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Θέκα: «Καηάζεζε ππνκλήκαηνο απφ ην Παξάξηεκα καο κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο
πξνηάζεηο καο γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο ΠΔ Γξάκαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο
γεληθφηεξα»
Αμηφηηκε θ. Τπνπξγέ
Με ηελ επθαηξία ηεο εκεξίδαο πνπ δηνξγαλψλνπκε αχξην ζηελ Γξάκα γηα ηελ Νέα ΚΑΠ
ζεσξνχκε σο ρξένο απφ ην Παξάξηεκα καο λα ζαο ελεκεξψζνπκε γηα ηα πξνβιήκαηα
ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο ΠΔ Γξάκαο, ηα πξνβιήκαηα ησλ Γεσηερληθψλ θαη ηεο
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο γεληθφηεξα. Παξάιιεια φκσο ζαο ππνβάιινπκε θαη πξνηάζεηο γηα
ηελ επίιπζε ηνπο, θαζψο θαη άιιεο πξνηάζεηο πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο
πεξηνρήο γεληθφηεξα.
Πνιιά απφ απηά πνπ αλαθεξφκαζηε παξαθάησ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζέκαηα
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ ζαο, ή αθφκα θαη ζέκαηα ζηα νπνία ην Τπνπξγείν ζαο
κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ επίιπζε ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε άιια Τπνπξγεία, ηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ θαζψο θαη άιινπο θνξείο δεκφζηνπο θαη
ηδησηηθνχο. ε θάζε πεξίπησζε ζέινπκε λα γλσξίδεηε φηη ηφζν ε ζπλδξνκή ε δηθή καο, φζν
θαη ησλ γεσηερληθψλ πνπ ππεξεηνχλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ζε θάζε ζεηηθή ζαο
πξνζπάζεηα είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ δεδνκέλε.
Αθνινπζεί αλαιπηηθφ ππφκλεκα θαη παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε
δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία. Δπίζεο γηα πνιιά επηκέξνπο ζέκαηα έρνπκε θαη αλαιπηηθή
ηεθκεξίσζε θαη είλαη ζηελ δηάζεζε ζαο αλ ην επηζπκείηε.
Ο Πρόεδρος ηης Δ.Ε.
ηοσ ΓΕΩΤΕ.Ε.
Αναηολικής Μακεδονίας
Ζαθείρης Μσζηακίδης

ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ
ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΠΔ ΓΡΑΜΑ ΚΑΗ ΣΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ
Ζ ΠΔ Γξάκαο θαη ε Αλ. Μαθεδνλίαο γεληθφηεξα είλαη κηα πεξηνρή πνπ βαζίδεη ζε κεγάιν
βαζκφ ηελ αλάπηπμε ηεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνχο ηεο ηνκέα θαη ζηνλ άκεζα
εμαξηψκελν απφ απηφλ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Δδψ ζα πξέπεη
λα ηνλίζνπκε φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ δελ ιείπνπλ θαη δελ έρνπλ
εμαιεηθζεί, ελψ ζπλερψο αλαθχπηνπλ λέα ηα νπνία πιένλ αληηκεησπίδνληαη δπζθνιφηεξα
ιφγσ θαη ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο πνπ επέθεξε ε νηθνλνκηθή θξίζε. Όκσο
αλ ζέινπκε ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο Πεξηνρήο καο λα παξακείλεη ε αηκνκεραλή
αλάπηπμεο ηεο, ζα πξέπεη λα δψζνπκε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδεη. Παπακάηω παπαθέηοςμε ηα κςπιόηεπα από αςηά, θα πποηείνοςμε
δπάζειρ και παπεμβάζειρ γενικόηεπερ (θεζμικού και μη σαπακηήπα) καθώρ και
ζςγκεκπιμένα έπγα πος ππέπει να γίνοςν ώζηε να λςθούν όλα αςηά και να πποασθεί
γενικόηεπα η ανάπηςξη ηος ππωηογενούρ ηομέα ηηρ πεπιοσήρ μαρ και να βεληιωθεί
ηο ειζόδημα όζων απαζσολούνηαι ζε αςηόν. Σα πεξηζζφηεξα ζέκαηα πνπ αλαθέξνπκε
παξαθάησ αθνξνχλ φιε ηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ (θαη ηηο έξξεο), αιιά φηαλ παξαθάησ
γίλεηαη αλαθνξά γηα ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο, απηέο αθνξνχλ θπξίσο ηηο Π.Δ. Γξάκαο
θαη Καβάιαο, ελψ γηα ηελ Π.Δ. εξξψλ κπνξνχκε λα ζαο θαηαζέζνπκε αλαιπηηθφ
μερσξηζηφ ππφκλεκα αλ ην επηζπκείηε.
Οη παξεκβάζεηο νη δξάζεηο θαη ηα έξγα ζηελ πεξηνρή καο ζα πξέπεη ζε γεληθέο γξακκέο λα
θαηεπζχλνληαη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο:
1) Γεσξγίαο, Κηελνηξνθίαο, Μειηζζνθνκίαο θαη Γαζψλ.
2) ε ζέκαηα νξπθηνχ πινχηνπ.
3) ε ζέκαηα αιηείαο (ζαιάζζησλ θαη εζσηεξηθψλ πδάησλ).
4) ε ζέκαηα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο (θπζηθνχ, δαζηθνχ, αγξνηηθνχ, ζαιάζζηνπ
αιιά θαη αζηηθνχ). ηνλ 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) ε ζέκαηα έξγσλ ππνδνκήο (Δγγείσλ Βειηηψζεσλ, Γαζνηερληθψλ έξγσλ,
επξχηεξσλ έξγσλ ππνδνκήο).
6) ε ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα Γεσηερληθψλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο
ή ηνπ ΤΠΑΑΣ (ειιείςεηο πξνζσπηθνχ, πφξσλ θ.ι.π. πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιιέο
ππεξεζίεο φπσο ι.ρ. ηα θηεληαηξηθά εξγαζηήξηα θαη ηα θηεληαηξεία). Οη ειιείςεηο
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απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηαο.
7) ε ζέκαηα εθπαίδεπζεο γηα γεσξγηθά, πεξηβαιινληηθά θαη άιια ζπλαθή πεδία.
Απηή ε δξάζε είλαη απαξαίηεηε ζην πιαίζην ηεο αλαδηάξζξσζεο θαιιηεξγεηψλ
θαη ησλ έξγσλ ηνπ αλαδαζκνχ πνπ πξνηείλνπκε παξαθάησ.
8) ε ζέκαηα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, αιιά θαη ζηα ζέκαηα ησλ κεηαιιαγκέλσλ
ηξνθίκσλ. Δλίζρπζε ησλ ζπλνξηαθψλ κεραληζκψλ ειέγρνπ γηα λα εληζρπζεί ε
πξνζηαζία θαη ε αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ φρη κφλν ηεο πεξηθέξεηαο καο, αιιά
επεηδή ε Πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ. είλαη πχιε εηζφδνπ ηεο ρψξαο καο θαη νιφθιεξεο
ηεο Διιάδαο.
9) ε ζέκαηα άζθεζεο επξχηεξεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο
αλάπηπμεο.
10) ε ζέκαηα νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο πδάηηλσλ θαη εδαθηθψλ πφξσλ.
11) ε ζέκαηα δηεξεχλεζεο θαη κειέηεο αγνξψλ, πξφβιεςεο ηηκψλ, πξνψζεζεο
πξντφλησλ θ.ιπ..
12) ε ζέκαηα ράξαμεο αιιά θαη εθαξκνγήο ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ζηα πιαίζηα
ηεο ΚΑΠ, ηνπ ΠΟΔ θαη ησλ ΚΟΑ.
13) ε ζέκαηα πινπνίεζεο επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ, αιιά
θαη πξνεηνηκαζίαο εθαξκνγήο ηεο λέαο ΚΑΠ 2015 – 2020 θαη ηνπ Νένπ ΔΠΑ
θαη ηνπ ΠΔΠ.
14) ε ζέκαηα αλάδεημεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη αμηνπνίεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ησλ Π.Δ. ηεο Πεξηνρήο καο.
15) ε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ζεζκνχο ησλ Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ θαη ησλ
Γηεπαγγεικαηηθψλ Οξγαλψζεσλ πνπ εηζήγαγε ε Δ.Δ..
16) ην
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ιηπαζκάησλ απφ ηηο πχιεο εηζφδνπ ηεο πεξηθέξεηαο καο.
17) Αλάδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έιιεηςεο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί κε ηε δηαγξαθή
ησλ πεξηζζφηεξσλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ απφ ηε γθάκα ησλ πξντφλησλ ιφγσ
κεζνδεχζεσλ ζηελ Δ.Δ θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζα έρεη απηή ε έιιεηςε, νη
νπνίεο ήδε γίλνληαη εκθαλείο απφ ηα έληνλα θπηνπαζνινγηθά θαη εληνκνινγηθά
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε.
Καη ζε πνιινχο άιινπο ηνκείο πνπ ε νηθνλνκία ηνπ ρψξνπ δελ καο επηηξέπεη λα
επεθηαζνχκε.

1. ΘΔΜΗΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΝΟΤΝ
 Γηόξζσζε νξγαλνγξακκάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο ψζηε λα κελ παξαγθσλίδνληαη
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παξαθνινπζνχληαη θαιχηεξα ηα εγγεηνβειηησηηθά έξγα.
 Ζ επαλαζύζηαζε ηεο Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο αλά λνκό κε ηαπηόρξνλε
ζηειέρσζε ηεο. Σελ θεηηλή ρξνληά γηλφκαζηε κάξηπξεο επαλειεηκέλσλ επηδεκηψλ
πνπ πιήηηνπλ ηελ δσηθή παξαγσγή ηεο πεξηθέξεηαο καο θαη ηελ νηθνλνκηθή
επηβίσζε ησλ θηελνηξφθσλ καο. Με ηελ αλαζχζηαζε θαη ηελ ελίζρπζε ζε
πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο ζα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπηζηνχλ θαιχηεξα νη
επηδεκίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην δσηθφ καο θεθάιαην, ζα δηαζθαιηζηεί ε
αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε ζπλέρηζε ηεο παξαγσγήο αλαγλσξηζκέλσλ θαη
θαηνρπξσκέλσλ Δζληθψλ καο πξντφλησλ φπσο είλαη ε Διιεληθή θέηα πνπ απηή ηε
ζηηγκή βξίζθεηαη ζε θίλδπλν.
 Γελ γίλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ηα Δπξσπατθά θαη ηα Δζληθά πξνγξάκκαηα ζηε
Γεσξγία κε ηνπο Γεσηερληθνχο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο λα έρνπλ κφλν 60 εκέξεο
εθηφο έδξαο θαηά έηνο. Πψο ζα θάλνπλ ειέγρνπο, επηζεσξήζεηο θαη φηη άιιν
πξνβιέπεηαη απφ ηα πξνγξάκκαηα; Πσο ζα ζπκβνπιεχνπλ δσξεάλ ηνπο αγξφηεο
θαη ζα βξίζθνπλ ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηνπο κέζα απφ ηα γξαθεία; Οη
Γεσηερληθνί ζα πξέπεη λα είλαη έμσ θαη δίπια ζηνλ Αγξόηε θαη όρη κόληκα
θιεηζκέλνη κέζα ζηα γξαθεία.
 Να δεκηνπξγεζνχλ ζπκβνπιεπηηθά όξγαλα ή γξαθεία ζε θάζε πεξηνρή κε ηε
κνξθή ελόο αγξνηηθνύ ΚΔΠ, φπνπ ζα δίλνπλ πξαθηηθέο ζπκβνπιέο θαη νδεγίεο
πξνο ηνπο αγξφηεο- επηρεηξεκαηίεο γηα ηηο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ αγξνηηθφ
ηνκέα θαη γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ ηξέρνπλ. Θα θηλνχλ δηαδηθαζίεο φπσο ζηα
θαλνληθά ΚΔΠ (αηηήζεηο, πηζηνπνηεηηθά, κεηξψν αγξνηψλ, ΟΠΔΚΔΠΔ, θ.α. γηα
αγξνηηθή ρξήζε). Δπίζεο ζα ελεκεξψλνπλ ηνπο αγξφηεο γηα λέεο θαιιηέξγεηεο, ζα
δηνξγαλψλνπλ ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο θαη ζα δίλνπλ ζπκβνπιέο γηα ηε κείσζε ηνπ
θφζηνπο παξαγσγήο θ.α. ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ.
 Τπνζηειέρσζε ησλ γεσηερληθώλ ππεξεζηώλ κε Γεσηερληθνύο πνπ θαινχληαη
λα εθαξκφζνπλ ηα πξνγξάκκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο, λα ελεκεξψζνπλ ηνπο
αγξφηεο γηα θάζε ζέκα πνπ ηνπο αθνξά θαη λα ζπλδξάκνπλ ζηε ιχζε ησλ
πξνβιεκάησλ ηνπο θαη φηη άιιν ρξεηαζηνχλ. Πξέπεη παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε λα
γίλνπλ πξνζιήςεηο φπνπ ππάξρνπλ αλάγθεο, δηφηη απηέο νη πξνζιήςεηο ζα έρνπλ
νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηνπο αγξφηεο θαη ηε ρψξα καο. Παξάιιεια φκσο ζα πξέπεη
λα γίλεη επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ γεσηερληθνχ, θπξίσο ζηηο δεκφζηεο

ππεξεζίεο ζηνλ άμνλα : “αζθαιή θαη πγηεηλά ηξόθηκα γηα ηνλ θαηαλαισηή” θαη
φρη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ αχμεζε ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο.
 Θα πξέπεη λα απμεζνύλ ηα δηαζέζηκα θνλδπιία ζε πξνγξάκκαηα ηνπ ΤΠΑΑΣ
κε κεγάιε απήρεζε ζηνπο αγξόηεο καο. πγθεθξηκέλα ππάξρεη αλάγθε ηέηνηαο
παξέκβαζεο ζην πξφγξακκα ησλ Νέσλ Γεσξγψλ γηα ηελ Πεξηθέξεηαο καο φπνπ ηα
δηαηηζέκελα θνλδχιηα δελ επαξθνχλ θαη ζα πξέπεη λα εμεπξεζνχλ λέα, ψζηε λα
θαιπθζνχλ φιεο νη αηηήζεηο ελίζρπζεο.
 Παξάλνκεο

θαη

παξάηππεο

εηζαγσγέο

Φπηνθαξκάθσλ,

Κηεληαηξηθώλ

Φαξκάθσλ θαη Ληπαζκάησλ, αθόκα θαη απαγνξεπκέλσλ απφ φκνξεο ρψξεο
(Δμνρή – Οξκέλην, Βνπιγαξία - Σνπξθία θ.α.) ζηα ζεκεία εηζφδνπ ηεο πεξηθέξεηαο
καο. Απηέο εγθπκνλνχλ θίλδπλνπο γηα ην πεξηβάιινλ, ηηο εμαγσγέο αγξνηηθψλ
πξντφλησλ, απψιεηα θνξνινγηθψλ εζφδσλ, επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία θ.α..
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Κηελνηξόθσλ καο από ηηο παξάλνκεο Διιελνπνηήζεηο Ακλνεξηθίσλ θαη
Βννεηδώλ από ηξίηεο ρώξεο. Καη ζηηο 2 πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα
εληαηηθνπνηεζνχλ νη έιεγρνη απφ ηηο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ΓΑΟΚ ησλ Π.Δ. θαη ηνπ
ΤΠΑΑΣ θαη ΔΦΔΣ δίλνληαο έκθαζε ζηα ζεκεία εηζφδνπ. Δδψ δελ ζα πξέπεη λα
παξαιείςνπκε ηε ιήςε κέηξσλ απφ κέξνπο ζαο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ειέγρσλ θαη
ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ιφγσ πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο θαη θαηλνκέλσλ πνπ
παξαηεξήζεθαλ ζην παξειζφλ (απεηιέο, εμπβξίζεηο ππαιιήισλ ησλ ΓΑΟΚ θ.ι.π.).
ηα κέηξα απηά ζα κπνξνχζε λα πεξηιεθζεί θαη ε παξνπζία αζηπλνκηθψλ (ή θαη
θνξνινγηθψλ) νξγάλσλ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ απφ δεκνζίνπο
ππαιιήινπο.
 Αμηνπνίεζε ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ζε ηνπηθό επίπεδν σο εξγαιείνπ
θαηάθηεζεο λέαο γλψζεο πνπ κε ηελ εθαξκνγή ηεο απφ ην γεσηερληθφ πξνζσπηθφ
ζα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ πξφνδν ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα (ζπλεξγαζία κε
ΗΝΑΛΔ, ΔΛΓΟ Γήκεηξα, Α.Π.Θ, Γεσηερληθέο ζρνιέο ηνπ ΓΠΘ θ.α.).
 Υξεηάδεηαη ελίζρπζε από ην ΤΠΑΑΣ, ζεζκηθή θαη νηθνλνκηθή όισλ ησλ
Σ.Ο.Δ.Β. γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπληεξήζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα αξδεπηηθά
δίθηπα πνπ δηαρεηξίδνληαη, ηα νπνία έρνπλ εγθαηαιεηθζεί ζηελ ηχρε ηνπο κε ηνλ
Καιιηθξάηε θαη ππφθεηληαη ζε θζνξέο θαη θαζεκεξηλέο θινπέο. Πφξνη κπνξνχλ λα
βξεζνχλ γηα απηφ ην ζθνπφ κέζσ ηνπ λένπ ΔΠΑ.
 Δθαξκνγή ζηνλ ΔΛΓΑ ελόο πιαηζίνπ έγθαηξσλ θαη δίθαησλ απνδεκηώζεσλ
γηα ηνπο αγξφηεο θαη θηελνηξφθνπο καο ψζηε λα κελ ραζεί ε εκπηζηνζχλε ηνπο
ζηνλ Οξγαληζκφ. Απηνζθνπφο δελ ζα πξέπεη λα είλαη ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ γηα
ηνλ Οξγαληζκφ.

