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Θέμα: Πξνηάζεηο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ.»
Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ζα πξέπεη λα ππεξεηεί θαη λα εμππεξεηεί ηνπο
ζηφρνπο ηεο Πεξηθέξεηαο καο. ε γεληθέο γξακκέο απηνί νη ζηφρνη ζπλνςίδνληαη ζηνλ
ζρεδηαζκφ, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ ζε πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ζην
πιαίζην ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο
Πεξηθέξεηαο καο θαη ηελ επεκεξία ησλ θαηνίθσλ ηεο.
Κηλνχκελνη ζηα πιαίζηα απηά θαη επηηειψληαο ην ξφιν ηνπ, ην Δπηκειεηήξην καο
αθνινπζψληαο ηνπο άμνλεο θαηάξηηζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ηεο
Πεξηθέξεηαο καο ζαο θαηαζέηεη παξαθάησ ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηα ζέκαηα πνπ ζέιεη λα
ζαο επηζεκάλεη θαη αθνξνχλ θπξίσο ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Σα ζέκαηα ή
ηα πξνβιήκαηα απηά ζπλνδεχνληαη κε πξνηάζεηο επίιπζεο ηνπο απφ ην παξάξηεκα
καο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε Πεξηθέξεηα ΑΜΘ ζαθψο θαη δελ κπνξεί λα επηιχζεη απφ
κφλε ηεο ηα δεηήκαηα πνπ ζέηνπκε. Γηα απηφ ζα πξέπεη λα ζπκπξάμεη ε λα δεηήζεη ηελ
βνήζεηα ηφζν ηεο Πνιηηείαο φζν θαη άιισλ ηνπηθψλ απηνδηνηθεηηθψλ αξρψλ, θνξέσλ
θαη ηδησηψλ. Δθ πξννηκίνπ ζαο ηνλίδνπκε φηη ε δηθηά καο βνήζεηα ζηα πιαίζηα ηνπ ξφινπ
καο θαη ησλ δπλαηνηήησλ καο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλε.
Γηα ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή
Ο Πξφεδξνο

Ο Γελ. Γξακκαηέαο

Εαθείξεο Μπζηαθίδεο

Κσλ/λνο ηέθνο

Ακολοςθούν αναλςηικά οι πποηάζειρ μαρ.
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ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΟΤ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΙΑ ΣΟ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ηα πιαίζηα ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ ηνπ ΓΔΩΣΔΔ γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ
ζρέδην ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη δφθηκν λα επηζεκάλνπκε, λα επηιχζνπκε θαη ηνπιάρηζηνλ
λα ζπκθσλήζνπκε ζε θνηλέο δξάζεηο έηζη ψζηε λα αληηκεησπίζνπκε, ζεζκηθά
πξνβιήκαηα πνπ θαηαηξέρνπλ ηελ Πεξηθέξεηα καο θαη ηελ ρψξα ελ γέλεη.
ηα πιαίζηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη δφθηκν λα πξνβιέπνληαη
δηάθνξα φξγαλα πινπνίεζεο ζεζκηθά θαηνρπξσκέλα κε θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο θαη
κε

νξγάλσζε ζε νκάδεο εξγαζίαο, αιηεχνληαο θαη αμηνπνηψληαο ην εμεηδηθεπκέλν

πξνζσπηθφ. Ζ ζχληαμε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ πέξα απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο
ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηε δηαηχπσζε ζηφρσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ είλαη αδήξηηε
αλάγθε λα δηαηππψλεη κε ζαθήλεηα θαηεπζχλζεηο άκεζα πινπνηήζηκεο γη΄ απηφ θαη
απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ησλ ππεξεζηψλ- θνξέσλ ηεο Πεξηθέξεηαο. Έηζη ζπλνςίδνπκε
ηηο πξνηάζεηο καο ζηα παξαθάησ.
Σομείρ Παπέμβαζηρ ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ
Οη

παξεκβάζεηο

ηεο Πεξηθέξεηαο ζα

πξέπεη

ζε

γεληθέο γξακκέο

λα

θαηεπζχλνληαη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο:
1) Γεσξγίαο, Κηελνηξνθίαο, Μειηζζνθνκίαο θαη Γαζψλ.
2) ε ζέκαηα νξπθηνχ πινχηνπ.
3) ε ζέκαηα αιηείαο (ζαιάζζησλ θαη εζσηεξηθψλ πδάησλ).
4) ε ζέκαηα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο (θπζηθνχ, δαζηθνχ, αγξνηηθνχ,
ζαιάζζηνπ αιιά θαη αζηηθνχ). ηνλ ηνκέα απηφ ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε
πξνζνρή

ζην

ζέκα

ηεο

πνηφηεηαο

ησλ

κειεηψλ

πεξηβαιινληηθψλ

επηπηψζεσλ σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ πιεξφηεηα ηνπο. Ζ πιεξφηεηα
απηή ζα εμαζθαιίζεη άκεζα ε έκκεζα ηελ επηηπρία φισλ ησλ παξεκβάζεσλ
πνπ απηέο πξαγκαηεχνληαη.
5) ε ζέκαηα έξγσλ ππνδνκήο (Δγγείσλ Βειηηψζεσλ, Γαζνηερληθψλ έξγσλ,
επξχηεξσλ έξγσλ ππνδνκήο).
6) ε

ιεηηνπξγηθά

πξνβιήκαηα

Γεσηερληθψλ

δεκνζίσλ

ππεξεζηψλ

ηεο

Πεξηθέξεηαο ή ηνπ ΤΠΑΑΣ (ειιείςεηο πξνζσπηθνχ, πφξσλ θ.ι.π. πνπ
αληηκεησπίδνπλ πνιιέο ππεξεζίεο φπσο ι.ρ. ηα θηεληαηξηθά εξγαζηήξηα θαη
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ηα θηεληαηξεία). Οη ειιείςεηο απηέο έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηνλ πξσηνγελή
ηνκέα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηαο.
7) ε ζέκαηα εθπαίδεπζεο γηα γεσξγηθά, πεξηβαιινληηθά θαη άιια ζπλαθή
πεδία. Απηή ε δξάζε είλαη απαξαίηεηε ζην πιαίζην ηεο αλαδηάξζξσζεο
θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ έξγσλ ηνπ αλαδαζκνχ πνπ πξνηείλνπκε παξαθάησ.
8) ε ζέκαηα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, αιιά θαη ζηα ζέκαηα ησλ κεηαιιαγκέλσλ
ηξνθίκσλ. Δλίζρπζε ησλ ζπλνξηαθψλ κεραληζκψλ ειέγρνπ γηα λα εληζρπζεί
ε πξνζηαζία θαη ε αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ φρη κφλν ηεο πεξηθέξεηαο καο,
αιιά επεηδή ε Πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ. είλαη πχιε εηζφδνπ ηεο ρψξαο καο θαη
νιφθιεξεο ηεο Διιάδαο.
9) ε ζέκαηα αγξνηηθήο πνιηηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο.
10) ε ζέκαηα νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο πδάηηλσλ θαη εδαθηθψλ πφξσλ.
11) ε ζέκαηα δηεξεχλεζεο θαη κειέηεο αγνξψλ, πξφβιεςεο ηηκψλ, πξνψζεζεο
πξντφλησλ θ.ιπ.
12) ε ζέκαηα ράξαμεο αιιά θαη εθαξκνγήο ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ζηα πιαίζηα
ηεο ΚΑΠ, ηνπ ΠΟΔ θαη ησλ ΚΟΑ.
13) ε ζέκαηα πινπνίεζεο επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ,
αιιά θαη πξνεηνηκαζίαο εθαξκνγήο ηεο λέαο ΚΑΠ 2014 - 2020.
14) ε

ζέκαηα

αλάδεημεο

ησλ

ηδηαηηεξνηήησλ

θαη

αμηνπνίεζεο

ησλ

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ησλ
Π.Δ. ηεο Πεξηθέξεηαο καο.
15) ε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ζεζκνχο ησλ Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ θαη
ησλ Γηεπαγγεικαηηθψλ Οξγαλψζεσλ πνπ εηζήγαγε ε Δ.Δ..
16) ην πξφβιεκα ηεο εηζαγσγήο παξάλνκσλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη
ιηπαζκάησλ απφ ηηο πχιεο εηζφδνπ ηεο πεξηθέξεηαο καο.
17) Αλάδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έιιεηςεο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί κε ηε
δηαγξαθή ησλ πεξηζζφηεξσλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ απφ ηε γθάκα ησλ
πξντφλησλ ιφγσ κεζνδεχζεσλ ζηελ Δ.Δ θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζα έρεη
απηή ε έιιεηςε, νη νπνίεο ήδε γίλνληαη εκθαλείο απφ ηα έληνλα
θπηνπαζνινγηθά θαη εληνκνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε.
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Βαζικά πποβλήμαηα ηος ππυηογενή ηομέα και πποηεινόμενερ λύζειρ
1) Μείυζη ηος αςξημένος κόζηοςρ παπαγυγήρ ηυν αγποηικών πποφόνηυν αλλά
και αύξηζηρ ηηρ παπαγυγήρ ηοςρ. Πέξα απφ ηηο δξάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πξνβεί ε
θεληξηθή εμνπζία (κείσζε ηνπ ΦΠΑ ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ θ.α.) ε Πεξηθέξεηα κπνξεί
λα πξνβεί ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ έξγσλ θαη δξάζεσλ πνπ ζα ζπκβάινπλ πξνο απηέο
ηηο θαηεπζχλζεηο, ηέηνηα είλαη:
α) Δγγεηνβειηησηηθά έξγα γηα ηελ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ψζηε λα
απμεζεί ε παξαγσγή λα κεησζεί ην θφζηνο παξαγσγήο αλά κνλάδα πξντφληνο θαη λα
γίλεη εθηθηή ε αλαδηάξζξσζε θαιιηεξγεηψλ. Λακβάλνληαο πάληνηε σο γλψκνλα ηελ
ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
β) Έξγα αλαδαζκψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα ιφγσ ηνπ πνιπηεκαρηζκνχ ηνπ αγξνηηθνχ
θιήξνπ. Απηή ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε απμάλεη ζε κεγάιν βαζκφ ην θφζηνο
παξαγσγήο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη εκπνδίδεη ηελ δεκηνπξγία αγξνηηθψλ
νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Αλάγθεο αλαδαζκνχ πξνθχπηνπλ πάληα κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ. Έηζη είλαη πιένλ απαξαίηεηνο ν αλαδαζκφο ζηελ πεδηάδα ηεο Υξπζνχπνιεο
(είρε γίλεη ηελ δεθαεηία ηνπ 60’) φπσο θαη ζηελ Πεδηάδα ησλ Φηιιίπσλ. ε απηέο ηηο
πεξηνρέο είλαη πην εχθνινο ν αλαδαζκφο (αθφκα θαη ν ππνρξεσηηθφο) δηφηη σο επί ην
πιείζηνλ θαιιηεξγνχληαη κε εηήζηεο θαιιηέξγεηεο. ηηο πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο έλαο
αλαδαζκφο είλαη δπζθνιφηεξνο ζηελ πινπνίεζε ηνπ θαη πξέπεη λα γίλεηαη ζε εζεινληηθή
βάζε. Σα έξγα απηά ζα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ πηζαλφλ θαη ζην ΔΠΑ ή ζε άιιν
ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν βνεζψληαο ζεκαληηθά ζηα πνιππφζεηε αλαδηάξζξσζε ησλ
θαιιηεξγεηψλ.
ρεηηθά κε ηα 2 αλσηέξσ (α)εγγεηνδηαζξσηηθφ θαη β)αλαδαζκνχο) ρξεηάδεηαη ελίζρπζε
ζεζκηθή θαη νηθνλνκηθή φισλ ησλ Σ.Ο.Δ.Β. γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπληεξήζνπλ θαη λα
ιεηηνπξγήζνπλ ηα αξδεπηηθά δίθηπα πνπ δηαρεηξίδνληαη, ηα νπνία έρνπλ εγθαηαιεηθηεί
ζηελ ηχρε ηνπο κε ηνλ Καιιηθξάηε. Οη θινπέο – θζνξέο πνπ έρνπλ ππνζηεί φια ηα
δίθηπα θαη ε εγθαηάιεηςή ηνπο απφ ηελ πνιηηεία, νδεγεί κε καζεκαηηθή αθξίβεηα θαη ζηε
ζηαδηαθή απαμίσζε θαη απνμέλσζε φισλ ησλ αγξνηψλ απφ ηα ζπιινγηθά δίθηπα θαη ηηο
δηνηθήζεηο ηνπο. Πξέπεη πάζε ζπζία λα εληζρπζεί ν ζεζκφο ησλ ΣΟΔΒ ή ΓΟΔΒ γηα λα
ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ θχηηαξν ζπιινγηθήο δξάζεο θαη απνηειεζκαηηθήο
ιεηηνπξγίαο.
γ) Δπηθαηξνπνίεζε, επέθηαζε ζε λέεο πεξηνρέο θαη πχθλσζε ησλ ππαξρφλησλ
αλαιχζεσλ ηνπ Δδαθνινγηθνχ ράξηε ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ. Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν
4

