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Θέμα: «Ξξνηάζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηηζκνχ ηεο Ξ.Δ. 

Γξάκαο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 απφ ην Ξαξάξηεκα καο» 

 

Ρν Ξαξάξηεκα καο ζπκκεηέρνληαο ζηελ πξσηνβνπιία ηεο Ξ.Δ. Γξάκαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

λνκνχ Γξάκαο, ζαο θαηαζέηεη ηηο πξψηεο απφςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ θαζψο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο θαη 

ηνπο ζηφρνπο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη έλαο αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ πεξηνρή. Πε γεληθέο 

γξακκέο απηνί νη ζηφρνη ζπλνςίδνληαη ζηνλ ζρεδηαζκφ, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε 

πνιηηηθψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο, ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Ξ.Δ. 

Γξάκαο θαη ηελ επεκεξία ησλ θαηνίθσλ ηεο. 

Θηλνχκελνη ζηα πιαίζηα απηά θαη επηηειψληαο ην ξφιν ηνπ, ην Δπηκειεηήξην καο αθνινπζψληαο 

ηνπο άμνλεο θαηάξηηζεο θαη εθαξκνγήο ελφο Αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο καο ζαο 

θαηαζέηεη παξαθάησ ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηα ζέκαηα πνπ ζέιεη λα ζαο επηζεκάλεη θαη αθνξνχλ θπξίσο 

ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ηεο Ξ.Δ. Γξάκαο. Ρα ζέκαηα ή ηα πξνβιήκαηα απηά 

ζπλνδεχνληαη κε πξνηάζεηο επίιπζεο ηνπο απφ ην παξάξηεκα καο. Πε πνιιέο φκσο πεξηπηψζεηο νχηε ε 

Ξεξηθέξεηα ΑΚΘ νχηε αθφκα θαη ε θεληξηθή εμνπζία δελ κπνξεί λα επηιχζεη απφ κφλε ηεο ηα δεηήκαηα 

πνπ ζέηνπκε. Γηα απηφ ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί ε ζχκπξαμε ηφζν ηεο Ξνιηηείαο φζν θαη άιισλ ηνπηθψλ 

απηνδηνηθεηηθψλ αξρψλ, θνξέσλ θαη ηδησηψλ. Δθ πξννηκίνπ ζαο ηνλίδνπκε φηη ε δηθηά καο βνήζεηα ζηα 

πιαίζηα ηνπ ξφινπ καο θαη ησλ δπλαηνηήησλ καο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλε. 

 

Γηα ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή 

 Ν Ξξφεδξνο  Ν Γελ. Γξακκαηέαο 

 

 Εαθείξεο Κπζηαθίδεο  Θσλ/λνο Πηέθνο 
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ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΟΤ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

για ηον Οπθολογικό Αναπηςξιακό ζσεδιαζμό ηηρ Π.Δ. Γπάμαρ 

 

Πηα πιαίζηα ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ ηνπ ΓΔΩΡΔΔ γηα ηνλ Νξζνινγηθφ Αλαπηπμηαθφ 

ζρεδηαζκφ ηεο Ξ.Δ. Γξάκαο είλαη δφθηκν λα επηζεκάλνπκε θαη ηνπιάρηζηνλ λα ζπκθσλήζνπκε 

ζε θνηλέο δξάζεηο έηζη ψζηε λα αληηκεησπίζνπκε ζεζκηθά πξνβιήκαηα πνπ θαηαηξέρνπλ ηελ 

πεξηνρή καο ηελ Ξεξηθέξεηα καο θαη ηελ ρψξα ελ γέλεη. Έηζη ζα πξέπεη λα δηαηππσζεί έλαο 

ζπλνιηθφο επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ή επηρεηξεζηαθφ ζρέδην πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη 

απφ φινπο ηνπο Αλαπηπμηαθνχο θνξείο ηεο πεξηνρήο καο αιιά θαη απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ 

θνξέα πνπ κπνξεί λα πξνάγεη, λα ζπλδξάκεη ή λα βνεζήζεη ζηελ Αλάπηπμε.  

Πηα πιαίζηα απηνχ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ πξέπεη λα πξνβιέπνληαη δηάθνξα 

φξγαλα πινπνίεζεο ζεζκηθά θαηνρπξσκέλα κε θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο θαη κε  νξγάλσζε ζε 

νκάδεο εξγαζίαο, αιηεχνληαο θαη αμηνπνηψληαο ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Ζ ζχληαμε ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ πέξα απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηε 

δηαηχπσζε ζηφρσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ, είλαη αδήξηηε αλάγθε λα δηαηππψλεη κε ζαθήλεηα 

θαηεπζχλζεηο θαη δξάζεηο άκεζα πινπνηήζηκεο, απαηηψληαο ηε ζπκκεηνρή ησλ ππεξεζηψλ- 

θνξέσλ  ηεο Ξεξηνρήο καο.  Έηζη ζπλνςίδνπκε ηηο πξνηάζεηο καο ζηα παξαθάησ. 

 

Σομείρ Παπέμβαζηρ ηος Δπισειπηζιακού σεδιαζμού  

 

Νη παξεκβάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ζα πξέπεη λα θαηεπζχλνληαη 

ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: 

1) Πηνλ πξσηνγελή ηνκέα πνπ αθνξά ηε Γεσξγία, Θηελνηξνθία, Κειηζζνθνκία θαη ηα 

Γάζε. 

2) Πηνλ ηνκέα ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ. 

3) Πε ζέκαηα αιηείαο θαη εζσηεξηθψλ πδάησλ. 

4) Πε ζέκαηα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο (θπζηθνχ, δαζηθνχ, αγξνηηθνχ θαη αζηηθνχ). Πηνλ 

ηνκέα απηφ ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ζέκα ηεο πνηφηεηαο ησλ κειεηψλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ πιεξφηεηα ηνπο. Ζ 

πιεξφηεηα απηή ζα εμαζθαιίζεη άκεζα ε έκκεζα ηελ επηηπρία φισλ ησλ παξεκβάζεσλ 

πνπ απηέο πξαγκαηεχνληαη. 

5) Πε ζέκαηα έξγσλ ππνδνκήο (Έγγεηεο Βειηηψζεηο, Γαζνηερληθά έξγα, θαη επξχηεξα έξγα 

ππνδνκήο). 
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6) Πε ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ησλ Γεσηερληθψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο ή 

ηνπ ΞΑΑΡ (ειιείςεηο πξνζσπηθνχ, πφξσλ θ.ι.π. πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιιέο ππεξεζίεο 

φπσο ι.ρ. ηα θηεληαηξηθά εξγαζηήξηα θαη ηα θηεληαηξεία). Νη ειιείςεηο απηέο έρνπλ 

άκεζν αληίθηππν ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο. 

7)  Πε ζέκαηα εθπαίδεπζεο γηα αγξνηηθά, πεξηβαιινληηθά θαη άιια ζπλαθή πεδία. Απηή ε 

δξάζε είλαη απαξαίηεηε ζην πιαίζην ηεο αλαδηάξζξσζεο θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ έξγσλ 

αλαδαζκνχ πνπ πξνηείλνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

8) Πηα ζέκαηα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, αιιά θαη ζηα ζέκαηα ησλ κεηαιιαγκέλσλ πξντφλησλ. 

Δλίζρπζε ησλ ζπλνξηαθψλ κεραληζκψλ ειέγρνπ γηα λα εληζρπζεί ε πξνζηαζία θαη ε 

αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ φρη κφλν ηεο πεξηθέξεηαο καο, αιιά επεηδή ε Ξ.Δ. Γξάκαο είλαη 

πχιε εηζφδνπ ηεο ρψξαο καο θαη νιφθιεξεο ηεο Διιάδαο. 

9) Πε ζέκαηα αγξνηηθήο πνιηηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. 

10) Πηα ζέκαηα νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο πδάηηλσλ θαη εδαθηθψλ πφξσλ. 

11) Πε ζέκαηα δηεξεχλεζεο θαη κειέηεο αγνξψλ, πξφβιεςεο ηηκψλ, πξνψζεζεο πξντφλησλ 

θ.ιπ. 

12) Πε ζέκαηα ράξαμεο αιιά θαη εθαξκνγήο ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ζηα πιαίζηα ηεο ΘΑΞ, 

ηνπ ΞΝΔ θαη ησλ ΘΝΑ. 

13) Πε ζέκαηα πινπνίεζεο επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ, αιιά θαη 

πξνεηνηκαζίαο εθαξκνγήο ηεο λέαο ΘΑΞ 2014 - 2020. 

14) Πε ζέκαηα αλάδεημεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη αμηνπνίεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ησλ Ξ.Δ. ηεο Ξεξηθέξεηαο καο. 

15) Πε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ζεζκνχο ησλ Νξγαλψζεσλ Ξαξαγσγψλ θαη ησλ 

Γηεπαγγεικαηηθψλ Νξγαλψζεσλ πνπ εηζήγαγε ε Δ.Δ.. 

16) Πην πξφβιεκα ηεο εηζαγσγήο παξάλνκσλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ απφ ηηο 

πχιεο εηζφδνπ ηεο πεξηθέξεηαο καο. 

17) Ζ αλάδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έιιεηςεο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί κε ηε δηαγξαθή ησλ 

πεξηζζφηεξσλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θπηνπξνζηαζίαο απφ ηε γθάκα ησλ πξντφλησλ, 

ιφγσ απνθάζεσλ ζηελ Δ.Δ. Νη επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη απηή ε έιιεηςε ήδε γίλνληαη 

εκθαλείο απφ ηα έληνλα θπηνπαζνινγηθά θαη εληνκνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπκε. 



