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1 ΔΠΗΣΔΛΗΚΖ ΤΝΟΦΖ

Δηζαγσγή

1.1

Σν παξφλ -δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 2 ηεο ππ‟ αξηζ. 5956/30.08.2010 ζχκβαζεο εθπφλεζεο
επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο
Βηψζηκεο Αλάπηπμεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο- απνηειεί ην Παξαδνηέν Β θαη ηειηθή
ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ, ήηνη ηεο Έλσζεο Δηαηξεηψλ πνπ απαξηίδεηαη απφ ηελ
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο Α.Δ., Δλέξγεηα-Πεξηβάιινλ-Αλάπηπμε, Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε
Δηαηξεία Ο.Σ.Α. κε έδξα ηελ Ξάλζε θαη ηελ Αλαπηπμηαθή Ρνδφπεο Α.Δ., πξνο ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή, Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο
θαη Θξάθεο (Α.Μ.-Θ.).
Σν

Οινθιεξσκέλν

Πξφγξακκα

Βηψζηκεο

Αλάπηπμεο

Οξνζεηξάο

Ρνδφπεο

ή

Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. είλαη έλα Δηδηθφ Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα έξγσλ θαη δξάζεσλ πξνζηαζίαο
θαη αλάδεημεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ελίζρπζεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο βάζεο κε
ζεκαληηθή πξνβιεπφκελε ζπκκεηνρή ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο
δσήο κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο-δεκηνπξγίαο ησλ αλαγθαίσλ δεκνζίσλ ππνδνκψλ, θαζψο
θαη δηαηνπηθήο, δηαθξαηηθήο-δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο
Οξνζεηξάο ηεο Ρνδφπεο (βι. Υάξηε 1 - Παξάξηεκα Η).
Σν Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ζα εθαξκνζηεί ζε δπν δηαθξηηέο Τπνπεξηνρέο, ήηνη:
-

ζηελ Τπνπεξηνρή Α‟ - Δπξχηεξε πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Οξνζεηξάο Ρνδφπεο
(βι. Υάξηε 2 - Παξάξηεκα Η), θαη

-

ζηελ Τπνπεξηνρή Β - Αλαηνιηθή Ρνδφπε (βι. Υάξηε 3 - Παξάξηεκα Η).

Οη ζθνπνί ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ πινπνίεζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. είλαη:
-

ε δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ησλ θχξησλ παξαγφλησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ
αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή θαζψο θαη ε αλάδεημε ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεσλ απφ πεξηνρή
ζε πεξηνρή,

-

ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαπηπμηαθψλ επθαηξηψλ θαη απεηιψλ,

-

ε

δηεξεχλεζε

ησλ

επηπηψζεσλ

ησλ

πνιηηηθψλ,

νηθνλνκηθψλ,

θνηλσληθψλ,

ηερλνινγηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη ζεζκηθψλ παξαγφλησλ ζηελ πξνηεηλφκελε
αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία,
-

ε θαηάζηξσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ δεκφζησλ επελδχζεσλ ην νπνίν ζα
ζπλαξζξψλεηαη θαη ζα ππνζηεξίδεη (θαηά ην δπλαηφ) ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο πνπ ζα
πξνηαζνχλ ζε επφκελε θάζε.
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Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ είλαη, κεηαμχ άιισλ:
-

ε αδξή αλαγλψξηζε ησλ επηπηψζεσλ ζην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ απφ
ηελ εθαξκνγή ηεο ππ‟ αξηζ. 40379/01.10.2009 Κ.Τ.Α. ραξαθηεξηζκνχ ησλ
πξνζηαηεπφκελσλ ρεξζαίσλ θαη πδάηηλσλ πεξηνρψλ ηεο Οξνζεηξάο ηεο Ρνδφπεο
θαζψο θαη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο ησλ επηπηψζεσλ απηψλ,

-

ε δηεξεχλεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ επθαηξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ ηνπηθή
παξαγσγηθή βάζε απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ. (λέα επαγγέικαηα, ελίζρπζε
ηνπξηζκνχ ππαίζξνπ, λέεο θαιιηέξγεηεο, ζηξνθή πξνο ηηο Α.Π.Δ. θ.ιπ.),

-

ν ζρεδηαζκφο δξάζεσλ θαη έξγσλ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ππάξρνλ ζεζκηθφ
πιαίζην πξνζηαζίαο ζα εληζρχζεη εκπξάθησο ηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (έξγα δαζνππξφζβεζεο, κειέηεο πξνζηαζίαο θ.ιπ.),

