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Θέκα: «Απφςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο καο ζρεηηθά κε ην ππφ
εθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ
Πξνγξάκκαηνο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο Οξνζεηξά Ρνδφπεο».
ρεη.: Τπ. αξηζκ. πξση. 15/13-01-2011 έγγξαθν ζαο.
Σν Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ν
ζεζκνζεηεκέλνο

Δπηζηεκνληθφο

χκβνπινο

ηεο

Πνιηηείαο

ζε

ζέκαηα

πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (άξζξν 2 ηνπ
Ν.1474/1984), κε πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπο πξψελ Ννκνχο Καβάιαο,
Γξάκαο θαη εξξψλ. Κηλνχκελν ζε απηά ηα πιαίζηα θαη επηηειψληαο ην ξφιν
ηνπ ην παξάξηεκα καο πξνρψξεζε ζηελ ζπγθξφηεζε δηεπηζηεκνληθήο
επηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο
ηνπ ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ ζρεηηθφ ζαο θαη φπσο νξίδεη ην άξζξν 2 παξ.
2γ) ηνπ Ν. 1474/1984.
Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ πξνηάζεσλ καο ζα ζέιακε λα
ζαο ζέζνπκε νξηζκέλα ζέκαηα πνπ ηα ζεσξνχκε ζεκαληηθά γηα ηελ επηηπρία
ελφο

επηρεηξεζηαθνχ

ζρεδίνπ.

Υσξίο

λα

ζεσξνχκε

φκσο

φηη

απηά

απνπζηάδνπλ νιηθψο ή κεξηθψο απφ ην ελ ιφγν ζρέδην είλαη ζεκαληηθφ λα ηα
αλαθέξνπκε. Σέηνηα ζέκαηα αθνξνχλ:
1) Σελ χπαξμε δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ θαη εθφζνλ απηέο δελ ππάξρνπλ ηελ
αλαγθαηφηεηα απηψλ λα γίλνπλ.
2) Σελ ζχληαμε ΥΟΑΠ ζε φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο.
3) Σελ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ κε ηελ δεκηνπξγία
θαηάιιεισλ κηθξψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ αμηνπνίεζεο είηε ηνπ
νξπθηνχ πινχηνπ θαη ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο είηε ηνπ
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο αιιά θαη άιισλ θιάδσλ ηεο πξσηνγελνχο

παξαγσγήο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ βειηίσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ
θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ παξακνλή ηνπο εθεί. Πάληνηε κε
θαηάιιειε ρσξνζέηεζε ησλ εθάζηνηε δξάζεσλ. Έηζη δελ ζα παξαηεξείηε
ην θαηλφκελν λα έξρνληαη κεγάιεο εηαηξίεο αμηνπνίεζεο ηνπ πινχηνπ ηεο
πεξηνρήο νη νπνίεο ζα βιάςνπλ ηελ πεξηνρή νηθνλνκηθά αθφκα θαη αλ
ηεξνχλ φιεο ηηο πεξηβαιινληηθέο πξνδηαγξαθέο δηφηη ν πινχηνο πνπ ζα
παξάγεηαη ζηελ πεξηνρή ζε κεγάιν πνζνζηφ ζα θεχγεη εθηφο απηήο.
4) Σελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θαηαζθεπαζζέλησλ έξγσλ ζην
δηελεθέο

ψζηε

λα

κελ

παξαηεξείηαη

μαλά

ην

θαηλφκελν

λα

θαηαζθεπάδνληαη έξγα απφ δηάθνξα πξνγξάκκαηα ηα νπνία κεηά ηελ ιήμε
ηνπ πξνγξάκκαηνο είηε ζα πέζνπλ ζε αρξεζία είηε δελ ζα ππάξρνπλ
ρξήκαηα λα ζπληεξεζνχλ. Πφζν κάιινλ ζε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο
θξίζεο θαη πεξηθνπψλ. Πξέπεη ινηπφλ πξνθαηαβνιηθά λα εμαζθαιηζηεί ην
ζέκα ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηέηνησλ έξγσλ εμαζθαιίδνληαο
ηνλ θνξέα πνπ ζα ηα δηαρεηξηζηεί θαη ηνπο αληίζηνηρνπο πφξνπο. πλεπψο
ζα πξέπεη εθφζνλ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα ηα έξγα λα απνδίδνπλ
θάπνηα πξφζνδν πξνθεηκέλνπ απηή λα ρξεκαηνδνηεί ηελ ζπληήξεζε ηνπο.
5) Σελ

ζνβαξή

έιιεηςε

πξνζσπηθνχ,

κέζσλ

θαη

θνλδπιίσλ

πνπ

παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε φιεο ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο
πνπ δηαρεηξίδνληαη, επηβιέπνπλ ή ππνζηεξίδνπλ ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα
ή θαη αθφκα ζπληάζζνπλ ή εθαξκφδνπλ ηηο δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο. Σν
πξφβιεκα κάιηζηα ζηελ πεξίπησζε καο είλαη εληνλφηεξν ζηηο Γαζηθέο
ππεξεζίεο πνπ ελψ αδπλαηνχλ ιφγσ απηψλ ησλ ειιείςεσλ, θαινχληαη λα
ππνζηεξίμνπλ θαη ην ελ ιφγσ πξφγξακκα. πλεπψο φιεο απηέο νη
ππεξεζίεο πξέπεη λα εληζρπζνχλ. Λχζεηο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε
κπνξνχλ λα δψζνπλ νη δήκνη ηεο πεξηνρήο πάληα ζε ζπλεξγαζία θαη κε
επίβιεςε ησλ θαηά ηφπνπο Γαζαξρείσλ, ρσξίο αιιεινεπηθάιπςε
αξκνδηνηήησλ. Όια απηά ηζρχνπλ κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο νκαιήο
ρξεκαηνδφηεζεο

ηνπο,

πξάγκα

πνπ

δελ

ζπκβαίλεη

ιφγσ

ησλ

δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ «Καιιηθξάηε».
6) Όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή θαη ηελ δηάζεζε πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο
πξέπεη πξψηα λα γίλνπλ ή λα βειηησζνχλ νη ππνδνκέο παξαγσγήο θαη
δηάζεζεο αζθαιψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε πξνδηαγξαθέο
πξντφλησλ (ζηαπιηθέο

εγθαηαζηάζεηο,

νδηθφ

δίθηπν,

εγθαηαζηάζεηο

επεμεξγαζίαο θ.ι.π.) θαη θαηφπηλ λα πξνσζήζνπκε ην κάξθεηηλγθ ησλ
πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο δίλνληαο ηνπο κηα Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία
Πξνέιεπζεο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξηνρή καο «Πξντφληα Δζληθνχ
Πάξθνπ Ρνδφπεο».
7) Σέινο ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεπηνχκε ηελ βηνκεραληθή καο πζηέξεζε
βνεζψληαο κέζσ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο.
Έηζη ζε απηφ ην πιαίζην πηζηεχνπκε φηη ν φξνο πξάζηλε αλάπηπμε είλαη
πνιηηηθφο φξνο θαη φρη επηζηεκνληθφο. Πξνυπνζέηεη επελδχζεηο εληάζεσο
θεθαιαίνπ πνπ δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηηο ηνπηθέο
θνηλσλίεο θαη επίζεο ελαληηψλνληαη ζηελ θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο. Άξα
ζα πξέπεη λα κηιάκε γηα Αεηθφξν Αλάπηπμε θαη φρη γηα πξάζηλε αλάπηπμε.
Δλ θαηαθιείδη ζεσξνχκε αλαγθαίν πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ εμεηδίθεπζε
ησλ πξνηάζεσλ καο λα παξαηεξήζνπκε φηη εμαηηίαο ηνπ πνιπζχλζεηνπ ησλ
δξάζεσλ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ ζπλέξγεηεο κε άιια έξγα ή ελέξγεηεο
πνπ

έρνπλ ζρεδηαζηεί

ή

πξνηαζεί

γηα ηηο

ζπγθεθξηκέλεο

πεξηνρέο

παξέκβαζεο. πλεκκέλα παξαθάησ ζα βξείηε αλαιπηηθφηεξα ηηο πξνηάζεηο
ηνπ παξαξηήκαηνο καο φπσο ζπληάρζεθαλ απφ ηελ δηεπηζηεκνληθή επηηξνπή
πνπ ζπγθξνηήζακε.

Γηα ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή
Ο Πξφεδξνο

Ο Γελ. Γξακκαηέαο

Γεκήηξηνο σηεξηάδεο

Υξήζηνο Λαγνχδαο

Πίλαθαο Γηαλνκήο
-θ. Άξε Γηαλλαθίδε
Πεξηθεξεηάξρε Α.Μ.Θ.
-θ. Ησάλλε Ξαλζφπνπιν
Αληηπεξηθεξεηαξρε Γξάκαο
- θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην
Αληηπεξηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο Σνκέα
- θ. Μηραειίδε Κσλ/λν
Πξφεδξν Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Α.Μ.Θ.
-Γεσηερληθνχο Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο
-Γ.. ΓΔΧΣ.Δ.Δ.
-Γήκνη Κ.Νεπξνθνπίνπ, Παξαλεζηίνπ, Γξάκαο
-Φνξέαο Γηαρείξηζεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο
-Παξαξηήκαηα ΓΔΧΣ.Δ.Δ.
-Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο

1. Πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο
Σν ελ ιφγσ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην, απνηειεί έλα πνιχηηκν εξγαιείν, πνπ
δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ζηνπο θνξείο ηεο, λα ζρεδηάζνπλ
νινθιεξσκέλα ηελ αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο ε νπνία έρεη θνηλά ζηνηρεία φζνλ
αθνξά ηελ γεσγξαθηθή ζέζε θαη ην θπζηθφ ζηνηρείν. Απνηειεί ινηπφλ, απηήλ
ηε ρξνληθή πεξίνδν, ίζσο ην κνλαδηθφ εξγαιείν αλάπηπμεο, θαη ζαλ ηέηνην
πξέπεη λα ηδσζεί απφ φινπο καο, κε πιήξε ζπλαίζζεζε ηεο ρξνληθήο θαη
ρσξηθήο ζνβαξφηεηαο ηεο δξάζεο.
Ο ζηφρνο καο ινηπφλ είλαη ν νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο κε ζαθείο
θαη μεθάζαξεο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο γηα ηελ ηφλσζε ηεο ππαίζξνπ, ηελ
ελδπλάκσζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, ηελ βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ, ηελ
αμηνπνίεζε ηνπ εξγαζηαθνχ δπλακηθνχ (ηερλίηεο, θηελνηξφθνη), ηελ αλάδεημε
ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ θαηνίθσλ θαη ηέινο ηελ επίγλσζε θαη
πξνβνιή ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο πεξηνρήο. Πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζε
κηθξνχο νηθηζκνχο πνπ θαηνηθήζεθαλ θαη αλαπηπρζήθαλ απφ πξνζθπγέο ηεο
Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο θαη ηψξα εγθαηαιείθζεθαλ, επίζεο ηδηαίηεξε
κέξηκλα πξέπεη λα ιεθζεί θαη γηα ηα πνκαθνρψξηα ψζηε λα γίλεη άξζε ηεο
απνκφλσζεο ηνπο, ελίζρπζε ηεο ειιεληθφηεηαο ηνπο θαη αλαβίσζεο ηνπ
γισζζηθνχ ηνπο ηδηψκαηνο.
Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηηο πξνηάζεηο καο ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε
ζπλνπηηθά ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηα νπνία ζα
επηθεληξσζνχλ θαη νξηζκέλεο απφ ηηο πξνηάζεηο καο, έηζη απηά είλαη:
1ν Σν πξψην βαζηθφ πξφβιεκα γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ηελ ηνπηθή
επηρεηξεκαηηθφηεηα, είλαη ε απνπζία ή ε αλεπάξθεηα ππνδνκψλ (λεξφ,
ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο, δξφκνη, κνλνπάηηα, ρψξνη αλάδεημεο ηεο θχζεο
θ.α. ) θαη πφξσλ, απηφ ην γεγνλφο απνηειεί έλαλ απνζαξξπληηθφ παξάγνληα
γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ επελδχζεσλ, αιιά θαη ηεο ηνπηθήο θαη
θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο φισλ ησλ πηζαλψλ εηαίξσλ ζηηο δξάζεηο ηεο
ηνπηθήο νηθνλνκίαο (βιέπε ζρεη. πξφηαζε παξ. 1.6 Νν 1)
2ν Σν δεχηεξν δήηεκα ή πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ αλεπάξθεηα ησλ
δηθηπψζεσλ.

Ζ

αλεπάξθεηα

απηή

ιεηηνπξγεί

θαη

ζηελ θνηλσλία

ηεο

πιεξνθνξίαο, αιιά είλαη αθφκε πην εκθαλήο ζηελ ιεηηνπξγία κέζα ζηελ
θνηλσλία απφ πιεπξάο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ θνξέσλ ηεο π.ρ. λα

παξάγσ βηνινγηθά αξσκαηηθά θπηά ή άιια πξντφληα θαη ππεξεζίεο
πνηφηεηαο, αιιά πνπ λα ηα δηαζέζσ? (βιέπε ζρεη. πξφηαζε παξ. 1.6 Νν
2).
3ν Σέινο ην ηξίην κεγάιν πξφβιεκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο,
είλαη εζηηαζκέλν ζηελ απνπζία ηεο επηρεηξεζηαθήο δπλακηθήο (ιφγν έιιεηςεο
γλψζεο ηεο ζχγρξνλεο δηεζλήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηάζεσλ ηεο δηεζλήο
αγνξάο,

ρξήζε

θαηλνηνκηθψλ

ππεξεζηψλ,

κεζφδσλ

θαη

εξγαιείσλ

παξαγσγήο) ζηελ αλαληηζηνηρία ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο (απμεκέλν) ησλ
ηνπηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκάδσλ θαη αηφκσλ ζε ζρέζε κε ην φπνην
παξαγφκελν έξγν.
Έλα κέξνο απφ ηα πξνβιήκαηα απηά είλαη εμσγελή, πξνέξρνληαη απφ
ην νηθνλνκηθφ θαη ην ζεζκηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε ηνπηθή
νηθνλνκία. Άιια πξνέξρνληαη επίζεο κέζα απφ ην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ,
φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνλ ηνκέα ηεο βαξηάο αηζζεηηθήο βιάβεο ηνπ θπζηθνχ
θαη αζηηθνχ ηνπίνπ ή άιιεο κνξθήο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηνπο θαηαλαισηέο
ησλ πξντφλησλ θαη ηνπο ρξήζηεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, κηα λννηξνπία πνπ
είλαη ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή ζηε ρψξα καο.
Σα

πξνβιήκαηα

απηά

απνηξέπνπλ

θάζε

ξεαιηζηηθή

απφπεηξα

αληηκεηψπηζήο ηνπο, δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ. Παξάιιεια έλα άιιν κέξνο
ησλ πξνβιεκάησλ είλαη ελδνγελή, δεκηνπξγνχληαη δειαδή κέζα απφ ηηο ίδηεο
ηηο δνκέο θαη ην δπλακηθφ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο,
πνπ παξακέλεη ζε έλα κεγάιν βαζκφ θαζεισκέλε θαη ππαλάπηπθηε κέζα απφ
ηελ αδπλακία δηακφξθσζεο νκαδηθνχ πλεχκαηνο θαη νξγάλσζεο θαη κέζα
απφ ηελ έιιεηςε δεμηνηήησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηρεηξεκαηηθψλ
ζηφρσλ, θνηλσληθψλ απνζηνιψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ
πνηφηεηά ηνπ, γηα ηελ ηνπηθή ζπλνρή θαη ηνλ πνιηηηζκφ (βιέπε ζρεη.
πξνηάζεηο 3,4,5 ηεο παξαγξάθνπ 1.6. θαη παξ 1.4.7.).
Οθείινπκε φκσο λα επηζεκάλνπκε θαη θάπνηεο απφ ηηο ειιείςεηο ηνπ
θεηκέλνπ ηνπ Α’ παξαδνηένπ ηνπ έξγνπ, ρσξίο φκσο λα ην απνξξίπηνπκε.
Έηζη ιφγσ ηεο γεληθφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ ην ζεσξνχκε κηα θαιή
βάζε γηα ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε πνπ πξέπεη λα επαθνινπζήζεη. Πξέπεη
φκσο λα αθαηξεζνχλ νξηζκέλα ζηνηρεία (ή λα εμεηδηθεπηνχλ) άιια απφ ην
θείκελν πνπ ην κεηαηξέπνπλ ζε έλα πνιηηηθφ θείκελν έηζη ψζηε λα κεηεμειηρζεί
ζε

έλα

εξγαιείν

αλάπηπμεο

ηεο

πεξηνρήο.