 Θα πξέπεη εθηφο ηεο αζθάιηζεο ηεο παξαγσγήο λα εηζαρζεί θαη έλαο θιάδνο
αζθάιηζεο ηνπ θπηηθνύ θεθαιαίνπ θαη ησλ ππνδνκώλ ησλ αγξνηώλ καο απφ
θάζε είδνπο δεκηέο. Γηφηη ην ππάξρνλ πιαίζην πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα ΠΔΑ δελ είλαη
δίθαην θαη ζηελ νπζία δελ παξέρνληαη επ’ νπδελί απνδεκηψζεηο ζηνπο αγξφηεο,
απιά θάπνηεο κηθξέο εληζρχζεηο ππφ απζηεξέο φκσο πξνυπνζέζεηο.
 ηε ιίκλεο θαη ζηα πνηάκηα καο ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ε αλεμέιεγθηε θαη
ιαζξαία αιηεία απφ πνιίηεο ηεο γεηηνληθήο ρψξαο ε νπνία πξνθαιεί κεγάιε δεκηά
ζην νηθνζχζηεκα θαη ξχπαλζε απηνχ. Καη ην ΤΠΑΑΣ ζα πξέπεη κε εληαηηθνχο
ειέγρνπο λα πεξηνξίζεη απηφ ην θαηλφκελν ζπλερίδνληαο λα βάδεη θαλφλεο θαη
ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο κε θαζνξηζκφ ησλ ζέζεσλ αιηείαο θαη ηελ πιεξσκή απφ
ηνπο ςαξάδεο απηνχο ζρεηηθνχ παξάβνινπ γηα ηελ έθδνζε άδεηαο.
 Λήςε κέηξσλ κε ηελ κνξθή απνδεκηώζεσλ γηα ηελ απώιεηα εηζνδήκαηνο
ησλ αιηέσλ εμαηηίαο: α) ησλ δεκηψλ πνπ πθίζηαληαη απφ ην επνρηαθφ
θπηνπιαγθηφλ πνπ εκθαλίδεηαη ζην Β. Αηγαίν, θαζψο θαη απφ ηα πξνζηαηεπφκελα
ζαιάζζηα είδε φπσο δειθίληα, θψθηεο, ρειψλεο θ.α. ηα νπνία πνιχ ζπρλά
θαηαζηξέθνπλ ηα αιηεπηηθά εξγαιεία θπξίσο ησλ παξάθηησλ αιηέσλ β) ηεο
ζαξσηηθήο επέιαζεο ησλ Κνξκνξάλσλ θαη άιισλ ηρζπνθάγσλ πηελψλ αιιά θαη
άγξησλ δψσλ φπσο νη Βίδξεο ζηηο ιηκλνζάιαζζεο ηεο πεξηνρήο κε απνηέιεζκα λα
πιήηηνληαη νη εθεί αιηείο.
 Μείσζε ηεο ςαιίδαο ησλ ηηκψλ κεηαμχ Αγξφηε – Παξαγσγνχ θαη Καηαλαισηή.
Πέξαλ ησλ έξγσλ πνπ

ζαο αλαθέξνπκε

παξαθάησ

ζα κπνξνύζε

λα

δεκηνπξγεζεί κηα ιατθή αγνξά αγξνηώλ (Farmers Market) θαη ζε άιια αζηηθά
θέληξα, ζηα πξφηππα ππαξρνπζψλ αλάινγσλ αγνξψλ ζηε Γξάκα θαη αιινχ. ε
απηέο ηηο αγνξέο ζα κπνξνχλ κφλν νη αγξφηεο λα πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο
απεπζείαο ζηνπο θαηαλαισηέο ρσξίο ηελ χπαξμε κεζαδφλησλ πξνο φθεινο ησλ
ηδίσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ. Οη αγνξέο απηέο ζα πινπνηνχληαη ζε ρψξνπο πνπ ζα
πιεξνχλ ηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.
 Υσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο γηα ρξήζεηο γεο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο. 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. Πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ βνήζεηα ηνπ
εδαθνινγηθνχ ράξηε πνπ ππάξρεη θαη ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθψλ
πιεξνθνξηψλ (GIS), κπνξεί λα γίλεη έλα ςεθηνπνηεκέλνο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο
ρξήζεσλ γεο πνπ ζα πξνζηαηεχεη ηηο παξαγσγηθέο θαη πςειήο γεσξγηθήο αμίαο
εθηάζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα έρεη θαηαγεγξακκέλεο φιεο ηηο ππάξρνπζεο
δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη έηζη θαη ε αδεηνδφηεζε λέσλ. Κάπνηα

παξφκνηα εθαξκνγή έρεη θηηάμεη δηαδηθηπαθά ε Π.Δ. Γξάκαο θαη είλαη δηαζέζηκε ζε
θάζε πνιίηε.
 Αληηκεηώπηζε ζε κόληκε βάζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαύζεο ησλ θαιακηώλ ζηα
Σελάγε Φηιίππσλ. Θα πξέπεη λα εθαξκνζηεί έλα αλάινγν πξφγξακκα κε απηφ
πνπ εθαξκφζηεθε απφ φινπο ηνπο θνξείο ηεο Καβάιαο θαη ηεο Γξάκαο κε
επηθεθαιή θαη ζπληνληζηή ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Αλ. Μαθεδνλίαο (ΓΑΟΚ, Ππξνζβεζηηθέο
ππεξεζίεο, Γήκνη, ΟΠΔΚΔΠΔ θ.α.) θαη είρε κεγάιε επηηπρία ζηελ θαηαπνιέκεζε
απηήο ηεο εγθιεκαηηθήο πξαθηηθήο απφ ηνπο αγξφηεο.
 Πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο – θηελνηξνθίαο, πξνγξάκκαηα έθδνζεο θπιιαδίσλ θαη πξνβνιήο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ

ζπληαγψλ

πνπ

ζα

πξνβάινπλ

εκκέζσο

θαη

ηα

πξντφληα

καο,

πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ αγξνηηθήο παξαγσγήο
(ηζηνζειίδεο πψιεζεο).
 Δμεύξεζε ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ από ην ΤΠΑΑΣ γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθώλ ρξεκαηνδόηεζεο ηόζν ησλ αγξνηώλ όζν θαη ησλ θηελνηξόθσλ ζηα
πιαίζηα ηεο ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
ππάξρνπλ. Αλακέλεηαη λα ππάξμεη πξφβιεκα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ
θαη ησλ θηελνηξφθσλ ηεο πεξηθέξεηαο καο ιφγσ πεξηνξηζκνχ ηεο πηζησηηθήο
πνιηηηθήο ησλ Σξαπεδψλ θαη ησλ εηαηξηψλ γεσξγηθψλ εθνδίσλ θαη δσνηξνθψλ ηα
επφκελα ρξφληα. πλεπψο ζα πξέπεη λα βξεζνχλ πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ
παξαγσγψλ κε θεθάιαην θίλεζεο.
 Σελ αλσηέξσ πξνβιεκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ θηελνηξφθσλ επηηείλεη θαη
ην γεγνλφο φηη κέλεη απιήξσηε ε Δληαία Δλίζρπζε θπξίσο ζε θηελνηξόθνπο
απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ, ιφγσ κε επηιεμηκφηεηαο ησλ βνζθνηφπσλ ηνπο. Σν πξφβιεκα
ζα επηιπζεί κφλν κέζσ λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο πνπ ζα ζέβεηαη θαη ηα δάζε θαη ηηο
δαζηθέο εθηάζεηο.
 Να πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ζύληαμεο θαη επηθύξσζεο ησλ δαζηθώλ
ραξηώλ. Ζ ζχληαμε ηνπο ζα επηιχζεη πξνβιήκαηα θαη ησλ θηελνηξφθσλ καο αιιά
θαη ην πξνγξακκαηηζκφ θάζε δξαζηεξηφηεηαο.
 Γηνξγάλσζε επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο γεσηερληθνύο ησλ
ππεξεζηώλ ηεο πεξηνρήο, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΚΓΓ θαη κε ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ..

2. ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ
 Γεληθφηεξα είλαη αλαγθαία ε επηθέληξσζε ζε κέηξα θαη έξγα αληηπιεκκπξηθήο
πξνζηαζίαο ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ έληνλα πιεκκπξηθά πξνβιήκαηα.
 Απνηειεζκαηηθή θαη κόληκε θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηώλ ζε φιε ηελ
πεξηνρή. Ζ πιεκκειήο θαηαπνιέκεζε ηνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα είρε δπζκελείο
επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ πνιηηψλ (ηφο ηνπ δπηηθνχ Νείινπ), ζηελ ηνπξηζηηθή
αλάπηπμε πεξηνρψλ (π.ρ. Κεξακσηή) θαη ζηελ θηελνηξνθία καο (εμάπισζε ηνπ
θαηαξξντθνχ ππξεηνχ απφ ηα θνπλνχπηα).
 Οινθιήξσζε ησλ εθθξεκνύλησλ έξγσλ αλαδαζκνύ, κε ηα ζπλνδεπηηθά ηνπο
εγγεηνβειηησηηθά έξγα (δξφκνη, αξδεπηηθά δίθηπα θιπ), πνπ ζα νινθιεξσζεί κε ηελ
έθδνζε ησλ λέσλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο. Ζ παξάηαζε απηψλ ησλ εθθξεκνηήησλ
δεκηνπξγεί πνιιά πξνβιήκαηα ζηνπο αγξφηεο θαη δελ βνεζάεη ζηελ πινπνίεζε
πξνγξακκάησλ θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ εθ κέξνπο ησλ αγξνηψλ
(εγθαηάζηαζε κφληκψλ θπηεηψλ, απνζεθψλ θ.ι.π.). Παξάιιεια ζα πξέπεη λα
εληαρζνύλ κειέηεο ζην ΔΠΑ δηαθόξσλ αλαδαζκώλ αγξνθηεκάησλ ηνπ
λνκνύ θαη λα απμεζνχλ κέζσ ηνπ λένπ ΔΠΑ ηα έξγα αγξνηηθνχ εμειεθηξηζκνχ.
Πξφθεηηαη γηα έξγα αιιειέλδεηα πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ηνλ πνιπηεκαρηζκφ ηνπ
αγξνηηθνχ θιήξνπ θαη ζα επηηχρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο
παξαγσγήο