-

ε θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα αιιαγή ζεκείσλ ηνπ ππάξρνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
πξνζηαζίαο ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ. εθφζνλ θξηζεί φηη απηά δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηνπηθέο
ζπλζήθεο

θαη

νχηε

εληζρχνπλ

κε

νπζηαζηηθφ

ηξφπν

ηελ

πξνζηαζία

ησλ

νηθνζπζηεκάησλ,
-

ε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία επηηείλεηαη απφ
ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ππάξρνληνο παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ πνπ βαζίζηεθε θπξίσο ζηε
κνλνθαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ ζηελ Αλαηνιηθή Ρνδφπε,

-

ν πξνζδηνξηζκφο ησλ γεληθφηεξσλ αξλεηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ
ηδησηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή (νξεηλφηεηα, έιιεηςε πξφζβαζεο
ζε πιεξνθφξεζε, δεκνγξαθία θ.ιπ.),

-

ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία
δπζρεξαίλνπλ ηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα θαζψο θαη ε αλάδεημε ησλ ζπγθξηηηθψλ
πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο, κέζα απφ δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο,

-

ε ζπκβνιή ζηελ εμεχξεζε ελφο λένπ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ θαζψο θαη ε κειέηε γηα
ηελ άκβιπλζε ησλ δπζθνιηψλ ζχλδεζεο ηεο Τπνπεξηνρήο Β κε ην επξχηεξν
νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη ζηελ Πεξηθέξεηα Α.Μ.-Θ.,

-

ε δηεξεχλεζε ησλ ηξφπσλ ζηήξημεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Τπνπεξηνρήο Β γηα ηελ
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ επηπέδνπ δσήο ηνπο, ψζηε λα βειηησζεί πεξαηηέξσ
ην αίζζεκα ηεο ηζνλνκίαο θαη ηζνπνιηηείαο,

-

ε κειέηε ησλ δπλαηνηήησλ αλαπηπμηαθήο δηθηχσζεο ηεο πεξηνρήο κε άιιεο πεξηνρέο
ηεο

Διιάδαο

θαη

ηνπ

εμσηεξηθνχ

πνπ

παξνπζηάδνπλ

παξφκνηα

θπζηθά

ραξαθηεξηζηηθά,
-

Ζ δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ αχμεζεο ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο πεξηνρήο.
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1.2

Θεσξεηηθφ πιαίζην

Σν Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ., θαη πάληνηε εμεηάδνληαο ηηο ζεσξεηηθέο ηνπ δηαζηάζεηο, ραξαθηεξίδεηαη
απφ ηα εμήο:
-

Απνηειεί έλα θιαζηθφ παξάδεηγκα λέν-ελδνγελνχο πξαθηηθήο φπνπ έλαο ελδηάκεζνο
θνξέαο (Πεξηθέξεηα Α.Μ.-Θ.) ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηνπηθφ αλαπηπμηαθφ κεραληζκφ
(Σ.Δ.Γ.Κ.,

Αλάδνρνο

Έλσζε

Δηαηξεηψλ)

ζρεδηάδεη

παξεκβάζεηο

πνπ

ζα

ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ εζληθνχο θαη ππεξεζληθνχο πφξνπο πνπ δηαρεηξίδνληαη απφ ην
θεληξηθφ επίπεδν (Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε-Δ.Γ.Α. Α.Μ.-Θ.).
-

Δίλαη έλα άξηζην κέζν εκςχρσζεο ηνπ ηνπηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε επίπεδν
θνξέσλ θαη δπλεηηθά θαη ηεο επξχηεξεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Απηή ε εκςχρσζε είλαη
ηδηαίηεξα πξνθαλήο ζην ζρεδηαζκφ θαη εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο
θαηαγξαθήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη, θπζηθά, ζηε δηαδηθαζία θαηάζεζεο
πξνηάζεσλ έξγσλ (δηαβνχιεπζε).

-

Καζψο έλα ηέηνην πξφγξακκα δελ έρεη εθαξκνζηεί μαλά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή,
εληζρχεηαη ν ηνπηθφο αλαπηπμηαθφο κεραληζκφο (π.ρ. Σ.Δ.Γ.Κ., Αλάδνρνο Έλσζε
Δηαηξεηψλ), θπξίσο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ελαζρφιεζήο ηνπ κε αλαπηπμηαθά έξγα
κεγάιεο θιίκαθαο πνπ μεθεχγνπλ απφ ηε ζθαίξα ησλ θιαζηθψλ πξνγξακκάησλ
ηνπηθήο εκβέιεηαο (π.ρ. LEADER).