   

4 

 

Βαζικά πποβλήμαηα ηος ππυηογενή ηομέα και πποηεινόμενερ λύζειρ 

 

1) Μείυζη ηος αςξημένος κόζηοςρ παπαγυγήρ ηυν αγποηικών πποφόνηυν αλλά και 

αύξηζηρ ηηρ παπαγυγήρ ηοςρ. Ξέξα απφ ηηο δξάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πξνβεί ε θεληξηθή 

εμνπζία (κείσζε ηνπ ΦΞΑ ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ θ.α.) ε Ξεξηθέξεηα θαη νη ππφινηπνη 

αλαπηπμηαθνί θνξείο κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ έξγσλ θαη δξάζεσλ πνπ ζα 

ζπκβάινπλ πξνο απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο, φπσο: 

α) Δγγεηνβειηησηηθά έξγα γηα ηελ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ψζηε λα 

απμεζεί ε παξαγσγή, λα κεησζεί ην θφζηνο παξαγσγήο αλά κνλάδα πξντφληνο θαη λα 

γίλεη εθηθηή ε αλαδηάξζξσζε θαιιηεξγεηψλ, ιακβάλνληαο πάληνηε σο γλψκνλα ηελ 

ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Πε απηά 

ηα έξγα πξέπεη λα εληαρζνχλ θαη έξγα πνπ αθνξνχλ ηελ  επίιπζε ηνπ ρξφληνπ 

πξνβιήκαηνο απνζηξάγγηζεο ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ. Ξξφθεηηαη γηα κηα επαίζζεηε 

νηθνινγηθά πεξηνρή νξγαληθψλ εδαθψλ ηα νπνία ζα πξέπεη επηπξφζζεηα λα 

πξνθπιαρηνχλ θαη απφ ηελ νμείδσζε αιιά θαη ηελ θαχζε ηνπο, πνπ γίλεηαη θαηά ην 

θάςηκν ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ θαιιηεξγεηψλ απφ κηθξή επηπρψο κεξίδα αγξνηψλ.  

β) Έξγα αλαδαζκψλ πνπ είλαη  απαξαίηεηα ιφγσ ηνπ πνιπηεκαρηζκνχ ηνπ αγξνηηθνχ 

θιήξνπ ηα νπνία επηρνξεγνχληαη απφ ην Ξ.Α.Α.. Ζ ππάξρνπζα θαηάζηαζε απμάλεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη εκπνδίδεη ηελ 

δεκηνπξγία αγξνηηθψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Αλάγθεο αλαδαζκψλ πξνθχπηνπλ πάληα κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Πε πεξηνρέο πνπ θαιιηεξγνχληαη κε εηήζηεο θαιιηέξγεηεο είλαη 

πην εχθνινο ν αλαδαζκφο (αθφκα θαη ν ππνρξεσηηθφο). Πηηο πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο έλαο 

αλαδαζκφο είλαη δπζθνιφηεξνο ζηελ πινπνίεζε ηνπ θαη πξέπεη λα γίλεηαη ζε 

εζεινληηθή βάζε.  

Ππκπιεξσκαηηθά κε ηα δχν αλσηέξσ απαηηείηαη ελίζρπζε ζεζκηθή θαη νηθνλνκηθή φισλ 

ησλ Ρ.Ν.Δ.Β. γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπληεξήζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα αξδεπηηθά 

δίθηπα πνπ δηαρεηξίδνληαη, ηα νπνία έρνπλ εγθαηαιεηθηεί ζηελ ηχρε ηνπο κε ηνλ 

Θαιιηθξάηε. Νη θινπέο – θζνξέο πνπ έρνπλ ππνζηεί φια ηα δίθηπα θαη ε εγθαηάιεηςή ηνπο 

απφ ηελ πνιηηεία, νδεγεί κε καζεκαηηθή αθξίβεηα θαη ζηε ζηαδηαθή απαμίσζε θαη 

απνμέλσζε φισλ ησλ αγξνηψλ απφ ηα ζπιινγηθά δίθηπα θαη ηηο δηνηθήζεηο ηνπο. Ξξέπεη 

πάζε ζπζία λα εληζρπζεί ν ζεζκφο ησλ ΡΝΔΒ θαη ΓΝΔΒ γηα λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ 

ζαλ θχηηαξν ζπιινγηθήο δξάζεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο. 
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γ) Δπηθαηξνπνίεζε, επέθηαζε ζε λέεο πεξηνρέο θαη πχθλσζε ησλ ππαξρφλησλ αλαιχζεσλ 

ηνπ Δδαθνινγηθνχ ράξηε ηεο Ξεξηθέξεηαο ΑΚΘ, πνπ εθπνλήζεθε απφ ηελ Ξεξηθέξεηα 

ΑΚΘ. Ξξφθεηηαη γηα έλα κνλαδηθφ έξγν γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα πνπ πινπνηήζεθε κε 

Δπξσπατθά θνλδχιηα. Ζ ρξήζε ηνπ έρεη πνιιαπιά νθέιε θπξίσο γηα ηνπο αγξφηεο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο καο, δηφηη κεηψλεη ζεκαληηθά ην θφζηνο παξαγσγήο απφ ηελ κείσζε ηεο 

ρξήζεο ησλ ιηπαζκάησλ, αθνχ ην ινγηζκηθφ πνπ ηνλ ζπλνδεχεη παξέρεη θαη 

ζπκβνπιεπηηθή ιίπαλζε. Ξεξαηηέξσ βνεζάεη θαη ζηελ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ κε ηα 

ζηνηρεία ηεο πνηφηεηαο λεξνχ πνπ παξέρεη. Έλα ηέηνην έξγν πνπ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ 

Γεσηερληθψλ ηεο Ξεξηθέξεηάο καο νη νπνίνη παξέρνπλ δσξεάλ ζπκβνπιέο ιίπαλζεο ζηνπο 

αγξφηεο, ζα πξέπεη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ λα δέρεηαη επηθαηξνπνίεζε, λα γίλεη 

δηαδηθηπαθφ σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπ (απηή ηε ζηηγκή είλαη ζε cd) θαη λα δνζεί ζε φινπο 

ηνπο γεσπφλνπο – ζπκβνχινπο ησλ αγξνηψλ ηεο πεξηθέξεηάο καο.  

δ) Αμηνπνίεζε ηεο Γεσζεξκίαο φπνπ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα. Ζ δξάζε απηή αθελφο ζα 

επηθέξεη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, αθεηέξνπ φκσο ζα επηηξέςεη ηελ 

αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα εθαξκνζηεί κε άιιεο 

δπλακηθφηεξεο, απνδνηηθφηεξεο θαη εθηφο επνρήο θαιιηέξγεηεο, νη νπνίεο απνθέξνπλ 

πςειφηεξα εηζνδήκαηα ζηνπο παξαγσγνχο (π.ρ. ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο, 

ζεξκαηλφκελα ρακειά ηνχλει πξστκηζεο). 

ε) Δπηζθεπή, βειηίσζε θαη επέθηαζε ηνπ αγξνηηθνχ δηθηχνπ δξφκσλ ηφζν γηα ηνπο 

γεσξγνχο φζν θαη γηα ηνπο θηελνηξφθνπο θαη γηα ηνπο δαζεξγάηεο. Ζ επίδξαζε απηψλ 

ησλ έξγσλ ζην θφζηνο παξαγσγήο είλαη ζεηηθή ηδηαίηεξα ζηνπο θηελνηξφθνπο. Πε απηέο 

ηηο δξάζεηο ελζσκαηψλνληαη θαη νη νξεηλνί δξφκνη πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηα ιαηνκεία ηεο 

Α.Κ.Θ.  

 

2) Ζ εθαξκνγή ηεο ΘΑΞ θαη ε απνζχλδεζε ηεο ελίζρπζεο απφ ηελ παξαγσγή παξέιπζε θαη 

απνδηνξγάλσζε ηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο αγξνηηθήο καο νηθνλνκίαο. Γηα απηφ ην ιφγν θα 

ππέπει να δοθεί ιδιαίηεπη πποζοσή από όλερ ηιρ απμόδιερ ςπηπεζίερ ζηην 

αναδιάπθπυζη ηυν καλλιεπγειών (ςπηπεζίερ ηος ΤΠΑΑΣ, ηυν δήμυν, ηηρ 

πεπιθέπειαρ ΑΜΘ κ.λ.π.).  

Πρεηηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε θαιιηεξγεηψλ, πνπ γεληθά γίλεηαη απνδεθηφ φηη είλαη πιένλ 

ζεκαληηθφηαηνο παξάγνληαο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, ζα πξέπεη λα δνζεί πάιη ν 

ζεζκνζεηεκέλνο ξφινο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε. 

