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Την Πέμπτη 19/9 πραγματοποιήθηκε στον Λαιμό
Πρεσπών η πρώτη συνάντηση της Τοπικής Ομάδας
Δράσης του προγράμματος Poliprespa με την
συμμετοχή εξωτερικών συνεργατών. 
 
Η Τοπική ομάδα δράσης είναι μια πλατφόρμα διαλόγου
και συμβουλευτικής με στόχο την αποτελεσματικότερη
υλοποίηση του Poliprespa, αλλά και την αντιμετώπιση
των προβληματισμών, που αφορούν την ανάπτυξη της
περιοχής. Τόσο οι τοπικοί φορείς όσο και συνεργάτες
και εκπρόσωποι θεσμών και ιδρυμάτων εκτός Πρέσπας
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και παρευρέθηκαν το
απόγευμα της Πέμπτης στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δήμου Πρεσπών.
 
Τον συντονισμό των εισηγήσεων και της συζήτησης
έκανε ο Δήμαρχος, Παναγιώτης Πασχαλίδης. 
 
Η διαχειρίστρια της ΕΠΠ, Μυρσίνη Μαλακού, έκανε μια
σύντομη παρουσίαση των 2 ετών υλοποίησης του
προγράμματος, με έμφαση στα όσα κατακτήθηκαν και
σε όσα τελικά προβλημάτισαν την ομάδα εργασίας.            
Η απόκτηση εμπειρίας σε όλα τα επίπεδα των
συνεργαζόμενων φορέων, είναι από τις σημαντικότερες
θετικές εκτιμήσεις, ενώ η έλλειψη ανθρώπινου
δυναμικού και η μη εξοικείωση με θεσμούς και
διαδικασίες, συγκαταλέγονται στα μειονεκτήματα της
περιοχής.
 
 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι εισηγήσεις των τριών εξωτερικών συνεργατών της ΤΟΔ από
το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή 
και το American College of Thessaloniki. Οι εισηγητές περιέγραψαν το έργο των ιδρυμάτων
τους και ειδικότερα η ΑΓΣ, πρότεινε συγκεκριμένες δράσεις (επιμόρφωση αγροτών,
καινοτόμες τεχνολογίες στην παραγωγή τοπικών προϊόντων), που θα μπορούσαν να
υλοποιηθούν στα πλαίσια του Poliprespa.
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Στην συνέχεια τοποθετήθηκαν όλοι οι εκπρόσωποι φορέων, εκφράζοντας κατά βάση την
θετική τους εκτίμηση για το πρόγραμμα, αλλά και τους βασικούς τους προβληματισμούς για
θέματα που μαστίζουν την Πρέσπα, όπως η έλλειψη νέων ανθρώπων, η δυσχέρεια στην
προώθηση του φασολιού Πρεσπών (νοθείες, μη οργανωμένο μαρκετινγκ), τα θεσμικά
εμπόδια που παραμένουν άλυτα εδώ και χρόνια (κανονισμοί για στάβλους κλπ).
 
Κατά κοινή ομολογία, η πρώτη συνάντηση γνωριμίας και εισαγωγής των ντόπιων και των
εξωτερικών συνεργατών στην λειτουργία της ΤΟΔ, έγινε σε πολύ θετικό κλίμα, με πρόθεση
συνεργασίας και δημιουργικής συζήτησης.
 
 Στην συνάντηση παρευρέθηκαν οι εταίροι του Poliprespa: Δήμος Πρεσπών, Εταιρία
Προστασίας Πρεσπών, ΑΣ Πελεκάνος, σύλλογοι γονέων και πολιτιστικοί σύλλογοι. Το παρόν
έδωσαν εκπρόσωποι λοιπών των φορέων του τόπου: του ΤΟΕΒ  Πρεσπών, των εστιατόρων,
των ξενοδόχων, των  ΚΟΙΝΣΕΠ οικοτουρισμού, των αλιέων και των κτηνοτρόφων. 
Επιπλέον παρευρέθηκαν οι συνεργάτες του προγράμματος, Εφορία Αρχαιοτήτων Φλώρινας,
ΑΣΚΤ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθώς και εκπρόσωποι φορέων όπως ο
αντιπεριφερειάρχης αγροτικής ανάπτυξης Δυτ. Μακεδονίας, κύριος Βασίλης Άμπας και ο
πρόεδρος του ΦΔΕΠΠ, κύριος Παναγιώτης Παράσχου. Οι καλεσμένοι της ΤΟΔ από εν
δυνάμει συνεργαζόμενα ιδρύματα ήταν η κυρία Βίκυ Κρυσταλλίδου, υπεύθυνη
προγραμμάτων της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, ο κύριος Διονύσης Παπαδάτος,
υπεύθυνος δράσεων του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και ο
κύριος Γιώργος Κόκκας, δ/ντης του κέντρου επιχειρηματικότητας του American College of
Thessaloniki.
 
 


