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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Με αθνξκή ηε ζπγθξόηεζε ζε ζώκα ηεο Αλαπηπμηαθήο ύκπξαμεο κε θεξόκελν
ηίηιν «Πξάζηλε Βηώζηκε Απαζρόιεζε», ην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ
Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο νιώθει ηην ςποσπέωζη να εςσαπιζηήζει και δημοζίωρ
ηόζο ηην ηγεζία ηηρ Π.Ε. Καβάλαρ όζο ηον Ππόεδπο και ηα ζηελέση ηηρ Αναπηςξιακήρ
Εηαιπείαρ Νομαπσιακήρ Αςηοδιοίκηζηρ Καβάλαρ Α.Ε. (ΑΕΝΑΚ) καθώρ και ηοςρ
ζςμμεηέσονηερ θοπείρ ζηην εν λόγω Αναπηςξιακή Σύμππαξη. Πξνβαίλνπκε ζε απηήλ ηελ
θίλεζε δηόηη όινη απηνί νη θνξείο θαηαξρήλ πηζηέςαλε ζηελ πξόηαζε καο - πνπ αθνξνύζε
θπξίσο ηελ πξσηνγελή παξαγσγή - θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλεξγάζηεθαλ όινη καδί ώζηε λα
ππνβάινπκε κηα νινθιεξσκέλε, εκπεξηζηαησκέλε θαη κε πξννπηηθέο, πξόηαζε κε
επηθεθαιή εηαίξν ηελ ΑΔΝΑΚ ζηα πιαίζηα ηεο πξόζθιεζεο ηνπ ΣΟΠΔΚΟ. Πξόηαζε, ε
νπνία θαη ηειηθά εγθξίζεθε από ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο θαη πιένλ πξνρσξά
πξνο ηελ πινπνίεζε ηεο.
πγθεθξηκέλα, πξόθεηηαη γηα κηα πξόηαζε πνπ ζα σθειήζεη 80 ζπκπνιίηεο καο πνπ
αλήθνπλ ζε θαηεγνξίεο εππαζώλ νκάδσλ. πγθεθξηκέλα αθνξά α) καθξνρξνλίσο
άλεξγνπο κε ρακειά ηππηθά πξνζόληα, β) άηνκα επξηζθόκελα ζε θαηάζηαζε θηώρεηαο ή
απεηινύκελα από απηήλ, γ) άηνκα κε αλαπεξία. Βαζηθόο ζηόρνο ηεο πξνηεηλόκελεο
πξάμεο είλαη ε πξνώζεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο εππαζώλ
θνηλσληθά νκάδσλ ζε λέα αληηθείκελα θαη επθαηξίεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ
αθνξνύλ ζηελ παξαγσγή θαηλνηόκσλ πξντόλησλ (πξσηνγελήο, δεπηεξνγελήο θαη
ηξηηνγελήο ηνκέαο παξαγσγήο) πνπ ζα βαζίδνληαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπηθώλ πξώησλ
πιώλ (πξσηνγελήο ηνκέαο).
Ειδικόηεπα, οι ηομείρ απαζσόληζηρ και επισειπημαηικήρ δπαζηηπιοποίηζηρ είναι:
• Δλζάξξπλζε θαηλνηόκσλ θαιιηεξγεηώλ

• Αμηνπνίεζε ησλ γεσξγηθώλ ππνιεηκκάησλ θαη πξνώζεζε εηδηθώλ θαιιηεξγεηώλ (π.ρ.
αγξηαγθηλάξα) γηα ηελ παξαγσγή βηνκάδαο
• Πξνώζεζε ηεο δεκηνπξγίαο θπησξίσλ
• Αλάπηπμε λέσλ επηρεηξεκαηηθώλ αληηθεηκέλσλ γύξσ από ηελ εκπνξία θαη δηάζεζε
ηνπηθώλ αγξνηηθώλ ή αιηεπηηθώλ πξντόλησλ
Βαζηθό παξαγόκελν πξντόλ ηεο Πξάμεο ζα είλαη έλα νινθιεξσκέλν πξόγξακκα
παξέκβαζεο ζηελ ηνπηθή απαζρόιεζε θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα πνπ ζα πξνσζεί
θαηλνηόκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζα αμηνπνηεί ηνπηθνύο δηαζέζηκνπο πόξνπο γηα ηε
δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη λέσλ επηρεηξεκαηηθώλ επθαηξηώλ. Σηην καπδιά
αςηού ηος μονηέλος θα βπίζκεηαι η ιδέα ηηρ κοινωνικήρ ζςνεηαιπιζηικήρ επισείπηζηρ ωρ
μονηέλος απαζσόληζηρ εςπαθών κοινωνικών ομάδων.
Ξεθηλάκε ινηπόλ ηελ πινπνίεζε απηνύ ηνπ πνιύ ζεκαληηθνύ πξνγξάκκαηνο, πνπ
απνηειεί κηα ζνβαξή πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο, κε καθξνπξόζεζκα
νθέιε κεηά ην ηέινο ηεο θαηάξηηζεο. Πάληνηε ππό ηηο νδεγίεο θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο
ΑΔΝΑΚ, επειπηζηνύκε όινη ζηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνο όθεινο ηνπ ηόπνπ καο
θαη ησλ ζπκπνιηηώλ καο.
Σν Παξάξηεκα ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ήηαλ θαη παξακέλεη
αλνηρηό ζε θάζε θάιεζκα ώζηε λα ζπκβάιεη από ηε κεξηά ηνπ ζε θάζε πξνζπάζεηα πνπ
απνηειεί κηα νπζηαζηηθή παξέκβαζε ζην θνκκάηη ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα
ηνπ ηόπνπ καο.
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