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Φορζασ που εκπροςωπείτε:
ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
1) Ποιεσ είναι οι δραςτηριότητεσ που καλφπτει ο φορζασ ςασ;
Θεςμοκετθμζνοσ ςφμβουλοσ τθσ πολιτείασ ςε κζματα πρωτογενοφσ παραγωγισ, προςταςίασ
περιβάλλοντοσ κ.λπ. ςφμφωνα με τον Ν.1474/84. Λειτουργεί με τθ μορφι του Ν.Π.Δ.Δ.
εποπτευόμενου από το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Ζχει τθν κεντρικι του
υπθρεςία ςτθ Θεςςαλονίκθ και 10 Παραρτιματα ανά τθν χώρα. Σο Παράρτθμά μασ ζχει ωσ χώρο
ευκφνθσ τουσ Νομοφσ Δράμασ, Καβάλασ και ερρών και μζλθ του όλουσ τουσ επιςτιμονεσ των
ειδικοτιτων Γεωπονίασ, Δαςολογίασ, Γεωλογίασ, Κτθνιατρικισ και Ιχκυολογίασ ςτισ περιοχζσ αυτζσ.
2) Ποια ςτοιχεία ενδιαφζροντοσ ζχουν καταγραφεί ςτην περιοχή ςασ;
Από τον φορζα μασ ζχουν καταγραφεί όλεσ οι προςτατευόμενεσ περιοχζσ τθσ Ανατ. Μακεδονίασ για
περιβαλλοντικοφσ λόγουσ, ςε ειδικό ζντυπο – βιβλίο. (Αντίγραφο του ζχει δοκεί ςτον Διευκυντι τθσ
ζδρασ κ. Εμμανολοφδθ).
Τπάρχει ανοιχτή πρόςβαςη ςε αυτά; Τπάρχουν αρκετά διακζςιμα ζντυπα ςτα γραφεία του
Επιμελθτθρίου που δίνονται δωρεάν
Ποια ςτοιχεία δεν ζχουν ακόμη καταγραφεί;
*Φυςικό Περιβάλλον:
*Οικοτουριςμόσ (περιοχζσ- δυνατότητεσ δραςτηριοτήτων-επιχειρήςεισ):
* Πολιτιςμόσ:

3) Ποιο είναι το καθεςτώσ προςταςίασ που διζπει την περιοχή δραςτηριοποίηςήσ ςασ; ( Νόμοιυνθήκεσ-Οδηγίεσ)
Σα ςτοιχεία αυτά αποτελοφν περιεχόμενο του ανωτζρω εντφπου ςτο οποίο μπορείτε να
ανατρζξετε.
4) Μπορείτε να αναφζρετε ήδη επελθείςεσ καταςτροφζσ από ανθρωπογενείσ ή φυςικοφσ
παράγοντεσ
υνοπτικά αναφζρουμε:


Πλθμμυρικά φαινόμενα ςτα Σενάγθ των Φιλίππων,



Πυρκαγιζσ ςε δάςθ και αγροτικζσ εκτάςεισ,



Ευτροφιςμόσ υδάτινων ςωμάτων λόγω αγροτικών δραςτθριοτιτων,



Πλθμμφρεσ ςτον ποτ. τρυμόνα,



Τπεράντλθςθ υπόγειων υδάτων και διείςδυςθ ςτον παράκτιο υδροφόρο ορίηοντα τθσ
αλμυρισ ςφινασ,



Βαριζσ βιομθχανίεσ ςτθν περιοχι ανατολικά τθσ Καβάλασ,



Ανεξζλεγκτθ απόκεςθ άχρθςτθσ πατάτασ ςτο Λεκανοπζδιο του Νευροκοπίου,



Μείωςθ φερτών υλικών ςτο υδάτινο οικοςφςτθμα του Νζςτου λόγω των φραγμάτων,



Καφςθ καλαμιών ςε αγροτικζσ εκτάςεισ



Άνοδοσ τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ ςτθν παράκτια ηώνθ



Καταςτροφι του παραποτάμιου δάςουσ του Νζςτου «Κοτηά Ορμάν»

ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΗ
5) Ποιεσ είναι οι τυχόν απειλζσ από ανθρωπογενείσ παράγοντεσ;
Όλεσ οι παραπάνω περιπτώςεισ προζρχονται άμεςα ι ζμμεςα από τον ανκρώπινο παράγοντα,
εκτόσ από τισ ακοφςιεσ πυρκαγιζσ ςτα δάςθ και ςτισ αγροτικζσ εκτάςεισ (π.χ. από κεραυνοφσ)
6) Ποιεσ είναι οι τυχόν απειλζσ από φυςικοφσ παράγοντεσ;
Οι πρόςφατεσ πυρκαγιζσ ςτθ Θάςο που οφείλονται ςε φυςικά φαινόμενα όπωσ και ανάλογεσ
πυρκαγιζσ. Σα ζντονα καιρικά φαινόμενα (καταιγίδεσ, χαλάηι, κυελλώδεισ άνεμοι) αποτελοφν
επίςθσ απειλι
7) Τπάρχει ενημζρωςη του κοινοφ για τα παραπάνω θζματα ςτην περιοχή ευθφνησ ςασ και ςε τι
βαθμό;
Τπάρχει μικρι ενθμζρωςθ ςτουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ. Για τθν αποφυγι τθσ καφςθσ των
καλαμιών ζχουν γίνει ενθμερωτικζσ θμερίδεσ κακώσ και εκςτρατεία ενθμζρωςθσ του πλθκυςμοφ

ιδιαίτερα ςτθν περιοχι των Σεναγών Φιλίππων με θμερίδεσ, φυλλάδια, αφίςεσ, ανακοινώςεισ ςτον
τφπο, ςποτάκια ςτθν τθλεόραςθ και πολλζσ άλλεσ δράςεισ.
8) Πώσ προτείνετε ότι μπορεί να αυξηθεί η ενημζρωςη του κοινοφ για τα παραπάνω θζματα;
Με τθν παραγωγι ζντυπου ενθμερωτικοφ υλικοφ, ενθμζρωςθ ςτα ςχολεία και διοργάνωςθ
ςχετικών εκδθλώςεων. Επίςθσ κα πρζπει να υπάρξει και κινθτοποίθςθ των παραγωγικών
κοινωνικών και πολιτιςτικών φορζων τθσ περιοχισ ώςτε να ςυμμετάςχουν ςε αυτζσ τισ δράςεισ.
ΔΙΑΔΟΗ ΣΟΧΩΝ-ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΕΔΡΑ
9) Πιςτεφετε ότι το ζργο του φορζα ςασ ζχει ςχζςη με τισ δραςτηριότητεσ τησ ΕΔΡΑ ΟΤΝΕΚΟ;
ΝΑΙ, διότι τα περιςςότερα αντικείμενα τθσ ζδρασ είναι και αντικείμενα του ΓΕΩΣ.Ε.Ε. όπωσ θ
προςταςία και αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ και παράλλθλα ο αγροτουριςμόσ και
οικοτουριςμόσ. Άλλωςτε ςτον ιδρυτικό μασ νόμο προβλζπεται θ ςυνεργαςία μασ με άλλουσ φορείσ
για τθν προαγωγι του ζργου μασ.
10) Πώσ πιςτεφετε ότι μπορεί η ΕΔΡΑ να βοηθήςει ςτην επίτευξη των ςτόχων του φορζα ςασ;
Με τθ ςυνδιοργάνωςθ εκδθλώςεων, ςεμιναρίων και εκπαιδεφςεων κι από κοινοφ ςυμμετοχι ςε
ομάδεσ εργαςίεσ και επιτροπζσ κακώσ και με τθ ςυμμετοχι ςε Ευρωπαϊκά κι Εκνικά προγράμματα.
11) Πώσ μπορεί ο φορζασ ςασ να ςυμμετζχει ςτην υλοποίηςη των ςτόχων και των
δραςτηριοτήτων τησ ΕΔΡΑ;
Όπωσ αναφζραμε παραπάνω, θ δραςτθριότθτα αυτι μπορεί να είναι αμφίδρομθ (εκδθλώςεισ,
ομάδεσ εργαςίασ, επιτροπζσ, προγράμματα)
12) Ποιοι άλλοι φορείσ τησ περιοχήσ ςασ πιςτεφετε ότι θα ενδιαφερόταν να βοηθήςουν το ζργο
τησ ΕΔΡΑ
Ενδεικτικά ςασ αναφζρουμε: ο Φορζασ Διαχείριςθσ Νζςτου – Βιςτωνίδασ - Ιςμαρίδασ, ο Φορζασ
Διαχείριςθσ Λίμνθσ Κερκίνθσ, ο Φορζασ Οροςειράσ Ροδόπθσ, το ΙΝΑΛΕ
ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΙ ΔΡΑΕΙ ΣΗ ΕΔΡΑ
13) Ποια ςτοιχεία κρίνετε ότι πρζπει να διερευνηθοφν επιςτημονικά ή να προβληθοφν ακόμη
περιςςότερο ςτην περιοχή δραςτηριοποίηςήσ ςασ ςτουσ τομείσ του περιβάλλοντοσ του
πολιτιςμοφ του οικοτουριςμοφ και τησ εκπαίδευςησ);
Τδρογραφικό ςφςτθμα Λεκάνθσ Νευροκοπίου, υδάτινο ςφςτθμα Κερκίνθσ – τρυμόνα – εκβολζσ
του, περιοχι των Σεναγών Φιλίππων. το Δζλτα του Νζςτου, οι ακτζσ ανατολικά τθσ Καβάλασ λόγω
τθσ περιβαλλοντικισ πίεςθσ που υφίςτανται
14) Με ποιο τρόπο πιςτεφετε ότι οι δράςεισ τησ ΖΔΡΑ μποροφν να προςφζρουν ευκαιρίεσ ςε :
Α) Απαςχόληςη:
Απαςχόλθςθ επιςτθμόνων και γενικότερα αφξθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ λόγω τθσ αφξθςθσ του
τουριςμοφ ςτθν περιοχι λόγω των δράςεων τθσ ζδρασ.
Β) Τγεία: -

