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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ρηεζηλή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

Καβάιαο κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο κε ζέκα: 

«Διεπεύνηση και Υποβολή Πποτάσεων για την Αξιοποίηση τηρ Πεπιοσήρ ΕΣΚΗ 

ΚΑΠΟΥ τος Δήμος Καβάλαρ». Ζ παξνπζία πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ νκάδα 

εξγαζίαο πνπ είρε νξίζεη ην Παξάξηεκα καο γηα ην ιόγν απηό, παξνπζία ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ. ηνπ Παξαξηήκαηνο θ. Μπζηαθίδε Εαθείξε.   

 Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην είλαη Ν.Π.Γ.Γ. επνπηεπόκελν από ην ΤΠΑΑΣ θαη ν 

ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη 

πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. Κηλνύκελνη ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ καο θαη 

έρνληαο ήδε κηα πνιύ θαιή ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Καβάιαο δερηήθακε κε πνιύ 

ραξά ην αίηεκα ηνπ Γήκνπ Καβάιαο θαη ηεο Γεκσθέιεηαο γηα λα δηεξεπλήζνπκε ηηο 

δπλαηόηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ πνπ αλήθεη ζηε Γεκσθέιεηα θαη 

επξύηεξα ζην Γήκν Καβάιαο. Άιισζηε ην Δπηκειεηήξην καο έρεη καθξά εκπεηξία ζε 

ηέηνηα ζέκαηα παξά ηηο πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο ηνπ δπλαηόηεηεο. 

 Όπσο πηζαλόλ  λα γλσξίδεηε ε έθηαζε ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ (Διι. παιηά πόξηα) 

βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ Γήκνπ Καβάιαο θαη νπζηαζηηθά απνηειεί ηελ 

αλαηνιηθή πύιε ηεο πόιεο θαη πεξηιακβάλεη κηα έθηαζε 10.100 ζηξεκκάησλ 

πεξίπνπ. Με ηελ πάξνδν όκσο ησλ εηώλ έρνπλ αθαηξεζεί από ηελ θπξηόηεηα ηνπ 

Γήκνπ κεγάιεο εθηάζεηο (γηα αθηήκνλεο, Ληπαζκαηνβηνκεραλία, Δγλαηία Οδόο, Ληκάλη 

Καβάιαο θ.α.). Παξόια απηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο έθηαζεο παξακέλεη ζηελ 

θπξηόηεηα θαη ζηελ ρξήζε ηνπ Γήκνπ.  
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 Ζ πεξηνρή απηή παξνπζηάδεη κεγάια πιενλεθηήκαηα κε ηηο ππνδνκέο πνπ 

δηαζέηεη θαη έρεη κεγάιεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο. Καηαιακβάλεη κηα 

θαίξηα ζέζε θαη δηέξρνληαη από απηήλ ε Δγλαηία Οδόο (κε θόκβν εμόδνπ ζην ΔΚΖ 

ΚΑΠΟΤ), εθεί βξίζθεηαη ην ιηκάλη Φηιηππνο Β’, ε κνλαδηθή Ληπαζκαηνβηνκεραλία ηεο 

ρώξαο καο θ.α.. Από ηελ άιιε πιεπξά όκσο απνηειεί θαη ην θπζηθό ζύλνξν ηεο 

πόιεο κε ηηο ζρεηηθά επηβαξπκέλεο πεξηβαιινληηθά αλαηνιηθέο πεξηνρέο θαη γηα απηό 

ην ιόγν ζα πξέπεη λα δηαθπιαρζεί θαη λα αμηνπνηεζεί ην θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο 

πεξηνρήο. 

 Έηζη, θηλνύκελνη ζηνπο παξαπάλσ άμνλεο, ζπζηήζακε δηεπηζηεκνληθή νκάδα 

εξγαζίαο ζην Δπηκειεηήξην από έκπεηξνπο ζπλαδέιθνπο γηα λα δηεξεπλήζεη ην ζέκα. 

