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Θέμα: «Θαηάζεζε ππνκλήκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ησλ ΞΔ Θαβάιαο
θαη Γξάκαο θαη ηεο Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο γεληθόηεξα»

Αμηόηηκε θ. πνπξγέ,
Κε ηελ επθαηξία ηεο επίζθεςήο ζαο ζηελ ΞΔ Γξάκαο, επηζπκνύκε λα ζαο
ελεκεξώζνπκε γεληθόηεξα γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Ξ.Δ. Γξάκαο, ηεο
Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο γεληθόηεξα θαη ησλ Γεσηερληθώλ πνπ δνπλ
θαη εξγάδνληαη ζε απηήλ. Ρν Ξαξάξηεκα καο σο ν ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο
πνιηηείαο

(Λ.1474/1984)

ζε

ζέκαηα

πξσηνγελνύο

παξαγσγήο

θαη

πξνζηαζίαο

πεξηβάιινληνο, ζεσξεί ηηκεηηθή ηελ επθαηξία απηή ηεο ζπλάληεζεο καδί ζαο θαη παξάιιεια
ρξένο ηνπ λα ζαο ππνβάιιεη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ επίιπζή ηνπο,
θαζώο θαη άιιεο πξνηάζεηο πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο καο γεληθόηεξα.
Ξνιιά από απηά πνπ ζα αλαθεξζνύλ παξαθάησ αθνξνύλ θαηά θύξην ιόγν ζέκαηα
αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ ζαο, ή αθόκα ζέκαηα ζηα νπνία ην πνπξγείν ζαο κπνξεί λα
ζπκβάιεη ζηελ επίιπζε ηνπο, ζε ζπληνληζκό θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα άιια ζπλαξκόδηα
πνπξγεία, κε ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε Α’ θαη Β’ βαζκνύ θαζώο θαη κε άιινπο θνξείο
δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο. Πε θάζε πεξίπησζε ζέινπκε λα γλσξίδεηε όηη ηόζν ε ζπλδξνκή
ε δηθή καο, όζν θαη ησλ γεσηερληθώλ πνπ ππεξεηνύλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ζε θάζε
ζεηηθή ζαο πξνζπάζεηα είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ δεδνκέλε. Άιισζηε είλαη πιένλ από όινπο
παξαδεθηό ην γεγνλόο όηη ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο καδί κε ην ηνπξηζκό είλαη
νη δύν κνρινί εμόδνπ ηεο ρώξαο καο από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε.
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Αθνινπζεί αλαιπηηθό ππόκλεκα θαη παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε
δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία. Δπίζεο γηα πνιιά επηκέξνπο ζέκαηα έρνπκε θαη αλαιπηηθή
ηεθκεξίσζε θαη είλαη ζηε δηάζεζε ζαο αλ ην επηζπκείηε.
Ν Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
ηνπ ΓΔΩΡΔ.Δ.
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο
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ΠΡΟΣΑΔΗ ΣΟΤ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ
Πηα πιαίζηα ησλ παξαθάησ πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ ηνπ ΓΔΩΡ.Δ.Δ. γηα ηελ Ξ.Δ.
Γξάκαο είλαη δόθηκν λα επηζεκάλνπκε θαη ηνπιάρηζηνλ λα ζπκθσλήζνπκε ζε θνηλέο
δξάζεηο έηζη ώζηε λα αληηκεησπίζνπκε ζεζκηθά πξνβιήκαηα πνπ θαηαηξέρνπλ ηελ πεξηνρή
καο ηελ Ξεξηθέξεηα καο θαη ηελ ρώξα ελ γέλεη. Έηζη ζα πξέπεη λα δηαηππσζεί έλαο
ζπλνιηθόο επηρεηξεζηαθόο ζρεδηαζκόο ή επηρεηξεζηαθό ζρέδην πνπ ζα πξέπεη λα
αθνινπζείηαη από όινπο ηνπο Αλαπηπμηαθνύο θνξείο ηεο πεξηνρήο καο αιιά θαη από
νπνηνλδήπνηε άιινλ θνξέα πνπ κπνξεί λα πξνάγεη, λα ζπλδξάκεη ή λα βνεζήζεη ζηελ
Αλάπηπμε.
Πηα πιαίζηα απηνύ ηνπ επηρεηξεζηαθνύ ζρεδηαζκνύ πξέπεη λα πξνβιέπνληαη δηάθνξα
όξγαλα πινπνίεζεο, ζεζκηθά θαηνρπξσκέλα κε θαλνληζκνύο ιεηηνπξγίαο θαη κε νξγάλσζε
ζε νκάδεο εξγαζίαο, αιηεύνληαο θαη αμηνπνηώληαο ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. Ζ ζύληαμε
ηνπ επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ πέξα από ηελ θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηε
δηαηύπσζε ζηόρσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ, είλαη αδήξηηε αλάγθε λα δηαηππώλεη κε ζαθήλεηα
θαηεπζύλζεηο θαη δξάζεηο άκεζα πινπνηήζηκεο, απαηηώληαο ηε ζπκκεηνρή ησλ ππεξεζηώλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο καο. Έλα ζπληνληζηηθό όξγαλν, όπσο ην ζπγθεθξηκέλν, κπνξεί λα
ζπκβάιεη θαίξηα ζηελ πινπνίεζε ελόο νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνύ. Έηζη, ζπλνςίδνπκε ηα
πξνβιήκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο καο ζηα παξαθάησ.
Σομείρ Παπέμβαζηρ ζηην ΠΔ Γπάμαρ
Νη παξεκβάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ζα πξέπεη λα
θαηεπζύλνληαη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο:


Πηνλ πξσηνγελή ηνκέα πνπ αθνξά ηε Γεσξγία, Θηελνηξνθία, Κειηζζνθνκία θαη ηα
Γάζε. Ρνκείο κε πινύζηα δξαζηεξηόηεηα ζηε Γξάκα.



Πηνλ ηνκέα ηνπ νξπθηνύ πινύηνπ. πάξρεη κεγάιε πιεζώξα ιαηνκείσλ Καξκάξνπ.



Πε ζέκαηα αιηείαο εζσηεξηθώλ πδάησλ, πδαηνθαιιηεξγεηώλ θαη αιηεπηηθνύ ηνπξηζκνύ,
κε ηνλ Ξνηακό Λέζην θαη ηελ ιίκλε ηνπ Θεζαπξνύ λα είλαη έλαο ζεκαληηθόο
πινπηνπαξαγσγηθόο παξάγνληαο.



Πε ζέκαηα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο (θπζηθνύ, δαζηθνύ, αγξνηηθνύ θαη αζηηθνύ). Πηνλ
ηνκέα απηό ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ζέκα ηεο πνηόηεηαο ησλ κειεηώλ
πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ πιεξόηεηα ηνπο. Ζ
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πιεξόηεηα απηή ζα εμαζθαιίζεη άκεζα ή έκκεζα ηελ επηηπρία όισλ ησλ παξεκβάζεσλ
πνπ απηέο πξαγκαηεύνληαη. Πηελ ΞΔ Γξάκαο κε ηελ νξνζεηξά Ονδόπεο ζηα όξηα ηεο ην
πεξηβάιινλ θαηέρεη θαίξηα ζέζε.


Πε ζέκαηα έξγσλ ππνδνκήο (Έγγεηεο Βειηηώζεηο, Γαζνηερληθά έξγα, θαη επξύηεξα έξγα
ππνδνκήο).



Πε ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ησλ Γεσηερληθώλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ ηεο Ξεξηθέξεηαο
(ειιείςεηο πξνζσπηθνύ, πόξσλ θιπ. πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιιέο ππεξεζίεο όπσο ι.ρ. ηα
θηεληαηξηθά εξγαζηήξηα θαη ηα θηεληαηξεία). Νη ειιείςεηο απηέο έρνπλ άκεζν αληίθηππν
ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ έξγνπ ηεο Ξεξηθέξεηαο.



Πε ζέκαηα εθπαίδεπζεο γηα αγξνηηθά, πεξηβαιινληηθά θαη άιια ζπλαθή πεδία. Απηή ε
δξάζε είλαη απαξαίηεηε ζην πιαίζην ηεο αλαδηάξζξσζεο θαιιηεξγεηώλ θαη ησλ έξγσλ
αλαδαζκνύ πνπ πξνηείλνπκε ζηε ζπλέρεηα.



Πηα ζέκαηα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, αιιά θαη ζηα ζέκαηα ησλ κεηαιιαγκέλσλ πξντόλησλ.
Δλίζρπζε ησλ ζπλνξηαθώλ κεραληζκώλ ειέγρνπ γηα λα εληζρπζεί ε πξνζηαζία θαη ε
αζθάιεηα ησλ πνιηηώλ όρη κόλν ηεο πεξηθέξεηαο καο αιιά - επεηδή ε Ξ.Δ. Γξάκαο είλαη
πύιε εηζόδνπ ηεο ρώξαο καο - θαη νιόθιεξεο ηεο Διιάδαο.



