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Επηκειεηερίοσ Ειιάδας, έρνληαο επίγλσζε ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ θαη παξαθνινπζψληαο ηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ γεσηερληθψλ θιάδσλ φπνπ
επηθξαηνχλ ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, αποθάζηζε οκόθωλα λα ζπκκεηέρεη ζε κηα
πξφηαζε έξγνπ πνπ ζα ππνβιεζεί ζην πξφγξακκα «Ιεθάλε ηεο Καχξεο Θάιαζζαο 20142020 - Black Sea Basin», κε πνιιαπιά νθέιε γηα ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ηνπο γεσηερληθνχο θαη
κε ην αληηθείκελνπ ηνπ νπνίνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ
(άξζξν 2 ηνπ Λ. 1474/1984, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη).
πγθεθξηκέλα, ε ελ ιφγσ πξφηαζε έξγνπ έρεη δηαθξηηηθφ ηίηιν High Value (Promotion
of High Value Farming) θαη ζα θαηαηεζεί ζηνλ 1ν άμνλα ηνπ πξνγξάκκαηνο Black Sea
Basin. ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ην παξάξηεκα καο επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη σο απιφο
εηαίξνο.
ηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα εηζαγάγεη ηελ έλλνηα ηεο θαιιηέξγεηαο πςειήο
αμίαο ζηηο ρψξεο ηεο Ιεθάλεο ηεο Καχξεο Θάιαζζαο, ζπκβάιινληαο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ
ηνπ πξσηνγελή ηνκέα θαη ζηελ δηαζθάιηζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ ηνπηθψλ θαη
εζληθψλ νηθνλνκηψλ. Άκεζα σθεινχκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη γεσξγνί θαη λένη
πηπρηνχρνη γεσπφλνη πνπ επηζπκνχλ λα αζρνιεζνχλ κε απηέο ηηο θαιιηέξγεηεο θαη νη νπνίνη
ζα εθπαηδεπηνχλ θαη ζα παξαθνινπζήζνπλ πξφγξακκα ζπκβνπιεπηηθήο γη’ απηφ ηνλ
ζθνπφ. Όκσο ζα ππάξμνπλ θαη έκκεζα σθεινχκελνη νη νπνίνη ζα είλαη γεσηερληθνί κέιε

ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη νη νπνίνη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα αλαιάβνπλ ηελ
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ σθεινχκελσλ, ζα ζπληάμνπλ ηηο ζρεηηθέο κειέηεο
(πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, θαηαιιειφηεηαο θιίκαηνο θαη εδάθνπο γηα απηέο ηηο
θαιιηέξγεηεο), ζα θάλνπλ έξεπλεο θαιψλ πξαθηηθψλ, ζα ζπληάμνπλ θαιιηεξγεηηθέο νδεγίεο
γηα απηέο ηηο θαιιηέξγεηεο, ζα ζπληάμνπλ ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θαη ηα ζρέδηα
κάξθεηηλγθ γηα απηέο ηηο θαιιηέξγεηεο θαη ηα πξντφληα ηνπο θαη ηέινο ζα θάλνπλ ηηο
ζρεηηθέο
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εγθαηάζηαζεο απηψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ.
Σα νθέιε φκσο γηα ην Δπηκειεηήξην καο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν φζνλ αθνξά ηα κέιε
ηνπ. Οθέιε νηθνλνκηθά ζα ππάξμνπλ θαη γηα ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ζπγθεθξηκέλα ν ελδεηθηηθφο
πξνυπνινγηζκφο ζπκκεηνρήο ηνπ παξαξηήκαηφο καο ζηελ ελ ιφγσ πξφηαζε ζα είλαη ηεο
ηάμεσο ησλ 80.000 επξψ. Απφ απηά ηα ρξήκαηα πεξίπνπ 4.000 επξψ ζα θαιχςνπλ
ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ παξαξηήκαηνο, ελψ πεξίπνπ 18.000 επξψ ζα θαιχςνπλ ηα έμνδα
δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα αθνξνχλ ηελ θάιπςε κέξνπο ηεο
κηζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ παξαξηήκαηνο. Σέινο, ν ππφινηπνο πξνυπνινγηζκφο ζα
αθνξά δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ ζθνπψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νπνίσλ ζα πινπνηεζνχλ απφ γεσηερληθνχο κέιε ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.,
φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ.
Γηα ην ιφγν απηφ ε ΓΔ ηνπ Παξαξηήκαηνο απνθάζηζε νκφθσλα, φπσο φθεηιε, λα
δεηήζεη ηελ έγθρηζε από ηο Δ.. ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ώζηε λα ζσκκεηάζτοσκε ζηελ ελ
ιόγω πρόηαζε έργοσ ζηο πρόγρακκα «Λεθάλε ηες Μαύρες Θάιαζζας 20142020 - Black Sea Basin», θαζώς θαη ηελ έγθρηζε ηες δηατείρηζες ηωλ
απαηηήζεωλ ποσ ζα έτεη ασηή ε ζσκκεηοτή εάλ θαη εθόζολ εγθρηζεί ε πρόηαζε
ποσ ζα σποβιεζεί.
Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.
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