πνπ εθπνλήζεθε απφ ηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ κε Δπξσπατθά θνλδχιηα. Ζ ρξήζε ηνπ έρεη
πνιιαπιά νθέιε θπξίσο γηα ηνπο αγξφηεο ηεο Πεξηθέξεηαο καο δηφηη κεηψλεη ζεκαληηθά
ην θφζηνο παξαγσγήο απφ ηελ κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ ιηπαζκάησλ αθνχ ην ινγηζκηθφ
πνπ ηνλ ζπλνδεχεη παξέρεη θαη ζπκβνπιεπηηθή ιίπαλζε. Πεξαηηέξσ βνεζάεη θαη ζηελ
αλφξπμε γεσηξήζεσλ αθνχ παξέρεη πιεξνθνξίεο γεσηξήζεσλ ελψ παξάιιεια
βνεζάεη θαη ζηελ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ κε ηα ζηνηρεία ηεο πνηφηεηαο λεξνχ πνπ
παξέρεη. Έλα ηέηνην έξγν πνπ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ Γεσηερληθψλ ηεο Πεξηθέξεηαο
καο (πνπ παξέρνπλ δσξεάλ ηηο ζπκβνπιέο ιίπαλζεο ζηνπο αγξφηεο) ζα πξέπεη γηα λα
είλαη απνηειεζκαηηθφ λα δέρεηαη επηθαηξνπνίεζε, λα γίλεη δηαδηθηπαθφ σο πξνο ηελ
ρξήζε ηνπ (απηή ηε ζηηγκή είλαη ζε cd) θαη λα δνζεί ζε φινπο ηνπο επηζηήκνλεο –
ζπκβνχινπο

ησλ

αγξνηψλ

ηεο

πεξηθέξεηαο

καο.

Σν

παξάξηεκα

καο

έρεη

πξσηνζηαηήζεη ηφζν ζηελ δεκηνπξγία ηνπ φζν θαη γηα ηελ δηάδνζε ηνπ θαη ρξήζε ηνπ
ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηαο καο θαη ζέιεη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα
ηελ πεξαηηέξσ επηηπρία ηνπ έξγνπ.
δ) Αμηνπνίεζε ηεο Γεσζεξκίαο φπνπ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα. Ζ δξάζε απηή ζα
επηθέξεη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, παξάιιεια φκσο ζα επηηξέςεη
θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ πεξηνρή πνπ ζα εθαξκνζηεί κε άιιεο
δπλακηθφηεξεο, απνδνηηθφηεξεο θαη εθηφο επνρήο θαιιηέξγεηεο, νη νπνίεο απνθέξνπλ
πςειφηεξα εηζνδήκαηα ζηνπο παξαγσγνχο.
ε) Δπηζθεπή, βειηίσζε θαη θαηαζθεπή λένπ αγξνηηθνχ δηθηχνπ δξφκσλ ηφζν γηα ηνπο
γεσξγνχο φζν θαη γηα ηνπο θηελνηξφθνπο. Ζ επίδξαζε απηψλ ησλ έξγσλ ζην θφζηνο
παξαγσγήο είλαη ζεηηθή ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηνπο θηελνηξφθνπο. ε απηέο ηηο δξάζεηο
ελζσκαηψλνληαη θαη νη νξεηλνί δξφκνη πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηα ιαηνκεία ηεο Α.Μ.Θ. ησλ
νπνίσλ ε θαηαζθεπή είλαη απαηηεηηθφηεξε αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ιεηηνπξγία
ηνπο.
2) Ζ εθαξκνγή ηεο ΚΑΠ θαη ε απνζχλδεζε ηεο ελίζρπζεο απφ ηελ παξαγσγή
παξέιπζε θαη απνδηνξγάλσζε ηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο αγξνηηθήο καο νηθνλνκίαο. Γηα
απηφ ην ιφγν θα ππέπει να δοθεί ιδιαίηεπη πποζοσή από ηιρ ςπηπεζίερ ηηρ
Πεπιθέπειαρ Α.Μ.Θ. ζηην αναδιάπθπυζη ηυν καλλιεπγειών.
ρεηηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε θαιιηεξγεηψλ, πνπ γεληθά γίλεηαη απνδεθηφ φηη είλαη
πιένλ ζεκαληηθφηαηνο παξάγνληαο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, ζα πξέπεη λα δνζεί πάιη
ζεζκνζεηεκέλνο ξφινο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αγξνηηθή
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αλάπηπμε. Απηή ηε ζηηγκή ν ξφινο ηνπ δεκνζίνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη αφξηζηνο
θαη αζαθήο. Θα πξέπεη ινηπφλ:
α) Να ζπζηαζνχλ ηκήκαηα ¨Γηάξζξσζεο - Αλαδηάξζξσζεο θαιιηεξγεηψλ¨, έξγν ησλ
νπνίσλ ζα είλαη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ελδερφκελεο λέεο θαηά πεξηνρή θαιιηέξγεηεο,
κε θάζε πξφζθνξν κέζν θαη ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο θαιιηέξγεηαο ηνπο ζηελ
πεξηνρή, ην ζρεηηθφ θφζηνο, ε χπαξμε αγνξψλ θιπ.. Ωο ηέηνηα κέζα ζα κπνξνχζαλ λα
είλαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, δηαδίθηπν, επαθέο κε πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη ήδε θάπνηα
θαιιηέξγεηα θιπ..
β) Απηφ πνπ ζα θάλεη σζηφζν ηελ δηαθνξά ζα είλαη κηα ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο
παξαγσγνχο νη νπνίνη ζα είλαη πξφζπκνη λα ζπλδξάκνπλ κε ηελ εξγαζία θαη θάπνηα
απφ ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχληαη δνθηκαζηηθέο θαιιηέξγεηεο γηα
ηελ εμαγσγή πνην αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ. Όια απηά βέβαηα ζα πξέπεη λα γίλνληαη
βάζε

ζεζκνζεηεκέλεο

δηαδηθαζίαο

κε

ζπγθεθξηκέλνπο

ζηφρνπο

θαη

αλάιπζε

απνηειεζκάησλ.
γ) Ζ αλαδηάξζξσζε απηή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαιιηέξγεηεο πνπ κελ ππάξρνπλ
ζηελ πεξηνρή καο αιιά ζα πξέπεη λα απμεζνχλ νη εθηάζεηο ηνπο (π.ρ. φζπξηα), άιιεο
δπλακηθέο θαιιηέξγεηεο νπσξνθεπεπηηθψλ (αθηηλίδηα, ζηαθχιηα θ.α.), θαιιηέξγεηεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζην θαιάζη ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηέινο λέεο θαιιηέξγεηεο κε ηθαλνπνηεηηθέο
πξννπηηθέο (Αγξηαγθηλάξα, Ηππνθαέο θ.α.). Δπίζεο ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ
θαιιηέξγεηεο θζίλνπζεο σο ηψξα, κε ηζηνξία ζηελ πεξηνρή θαη ζεηηθέο πιένλ
πξννπηηθέο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ηεπηινθαιιηέξγεηα (έληαμε ηεο ζε 5εηέο
πξφγξακκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο), ε θαιιηέξγεηα ηεο Ακπγδαιηάο θ.ι.π.. Έηζη
δελ ζα θηλδπλεχζνπλ θαη άιιεο γεσξγηθέο βηνκεραλίεο ηεο πεξηνρήο καο κε θιείζηκν
ιφγσ έιιεηςεο πξψησλ πιψλ.
δ) Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ δελ κπνξεί, νχηε θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί
κεκνλσκέλα απφ ηελ πεξηθέξεηά καο. Θα πξέπεη λα εθπνλεζνχλ επηρεηξεζηαθά θαη
ζηξαηεγηθά ζρέδηα ζε θεληξηθφ επίπεδν (επίπεδν ρψξαο), θαη κεηά λα εθπνλεζνχλ ηα
επηρεηξεζηαθά θαη ζηξαηεγηθά ηεο πεξηθέξεηαο. Δλ φζν δελ ππάξρεη ην πξψην (ν
θεληξηθφο ζρεδηαζκφο, έηζη ψζηε λα γλσξίδνπκε πνπ ζέινπκε θαη ηη;) θηλδπλεχεη θάζε
ζρέδην λα νδεγεζεί ζε απνηπρία ή/θαη ζε κε πινπνίεζε.
ε) ε ηνπηθφ φκσο επίπεδν νη πξνηάζεηο – ζηφρνη – θαηεπζχλζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο φζνλ
αθνξά ηηο θαιιηέξγεηεο ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, π.ρ.
επηκειεηήξηα

(δηεξεχλεζε

επελδπηηθψλ

δπλαηνηήησλ

θαη

πξνζέζεσλ

απφ

επηρεηξεκαηίεο), ελψζεηο, νκάδεο παξαγσγψλ, εκπνξηθά δίθηπα θ.ι.π.. Nα αλαδεηρζνχλ
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νη κεγάιεο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ κηθξψλ ζεκείσλ
ιηαληθήο ζε φξνπο θαιχηεξεο ξεπζηφηεηαο θαη αχμεζεο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο, λα
εθνδηαζηνχλ παξαγσγνί θαη πξνκεζεπηέο κε ζχγρξνλε γλψζε θαη κεζνδνινγίεο γηα
κεγαιχηεξε αλάπηπμε.
3) Πνιιά απφ ηα παξαγφκελα γεσξγηθά πξντφληα φηαλ εκπνξεχνληαη ζηελ πξσηνγελή
ηνπο κνξθή είλαη ρακειήο αμίαο θαη αθήλνπλ κεησκέλν εηζφδεκα ζηνλ παξαγσγφ.
πλεπψο θα ππέπει να αναληθθούν δπάζειρ αύξηζηρ ηηρ πποζηιθέμενηρ αξίαρ
ηυν γευπγικών πποφόνηυν ηηρ πεπιθέπειαρ μαρ. Σέηνηεο δξάζεηο ζα αθνξνχλ
ελίζρπζε ηεο ηππνπνίεζεο θαη ηεο κεηαπνίεζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζηνλ
δεπηεξνγελή πιένλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Πξντφληα ζηα νπνία κπνξνχκε λα
εζηηάζνπκε πέξαλ ησλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ γηα παξάδεηγκα είλαη ην ειαηφιαδν,
ηα αξσκαηηθά θπηά, ην ηζίπνπξν, θαη ην θνλζεξβνπνηεκέλν ζπαξάγγη. Ζ ηππνπνίεζε
θαη ε κεηαπνίεζε κπνξεί λα γίλεη ηφζν ζε ηνπηθή θαη νηθηαθή θιίκαθα φζν θαη ζε
ζπλεηαηξηζηηθή ή επηρεηξεκαηηθή θιίκαθα. Οη δξάζεηο απηέο πνπ πξνηείλνπκε κπνξνχλ
λα εληζρπζνχλ θαη απφ πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηεί ε Πεξηθέξεηα φπσο ην
νινθιεξσκέλν πξφγξακκα βηψζηκεο αλάπηπμεο νξνζεηξά Ρνδφπεο, ζε ηνπηθφ, νηθηαθφ
ή ζπλεηαηξηζηηθφ επίπεδν, κε ηελ δεκηνπξγία κηθξψλ βηνηερλψλ - βηνκεραληψλ. Σέηνηεο
επελδχζεηο