Απηή ηε ζηηγκή ν ξφινο ηνπ δεκνζίνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη αφξηζηνο θαη αζαθήο.  
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Ζ αλαδηάξζξσζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαιιηέξγεηεο πνπ κελ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή 

καο αιιά ζα πξέπεη λα απμεζνχλ νη εθηάζεηο ηνπο (π.ρ. φζπξηα), άιιεο δπλακηθέο θαιιηέξγεηεο 

νπσξνθεπεπηηθψλ (αθηηλίδηα, ζηαθχιηα, ινηπνί νπσξψλεο, θεπεπηηθά θ.α.), θαιιηέξγεηεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην θαιάζη ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηέινο λέεο θαιιηέξγεηεο κε ηθαλνπνηεηηθέο 

πξννπηηθέο (Αγξηαγθηλάξα, γθφηδη κπέξη θ.α.). Δπίζεο ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ θαιιηέξγεηεο 

θζίλνπζεο σο ηψξα, κε ηζηνξία ζηελ πεξηνρή θαη ζεηηθέο πιένλ πξννπηηθέο, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ε ηεπηινθαιιηέξγεηα (έληαμε ηεο ζε 5εηέο πξφγξακκα νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο), ε θαιιηέξγεηα ηεο Ακπγδαιηάο θ.ι.π.. Έηζη, δελ ζα θηλδπλεχζνπλ θαη άιιεο 

γεσξγηθέο βηνκεραλίεο ηεο πεξηνρήο καο κε θιείζηκν ιφγσ έιιεηςεο πξψησλ πιψλ. 

Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ δελ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κεκνλσκέλα απφ ηελ 

πεξηθέξεηά καο. Θα πξέπεη λα εθπνλεζνχλ επηρεηξεζηαθά θαη ζηξαηεγηθά ζρέδηα ζε θεληξηθφ 

επίπεδν (επίπεδν ρψξαο), θαη κεηά λα εθπνλεζνχλ ηα επηρεηξεζηαθά θαη ζηξαηεγηθά αλά 

πεξηνρή. Δλ φζν δελ ππάξρεη ην πξψην (ν θεληξηθφο ζρεδηαζκφο, έηζη ψζηε λα γλσξίδνπκε 

πνπ ζέινπκε θαη ηη;) θηλδπλεχεη θάζε ζρέδην λα νδεγεζεί ζε απνηπρία ή/θαη ζε κε πινπνίεζε. 

Πε ηνπηθφ φκσο επίπεδν νη πξνηάζεηο – ζηφρνη – θαηεπζχλζεηο ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

φζνλ αθνξά ηηο θαιιηέξγεηεο ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, π.ρ.  

εκπνξηθά επηκειεηήξηα (δηεξεχλεζε επελδπηηθψλ δπλαηνηήησλ θαη πξνζέζεσλ απφ 

επηρεηξεκαηίεο), ελψζεηο, νκάδεο παξαγσγψλ, εκπνξηθά δίθηπα θ.ι.π.. Nα αλαδεηρζνχλ νη 

κεγάιεο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ κηθξψλ ζεκείσλ ιηαληθήο ζε 

φξνπο θαιχηεξεο ξεπζηφηεηαο θαη αχμεζεο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο, λα εθνδηαζηνχλ παξαγσγνί 

θαη πξνκεζεπηέο κε ζχγρξνλε γλψζε θαη κεζνδνινγίεο γηα κεγαιχηεξε αλάπηπμε. 

 

3) Μεηαποίηζη – Σςποποίηζη: Ξνιιά απφ ηα παξαγφκελα γεσξγηθά πξντφληα φηαλ 

εκπνξεχνληαη ζηελ πξσηνγελή ηνπο κνξθή είλαη ρακειήο αμίαο θαη αθήλνπλ κεησκέλν 

εηζφδεκα ζηνλ παξαγσγφ. Ππλεπψο θα ππέπει να αναληθθούν δπάζειρ αύξηζηρ ηηρ 

πποζηιθέμενηρ αξίαρ ηυν γευπγικών πποφόνηυν ηηρ πεπιθέπειαρ μαρ. Ρέηνηεο 

δξάζεηο ζα αθνξνχλ ελίζρπζε ηεο ηππνπνίεζεο θαη ηεο κεηαπνίεζεο ησλ γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ ζηνλ δεπηεξνγελή πιένλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Ξξντφληα ζηα νπνία κπνξνχκε λα 

εζηηάζνπκε πέξαλ ησλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ γηα παξάδεηγκα είλαη ηα αξσκαηηθά θπηά, ην 

ηζίπνπξν, θαη ην θνλζεξβνπνηεκέλν ζπαξάγγη. Ζ ηππνπνίεζε θαη ε κεηαπνίεζε κπνξεί λα γίλεη 

ηφζν ζε ηνπηθή θαη νηθηαθή θιίκαθα φζν θαη ζε ζπλεηαηξηζηηθή ή επηρεηξεκαηηθή θιίκαθα. Νη 

δξάζεηο απηέο πνπ πξνηείλνπκε κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ θαη απφ πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηεί ε 

Ξεξηθέξεηα φπσο ην νινθιεξσκέλν πξφγξακκα βηψζηκεο αλάπηπμεο νξνζεηξάο Ονδφπεο, ζε 
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ηνπηθφ, νηθηαθφ ή ζπλεηαηξηζηηθφ επίπεδν, κε ηελ δεκηνπξγία κηθξψλ βηνηερλψλ - βηνκεραληψλ. 

Ρέηνηεο επελδχζεηο κπνξεί λα είλαη πξφηππα ηπξνθνκεία, ζπζθεπαζηήξηα, ζθαγεία, 

αιεπξφκπινη, βηνηερλίεο γάιαθηνο θ.α., φια απηά πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαδηάξζξσζε 

ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηεο Εσηθήο παξαγσγήο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε πξψηε χιε γηα απηέο ηηο 

κνλάδεο. 

Πηελ Ξεξηθέξεηά καο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ θιείζεη ή έρνπλ πεξηνξίζεη δξαζηηθά ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο πνιιέο αγξνηηθέο βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο θπξίσο ζπλεηαηξηζηηθήο 

δηαρείξηζεο. Απηέο νη κνλάδεο επεμεξγάδνληαλ αγξνηηθά, νξπθηά θαη δαζηθά πξντφληα ηεο 

πεξηνρήο καο πξνζδίδνληαο ηνπο πςειή πξνζηηζέκελε αμία. Γηα απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα 

εθπνλεζεί εηδηθή κειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ γεσξγηθψλ 

βηνκεραληψλ ζηελ Αλ. Καθεδνλία θαη Θξάθε, ζηα πιαίζηα θαη ηεο πνζνχκελεο αλαδηάξζξσζεο 

ησλ θαιιηεξγεηψλ ψζηε λα σθειεζνχλ ηφζν νη παξαγσγνί φζν θαη επξχηεξα ε ηνπηθή 

νηθνλνκία (δεπηεξνγελήο θαη ηξηηνγελήο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο), ππνδεηθλχνληαο παξάιιεια 

θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία πινπνίεζεο απηψλ ησλ επελδχζεσλ. 

 

4) Βεληίυζη ηηρ πποβολήρ ηηρ πποώθηζηρ και ηηρ εμποπεςζιμόηηηαρ ηυν 

πποφόνηυν ηος ππυηογενούρ ηομέα ηηρ πεπιθέπειαρ μαρ. Απηφ ζα γίλεη πξσηαξρηθά κε 

ηελ δηεξεχλεζε ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ, 

εληφο θαη εθηφο ρψξαο. Δληφο ρψξαο ηα δεδνκέλα ζα καο βνεζήζνπλ λα ζρεδηάζνπκε κε 

ζηφρν ηελ απηάξθεηα, ελψ εθηφο ρψξαο ζα ζηνρεχζνπκε ζηελ παξαγσγή αληαγσληζηηθψλ 

πξντφλησλ. 

Πε απηή ηε δξάζε ζεκαληηθφ ξφιν κπνξεί λα παίμεη ε πεξηθέξεηα κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε 

θάζε έθζεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ (αμηνπνίεζε θαη ηεο KAVALA EXPO πνπ γίλεηαη 

θάζε ρξφλν ζηελ Θαβάια γηα απηφ ην ζθνπφ). Ξαξάιιεια ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ 

επίηεπμε ζρεηηθψλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο παξαγσγηθνχο 

θνξείο ψζηε λα απμεζεί ηφζν ε εκπνξεπζηκφηεηα φζν θαη νη εμαγσγέο ησλ πξντφλησλ καο. 

Θαηαιπηηθφ ξφιν ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα κπνξεί λα παίμεη ε πξνψζεζε ηεο ηδέαο ηνπ 

θαιαζηνχ ησλ πξντφλησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο αιιά θαη ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δεκνπξαηεξίσλ 

Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ. Ξέξαλ απηψλ ησλ δξάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ίδηνπ ζθνπνχ ζα 

πξέπεη γίλνπλ θαη ηα παξαθάησ: 

α) Λα εληζρπζεί ε ζπκβνιαηαθή γεσξγία - θηελνηξνθία ζε φιε ηελ πεξηνρή κε ελεκεξσηηθέο 

νκηιίεο πξνο ηνπο αγξφηνθηελνηξφθνπο θαη επαθέο κε ηηο επηρεηξήζεηο εκπνξίαο 

γεσξγνθηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. 
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β) Έθδνζε θπιιαδίσλ θαη πξνβνιή ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ 

ζπληαγψλ πνπ ζα πξνβάινπλ εκκέζσο θαη ηα πξντφληα καο. 

γ) Ζ αλάπηπμε ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ αγξνηηθήο παξαγσγήο. Ζ Ξ.Δ. Γξάκαο έζησ θαη 

πηινηηθά ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη έλαλ ηζηνρψξν γηα ην αληηθείκελν απηφ. πάξρνπλ 

ήδε αξθεηά πξντφληα πνπ ην ειεθηξνληθφ ηνπο εκπφξην έρεη κεγάιε επηηπρία, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηα πξντφληα κειηζζνθνκίαο. 

