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Σν Παξάξηεκα ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο έρνληαο 

ζπκκεηάζρεη ζηηο ζρεηηθέο ζπζθέςεηο δηαβνύιεπζεο ηνπ Μέηξνπ 16 πνπ δηνξγαλώζεθαλ από 

ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ζέιεη λα 

ζπκβάιεη ζηελ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ απηνύ. Τινπνηώληαο ινηπόλ ην 

ζεζκνζεηεκέλν ξόιν ηνπ ζπκβνύινπ ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα αγξνηηθήο πνιηηηθήο θαη σο 

Δπηζηεκνληθό Δπηκειεηήξην πνπ έρεη ζηηο ηάμεηο ηνπ όινπο ηνπο Γεσηερληθνύο επηζηήκνλεο ησλ 

εηδηθνηήησλ Γεσπνλίαο, Γαζνινγίαο, Γεσινγίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Ηρζπνινγίαο ζπγθέληξσζε 

όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο (Π.Δ. 

Καβάιαο θαη Γξάκαο) θαη νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελα εθαξκνγήο ηνπ 

Μέηξνπ 16. 

Αλαιπηηθόηεξα νη πξνηάζεηο καο ζην Μέηξν 16  αθνξνύλ θπξίσο ηα ππνκέηξα 1 θαη 2 θαη ζε 

θάπνηεο πεξηπηώζεηο ην ππνκέηξν 4 θαη απηέο είλαη: 

1. Αμηνπνίεζε αβαζνύο γεσζεξκίαο γηα ηελ πξσΐκηζε ησλ θαιιηεξγεηώλ ησλ ζπαξαγγηώλ 

θαη άιισλ θεπεπηηθώλ. Αγξόηεο ή νκάδεο παξαγσγώλ κε ηε βνήζεηα ζπκβνύινπ ζα 

επηηύρνπλ ηελ πξσΐκηζε ηεο παξαγσγήο ηνπο απνιακβάλνληαο θαιύηεξεο ηηκέο θαη 

εμαζθαιίδνληαο ηε δηάζεζε ησλ πξντόλησλ ηνπο. Ζ ζρεηηθή ηερλνγλσζία ππάξρεη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ ζπαξαγγηνύ, νπόηε κε ηελ επηρνξήγεζε από ην Μέηξν 16 (θαηλνηνκία) 

ζα κπνξέζεη λα πξνζαξκνζηεί θαη λα εθαξκνζηεί θαη ζε άιιεο θαιιηέξγεηεο θεπεπηηθώλ 

(θξάνπιεο, θνινθπλζνεηδή, καξνύιηα θ.α.). 

2. ηελ πεδηάδα ηνπ Νέζηνπ θαη αιινύ παξάγεηαη κεγάιε πνηθηιία θξνύησλ θαη ιαραληθώλ 

από νκάδεο παξαγσγώλ θαη κε ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ (ζπζθεπαζηήξηα), 

εμάγνπλ λσπή ηελ παξαγσγή ηνπο ζηελ Δπξώπε θαη ζρεδόλ ζε όιν ηνλ πιαλήηε 
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(αθηηλίδηα). Όκσο θάπνηα από ηα παξαγόκελα θξνύηα θαη ιαραληθά ζηελ αγνξά έρνπλ 

δήηεζε θαη σο απνμεξακέλα. Μέξνο ινηπόλ απηήο ηεο παξαγόκελεο πνζόηεηαο κπνξεί 

λα απνμεξαλζεί θαη λα πσιεζεί δηαθνξεηηθά ρσξίο λα θηλδπλεύεη λα αιινησζεί. ηελ 

επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Νέζηνπ ππάξρεη έλα εθηεηακέλν γεσζεξκηθό πεδίν ηνπ νπνίνπ 

πιένλ έρεη αξρίζεη ε αμηνπνίεζε ηνπ. Με ηε ρξήζε ινηπόλ ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο 

κπνξνύλ λα γίλνπλ κηθξέο κνλάδεο απνμήξαλζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ από ηηο νκάδεο 

παξαγσγώλ, από κεκνλσκέλνπο αγξόηεο ή κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη νη νπνίεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο παξαγσγνύο απηώλ ησλ πξντόλησλ ζα πξνρσξνύλ ζηελ 

απνμήξαλζε ηνπο. Μηα ηέηνηα δξάζε κπνξεί λα επηρνξεγεζεί από ην Μέηξν 16 θαη 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο θαηλνηόκα.    

