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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς στη Χαλκίδα,

στην ημερίδα για τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική 

Στη Χαλκίδα βρέθηκε σήμερα 20 Μαρτίου ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, 

όπου συμμετείχε  στην ημερίδα για τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική και τις 

προοπτικές στον κλάδο της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, που διοργανώθηκε 

από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Στην ημερίδα συμμετείχαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, βουλευτές

της Στερεάς Ελλάδας, Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι 

της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, φορείς και εκπρόσωποι κυρίως του αλιευτικού 

κλάδου και των υδατοκαλλιεργειών καθώς και στελέχη του Υπουργείου και της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στο χαιρετισμό του στο εναρκτήριο μέρος της ημερίδας, ο κ. Περγαντάς, τόνισε τη 

δυναμική της Στερεάς Ελλάδας στην αλιευτική και υδατοκαλλιεργητική παραγωγή. 

Μια δυναμική που αναδείχτηκε μέσα από το «Καλάθι» αγροτικών προϊόντων, δηλαδή 

το ολοκληρωμένο σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα που εκπονήθηκε από την 

Περιφέρεια και εξειδικεύεται με περαιτέρω σημαντικές ενέργειες : το καλλιεργητικό 



πλάνο, την αγροδιατροφική σύμπραξη, το διαρκή διάλογο για την Κοινή Αγροτική και 

την Κοινή Αλιευτική Πολιτική.

Συνεχίζοντας ο Περιφερειάρχης επεσήμανε τη συγκεντρωτική διαχείριση των 

κονδυλίων για την αγροτική ανάπτυξη της περιόδου 2007-2013, που αποστέρησαν 

πόρους από τις Περιφέρειες. Ένα θέμα, που ο ίδιος έχει πολλές φορές αναδείξει με 

έντονο τρόπο, και πλέον στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 εξομαλύνεται.

Στο νέο ΕΣΠΑ, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα έχει την μεγαλύτερη αύξηση στο 

ποσό που θα διαχειριστεί κατά την Περίοδο 2014-2020. Το νέο πρόγραμμα της 

Στερεάς Ελλάδας θα είναι περίπου 20,55 % μεγαλύτερο από το τρέχον και θα φτάνει 

τα 333,35 εκ. €

Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθούν και τα κονδύλια από το 33 % των πόρων από το

πρόγραμμα της Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίοι θα εκχωρηθούν στις Περιφέρειες για 

υλοποίηση δράσεων. Μάλιστα ήδη η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει επεξεργαστεί 

προτάσεις για μέτρα και δράσεις ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα στο νέο 

πρόγραμμα.

Ειδικές αναφορές, έκανε ο Περιφερειάρχης, σε ενδεικτικά μεγάλα έργα αγροτικής 

ανάπτυξης που υλοποιούνται στη Στερεά Ελλάδα, με διεκδικήσεις και παρεμβάσεις 

προς το Υπουργείο, όπως : 

Τα αλιευτικά καταφύγια Ηλίων και Καρύστου συνολικού προϋπολογισμού 2,6 εκ. €.

Το τοπικό πρόγραμμα «αειφορικής ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών», 

προϋπολογισμού 4,2 εκ. €, που διαχειρίζεται Αναπτυξιακή της Περιφέρειας, για τις 

περιοχές Κεντρικής & Νότιας Εύβοιας και Σκύρου.

Το φράγμα του Φερέκαμπου Σκύρου και τα Αρδευτικά έργα του Ελαιώνα της 

Άμφισσας, της Ανατολικής Βίστριζας Φθιώτιδας και Λιβαδειάς, με σύνολο 

προϋπολογισμού 81,4 εκ. €.

Και βέβαια σε συνέχεια πολλών παρεμβάσεων ο κ. Περγαντάς έβαλε ενώπιον του 

Υπουργού το θέμα του Οργανισμού Κωπαϊδας, μιλώντας για απαράδεκτη και 

ανερμάτιστη κεντρική απόφαση.



Μιας απόφασης που χαρακτηρίζεται ως «χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου» αφού 

υποθηκεύει τόσο το μέλλον της άρδευσης του Κωπαϊδικού και παρακωπαϊδικού 

πεδίου, όσο και τα οικονομικά της Περιφέρειας αφού της μεταφέρει το ποσό των 11 

εκ. € των χρεών του.

«Να αναγνωρίσει το κράτος, την κάθε περιφέρεια, τον κάθε τόπο και το δυναμικό 

του ως εθνικό κεφάλαιο» είπε ο Περιφερειάρχης. «Ως εθνικό κεφάλαιο που αξίζει να 

στηριχθεί, να προστατευθεί και να αναδειχθεί σε πυλώνα της ντόπιας και 

κατ΄επέκταση της εθνικής μας οικονομίας»

Επισυνάπτονται :

- Πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του Περιφερειάρχη

- Ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό της ημερίδας


