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Θέμα: «Απάληεζε ζε έγγξαθν ζαο»
τετ.: Τπ. Αξηζ. Πξση. 3084/2-9-2013 έγγξαθν ζαο.
ε απάληεζε ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ θαη ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο ηνπ αηηήκαηνο ζαο,
ε Γ.Δ. ηνπ Παξαξηήκαηνο καο κε πξνιαβαίλνληαο λα εηνηκάζεη θάηη ζρεηηθό, απνθάζηζε
λα ζαο απνζηείιεη ζρεηηθό ππόκλεκα κε Γεσηερληθά ζέκαηα πνπ είρε ππνβάιεη ζηνλ
Τπνπξγό Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θ. Αζ. Σζαπηάξε κε αθνξκή ηελ πεξζηλή
ηνπ επίζθεςε ζηελ Γξάκα. Πξόθεηηαη γηα κηα νινθιεξσκέλε εξγαζία κε πνιιά
επεμεγεκαηηθά θείκελα (δείηε ζπλεκκέλα) ηα νπνία κπνξείηε λα αμηνινγήζεηε θαη λα ηα
ζπκπεξηιάβεηε ή όρη ζην ππόκλεκα πνπ ζέιεηε λα ζπληάμεηε.
Δπηπξόζζεηα όκσο θαη ιόγσ ησλ εμειίμεσλ πνπ κεζνιάβεζαλ από ηόηε πηζηεύνπκε
όηη ζην ππόκλεκα πξέπεη λα ζηγνύλ θαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ:
- Σν ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ηηο δπζκελείο εμειίμεηο ζηα επαγγεικαηηθά καο δηθαηώκαηα
(Οηθνλνκηθά ΓΔΩΣ.Δ.Δ., Κνύξεκα PSI, θαηάξγεζε αδεηώλ άζθεζεο επαγγέικαηνο,
ππεύζπλνη επηζηήκνλεο ζηα γεσξγηθά θάξκαθα θ.α.). Σνλίδνληαο ηηο δπζκελείο
ζπλέπεηεο πνπ ζα έρνπλ νη ξπζκίζεηο απηέο ζηελ Αγξνηηθή Οηθνλνκία θαη ηηο
εμαγσγέο καο αιιά θαη ηηο βιάβεο πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ζηελ πγεία ηνπ
θαηαλαισηή θαη ζην πεξηβάιινλ.
- Σνλ Αδξηαηηθό Αγσγό TAP (Trans Adriatic Pipeline). Πξόθεηηαη γηα έλα αλαπηπμηαθό
έξγν ην νπνίν όκσο γηα λα επηηειέζεη ηνλ αλαπηπμηαθό ηνπ ξόιν ζα πξέπεη ην αέξην
πνπ κεηαθέξεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη από ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ζε ζπκθέξνπζεο
ηηκέο γηα λα βνεζήζεη πξαγκαηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπο καδί κε άιια αληηζηαζκηζηηθά
νθέιε. Απηό ζα επηηεπρζεί κε ηελ εγθαηάζηαζε νηθηαθώλ δηθηύσλ θαηαλάισζεο ηνπ
αεξίνπ ζηηο επαξρηαθέο πόιεηο πιεζίνλ ηνπ αγσγνύ θαη κε ηελ δεκηνπξγία κνλάδσλ
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκνθεπίσλ ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θαη ζεξκόηεηαο θαη όρη κε ηελ δηέιεπζε ηνπ αεξίνπ κόλν σο transit από