Πε ζέκαηα αγξνηηθήο πνιηηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο.



Πηα ζέκαηα νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο πδάηηλσλ θαη εδαθηθώλ πόξσλ.



Πε ζέκαηα δηεξεύλεζεο θαη κειέηεο αγνξώλ, πξόβιεςεο ηηκώλ, πξνώζεζεο πξντόλησλ
θ.ιπ.



Πε ζέκαηα ράξαμεο αιιά θαη εθαξκνγήο ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ζηα πιαίζηα ηεο ΘΑΞ,
ηνπ ΞΝΔ θαη ησλ ΘΝΑ.



Πε ζέκαηα πινπνίεζεο επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηώλ, αιιά θαη
πξνεηνηκαζίαο εθαξκνγήο ηεο λέαο ΘΑΞ 2014 - 2020.



Πε ζέκαηα αλάδεημεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη αμηνπνίεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ησλ
πιενλεθηεκάησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρώλ ηεο Γξάκαο.



Πε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο ζεζκνύο ησλ Νξγαλώζεσλ Ξαξαγσγώλ θαη ησλ
Γηεπαγγεικαηηθώλ Νξγαλώζεσλ πνπ εηζήγαγε ε Δ.Δ..



Πην πξόβιεκα ηεο εηζαγσγήο παξάλνκσλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ από
ηηο πύιεο εηζόδνπ ηεο πεξηθέξεηαο καο, όπσο ζηελ Δμνρή Γξάκαο.
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Βαζικά πποβλήμαηα ηος ππυηογενή ηομέα και πποηεινόμενερ λύζειρ
1) Κείυζη ηος αςξημένος κόζηοςρ παπαγυγήρ ηυν αγποηικών πποφόνηυν αλλά
και αύξηζηρ ηηρ παπαγυγήρ ηοςρ. Ξέξα από ηηο δξάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πξνβεί ε
θεληξηθή εμνπζία (κείσζε ηνπ ΦΞΑ ησλ αγξνηηθώλ εθνδίσλ θ.α.) ε Ξεξηθέξεηα θαη νη
ππόινηπνη αλαπηπμηαθνί θνξείο κπνξνύλ λα πξνβνύλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό έξγσλ θαη
δξάζεσλ πνπ ζα ζπκβάινπλ πξνο απηέο ηηο θαηεπζύλζεηο, όπσο:
α) Βειηίσζε ησλ εγγεηνβειηησηηθώλ έξγσλ γηα ηελ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγνύκελσλ
εθηάζεσλ, ώζηε λα απμεζεί ε παξαγσγή, λα κεησζεί ην θόζηνο παξαγσγήο αλά
κνλάδα πξντόληνο θαη λα γίλεη εθηθηή ε αλαδηάξζξσζε θαιιηεξγεηώλ, ιακβάλνληαο
πάληνηε σο γλώκνλα ηελ ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθώλ πόξσλ θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Πηε επξύηεξε πεξηνρή ησλ ηελαγώλ δνπλ 2
ΔΛΓΖΚΗΘΑ είδε ςαξηώλ πνπ πξνζηαηεύνληαη από ηελ εζληθή θαη επξσπατθή
λνκνζεζία (Γθαβόρειν Eudontomyzon hellenicus, Βεινλίηζα Πηξπκόλα Cobitis
punctilineta). Πε απηά ηα έξγα πξέπεη λα εληαρζνύλ θαη έξγα πνπ αθνξνύλ ηελ
επίλςζη

ηος

σπόνιος

πποβλήμαηορ

αποζηπάγγιζηρ

ηυν

Σεναγών

Φιλίππυν. Ξξόθεηηαη γηα κηα επαίζζεηε νηθνινγηθά πεξηνρή νξγαληθώλ εδαθώλ ηα
νπνία ζα πξέπεη επηπξόζζεηα λα πξνθπιαρζνύλ θαη από ηελ νμείδσζε αιιά θαη ηελ
θαύζε ηνπο, πνπ γίλεηαη θαηά ην θάςηκν ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ θαιιηεξγεηώλ από
κηθξή επηπρώο κεξίδα αγξνηώλ. Ζ νμείδσζε επηδεηλώλεηαη κε ηε βαζηά άξνζε θαη
ηελ έθζεζε ηεο ηύξθεο ζε επαθή κε ηνλ αέξα. Ξξέπεη λα αιιάμεη ε δηαρείξηζε ηοε
πεξηνρήο θαη λα ΚΖΛ πξνθξίλεηαη ε απνζηξάγγηζε σο θύξηνο ζθνπόο. Σξεηάδεηαη
αιιαγή θαιιηεξγεηώλ ζηηο θαηαθιπδόκελεο εθηάζεηο (πρπ ξύδηα) θαη θάιπςε ηεο
ηύξθεο. Λα εμεηαζηνύλ άιιεο πεξηπηώζεηο ηπξθώλσλ ζηνλ θόζκν (SOS νη
ηπξθώλεο-ηελάγε απνηεινύλ ην 60% ησλ πγξνηόπσλ ζηε γε).
β) Έξγα αλαδαζκώλ πνπ είλαη απαξαίηεηα ιόγσ ηνπ πνιπηεκαρηζκνύ ηνπ αγξνηηθνύ
θιήξνπ, ηα νπνία επηρνξεγνύληαη από ην Ξ.Α.Α.. Ζ ππάξρνπζα θαηάζηαζε απμάλεη
ζε κεγάιν βαζκό ην θόζηνο παξαγσγήο ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαη εκπνδίδεη ηελ
δεκηνπξγία αγξνηηθώλ νηθνλνκηώλ θιίκαθαο. Ανάγκερ αναδαζμών πξνθύπηνπλ
πάληα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Πε πεξηνρέο πνπ θαιιηεξγνύληαη κε εηήζηεο
θαιιηέξγεηεο είλαη πην εύθνινο ν αλαδαζκόο (αθόκα θαη ν ππνρξεσηηθόο). Πηηο
πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο έλαο αλαδαζκόο είλαη δπζθνιόηεξνο ζηελ πινπνίεζε ηνπ θαη
πξέπεη λα γίλεηαη ζε εζεινληηθή βάζε (ζηελ Γξάκα δελ πθίζηαληαη ζέκα κε ηηο
δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο).
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Ππκπιεξσκαηηθά κε ηα δύν αλσηέξσ απαιηείηαι ενίζσςζη θεζμική και
οικονομική όλυν ηυν Σ.Ο.Δ.Β. γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπληεξήζνπλ θαη λα
ιεηηνπξγήζνπλ

ηα

αξδεπηηθά

δίθηπα

πνπ

δηαρεηξίδνληαη,

ηα

νπνία

έρνπλ

εγθαηαιεηθζεί ζηελ ηύρε ηνπο κε ηνλ Θαιιηθξάηε. Νη θινπέο – θζνξέο πνπ έρνπλ
ππνζηεί όια ηα δίθηπα θαη ε εγθαηάιεηςή ηνπο από ηελ πνιηηεία, νδεγεί κε
καζεκαηηθή αθξίβεηα θαη ζηε ζηαδηαθή απαμίσζε θαη απνμέλσζε όισλ ησλ αγξνηώλ
από ηα ζπιινγηθά δίθηπα θαη ηηο δηνηθήζεηο ηνπο. Ξξέπεη πάζε ζπζία να ενιζσςθεί
ο θεζμόρ ηυν ΣΟΔΒ και ενδεσομένυρ η δημιοςπγία ΓΟΔΒ ζηην Πεδιάδα ηηρ
Γπάμαρ – Σεναγών να ζςμβάλει ζηην επίλςζη όλυν αςηών ηυν
πποβλημάηυν και ζηο ππόβλημα ηυν πλημμςπών ζηα Ρελάγε Φηιίππσλ, αιιά
θαη γεληθόηεξα ζην λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ ζαλ θύηηαξν ζπιινγηθήο δξάζεο
θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηα ΡΝΔΒ. Δληνύηνηο ζα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη νη
Γήκνη δελ δηαζέηνπλ ην αλζξώπηλν δπλακηθό θαη ηελ ηερλνγλσζία γηα ηελ επίβιεςε
ησλ Ρ.Ν.Δ.Β.
γ) Δπικαιποποίηζη, επέκηαζη ζε νέερ πεπιοσέρ και πύκνυζη ηυν ςπαπσόνηυν
αναλύζευν

