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Α Γ Ρ Ο Τ Ε Σ  ( / A G R O T E S )  
 Ειδική ενίσχυση των αγροτών στα νησιά με προσφυγική

κρίση
Υποσχέθηκαν Χόγκαν και Αποστόλου

 (/article/author/553-nman) nman (/article/author/553-nman)  - 06|10|2016 21:22

Ο επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, δεσμεύτηκε για την ενίσχυση των αγροτών των νησιών του Αιγαίου, που υποφέρουν
από την προσφυγική κρίση», δήλωσε ο υπουργός Γεωργικής Ανάπτυξης, Β. Αποστόλου, προσθέτοντας ότι το θέμα της
πρόσθετης στήριξης των εν λόγω αγροτών θα το θέσουμε στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Ο επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, δεσμεύτηκε για την ενίσχυση των αγροτών των νησιών του Αιγαίου, που υποφέρουν από την προσφυγική κρίση», δήλωσε ο

υπουργός Γεωργικής Ανάπτυξης, Β. Αποστόλου, προσθέτοντας ότι το θέμα της πρόσθετης στήριξης των εν λόγω αγροτών θα το θέσουμε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου, που έδωσε με τον επίτροπο, στο πλαίσιο της επίσκεψής του κ. Χόγκαν στην Αθήνα, στα
γραφεία της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, ο κ. Αποστόλου είπε ότι ο επίτροπος θα συνεχίσει
να υπερασπίζεται την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, στις οικονομικές συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ με τρίτες
χώρες και εξήρε το θετικό πνεύμα του επιτρόπου για όλα τα θέματα που απασχολούν τον ελληνικό αγροτικό τομέα.

Η συνέντευξη άρχισε με την πανηγυρική παρουσίαση του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού Προστασίας Γεωγραφικής Ένδειξης
για τη φάβα Φενεού, παρουσία της ηγεσίας του υπουργείου Γεωργίας, εκπροσώπων της τοπικής Αυτοδιοίκησης και των
παραγωγών, που καλλιεργούν το προϊόν στις περιοχές της ορεινής Κορινθίας.

Θα διασφαλίσουμε ώστε ο σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων θα προστατευτεί στις συμφωνίες των ελεύθερων
συναλλαγών, το κάναμε με τον Καναδά, με τη Ν. Αφρική, θα το κάνουμε και με τις ΗΠΑ, είπε ο κ. Χόγκαν.

Ο «νονός», είπε ο κ. Αποστόλου κοιτάζοντας τον επίτροπο, ο οποίος έδειχνε δημόσια το πιστοποιητικό της φάβας Φενεού,
«έχει και την ευθύνη να υπερασπιστεί το όνομα που έδωσε. Εμείς χαιρόμαστε, γιατί έχετε θέση υπέρ της υπεράσπισης των
Γεωγραφικών Ενδείξεων».

Ο κ. Αποστόλου ευχαρίστησε τον επίτροπο γιατί στη συμφωνία με τη Ν. Αφρική, η Επιτροπή κατέληξε στη δέσμευση για τη
φέτα, μέσα στον μεταβατικό χρόνο έως την έναρξη ισχύος της, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αναθεώρησης της συμφωνίας,
με στόχο την πλήρη προστασία της, θέμα που συζητήθηκε και κατά τη σημερινή συνάντηση που είχαν ο υπουργός με τον
επίτροπο, όπως διευκρίνισε ο πρώτος.
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