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Σν Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο σο ν ζεζκνζεηεκέλνο
επηζηεκνληθφο ζχκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ηεο
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο (Ν. 1474/1984) θαη έρνληαο σο κέιε ηνπ φινπο ηνπο
επηζηήκνλεο ησλ θιάδσλ ηεο Γεσπνλίαο, Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο,
Γεσινγίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Βηνινγίαο-ηρζπνινγίαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Γξάκαο
Καβάιαο θαη εξξψλ ζαο παξαζέηεη ηα πξνβιήκαηα ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο δίλνληαο έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ πνπ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα καο.
Γηα ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα πνπ ζαο αλαιχνπκε θαη ηηο πξνηάζεηο έξγσλ πνπ ζαο
θάλνπκε είλαη πξνθαλήο ε αλαγθαηφηεηα ηνπο θαη ζπλεπψο ε ηεξάξρεζε ηνπο ζε πςειέο
ζέζεηο, δηφηη είλαη έξγα απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Π.Δ.
εξξψλ θαη παξάιιεια ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ. Άιισζηε είλαη γλσζηφ φηη
ε νηθνλνκία ηεο Π.Δ. εξξψλ βαζίδεηαη άκεζα ή έκκεζα ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαζφηη θαη
ν ππάξρνλ δεπηεξνγελήο ηνκέαο, αιιά αθφκα θαη κέξνο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα, ζηεξίδεηαη
ζηνλ πξσηνγελή. ηνηρεία πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα παξαθάησ πξνηεηλφκελα έξγα δελ
έρνπκε ζηελ θαηνρή καο δηφηη είηε δελ έρνπλ εθπνλεζεί νη ζρεηηθέο κειέηεο είηε εθφζνλ
έρνπλ απηέο εθπνλεζεί δελ είλαη ζηελ θαηνρή καο ηα ζηνηρεία απηά.
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ΘΔΜΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΙΝΟΤΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
 Γηόξζσζε νξγαλνγξακκάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο ψζηε λα κελ παξαγθσλίδνληαη
ζεκαληηθά Γεσηερληθά αληηθείκελα, φπσο απηά ησλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (αλαζχζηαζε
ηεο ππεξεζίαο) γηα λα κπνξνχλ λα πινπνηνχληαη θαη λα παξαθνινπζνχληαη θαιχηεξα
ηα εγγεηνβειηησηηθά έξγα. Όπσο επίζεο θαη γηα ηελ επαλαζχζηαζε Γ/λζεο
Κηεληαηξηθήο ζηελ ΠΔ εξξψλ, ζέκα γηα ην νπνίν ζαο έρνπκε ζπλεκκέλε
ζηνηρεηνζέηεζε θαη επηρεηξεκαηνινγία.
 Γελ γίλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ηα Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα ζηε Γεσξγία κε ηνπο
Γεσηερληθνχο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο (θαη ηεο Πεξηθέξεηαο) λα έρνπλ κφλν 60 εκέξεο
εθηφο έδξαο θαηά έηνο. Πψο ζα θάλνπλ ειέγρνπο, επηζεσξήζεηο θαη φηη άιιν
πξνβιέπεηαη απφ ηα πξνγξάκκαηα; Πσο ζα ζπκβνπιεχνπλ δσξεάλ ηνπο αγξφηεο θαη
ζα βξίζθνπλ ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηνπο κέζα απφ ηα γξαθεία; Οη Γεσηερληθνί ζα
πξέπεη λα είλαη έμσ θαη δίπια ζηνλ Αγξόηε θαη όρη κόληκα κέζα ζηα γξαθεία.
 Να δεκηνπξγεζνχλ ζπκβνπιεπηηθά όξγαλα ή γξαθεία από ηελ Πεξηθέξεηα κε ηε
κνξθή ελόο αγξνηηθνύ ΚΔΠ, φπνπ ζα δίλνπλ πξαθηηθέο ζπκβνπιέο θαη νδεγίεο πξνο
ηνπο αγξφηεο- επηρεηξεκαηίεο γηα ηηο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη
γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ ηξέρνπλ. Θα θηλνχλ δηαδηθαζίεο φπσο ζηα θαλνληθά ΚΔΠ
(αηηήζεηο, πηζηνπνηεηηθά, κεηξψν αγξνηψλ, ΟΠΔΚΔΠΔ, θ.α. γηα αγξνηηθή ρξήζε).
Δπίζεο ζα ελεκεξψλνπλ ηνπο αγξφηεο γηα λέεο θαιιηέξγεηεο, ζα δηνξγαλψλνπλ
ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο θαη ζα δίλνπλ ζπκβνπιέο γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο
παξαγσγήο θ.α. ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ.
 Τπνζηειέρσζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε Γεσηερληθνύο πνπ θαινχληαη
λα εθαξκφζνπλ ηα πξνγξάκκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο, λα ελεκεξψζνπλ ηνπο
αγξφηεο γηα θάζε ζέκα πνπ ηνπο αθνξά θαη λα ζπλδξάκνπλ ζηε ιχζε ησλ
πξνβιεκάησλ ηνπο θαη φηη άιιν ρξεηαζηνχλ. Πξέπεη παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε λα
γίλνπλ πξνζιήςεηο φπνπ ππάξρνπλ αλάγθεο, δηφηη απηέο νη πξνζιήςεηο ζα έρνπλ
νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηνπο αγξφηεο θαη ηε ρψξα καο.
 Παξάλνκεο

