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Θέμα: « πκκεηνρή ηνπ Παξαξηήκαηνο καο ζηε δηακόξθσζε ηεο Σνπηθήο ηξαηεγηθήο
αλάπηπμεο ηνπ λένπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο CLLD LEADER εξξώλ»
σεη.: Τπ. Αξηζκ. πξση. 738/8-9-2016 αίηεκα ζαο
Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΓΔΩΣ.Δ.Δ.) σο ν ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο
πνιηηείαο ζε ζέκαηα ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα θαη ηεο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη ην
Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. κε ρώξν επζύλεο ηνπο Λ. Γξάκαο, Θαβάιαο
θαη εξξώλ επηηειώληαο ηνλ ξόιν ηνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηαβνύιεπζε γηα ηε δηακόξθσζε ηεο
Σνπηθήο ηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηνπ λένπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο CLLD LEADER εξξώλ κεηά
θαη από αλσηέξσ ζρεηηθό αίηεκά ζαο. Ιακβάλνληαο ινηπόλ ππόςε ην αλσηέξσ ζρεηηθό έγγξαθν
ζαο θαη ηα όζα πξνηείλνληαη γηα ηε ηξαηεγηθή θαη ην ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο CLLD
Leader εξξώλ, ζπκθσλνύκε θαηαξρήλ κε ηελ γεληθή πεξηγξαθή πνπ αλαθέξεηαη ζην αλσηέξσ
ζρεηηθό θαη πξνηείλνπκε από ηηο ζεκαηηθέο θαηεπζύλζεηο ηνπ εγγξάθνπ γηα ηελ ηνπηθή
αλάπηπμε, ηελ «Τπνζηήξημε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηελ αλάδεημε ηεο ηνπηθήο

ηαπηόηεηαο» σο θύξηα ζεκαηηθή θαηεύζπλζε. Δλώ σο δεπηεξεύνπζεο ζεκαηηθέο θαηεπζύλζεηο
ηελ 3ε, 4ε, 5ε, 7ε θαη 9ε ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ.
Δπηπξόζζεηα ζαο ππνβάιινπκε ζπλεκκέλα ηηο αλαιπηηθόηεξεο πξνηάζεηο καο πξνθεηκέλνπ λα
ζπκβάινπκε θαη εκείο από ηελ πιεπξά ζηελ πιεξέζηεξε θαηάξηηζε θαη δηακόξθσζε ηνπ λένπ
ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο LEADER εξξώλ. Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε
δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.
Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ.
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο
Εαθείξεο Κπζηαθίδεο

ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΟΤ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ
ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ CLLD LEADER ΔΡΡΩΝ
Σν Παξάξηεκα καο γεληθόηεξα ζεσξεί όηη κέζσ ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο LEADER εξξώλ
ζα πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηόηεηα θπξίσο ζηελ ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε
παξαγσγηθέο όκσο επελδύζεηο, επεκβάζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο. Απηή ε παξαγσγηθόηεηα ζα
κπνξέζεη επθνιόηεξα λα εληζρπζεί κέζσ ηεο αλάδεημεο ηεο αμηόινγεο ηνπηθήο ηαπηόηεηαο όιεο
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο εξξώλ. ηηο πεξηπηώζεηο δε, επηρεηξεκαηηθώλ πξνηάζεσλ ζηνλ
ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ πηζηεύνπκε όηη απηέο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ ηνπο ζηόρνπο ηεο ηνπηθήο
αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο θαη θπξίσο λα πξνάγνπλ ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα.
Έηζη, παξαθάησ ζαο ππνβάιινπκε ηηο γεληθόηεξεο πξνηάζεηο καο γηα ηελ βέιηηζηε
δηακόξθσζε ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο CLLD LEADER εξξώλ θαη όπνπ ρξεηάδεηαη ηηο
εμεηδηθεύνπκε πεξηζζόηεξν:
ηοισεία

καηαθέηονηορ

ηηρ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλ. Καθεδνλίαο

ιδέαρ:
Σίηλορ έπγος:

Δθζπγρξνληζκόο θη επέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ θη ππεξεζηώλ
ησλ θαηαζηεκάησλ εκπνξίαο θπηνπξνζηαηεπηηθώλ θαη
θηεληαηξηθώλ πξντόλησλ

Σοποθεζία Τλοποίηζηρ:

Όιε ε πεξηνρή παξέκβαζεο

Φοπέαρ ςλοποίηζηρ:

Οη ελδηαθεξόκελεο επηρεηξήζεηο εκπνξίαο θπηνπξνζηαηεπηηθώλ θαη θηεληαηξηθώλ ζθεπαζκάησλ.