Γ) Εκπαίδευςη-Επιςτημονικό ζργο:
Θα υπάρξουν ευκαιρίεσ με τισ εργαςίεσ, τισ μελζτεσ τθσ ζδρασ, τισ εκπαιδεφςεισ και τθν
παραγωγι ζντυπου υλικοφ τθσ ζδρασ
Δ) Πολιτιςμό: Με τθν δραςτθριοποίθςθ τθσ ζδρασ και τθν προβολι του πολιτιςμοφ τθσ
περιοχισ κα υπάρξουν ευκαιρίεσ.
Ε) Κοινωνική ευημερία: Όλα τα ανωτζρω ςυμβάλουν ςτθ λεγόμενθ κοινωνικι ευθμερία.
Κυρίωσ όμωσ μζςω τθσ αφξθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ κα επιτευχκεί ο ςκοπόσ αυτό.
15) Πώσ πιςτεφετε ότι μπορεί ο Φορζασ ςασ να ςυμμετζχει ςτισ δράςεισ τησ ΖΔΡΑ; (ζρευναδιάδοςη-πρακτικζσ κ.α.)
Με τθ ςυμμετοχι ςε επιςτθμονικζσ επιτροπζσ κι ομάδεσ εργαςίασ τθσ Ζδρασ. Με τθν
ςυνδιοργάνωςθ εκδθλώςεων, εκπαιδεφςεων και δράςεων, με τθν ςυμπαραγωγι ζντυπου υλικοφ
κ.α.
16) Ποιεσ δραςτηριότητεσ του Φορζα ςασ ςυμπίπτουν ή μποροφν να ενςωματωθοφν με τισ
δράςεισ τησ ΖΔΡΑ;
Αυτό το κζμα κα διευκρινιςτεί κατόπιν ςχετικισ ςυνάντθςθσ και κα πρζπει να εξετάηεται κατά
περίπτωςθ και αφότου μασ γνωςτοποιθκεί το γενικό πλαίςιο δράςεων τθσ Ζδρασ.

