ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ

ππεερριιηηγγήήσσεειιςς µµεε ττοονν οοίίννοο οοδδηηγγόό

Κος ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ:
Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συµβούλιο της
Διεπαγγελµατικής για την πρόσκληση.
Από χθες µέχρι και σήµερα, πολλές φορές ακούστηκε και έγινε
συσχετισµός όλων αυτών των δραστηριοτήτων και των ενεργειών που
είναι απαραίτητες για την επίτευξη ενός προγράµµατος οινικού
τουρισµού. Πώς θα ήταν δυνατόν να ενταχθούν σε προγράµµατα; Αυτό θα
προσπαθήσουµε περισσότερο να διερευνήσουµε τώρα.
Αποτελεί πλέον κοινή συνείδηση ότι το κρασί είναι κατ' εξοχήν
εκείνο το προϊόν που µπορεί να λειτουργήσει σαν άξονας για την
ανάπτυξη ενός ειδικού και ταυτόχρονα πολυποίκιλου τουρισµού,
δηµιουργώντας συνθήκες ανάπτυξης για µία περιοχή.
Είναι γι' αυτό ο οινικός τουρισµός ένα δυναµικό µοντέλο για την
τοπική ανάπτυξη. Στην προσπάθεια αυτή, καλείται να συµµετάσχει όλο το
δυναµικό µίας περιοχής. Οι αµπελώνες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του
συνολικού περιβάλλοντος, διαµορφώνοντάς το στο διάβα των αιώνων. Το
αµπέλι και το κρασί είναι µέρος της πολιτιστικής κληρονοµιάς µας.
Με τα δεδοµένα αυτά, µας ενδιαφέρει οποιαδήποτε πηγή
χρηµατοδότησης από οπουδήποτε κι αν προέρχεται και προς οποιονδήποτε
αποδέκτη κι αν προορίζεται, αρκεί να εξυπηρετεί την ανάπτυξη
αµπελοοινικού τουρισµού.
Αποτελεί, όπως είναι αναµενόµενο, αυτή τη στιγµή βασική πηγή για
όλες τις ενέργειες, το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης και το ΕΣΠΑ. Ο
άξονας 3 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, µε τίτλο
'Ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της
αγροτικής οικονοµίας' αποτελεί, χωρίς να είναι το µοναδικό, την κύρια
πηγή. Τα υπόλοιπα προγράµµατα, όπως και τα περιφερειακά, ακολουθούν
την ίδια φιλοσοφία µε παρόµοια µέτρα.
Το ίδιο και η συνέχεια της πρωτοβουλίας LEADER, που αυτή τη
φορά διαφοροποιείται σε σχέση µε το πώς τη ξέραµε µέχρι τώρα. Δηλαδή
ενώ ήταν µία ανεξάρτητη λίγο-πολύ πρωτοβουλία, τώρα έχει ενταχθεί
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µέσα στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης σαν ένας τέταρτος άξονας και
οι διαφορές που έχει µε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ότι
έχει πλατύνει στην εφαρµογή της, καλύπτει όχι µόνο τις ορεινές περιοχές
που καλύπτει το Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά επεκτείνεται και στις
πεδινές περιοχές, βεβαίως είναι και οι νησιωτικές µέσα, και επεκτείνεται
µέχρι και σε κοινοτικά διαµερίσµατα 5.000 κατοίκων, ενώ το Αγροτικής
Ανάπτυξης σταµατάει στα διαµερίσµατα των 3.000 κατοίκων.
Έτσι τώρα στο πρώτο µέτρο που θα αναφερθούµε από το
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτό ισχύει λίγο-πολύ και για το
LEADER, το 3.11 µε τίτλο 'Διαφοροποίηση προς µη γεωργικές
δραστηριότητες', εντάσσονται οι ακόλουθες ενδεικτικά δράσεις:
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί. Μικρής δυναµικότητας
υποδοµών διανυκτέρευσης. Χώροι εστίασης και αναψυχής επισκέψιµων
αγροκτηµάτων, επιχειρήσεων παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
τουρισµού της υπαίθρου. Εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές
τουρισµού. Χώροι αθλοπαιδιών και γευσιγνωσίας. Μονάδες οικοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης. Επιχειρήσεις
παραγωγής ειδών διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση.