ηελ ρώξα καο. Δπηπξόζζεηα ζα πξέπεη λα πξνζερζεί ην ζέκα ηεο ράξαμεο ηνπ
αγσγνύ ώζηε λα κελ θαηαζηξέθεη πςειήο παξαγσγηθόηεηαο αγξνηηθή γε. Αγξνηηθή
γε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ πνπ βαζίδνληαη
απνθιεηζηηθά ζε απηήλ γηα λα αληαπεμέιζνπλ ελάληηα ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε.
Ηδηαίηεξα κάιηζηα πξέπεη λα πξνζερζεί ε δηέιεπζε ηνπ αγσγνύ κέζα από ηα
ηπξθώδε εδάθε ζηελ πεδηάδα ησλ Φηιίππσλ θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ εγθπκνλεί κηα
δηέιεπζε ηνπ αγσγνύ από απηά.
Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.
Παξαθάησ αθνινπζεί ην ππόκλεκα καο πξνο ην Τπνπξγό Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ.
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Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ,
κε ηελ επθαηξία ηεο επίζθεςεο ζαο ζηελ γελέηεηξα ζαο ηε Γξάκα, ζα ζέιακε λα ζαο
ζέζνπκε επηγξακκαηηθά ππόςε ζαο ηα θπξηόηεξα πξνβιήκαηα πνπ βηώλεη ν αγξνηηθόο
ηνκέαο ηεο πεξηνρήο καο γεληθόηεξα θαη εηδηθόηεξα, θνηλσλνί ησλ νπνίσλ γηλόκαζηε όινη νη
Γεσηερληθνί ηνπ παξαξηήκαηνο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαζεκεξηλά. Δπηπξόζζεηα ζαο
ζέηνπκε θαη νξηζκέλα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ καο ε ζεηηθή επίιπζε ησλ νπνίσλ ζα
επηθέξεη ηα κέγηζηα νθέιε ζηνλ αγξνηηθό θιάδν αιιά θαη ζηελ θνηλσλία γεληθόηεξα.
Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην σο επηζηεκνληθόο θνξέαο, επίζεκα ζεζκνζεηεκέλνο
από ηελ Πνιηηεία ζύκβνπινο ηεο ζε Αγξνηηθά ζέκαηα ζαο ζέηεη ππόςε ηα παξαθάησ
ζέκαηα θαη πεξηκέλεη ηελ ζπκβνιή ζαο ζηελ επίιπζε ηνπο:
Γενικότερα προβλήματα τοσ Αγροτικού τώροσ - Γεωτετνικών:
1) Όινο ν αγξνηηθόο θόζκνο αλακέλεη λα πξνρσξήζνπλ ηα ιεγόκελα «ρέδηα
Βειηίσζεο» ηα νπνία θαίλνληαη λα έρνπλ βαιηώζεη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ θαθέισλ.
Λύζε ζε απηό ην πξόβιεκα κπνξεί λα δώζεη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ έκπεηξσλ
Γεσηερληθώλ ππαιιήισλ ηνπ ΤΠΑΑΣ, ησλ επνπηεπόκελσλ από απηό Τπεξεζηώλ ηνπ
θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ πνπ ζην παξειζόλ έρνπλ
αζρνιεζεί κε απηά ηα αληηθείκελα.
2) Με ηελ πεξηθνπή όκσο ηνπ δηθαηώκαηνο ησλ εκεξώλ εθηόο έδξαο εξγαζίαο ησλ
Γεσηερληθώλ ζηηο 60 εκέξεο γηα θάζε ππάιιειν (από ηηο 120) δεκηνπξγείηαη κεγάιν
πξόβιεκα ζην έξγν όισλ ησλ Γεσηερληθώλ Τπεξεζηώλ), αθνύ νη ζπλάδειθνη δελ
κπνξνύλ πιένλ λα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο πνπ είλαη δίπια ζην Έιιελα Αγξόηε.
Πξέπεη αθόκαλα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ εμίζσζε ησλ νδνηπνξηθώλ ησλ Γεσηερληθώλ
Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ κε απηά ησλ ζπλαδέξθσλ πνπ ππεξεηνύλ ζηα Ννκηθά

