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Αξιότιμε κε Πρόεδρε,
Είναι ιδιαίτερη τιμή για το Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας να παρευρίσκεστε σήμερα
εδώ. Ο Δήμος μας και ευρύτερα η περιοχή του Νομού Ημαθίας είναι μια περιοχή με ιδιαίτερα
συγκριτικά πλεονεκτήματα και δυνατότητες. Μετά την βιομηχανική κρίση που υπέστη η
Νάουσα τις τελευταίες δύο δεκαετίες με το κλείσιμο όλων σχεδόν των εργοστασίων
κλωστοϋφαντουργίας και την εκτίναξη της ανεργίας σε δυσθεώρητα ύψη αγγίζοντας το 40% εδώ
και χρόνια, ο μόνος ουσιαστικά πυλώνας στήριξης της τοπικής οικονομίας είναι ο πρωτογενής
τομέας. Η Νάουσα πρωτοπόρησε στον τομέα της αμπελουργίας- οινοποιίας από τα τέλη του 19ου
αιώνα μέχρι και σήμερα από δε τη δεκαετία του 1930 και μέχρι σήμερα δεσπόζει και στον τομέα
της δενδροκομίας. Δεν είναι τυχαίο ότι η ανάπτυξη των οπορωφόρων δέντρων στην Ελλάδα
ξεκίνησε από τη Νάουσα, για αυτό άλλωστε αρχές της δεκαετίας του 1960 δημιουργήθηκε εδώ
το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων (Ι.Φ.Δ.) με στόχο την έρευνα και την ανάπτυξη της
αγροτικής παραγωγής. Σημειώνουμε επίσης ότι τόσο το κεράσι Ροδοχωρίου Νάουσας όσο και το
ροδάκινο είναι προϊόντα Π.Ο.Π. ιδιαίτερα γνωστά όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον διεθνή
χώρο. Τέλος, η οργάνωση των παραγωγών της περιοχής σε αγροτικούς συνεταιρισμούς για την
καλύτερη προώθηση των προϊόντων και την πάταξη της αισχροκέρδειας των απανταχού
εμπόρων, είναι υποδειγματική. Οι τέσσερεις αγροτικοί συνεταιρισμοί Νάουσας και Επισκοπής
Νάουσας είναι παράδειγμα λειτουργίας για όλο το συνεταιριστικό κίνημα της χώρας.
Στην σημερινή κρίσιμη συγκυρία της χώρας θεωρούμε ότι οι περιοχές που έχουν και τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα (ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες, εύφορα εδάφη, αλλά και
εμπειρία και τεχνογνωσία στο χώρο της γεωργικής παραγωγής), επιβάλλεται να στηριχτούν από
την πολιτεία με αναπτυξιακές πολιτικές.
Τα κυριότερα αιτήματα του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας αναφορικά με τον πρωτογενή
τομέα σε επίπεδο υποδομών, τα οποία μπορούν να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο νέο
Ε.ΣΠ.Α. (Σ.Ε.Σ. 2014-2020), αλλά και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) το
οποίο επιτέλους πρέπει στη χώρα μας να λειτουργήσει, είναι:
ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ- ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων απαιτεί σχεδιασμό και υλοποίηση
ολοκληρωμένων έργων υποδομής. Έχουν ήδη εκπονηθεί δύο Διερευνητικές - Προκαταρκτικές
Μελέτες φράγματος που κατέδειξαν την δυνατότητα κατασκευής στις εν λόγω περιοχές του
Δήμου Νάουσας (Γκλόμπα και Ροδοχώρι).
1.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
Περιοχή αρκετών χιλιάδων στρεμμάτων των ΤΟΕΒ Ναούσης, Ανθεμίων και
Ειρηνούπολης, αρδεύεται από χωμάτινα αυλάκια με νερά γεωτρήσεων. Η μη ικανοποιητική
άρδευση σε συνδυασμό με την σπατάλη του νερού και την υποβαθμισμένη παραγωγή,
καθιστούν αναγκαία την κατασκευή κλειστών δικτύων με αγωγούς PVC και την αντικατάσταση
των εξοπλισμών των γεωτρήσεων.
2.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ
Το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων (ΙΦΔ) που ανήκει στην Γενική Διεύθυνση Αγροτικής
Έρευνας (πρώην Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας - ΕΘΙΑΓΕ) που έχει υπαχθεί στον
Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό - Δήμητρα ο οποίος είναι νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λειτουργεί από το 1920
αρχικά ως «Φυτώριο Αμερικανικής Αμπέλου» και από το 1961 ως «Ινστιτούτο Φυλλοβόλων
Δένδρων» με έδρα τη Νάουσα.
Επειδή η ευρύτερη περιοχή του νέου Καλλικρατικού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, έχει
τεράστια ιστορία στην δενδροκομία, κρίνεται απαραίτητη η στήριξη αυτού του ερευνητικού
ιδρύματος τόσο με την περεταίρω στελέχωσή του, όσο και με την απαραίτητη υλικοτεχνική
υποδομή.
3.