κπνξεί

λα

είλαη

πξφηππα

ηπξνθνκεία,

ζπζθεπαζηήξηα,

ζθαγεία,

αιεπξφκπινη, βηνηερλίεο γάιαθηνο θ.α., φια απηά πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηεο Εσηθήο παξαγσγήο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε
πξψηε χιε γηα απηέο ηηο κνλάδεο.
ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ
θιείζεη ή έρνπλ πεξηνξίζεη δξακαηηθά ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπο πνιιέο αγξνηηθέο
βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο θπξίσο ζπλεηαηξηζηηθήο δηαρείξηζεο. Απηέο νη κνλάδεο ηα
ηειεπηαία ρξφληα επεμεξγάδνληαλ αγξνηηθά, νξπθηά θαη δαζηθά πξντφληα ηεο πεξηνρήο
καο πξνζδίδνληαο ηνπο πςειή πξνζηηζέκελε αμία. Γηα απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα
εθπνλεζεί απφ ηελ Πεξηθέξεηα κειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο
λέσλ γεσξγηθψλ βηνκεραληψλ ζηελ Αλ. Μαθεδνλία θαη Θξάθε, ζηα πιαίζηα θαη ηεο
πνζνχκελεο αλαδηάξζξσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ ψζηε λα σθειεζνχλ ηφζν νη
παξαγσγνί φζν θαη επξχηεξα ε ηνπηθή νηθνλνκία (δεπηεξνγελήο θαη ηξηηνγελήο ηνκέαο
ηεο

νηθνλνκίαο),

ππνδεηθλχνληαο

παξάιιεια

θαη

ηα

ρξεκαηνδνηηθά

εξγαιεία

πινπνίεζεο απηψλ ησλ επελδχζεσλ.
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4) Βεληίυζη ηηρ πποβολήρ ηηρ πποώθηζηρ και ηηρ εμποπεςζιμόηηηαρ ηυν
πποφόνηυν ηος ππυηογενούρ ηομέα ηηρ πεπιθέπειαρ μαρ. Απηφ ζα γίλεη
πξσηαξρηθά κε ηελ δηεξεχλεζε ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ
θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ, εληφο θαη εθηφο ρψξαο. Δληφο ρψξαο ηα δεδνκέλα ζα καο
βνεζήζνπλ λα ζρεδηάζνπκε κε ζηφρν ηελ απηάξθεηα, ελψ εθηφο ρψξαο ζα ζηνρεχζνπκε
ζηελ παξαγσγή αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ.
ε απηή ηελ δξάζε ζεκαληηθφ ξφιν κπνξεί λα παίμεη ε πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ. κε ηελ
ζπκκεηνρή ηεο ζε θάζε έθζεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ (αμηνπνίεζε θαη ηεο
KAVALA EXPO πνπ γίλεηαη θάζε ρξφλν ζηελ Καβάια γηα απηφ ην ζθνπφ). Παξάιιεια
ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ επίηεπμε ζρεηηθψλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο παξαγσγηθνχο θνξείο ψζηε λα απμεζεί ηφζν ε
εκπνξεπζηκφηεηα φζν θαη νη εμαγσγέο ησλ πξντφλησλ καο. Καηαιπηηθφ ξφιν ζε απηήλ
ηελ πξνζπάζεηα κπνξεί λα παίμεη ε δεκηνπξγία ηεο εηαηξείαο «Αγξνηνδηαηξνθηθή
χκπξαμε ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ.» ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνψζεζε θαη ηεο ηδέαο ηνπ
θαιαζηνχ

ησλ

πξντφλησλ

ηεο

Πεξηθέξεηαο

αιιά

θαη

ηεο

δεκηνπξγίαο

ησλ

δεκνπξαηεξίσλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ. Πέξαλ απηψλ ησλ δξάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε
ηνπ ίδηνπ ζθνπνχ ζα πξέπεη γίλνπλ θαη ηα παξαθάησ:
α) Να εληζρπζεί απφ ηελ Πεξηθέξεηα ε ζπκβνιαηαθή γεσξγία - θηελνηξνθία ζε φιε ηελ
πεξηθέξεηα ΑΜΘ κε ελεκεξσηηθέο νκηιίεο πξνο ηνπο αγξφηνθηελνηξφθνπο θαη επαθέο
κε ηηο επηρεηξήζεηο εκπνξίαο γεσξγνθηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ πξντφλησλ.
β) Έθδνζε θπιιαδίσλ θαη πξνβνιή ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ
ζπληαγψλ πνπ ζα πξνβάινπλ εκκέζσο θαη ηα πξντφληα καο.
γ) Ζ αλάπηπμε ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ αγξνηηθήο παξαγσγήο. Ζ πεξηθέξεηα έζησ θαη
πνιηηηθά ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη έλαλ ηζηνρψξν γηα ην αληηθείκελν απηφ.
Τπάξρνπλ ήδε αξθεηά πξντφληα πνπ ην ειεθηξνληθφ ηνπο εκπφξην ηνπο έρεη κεγάιε
επηηπρία, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα πξντφληα κειηζζνθνκίαο.
δ) Πξνψζεζε ηεο εκπνξίαο ηνπηθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο κέζσ ηεο δηαθήκηζεο θαη
αλάδεημεο ηνπο κέζα απφ εθδειψζεηο πνπ κπνξεί λα θάλεη ε πεξηθέξεηα κε ην
παξάξηεκα καο ή θαη κε άιινπο θνξείο (π.ρ. φπσο έγηλε ε εθδήισζε γηα ηα πξντφληα
ησλ ιηκλνζαιαζζψλ ΑΜΘ απφ ην παξάξηεκα καο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα
Α.Μ.Θ.).
ε) ήκαλζε, ηππνπνίεζε θαη ζθεπαζία θεκηζκέλσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ηεο
πεξηνρήο καο ηα νπνία σο ηψξα δηαθηλνχληαη ρχκα. Όπσο γηα παξάδεηγκα ην Σζίπνπξν
απφ ηελ επαξρία Παγγαίνπ. Μφλν έηζη ηα πξντφληα απηά ζα απνθηήζνπλ ηαπηφηεηα θαη
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φλνκα θαη ζα πξνσζεζνχλ θαιχηεξα ζηηο αγνξέο. Ζ πεξηθέξεηα ζα πξέπεη λα
ππνζηεξίδεη δπλακηθά ηέηνηεο δξάζεηο.
η) Θα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηα δίθηπα
εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο γηα θάζε γεσξγηθφ πξντφλ πνπ ζα πξνηαζεί, έηζη ψζηε ε
δηαηχπσζε πξνηάζεσλ λα είλαη θάηη παξαπάλσ απφ νδεγία θαιιηέξγεηαο. Γεκηνπξγία –
Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία επέιηθησλ δηθηχσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ φπνπ ην ΓΔΩΣΔΔ
κπνξεί λα ζπλδξάκεη θαηαιπηηθά αμηνπνηψληαο ην αλζξψπηλν επηζηεκνληθφ δπλακηθφ
ηνπ.
5) Μεγάλο άνοιγμα ταλίδαρ ηιμών μεηαξύ παπαγυγού και καηαναλυηή. Απηή ε
ςαιίδα ηηκψλ κεηψλεη δξαζηηθά ην γεσξγηθφ εηζφδεκα αιιά θαη ην εηζφδεκα ησλ
θαηαλαισηψλ, απνθέξνληαο παξάιιεια κεγάια θέξδε γηα ηνπο κεζάδνληεο. Σν
πξφβιεκα απηφ είλαη παλειιαδηθήο θχζεσο θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί θπξίσο
απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία. ε επίπεδν φκσο πεξηθέξεηαο πέξαλ ησλ απεπζείαο
ζπκθσληψλ πνπ ζα πξέπεη λα επηδηψμεη θαη λα επηηχρεη ε Πεξηθέξεηα κεηαμχ
παξαγσγηθψλ θνξέσλ θαη ηειηθψλ κεηαπσιεηψλ, κπνξεί λα αμηνπνηήζεη θαη ηνλ ζεζκφ
ησλ δεκνπξαηεξίσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ ήδε πξνσζεί θαη ζθνπεχεη λα
πινπνηήζεη ε Πεξηθέξεηα ΑΜΘ. Δπηπιένλ ρξεηάδεηαη νξγάλσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ
παξαγσγψλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ζρεκάησλ ζπλεξγαζίαο (νκάδεο, ζπλεηαηξηζκνί,
λνκηθά πξφζσπα) έηζη ψζηε λα νδεγεζνχκε ζε δεκηνπξγία κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, νη
νπνίεο ζα δηέπνληαη απφ θαλφλεο δηθαίνπ, κε απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ
κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο θαη απεμάξηεζεο απφ ηνπο ιεγφκελνπο θεξδνζθφπνπο.
Έλαο άιινο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε παξνρή
δηεμφδσλ πξνο ηνπο παξαγσγνχο ψζηε λα πσινχλ απεπζείαο ηα πξντφληα ηνπο ζηνλ
θαηαλαισηή. Απηφ γίλεηαη ζε θάπνην βαζκφ ζηα πξντφληα θπξίσο θπηηθήο πξνέιεπζεο.
Ωζηφζν ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη ζην γάια, πξντφλ πξψηεο αλάγθεο, κε πνιχ κεγάιε
θαηαλάισζε θαη πνιχ κεγάιε επίζεο ςαιίδα ηηκήο κεηαμχ παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή.
Μηα ιχζε ζα ήηαλ ε ρξεζηκνπνίεζε πηινηηθά απφ ηελ Πεξηθέξεηα απηφκαησλ πσιεηψλ
γάιαθηνο φπνπ θάζε παξαγσγφο ζα πνπιά ην δηθφ ηνπ γάια απεπζείαο ζηνλ
θαηαλαισηή. Απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο είλαη λα
λνκνζεηήζεη θαη λα πεξηγξάςεη κε ζαθήλεηα ηελ δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ λφκηκε θαη αζθαιή εγθαηάζηαζε ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ φπσο
θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ.
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Ο ηξφπνο απηφο πψιεζεο ήδε εθαξκφδεηαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ππάξρνπλ
ζρεηηθέο