Πξόζσπα (όπσο ΔΛΓΑ, ΟΠΔΚΔΠΔ θ.α.) γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία όισλ ησλ
Γεσηερληθώλ Τπεξεζηώλ.
3) Γηόξζσζε ησλ πξνηεηλόκελσλ ζρεδίσλ πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ ησλ πεξηθεξεηώλ
έηζη ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηώλ,
ρσξίο λα αθαηξνύληαη θαη λα παξαγθσλίδνληαη ζεκαληηθά Γεσηερληθά αληηθείκελα,
όπσο απηά ησλ Δγγείσλ Βειηηώζεσλ.
4) Παξάλνκεο θαη παξάηππεο εηζαγσγέο Φπηνθαξκάθσλ θαη Ληπαζκάησλ από όκνξεο
ρώξεο (Αιβαλία, Βνπιγαξία, Σνπξθία, θόπηα). Ζ Γξάκα είλαη κηα παξακεζόξηα
πεξηνρή θαη είλαη άκεζα εθηεζεηκέλε ζηα θπθιώκαηα δηαθίλεζεο ηέηνησλ νπζηώλ.
Πξόθεηηαη γηα έλα ζέκα πνπ έρεη αλαδεηρζεί πνιιάθηο θαη από ην παξάξηεκα καο.
Όπσο γλσξίδεηαη αθνξά ηελ εηζαγσγή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ νπζηώλ ακθηβόινπ
πεξηεθηηθόηεηαο θαη πνηόηεηαο δηαθηλδπλεύνληαο έηζη ηε Γεκόζηα Τγεία ηηο Διιεληθέο
Δμαγσγέο Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ θαη ηελ ίδηα ηελ Αγξνηηθή Παξαγσγή. Πξόθεηηαη
ζπγθεθξηκέλα είηε γηα απαγνξεπκέλεο Γξαζηηθέο Οπζίεο ζηελ Δ.Δ. είηε γηα
εγθεθξηκέλεο κελ, κε νδεγίεο ρξήζεσο όκσο άρξεζηεο αθνύ δελ είλαη ζηελ Διιεληθή
γιώζζα θαη αληηβαίλνπλ ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Πέξαλ απηνύ όκσο ην θξάηνο
ράλεη θαη πνιύηηκα θνξνινγηθά έζνδα Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ηειεπηαία παξαδείγκαηα
κε ηηο δεκηέο πνπ είρακε ζηελ Υαιάζηξα Θεζζαινλίθεο. Ζ εθαξκνγή ηεο
ζπληαγνγξάθεζεο ησλ Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ Πξντόλησλ ζα επηιύζεη ζε κεγάιν βαζκό
ην πξόβιεκα.
5) Πηζηή εθαξκνγή όζσλ νξίδνπλ ηα Π.Γ. 344/200 θαη 258/2000 γηα ηα επαγγεικαηηθά
δηθαηώκαηα ησλ Γεσηερληθώλ ζηνλ ηδησηηθό θαη ζηνλ δεκόζην ηνκέα. Όπσο γηα
παξάδεηγκα ε έγθξηζε νξηζκέλσλ θαηεγνξηώλ κειεηώλ (από ηηο ζρεηηθέο δεκόζηεο
ππεξεζίεο) κε βαζηθό θξηηήξην ηελ ππνγξαθή Γεσηερληθνύ ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ
Π.Γ.. Έηζη κόλν ζα απνθηήζνπλ ηελ απαξαίηεηε πνηόηεηα θαη εθαξκνζηηθόηεηα νη
ζρεηηθέο κειέηεο αθνύ ζα έρνπλ εθπνλεζεί από θαηάιιεινπο επηζηήκνλεο.
6) Δπηζηξνθή ησλ Γεσηερληθώλ ππεξεζηώλ ησλ Πεξηθεξεηώλ ζην ΤΠΑΑΣ. Γηάξζξσζε
ηνπ Τπνπξγείνπ ζε κηα δηεύζπλζε αλά πεξηθεξεηαθή ελόηεηα, όισλ ησλ δνκώλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνλ αγξνηηθό ρώξν γηα λα ππάξρεη έηζη θαιύηεξνο ζπληνληζκόο θαη
εμνηθνλόκεζε πόξσλ.
7) Μεγάιν πξόβιεκα είλαη ε ππνζηειέρσζε όισλ ησλ δεκόζησλ γεσηερληθώλ
ππεξεζηώλ, ππνβαζκίδνληαο έηζη ζεκαληηθά ηελ απνδνηηθόηεηα θαη ην έξγν ηνπο.
8) Θεζκνζέηεζε από ην ΤΠΑΑΣ κεηξώνπ Πξαγκαηνγλσκόλσλ – Δθηηκεηώλ ην νπνίν ζα
πινπνηεζεί θαη ζα επηηεξείηαη από ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. Σν κεηξών απηό ζα ρξεζηκνπνηείηαη
κόλν ζε πεξηπηώζεηο δηθαζηηθώλ δηελέμεσλ θαη όρη ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ ΔΛΓΑ.