Δλψ

ηέινο

πξέπεη

λα

ελζσκαησζνχλ θαη άιινη θιάδνη παξαγσγήο πνπ απνπζηάδνπλ απφ ην Α’
Παξαδνηέν φπσο είλαη ν νξπθηφο πινχηνο ηεο πεξηνρήο θαη ε ζχκθσλα κε
ηελ λνκνζεζία θαη πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο αμηνπνίεζε ηνπ.
Δπηζεκαίλεηαη επηπξφζζεηα φηη αλ θαη απηή ηελ ζηηγκή δελ έρεη λφεκα ε
ηεξάξρεζε ηεο πξνηεξαηφηεηαο εμέιημεο ησλ πξνηεηλνκέλσλ δξάζεσλ,
σζηφζν απφ ηελ παξαθάησ πεξηγξαθή θαζίζηαηαη πξνθαλήο ε ζεκαζία θαη ε
ζπνπδαηφηεηα πινπνίεζεο ηνπο.

1.1.

Πξνζηαζία, Αμηνπνίεζε ηωλ Τδαηηθώλ Πόξωλ ηεο Πεξηνρήο
θαη ζπκβνιή ηνπο ζηελ Αλάπηπμε ηεο

ηελ πεξηνρή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ έρνπλ γίλεη αξθεηέο κειέηεο ζε
ζρέζε κε ηνπο πδαηηθνχο ηεο πφξνπο είηε απφ Παλεπηζηήκηα είηε απφ άιινπο
θνξείο (π.ρ. «Ζ Τδξνλνκία ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηεο δπηηθήο Διιεληθήο Θξάθεο»
κε επηβιέπνληα ηνλ θαζεγεηή θ. Γεκήηξην Κσηνχια – Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή
ηνπ θ Γηνλ. Μαξίλνπ).
Ζ πεξηνρή ηνπ Δπ. ρ. πεξηιακβάλεη πνιιέο νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο
πεξηνρέο ζηηο νπνίεο κεηαμχ ησλ άιισλ βξίζθνληαη θνξπθέο κε κεγάια
πςφκεηξα φπσο ην Γπθηφθαζηξν (πς=+1.827 m), ε Xατληνχ (πς=+1.525 m), ε
θνξπθή Παπίθη (πς=+1.483 m) θνληά ζηα ζχλνξα κε ηελ Πεξηθεξεηαθή
Δλφηεηα Ξάλζεο θαη ην Μεγάιν Ληβάδη (πς=+1.267 m) θνληά ζηελ Πεξ.
Δλφηεηα Έβξνπ, ελψ νιφθιεξε ε βφξεηα πεξηνρή ηεο Πεξ. Δλνη. Γξάκαο
είλαη έλα νξνπέδην πνπ βξίζθεηαη ζε κέζν πςφκεηξν πεξίπνπ 1.600 κέηξσλ.
Απφ ηηο πεξηνρέο απηέο ηξνθνδνηνχληαη κεγάινη ρείκαξξνη πνπ έρνπλ ηειηθνχο
απνδέθηεο πνηάκηα φπσο είλαη ν Νέζηνο, ν Φηιηνπξήο, ν Μπόζπνο θαη ν
Ξεξνπόηακνο (Κνκςάηνο) πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πδαηηθή
νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο θαη κε ηα λεξά ηνπο κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζεκαληηθή
ππνζηήξημε ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή.
Απφ ηνλ νξεηλφ φγθν ηεο Ρνδφπεο ηξνθνδνηείηαη πδαηηθά ε ιίκλε
Βηζησλίδα πνπ είλαη έλαο πγξνβηφηνπνο κεγάιεο ζεκαζίαο, ελψ πεξηνρή
κεγάιεο νηθνινγηθήο ζπνπδαηφηεηαο είλαη θαη ην δέιηα ηνπ Νέζηνπ, πεξηνρή
ε νπνία ηξνθνδνηείηαη πδαηηθά απφ ηνλ νξεηλφ φγθν ηεο νξνζεηξάο ηεο
Ρνδφπεο. Καζίζηαηαη ινηπφλ πξνθαλήο ε κεγάιε ζεκαζία ηεο ζσζηήο
δηαρείξηζεο ησλ νξεηλψλ πδάησλ ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηεο Ρνδφπεο γηα ηελ
νηθνινγηθή ηζνξξνπία ηεο πεξηνρήο θαη ηε Βηψζηκε Αλάπηπμή ηεο γηαηί
ηξνθνδνηνχλ θαη ππνζηεξίδνπλ πεξηνρέο πνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ
ρσξίο ππεξβνιή «θπζηθά θνζκήκαηα» ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο.

ην πιαίζην ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα
αλαηξέμνπκε ζηα βηνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Γηαθξίλνπκε θπξίσο ηξεηο
βηνθιηκαηηθνί ηχπνπο ζε απηή:
α) ν ππνκεζνγεηαθφο κε 0 έσο 40 βηνινγηθά μεξέο εκέξεο πνπ θαηαιακβάλεη
ηηο νξεηλέο πεξηνρέο
β) ν αζζελήο κεζνκεζνγεηαθφο κε 40 έσο 75 βηνινγηθά μεξέο εκέξεο πνπ
θαηαιακβάλεη ηηο εκηνξεηλέο θαη
γ) ν έληνλνο κεζνκεζνγεηαθφο κε 75 έσο 100 βηνινγηθά μεξέο εκέξεο πνπ
θαηαιακβάλεη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο πξνο ηα λφηηα κέρξη ηε λνεηή γξακκή
απφ ην χςνο ηεο ιίκλεο Βηζησλίδαο κέρξη θαη ηηο άπεο.
Ο αξηζκφο ησλ βηνινγηθά μεξψλ εκεξψλ επεξεάδεη δπζκελψο ηελ
αγξνηηθή παξαγσγή θαη φπσο ζα απνδείμνπκε παξαθάησ κπνξεί λα
πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά απηή ε δπζκελήο επίδξαζε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ
ρεηκαξξηθψλ πδάηηλσλ πφξσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αξδεπηηθψλ αιιά θαη ησλ
πδξεπηηθψλ αλαγθψλ.
Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιίκαηνο ηεο πεξηνρήο είλαη ε
αληζνθαηαλνκή ησλ θαηαθξεκληζκάησλ εληφο ηνπ έηνπο ε νπνία άκεζα
επεξεάδεη ηελ αγξνηηθή παξαγσγή, ζπγθεθξηκέλα:
ππάξρεη έιιεηςε βξνρνπηώζεσλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν φηαλ
ρξεηάδνληαη πνζφηεηεο λεξνχ γηα άξδεπζε γεσξγηθψλ εθηάζεσλ
δεκηνπξγψληαο ζπλζήθεο μεξαζίαο θαη
- πεξίζζεηα θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν πνπ δε ρξεηάδεηαη λεξφ γηα
άξδεπζε θαη ηφηε πξνθαινχληαη πιεκκπξηθά πξνβιήκαηα
απνζηαζεξνπνηψληαο ηηο δνκέο ηεο πεξηνρήο ηνπ Δπηρ. ρεδίνπ.
Έηζη ηα ηειεπηαία 50 ρξόληα ηνπ 20νπ αηώλα απφ πιεκκχξεο
θαηαθιύζηεθαλ εθηάζεηο πνπ αζξνηζηηθά αληηζηνηρνχλ ζε ζπλνιηθή
έθηαζε ίζε κε ηα ¾ ηεο έθηαζεο ηνπ λνκνύ Ξάλζεο.
-

Δλδεηθηηθά ζαο αλαθέξνπκε ηηο δεκηέο απφ ηα πιεκκπξηθά θαηλφκελα πνπ
θαζηζηνχλ ηελ δηαρείξηζε ησλ πδάησλ θαη ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία
ππνρξεσηηθέο. Έηζη 16 γέθπξεο νδηθέο ή ζηδεξνδξνκηθέο παξαζχξζεθαλ απφ
ηα λεξά, ελψ άιιεο 8 ππέζηεζαλ ζνβαξέο δεκηέο. Δπίζεο πιεκκχξηζαλ
ζπλνιηθά 1.465 ζπίηηα θαη θαηαζηήκαηα θαη θαηάξξεπζαλ ή θαηέζηεζαλ
εηνηκφξξνπα 300 ζπίηηα θαη 180 θαηαζηήκαηα. Μφλν ζηε κεγάιε πιεκκχξα
ζην λνκφ Ρνδφπεο ηεο 12εο Ηαλνπαξίνπ 1960 έκεηλαλ άζηεγα 4.000 άηνκα.
ηηο αληίζηνηρεο γεσξγηθέο εθηάζεηο πνπ θαηαιχζηεθαλ απφ ηα
πιεκκπξηθά λεξά ε αγξνηηθή παξαγσγή θαηαζηξάθεθε. Οη παξαπάλσ
αξηζκνί είλαη ακείιηθηνη ζρεηηθά κε ηηο θαηαζηξνθέο ζηελ πεξηνρή: αζξνηζηηθά
θαηαθιύζηεθαλ ζρεδόλ 1,3 εθαηνκκύξηα ζηξέκκαηα.

Σα παξαπάλσ χδαηα πξνέξρνληαη απφ πιήζνο ρεηκαξξηθψλ ξεπκάησλ νη
ιεθάλεο απνξξνήο ησλ νπνίσλ έρνπλ πνηθίια ραξαθηεξηζηηθά. Πξφθεηηαη γηα
ρεηκάξξνπο πνπ ηξνθνδνηνχληαη πδαηηθά απφ νξεηλέο πεξηνρέο ηεο
Οξνζεηξάο Ρνδφπεο νη νπνίεο έρνπλ αθζνλία ρηνλνπηψζεσλ. Απηφ καο
δείρλεη πσο ππάξρεη αθζνλία πδαηηθψλ απνξξνψλ νη νπνίεο πξνζθέξνληαη
γηα αμηνπνίεζε.
ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ κπνξνχλ λα βξεζνχλ
θαηαγξαθέο απφ 30 δηαθνξεηηθνύο κεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο πνπ
επηηξέπνπλ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο κε
αθξίβεηα. Έηζη είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζεξκνβαζκίδαο, ηεο
βξνρνβαζκίδαο θαη ηεο ζεξκνβαζκίδαο ζπγθεθξηκέλσλ αιιά θαη επξχηεξσλ
πεξηνρψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ πξνθεηκέλνπ λα
θαηαζθεπαζηεί νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έξγν ή λα εγθαηαζηαζνχλ λέεο
πξνηεηλφκελεο θαιιηέξγεηεο. Πξνζδηνξίδνληαη ινηπφλ νη θαηαλνκέο ηνπ κέζνπ
εηήζηνπ χςνπο θαηαθξεκληζκάησλ, ησλ εηήζησλ ηζφζεξκσλ θακππιψλ, ηεο
κεηαβνιήο ηεο κέζεο εηήζηαο εμάηκηζεο ζε ζρέζε κε ην ππεξζαιάζζην χςνο
θαη ηα κέγηζηα χςε θαηαθξεκληζκάησλ γηα δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο
επαλαθνξάο (Σ). Σα παξαπάλσ είλαη απαξαίηεηα ζε φια ηα θαηαζθεπαζηηθά
έξγα αιιά θπξίσο ζηε δηαζηαζηνιφγεζε έξγσλ αμηνπνίεζεο πδάησλ: έξγα
ηακίεπζεο πδάησλ, εκπινπηηζηηθψλ θαη αληηππξηθψλ ιηκλνδεμακελψλ αιιά θαη
ησλ απαξαίηεησλ αληηπιεκκπξηθψλ θαη αληηδηαβξσηηθψλ έξγσλ ηεο πεξηνρήο.
Σν παξαπάλσ κεηεσξνινγηθφ δίθηπν επηηξέπεη ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ
ησλ κέγηζησλ πδαηνπαξνρψλ γηα δηάθνξεο πεξηφδνπο επαλαθνξάο (πρ 100
εηψλ) αιιά θαη ησλ ζηεξενπαξνρψλ θαη ησλ ζηεξενθνξηίσλ γηα ηελ πεξηνρή
ηνπ Δπηρ. ρεδίνπ. Έηζη ζα ζσξαθηζηεί ε πεξηνρή απέλαληη ζηα αθξαία
θαηξηθά θαηλόκελα θαη ζα ζηακαηήζνπλ νη θαηαζηξνθέο πνπ ηελ
απνζηαζεξνπνηνχλ δηαξθψο, ελψ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηαζθεπή έξγσλ
αμηνπνίεζεο ησλ πδάησλ ηεο πεξηνρήο ζα πξνζδηνξηζηνχλ ηα έξγα
ζηεξέσζεο ησλ θνηηψλ ζηα αλάληε ησλ έξγσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θεξηψλ
πιψλ αιιά θαη ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ ξπζκνχ πξφζρσζεο ησλ έξγσλ.
ηελ πεξηνρή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ππάξρνπλ πξνο αμηνπνίεζε
δεθάδεο θαηάιιεια ρεηκαξξηθά ξεύκαηα θαη πνιχ πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο
πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ θαηαζθεπή ζρεηηθώλ έξγσλ (ηακηεπηήξεο
λεξνχ, ιηκλνδεμακελέο θιπ). Σν πνηά ρεηκαξξηθά ξεχκαηα ηειηθά ζα επηιεγνχλ
ζα πξνθχςεη κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ην χςνο ησλ
δηαζέζηκσλ θνλδπιίσλ πνπ ππάξρνπλ έρνληαο ππφςε πάληα ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε ζρεηηθή δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο
καο. Υξεηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε λα επηιεγνχλ ζρεηηθά έξγα κε φζν
θαιχηεξε αλαινγία θόζηνπο νθέινπο (Cost/Benefit Ratio) είλαη δπλαηφ λα

