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ΚΟΙΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Το Παράρτημα Πελοποννήσου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συμμετείχε σε
τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα με
φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 1 Απριλίου τ.ε. με θέμα "Η τρέχουσα κατάσταση
της οικονομίας και οι προοπτικές της σε περιφερειακό επίπεδο", η οποία

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του κύκλου τηλεδιασκέψεων του Υπουργού Οικονομικών κ.
Χρήστου Σταϊκούρα με τις Περιφέρειες της χώρας. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Βουλευτές Νομών της Δυτικής Ελλάδας, τα Επιμελητήρια
καθώς και παραγωγικοί φορείς από τους τρεις Νομούς της Περιφέρειας. Το Παράρτημα
Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εκπροσώπησε ο Ταμίας της Δ.Ε.
Γεώργιος Αγγελόπουλος.
Στην έναρξη της τηλεδιάσκεψης, έγινε παρουσίαση από τον Υπουργό Οικονομικών
της οικονομικής ενίσχυσης που έλαβαν οι επαγγελματικοί κλάδοι και θεσμικοί φορείς
συνολικά στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας τον καιρό της πανδημίας και έως σήμερα.
Στη συνέχεια έλαβε χώρα γόνιμος διάλογος μεταξύ των εκπροσώπων των κοινωνικών
εταίρων και της τοπικής επιχειρηματικότητας για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην τοπική
οικονομία και τις προοπτικές ανάπτυξης ενώ τέθηκαν πολλά αιτήματα για χρηματοδοτική
ενίσχυση και άμεσα μέτρα για επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων των επαγγελματικών
κλάδων.
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο επεσήμανε ότι ο πρωτογενής τομέας στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας ήταν από τους λίγους κλάδους της οικονομίας που άντεξε την περίοδο της
πανδημίας, ωστόσο η σημαντική μείωση της παραγωγής στον τριτογενή τομέα λόγω της
δυσκολίας στη διακίνηση και την εμπορία των αγροτικών προϊόντων είχε δυσμενείς
επιπτώσεις και στον πρωτογενή τομέα. Επιπλέον, τόνισε, ότι υπάρχουν μεγάλες προοπτικές
ανάπτυξης στον αγροδιατροφικό τομέα, αρκεί να ληφθούν μέτρα που έχουν να κάνουν με την
ενίσχυση των υποδομών στις μεταφορές στη Δυτική Ελλάδα, τη μείωση της γραφειοκρατίας,
τη βελτίωση του τομέα εμπορίας και διακίνησης αγροτικών προϊόντων και την προώθηση
των εξαιρετικών τοπικών προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ κ.λπ..
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