3.  ηελ πεξηνρή ηεο πεδηάδαο ηνπ Νέζηνπ πνιιέο νκάδεο παξαγσγώλ αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα ζηελ επέθηαζε ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπο θαη δεκηέο (αθηηλίδηα, ξνδαθηληέο θ.α.), 

ιόγσ ηεο πξνζβνιήο πνπ απηέο πθίζηαληαη από ηνπο λεκαηώδεηο ηνπ εδάθνπο. 

θεπάζκαηα απνηειεζκαηηθήο θαηαπνιέκεζεο δελ ππάξρνπλ. Μόλν κε ρνξήγεζε άδεηαο 

120 εκεξώλ από ην ΤΠΑΑΣ παίξλνπλ έγθξηζε νη νκάδεο απηέο γηα ηε ρξήζε 

ζθεπαζκάησλ πνπ έρνπλ έγθξηζε ζε άιιεο ρώξεο ηεο Δ.Δ. ιύλνληαο πξνζσξηλά ην 

πξόβιεκα ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, κέζσ ηνπ Μέηξνπ 16, κηα ζπλεξγαζία ησλ 

νκάδσλ απηώλ κε παλεπηζηήκηα ή εξεπλεηηθά ηδξύκαηα κπνξεί λα ιύζεη ην πξόβιεκα κε 

ηηο θαηάιιειεο εθαξκνγέο. Άιια παζνγόλα πνπ κπνξνύλ ζπλδπαζηηθά λα εξεπλεζνύλ 

θαη λα θαηαπνιεκεζνύλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο αθηηληδηάο ζηνλ Νέζην είλαη  ν κύθεηαο 

Botryospaheria dothidea, ν νπνίνο εηζέξρεηαη από ηνκέο θιαδέκαηνο θαη πξνθαιεί 

λεθξώζεηο ζην θπηό, ν κύθεηαο Φπηνθζόξα πνπ πξνζβάιεη ην ξηδηθό ζύζηεκα θαη ν 

κύθεηαο Αιηεξλάξηα πνπ πξνζβάιεη ηα θύιια θαη ηνπο θαξπνύο. 

4. Μεγάιν πξόβιεκα ζηελ πεξηνρή ηνπ Νέζηνπ ζηελ αθηηληδηά απνηεινύλ θαη νη πξνζβνιέο 

από ην έληνκν  Metcalfa pruinosa πνπ πξνθαιεί πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηεο 

παξαγσγήο. ε νξηζκέλεο πεξηνρέο ην πξόβιεκα έρεη κεησζεί από πηινηηθέο εμαπνιύζεηο 

ηνπ θπζηθνύ ηνπ ερζξνύ Neodryinus typhlogybae. ε θάπνηεο ρξνληέο όκσο παξνπζηάδεη 

έμαξζε ην έληνκν θαη επαλαιακβάλεη ηηο δεκηέο ηνπ. Μέζσ ηνπ Μέηξνπ 16 - ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο - ζα κπνξνύζαλ λα θαηαπνιεκεζνύλ 

ηέηνηνη ερζξνί θαη αζζέλεηεο ηεο αθηηληδηάο, από ηηο δξαζηεξηνπνηεκέλεο ζηελ θαιιηέξγεηα 

απηή νκάδεο παξαγσγώλ. 

5. Αλάδεημε ησλ επεξγεηηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ ειαηνιάδνπ ιόγσ ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ ζε 

πνιπθαηλόιεο. Σξόθηκα κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πνιύ θαηλόιεο, ζύκθσλα κε ηελ 

Δ.Δ. κπνξεί λα έρνπλ θαξκαθεπηηθέο ρξήζεηο. Οκάδεο παξαγσγώλ ειηάο θαη ειαηνιάδνπ 

ζε ζπλεξγαζία κε Παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα θαη ζπκβνύινπο θάλνληαο ηηο ζρεηηθέο 
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έξεπλεο κε επηρνξήγεζε από ην Μέηξν 16 (θαηλνηνκία), κπνξνύλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ 

αλάδεημε απηώλ ησλ επεξγεηηθώλ ηδηνηήησλ γηα εκπνξηθό όθεινο ησλ παξαγσγώλ. 