δίλνληαο

παξάιιεια

ηε

δπλαηφηεηα

γηα

αλαδηάξζξσζε

ησλ

θαιιηεξγεηψλ.
 Παξεκβάζεηο γηα ηε κείσζε ηνπ απμεκέλνπ θόζηνπο παξαγσγήο ησλ
αγξνηηθώλ πξντόλησλ αιιά θαη αύμεζεο ηεο παξαγσγήο ηνπο. Δδψ
εληάζζνληαη

ηα

αλσηέξσ

έξγα

αλαδαζκνχ,

νδνπνηίαο,

γεθπξψλ

θαη

ηα

εγγεηνβειηησηηθά – αξδεπηηθά έξγα πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ (π.ρ. θξάγκα
Μαξκαξά κε ην ζπλνδεπφκελν αξδεπηηθφ δίθηπν ηνπ) θαζψο θαη άιιεο ππνδνκέο,
φπσο έξγα αγξνηηθνχ εμειεθηξηζκνχ ηνπηθνχ επηπέδνπ κε πφξνπο απφ ην λέν
ΔΠΑ θ.α..
 Δπηζθεπή, βειηίσζε θαη θαηαζθεπή λένπ αγξνηηθνύ δηθηύνπ δξόκσλ ζηηο
πεδηάδεο

αιιά

θαη

νξεηλψλ

γηα

θηελνηξφθνπο,

δαζεξγάηεο,

ιαηνκεία,

ππξνπξνζηαζία θαη γηα ηνπξηζηηθνχο ζθνπνχο. Θα πξέπεη λα εληζρπζνχλ νη δήκνη
γηα απηφ θαη λα βξεζνχλ θαη πφξνη απφ πξνγξάκκαηα φπσο είλαη ην Π.Α.Α. 20142020 θαη ην λέν ΔΠΑ.
 Γηα ηελ επηζθεπή βειηίσζε θαη θαηαζθεπή λέσλ δαζηθώλ δξόκσλ, ζα πξέπεη
νη θαηά ηφπνπο δήκνη θαη Π.Δ. λα ππνγξάςνπλ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε ηα
Γαζαξρεία θαη λα εληάμνπλ κε ηε βνήζεηα ηεο πεξηθέξεηαο ζην λέν ΔΠΑ θαη ζην
λέν ΠΑΑ δαζηθά έξγα θαη εηδηθφηεξα έξγα δαζηθήο νδνπνηίαο. Με ηνλ ίδην ηξφπν ζα

κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ θαη νη δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο δαζψλ θαη βνζθνηφπσλ ηεο
πεξηνρήο ζην λέν ΔΠΑ ή ζην ΠΑΑ.
 ύληαμε κειεηώλ βνζθνηθαλόηεηαο ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ, ψζηε λα κπνξέζεη
λα πξνγξακκαηηζηεί κε νξζνινγηθφηεξν ηξφπν ε θηελνηξνθία θαη λα αδεηνδνηεζνχλ
επθνιφηεξα νη ππάξρνπζεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο ζχκθσλα θαη κε ηελ λέα ΚΑΠ
θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΟΓΔ. Δπεηδή ηα πεξηζζφηεξα βνζθνηφπηα είλαη κέζα ζε
δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο ζα πξέπεη νη κειέηεο απηέο λα γίλνπλ απφ δαζνιφγνπο.
πλεπψο, ζα πξέπεη λα πξνυπνινγίζηνπλ θνλδχιηα γηα ηε ζχληαμε απηψλ ησλ
κειεηψλ ζην λέν ΔΠΑ, φπσο αλαθέξνπκε θαη παξαπάλσ.
 Σαπηόρξνλα όκσο θαη ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ κειέηεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ
έξγα βειηίσζεο ησλ βνζθνηόπσλ. Σα έξγα απηά είλαη απαξαίηεηα ιφγσ
ππεξβφζθεζεο θαη ηεο δηάβξσζεο ηνπο. Έηζη ηα έξγα απηά ζα πεξηιακβάλνπλ
ζπνξέο κε γεγελή βνζθήζηκα είδε, θαζαξηζκφο βνζθνηφπσλ, αληηδηαβξσηηθά έξγα,
δηαρσξηζκνχο θαη δηαρεηξηζηηθά έξγα, πνηίζηξεο γέθπξεο, θαηαζθεπή ζηεγάζηξσλ
γηα ηα δψα θαη θαηαζθεπέο δξφκσλ. Όια απηά ζα σθειήζνπλ άκεζα ηνπο
θηελνηξφθνπο 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 φηη ην δηαηξνθηθφ θφζηνο απνηειεί ην 60-80% ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο
κηαο θηελνηξνθηθήο κνλάδαο. Σν δηαηξνθηθφ απηφ θφζηνο κε ηηο αλσηέξσ
παξεκβάζεηο κπνξεί λα κεησζεί 30-50%. Υσξίο λα ζπλππνινγίδνπκε θαη ηα άιια
νθέιε πνπ ζα ππάξμνπλ (επδσία ησλ δψσλ, πνηνηηθφηεξα πξντφληα, κεησκέλν
εξγαηηθφ θφζηνο θ.α.).
 Απαηηνύληαη νινθιεξσκέλεο κειέηεο γηα ηελ Φπηηθή θαη Εσηθή Παξαγσγή
φισλ ησλ Π.Δ. ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα
ηεζεί θαη κία ζπζηεκαηηθή ζηνρνζεζία απφ ην ΤΠΑΑΣ θαη ηελ Πεξηθέξεηα. Οη
θπξηφηεξεο αηηίεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εμειίμεηο είλαη δχν: νη απαηηήζεηο ησλ αγνξψλ
(δει. ησλ θαηαλαισηψλ) θαη νη εμειίμεηο ζηελ ΔΔ θαη ζηνλ ΠΟΔ.
 Καηαζθεπή ηακηεπηήξσλ λεξνύ κε πνιιαπιή ρξεζηκόηεηα (άξδεπζεο,
χδξεπζεο, θηελνηξνθηθήο ρξήζεο, αλαςπρήο, αληηππξηθήο πξνζηαζίαο, ηερλεηνχ
εκπινπηηζκνχ πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη θηινπεξηβαιινληηθή). Ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηελ
Θάζν φπνπ ππάξρεη έιιεηςε πδαηηθψλ πφξσλ.
 Αμηνπνίεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ Δδαθνινγηθνύ Υάξηε Α.Μ.Θ. θαη
δηαδηθηπαθή κεηαηξνπή ηνπ. Ο ράξηεο απηφο απνηειεη ηε κεγαιχηεξε άπιε,
νινθιεξσκέλε θαη θηινπεξηβαιινληηθή παξέκβαζε ζην γεσξγηθφ ηνκέα ηεο
πεξηνρήο. Ο ράξηεο είλαη πιένλ ζε ρξήζε ηφζν απφ Γεσηερληθνχο Δπηζηήκνλεο φζν
θαη απφ άιινπο θιάδνπο (πνιηηηθνχο κεραληθνχο θ.ι.π.) πξνζθέξνληαο δσξεάλ

ζπκβνπιέο ιίπαλζεο ζηνπο αγξφηεο καο. Έλα ηέηνην έξγν ήδε ζπκβάιεη δξαζηηθά
ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε θαη ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ ιηπαζκάησλ θαη ηνπ
αξδεπηηθνχ λεξνχ, επηθέξνληαο ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο γηα
ηνπο αγξφηεο κε ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
 Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία δηθηύνπ ζεκείσλ ζπγθέληξσζεο
θαη απνθνκηδήο θελώλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο γεσξγηθώλ θαξκάθσλ θαη
ιηπαζκάησλ, θαηφπηλ ζα αθνινπζεί ζπγθέληξσζε θαη θαηάιιειε δηαρείξηζε απηψλ.
ην Γήκν Βηζαιηίαο θαη αιινχ πξηλ ιίγα ρξφληα είρε εθαξκνζηεί έλα αλάινγν
πξφγξακκα. ηα ζεκεία πδξνιεςίαο ησλ ςεθαζηηθψλ κεραλεκάησλ δελ ππάξρνπλ
ηα θαηάιιεια δνρεία απνξξηκκάησλ, ελψ ηα ζεκεία απηά ζπλήζσο βξίζθνληαη
θνληά ζε ρψξνπο επηθαλεηαθψλ λεξψλ. Με ηε ζσζηή δηαρείξηζε απηψλ
πεηπραίλνπκε βειηίσζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
 Καηάξηηζε

πξνγξακκάησλ

θαηαπνιέκεζεο

ερζξώλ

θαη

εθαξκνγήο
αζζελεηώλ.