δ) Ξξνψζεζε ηεο εκπνξίαο ηνπηθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο κέζσ ηεο δηαθήκηζεο θαη 

αλάδεημεο ηνπο κέζα απφ εθδειψζεηο. 

ε) Πήκαλζε, ηππνπνίεζε θαη ζθεπαζία θεκηζκέλσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο καο ηα 

νπνία σο ηψξα δηαθηλνχληαη ρχκα (π.ρ. παηάηα Λεπξνθνπίνπ). Κφλν έηζη ηα πξντφληα απηά 

ζα απνθηήζνπλ ηαπηφηεηα θαη φλνκα θαη ζα πξνσζεζνχλ θαιχηεξα ζηηο αγνξέο. Θα 

πξέπεη λα ππνζηεξηρηνχλ δπλακηθά ηέηνηεο δξάζεηο θαη κέζα απφ πξνγξάκκαηα θαη κε 

αιιαγή ησλ φπνησλ λνκνζεηηθψλ ζηξεβιψζεσλ. 

Πη) Θα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηα δίθηπα εκπνξίαο θαη 

δηαθίλεζεο γηα θάζε γεσξγηθφ πξντφλ πνπ ζα πξνηαζεί, έηζη ψζηε ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ 

λα είλαη θάηη παξαπάλσ απφ νδεγία θαιιηέξγεηαο. Γεκηνπξγία – Νξγάλσζε θαη Ιεηηνπξγία 

επέιηθησλ  δηθηχσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ φπνπ ην ΓΔΩΡΔΔ κπνξεί λα ζπλδξάκεη 

θαηαιπηηθά αμηνπνηψληαο ην αλζξψπηλν επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ηνπ. 

 

5) Μεγάλο άνοιγμα ταλίδαρ ηιμών μεηαξύ παπαγυγού και καηαναλυηή. Απηή ε 

ςαιίδα ηηκψλ κεηψλεη δξαζηηθά ην γεσξγηθφ εηζφδεκα αιιά θαη ην εηζφδεκα ησλ 

θαηαλαισηψλ, απνθέξνληαο παξάιιεια κεγάια θέξδε γηα ηνπο κεζάδνληεο. Ρν πξφβιεκα 

απηφ είλαη παλειιαδηθήο θχζεσο θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί θπξίσο απφ ηελ θεληξηθή 

εμνπζία. Πε ηνπηθφ φκσο επίπεδν ζα κπνξνχζε λα κεησζεί απηφ ην άλνηγκα ηεο ςαιίδαο α) 

κέζσ ησλ απεπζείαο ζπκθσληψλ πνπ ζα πξέπεη λα επηδησρζνχλ κεηαμχ ησλ παξαγσγηθψλ 

θνξέσλ θαη ησλ ηειηθψλ κεηαπσιεηψλ β) κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ζεζκνχ ησλ 

δεκνπξαηεξίσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ ήδε πξνσζεί θαη ζθνπεχεη λα πινπνηήζεη ε 

Ξεξηθέξεηα θαη γ) κέζσ ηνπ ζεζκνχ ησλ αγξνηηθψλ αγνξψλ ησλ παξαγσγψλ πνπ ήδε 

εθαξκφδεηαη ζηελ Ξ.Δ. Γξάκαο. Δπηπιένλ ρξεηάδεηαη νξγάλσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ 

παξαγσγψλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία  ζρεκάησλ ζπλεξγαζίαο (νκάδεο, ζπλεηαηξηζκνί, λνκηθά 

πξφζσπα) έηζη ψζηε λα νδεγεζνχκε ζε δεκηνπξγία κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζα 

δηέπνληαη απφ θαλφλεο δηθαίνπ, κε απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ κεγαιχηεξνπ 

κεγέζνπο θαη απεμάξηεζεο απφ ηνπο ιεγφκελνπο θεξδνζθφπνπο. 
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Έλαο άιινο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε παξνρή δηεμφδσλ 

πξνο ηνπο παξαγσγνχο ψζηε λα πσινχλ απεπζείαο ηα πξντφληα ηνπο ζηνλ θαηαλαισηή. Απηφ 

γίλεηαη ζε θάπνην βαζκφ ζηα πξντφληα θπξίσο θπηηθήο πξνέιεπζεο κε ηηο ιατθέο αγνξέο ή ηηο 

αγξνηηθέο αγνξέο. Θα κπνξνχζε φκσο λα γίλεη θαη ζην γάια, πξντφλ πξψηεο αλάγθεο, κε πνιχ 

κεγάιε θαηαλάισζε θαη πνιχ κεγάιε επίζεο ςαιίδα ηηκήο κεηαμχ παξαγσγνχ θαη 

θαηαλαισηή. Κηα ιχζε ζα ήηαλ ε ρξεζηκνπνίεζε πηινηηθά κέζσ πξνγξακκάησλ απηφκαησλ 

πσιεηψλ γάιαθηνο φπνπ θάζε παξαγσγφο ζα πνπιά ην δηθφ ηνπ γάια απεπζείαο ζηνλ 

θαηαλαισηή. Απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο είλαη λα λνκνζεηήζεη θαη 

λα πεξηγξάςεη κε ζαθήλεηα ηελ δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ λφκηκε 

θαη αζθαιή εγθαηάζηαζε ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ φπσο θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ. 

Ν ηξφπνο απηφο πψιεζεο ήδε εθαξκφδεηαη καδηθά ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη 

ππάξρνπλ ζρεηηθέο αλαθνξέο ζην δηαδίθηπν: http://www.ispania.gr/eidhseis/genikes/688-

automatic-gala , ελψ ζηελ ρψξα καο έρεη εθαξκνζηεί πηινηηθά απφ ηνλ Ππλεηαηξηζκφ ΘΔΠγάια 

(πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζην http://www.thesgala.gr/ ) κε κεγάιε επηηπρία. Θα είρε ινηπφλ 

ελδηαθέξνλ ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο απηνχ ηνπ κέηξνπ ζην ζπγθεθξηκέλν 

πξντφλ  αιιά θαη ζε φζα άιια πξντφληα κπνξεί λα γίλεη θάηη παξφκνην. 

 

6) Αδςναμία ςλοποίηζηρ η αξιοποίηζηρ επιδοηούμενυν ππογπαμμάηυν για ηοςρ 

αγπόηερ μαρ. Απηή ε αδπλακία πεγάδεη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αδπλακία ηεο θεληξηθήο 

εμνπζίαο λα δηαρεηξηζηεί θαη λα θέξεη ζε πέξαο ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα πξνο φθεινο ησλ 

αγξνηψλ. Ρν κεγαιχηεξν απφ απηά γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα είλαη ην «Αιέμαλδξνο 

Κπαιηαηδήο» θαζψο θαη ην επφκελν Ξ.Α.Α. 2014-2020 κε κέηξα φπσο ηα ζρέδηα βειηίσζεο, 

ηα ζρέδηα δξάζεο λέσλ Αγξνηψλ θαη πνιιά άιια. Ρα νθέιε είλαη πνιιαπιά ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα γηαηί ηέηνηα πξνγξάκκαηα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο κηα απιή εηζνδεκαηηθή 

ελίζρπζε. Γηα ηελ επηηπρία απηψλ ησλ κέηξσλ ε πεξηθέξεηα ζα πξέπεη λα πηέζεη πνιιαπιά ην 

ΞΑΑΡ, ψζηε λα πξνρσξήζνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα πνπ απηή ηε ζηηγκή ιηκλάδνπλ, 

αλαζέηνληαο φκσο ηελ πινπνίεζή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ έρνπλ ηελ 

αλάινγε εκπεηξία απφ πξνεγνχκελα Θ.Ξ.Π..  

 

7) Καηάπηιζη πλαιζίυν εθαπμογήρ μέηπυν ολοκληπυμένηρ καηαπολέμηζηρ 

εσθπών και αζθενειών ζηην Πεπιθέπεια μαρ. Όπυρ και λήτη μέηπυν αποθςγήρ 

ειζόδος νέυν.  Νη ερζξνί θαη νη αζζέλεηεο θάζε ρξφλν πξνθαινχλ κεγάιεο νηθνλνκηθέο δεκηέο 

http://www.ispania.gr/eidhseis/genikes/688-automatic-gala
http://www.ispania.gr/eidhseis/genikes/688-automatic-gala
http://www.thesgala.gr/
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ζηνπο παξαγσγνχο καο (πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο) πνπ νθείινληαη ηφζν ζηε κεησκέλε 

παξαγσγή φζν θαη ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ιφγσ ηνπ επηπιένλ θφζηνπο θαηαπνιέκεζεο 

ηνπο. Θα πξέπεη ινηπφλ λα εληαρηνχλ θπηνπαζνινγηθά θαη εληνκνινγηθά πξνβιήκαηα ζε 

ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα νινθιεξσκέλεο θαηαπνιέκεζεο ηνπο. Έηζη ε αληηκεηψπηζε 

ηέηνησλ πξνβιεκάησλ ζα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη νηθνλνκηθφηεξε. Πε απηφλ ηνλ ηνκέα 

κπνξεί λα ζπλδξάκεη ην Ξεξηθεξεηαθφ Θέληξν Ξξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Ξνηνηηθνχ Διέγρνπ 

Θαβάιαο. 