9) Ζ εθαξκνγή ηεο ΚΑΠ θαη ε απνζύλδεζε ηεο ελίζρπζεο από ηελ παξαγσγή παξέιπζε
θαη απνδηνξγάλσζε ηνλ παξαγσγηθό ηζηό ηεο αγξνηηθήο καο νηθνλνκίαο. Γηα απηό ην
ιόγν ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ ζηελ
απνηειεζκαηηθή αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηώλ.
10) ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ
θιείζεη ή έρνπλ πεξηνξίζεη δξακαηηθά ηελ δξαζηεξηόηεηα ηνπο πνιιέο αγξνηηθέο
βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο θπξίσο ζπλεηαηξηζηηθήο δηαρείξηζεο. Απηέο νη κνλάδεο ηα
ηειεπηαία ρξόληα επεμεξγάδνληαλ αγξνηηθά, νξπθηά θαη δαζηθά πξντόληα ηεο πεξηνρήο
καο πξνζδίδνληαο ηνπο πςειή πξνζηηζέκελε αμία. Γηα απηό ην ιόγν ζα πξέπεη λα
εθπνλεζεί από ην Τπνπξγείν κειέηε ζθνπηκόηεηαο γηα ηελ αλαγθαηόηεηα δεκηνπξγίαο
λέσλ γεσξγηθώλ βηνκεραληώλ ζηελ Αλ. Μαθεδνλία θαη Θξάθε, ζηα πιαίζηα θαη ηεο
πνζνύκελεο αλαδηάξζξσζεο ησλ θαιιηεξγεηώλ ώζηε λα σθειεζνύλ ηόζν νη
παξαγσγνί όζν θαη επξύηεξα ε ηνπηθή νηθνλνκία (δεπηεξνγελήο θαη ηξηηνγελήο ηνκέαο
ηεο νηθνλνκίαο), ππνδεηθλύνληαο παξάιιεια θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία
πινπνίεζεο απηώλ ησλ επελδύζεσλ.
11) Θεζκνζέηεζε ηνπ ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ γηα ρξήζεηο γεο ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο
Δλόηεηαο έηζη ώζηε λα κελ ππάξρεη ζύγρπζε κε ηνλ θαζνξηζκό ηεο ρξήζεο γεο θαη λα
δηαθπιαρζνύλ νη πςειήο παξαγσγηθόηεηαο αγξνηηθέο εθηάζεηο από ηελ ππνβάζκηζε
ηνπο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζε κε γεσξγηθέο ρξήζεηο.
12) Δπηθαηξνπνίεζε, επέθηαζε ζε λέεο πεξηνρέο θαη πύθλσζε ησλ ππαξρόλησλ
αλαιύζεσλ ηνπ Δδαθνινγηθνύ ράξηε ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ. Πξόθεηηαη γηα έλα έξγν
πνπ εθπνλήζεθε από ηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ θαη ην ηκήκα Γεσπνλίαο ηνπ Α.Π.Θ. κε
Δπξσπατθά θνλδύιηα θαη πεξηιακβάλεη θαη ηνλ λνκό Γξάκαο. Ζ ρξήζε ηνπ έρεη
πνιιαπιά νθέιε θπξίσο γηα ηνπο αγξόηεο ηεο Πεξηθέξεηαο καο δηόηη κεηώλεη ζεκαληηθά
ην θόζηνο παξαγσγήο επηθέξνληαο κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ ιηπαζκάησλ αθνύ ην
ινγηζκηθό πνπ ηνλ ζπλνδεύεη παξέρεη θαη ζπκβνπιεπηηθή ιίπαλζε. Σν παξάξηεκα καο
έρεη πξσηνζηαηήζεη ηόζν ζηελ δεκηνπξγία ηνπ όζν θαη ζηε δηάδνζε θαη ρξήζε ηνπ ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα καο. πλεπώο επηζπκεί θαη ζέιεη λα πξνζθέξεη ηηο
ππεξεζίεο ηνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ επηηπρία ηνπ έξγνπ.
13) Ζ αλάπηπμε ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ζε ηνπηθό επίπεδν σο εξγαιείνπ θαηάθηεζεο
λέαο γλώζεο πνπ κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ πξόνδν ηνπ
πξσηνγελνύο ηνκέα. Λόγσ ηεο ηνπηθήο αλνκνηνκνξθίαο ηνπ Διιαδηθνύ ρώξνπ είλαη
απαξαίηεηε ε ηνπηθή έξεπλα γηα λα είλαη θαη απνηειεζκαηηθή. Έηζη ζα πξέπεη λα
αλαπηπρζνύλ ζπλεξγαζίεο κε εξεπλεηηθά ηδξύκαηα ηνπ ΤΠΑΑΣ ηόζν ηεο πεξηνρήο καο
(π.ρ. ΗΝΑΛΔ Καβάιαο) όζν θαη κε Παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ή

θαη ηεο ππόινηπεο ρώξαο (Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Α.Π.Θ.) κε ηνπο
παξαγσγηθνύο θνξείο ηεο θάζε πεξηνρήο.
Προβλήματα ποσ αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας:

1.

Εεηάκε ηελ ππνζηήξημε ζαο ζην έξγν πνπ έρνπκε αλαιάβεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
δήκν Καβάιαο θαη ηελ Πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ. (κε ηελ ππνζηήξημε θαη άιισλ θνξέσλ θαη
ππεξεζηώλ) γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαύζεο ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ θαιιηεξγεηώλ
ζηα Σελάγε Φηιίππσλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο.
Όπσο γλσξίδεηαη πξόθεηηαη γηα κηα παξαγσγηθή θαη νηθνινγηθά επαίζζεηε
θαιιηεξγνύκελε πεξηνρή κε νξγαληθά εδάθε πνπ εθηείλεηαη ζηηο Π.Δ. Γξάκαο θαη
Καβάιαο. Ζ θαύζε ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ θαιιηεξγεηώλ δεκηνπξγεί πνιιαπιά
πξνβιήκαηα ηα νπνία αλαιύνπκε ζην ελεκεξσηηθό θπιιάδην πνπ έρνπκε εθδώζεη θαη
ην νπνίν ζαο ην έρνπκε θαη ζπλεκκέλα.

