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Δελτίο Τύπου για ημερίδα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
τροφίμων (Λαμία 30-9-2016) [1]

Τους έντονους προβληματισμούς του για την άδικη κατανομή των πόρων του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, έθεσε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς
Ελλάδας κ. Λουκάς Υπερήφανος στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, κ. Αποστόλου,
στα πλαίσια της ημερίδας που διοργάνωσε το Υπουργείο, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, στη
Λαμία.
Ο κ. Υπερήφανος, αφού αναφέρθηκε στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός
κόσμος της Περιφέρειας καθώς και στη σημαντική υστέρηση σε σύγχρονες υποδομές,οι οποίες θα
μπορούσαν να συνδράμουν στην αναστροφή του κλίματος και την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα,
εστίασε στην πρόσφατη ανακοίνωση της κατανομής των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης στις Περιφέρειες και παραθέτοντας επίσημα συγκριτικά στατιστικά στοιχεία, κατέδειξε
την κατάφορη αδικία, την οποία για άλλη μία φορά υφίσταται η Στερεά Ελλάδα. Απευθυνόμενος
στον Υπουργό κ. Αποστόλου επεσήμανε: «Αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι έχουν ήδη γίνει ενέργειες
έτσι ώστε η Περιφέρειά μας, όπως και δύο ακόμη υποχρηματοδούμενες Περιφέρειες σε σχέση με την
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013, να ενισχυθούν με ένα μικρό τμήμα των πόρων από
αυτούς που κατευθυνόταν στις υπόλοιπες δέκα. Σίγουρα η κίνηση αυτή είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν λύνει το πρόβλημα και θα πρέπει στη δεύτερη φάση
της κατανομής, η Περιφέρειά μας να ενισχυθεί ουσιαστικά και να αποκατασταθεί η ισονομία σε
σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες. Προκειμένου να μπορέσουμε να είμαστε ωφέλιμοι στις τοπικές
κοινωνίες και τους πολίτες, πρέπει να κάνουμε έργα, αλλά για να κάνουμε έργα πρέπει να μας δοθεί
επαρκής χρηματοδότηση. Στην προσπάθεια αυτή σας καλούμε κι εσάς προσωπικά, κ. Υπουργέ, να
σταθείτε αρωγός και σύμμαχός μας».
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