κέηξσλ
Ηδηαίηεξα

νινθιεξσκέλεο

επεηδή

είκαζηε

κηα

παξακεζφξηα πεξηνρή θαη είκαζηε εθηεζεηκέλνη ζηελ εηζβνιή λέσλ παζνγφλσλ
(βιέπε diabrotica ζην Ν.Γξάκαο φπνπ έγηλε κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα, ην ρπηξίδην
ζηελ Παηάηα Νεπξνθνπίνπ θ.α.) απφ ηηο γεηηνληθέο ρψξεο. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπο ζα
κεηψζεη ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ αγξνηψλ καο θαη ελδερφκελεο δεκηέο.
 Ζ πεξηνρή καο δηαζέηεη πινύζην γελεηηθό πιηθό θπηώλ θαη δώσλ, απηνρζφλσλ
πνηθηιηψλ θαη θπιψλ πνπ είλαη άξηζηα πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο.
πλεπψο είλαη απαξαίηεηε κε θάπνην πξφγξακκα ε θαηαγξαθή θαη ε
θαηνρύξσζε ηνπο (ηδηαίηεξα ζηα αξσκαηηθά θπηά) ψζηε λα δηαζθαιίζνπκε ηελ
δηαηήξεζε ηνπο θαη λα πξνρσξήζνπκε κεηέπεηηα ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ
θπζηθψλ γελεηηθψλ πφξσλ ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Υαξαθηεξηζηηθά
είλαη ηα παξαδείγκαηα θινπήο απηνρζφλσλ εηδψλ αξσκαηηθψλ θπηψλ απφ
αιινδαπνχο, ψζηε λα ηα αλαπαξάγνπλ θαη λα ηα εκπνξεπζνχλ ζην εμσηεξηθφ.
Όπσο επίζεο θαη νη πεξηπηψζεηο θαιιηεξγεηψλ φπσο ε Κξαληά ε Καζηαληά, ε
Σξνχθα, ληφπηεο πνηθηιίεο θαη ληφπηεο θπιέο δψσλ (π.ρ. άινγα ζην Μελνίθην φξνο)
θ.α.
 Αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηώλ. Απηή ζα επηηεπρζεί θαιχηεξα κε ηε δεκηνπξγία
πεηξακαηηθψλ – επηδεηθηηθψλ αγξψλ κε λέεο θαιιηέξγεηεο θαη εθηξνθέο κέζσ
πξνγξακκάησλ γηα ηνπο αγξφηεο καο, ψζηε λα ηηο δνθηκάζνπλ θαη λα ηηο γλσξίζνπλ
θαιχηεξα γηα λα πξνρσξήζνπκε κε αζθαιέζηεξν ηξφπν ζηελ πνζνχκελε αλαδηάξζξσζε. Ζ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο ΚΑΠ θαη ε απνζχλδεζε ηεο ελίζρπζεο απφ
ηελ παξαγσγή παξέιπζε θαη απνδηνξγάλσζε ηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο αγξνηηθήο
καο νηθνλνκίαο (π.ρ. θαπλνθαιιηέξγεηα, ηνκαηνθαιιηέξγεηα, δαραξφηεπηια θ.ι.π.).
Γηα απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο

ζηελ απνηειεζκαηηθή αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ κέζα απφ ηελ λέα ΚΑΠ,
ζηελ θαηεχζπλζε ελίζρπζεο θαη ησλ γεσξγηθψλ βηνκεραληψλ ηεο πεξηνρήο (π.ρ.
Εαραξφηεπηια, Βηνκεραληθή ηνκάηα θ.α.).
 Αμηνπνίεζε ηεο Γεσζεξκίαο όπνπ ππάξρεη απηή ε δπλαηόηεηα. Σν ΤΠΑΑΣ ζα
πξέπεη λα βνεζήζεη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αμηνπνίεζεο ηεο αβαζνχο γεσζεξκίαο
πνπ είλαη επθνιφηεξε γηα ηνπο αγξφηεο καο. Ζ αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκίαο φπνπ
ππάξρεη ζα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, ζηελ
πξνζέιθπζε επελδχζεσλ (ζεξκνθήπηα θ.α.) θαη ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο
παξαγσγήο. Γηα ην ζέκα απηφ έρνπκε ζρεηηθφ αλαιπηηθφ ππφκλεκα.
 Γηα ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκίαο πξνηείλνπκε ζην λέν ΔΠΑ λα
ππάξρνπλ

πξνγξάκκαηα

επηρνξήγεζεο

θαη

επηδόηεζεο

γεσζεξκηθώλ

εθαξκνγώλ απνθιεηζηηθά γηα ηέηνηα ρξήζε. Απηή ε πξφηαζε καο πεγάδεη απφ
ην γεγνλφο φηη ε γεσζεξκία είλαη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Β. Διιάδαο γηα ηελ
αλάπηπμε πιεζψξαο δξάζεσλ κε θπξηφηεξεο απφ απηέο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα.
 Θα πξέπεη λα αλαιεθζνύλ δξάζεηο αύμεζεο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ
γεσξγηθώλ πξντόλησλ ηεο πεξηνρήο καο. Με δξάζεηο πξνψζεζεο (εθζέζεηο,
ηζηνζειίδεο, γηνξηέο θ.α.), δηαθήκηζεο, κε πηζηνπνηήζεηο πξντφλησλ (πξντφληα
βηνινγηθά, νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θ.ι.π.) κε ζήκαλζε ηνπο, κεηαπνίεζε θαη
ηππνπνίεζε ηνπο, κε θαζηέξσζε ηνπο σο ΠΟΠ, ΠΓΔ (π.ρ. σο πξντφληα ηεο
Οξνζεηξάο Ρνδφπεο ή ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Α.Μ.Θ. θ.α.). Ζ ηππνπνίεζε θαη ε
κεηαπνίεζε κπνξεί λα γίλεη ηφζν ζε ηνπηθή θαη νηθηαθή θιίκαθα φζν θαη ζε
ζπλεηαηξηζηηθή ή επηρεηξεκαηηθή θιίκαθα (ηπξνθνκεία, βηνηερλίεο, αιεπξφκπινη θ.α.).
Μφλν έηζη ηα πξντφληα απηά ζα απνθηήζνπλ ηαπηφηεηα θαη φλνκα θαη ζα
πξνσζεζνχλ θαιχηεξα ζηηο αγνξέο. Σέηνηα πξντφληα κπνξεί λα είλαη ην ειαηφιαδν,
ηα αξσκαηηθά θπηά, ην ηζίπνπξν, ην θνλζεξβνπνηεκέλν ζπαξάγγη θ.α.. Οη ζηφρνη
απηνί κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ θαιχηεξα κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ πξνψζεζε απφ ην
ΤΠΑΑΣ ηνπ θαιαζηνχ ησλ πξντφλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ έρεη κεγάιε θαη κνλαδηθή
πνηθηιία πξντφλησλ, Παλειιαδηθά.
 Πην

ζπγθεθξηκέλα

ζήκαλζε,

ηππνπνίεζε

θαη

ζθεπαζία

θεκηζκέλσλ

γεσξγηθώλ πξντόλησλ ηεο πεξηνρήο καο ηα νπνία σο ηώξα δηαθηλνύληαη
ρύκα. Όπσο γηα παξάδεηγκα ην Σζίπνπξν απφ ηελ επαξρία Παγγαίνπ, ηα θαζφιηα
Υξπζνχπνιεο θ.α.. Μφλν 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. Σν ΤΠΑΑΣ ζα πξέπεη λα θηλεζεί πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε.

 ε ζρέζε κε ην παξαπάλσ κέζσ ηνπ λένπ ΔΠΑ θαη ηνπ ΠΑΑ ζα πξέπεη λα
απμεζνύλ νη επελδύζεηο κεηαπνίεζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ (θπηηθήο θαη
δσηθήο παξαγσγήο). Δπελδχζεηο απαξαίηεηεο πνπ ζα πξνζδψζνπλ πξνζηηζέκελε
αμία ζηα αγξνηηθά πξντφληα θαη ε νπνία ζα παξακείλεη ζηνλ ηφπν καο θαη φρη λα
θεχγεη ζηα αζηηθά θέληξα φπνπ ππάξρνπλ αλάινγεο κεγάιεο κνλάδεο. Σέηνηεο
κπνξεί

λα

είλαη

πξφηππα

ηπξνθνκεία

(π.ρ.

απφ

νκάδεο

θηελνηξφθσλ),

ζπζθεπαζηήξηα (απφ νκάδεο παξαγσγψλ), ζθαγεία, αιεπξφκπινη, βηνηερλίεο
γάιαθηνο θ.α., φια πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ
θαη ηεο δσηθήο παξαγσγήο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε πξψηε χιε γηα απηέο ηηο
κνλάδεο.
 Απαηηείηαη λα δνζεί έκθαζε ζην «θεθάιαην» έκςπρν πιηθό πνπ είλαη νη
γεσξγνί ηεο πεξηνρήο καο, κε ηελ εθπαίδεπζε, ελεκέξσζε αιιά θαη θάιπςε ησλ
αλαγθψλ απηνχ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Αλαγθψλ πνπ ελψ δελ ζρεηίδνληαη
άκεζα κε ηελ γεσξγία αιιά είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ δηακνλή ηνπ πιεζπζκνχ
απηνχ ζηνπο αγξνηηθνχο νηθηζκνχο (πνιηηηθέο ππνδνρήο ζηελ ππαηζξν, ζε ηνκείο
εθπαίδεπζεο, πγείαο, θ.ιπ.).
 Δλεκεξσηηθέο εθδειώζεηο πξέπεη λα γίλνπλ θαη γηα ηνπο θηελνηξόθνπο καο.
Ηδηαηηέξσο ζήκεξα πνπ πνιιέο απφ ηηο δσνλφζνπο απεηινχλ άκεζα θαη ηελ
αλζξψπηλε πγεία θαη ην δσηθφ ηνπο θεθαιαίνπ. Σν ΤΠΑΑΣ ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη
γηα ηελ παξνρή απνδεκηψζεσλ ζηνπο θηελνηξφθνπο πνπ ράλνπλ ην δσηθφ ηνπο
θεθάιαην απφ ηηο δσνλφζνπο θαη βξίζθνληαη ζε νηθνλνκηθφ αδηέμνδν.
 Έξγα Αγξνηηθνύ εμειεθηξηζκνύ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ βειηίσζε ηεο
βησζηκφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Ηδηαίηεξα κάιηζηα
γηα ηνπο θηελνηξφθνπο καο, φπνπ δελ λνείηαη πιένλ ζχγρξνλε θηελνηξνθία ρσξίο
ειεθηξηθφ ξεχκα (ακειθηήξηα, παγνιεθάλεο, ςπγεία, ηαηλία δηαηξνθήο, ζθπξφκπιν
θ.α.). Σν πξφβιεκα είλαη εληνλφηεξν ζε απνκαθξπζκέλεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο
φπνπ κφλε ιχζε θαληάδεη ε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηαηθψλ δηαηάμεσλ κε ηελ βνήζεηα
πξνγξακκάησλ.
 Σν θξάγκα ηεο πκβνιήο κε ηα 3 ζπξνθξάγκαηα ηνπ, ξπζκίδεη ηελ ξνή ησλ λεξψλ
ηνπ Αγγίηε πνηακνχ θαη ηεο απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ ησλ Σελαγψλ Φηιίππσλ.
Απηφ ην θξάγκα θιείλεη απφ αξρέο Μάηνπ θαη ζηγά ζηγά αλεβάδεη ηελ ζηάζκε αλάληε
ηνπ θαη έηζη αλεβαίλεη ε ππφγεηα ζηάζκε ζηε ηάθξν Φηιίππσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε
ππφγεηα ζηάζκε ζηα Σελάγε Φηιίππσλ. Απηφ είλαη απαξαίηεην γηα λα κπνξέζεη λα
αξδεπηεί ππφγεηα ε πεδηάδα ησλ Σελαγψλ θαη νη θαιιηέξγεηεο αξαβφζηηνπ πνπ έρεη
επί ην πιείζηνλ. Θα πξέπεη ινηπφλ λα ππάξρεη έλαο κφληκνο ππάιιεινο απφ ηελ
πεξηνρή πνπ ζα εθπαηδεπηεί θαη ζα ρεηξίδεηαη ηελ ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ θξάγκαηνο,
κεηά απφ ηελ ζπληαμηνδφηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ. Σπρφλ αζηνρίεο ζηελ δηαρείξηζε ηνπ

