Φίλεσ/Φίλοι,
Η νζα Περιφερειακι Αρχι ζχει δεςμευτεί ςτθ βάςθ μιασ ανοικτισ ςχζςθσ διαβοφλευςθσ
και ςυναπόφαςθσ για όλα τα μεγάλα κζματα τθσ περιοχισ. Με τισ Προγραμματικζσ μασ
Δθλϊςεισ δϊςαμε το ςτίγμα τθσ πολιτικισ που κα ακολουκιςουμε ςε όλουσ τουσ τομείσ
για τθν ανάδειξθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ περιοχισ και τθ διαμόρφωςη
κοινήσ ταυτότητασ για τθ Δυτικι Ελλάδα.
ε μια εποχι που θ κοινωνικι ςυνοχι δοκιμάηεται περιςςότερο από ποτζ, οφείλουμε να
υιοκετιςουμε νζα μοντζλα ανάπτυξθσ. Για εμάσ βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςθμαίνει εςτίαςθ ςτον
άνκρωπο, αξιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ, αφομοίωςθ τθσ τεχνολογίασ και επζνδυςθ ςτα προϊόντα
μασ, τθν ιςτορία μασ, τθν αιςκθτικι μασ, τθν ποιότθτά μασ και τισ αξίεσ μασ.
Η αναςυγκρότθςθ του πρωτογενοφσ τομζα αποτελεί το πρϊτο βιμα τθσ πορείασ μασ για να
καταςτιςουμε τθ Δυτικι Ελλάδα πόλο βιϊςιμησ ανάπτυξησ και υψηλήσ
ανταγωνιςτικότητασ, με ςεβαςμό ςτον πολίτθ και ςτο περιβάλλον. Σο όραμά μασ είναι μια
βιϊςιμθ και πράςινθ Περιφζρεια, που κα δίνει κζςεισ εργαςίασ, αςφάλεια και ευθμερία
ςτουσ πολίτεσ.
Πεποίκθςι μασ είναι ότι πρζπει να ςτραφοφμε ςτθν παραγωγι, ςτο πολλαπλαςιαςμό τθσ
μζςα από τθν εργαςία. τόχοσ μασ είναι θ ποιότθτα και θ ςυνετι διαχείριςθ των πόρων
μζςα από τθν εκπαίδευςθ, τθν ζρευνα και τθ τεχνολογία. Οφείλουμε να ανταποκρικοφμε
ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ δθλαδι ςτθ ταυτοποίθςθ, ςτθ πιςτοποίθςθ, ςτο design και ςτο
marketing, μαηί με τθ ςωςτι οργάνωςθ των αγροτϊν, των κτθνοτρόφων των αλιζων και
ιχκυοπαραγωγϊν, με υποδομζσ ςφγχρονεσ και επαρκείσ.
Τποςτθρίηοντασ τθ κυβερνθτικι πρόταςθ για το «Καλάκι των προϊόντων» τθσ Περιφζρειασ,
πιςτοί ςτισ δεςμεφςεισ μασ, κζτουμε ςε ανοικτι διαβοφλευςθ το κείμενο «ΚΑΛΑΘΙ
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» και περιμζνουμε τισ δικζσ ςασ ιδζεσ και
προτάςεισ. υνολικά για τθ Δυτικι Ελλάδα κζλουμε ςιμα που κα αποτελεί όνομα και
ταυτότθτα, το λεγόμενο «brand name». Και ςε αυτό το ςθμείο κα είναι πολφ χριςιμεσ οι
ιδζεσ όλων ςασ.
Παράλλθλα ζχουμε ξεκινιςει κεματικζσ ςυναντιςεισ ενόψει και τθσ παρουςίασ του
Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων κ. Κ. κανδαλίδθ ςε ςυνεδρίαςθ του
Περιφερειακοφ υμβουλίου. Η ςυνιςταμζνθ όλων των απόψεων/ιδεϊν από τθν ανοικτι
διαβοφλευςθ και από τισ επιμζρουσ ςυναντιςεισ κα αποτελζςει τθν ειςιγθςι μασ προσ το
Περιφερειακό υμβοφλιο, το οποίο κα αποφαςίςει ποια προϊόντα κα ςυνκζςουν το
«Καλάκι» τθσ Δυτικισ Ελλάδασ. Η απόφαςθ αυτι του υμβουλίου κα κατατεκεί ςτο
Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, ϊςτε να εγκρικεί και να προωκθκεί με
αξιϊςεισ ςτθν ελλθνικι και διεκνι αγορά.
Η ανοικτι διαβοφλευςθ ξεκινάει ςιμερα 1 Μαρτίου και θα διαρκζςει ζωσ και τισ 30
Μαρτίου 2011. Μπορείτε να αποςτζλλετε τισ απόψεισ ςτο email anapt.agrot@pde.gov.gr.,
Σα ςχόλιά ςασ κα αναρτθκοφν κάτω από το κείμενο τθσ διαβοφλευςθσ.
Σασ ευχαριςτϊ εκ των προτζρων για τη ςυμμετοχή.
Γιϊργοσ Παν. Αγγελόπουλοσ
Αντιπεριφερειάρχθσ
Ανάπτυξθσ και Αγροτικισ Οικονομίασ