ύνηομη
έπγος:

πεπιγπαθή

ηος Όπσο είλαη γλσζηό ε νηθνλνκία ηνπ Λ. εξξώλ βαζίδεηαη ζε
κεγάιν

βαζκό

ζηε

Γεσξγία

θαη

Θηελνηξνθία.

Σα

θαηαζηήκαηα Γεσξγηθώλ θαη Θηεληαηξηθώλ εθνδίσλ είλαη ν
βαζηθόηεξνο ππιώλαο ππνζηήξημεο απηώλ ησλ 2 ηνκέσλ ηεο
ηνπηθήο νηθνλνκίαο, θαζόηη δελ πεξηνξίδνληαη κόλν ζηελ
πώιεζε αγξνεθνδίσλ αιιά επεθηείλνληαη ζε κηα πιεζώξα
άιισλ ππεξεζηώλ θαη αλαγθαίαο ππνζηήξημεο ησλ αγξνηώλ
θαη θηελνηξόθσλ καο κε γλώκνλα πάληνηε ηελ αζθάιεηα
ηνπ Θαηαλαισηή θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε
όκσο καζηίδεη ηε ρώξα καο θη έρεη εληείλεη ηνλ αληαγσληζκό
ζε ζπλδπαζκό κε ηηο λέεο απαηηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ ιόγσ
ηεο ηερλνινγηθήο πξνόδνπ, ησλ πξνβιεκάησλ κε αζζέλεηεο

πνπ εκθαλίζηεθαλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο Δζληθήο θαη
Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο. Όιν απηό ην ζθεληθό επηβάιιεη ηελ
πινπνίεζε επελδύζεσλ πνπ ζα θαηαζηήζνπλ απηέο ηηο
επηρεηξήζεηο

βηώζηκεο

ηαπηόρξνλα

ηνλ

θη

θύθιν

αληαγσληζηηθέο
δξαζηεξηόηεηάο

απμάλνληαο
ηνπο

θαη

ζπκβάιινληαο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηε
κείσζε ηνπ αγξνηηθνύ θόζηνπο παξαγσγήο θαη ζηελ αύμεζε
ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα γεληθόηεξα. ( Οη
επελδύζεηο αλήθνπλ ζηελ θύξηα ζεκαηηθή θαηεύζπλζε ηνπ
ηνπηθνύ Leader εξξώλ θαη ζε αξθεηέο δεπηεξεύνπζεο)
Δκηίμηζη

απαιηούμενυν α) Πξνκήζεηα ινγηζκηθνύ ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο

επενδύζευν:

θαη

θαηαγξαθήο

πσιήζεσλ

θπηνπξνζηαηεπηηθώλ

πξντόλησλ.
β) Αλαβάζκηζε κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηεο επηρείξεζεο
(Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, αλπςσηηθά κεραλήκαηα, ςπγεία
θ.α.).
β)

Αγνξά

λένπ

εμνπιηζκνύ,

όπσο

κηθξνζθόπηα,

ζηεξενζθόπηα (γηα ηελ δηάγλσζε ερζξώλ θαη αζζελεηώλ),
ζπζθεπέο κέηξεζεο PH θαη αγσγηκόκεηξα θαζώο θαη
θνξεηώλ θηη εδαθνινγηθώλ κεηξήζεσλ (γηα νξζνινγηθή
ιίπαλζε θαιιηεξγεηώλ), Κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί θ.α.
γ) Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο ISO θαη HACCP ζην
θαηάζηεκα θαη GLOBAL GAP θαη AGRO ζηνλ αγξό.
δ) Αγνξά εμνπιηζκνύ γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζε
ςεθαζηηθά κεραλήκαηα (ΘΣΔΟ ςεθαζηηθώλ)
Δκηίμηζη
επενδύζευν:

κόζηοςρ Θα εμαξηεζεί από ην είδνο θαη ην εύξνο ησλ επελδύζεσλ
θαηά πεξίπησζε.

