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ΤΟ 70% ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΠΛΗΡΩΘΕΙ

Στην Ήπειρο το 70% των κτηνοτρόφων που υποβάλλουν δηλώσεις ΟΣΔΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ
έχει ήδη καταβάλλει το ποσό που τους αναλογεί ανέφερε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος
Καχριμάνης, επισημαίνοντας την ουσιαστική βοήθεια που παρείχε η Περιφέρεια στους
Δήμους, ώστε να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα που προέκυψαν από τη λεγόμενη
"τεχνική λύση".

"Για να πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι που είχαν επιλέξιμες εκτάσεις από πλευράς ΟΠΕΚΕΠΕ
και ΟΣΔΕ, είχε επιλεγεί η τεχνική λύση. Κάναμε τεράστια προσπάθεια να πείσουμε τον Αν.
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιρώνη ότι αυτό θα είναι δύσκολο στην εφαρμογή του.
Τελικά οι υπηρεσίες μας - και θέλω να τις ευχαριστήσω και δημόσια- δημιούργησαν ένα
μοναδικό πρόγραμμα το οποίο εφαρμόσαμε μόνο εμείς στην Ήπειρο. Δίνοντας τα τελευταία
έξι ψηφία από το ΑΦΜ και τα αρχικά του επωνύμου, τυπώνεται σελίδα από την οποία
φαίνεται σε ποιο Δήμο είναι δηλωμένη η επιλέξιμη έκταση της τεχνικής λύσης,
κατατίθενται τα χρήματα στην Τράπεζα και ολοκληρώνονται οι δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ήδη έχει
πληρώσει το 70% των κτηνοτρόφων της Ηπείρου και αυτό οφείλεται στην πολύ καλή
δουλειά που έκανε η Διεύθυνση Πληροφορικής της Περιφέρειας, με επικεφαλής τον κ. Ευ.
Σακκά".

Τέλος ο Περιφερειάρχης πρόσθεσε ότι δόθηκε παράταση για την υποβολή δηλώσεων,
καλώντας όμως τους κτηνοτρόφους που απομένουν να προσέλθουν το ταχύτερο δυνατό,
ώστε να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες.
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Η απόφαση του Π.Σ. για τη "φέτα"

Η ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις συμφωνίες της Ε.Ε. με τον
Καναδά και τη Ν. Αφρική για τη φέτα, έχει ήδη αποσταλεί στα αρμόδια υπουργεία,
ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης.

"Eίμαστε κάθετοι σε αυτό το θέμα. Τα συμφέροντα του τόπου μας, λένε όχι στη συμφωνία
CETA που δίνει κάτι παροδικά, μέσω του Καναδά. Με τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε
θέλουμε να κατοχυρώσουμε αυτό που είναι εθνική περιουσία και λέγεται φέτα. Παράλληλα
όμως παίρνουμε και άλλες πρωτοβουλίες ανάδειξης τοπικών προϊόντων, όπως για το τυρί
Κασκαβάλ. Είναι μια κίνηση που θα βοηθήσει την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία,
καθώς σκοπεύουμε να του δώσουμε τη γεωγραφική ονομασία "κασκαβάλ Πίνδου", όπως
είναι στην πραγματικότητα.

Το πρόβλημα των δασικών χαρτών

Τα προβλήματα με τους δασικούς χάρτες και ενώ απομένουν λίγες ημέρες για την υποβολή
αντιρρήσεων, παραμένουν πολλά. Όπως εξήγησε, "κάθε μέρα που περνάει βλέπουν τα
τεράστια προβλήματα, δίνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ εντολές να κάνουν συγκρίσεις. Θεωρώ
επιπόλαιες τις πράξεις που προήλθαν από ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με την
πραγματικότητα. Έστω και την τελευταία στιγμή, ζητάμε να πάρουν αποφάσεις που έχουν
σχέση με τα ισχύοντα στην Ευρώπη, που ορίζει τι είναι δάσος. Επίσης δεν μπορεί περιοχές
που ήταν όλα τα χρόνια αμπέλια, να τις θεωρούν δάση και να προχωρούν σε μηνύσεις.

Πρέπει το Υπουργείο Περιβάλλοντος να συνεργαστεί με το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και με μας που έχουμε άμεση επαφή με τον κόσμο και την πραγματικότητα.
Πρέπει αυτοί που έφτιαξαν αυτή την κατάσταση να δουν ότι προκαλούν τεράστιο πρόβλημα
στη χώρα και σε αυτό που λέγεται πρωτογενής τομέας.

Κόμβοι πρόσβασης στις παραλίες
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Την επικείμενη δημοπράτηση ενός ακόμη κόμβου, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, που
διευκολύνει την ασφαλή πρόσβαση των τουριστών προς πολυσύχναστη παραλία της Π.Ε.
Πρέβεζας, ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης. Πρόκειται για
τον κόμβο σύνδεσης της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με τον Βράχο.

"Τελειώσαμε - είπε- έναν κόμβο που βοηθάει στην περιοχή της Αμμουδιάς Δήμου Πάργας.
Ήδη προχωράμε για να ετοιμάσουμε τη δημοπρασία κόμβου για την παραλία του Βράχου,
βοηθώντας τα παράλια, δίνοντάς τους εύκολες προσβάσεις. Παράλληλα έχουν αναπτυχθεί
και εργολαβίες για τις αποχετεύσεις και τους βιολογικούς καθαρισμούς, που θα δώσουν
άλλη διάσταση στον τουρισμό που θα πρέπει να συνδέεται και να σέβεται τον πρωτογενή
τομέα".
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