Τρίπολη, 24/1/2007

Προς
1. Τον Νομάρχη Αρκαδίας
κ. Κωνσταντόπουλο Δημήτρη
2. Τους Νομαρχιακούς Συμβούλους
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου ως μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής
Παραγωγικών Δραστηριοτήτων, Φυσικού Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, καταθέτω
στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, εκ μέρους της παράταξης μας, μια συγκεκριμένη πρόταση για
υποβολή από τη Νομαρχία Αρκαδίας στα Περιφερειακά Καινοτομικά Αναπτυξιακά
Προγράμματα.
Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31/1/2007.
Η πρόταση αποσκοπεί στη δημιουργία σ' όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ζώνης
αιγοπρόβειου γάλακτος προκειμένου να δημιουργήσουμε τους όρους και τις
προϋποθέσεις έγκαιρης ενσωμάτωσης της κτηνοτροφίας του νομού μας και όλης της
Περιφέρειας Πελοποννήσου στις αδήριτες εξελίξεις που αφορούν και επηρεάζουν
καθοριστικά την πρωτογενή παραγωγή αλλά και την μεταποίηση όλων των διατροφικών
προϊόντων.
Περιοχές και προϊόντα που η παραγωγή τους θα προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις θα
αυξήσουν την εμπορευσιμότητα τους στην τοπική, ευρωπαϊκή, αλλά και παγκόσμια αγορά.
Αντίθετα, οι περιοχές που δέν θα προσαρμοστούν θα πληγούν αφάνταστα, με τα
προϊόντα τους να παραμένουν αδιάθετα.
Επισυνάπτουμε ενημερωτικό σημείωμα για τη δημιουργία ζώνης αιγοπρόβειου γάλατος.
Επίσης συμπληρωματικά θέλω να σας κάνω γνωστό ένα σημαντικό δημοσίευμα που
αφορά τις θετικές προοπτικές στην εθνική και διεθνή αγορά της πατάτας Τριπόλεως, στο
βαθμό όμως που επισπεύσουμε τις διαδικασίες κατοχύρωσης της, ως προϊόν με ονομασία
Γεωγραφικής Ένδειξης.
Οι διαδικασίες αυτές είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
και πιστεύουμε ότι η Νομαρχία μας έχει αδρανήσει σε τέτοια θέματα που αφορούν την
αναπτυξιακή προοπτική του Νομού μας.
Η παράταξη μας, επιθυμώντας να συμβάλει θετικά, πέρα από την επισήμανση των
κινδύνων που επιφυλάσσει η απουσία της Νομαρχίας από τις εξελίξεις, αναλαμβάνει την
πρωτοβουλία της υποβολής προτάσεων , που όμως πρέπει να γίνουν δεκτές από τον ίδιο
το Νομάρχη και την πλειοψηφία του Νομαρχιακόυ Συμβουλίου για να γίνουν πράξη.
Αναμένουμε τις δικές σας πρωτοβουλίες δεσμευόμενοι να συμμετάσχουμε και να
βοηθήσουμε στην τελική διαμόρφωση, εντός ολίγων ημερών, συγκεκριμένης πρότασης,
που να αφορά την υποβολή προτάσεων στα Καινοτομικά Αναπτυξιακά Προγράμματα και
την ένταξη των επίλεκτων αγροτικών προϊόντων της Αρκαδίας σε προϊόντα γεωγραφικής
ένδειξης.
Γιάννης Γιαννόπουλος
Νομαρχιακός Σύμβουλος
της παράταξης
Η Αρκαδία μας Η Δύναμή μας