ζπξνθξάγκαηνο ζα έρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ παξαγσγή ρηιηάδσλ
ζηξεκκάησλ. Να ζεκεηψζνπκε φηη πξηλ ηνλ Καιιηθξάηε ην θξάγκα δηαρεηξηδφηαλ νη
Ννκαξρίεο ελψ ζήκεξα ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο.
 Αμηνπνίεζε ηνπ γεσινγηθνύ πινύηνπ ηεο πεξηνρήο κε νξζά Πεξηβαιινληηθά,
Κνηλσληθά θαη Οηθνλνκηθά θξηηήξηα, εθφζνλ πξσηίζηνο γίλεη ε ζρεηηθή έξεπλα.
 Αλάδεημε θαη Σνπξηζηηθή αμηνπνίεζε αξραίσλ κεηαιιεπηηθώλ ρώξσλ. ε φιε
ηελ πεξηνρή καο ππάξρνπλ αξραία εμνθιεκέλα κεηαιιεία. Με ήπηεο παξεκβάζεηο
θαη κε ηελ δεκηνπξγία δξφκσλ πξνζπέιαζεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απηέο νη
πεξηνρέο γηα γεληθφ θαη εμεηδηθεπκέλεο κνξθήο ηνπξηζκφ (ζπειαηνινγηθφ θ.ι.π.).
 Απνθαηάζηαζε ησλ ιαηνκεπζέλησλ ρώξσλ καξκάξνπ. Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ
φια εθείλα ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα κελ παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ηεο
εγθαηάιεηςεο ιαηνκεπζέλησλ ρψξσλ ρσξίο λα έρνπλ απνθαηαζηαζεί.

3. ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΑ ΔΡΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΣΖ
ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΑ


Πξνγξακκαηηζκφο, ζρεδηαζκφο θαη θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ εθηξνπήο λεξνύ από

ηνλ ηακηεπηήξα ηεο Πιαηαλόβξπζεο πξνο ηελ ιεθάλε ηνπ Αγγίηε γηα ηελ
άξδεπζε ηεο πεδηάδαο Γξάκαο – Σελαγώλ Φηιίππσλ. Έρεη γίλεη πξφβιεςε ζηελ
κειέηε πνπ είρε γίλεη γηα ηελ κεηαθνξά θαη δηαλνκή λεξνχ απφ ηνλ πνηακφ Νέζην ζηηο
πεδηάδεο Ξάλζεο θαη Κνκνηελήο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ππνγείσλ πδξνθνξέσλ.
ηελ ίδηα κειέηε ππάξρεη θαη ην ζρέδην δηαρείξηζεο επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ
ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ηνπ Γέιηα Νέζηνπ, ηνπ ζπκπιέγκαηνο ιηκλψλ
Βηζησλίδαο θαη Ηζκαξίδαο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπο. ηελ κειέηε απηή
ζπγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη λα παξαρσξεζνχλ ζηελ ιεθάλε ηνπ Αγγίηε 90 εθ. θπβ.
κέηξα λεξνχ εηεζίσο απφ ηνλ Νέζην. Απηή ε πξφβιεςε ζα πεξάζεη θαη ζην
δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην ηεο ιεθάλεο ηνπ Αγγίηε. Έηζη ζα αληηκεησπηζηεί ε έιιεηςε
αξδεπηηθνχ λεξνχ ζηε ιεθάλε ηεο πεδηάδαο Γξάκαο – Σελάγε Φηιίππσλ θαηά ηα έηε
ρακειψλ βξνρνπηψζεσλ πνπ ηαιαλίδεη ηνπο αγξφηεο ηεο πεξηνρήο.


Καηαζθεπή

ηνπ

3νπ

ξπζκηζηηθνύ

θξάγκαηνο

Σεκέλνπο

πνπ

έρεη

πξνγξακκαηηζηεί λα γίλεη ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ ην νπνίν ζα ζηαζεξνπνηήζεη
αθελφο ην ζχζηεκα θαη αθεηέξνπ ζα βνεζήζεη ζηελ άξδεπζε ησλ πεδηάδσλ Ξάλζεο
θαη Κνκνηελήο



Αλαθαηαζθεπή ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ηεο πεδηάδαο ηνπ Νέζηνπ ζε θιεηζηό

δίθηπν (ζηαδηαθά). Πξφθεηηαη γηα έλα επηθαλεηαθφ δίθηπν άξδεπζεο ην νπνίν έρεη
μεπεξάζεη θαηά πνιχ ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ θαη παξνπζηάδεη απψιεηεο
πάλσ απφ 50%. Πξφθεηηαη γηα έλα θηινπεξηβαιινληηθφ έξγν θαη έηζη ζα πξέπεη λα
αληηκεησπηζηεί θαη λα πξνσζεζεί, φκσο ζα έρεη άκεζα νθέιε ζηνπο αγξφηεο ηεο
πεξηνρήο. Ζ αλαθαηαζθεπή ηνπ ζε θιεηζηφ δίθηπν ζα εμνηθνλνκήζεη κεγάιεο πνζφηεηεο
λεξνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα αξδεπηνχλ θαη άιιεο πεξηνρέο (Γξάκα, πεδηάδα
Ξάλζεο θ.ι.π.) ελψ παξάιιεια ζα βειηηψζεη θαη ηηο κεζφδνπο εθαξκνγήο ηεο
άξδεπζεο (π.ρ. άξδεπζε κε ζηαγφλεο) πνπ δελ κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ κε ην
ππάξρνλ επηθαλεηαθφ δίθηπν. Δπηπξφζζεηα γηα ηηο πεξηνρέο ηεο Ξάλζεο ζα
εμαζθαιηζηεί λεξφ γηα επαλαπιήξσζε ησλ παξαζαιάζζησλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ
πνπ ζήκεξα παξνπζηάδνπλ έληνλα θαηλφκελα πθαικχξσζεο. Σν έξγν απηφ θαζίζηαηαη
απαξαίηεην ελφςεη θαη ηεο πψιεζεο ησλ θξαγκάησλ ζε ηδηψηε θαη ηεο πξννδεπηηθήο
κείσζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ.


Σα πεξηζζφηεξα αξδεπηηθά δίθηπα (ηηαγξψλ – Μπινπνηάκνπ, Κνπδνπλίσλ &

Ννηίνπ Γξάκαο, Ρέκβεο, Νέαο 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 θαη ε κεηαηξνπή ηνπο
ζε θιεηζηά αξδεπηηθά δίθηπα, κε ηελ ηαπηφρξνλε αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ
γχξσ πεξηνρή, ζα απέδηδε ηα βέιηηζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, νηθνλνκία λεξνχ θαη
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.


Γεκηνπξγία δεκνπξαηεξίνπ αγξνηηθώλ πξντόλησλ ζηελ Καβάια κέζσ ηνπ

λένπ ΔΠΑ, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί κε πξφηππα Δπξσπατθά θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα
κπνξνχλ νη παξαγσγνί λα πσινχλ ηελ παξαγσγή ηνπο. Γηα ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ
είλαη απαξαίηεηε ε δηαζχλδεζε ηνπ κε ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν.