Άιιεο πξνηάζεηο ζε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή:


Γημιοςπγία ζςζηημάηυν ζςγκένηπυζηρ κενών ζςζκεςαζιών θςηοπποζηαηεςηικών καθώρ και ληγμένυν γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαρείξηζε ηνπο. Πξόθεηηαη γηα ηδησηηθήο
επέλδπζεο έξγν.



Γημιοςπγία μικπών ηςποκομείυν ή γενικόηεπα επγαζηήπια επεξεπγαζίαρ
γαλακηοκομικών πποφόνηυν. Σν κεγάιν άλνηγκα ηεο ςαιίδαο κεηαμύ παξαγσγώλ –

θηελνηξόθσλ θαη θαηαλαισηώλ θαη νη ρακειέο ηηκέο παξαγσγνύ επηβάινπλ ηε δεκηνπξγία
ηέηνησλ κνλάδσλ. Οη κνλάδεο απηέο κπνξνύλ λα γίλνπλ αηνκηθά από θηελνηξόθνπο ή από
κνξθέο ζπιινγηθόηεηαο θηελνηξόθσλ, όπσο είλαη νη Θνηλζεπ, νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη
νκάδεο παξαγσγώλ θηελνηξόθσλ. Σν θόζηνο δεκηνπξγίαο κηαο κηθξήο ηπξνθνκηθήο
επηρείξεζεο, κε ηε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο 200-300 ιίηξσλ γάιαθηνο γηα θάζε θύθιν
εξγαζίαο, γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ αγνξά ηνπ εμνπιηζκνύ κπνξεί λα θνζηίζεη πεξίπνπ
ζηα 50.000 – 100.000 επξώ. Σν 25% ηνπ θόζηνπο αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο, ην
15% αθνξά ηε δηακόξθσζε ηνπ εζσηεξηθνύ θαη ην ππόινηπν 60% αθνξά ηελ αγνξά ηνπ
εμνπιηζκνύ. Σα εξγαζηήξηα απηά ζα κπνξνύλ λα παξάγνπλ πέξαλ ησλ ηπξηώλ θαη άιια
γαιαθηνθνκηθά πξντόληα όπσο γηανύξηη, θαζέξη, κπδήζξα θ.α. κε ηηο θαηάιιειεο
πξνζζήθεο. Γηα ην ζέκα απηό ην παξάξηεκα καο ηελ πεξζηλή ρξνληά είρε δηνξγαλώζεη
ζρεηηθή ελεκεξσηηθή εκεξίδα κε ηνλ ΔΙΓΟ Γήκεηξα Γξάκαο.


Δγκαηάζηαζη αςηόμαηυν πυληηών θπέζκος γάλαηορ από κηηνοηπόθοςρ. Όπσο
θαη ζηελ πεξίπησζε δεκηνπξγίαο κηθξώλ ηπξνθνκείσλ, κεκνλσκέλνη θηελνηξόθνη ή
ζπιινγηθόηεηεο απηώλ ζα κπνξνύζαλ λα εγθαηαζηήζνπλ απηόκαηνπο πσιεηέο γάιαθηνο
γηα ηελ πώιεζε γάιαθηνο απεπζείαο ζηνπο θαηαλαισηέο, απμάλνληαο ηα έζνδα ηνπο από
απηή ηε δξαζηεξηόηεηα ιόγσ ηεο θαηάξγεζεο ησλ κεζαδόλησλ. Αλάινγε πξνζπάζεηα
γίλεηαη κε κεγάιε επηηπρία από ηνλ πλεηαηξηζκό ΘεζΓάια ζηε Ιάξηζα θαη ζηε
Θεζζαινλίθε.



