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∆ΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Αµεση λύση του προβλήµατος που αντιµετωπίζουν όσοι απασχολούνται στον
πρωτογενή τοµέα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και προσπαθούν να
διοχετεύσουν τα αγροτικά τους προϊόντα στους καταναλωτές µέσω λαϊκών αγορών,
ζητάει µε επιστολή του προς τους κ.κ.Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
κ.∆ένδια, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.Καρασµάνη και στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ.Γιακουµάτο, ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας ∆ηµήτρης Βουρδάνος .
Το αιτιολογικό ότι πρόκειται να συσταθούν οι τριµελείς επιτροπές αρµοδιότητας
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δεν δίνει άµεσα λύση στο
υπάρχον πρόβληµα αναφέρει στην επιστολή του ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής και συνεχίζει τα εξής:
Βρισκόµαστε ήδη στην καρδιά του καλοκαιριού και η παραγωγή προϊόντων
του πρωτογενή τοµέα είναι στο αποκορύφωµα της.
∆υστυχώς

όµως

νέοι

άνθρωποι,

που

θέλουν

αλλά

και

που

δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τοµέα και επιδιώκουν να πάρουν για πρώτη
φορά άδεια πώλησης λαϊκών αγορών (άρθρο 10 Ν.4264/2014) για να µπουν στις
λαϊκές αγορές των ∆ήµων που λειτουργούν στο Νοµό τους ή σε όµορους αυτών,
βρίσκουν «τοίχο» µπροστά τους από τη ∆ιοίκηση των ∆ήµων, µε την αιτιολογία ότι
δεν έχουν ακόµη συσταθεί οι τριµελείς επιτροπές χορήγησης βεβαιώσεων (άρθρο 11
Ν. 4264/2014).από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Συνεχίζοντας ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρει ότι το πρόβληµα που έχει
δηµιουργηθεί είναι µεγάλο και σοβαρό και επισηµαίνει στους κ.κ.Υπουργούς

αν

θέλουµε να είµαστε πιστευτοί σε αυτά που καθηµερινά επαναλαµβάνουµε όλοι µας,
ότι ο πρωτογενής τοµέας µαζί µε τον τουρισµό µας, είναι οι δύο πυλώνες για την
ανόρθωση της οικονοµίας αλλά και η µόνη λύση µέρους του µεγάλου προβλήµατος
της ανεργίας, κυρίως των νέων, θα πρέπει να δώσουµε λύση άµεσα, διότι οι
παραγωγοί δεν µπορούν να περιµένουν να λυθεί το πρόβληµα, αφού θα έχει
περάσει το καλοκαίρι και όλα τα αγροτικά προϊόντα είτε θα σαπίζουν στα χωράφια ή
θα πετιούνται στις χωµατερές και καλεί όλους, αλλά και τον καθένα χωριστά, να
αναλάβουµε τις όποιες ευθύνες µας αναλογούν από όποια θέση και αν κατέχουµε.

