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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Πξαγκαηνπνηήζεθε ρηεο ζηα γξαθεία ηνπ παξαξηήκαηνο καο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
Φνξέα Γηαρείξηζεο Νέζηνπ – Βηζησλίδαο – Ηζκαξίδαο ζπλάληεζε εξγαζίαο κε ζθνπό ηε
«Γεκηνπξγία ήκαλζεο Πνηόηεηαο θαη πλεξγαζίαο κε ην Φ.Γ.» ζηα πιαίζηα ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. ηε
ζπλάληεζε απηή πέξαλ από ηνπο δηνξγαλσηέο ζπκκεηείραλ νη ζύκβνπινη ηνπ
πξνγξάκκαηνο, εμαγσγηθνί θνξείο – κεηαπνηεηέο ηεο επαξρίαο Νέζηνπ, ηεο Ξάλζεο θαη
ππεξεζηαθνί παξάγνληεο.
θνπόο απηήο ηεο πξώηεο ζπλάληεζεο θαη ηεο ελ γέλεη πξνζπάζεηαο είλαη ε
δεκηνπξγία ζεκάησλ πνηόηεηαο θαη πξνέιεπζεο γηα ηα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ
παξάγνληαη ή πξνζθέξνληαη εληόο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Α.Μ.Θ.. Σα παξαπάλσ ζήκαηα ζα
είλαη ζηα πξόηππα αλάινγσλ ζεκάησλ πνηόηεηαο πνπ δεκηνύξγεζαλ άιινη θνξείο
πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ ηνπ εμσηεξηθνύ, αιιά θαη ζηα πξόηππα αληίζηνηρεο
πξνζπάζεηαο πνπ έγηλε ζηελ Κξήηε (θνξέαο πηζηνπνίεζεο CRETA CERT). Σα ζήκαηα
απηά θηινδνμνύκε λα απνηειέζνπλ έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθό πνηόηεηαο ησλ
πξντόλησλ θαη ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξάγνληαη εληόο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Α.Μ.Θ. ππό ηε
ζθέπε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Νέζηνπ – Βηζησλίδαο – Ηζκαξίδαο πξνζδίδνληαο ζηα
πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο απηέο κηα θηινπεξηβαιινληηθή δηάζηαζε πνπ είλαη πιένλ ην
δεηνύκελν από ηνπο θαηαλαισηέο ηνπ εμσηεξηθνύ αιιά θαη ηνπ εζσηεξηθνύ. Καηά
ζπλέπεηα, θαη επεηδή είλαη πιένλ Παλεπξσπατθά γλσζηή ε πεξηβαιινληηθή αμία ελόο από
ηνπο κεγαιύηεξνπο πδξνβηόηνπνπο ηεο Δπξώπεο, ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Α.Μ.Θ., ηα
πξντόληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη ζε απηό ην ρώξν κπνξνύλ κε ηελ θαηάιιειε
ζήκαλζε θαη πξνβνιή από ηνλ Φ.Γ. (κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε εθζέζεηο αιιά θαη
κέζσ ηεο λέαο ΚΑΠ θαη άιισλ πξνγξακκάησλ) λα απνθηήζνπλ πξνζηηζέκελε αμία θαη
λέεο αγνξέο, πξνο όθεινο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο καο.

ηε ζπλάληεζε απηή πνπ ήηαλ πνιύ επνηθνδνκεηηθή, δόζεθε κηα πξώηε επθαηξία γηα
λα γίλεη κηα αληαιιαγή απόςεσλ, γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο
ιεπηνκέξεηεο πνπ ζα έρεη κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα θαη παξάιιεια πάξζεθε ε απόθαζε λα
μεθηλήζεη έλαο επξύηεξνο γύξνο δηαβνπιεύζεσλ ώζηε λα πξνρσξήζεη πηινηηθά γηα
νξηζκέλα

ηνπιάρηζηνλ

δπλακηθά

πξντόληα,

ππεξεζίεο,

εμαγσγηθνύο

θνξείο

θαη

επηρεηξήζεηο, ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ζήκαηνο πνηόηεηαο θαη πξνέιεπζεο από ηνλ
Φνξέα Γηαρείξηζεο Νέζηνπ – Βηζησλίδαο – Ηζκαξίδαο γηα ηα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο
πνπ παξάγνληαη εληόο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Α.Μ.Θ..
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