επηηεπρζεί. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ρξεηαζηεί λα εθπνλεζεί νινθιεξσκέλν
ζρέδην ρσξνζέηεζεο ησλ έξγσλ ζε έλα εληαίν ζχζηεκα επξχηεξσλ
πεξηνρψλ.
Πνιχ γεληθά κπνξνχκε αλαθέξνπκε πσο κηα ιηκλνδεμακελή κε ηελ
θαηαζθεπή ρσκάηηλνπ θξάγκαηνο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεί 40.000m 3 λεξνχ
ζα ζηνηρίζεη πεξίπνπ 200.000€. Αληίζηνηρα κηα κεγαιχηεξε πνπ κπνξεί λα
ηακηεχεη 400.000m3 λεξνχ ζα πξνυπνινγηζηεί ζε 2.000.000€ ρσξίο απηφ λα
ζεκαίλεη πσο ην θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο απμάλεη αλαινγηθά. Γηα ηα
παξαπάλσ απαηηείηαη ζπλήζσο δηεηήο πεξίνδνο πξνο ηε κειεηεηηθή
σξηκφηεηα ρσξίο λα ζεκαίλεη πσο νη παξαπάλσ ρξφλνη δελ είλαη δπλαηφ λα
ζπκπηεζηνχλ. Δπίζεο φηαλ θαηαζθεπαζηεί έλα έξγν κπνξεί λα ππάξρεη
πξφβιεςε γηα ην κέιινλ αλ θαη φηαλ βξεζνχλ λέα θνλδχιηα λα απμεζεί ε
ρσξεηηθφηεηα ησλ ηακηεπηήξσλ ή ησλ ιηκλνδεμακελψλ. ρεηηθφ πξφγξακκα
γηα ηέηνηα έξγα είλαη ην Πξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο
2007-2013 «Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο» θαη ζπγθεθξηκέλα ην Μέηξν
125/Γξάζε Α1. Σα παξαπάλσ έξγα ζα είλαη ζπλδπαζηηθά έξγα Αεηθνξηθήο
Αμηνπνίεζεο ησλ Υεηκαξξηθψλ Τδάηηλσλ Πφξσλ δειαδή Σακηεπηηθά
(αξδεπηηθά – πδξεπηηθά), αληηπιεκκπξηθά θαη εκπινπηηζκνχ ππφγεησλ
πδξνθνξέσλ. Σηόρνο είλαη κε θάζε έξγν λα επηηπγράλνληαη φινη νη παξαπάλσ
ζθνπνί θαη λα γίλεηαη νξηζηηθή θαη πιήξεο επίιπζε ησλ πδαηηθώλ
πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία θαηαζθεπάδεηαη.
Τπελζπκίδεηαη ζην ζεκείν απηφ πσο ε αεηθνξηθή αμηνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ
πφξσλ αλάρζεθε ζήκεξα ζε κηα απφ ηηο θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηφρνο είλαη ε απνθπγή ησλ πιεκκπξηθψλ
θαηαζηξνθψλ θαη ε εμάιεηςε ηεο ιεηςπδξίαο κε ηαπηφρξνλε απαγφξεπζε ηεο
εγθιεκαηηθήο ππεξεθκεηάιιεπζεο ησλ ππφγεησλ πφξσλ. ρεηηθά έρνπλ
εθδνζεί δχν Κνηλνηηθέο Οδεγίεο ε 2000/60/ΔΚ θαη ε 2007/60/ΔΚ ζην πιαίζην
ησλ νπνίσλ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θηλεζνχκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
παξφληνο Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ, αιιά θαη λα κελ ήκαζηε ππνρξεσκέλνη
πάιη ζθνπφο καο ζα ήηαλ λα εληάμνπκε ηελ πεξηνρή καο ζηηο παξαπάλσ
αξρέο γηαηί πηζηεχνπκε ζηελ νξζφηεηά ηνπο θαη είκαζηε βέβαηνη πσο
απνηεινχλ κνλφδξνκν ζηελ πινπνίεζε παξφκνησλ ζρεδίσλ ελψ ηαπηφρξνλα
ε αμηνπνίεζε ηωλ πδαηηθώλ πόξωλ ζα απνηειέζεη κνριό αλάπηπμεο ηεο
πεξηνρήο ζε όινπο ηνπο ηνκείο.
Ηδηαίηεξα μεξέο θαη ζεξκέο ζπλζήθεο επηθξαηνχλ θαηά ηελ εθδήισζε
θαηλνκέλσλ El Ninio ην νπνίν επεξεάδεη νιφθιεξν ην θιίκα ηνπ πιαλήηε. ε
θάπνηεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε ζπλνδεχεηαη απφ κεγάιε αχμεζε ηνπ χςνπο
ησλ θαηαθξεκληζκάησλ κε αληίζηνηρε κείσζή ηνπο ζε άιιεο. Γηα ηελ Διιάδα
θαηά ηηο ρξνληέο απηέο ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ θαηαθξεκληζκάησλ κεηψλεηαη ζε

ζρέζε κε ην κέζν φξν θαη ηαπηφρξνλα ε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία αλεβαίλεη
ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν θαη κε ηηο κέζεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίεο αέξα επίζεο
λα είλαη κεγαιχηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο άιισλ εηψλ. Μηα ηέηνηα
ρξνληά ήηαλ ην 2007 πνπ ζπλέβεζαλ νη θαηαζηξεπηηθέο δαζηθέο
κεγαππξθαγηέο κε ην ηεξάζηην πεξηβαιινληηθφ αιιά θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα
ηε ρψξα. Γηα ηέηνηεο ρξνληέο ρξεηάδεηαη λα πξνλνήζνπκε ζην παξόλ
Δπηρεηξεζηαθό ρέδην ώζηε λα πξνεηνηκάζνπκε θαη λα ζωξαθίζνπκε ηελ
πεξηνρή κε έξγα φπσο έγηλε αληίζηνηρα κε ηελ αληηππξηθή ιηκλνδεμακελή ηνπ
Λατιηά εξξψλ.
Υξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε ηηο πδαηηθέο αλάγθεο ησλ πεξηνρψλ ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ, ηφζν γηα ηελ άξδεπζε φζν θαη γηα ηελ χδξεπζε ψζηε
λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα απαξαίηεηα έξγα θαη λα ρσξνζεηεζνχλ απηά
θαηάιιεια. Δίλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε αλ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί νη
αλάγθεο ησλ πξψελ Καπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ ηεο πεξηνρήο ζε λεξφ θαη λα καο
γλσζηνπνηεζνχλ ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πδαηηθψλ
απνξξνψλ ησλ ρεηκαξξηθψλ ξεπκάησλ θαη πνηακψλ ηεο πεξηνρήο λα
δηαζηαζηνινγεζνχλ ηα θαηάιιεια έξγα θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ρσξνζεηεζνχλ.
πλεπψο ην δεηνχκελν είλαη λα καο γλσζηνπνηεζνχλ νη παξαπάλσ πδαηηθέο
αλάγθεο ησλ πξψελ Καπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ θαη Ννκαξρηψλ ηεο πεξηνρήο θαη
λπλ Καιιηθξαηηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ.
Αλαθεθαιαηώλνληαο είλαη απαξαίηεην λα ηνληζηεί πσο:
- Απφ ηα θπξίαξρα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο είλαη ην έληνλν
πιεκκπξηθφ ηεο πξφβιεκα. Τπάξρνπλ θαηαγεγγξακέλεο νη ζέζεηο ησλ
πιεκκπξψλ απφ ην 1945 θαη κεηά θαη νη ζπλνιηθέο θαηαζηξνθέο πνπ
πξνθαινχληαη ζηελ πεξηνρή. Έηζη κπνξνχλ λα δνζνχλ νη ηξφπνη θαη ηα
έξγα αληηκεηψπηζήο ηνπο.
- Σελ ζηηγκή πνπ ε πεξηνρή ηαιαηπσξείηαη απφ ηα πιεκκπξηθά

-

πξνβιήκαηα ηε ζεξηλή πεξίνδν ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ιεηςπδξίαο πνπ
κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κε ηελ αεηθνξηθή αμηνπνίεζε ησλ επηθαλεηαθψλ
πδάηηλσλ πφξσλ ηεο θαη ησλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ θαηάιιεισλ έξγσλ
πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.
Ζ πδάηηλνη πφξνη ηεο πεξηνρήο είλαη άθζνλνη γεγνλφο πνπ ηνπο θάλεη
λα αλάγνληαη ζηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηά ηεο θαη απηφ καο
εγγπάηαη πσο κε ηελ εθπφλεζε ησλ θαηάιιεισλ ζρεδίσλ (master
plans) θαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ ηα δχν
παξαπάλσ πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζα απνηειέζνπλ νξηζηηθά

-

παξειζφλ γηα ηελ πεξηνρή.
Σν θπζηθό πεξηβάιινλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ζπγθξηηηθά
πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο θαη κπνξεί λα πξνζηαηεπζεί κε ηα

θαηάιιεια έξγα (νξεηλέο ιηκλνδεμακελέο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη
ζθνπψλ: αληηππξηθψλ, εκπινπηηζηηθψλ, αηζζεηηθψλ) θαη λα αλαδεηρζεί.
- Με ηνλ ηξφπν απηφ απφ ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
ρεδίνπ ζα επηηεπρζεί ε πξνζηαζία, βειηίσζε θαη αλάδεημε ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο ζα εληζρπζεί ε ηνπηθή νηθνλνκηθή
βάζε θαη ζα επέιζεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο ππνδνκέο θαη ζηελ
πνηφηεηα ηεο δσήο.
Πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλεο
πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο άμνλεο 1,2 θαη 3 γηα νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηνπ
παξφληνο Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ζα βνεζνχζε αλ κπνξνχζαλ λα καο
γλσζηνπνηεζνχλ νη πδαηηθέο αλάγθεο ησλ επηκέξνπο πεξηνρψλ ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ φπσο απηέο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηνπο ηνπηθνχο
θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ψζηε λα ππνβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο
πξνηάζεηο κε ηελ θνζηνιφγεζε ηνπο.

1.1.1. Παξαδείγκαηα πξνηεηλόκελωλ έξγωλ
Παξαθάησ ζα ζαο αλαθέξνπκε θάπνηα παξαδείγκαηα κε πξφζθαηα
πξαγκαηηθά δεδνκέλα πνπ ζα βνεζήζνπλ ψζηε λα γίλνπκε πεξηζζφηεξν
ζπγθεθξηκέλνη γηα ηα έξγα πνπ πξνηείλνπκε λα εληαρζνχλ ζηε ελ ιφγσ
πεξηνρή θαζψο θαη ηηο ηάμεηο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
κειέηε θαη ηελ νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή ηέηνησλ έξγσλ. ηελ πεξηνρή ηεο
Πεξ. Δλφηεηαο εξξψλ είλαη ζε εμέιημε Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα ηνπ ΑΠΘ κε
ηίηιν:
«Σρεδηαζκόο αληηκεηώπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ιεηςπδξίαο ζην λνκό
Σεξξώλ θαη θαηαζθεπή κηαο εξεπλεηηθήο αληηππξηθήο ιηκλνδεμακελήο ζηελ
πεξηνρή ηνπ Λατιηά»
Επηζη. Υπεύζπλνο: Παπιίδεο Θενθάλεο, Επίθνπξνο Καζεγεηήο Σρνιήο
Δαζνινγίαο & Φπζ. Πεξηβάιινληνο Α.Π.Θ. (θσδ. Έξγνπ 83029).
ηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ πξνηάζεθε ε αμηνπνίεζε ηνπ ρείκαξξνπ Εδνβίηε
ηνπ Κεξδπιίνπ όξνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ πξψελ Καπνδηζηξηαθνχ Δήκνπ
Αρηλνύ θαη κε ην παξαπάλσ ζα αλαθεξζνχκε ζε έλα έξγν πνπ παξόκνην
ηαηξηάδεη ζε όιεο ζρεδόλ ηηο πεδηλέο πεξηνρέο ηνπ παξόληνο Δπηρ.
ρεδίνπ. Τπνδείρζεθε ζηνλ παξαπάλσ Γήκν θαη ζηε Ννκαξρία εξξψλ ε
ζέζε «Νηεξέ Μαραιά» ζαλ ε θαηαιιειφηεξε γηα ηελ θαηαζθεπή
ιηκλνδεμακελήο κε ρσκάηηλν θξάγκα ρσξεηηθόηεηαο 1,5Μm3 λεξνχ
πξνυπνινγηζκνχ καδί κε ην αξδεπηηθφ ζχζηεκα 8 εθ. επξώ (παξφκνηα ψξηκα
πξνο έληαμε έξγα ζηελ Πεξ. Δλφηεηα δελ ππάξρνπλ). Ο ρ. Δδνβίηεο έρεη
επηθάλεηα ιεθάλεο απνξξνήο F=61km2, ηξνθνδνηείηαη πδαηηθά απφ ηηο

θνξπθέο ηνπ Κεξδπιίνπ φξνπο, ηα εηήζηα πδαηηθά ηνπ ηζνδχγηα
πξνζδηνξίδνληαη θαηά κέζν φξν ζε 14Μm3. Σα παξαπάλσ ππνδείρζεθαλ ζε
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αρηλνχ, φπνπ πάξζεθε
νκφθσλε απφθαζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πδάησλ ηεο πεξηνρήο γηα λα
γίλνπλ νη αγξνηηθέο εθηάζεηο πνπ ζήκεξα δελ αξδεχνληαη, πιήξσο
αξδεπφκελεο. ηε ζέζε «Νηεξέ Μαραιά» ηεο Οξέζθεηαο πξνηείλακε ηελ
θαηαζθεπή ρσκάηηλνπ θξάγκαηνο όγθνπ ζώκαηνο 8.000m3 ην νπνίν ζε κηα
ΑΣΥ (Αλψηαηε ηάζκε Ύδαηνο) 21,75m ζα ε ηακηεχεη 1,5Μm3 λεξνχ. ηε
ζέζε ηακηεχνληαη νη παξνρέο ηνπ ελφο απφ ηνπο δχν θχξηνπο θιάδνπο ηνπ ρ.
Δδνβίηε, ελψ ηα λεξά ηνπ άιινπ ζα εληξέπνληαη ζηε ζέζε ηακίεπζεο. Σν
θφζηνο ησλ κειεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ σξίκαλζε ηνπ έξγνπ εθηηκήζεθε
απφ ηελ Δξεπλεηηθή Οκάδα ζε 250.000 επξώ πνζφ πνπ ν Γήκνο Αρηλνχ είρε
εμαζθαιίζεη ζηηο αξρέο ηνπ 2010 απφ ην «ΘΗΣΔΑΣ». ηελ πεξηνρή ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ππάξρνπλ πνιινί παξφκνηνη ρείκαξξνη θαη ζέζεηο γηα
ηελ θαηαζθεπή αλάινγσλ έξγσλ.
Έρνληαο θαηά λνπ ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηνπ Δπηρ. ρεδίνπ ζα αλαθεξζνχκε
ζηελ αληηππξηθή ιηκλνδεμακελή δάζνπο Λατιηά θύξηνο ζθνπόο ηεο
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη αληηππξηθόο θαη ζηόρνο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ
δαζηθνύ πινύηνπ ηεο πεξηνρήο. Θα θαηαζθεπαζηεί ζε πςόκεηξν 1.450
κέηξσλ ζην ρείκαξξν Αγίνπ Υαξαιάκπνπο (γλσζηφο ζηνπο ληφπηνπο ζαλ
«Ματκνχδα ξ.»), κε ρσξεηηθόηεηα 45.000 m3 λεξνχ θαη ε επηθάλεηα ιεθάλεο
θαηάθιπζεο 17 ζηξέκκαηα. Θα έρεη κέγηζην βάζνο 6 κέηξσλ ψζηε ζε
πεξίπησζε δαζηθήο ππξθαγηάο ππξνζβεζηηθφ ειηθφπηεξν λα κπνξεί λα
αλεθνδηάζεη ηνλ θάδν ηνπ κε λεξφ θαη λα επηρεηξήζεη ξίςε ζε πηζαλή θνληηλή
εζηία ππξθαγηάο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ πξψην νξεηλφ ηακηεπηήξα χδαηνο ηνπ
είδνπο πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζηε ρψξα κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία κηα
νξεηλήο ιηκλνδεμακελήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο
ηνπ δάζνπο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε έρεη εληαρζεί ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ
εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη αλεξρφηαλ (ηηκέο 2009) ζε 150.000 επξώ
(θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο) κε ΦΠΑ. Σν παξαπάλσ έξγν ραξαθηεξίζηεθε
αλαγθαίν απφ ηνλ ηφηε Ννκάξρε εξξψλ θ. Φσηηάδε ηέθαλν κεηά ηηο
θαηαζηξνθηθέο δαζηθέο ππξθαγηέο ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ έηνπο 2007 αιιά θαη
απηέο ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 2009 ζηελ Αηηηθή. Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο κε ηηο
έληνλεο μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο ηα ηειεπηαία έηε επλννχλ ηελ εκθάληζε
κεγαππξθαγηώλ νη νπνίεο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα αληηκεησπηζηνχλ
πξνζβάινπλ δε δαζηθά νηθνζπζηήκαηα πνπ κέρξη ζήκεξα ζεσξείην πσο ήηαλ
αδχλαην λα θαηαζηξαθνχλ φπσο έδεημε ε ππξθαγηά πνπ θαηέζηξεςε ηνλ
Δζληθφ Γξπκφ ηνπ Διαηνδάζνπο ηεο Πάξλεζαο.

