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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μανώλης Αγγελάκας: ‘Εμπρακτη στήριξη των νέων αγροτών- Νέα
αγροτική φιλοσοφία και κουλτούρα’
Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, μετά το 2013, θα πρέπει να αποτελέσει εργαλείο
ανάπτυξης για την ελληνική περιφέρεια, τόνισε ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, κ. Μανώλης Αγγελάκας, σε ημερίδα,
που διοργάνωσε η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας, σήμερα,
στην Πάτρα, με θέμα: ‘Υλοποίηση του προγράμματος εγκατάστασης νέων αγροτών’.
Ο Γ.Γ επεσήμανε, ακόμη, ότι με τη νέα ΚΑΠ απαιτούνται υψηλής ποιότητας αγροτικά
προϊόντα, που θα παράγονται με συγκεκριμένους όρους σε κάθε στάδιο παραγωγής
και πρακτικές που θα σέβονται το περιβάλλον, προάγοντας ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.

Το ανθρώπινο, δε, δυναμικό, που θα μεταναστεύσει στην περιφέρεια από τα αστικά
κέντρα φέρνει μαζί του την κουλτούρα των νέων τεχνολογιών, καλύτερη οργάνωση
της παραγωγής και διάθεσης των αγροτικών προϊόντων, που αντιλαμβάνεται
συγχρόνως την αναβάθμιση της προστιθέμενης αξίας τους.

Ο ρόλος της Αποκεντρωμένης διοίκησης, πρόσθεσε ο κ. Αγγελάκας, είναι να
διασφαλίσει τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας των αγροτικών επιχειρήσεων,
την αρτιότητα των δασών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με λιγότερη
γραφειοκρατία, εξομαλύνοντας τις σχέσεις κράτους-πολίτη.
Στην εισηγησή του ο Διευθυντής Αγροτικών Υποθέσεων Δ.Ε. κ. Ευάγγελος
Δεληγιάννης ανέφερε ότι για την περιφερειά μας έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα
885 νέοι αγρότες, συνολικού κόστους 15 εκατομμυρίων ευρώ και έχει διατεθεί στους
δικαιούχους το 70% της δαπάνης.
Υπογράμμισε, ακόμη, ότι μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων πρέπει να
υπάρχει συντονισμός και αρμονική συνεργασία για την σωστή εκτέλεση του
προγράμματος και την άμεση εκταμίευση της οικονομικής ενίσχυσης στους
δικαιούχους.

Στη συνέχεια, τα στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ.
Κωνσταντίνος Μανέτας, κ. Βασίλειος Γιαγός και η κα Κλεοπάτρα Πανοπούλου
αναφέρθηκαν, εκτενώς, στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος εγκατάστασης
νέων αγροτών, στην πιστοποίηση και παρακολούθηση των επιχειρησιακών σχεδίων,
καθώς και στα προβλήματα, που διαπιστώθηκαν, κατόπιν επιτοπίων ελέγχων.

