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ΘΕΜΑ: «Προτάσεις στα πλαίσια διαβούλευσης σχεδιασμού πρότασης CLLD
Mεσσηνίας»
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμό πρωτ. 109/1-4-2016 επιστολή σας

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής και της συζήτησης που έγινε την 6-4-2016
θέλουμε να σας αναφέρουμε τα παρακάτω:
Είναι γνωστό ότι το CLLD είναι ένα πρόγραμμα του Β’ πυλώνα της Κ.Α.Π.. Η
Κ.Α.Π. είναι η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την αειφορική ανάπτυξη του γεωργικού
τομέα. Επομένως οι όποιες δράσεις προταθούν στα πλαίσια του υπό εξέταση
προγράμματος θα πρέπει να στοχεύουν πρώτιστα στην ανάπτυξη του αγροτικού
χώρου, ως περιβάλλοντος στο οποίο ζει και δραστηριοποιείται ο αγροτικός μας
πληθυσμός και στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτός της Μεσσηνίας.
Η εμπειρία από τα προηγούμενα προγράμματα LEADER και ΟΠΑΑΧ έδειξε ότι οι
δράσεις που υλοποιήθηκαν σε πολλές περιπτώσεις ήταν αποσπασματικές και είχαν
μικρό αποτέλεσμα για τον αγροτικό πληθυσμό και για την ενίσχυση της αγροτικής
οικονομίας των περιοχών στόχων. Βασικός στόχος των δράσεων πρέπει να είναι η
δημιουργία συνεργειών διαφορετικών τομέων της οικονομίας με βασικό στόχο όμως

την βελτίωση των συνθηκών και του εισοδήματος του αγροτικού πληθυσμού των
περιοχών εφαρμογής ώστε αυτοί να μπορούν να παραμείνουν στις εστίες τους.
Βασική καινοτομία του νέου προγράμματος είναι η σχεδόν καθολική συμετοχή όλου
του νομού ως επιλέξιμη περιοχή εφαρμογής του μέτρου. Αυτό προφανώς έρχεται να
θεραπεύσει το μειονέκτημα της προηγούμενης περιόδου όπου πολλές περιοχές δεν
μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν το συγκεκριμένο μέτρο. Ως ΓΕΩΤ.Ε.Ε. βέβαια
θεωρούμε ότι όλες οι αγροτικές περιοχές του νομού δεν ξεκινούν από την ίδια
αφετηρία αφού έχουμε τις παραλιακές περιοχές όπου υπάρχει ήδη ισχυρά
διαμορφωμένη τουριστική ανάπτυξη και επιπλέον έχουμε αγροτικές ζώνες που
χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη ευφορία, δυναμικές καλλιέργειες και υψηλότερες
στρεμματικές αποδόσεις.
Στα παραπάνω πλαίσια θεωρούμε ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να δομηθεί έτσι ώστε
να δοθεί προτεραιότητα σε αγροτικές κατά βάση περιοχές οι οποίες είναι
περισσότερο μειονεκτικές. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε μια ζωνοποίηση των
διαφόρων περιοχών του νομού με βάση κριτήρια τα οποία θα έχουν μεγαλύτερη
βαρύτητα για τις μειονεκτικές αγροτικά περιοχές. Αυτό προκύπτει άνετα από την
εξέταση των δεικτών απόδοσης των καλλιεργειών, τις μέσες οικονομικές
στρεμματικές αποδόσεις των διαφόρων περιοχών αλλά και από τον μέσο όρο των
οικονομικών ενισχύσεων του Α’ πυλώνα της ΚΑΠ που λαμβάνει το κάθε Δημοτικό
Διαμέρισμα και προφανώς διαμορφώνουν το γεωργικό εισόδημα της περιοχής. Με
αυτό τον τρόπο μπορούν άνετα να προκύψουν οι καταρχήν μειονεκτικές αγροτικές
περιοχές του νομού. Στις περιοχές αυτές μπορεί να δοθεί ένας συντελεστής
μεγαλύτερης βαρύτητας για τις προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν. Χαρακτηριστικά
μπορεί να αναφερθούν οι περιοχές του Δήμου Οιχαλίας αλλά και οι περιοχές του
πρώην Δήμου Ανδρούσας όπου υπάρχουν συνέργειες με τον τουρισμό, με έλλειψη
ωστόσο βασικών υποδομών.
Όσον αφορά πιο εξειδικευμένες δράσεις μπορεί να αναφερθεί:
 H διασύνδεση του κλάδου της Ιονίας οδού (Καλό Νερό – Τσακώνα) με τον
αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης ώστε να τονωθεί η
επισκεψιμότητα του τελευταίου μέσω ευκολότερης πρόσβασης σε αυτόν και
ταυτόχρονα να αναπτυχθούν δραστηριότητες τουριστικής εξυπηρέτησης κατά
μήκος της οδού εξυπηρετώντας μειονεκτικές αγροτικές περιοχές των Δήμων
Μεσσήνης και Οιχαλίας
 H διασύνδεση του κλάδου της Ιονίας οδού (Καλό Νερό – Τσακώνα) με τον
χώρο θρησκευτικού τουρισμού της Αγίας Θεοδώρας. Στην περίπτωση αυτή
στόχος είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων τουριστικής εξυπηρέτησης
πλήθους επισκεπτών – προσκυνητών αφού με την ευκολότερη
προσβασιμότητα του χώρου μπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες
τουριστικής εξυπηρέτησης κατά μήκος της οδού εξυπηρετώντας μειονεκτικές
αγροτικές περιοχές του πρώην Δήμου Ανδανίας. Σημειώνεται πως σήμερα η
πρόσβαση στην περιοχή της Αγίας Θεοδώρας είναι ιδιαίτερα δύσκολη μέσω



πρώην Δήμου Ανδανίας στερώντας από την περιοχή την δημιουργία
τουριστικών συνεργειών
Η ανάπτυξη κτηνοτροφικών πάρκων δυναμικότητας μέχρι 3.000 ζώων για
την εξυπηρέτηση των αναγκών της κτηνοτροφίας σε ορεινές περιοχές του
νομού έτσι ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες ιδιαίτερα με την ανάπτυξη
του κλάδου γαλακτοπαραγωγής μειώνοντας το κόστος συλλογής για τις
εταιρείες αλλά και μειώνοντας το κόστος παραγωγής για τους τοπικούς
κτηνοτρόφους απαλλάσοντάς τους ταυτόχρονα από διαδικασίες
αδειοδοτήσεων, προστίμων κ.α.

Τέλος σας αποστέλλουμε συνημμένα συμπληρωμένο το έντυπο που αφορά στον
στρατηγικό σχεδιασμό της Μεσσηνίας στο οποίο έχουν συμπληρωθεί τα πεδία στα
οποία κατά την άποψη του Παραρτήματός μας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για την Διοικούσα Επιτροπή
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