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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ηοσ Παραρηήμαηος ΓΕΩΣ.Ε.Ε. Αν.Μακ. ζτεηικά με ηην αποκαηάζηαζη ηοσ λόθοσ
“Άζπρα Υώμαηα” ζηην δσηική πλεσρά ηοσ εμπορικού λιμανιού ηης Καβάλας.
Σν Παξάξηεκα ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ Αλ. Μαθεδνλίαο αλαθνξηθά με ηην αποκαηάζηαζη
ηοσ λόθοσ “Άζπρα Υώμαηα” ζηη δσηική πλεσρά ηοσ εμπορικού λιμανιού ηης
Καβάλας θαη αληαπνθξηλόκελν ζην ζεζκνζεηεκέλν ηνπ ξόιν σο ν επίζεκνο θαη
ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηνπ θξάηνπο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δηαρείξηζε θαη
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζαο θαηαζέηεη ηε δηθή ηνπ πξόηαζε.
Σν ΓΔΩΣΔΔ

ηνπνζεηείηαη θαη’ αξράο ζεηηθά ζε επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο όπσο

είλαη ε αμηνπνίεζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ εκπνξηθνύ ιηκαληνύ Φίιηππνο Β’, ώζηε λα
απνηειέζεη θύξηα πύιε πξνο ηα αλαηνιηθά Βαιθάληα, κε έκθαζε ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ

πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ιεηηνπξγώληαο βνεζεηηθά ζηελ αλάπηπμε όιεο ηεο πεξηνρήο.
Πνιύ πεξηζζόηεξν ζηελ πεξίνδν θξίζεο πνπ δηαλύνπκε. Σαπηόρξνλα, όκσο ζεσξεί όηη νη
επελδύζεηο είλαη αλαγθαίν λα ηθαλνπνηνύλ κηα ζεηξά θξηηεξίσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ

θπξίαξρα είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ε αεηθνξία
ηνπ.
Δίλαη γλσζηό όηη ν ιόθνο Άζπξα Υώκαηα (παζηώλ) εληάζζεηαη κέζα ζηελ επξύηεξε
πεξηνρή ηνπ ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ. Ζ έθηαζε απηή αλήθεη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Γεκνηηθήο
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«ΓΖΜΩΦΔΛΔΗΑ». Θέινπκε λα ζπκίζνπκε όηη πξηλ από ιίγνπο κήλεο ην ΓΔΩΣΔΔ είρε
εθπνλήζεη κία νινθιεξσκέλε κειέηε ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο ηνπ ΔΚΗ
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γηλόηαλε εηδηθή αλαθνξά ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηεζεί ν
ζπγθεθξηκέλνο ιόθνο.
ύκθσλα δε κε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε θαη κε ηα ζηνηρεία πνπ
δηαζέηνπκε ζεσξνύκε όηη ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα ε απνθαηάζηαζε ηεο πιεγείζαο
πεξηνρήο ηόζν ιόγσ επηθηλδπλόηεηαο όζν θαη γηα θαιαηζζεηηθνύο ιόγνπο.
Ζ άπνςε καο όπσο παξνπζηάζηεθε θαη ζηελ εξγαζία πνπ παξαδώζακε είλαη, όηη
εθόζνλ είλαη επηβεβιεκέλε ε απνθαηάζηαζε ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο απηή λα γίλεη κε
γλώκνλα
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ρξεκαηνδνηεζνύλ από δηάθνξα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα.
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αλαδαζσηέα. ηελ αλαηνιηθή ηνπ πιεπξά
έρεη ρηηζηεί ην ιηκάλη, ζηε δπηηθή ηνπ είλαη
ε Άζπξε Άκκνο κε πνιιέο επηρεηξήζεηο εγθαηεζηεκέλεο, βνξείσο ηνπ βξίζθεηαη ε Δγλαηία
Οδόο θαη λνηίσο ε ζάιαζζα. Γειαδή κε ιίγα ιόγηα απνηειεί κηα λεζίδα αλαμηνπνίεηνπ
πξαζίλνπ πνπ κόλν ζηελ θνξπθή ηεο δπζηπρώο αμηνπνηείηαη από ηηο εγθαηεζηεκέλεο
θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο.
Παξαιία ηνπ ιόθνπ «Άζπξα Υώκαηα»

Παξόια απηά θαη ζπλππνινγίδνληαο ηε δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία γηα ηελ ρώξα
καο ην ΓΔΩΣΔΔ πξνηείλεη ηε ρξήζε ρξεκαηνδνηηθώλ Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ γηα ηελ
αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο. ηελ θαηεγνξία απηή βαζηθά εξγαιεία απνηεινύλ ην ΔΠΑ θαη
ην πξόγξακκα «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 – Αιέμαλδξνο
Μπαιηαηδήο».
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