αλαθνξέο

ζην

δηαδίθηπν:

http://www.ispania.gr/eidhseis/genikes/688-

automatic-gala . Θα είρε ινηπφλ ελδηαθέξνλ ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο
απηνχ ηνπ κέηξνπ ζην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ αιιά θαη ζε φζα άιια πξντφληα κπνξεί λα
γίλεη θάηη παξφκνην.
6) Αδςναμία ςλοποίηζηρ η αξιοποίηζηρ επιδοηούμενυν ππογπαμμάηυν για ηοςρ
αγπόηερ μαρ. Απηή ε αδπλακία πεγάδεη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αδπλακία ηεο
θεληξηθήο εμνπζίαο λα δηαρεηξηζηεί θαη λα θέξεη ζε πέξαο ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα
πξνο φθεινο ησλ αγξνηψλ. Σν κεγαιχηεξν απφ απηά γηα ην αγξνηηθφ ηνκέα είλαη ην
«Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο» κε κέηξα φπσο ηα ζρέδηα βειηίσζεο, ηα ζρέδηα δξάζεο
λέσλ Αγξνηψλ θαη πνιιά άιια. Σα νθέιε είλαη πνιιαπιά ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα γηαηί
ηέηνηα πξνγξάκκαηα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο αγξνηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο κηα απιή εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε.
Γηα ηελ επηηπρία απηψλ ησλ κέηξσλ ε πεξηθέξεηα ζα πξέπεη λα πηέζεη πνιιαπιά ην
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ψζηε λα πξνρσξήζνπλ απηά ηα
πξνγξάκκαηα αλαζέηνληαο φκσο ηελ πινπνίεζε ηνπο ζηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο
πνπ έρνπλ ηελ αλάινγε εκπεηξία απφ πξνεγνχκελα Κ.Π... Γηα ην ζέκα απηφ κπνξνχκε
λα ζαο απνζηείινπκε αλαιπηηθέο πξνηάζεηο γηα ην πψο κπνξεί λα ρεηξηζηεί ην ζέκα ε
πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ..
7) Καηάπηιζη πλαιζίυν εθαπμογήρ μέηπυν ολοκληπυμένηρ καηαπολέμηζηρ
εσθπών και αζθενειών ζηην Πεπιθέπεια μαρ. Όπυρ και λήτη μέηπυν αποθςγήρ
ειζόδος νέυν. Οη ερζξνί θαη νη αζζέλεηεο θάζε ρξφλν πξνθαινχλ κεγάιεο νηθνλνκηθέο
δεκηέο ζηνπο παξαγσγνχο καο πνπ νθείινληαη ηφζν ζηελ απψιεηα παξαγσγήο πνπ
πξνθαινχλ φζν θαη ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ιφγσ ηνπ επηπιένλ θφζηνπο
θαηαπνιέκεζεο ηνπο. Ζ πεξηθέξεηα ζα πξέπεη λα εληάμεη θπηνπαζνινγηθά θαη
εληνκνινγηθά πξνβιήκαηα ζε ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα νινθιεξσκέλεο
θαηαπνιέκεζεο ηνπο. Μφλν ηφηε ε αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ ζα είλαη
απνηειεζκαηηθή θαη νηθνλνκηθφηεξε. ε απηφλ ην ηνκέα είρακε πνιχ θαιή ζπλεξγαζία
κε ηελ πεξηθέξεηα ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εληφκνπ Metcalfa pruinosa θαη ζηηο θηλήζεηο
πνπ θάλακε πξνο ην ΤΠΑΑΣ. Αλάινγα πξέπεη λα θηλεζεί ε πεξηθέξεηα θαη ζηα άιια
πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ε ζα παξνπζηαζηνχλ ζην κέιινλ, ζπλεξγαδφκελε θαη κε
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άιιεο Γεσηερληθέο Τπεξεζίεο φπσο είλαη ην Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηψλ
θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Καβάιαο (ήδε πξνρσξάεη θαη απηή ε ζπλεξγαζία).
8) Έλλειτη πποζυπικού ζηιρ

ςπηπεζίερ ηος ππυηογενούρ ηομέα ηηρ

Πεπιθέπειαρ μαρ. Σν πξφβιεκα είλαη ην ζεκαληηθφηεξν εκπφδην ζηελ άζθεζε
νινθιεξσκέλεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ Πεξηθέξεηα καο. Γπζηπρψο ην πξφβιεκα
επηηείλεηε αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηελ κείσζε ησλ εκεξψλ εθηφο έδξαο ησλ
ππάιιεισλ απηψλ ησλ ππεξεζηψλ ελψ ην ηειεησηηθφ ρηχπεκα ζα έξζεη απφ ηελ
ζρεδηαδφκελε κεηάηαμε ησλ Γεσηερληθψλ ππαιιήισλ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο ζηνπο
Γήκνπο ζηα πιαίζηα ηνπ Καιιηθξάηε. Ζ πεξηθέξεηα ζα πξέπεη λα απνηξέςεη απηή ηελ
κεηάηαμε ησλ ππάιιεισλ ζηνπο Γήκνπο δηφηη ηφηε ζηελ νπζία δελ ζα κπνξνχκε θαλ λα
ζπδεηάκε γηα ηελ αγξνηηθή πνιηηηθή ηεο Πεξηθέξεηαο, παξά κφλν ζε θηινινγηθφ
επίπεδν.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο θαη νη δήκνη έρνπλ κεγάιεο αλάγθεο ζε Γεσηερληθφ
πξνζσπηθφ απαξαίηεην γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Γηα απηφ ζε πξψηε θάζε ζα πξέπεη
ε πεξηθέξεηα λα πξνρσξήζεη ζηελ πξφζιεςε επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ θαη παξάιιεια
λα δεηήζεη ηελ πξφζιεςε κνλίκνπ. Η ζηελέσωζη ηων ςπηπεζιών ηος ππωηογενούρ
ηομέα (Τπνπξγείνπ, Πεξηθεξεηψλ θαη Γήκσλ) με εξειδικεςμένο Γεωηεσνικό Επιζηημονικό
Πποζωπικό είναι ικανή και αναγκαία ζςνθήκη για να μποπέζει ο ππωηογενήρ ηομέαρ ηηρ
οικονομίαρ ηηρ σώπαρ μαρ να αποηελέζει ηο μοσλό εξόδος ηηρ σώπαρ μαρ από
οικονομική κπίζη όπωρ εςαγγελίζονηαι όλοι ηον ηελεςηαίο καιπό, αλλά μόνο οι
Γεωηεσνικοί επιζηήμονερ μποπούνε να ηο επιηύσοςν.
Παξάιιεια φκσο ζα πξέπεη λα γίλεη επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ γεσηερληθνχ,
θπξίσο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ζηνλ άμνλα : “αζθαλή και ςγιεινά ηπόθιμα” θαη φρη
απνθιεηζηηθά ζηελ αχμεζε ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο. Ζ δνπιεηά καο απεπζχλεηαη ζε
φινπο θαη φρη κφλν ζηνπο γεσξγνχο. Ο ξφινο ηνπ γεσπφλνπ ησλ εθαξκνγψλ έρεη
παξέιζεη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ην δεκφζην. Όκσο ε δνπιεηά ησλ Γεσηερληθψλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ κπνξεί πιένλ λα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή θαη ζαθψο πην
απνηειεζκαηηθή. ηα πιαίζηα απηά ζεκαληηθή ζα είλαη ε δηαζχλδεζε ππεξεζηψλ κεηαμχ
ηνπο: Γεκφζηεο ππεξεζίεο -Παλεπηζηήκηα – εξεπλεηηθά ηδξχκαηα. Ζ δεκφζηα φκσο
δηνίθεζε φζνλ αθνξά ην έξγν ησλ ππαιιήισλ ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε έλαλ
επαλαπξνζδηνξηζκφ, έηζη ζα πξέπεη λα ηεζνχλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ζα
ζηνρεχνπλ ζηελ παξνρή έξγνπ θαη ηερλνγλσζίαο θαη φρη κφλν ζηε ζπιινγηζηηθή ηνπ
ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηεο επηβνιήο πξνζηίκσλ.
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9) Δξεύπεζη σπημαηοδοηικών επγαλείυν από ηην Πεπιθέπεια για ηην κάλςτη ηυν
αναγκών ηόζο ηυν αγποηών όζο και ηυν κηηνοηπόθυν ζηα πιαίζηα ηεο
ππάξρνπζαο

νηθνλνκηθήο

ζηελφηεηαο

θαη

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ

ππάξρνπλ.

Αλακέλεηαη λα ππάξμεη πξφβιεκα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ ηεο πεξηθέξεηαο
καο ιφγσ πεξηνξηζκνχ ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο ησλ εηαηξηψλ γεσξγηθψλ εθνδίσλ γηα
ηελ θεηηλή ρξνληά. ηνλ θηελνηξνθηθφ ηνκέα είλαη γλσζηά ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα
ησλ θηελνηξφθσλ καο. Γηα φια απηά ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα ηακείν
εγγπνδνζίαο (ην νπνίν είρε εμαγγειζεί απφ ηελ θπβέξλεζε) πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηελ
απαξαίηεηε ξεπζηφηεηα ζηνπο αγξνηνθηελνηξφθνπο καο. Παξάιιεια ζα πξέπεη κε ηελ
παξέκβαζε ηεο πεξηθέξεηαο καο λα δεκηνπξγεζεί έλαο αμηφπηζηνο κεραληζκφο
εμαζθάιηζεο ηεο πιεξσκήο ησλ παξαγσγψλ καο απφ ηνπο εκπφξνπο – κεηαπνηεηέο
γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα ιεγφκελα «θαλφληα» ησλ εκπφξσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
10) Απδεςηικό ππόβλημα. Ζ άξδεπζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ
ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο. Όκσο ηα πξνβιήκαηα άξδεπζεο είλαη ηφζν
ηνπηθήο θχζεσο φζν θαη Παλειιαδηθήο εκβέιεηαο. Έηζη ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί κε
θάζε ζπζία θαη θφζηνο ε ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ, κηθξψλ θαη
κεγάισλ. Οη θζνξέο πνπ πθίζηαηαη θαζεκεξηλά, ν παλάθξηβνο κεραλνινγηθφο θαη
ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ησλ δηθηχσλ, απφ αζπλείδεηνπο δνιηνθζνξείο θαη
θιέθηεο (θαηλφκελν ζε έμαξζε ηεο επνρήο), δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ απφ
ηνπο ίδηνπο πφξνπο ησλ αγξνηψλ θαη ησλ ΣΟΔΒ θαη κάιηζηα έγθαηξα κέζα ζην ρξφλν
κηαο

ρεηκεξηλήο

πεξηφδνπ.

Ο

ζπλδπαζκφο

ηεο

ρξνλνβφξαο

δηαδηθαζίαο

πξνγξακκαηηζκνχ θαη απνξξφθεζεο ησλ πφξσλ ηνπ ΔΠΑ γηα έξγα απνθαηάζηαζεο
βιαβψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έμαξζε ηνπ παξαπάλσ θαηλνκέλνπ, νδεγεί ζε
γξεγνξφηεξε αλαδήηεζε ιχζεο γηα ηελ έιιεηςε ηνπ λεξνχ. Απηή ε ιχζε είλαη ζπλήζσο
ε αλφξπμε γεσηξήζεσλ απφ αγξφηεο αθφκα θαη ρσξίο άδεηα κε φιεο ηηο δπζκελείο
επηπηψζεηο.
Έηζη ηα ζπιινγηθά δίθηπα απαμηψλνληαη, ειαηηψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δηνηθήζεηο ηνπο θαη κεηαηνπίδεηαη ε δήηεζε ζηα ππφγεηα λεξά, κε φηη
απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ην πεξηβάιινλ θαη γηα ηα λέα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη
απφ ηελ αλεμέιεγθηε θαη ρσξίο θαλφλεο αλφξπμε γεσηξήζεσλ. Έηζη γηα παξάδεηγκα
δεκηνπξγήζεθε ην πξφβιεκα ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ κε αδεηνδνηνχκελσλ γεσηξήζεσλ
πνπ ππάξρεη ζηε ιεθάλε ηνπ Νεπξνθνπίνπ θαη ζηε ιεθάλε ηεο πεδηάδαο Γξάκαο –
Σελαγψλ Φηιίππσλ γηα ην Ν. Γξάκαο.
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Έπγα κλειδιά για ηην ανάπηςξη ηος ππυηογενή ηομέα ηηρ πεπιοσή μαρ
Σα παξαθάησ πξνηεηλφκελα έξγα ζεσξνχληαη ζεκαληηθά θαη ε παξαθάησ αξίζκεζε
ηνπο δελ ππνδεηθλχεη ζε θακία πεξίπησζε ηεξαξρηθή αξίζκεζε ηνπο.
1) Πξνγξακκαηηζκφο, ζρεδηαζκφο θαη θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ εθηξνπήο λεξνχ
απφ ηνλ ηακηεπηήξα ηεο Πιαηαλφβξπζεο πξνο ηελ ιεθάλε ηνπ Αγγίηε γηα ηελ
άξδεπζε ηεο πεδηάδαο Γξάκαο – Σελαγψλ Φηιίππσλ. Σν ζέκα ζέιεη ηδηαίηεξε
πξνζνρή θαη κειέηε δηφηη ηα λεξά ηνπ Νέζηνπ δελ είλαη αλεμάληιεηα θαη
ειέγρνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ ηελ γεηηνληθή ρψξα. Έρεη γίλεη πξφβιεςε
ζηελ κειέηε γηα ηελ κεηαθνξά θαη δηαλνκή λεξνχ απφ ηνλ πνηακφ Νέζην ζηηο
πεδηάδεο Ξάλζεο θαη Κνκνηελήο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ππνγείσλ
πδξνθνξέσλ. ηελ ίδηα κειέηε ππάξρεη θαη ην

