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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Μια ςθμαντικι τθλεδιάςκεψθ ςτο πλαίςιο τθσ κεματικισ υποεπιτροπισ Αγροτικϊν 
τμθμάτων τθσ ΚΕΕΕ πραγματοποιικθκε τθν  Παραςκευι 5 Ιουνίου 2020 με πρωτοβουλία 
του προζδρου του Επιμελθτθρίου Τρικάλων κ. Βαςίλθ Γιαγιάκου ςτθν οποία επίςθμοσ 
προςκεκλθμζνοσ ιταν ο υφυπουργόσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων κ. Κϊςτασ 
Σκρζκασ. 

Η κφρια κεματολογία τθσ τθλεδιάςκεψθσ ιταν θ ςτιριξθ του πρωτογενοφσ τομζα, ο 
προςανατολιςμόσ ςτισ δυναμικζσ καλλιζργειεσ, θ νζα βιϊςιμθ ςτρατθγικι για τθ μείωςθ 
του κόςτουσ παραγωγισ και τθν ανάπτυξθ τθσ κτθνοτροφίασ, με ςυμμετοχι των 
προζδρων και εκπροςϊπων 17 Επιμελθτθρίων τθσ χϊρασ.  

Ο Πρόεδροσ του Επιμελθτθρίου Άρτασ, κοσ Ιωάννθσ Γκολομάηοσ χαιρζτθςε τθν 
πρωτοβουλία του Επιμελθτθρίου Τρικάλων και ευχαρίςτθςε τον πρόεδρο κ. Βαςίλθ 
Γιαγιάκο για τθν πρόςκλθςθ. Με αφορμι τα προβλιματα που δθμιοφργθςε θ 
χαλαηόπτωςθ ςτθν περιοχι τθσ Άρτασ, ο κοσ Γκολομάηοσ προςκάλεςε τον Υπουργό κ. 
Κϊςτα Σκρζκα να επιςκεφτεί τθν περιοχι μασ και να ενθμερωκεί ςχετικά με ςκοπό τθν 
άμεςθ παρζμβαςι του για τθν απόδοςθ των αποηθμιϊςεων ςτουσ αγρότεσ αφοφ όπωσ  
υπογράμμιςε ο Πρόεδροσ κοσ Γκολομάηοσ ο πρωτογενισ τομζασ αντιςτάκθκε ιδιαίτερα 
και ίςωσ καλφτερα από κάκε άλλο κλάδο ςε όλεσ τισ δφςκολεσ καταςτάςεισ όπωσ θ 
πρόςφατθ περίοδοσ του COVID-19 , θ ςυμβολι του ςτθν οικονομία είναι μεγάλθ και 
επιβάλλεται θ άμεςθ λιψθ μζτρων με ςκοπό τθν επίλυςθ των προβλθμάτων του κλάδου. 

Προτάκθκε από το Επιμελθτιριο Άρτασ ο επαναςχεδιαςμόσ του πρωτογενοφσ τομζα και 
θ ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν ςτισ καλλιζργειεσ των τοπικϊν προϊόντων κακϊσ και θ 
δθμιουργία νζων κατάλλθλων υποδομϊν για υλοποίθςθ αυτϊν όπωσ για παράδειγμα, 
ζνα κλειςτό δίκτυο άρδρευςθσ που κα μείωνε αρκετά το κόςτοσ παραγωγισ δίνοντασ 
ζτςι ςτουσ επιχειρθματίεσ αγρότεσ μια άλλθ δυναμικι. 

Αναφζρκθκε επίςθσ ςτο πρόβλθμα που εντοπίηεται ςτθν ζλλειψθ εργατϊν τθσ γθσ, οι 



                           
                                                                                                  

    

   

οποίοι και κα πρζπει να εκπαιδευτοφν κατάλλθλα μζςα από προγράμματα κακϊσ 
απαιτοφνται πολλά εξειδικευμζνα εργατικά χζρια λόγω των αυξθμζνων αναγκϊν 
παραγωγισ και καλλιζργειασ των τοπικϊν προϊόντων. Τζλοσ, κρίνεται απαραίτθτο ςτα 
χρθματοδοτικά προγράμματα ενίςχυςθσ των επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται 
ςτον πρωτογενι τομζα, να αυξθκοφν τα ποςοςτά δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ για τισ 
επιχειριςεισ αυτζσ κακϊσ και να ενταχκοφν ωσ κλάδοσ ςε περιςςότερα επιχειρθςιακά 
προγράμματα ανάπτυξθσ και χρθματοδοτικισ ςτιριξθσ. 

Κλείνοντασ τθν ομιλία του, ο Πρόεδροσ του Επιμελθτθρίου Άρτασ, κ. Γκολομάηοσ, 
επιςιμανε πωσ κρίνεται ςκόπιμο και ιδιαίτερα ωφζλιμο να δοκεί μεγάλθ βάςθ και 
εμπιςτοςφνθ ςτα Επιμελθτιρια τθσ χϊρασ, κακϊσ αποτελοφν το μοχλό ανάπτυξθσ τθσ 
περιοχισ τουσ.  

 

 