ηελ Άνυ Βπονηού εππών ςπάπσει ένηονο ηο ππόβλημα ηηρ διασείπιζηρ ηυν
ςπολειμμάηυν ηηρ καλλιέπγειαρ ηηρ παηάηαρ, (παξαδνζηαθήο θαιιηέξγεηαο ηεο
πεξηνρήο), πνπ πξνέξρνληαη από ζπζθεπαζηήξηα ή από παξαγσγνύο. Σν πξόβιεκα απηό
είλαη εληνλόηεξν ζην ιεθαλνπέδην Λεπξνθνπίνπ Γξάκαο κε ην νπνίν ζπλνξεύεη ην ρσξηό
απηό ησλ εξξώλ. Έηζη, ππάξρεη κηα αλεμέιεγθηε θαηάζηαζε πνπ εγθπκνλεί θηλδύλνπο
ηόζν γηα ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο όζν θαη γηα ην κέιινλ ηεο ίδηαο ηεο θαιιηέξγεηαο θαη
ηνπ πξντόληνο ζηελ πεξηνρή αθνύ απηή ε θαηάζηαζε επλνεί ηε δηαζπνξά παζνγόλσλ πνπ
θαζηζηνύλ αδύλαηε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο. Γηα λα ιπζεί ην πξόβιεκα απηό ζα
πξέπεη λα γίλεη κηα δεκόζηνπ ραξαθηήξα παξέκβαζε ε νπνία ζα πξνζδηνξηζζεί κεηά από
ηελ εθπόλεζε ζρεηηθήο κειέηεο θαη ζα δίλεη ηελ βέιηηζηε ιύζε ηόζν από Πεξηβαιινληηθήο
όζν θαη από Οηθνλνκηθήο ζθνπηάο. Γηα απηό ην ιόγν δελ κπνξεί πξνο ην παξόλ λα
πξνζδηνξηζζεί νύηε ην είδνο νύηε ην θόζηνο ηεο επέλδπζεο, νύηε θαη ν θνξέαο πινπνίεζεο
θαη ιεηηνπξγίαο ρσξίο ηε ζρεηηθή κειέηε. Δπεηδή ε Άλσ Βξνληνύ είλαη έλα κηθξό ρσξηό ζα
πξέπεη λα γίλεη δηαηνπηθή ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ 2 leader ώζηε λα ιπζεί ην πξόβιεκα.



Σν

ππόβλημα

ηηρ

ζυζηήρ

διασείπιζηρ

ηυν

ςπολειμμάηυν

γευπγικών

βιομησανιών και βιοηεσνιών πθίζηαηαη ζε αξθεηνύο θιάδνπο θαη είλαη ζνβαξό, όπσο
γηα παξάδεηγκα ζηα ειαηνηξηβεία, ζηα ηπξνθνκεία θαη αιινύ. Γηα απηό ζε θάζε είδνπο
επέλδπζε - πνπ αθνξά ηέηνηεο δξαζηεξηόηεηεο - ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη επελδύζεηο
ζηε δηαρείξηζε ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ βηνκεραληώλ - βηνηερληώλ απηώλ κε ηνλ βέιηηζην
θαηά πεξίπησζε ηξόπν, ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή κειέηε.


Αποκαηάζηαζη λαηομείος με ζηόσο ηη δημιοςπγία πεπιαζηικού άλζοςρ πάπκος, ηο οποίο θα εξςπηπεηεί ηιρ ανάγκερ ανατςσήρ ηος αζηικού πληθςζμού.
Απηή ε επέλδπζε κπνξεί λα γίλεη ζε εγθαηαιειεηκκέλα ιαηνκεία ζηα νπνία δελ έρνπλ γίλεη
όιεο νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο. Θα κπνξνύζε λα επηιεγεί έλα από απηά πνπ εθάπηεηαη
κε ην νδηθό δίθηπν λα απνθαηαζηαζεί θαη λα κεηαηξαπεί ζε έλα πάξθν αλαςπρήο.
Πξόθεηηαη γηα κηα δεκόζηνπ ραξαθηήξα παξέκβαζε από ηνλ νηθείν δήκν θαη δαζαξρείν,
θαηόπηλ ζρεηηθήο κειέηεο.



Γημιοςπγία Κηηνοηποθικού πάπκος. Πξόθεηηαη γηα κηα δεκνζίνπ ραξαθηήξα
παξέκβαζε κε όιεο ηηο ζρεηηθέο ππνδνκέο (λεξό, ξεύκα, βηνινγηθό θαζαξηζκό θ.α.). Κε
ηελ κεηεγθαηάζηαζε ησλ δηάζπαξησλ θηελνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ ζην πάξθν απηό ζα
κπεη κηα ηάμε θαη ζα κπνξέζνπλ απηέο λα αδεηνδνηεζνύλ, ρσξίο λα δεκηνπξγνύλ
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη πηέζεηο, όπσο γίλεηαη ζήκεξα.



