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Θέμα: «Πξνηάζεηο γηα ην ππφ θαηάξηηζε Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ Π.Δ. εξξψλ» 

χετ.: Τπ. αξηζ. πξση. 18649/106/ 09-08-2011 έγγξαθν ηεο Π.Δ. εξξψλ. 

 

ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνχ ην 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 ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην ππφ θαηάξηηζε Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα ηεο πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο φζνλ αθνξά ηελ Π.Δ. εξξψλ 

πνπ αλήθεη ζηα πιαίζηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ. 

Γηα ηα παξαθάησ έξγα πνπ ζαο πξνηείλνπκε είλαη πξνθαλήο ε αλαγθαηφηεηα 

πινπνίεζεο 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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  Έξγα ηνπ 1νπ ζεκαηηθνχ ηνκέα (Πεξηβάιινλ ρσξνηαμία): 

 Οινθιήξσζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ   αλαρσκάησλ  ηνπ θξάγκαηνο ηεο ιίκλεο 

Κεξθίλεο. Έξγν αλαγθαίν θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παξαθείκελσλ εθηάζεσλ 

(θαιιηεξγνχκελσλ ή θαηνηθεκέλσλ) αιιά θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ξφινπ ηεο 

ιίκλεο ή νπνία θαηαζθεπάζηεθε νπζηαζηηθά γηα αξδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

 Οινθιήξσζε ηνπ ΥΤΣΤ-ΥΤΣΑ Ν. εξξψλ.  

 Αλαζχζηαζε ηεο Λίκλεο Αρηλνχ. 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. 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.  

 ρεδηαζκφ θαη ζχληαμε ηνπ Δδαθνινγηθνχ Υάξηε ηνπ λνκνχ, 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. γηα φιε ηελ πεξηθέξεηα θαη ην Δπηκειεηήξην καο είρε 

ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνχ. Σν έξγν απηφ πιένλ 

είλαη 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 ησλ ιηπαζκάησλ θαη ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ 

επηθέξνληαο ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο γηα ηνπο αγξφηεο κε 

ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 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. 

 Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο 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 ηνπο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζε κε γεσξγηθέο ρξήζεηο. 
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 Γεκηνπξγία  δηθηχνπ ζεκείσλ ζπγθέληξσζεο θαη απνθνκηδήο θελψλ πιηθψλ 

ζπζθεπαζίαο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ, κε αλάινγε 

ζπγθέληξσζε θαη δηαρείξηζε απηψλ. 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.     

 

  Έξγα ηνπ 2νπ ζεκαηηθνχ ηνκέα (Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Παηδεία, Πνιηηηζκφο-

Αζιεηηζκφο θαη Δμππεξέηεζε πνιηηψλ) 

 Γηνξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα  ηνπο γεσηερληθνχο  ηνπ λνκνχ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ΔΚΓΓ. 

 Γεκηνπξγία απφ ην Γήκν εξξψλ (ή ελδερνκέλσο θαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα) 

ελφο πιινγηθνχ Λαραλφθεπνπ ζε έθηαζε εληφο ηνπ πνιενδνκηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο εξξψλ. Απηή ε έθηαζε ζα δηακνξθσζεί κε ηηο θαηάιιειεο 

ππνδνκέο (δηαρσξηζηηθνί θξάρηεο, αξδεπηηθφ δίθηπν, απνζήθεο εξγαιείσλ, 

ρψξνπο μεθνχξαζεο θ.ιπ.) ζα ρσξηζηεί ζε κηθξά αγξνηεκάρηα (100-200 m2 

πεξίπνπ) θαη ζα παξαρσξεζεί αλά έηνο ζε εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο 

(ζπληαμηνχρνπο, αλέξγνπο, πνιχηεθλνπο θ.α.) φπνπ ζα κπνξνχλ λα 

θαιιηεξγνχλ ηα ιαραληθά ηνπο ππφ ηελ επίβιεςε Γεσπφλνπ. Έηζη ζα 

ζηεξηρζνχλ εκκέζσο νηθνλνκηθά νη επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο αθνχ κε ηα 