6. ηνλ λνκό Καβάιαο ππάξρνπλ πνιινί θαιιηεξγεηέο ειηάο θαη νκάδεο παξαγσγώλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ παξαγσγή πξάζηλεο ειηάο θπξίσο ηεο πνηθηιίαο Υαιθηδηθήο. 

Δπίζεο ζηελ πεξηνρή δξαζηεξηνπνηνύληαη θαη έκπνξνη ηεο πξάζηλεο ειηάο, ελώ 

βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο αξθεηέο κνλάδεο κεηαπνίεζεο ηεο πξάζηλεο ειηάο. Σα 

ηειεπηαία ρξόληα όκσο παξνπζηάδνληαη εληνλόηεξα ηα πξνβιήκαηα από ην 

παξακνξθσηηθό αθάξη ηεο ειηάο ην νπνίν πξνθαιεί κεγάιεο δεκηέο κε παξακνξθώζεηο 

ζηνλ θαξπό ζηηο βξώζηκεο πνηθηιίεο πξάζηλεο ειηάο, ππνβαζκίδνληαο ηελ πνηόηεηά ηνπο 

θαη κεηώλνληαο ην εηζόδεκα ηνπ παξαγσγνύ. Μέζσ ηεο επηρνξήγεζεο από ην Μέηξν 16 

ζα κπνξνύζαλ νη νκάδεο παξαγσγώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα παλεπηζηήκηα θαη ηνπο 

εξεπλεηηθνύο θνξείο λα δηεξεπλήζνπλ ηε βηνινγία - νηθνινγία ησλ αθάξεσλ πνπ 

πξνθαινύλ ην πξόβιεκα θαη λα εθαξκόζνπλ κέηξα απνηειεζκαηηθήο θαηαπνιέκεζεο 

ηνπ. 

7. Οκάδεο παξαγσγώλ θαη αγξόηεο κέζσ ηνπ Μέηξνπ 16 κε ηε ζπλεξγαζία ζρεηηθώλ 

επηρεηξήζεσλ, κπνξνύλ λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα έθδνζεο θπιιαδίσλ θαη 

πξνβνιήο ησλ πξντόλησλ ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ εθζέζεσλ, θαζώο θαη ηεο 

δηάδνζεο ηνπηθώλ παξαδνζηαθώλ ζπληαγώλ. Παξάιιεια ζα εθαξκνζηνύλ θαη δξάζεηο 

αλάπηπμεο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ αγξνηηθήο παξαγσγήο (ηζηνζειίδεο πώιεζεο). Σειηθό 

απνηέιεζκα ζα είλαη ε αύμεζε ηεο εκπνξεπζηκόηεηαο ησλ πξντόλησλ ηνπο θαη ε 

θαιύηεξε ηηκή παξαγσγνύ. 

8. Μέζσ ηνπ Μέηξνπ 16 νκάδεο παξαγσγώλ ζα κπνξνύζαλ λα επηρνξεγεζνύλ γηα λα 

εθαξκόζνπλ έλα νινθιεξσκέλν πξόγξακκα θαηαπνιέκεζεο ερζξώλ θαη αζζελεηώλ ζηηο 

θαιιηέξγεηεο ηνπο θαη λα ηηο πηζηνπνηήζνπλ θαηά ηα δηεζλή πξόηππα. Έηζη ηα 

παξαγόκελα πξντόληα ζα θαηαιήγνπλ αζθαιή θαη πηζηνπνηεκέλα ζηνλ θαηαλαισηή. 

Γαπάλεο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζηα πιαίζηα απηά είλαη ε εγθαηάζηαζε απηόκαησλ 

κεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ, ζηνηρεηώδεο δηαγλσζηηθόο εμνπιηζκόο, εληνκνπαγίδεο, 

αλαιύζεηο ππνιεηκκάησλ θ.α.   