Αυτό το πακέτο δραστηριοτήτων και ενεργειών, θα το δούµε λίγοπολύ µε µικρές αλλαγές και σε άλλα µέτρα. Εδώ, σε αυτό το µέτρο που
είναι διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες, αποκλειστικά
δικαιούχοι είναι αγρότες, νοµικά ή φυσικά πρόσωπα. Μέλη αγροτικών
νοικοκυριών. Και αφορά αποκλειστικά πολύ µικρές επιχειρήσεις, που
σηµαίνει κατά την έννοια της επιτροπής επιχειρήσεις που δεν ξεπερνούν
σε προσωπικό τα 10 άτοµα και σε τζίρο ετήσιο τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.
Το επόµενο µέτρο, το 3.12, 'Στήριξη της δηµιουργίας και
ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων', έχει κάποια µέτρα που είναι
παρόµοια µε το προηγούµενο. Απευθύνεται σε µη γεωργούς και ιδιαίτερα
θα σταθώ στο τελευταίο, 'Δικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών
επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονοµίας'.
Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, στο µέτρο 3.13, είναι
αυτό που φαίνεται να βρίσκεται και πιο κοντά στα ενδιαφέροντά µας. Έχει
δύο µέρη.
Το πρώτο είναι παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα, ίδρυσηεκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, σήµανση
αξιοθέατων και µνηµείων, ορειβατικές διαδροµές σε περιοχές της
αγροτικής υπαίθρου, προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων
των περιοχών, µε δικαιούχους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης,
εταιρείες και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συλλογικούς φορείς, µε
ενίσχυση που µπορεί να φτάσει και στο 100% του επιλέξιµου συνολικού
προϋπολογισµού.
Το δεύτερο µέρος απευθύνεται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Η
ενίσχυση µπορεί να φτάσει µέχρι 60% και έχει αυτό που είπαµε νωρίτερα,
το ίδιο πλέγµα µέτρων µε το πρώτο, που απευθύνεται αποκλειστικά σε
αγρότες.
Στην ενότητα τώρα 'Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
στις αγροτικές περιοχές', το πρώτο µέτρο µε κωδικό 321 και τίτλο
'Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό',
περιλαµβάνει δράσεις µεταξύ άλλων όπως µικρά έργα πρόσβασης στις
βιολογικές εκµεταλλεύσεις, που µπορεί να είναι αµπελώνες στην
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περίπτωση τη δικιά µας, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων,
ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και
διατήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Δεν αφορά επιχειρηµατική δραστηριότητα το µέτρο αυτό, µε
ποσοστό επιχορήγησης που µπορεί να φτάσει στο 100% του φυσικού
προϋπολογισµού.
'Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών', το 322, µε προϋπολογισµό που
ανέρχεται στο 1 εκατοµµύριο ευρώ και 100% ενίσχυση, µε προϋπόθεση
ότι θα είναι ενταγµένες οι ενέργειες µέσα σε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο
ανάπτυξης ενός χωριού. Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων,
διαµόρφωση υπαίθριων χώρων, αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή
χρήση, αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία
αισθητικής και ιστορικής αξίας.
Όλο το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης ουσιαστικά είναι
συνέχεια των περιοχών ΟΠΑΑΧ. Δεν αφορούν όλες τις περιοχές. Αυτό
που είπα στην αρχή, ότι το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης αφορά τις
περιοχές ΟΠΑΑΧ, ορεινές, µειονεκτικές. Το δε LEADER, που όµως έχει
πολύ µικρότερο προϋπολογισµό, επεκτείνεται περισσότερο και πιάνει και
πεδινές περιοχές.
Τα ΟΠΑΑΧ εξαρτάται µε το τι κριτήρια κάποιες περιοχές έχουν
περιληφθεί στις ορεινές και µειονεκτικές. Δεν είναι όλες οι ορεινές µέσα,
δεν είναι όλες αυτές που είναι µέσα ορεινές.
'Διατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς' είναι το
επόµενο µέτρο, µε δράσεις όπως διατήρηση, αποκατάσταση και
αναβάθµιση περιοχών µε προτεραιότητα σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής
αξίας, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της
αγροτική υπαίθρου, όπως γεφύρια, µύλοι, πατητήρια, παρεµβάσεις σε
υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία, συλλογές,
εκθετήρια, που σχετίζονται µε τη λαογραφική, αγροτική, πολιτιστική
κληρονοµιά.
Το µέτρο δεν αφορά επιχειρηµατική δραστηριότητα, αναγνωρίζει ως
φορείς υλοποίησης ΟΤΑ και τις εταιρείες τους, όπως και συλλογικούς
φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε κόστος παρεµβάσεων που µπορεί
να ανέλθει µέχρι 300.000 € και ύψος ενίσχυσης µέχρι 100% του
επιλέξιµου κόστους.