ιαραληθά πνπ ζα παξάγνπλ νη ίδηνη ηνπο ζα έρνπλ θέξδνο κέρξη θαη 150 επξψ 

ην κήλα. Αλάινγεο πξσηνβνπιίεο ζε εγθαηαιειεηκκέλα ζηξαηφπεδα έρνπλ 

πάξεη ζχιινγνη ζηε Θεζζαινλίθε, ν Γήκνο Αιεμαλδξνχπνιεο φπσο θαη ζηελ 

πφιε ηεο Ξάλζεο. Όζνλ αθνξά ην Γήκν Αιεμαλδξνχπνιεο γηα κηα έθηαζε 30 

ζηξεκκάησλ πξνυπνινγίδεη θφζηνο 360.000 επξψ ην νπνίν κπνξεί λα κεησζεί 

αλ γίλνπλ έξγα κε απηεπηζηαζία ηνπ Γήκνπ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην 

Γήκν Αιεμαλδξνχπνιεο ή ζην παξάξηεκα καο.   

 

Έξγα ηνπ  3νπ ζεκαηηθνχ ηνκέα (Σνπηθή νηθνλνκία θαη απαζρφιεζε). Δδψ 

πεξηιακβάλνληαη θπξίσο έξγα ζρεηηθά κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο φπσο: 

 Οινθιήξσζε  ηνπ 2νπ Αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ΣΟΔΒ 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. 
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 Οινθιήξσζε ηνπ αιηεπηηθνχ  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. 

 Έληαμε κειεηψλ ζην ΔΠΑ  δηαθφξσλ αλαδαζκψλ αγξνθηεκάησλ ηνπ λνκνχ 

θαη αχμεζε ησλ έξγσλ αγξνηηθνχ εμειεθηξηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα έξγα 

αιιειέλδεηα πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ην πνιπηεκαρηζκφ ηνπ αγξνηηθνχ θιήξνπ 

θαη ζα επηηχρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο 

δίλνληαο παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα γηα αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ. 

 Αχμεζε ησλ επελδχζεσλ κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ (θπηηθήο θαη 

δσηθήο παξαγσγήο). Δπελδχζεηο απαξαίηεηεο πνπ ζα πξνζδψζνπλ 

πξνζηηζέκελε αμία ζηα αγξνηηθά πξντφληα θαη ε νπνία ζα παξακέλεη ζηνλ 

ηφπν καο θαη φρη λα θεχγεη ζηα αζηηθά θέληξα φπνπ ππάξρνπλ αλάινγεο 

κνλάδεο. Σέηνηεο κπνξεί λα είλαη πξφηππα ηπξνθνκεία, ζπζθεπαζηήξηα, 

ζθαγεία, αιεπξφκπινη, βηνηερλίεο γάιαθηνο θ.α., φια πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηεο Εσηθήο παξαγσγήο ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε πξψηε χιε γηα απηέο ηηο κνλάδεο.  

 Τινπνίεζε ησλ ψξηκσλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ πδαηνδεμακελέο θαη κηθξά 

θξάγκαηα ψζηε λα θαιπθζνχλ νη ηνπηθέο αξδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

θαιιηεξγεηψλ ελψ παξάιιεια απηέο νη ηερλεηέο ιίκλεο ζα απνηεινχλ θαη 

ρψξνπο αλαςπρήο θαη θαηαθχγηα πνπιηψλ θαη δψσλ. Οη νηθείνη Γήκνη έρνπλ 

ζηελ θαηνρή ηνπο ηηο αληίζηνηρεο κειέηεο. 

 Γεκηνπξγία δεκνπξαηεξίνπ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί κε 

πξφηππα επξσπατθά θαη ζην νπνίν ζα κπνξνχλ νη παξαγσγνί ησλ εξξψλ λα 

πσινχλ ηελ παξαγσγή ηνπο. 

Δπειπηζηψληαο ζηελ πινπνίεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο αλσηέξσ 

πξνηάζεηο καο, παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα θάζε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε. 

 

 

Γηα ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή 

 Ο Πξφεδξνο  Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

 Εαθείξεο Μπζηαθίδεο  Κσλ/λνο ηέθνο 