θαη

παξάηππεο

εηζαγσγέο

Φπηνθαξκάθσλ,

Κηεληαηξηθώλ

Φαξκάθσλ θαη Ληπαζκάησλ, αθόκα θαη απαγνξεπκέλσλ απφ φκνξεο ρψξεο
(Πξνκαρψλαο – Βνπιγαξία θ.α.) ζηα ζεκεία εηζφδνπ ηεο πεξηθέξεηαο καο (θίλδπλνη γηα
πεξηβάιινλ, εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, απψιεηα θνξνινγηθψλ εζφδσλ,
επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία απφ απηέο). Πξνζηαζία ηεο παξαγσγήο ησλ
Κηελνηξφθσλ καο απφ ηηο παξάλνκεο Διιελνπνηήζεηο Ακλνεξηθίσλ θαη Βννεηδψλ απφ
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ηξίηεο ρψξεο. Καη ζηηο 2 πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα εληαηηθνπνηεζνχλ νη έιεγρνη απφ
ηελ Πεξηθέξεηα θαη ηηο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ΓΑΟΚ ησλ Π.Δ. δίλνληαο έκθαζε ζηνλ
Πξνκαρψλα εξξψλ. Δδψ δελ ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε ηε ιήςε κέηξσλ απφ
κέξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ειέγρσλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ
ιφγσ πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο θαη θαηλνκέλσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην παξειζφλ
(απεηιέο, εμπβξίζεηο ππαιιήισλ ησλ ΓΑΟΚ θ.ι.π.). ηα κέηξα απηά ζα κπνξνχζε λα
πεξηιεθζεί θαη ε παξνπζία αζηπλνκηθψλ (ή θαη θνξνινγηθψλ) νξγάλσλ θαηά ηε
δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ απφ ππαιιήινπο ησλ θαηά ηφπνπο ΓΑΟΚ.
 Αμηνπνίεζε ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ζε ηνπηθό επίπεδν σο εξγαιείνπ
θαηάθηεζεο λέαο γλψζεο πνπ κε ηελ εθαξκνγή ηεο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο
Πεξηθέξεηαο θαη εηδηθφηεξα ηεο ΠΔ εξξψλ ζα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ πξφνδν ηνπ
πξσηνγελνχο ηνκέα (ΗΝΑΛΔ, Α.Π.Θ Γεσηερληθέο ζρνιέο).
 Υξεηάδεηαη ελίζρπζε από ηελ Πεξηθέξεηα, ζεζκηθή θαη νηθνλνκηθή όισλ ησλ
Σ.Ο.Δ.Β. θαη ηνπ ΓΟΔΒ εξξώλ γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπληεξήζνπλ θαη λα
ιεηηνπξγήζνπλ ηα αξδεπηηθά δίθηπα πνπ δηαρεηξίδνληαη, ηα νπνία έρνπλ εγθαηαιεηθζεί
ζηελ ηχρε ηνπο κε ηνλ Καιιηθξάηε.
 Δθαξκνγή ζηνλ ΔΛΓΑ ελόο πιαηζίνπ έγθαηξσλ θαη δίθαησλ απνδεκηώζεσλ γηα
ηνπο αγξφηεο θαη θηελνηξφθνπο καο ψζηε λα κελ ραζεί ε εκπηζηνζχλε ηνπο ζηνλ
Οξγαληζκφ. Απηνζθνπφο δελ ζα πξέπεη λα είλαη ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ γηα ηνλ
Οξγαληζκφ. Ζ Πεξηθέξεηα κε ηηο Γεσξγηθέο ππεξεζίεο ηεο κπνξεί λα βνεζήζεη ελεξγά
πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
 Θα πξέπεη εθηφο ηεο αζθάιηζεο ηεο παξαγσγήο λα εηζαρζεί θαη έλαο θιάδνο
αζθάιηζεο ηνπ θπηηθνύ θεθαιαίνπ θαη ησλ ππνδνκώλ ησλ αγξνηώλ καο απφ
θάζε είδνπο δεκηέο. Γηφηη ην ππάξρνλ πιαίζην πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα ΠΔΑ δελ είλαη
δίθαην θαη ζηελ νπζία δελ παξέρνληαη επ’ νπδελί απνδεκηψζεηο ζηνπο αγξφηεο, απιά
θάπνηεο κηθξέο εληζρχζεηο ππφ απζηεξέο φκσο πξνυπνζέζεηο. Ζ Πεξηθέξεηα είηε απφ
κφλε ηεο είηε πηέδνληαο ηελ θεληξηθή εμνπζία λα πξνρσξήζεη πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε.
 ηε ιίκλε Κεξθίλε ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ε αλεμέιεγθηε θαη ιαζξαία αιηεία απφ
πνιίηεο ηεο γεηηνληθήο ρψξαο ε νπνία πξνθαιεί κεγάιε δεκηά ζην νηθνζχζηεκα ηεο
ιίκλεο θαη ξχπαλζε απηήο. Ζ Πεξηθέξεηα ζα πξέπεη κε εληαηηθνχο ειέγρνπο λα
πεξηνξίζεη απηφ ην θαηλφκελν θαη λα βάιεη θαλφλεο θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο κε
θαζνξηζκφ ησλ ζέζεσλ αιηείαο θαη ηελ πιεξσκή απφ ηνπο ςαξάδεο απηνχο ζρεηηθνχ
παξάβνινπ γηα ηελ έθδνζε άδεηαο.
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 Μείσζε ηεο ςαιίδαο ησλ ηηκψλ κεηαμχ Αγξφηε – Παξαγσγνχ θαη Καηαλαισηή. Πέξαλ
ησλ έξγσλ πνπ ζαο αλαθέξνπκε παξαθάησ ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγεζεί κηα
ιατθή αγνξά αγξνηώλ (Farmers Market) θπξίσο ζηηο έξξεο θαη ζε άιια αζηηθά
θέληξα, ζηα πξφηππα ππαξρνπζψλ αλάινγσλ αγνξψλ ζηε Γξάκα θαη αιινχ. ε απηέο
ηηο αγνξέο ζα κπνξνχλ κφλν νη αγξφηεο λα πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο απεπζείαο ζηνπο
θαηαλαισηέο ρσξίο ηελ χπαξμε κεζαδφλησλ πξνο φθεινο ησλ ηδίσλ θαη ησλ