ηος

Δδαθολογικού

σάπηη

ηηρ

Πεπιθέπειαρ

ΑΚΘ,

πνπ

εθπνλήζεθε από ηελ Ξεξηθέξεηα ΑΚΘ. Ξξόθεηηαη γηα έλα κνλαδηθό έξγν γηα ηα
Διιεληθά δεδνκέλα πνπ πινπνηήζεθε κε Δπξσπατθά θνλδύιηα. Ζ ρξήζε ηνπ έρεη
πνιιαπιά νθέιε θπξίσο γηα ηνπο αγξόηεο ηεο Ξεξηθέξεηαο καο, δηόηη κεηώλεη
ζεκαληηθά ην θόζηνο παξαγσγήο από ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ ιηπαζκάησλ, αθνύ
ην ινγηζκηθό πνπ ηνλ ζπλνδεύεη παξέρεη θαη ζπκβνπιεπηηθή ιίπαλζε. Ξεξαηηέξσ
βνεζάεη θαη ζηελ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηώλ κε ηα ζηνηρεία ηεο πνηόηεηαο λεξνύ
πνπ παξέρεη. Έλα ηέηνην έξγν πνπ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ Γεσηερληθώλ ηεο
Ξεξηθέξεηάο κα, νη νπνίνη παξέρνπλ δσξεάλ ζπκβνπιέο ιίπαλζεο ζηνπο αγξόηεο, ζα
πξέπεη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθό λα δέρεηαη επηθαηξνπνίεζε, λα γίλεη δηαδηθηπαθό
σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ (απηή ηε ζηηγκή είλαη ζε cd) θαη λα δνζεί ζε όινπο ηνπο
γεσπόλνπο – ζπκβνύινπο ησλ αγξνηώλ ηεο πεξηθέξεηάο καο.
δ) Δπηζθεπή, βειηίσζε θαη επέθηαζε ηνπ αγξνηηθνύ δηθηύνπ δξόκσλ ηόζν γηα ηνπο
γεσξγνύο όζν θαη γηα ηνπο θηελνηξόθνπο θαη γηα ηνπο δαζεξγάηεο. Ζ επίδξαζε
απηώλ

ησλ

έξγσλ

ζην

θόζηνο

παξαγσγήο

είλαη

ζεηηθή

ηδηαίηεξα

ζηνπο

θηελνηξόθνπο. Πε απηέο ηηο δξάζεηο ελζσκαηώλνληαη θαη νη νξεηλνί δξόκνη πνπ ζα
εμππεξεηνύλ ηα ιαηνκεία ηεο ΞΔ Γξάκαο.
2) Ζ εθαξκνγή ηεο ΘΑΞ θαη ε απνζύλδεζε ηεο ελίζρπζεο από ηελ παξαγσγή παξέιπζε θη
απνδηνξγάλσζε ηνλ παξαγσγηθό ηζηό ηεο αγξνηηθήο καο νηθνλνκίαο. Γηα ην ιόγν απηό
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θα ππέπει να δοθεί ιδιαίηεπη πποζοσή από όλερ ηιρ απμόδιερ ςπηπεζίερ ζηην
αναδιάπθπυζη ηυν καλλιεπγειών (ςπηπεζίερ ηος Τ.Π.Α.Π.ΔΛ., ηυν δήμυν, ηηρ
Πεπιθέπειαρ Α.Κ.Θ. κλπ.).
Πρεηηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε θαιιηεξγεηώλ, πνπ γεληθά γίλεηαη απνδεθηό όηη είλαη πιένλ
ζεκαληηθόηαηνο παξάγνληαο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, ζα πξέπεη λα δνζεί πάιη ν
ζεζκνζεηεκέλνο ξόινο ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ αγξνηηθή
αλάπηπμε. Απηή ηε ζηηγκή ν ξόινο ηνπ δεκνζίνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη αόξηζηνο
θαη αζαθήο.
Ζ αλαδηάξζξσζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαιιηέξγεηεο πνπ κελ ππάξρνπλ ζηελ
πεξηνρή καο αιιά ζα πξέπεη λα απμεζνύλ νη εθηάζεηο ηνπο (π.ρ. όζπξηα), άιιεο
δπλακηθέο θαιιηέξγεηεο νπσξνθεπεπηηθώλ (αθηηλίδηα, ζηαθύιηα, ινηπνί νπσξώλεο,
θεπεπηηθά θ.α.), θαιιηέξγεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην θαιάζη ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηέινο
λέεο θαιιηέξγεηεο κε ηθαλνπνηεηηθέο πξννπηηθέο (αγξηαγθηλάξα, γθόηδη κπέξη θ.α.). Δπίζεο
ζα πξέπεη λα εληζρπζνύλ θαιιηέξγεηεο - θζίλνπζεο σο ηώξα - κε ηζηνξία ζηελ πεξηνρή
θαη ζεηηθέο πιένλ πξννπηηθέο, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ηεπηινθαιιηέξγεηα (έληαμε
ηεο ζε 5εηέο πξόγξακκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο), ε θαιιηέξγεηα ηεο ακπγδαιηάο,
αξσκαηηθά θπηά ζε νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο θιπ.. Έηζη, δελ ζα θηλδπλεύζνπλ θαη
άιιεο γεσξγηθέο βηνκεραλίεο ηεο πεξηνρήο καο κε θιείζηκν ιόγσ έιιεηςεο πξώησλ
πιώλ.
Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηώλ δελ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κεκνλσκέλα από ηελ
πεξηθέξεηά καο. Θα πξέπεη λα εθπνλεζνύλ επηρεηξεζηαθά θαη ζηξαηεγηθά ζρέδηα ζε
θεληξηθό επίπεδν (επίπεδν ρώξαο), θαη κεηά λα εθπνλεζνύλ ηα επηρεηξεζηαθά θαη
ζηξαηεγηθά αλά πεξηνρή. Δλ όζν δελ ππάξρεη ην πξώην (ν θεληξηθόο ζρεδηαζκόο, έηζη
ώζηε λα γλσξίδνπκε πνπ ζέινπκε θαη ηη) θηλδπλεύεη θάζε ζρέδην λα νδεγεζεί ζε
απνηπρία ή/θαη ζε κε πινπνίεζε.
Πε ηνπηθό όκσο επίπεδν νη πξνηάζεηο – ζηόρνη – θαηεπζύλζεηο ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
όζνλ αθνξά ηηο θαιιηέξγεηεο ζα πξέπεη λα ηεζνύλ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, π.ρ.
εκπνξηθά επηκειεηήξηα (δηεξεύλεζε επελδπηηθώλ δπλαηνηήησλ θαη πξνζέζεσλ από
επηρεηξεκαηίεο), ελώζεηο, νκάδεο παξαγσγώλ, εκπνξηθά δίθηπα θιπ.. Λα αλαδεηρζνύλ νη
κεγάιεο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ κηθξώλ ζεκείσλ ιηαληθήο ζε
όξνπο θαιύηεξεο ξεπζηόηεηαο θαη αύμεζεο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο, λα εθνδηαζηνύλ
παξαγσγνί θαη πξνκεζεπηέο κε ζύγρξνλε γλώζε θαη κεζνδνινγίεο γηα κεγαιύηεξε
αλάπηπμε.
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3) Κεηαποίηζη – Σςποποίηζη: Ξνιιά από ηα παξαγόκελα γεσξγηθά πξντόληα όηαλ
εκπνξεύνληαη ζηελ πξσηνγελή ηνπο κνξθή είλαη ρακειήο αμίαο θαη αθήλνπλ κεησκέλν
εηζόδεκα ζηνλ παξαγσγό. Ππλεπώο θα ππέπει να αναληθθούν δπάζειρ αύξηζηρ
ηηρ πποζηιθέμενηρ αξίαρ ηυν γευπγικών πποφόνηυν ηηρ ΠΔ Γπάμαρ. Ρέηνηεο
δξάζεηο ζα αθνξνύλ ελίζρπζε ηεο ηππνπνίεζεο θαη ηεο κεηαπνίεζεο ησλ γεσξγηθώλ
πξντόλησλ ζηνλ δεπηεξνγελή πιένλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Ξξντόληα ζηα νπνία γηα
παξάδεηγκα κπνξνύκε λα εζηηάζνπκε - πέξαλ ησλ λσπώλ νπσξνθεπεπηηθώλ - είλαη ηα
γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, ηα αξσκαηηθά θπηά, ην ηζίπνπξν. Ζ ηππνπνίεζε θαη ε
κεηαπνίεζε κπνξεί λα γίλεη ηόζν ζε ηνπηθή θαη νηθηαθή θιίκαθα όζν θαη ζε
ζπλεηαηξηζηηθή ή επηρεηξεκαηηθή θιίκαθα. Νη δξάζεηο απηέο πνπ πξνηείλνπκε κπνξνύλ λα
εληζρπζνύλ θαη από πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηεί ε Ξεξηθέξεηα, όπσο ην νινθιεξσκέλν
πξόγξακκα

βηώζηκεο

αλάπηπμεο

νξνζεηξάο

Ονδόπεο,

ζε

ηνπηθό,

νηθηαθό

ή

ζπλεηαηξηζηηθό επίπεδν, κε ηε δεκηνπξγία κηθξώλ βηνηερληώλ - βηνκεραληώλ. Ρέηνηεο
επελδύζεηο κπνξεί λα είλαη πξόηππα ή κηθξά ηπξνθνκεία (πινπνηήζακε πξόζθαηα
ζρεηηθή

