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-Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Καθεδνλίαο
Θξάθεο - Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα
& Γηεύζπλζε Αγξνηηθώλ Τπνζέζεσλ
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο – Θξάθεο
-Πεξηθεξεηάξρε Α.Κ.Θ.
-Αληηπεξηθεξεηάξρεο Γξάκαο &
Θαβάιαο
-Θεκαηηθό Αληηπεξηθεξεηάξρε
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο &
Θαηαπνιέκεζεο Θνπλνππηώλ
Θ. Παπαδόπνπιν σηήξην
Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
Κέιε ηνπ παξαξηήκαηνο

Θέμα: «Αλαγθαηόηεηα επηθαηξνπνίεζεο ηνπ ιεγόκελνπ εδαθνινγηθνύ ράξηε Α.Κ.Θ.»
Όπσο γλσξίδεηε ην έξγν κε ηίηιν «ΘΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΩΛ ΘΡΔΠΣΗΘΩΛ ΣΟΗΥΔΗΩΛ, ΣΩΛ
ΒΑΡΔΩΛ ΚΔΣΑΙΙΩΛ ΘΑΗ ΣΩΛ ΤΓΡΟΓΤΛΑΚΗΘΩΛ ΗΓΗΟΣΖΣΩΛ ΣΩΛ ΔΓΑΦΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ
ΟΡΘΟΙΟΓΗΘΖ ΥΡΖΖ ΙΗΠΑΚΑΣΩΛ ΘΑΗ ΛΔΡΟΤ ΘΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΡΟΪΟΛΣΩΛ ΑΦΑΙΔΗΑ
ΣΖΛ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ – ΘΡΑΘΖ» πνπ γηα ράξε ζπληνκίαο
νλνκάδεηαη «Δδαθνινγηθόο Υάξηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Κ.Θ.» είλαη έλα πξσηνπνξηαθό έξγν
πνπ έρεη γίλεη ζηελ Πεξηθέξεηά καο θη αθνξά άκεζα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ηελ πγεία
ησλ θαηνίθσλ ηεο Πεξηθέξεηαο. Πξόθεηηαη γηα ην κεγαιύηεξν έξγν ηεο Πεξηθέξεηαο ζηνλ
πξσηνγελή ηνκέα (αθνξά 3 εθ ζηξέκκαηα), ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε από Δπξσπατθνύο
θαη Δζληθνύο πόξνπο θαη ην νπνίν νινθιεξώζεθε θαη παξαδόζεθε ην 2010, ζπλνιηθήο
δαπάλεο 4,5 εθ. επξώ.
Σν παξάξηεκα καο ππνζηήξημε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνύ εμ αξρήο θαηά ηνλ
ζρεδηαζκό ηνπ ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηνπ ΠΔΠ Α.Κ.Θ. θαη ζηε ζπλέρεηα κεηά
ηελ πινπνίεζε θαη ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ θαηά ηε θάζε θνηλνπνίεζήο ηνπ όια ηα
επόκελα ρξόληα. Δηδηθόηεξα, δηνξγαλώζακε γηα Γεσηερληθνύο πιεζώξα εθπαηδεπηηθώλ
ζεκηλαξίσλ γηα ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ θη ελεκεξώζακε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζρεηηθά
κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα νθέιε από ηε ρξήζε ηνπ ζπλνδεπηηθνύ cd γηα ηνπο ίδηνπο,
ηνπο αγξόηεο θαη ην πεξηβάιινλ. Οη ελεκεξώζεηο απηέο αθνξνύζαλ ηόζν ηελ αξρηθή

έθδνζε ηνπ ζπλνδεπηηθνύ cd όζν θαη ηηο κεηέπεηηα βειηηώζεηο ηνπ. Έθηνηε θαη κέρξη
ζήκεξα ην παξάξηεκα καο ζπλερίδεη λα ελεκεξώλεη λένπο θαη παιηνύο ζπλαδέιθνπο
Γεσηερληθνύο γηα ην ζπλνδεπηηθό cd ηνπ έξγνπ, γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηηο
δπλαηόηεηέο ηνπ θαη ηα νθέιε γηα όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο.
Όκσο ζήκεξα, 5 ρξόληα κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ, γηλόκαζηε δέθηεο παξαπόλσλ
θαη παξαηλέζεσλ ζπλαδέιθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην ζπλνδεπηηθό cd. Απηέο αθνξνύλ
θπξίσο ηα 2 παξαθάησ πξνβιήκαηα:


Σν ινγηζκηθό πνπ ππάξρεη ζην ζπλνδεπηηθό cd ηνπ εδαθνινγηθνύ ράξηε είρε
ζρεδηαζηεί λα ιεηηνπξγεί πάλσ ζην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα windows98 (ινγηθό γηα ηελ
επνρή πνπ θαηαζθεπάζηεθε) θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε θεηκελνγξάθνπο παιαηόηεξσλ
εθδόζεσλ. Κεηά από ηελ πάξνδν όκσο ηόζσλ εηώλ ζηε ζεκεξηλή επνρή νη
πεξηζζόηεξνη ππνινγηζηέο ιεηηνπξγνύλ κε λέα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (windows7,
8, 10) θαη κε πξόζθαηεο εθδόζεηο θεηκελνγξάθσλ (π.ρ. word 2013). ην
ζπλνδεπηηθό όκσο cd ηνπ εδαθνινγηθνύ ράξηε δελ έρεη γίλεη θακία βειηίσζε ηεο
έθδνζεο ηνπ ζπλνδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ ζε ζρέζε κε ηα ζεκεξηλά ιεηηνπξγηθά
ζπζηήκαηα θαη πξνγξάκκαηα. Έηζη, νη εμειίμεηο απηέο ζηνλ ηνκέα ηνπ ινγηζκηθνύ
θαζηζηνύλ ην ζπλνδεπηηθό cd αζύκβαην κε ηα λέα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη ηνπο
θεηκελνγξάθνπο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θαηλνύξγηνπο
Ζ/Τ. Πξαθηηθά ζαο αλαθέξνπκε όηη ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο λέσλ Ζ/Τ όπνπ δελ
κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ην ινγηζκηθό ηνπ εδαθνινγηθνύ ράξηε, αιιά αθόκα θη αλ
εγθαηαζηαζεί δελ κπνξεί λα εθδνζεί κε ηε βνήζεηα ηνπ θεηκελνγξάθνπ ε «έθζεζε
αλαιπηηθώλ δεδνκέλσλ θαη ζπκβνπιεπηηθήο ιίπαλζεο» πνπ δίλεηαη ζηνλ παξαγσγό.
Απηό ην πξόβιεκα ζα επηθέξεη ζηαδηαθά ηελ νξηζηηθή εγθαηάιεηςε ηεο ρξήζεο ηνπ
εδαθνινγηθνύ ράξηε από ηνπο γεσηερληθνύο.



Έλα δεύηεξν ζεκαληηθό πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ρξήζηεο ηνπ εδαθνινγηθνύ ράξηε αθνξά ηελ παιαηόηεηα ησλ εδαθηθώλ αλαιύζεσλ θαη ησλ αλαιύζεσλ
ηνπ λεξνύ πνπ πεξηέρεη θαη νη νπνίεο είλαη από ην 2008-2009. Όπσο επίζεο θαη ηελ
παιαηόηεηα ηνπ ελζσκαησκέλνπ αξρείνπ ΟΓΔ, ην νπνίν είλαη ηεο ίδηαο επνρήο.
ύκθσλα δε κε ηελ ηζρύνπζα εδαθνινγηθή πξαθηηθή νη αλαιύζεηο πνπ είλαη παιαηόηεξεο ησλ 4 εηώλ έρνπλ κηθξή πξαθηηθή αμία γηα ηελ έθδνζε ζπκβνπιεπηηθήο
ιίπαλζεο. πλεπώο νη ζπλάδειθνη δελ κπνξνύλ λα βαζηζηνύλ πιένλ ζε απηέο ηηο
αλαιύζεηο πξνθεηκέλνπ λα εθδώζνπλ θύιιν ζπκβνπιεπηηθήο ιίπαλζεο, εάλ θαη

εθόζνλ εμ αξρήο θαηαθέξνπλ λα εληνπίζνπλ ηα αγξνηεκάρηα ησλ παξαγσγώλ,
ιόγσ ηεο παιαηόηεηαο ηνπ ελζσκαησκέλνπ αξρείνπ ΟΓΔ.
Ιόγσ ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ, πνπ καο έρνπλ θνηλνπνηήζεη νη ζπλάδειθνη θαη ρσξίο
λα ζέινπκε λα αζθήζνπκε θαλελόο είδνπο θξηηηθή, ζέινπκε λα ζαο ππνβάινπκε θαηαξρήλ
νξηζκέλεο πξνηάζεηο βειηηώζεσλ ηνπ ιεγόκελνπ εδαθνινγηθνύ ράξηε. Οη πξνηάζεηο καο,
όπσο πεξηγξάςακε θαη παξαπάλσ, αθνξνύλ ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπ
ζπλνδεπηηθνύ cd ηνπ εδαθνινγηθνύ ράξηε, ώζηε λα είλαη ζπκβαηό κε ηηο εμειίμεηο ζηνλ
ηνκέα απηό. Όπσο

επίζεο

θαη

ηελ

αλαγθαηόηεηα δηελέξγεηαο λέσλ

αλαιύζεσλ

(εδαθνινγηθώλ θαη λεξνύ) πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ή ζα ππθλώζνπλ ηηο παιηέο ζηνλ
εδαθνινγηθό ράξηε. Σέινο, απαξαίηεηε θξίλνπκε θαη ηε ζύλδεζε ηνπ εδαθνινγηθνύ ράξηε
κε έλα επηθαηξνπνηεκέλν αξρείν ηνπ ΟΓΔ.
Δλδερνκέλσο λα έρεηε εληνπίζεη θη εζείο ηα πξνβιήκαηα πνπ ζαο ζέζακε παξαπάλσ. Γη’
απηό ινηπόλ πξνηείλνπκε, ελόςεη θαη ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ (λέν ΔΠΑ θαη
Π.Α.Α.), λα ππνβιεζεί κηα λέα πξόηαζε - πξόγξακκα γεληθόηεξεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ
ππάξρνληνο εδαθνινγηθνύ ράξηε ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Κ.Θ., γηαηί είλαη θξίκα έλα ηόζν
κεγάιν έξγν γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο πεξηνρήο καο λα θαηαζηεί κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξόλνπ αρξεζηκνπνίεην θαη άρξεζην.
Θιείλνληαο λα ζαο ηνλίζνπκε όηη παξακέλνπκε πάληνηε ζηε δηάζεζε ζαο ώζηε λα ζαο
ππνβάινπκε αλαιπηηθόηεξεο πξνηάζεηο πνπ ζα αθνξνύλ ηηο πξνηεηλόκελεο βειηηώζεηο ζηνλ
εδαθνινγηθό

ράξηε

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Α.Κ.Θ.

ζηα

πξνγξάκκαηνο, εθόζνλ καο δεηεζνύλ.

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ.
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο
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