Καηαζκεςή αγποηικού οδικού δικηύος κι επιζκεςέρ ζηο ςπάπσον. Πξόθεηηαη γηα κηα
αλαγθαία δεκνζίνπ ραξαθηήξα παξέκβαζε από ηηο αξκόδηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο. Δπίζεο
ζα κπνξνύζε λα πεξηιεθζεί θαη ην δαζηθό νδηθό δίθηπν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο
από δαζεξγάηεο, θηελνηξόθνπο θαη ιαηόκνπο.



Γημιοςπγία ενόρ ζήμαηορ ποιόηηηαρ ηυν πποφόνηυν πος παπάγονηαι ενηόρ ηηρ
Π.Δ. εππών, από έλαλ θνξέα κε ρώξν επζύλεο όιε ηελ Π.Δ. εξξώλ, όπσο κπνξεί λα
είλαη ε Αληηπεξηθέξεηα εξξώλ. Πξόθεηηαη γηα κηα δεκνζίνπ ραξαθηήξα παξέκβαζε πνπ ζα
δώζεη έλα Brand Name ζηα πξντόληα ηεο πεξηνρήο, απμάλνληαο έηζη ηε δήηεζε θη
εκπνξηθόηεηα ηνπο. Άιισζηε ε Π.Δ. εξξώλ είλαη κηα πεξηνρή ηδηαίηεξεο νκνξθηάο θαη
νηθνινγηθήο αμίαο, ε νπνία ηα ηειεπηαία ρξόληα παξνπζηάδεη κηα αμηόινγε ηνπξηζηηθή
αλάπηπμε. Κε ηνλ ηξόπν απηό ζα κπνξέζεη λα γίλεη έλα πάληξεκα ηεο ηνπηθή παξαγσγήο
κε ηνλ ηνπξηζκό, απμάλνληαο αθόκα πεξηζζόηεξν ηε δήηεζε ησλ ηνπηθώλ πξντόλησλ ηεο
πεξηνρήο.



Καηαζκεςή ςδαηοδεξαμένυν για δαζοπςπόζβεζη και με πολλαπλή σπηζιμόηηηα
ζε δάζη και δαζικέρ εκηάζειρ. Πξόθεηηαη γηα κηα δεκνζίνπ ραξαθηήξα παξέκβαζε από
ηα Γαζαξρεία ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο ππεξεζίεο (Ππξνζβεζηηθή, Γήκνπο, θ.ι.π.). Ζ

επηινγή ηεο θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο ζα πξέπεη λα γίλεη κε βάζε ηελ επηθηλδπλόηεηα ηεο
πεξηνρήο γηα θσηηέο, ηηο παξάιιειεο ρξήζεηο (πνηίζηξεο γηα θηελνηξόθνπο) θαη άιια
θξηηήξηα, θαηόπηλ ζρεηηθήο κειέηεο.


Δξοπλιζμόρ και εκπαίδεςζη ζε δαζικούρ ζςνεηαιπιζμούρ. Ο δαζηθόο πινύηνο ησλ
εξξώλ είλαη κηα κεγάιε πινπηνπαξαγσγηθή πεγή ηεο πεξηνρήο. Γηα λα αμηνπνηεζεί όκσο
κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ζα πξέπεη νη δαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζρνινύληαη κε ηελ
αμηνπνίεζε ηνπ δαζηθνύ πινύηνπ λα δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό θη εθπαίδεπζε. Ζ
εθπαίδεπζε ησλ δαζεξγαηώλ είλαη κηα δεκνζίνπ ραξαθηήξα παξέκβαζε, ελώ ε πξνκήζεηα
εμνπιηζκνύ πξόθεηηαη γηα κηα ηδησηηθή επέλδπζε.



Ππομήθεια

κι

εγκαηάζηαζη

ζαπυηικού
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(scanner)
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διαζςνοπιακό πέπαζμα ηος Ππομασώνα. Πξόθεηηαη γηα κηα δεκνζίνπ ραξαθηήξα
παξέκβαζε από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο θαη ρξήδεη δηεξεύλεζε ν θνξέαο πινπνίεζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο. Ζ αλαγθαηόηεηα απηήο ηεο επέλδπζεο είλαη πξνθαλήο γηα ηελ
πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ηελ αζθάιεηα ησλ Θαηαλαισηώλ θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη
ηεο απώιεηαο εζόδσλ από ην δεκόζην.