ηε Γαζηθή Τπεξεζία εληάζζνληαη κέρξη ζήκεξα ζηα πεληαεηή αληηππξηθά
ηνπο ζρέδηα ηζηκεληέληεο δεμακελέο λεξνχ δηαζηάζεσλ πρ 5Υ5 κέηξσλ θαη
βάζνπο 2 κέηξσλ κε ηελ θαηαζθεπή ηεο θάζε κηαο λα ζηνηρίδεη 20.000 έσο
25.000 επξψ. ήκεξα ζηελ επζχλε ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο είλαη ε πξφιεςε
ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ νπνία ζεσξνχκε πσο αληηππξηθέο
ιηκλνδεμακελέο ζαλ απηή ηνπ Λατιηά κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ. ηελ νξεηλή
πεξηνρή ηεο Γξάκαο ππάξρνπλ ζέζεηο θαηάιιειεο φπσο απηή ηνπ Λατιηά ή θαη
αθφκε θαιχηεξεο.
1.2.

Πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Γαζηθνύ πινύηνπ θαη
βειηίωζεο ηωλ δαζηθώλ ππνδνκώλ

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο έρνπλ γίλεη
δηάθνξα έξγα νδνζηξσζίαο, δηαλνίμεηο δαζηθψλ δξφκσλ, έξγα δαζηθήο
αλαςπρήο θαη άιια ζηελ πεξηνρή ηνπ ελ ιφγσ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ. Όκσο
απηή ηε ζηηγκή ηα έξγα απηά ξεκάδνπλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο πηζηψζεσλ γηα ηελ
ζπληήξεζε ηνπο. Οη νδνζηξσζίεο πνπ έρνπλ γίλεη θαη θφζηηζαλ εθαηνκκχξηα
επξψ αλ ζπλερηζηεί ε έιιεηςε πηζηψζεσλ ζε πέληε ρξφληα ζα έρνπλ
θαηαζηξαθεί.
Απφ ηα έξγα αλαςπρήο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ην Γαζαξρείν Γξάκαο θαη
έρνπλ παξαδνζεί ζηνπο Γήκνπο γηα ρξήζε θαη ζπληήξεζε, ηα πεξηζζφηεξα
έρνπλ αθεζεί λα θαηαζηξέθνληαη, θάπνηα απφ απηά δελ κπφξεζαλ ζρεδφλ
πνηέ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ιφγσ ηεο κε ζπληήξεζεο ηνπο (ηα ρφξηα κέζα
ζηνπο ρψξνπο αλαςπρήο έθαλαλ ζρεδφλ αδχλαηε ηελ πξνζπέιαζε ηνπο,
θαζψο αθφκε ηα ζθνππίδηα ζηνπο θάδνπο δελ θαζαξίζηεθαλ πνηέ θηι).
Απηή ηελ ζηηγκή ζηελ πεξηνρή ππάξρεη έλα εθηεηακέλν νδηθφ δίθηπν πνπ
θαηαζηξέθεηαη απφ ηελ έιιεηςε πηζηψζεσλ. Δθηηκάηαη φηη κφλν γηα ηελ
πεξηνρή ηεο επζχλεο ηνπ Γαζαξρείνπ Γξάκαο απαηηνχληαη 500.000 € θάζε
έηνο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ελψ αθφκε απαηηνχληαη λα γίλνπλ
ηνπιάρηζηνλ 200 ζσιελσηνί νρεηνί γηα λα κελ θαηαζηξέθεηαη ην νδηθφ δίθηπν.
Δπηπξφζζεηα, ε θαηάζηαζε γίλεηαη πην ηξαγηθή αλ ζπλππνινγίζνπκε ην
γεγνλφο φηη ε κεγαιχηεξε θαη θπξηφηεξε ππεξεζία δηαρείξηζεο πνπ είλαη ηα
θαηά ηφπνπο Γαζαξρεία, δελ έρνπλ ηα ζηνηρεηψδε κέζα θαη ην πξνζσπηθφ γηα
λα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ πεξηνρή. Γηα πνηα αλάπηπμε κπνξνχκε λα
κηιάκε φηαλ ηα δηαζέζηκα κέζα θαη πξνζσπηθφ ήηαλ πνιιαπιάζηα πξηλ απφ

είθνζη ρξφληα. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη θακηά αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ρσξίο ηνλ
ζηνηρεηψδε εμνπιηζκφ ζε κέζα θαη πξνζσπηθφ ησλ Γαζαξρείσλ.
Όια ηα παξαπάλσ ηα αλαθέξνπκε γηα λα ηνλίζνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα
φηη πξηλ αθφκε αξρίζνπκε λα πξνηείλνπκε ηελ θαηαζθεπή νπνηνδήπνηε έξγνπ,
πξέπεη πξψηα λα έρνπκε εμαζθαιίζεη απφ πνηνλ ζα γίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ,
ε ζπληήξεζε ηνπ θαη ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ.
Δπίζεο ν φξνο βνζθφηνπνο φπνπ αλαθέξεηαη δελ ραξαθηεξίδεη κηα
έθηαζε κε κία κφλν ρξήζε, αιιά πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φιν ην
νηθνζχζηεκα. Αθφκε πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε δπλακηθή ησλ
νηθνζπζηεκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε θπζηθή επαλαθνξά ηνπ δάζνπο ζηηο
πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο εθηάζεηο.
Σα έξγα πνπ πξνηείλνπκε ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη ηα εμήο:
Α) Καζαξηζκφο απφ ηα ζθνππίδηα, ηα κπάδα θαη άιια απνξξίκκαηα ζε φιε ηελ
πεξηνρή, θαζψο θαη εθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ πάλσ ζε
απηφ ην ζέκα. Αθφκε αχμεζε ησλ κέζσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ
ππεξεζηψλ γηα ηελ θαιχηεξε αζηπλφκεπζε.
Β) πληήξεζε ζε εηήζηα βάζε φινπ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, φισλ ησλ
θαηαζθεπψλ φπσο θηήξηα, έξγα αλαςπρήο

θηι.

Γ) Να ζηειερσζνχλ ηα δαζαξρεία κε αξθεηφ πξνζσπηθφ θαη κέζα ψζηε ζηηο
δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο πνπ ζπληάζζνπλ λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε νξζνινγηθή
δηαρείξηζε ηεο βφζθεζεο ζηηο δαζηθέο εθηάζεηο ζηα κέξε πνπ είλαη επηηξεπηή.
Δλψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί εηζαγσγή λέσλ μεληθψλ εηδψλ γηα
βφζθεζε ζηελ πεξηνρή πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ε ρισξίδα ηεο πεξηνρήο.
Γ) Βειηίσζε θαη νδνζηξσζία θεληξηθνχ νδηθνχ δαζηθνχ δηθηχνπ ησλ πεξηνρψλ
θαισηήο – Διαηηάο – Φξαθηνχ - Πνηακψλ. πγθεθξηκέλα ηα ηκήκαηα:
1. θαισηή – Διαηηά (16ρικ). Δθηίκεζε πξνυπνινγηζκνχ 6 εθ. επξψ.
2. Πηζηνιά – Εήηα – Θεξκηά (23ρικ) . Δθηίκεζε πξνυπνινγηζκνχ 6 εθ.
επξψ.
3. Διαηηά – Βαζχξεκα (13ρικ). Δθηίκεζε πξνυπνινγηζκνχ 3 εθ. επξψ.
4. Βαζχξεκα – 1500 (10ρικ) . Δθηίκεζε πξνυπνινγηζκνχ 3 εθ. επξψ.
Δ) Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γαζηθνχ
Υσξηνχ Διαηηάο. πγθεθξηκέλα κειέηε θαη θαηαζθεπή επεκβάζεσλ γηα ηελ
βειηίσζε ηεο

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηεξίσλ, θαζψο θαη θαηαζθεπή

ζηαζκνχ θσηνβνιηατθσλ ζηηο ζηέγεο ησλ θηεξίσλ.

η) Γηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ δαζηθνχ ρσξηνχ θαζψο θαη ηε
δεκηνπξγία πεξηεγεηηθψλ κνλνπαηηψλ πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο θνληά
ζην Γαζηθφ Υσξηφ.
Ε) Γαζνθνκηθνί ρεηξηζκνί γηα ηελ βειηίσζε ηεο δαζηθήο παξαγσγήο μπιείαο
(θαιιηέξγεηεο ππθλνθπηείσλ, αλφξζσζε ππνβαζκηζκέλσλ δάζσλ θηι)
Ζ) Καηαγξαθή φισλ ησλ εηδψλ ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο ηεο πεξηνρήο.
Θ) Αλάδεημε πεξηνρψλ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο θαη ε πξνβνιή ηνπο κε
έληππν θαη ςεθηαθφ πιηθφ.

1.3.

Πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Οξπθηνύ πινύηνπ

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηηο γεληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξακε γηα
ηελ επηηπρία ελφο Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη
ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ Οξπθηνχ Πινχηνπ πξνηείλνπκε γηα απηφ ηνλ ηνκέα ηεο
πξσηνγελνχο παξαγσγήο ηα παξαθάησ γηα ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή:
1) Ίδξπζε επέθηαζε επηρεηξήζεσλ νξπθηνχ πινχηνπ (κάξκαξα, ζρηζηφιηζνη,
βηνκεραληθά νξπθηά θιπ). Ο θιάδνο ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ θαη ηδηαίηεξα
ησλ βηνκεραληθψλ νξπθηψλ θαη κάξκαξσλ κε πςειή πξνζηηζέκελε άμηα
έρεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Θα πξέπεη λα
δηεπθνιχλεηαη θαη λα εληζρχεηαη ε δξαζηεξηφηεηα απηή ζε ηνπηθφ επίπεδν
απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, δεδνκέλνπ φηη ηα νθέιε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
ηνπηθψλ θνηλσληψλ είλαη ζεκαληηθά (εξγαζία ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ ηφπν
ηνπ γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο θ.ι.π.).
2) Αλάδεημε θαη ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε αξραίσλ κεηαιιεπηηθψλ ρψξσλ. ηελ
επξχηεξε πεξηνρή ησλ Νφκσλ Γξάκαο, Ξάλζεο, Έβξνπ ππάξρνπλ αξραία
εμνθιεκέλα κεηαιιεία. Πξνηείλεηαη λα γίλνπλ κειέηεο γηα ηελ αλάδεημε
ηνπο κε ήπηαο κνξθήο παξεκβάζεηο θαζψο θαη δεκηνπξγία δξφκσλ
πξνζπέιαζεο ηνπο.
3) Αμηνπνίεζε ηακαηηθψλ πεγψλ (Θεξκηά, Ν. Γξάκαο, Θεξκψλ, Ν. Ξαλζήο).
Δθπφλεζε κειεηψλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ απνζεκαηηθνχ δπλακηθνχ ησλ
γεσζεξκηθψλ

πεδίσλ

θαη

ζχληαμε

νηθνλνκνηερληθψλ

κειεηψλ

βησζηκφηεηαο.
4) Καηάξηηζε ελεκέξσζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα αλάπηπμεο ηνπ
πξσηνγελνχο ηνκέα(Οξπθηφ πινχην, Γεσξγία, Γαζνθνκία, Κηελνηξνθία,).

πγθεθξηκέλα ζηνλ θιάδν εμφξπμεο καξκάξνπ παξαηεξείηαη έιιεηςε ζε
εμεηδηθεπκέλν εξγαηνηερληθφ δπλακηθφ.
5) Σερληθέο κειέηεο γηα ηελ βειηίσζε ησλ νδηθψλ αμφλσλ.
6) Δηδηθέο γεσινγηθέο κειέηεο γηα ηελ πξφιεςε – απνθαηάζηαζε θπζηθψλ
θαηαζηξνθψλ (θαηνιηζζήζεηο, πιεκκχξεο, έληνλεο βξνρνπηψζεηο).
7) Πνιενδνκηθέο κειέηεο επέθηαζεο νξίσλ νηθηζκψλ (ΥΟΑΠ)
8) Υξήζε ΑΠΔ ζε ζπίηηα (θ/β, βηνκάδα, κηθξνχ βάζνπο γεσζεξκία) κε
πξνηξνπή θαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ κεκνλσκέλα ή
ζε νκάδεο γηα ζηξνθή ζε απηέο ηηο κνξθέο ελέξγεηαο.
9) Δθαξκνζκέλεο πδξνγεσινγηθέο κειέηεο γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο γηα ηε
δηαρείξηζε / εμαζθάιηζε πνζίκνπ λεξνχ.

1.4.