θαηαλαισηψλ. Οη αγνξέο απηέο ζα πινπνηνχληαη ζε ρψξνπο πνπ ζα πιεξνχλ ηηο
θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.
 Υσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο γηα ρξήζεηο γεο ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
εξξψλ έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη ζχγρπζε κε ηνλ νξηζκφ ηεο ρξήζεο γεο θαη λα
δηαθπιαρζνχλ νη πςειήο παξαγσγηθφηεηαο αγξνηηθέο εθηάζεηο απφ ηελ ππνβάζκηζε
θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζε κε γεσξγηθέο ρξήζεηο.
 Αληηκεηώπηζε ζε κόληκε βάζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαύζεο ησλ θαιακηώλ ζηελ
πεδηάδα ησλ εξξώλ. Θα πξέπεη απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο λα εθαξκνζηεί
έλα αλάινγν πξφγξακκα κε απηφ πνπ εθαξκφζηεθε απφ φινπο ηνπο θνξείο ηεο
Καβάιαο θαη ηεο Γξάκαο κε επηθεθαιή θαη ζπληνληζηή ην Παξάξηεκα καο θαη είρε
κεγάιε επηηπρία ζηελ θαηαπνιέκεζε απηήο ηεο εγθιεκαηηθήο πξαθηηθήο απφ ηνπο
αγξφηεο. Σν Παξάξηεκα καο κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη κε ηελ εκπεηξία πνπ έρεη
απνθηήζεη ζηνλ ηνκέα απηφλ.
 Πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο – θηελνηξνθίαο, πξνγξάκκαηα έθδνζεο θπιιαδίσλ θαη πξνβνιήο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ ζπληαγψλ πνπ ζα πξνβάινπλ εκκέζσο θαη ηα πξντφληα καο, πξνγξάκκαηα
αλάπηπμεο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ αγξνηηθήο παξαγσγήο (ηζηνζειίδεο πψιεζεο).
 Δμεύξεζε ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ από ηελ Πεξηθέξεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθώλ ηόζν ησλ αγξνηώλ όζν θαη ησλ θηελνηξόθσλ ζηα πιαίζηα ηεο
ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ.
Αλακέλεηαη λα ππάξμεη πξφβιεκα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ
θηελνηξφθσλ ηεο πεξηθέξεηαο καο ιφγσ πεξηνξηζκνχ ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο ησλ
Σξαπεδψλ θαη ησλ εηαηξηψλ γεσξγηθψλ εθνδίσλ θαη δσνηξνθψλ ηα επφκελα ρξφληα.
 Σελ αλσηέξσ πξνβιεκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ θηελνηξφθσλ επηηείλεη θαη ην
γεγνλφο φηη κέλεη απιήξσηε ε Δληαία Δλίζρπζε θπξίσο ζε θηελνηξόθνπο ησλ
Γήκσλ Βηζαιηίαο θαη εξξψλ απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ, ιφγσ κε επηιεμηκφηεηαο ησλ
βνζθνηφπσλ ηνπο. Ζ πεξηθέξεηα καο πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα επηιχζεη ην ζέκα
δηφηη πξφθεηηαη γηα νθεηιέο χςνπο 2-2,5 εθ. επξψ (καδί κε ηηο νθεηιέο απφ άιια
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πξνγξάκκαηα πνπ δελ πιεξψλνληαη ιφγσ ηνπ ίδηνπ πξνβιήκαηνο). Σν πξφβιεκα ζα
επηιπζεί κέζσ λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο πνπ ζα ζέβεηαη θαη ηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο
εθηάζεηο θαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα πηέζεη ε πεξηθέξεηα καο.
 Δπίιπζε ησλ ζεζκηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη βνπβαινηξόθνη
ηνπ Ν. εξξώλ. Όπσο γλσξίδεηε ηα ηειεπηαία ρξφληα αλζεί ε βνπβαινηξνθία ζηνλ Ν.
εξξψλ κε φια ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο εθηξνθήο. Γηα λα παξακείλεη
φκσο έλαο δπλακηθφ θιάδνο ε πεξηθέξεηα ζα πξέπεη λα πηέζεη ην ΤΠΑΑΣ ψζηε α) λα
ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα δηαηήξεζεο απεηινχκελσλ απηνρζφλσλ θπιψλ αγξνηηθψλ
δψσλ, β) λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα έιιεηςεο παξαιίκλησλ βνζθνηφπσλ γηα ηε
ζσζηή δηαηξνθή ησλ δψσλ, γ) άιια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ γεληθφηεξα ηελ θηελνηξνθία
θαη ζε ζρέζε κε ηελ λέα ΚΑΠ θαη ηα αλαθέξνπκε ζε απηφ ην ππφκλεκα.
 Να πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ζύληαμεο θαη επηθύξσζεο ησλ δαζηθώλ ραξηώλ
ζηελ Π.Δ. εξξώλ. Ζ ζχληαμε ηνπο ζα επηιχζεη πξνβιήκαηα θαη ησλ θηελνηξφθσλ
καο αιιά θαη ην πξνγξακκαηηζκφ θάζε δξαζηεξηφηεηαο.
 Αδπλακία λνκηκνπνίεζεο ησλ ππαξρνπζώλ θηελνηξνθηθώλ εγθαηαζηάζεσλ
ζην πξνζηαηεπηηθό δάζνο θαη ηηο γαίεο ησλ εξξώλ. Πξφθεηηαη γηα ηξεηο ιεθάλεο
απνξξνήο ρεηκάξξσλ ζπλνιηθήο έθηαζεο 138.000 ζηξ. ζηηο νπνίεο κε ηελ ππάξρνπζα
λνκνζεζία