ζρέδην δηαρείξηζεο

επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ηνπ
Γέιηα Νέζηνπ, ηνπ ζπκπιέγκαηνο ιηκλψλ Βηζησλίδαο θαη Ηζκαξίδαο θαη ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπο θαη ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη παξαρσξεζνχλ ζηελ
ιεθάλε ηνπ Αγγίηε 90 εθ. θπβ. κέηξα λεξνχ απφ ηνλ Νέζην. Απηή ε πξφβιεςε
ζα πεξάζεη θαη ζην δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην ηεο ιεθάλεο ηνπ Αγγίηε. Έηζη ζα
αληηκεησπηζηεί ε έιιεηςε αξδεπηηθνχ λεξνχ ζηε ιεθάλε ηεο πεδηάδαο Γξάκαο
– Σελάγε Φηιίππσλ θαηά ηα έηε ρακειψλ βξνρνπηψζεσλ.
2) Αλαθαηαζθεπή ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ηεο πεδηάδαο ηνπ Νέζηνπ (ζε θιεηζηφ
δίθηπν). Πξφθεηηαη γηα έλα επηθαλεηαθφ δίθηπν άξδεπζεο ην νπνίν έρεη
μεπεξάζεη θαηά πνιχ ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ θαη παξνπζηάδεη
απψιεηεο πάλσ απφ 50%. Πξφθεηηαη γηα έλα θηινπεξηβαιινληηθφ έξγν θαη
έηζη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί. Ζ αλαθαηαζθεπή ηνπ ζε θιεηζηφ δίθηπν ζα
εμνηθνλνκήζεη κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα
αξδεπηνχλ θαη άιιεο πεξηνρέο (Γξάκα, πεδηάδα Ξάλζεο θ.ι.π.) ελψ
παξάιιεια ζα βειηηψζεη θαη ηηο κεζφδνπο εθαξκνγήο ηεο άξδεπζεο (π.ρ.
άξδεπζε κε ζηαγφλεο) πνπ δελ κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ κε ην ππάξρνλ
επηθαλεηαθφ δίθηπν.
3) Παξάιιεια ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ην αξδεπηηθφ δίθηπν ηεο δπηηθήο
πεδηάδαο ηνπ Νέζηνπ, έξγν ην νπνίν έρεη δξνκνινγεζεί ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ
απφ ηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ θαη ην ΤΠΑΑΣ θαη ειπίδνπκε λα νινθιεξσζεί.
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4) Σα πεξηζζφηεξα αξδεπηηθά δίθηπα (ηηαγξψλ – Μπινπνηάκνπ, Κνπδνπλίσλ &
Ννηίνπ

Γξάκαο,

Ρέκβεο,

Νέαο

Ακηζνχ),

είλαη

αλνηρηά

δίθηπα,

θαηαζθεπαζκέλα πξηλ απφ 50 θαη πιένλ έηε, κε απνηέιεζκα ηηο κεγάιεο
απψιεηεο αξδεπηηθνχ λεξνχ θαη ζπρλέο ειιείςεηο ηνπ. Ζ αλαθαηαζθεπή ησλ
παξαπάλσ δηθηχσλ θα ε κεηαηξνπή ηνπο ζε θιεηζηά αξδεπηηθά δίθηπα, κε ηελ
ηαπηφρξνλε αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, ζα απέδηδε θαιχηεξα
νηθνλνκηθά

απνηειέζκαηα,

νηθνλνκία

λεξνχ

θαη

πξνζηαζία

ηνπ

πεξηβάιινληνο.
5) ηελ Π.Δ. Γξάκαο έρνπλ θεξπρζεί ζε αλαδαζκφ ηα Αγξνθηήκαηα Γνμάηνπ,
Μαπξνιεχθεο, Μηθξνθάκπνπ, Καιιηζέαο θαη παξ’ φια απηά δελ έρεη αξρίζεη
θακηά εξγαζία γηαηί δελ έρεη γίλεη πξνθήξπμε γηα έληαμε ζε θάπνην
πξφγξακκα. Οη ζπλέπεηεο απφ ηελ θήξπμε ελφο αγξνθηήκαηνο ζε αλαδαζκφ,
είλαη λα ππάξρνπλ πνιιέο δεζκεχζεηο εθ κέξνπο ησλ ηδηνθηεηψλ σο πξνο ηελ
έγγεην δηάξζξσζε. Πξέπεη ινηπφλ λα πξνρσξήζνπλ νη εληάμεηο ησλ
παξαπάλσ αλαδαζκψλ κε ηα παξάιιεια έξγα αλαδαζκνχ.
6) Έξγα ηερλεηνχ εκπινπηηζκνχ γηα ηελ αλχςσζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα εθεί
φπνπ ππάξρεη πξφβιεκα θαη ηδηαίηεξα ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο φπνπ έρνπκε
ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηελ δηείζδπζε ηεο «αικπξήο ζθήλαο» ζην παξάθηην
πδξνθφξν νξίδνληα (επξχηεξε πεξηνρή Σνχδιαο Καβάιαο θαη ηεο πεδηάδαο
Νέζηνπ) πξνθεηκέλνπ λα αλαραηηηζηεί ην θαηλφκελν ην νπνίν πξνθαιεί
θαηαζηξνθή ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ. Αλάινγα έξγα ζα πξέπεη λα
γίλνπλ θαη πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο Γξάκαο γηα λα ζπκβάινπκε κε απηφ ηνλ
ηξφπν ζηελ επίιπζε ηνπ αξδεπηηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο πεξηνρήο.
7) Έξγα πξνζηαζίαο ηεο δηάβξσζεο ησλ αθηψλ πνπ αλ δελ πξαγκαηνπνηεζνχλ
ζα επηθέξνπλ αθφκα θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ
ηεο

πεξηθέξεηαο

καο.

Σαπηφρξνλα

φκσο

ε

δηάβξσζε

απεηιεί

ηα

πξνζηαηεπηηθά αλαρψκαηα ησλ ιηκλνζαιαζζψλ ζέηνληαο ζε θίλδπλν έλα
ζεκαληηθφ πινπηνπαξαγσγηθφ πφξν ηεο πεξηνρήο καο πνπ είλαη νη
ιηκλνζάιαζζεο. Δληνλφηεξν πξφβιεκα έρνπλ ν πξψελ δήκνο Κεξακσηήο
θαη ν πξψελ δήκνο Οξθαλνχ θαη εθεί ζα πξέπεη λα εζηηαζηνχλ ηα
αληηπιεκκπξηθά έξγα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ
έξγσλ είλαη ε κειέηε ηεο θίλεζεο ησλ πδάησλ ηνπ θφιπνπ Καβάιαο. ε απηφ
ηνλ ηνκέα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε εκπεηξία ηνπ ΗΝΑΛΔ Καβάιαο.
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8) Αμηνπνίεζε ηνπ Γεσζεξκηθνχ πεδίνπ ηεο πεδηάδνο ηεο Υξπζνχπνιεο θαη ηνπ
Αθξνπφηακκνπ πξσηίζησο γηα γεσξγηθέο ρξήζεηο (ζεξκνθήπηα, θαιιηέξγεηεο
ζπαξαγγηψλ, αχμεζε παξαγσγήο ηρζπνθαιιηεξγείσλ- ιηκλνζαιαζζψλ θ.α.)
ρσξίο λα απνθιείνπκε θαη άιιεο εθφζνλ ηθαλνπνηνχληαη νη αγξνηηθέο αλάγθεο
(ειεθηξνπαξαγσγή θ.ι.π.).
9) Γεκηνπξγία ελφο ηνπιάρηζηνλ δεκνπξαηεξίνπ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ ζηελ
Π.Δ. Καβάιαο. Καηά πξνηίκεζε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί απηφ ζηελ
πεδηάδα ηεο Υξπζνχπνιεο (πνπ έρεη πιεζψξα δπλακηθψλ θαιιηεξγεηψλ) γηα
λα αμηνπνηήζεη θαη ηα παξαγφκελα Γεσξγηθά πξντφληα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο. ηελ
επαξρία Παγγαίνπ ππάξρεη θαη εθεί κεγάιε αλάγθε ελφο ηέηνηνπ έξγνπ (αθνχ
παξάγεη πνιιά δπλακηθά αγξνηηθά πξντφληα) αιιά εθεί ζα πξέπεη λα ππάξμεη
ζπληνληζκφο θαη κε ηε Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα λα
εμππεξεηείηαη θαη ε Π.Δ. εξξψλ.
10) Τινπνίεζε ηεο ΠΟΑΤ ζηηο ιηκλνζάιαζζεο ηνπ Νέζηνπ (ζηα πιαίζηα ηνπ
Υσξνηαμηθνχ ρεδίνπ Αλάπηπμεο ηρζπνθαιιηεξγεηψλ) κε ηελ δεκηνπξγία
θέληξσλ δηαθίλεζεο θαη απνζηνιήο ηρζχσλ θαη νζηξάθσλ ψζηε λα
αμηνπνηεζεί ην ηνπηθφ παξαγσγηθφ δπλακηθφ ησλ ιηκλνζαιαζζψλ δπηηθά ηνπ
Νέζηνπ - θαηά αλαινγία κε ηα δεκνπξαηήξηα – γηα λα επηηεπρζεί ε δηάζεζε
ζε θαιχηεξεο ηηκέο θαη απηψλ ησλ πξντφλησλ. Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα
γίλνπλ θαη ππνδνκέο κεηαπνίεζεο ηνπ αβγνηάξαρνπ πνπ παξάγεηαη ζηελ
πεξηνρή.
11) Δπηπξφζζεηα