 

8) Έλλειτη πποζυπικού ζηιρ ςπηπεζίερ ηος ππυηογενούρ ηομέα ηηρ Πεπιθέπειαρ 

μαρ. Ρν πξφβιεκα είλαη ην ζεκαληηθφηεξν εκπφδην ζηελ άζθεζε νινθιεξσκέλεο αγξνηηθήο 

πνιηηηθήο απφ ηελ Ξεξηθέξεηα καο. Γπζηπρψο ην πξφβιεκα επηηείλεηε αθφκα πεξηζζφηεξν απφ 

ηελ κείσζε ησλ εκεξψλ εθηφο έδξαο ησλ ππάιιεισλ απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Ζ ζηειέρσζε 

ησλ ππεξεζηψλ  ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα (πνπξγείνπ, Ξεξηθεξεηψλ θαη Γήκσλ) κε 

εμεηδηθεπκέλν Γεσηερληθφ Δπηζηεκνληθφ Ξξνζσπηθφ είλαη ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα λα 

κπνξέζεη ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο καο λα απνηειέζεη ην κνριφ εμφδνπ 

ηεο ρψξαο καο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε φπσο επαγγειίδνληαη φινη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ.  

Ξαξάιιεια φκσο ζα πξέπεη λα γίλεη επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ γεσηερληθνχ θπξίσο 

ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζηνλ άμνλα: “αζθαλή και ςγιεινά ηπόθιμα” θαη φρη κφλν 

απνθιεηζηηθά ζηελ αχμεζε ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο. Ζ δνπιεηά ησλ γεσηερληθψλ 

απεπζχλεηαη ζε φινπο θαη φρη κφλν ζηνπο αγξφηεο. Πηα πιαίζηα απηά ζεκαληηθφ ξφιν κπνξεί 

λα παίμεη ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ κε ηα Ξαλεπηζηήκηα θαη ηα 

εξεπλεηηθά ηδξχκαηα. Γεληθά ε δεκφζηα δηνίθεζε πξέπεη λα ραξάμεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

πνπ ζα  ζηνρεχνπλ ζηελ παξνρή έξγνπ θαη ηερλνγλσζίαο θαη φρη κφλν ζηε ζεκεξηλή 

ζπιινγηζηηθή ηνπ  ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηεο επηβνιήο  πξνζηίκσλ.  

 

9) Δξεύπεζη σπημαηοδοηικών επγαλείυν από ηην Πεπιθέπεια για ηην κάλςτη ηυν 

αναγκών ηόζο ηυν αγποηών όζο και ηυν κηηνοηπόθυν ζηα πιαίζηα ηεο ππάξρνπζαο 

νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ. Αλακέλεηαη λα ππάξμεη 

πξφβιεκα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ ηεο πεξηθέξεηάο καο, ιφγσ πεξηνξηζκνχ ηεο 

πηζησηηθήο πνιηηηθήο ησλ εηαηξηψλ γεσξγηθψλ εθνδίσλ. Πηνλ θηελνηξνθηθφ ηνκέα είλαη 

γλσζηά ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ησλ θηελνηξφθσλ απφ ηελ θαζπζηέξεζε πιεξσκψλ ησλ 

γαιαθηνβηνκεραληψλ. Γηα φια απηά ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα ηακείν εγγπνδνζίαο (ην 

νπνίν είρε εμαγγειζεί απφ ηελ θπβέξλεζε) πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηελ απαξαίηεηε ξεπζηφηεηα 
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ζηνπο αγξνηνθηελνηξφθνπο καο. Ξαξάιιεια ζα πξέπεη κε ηελ παξέκβαζε ηεο πεξηθέξεηαο λα 

δεκηνπξγεζεί έλαο αμηφπηζηνο κεραληζκφο εμαζθάιηζεο ηεο πιεξσκήο ησλ παξαγσγψλ καο 

απφ ηνπο εκπφξνπο – κεηαπνηεηέο γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα ιεγφκελα «θαλφληα» ησλ 

εκπφξσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 

 

10) Απδεςηικό ππόβλημα. Ζ άξδεπζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ 

ηθαλνπνηεηηθήο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο. Όκσο ηα πξνβιήκαηα άξδεπζεο είλαη ηφζν ηνπηθήο 

θχζεσο φζν θαη επξχηεξεο εκβέιεηαο. Έηζη ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί κε θάζε ζπζία θαη θφζηνο 

ε ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ, κηθξψλ θαη κεγάισλ. Νη θζνξέο πνπ 

πθίζηαηαη θαζεκεξηλά, ν παλάθξηβνο κεραλνινγηθφο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 

ησλ δηθηχσλ, απφ αζπλείδεηνπο δνιηνθζνξείο θαη θιέθηεο (θαηλφκελν ζε έμαξζε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα), δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ απφ ηνπο ίδηνπο πφξνπο ησλ αγξνηψλ 

θαη ησλ ΡΝΔΒ θαη κάιηζηα έγθαηξα κέζα ζην ρξφλν κηαο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ. Ν ζπλδπαζκφο 

ηεο ρξνλνβφξαο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ θαη απνξξφθεζεο ησλ πφξσλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ Ξ.Α.Α. θαη ηνπ επφκελνπ ΞΑΑ 2014-2020 γηα έξγα απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ έμαξζε ηνπ παξαπάλσ θαηλνκέλνπ, νδεγεί ζε γξεγνξφηεξε αλαδήηεζε 

ιχζεο γηα ηελ έιιεηςε ηνπ λεξνχ. Απηή ε ιχζε είλαη ζπλήζσο ε αλφξπμε γεσηξήζεσλ απφ 

ηνπο αγξφηεο αθφκα θαη ρσξίο άδεηα κε φιεο ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο. 

Έηζη ηα ζπιινγηθά δίθηπα απαμηψλνληαη, ειαηηψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δηνηθήζεηο ηνπο θαη κεηαηνπίδεηαη ε δήηεζε ζηα ππφγεηα λεξά, κε φηη απηφ 

ζπλεπάγεηαη γηα ην πεξηβάιινλ θαη γηα ηα λέα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 

αλεμέιεγθηε θαη ρσξίο θαλφλεο αλφξπμε γεσηξήζεσλ. Έηζη γηα παξάδεηγκα δεκηνπξγήζεθε ην 

πξφβιεκα ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ κε αδεηνδνηεκέλσλ γεσηξήζεσλ πνπ ππάξρεη ζηε ιεθάλε 

ηνπ Λεπξνθνπίνπ θαη ζηε ιεθάλε ηεο πεδηάδαο Γξάκαο – Ρελαγψλ Φηιίππσλ γηα ην Λ. Γξάκαο. 
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Έπγα κλειδιά για ηην ανάπηςξη ηος ππυηογενή ηομέα ηηρ πεπιοσή μαρ 

Ρα παξαθάησ πξνηεηλφκελα έξγα ζεσξνχληαη ζεκαληηθά θαη ε ζεηξά αξίζκεζε ηνπο δελ 

ππνδεηθλχεη ζε θακία πεξίπησζε ηεξαξρηθή αξίζκεζε ηνπο. 

1) Ξξνγξακκαηηζκφο, ζρεδηαζκφο θαη θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ εθηξνπήο λεξνχ απφ ηνλ 

ηακηεπηήξα ηεο Ξιαηαλφβξπζεο πξνο ηελ ιεθάλε ηνπ Αγγίηε γηα ηελ άξδεπζε ηεο 

πεδηάδαο Γξάκαο – Ρελαγψλ Φηιίππσλ. Ρν ζέκα ζέιεη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη κειέηε δηφηη 

ηα λεξά ηνπ Λέζηνπ δελ είλαη αλεμάληιεηα θαη ειέγρνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ ηελ 

γεηηνληθή ρψξα. Έρεη γίλεη πξφβιεςε ζηελ κειέηε γηα ηελ κεηαθνξά θαη δηαλνκή λεξνχ 

απφ ηνλ πνηακφ Λέζην ζηηο πεδηάδεο Μάλζεο θαη Θνκνηελήο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

ππνγείσλ πδξνθνξέσλ. Πηελ ίδηα κειέηε ππάξρεη θαη ην ζρέδην δηαρείξηζεο επηθαλεηαθψλ 

θαη ππφγεησλ πδάησλ ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ηνπ Γέιηα Λέζηνπ, ηνπ 

ζπκπιέγκαηνο ιηκλψλ Βηζησλίδαο θαη Ηζκαξίδαο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπο θαη 

ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη λα παξαρσξεζνχλ ζηελ ιεθάλε ηνπ Αγγίηε 90 εθ. θπβ. κέηξα 

λεξνχ απφ ηνλ Λέζην. Απηή ε πξφβιεςε ζα πξέπεη λα πεξάζεη θαη ζην δηαρεηξηζηηθφ 

ζρέδην ηεο ιεθάλεο ηνπ Αγγίηε. Έηζη, ζα αληηκεησπηζηεί ε έιιεηςε αξδεπηηθνχ λεξνχ ζηε 

ιεθάλε ηεο πεδηάδαο Γξάκαο – Ρελάγε Φηιίππσλ θαηά ηα έηε ρακειψλ βξνρνπηψζεσλ. 

2) Θαηαζθεπή ηνπ 3νπ θξάγκαηνο πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα γίλεη ζηελ θνίηε ηνπ 

πνηακνχ Λέζηνπ ην νπνίν ζα ζηαζεξνπνηήζεη αθελφο ην ζχζηεκα θαη αθεηέξνπ ζα 

βνεζήζεη ζηελ άξδεπζε ησλ πεδηάδσλ Μάλζεο θαη Θνκνηελήο. 