εκεξίδα),

κεηαπνίεζε

παηάηαο

(ηζηπο,

παξαζθεπάζκαηα

ακύινπ),

ζπζθεπαζηήξηα, ζθαγεία, αιεπξόκπινη, βηνηερλίεο γάιαθηνο θ.α., όια απηά πάληα ζε
ζπλδπαζκό κε ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηώλ θαη ηεο δσηθήο παξαγσγήο, ώζηε λα
εμαζθαιηζηεί ε πξώηε ύιε γηα απηέο ηηο κνλάδεο.
Πηελ Ξεξηθέξεηά καο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ θιείζεη ή έρνπλ πεξηνξίζεη δξαζηηθά
ηε

δξαζηεξηόηεηά

ηνπο

πνιιέο

αγξνηηθέο

βηνκεραλίεο

θαη

βηνηερλίεο

θπξίσο

ζπλεηαηξηζηηθήο δηαρείξηζεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηε Γξάκα κε ηηο ηνκαηνβηνκεραλίεο
πνπ έθιεηζαλ. Απηέο νη κνλάδεο επεμεξγάδνληαλ αγξνηηθά, νξπθηά θαη δαζηθά πξντόληα
ηεο πεξηνρήο καο πξνζδίδνληαο ηνπο πςειή πξνζηηζέκελε αμία. Γηα απηό ην ιόγν ζα
πξέπεη λα εθπνλεζεί εηδηθή κειέηε ζθνπηκόηεηαο γηα ηελ αλαγθαηόηεηα δεκηνπξγίαο
λέσλ γεσξγηθώλ βηνκεραληώλ ζηελ Αλ. Καθεδνλία θαη Θξάθε, ζηα πιαίζηα θαη ηεο
πνζνύκελεο αλαδηάξζξσζεο ησλ θαιιηεξγεηώλ ώζηε λα σθειεζνύλ ηόζν νη παξαγσγνί
όζν θαη επξύηεξα ε ηνπηθή νηθνλνκία (δεπηεξνγελήο θαη ηξηηνγελήο ηνκέαο ηεο
νηθνλνκίαο), ππνδεηθλύνληαο παξάιιεια θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία πινπνίεζεο
απηώλ ησλ επελδύζεσλ.
4) Βεληίυζη ηηρ πποβολήρ ηηρ πποώθηζηρ και ηηρ εμποπεςζιμόηηηαρ ηυν
πποφόνηυν ηος ππυηογενούρ ηομέα ηηρ πεπιθέπειαρ μαρ. Απηό ζα γίλεη
πξσηαξρηθά κε ηε δηεξεύλεζε ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ
θαηαλαισηηθώλ ζπλεζεηώλ, εληόο θαη εθηόο ρώξαο. Δληόο ρώξαο ηα δεδνκέλα ζα καο
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βνεζήζνπλ λα ζρεδηάζνπκε κε ζηόρν ηελ απηάξθεηα, ελώ εθηόο ρώξαο ζα ζηνρεύζνπκε
ζηελ παξαγσγή αληαγσληζηηθώλ πξντόλησλ.
Πε απηή ηε δξάζε ζεκαληηθό ξόιν κπνξεί λα παίμεη ε πεξηθέξεηα κε ηε ζπκκεηνρή ηεο
ζε θάζε έθζεζε ηνπ εζσηεξηθνύ ή ηνπ εμσηεξηθνύ (αμηνπνίεζε θαη ηεο KAVALA EXPO
πνπ γίλεηαη θάζε ρξόλν ζηελ Θαβάια γηα απηό ην ζθνπό). Ξαξάιιεια ζα πξέπεη λα
πξνρσξήζεη ζηελ επίηεπμε ζρεηηθώλ εκπνξηθώλ ζπκθσληώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
ηνπηθνύο παξαγσγηθνύο θνξείο ώζηε λα απμεζεί ηόζν ε εκπνξεπζηκόηεηα όζν θαη νη
εμαγσγέο ησλ πξντόλησλ καο. Θαηαιπηηθό ξόιν ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα κπνξεί λα
παίμεη ε πξνώζεζε ηεο ηδέαο ηνπ θαιαζηνύ ησλ πξντόλησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο αιιά θαη ηεο
δεκηνπξγίαο ησλ δεκνπξαηεξίνπ Γεσξγηθώλ Ξξντόλησλ. Ξέξαλ απηώλ ησλ δξάζεσλ γηα
ηελ επίηεπμε ηνπ ίδηνπ ζθνπνύ ζα πξέπεη γίλνπλ θαη ηα παξαθάησ:
i) Λα ενιζσςθεί η ζςμβολαιακή γευπγία - κηηνοηποθία ζε όιε ηελ πεξηνρή κε
ελεκεξσηηθέο νκηιίεο πξνο ηνπο αγξνηνθηελνηξόθνπο θαη επαθέο κε ηηο επηρεηξήζεηο
εκπνξίαο γεσξγνθηελνηξνθηθώλ πξντόλησλ.
ii) Έθδνζε θπιιαδίσλ θαη πξνβνιή ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ ηνπηθώλ παξαδνζηαθώλ
ζπληαγώλ πνπ ζα πξνβάινπλ εκκέζσο θαη ηα πξντόληα καο.
iii) Ζ ανάπηςξη ηλεκηπονικού εμποπίος αγποηικήρ παπαγυγήρ. Ζ Ξ.Δ. Γξάκαο
έζησ θαη πηινηηθά ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη έλαλ ηζηνρώξν γηα ην αληηθείκελν
απηό. πάξρνπλ ήδε αξθεηά πξντόληα πνπ ην ειεθηξνληθό ηνπο εκπόξην έρεη κεγάιε
επηηπρία, όπσο γηα παξάδεηγκα ηα πξντόληα κειηζζνθνκίαο.
iv) Ξξνώζεζε ηεο εκπνξίαο ηνπηθώλ πξντόλησλ ηεο πεξηνρήο κέζσ ηεο δηαθήκηζεο θαη
αλάδεημεο ηνπο κέζα από εθδειώζεηο.
v) Πήκαλζε, ηππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία θεκηζκέλσλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ ηεο
πεξηνρήο καο, ηα νπνία σο ηώξα δηαθηλνύληαη ρύκα (π.ρ. παηάηα Λεπξνθνπίνπ). Κόλν
έηζη ηα πξντόληα απηά ζα απνθηήζνπλ ηαπηόηεηα θαη όλνκα θαη ζα πξνσζεζνύλ
θαιύηεξα ζηηο αγνξέο. Θα πξέπεη λα ππνζηεξηρηνύλ δπλακηθά ηέηνηεο δξάζεηο θαη
κέζα από πξνγξάκκαηα θαη κε αιιαγή ησλ όπνησλ λνκνζεηηθώλ ζηξεβιώζεσλ.
vi) Θα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε όζνλ αθνξά ηα δίθηπα εκπνξίαο
θαη δηαθίλεζεο γηα θάζε γεσξγηθό πξντόλ πνπ ζα πξνηαζεί, έηζη ώζηε ε δηαηύπσζε
πξνηάζεσλ λα είλαη θάηη παξαπάλσ από νδεγία θαιιηέξγεηαο. Γεκηνπξγία –
Νξγάλσζε θαη Ιεηηνπξγία επέιηθησλ δηθηύσλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ όπνπ ην
ΓΔΩΡ.Δ.Δ. κπνξεί λα ζπλδξάκεη θαηαιπηηθά αμηνπνηώληαο ην αλζξώπηλν επηζηεκνληθό
δπλακηθό ηνπ.
9