Επίσης, το τελευταίο µέτρο αυτού του πακέτου από το Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης, µε τίτλο 'Δραστηριότητες ενηµέρωσης και
προώθησης', ενώ είχε σαν στόχο την ενηµέρωση και την προώθηση αυτού
καθ' εαυτού του µέτρου, ισχύει αυτό και για το LEADER και για το
Αγροτικής Ανάπτυξης, ωστόσο η δράση 'Απόκτηση δεξιοτήτων, εµψύχωση
και εφαρµογή' δίνει τη δυνατότητα να εκπονηθούν µελέτες, όπως
θεµατικές και εξειδικευµένες, για τις περιοχές παρέµβασης που µας
ενδιαφέρουν.
Στις δραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης των προϊόντων
αυτών καθ' εαυτών, υπάρχει η δυνατότητα της οργάνωσης επισκέψεων
στις µονάδες παραγωγής, µαθητών, σπουδαστών, οµάδων καταναλωτών
και λοιπά. Αυτό το µέτρο δυστυχώς αν και δεν εκφεύγει του Συνεδρίου,
όλο το πακέτο της προώθησης και για τα προϊόντα περιορίζεται στην
εφαρµογή του γιατί ως δικαιούχοι αποκλειστικά ορίζονται οµάδες
παραγωγών οι οποίες απαρτίζονται από φορείς που συµµετέχουν ενεργά
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σε συστήµατα ποιότητας, όπως είναι η βιολογική καλλιέργεια και το
AGRO 2.
Στα περιφερειακά προγράµµατα τώρα, υπάρχει κοινή δοµή των
θεµατικών αξόνων προτεραιότητας και αντίστοιχα ένας κοινός κορµός
παρεµβάσεων, από τις οποίες παρεµβάσεις οι παρεµβάσεις για ενθάρρυνση
της
τουριστικής
δραστηριότητας,
προστασία
και
ανάδειξη
της
πολιτιστικής και τοπικής κληρονοµιάς, βελτίωση της ποιότητας ζωής στις
αγροτικές περιοχές, ανάπτυξη πολιτιστικών υποδοµών, αστική και
αγροτική αναγέννηση, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Και είναι φυσικό αφού ενισχύονται ενέργειες όπως προώθηση
θεµατικών µορφών τουρισµού και σύνδεση του τουρισµού µε την τοπική
παραγωγή και τη σύγχρονη πολιτιστική πραγµατικότητα, ενέργειες
ενηµέρωσης και προβολής, αναβάθµιση των υποδοµών που προάγουν την
εκπαίδευση στον τοµέα του τουρισµού, διαδροµές επισκεπτών και
οικοτουριστικά δίκτυα, αποκατάσταση και ανάδειξη µνηµείων και
αρχαιολογικών χώρων, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επισκεπτών, δράσεις
και µέσα προβολής, κατασκευή και εκσυγχρονισµός µουσείων, υποδοµές
σύγχρονου πολιτισµού, ανακαίνιση και ανάπτυξη παραδοσιακών οικισµών
και προστασία, διατήρηση αγροτικής κληρονοµιάς και της αρχιτεκτονικής
της υπαίθρου.
Βέβαια
από
τη
µια
περιφέρεια
στην
άλλη
υπάρχουν
διαφοροποιήσεις σε δράσεις και µέτρα. Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί η
διατύπωση που χρησιµοποιείται στο ΠΕΠ Ιονίων νήσων, για την
περιγραφή µιας παρέµβασης στην ενότητα 'Αστική και αγροτική
ανάπτυξη'.
Σχέδια ολοκληρωµένης ανάπτυξης στον αγροτικό χώρο και γενικά
στην ενδοχώρα µε σκοπό την αντιµετώπιση ζητηµάτων σε συνεκτικές
ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων, που κυριαρχούνται από την παρουσία
µίας σηµαντικής καλλιέργειας, ελαιώνας-αµπελώνας, µέσω της ανάδειξης
περιβαλλοντικών και πολιτιστικών δυνατοτήτων, καθώς και την προώθηση
ήπιας µορφής παραγωγικών δραστηριοτήτων που συνδέονται µε αυτές.
Επίσης και παρεµβάσεις στην ενότητα 'Τουρισµός, πολιτισµός' του
ίδιου ΠΕΠ. Προώθηση σχεδίων διατήρησης προστασίας, ανάδειξης και
ήπιας αξιοποίησης κυρίως πολιτιστικής, µνηµειακής, αρχειακής και άλλης
κληρονοµιάς. Συνδυασµένη προβολή και δικτύωση, διασφάλιση συνθηκών
εύκολης πρόσβασης και επισκεψιµότητας και οργάνωση συστηµατικών
διαδροµών, µε σκοπό την αξιοποίηση της περιβαλλοντικής και
πολιτιστικής
κληρονοµιάς,
στο
πλαίσιο
της
προώθησης
του
περιβαλλοντικού και πολιτιστικού τουρισµού.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην άυλη πολιτιστική κληρονοµιά,
περιλαµβάνεται η γαστρονοµία και άλλες άυλες µορφές πολιτιστικού
αποθέµατος.