Ανάδειξη και καηαζκεςή πεπιηγηηικών μονοπαηιών. Πξόθεηηαη γηα κηα δεκνζίνπ
ραξαθηήξα παξέκβαζε κεηά από ζρεηηθή κειέηε.



Κοινυνικά πανηοπυλεία και κοινυνικοί λασανόκηποι. Πξόθεηηαη γηα έλα δεκόζην
έξγν ή έξγν θάπνηαο κνξθήο ζπιινγηθόηεηαο.



Γημιοςπγία δημοππαηηπίος αγποηικών πποφόνηυν ζηιρ έππερ, Πξόθεηηαη γηα κηα
δεκνζίνπ ραξαθηήξα παξέκβαζε πνπ κπνξεί λα πινπνηεζεί από έλα θνξέα όπσο ην
επηκειεηήξην εξξώλ, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί κε πξόηππα επξσπατθά θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ
ζα κπνξνύλ νη παξαγσγνί ησλ εξξώλ λα πσινύλ ηα πξντόληα ηνπο. Γηα ηε βέιηηζηε
ιεηηνπξγία ηνπ είλαη απαξαίηεηε ε δηαζύλδεζε ηνπ κε ην ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν.



Ππέπει να δοθεί πποηεπαιόηηηα ζηην αξιοποίηζη καηαπσήν ηυν βεβαιυμένυν
Γευθεπμικών πεδίυν ηυν εππών (Ληγξίηαο, ηδεξνθάζηξνπ θαη Αγγίζηξνπ) ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο θαηά ηόπνπο δήκνπο. Ζ ρξήζε απηή πξσηαξρηθά ζα είλαη θπξίσο
αγξνηηθή (ζεξκνθήπηα, ρακειά ηνύλει θ.ι.π.) θαη αλ ππάξρνπλ θη άιιεο δπλαηόηεηεο ηόηε
λα αμηνπνηεζνύλ θαη γηα άιιεο ρξήζεηο (ηνπξηζηηθέο, παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θ.α.).
ε επόκελε θάζε ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνύλ θαη λα βεβαησζνύλ θαη ηα ππόινηπα
γεσζεξκηθά πεδία ησλ εξξώλ. Ζ Π.Δ. εξξώλ άιισζηε είλαη ε πινπζηόηεξε πεξηνρή ηεο
ρώξαο καο ζε γεσζεξκηθά πεδία. Πξόθεηηαη γηα κηα δεκνζίνπ ραξαθηήξα παξέκβαζε κεηά
από ζρεηηθή κειέηε.



Κέζσ ηνπ νέος LEADER θα ππέπει να αςξηθούν οι επενδύζειρ μεηαποίηζηρ
αγποηικών πποφόνηυν (θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο). Δπελδύζεηο απαξαίηεηεο πνπ ζα
πξνζδώζνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηα αγξνηηθά πξντόληα θαη ε νπνία ζα παξακείλεη ζηνλ
ηόπν καο θαη όρη λα θεύγεη ζηα αζηηθά θέληξα όπνπ ππάξρνπλ αλάινγεο κεγάιεο κνλάδεο.
Σέηνηεο κπνξεί λα είλαη πξόηππα ηπξνθνκεία (π.ρ. νκάδσλ θηελνηξόθσλ), ζπζθεπαζηήξηα,
ζθαγεία, αιεπξόκπινη, βηνηερλίεο γάιαθηνο θ.α., όια πάληα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηώλ θαη ηεο δσηθήο παξαγσγήο, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε πξώηε
ύιε γηα απηέο ηηο κνλάδεο
Θιείλνληαο ηεο πξνηάζεηο καο ζα ζέιακε λα ζαο ηνλίζνπκε όηη είκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο γηα

νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία επί ησλ αλσηέξσ πξνηάζεσλ καο. Οη πεξηζζόηεξεο
πξνηάζεηο καο αθνξνύλ επελδύζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ θύξηα ζεκαηηθή θαηεύζπλζε ηνπ ηνπηθνύ
Leader εξξώλ θαη ζε αξθεηέο από ηηο δεπηεξεύνπζεο θαηεπζύλζεηο.