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 2 - ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗ 2.1

:

ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΑΗ – Δλίζρπζε
ηεο γεωξγνθηελνηξνθηθήο παξαγωγήο
ηελ πεξηνρή απηή είλαη νμχκσξν λα ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο φξνπο θαη ηα
αλαπηπμηαθά πξφηππα άιισλ πεξηνρψλ. Πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη ζηνλ
νξεηλφ φγθν φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ θηελνηξνθία ελλννχκε εθηαηηθή, φηαλ
αλαθεξφκαζηε ζηελ γεσξγία ελλννχκε κηθξέο εθηάζεηο ρακειήο απφδνζεο.
Υαξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδίδνπλ κνλαδηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηα
πξντφληα, θαη απηά πξέπεη λα εληζρχζνπκε. Ζ ελίζρπζε απηή κπνξεί λα έξζεη
κέζα απφ δξάζεηο πξνψζεζεο, αλίρλεπζεο εκπνξηθψλ δηθηχσλ - αγνξψλ,
δεκηνπξγίαο ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ παξαγσγήο – δηαζθάιηζεο ηεο
πνηφηεηαο, δηαθήκηζεο ησλ πξντφλησλ, δξάζεηο δηεξεχλεζεο - δηακφξθσζεο
θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ. Σα αλσηέξσ είλαη ζπκπιεξσκαηηθά ζε φζα
αλαθέξνληαη ζηε ζειίδα 62 ηνπ Α’ Παξαδνηένπ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ
(δεκηνπξγία κε αληαιιάμηκεο ηαπηφηεηαο) παξαγσγή ησλ (γεσξγηθψλ θαη
θηελνηξνθηθψλ) πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο κέζα απφ πηζηνπνηεκέλα πξφηππα
(Agro1, Agro2) έηζη ψζηε λα είλαη αλαγλσξίζηκα θαη λα βειηησζεί ε
εκπνξεπζηκφηεηα ηνπο ζαλ πξντφληα (ΠΟΠ, ΠΓΔ).

1.4.1. Δγγεηνβειηηωηηθά έξγα
Ο ηνκέαο απηφο αλ θαη έρεη αλαθεξζεί αξθεηά ζηελ παξάγξαθν 1.1.
ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ζα εμεηαζηεί θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ηεο
γεσξγνθηελνηξνθηθήο παξαγσγήο. Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο έρεη ζρεηηθά
επαξθείο – κε πςειά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά - πνζφηεηεο πδαηηθψλ πφξσλ
αιιά εληνπίδνληαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο
θαη ηε βέιηηζηε δηαρείξηζή ηνπο. Μεξηθνί απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο πνπ
πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ είλαη: ε άληζε
θαηαλνκή ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν, ε άληζε θαηαλνκή
ηεο δήηεζεο ζην ρψξν, αλαληηζηνηρία κε ηελ θαηαλνκή ηεο πξνζθνξάο, ε
γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο, ε εμάξηεζε απφ ηηο επηθαλεηαθέο απνξξνέο
πνηακψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ γεηηνληθά θξάηε θαη, γεληθφηεξα, ε έιιεηςε
ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ γηα ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ηνπο. Δπηπιένλ,
ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξνχληαη αθξαία θαηλφκελα πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ
πνπ ζπλνδεχνληαη απφ μεξαζία θαη ξαγδαίεο βξνρνπηψζεηο / θαηαηγίδεο, κε
απνηέιεζκα ηηο πιεκκπξηθέο παξνρέο. Πξνθεηκέλνπ ηα επηθαλεηαθά λεξά
βξνρνπηψζεσλ - ρεηκάξξσλ λα ζπιιέγνληαη, λα

απνζεθεχνληαη θαη ζηε

ζπλέρεηα κε ηα θαηάιιεια έξγα λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ άξδεπζε ησλ
γεσξγηθψλ εθηάζεσλ, είλαη απαξαίηεηε ε θαηαζθεπή ηακηεπηήξσλ, θαζψο θαη
ε

θαηαζθεπή

εγγεηνβειηησηηθψλ

έξγσλ

βειηίσζεο

–

αλαβάζκηζεο

αληιηνζηαζίσλ θαη εθζπγρξνληζκνχ - επέλδπζεο –αληηθαηάζηαζεο αγσγψλ
αξδεπηηθψλ δηθηχσλ, ηα νπνία είλαη δπλαηφ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ
εμνηθνλφκεζε λεξνχ ιφγσ κείσζεο ησλ απσιεηψλ.
Ζ έιιεηςε αξδεπηηθψλ έξγσλ θαη θπξίσο θξαγκάησλ θαη ηακηεπηήξσλ
γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ επηθαλεηαθψλ απνξξνψλ, νη ειιείςεηο ζε αξδεπηηθά
δίθηπα αιιά θαη νη κεγάιεο απψιεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα πθηζηάκελα
δίθηπα ζηξέθνπλ ηνπο παξαγσγνχο ζηελ εγθαηάζηαζε γεσηξήζεσλ, πνπ
δεκηνπξγνχλ, εθηφο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ζεκαληηθφ θφζηνο
ζηνπο παξαγσγνχο κε αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ
πξσηνγελνχο ηνκέα.
Ζ θαηαζθεπή ππνδνκψλ εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε
ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο κε έληνλα πξνβιήκαηα επάξθεηαο πδαηηθνχ δπλακηθνχ
(π.ρ. ζηηο θαπλνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο) θαη κε ζηφρν ηελ νξζνινγηθφηεξε
δηαρείξηζε απηνχ κε δεδνκέλε θαη ηελ επηδείλσζε πνπ δεκηνπξγεί ε θιηκαηηθή

αιιαγή θαη ηα θαηλφκελα ιεηςπδξίαο. Ζ θαηαζθεπή ησλ θξαγκάησλ θαη
εμσπνηάκησλ ιηκλνδεμακελψλ, ν εθζπγρξνληζκφο ησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ
θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ γεσηξήζεσλ θαη αλνηθηψλ δησξχγσλ κε ππφγεηα
άξδεπζε πξνζθέξεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα. πγθεθξηκέλα, ζπλεπάγεηαη
κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ηνλ παξαγσγφ θαη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ
αληαγσληζηηθφηεηα ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ (δαπάλεο γηα ηελ
θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή ληίδει πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία
ησλ γεσηξήζεσλ). Δπίζεο, απνηειεί κηα δξάζε κε θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ
ραξαθηήξα ιφγσ ηνπ φηη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπο
αλαπηχζζεηαη έλα λέν νηθνζχζηεκα, κεηψλνληαη νη ππεξαληιήζεηο ησλ
ππφγεησλ πδάησλ θαη πεξηνξίδνληαη νη απψιεηεο ησλ δηθηχσλ. Δπίζεο, νη
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο αλαδεηθλχνληαη σο ηφπνη πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ,
απνηειψληαο λένπο νηθνηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ελψ παξάιιεια δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζηνλ αζηηθφ πιεζπζκφ λα εμνηθεησζεί κε ηελ βηνπνηθηιφηεηα ηεο
πεξηνρήο πνπ είλαη κνλαδηθή ζηελ Δπξψπε. Όκσο ζα πξέπεη λα γίλνπλ κε
πξνζνρή δηφηη κπνξεί λα έρνπκε θαη αξλεηηθέο επηηπψζεηο φπσο κείσζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο, θαηαθεξκαηηζκφ ησλ νηθνηφπσλ, αιιαγή ηνπ πδξνινγηθνχ
θαζεζηψηνο θαη απφηνκε απμνκείσζε ηεο παξνρήο. Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο
ζηε βηνπνηθηιφηεηα πξνθαινχληαη απφ ηελ παξεκπφδηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο
ησλ εηδψλ, ηελ θαηαζηξνθή ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο, ηελ αχμεζε ηεο γελεηηθήο
απνκφλσζεο ησλ πιεζπζκψλ αλάληε θαη θαηάληε ησλ θξαγκάησλ.
Δπηπιένλ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί φηη ρσξίο ηελ πιήξε θαη
νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ είλαη εμαηξεηηθά δπζρεξήο ε
ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ε παξαγσγή πξντφλησλ πνηφηεηαο θαη,
ζπλνιηθά, ε επίηεπμε πςειψλ επηπέδσλ αληαγσληζηηθφηεηαο ζην γεσξγηθφ θαη
θαη’ επέθηαζε θηελνηξνθηθφ ηνκέα.
Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα αλσηέξσ ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ
ζην πξφγξακκα νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο έξγσλ:


Τδξνινγηθέο – Τδξνγεσινγηθέο κειέηεο ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα γηα
ηελ αμηνιφγεζε, ηελ δηαρείξηζε

θαη ηελ επεμεξγαζία ζρεδίσλ

δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ.


Μειέηεο θαη νη αληίζηνηρεο θαηαζθεπέο έξγσλ ηακίεπζεο θαη δηαλνκήο
λεξνχ

κε

ηελ

αμηνπνίεζε

ρεηκεξηλψλ

απνξξνψλ

ιηκλνδεμακελψλ, θαιιηέξγεηα πεγψλ, δεμακελψλ θ.ι.π).

(θξαγκάησλ,



Μειέηεο ή ππεξεζίεο ή θαηαζθεπέο έξγσλ παξαθνινχζεζεο ηεο
ζπκπεξηθνξάο θξαγκάησλ, ηακηεπηήξσλ, ιηκλνδεμακελψλ, monitoring
ησλ

παξακέηξσλ

ιεηηνπξγίαο

ησλ

έξγσλ

απηψλ

(απφδνζε

παξνρεηεπηηθφηεηαο, δηαξξνέο, αζθάιεηα θ.α.) θαη έιεγρνο απφ
θεληξηθή βάζε.


Καηαζθεπή έξγσλ πδξνιεςίαο (θξάγκαηα εθηξνπήο, αλάζρεζεο,
θαιιηέξγεηα πεγψλ θιπ).



Καηαζθεπή έξγσλ πξνζαγσγψλ θπξίσλ δησξχγσλ.



Έξγα θαηαζθεπήο/ αλαβάζκηζεο πξσηεχνληνο, δεπηεξεχνληνο θαη
ηξηηεχνληνο αξδεπηηθνχ, ζηξαγγηζηηθνχ θαη νδηθνχ δηθηχνπ.



Καηαζθεπή αληιηνζηαζίσλ, δεμακελψλ αλαξξχζκηζεο θαη εκεξεζίαο
εμίζσζεο.



πληήξεζε θαη δεκηνπξγία (θαιιηέξγεηα πεγψλ) δεκφζησλ θξελψλ
(βξχζεο) απφ δεκφζηνπο θνξείο.



Καηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο.



Έξγα δηεπζέηεζεο ρεηκάξξσλ.



Τδξνινγηθέο – Τδξνγεσινγηθέο κειέηεο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ
ππφγεησλ πδάηηλσλ πφξσλ



Γεκηνπξγία δηθηχσλ γεσηξήζεσλ γηα παξαηήξεζε ηεο πνηνηηθήο θαη
πνζνηηθήο

θαηάζηαζεο

εγγεηνβειηησηηθψλ

έξγσλ

ησλ

πδάησλ

αμηνπνίεζεο

εληφο

πεξηκέηξνπ

ππφγεησλ

ησλ

πδάησλ

θαη

ςεθηνπνίεζε ηνπ πδξνγεσινγηθνχ αξρείνπ, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ
νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηνπ έξγνπ.
1.4.2. Αγξνηηθόο εμειεθηξηζκόο
Ζ ειεθηξνδφηεζε θαη ε επέθηαζε ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ κε ζθνπφ ηελ
βειηίσζε

ηεο

βησζηκφηεηαο

εθκεηαιιεχζεσλ.

Οη

ησλ

γεσξγηθψλ

ζπγθεθξηκέλεο

θαη

θηελνηξνθηθψλ

παξεκβάζεηο

ζα

πξέπεη

πξαγκαηνπνηνχληαη κε απφιπην ζεβαζκφ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζην
ηνπίν ηεο ππαίζξνπ, ψζηε απηφ λα παξακείλεη αλαιινίσην. Όπνπ ε
ειεθηξνδφηεζε

δελ

είλαη

δπλαηή

πξνηείλεηαη

είηε

λα

εληζρπζεί

ε

κεηεγθαηάζηαζε απηψλ ησλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ ζε πεξηνρέο κε φιεο ηηο

απαξαίηεηεο ππνδνκέο (ειεθηξηθφ, βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο θ.ι.π.) είηε λα
εληζρπζεί ε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ δηαηάμεσλ ζε απηέο ηηο κνλάδεο.
Κξίλεηαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί φηη κηα θηελνηξνθηθή κνλάδα πνπ ιεηηνπξγεί
ρσξίο ζχλδεζε ζην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο δελ είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη
πνηνηηθφ πξντφλ θαη λα είλαη αληαγσληζηηθή. Γηα παξάδεηγκα, ρσξίο ηε ρξήζε
ζχγρξνλνπ ακειθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη παγνιεθάλεο δελ είλαη εθηθηή ε
παξάδνζε ζηηο γαιαθηνβηνκεραλίεο πξφβεηνπ θαη γίδηλνπ γάιαθηνο κε
επηζπκεηά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Οιηθή Μηθξνβηαθή Υισξίδα εληφο ησλ
πξνβιεπφκελσλ νξίσλ). Δπίζεο, ε έιιεηςε δπλαηφηεηαο γηα ρξήζε
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηε δηαρείξηζε ηεο κνλάδαο (π.ρ. ηαηλία
δηαηξνθήο, ζθπξφκπινο – ραξκαληέξα, ηερλεηφο ζειαζκφο αξληψλ) ιεηηνπξγεί
αλαζηαιηηθά ζηελ επίηεπμε θεξδνθνξίαο.

1.4.3.

Βειηίωζε πξνζβαζηκόηεηαο ζηηο αγξνηηθέο εθκεηαιιεύζεηο

(Αγξνηηθή νδνπνηία)
ηε πεξηνρή παξέκβαζεο, ηφζν ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο γεσκνξθνινγίαο
πνπ παξνπζηάδεη (νξεηλνί φγθνη) φζν θαη ηεο δηαζπνξάο ησλ αγξνηηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ, ππάξρεη ε αλάγθε θαηαζθεπήο αιιά θαη βειηίσζεο ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο πξνο ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο
αγξνηηθήο νδνπνηίαο. Σν ππάξρνλ αγξνηηθφ δίθηπν εκθαλίδεη ζε πνιιά ζεκεία
πξνβιήκαηα βαηφηεηαο, ηδηαίηεξα θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ελψ ζε αξθεηά
απαηηείηαη θαη ε δηάλνημε λένπ. Οη ρξήζεηο απηνχ ηνπ δηθηχνπ ζα είλαη
πνιιαπιέο ηφζν γηα αγξνηηθή ρξήζε, φζν θαη γηα ηελ δαζηθή πξνζηαζία θαη
γηα ηνλ αγξνηνηνπξηζκφ.
Ζ επέθηαζε θαη βειηίσζε ηεο βαηφηεηαο ηνπ αγξνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ
κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ,
ηελ επθνιφηεξε θαη ηαρχηεξε πξφζβαζε ησλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη ηελ
ηαρχηεξε θαη αζθαιέζηεξε κεηαθνξά ησλ εππαζψλ πξντφλησλ. Ζ εμαζθάιηζε
ηεο

εχθνιεο

θαη

αζθαινχο

πξνζπειαζηκφηεηαο

ζηηο

γεσξγηθέο

εθκεηαιιεχζεηο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ε παξνρή ησλ αλαγθαίσλ
πξνυπνζέζεσλ γηα ηε βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ θαιιηεξγεηηθψλ
κεζφδσλ (πξφζβαζε κεραλψλ, εχθνιε δηαθίλεζε ηεο παξαγσγήο θ.ν.θ)
ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ κε
ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην αγξνηηθφ εηζφδεκα.

ην Δπ. ρ. ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ, ελδεηθηηθά, νη αθφινπζεο
θαηεγνξίεο έξγσλ:


Μειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ αγξνηηθήο νδνπνηίαο



Υσκαηνπξγηθέο

εξγαζίεο

(φπσο

δηαλνίμεηο,

επηρψζεηο

ηάθξσλ,

δηεπζεηήζεηο ρεηκάξξσλ)


Σερληθά έξγα (φπσο γέθπξεο, ηζφπεδεο δηαβάζεηο)



ηξψζε ηνπ νδνζηξψκαηνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο βαηφηεηαο.