ιφγσ θαη

ηεο κείσζεο ηνπ

αιηεπηηθνχ

πινχηνπ

ησλ

ηρζπναπνζεκάησλ ζην Γέιηα ηνπ Νέζηνπ πνπ νθείιεηε ελ κέξεη ζηελ
θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο ηνπ Θεζαπξνχ (ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ θεξηψλ
πιηθψλ θαη ηεο νμπγφλσζεο ηνπ λεξνχ), φπσο έρεη ήδε παξαηεξεζεί απφ ην
ΗΝΑΛΔ Καβάιαο ζα πξέπεη λα γίλεη εγθαηάζηαζε ηερλεηψλ πθάισλ (ην
ΗΝΑΛΔ αζρνιείηαη κε ην ζέκα) γηα ηελ αχμεζε ησλ ηρζπναπνζεκάησλ, ηφζν
αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηνπ Γέιηα ηνπ Νέζηνπ φζν θαη ζηελ Πεξηνρή ηνπ
Παγγαίνπ φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν αιηεπηηθφο ζηφινο ηεο πεξηνρήο καο θαη
ν νπνίνο ζα σθειεζεί άκεζα απφ απηφ ην έξγν κε ηελ αχμεζε ησλ
ηρζπναπνζεκάησλ. Άιισζηε ε πφιε ηεο Καβάιαο δηαζέηεη κηα απφ ηηο
κεγαιχηεξεο ηρζπφζθαιεο ηεο ρψξαο θαη θηινμελεί έλαλ απφ ηνπο
κεγαιχηεξνπο αιηεπηηθνχο ζηφινπο ηνπ Αηγαίνπ.
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12) Καηαζθεπή ζηε Θάζν ηακηεπηήξσλ λεξνχ κε πνιιαπιή ρξεζηκφηεηα
(άξδεπζεο, χδξεπζεο, αλαςπρήο θαη θηινπεξηβαιινληηθή) ηδηαίηεξα κάιηζηα
ζην λνηηφηεξν ηκήκα ηνπ λεζηνχ πνπ έρεη ηηο κεγαιχηεξεο αλάγθεο θαη
ειιείςεηο ζε πδαηηθνχο πφξνπο.
13) Καηαζθεπή ζθαγείνπ ζηελ Θάζν (ε ηνπνζεζία ζέιεη δηεξεχλεζε, αλ θαη
κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ ηα Ληκελάξηα). Σν λεζί ηεο Θάζνπ έρεη αμηφινγε
θηελνηξνθία ε νπνία πιήηηεηαη νηθνλνκηθά (πςειφ κεηαθνξηθφ θφζηνο) απφ
ηελ έιιεηςε ελφο ζθαγείνπ κε Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο.
14) Καηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο Διεπζεξψλ γηα ηελ άξδεπζε ησλ δπλακηθψλ
θαιιηεξγεηψλ ηεο πεξηνρήο.
15) Οινθιήξσζε ηνπ θξάγκαηνο Μαξκαξά θαη ηνπ δηθηχνπ άξδεπζεο πνπ ην
ζπλνδεχεη ψζηε λα αμηνπνηεζεί πιήξσο έλα ηφζν ζεκαληηθφ έξγν.
16) Έξγα αγξνηηθνχ εμειεθηξηζκνχ ηνπηθνχ επηπέδνπ, κε πφξνπο απφ ην ΔΠΑ.
17) Να βξεζεί ηξφπνο αδεηνδφηεζεο ησλ κε αδεηνδνηεκέλσλ αθφκε έξγσλ λεξνχ
θαη

γεσηξήζεσλ ρσξίο πξφζηηκα

θαη πνηλέο εθφζνλ πιεξνχλ ηηο

πξνυπνζέζεηο.
18) Να αληηκεησπηζηνχλ νη πιεκκπξηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πθίζηαηαη ην
ιεθαλνπέδην ηνπ Νεπξνθνπίνπ ζηελ πεξηνρή ησλ θαηαβνζξψλ (Ορπξνχ) κε
ηελ θαηαζθεπή θαηάιιεισλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ.
Άλλα έπγα και δπάζειρ πος θα υθελήζοςν ηον ππυηογενή ηομέα.
1) Γεκηνπξγία απφ ηηο θαηά ηφπνπο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ελφο πιινγηθνχ
Λαραλφθεπνπ ζηηο έδξεο ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάινγν δήκν ζε έθηαζε
εληφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Απηή ε έθηαζε ζα δηακνξθσζεί κε ηηο
θαηάιιειεο ππνδνκέο (δηαρσξηζηηθνί θξάρηεο, αξδεπηηθφ δίθηπν, απνζήθεο
εξγαιείσλ, ρψξνπο μεθνχξαζεο θ.ιπ.) ζα ρσξηζηεί ζε κηθξά αγξνηεκάρηα (100200 m2 πεξίπνπ) θαη ζα παξαρσξεζεί αλά έηνο ζε εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο
(ζπληαμηνχρνπο, αλέξγνπο, πνιχηεθλνπο θ.α.) φπνπ ζα κπνξνχλ λα θαιιηεξγνχλ
ηα ιαραληθά ηνπο ππφ ηελ επίβιεςε Γεσπφλνπ. Έηζη ζα ζηεξηρζνχλ εκκέζσο
νηθνλνκηθά νη επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο αθνχ κε ηα ιαραληθά πνπ ζα
παξάγνπλ νη ίδηνη ηνπο ζα έρνπλ θέξδνο κέρξη θαη 150 επξψ ην κήλα.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα πάξεηε απφ ην παξάξηεκα καο ην
νπνίν έρεη ζπληάμεη νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ην ζέκα.
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2) Καηαζθεπή θάζεησλ αμφλσλ ηεο Δγλαηίαο νδνχ παξάιιεια κε ηελ νινθιήξσζε
ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ. Σέηνηα έξγα βνεζάλε ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο
κεηαθνξέο θαη εμαγσγέο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ καο.
3) Γεκηνπξγία δηθηχνπ ζεκείσλ ζπγθέληξσζεο θαη απνθνκηδήο θελψλ πιηθψλ
ζπζθεπαζίαο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ, θαηφπηλ ζα αθνινπζεί
ζπγθέληξσζε θαη θαηάιιειε δηαρείξηζε απηψλ. ηα ζεκεία πδξνιεςίαο ησλ
ςεθαζηηθψλ κεραλεκάησλ δελ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια δνρεία απνξξηκκάησλ
θαη ζπλήζσο βξίζθνληαη θνληά ζε ρψξνπο επηθαλεηαθψλ λεξψλ. Με ηε ζσζηή
δηαρείξηζε απηψλ πεηπραίλνπκε βειηίσζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Ήδε πηινηηθά θάπνηνη δήκνη αλά ηελ ρψξα πινπνηνχλ αλάινγα πξνγξάκκαηα κε
Δπξσπατθά θνλδχιηα θαη ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ηεηνηα θαη γηα ηελ
Πεξηθέξεηα καο.
4) Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο γηα ρξήζεηο γεο ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη ζχγρπζε κε ηνλ νξηζκφ ηεο ρξήζεο γεο θαη λα
δηαθπιαρζνχλ νη πςειήο παξαγσγηθφηεηαο αγξνηηθέο εθηάζεηο απφ ηελ
ππνβάζκηζε ηνπο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζε κε γεσξγηθέο ρξήζεηο.
5) χζηαζε εκπνξεπκαηηθνχ ζηαζκνχ γηα ηα εππαζή αγξνηηθά πξντφληα ζηνλ
Αεξνιηκέλα «Μέγαο Αιέμαλδξνο ηεο Υξπζνχπνιεο.
6) Δθαξκνγή ηεο νδεγίαο 60/2000 γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ηελ
δεκηνπξγία δηθηχνπ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ πδάηηλσλ
πφξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο. Παξάιιεια φκσο ζα πξέπεη ε Πεξηθέξεηα λα αζθήζεη
πηέζεηο

γηα

λα

δηεπθνιπλζεί

ε

δηαδηθαζία

αδεηνδφηεζεο

πθηζηάκελσλ

δηθαησκάησλ ρξήζεο λεξνχ ζχκθσλα κε ηελ εθδνζείζα ΚΤΑ. Άιισζηε γηα απηφ
ην ζέκα ην παξάξηεκα καο έρεη πξνβεί ζε 2 παξεκβάζεηο πξνο ην ΤΠΔΚΑ νη
νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ δηάζεζε ζαο.
7) Δπαλάιεςε θαη εληαηηθνπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη θάζε ρξφλν γηα
ηελ πξνζηαζία ηνπ Σπξθψλα ησλ Φηιίππσλ. Βαζηθφ πιαίζην απηψλ ησλ
δξάζεσλ είλαη ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ νξζήο Γεσξγηθήο πξαθηηθήο απφ ηνπο
Αγξφηεο ηεο πεξηνρήο θαη ε επίβιεςε ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο πεξηθέξεηαο.
Ήδε απφ φηη γλσξίδνπκε ε Π.Δ. Καβάιαο θαη ν Γήκνο Καβάιαο ηα πξνεγνχκελα
ρξφληα έρνπλ πξνβεί ζε αλάινγεο δξάζεηο απνηξνπήο ηεο θαχζεο ηεο θαιακηάο
ηνπ αξαβφζηηνπ απφ ηνπο αγξφηεο δηφηη απηή ε πξαθηηθή θαηαζηξέθεη ηα
νξγαληθά εδάθε ησλ Σελαγψλ Φηιιίππσλ, θαίγνληαο ην επηθαλεηαθφ ζηξψκα
εδάθνπο καδί κε ηηο θαιακηέο θαη ππνβαζκίδνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηνλ
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εδαθηθφ νξίδνληα πξνθαιψληαο πιεκκχξεο (ππνινγίδεηαη φηη ηα εδάθε απηά
έρνπλ ππνρσξήζεη θαηά 4 κέηξα). Όκσο απηέο νη δξάζεηο γηα λα είλαη
απνηειεζκαηηθέο ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη θάζε ρξφλν ζε ζπλεξγαζία
θαη κε άιιεο ππεξεζίεο (Ππξνζβεζηηθή, ΟΠΔΚΔΠΔ θ.α.). Παξάιιεια ε
Πεξηθέξεηα ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε έξγα δηάλνημεο θαη θαζαξηζκνχ ησλ
απνζηξαγγηζηηθψλ ηάθξσλ ησλ Σελαγψλ Φηιίππσλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα
πξνζερζνχλ θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο ζπλίδεζεο, νμείδσζεο θαη απηαλάθιεμεο
ηεο ηχξθεο πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ζηνλ ηπξθψλα. Να
αλαδεηεζνχλ κε ηελ εθπφλεζε κειεηψλ ιχζεηο θαη ζε απηά ηα πξνβιήκαηα.
Μφλν έηζη ζα δηαηεξεζεί παξαγσγηθφο ζην δηελεθέο ν κεγαιχηεξνο ζε βάζνο
ηπξθψλαο ησλ Βαιθαλίσλ.
8) Τινπνίεζε ησλ ψξηκσλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ πδαηνδεμακελέο θαη κηθξά
θξάγκαηα ψζηε λα θαιπθζνχλ νη ηνπηθέο αξδεπηηθέο αλάγθεο ησλ θαιιηεξγεηψλ
ελψ παξάιιεια απηέο νη ηερλεηέο ιίκλεο ζα απνηεινχλ θαη ρψξνπο αλαςπρήο
θαη θαηαθχγηα πνπιηψλ θαη δψσλ. Οη νηθείνη Γήκνη έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηηο
αληίζηνηρεο κειέηεο.
9) Αληηπιεκκπξηθά έξγα ζε νηθηζκνχο θαη Αγξνηηθέο πεξηνρέο. Σν δήηεκα απηφ έρεη
κεγάιν εχξνο θαη γηα απηφ ελδεηθηηθά θαη κφλν πξνηείλνπκε απηά ζηνπο
νηθηζκνχο Παλαγίαο θαη Πνηακηάο Θάζνπ.
10) πληήξεζε δαζηθψλ δξφκσλ θαη κνλνπαηηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο νξεηλνχο
νηθηζκνχο ηεο Γξάκαο, ζην φξνο Παγγαίν θαη ζηα φξε Λεθάλεο ζε ζπλεξγαζία κε
ηα θαηά ηφπνπο δαζαξρεία. Οη δξφκνη απηνί πέξαλ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ δαζηθνχ
πινχηνπ

ηεο

πεξηνρήο

εμππεξεηνχλ

θαη

άιινπο

ζθνπνχο

(νξεηβαηηθφ,

ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ θ.ι.π.) αιιά θαη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ιαηνκεία
θ.ι.π.).
11) Πξνψζεζε ππνζηεξηθηηθψλ δξάζεσλ θαη θαηαζθεπή ππνδνκψλ γηα ηελ
πξνψζεζε πξνγξακκάησλ αγξνηνηνπξηζκνχ ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα. Σέηνηα ζα
κπνξεί