Ζ νκάδα απηή μεθίλεζε ηηο εξγαζίεο από ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ θαη κέζα ζηνλ 

Αύγνπζην νινθιήξσζε ην έξγν ηεο. Σα κέιε ηεο νκάδαο εξγάζηεθαλ ρσξίο ακνηβή 

ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξώζνπλ ην έξγν πνπ είραλ 

αλαιάβεη. Δίρακε βεβαίσο ζε θάζε πεξίπησζε ηε ζπλδξνκή ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ ζε θάζε ηνπο θίλεζε (επηζθέςεηο ζηελ πεξηνρή, αλαδήηεζε 

ηνπνγξαθηθνύ πιηθνύ θ.α.). Παξέδσζαλ ινηπόλ κηα νινθιεξσκέλε δηεξεπλεηηθή 

κειέηε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ. Σνλίδνπκε όηη είλαη ε 

πξώηε θνξά πνπ γίλεηαη θάηη ηέηνην γηα απηή ηελ πεξηνρή. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην 

γεγνλόο όηη θαηά ηελ αλαδήηεζε πιηθνύ από ηελ νκάδα εξγαζίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή κειέηεο ειάρηζην πιηθό βξέζεθε ζε ηνπηθέο βηβιηνζήθεο θαζώο θαη ζην 

δηαδίθηπν. Από εθεί αληηιακβάλεηαη θαλείο πόζν δύζθνιν ήηαλ ην έξγν ηεο νκάδαο 

εξγαζίαο καο.   

 Σν γεληθό ζπκπέξαζκα είλαη όηη ε πεξηνρή απηή κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κε 

πνιιαπιέο δξάζεηο, ηόζν από ην Γήκν Καβάιαο θαη ηε Γεκσθέιεηα, όζν θαη από ηελ 

ηδησηηθή πξσηνβνπιία. Με ηελ αμηνπνίεζε απηή ζα ππάξμεη πξνζηηζέκελν εηζόδεκα 

ηόζν γηα ην Γήκν όζν θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Ο ζηόρνο απηόο κπνξεί 

λα επηηεπρζεί ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαη εξγαιεία 

πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα. Γηα λα γίλεη απηό όκσο ζα πξέπεη από πιεπξάο Γήκνπ λα 

ππάξμεη εηνηκόηεηα ζρεδηαζκνύ θαη κειεηώλ. Πηζηεύνπκε ινηπόλ, όηη ε παξνύζα 

εξγαζία ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ην Γήκν ζε απηή ηνπ ηελ πξνζπάζεηα, απηόο 

άιισζηε πηζηεύνπκε όηη είλαη θαη ν ιόγνο πνπ ν Γήκνο δήηεζε ηηο πξνηάζεηο καο γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο. 

 Θέινπκε λα επραξηζηήζνπκε αθόκα κηα θνξά ην Γήκν Καβάιαο, γηα ηελ θαιή 

ζπλεξγαζία πνπ είρακε ηόζν ζην ζέκα ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ, όζν θαη ζε άιιεο δξάζεηο 

θαη πξνζπάζεηεο πνπ θάλνπκε όπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε απνηξνπή ηνπ 



    

θαηλνκέλνπ ηεο θαύζεο ησλ θαιακηώλ ζηα Σελάγε Φηιίππσλ. Παξάιιεια όκσο 

ζέινπκε λα ελεκεξώζνπκε θαη θάζε ελδηαθεξόκελν πνιίηε ηεο Καβάιαο όηη ην 

αλαιπηηθό θείκελν ησλ πξνηάζεσλ καο γηα ην ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ θαη ε παξνπζίαζε πνπ 

θάλακε ζην δεκνηηθό πκβνύιην Καβάιαο είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Παξαξηήκαηνο καο www.geotee-anmak.gr θαη ζπγθεθξηκέλα ην θείκελν ζην   

http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/ESKH_KAPOU_keimeno.pdf θαη ε 

παξνπζίαζε ζην http://www.geotee-

anmak.gr/img/paremvaseis/ESKH_KAPOU_parousiasi.pdf . 
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