9. ήκαλζε, ηππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία θεκηζκέλσλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ ηεο πεξηνρήο 

καο ηα νπνία σο ηώξα δηαθηλνύληαη ρύκα. Όπσο γηα παξάδεηγκα ην ηζίπνπξν από ηελ 

επαξρία Παγγαίνπ, ηα θαζόιηα Υξπζνύπνιεο, ην ειαηόιαδν θ.α.. Μόλν έηζη ηα πξντόληα 

απηά ζα απνθηήζνπλ ηαπηόηεηα θαη όλνκα θαη ζα πξνσζεζνύλ θαιύηεξα ζηηο αγνξέο. 

Μέζσ ηνπ Μέηξνπ 16 κπνξεί λα επηηεπρζεί απηόο ν ζηόρνο. 

10. Γεληθόηεξα όκσο ζα πξέπεη λα αλαιεθζνύλ δξάζεηο αύμεζεο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ ηεο πεξηνρή καο. Με δξάζεηο πξνώζεζεο (εθζέζεηο, 
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ηζηνζειίδεο, γηνξηέο θ.α.), δηαθήκηζεο, κε πηζηνπνηήζεηο πξντόλησλ θαη ηελ 

ηρλειαζηκόηεηα ηνπο (πξντόληα βηνινγηθά, νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θ.ι.π.) κε ηε 

ζήκαλζε ηνπο, κεηαπνίεζε θαη ηππνπνίεζε ηνπο, κε ηελ θαζηέξσζε ηνπο σο ΠΟΠ, ΠΓΔ 

(π.ρ. σο πξντόληα ηεο Οξνζεηξάο Ρνδόπεο ή ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Α.Μ.Θ. θ.α.). Ζ 

ηππνπνίεζε θαη ε κεηαπνίεζε κπνξεί λα γίλεη ηόζν ζε ηνπηθή θαη νηθηαθή θιίκαθα όζν θαη 

ζε ζπλεηαηξηζηηθή ή επηρεηξεκαηηθή θιίκαθα (ηπξνθνκεία, βηνηερλίεο, αιεπξόκπινη θ.α.). 

Έηζη ηα πξντόληα απηά ζα απνθηήζνπλ ηαπηόηεηα θαη όλνκα θαη ζα πξνσζεζνύλ 

θαιύηεξα ζηηο αγνξέο. Σέηνηα πξντόληα κπνξεί λα είλαη ην ειαηόιαδν, ηα αξσκαηηθά θπηά, 

ην ηζίπνπξν, ην θνλζεξβνπνηεκέλν ζπαξάγγη, δηάθνξα γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ θαη 

καξκειάδεο (π.ρ. ζνπιηαλίλα θαη αθηηλίδην), θ.α.. Οκάδεο παξαγσγώλ ή θαη κεκνλσκέλνη 

παξαγσγνί κέζσ ηνπ Μέηξνπ 16 κπνξνύλ λα επηρνξεγεζνύλ γηα απηό ην ζθνπό. 

11. ην Μέηξν 16 κπνξεί λα εληαρζεί θαη ζήκαλζε πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ πνπ 

παξάγνληαη εληόο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Α.Μ.Θ. από ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο Νέζηνπ, 

Βηζησλίδαο Ηζκαξίδαο θαη νκάδσλ παξαγσγώλ ηεο πεξηνρήο. 

12. Γηα ηελ επδεκίδα ηεο Ακπέινπ (θπξηόηεξνο ερζξόο ηεο θαιιηέξγεηαο) κπνξεί κηα νκάδα 

παξαγσγώλ ή έλα επξύηεξν ζύλνιν αγξνηώλ (θαιιηεξγεηώλ επηηξαπέδησλ ζηαθπιηώλ 

κηαο πεξηνρήο) λα εληαρζνύλ ζην Μέηξν 16 κε ηε ζπλεξγαζία ελόο ζύκβνπινπ ή ελόο 

εξεπλεηηθνύ θνξέα θαη λα εθαξκόζνπλ ηελ κέζνδν ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο επδεκίδαο ηεο 

ακπέινπ κε ηελ παξεκπόδηζε ζύδεπμεο ηεο (κέζνδνο Κνκθνύδην). Πξόθεηηαη γηα κηα 

δνθηκαζκέλε κέζνδν θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, πνπ εληάζζεηαη ζηελ νινθιεξσκέλε 