απαγνξεχεηαη

ε

λνκηκνπνίεζε

ησλ

πθηζηάκελσλ

θηελνηξνθηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ εληφο δαζψλ, δαζηθψλ θαη ρνξηνιηβαδηθψλ έθηαζεσλ (δαζηθνχ ή κε
ραξαθηήξα), ελψ ηαπηφρξνλα γηα ηηο εθηάζεηο απηέο δελ ζα κπνξνχλ λα ζπληαρζνχλ
κειέηεο βνζθντθαλφηεηαο, δεκηνπξγψληαο κεγάιν πξφβιεκα ζε απηνχο ηνπο
αλζξψπνπο πνπ δελ ζα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θαλέλα πξφγξακκα. πλεπψο ζα
πξέπεη λα γίλνπλ παξεκβάζεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, πξνο
ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμαίξεζεο ησλ ρνξηνιηβαδηθψλ εθηάζεσλ
 Γηνξγάλσζε

επηκνξθσηηθώλ

ζεκηλαξίσλ

γηα

ηνπο

γεσηερληθνύο

ησλ

ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ Π.Δ. εξξψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΚΓΓ θαη κε ην
ΓΔΩΣ.Δ.Δ..
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ
 Γεκηνπξγία δεκνπξαηεξίνπ αγξνηηθώλ πξντόλησλ ζηηο έξξεο κέζσ ηνπ λένπ
ΔΠΑ, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί κε πξφηππα επξσπατθά θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα
κπνξνχλ νη παξαγσγνί ησλ εξξψλ λα πσινχλ ηελ παξαγσγή ηνπο. Γηα ηε βέιηηζηε
ιεηηνπξγία ηνπ είλαη απαξαίηεηε ε δηαζχλδεζε ηνπ κε ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν.
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 Οινθιήξσζε ηεο ελίζρπζεο ησλ πξνζηαηεπηηθώλ αλαρσκάησλ ηνπ Αλαηνιηθνύ
ηκήκαηνο