4.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔενδροκομίαςΑμπελουργίας-Τεχνολογιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην παραγωγή και στο εμπόριο
νωπών οπωροκηπευτικών και Οίνου-Αγροτουρισμού, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία του προβλέπει ο
νέος νόμος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ήδη ο Δήμος μας στο νέο
σχεδιασμό του Υπουργείου έχει υποβάλλει αντίστοιχη πρόταση η οποία είχε τη θετική
γνωμοδότηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να είναι το μοναδικό αντίστοιχο
ανά Περιφέρεια όπως προέβλεπε ο σχεδιασμός.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ- ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ
Η πόλη της Νάουσας είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως «Διεθνής Πόλη Αμπέλου και
Οίνου» από το 1987. Το ξινόμαυρο κρασί της Νάουσας είναι ένα εξαιρετικό προϊόν παγκόσμια
γνωστό και εφάμιλλο ακόμη και με τα κρασιά της Γαλλίας. Στην περιοχή της Νάουσας υπάρχει
η Ζώνη Ο.Π.Α.Π. όπου καλλιεργούνται τα σταφύλια της εξαιρετικής αυτής ποικιλίας και είναι
εγκατεστημένες μεγάλες οινοποιητικές εταιρίες (Τσάνταλης, Μπουτάρης, συνεταιρισμός
VAENI, κλπ) αλλά και είκοσι (20) περίπου μικρότερα οινοποιία, αρκετά από αυτά επισκέψιμα.
Τα τελευταία χρόνια εντάθηκαν οι εξαγωγές προς το εξωτερικό, οι οποίες πρέπει να στηριχτούν
ακόμη περισσότερο από την πολιτεία. Μια δράση η οποία θα πρέπει επίσης να στηριχτεί στην
οποία μπορεί και ο Δήμος να συνδράμει είναι η επαναδραστηριοποίηση των «Δρόμων του
Κρασιού» μια πρωτοβουλία που τα τελευταία χρόνια υπολειτουργεί και η οποία μπορεί να
αναπτύξει τον Οινοτουρισμό στην ευρύτερη περιοχή. Τέλος, ένα θέμα αιχμής αποτελεί η
ρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας παραγωγής και προώθησης του επίσης
περιώνυμου «Τσίπουρου» Νάουσας.
5.

Όλα τα ανωτέρω σημαντικά θέματα προϋποθέτουν όμως, το εξαιρετικής σημασίας έργο
υποδομής που είναι η σύνδεση της περιοχής Νάουσας και Έδεσσας με την Εγνατία οδό και
συγκεκριμένα:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ- ΒΕΡΟΙΑ- ΝΑΟΥΣΑ- ΣΚΥΔΡΑΕΔΕΣΣΑ»
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Πρόκειται για τον κάθετο οδικό άξονα στην Εγνατία Οδό που θα εξυπηρετεί τις πόλεις
της Βέροιας, Νάουσας, Σκύδρας, Έδεσσας και τους άλλους οικισμούς, δίνοντας άμεση
πρόσβαση στις περιοχές αυτές οι οποίες έχουν αναπτυγμένη παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία
κηπευτικών και φρούτων με έντονη εμπορική και εξαγωγική δραστηριότητα αφού εδώ και
δεκαετίες αποτελεί διαμετακομιστικό κέντρο των οπωροκηπευτικών προϊόντων (ετήσιος μέσος
όρος οικονομικού κύκλου 100 εκ ευρώ). Είναι το σημαντικότερο αναπτυξιακό έργο της περιοχής
μας σε Περιφερειακό επίπεδο το οποίο πρέπει με κάθε τρόπο να προχωρήσει. Για το Δήμο μας
χαρακτηρίζεται ως «το έργο των έργων» διότι θα βγάλει την ευρύτερη περιοχή της Νάουσας
από την απομόνωση, αφού η πόλη δεν έχει άλλη σύνδεση με τους άξονες των εθνικών
διαμεταφορών.
ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ:
α) για το τμήμα Εγνατία- Πατρίδα έχουν ολοκληρωθεί οι αναγνωριστικές μελέτες οι οποίες
έδειξαν την βέλτιστη λύση μήκους 8,92 χλμ., με ταχύτητα μελέτης Ve=120Km/h, με την
κατασκευή ανισόπεδου κόμβου (Α/Κ) στο ύψος του χωριού Μέση και Α/Κ στο Μακροχώρι για
να εξυπηρετήσει την είσοδο στην Βέροια (εκτίμηση Π/Υ: 50.000.000€ - με ενδεικτική απόσταση
μεταφοράς υλικών 15χλμ).), και βρίσκεται στο στάδιο των εγκρίσεων,
β) το τμήμα Πατρίδα- Α/Κ Νάουσας μήκους 7,7 χλμ. για το οποίο έγινε η επαναδημοπράτησή
του από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το έργο υλοποιείται,
γ) το τμήμα Α/Κ Νάουσα- Νάουσα κατά 2 χιλιόμετρα και του παράπλευρου δικτύου, έχει
μελετητική ωριμότητα (εκτίμηση Π/Υ: 9.000.000€),
δ) το τμήμα Α/Κ Νάουσα - έως Α/Κ με Εθνική Οδό Θεσ/νίκης- Έδεσσας 20 χλμ. έχει πλήρη
μελετητική ωριμότητα (εκτίμηση Π/Υ: 100.000.000€).
Τα εκτιμώμενα κόστη αναφέρονται με τις δαπάνες απαλλοτριώσεων.
Για τα υπόλοιπα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες- παραγωγοί της
περιοχής μας και έχουν υποβληθεί στην επίσημη κυβέρνηση δια των συλλογικών τους οργάνων
και φορέων και τα οποία αναπτύσσονται στην σημερινή εκδήλωση (δυσκολίες στις εξαγωγές,
διαμόρφωση τιμών πώλησης, προώθηση- διαφήμιση των προϊόντων τους, τιμές αγοράς των
αγροτικών εφοδίων, φορολογικά ζητήματα κλπ) σας δηλώνουμε ότι συντασσόμεθα απόλυτα
μαζί τους.
Με τιμή
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