Έξγα απνζηξάγγηζεο ησλ Σελαγώλ Φηιίππσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πην

έληνλα παξνπζηάδνληαη πιεκκπξηθά θαηλφκελα ζηα Σελάγε Φηιιίπσλ θαη ζε
κεγαιχηεξε έθηαζε. Απνηέιεζκα ηνπο είλαη ε θαηαζηξνθή ηεο παξαγσγήο ησλ
αγξνηψλ ηεο πεξηνρήο. Γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα απηφ ζα πξέπεη λα γίλνπλ έξγα πνπ
ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ κφληκε θαη δηαξθή απνζηξάγγηζε ηεο πεξηνρήο. Τπάξρνπλ
δηαζέζηκεο εδαθνινγηθέο κειέηεο θαη κειέηεο πςνκεηξηθήο απνηχπσζεο πνπ βνεζάλε
ζηελ εχξεζε ηεο θαιχηεξεο ιχζεο ζην πξφβιεκα.


Έξγα ηερλεηνύ εκπινπηηζκνύ γηα ηελ αλύςσζε ηνπ θαηά πνιύ ρακεισκέλνπ

πδξνθόξνπ νξίδνληα εθεί φπνπ ππάξρεη έληνλν πξφβιεκα θαη ηδηαίηεξα ζηηο
παξάθηηεο πεξηνρέο φπνπ έρνπκε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηελ δηείζδπζε ηεο «αικπξήο
ζθήλαο» ζηνλ παξάθηην πδξνθφξν νξίδνληα (επξχηεξε πεξηνρή Σνχδιαο Καβάιαο θαη
ηεο πεδηάδαο Νέζηνπ, παξαιηαθή δψλε Ξάλζεο θαη Κνκνηελήο) πξνθεηκέλνπ λα

αλαραηηηζηεί ην θαηλφκελν ην νπνίν πξνθαιεί θαηαζηξνθή ησλ θαιιηεξγνχκελσλ
εθηάζεσλ. Σέηνηα έξγα (ηερλεηέο δεμακελέο εκπινπηηζκνχ) έρνπλ γίλεη πηινηηθά ζηελ
παιηά θνίηε ηνπ Κφζπλζνπ ζηελ Ξάλζε θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Σνχδιαο κε ηελ επνπηεία
ηνπ ΓΠΘ. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη αληηδηαβξσηηθά έξγα ζε απηέο ηηο
παξάθηηεο πεξηνρέο πνπ αλ δελ πξαγκαηνπνηεζνχλ ζα επηθέξνπλ αθφκα θαη ηελ
θαηαζηξνθή ησλ εθεί θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο καο. Σαπηφρξνλα
φκσο ε δηάβξσζε απεηιεί ηα πξνζηαηεπηηθά αλαρψκαηα ησλ ιηκλνζαιαζζψλ ζέηνληαο
ζε θίλδπλν έλα ζεκαληηθφ πινπηνπαξαγσγηθφ πφξν ηεο πεξηνρήο καο πνπ είλαη νη
ιηκλνζάιαζζεο (Καβάιαο, Ξάλζεο, Έβξνπ). Αλάινγα έξγα ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη
ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο Γξάκαο γηα λα ζπκβάινπκε κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ
επίιπζε ηνπ αξδεπηηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο πεξηνρήο, ιφγσ ηεο θαηαξξάθσζεο ηνπ
πδξνθφξνπ νξίδνληα απφ ηελ εληαηηθή ρξήζε ησλ γεσηξήζεσλ .


Αμηνπνίεζε ηνπ Γεσζεξκηθνύ πεδίνπ ηεο πεδηάδνο ηεο Υξπζνύπνιεο θαη ηνπ

Αθξνπφηακκνπ

πξσηίζησο

γηα

γεσξγηθέο

ρξήζεηο

(ζεξκνθήπηα,

θαιιηέξγεηεο

ζπαξαγγηψλ, αχμεζε παξαγσγήο ηρζπνθαιιηεξγείσλ- ιηκλνζαιαζζψλ θ.α.) ρσξίο λα
απνθιείνπκε

θαη

άιιεο

εθφζνλ

ηθαλνπνηνχληαη

νη

αγξνηηθέο

αλάγθεο

(ειεθηξνπαξαγσγή θ.ι.π.). Σν ΤΠΑΑΣ ζα πξέπεη λα ζπλδξάκεη ηνλ δήκν Νέζηνπ ψζηε
λα πξνρσξήζεη ην έξγν πνπ έρεη αλαιάβεη ιφγσ ζρεηηθήο αδπλακίαο πνπ παξνπζηάδεη
ζηελ πινπνίεζε ηνπ θαη ηεο κεηέπεηηα αμηνπνίεζεο ηνπ απφ ηνπο αγξφηεο ηεο
πεξηνρήο.


Καηαζθεπή ζθαγείνπ ζηελ Θάζν (ε ηνπνζεζία ζέιεη δηεξεχλεζε, αλ θαη κπνξνχλ

λα πξνηαζνχλ αξρηθά ηα Ληκελάξηα). Σν λεζί ηεο Θάζνπ έρεη αμηφινγε θηελνηξνθία ε
νπνία πιήηηεηαη νηθνλνκηθά (πςειφ κεηαθνξηθφ θφζηνο) απφ ηελ έιιεηςε ελφο
ζθαγείνπ κε Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο.


Δπηπξφζζεηα ιφγσ θαη ηεο κείσζεο ηνπ αιηεπηηθνχ πινχηνπ ησλ ηρζπναπνζεκάησλ

ζην Γέιηα ηνπ Νέζηνπ πνπ νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο ηνπ
Θεζαπξνχ (ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ θεξηψλ πιηθψλ θαη ηεο νμπγφλσζεο ηνπ λεξνχ),
φπσο έρεη ήδε παξαηεξεζεί απφ ην ΗΝΑΛΔ Καβάιαο ζα πξέπεη λα γίλεη
εγθαηάζηαζε ηερλεηώλ πθάισλ (ην ΗΝΑΛΔ αζρνιείηαη κε ην ζέκα) γηα ηελ αύμεζε
ησλ ηρζπναπνζεκάησλ, ηφζν αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηνπ Γέιηα ηνπ Νέζηνπ. ρεηηθά
πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ είραλ πνιχ θαιφ απνηέιεζκα.


Καηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο Διεπζεξώλ γηα ηελ άξδεπζε ησλ δπλακηθψλ

θαιιηεξγεηψλ ηεο πεξηνρήο (ακπέιηα, ειηέο, αθηηλίδηα θ.ι.π.).


Οινθιήξσζε ηνπ θξάγκαηνο Μαξκαξά θαη ηνπ δηθηύνπ άξδεπζεο πνπ ην

ζπλνδεύεη ψζηε λα αμηνπνηεζεί πιήξσο έλα ηφζν ζεκαληηθφ έξγν.


ηελ Π.Δ. Γξάκαο έρνπλ θεξπρζεί ήδε ζε αλαδαζκφ ηα Αγξνθηήκαηα Γνμάηνπ,

Μαπξνιεχθεο, Μηθξνθάκπνπ, Καιιηζέαο θαη παξ’ φια απηά δελ έρεη αξρίζεη θακηά

εξγαζία γηαηί δελ έρεη γίλεη πξνθήξπμε γηα έληαμε ηνπ αλαδαζκνχ ζε θάπνην
πξφγξακκα. Οη ζπλέπεηεο απφ ηελ θήξπμε ελφο αγξνθηήκαηνο ζε αλαδαζκφ, είλαη λα
ππάξρνπλ πνιιέο δεζκεχζεηο εθ κέξνπο ησλ ηδηνθηεηψλ σο πξνο ηελ έγγεην
δηάξζξσζε. Πξέπεη ινηπόλ λα πξνρσξήζνπλ νη εληάμεηο ησλ παξαπάλσ
αλαδαζκώλ κε ηα παξάιιεια έξγα αλαδαζκνύ θαη λα θεξπρζνχλ ηα λέα
αγξνθηήκαηα.


ηελ Γξάκα πέξαλ ησλ αλσηέξσ γηα παξάδεηγκα αλαγθαία είλαη ε πινπνίεζε ηνπ

θξάγκαηνο Καξβνπλνξέκαηνο-Κάησ Βξνληνχο θαη ε ίδξπζε Γεσξγηθήο ρνιήο ζηελ
Γξάκα.


Να αληηκεησπηζηνύλ κε θαηάιιεια έξγα νη πιεκκπξηθέο θαηαζηάζεηο πνπ

πθίζηαηαη ην ιεθαλνπέδην ηνπ Νεπξνθνπίνπ ζηελ πεξηνρή ησλ θαηαβνζξώλ
(Ορπξνύ) κε ηελ θαηαζθεπή θαηάιιεισλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ. Απηά ζα
ζπγθξαηνχλ ην λεξφ ηεο βξνρήο ζε ιεθάλεο θαηάθιηζεο 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 απηψλ ησλ θξαγκάησλ ζα εληζρχζεη ηελ άξδεπζε ησλ πεξηνρψλ
ηνπ ιεθαλνπεδίνπ.


Γεκηνπξγία από ηηο θαηά ηόπνπο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο ελόο πιινγηθνύ

Λαραλόθεπνπ ζηηο έδξεο ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάινγν δήκν ζε έθηαζε εληφο
ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Απηή ε έθηαζε ζα δηακνξθσζεί κε ηηο θαηάιιειεο
ππνδνκέο θαη ζα ρσξηζηεί ζε κηθξά αγξνηεκάρηα πνπ ζα παξαρσξεζνχλ αλά έηνο ζε
εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο (ζπληαμηνχρνπο, αλέξγνπο, πνιχηεθλνπο θ.α.) φπνπ ζα
κπνξνχλ λα θαιιηεξγνχλ ηα ιαραληθά ηνπο ππφ ηελ επίβιεςε Γεσπφλνπ, σθεινχκελνη
εκκέζσο νηθνλνκηθά.