2.

Πξνγξακκαηηζκόο, ζρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ εθηξνπήο λεξνύ από ηνλ
ηακηεπηήξα ηεο Πιαηαλόβξπζεο πξνο ηελ ιεθάλε ηνπ Αγγίηε γηα ηελ άξδεπζε ηεο
πεδηάδαο Γξάκαο – Σελαγώλ Φηιίππσλ. Σν ζέκα ζέιεη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη κειέηε
δηόηη ηα λεξά ηνπ Νέζηνπ δελ είλαη αλεμάληιεηα θαη ειέγρνληαη ζε κεγάιν πνζνζηό
από ηελ γεηηνληθή ρώξα. Έρεη γίλεη πξόβιεςε ζηελ κειέηε γηα ηελ κεηαθνξά θαη
δηαλνκή λεξνύ από ηνλ πνηακό Νέζην ζηηο πεδηάδεο Ξάλζεο θαη Κνκνηελήο γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ ππνγείσλ πδξνθνξέσλ. ηελ ίδηα κειέηε ππάξρεη θαη ην ζρέδην
δηαρείξηζεο επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ πδάησλ ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο ηνπ
Γέιηα Νέζηνπ, ηνπ ζπκπιέγκαηνο ιηκλώλ Βηζησλίδαο θαη Ηζκαξίδαο θαη ηεο
επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπο θαη ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη παξαρσξεζνύλ ζηελ ιεθάλε
ηνπ Αγγίηε 90 εθ. θπβ. κέηξα λεξνύ από ηνλ Νέζην. Απηή ε πξόβιεςε ζα πεξάζεη θαη
ζην δηαρεηξηζηηθό ζρέδην ηεο ιεθάλεο ηνπ Αγγίηε. Έηζη ζα αληηκεησπηζηεί ε έιιεηςε
αξδεπηηθνύ λεξνύ ζηε ιεθάλε ηεο πεδηάδαο Γξάκαο – Σελάγσλ Φηιίππσλ θαηά ηα
έηε ρακειώλ βξνρνπηώζεσλ.

3.

Σα πεξηζζόηεξα αξδεπηηθά δίθηπα (ηηαγξώλ – Μπινπνηάκνπ, Κνπδνπλίσλ & Ννηίνπ
Γξάκαο, Ρέκβεο, Νέαο Ακηζνύ), είλαη αλνηρηά δίθηπα, θαηαζθεπαζκέλα πξηλ από 50
θαη πιένλ έηε, κε απνηέιεζκα ηηο κεγάιεο απώιεηεο αξδεπηηθνύ λεξνύ θαη ηηο ζπρλέο
ειιείςεηο ηνπ. Ζ αλαθαηαζθεπή ησλ παξαπάλσ δηθηύσλ θα ε κεηαηξνπή ηνπο ζε
θιεηζηά αξδεπηηθά δίθηπα, κε ηελ ηαπηόρξνλε αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηώλ, ζα
απέδηδε θαιύηεξα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, νηθνλνκία λεξνύ θαη πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.

4.

ηελ Π.Δ. Γξάκαο έρνπλ θεξπρζεί ζε αλαδαζκό ηα Αγξνθηήκαηα Γνμάηνπ,
Μαπξνιεύθεο, Μηθξνθάκπνπ, Καιιηζέαο θαη παξ’ όια απηά δελ έρεη αξρίζεη θακηά
εξγαζία γηαηί δελ έρεη γίλεη πξνθήξπμε γηα έληαμε ζε θάπνην πξόγξακκα. Οη
ζπλέπεηεο από ηελ θήξπμε ελόο αγξνθηήκαηνο ζε αλαδαζκό, είλαη λα ππάξρνπλ
πνιιέο δεζκεύζεηο εθ κέξνπο ησλ ηδηνθηεηώλ σο πξνο ηελ έγγεην δηάξζξσζε. Πξέπεη
ινηπόλ λα πξνρσξήζνπλ νη εληάμεηο ησλ παξαπάλσ αλαδαζκώλ κε ηα παξάιιεια
έξγα αλαδαζκνύ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πινπνηεζνύλ έξγα αλαδαζκώλ θαη ζηα
Σελάγε Φηιίππσλ ηα νπνία είλαη επίζεο απαξαίηεηα.