λα

είλαη

ηα

έξγα

αλάπιαζεο,

έξγα

αλαςπρήο,

δηεπθφιπλζεο

επηζθεςηκφηεηαο πεξηνρψλ θπζηθνχ θάινπο (κνλνπάηηα, νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο),
έξγα νδνπνηίαο, δξάζεηο πξνψζεζεο θ.ι.π.
12) Αλάπιαζε παξαιηαθήο δψλεο ακκφγισζζαο Κεξακσηήο.
13) Δθπφλεζε θαη πινπνίεζε κειέηεο γηα ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ
θαιιηεξγεηψλ ζην ιεθαλνπέδην ηνπ Κ. Νεπξνθνπίνπ. θνπφο απηήο ηεο κειέηεο
ζα είλαη ε κεξηθή απεμάξηεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ηεο πεξηνρήο απφ ηελ
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θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο. Έηζη ζα πάςεη ην θαηλφκελν ηεο νηθνλνκηθήο
δπζπξαγίαο φιεο ηεο πεξηνρήο ζε ρξνληέο φπνπ ε ηηκή ηνπ πξντφληνο είλαη πνιχ
ρακειή.
14) χληαμε κειεηψλ βνζθνηθαλφηεηαο ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ ησλ Π.Δ. Γξάκαο θαη
Καβάιαο ψζηε λα κπνξέζεη λα πξνγξακκαηηζηεί κε ζσζηφηεξν ηξφπν ε
θηελνηξνθία θαη λα αδεηνδνηεζνχλ επθνιφηεξα νη ππάξρνπζεο θηελνηξνθηθέο
κνλάδεο.
15) ηα πιαίζηα δε θαη ηεο επηθείκελεο ςήθηζεο λένπ λνκνζρεδίνπ γηα ηελ
αδεηνδφηεζε ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ε πεξηθέξεηα καο ζα πξέπεη λα
ιάβεη φια ηα κέηξα γηα λα δηεπθνιχλεη απηή ηελ δηαδηθαζία ή νπνία παξνπζίαδε
πνιιά πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο κε ην ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην. Δπηπξφζζεηα
ζα πξέπεη ε Πεξηθέξεηα λα αλαδεηήζεη θαη ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία πνπ ζα
ρξεκαηνδνηήζνπλ φπνπ ρξεηάδεηαη ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Γηα ην ζέκα ηεο
αδεηνδφηεζεο ησλ πθηζηάκελσλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ην παξάξηεκα
καο είρε ζπγθαιέζεη ζχζθεςε κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο (θαη ηηο
ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο) θαη είρε ζπληάμεη αλαιπηηθά ηηο θνηλέο πξνηάζεηο
φισλ απηψλ ησλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ δηάζεζε ζαο.
16) Πξνζηαζία ηεο ηρζπνπαλίδαο ηνπ Νέζηνπ θαη φισλ ησλ επαίζζεησλ νηθνινγηθά
πεξηνρψλ ηνπ Δζληθνχ πάξθνπ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο.
17) Δπίιπζε ηεο δηακάρεο κεηαμχ ησλ παξάθηησλ αιηέσλ θαη ησλ αιηέσλ κέζεο
αιηείαο κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ησλ ηρζπναπνζεκάησλ θαη ηεο εμαζθάιηζεο
ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ αιηέσλ.
18) Λήςε κέηξσλ κε ηελ κνξθή απνδεκηψζεσλ γηα ηελ απψιεηα εηζνδήκαηνο ησλ
αιηέσλ εμαηηίαο: α) ησλ δεκηψλ πνπ πθίζηαληαη απφ ην επνρηαθφ θπηνπιαγθηφλ
πνπ εκθαλίδεηαη ζην Β. Αηγαίν, θαζψο θαη απφ ηα πξνζηαηεπφκελα ζαιάζζηα
είδε φπσο δειθίληα, θψθηεο, ρειψλεο θ.α. ηα νπνία πνιχ ζπρλά θαηαζηξέθνπλ
ηα αιηεπηηθά εξγαιεία θπξίσο ησλ παξάθηησλ αιηέσλ β) ηεο ζαξσηηθήο επέιαζεο
ησλ Κνξκνξάλσλ θαη άιισλ ηρζπνθάγσλ πηελψλ αιιά θαη άγξησλ δψσλ φπσο
νη Βίδξεο ζηηο ιηκλνζάιαζζεο ηεο πεξηνρήο κε απνηέιεζκα λα πιήηηνληαη νη εθεί
αιηείο.
19) Πξνζηαζία ηεο παξαγσγήο ησλ θηελνηξφθσλ καο απφ ηηο παξάλνκεο
Διιελνπνηήζεηο Ακλνεξηθίσλ θαη Βννεηδψλ απφ ηξίηεο ρψξεο.
20) Ζ ρψξα καο δελ είλαη απηάξθεο ζε καιαθφ ζηηάξη. Μηα θαιιηέξγεηα απνδνηηθή γηα
ηελ Π.Δ Γξάκαο έρεη εγθαηαιεηθηεί, ιφγσ ηεο ΚΑΠ θαη νη θαιιηεξγεηέο έρνπλ
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ζηξαθεί ζηελ επηδνηνχκελε θαιιηέξγεηα ζθιεξνχ ζηαξηνχ, φρη φκσο κε
ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Πξέπεη ε πεξηθέξεηα λα ζηξαθεί ελεξγά κε
δξάζεηο γηα ηελ επαλαθνξά ηεο ελ ιφγσ θαιιηέξγεηαο ή νπνία εμαζθαιίδεη
δηαηξνθηθή επάξθεηα ζηε ρψξα καο ζε απηνχο ηνπο δχζθνινπο θαηξνχο πνπ
δηαλχνπκε.
21) Ζ παηάηα θ. Νεπξνθνπίνπ, παξ’ φιν φηη είλαη πξντφλ Πξνζηαηεπκέλεο
Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (ΠΓΔ), δελ έρεη ηχρεη ηεο θαηάιιειεο δηαρείξηζεο. Γηα
παξάδεηγκα ζην Λεθαλνπέδην ηνπ Κ. Νεπξνθνπίνπ ή ζηελ Π.Δ. Γξάκαο δελ
ππάξρεη κηα κνλάδα κεηαπνίεζε ηεο παηάηαο, ε νπνία κπνξεί λα ιεηηνπξγεί
κφλν κε ηελ ηνπηθή παξαγσγή. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ νηλνπαξαγσγήο ζηελ
Γξάκα, παξ’ φηη έρεη αλαπηπρζεί, ην παξαγφκελν πξντφλ δελ έρεη βξεη λέεο
αγνξέο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη πξφβιεκα δηάζεζεο. Πξέπεη απφ ηελ
πεξηθέξεηα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θεληξηθή εμνπζία λα επηιπζνχλ θαη απηά ηα
δεηήκαηα.
22) Πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ αιιά θαη ησλ θαιιηεξγεηψλ καο απφ ηελ ρξήζε
παξαλφκσο εηζαρζέλησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ νπζηψλ απφ ηηο φκνξεο ρψξεο.
Οη νπζίεο απηέο ζπλήζσο δελ έρνπλ έγθξηζε ζηελ Δ.Δ. θαη ε αλίρλεπζε ηνπο ζα
επηθέξεη ηελ παχζε ησλ εμαγσγψλ καο θαη νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή, πέξαλ ηεο
επηθηλδπλφηεηαο γηα ηνπο αγξφηεο θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ Πεξηθέξεηα ζα
πξέπεη λα εληείλεη ηνπο ειέγρνπο θαηά ηελ δηαθίλεζε θαη ρξήζεο ηνπο ψζηε λα
πεξηνξίζεη ζεκαληηθά απηήλ ηελ απμαλφκελε πξαθηηθή. Απηή ε πξαθηηθή έρεη
επηζεκαλζεί πξνο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο κε έγγξαθν καο ζην νπνίν ηνλίδνπκε
θαη ηελ απψιεηα θνξνινγηθψλ εζφδσλ γηα ηελ ρψξα καο.
23) Να ιπζεί ην πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπξνθξάγκαηνο ηεο πκβνιήο πνπ
ξπζκίδεη ηε ξνή ηνπ λεξνχ ζηνλ Αγγίηε θαηά ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν θαη θαλνλίδεη
ηηο αξδεχζηκεο πνζφηεηεο λεξνχ κεηαμχ ηνπ Ν. εξξψλ – Γξάκαο πνπ αλήθνπλ
ζε δηαθνξεηηθέο πεξηθέξεηεο.
Γπάζειρ ζηιρ οποίερ μποπεί να βοηθήζει ηο ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζςμβάλλονηαρ έηζι ζηοςρ
ζηόσοςρ ηος Δπισειπηζιακού ππογπάμμαηορ
ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ην
παξάξηεκα καο κπνξεί λα ζπκβάιεη ηφζν κε δξάζεηο ελεκέξσζεο – εθπαίδεπζεο φζν
θαη κε ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ ζεζκηθφ ξφιν πνπ έρεη. Έηζη πξνηείλνπκε ηηο παξαθάησ
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εκεξίδεο – εθδειψζεηο νη νπνίεο είηε ζα γίλνπλ απφ ην παξάξηεκα καο είηε κπνξνχλ λα
γίλνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ:
1) Γηνξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο γεσηερληθνχο ππαιιήινπο ηεο
Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΚΓΓ.
2) Δπεηδή πηζηεχνπκε ζην ζεζκφ ησλ δεκνπξαηεξίσλ πξνηείλνπκε ζηελ Πεξηθέξεηα
ηελ δηνξγάλσζε εκεξίδσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ δεκνπξαηεξίσλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηνλίδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζα έρνπλ απηά γηα ηνπο
αγξφηεο.
3) Δλεκεξσηηθή εκεξίδα πνπ ήδε πξνηίζεηαη λα δηνξγαλψζεη ην παξάξηεκα καο ζηηο
ακέζσο επφκελεο κέξεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ
θαιιηεξγεηψλ θαη ηεο βηνκάδαο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο δίλνληαο έκθαζε ζηελ
θαιιηέξγεηα ηεο Αγξηαγθηλάξαο. ηνλ επφκελν κήλα ήδε έρνπκε πξνγξακκαηίζεη
ελεκεξσηηθή εθδήισζε θαη γηα λέεο ππνζρφκελεο θαιιηέξγεηεο (Ηππνθαέο, Ρνδηά
θ.ι.π.)

ζηα

πιαίζηα

αλαδηάξζξσζεο

ησλ

ηεο

πνζνχκελεο

θαιιηεξγεηψλ.

θαη

Σέηνηεο

πξνηεηλφκελεο
εθδειψζεηο

θαη

απφ

κπνξνχκε

λα

εκάο
ηηο

επαλαιάβνπκε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ. φπνπ ζα θξηζεί απφ απηήλ
φηη είλαη αλαγθαίν.
4) Δλεκεξσηηθέο εθδειψζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά
ηφπνπο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Π.Δ. θαη ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ Κέληξνπ Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Καβάιαο. Σν
αληηθείκελν ηνπο ζα αθνξά ηελ ελεκέξσζε ησλ παξαγσγψλ γηα ηα θπηνπγεηνλνκηθά
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ήδε (π.ρ. Metcalfa pruinosa, Synchytrium
endobioticum, Euzophera biggela θ.ι.π.) ή απεηινχλ ηηο θαιιηέξγεηεο ηεο
πεξηθέξεηαο καο (Diabrotica virgifera θ.α.). Ζ ελεκέξσζε ζα πεξηιακβάλεη ηα κέηξα
πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ηφζν απφ ηελ Πεξηθέξεηα φζν θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
παξαγσγνχο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπο.
5) Αλάινγεο ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο πξέπεη λα γίλνπλ θαη γηα ηνπο θηελνηξφθνπο
καο. Πφζν κάιινλ πνπ πνιιέο απφ ηηο δσνλφζνπο απεηινχλ άκεζα θαη ηελ
αλζξψπηλε πγεία πέξαλ ησλ νηθνλνκηθψλ απσιεηψλ απφ ηελ απψιεηα ηνπ δσηθνχ
θεθαιαίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ήδε έρνπκε θάλεη επαθέο κε ην Κηεληαηξηθφ
Δξγαζηήξην Καβάιαο γηα ηελ δηνξγάλσζε εκεξίδαο θπξίσο γηα ζπλαδέιθνπο
Γεσηερληθνχο αιιά θαη θηελνηξφθνπο γηα ηνλ πςπεηό Q.
6) ηα πιαίζηα ησλ επεηεηαθψλ ενξηψλ (παγθφζκηα εκέξα Γαζψλ, Πεξηβάιινληνο,
Νεξνχ θ.ι.π.) ζθνπεχνπκε λα δηνξγαλψζνπκε ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο γηα ηελ
21