1.4.4. Βειηίωζε Βνζθνηόπωλ
Ζ εθηαηηθή αηγνπξνβαηνηξνθία θαη βννηξνθία πέξαλ ηνπ φηη ηαηξηάδεη
ζηα πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, ζπλεηζθέξεη θαη θαηά έλα
πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζην αθαζάξηζην αγξνηηθφ πξντφλ ηεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο, αμηνπνηψληαο ηα αθφινπζα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα:


θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζθαιίδνπλ καθξά παξακνλή ησλ

δψσλ ζηνπο βνζθφηνπνπο θαη,


ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ εθηάζεσλ βνζθνηφπσλ.
Έλαο

ζεκαληηθφο

αλαζηαιηηθφο

παξάγνληαο

ζηελ

νηθνλνκηθή

βησζηκφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα ησλ δχν πξναλαθεξφκελσλ θιάδσλ
απνηειεί ε θαηάζηαζε ησλ βνζθνηφπσλ νη νπνίνη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο
είλαη ππνβαζκηζκέλνη, ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη αδπλαηνχλ, ππφ ηηο
παξνχζεο ζπλζήθεο, λα θαιχςνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ αλαγθψλ ησλ δψσλ.
Σν θφζηνο παξαγσγήο ησλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ (ιφγσ ηνπ πςεινχ
θφζηνπο δηαηξνθήο) ζεκεηψλεη ζπλερή αχμεζε, ε αληαγσληζηηθφηεηα κεηψλεηαη
θαη ν θιάδνο ηεο εθηαηηθήο θηελνηξνθίαο βξίζθεηαη ζε νξηαθφ ζεκείν απφ
πιεπξάο βησζηκφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηελ
εθηέιεζε έξγσλ βειηίσζεο ησλ βνζθνηφπσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.
Κηλνχκελνη ζε απηά ηα πιαίζηα θαη ιφγσ θαη ηεο ηδηνκνξθίαο ηεο πεξηνρήο δελ
κπνξνχκε λα ζπδεηνχκε γηα ηελ ρξήζε βειηησκέλνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ.
Δλδεηθηηθά, κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ηα αθφινπζα:
 Γηάλνημε δξφκσλ πξνο θαη κέζα ζην βνζθφηνπν
 Καηαζθεπή γεθπξηψλ πνπ ελψλνπλ ξέκαηα, ραξάδξεο ζηελ πεξίπησζε
πνπ απηά (γεθχξηα) βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε βνζθνηφπσλ.

 Καηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ γηα ηελ χδξεπζε ησλ δψσλ (δεμακελέο λεξνχ,
πνηίζηξεο,

πδξνκαζηεχζεηο,

αγσγνί

κεηαθνξάο

λεξνχ,

θξεάηηα,

γεσηξήζεηο, αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα θιπ.)
 Καηαζθεπή ζηεγάζηξσλ γηα ηε ζηέγαζε ησλ δψσλ κε πξφζζεην ρψξν γηα
ηνπο πνηκέλεο. Ζ θαηαζθεπή κπνξεί λα γίλεηαη κε πξνθαηαζθεπέο (πξνθάη)
εηδηθά ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο φπνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο πεξηνξίδνπλ
αηζζεηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ή κε ηνλ
παξαδνζηαθφ ηξφπν.
 Καηαζθεπή

κηθξψλ

έηνηκσλ

θαηαζθεπψλ

(ηνι,

πξνθάη)

ή

ζηδεξνθαηαζθεπψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ πνπ βφζθνπλ ειεχζεξα
δειαδή βννεηδή, αηγνπξφβαηα θαη εηδηθά ζε νξεηλέο θαη κε δχζθνιεο
εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο πεξηνρέο.
 Πεξίθξαμε – εμσηεξηθή ή εζσηεξηθή γηα ηελ ηκεκαηηθή (πεξηηξνπηθή)
βφζθεζε ζηελ πεξίπησζε ηερλεηψλ ιεηκψλσλ.
 Καηαζθεπή θξαθηψλ φηαλ θαζίζηαηαη απνιχησο αλαγθαίν γηα ηνλ
δηαρσξηζκφ νξίσλ βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ απφ δάζε - δαζηθέο εθηάζεηο κε
ζθνπφ ηε δηαθχιαμε ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ απφ ηελ αλεμέιεγθηε
βφζθεζε.
 Γηα ηελ νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ βνζθνηφπσλ ζα πξέπεη λα γίλνπλ
κειέηεο βνζθντθαλφηεηαο ησλ ιηβαδηψλ θαη λα αθνινπζήζνπλ κειέηεο θαη
έξγα ζπζηεκάησλ βφζθεζεο γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο πνηνηηθά
θαη πνζνηηθά κε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο βηνπνηθηιφηεηαο. Με
βάζε απηέο ηηο κειέηεο κπνξνχκε θαηφπηλ λα πξνρσξήζνπκε εάλ απηφ
είλαη αλαγθαίν ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο θπζηθήο ρισξίδαο κε επηιεγκέλνπο
ζπφξνπο απφ ιεηκψληα λνκεπηηθά θπηά πνπ ππάξρνπλ φκσο ζηελ πεξηνρή
έηζη ψζηε λα κελ δηαηαξάζζεηαη ε ηνπηθή ρισξίδα (αγνξά, δηαζπνξά).
1.4.5. Γηαθνξνπνίεζε ηεο πξωηνγελνύο παξαγωγήο
Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηνπ
πξσηνγελνχο ηνκέα είλαη δπλαηφ λα ζπλεηζθέξνπλ δξάζεηο πνπ πξνσζνχλ ηε
δηαθνξνπνίεζε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο κε ηελ ίδξπζε/επέθηαζε
κνλάδσλ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο – θηελνηξνθίαο θαη νινθιεξσκέλεο
δηαρείξηζεο θαζψο θαη κνλάδσλ παξαγσγήο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θπηηθήο
θαη δσηθήο παξαγσγήο (καληηάξηα, ζαιηγθάξηα, λέεο θαιιηέξγεηεο: Ηππνθαέο,

κεινθαιιηέξγεηεο, αξσκαηηθά θπηά θ.α.). Απηέο νη κνλάδεο παξαγσγήο
θαηλνηφκσλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα είλαη κνλάδεο κηθξήο θιίκαθαο απφ
θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο πνπ ζα ζπκβαδίδνπλ κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο
(π.ρ. κηθξέο κνλάδεο εθηξνθήο ζαιηγθαξηψλ- καληηαξηψλ ζπλδπαδφκελεο κε
καζήκαηα ζπιινγήο ηνπο απφ ηελ θχζε γηα ηνπξίζηεο)
Ζ βηνινγηθή θηελνηξνθία ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε ρξήζε ησλ βνζθνηφπσλ.
Λακβάλνληαο

ππφςε

ην

γεγνλφο

φηη

ζηελ

πεξηνρή

παξέκβαζεο

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζεκαληηθέο εθηάζεηο βνζθνηφπσλ πξνθχπηεη φηη νη
δξάζεηο πξνψζεζεο ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο ζα είραλ ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή

ζπλεηζθνξά

ζηε

βειηίσζε

ηεο

αληαγσληζηηθφηεηαο

ηνπ

πξσηνγελνχο ηνκέα κέζσ ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο
αμίαο.
Ζ

θαηαγξαθή

θαη

ρσξνζέηεζε

ησλ

θηελνηξνθηθψλ

έξγσλ

θαη

εγθαηαζηάζεσλ (ελεξγψλ θαη αλελεξγψλ), ε αμηνπνίεζε ηνπο κε δεδνκέλν ην
θηηξηαθφ φθεινο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη (παιηά καληξηά απνηεινχλ
αξρέηππεο θαηνηθίεο, ελψ ηα ζηέγαζηξα θαη νη πνηίζηξεο απνηεινχλ έξγα πνπ
ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε ρξεζηηθφηεηά ηνπο απφ ηψξα θαη ζην εμήο, ή ε
δπλαηφηεηα δηηηήο ρξήζεο ηνπο).
εκαληηθή επίζεο είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ κεηαπνίεζεο θνπξηάο
(θνκπνζηνπνίεζεο) θαη ππνιεηκκάησλ θιάδεπζεο θαη θνπήο παξφδηαο
βιάζηεζεο

νη

νπνίεο

κπνξνχλ λα

επηθέξνπλ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά

απνηειέζκαηα.
Αλαγθαία φκσο γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο είλαη
ε δεκηνπξγία πηινηηθψλ αγξψλ θαη θπησξίσλ γηα ηηο λέεο θαιιηέξγεηεο πνπ
ζέινπκε λα εγθαηαζηήζνπκε ζηελ πεξηνρή έηζη ψζηε απηέο λα δνθηκαζηνχλ
ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ απηέο ηαηξηάδνπλ ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο
πεξηνρήο πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ εκπνξηθή εγθαηάζηαζε ηνπο.
Ζ παξαγσγή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ πξσηνγελνχο παξαγσγήο πςειήο
πξνζηηζέκελεο αμίαο κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ελαιιαθηηθή δηέμνδν ζηελ
ελίζρπζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζέιθπζε
λέσλ αλζξψπσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα.

1.4.6. Αλαδαζκνί
Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ
πεξηνρή παξέκβαζεο είλαη φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο απνηεινχληαη απφ
κηθξά αγξνηεκάρηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. Ζ
πινπνίεζε ηεο δξάζεο ησλ εθνχζησλ αλαδαζκψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε,
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αχμεζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα εθαξκφδνληαη αλαδαζκνί κέζσ ηεο
κείσζεο ησλ εηζξνψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Ζ ζπγθέληξσζε
ηεο δηάζπαξηεο ηδηνθηεζίαο κε ηελ παξάιιειε θαηαζθεπή έξγσλ πνπ ζα
θαηαζηήζνπλ ιεηηνπξγηθφ ην λέν θηεκαηηθφ θαζεζηψο ζα αληηκεησπίζνπλ κία
απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα πνπ
είλαη ν κηθξφο θαη θαηαθεξκαηηζκέλνο θιήξνο. Πξέπεη, σζηφζν, λα ιεθζεί
ηδηαίηεξε κέξηκλα έηζη ψζηε ζηνπο αλαδαζκνχο πνπ ζα γίλνληαη λα κελ
αιινηψλεηαη ην ηνπίν θαη δηαηαξάζζεηαη ε βηνπνηθηιφηεηα.
Γξάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαιεθζνχλ είλαη, ελδεηθηηθά, νη εμήο:


Δθνχζηνη αλαδαζκνί.



Παξάιιεια έξγα ζε πεξηνρέο πεξαησζέλησλ αλαδαζκψλ. Γηα ηελ
απνθπγή θαηαζηξνθψλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηέηνηα έξγα ζα
πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ νη θπηνθξάθηεο θαη νη θπζηθέο ξεκαηηέο. Θα
πξέπεη δειαδή λα πξνεγεζνχλ αλά γεσγξαθηθή ελφηεηα κειέηεο
αγξνδαζνπνληθψλ ζπζηεκάησλ, γηα λα θαηαγξάςνπλ ηνλ άγλσζην
βηνινγηθφ θαη αηζζεηηθφ πινχην ησλ αγξνδαζηθψλ ηνπίσλ θαη λα
πξνηείλεη ιχζεηο ηνπηθά πξνζδηνξηζκέλεο.

1.4.7. Καηάξηηζε γεωξγώλ θαη θηελνηξόθωλ
Ζ θαηάξηηζε ησλ αγξνηψλ - θηελνηξφθσλ αιιά θαη ησλ θπλεγψλ
θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη ζα κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ηεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπο, ζηελ αλάδεημε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ππαίζξνπ, ζηελ εμαζθάιηζε ηεο παξαγσγηθήο
απαζρφιεζεο ηνπ θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα άιια κέηξα
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γηα ηα νπνία ε απνδεδεηγκέλε επαξθήο επαγγεικαηηθή
θαηάξηηζή απνηειεί πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο. Δίλαη άιισζηε γεγνλφο φηη δελ

είλαη δπλαηή ε επηηπρία νπνηαζδήπνηε αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο ρσξίο ηελ
άξηηα εθπαίδεπζε ηνπ εκπιεθφκελνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ είλαη,
ελδεηθηηθά, νη αθφινπζεο:


Βηνινγηθή γεσξγία θαη θηελνηξνθία.



Δθπαίδεπζε ζηελ παξαγσγή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θπηηθήο θαη
δστθήο παξαγσγήο (καληηάξηα, ζαιηγθάξηα).



Γεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ πξνψζεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ
θαη αλάπηπμεο εκπνξηθψλ δηθηχσλ θαη ζπλεξγαζηψλ.



Παξαγσγή βηνινγηθψλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ.



Αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο.



Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε.



Αηγνπξνβαηνηξνθία θαη Βννηξνθία.



Δθπαίδεπζε Γαζεξγαηψλ.



Δθπαίδεπζε ληφπησλ θαηνίθσλ - θπλεγψλ ζηελ πξνζηαζία θαη
δηαηήξεζε ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο ηεο πεξηνρήο.



Δθπαίδεπζε

πάλσ

ζηελ

εθκεηάιιεπζε

ππνιεηκκάησλ

πινηνκηθψλ εξγαζηψλ θαη θαηεξγαζίαο μχινπ, θαζψο θαη απηψλ
ηεο θηελνηξνθηθήο θαη γεσξγηθήο παξαγσγήο
Πνιιέο απφ ηηο αλσηέξσ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ απφ δξάζεηο ηνπ
Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ή άιιεο εηαηξηθήο κνξθήο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο, κε δεκηνπξγία ζεηξάο νκηιηψλ ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο
δπλαηφηεηεο θαη πξαθηηθέο ηεο ηνπηθήο νξεηλήο νηθνλνκίαο, ζε ζρέζε κε ηνπο
θπζηθνχο πφξνπο ηεο πεξηνρήο.
1.5.