ηεο

ζηαζεξνπνίεζε

ιίκλεο
ηνπο

θαη

Κεξθίλεο.
γηα

ηελ

Έξγν

απαξαίηεην

πξνζηαζία

ησλ

θαη

αλαγθαίν

παξαθείκελσλ

γηα

ηε

εθηάζεσλ

(θαιιηεξγνχκελσλ ή θαηνηθεκέλσλ) αιιά θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ξφινπ ηεο ιίκλεο, ε
νπνία θαηαζθεπάζηεθε αξρηθά γηα αξδεπηηθνχο ζθνπνχο, αιιά πιένλ ν ξφινο ηεο είλαη
πνιιαπιφο (αξδεπηηθφο, πεξηβαιινληηθφο, αλαςπρήο, ηνπξηζηηθφο θ.α.). Δπεηδή φκσο
ε ιίκλε Κεξθίλε είλαη ν ππξήλαο ζρεηηθνχ πξνζηαηεπφκελνπ Δζληθνχ πάξθνπ, θάζε
παξέκβαζε ζε απηφλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.
 Βειηίσζε ησλ αλαρσκάησλ ηεο θνίηεο ηνπ ηξπκόλα, ψζηε λα αληέρνπλ ηηο
πςειέο παξνρέο νξηζκέλσλ εηψλ θαη λα κελ θηλδπλεχεη ν θάκπνο απφ πιεκκχξεο.
 Γεληθφηεξα είλαη αλαγθαία ε επηθέληξσζε ζε κέηξα θαη έξγα αληηπιεκκπξηθήο
πξνζηαζίαο ζε φιε ηελ Π.Δ. εξξψλ.
 Πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ αμηνπνίεζε θαηαξρήλ ησλ βεβαησκέλσλ
Γεσζεξκηθώλ πεδίσλ ησλ εξξώλ (Νηγξίηαο, ηδεξνθάζηξνπ θαη Αγγίζηξνπ) ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο θαηά ηφπνπο δήκνπο. Ζ ρξήζε απηή πξσηαξρηθά ζα είλαη θπξίσο
αγξνηηθή (ζεξκνθήπηα, ρακειά ηνχλει θ.ι.π.) θαη αλ ππάξρνπλ θαη άιιεο δπλαηφηεηεο
ηφηε λα αμηνπνηεζνχλ θαη γηα άιιεο ρξήζεηο (ηνπξηζηηθέο, παξαγσγή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θ.α.). ε επφκελε θάζε ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα βεβαησζνχλ θαη
ηα ππφινηπα γεσζεξκηθά πεδία ησλ εξξψλ. Ζ Π.Δ. εξξψλ άιισζηε είλαη ε
πινπζηφηεξε πεξηνρή ηεο ρψξαο καο ζε γεσζεξκηθά πεδία.
 Απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηώλ ζηελ ΠΔ εξξψλ αιιά θαη ζε
φιε ηελ πεξηθέξεηα. Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηνπ Καιιηθξάηε ε Ννκαξρία
εξξψλ είρε ηδξχζεη θαη ιεηηνπξγνχζε επί 18 έηε ην Κέληξν Καηαπνιέκεζεο
Κνπλνππηψλ (ΝΠΓΓ). Έλα πξσηνπνξηαθφ θέληξν ζηειερσκέλν κε αμηφινγνπο
επηζηήκνλεο (8 άηνκα κφληκν πξνζσπηθφ) ην νπνίν αλαιάκβαλε Δπξσπατθά θαη
Δζληθά επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θάλνληαο παξάιιεια έξεπλα θαη θαηαπνιέκεζε,
απνθηψληαο έηζη πνιχηηκε εκπεηξία θαη ελεκεξψλνληαο φιν ηνλ πιεζπζκφ.
Δπηπξφζζεηα ην Κέληξν απηφ απαζρνινχζε θαη επνρηαθφ πξνζσπηθφ (κέρξη 200
άηνκα/έηνο). Με ηελ εθαξκνγή φκσο ηνπ Καιιηθξάηε ην Κέληξν έθιεηζε θαη
κεηαθέξζεθε ζηε Θεζζαινλίθε. Σν κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ απνξξνθήζεθε ζε άιια
αληηθείκελα ηεο ΠΔ εξξψλ θαη έηζη ράζεθε φιε απηή ε απνθηεζείζα εκπεηξία, ηα
ρξήκαηα απφ ηα πξνγξάκκαηα θαη νη επνρηαθέο ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ απψιεηα απηήο ηεο
ηερλνγλσζίαο ήηαλ εκθαλήο ηα επφκελα ρξφληα απφ ηελ αλαπνηειεζκαηηθή εθαξκνγή
ησλ κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηψλ, ηα θξνχζκαηα ηνπ ηνχ ηνπ δπηηθνχ
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Νείινπ θαη ηηο δηακαξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο επηζπκνύκε
ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Καηαπνιέκεζεο Κνπλνππηώλ κε έδξα ηηο
έξξεο θαη κε ρώξν επζύλεο όιε ηελ Πεξηθέξεηα.
 Έληαμε δηαθόξσλ εγγεηνβειηησηηθώλ έξγσλ ζην λέν ΔΠΑ. Όπσο γηα
παξάδεηγκα ζηηο έξξεο ε νινθιήξσζε ηνπ 2νπ Αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ΣΟΔB Πξνβαηά
θαη

ηνπ

5νπ

αξδεπηηθνχ

δηθηχνπ

Φπιιίδνο.