Από τα διάφορα τοµεακά προγράµµατα, ιδιαίτερα θα αναφερθούµε
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 'Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα'. Προβλέπει ολοκληρωµένες και καινοτόµες παρεµβάσεις για τον
εκσυγχρονισµό, αναδιάταξη του τουριστικού τοµέα, που αφορούν µεταξύ
άλλων σε ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων µέσω του αναπτυξιακού
νόµου, µε στόχο την επέκταση, τη διεύρυνση και την αναβάθµιση του
τουριστικού προϊόντος.
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Ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού, ειδικά προγράµµατα
ενίσχυσης επιχειρήσεων τουριστικού τοµέα που δεν εντάσσονται στον
αναπτυξιακό, ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και λοιπά. Στο ίδιο
Επιχειρησιακό περιλαµβάνονται και δράσεις όπως δηµιουργία πυρήνων
και πόλων τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο θεµατικών, πολιτιστικών,
φυσιολατρικών, οικοτουριστικών δράσεων εθνικής, διαπεριφερειακής και
περιφερειακής σηµασίας.
Προβολή ειδικών και θεµατικών µορφών τουρισµού και γενική
τουριστική
προβολή,
δηµιουργία
κέντρων
πληροφόρησης
και
αναπαράστασης γεγονότων µε τη χρήση νέων τεχνολογιών και πολυµέσων.
Με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Βέβαια δεν θεωρείται δεδοµένη η δυνατότητα συµµετοχής στο
πρόγραµµα αυτό, για πολλούς λόγους. Ένα καθαρά και µόνο οινοποιείο
ξέρουµε ότι δεν µπαίνει στο πρόγραµµα γιατί είναι µονάδα πρώτης
µεταποίησης αγροτικού προϊόντος. Μπορεί βέβαια να βρεθεί τρόπος, εάν
ξεχωρίσει τη µια δραστηριότητα από την άλλη.
Από εκεί και πέρα, ενδεχοµένως να υπάρξουν σηµαντικά
προβλήµατα, όχι µόνο σε αυτό αλλά και στα προηγούµενα που είπαµε, για
θέµατα οινικού τουρισµού, αν δεν λυθεί αυτό που κατά κόρον έχει λεχθεί
αυτές τις δύο µέρες, το θέµα της θεσµοθέτησης και τι ακριβώς θα
περιλαµβάνει, του οινικού τουρισµού. Ότι είναι πολιτιστική κληρονοµιά,
ότι έχει την περιβαλλοντική διάσταση και λοιπά.
Εκτός όµως αυτών των προγραµµάτων, που είναι το ΕΣΠΑ και το
Αγροτικής Ανάπτυξης, υπάρχει µια µεγάλη σειρά από προγράµµατα και
πρωτοβουλίες σε εφαρµογή κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
παρέχουν σηµαντικές δυνατότητες αξιοποίησης είτε για συνεργασίες, είτε
για εκπαίδευση, είτε για εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, ακόµα και για
προώθηση.
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στα Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας, στα οποία εντάσσεται πλέον και το γνωστό INTERREG. Στο
πλαίσιο αυτό έχουν εγκριθεί µια σειρά προγράµµατα, στα οποία
συµµετέχει η Ελλάδα. Μεταξύ αυτών, το Μεσογειακό Πρόγραµµα 20072013, αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονοµίας της περιοχής εφαρµογής
του, ώστε να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη και η απασχόληση για τις
µελλοντικές γενεές.
Το πρόγραµµα θα προωθήσει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην
ενίσχυση της µεσογειακής ταυτότητας και του µεσογειακού πολιτισµού,
ενόψει των προκλήσεων της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης και του
διεθνούς ανταγωνισµού.
Στην ίδια ενότητα προγραµµάτων εντάσσεται η πρωτοβουλία
'Ευρωπαϊκά Νησιά', η οποία σκοπεύει στη διερεύνηση του πλαισίου των
πολιτικών
που
θα
διευκολύνουν
την
ανάπτυξη
των
νησιών,
επικεντρώνοντας στην ιδιαιτερότητά τους.