Τδαηνθαιιηέξγεηεο – Αιηεπηηθή παξαγωγή

Ζ πεξηνρή ηνπ ρψξνπ επζχλεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ είλαη θαηά
θχξην ιφγν νξεηλή πεξηνρή πνπ δελ γεηηληάδεη κε ηελ ζάιαζζα. Όκσο φπσο
έρεη αλαθεξζεί θαη πξνγελέζηεξα είλαη κηα πινχζηα πεξηνρή ζε εζσηεξηθά
επηθαλεηαθά χδαηα (πνηάκηα, παξαπφηακνπο, πδαηνξέκκαηα, ρείκαξξνπο θαη
ιίκλεο). Έηζη ε πεξηνρή απηή παξνπζηάδεη έλα πινχζην αιηεπηηθφ δπλακηθφ
εζσηεξηθψλ πδάησλ ην νπνίν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ή θαη λα απμεζεί κε ηηο

θαηάιιειεο παξεκβάζεηο απνδίδνληαο ζεκαληηθφ εηζφδεκα γηα ηνπο ηνπηθνχο
πιεζπζκνχο. πγθεθξηκέλα απηή ηελ ζηηγκή ην Σκήκα Αιηείαο ηεο Γηεχζπλζεο
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Γξάκαο
έρνληαο ηε απαξαίηεηε γλψζε θαη ελαζρφιεζε κε ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή έρεη
ππφ

ηελ

επίβιεςε

ηνπ

ηξεηο

(3)

κνλάδεο

ηρζπνθαιιηέξγεηαο

πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο πεξηνρήο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο.
Δδψ ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζηα Μηθξά Τδξνειεθηξηθά Έξγα (ΜΤΖΔ)
πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί (ΜΤΖΔ Μνχζδα) θαη απηά πνπ πξνγξακκαηίδνληαη
ζηελ έθηαζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Οξνζεηξάο Ρνδφπεο, φπσο ζην Βαζχξεκα,
ην Γηαβνιφξεκα, ην Φαξαζηλφ θαη ην Αξθνπδφξεκα. Όκσο κεηά ηελ θαηαζθεπή
ησλ κεγάισλ θξαγκάησλ Θεζαπξνχ θαη Πιαηαλφβξπζεο ζην Νέζην, νη
παξαπφηακνη απηνί απνηεινχλ ην αλαγθαίν θαηαθχγην γηα ηελ ηρζπνπαλίδα
φινπ ηνπ πνηάκηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπάληα θαη
πξνζηαηεπφκελα είδε θαη άιια είδε πνπ θηλδπλεχνπλ άκεζα απφ ηελ ρσξίο
φξνπο

θαη

πξνυπνζέζεηο

θαηαζθεπή

ΜΤΖΔ

ή

θξαγκάησλ

θαη

ιηκλνδεμακελψλ.
πλεπψο ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε θαηαζθεπή ΜΤΖΔ κε εγθάξζηα
θξάγκαηα ζηε πεξηνρή ρσξίο ηελ πξφβιεςε ειεπζεξνεπηθνηλσλίαο ηνπ
αλάληε κε ην θαηάληε ηκήκα δεκηνπξγεί ζπλζήθεο πνπ απεηινχλ ηελ επηβίσζε
ζηα πδαηνξέκαηα ησλ πιεζπζκψλ εηδψλ ηεο ηρζπνπαλίδαο αιιά θαη άιισλ
εηδψλ ηεο πδξφβηαο καθξνπαλίδαο. Πνιινί απφ ηνπο πιεζπζκνχο απηνχο
πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ Οδεγία 92/43/ΔΟΚ (Παξ. ΗΗ), φπσο ε Άγξηα
Πέζηξνθα (Salmo spp.), ε Μπξηάλα (Barbus spp.), ε Πεηξνθαξαβίδα
(Austropotamobius torrentium). Γηα ηα είδε απηά ε Διιάδα έρεη σο εζληθή
ππνρξέσζε ηε δηαηήξεζε ηνπ γελεηηθνχ ηνπο απνζέκαηνο θαη ησλ
πιεζπζκψλ ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε. Ζ δηαθνπή ησλ κεηαθηλήζεσλ
ησλ παξαπάλσ εηδψλ θαη ν ρσξηζκφο ησλ πιεζπζκψλ ηνπο ζε δπν ή
πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ζέηεη ζε θίλδπλν ηφζν ηνπο πιεζπζκνχο φζν θαη ην
ππάξρνλ γελεηηθφ απφζεκα.
Έηζη δελ ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή ΜΤΖΔ ζε ξέκαηα πνπ ε
παξνρή ηνπο θαηάληε ηνπ θξάγκαηνο δελ δεκηνπξγεί ζηάζκε (νηθνινγηθή
παξνρή) ηνπιάρηζηνλ 30 cm φιν ην έηνο.
Οη πιεζπζκνί ηρζπνπαλίδαο, αιιά θαη ν βηφηνπνο ηεο παξφρζηαο δψλεο
κπνξεί λα επεξεαζηνχλ θαη απφ ηε κφληκε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ

ηξερνχκελνπ λεξνχ ζε κεγάια ηκήκαηα ηνπ πνηακνχ θαζψο θαηάληε ησλ
θξαγκάησλ δηαηεξείηαη κφλν ε «νηθνινγηθή παξνρή», ε νπνία αθνξά
πνζνζηφ (30%) ηνπ κέζνπ φξνπ παξνρψλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, ε νπνία
«νηθνινγηθή παξνρή» ζρεδφλ πνηέ δελ είλαη αξθεηή ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε
δηαηήξεζε ηθαλήο ζηάζκεο ζην πνηάκη θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ νηθνινγηθή
ηζνξξνπία.
ηφρνο ηνπ νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο
Οξνζεηξάο Ρνδφπεο

αλαθνξηθά κε ηηο Τδαηνθαιιηέξγεηεο (ιακβάλνληαο

ππφςε ηα αλσηέξσ) ζα πξέπεη λα είλαη ε αεηθόξνο αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ
ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, ε βειηίωζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο ηωλ
παξαγόκελωλ πξνϊόληωλ θαη ηωλ επηρεηξήζεωλ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο
νηθνλνκηθήο, πεξηβαιινληηθήο αιιά θαη θνηλωληθήο βηωζηκόηεηαο ηνπ
θιάδνπ.
πγθεθξηκέλα

νη

πξνηάζεηο

καο

ζε

ζέκαηα

Αιηείαο

θαη

Τδαηνθαιιηεξγεηψλ αλαιπηηθφηεξα είλαη:
1. Καηαξρήλ ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί κηα Μειέηε - ρέδην Γηαρείξηζεο γηα ηελ
Αιηεία θαη ηηο Τδαη/γεηεο πνπ λα θαζνξίδεη ζε πνηεο πεξηνρέο είλαη
ζπκβαηέο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο. ε απηή ηε Μειέηε ζα πξέπεη λα
πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε Αιηεία
εζσηεξηθψλ πδάησλ (απνβάζξεο, ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο θ.α.) ζε
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, θπξίσο ζηηο ηερλεηέο ιίκλεο ηνπ Νέζηνπ. θνπφο ηεο
κειέηεο ζα είλαη θαη ε βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζε αιηείο,
ηνπξίζηεο θαη επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο θαη ηα αιηεπηηθά ζθάθε ηνπο θαζψο
θαη ζε κηθξέο εηαηξίεο πξνψζεζεο κνξθψλ νηθνηνπξηζκνχ (αθφκα θαη ηνπ
ιεγφκελνπ ηρζπνηνπξηζκνχ ή ηεο αιηείαο αλαςπρήο) πνπ ζα αλαπηπρζνχλ.
Ζ εξαζηηερληθή αιηεία ζα πξέπεη λα αζθείηαη κφλν ζε απηέο ηηο ζέζεηο θαη
λα ππάξρεη έιεγρνο ησλ Αηνκηθψλ Δξαζηηερληθψλ Αδεηψλ Αιηείαο αθνχ
πξνεγεζεί εθηίκεζε ηεο ηρζπνθφξηηζεο ησλ πδάηηλσλ πεξηνρψλ αιιά θαη
ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ ςαξηψλ πνπ επηηξέπεηαη λα αιηεπζνχλ αλά ρξνληθή
πεξίνδν. Γηα ηελ εμππεξέηεζε φισλ απηψλ ησλ ρξεζηψλ πξνηείλεηαη ε
θαηαζθεπή κηθξψλ ιηκαληψλ κε πισηνχο ιηκελνβξαρίνλεο, φπσο έρνπλ
θαηαζθεπαζηεί ζε κεγάιε θιίκαθα ζηε ιίκλε Κεξθίλε θαη ζε κηθξή θιίκαθα
ζηε ιίκλε Γντξάλε. Ζ αιηεία φκσο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζηελά
απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη λα ζπληαρζεί έλαο Καλνληζκφο Αιηείαο ζηνλ

νπνίν ζα πξνβιέπνληαη ηα κέζα, νη φξνη αιηείαο θαη ηπρφλ πεξηνξηζκνί
ζηελ άζθεζε ηεο αιηείαο.
2. ηα πιαίζηα ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1, Καηεγνξίαο Πξάμεο 1.1
(Πξνζηαζία ηνπ Φπζηθνχ Πεξ/ληνο απφ Βηνηηθνχο θαη Αβηνηηθνχο
παξάγνληεο),

αιιά

θαη

ηεο

Πξάμεο

1.2

(Βειηίσζε

Φπζηθνχ

Πεξηβάιινληνο), πξνβιέπνληαη ελέξγεηεο – δξάζεηο φπσο «Δθαξκνγή
Μέηξσλ

Πεξηνξηζκνχ

ηεο

Ρχπαλζεο

ησλ

Τδάηηλσλ

Πφξσλ»

θαη

«Δθαξκνγήο Μέηξσλ Βειηίσζεο ηεο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Καηάζηαζεο
ησλ Τδάηηλσλ πφξσλ».
ηηο παξαπάλσ Πξάμεηο πξνηείλεηαη έξγν κε ηίηιν «Δμνπιηζκόο
(ηαζεξόο θαη Φνξεηόο) Αλάιπζεο Πεξηβαιινληηθώλ Παξακέηξωλ
ηωλ Τδάηηλωλ Πόξωλ ζηελ Τπνπεξηνρή Α ηνπ Πξνγξάκκαηνο». Σν
έξγν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε νξγάλσλ γηα
ηε

παξαθνινχζεζε

θαη

ησλ

έιεγρν

θξίζηκσλ

πεξηβαιινληηθψλ

παξακέηξσλ ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηνπ Δζληθνχ πάξθνπ νξνζεηξάο
Ρνδφπεο θαη δνξπθνξηθέο πεξηνρέο (Τπνπεξηνρή Α).
Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο πξφηαζεο είλαη ν έιεγρνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ
παξακέηξσλ ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο ππνπεξηνρήο Α απφ ην
επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Γξάκαο. Ο
εμνπιηζκφο ζα εγθαηαζηαζεί ζε ρψξν ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο θαη ζα
ιεηηνπξγεί απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο (1
Ηρζπνιφγνο) αιιά θαη απφ ην ππφινηπν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ
(Γεσπφλνη, Κηελίαηξνη θ.α.) ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Γξάκαο. Γηαζθαιίδνληαο έηζη
ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πγηεηλή ησλ παξαγφκελσλ αιηεπκάησλ.
Με ηνλ εμνπιηζκφ ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ζε ηαθηηθή βάζε
ησλ

ηηκψλ

βαζηθψλ

πεξηβαιινληηθψλ

παξακέηξσλ

(ζεξκνθξαζία,

δηαιπκέλν νμπγφλν, pH) ελψ ζα κπνξεί λα γίλεηαη κεηαθνξά ζην γξαθείν
δεηγκάησλ λεξνχ ή νξγαληζκψλ γηα πεξαηηέξσ εμέηαζε θαη απνζηνιή ζε
πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα αλάιπζεο. Δπίζεο ζα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο
θαη ε επηβεβαίσζε θαηαγγειηψλ γηα ζέκαηα κφιπλζεο θαη ξχπαλζεο ησλ
πδάησλ πνπ ζήκεξα απηή δελ είλαη εθηθηή. Σα πξνηεηλφκελα φξγαλα ζα
πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ:
 ηεξενζθφπην καδί κε Φεθηαθή θσηνγξαθηθή θάκεξα

Φσηφκεηξν θνξεηφ
Φπγείν κεηαθνξάο δεηγκάησλ
Δμνπιηζκφο εξγαζηεξίνπ (ιαβίδεο, λπζηέξηα, θιπ)
Τιηθά δεηγκαηνιεςίαο (κπνπθάιηα, θψλνη θιπ)
Κιίβαλνο επψαζεο
Ρνφκεηξν
Φνξεηή ζπζθεπή πνπ ζπλδπάδεηαη κε ζψκα πνιπαηζζεηήξα πνπ ζα
πεξηιακβάλεη αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο-αγσγηκφηεηαο, pH, δηαιπκέλνπ
νμπγφλνπ, ζνιφηεηαο θιπ.
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη 50.000 € κε Φ.Π.Α.








11.500 €.
3. ηα πιαίζηα ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 5, Καηεγνξίαο Πξάμεο 5.2
(Σερληθέο

θαη

Λνηπέο

Μειέηεο)

πξνηείλεηαη

ην

έξγν

«Δλέξγεηεο

Γηνηθεηηθήο θαη Θεζκηθήο Ωξίκαλζεο γηα ηελ Ίδξπζε Πεξηνρήο
Οξγαλωκέλεο

Αλάπηπμεο

Τδαηνθαιιηεξγεηώλ

(Π.Ο.Α.Τ.)

ζην

Βαζύξεκα Γξάκαο». Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο κειέηεο θαη
πξνηάζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ Πεξηνρήο Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο
Τδαηνθαιιηεξγεηψλ Π.Ο.Α.Τ. ζην Βαζχξεκα Γξάκαο.
Ζ πεξηνρή ηνπ Καιιίθαξπνπ ηδεξνλέξνπ Γξάκαο είλαη ε πεξηνρή κε ηελ
κεγαιχηεξε
πδάησλ

ζπγθέληξσζε

ζηελ

Πεξηθέξεηα

κνλάδσλ
Αλαη.

πδαηνθαιιηεξγεηψλ

Μαθεδνλίαο

–

εζσηεξηθψλ

Θξάθεο:

ζήκεξα

ιεηηνπξγνχλ 3 κνλάδεο εθηξνθήο ακεξηθάληθεο πέζηξνθαο ζπλνιηθήο
εηήζηαο δπλακηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο άδεηεο ηνπο πεξίπνπ 140
ηνλ./εηεζίσο.
Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο πξφηαζεο δεκηνπξγίαο Π.Ο.Α.Τ. είλαη ε ζπλέρηζε ηεο
χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηάκελσλ κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο
ζην Βαζχξεκα Ν. Γξάκαο θαη ε νινθιεξσκέλε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ
θιάδνπ

ζε

κηα

ηδαληθή

πεξηνρή

γηα

ηε

ιεηηνπξγία

κνλάδσλ

ηρζπνθαιιηέξγεηαο απφ ηελ άπνςε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ λεξψλ ηνπ
Βαζπξέκαηνο. Ζ ρσξνζέηεζε ησλ κνλάδσλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηελ
Διιάδα κέρξη ζήκεξα ιφγσ έιιεηςεο εγθεθξηκέλσλ ρσξνηαμηθψλ ή
ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ γηλφηαλ κε ζεκεηαθή ρσξνζέηεζε θαη θαηφπηλ
εγθξίλνληαλ ή αλαλεσλφηαλ νη πεξηβαιινληηθνί φξνη. Όκσο ε έιιεηςε
εγθεθξηκέλσλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ γηα ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο ζε φιε ηελ
επηθξάηεηα θαη εηδηθά ζην λνκφ Γξάκαο δεκηνπξγνχλ θιίκα αλαζθάιεηαο
γηα ηηο ήδε ιεηηνπξγνχζεο κνλάδεο κε ην ελδερφκελν αθχξσζεο ησλ

