω του νέου νόµου
αναδόµησης

των

Συνεταιρισµών,

µε

σκοπό

την

ισχυροποίηση

της

διαπραγµατευτικής δύναµης των αγροτών.
 τέταρτο υποστηρικτικό πλαίσιο, η διάθεση δηµόσιας γης.
Αφορά τη διάθεση δηµόσιας γης στους αγρότες µε συµβολικό
τίµηµα.
To χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των υποστηρικτικών
δράσεων

αυτών

περιέχεται στο κείµενο του Επιχειρησιακού Σχεδίου που

έχετε στα χέρια σας.
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Όσον αφορά τη χρηµατοδότη του « καλαθιού », αυτή µπορεί να γίνει από
τις εξής πηγές :
1. Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013
2. Αναπτυξιακός Νόµος 3908 / 2011
3. Ταµείο Αγροτικής επιχειρηµατικότητας, και
4. Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης µετά το 2013
Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,
Το παρελθόν απέδειξε ότι οι αποσπασµατικές και ευκαιριακές πολιτικές
δεν βοήθησαν ούτε τον τόπο ούτε τους ανθρώπους του.
Γνωρίζουµε όλοι καλά τις στρεβλώσεις και τις παθογένειες του συστήµατος, οι
οποίες καθήλωσαν στην υπο-λειτουργικότητα τον αγροτικό τοµέα και
αποµάκρυναν τον παραγωγό από το προϊόν του.
Κοινή συνισταµένη από σήµερα , για όλους µας, είναι η ανάπτυξη.
Αγροτική

ανάπτυξη

σηµαίνει

παραγωγική

και

λειτουργική

αξιοποίηση των φυσικών πόρων.
∆εν

σηµαίνει

εξάρτηση

από

τις

επιδοτήσεις

και

εµµονή

σε

ξεπερασµένες, µη αποδοτικές καλλιέργειες.
Η χώρα µας δεν βγαίνει από την κρίση χωρίς την παραγωγική της
ανασυγκρότηση και στην προκειµένη περίπτωση χωρίς την παραγωγική
ανασυγκρότηση του πρωτογενή τοµέα και της µεταποίησης των προϊόντων
του.
Είχαµε δεσµευτεί ότι αµέσως µετά την ανάληψη των καθηκόντων µας, θα
πραγµατοποιήσουµε ανοικτή διαβούλευση, προκειµένου να ακούσουµε
όλοι εµείς, οι άνθρωποι της αιρετής διοίκησης, τις απόψεις και τις θέσεις σε
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θέµατα που απασχολούν την αγροτική οικονοµία της Περιφέρειά µας, απόψεις
και θέσεις απ’ όπου κι’ αν προέρχονται.( τοπικές κοινότητες, φορείς,
παραγωγοί, δίκτυα διανοµής κλπ)
Αυτό και κάναµε.
Ως νέα αιρετή Περιφέρεια έχουµε αποκτήσει ρόλο, έχουµε θεσµούς και
χρηµατοδοτικά εργαλεία και φυσικά έχουµε την πολιτική βούληση να
αναβαθµίσουµε την παραγωγή και την ποιότητα ζωής.
Είναι στο χέρι µας να κάνουµε την κρίση ευκαιρία, µας αφορά όλους και θα
δουλέψουµε µαζί προς αυτή την κατεύθυνση.
Η αγροτική οικονοµία δεν µπορεί να επιβιώσει τα επόµενα χρόνια εάν δεν
αλλάξει ριζικά, εάν δεν αλλάξει το παραγωγικό της µοντέλο στον αγροτικό
χώρο.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας µε γρήγορα και σταθερά βήµατα έρχεται από
τη πρώτη κιόλας µέρα να υλοποιήσει το στόχο αυτό, που προϋποθέτει :
- Συµµετοχή του συνόλου των εµπλεκοµένων φορέων
- Σύσταση των απαραίτητων υποστηρικτικών υποδοµών,
- Χρηµατοδότηση και Υποστήριξη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων.
Η χώρα µας και κατ’ επέκταση η Περιφέρειά µας χρειάζεται τους αγρότες της
και οι αγρότες µας χρειάζονται τη δηµόσια υποστήριξη σε µια αµφίδροµη
σχέση ώστε να είναι

σε θέση να

λειτουργήσουν απρόσκοπτα και

ικανοποιητικά και φυσικά να µπορούν να εξασφαλίσουν κατάλληλες συνθήκες
διαβίωσης, λαµβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες των καταναλωτών και των
πολιτών.
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Ο αγροτικός τοµέας καλείται σήµερα, όσο ποτέ άλλοτε, να
προσαρµοσθεί

σ’

ένα

οικονοµικό

περιβάλλον,

που

συνέχεια

µεταβάλλεται,
και φυσικά……….
Οι αγρότες καλούνται να προσαρµοστούν σ’ αυτό το νέο περιβάλλον
και

να

διαχειριστούν

τις

εκµεταλλεύσεις

τους

µε

ορθές

επιχειρηµατικές πρακτικές, όπως συµβαίνει και σε κάθε άλλο
παραγωγικό κλάδο.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι
Εµείς που εργαστήκαµε για το καλάθι των αγροτικών προϊόντων, είµαστε
πεπεισµένοι ότι η υλοποίησή του θα συνεισφέρει στην προώθηση της
αγροτικής ανάπτυξης του τόπου µας.
Σας καλώ όλους, µαζί, να προχωρήσουµε τη προσπάθεια επανεκκίνησης της
Ανάπτυξης του Αγροτικού Τοµέα, όπως αυτή καταγράφεται στο Επιχειρησιακό
Σχέδιο, που έχετε στα χέρια σας και για το οποίο σας ζητώ τη έγκρισή του.

Σας ευχαριστώ
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Κύριε Πρόεδρε,

Θα παρακαλούσα στο σηµείο αυτό για πληρέστερη ενηµέρωση του
Περιφερειακού Συµβουλίου να παρακολουθήσουµε ένα σύντοµο
βίντεο µε τις πρόσφατες δηλώσεις του επιτρόπου Γεωργίας κ.
Ντάσιαν Τσιόλος για τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020.