5) Κεγάλο άνοιγμα ταλίδαρ ηιμών μεηαξύ παπαγυγού και καηαναλυηή. Απηή ε
ςαιίδα ηηκώλ κεηώλεη δξαζηηθά ην γεσξγηθό εηζόδεκα αιιά θαη ην εηζόδεκα ησλ
θαηαλαισηώλ, απνθέξνληαο παξάιιεια κεγάια θέξδε γηα ηνπο κεζάδνληεο. Ρν
πξόβιεκα απηό είλαη παλειιαδηθήο θύζεσο θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί θπξίσο από
ηελ θεληξηθή εμνπζία. Πε ηνπηθό όκσο επίπεδν ζα κπνξνύζε λα κεησζεί απηό ην άλνηγκα
ηεο ςαιίδαο: α) κέζσ ησλ απεπζείαο ζπκθσληώλ πνπ ζα πξέπεη λα επηδησρζνύλ κεηαμύ
ησλ παξαγσγηθώλ θνξέσλ θαη ησλ ηειηθώλ κεηαπσιεηώλ β) κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ
ζεζκνύ ησλ δεκνπξαηεξίσλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαη γ) κέζσ ηνπ ζεζκνύ ησλ
αγξνηηθώλ αγνξώλ ησλ παξαγσγώλ πνπ ήδε εθαξκόδεηαη ζηελ Ξ.Δ. Γξάκαο. Δπηπιένλ
ρξεηάδεηαη νξγάλσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ παξαγσγώλ κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία
ζρεκάησλ ζπλεξγαζίαο (νκάδεο, ζπλεηαηξηζκνί, ΘΝΗΛΠΔΞ, λνκηθά πξόζσπα) έηζη ώζηε
λα νδεγεζνύκε ζε δεκηνπξγία κηθξώλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζα δηέπνληαη από θαλόλεο
δηθαίνπ, κε απώηεξν ζηόρν ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηώλ κεγαιύηεξνπ κεγέζνπο θαη
απεμάξηεζεο από ηνπο ιεγόκελνπο θεξδνζθόπνπο.
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. Απηό γίλεηαη ζε θάπνην βαζκό ζηα πξντόληα θπξίσο θπηηθήο πξνέιεπζεο
κε ηηο ιατθέο αγνξέο ή ηηο αγξνηηθέο αγνξέο. Πην γάια, πξντόλ πξώηεο αλάγθεο, όκσο
δελ ζα κπνξνύζε λα γίλεη θαζώο ππάξρεη ηνπηθή βηνκεραλία θαη δελ ππάξρεη πιεόλαζκα
ζε αγειαδηλό γάια. Δπηπξόζζεηα ε δημιοςπγία μικπών ηςποκομείυν από
Θηελνηξόθνπο ή νκάδεο θηελνηξόθσλ ζα ζπκβάιεη ζεηηθά πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε.
6) Αδςναμία ςλοποίηζηρ ή αξιοποίηζηρ επιδοηούμενυν ππογπαμμάηυν για ηοςρ
αγπόηερ μαρ. Απηή ε αδπλακία πεγάδεη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ αδπλακία ηεο
θεληξηθήο εμνπζίαο λα δηαρεηξηζηεί θαη λα θέξεη ζε πέξαο ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα
πξνο όθεινο ησλ αγξνηώλ. Ρν κεγαιύηεξν από απηά γηα ηνλ αγξνηηθό ηνκέα είλαη ην
«Αιέμαλδξνο Κπαιηαηδήο» θαζώο θαη ην επόκελν Ξ.Α.Α. 2015-2020 κε κέηξα όπσο ηα
ζρέδηα βειηίσζεο, ηα ζρέδηα δξάζεο λέσλ Αγξνηώλ θαη πνιιά άιια. Όκσο ζα πξέπεη
λα γίλεηαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πόξσλ (νη εμνπιηζκνί λα θαιύπηνπλ ηηο
πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ αγξνηώλ). Ρα νθέιε είλαη πνιιαπιά ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα
γηαηί ηέηνηα πξνγξάκκαηα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο
αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη δελ ζα πξέπεη λα ζεσξνύληαη σο κηα απιή εηζνδεκαηηθή
ελίζρπζε. Γηα ηελ επηηπρία απηώλ ησλ κέηξσλ ε πεξηθέξεηα ζα πξέπεη λα πηέζεη
πνιιαπιά ην .Ξ.Α.Ξ.ΔΛ. (ΞΑΑΡ), ώζηε λα πξνρσξήζνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα πνπ
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απηή ηε ζηηγκή ιηκλάδνπλ, αλαζέηνληαο όκσο ηελ πινπνίεζή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο ηεο
Ξεξηθέξεηαο πνπ έρνπλ ηελ αλάινγε εκπεηξία από πξνεγνύκελα Θ.Ξ.Π..
7) Θαηάπηιζη πλαιζίυν εθαπμογήρ μέηπυν ολοκληπυμένηρ καηαπολέμηζηρ
εσθπών και αζθενειών ζηην Πεπιθέπεια μαρ. Όπυρ και λήτη μέηπυν
αποθςγήρ ειζόδος νέυν. Νη ερζξνί θαη νη αζζέλεηεο θάζε ρξόλν πξνθαινύλ κεγάιεο
νηθνλνκηθέο δεκηέο ζηνπο παξαγσγνύο καο (πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο) πνπ νθείινληαη
ηόζν ζηε κεησκέλε παξαγσγή όζν θαη ζηελ αύμεζε ηνπ θόζηνπο ιόγσ ηνπ επηπιένλ
θόζηνπο θαηαπνιέκεζεο ηνπο. Θα πξέπεη ινηπόλ λα εληαρηνύλ θπηνπαζνινγηθά θαη
εληνκνινγηθά πξνβιήκαηα ζε ρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα νινθιεξσκέλεο
θαηαπνιέκεζεο

ηνπο.

Έηζη

ε

αληηκεηώπηζε

ηέηνησλ

πξνβιεκάησλ

ζα

είλαη

απνηειεζκαηηθή θαη νηθνλνκηθόηεξε. Πε απηόλ ηνλ ηνκέα κπνξεί λα ζπλδξάκεη ην
Ξεξηθεξεηαθό

Θέληξν

Ξξνζηαζίαο

Φπηώλ

θαη

Ξνηνηηθνύ

Διέγρνπ

Θαβάιαο.

Σαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ην ρπηξίδην ηεο Ξαηάηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ
Λεπξνθνπίνπ. Ζ ηδηαίηεξε ζεκαληηθόηεηα ηνπ κέηξνπ απηνύ νθείιεηαη ζηε ζπλνξηαθή
ζέζε ηεο ΞΔ Γξάκαο πνπ θαζηζηά ππαξθηή θαη ζπλερή ηελ απεηιή ηεο εηζόδνπ λέσλ
θπηνπαζνγόλσλ θαη αλζξσπνδσνλόζσλ.
8)

Έλλειτη

πποζυπικού

ζηιρ

ςπηπεζίερ

ηος

ππυηογενούρ

ηομέα

ηηρ

Πεπιθέπειαρ μαρ. Ρν πξόβιεκα είλαη ην ζεκαληηθόηεξν εκπόδην ζηελ άζθεζε
νινθιεξσκέλεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο από ηελ Ξεξηθέξεηα καο. Γπζηπρώο επηηείλεηε
αθόκα πεξηζζόηεξν από ηελ κείσζε ησλ εκεξώλ εθηόο έδξαο ησλ ππάιιεισλ απηώλ
ησλ ππεξεζηώλ. Ζ ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα (πνπξγείνπ,
Ξεξηθεξεηώλ θαη Γήκσλ) κε εμεηδηθεπκέλν Γεσηερληθό Δπηζηεκνληθό Ξξνζσπηθό είλαη

ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα λα κπνξέζεη ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο
ρώξαο καο λα απνηειέζεη ην κνριό εμόδνπ ηεο ρώξαο καο από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε,
όπσο επαγγειίδνληαη όινη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό.
Ξαξάιιεια όκσο ζα πξέπεη λα γίλεη επαλαπξνζδηνξηζκόο ηνπ ξόινπ ηνπ γεσηερληθνύ,
θπξίσο ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, ζηνλ άμνλα: “Αζθαλή και Τγιεινά Σπόθιμα” θαη όρη
κόλν απνθιεηζηηθά ζηελ αύμεζε ηνπ γεσξγηθνύ εηζνδήκαηνο. Ζ δνπιεηά ησλ
γεσηερληθώλ απεπζύλεηαη ζε όινπο θαη όρη κόλν ζηνπο αγξόηεο. Πηα πιαίζηα απηά
ζεκαληηθό ξόιν κπνξεί λα παίμεη ε δηαζύλδεζε κεηαμύ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ κε ηα
Ξαλεπηζηήκηα θαη ηα εξεπλεηηθά ηδξύκαηα. Γεληθά ε δεκόζηα δηνίθεζε πξέπεη λα ραξάμεη
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ζα ζηνρεύνπλ ζηελ παξνρή έξγνπ θαη ηερλνγλσζίαο θαη
όρη κόλν ζηε ζεκεξηλή ζπιινγηζηηθή ηνπ ειεγθηηθνύ κεραληζκνύ θαη ηεο επηβνιήο
πξνζηίκσλ.
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9) Δξεύπεζη σπημαηοδοηικών επγαλείυν από ηην Πεπιθέπεια για ηην κάλςτη
ηυν αναγκών ηόζο ηυν αγποηών όζο και ηυν κηηνοηπόθυν ζηα πιαίζηα ηεο
ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο ζηελόηεηαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ. Αλακέλεηαη
λα ππάξμεη πξόβιεκα ρξεκαηνδόηεζεο ησλ θαιιηεξγεηώλ ηεο πεξηθέξεηάο καο, ιόγσ
πεξηνξηζκνύ ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο ησλ εηαηξηώλ γεσξγηθώλ εθνδίσλ. Πηνλ
θηελνηξνθηθό ηνκέα είλαη γλσζηά ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ησλ θηελνηξόθσλ από ηηο
θαζπζηεξήζεηο πιεξσκώλ θαη ηηο δεκηέο ζην δσηθό θεθάιαην από ηηο αζζέλεηεο. Γηα όια
απηά ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα ηακείν εγγπνδνζίαο (ην νπνίν είρε εμαγγειζεί
παιηόηεξα από ηελ θπβέξλεζε) πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηελ απαξαίηεηε ξεπζηόηεηα ζηνπο
αγξνηνθηελνηξόθνπο καο. Ξαξάιιεια ζα πξέπεη κε ηελ παξέκβαζε ηεο πεξηθέξεηαο λα
δεκηνπξγεζεί από ηελ πνιηηεία έλαο αμηόπηζηνο κεραληζκόο εμαζθάιηζεο ηεο πιεξσκήο
ησλ παξαγσγώλ καο από ηνπο εκπόξνπο – κεηαπνηεηέο γηα λα αληηκεησπηζηνύλ ηα
ιεγόκελα «θαλόληα» ησλ εκπόξσλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ.