Ο αναπτυξιακός νόµος εξάλλου κύρια καλύπτει ξενοδοχειακές
εγκαταστάσεις, µη προσφέροντας ιδιαίτερα περιθώρια αξιοποίησης για το
δικό µας αντικείµενο. Ας σηµειωθεί τέλος, ότι και ο γνωστός ΛΑΕΚ
αξιοποιείται ήδη για την απόκτηση εµπειρίας από τη δραστηριότητα που
έχουν αναπτύξει στον τοµέα άλλες χώρες.
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Η συµµετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, πέρα από την ευθύνη και
υποχρέωση να συγκεντρώσει, να κινητοποιήσει και να συντονίσει όλους
τους φορείς και τα επαγγέλµατα για να εξασφαλισθούν οι δραστηριότητες
και οι διαδικασίες για την ανάπτυξη του οινικού τουρισµού σε µια
περιοχή, διευρύνει και τις πηγές και δυνατότητες χρηµατοδότησης.
Η συχνή αναφορά στα όσα προηγήθηκαν και προηγούµενα στις
ενέργειες και στις δράσεις, στους δικαιούχους της τοπικής αυτοδιοίκησης
και των φορέων της, το σηµατοδοτεί. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο, το
πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ και η συνεργασία δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, τα
ΣΔΙΤ, ευκολύνουν τη χρηµατοδότηση υποδοµών αλλά και την υλοποίηση
δράσεων.
Σηµατοδότηση χώρων και διαδροµών, οι γιορτές κρασιού και
γαστρονοµίας, ανάδειξη της τοπικής κουζίνας, ανάπλαση χώρων,
λαογραφικά µουσεία και µουσεία αµπελοκαλλιέργειας και κρασιού,
εµφάνιση στο διεθνή χώρο, αλλά και ολοκληρωµένα προγράµµατα
ανάπτυξης µιας περιοχής µε άξονα τον οινικό τουρισµό, µπορούν να
αναπτυχθούν.
Θα µπορούσε κανείς να φανταστεί τη δηµιουργία σε µια περιοχή
µιας κοινής επιχείρησης, µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων
φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την υλοποίηση ενός τέτοιου
προγράµµατος.
Η
συµµετοχή
επίσης
σε
προγράµµατα
τύπου
INTERREG
διευκολύνεται ιδιαίτερα µε τη συµµετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης,
πολύ περισσότερο µάλιστα που δεν µπορεί το οινοποιείο να µπει σε
προγράµµατα τέτοιας µορφής.
Επίσης, δράσεις όπως η προβολή και προώθηση και όχι µόνο,
µπορούν να αναπτυχθούν σε συνεργασία και µε τα εµπορικά και
βιοτεχνικά επιµελητήρια. Μπορεί να µην έχει προβλεφθεί και σχεδιασθεί
ένα πρόγραµµα έτσι όπως θα το θέλαµε για να εξυπηρετήσει την τοπική
ανάπτυξη µε άξονα τον οινικό τουρισµό. Δεν έχουν ολοκληρωθεί όµως και
οι διαδικασίες απόλυτου σχεδιασµού στις λεπτοµέρειές του για το 4ο
ΚΠΣ.
Ίσως αυτό να δίνει την ευκαιρία, αν κατορθώσει ο κλάδος να
πείσει, ώστε να επηρεαστεί ο τελικός σχεδιασµός. Έδειξε την κατεύθυνση
µε την πρότασή του, ο Δήµαρχος του δήµου Νίκος Καζαντζάκης.
Πάντως κανείς δεν απαγορεύει στους φορείς µιας περιοχής να
συνεργαστούν και να εκπονήσουν το δικό τους ιδανικό πρόγραµµα, το
οποίο θα αποτελεί ένα παζλ από επιµέρους τµήµατα και υποπρογράµµατα,
επενδύσεις και ενέργειες, που θα είναι συµβατές η κάθε µια τους
ξεχωριστά
µε
προβλεπόµενα
χρηµατοδοτούµενα
από
ανεξάρτητα
ενδεχόµενα προγράµµατα ή και µέτρα, ξεκινώντας και σηµατοδοτώντας µε
αυτόν τον τρόπο την αναγκαία έτσι κι αλλιώς µεταξύ τους ιδανική
συνεργασία για τον σχεδιασµό, την υλοποίηση και κυρίως την επιτυχή και
αποτελεσµατική προώθηση της ανάπτυξης της περιοχής τους.
Είναι λίγο δύσκολο µε τις συνθήκες που ξέρουµε όλοι µας ότι
επικρατούν, αλλά απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η συνεργασία, η
φαντασία και η πληροφόρηση. Σας ευχαριστώ.
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