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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
1ης Ημερίδας ενημέρωσης - διαβούλευσης του έργου: 

«Εκπόνηση Θεματικών Σχέδιων Διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε δυο (2) διακριτές ομάδες 
προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 

 

Η ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας και της 
κτηνοτροφίας σε δυο (2) διακριτές ομάδες προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης» και σε εφαρμογή του Σχεδίου Συμμετοχής Ενδιαφερόμενων Μερών, διοργάνωσε ημερίδα ενημέρωσης – 
διαβούλευσης, την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Α.Μ.Θ. «Γεώργιος Παυλίδης», στην Κομοτηνή.  

Η ημερίδα αφορούσε τις δυο (2) διακριτές ομάδες προστατευόμενων περιοχών που αποτελούν αντικείμενο του 
έργου, συγκεκριμένα: 

• Τμήμα Α’: προστατευόμενες περιοχές των Περιφ. Ενότητας Έβρου και Ροδόπης (τμήμα),  

• Τμήμα Β’: προστατευόμενες περιοχές των Περιφ. Ενοτήτων Ροδόπης (τμήμα), Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας. 

Σκοπός ήταν η ενημέρωση των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων επί του αντικειμένου του έργου, που 
πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους της ομάδας έργου κ. Βαγγέλη Παππά και κα Εύη Αλεξανδροπούλου. 

Το έργο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα και αποτελεί μία πιλοτική προσέγγιση σύνδεσης της αγροτικής 
δραστηριότητας (γεωργία και κτηνοτροφία) με τη βιοποικιλότητα.  

Με την ενεργό συμμετοχή του αρμόδιου Αντιπεριφεριάρχη για θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. 
Βασίλη Δελησταμάτη, υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, εκπροσώπων 
των Μονάδων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών του ΟΦΥΠΕΚΑ και λοιπών παραγωγικών φορέων και 
συλλογικών οργάνων, πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική συζήτηση με στοχευμένες τοποθετήσεις και προτάσεις 
διαχείρισης, για ζητήματα που αφορούν στη γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα των υπό μελέτη περιοχών. 
Οι συμμετέχοντες στάθηκαν αρωγοί στο συγκεκριμένο εγχείρημα. 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το έργο είναι διαθέσιμες σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην ιστοσελίδα της 
ΟικοΜ ΕΠΕ.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Αλεξανδροπούλου Εύη, τηλ. 
2106107403, ηλεκτρονική διεύθυνση: evialex@oikom.gr, και κ. Μπόγλη Αργύρη, τηλ. 2106107403, ηλεκτρονική 
διεύθυνση: ampoglis@oikom.gr, από την ανάδοχο εταιρεία ΟικοΜ ΕΠΕ.  
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