Απδεςηικό ππόβλημα. Ζ άξδεπζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαγσγή
πξντόλησλ ηθαλνπνηεηηθήο πνηόηεηαο θαη πνζόηεηαο. Όκσο ηα πξνβιήκαηα
άξδεπζεο είλαη ηόζν ηνπηθήο θύζεσο όζν θαη επξύηεξεο εκβέιεηαο. Έηζη ζα πξέπεη
λα ζπλερηζηεί κε θάζε ζπζία θαη θόζηνο ε ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθώλ αξδεπηηθώλ
δηθηύσλ, κηθξώλ θαη κεγάισλ. Νη θζνξέο πνπ πθίζηαηαη θαζεκεξηλά ν παλάθξηβνο
κεραλνινγηθόο

θαη

ειεθηξνκεραλνινγηθόο

εμνπιηζκόο

ησλ

δηθηύσλ

από

αζπλείδεηνπο δνιηνθζνξείο θαη θιέθηεο (θαηλόκελν ζε έμαξζε ηα ηειεπηαία
ρξόληα), δελ κπνξνύλ λα αληηκεησπηζζνύλ από ηνπο ίδηνπο πόξνπο ησλ αγξνηώλ
θαη ησλ ΡΝΔΒ θαη κάιηζηα έγθαηξα κέζα ζην ρξόλν κηαο ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ. Νη
Ρ.Ν.Δ.Β. έρνπλ ζην πξνζσπηθό ηνπο θαη θύιαθεο έξγσλ νη νπνίνη όκσο δελ θάλνπλ
ηελ δνπιεηά πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί. Ν ζπλδπαζκόο ηεο ρξνλνβόξαο δηαδηθαζίαο
πξνγξακκαηηζκνύ θαη απνξξόθεζεο ησλ πόξσλ ηνπ πξνεγνύκελνπ Ξ.Α.Α. θαη ηνπ
επόκελνπ Ξ.Α.Α. 2014-2020 γηα έξγα απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ζε ζπλδπαζκό κε
ηελ έμαξζε ηνπ παξαπάλσ θαηλνκέλνπ, νδεγεί ζε γξεγνξόηεξε αλαδήηεζε ιύζεο
γηα ηελ έιιεηςε ηνπ λεξνύ. Απηή ε ιύζε είλαη ζπλήζσο ε αλόξπμε γεσηξήζεσλ
από ηνπο αγξόηεο αθόκα θαη ρσξίο άδεηα κε όιεο ηηο δπζκελείο επηπηώζεηο. Όκσο
ηα ηέιε ησλ αγξνηώλ είλαη αληαπνδνηηθά, άξα νθείινπλ λα ζπληεξνύλ ηα
αξδεπηηθά δίθηπα.
Έηζη ηα ζπιινγηθά δίθηπα απαμηώλνληαη, ειαηηώλεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηώλ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δηνηθήζεηο ηνπο θαη κεηαηνπίδεηαη ε δήηεζε ζηα ππόγεηα λεξά, κε όηη
απηό ζπλεπάγεηαη γηα ην πεξηβάιινλ θαη γηα ηα λέα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από
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ηελ αλεμέιεγθηε θαη ρσξίο θαλόλεο αλόξπμε γεσηξήζεσλ. Έηζη γηα παξάδεηγκα
δεκηνπξγήζεθε ην πξόβιεκα ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ κε αδεηνδνηεκέλσλ γεσηξήζεσλ πνπ
ππάξρεη ζηε ιεθάλε ηνπ Λεπξνθνπίνπ θαη ζηε ιεθάλε ηεο πεδηάδαο Γξάκαο – Ρελαγώλ
Φηιίππσλ γηα ην Λ. Γξάκαο. Δηδηθά ζηα Ρελάγε δελ ππάξρνπλ γεσηξήζεηο γηαηί δελ είλαη
εύθνιν λα θαηαζθεπαζηνύλ.
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Έπγα κλειδιά για ηην ανάπηςξη ηος ππυηογενή ηομέα ηηρ πεπιοσή ηηρ
Γπάμαρ
Ρα παξαθάησ πξνηεηλόκελα έξγα ζεσξνύληαη ζεκαληηθά θαη ε ζεηξά αξίζκεζε ηνπο δελ
ππνδεηθλύεη ζε θακία πεξίπησζε ηεξαξρηθή αξίζκεζε ηνπο.
 Θαηαζκεςή ηος 3ος θπάγμαηορ ηος Σεμένοςρ πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα
γίλεη ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ Λέζηνπ ην νπνίν ζα ζηαζεξνπνηήζεη αθελόο ην
ζύζηεκα θαη αθεηέξνπ ζα βνεζήζεη ζηελ άξδεπζε ησλ πεδηάδσλ Μάλζεο θαη
Θνκνηελήο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο είλαη ζεηηθή αιιά κόλν αλ ιεηηνπξγήζεη
σο αλαξπζκηζηηθό ησλ 2 άιισλ θξαγκάησλ όπσο πξνβιέπνληαλ ζηελ αξρηθή
κειέηε θαη ζηελ ΚΞΔ ησλ έξγσλ κε πξνηεξαηόηεηεο: α) πεξηβαιινληηθή θαη
δηαηήξεζε νηθνινγηθήο παξνρήο ζην Γέιηα, β) αξδεπηηθή γηα ηηο πνζόηεηεο πνπ
κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ, γ) ελεξγεηαθή κόλν όκσο παξάιιεια κε ηηο 2 παξαπάλσ
ρξήζεηο.
 Λα

αληηκεησπηζηνύλ

νη

πλημμςπικέρ

καηαζηάζειρ

πος

ςθίζηαηαι

ηο

λεκανοπέδιο ηος Λεςποκοπίος ζηην πεπιοσή ηυν καηαβοθπών (Νρπξνύ) κε
ηελ θαηαζθεπή θαηάιιεισλ αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ θαη θξαγκάησλ πνπ ζα
ζπγθξαηνύλ ην λεξό ηεο βξνρήο ζηηο ιεθάλεο θαηάθιηζεο θαη ζα ην εκπνδίδνπλ λα
θζάζεη ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ζηηο θαηαβόζξεο ηελ πεξίνδν ησλ έληνλσλ
βξνρνπηώζεσλ αθνύ ε παξνρεηεπηηθή ηθαλόηεηα ησλ θαηαβξνζώλ είλαη δεδνκέλε
θαη πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε ηνλ όγθν λεξνύ πνπ ζπγθεληξώλεη ε ιεθάλε
απνξξνήο. Δπηπξόζζεηα ην λεξό απηώλ ησλ θξαγκάησλ ζα εληζρύζεη ηελ άξδεπζε
ησλ πεξηνρώλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ.
 Δμπεπιζηαηυμένη