3) Ρα πεξηζζφηεξα αξδεπηηθά δίθηπα (Πηηαγξψλ – Κπινπνηάκνπ, Θνπδνπλίσλ & Λνηίνπ 

Γξάκαο, Οέκβεο, Λέαο Ακηζνχ), είλαη αλνηρηά δίθηπα, θαηαζθεπαζκέλα πξηλ απφ 50 θαη 

πιένλ έηε, κε απνηέιεζκα ηηο κεγάιεο απψιεηεο αξδεπηηθνχ λεξνχ θαη ζπρλέο ειιείςεηο 

ηνπ. Ζ αλαθαηαζθεπή ησλ παξαπάλσ δηθηχσλ θα ε κεηαηξνπή ηνπο ζε θιεηζηά 

αξδεπηηθά δίθηπα, κε ηελ ηαπηφρξνλε αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, ζα απέδηδε 

θαιχηεξα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, νηθνλνκία λεξνχ θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

4) Πηελ Ξ.Δ. Γξάκαο έρνπλ θεξπρζεί ήδε ζε αλαδαζκφ ηα Αγξνθηήκαηα Γνμάηνπ, 

Καπξνιεχθεο, Κηθξνθάκπνπ, Θαιιηζέαο θαη παξ’ φια απηά δελ έρεη αξρίζεη θακηά εξγαζία 

γηαηί δελ έρεη γίλεη πξνθήξπμε γηα έληαμε ηνπ αλαδαζκνχ ζε θάπνην πξφγξακκα. Νη 

ζπλέπεηεο απφ ηελ θήξπμε ελφο αγξνθηήκαηνο ζε αλαδαζκφ, είλαη λα ππάξρνπλ πνιιέο 

δεζκεχζεηο εθ κέξνπο ησλ ηδηνθηεηψλ σο πξνο ηελ έγγεην δηάξζξσζε. Ξξέπεη ινηπφλ λα 

πξνρσξήζνπλ νη εληάμεηο ησλ παξαπάλσ αλαδαζκψλ κε ηα παξάιιεια έξγα αλαδαζκνχ 

θαη λα θεξπρζνχλ ηα λέα αγξνθηήκαηα. 
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5) Γεκηνπξγία ελφο ηνπιάρηζηνλ δεκνπξαηεξίνπ Αγξνηηθψλ Ξξντφλησλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Ξ.Δ. Θαβάιαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ φιεο ηεο ιεθάλεο 

ηνπ Αγγίηε θαη ηνπ Γήκνπ Ξαγγαίνπ.  

6) Έξγα αγξνηηθνχ εμειεθηξηζκνχ ηνπηθνχ επηπέδνπ, κε πφξνπο απφ ην λέν ΞΑΑ 2014-

2020, 

7) Λα αληηκεησπηζηνχλ νη πιεκκπξηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πθίζηαηαη ην ιεθαλνπέδην ηνπ 

Λεπξνθνπίνπ ζηελ πεξηνρή ησλ θαηαβνζξψλ (Νρπξνχ) κε ηελ θαηαζθεπή θαηάιιεισλ 

αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη θξαγκάησλ, πνπ ζα ζπγθξαηνχλ ην λεξφ ηεο βξνρήο ζηηο 

ιεθάλεο θαηάθιπζεο θαη ζα ην εκπνδίδνπλ λα θζάζεη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζηηο 

θαηαβφζξεο ηελ πεξίνδν ησλ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ αθνχ ε παξνρεηεπηηθή ηθαλφηεηα 

ησλ θαηαβξνζψλ είλαη δεδνκέλε θαη πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν λεξνχ πνπ 

ζπγθεληξψλεη ε ιεθάλε απνξξνήο. Δπηπξφζζεηα ην λεξφ ησλ θξαγκάησλ ζα εληζρχζεη 

ηελ άξδεπζε ησλ πεξηνρψλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ. 
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Άλλα έπγα και δπάζειρ πος θα υθελήζοςν ηον ππυηογενή ηομέα. 

 

1) Θαηαζθεπή θάζεησλ αμφλσλ ηεο Δγλαηίαο νδνχ παξάιιεια κε ηελ νινθιήξσζε ησλ 

δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ. Ρέηνηα έξγα βνεζάλε ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο κεηαθνξέο θαη 

εμαγσγέο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ καο. 

2) Γεκηνπξγία δηθηχνπ ζεκείσλ ζπγθέληξσζεο θαη απνθνκηδήο θελψλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο 

γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ, θαη αθνινχζσο ζπγθέληξσζε θαη θαηάιιειε 

δηαρείξηζε απηψλ. Πηα ζεκεία πδξνιεςίαο ησλ ςεθαζηηθψλ κεραλεκάησλ δελ 

ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια δνρεία απνξξηκκάησλ θαη ζπλήζσο βξίζθνληαη θνληά ζε 

ρψξνπο επηθαλεηαθψλ λεξψλ. Κε ηε ζσζηή δηαρείξηζε απηψλ πεηπραίλνπκε βειηίσζε 

θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ήδε πηινηηθά θάπνηνη δήκνη (π.ρ. Γήκνο Βηζαιηίαο) 

αλά ηελ ρψξα πινπνηνχλ αλάινγα πξνγξάκκαηα κε Δπξσπατθά θνλδχιηα θαη ζα πξέπεη 

λα αλαδεηεζνχλ ηέηνηα θαη γηα ηελ Ξεξηθέξεηά καο.     

3) Σσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο γηα ρξήζεηο γεο ζε επίπεδν Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 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. 

4) Πχζηαζε εκπνξεπκαηηθνχ ζηαζκνχ γηα ηα εππαζή αγξνηηθά πξντφληα ζηνλ Αεξνιηκέλα 

«Κέγαο Αιέμαλδξνο» ηεο Σξπζνχπνιεο. 

5) Δπαλάιεςε θαη εληαηηθνπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη θάζε ρξφλν γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ Ρπξθψλα ησλ Φηιίππσλ απφ ηελ θαχζε ησλ θαιακηψλ. Βαζηθφ πιαίζην 

απηψλ ησλ δξάζεσλ είλαη ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ νξζήο Γεσξγηθήο πξαθηηθήο απφ ηνπο 

αγξφηεο ηεο πεξηνρήο θαη ε επίβιεςε ηεο ηήξεζήο ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο 

πεξηθέξεηαο. Όκσο απηέο νη δξάζεηο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο ζα πξέπεη λα 

επαλαιακβάλνληαη θάζε ρξφλν ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο ππεξεζίεο (Ξπξνζβεζηηθή, 

ΝΞΔΘΔΞΔ θ.α.). Ξαξάιιεια ε Ξεξηθέξεηα ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε έξγα θαζαξηζκνχ 

ησλ απνζηξαγγηζηηθψλ ηάθξσλ ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ.  

6) Γηέιεπζε ηνπ αγσγνχ ΡΑΟ απφ ηελ Ξεξηνρή. Ξξφθεηηαη γηα έλα αλαπηπμηαθφ έξγν ην 

νπνίν δελ ζα πξέπεη λα πεξάζεη απφ ηα Ρελάγε Φηιίππσλ θαη δελ ζα πξέπεη λα 

θαηαζηξέςεη γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο. Γηα λα είλαη πξαγκαηηθά αλαπηπμηαθφ ην 

έξγν ζα πξέπεη ε Θνηλνπξαμία πνπ ζα θηηάμεη ηνλ αγσγφ λα δψζεη κέζσ ηεο ΓΔΞΑ θαη 

αέξην ζηελ πεξηνρή πνπ ζα αμηνπνηεζεί ηφζν απφ ηηο ΔΞΑ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, φζν 

θαη γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο, ζεξκνθήπηα θ.ι.π.. 
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7) Ππληήξεζε δαζηθψλ δξφκσλ θαη κνλνπαηηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο νξεηλνχο νηθηζκνχο 

ηεο Ξ.Δ. Γξάκαο ζε ζπλεξγαζία κε ηα θαηά ηφπνπο δαζαξρεία. Νη δξφκνη απηνί πέξαλ 

ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο εμππεξεηνχλ θαη άιινπο ζθνπνχο 

(νξεηβαηηθφ, ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ θ.ι.π.) αιιά θαη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(ιαηνκεία θ.ι.π.). 

8)  Ξξνψζεζε ππνζηεξηθηηθψλ δξάζεσλ θαη θαηαζθεπή ππνδνκψλ γηα ηελ πξνψζεζε 

πξνγξακκάησλ αγξνηνηνπξηζκνχ. Ρέηνηα κπνξεί λα είλαη ηα έξγα αλάπιαζεο, έξγα 

αλαςπρήο, δηεπθφιπλζεο επηζθεςηκφηεηαο πεξηνρψλ θπζηθνχ θάινπο (κνλνπάηηα, 

νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο), έξγα νδνπνηίαο, δξάζεηο πξνψζεζεο θ.ι.π.  

9) Δθπφλεζε θαη πινπνίεζε κειέηεο γηα ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ  ζην ιεθαλνπέδην ηνπ Θ. Λεπξνθνπίνπ. Πθνπφο απηήο ηεο κειέηεο ζα είλαη 

ε κεξηθή απεμάξηεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ηεο πεξηνρήο απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

παηάηαο. Έηζη ζα πάςεη ην θαηλφκελν ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο φιεο ηεο πεξηνρήο 

ζε ρξνληέο φπνπ ε ηηκή ηνπ πξντφληνο είλαη πνιχ ρακειή. 

10)  Πχληαμε κειεηψλ βνζθντθαλφηεηαο ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ ηεο Ξ.Δ. Γξάκαο, ψζηε λα 

κπνξέζεη λα πξνγξακκαηηζηεί κε ζσζηφηεξν ηξφπν ε θηελνηξνθία θαη λα 

αδεηνδνηεζνχλ επθνιφηεξα νη ππάξρνπζεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο.  