Έξγα

πνπ

ζα

απμήζνπλ ηελ

παξαγσγηθφηεηα ησλ εθηάζεσλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ζα επηηξέςνπλ ηελ
αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ γηα ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ παξαγσγψλ.
 Μηα αθφκα αλαγθαία ρξεκαηνδφηεζε πνπ ζα πξέπεη λα εμεπξεζεί (ίζσο θαη κέζσ
ΔΠΑ) είλαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δεκόζηαο ιεπθνθαιιηέξγεηαο ζηελ πιεκκπξηθή
θνίηε ηνπ ηξπκόλα. Σα δαζαξρεία αδπλαηνχλ λα ηε ρξεκαηνδνηήζνπλ κε ζπλέπεηα
ηα δέληξα πνπ θφβνληαη λα κελ αλαδαζψλνληαη θαη θαηά ζπλέπεηα κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ λα εγθαηαιεηθζνχλ απηέο νη εθηάζεηο (πνπ πιεκκπξίδνπλ εθηάθησο) θαη λα
γίλνπλ αληηθείκελν θαηαπαηήζεσλ. Σαπηφρξνλα δε νη δαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί πνπ
δηαρεηξίδνληαλ ηελ μπιεία απηψλ ησλ εθηάζεσλ ζα ράζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Πξφθεηηαη
κε ιίγα ιφγηα γηα έλα ζέκα κε πεξηβαιινληηθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο πνπ αθνξά
θαη ηελ αζθάιεηα ησλ παξαθείκελσλ δξαζηεξηνηήησλ.
 Οινθιήξσζε ησλ εθθξεκνύλησλ έξγσλ αλαδαζκνύ ζηελ Π.Δ. εξξώλ, κε ηα
ζπλνδεπηηθά ηνπο εγγεηνβειηησηηθά έξγα (δξφκνη, αξδεπηηθά δίθηπα θιπ), πνπ ζα
νινθιεξσζεί κε ηελ έθδνζε ησλ λέσλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο. Ζ παξάηαζε απηψλ ησλ
εθθξεκνηήησλ δεκηνπξγεί πνιιά πξνβιήκαηα ζηνπο αγξφηεο θαη δελ βνεζάεη ζηελ
πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ εθ κέξνπο ησλ
αγξνηψλ (εγθαηάζηαζε κφληκψλ θπηεηψλ, απνζεθψλ θ.ι.π.). Παξάιιεια ζα πξέπεη λα
εληαρζνύλ κειέηεο ζην ΔΠΑ δηαθόξσλ αλαδαζκώλ αγξνθηεκάησλ ηνπ λνκνύ
θαη λα απμεζνχλ κέζσ ηνπ λένπ ΔΠΑ ηα έξγα αγξνηηθνχ εμειεθηξηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα
έξγα αιιειέλδεηα πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ηνλ πνιπηεκαρηζκφ ηνπ αγξνηηθνχ θιήξνπ
θαη ζα επηηχρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο δίλνληαο
παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα γηα αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ.
 Παξεκβάζεηο γηα ηε κείσζε ηνπ απμεκέλνπ θόζηνπο παξαγσγήο ησλ αγξνηηθώλ
πξντόλησλ αιιά θαη αύμεζεο ηεο παξαγσγήο ηνπο. Δδψ εληάζζνληαη ηα αλσηέξσ
έξγα αλαδαζκνχ, νδνπνηίαο, γεθπξψλ θαη ηα εγγεηνβειηησηηθά – αξδεπηηθά έξγα πνπ
πξέπεη λα πινπνηεζνχλ θαζψο θαη άιιεο ππνδνκέο, φπσο έξγα αγξνηηθνχ
εμειεθηξηζκνχ ηνπηθνχ επηπέδνπ κε πφξνπο απφ ην λέν ΔΠΑ θ.α..
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 ρεηηθά κε ηε δηέιεπζε ηνπ αγσγνύ ΣΑΡ από ηελ Π.Δ. εξξώλ, ε άπνςε καο
αλαθνξηθά κε ην ζηαζκφ ζπκπίεζεο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο γεο πςειήο
παξαγσγηθφηεηαο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ππ. αξηζκ. πξση. 512/03-06-2014
έγγξαθν καο πξνο ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε εξξψλ.
 Δπηζθεπή, βειηίσζε θαη θαηαζθεπή λένπ αγξνηηθνύ δηθηύνπ δξόκσλ ζηηο
πεδηάδεο αιιά θαη νξεηλψλ γηα θηελνηξφθνπο, δαζεξγάηεο θαη γηα ηνπξηζηηθνχο
ζθνπνχο. Θα πξέπεη λα εληζρπζνχλ νη δήκνη γηα απηφ θαη λα βξεζνχλ θαη πφξνη απφ
πξνγξάκκαηα φπσο είλαη ην Π.Α.Α. 2014-2020.
 Γηα ηελ επηζθεπή βειηίσζε θαη θαηαζθεπή λέσλ δαζηθώλ δξόκσλ, ζα πξέπεη νη
θαηά ηφπνπο δήκνη λα ππνγξάςνπλ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε ηα Γαζαξρεία θαη