δηαρείξηζε θαη θαηαπνιέκεζε θαη  κεηώλεη ηα ππνιείκκαηα γεσξγηθώλ θαξκάθσλ ζην 

ηειηθό πξντόλ. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ηεο παξαγόκελεο πνζόηεηαο επηηξαπέδησλ 

ζηαθπιηώλ εμάγεηαη ζε αιπζίδεο ζνππεξκάξθεη ηνπ εμσηεξηθνύ. Απηέο νη αιπζίδεο 

ζνππεξκάξθεη ηνπ εμσηεξηθνύ έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα αζθπθηηθό πιαίζην όζνλ αθνξά 

ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα ππνιείκκαηα γεσξγηθώλ θαξκάθσλ ζηα ζηαθύιηα, πνπ 

ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο είλαη πνιύ απζηεξόηεξν από ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία θαη ηα 

ζεζκνζεηεκέλα MRLS. Έηζη, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο κεζόδνπ πνπ 

ζα κεηώζεη ζεκαληηθά ηα ππνιείκκαηα θαη ηηο ρξεζηκνπνηνύκελεο δξαζηηθέο νπζίεο ζην 

ακπέιη. Γηα ηελ επηηπρία ηεο κεζόδνπ Κνκθνύδην απαηηείηαη ζε ζπκπαγείο ακπειώλεο ε 

ζπκκεηνρή όισλ ησλ παξαγσγώλ. 

13. Γηα ηνλ Φεπδόθθνθν ζην ακπέιη θαη ηδηαίηεξα ζηα επηηξαπέδηα ακπέιηα ππάξρεη κεγάιν 

πξόβιεκα από ηηο πξνζβνιέο ηνπ. Σν πξόβιεκα γίλεηαη εληνλόηεξν από ηελ έιιεηςε 

απνηειεζκαηηθώλ εληνκνθηόλσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 

απζηεξέο απαηηήζεηο ησλ αιπζίδσλ ζνππεξκάξθεη πνπ ζαο αλαθέξακε παξαπάλσ. Με 

ηελ επηρνξήγεζε από ην Μέηξν 16 ζα κπνξνύζαλ νκάδεο παξαγσγώλ ζε ζπλεξγαζία κε 
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ηδησηηθή εηαηξεία λα εθαξκόζνπλ ηελ κέζνδν ηνπ Κνκθνύδην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θαη 

ηνπ Φεπδόθνθθνπ ζην ακπέιη κε ηα ίδηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζαο αλαθέξακε θαη γηα 

ηελ επδεκίδα ηεο ακπέινπ παξαπάλσ. 

14. ηνπο λνκνύο Καβάιαο θαη Γξάκαο ππάξρεη πιεζώξα ιαηνκείσλ καξκάξνπ. Πνιιά από 

απηά ηα ιαηνκεία έρνπλ εγθαηαιεηθζεί ρσξίο λα απνθαηαζηαζνύλ κε απνηέιεζκα λα 

βξίζθεηαη γύξσ από θάζε ιαηνκείν πιεζώξα δηαζθνξπηζκέλσλ ζηείξσλ από ηα 

ιαηνκεία, ηα νπνία απνηεινύλ κηα ζνβαξή πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε. Σν ίδην 

πξόβιεκα ππάξρεη θαη ζηα ιεηηνπξγνύληα ιαηνκεία. Σα ζηείξα απηά κεηά από κηα κηθξή 

επεμεξγαζία (θνληνξηνπνίεζε) κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο εδαθνβειηησηηθό θαη 

ιίπαζκα, ηδηαίηεξα ζε όμηλα εδάθε. Γεσξγνί ή νκάδεο παξαγσγώλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηδησηηθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ιαηνκηθέο επηρεηξήζεηο) εθόζνλ επηρνξεγεζνύλ από 

ην Μέηξν 16, κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ απηήλ ηε δξάζε κε πνιιαπιά νθέιε, ηόζν γηα ηνπο 

παξαγσγνύο όζν θαη γηα ηελ απνζπκθόξεζε ησλ ιαηνκείσλ από ηα παξαγόκελα ζηείξα.  