5.

Δπηζθεπή, βειηίσζε θαη θαηαζθεπή λένπ αγξνηηθνύ δηθηύνπ δξόκσλ ζηελ Π.Δ.
Γξάκαο ηόζν γηα ηνπο γεσξγνύο όζν θαη γηα ηνπο θηελνηξόθνπο. Ζ επίδξαζε απηώλ
ησλ έξγσλ ζην θόζηνο παξαγσγήο είλαη ζεηηθή ηδηαίηεξα κάιηζηα γηα ηνπο
θηελνηξόθνπο. ε απηέο ηηο δξάζεηο ελζσκαηώλνληαη θαη νη νξεηλνί δξόκνη πνπ ζα
εμππεξεηνύλ ηα πνιιά ιαηνκεία ηεο Γξάκαο ησλ νπνίσλ ε θαηαζθεπή είλαη
απαηηεηηθόηεξε αιιά είλαη όκσο απαξαίηεηε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Να
ζεκεηώζνπκε όηη ζηελ Γξάκα βξίζθεηαη πεξίπνπ ην 50% ησλ ιαηνκείσλ καξκάξνπ
ηεο ρώξαο.

6.

Μείσζε ηνπ απμεκέλνπ θόζηνπο παξαγσγήο ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ αιιά θαη
αύμεζεο ηεο παξαγσγήο ηνπο. Δδώ εληάζζνληαη ηα αλσηέξσ έξγα αλαδαζκνύ,
νδνπνηίαο όπσο θαη ηα εγγεηνβειηησηηθά έξγα πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνύλ θαζώο θαη
άιιεο ππνδνκέο. ηελ Γξάκα πέξαλ ησλ αλσηέξσ γηα παξάδεηγκα αλαγθαία είλαη ε
πινπνίεζε ηνπ θξάγκαηνο Καξβνπλνξέκαηνο-Κάησ Βξνληνύο ε ίδξπζε Γεσξγηθήο
ρνιήο ζηελ Γξάκα, έξγα αγξνηηθνύ εμειεθηξηζκνύ ηνπηθνύ επηπέδνπ, κε πόξνπο
από ην ΔΠΑ θ.α..

7.

ρεηηθά κε ηηο 2 αλσηέξσ θαηεγνξίεο έξγσλ (αλαδαζκνύο θαη εγγεηνβειηησηηθά)
ρξεηάδεηαη ελίζρπζε ζεζκηθή θαη νηθνλνκηθή όισλ ησλ Σ.Ο.Δ.Β. γηα λα κπνξέζνπλ λα
ζπληεξήζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα αξδεπηηθά δίθηπα πνπ δηαρεηξίδνληαη, ηα νπνία
έρνπλ εγθαηαιεηθηεί ζηελ ηύρε ηνπο κε ηνλ Καιιηθξάηε. Οη θινπέο – θζνξέο πνπ
έρνπλ ππνζηεί όια ηα δίθηπα ζηελ Γξάκα θαη ε εγθαηάιεηςή ηνπο από ηελ πνιηηεία,
νδεγεί κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζηε ζηαδηαθή απαμίσζε θαη απνμέλσζε όισλ ησλ
αγξνηώλ από ηα ζπιινγηθά δίθηπα θαη ηηο δηνηθήζεηο ηνπο. Πξέπεη πάζε ζπζία λα
εληζρπζεί γεληθόηεξα ν ζεζκόο ησλ γηα λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ ζαλ θύηηαξν
ζπιινγηθήο δξάζεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο.

8.

Να αληηκεησπηζηνύλ νη πιεκκπξηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πθίζηαηαη ην ιεθαλνπέδην ηνπ
Νεπξνθνπίνπ ζηελ πεξηνρή ησλ θαηαβνζξώλ (Ορπξνύ) κε ηελ θαηαζθεπή
θαηάιιεισλ αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ.

9.

Ζ παηάηα θ. Νεπξνθνπίνπ, παξ’ όιν όηη είλαη πξντόλ Πξνζηαηεπκέλεο Γεσγξαθηθήο
Έλδεημεο (ΠΓΔ), δελ έρεη ηύρεη ηεο θαηάιιειεο δηαρείξηζεο. Γηα παξάδεηγκα ζην
Λεθαλνπέδην ηνπ Κ. Νεπξνθνπίνπ ή ζηελ Π.Δ. Γξάκαο δελ ππάξρεη κηα κνλάδα
κεηαπνίεζεο ηεο παηάηαο, ε νπνία κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κόλν κε ηελ ηνπηθή
παξαγσγή. Από ηελ άιιε κεξηά ε θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ νηλνπαξαγσγήο ζηελ
Γξάκα, παξ’ όηη έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα, ην παξαγόκελν πξντόλ δελ έρεη
βξεη λέεο αγνξέο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη πξόβιεκα δηάζεζεο. Πξέπεη από ηε
θεληξηθή εμνπζία ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Π.Δ. Γξάκαο λα επηιπζνύλ θαη απηά ηα
δεηήκαηα.