λα εληάμνπλ κε ηε βνήζεηα ηεο πεξηθέξεηαο ζην λέν ΔΠΑ δαζηθά έξγα θαη εηδηθφηεξα
έξγα δαζηθήο νδνπνηίαο. Με ηνλ ίδην ηξφπν ζα κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ θαη νη
δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο δαζψλ θαη βνζθνηφπσλ ηεο πεξηνρήο ζην λέν ΔΠΑ.
 ύληαμε κειεηώλ βνζθνηθαλόηεηαο ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ ηεο ΠΔ εξξώλ, ψζηε
λα κπνξέζεη λα πξνγξακκαηηζηεί κε νξζνινγηθφηεξν ηξφπν ε θηελνηξνθία θαη λα
αδεηνδνηεζνχλ επθνιφηεξα νη ππάξρνπζεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο ζχκθσλα θαη κε
ηελ λέα ΚΑΠ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΟΓΔ. Δπεηδή ηα πεξηζζφηεξα βνζθνηφπηα είλαη
κέζα ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο ζα πξέπεη νη κειέηεο απηέο λα γίλνπλ απφ
δαζνιφγνπο, κηα εηδηθφηεηα πνπ δελ ππάξρεη ζην πξνζσπηθφ ησλ πεξηθεξεηψλ.
πλεπψο, ε πεξηθέξεηα ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη θαη λα πξνυπνινγίζεη θνλδχιηα
γηα ηε ζχληαμε απηψλ ησλ κειεηψλ ζην λέν ΔΠΑ, φπσο αλαθέξνπκε θαη παξαπάλσ.
 Αλαζύζηαζε ηεο Λίκλεο Αρηλνύ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ξπζκίδεηαη ην πδαηηθφ ηζνδχγην
ηεο πεξηνρήο θαη παξάιιεια δεκηνπξγνχληαη λέεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο θαηνίθνπο
ηεο πεξηνρήο (ςαξέκαηνο, ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο θ.ι.π.). Ζ ιίκλε απηή ζα απνηειεί
ην θπζηθφ απνδέθηε ηεο ξνήο ηνπ ηξπκφλα θαη ζα πξνζθέξεη αληηπιεκκπξηθή
πξνζηαζία ζηηο λφηηεο πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ εξξψλ. Αο κελ μερλάκε ηελ επηηπρία πνπ
είρε ην ζρέδην επαλαδεκηνπξγίαο ηεο Λίκλεο Κάξιαο ζην Θεζζαιηθφ θάκπν θαη ηα
ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ επέθεξε ζηελ πεξηνρή. Σα απνηειέζκαηα απηά ήηαλ ηφζν
νηθνλνκηθά (αλάπηπμε αιηείαο θαη ηνπξηζκνχ) φζν θαη πεξηβαιινληηθά.
 Καηαζθεπή ηακηεπηήξσλ λεξνύ κε πνιιαπιή ρξεζηκόηεηα (άξδεπζεο, χδξεπζεο,
αλαςπρήο, ηερλεηνχ εκπινπηηζκνχ θαη θηινπεξηβαιινληηθή).
 ρεδηαζκό θαη ζύληαμε ηνπ Δδαθνινγηθνύ Υάξηε ηεο ΠΔ εξξώλ, ν νπνίνο ζα
απνηειέζεη ηε κεγαιχηεξε άπιε, νινθιεξσκέλε θαη θηινπεξηβαιινληηθή παξέκβαζε
ζην γεσξγηθφ ηνκέα ηεο πεξηνρήο. Αλάινγν έξγν έρεη πινπνηήζεη ε πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ.
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γηα φιε ηελ πεξηθέξεηα θαη ην Δπηκειεηήξην καο είρε ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνχ. Ο ράξηεο είλαη πιένλ ζε ρξήζε ηφζν απφ Γεσηερληθνχο
Δπηζηήκνλεο φζν θαη απφ άιινπο θιάδνπο (πνιηηηθνχο κεραληθνχο θ.ι.π.). Έλα ηέηνην
έξγν ζα ζπκβάιεη δξαζηηθά ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε θαη ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ
ιηπαζκάησλ θαη ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ, επηθέξνληαο ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο
παξαγσγήο γηα ηνπο αγξφηεο κε ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ηδηαίηεξα
κάιηζηα ζηηο έξξεο πνπ ππάξρεη πξφβιεκα ληηξνξχπαλζεο. Σν έξγν απηφ γηα λα είλαη
πιεξέζηεξν ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί θαη κε ηελ εθπφλεζε ηνπ πδξνγεσινγηθνχ
ράξηε. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα έλα ηέηνην έξγν κπνξείηε λα πάξεηε ηφζν απφ
ηελ πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ. φζν θαη απφ ην παξάξηεκα καο.
 Πξνγξάκκαηα
απνθνκηδήο