15. Μείσζε ηνπ κεγάινπ αλνίγκαηνο ηεο ςαιίδαο ηηκώλ κεηαμύ παξαγσγνύ θαη θαηαλαισηή. 

Απηή ε ςαιίδα ηηκώλ κεηώλεη δξαζηηθά ην γεσξγηθό εηζόδεκα αιιά θαη ην εηζόδεκα ησλ 

θαηαλαισηώλ, απνθέξνληαο παξάιιεια κεγάια θέξδε γηα ηνπο κεζάδνληεο. Έλαο άιινο 

ηξόπνο αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζα κπνξνύζε λα είλαη ε παξνρή δηεμόδσλ πξνο 

ηνπο παξαγσγνύο ώζηε λα πσινύλ απεπζείαο ηα πξντόληα ηνπο ζηνλ θαηαλαισηή κε ηηο 

Farmers market. Μέζσ ηνπ Μέηξνπ 16 κπνξεί λα εληζρπζεί ε δεκηνπξγία ηέηνησλ αγνξώλ 

παξαγσγώλ. 

16. ηελ πεξηνρή ηνπ Νεπξνθνπίνπ εκθαλίζηεθε ην ρπηξίδην ηεο παηάηαο, αζζέλεηα πνπ 

απεηιεί ην κέιινλ ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο θεκηζκέλεο παηάηαο ηεο πεξηνρήο. Δληνπίζηεθε 

ζε ηξεηο δώλεο ε αζζέλεηα. Σν Τπνπξγείν καδί κε ην Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθό 

Ηλζηηηνύην θαη ηελ ΓΑΟΚ Γξάκαο έθαλε έξεπλα θαη κε πεηξακαηηζκό πξνέθπςαλ 2 

πνηθηιίεο αλζεθηηθέο ζηνλ παζόηππν 18, ζηελ δώλε αζθαιείαο Πεξηζσξίνπ. Από εδώ θαη 

πέξα κέζσ ηνπ Μέηξνπ 16 ζα κπνξνύζε λα επηδνηεζεί ε θαιιηέξγεηα απηώλ ησλ 

πνηθηιηώλ (ηερλνγλσζία, πνιιαπιαζηαζηηθό πιηθό θ.α.) γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπο σο πξνο 

ηα εκπνξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ επέθηαζε ηεο ρξήζε ηνπο ζηελ δώλε αζθαιείαο 

Πεξηζσξίνπ, όπνπ πιένλ δελ επηηξέπεηαη ε θαιιηέξγεηα άιιεο πνηθηιίαο παηάηαο. Από 

απηή ηελ απαγόξεπζε πιήηηνληαη νηθνλνκηθά νη παξαγσγνί απηήο ηεο πεξηνρήο θαη ε 

κόλε ιύζε είλαη ε θαιιηέξγεηα απηώλ ησλ 2 πνηθηιηώλ. 

17. Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ρπηξηδίνπ ηεο παηάηαο ζην Νεπξνθόπη θαη εθόζνλ ηαπηνπνηεζνύλ 

όινη νη παζόηππνη ηνπ ρπηξηδίνπ ζηηο ππάξρνπζεο δώλεο ηεο πξνζβνιήο, κέζσ ηνπ 

Μέηξνπ 16 ζα κπνξνύζε λα επηρνξεγεζεί ε εθαξκνγή κεζόδσλ θαηαπνιέκεζεο ηνπ 
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παζνγόλνπ ζε ζπλεξγαζία πάιη κε ην Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθό Ηλζηηηνύην, ηεο ΓΑΟΚ 

Γξάκαο θαη κε παξαγσγνύο.    