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζε ζπλεξγαζία είηε κε ηελ πεξηθέξεηα είηε κε άιινπο
θνξείο, ζηα ζέκαηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο νηθνλνκίαο
λεξνχ θ.α..
7) Θα πξέπεη λα γίλνπλ παξεκβάζεηο απφ ηελ Πεξηθέξεηα- φπνπ απαηηνχληαη - γηα ηελ
νξζνινγηθφηεξε εθαξκνγή φισλ ησλ πξνγξακκάησλ, (ζρεδίσλ βειηίσζεο,
εγθαηάζηαζεο λέσλ γεσξγψλ, πξνγξακκάησλ κεηαπνίεζεο, θ.ιπ…) Καηά θαηξνχο
θαη αλάινγα κε ηηο ηξέρνπζεο πξνθεξχμεηο απφ ην παξάξηεκα καο πξνρσξήζακε
ζε παξεκβάζεηο πξνο ην ΤΠΑΑΣ γηα ηελ νκαιφηεξε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ
πξνγξακκάησλ. Δπηπξφζζεηα φκσο έρνπκε θάλεη ελεκέξσζε Γεσηερληθψλ γηα ηελ
πιεξσκή ηεο 2εο θαη 3εο δφζεο ησλ ππνςεθίσλ Νέσλ Αγξνηψλ. Ζ ελεκέξσζε απηή
ησλ γεσηερληθψλ έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Αλ. Μαθεδνλίαο – Θξάθεο
θαη ηηο θαηά ηφπνπο ΓΑΟΚ ησλ Π.Δ.. Γξάκαο Καβάιαο. ην κέιινλ επηζπκνχκε λα
πξαγκαηνπνηήζνπκε θαη άιιεο αλάινγεο εθδειψζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο.
8) Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ γηα δηάθνξα ηνκεαθά πξντφληα θαη άιια ζέκαηα ζηα
πξφηππα ηεο εκεξίδαο γηα ηα πξντφληα ησλ ιηκλνζαιαζζψλ πνπ θάλακε ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ.
9) Δλεκέξσζε ησλ παξαγσγψλ ζε επίπεδν δήκσλ γηα ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ θαη γηα ηηο λέεο θαιιηέξγεηεο ζηα πιαίζηα ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ
θαιιηεξγεηψλ.
10) Σν παξάξηεκα καο παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηελ ΚΑΠ θαη πξνηίζεηαη αλ ην ζέιεη
θαη ε Πεξηθέξεηα λα επαλέιζεη ελεκεξψλνληαο ηνπο αγξφηεο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο
Γεσηερληθνχο γηα ηηο αιιαγέο ζηελ ΚΑΠ κε ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο απφ κηα
ηνπιάρηζηνλ γηα θάζε λνκφ.
11) Δλεκεξσηηθή εκεξίδα γηα ηνπο αγξφηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΛΓΑ Καβάιαο γηα ην
λέν αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ην νπνίν
ζεζκνζεηήζεθε κέζα ζην 2010. πκβάιινληαο έηζη ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ
έζησ θαη αλ δηαθσλήζακε θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ, δηαθσλία φκσο
πνπ δελ ζα πξνθαιέζεη ην ηνξπηιηζκφ απφ κέξνπο καο θάζε θξαηηθήο
πξνζπάζεηαο. Άιισζηε κηιψληαο γεληθφηεξα ζέινπκε λα ηνλίζνπκε φηη ε κε
εθαξκνγή ελφο λφκνπ ή ε πιεκκειήο εθαξκνγή ηνπ κπνξεί λα θέξεη πεξηζζφηεξα
δεηλά ζηνπο αγξφηεο.
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Άλλερ δπάζειρ ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ
Άιιεο δξάζεηο, ελέξγεηεο θαη έξγα πνπ ζα σθειήζνπλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο
νηθνλνκίαο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο είλαη:
Α) Ζ αλάπηπμε ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ζε ηνπηθφ επίπεδν σο εξγαιείνπ
θαηάθηεζεο λέαο γλψζεο πνπ κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ
πξφνδν ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα. Λφγσ ηεο ηνπηθήο αλνκνηνκνξθίαο ηνπ Διιαδηθνχ
ρψξνπ είλαη απαξαίηεηε ε ηνπηθή έξεπλα γηα λα είλαη θαη απνηειεζκαηηθή. Έηζη ε
Πεξηθέξεηα ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη ζπλεξγαζίεο κε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηνπ ΤΠΑΑΣ
ηφζν ηεο πεξηνρήο καο (ΗΝΑΛΔ Καβάιαο) φζν θαη κε Παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο
πεξηνρήο καο ή θαη ηεο ππφινηπεο ρψξαο (Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Α.Π.Θ.)
Β) Ζ πεξηνρή καο δηαζέηεη πινχζην γελεηηθφ πιηθφ θπηψλ θαη δψσλ, απηφρζνλσλ
πνηθηιηψλ θαη θπιψλ πνπ είλαη άξηζηα πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο.
πλεπψο είλαη απαξαίηεηε πξσηίζησο ε θαηαγξαθή γηα λα πξνρσξήζνπκε κεηέπεηηα
ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ γελεηηθψλ πφξσλ ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο
θαη Θξάθεο.
Γ) Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ επηθνηλσλίαο κε ηελ εθαξκνγή ησλ
λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηνλ εμ’ απνζηάζεσο ζπληνληζκφ ησλ γεσηερληθψλ ππεξεζηψλ
ηεο Πεξηθέξεηαο αιιά θαη γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο.
Γ) Αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ
γεσεπηζηεκψλ κε ηελ ηερλνινγία G.I.S.. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ
δξάζεσλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί απνηεινχλ ν ιεγφκελνο εδαθνινγηθφο ράξηεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. πνπ αλαθεξζήθακε εθηελψο παξαπάλσ θαη ην νινθιεξσκέλν
ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ (ΟΓΔ) ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ. ην θιάδν ηεο πξφιεςεο θαη
ηεο θαηαγξαθήο δεκηψλ απφ θπζηθά θαηλφκελα (π.ρ. πιεκκχξεο θ.α.) θαη αζζέλεηεο
(πεξνλφζπνξνο θ.α.) κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ αλάινγα ζπζηήκαηα πξνο φθεινο
πάληα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα
Δ) Ζ επηηξνπή πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο καο ζα κπνξνχζε λα
θαζηεξψζεηο εηεζίσο επαθέο κε ζρνιεία α΄ βάζκηαο θαη β΄ βάζκηαο εθπαίδεπζεο κέζσ
ηεο θαζηέξσζεο δηαγσληζκνχ ζηα πιαίζηα ζρεηηθψλ καζεκάησλ (πεξηβαιινληηθή
εθπαίδεπζε, γεσξγηθή ηερλνινγία θ.α.) φπνπ ζα βξαβεχνληαη νη θαιχηεξεο εξγαζίεο
πξνάγνληαο έηζη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή καο απφ ηελ παηδηθή ειηθία.
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Σ) Απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Πξσηνγελνχο θαη ηνπ εμαξηψκελνπ απφ
απηφλ Γεπηεξνγελνχο ηνκέα είλαη ε ελίζρπζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη γεληθφηεξα ηνπ
ζπλεηαηξηζηηθνχ θηλήκαηνο. Όινη καο θαη ηδηαίηεξα ν αγξνηηθφο θφζκνο βίσζε ηηο
επηπηψζεηο απφ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ πλεηαηξηζηηθνχ Κηλήκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα
πξέπεη λα επαλαζπζηαζεί ζε λέεο βάζεηο αμηνπνηψληαο θαη ην λένςεθηζζέλ λνκνζεηηθφ
πιαίζην κε ηελ βνήζεηα φκσο θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο κέζσ ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ απηή δηαζέηεη.
Ε) Αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηεο Π.Δ. Γξάκαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ
αγξνηνπξηζκφ, αθνχ πξψηα κειεηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο θαη γίλνπλ νη θαηάιιειεο
επαθέο. Θα κπνξνχζαλ ηα δάζε θαη νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί, ε πινχζηα ρισξίδα θαη
παλίδα ηεο πεξηνρήο λα πξνζειθχζνπλ επηζηήκνλεο γηα κειέηε θαη έξεπλα
(επηζηεκνληθφ ηνπξηζκφ).

ήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ άιινηε έρεη θαλεί φηη ε Διιάδα κφλν κέζσ ηνπ
γεσξγηθνχ ηνκέα (θαη ηνπ ηνπξηζκνχ), κπνξεί λα νξζνπνδήζεη.
Οη Γεσξγηθέο Δθαξκνγέο έρνπλ πξνζθέξεη ηφζν ζηνλ Έιιελα Αγξφηε, φζν θαη
ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία. ήκεξα πξέπεη ίζσο λα μαλαδνχκε ηί κπνξεί λα γίλεη κε ηελ
ελεκέξσζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ γηα ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο, ηνλ πεηξακαηηζκφ κε
λέεο θαιιηέξγεηεο θαη ην λέν γελεηηθφ πιηθφ.
Ζ εμεηδηθεπκέλε γλψζε πνπ παξέρνπλ νη γεσηερληθέο ζρνιέο, κπνξνχζε λα
πξνζθέξεη ζηνλ αγξφηε θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ εζληθή νηθνλνκία.
Όκσο ε γεσξγία ζήκεξα δελ κπνξεί λα έρεη κέιινλ, ρσξίο ηελ θάζεηε
αμηνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ: Παξαγσγή – Σππνπνίεζε – Μεηαπνίεζε –
Γηαθίλεζε, κέζσ ησλ πλεηαηξηζκψλ.
Δλ θαηαθιείδη ινηπφλ θαη θιείλνληαο ηηο πξνηάζεηο καο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ην παξάξηεκα καο ζεσξεί φηη
θάζε επηηπρήο ζπιινγηθή πξνζπάζεηα πξνφδνπ ηεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο καο ζα
πξέπεη λα θηλείηαη ζε έλα πιαίζην πνπ θαζνξίδεηαη απφ πέληε ππιψλεο, ηα ιεγφκελα
Πέληε Έςηινλ. Οι πςλώνερ αςηοί είναι: Δνημέπυζη, Δνθάππςνζη, Δκπαίδεςζη,
Δνίζσςζη και Έλεγσορ. πγθεθξηκέλα ηο Επισειπηζιακό ππόγπαμμα ηηρ Πεπιθέπειαρ
Α.Μ.Θ. μέζα από ηιρ διαδικαζίερ - Ενημέπωζηρ, ζςνεσιζόμενηρ Εκπαίδεςζηρπαπακολούθηζηρ, Ενθάππςνζηρ για μάθηζη ζςμμεηοσή και δπάζη, Ενίζσςζηρ για
επενδςηικούρ κςπίωρ ζκοπούρ και ηέλορ Ελέγσος ζε όλα ηα επίπεδα για ηην
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αποηελεζμαηικόηεπη εθαπμογή όλων ηων ανωηέπω - θα επιηεςσθεί ο πολςπόθηηορ
ζκοπόρ ηηρ επιηςσίαρ ηος Επισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ ηηρ Πεπιθέπειαρ Α.Μ.Θ..

Κιείλνληαο ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα ηελ βνήζεηα θαη ηηο
πξνηάζεηο ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο:
Ακπειίδε Θεφδσξν Γεσπφλν, πληνληζηή
Αιεμαλδξίδνπ σηεξία Γεσπφλν
Ησάλλα αξίγθνιε Γεσπφλν
Ησαλλίδε Διεπζέξην Γεσπφλν
Πεηξά Αλαγλψζηε Γεσιφγν
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