γηα
θελώλ

ηε

δεκηνπξγία
πιηθώλ

δηθηύνπ

ζπζθεπαζίαο

ζεκείσλ

ζπγθέληξσζεο

γεσξγηθώλ

θαξκάθσλ

θαη
θαη

ιηπαζκάησλ, θαηφπηλ ζα αθνινπζεί ζπγθέληξσζε θαη θαηάιιειε δηαρείξηζε απηψλ.
ην Γήκν Βηζαιηίαο πξηλ ιίγα ρξφληα είρε εθαξκνζηεί έλα αλάινγν πξφγξακκα. ηα
ζεκεία

πδξνιεςίαο

ησλ

ςεθαζηηθψλ

δελ

ππάξρνπλ

ηα

θαηάιιεια

δνρεία

απνξξηκκάησλ πνπ ζπλήζσο βξίζθνληαη θνληά ζε ρψξνπο επηθαλεηαθψλ λεξψλ. Με
ηε ζσζηή δηαρείξηζε απηψλ πεηπραίλνπκε βειηίσζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
 Καηάξηηζε πξνγξακκάησλ εθαξκνγήο κέηξσλ νινθιεξσκέλεο θαηαπνιέκεζεο
ερζξώλ θαη αζζελεηώλ. Ηδηαίηεξα επεηδή πξφθεηηαη γηα παξακεζφξηα πεξηνρή θαη
είκαζηε εθηεζεηκέλνη ζηελ εηζβνιή λέσλ παζνγφλσλ (βιέπε diabrotica ζην Ν. εξξψλ
φπνπ έγηλε κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα, θ.α.) απφ ηηο γεηηνληθέο ρψξεο.
 Ζ πεξηνρή καο δηαζέηεη πινύζην γελεηηθό πιηθό θπηώλ θαη δώσλ, απηνρζφλσλ
πνηθηιηψλ θαη θπιψλ πνπ είλαη άξηζηα πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο.
πλεπψο είλαη απαξαίηεηε κε θάπνην πξφγξακκα ε θαηαγξαθή θαη ε θαηνρύξσζε
ηνπο γηα λα πξνρσξήζνπκε κεηέπεηηα ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ
γελεηηθψλ πφξσλ ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα
παξαδείγκαηα θινπήο απηνρζφλσλ εηδψλ αξσκαηηθψλ θπηψλ απφ αιινδαπνχο, ψζηε
λα ηα αλαπαξάγνπλ θαη λα ηα εκπνξεπζνχλ ζην εμσηεξηθφ.
 Αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηώλ. Απηή ζα επηηεπρζεί θαιχηεξα κε ηε δεκηνπξγία
πεηξακαηηθψλ – επηδεηθηηθψλ αγξψλ κε λέεο θαιιηέξγεηεο θαη εθηξνθέο κέζσ
πξνγξακκάησλ γηα ηνπο αγξφηεο καο, ψζηε λα ηηο δνθηκάζνπκε θαη λα ηηο γλσξίζνπκε
θαιχηεξα γηα λα πξνρσξήζνπκε κε αζθαιέζηεξν ηξφπν ζηελ πνζνχκελε αλαδηάξζξσζε. Ζ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο ΚΑΠ θαη ε απνζχλδεζε ηεο ελίζρπζεο απφ
ηελ παξαγσγή παξέιπζε θαη απνδηνξγάλσζε ηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο αγξνηηθήο καο
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νηθνλνκίαο (π.ρ. θαπλνθαιιηέξγεηα, ηνκαηνθαιιηέξγεηα, δαραξφηεπηια θ.ι.π.). Γηα απηφ
ην ιφγν ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο
ζηελ απνηειεζκαηηθή αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ κέζα απφ ηελ λέα ΚΑΠ.
 Θα πξέπεη λα αλαιεθζνύλ δξάζεηο αύμεζεο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ
γεσξγηθώλ πξντόλησλ ηεο πεξηθέξεηαο καο. Με δξάζεηο πξνψζεζεο (εθζέζεηο,
ηζηνζειίδεο, γηνξηέο θ.α.), δηαθήκηζεο, κε πηζηνπνηήζεηο πξντφλησλ, κε ζήκαλζε ηνπο,
κεηαπνίεζε θαη ηππνπνίεζε ηνπο, κε θαζηέξσζε ηνπο σο ΠΟΠ, ΠΓΔ θ.α. Ζ
ηππνπνίεζε θαη ε κεηαπνίεζε κπνξεί λα γίλεη ηφζν ζε ηνπηθή θαη νηθηαθή θιίκαθα φζν
θαη ζε ζπλεηαηξηζηηθή ή επηρεηξεκαηηθή θιίκαθα (ηπξνθνκεία, βηνηερλίεο, αιεπξφκπινη
θ.α.). Μφλν έηζη ηα πξντφληα απηά ζα απνθηήζνπλ ηαπηφηεηα θαη φλνκα θαη ζα
πξνσζεζνχλ θαιχηεξα ζηηο αγνξέο. Οη ζηφρνη απηνί κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ θαη κε
ηνλ νξηζκφ ηνπ θαιαζηνχ ησλ πξντφλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηδηαίηεξα ηεο Π.Δ.
εξξψλ πνπ έρεη κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ, κνλαδηθψλ Παλειιαδηθά.
 ε ζρέζε κε ην παξαπάλσ κέζσ ηνπ λένπ ΔΠΑ ζα πξέπεη λα απμεζνύλ νη
επελδύζεηο κεηαπνίεζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ (θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο).
Δπελδχζεηο απαξαίηεηεο πνπ ζα πξνζδψζνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηα αγξνηηθά
πξντφληα θαη ε νπνία ζα παξακείλεη ζηνλ ηφπν καο θαη φρη λα θεχγεη ζηα αζηηθά
θέληξα φπνπ ππάξρνπλ αλάινγεο κεγάιεο κνλάδεο. Σέηνηεο κπνξεί λα είλαη πξφηππα
ηπξνθνκεία (π.ρ. νκάδσλ θηελνηξφθσλ), ζπζθεπαζηήξηα, ζθαγεία, αιεπξφκπινη,
βηνηερλίεο γάιαθηνο θ.α., φια πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ
θαιιηεξγεηψλ θαη ηεο δσηθήο παξαγσγήο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε πξψηε χιε γηα απηέο
ηηο κνλάδεο
 Οινθιήξσζε ηνπ αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ ζην Ληκέλα Ακθίπνιεο. Πάγην αίηεκα
ησλ αιηέσλ ηεο πεξηνρήο πνπ ζα πξνζηαηέςεη ηα εξγαιεία ησλ αιηέσλ θαη δελ ζα ηνπο
αλαγθάδεη λα βξίζθνπλ θαηαθχγην ζε άιια απνκαθξπζκέλα αιηεπηηθά θαηαθχγηα.
 Αμηνπνίεζε ηνπ γεσινγηθνύ πινύηνπ ηεο πεξηνρήο κε νξζά Πεξηβαιινληηθά,
Κνηλσληθά θαη Οηθνλνκηθά θξηηήξηα.
Δπειπηζηψληαο ζηελ πινπνίεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο αλσηέξσ
πξνηάζεηο καο, παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα θάζε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε θαη αλ
επηζπκείηε ζε ζπλάληεζε γηα λα ζπδεηήζνπκε απηά ηα ζέκαηα.
Γηα ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή
Ο Πξφεδξνο

Ο Γελ. Γξακκαηέαο
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Εαθείξεο Μπζηαθίδεο

Κσλ/λνο ηέθνο
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