18. Κάηη αθόκα πξσηνπόξν ζα κπνξνύζε λα γίλεη θαη ζην γάια, πξντόλ πξώηεο αλάγθεο, κε 

πνιύ κεγάιε θαηαλάισζε θαη κε πνιύ κεγάιν άλνηγκα ςαιίδαο ηηκήο κεηαμύ παξαγσγνύ 

θαη θαηαλαισηή. ηελ πεξίπησζε απηή κέζσ ηνπ Μέηξνπ 16 νκάδεο θηελνηξόθσλ ή 

κεκνλσκέλνη παξαγσγνί ζα κπνξνύζαλ λα εγθαηαζηήζνπλ απηόκαηνπο πσιεηέο 

γάιαθηνο όπνπ θάζε παξαγσγόο ζα πνπιά ην δηθό ηνπ γάια απεπζείαο ζηνλ 

θαηαλαισηή, απνθνκίδνληαο κεγαιύηεξν θέξδνο θαη ηαπηόρξνλα ν θαηαλαισηήο ζα έρεη 

θξέζθν παζηεξησκέλν γάια εκέξαο ζην ηξαπέδη ηνπ.  

19. Άιιε κηα δξάζε πνπ ζα κπνξνύζε λα εληαρζεί ζην Μέηξν 16 είλαη ηα έξγα βειηίσζεο 

ησλ βνζθνηόπσλ. Σα έξγα απηά είλαη απαξαίηεηα ιόγσ ππεξβόζθεζεο θαη ηεο 

δηάβξσζεο πνιιώλ βνζθνηόπσλ. Έηζη ηα έξγα απηά ζα πεξηιακβάλνπλ ζπνξέο κε 

γεγελή βνζθήζηκα είδε, θαζαξηζκόο βνζθνηόπσλ από κε βνζθήζηκα είδε, 

αληηδηαβξσηηθά έξγα, δηαρσξηζκνύο θαη δηαρεηξηζηηθά έξγα, πνηίζηξεο, γέθπξεο, 

θαηαζθεπή ζηεγάζηξσλ γηα ηα δώα θαη θαηαζθεπέο δξόκσλ. Όια απηά ζα σθειήζνπλ 

άκεζα ηνπο θηελνηξόθνπο απμάλνληαο ηελ θηελνηξνθηθή ηνπο παξαγσγή θαη κεηώλνληαο 

ην θόζηνο απηήο. Ζ εθηαηηθή καο θηελνηξνθία πξέπεη λα εληζρπζεί κε ηέηνηα κέηξα ιόγσ 

αύμεζεο ηνπ θόζηνπο δσνηξνθώλ ηα ηειεπηαία ρξόληα. Μειέηεο δείρλνπλ όηη ην 

δηαηξνθηθό θόζηνο απνηειεί ην 60 - 80% ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο κηαο θηελνηξνθηθήο 

κνλάδαο. Σν δηαηξνθηθό απηό θόζηνο κε ηηο αλσηέξσ παξεκβάζεηο θαη ιόγσ ηεο 

βόζθεζεο κπνξεί λα κεησζεί 30 - 50%. Υσξίο λα ζπλππνινγίδνπκε θαη ηα άιια νθέιε 

πνπ ζα ππάξμνπλ (επδσία ησλ δώσλ, πνηνηηθόηεξα πξντόληα, κεησκέλν εξγαηηθό θόζηνο 

θ.α.). ε απηή ηε δξάζε κπνξνύλ λα εληαρζνύλ νκάδεο θηελνηξόθσλ ή κεκνλσκέλνη 

θηελνηξόθνη, ζε ζπλεξγαζία κε ηλζηηηνύηα (π.ρ. βηνκεραληθώλ θαη θηελνηξνθηθώλ θπηώλ) 

θαη Παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο (Γαζνινγίαο). 

20. Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία δηθηύνπ ζεκείσλ ζπγθέληξσζεο θαη 

απνθνκηδήο θελώλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο γεσξγηθώλ θαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ, θαηόπηλ 

ζα αθνινπζεί ζπγθέληξσζε θαη θαηάιιειε δηαρείξηζε απηώλ από ην Γήκν. ην Γήκν 

Βηζαιηίαο, ζην δήκν Κηιειέξ θη αιινύ πξηλ ιίγα ρξόληα είρε εθαξκνζηεί έλα αλάινγν 

πξόγξακκα. ηα ζεκεία πδξνιεςίαο ησλ ςεθαζηηθώλ κεραλεκάησλ δελ ππάξρνπλ ηα 

θαηάιιεια δνρεία απνξξηκκάησλ, ελώ ηα ζεκεία απηά ζπλήζσο βξίζθνληαη θνληά ζε 

ρώξνπο επηθαλεηαθώλ λεξώλ θη απηή ηελ ζηηγκή γίλεηαη αλεμέιεγθηε θη επηθίλδπλε 

απόξξηςε ησλ θελώλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ, εγθπκνλώληαο πνιιαπινύο θηλδύλνπο. Με 