πξάμεσλ αδεηνδφηεζήο ηνπο φπσο εμάιινπ ζπλέβε κε ηελ απφθαζε
2489/2006 ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ηΔ. πλεπψο είλαη απαξαίηεην λα ηδξπζεί
Εψλε δειαδή «Πεξηνρή Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηψλ»
(Π.Ο.Α.Τ.) ζηε πεξηνρή ηνπ Βαζπξέκαηνο, γηαηί ζε πεξίπησζε πνπ δελ
θαζνξηζζεί δψλε πδαηνθαιιηεξγεηψλ ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα κελ
αλαλεσζνχλ νη πεξηβαιινληηθνί φξνη ησλ κνλάδσλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο κε
ηειηθφ απνηέιεζκα ην θιείζηκν ησλ επηρεηξήζεσλ.
Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ αλακέλεηαη λα πξνηείλνπλ έλα
πην απνδνηηθφ ζρέδην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ γηα λα
επηηχρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο αιιά θαη ζπλέξγεηα κε ζηφρν ηε
βησζηκφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ ζηε πεξηνρή. Δπίζεο
ην έξγν αλακέλεηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ δηεπζέηεζε ησλ πθηζηάκελσλ
κνλάδσλ θαη ηελ ρσξνζέηεζε ηπρφλ λέσλ κνλάδσλ. Παξάιιεια ζα
πξέπεη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ λα γίλεη πξφηαζε γηα ηελ ρσξνζέηεζε ησλ
αλαγθαίσλ

ρεξζαίσλ

ππνδνκψλ

(φπσο

ζπζθεπαζηήξηα

ςαξηψλ,

παξαγσγή ιεπηδσηνχ πάγνπ, απνζεθεπηηθνί ρψξνη, ρψξνη εθθφξησζεο)
θαζψο θαη ινηπέο ππνζηεξηθηηθέο θαη ζχλνδεο εγθαηαζηάζεηο (εμνπιηζκφο
παξαθνινχζεζεο πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ, θ.ά.) Παξάιιεια ε
έξεπλα αγνξάο γηα ηα πξντφληα ησλ επηρεηξήζεσλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο
αλακέλεηαη λα δψζεη λέεο δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο θαη ίζσο αιιαγή ηνπ
πθηζηάκελνπ επηρεηξεζηαθνχ ζηφρνπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε
ρσξνζέηεζε αγξνηνπξηζκνχ – αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηε πεξηνρή (ρψξνη
εζηίαζεο, δηεκέξεπζεο, αλαςπρήο θηι).
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη 120.000 € κε Φ.Π.Α.
27.600€.
4. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ ην Παξάξηεκα καο έρεη ζην
παξειζφλ θαηαζέζεη αλαιπηηθέο πξνηάζεηο γηα ην leader Αιηείαο Ν.
Καβάιαο ην νπνίν πιένλ είλαη ζηελ θάζε ηεο πινπνίεζεο. Πνιιέο απφ
απηέο ηηο πξνηάζεηο εμεηδηθεχνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ –
ηρζπνηνπξηζκνχ θαη κπνξνχλ θάιιηζηα λα εθαξκνζηνχλ θαη ζηελ
πεξίπησζε ησλ εζσηεξηθψλ πδάησλ ηεο νξνζεηξάο Ρνδφπεο κε ηηο
θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο.
5. Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη παξάιιεια κε ηα πξνηεηλφκελα έξγα
είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ έξγα ππνδνκήο φπσο βειηίσζε δξφκσλ,

ηειεθσληθά

δίθηπα,

ειεθηξνδφηεζε

θ.α.

φπσο

άιισζηε

έρνπκε

πξναλαθεξζεί θαη γηα ηηο άιιεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

1.6.

Λνηπέο πξνηάζεηο ζε άιινπο άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ πξνηάζεσλ πνπ θηλνχληαη ζε νξηζκέλνπο ηνκείο ή
ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2 πνπ ζέιακε λα δψζνπκε ηδηαίηεξε
πξνζνρή, παξαθάησ ζαο παξαζέηνπκε θαη νξηζκέλεο πξνηάζεηο γεληθήο
θχζεσο γηα ηνπο ππφινηπνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ρσξίο βέβαηα λα ηηο
ζεσξνχκε

κηθξφηεξεο

ζεκαζίαο.

Έηζη

ηέηνηεο

κπνξνχλ

λα

ραξαθηεξηζηνχλ:
1. Υξεκαηνδφηεζε δεκηνπξγίαο ελφο ηακείνπ ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κέζα απφ ην πθηζηάκελν λνκηθφ θαζεζηψο.
θνπφο

ηνπ

ζα

είλαη

ηα

επελδπηηθά

κηθξνδάλεηα,

κεδεληθήο

δηαζθάιηζεο, αιιά απμεκέλνπ ειέγρνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη
πξαγκαηνπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ δηακέζνπ ηνπ ηακείνπ, γηα ηνπο
θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. ε απηφ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ νη
νξγαληζκνί ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζπιινγηθά λνκηθά πξφζσπα
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ εθπξνζσπνχλ ηνκείο επηρεηξήζεσλ θαη άιινη
παξάγνληεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία.
Μπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δεκηνπξγία απηνχ ηνπ ηακείνπ, κέζα
απφ

ηνπο

ξπζκηζηηθνχο

θαη

αληαπνδνηηθνχο

πφξνπο

ηεο

δηαθπβέξλεζεο, έηζη ψζηε λα αλαπηπρζνχλ απνδνηηθφηεξεο ελέξγεηεο
θαη ηζρπξή δπλακηθή κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ παξαγφλησλ, ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ (π.ρ. θνηλσληθή εηαηξηθή
επζχλε).
2. Υξεκαηνδφηεζε δεκηνπξγίαο ζπιινγηθήο εηαηξείαο (αθφκα θαη κέζα
απφ ηελ γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα π.ρ. γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί)
πξνψζεζεο

ησλ

νηθνηνπξηζκνχ),

ηνπηθψλ

εμεχξεζεο

πξντφλησλ
αγνξψλ

θαη

θαη

ππεξεζηψλ

(π.ρ.

δηακεζνιάβεζεο

ζηελ

δηεθπεξαίσζε αγνξαπσιεζηψλ. ε απηήλ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ νη
νξγαληζκνί ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζπιινγηθά λνκηθά πξφζσπα

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ εθπξνζσπνχλ ηνκείο επηρεηξήζεσλ θαη άιινη
παξάγνληεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία.
3. Υξεκαηνδφηεζε θαη δεκηνπξγία εηήζησλ ζεζκψλ φπσο π.ρ. θεζηηβάι
καληηαξηνχ , ληφπησλ πνηθηιηψλ ή θαη άιισλ απφ θαηάιιειν θνξέα.
4. Γξάζεηο ππνζηεξηθηηθέο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ξεκάησλ, νδψλ θιπ,
ζε εζεινληηθέο νξγαλψζεηο κε θεξδνζθνπηθέο.
5. Γξάζεηο αλάδεημεο ησλ ηνπηθψλ κχζσλ θαη ηζηνξηψλ γηα θάζε
γεσγξαθηθή ελφηεηα, κε ζθνπφ ηελ αλαγλσζηκφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία
πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο.
1.6.1. ΑΞΟΝΑ 1:

Πξνζηαζία/

Βειηίσζε/

Αλάδεημε ηνπ

Φπζηθνχ

Πεξηβάιινληνο:
Γηα λα δηαρεηξηζηνχκε νξζνινγηθά θαη απνηειεζκαηηθά ηελ πεξηνρή, θαη
γηα λα πξνηείλνπκε δξάζεηο ζα πξέπεη πξψηα λα κειεηεζεί, λα ραξηνγξαθεζεί
ψζηε λα πξνθχςνπλ ζαθείο νξηνζεηήζεηο γηα λα γλσξίδνπκε πνχ έρνπκε θαη
ηη έρνπκε; θαη κεηά λα θαηαξηηζζνχλ δξάζεηο ελίζρπζεο, αλάπηπμεο φπσο γηα
παξάδεηγκα δξάζεηο απνθαηάζηαζε ηνπίνπ θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ πξαλψλ
ησλ νδψλ κε ρξήζε βιάζηεζεο (πδξνζπνξέο θ.α.).
1.6.2. ΑΞΟΝΑ 3: Βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη πνηφηεηαο δσήο
Γηαζχλδεζεο ηεο πεξηνρήο κε ηελ Δγλαηία νδφ κε θιεηζηνχο νδηθνχο
άμνλεο δξάζεηο πνπ ζα σθειήζνπλ ην ζχλνιν ησλ Ννκψλ πνπ ηψξα είλαη
απνκνλσκέλνη. (Γξάκα)
Δλνπνίεζε ησλ ππνπεξηνρψλ κεηαμχ ηνπο, κε νδηθφ – δαζηθφ δίθηπν.
Πξφβιεςε γηα ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ γηα ηελ έληαμε ησλ έξγσλ θαη
θπξίσο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπο.
Καηάξηηζε

θηεκαηνινγίνπ

–

θηεκαηνινγηθψλ

πηλάθσλ,

δξάζεηο

δηεπθφιπλζεο – πξνψζεζεο αγνξάο ησλ αθηλήησλ θαη ζπληήξεζήο ηνπο,
αδεηνδνηήζεηο νηθνλνκηθέο θαη απιέο ζηε γξαθεηνθξαηηθή ηνπο δηαδηθαζία,
δηαζθαιίδνληαο φκσο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο νηθηζηηθήο
ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο. Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ πξέπεη λα ρξεκαηνδφηεζνχλ
δξάζεηο ζπληήξεζεο ηεο φςεο παξαδνζηαθψλ ζπηηηψλ θαη δεκνηηθψλ
νηθεκάησλ.

Ζ πνηφηεηα δσήο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ παηδεία. Έηζη είλαη
αλαγθαία ε πξνψζεζε δξάζεσλ εθπαίδεπζεο – θαηάξηηζεο επί ηφπνπ ή θαη
απφ απφζηαζε κε βνήζεηα θαη ελίζρπζε ηεο εθκάζεζεο Διιεληθψλ
(αλαθέξνκαζηε ζηα πνκαθνρψξηα φπνπ καζαίλνπλ ηνχξθηθα κφλν επεηδή
είλαη κνπζνπικάλνη). Γξάζεηο θαηαγξαθήο δηαηήξεζεο ηνπηθψλ ηδησκάησλ
(πνληηαθά, ζξαθηψηηθα, ληφπηα, πνκάθηθα). Αλάπηπμε δξάζεσλ πνιηηηζηηθήο
ηαπηφηεηαο θαη ελίζρπζεο ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο ησλ θαηνίθσλ, θαηαγξαθή
παξαδνζηαθψλ ρνξψλ, δξψκελσλ, ζηήξημε θαη αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ
πνιηηηζκνχ.
Γξάζεηο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ ελ δπλάκεη ρξεζηψλ
π.ρ. θαηνίθσλ, θπλεγψλ, πινηφκσλ, επηζθεπηψλ.
1.6.3. ΑΞΟΝΑ 4:Γηαηνπηθή /Γηαθξαηηθή πλεξγαζία
Θεζκηθή ελδπλάκσζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ έηζη ψζηε λα
ιεηηνπξγνχλ επέιηθηα, λα απνθεχγεηαη ε γξαθεηνθξαηία, λα δηαζθαιίδεηαη ε
πνηνηηθή απφδνζε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ ζηφρσλ.
Να πξνσζνχληαη θαη λα βειηηψλνληαη επελδπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα
δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο – ρσξνζέηεζεο- πξνζέιθπζεο ήπηαο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά θαη ε δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθψλ
πάξθσλ ζηνπο ηνκείο ηεο πεξηβαιινληηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο πάλσ ζε έλα δίθηπν πεξηνρψλ, κε άιιεο
πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο αιιά θαη κε απηέο πνπ ζπλνξεχνπλ κε ηελ ελ ιφγσ
πεξηνρή απφ ηελ πιεπξά ηεο Βνπιγαξίαο. Γηαρείξηζε θαη αληαιιαγή
ηερλνγλσζίαο ηφζν ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ, φζν θαη ησλ κνληέισλ
αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο έηζη ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχκε ζεηηθά ηελ ρξνληθή
πζηέξεζε λα απνθχγνπκε ιάζε άιισλ πεξηνρψλ.
ηε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα εληζρπζεί ε δηεξεχλεζε ηεο
ζχζηαζεο

Γηεζλνχο

Πάξθνπ

Πξνζηαηεπφκελσλ

Πεξηνρψλ

Οξνζεηξάο

Ρνδφπεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Βνπιγαξία, αθινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηεο
πεξηνρήο Πξεζπψλ, κε πνιιαπιά νθέιε γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο, θπξίσο
απφ ηνπξηζηηθήο απφςεσο αιιά θαη δηεπθφιπλζε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη εθηέιεζε
απνηειεζκαηηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο
Διιεληθήο θαη Βνπιγαξηθήο Ρνδφπεο.

Κιείλνληαο ηηο πξνηάζεηο καο ζέινπκε λα πνχκε φηη έλα επηρεηξεζηαθφ
ζρέδην νθείιεη λα πξνηείλεη δξάζεηο θαη κέηξα ηα νπνία ζα είλαη άκεζα
πινπνηήζηκα θαη ζα δίλνπλ ζε κεηξήζηκα κεγέζε ηελ βειηίσζε ηεο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, (π.ρ. απφ δξάζεηο ππνδνκψλ ζε δξφκνπο,
απνρεηεπηηθά

δίθηπα,

βηνινγηθνχο

θαζαξηζκνχο

ζε

έλαλ

νηθηζκφ

ζα

δεκηνπξγεζνχλ ….ρηι. βειηησκέλνπ νδηθνχ δηθηχνπ ή ε βειηίσζε ζηελ
πξφζβαζε ζηελ ……πεξηνρή, ή ζα παξαρζνχλ ηφζα m3 λεξφ θαηάιιειν γηα
…… ρξήζε). Έηζη ψζηε λα είλαη απηαπφδεηθηε ε αλάγθε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
δξάζεσλ, ε ηεξάξρεζε ησλ έξγσλ, θαη ηαπηφρξνλα λα απνηειεί ην
πξνηεηλφκελν Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην έλα εξγαιείν ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο
ηεο πεξηνρήο ε νπνία έρεη ηφζεο ηδηαηηεξφηεηεο. Δάλ δελ δηαζθαιηζηεί απηφ, ην
Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Βηψζηκεο Αλάπηπμεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο ζα
απνηειεί κηα επαλάιεςε βαξχγδνππσλ θαη θαηεπζπλφκελσλ δξάζεσλ νη
νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ίδηεο θαη απαξάιιαρηεο ζε
νπνηνδήπνηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο ρψξαο, φπσο απηέο πνπ αθνχκε
θαζεκεξηλά λα επαλαιακβάλνληαη απφ ηα ΜΜΔ.
Μεηά Σηκήο
Η νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ ππνβνιή ηωλ αλωηέξω πξνηάζεωλ:
-Ακπειίδεο Θεόδωξνο – Msc Γεσπφλνο πληνληζηήο ηεο Δπηηξνπήο
Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο
-Παληαδήο Πέηξνο – Γεσιφγνο
Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο -Πεηξνπεγή Καβάιαο
-Λαιέο Δπζηξάηηνο – Msc Γεσπφλνο
Γήκνο Γξάκαο
-Αιεμαλδξίδνπ ωηεξία – Msc Γεσπφλνο
Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Γξάκαο
-Γξ.Μαξίλνο Γηνλύζηνο – Γαζνιφγνο
Γαζαξρείν ηδεξνθάζηξνπ
-Μηραειίδεο Γεώξγηνο – Γαζνιφγνο
Γαζαξρείν Γξάκαο
-Γαβήο Μηραήι – Γαζνιφγνο
Φνξέαο Γηαρείξηζεο Λίκλεο Κεξθίλεο
-νθξωλίδεο Κνζκάο – Msc Ηρζπνιφγνο
Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Γξάκαο