μελέηη

γηα

ηνλ

θαζαξηζκό

θαη

απνθαηάζηαζε

ηεο

παξνρεπηηθόηεηαο θαη Τπαγυγή ηυν καηαβποθών ζε καθεζηώρ πποζηαζίαρ
(Κλεκείν ηεο Φύζεο ή άιιν). Λα αλαδεηρζεί ν πεξηβάιινλ ρώξνο θαη λα γίλεη ρώξνο
επίζθεςεο θνηηεηώλ Γεσινγηθώλ Πρνιώλ.
 Ξξνγξακκαηηζκόο, ζρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή ηνπ έπγος εκηποπήρ νεπού από
ηον ηαμιεςηήπα ηηρ Πλαηανόβπςζηρ ππορ ηην λεκάνη ηος Αγγίηη γηα ηελ
ζπκπιεξσκαηηθή άξδεπζε ηεο πεδηάδαο Γξάκαο – Ρελαγώλ Φηιίππσλ. Ρν ζέκα
ζέιεη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη κειέηε δηόηη ηα λεξά ηνπ Λέζηνπ δελ είλαη αλεμάληιεηα
θαη ειέγρνληαη ζε κεγάιν πνζνζηό από ηε γεηηνληθή ρώξα. Έρεη γίλεη πξόβιεςε ζηε
κειέηε (ε νπνία είρε ΙΑΘΝΠ ζηνηρεία) γηα ηε κεηαθνξά θαη δηαλνκή λεξνύ από ηνλ
πνηακό Λέζην ζηηο πεδηάδεο Μάλζεο θαη Θνκνηελήο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
ππνγείσλ πδξνθνξέσλ. Πηελ ίδηα κειέηε ππάξρεη θαη ην ζρέδην δηαρείξηζεο
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επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ πδάησλ ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο ηνπ Γέιηα
Λέζηνπ, ηνπ ζπκπιέγκαηνο ιηκλώλ Βηζησλίδαο θαη Ηζκαξίδαο θαη ηεο επξύηεξεο
πεξηνρήο ηνπο θαη ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη λα παξαρσξεζνύλ ζηε ιεθάλε ηνπ
Αγγίηε 90 εθ. θπβ. κέηξα λεξνύ από ηνλ Λέζην. Απηή ε πξόβιεςε ζα πξέπεη λα
πεξάζεη θαη ζην δηαρεηξηζηηθό ζρέδην ηεο ιεθάλεο ηνπ Αγγίηε. Έηζη, ζα
αληηκεησπηζηεί ε έιιεηςε αξδεπηηθνύ λεξνύ ζηε ιεθάλε ηεο πεδηάδαο Γξάκαο –
Ρελάγε Φηιίππσλ θαηά ηα έηε ρακειώλ βξνρνπηώζεσλ.
 Γημιοςπγία ενόρ ηοςλάσιζηον δημοππαηηπίος Αγποηικών Πποφόνηυν ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Ξ.Δ. Θαβάιαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ παξαγόκελσλ
πξντόλησλ γηα ην νπνίν ππάξρεη εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο Ξ.Δ. Γξάκαο θαη θαηάιιεινο
ρώξνο κεηαμύ ησλ 2 λνκώλ γηα ηε ιεηηνπξγία γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ
παξαγόκελσλ πξντόλησλ.
 Ρα πεξηζζόηεξα απδεςηικά δίκηςα (Πηηαγξώλ – Κπινπνηάκνπ, Θνπδνπλίσλ &
Λνηίνπ Γξάκαο, Οέκβεο, Λέαο Ακηζνύ), είλαη αλνηρηά δίθηπα, θαηαζθεπαζκέλα πξηλ
από 50 θαη πιένλ έηε, κε απνηέιεζκα ηηο κεγάιεο απώιεηεο αξδεπηηθνύ λεξνύ θαη
ζπρλέο ειιείςεηο ηνπ. Ζ ανακαηαζκεςή ηυν παπαπάνυ δικηύυν θαη ε
κεηαηξνπή ηνπο ζε θιεηζηά αξδεπηηθά δίθηπα, κε ηελ ηαπηόρξνλε αλαδηάξζξσζε
ησλ θαιιηεξγεηώλ, ζα απέδηδε θαιύηεξα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, νηθνλνκία λεξνύ
θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
 Πηελ Ξ.Δ. Γξάκαο έρνπλ θεξπρζεί ήδε ζε αναδαζμό ηα Αγποκηήμαηα Γοξάηος,
Καςπολεύκηρ

και

Κικποκάμπος.

Νη

ζπλέπεηεο

από

ηελ

θήξπμε

ελόο

αγξνθηήκαηνο ζε αλαδαζκό, είλαη λα ππάξρνπλ πνιιέο δεζκεύζεηο εθ κέξνπο ησλ
ηδηνθηεηώλ σο πξνο ηελ έγγεην δηάξζξσζε. Ξξέπεη ινηπόλ λα πξνρσξήζνπλ θαη λα
νινθιεξσζνύλ όπνπ δελ έρνπλ γίλεη νη παξαπάλσ αλαδαζκνί κε ηα παξάιιεια έξγα
αλαδαζκνύ θαη λα θεξπρζνύλ ηα λέα αγξνθηήκαηα.
 Έξγα αγξνηηθνύ εμειεθηξηζκνύ ηνπηθνύ επηπέδνπ, κε πόξνπο από ην λέν ΞΑΑ 20152020,
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Άλλα έπγα και δπάζειρ πος θα υθελήζοςν ηον ππυηογενή ηομέα.
1) Θαηαζκεςή κάθεηυν αξόνυν ηηρ Δγναηίαρ οδού παξάιιεια κε ηελ
νινθιήξσζε ησλ δηεπξσπατθώλ δηθηύσλ. Ρέηνηα έξγα βνεζάλε ζπκπιεξσκαηηθά
ζηηο κεηαθνξέο θαη ζηηο εμαγσγέο ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ καο.
2) Γημιοςπγία δικηύος ζημείυν ζςγκένηπυζηρ και αποκομιδήρ κενών ςλικών
ζςζκεςαζίαρ γευπγικών θαπμάκυν και λιπαζμάηυν, θαη

αθνινύζσο

ζπγθέληξσζε θαη θαηάιιειε δηαρείξηζε απηώλ. Δπίζεο δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηώλ
θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ πνπ απνηεινύλ κόληκε αηηία καδηθήο ζαλήο ςαξηώλ
ζηελ πεξηνρή. Ξαξάιιεια ζα πξέπεη λα γίλνπλ εκεξίδεο Δλεκέξσζεο

–

Δπαηζζεηνπνίεζεο ηνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ. Πηα ζεκεία πδξνιεςίαο ησλ
ςεθαζηηθώλ κεραλεκάησλ δελ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια δνρεία απνξξηκκάησλ θαη
ζπλήζσο βξίζθνληαη θνληά ζε ρώξνπο επηθαλεηαθώλ λεξώλ. Κε ηε ζσζηή
δηαρείξηζε απηώλ πεηπραίλνπκε βειηίσζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ήδε
πηινηηθά θάπνηνη δήκνη (π.ρ. Γήκνο Βηζαιηίαο) αλά ηελ ρώξα πινπνηνύλ αλάινγα
πξνγξάκκαηα κε Δπξσπατθά θνλδύιηα θαη ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ ηέηνηα θαη γηα
ηελ Ξεξηθέξεηά καο.
3) Σσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο γηα ρξήζεηο γεο ζε επίπεδν Ξεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο έηζη
ώζηε λα κελ ππάξρεη ζύγρπζε κε ηνλ νξηζκό ηεο ρξήζεο γεο θαη λα δηαθπιαρζνύλ
νη πςειήο παξαγσγηθόηεηαο αγξνηηθέο εθηάζεηο από ηελ ππνβάζκηζε ηνπο θαη ηε
ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζε κε γεσξγηθέο ρξήζεηο. Δθαξκνγή ηεο αξηζ. 168040/2010
Θ..Α. (ΦΔΘ Β'1528) θαη ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Λ.2637/1998 (ΦΔΘ Α' 200). Ζ
εθαξκνγή GIS ηεο Ξ.Δ. Γξάκαο βνεζάεη ζεκαληηθά ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε.
4) Δπαλάιεςε θαη εληαηηθνπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνύληαη θάζε ρξόλν γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ Ρπξθώλα ησλ Φηιίππσλ από ηελ θαύζε ησλ θαιακηώλ. Βαζηθό
πιαίζην απηώλ ησλ δξάζεσλ είλαη ε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ Νξζήο Γεσξγηθήο
Ξξαθηηθήο από ηνπο αγξόηεο ηεο πεξηνρήο θαη ε επίβιεςε ηεο ηήξεζήο ηνπο από ηηο
ππεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο. Όκσο απηέο νη δξάζεηο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο ζα
πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη θάζε ρξόλν ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο ππεξεζίεο
(Ξπξνζβεζηηθή, ΝΞΔΘΔΞΔ θ.α.). Ξαξάιιεια ε Ξεξηθέξεηα Α.Κ.Θ. ζα πξέπεη λα
πξνβαίλεη ζε έξγα θαζαξηζκνύ ησλ απνζηξαγγηζηηθώλ ηάθξσλ ησλ Ρελαγώλ
Φηιίππσλ θαη ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Ξεξηθέξεηα Θ.Κ. λα ξπζκίδεη ηελ ζηάζκε από
ηνλ πδξνθξάθηε ηεο Ππκβνιήο Πεξξώλ.
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5) Γάζυζη ηηρ κενηπικήρ Σάθπος ηυν Σεναγών Φιλίππυν και ηυν ςπόλοιπυν
ηπικάναλυν. Δίλαη κηα πξόηαζε πνπ θαηαηέζεθε από ην παξάξηεκα καο κε
πνιιαπιά νθέιε πνπ ζα ζπκβάιεη θαη ζηε κείσζε ησλ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ,
πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΞΔ Θαβάιαο.
6) Γιέλεςζη ηος αγυγού ΣΑΡ από ηην πεπιοσή. Ξξόθεηηαη γηα έλα αλαπηπμηαθό
έξγν ην νπνίν δελ ζα πξέπεη λα πεξάζεη από ηα Ρελάγε Φηιίππσλ θαη δελ ζα πξέπεη
λα θαηαζηξέςεη γε πςειήο παξαγσγηθόηεηαο. Γηα λα είλαη πξαγκαηηθά αλαπηπμηαθό
ην έξγν ζα πξέπεη ε Θνηλνπξαμία πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ηνλ αγσγό λα δώζεη κέζσ
ηεο ΓΔΞΑ θαη αέξην ζηελ πεξηνρή πνπ ζα αμηνπνηεζεί ηόζν από ηηο ΔΞΑ πνπ ζα
δεκηνπξγεζνύλ, όζν θαη γηα ηε ρξήζε ηνπ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο, ζεξκνθήπηα θιπ.
πνπ ήδε ζπκβαίλεη ζε ζεξκνθήπηα ηεο πεξηνρήο από ηνλ ππάξρνληα αγσγό ηεο
ΓΔΞΑ-ΓΔΠΦΑ κε ηελ ζπκπαξαγσγή ελέξγεηαο θαη ζεξκόηεηαο. Ν αγσγόο ΡΑΟ λα
εμεηαζηεί παξάιιεια θαη κε ηνλ λέν ξσζνειιεληθό αγσγό (Turkish-Greek Stream)
πνπ ζα είλαη πνιιαπιάζηαο ρσξεηηθόηεηαο θαη κεγέζνπο θαη λα πξνηαζεί Δνιαία
Εώνη Γιέλεςζηρ αγυγών και δικηύυν.
7) ςνηήπηζη δαζικών δπόμυν και μονοπαηιών πνπ βξίζθνληαη ζηνπο νξεηλνύο
νηθηζκνύο ηεο Ξ.Δ. Γξάκαο ζε ζπλεξγαζία κε ηα θαηά ηόπνπο δαζαξρεία. Νη δξόκνη
απηνί πέξαλ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ δαζηθνύ πινύηνπ ηεο πεξηνρήο εμππεξεηνύλ θαη
άιινπο ζθνπνύο (νξεηβαηηθό, ζξεζθεπηηθό ηνπξηζκό θιπ.) αιιά θαη παξαγσγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (ιαηνκεία θιπ.).
8) Ξξνώζεζε ππνζηεξηθηηθώλ δξάζεσλ θαη θαηαζθεπή ππνδνκώλ γηα ηελ πξνώζεζε
πξνγξακκάησλ αγξνηνπξηζκνύ. Ρέηνηα κπνξεί λα είλαη ηα έξγα αλάπιαζεο, έξγα
αλαςπρήο, δηεπθόιπλζεο επηζθεςηκόηεηαο πεξηνρώλ θπζηθνύ θάινπο (κνλνπάηηα,
νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο), αιηεπηηθό ηνπξηζκό, έξγα νδνπνηίαο, δξάζεηο πξνώζεζεο
θιπ.
9) Δκπόνηζη