10. Δθπόλεζε θαη πινπνίεζε κειέηεο γηα ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθώλ
θαιιηεξγεηώλ ζην ιεθαλνπέδην ηνπ Κ. Νεπξνθνπίνπ. θνπόο απηήο ηεο κειέηεο ζα
είλαη ε κεξηθή απεμάξηεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ηεο πεξηνρήο από ηελ θαιιηέξγεηα
ηεο παηάηαο. Έηζη ζα πάςεη ην θαηλόκελν ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο όιεο ηεο
πεξηνρήο ζε ρξνληέο όπνπ ε ηηκή ηνπ πξντόληνο είλαη πνιύ ρακειή.
11. Ζ ρώξα καο δελ είλαη απηάξθεο ζε καιαθό ζηηάξη. Πξόθεηηαη όκσο γηα κηα θαιιηέξγεηα
απνδνηηθή γηα ηελ Π.Δ Γξάκαο πνπ έρεη εγθαηαιεηθηεί, ιόγσ ηεο ΚΑΠ θαη νη
θαιιηεξγεηέο έρνπλ ζηξαθεί ζηελ επηδνηνύκελε θαιιηέξγεηα ζθιεξνύ ζηαξηνύ, όρη
όκσο κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Πξέπεη ην Τπνπξγείν λα ζηξαθεί ελεξγά κε
δξάζεηο γηα ηελ επαλαθνξά ηεο ελ ιόγσ θαιιηέξγεηαο ή νπνία εμαζθαιίδεη δηαηξνθηθή
επάξθεηα ζηε ρώξα καο ζε απηνύο ηνπο δύζθνινπο θαηξνύο πνπ δηαλύνπκε.
12. Πξνζηαζία ηεο ηρζπνπαλίδαο ηνπ Νέζηνπ θαη όισλ ησλ επαίζζεησλ νηθνινγηθά
πεξηνρώλ ηνπ Δζληθνύ πάξθνπ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη ηεο Οξνζεηξάο
Ρνδόπεο. πλεκκέλα ζαο παξαδίδνπκε ηελ έθδνζε ηνπ παξαξηήκαηνο καο γηα ηηο
πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο.
13. Πξνζηαζία ηεο παξαγσγήο ησλ Κηελνηξόθσλ ηεο Γξάκαο από ηηο παξάλνκεο
Διιελνπνηήζεηο Ακλνεξηθίσλ θαη Βννεηδώλ από ηξίηεο ρώξεο. Ζ Γξάκα ζαλ
παξακεζόξηνο λνκόο είλαη πεξηζζόηεξν εθηεζεηκέλνο ζε ηέηνηεο παξάλνκεο
πξαθηηθέο.
14. ύληαμε κειεηώλ βνζθνηθαλόηεηαο ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ ησλ Π.Δ. Γξάκαο θαη
Καβάιαο ώζηε λα κπνξέζεη λα πξνγξακκαηηζηεί κε ζσζηόηεξν ηξόπν ε θηελνηξνθία
θαη λα αδεηνδνηεζνύλ επθνιόηεξα νη ππάξρνπζεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο.
15. Γεκηνπξγία δηθηύνπ ζεκείσλ ζπγθέληξσζεο θαη απνθνκηδήο θελώλ πιηθώλ
ζπζθεπαζίαο γεσξγηθώλ θαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ, θαηόπηλ ζα αθνινπζεί
ζπγθέληξσζε θαη θαηάιιειε δηαρείξηζε απηώλ. ηα ζεκεία πδξνιεςίαο ησλ
ςεθαζηηθώλ κεραλεκάησλ δελ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια δνρεία απνξξηκκάησλ θαη

