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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με τον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Ευάγγελο Αποστόλου συναντήθηκε σήμερα (11/03/2015) ο Αντιπεριφερειάρχης της
Π.Ε. Καβάλας. Στην συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε πολύ καλό αλλά και «συναδελφικό» κλίμα ο
Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας ενημέρωσε τον κ. Υπουργό για μια σειρά σημαντικών θεμάτων των
Π.Ε. Καβάλας και Θάσου και ζήτησε την συνδρομή του Υπουργείου για την αντιμετώπισή τους
μεταξύ των οποίων:
1. Η διαδικασία εκπόνησης της αρδευτικής μελέτης του Φράγματος Μαρμαρά με
χρηματοδότηση του Υπουργείου ώστε στη συνέχεια να μπορεί να ενταχθεί σε
σχετικό πρόγραμμα η κατασκευή του.
2. Τα θέματα που αφορούν αποζημιώσεις στα πλαίσια του ΕΛΓΑ. Αναλυτικότερα,
ενημερώθηκε ο κ. Υπουργός για την πορεία των εκτιμήσεων στα σταφύλια της
προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου, για την επείγουσα αναγκαιότητα για την
αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών της Θάσου των οποίων οι ελιές επλήγησαν από
ανεμοθύελλα, το ζήτημα της αποζημίωσης συγκεκριμένων ακτινιδιοπαραγωγών
στην επαρχία Νέστου αλλά και τον υπαρκτό κίνδυνο πρόκλησης ζημιών
(οικονομικών και φυσικών) σε σπαράγγια από τις πρόσφατες πλημμύρες. Επίσης,
τέθηκε το ζήτημα της επέκτασης της εναέριας αντιχαλαζικής προστασίας στο Ν.
Καβάλας.
3. Τέθηκαν τα ζητήματα που αφορούν τα Τενάγη Φιλίππων και την πρωτοβουλία της
Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης. Συζητήθηκε το ενδεχόμενο συμπληρωματικής χρηματοδότησης από το
αρμόδιο Υπουργείο.
4. Τέθηκε το ζήτημα ανάληψης της λειτουργίας της Ιχθυόσκαλας Καβάλας από την
Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης.
5. Τέθηκε το ζήτημα έλλειψης γεωτεχνικού προσωπικού και ιδιαίτερα κτηνιάτρων αλλά
και τα ζητήματα που αφορούν την οζώδη δερματίτιδα και τους σχετικούς
εμβολιασμούς.
6. Τα ζητήματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εφαρμογή της ΚΑΠ όπως τα
ζητήματα της εξαίρεσης των εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων από την υποχρέωση
εξασφάλισης συγκεκριμένου αριθμού καλλιεργειών σε κάθε καλλιεργητική χρονιά
εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν εκεί, τα θέματα των βοσκοτόπων και τα
θέματα παλαιότερων οφειλών προς δικαιούχους κ.α..
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Ο Υπουργός δεσμεύτηκε να μελετήσει τα θέματα και να δώσει σε άμεσο χρόνο τις
σχετικές απαντήσεις.
Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας δήλωσε ότι «Είχαμε μια καλή συζήτηση με τον
Υπουργό κ. Αποστόλου. Μετά από αυτή την συνάντηση παραμένω αισιόδοξος, προσβλέποντας
στην θετική ανταπόκριση σε μια σειρά ζητημάτων που συζητήσαμε».
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