11) Ξξνζηαζία ηεο παξαγσγήο ησλ θηελνηξφθσλ καο απφ ηηο παξάλνκεο Διιελνπνηήζεηο 

Ακλνεξηθίσλ θαη Βννεηδψλ απφ ηξίηεο ρψξεο, ιφγσ θαη ηεο εγγχηεηαο ηεο πεξηνρήο κε 

άιιεο ρψξεο. 

12) Ζ ρψξα καο δελ είλαη απηάξθεο ζε καιαθφ ζηηάξη. Κηα θαιιηέξγεηα απνδνηηθή γηα ηελ 

Ξ.Δ Γξάκαο έρεη εγθαηαιεηθηεί, ιφγσ ηεο ΘΑΞ νη θαιιηεξγεηέο έρνπλ ζηξαθεί ζηελ 

επηδνηνχκελε θαιιηέξγεηα ζθιεξνχ ζηαξηνχ, φρη φκσο κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. 

Ξξέπεη ε πεξηθέξεηα λα ζηξαθεί ελεξγά κε δξάζεηο γηα ηελ επαλαθνξά ηεο ελ ιφγσ 

θαιιηέξγεηαο ή νπνία εμαζθαιίδεη δηαηξνθηθή επάξθεηα ζηε ρψξα καο ζε απηνχο ηνπο 

δχζθνινπο θαηξνχο πνπ δηαλχνπκε.  

13) Ζ παηάηα θ. Λεπξνθνπίνπ, παξ’ φιν φηη είλαη πξντφλ Ξξνζηαηεπκέλεο Γεσγξαθηθήο 

Έλδεημεο (ΞΓΔ), δελ έρεη ηχρεη ηεο θαηάιιειεο δηαρείξηζεο. Γηα παξάδεηγκα ζην 

Ιεθαλνπέδην ηνπ Θ. Λεπξνθνπίνπ ή ζηελ Ξ.Δ. Γξάκαο δελ ππάξρεη κηα κνλάδα 

κεηαπνίεζε ηεο παηάηαο, ε νπνία κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κφλν κε ηελ ηνπηθή παξαγσγή. 

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ νηλνπαξαγσγήο ζηελ Γξάκα, παξ’ φηη έρεη αλαπηπρζεί, ην 

παξαγφκελν πξντφλ δελ έρεη βξεη λέεο αγνξέο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη πξφβιεκα 

δηάζεζεο.  
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14) Ξξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ αιιά θαη ησλ θαιιηεξγεηψλ καο απφ ηελ ρξήζε 

παξαλφκσο εηζαρζέλησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ νπζηψλ απφ ηηο φκνξεο ρψξεο. Νη νπζίεο 

απηέο ζπλήζσο δελ έρνπλ έγθξηζε ζηελ Δ.Δ. θαη ε αλίρλεπζε ηνπο ζα επηθέξεη ηελ 

παχζε ησλ εμαγσγψλ καο θαη νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή, πέξαλ ηεο επηθηλδπλφηεηαο γηα 

ηνπο αγξφηεο θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ Ξεξηθέξεηα ζα πξέπεη λα εληείλεη ηνπο ειέγρνπο 

θαηά ηελ δηαθίλεζε θαη ρξήζεο ηνπο ψζηε λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά απηήλ ηελ 

απμαλφκελε πξαθηηθή. Απηή ε πξαθηηθή έρεη επηζεκαλζεί πξνο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο 

κε έγγξαθν καο ζην νπνίν ηνλίδνπκε θαη ηελ απψιεηα θνξνινγηθψλ εζφδσλ γηα ηελ 

ρψξα καο. 

15)  Λα ιπζεί ην πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπξνθξάγκαηνο ηεο Ππκβνιήο πνπ ξπζκίδεη 

ηε ξνή ηνπ λεξνχ ζηνλ Αγγίηε θαηά ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν θαη θαλνλίδεη ηηο αξδεχζηκεο 

πνζφηεηεο λεξνχ κεηαμχ ηνπ Λ. Πεξξψλ – Γξάκαο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηθέξεηεο, κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπ ππαιιήινπ πνπ ην δηαρεηξηδφηαλε. 
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Γπάζειρ ζηιρ οποίερ μποπεί να βοηθήζει ηο ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζςμβάλλονηαρ έηζι ζηοςρ 

ζηόσοςρ ενόρ ηέηοιος Δπισειπηζιακού ππογπάμμαηορ 

 

Πηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ελφο ηέηνηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ην παξάξηεκα καο 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ηφζν κε δξάζεηο ελεκέξσζεο – εθπαίδεπζεο φζν θαη κε ηνλ 

ζπκβνπιεπηηθφ ζεζκηθφ ξφιν πνπ έρεη. Έηζη πξνηείλνπκε ηηο παξαθάησ εκεξίδεο – εθδειψζεηο 

νη νπνίεο είηε ζα γίλνπλ απφ ην παξάξηεκα καο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πεξηθέξεηα ηα 

Δπηκειεηήξηα ή άιινπο θνξείο: 

o Γηνξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο γεσηερληθνχο  ππαιιήινπο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο ΑΚΘ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΘΓΓ. 

o Γηαθχιαμε ηνπ ηπξθψλα ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ. Πε απηφλ ηνλ ηνκέα ηελ πεξζηλή ρξνληά 

είρακε αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο ελεκέξσζεο θαη επηβνιήο θπξψζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο φκνξνπο Γήκνπο (Θαβάιαο, Γνμάηνπ, Ξαγγαίνπ), ηνλ ΝΞΔΘΔΞΔ θαη ηελ 

Ξπξνζβεζηηθή θαη είρακε πεξηνξίζεη δξαζηηθά ηελ ιαλζαζκέλε πξαθηηθή νξηζκέλσλ 

αγξνηψλ πνπ ζπλεζίδνπλ λα πξνβαίλνπλ ζηελ θαχζε ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ θαιιηεξγεηψλ 

πνπ ζπλεπάγεηαη κε ηελ θαχζε ηνπ επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο ηνπ εδάθνπο, ζπκβάιινληαο 

έηζη ζηελ αχμεζε ησλ πιεκκπξψλ θαη ζηελ εμαθάληζε απηνχ ηνπ πινπηνπαξαγσγηθνχ 

εδαθηθνχ πφξνπ. Ζ πξνζπάζεηα απηή ζπλερίδεηαη θαη θέηνο κε αλάινγεο δξάζεηο.  

o Δπεηδή πηζηεχνπκε ζην ζεζκφ ησλ δεκνπξαηεξίσλ πξνηείλνπκε ζηελ Ξεξηθέξεηα ηελ 

δηνξγάλσζε εκεξίδσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ δεκνπξαηεξίσλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ ηνλίδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζα έρνπλ απηά γηα ηνπο αγξφηεο. 

o Έρνπκε ήδε δηνξγαλψζεη εκεξίδα ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ 

θαιιηεξγεηψλ θαη ηεο βηνκάδαο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο Αγξηαγθηλάξαο. Δπίζεο έρνπκε ήδε δηνξγαλψζεη εκεξίδεο γηα λέεο 

ππνζρφκελεο θαιιηέξγεηεο (Ηππνθαέο, Ονδηά, αξσκαηηθά θπηά θ.ι.π.) ζηα πιαίζηα ηεο 

πνζνχκελεο θαη πξνηεηλφκελεο θαη απφ εκάο αλαδηάξζξσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ. Ρέηνηεο 

εθδειψζεηο κπνξνχκε λα ηηο επαλαιάβνπκε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ξεξηθέξεηα Α.Κ.Θ., ηα 

επηκειεηήξηα ηνπο Γήκνπο φπνπ ζα θξηζεί απφ απηνχο φηη είλαη αλαγθαίν. 

o Δλεκεξσηηθέο εθδειψζεηο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο καο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά ηφπνπο 

Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο ησλ Ξ.Δ. θαη ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Θέληξνπ 

Ξξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Ξνηνηηθνχ Διέγρνπ Θαβάιαο. Ρν αληηθείκελν ηνπο ζα αθνξά ηελ 

ελεκέξσζε ησλ παξαγσγψλ γηα ηα θπηνπγεηνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ήδε 

(π.ρ. Metcalfa pruinosa, Synchytrium endobioticum, Euzophera biggela θ.ι.π.) ή απεηινχλ 
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ηηο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηθέξεηαο καο (Diabrotica virgifera θ.α.). Ζ ελεκέξσζε ζα 

πεξηιακβάλεη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ηφζν απφ ηελ Ξεξηθέξεηα φζν θαη απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο παξαγσγνχο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπο. 

o Αλάινγεο ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο πξέπεη λα γίλνπλ θαη γηα ηνπο θηελνηξφθνπο καο. 