ζπλήζσο βξίζθνληαη θνληά ζε ρώξνπο επηθαλεηαθώλ λεξώλ. Με ηε ζσζηή δηαρείξηζε
απηώλ πεηπραίλνπκε βειηίσζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ήδε πηινηηθά
θάπνηνη δήκνη (π.ρ. Βηζαιηίαο) αλά ηε ρώξα πινπνηνύλ αλάινγα πξνγξάκκαηα κε
Δπξσπατθά θνλδύιηα θαη ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηεζνύλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα θαη γηα
ηελ πεξηνρή καο.
16. Καηάξηηζε πιαηζίσλ εθαξκνγήο κέηξσλ νινθιεξσκέλεο θαηαπνιέκεζεο ερζξώλ θαη
αζζελεηώλ ζηελ Γξάκα. Όπσο θαη ιήςε κέηξσλ απνθπγήο εηζόδνπ λέσλ. Οη ερζξνί
θαη νη αζζέλεηεο θάζε ρξόλν πξνθαινύλ κεγάιεο νηθνλνκηθέο δεκηέο ζηνπο
παξαγσγνύο καο πνπ νθείινληαη ηόζν ζηελ απώιεηα παξαγσγήο πνπ πξνθαινύλ
όζν θαη ζηελ αύμεζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο ιόγσ ηνπ επηπιένλ θόζηνπο
θαηαπνιέκεζεο ηνπο. Ο λνκόο Γξάκαο σο παξακεζόξηνο είλαη πεξηζζόηεξν
εθηεζεηκέλνο ζε ηέηνηνπο θηλδύλνπο (π.ρ. πξνζβνιέο ζηελ παηάηα ζην Νεπξνθόπη
από ην Synchytrium endobioticum).
17. Να ιπζεί ην πξόβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπξνθξάγκαηνο ηεο πκβνιήο πνπ
ξπζκίδεη ηε ξνή ηνπ λεξνύ ζηνλ Αγγίηε θαηά ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν θαη θαλνλίδεη ηηο
αξδεύζηκεο πνζόηεηεο λεξνύ κεηαμύ ηνπ Ν. εξξώλ – Γξάκαο πνπ αλήθνπλ ζε
δηαθνξεηηθέο πεξηθέξεηεο.
18. Ζ πεξηνρή καο δηαζέηεη πινύζην γελεηηθό πιηθό θπηώλ θαη δώσλ, απηόρζνλσλ
πνηθηιηώλ θαη θπιώλ πνπ είλαη άξηζηα πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο.
πλεπώο είλαη απαξαίηεηε πξσηίζησο ε θαηαγξαθή γηα λα πξνρσξήζνπκε κεηέπεηηα
ζηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθώλ γελεηηθώλ πόξσλ ηεο Γξάκαο θαη επξύηεξα
ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο.
19. Αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ πινύηνπ ηεο Π.Δ. Γξάκαο ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ
αγξνηνπξηζκό, αθνύ πξώηα κειεηεζνύλ νη δπλαηόηεηεο θαη γίλνπλ νη θαηάιιειεο
επαθέο. Θα κπνξνύζαλ ηα δάζε θαη νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί, ε πινύζηα ρισξίδα
θαη παλίδα ηεο πεξηνρήο λα πξνζειθύζνπλ επηζηήκνλεο γηα κειέηε θαη έξεπλα
(επηζηεκνληθό ηνπξηζκό).
20. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ παγίσλ ζεκάησλ ηεο Π.Δ. Γξάκαο πνπ ρξήδνπλ επίιπζεο θαηά
ηελ θεηηλή ρξνληά ιόγσ ησλ δπζκελώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ αληηκεησπίζακε
πξνβιήκαηα ζε αξθεηέο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο. Έηζη ζεκαληηθά ήηαλ θέηνο ηα
πξνβιήκαηα κηθξνθαξπίαο ζηελ παηάηα θαη ζηνλ αξαβόζηην.
Αγαπηηέ κ. Καθηγηηά μαρ
Κ. Υποςπγέ

ζαρ εςσόμαζηε κάθε επιηςσία ζηο έπγο ζαρ, ζηο οποίο καλείζηε να δώζεηε ιδιαίηεπη
έμθαζη ζηα θέμαηα πος απαζσολούν ηον αγποηικό κόζμο ηηρ πεπιοσήρ και ηοςρ
Γεωηεσνικούρ. Διόηι η Αγποηική Οικονομία ηηρ πεπιοσήρ μαρ αποηελεί ηην πασοκοκαλιά ηηρ
εςπύηεπηρ Οικονομίαρ ηηρ πεπιοσήρ μαρ και ζηηπίζει ηην ανάπηςξη και ηοςρ καηοίκοςρ ηηρ
ηόζο ηηρ πεπιθέπειαρ μαρ όζο και ηηρ σώπαρ.

Ο Ππόεδπορ ηηρ Δ.Ε.
ηος ΓΕΩΤΕ.Ε.
Αναηολικήρ Μακεδονίαρ

Ζαθείπηρ Μςζηακίδηρ