και

ςλοποίηζη

Κελέηηρ

για

ηιρ

πποοπηικέρ

ανάπηςξηρ

εναλλακηικών καλλιεπγειών ζηο λεκανοπέδιο ηος Θ. Λεςποκοπίος. Πθνπόο
απηήο ηεο κειέηεο ζα είλαη ε κεξηθή απεμάξηεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ηεο
πεξηνρήο από ηελ κνλνθαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο πνπ είλαη έλα αληη-αγξνλνκηθό
θαηλόκελν θαη αληίθεηηαη ζηνπο ΘΝΓΞ !!!!. Έηζη ζα πάςεη ην θαηλόκελν ηεο
νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο όιεο ηεο πεξηνρήο ζε ρξνληέο όπνπ ε ηηκή ηνπ πξντόληνο
είλαη πνιύ ρακειή ή έρεη ππνζηεί κεγάιεο δεκηέο από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
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10) Πύληαμε κειεηώλ βνζθντθαλόηεηαο ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ ηεο Ξ.Δ. Γξάκαο, ώζηε
λα κπνξέζεη λα πξνγξακκαηηζηεί κε ζσζηόηεξν ηξόπν ε θηελνηξνθία θαη λα
αδεηνδνηεζνύλ επθνιόηεξα νη ππάξρνπζεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο.
11) Ξξνζηαζία

ηεο

παξαγσγήο

ησλ

θηελνηξόθσλ

καο

από

ηηο

παξάλνκεο

Διιελνπνηήζεηο Ακλνεξηθίσλ θαη Βννεηδώλ από ηξίηεο ρώξεο, ιόγσ θαη ηεο
εγγύηεηαο ηεο πεξηνρήο κε άιιεο ρώξεο.
12) Ζ ρώξα καο δελ είλαη απηάξθεο ζε καιαθό ζηηάξη. Κηα θαιιηέξγεηα απνδνηηθή γηα
ηελ Ξ.Δ Γξάκαο έρεη εγθαηαιεηθζεί, ιόγσ ηεο ΘΑΞ νη θαιιηεξγεηέο έρνπλ ζηξαθεί
ζηελ επηδνηνύκελε θαιιηέξγεηα ζθιεξνύ ζηαξηνύ, όρη όκσο κε ηθαλνπνηεηηθά
απνηειέζκαηα. Ξξέπεη ε πεξηθέξεηα λα ζηξαθεί ελεξγά κε δξάζεηο γηα ηελ
επαλαθνξά ηεο ελ ιόγσ θαιιηέξγεηαο, ε νπνία εμαζθαιίδεη δηαηξνθηθή επάξθεηα ζηε
ρώξα καο ζε απηνύο ηνπο δύζθνινπο θαηξνύο πνπ δηαλύνπκε.
13) Ζ παηάηα θ. Λεπξνθνπίνπ, παξ’ όιν όηη είλαη πξντόλ Ξξνζηαηεπκέλεο Γεσγξαθηθήο
Έλδεημεο (ΞΓΔ), δελ έρεη ηύρεη 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 κόλν κε ηελ ηνπηθή
παξαγσγή. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ νηλνπαξαγσγήο ζηε Γξάκα, παξ’ όηη έρεη
αλαπηπρζεί, ην παξαγόκελν πξντόλ δελ έρεη βξεη αξθεηέο λέεο αγνξέο, κε
απνηέιεζκα λα ππάξρεη πξόβιεκα δηάζεζεο ζε δύζθνιεο ρξνληέο.
14) Πποζηαζία ηυν καηαναλυηών αλλά και ηυν καλλιεπγηηών μαρ από ηη
σπήζη παπανόμυρ ειζασθένηυν θςηοπποζηαηεςηικών οςζιών από ηιρ
όμοπερ σώπερ. Νη νπζίεο απηέο ζπλήζσο δελ έρνπλ έγθξηζε ζηελ Δ.Δ. θαη ε
αλίρλεπζε ηνπο ζα επηθέξεη ηελ παύζε ησλ εμαγσγώλ καο θαη νηθνλνκηθή
θαηαζηξνθή, πέξαλ ηεο επηθηλδπλόηεηαο γηα ηνπο αγξόηεο θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ
Ξεξηθέξεηα ζα πξέπεη λα εληείλεη ηνπο ειέγρνπο θαηά ηε δηαθίλεζε θαη ρξήζε ηνπο
ώζηε λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά απηήλ ηελ απμαλόκελε πξαθηηθή. Απηή ε πξαθηηθή
έρεη επηζεκαλζεί πξνο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο κε έγγξαθν καο ζην νπνίν ηνλίδνπκε
θαη ηελ απώιεηα θνξνινγηθώλ εζόδσλ γηα ηε ρώξα καο.
15)

Λα λςθεί μόνιμα ηο ππόβλημα ηηρ διασείπιζηρ ηος θςποθπάγμαηορ

ηηρ ςμβολήρ πνπ ξπζκίδεη ηε ξνή ηνπ λεξνύ ζηνλ Αγγίηε θαηά ηελ αξδεπηηθή
πεξίνδν θαη θαλνλίδεη ηηο αξδεύζηκεο πνζόηεηεο λεξνύ κεηαμύ ηνπ Λ. Πεξξώλ –
Γξάκαο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηθέξεηεο, κεηά ηε ζπληαμηνδόηεζε ηνπ
ππαιιήινπ πνπ ην δηαρεηξηδόηαλε.
18

16)Αλιεςηική διασείπιζη ηυν θπαγμαλιμνών ηηρ Γπάμαρ: Κεηά από θαηάιιειε
κειέηε θέξνπζαο ηθαλόηεηαο θαη εηδώλ ζηόρσλ λα πξνηαζεί ε αιηεπηηθή παξάιιεια
κε ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ησλ θξαγκαιηκλώλ.
17) Λα πξνκεζεπηνύλ ηδηαίηεξα νη πεξηνρέο ζηνπο Ξνηακνύο κε επηπιένληα θπάγμαηα
για ηη ζςλλογή ηυν ζηεπεών αποβλήηυν ζηηο θξαγκαιίκλεο.
18) Απνκάθξπλζε εκπνδίσλ ζηηο θνίηεο ησλ πνηακώλ γηα ηελ ειεύζεξε κεηαθίλεζε
εηδώλ ηρζπνπαλίδαο (βιέπε κειέηε Λέζηνπ 2008).
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