Καηαζθεπή θάζεησλ αμόλσλ ηεο Δγλαηίαο νδνύ παξάιιεια κε ηελ νινθιήξσζε

ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ. Σέηνηα έξγα βνεζάλε ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο κεηαθνξέο θαη
εμαγσγέο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ καο.


ύζηαζε εκπνξεπκαηηθνύ ζηαζκνύ γηα ηα εππαζή αγξνηηθά πξντόληα ζηνλ

Αεξνιηκέλα «Μέγαο Αιέμαλδξνο ηεο Υξπζνχπνιεο.


Πξνώζεζε ππνζηεξηθηηθώλ δξάζεσλ θαη θαηαζθεπή ππνδνκώλ γηα ηελ

πξνώζεζε πξνγξακκάησλ αγξνηνηνπξηζκνύ ζε όιε ηελ πεξηνρή. Σέηνηα ζα
κπνξεί λα είλαη ηα έξγα αλάπιαζεο, έξγα αλαςπρήο, δηεπθφιπλζεο επηζθεςηκφηεηαο
πεξηνρψλ θπζηθνχ θάινπο (κνλνπάηηα, νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο), έξγα νδνπνηίαο,
δξάζεηο πξνψζεζεο, θέληξα ελεκέξσζεο επηζθεπηψλ θ.ι.π.



Αλάπιαζε παξαιηαθήο δώλεο ακκόγισζζαο Κεξακσηήο, ψζηε λα είλαη

επηζθέςηκε θαη λα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ηνπξηζηηθά.


Δθπφλεζε θαη πινπνίεζε κειέηεο γηα ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθώλ

θαιιηεξγεηώλ ζην ιεθαλνπέδην ηνπ Κ. Νεπξνθνπίνπ. θνπφο απηήο ηεο κειέηεο ζα
είλαη ε κεξηθή απεμάξηεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ηεο πεξηνρήο απφ ηελ θαιιηέξγεηα
ηεο παηάηαο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηη δηάθνξεο απαηηνχκελεο δξάζεηο (πεηξακαηηθέο λέεο
θαιιηέξγεηεο, ελίζρπζε λέσλ νκάδσλ παξαγσγψλ θ.α.),. Έηζη ζα πάςεη ην θαηλφκελν
ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο φιεο ηεο πεξηνρήο ζε ρξνληέο φπνπ ε ηηκή ηνπ πξντφληνο
είλαη πνιχ ρακειή. ήκεξα κάιηζηα ε αλάγθε απηή είλαη κεγαιχηεξε κεηά ηελ εκθάληζε
παζνγφλσλ ζε νξηζκέλεο εθηάζεηο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ πνπ θαζηζηνχλ απαγνξεπηηθή ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο εθεί.


Ζ παηάηα θ. Νεπξνθνπίνπ, παξ’ φιν φηη είλαη πξντφλ Πξνζηαηεπκέλεο Γεσγξαθηθήο

Έλδεημεο (ΠΓΔ), δελ έρεη ηχρεη ηεο θαηάιιειεο δηαρείξηζεο. Γηα παξάδεηγκα ζην
Λεθαλνπέδην ηνπ Κ. Νεπξνθνπίνπ ή ζηελ Π.Δ. Γξάκαο δελ ππάξρεη κηα κνλάδα
κεηαπνίεζε ηεο παηάηαο, ε νπνία κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κφλν κε ηελ ηνπηθή
παξαγσγή. Θα πξέπεη ην ΤΠΑΑΣ λα ζπκβάιεη ζηελ δεκηνπξγία κηαο ηέηνηαο
επέλδπζεο, είηε βξίζθνληαο επελδπηή είηε εληζρχνληαο ηνπηθά επελδπηηθά ζρήκαηα
κέζσ πξνγξακκάησλ.


Δίλαη απαξαίηεην λα εθπνλεζεί από ην ΤΠΑΑΣ κηα κειέηε ζθνπηκόηεηαο γηα

ηελ αλαγθαηόηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ γεσξγηθώλ βηνκεραληώλ ζηελ Αλ.
Μαθεδνλία 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. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηελ πεξηνρή θαη εηδηθφηεξα κεηά ηελ
αλακφξθσζε ηεο ΚΑΠ είρακε ηελ ζηαδηαθή απνβηνκεράληζε ηεο πεξηνρήο ηνπιάρηζηνλ
φζνλ αθνξά ηηο γεσξγηθέο βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο. Έηζη είδακε λα θιείλνπλ θξαηαηέο
βηνκεραλίεο πνπ είραλ κνλάδεο παξαγσγήο, ή ηελ έδξα ηνπο ζηελ πεξηνρή φπσο ε
Βηνκεραλία Εάραξεο (εξγνζηάζην Ξάλζεο) ε Σνκαηνβηνκεραλία ΔΚΟ Γξάκαο, ε
ηνκαηνβηνκεραλία ΔΒΑΘ Ξάλζεο, βηνηερλίεο επεμεξγαζίαο Καπλνχ θαη πνιιέο άιιεο,
ελψ ηαπηφρξνλα βιέπνπκε ζήκεξα θαη άιιεο πιένλ θπιινξννχλ (βιέπε ΔΚΑΠ).
Πνιιέο δε απφ απηέο ήηαλ ζπλεηαηξηζηηθήο θχζεσο θαη αμηνπνηνχζαλ ηηο πξψηεο χιεο
πνπ παξάγνληαλ απφ ηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο (δαραξφηεπηια, βηνκεραληθή ηνκάηα,
θαπλά θ.α.) ηεο πεξηθέξεηαο ΑΜΘ. Οη ζπλεηαηξηζηηθέο απηέο βηνκεραλίεο δνχιεπαλ
εδψ θαη ρξφληα πξνο φθεινο ησλ παξαγσγψλ δίλνληαο ηνπο ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο γηα
ηα αγξνηηθά ηνπο πξντφληα. Με ην θιείζηκν φισλ απηψλ ησλ κνλάδσλ νη αγξφηεο ηεο
πεξηνρήο καο αλαγθάζηεθαλ λα πξνρσξήζνπλ ζε ππνρξεσηηθή αλαδηάξζξσζε ησλ

θαιιηεξγεηψλ ηνπο κε άιιεο ιηγφηεξν δπλακηθέο πνπ αθήλαλ κηθξφηεξε πξφζνδν ζηνλ
παξαγσγφ, κεηψλνληαο έηζη ην εηζφδεκα ηνπο.


ρεηηθά κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε κπνξνχκε λα πξνηείλνπκε θαη παξαδείγκαηα

ηέηνησλ επελδχζεσλ. Γηα παξάδεηγκα ζα πξέπεη λα δνζνχλ θίλεηξα κέζσ
πξνγξακκάησλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα καο γηα ηελ δεκηνπξγία κηθξψλ κνλάδσλ
αμηνπνίεζεο αξσκαηηθψλ θπηψλ (απνζηαθηήξηα, ζαπσλνπνηίεο, θ.α.). Μνλάδεο
παξαγσγήο δάραξεο απφ ην θαιιηεξγνχκελν θπηφ ηέβηα. Μνλάδεο απνμήξαλζεο θαη
ρπκνπνίεζεο λέσλ αλαπηπζζφκελσλ θαιιηεξγεηψλ (Ηππνθαέο, Γθφηδη Μπέξη, Ρνδηάο
θ.α.). Μηα φκσο επέλδπζε πνπ είλαη ηδαληθή γηα ηελ πεξηνρή καο θαη ζα πξέπεη ε
Πεξηθέξεηα καο λα πξνζειθχζεη επελδπηέο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο βηνκεραλίαο
παξαγσγήο γπαιηζηεξνύ ραξηηνύ, όπνπ ην 70% ηεο κάδαο απηνύ ηνπ ραξηηνύ
είλαη αζβεζηόιηζνο (CaCO3). ηελ πεξηνρή καο είλαη εγθαηεζηεκέλα πνιιά ιαηνκεία
πνπ παξάγνπλ πςειήο πνηφηεηαο κάξκαξν. Σα παξαπξντφληα φκσο απηήο ηεο
εμφξπμεο (κπάδα, ζηείξα, καξκαξφζθνλε) κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγή
γπαιηζηεξνχ ραξηηνχ. Σν ηειηθφ πξντφλ απηήο ηεο βηνκεραλίαο είλαη πςειήο
πξνζηηζέκελεο αμίαο ελψ ηαπηφρξνλα έρνπκε θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε αθνχ
απνζπκθνξνχκε ηα ιαηνκεία απφ ηα παξαπξντφληα εμφξπμεο. Πέξαλ απηνχ αλ
ζπλδπάζνπκε θαη ηελ ληφπηα παξαγσγή μπιείαο ησλ δαζψλ ηεο Ρνδφπεο κηα ηέηνηα
επέλδπζε ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη εμ νινθιήξνπ κε ηηο ληφπηεο πξψηεο χιεο.


Ίδξπζε Διεγρόκελεο Κπλεγεηηθήο Πεξηνρήο ζηνλ νξεηλό όγθν ηεο Γξάκαο.

Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν πνπ ζα αλαπηχμεη ηνλ θπλεγεηηθφ ηνπξηζκφ ηεο πεξηνρήο καο,
φπσο έρεη γίλεη αλάινγα θαη ζηηο έξξεο. Σαπηφρξνλα ζα πξνζειθχζεη λένπο
αλζξψπνπο απφ ηηο πεδηλέο πεξηνρέο θαη ζα βειηηψζεη ην εηζφδεκα ηνπ ηνπηθνχ
πιεζπζκνχ ελψ ζα θέξεη θαη λέεο ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο.