ηε ζσζηή δηαρείξηζε απηώλ πεηπραίλνπκε βειηίσζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

αζθαιέζηεξα παξαγόκελα πξντόληα θαη δηαζθάιηζε ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ησλ εμαγσγώλ 



 

7 
 

καο πνπ απεηινύληαη από ηελ ππάξρνπζα αιγεηλή θαηάζηαζε. Οκάδεο παξαγσγώλ ζε 

ζπλεξγαζία κε θάπνην ζύκβνπιν ζα αλαιάβνπλ απηή ηε δξάζε, ε νπνία κπνξεί λα 

επηρνξεγεζεί από ην Μέηξν 16. Σα ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο πνπ εθαξκόδνπλ πνιιέο 

νκάδεο παξαγσγώλ θαη νη απαηηήζεηο ησλ αγνξώλ ηνπ εμσηεξηθνύ θάλνπλ επηηαθηηθόηεξε 

ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο ελόο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ θελώλ δνρείσλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθώλ.  

21. Σα Σελάγε Φηιίππσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ κηα έθηαζε πεξίπνπ 100.000 ζηξεκκάησλ, 

ιόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ ηπξθώδνπο εδάθνπο ηνπο, δελ καο επηηξέπνπλ λα 

θαιιηεξγήζνπκε όπνηα θαιιηέξγεηα επδνθηκεί ζηηο γύξσ πεξηνρέο. Απηή ηε ζηηγκή 

θαιιηεξγνύληαη εθεί θπξίσο ην θαιακπόθη ν ειίαλζνο θαη ε ζόγηα. Γελ ππάξρεη 

νξγαλσκέλε έξεπλα, πεηξακαηηζκόο θη εθαξκνγέο γηα λέεο θαιιηέξγεηεο ζηελ πεξηνρή 

απηή. Οη παξαγσγνί ηεο πεξηνρήο απεγλσζκέλα ςάρλνπλ γηα λέεο θαιιηεξγεηηθέο ιύζεηο 

θη ελαιιαθηηθέο θαιιηεξγεηηθέο επηινγέο, πνπ επηβάιινληαη άιισζηε από νξζή γεσξγηθή 

πξαθηηθή (ακεηςηζπνξά) θαη από ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Γελ ππάξρεη όκσο ε ζρεηηθή 

ππνζηήξημε από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο. Γηα απηό, κέζσ ηνπ Μέηξνπ 16, ζα κπνξνύζε λα 

επηρνξεγεζεί ε πηινηηθή θαιιηέξγεηα λέσλ θαιιηεξγεηώλ θαη πνηθηιηώλ θαη λα γίλεη ε 

ζρεηηθή αμηνιόγεζε ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε αγξνηηθνύο ζπιιόγνπο ηεο πεξηνρήο θαη 

ζπκβνύινπο ή παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα. 

22. Τπάξρνληεο νπσξώλεο θη αγξνθηήκαηα κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζε κνλάδεο 

αγξνηνπξηζκνύ θηινμελίαο θαη παξαγσγήο ηνπηθώλ πξντόλησλ, εθόζνλ δηαζέηνπλ όκσο 

θάπνηεο βαζηθέο ππνδνκέο. ε απηά ζα θηινμελνύληαη ηνπξίζηεο πνπ ζα κπνξνύλ λα 

αζρνινύληαη κε αγξνηηθέο εξγαζίεο θαη λα παξάγνπλ καζαίλνληαο ηηο παξαδνζηαθέο 

ηερληθέο παξαγσγήο ληόπησλ πξντόλησλ, λσπώλ ή κεηαπνηεκέλσλ. Μέζσ ηεο 

επηρνξήγεζεο ηνπ Μέηξνπ 16 ππάξρνληα αγξνθηήκαηα ζα κεηαηξαπνύλ ζε ηέηνηεο 

κνλάδεο.     

Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία. 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΧΣΔ.Δ. 
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