Ξφζν κάιινλ πνπ πνιιέο απφ ηηο δσνλφζνπο απεηινχλ άκεζα θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία 

πέξαλ ησλ νηθνλνκηθψλ απσιεηψλ απφ ηελ απψιεηα ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ. Γηα ην ιφγν 

απηφ ήδε έρνπκε θάλεη επαθέο κε ην Θηεληαηξηθφ Δξγαζηήξην Θαβάιαο γηα ηελ 

δηνξγάλσζε εκεξίδαο θπξίσο γηα ζπλαδέιθνπο Γεσηερληθνχο αιιά θαη θηελνηξφθνπο γηα 

ηνλ ππξεηφ Q. 

o Πηα πιαίζηα ησλ επεηεηαθψλ ενξηψλ (παγθφζκηα εκέξα Γαζψλ, Ξεξηβάιινληνο, Λεξνχ 

θ.ι.π.) κπνξνχκε λα δηνξγαλψζνπκε ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

ηνπ θνηλνχ ζε ζπλεξγαζία είηε κε ηελ πεξηθέξεηα είηε κε άιινπο θνξείο, ζηα ζέκαηα ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο νηθνλνκίαο λεξνχ θ.α..  

o Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ γηα δηάθνξα ηνκεαθά πξντφληα θαη άιια ζέκαηα ζηα πξφηππα ηεο 

εκεξίδαο γηα ηα πξντφληα ησλ ιηκλνζαιαζζψλ πνπ θάλακε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Ξεξηθέξεηα ΑΚΘ. 

o Ρν παξάξηεκα καο παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηελ ΘΑΞ θαη πξνηίζεηαη αλ ην ζέιεη θαη ε 

Ξεξηθέξεηα λα επαλέιζεη ελεκεξψλνληαο ηνπο αγξφηεο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο 

Γεσηερληθνχο γηα ηηο αιιαγέο ζηελ ΘΑΞ κε ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο απφ κηα ηνπιάρηζηνλ γηα 

θάζε λνκφ. 

o Ππκβνιή ηνπ Ξαξαξηήκαηνο καο ζηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηνπ εδαθνινγηθνχ ράξηε.  
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Άλλερ δπάζειρ ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ 

 

Άιιεο δξάζεηο, ελέξγεηεο θαη έξγα πνπ ζα σθειήζνπλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο Ξ.Δ. Γξάκαο είλαη: 

  Ζ αλάπηπμε ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ζε ηνπηθφ επίπεδν σο εξγαιείνπ θαηάθηεζεο λέαο 

γλψζεο πνπ κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ πξφνδν ηνπ πξσηνγελνχο 

ηνκέα. Ιφγσ ηεο ηνπηθήο αλνκνηνκνξθίαο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ είλαη απαξαίηεηε ε ηνπηθή 

έξεπλα γηα λα είλαη θαη απνηειεζκαηηθή. Έηζη ε Ξεξηθέξεηα θαη άιινη θνξείο ζα πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ ζπλεξγαζίεο κε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηνπ ΞΑΑΡ ηφζν ηεο πεξηνρήο καο 

(ΗΛΑΙΔ Θαβάιαο) φζν θαη κε Ξαλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο πεξηνρήο καο ή θαη ηεο 

ππφινηπεο ρψξαο (Γεκνθξίηεην Ξαλεπηζηήκην Θξάθεο, Α.Ξ.Θ.) 

 Ζ πεξηνρή καο δηαζέηεη πινχζην γελεηηθφ πιηθφ θπηψλ θαη δψσλ, απηφρζνλσλ πνηθηιηψλ θαη 

θπιψλ πνπ είλαη άξηζηα πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. Ππλεπψο είλαη 

απαξαίηεηε πξσηίζησο ε θαηαγξαθή γηα λα πξνρσξήζνπκε κεηέπεηηα ζηελ θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ γελεηηθψλ πφξσλ ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ επηθνηλσλίαο κε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ γηα ηνλ εμ’ απνζηάζεσο ζπληνληζκφ ησλ γεσηερληθψλ ππεξεζηψλ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο αιιά θαη γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. 

 Αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ γεσεπηζηεκψλ κε ηελ 

ηερλνινγία G.I.S.. Σαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί 

απνηεινχλ ν ιεγφκελνο εδαθνινγηθφο ράξηεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Α.Κ.Θ. πνπ αλαθεξζήθακε 

εθηελψο παξαπάλσ θαη ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ (ΝΠΓΔ) ηνπ 

ΝΞΔΘΔΞΔ. Πην θιάδν ηεο πξφιεςεο θαη ηεο θαηαγξαθήο δεκηψλ απφ θπζηθά θαηλφκελα 

(π.ρ. πιεκκχξεο θ.α.) θαη αζζέλεηεο (πεξνλφζπνξνο θ.α.) κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ 

αλάινγα ζπζηήκαηα πξνο φθεινο πάληα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα 

 Θα κπνξνχζαλ λα θαζηεξσζνχλ εηεζίσο επαθέο κε ζρνιεία α΄ βάζκηαο θαη β΄ βάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο δηαγσληζκνχ ζηα πιαίζηα ζρεηηθψλ καζεκάησλ 

(πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, γεσξγηθή ηερλνινγία θ.α.) φπνπ ζα βξαβεχνληαη νη 

θαιχηεξεο εξγαζίεο πξνάγνληαο έηζη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάπηπμε 

εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή καο απφ ηελ παηδηθή ειηθία.  

 Απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Ξξσηνγελνχο θαη ηνπ εμαξηψκελνπ απφ απηφλ 

Γεπηεξνγελνχο ηνκέα είλαη ε ελίζρπζε  ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη γεληθφηεξα ηνπ 

ζπλεηαηξηζηηθνχ θηλήκαηνο. Όινη καο θαη ηδηαίηεξα ν αγξνηηθφο θφζκνο βίσζε ηηο 
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επηπηψζεηο απφ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ Ππλεηαηξηζηηθνχ Θηλήκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα 

πξέπεη λα επαλαζπζηαζεί ζε λέεο βάζεηο αμηνπνηψληαο θαη ην λένςεθηζζέλ  λνκνζεηηθφ 

πιαίζην κε ηελ βνήζεηα φκσο θαη ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ 

πνπ απηή δηαζέηεη. 

 Αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηεο Ξ.Δ. Γξάκαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ, 

αθνχ πξψηα κειεηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο θαη γίλνπλ νη θαηάιιειεο επαθέο. Θα κπνξνχζαλ 

ηα δάζε θαη νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί, ε πινχζηα ρισξίδα θαη παλίδα ηεο πεξηνρήο λα 

πξνζειθχζνπλ επηζηήκνλεο γηα κειέηε θαη έξεπλα (επηζηεκνληθφ ηνπξηζκφ).  

 

Πήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ άιινηε έρεη θαλεί φηη ε Διιάδα κφλν κέζσ ηνπ γεσξγηθνχ 

ηνκέα (θαη ηνπ ηνπξηζκνχ), κπνξεί λα νξζνπνδήζεη. 

Νη Γεσξγηθέο Δθαξκνγέο έρνπλ πξνζθέξεη ηφζν ζηνλ Έιιελα Αγξφηε, φζν θαη ζηελ 

αγξνηηθή νηθνλνκία. Πήκεξα πξέπεη ίζσο λα μαλαδνχκε ηί κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ελεκέξσζε 

ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ γηα ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο, ηνλ πεηξακαηηζκφ κε λέεο θαιιηέξγεηεο 

θαη ην λέν γελεηηθφ πιηθφ. 

Ζ εμεηδηθεπκέλε γλψζε πνπ παξέρνπλ νη γεσηερληθέο ζρνιέο, κπνξνχζε λα πξνζθέξεη 

ζηνλ αγξφηε θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ εζληθή νηθνλνκία. 

Όκσο ε γεσξγία ζήκεξα δελ κπνξεί λα έρεη κέιινλ, ρσξίο ηελ θάζεηε αμηνπνίεζε ησλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ: Ξαξαγσγή – Ρππνπνίεζε – Κεηαπνίεζε – Γηαθίλεζε. 

Δλ θαηαθιείδη ινηπφλ θαη θιείλνληαο ηηο πξνηάζεηο καο γηα ηνλ Αλαπηπμηαθφ Πρεδηαζκφ ηεο 

Ξ.Δ. Γξάκαο ην παξάξηεκα καο ζεσξεί φηη θάζε επηηπρήο ζπιινγηθή πξνζπάζεηα πξνφδνπ ηεο 

Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο καο ζα πξέπεη λα θηλείηαη ζε έλα πιαίζην πνπ θαζνξίδεηαη απφ πέληε 

ππιψλεο, ηα ιεγφκελα Ξέληε Έςηινλ. Οι πςλώνερ αςηοί είναι: Δνημέπυζη, Δνθάππςνζη, 

Δκπαίδεςζη, Δνίζσςζη και Έλεγσορ. Ππγθεθξηκέλα ην Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Α.Κ.Θ. κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο - Δλεκέξσζεο, ζπλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο-

παξαθνινχζεζεο, Δλζάξξπλζεο γηα κάζεζε ζπκκεηνρή θαη δξάζε, Δλίζρπζεο γηα 

επελδπηηθνχο θπξίσο ζθνπνχο θαη ηέινο Διέγρνπ ζε φια ηα επίπεδα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή φισλ ησλ αλσηέξσ - ζα επηηεπρζεί ν πνιππφζεηνο ζθνπφο 

ηεο επηηπρίαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηεο Ξεξηθέξεηαο Α.Κ.Θ..  
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Θιείλνληαο ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα ηελ βνήζεηα θαη ηηο πξνηάζεηο 

ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο: 

Ακπειίδε Θεφδσξν Γεσπφλν, Ππληνληζηή 

Αιεμαλδξίδνπ Πσηεξία Γεσπφλν 

Ησάλλα Παξίγθνιε Γεσπφλν 

Ησαλλίδε Διεπζέξην Γεσπφλν 

Ξεηξά Αλαγλψζηε Γεσιφγν 

 