-

Σν πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ». Τπφ ηελ έλλνηα απηή έγηλε
πξνζπάζεηα γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αληηπξνζψπεπζε θνξέσλ ζην
ζρεδηαζκφ (απφξξνηα θαη ηεο δεκνζηφηεηαο πνπ έιαβε ε θάζε ηεο δηαβνχιεπζεο). Ζ
αληηπξνζσπεπηηθφηεηα εμαζθαιίδεη, πέξαλ ηεο επίηεπμεο ηεο νινθιήξσζεο ηνκέσλ
θαη ζπληζησζψλ παξέκβαζεο (δεκφζηα - ηδησηηθά έξγα), θαη ηελ επξεία απνδνρή ηνπ
αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία.

-

Σν πξφγξακκα, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, δίλεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή έκθαζε ζηε
ζηξαηεγηθή βηψζηκεο αλάπηπμεο αθνχ πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο πέληε θχξηεο
πξνυπνζέζεηο ηεο (νηθνλνκηθή πνιπκνξθία, απηνδπλακία, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο,
πξνζηαζία θαη ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θνηλσληθή δηθαηνζχλε).

1.3

Μεζνδνινγία

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο,
απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηα δεπηεξνγελή ζηνηρεία πνπ δεηήζεθαλ απφ
δηάθνξνπο θνξείο θαη Τπεξεζίεο φπσο ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, νη Γηεπζχλζεηο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ Π.Δ. (Π.Δ.) Γξάκαο, Ξάλζεο, Ρνδφπεο θαη Έβξνπ, νη Γαζηθέο
Τπεξεζίεο, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο θ.ιπ.
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Παξάιιεια δηεμήρζε επηηφπηα έξεπλα γηα ζέκαηα ηερληθψλ θαη θνηλσληθψλ ππνδνκψλ
ζηνπο Γήκνπο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο κε ηε ρξήζε εηδηθά δηακνξθσκέλσλ
εξσηεκαηνινγίσλ. Απνηππψζεθε ε θαηάζηαζε αλαθνξηθά κε ηελ χδξεπζε, ηελ
απνρέηεπζε θαη ηελ δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο ππνδνκέο
θαη φζνλ αθνξά ζηηο θνηλσληθέο ππνδνκέο απνηππψζεθε ε θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηελ
παηδεία, ηελ πγεία, ηνλ αζιεηηζκφ, ηελ θνηλσληθή κέξηκλα θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Σα
εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία εθάζηνπ
Γήκνπ, ή/θαη κε επηηφπηεο επηζθέςεηο ηεο νκάδαο εξγαζίαο, είηε κέζσ ηειεθσληθψλ
επαθψλ κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη πξφζσπα.
Αλαθνξηθά κε ηελ κεζνδνινγία δηαβνχιεπζεο κε ηνπηθνχο θνξείο ζηελ πεξηνρή
παξέκβαζεο αθνινπζήζεθε κία δηαδηθαζία «ζπεηξνεηδνχο» πξνζέγγηζεο γηα ηε
δηακφξθσζε θαη ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ ηειηθψλ πξνηάζεσλ ησλ Τπεξεζηψλ:
-

Σν 1ν ζηάδην πεξηειάκβαλε κία ζεηξά ζπλαληήζεσλ -είηε πνιιαπιψλ απνδεθηψλ είηε
κεκνλσκέλσλ- κε εθπξνζψπνπο Φνξέσλ (Γήκνη, Τπεξεζίεο Πεξηθέξεηαο θαη
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, άιιεο Τπεξεζίεο) θαη ζηειέρε Τπεξεζηψλ, φπνπ
παξνπζηάζηεθε ην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. θαη ε βαζηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ (Άμνλεο, Μέηξα,
Καηεγνξίεο Γξάζεσλ). ηε βάζε απηψλ δεηήζεθε απφ ηελ Οκάδα Έξγνπ νη Φνξείο
λα θαηαζέζνπλ εγγξάθσο ηηο πξνηάζεηο ηνπο ππφ ηε κνξθή Δηδηθψλ Σερληθψλ
Γειηίσλ πνπ ε Οκάδα Έξγνπ είρε δηακνξθψζεη ζε πξσζχζηεξν ζηάδην.

-

Σν 2ν ζηάδην, κεηά ηελ ππνβνιή (ή κε) πξνηάζεσλ εθ κέξνπο ησλ εκπιεθνκέλσλ
Φνξέσλ θαη ηελ θαη‟ αξρήλ αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηελ Σνπηθή Οκάδα Έξγνπ σο πξνο
ηελ ζθνπηκφηεηά ηνπο θαη ηελ ελ γέλεη έληαμή ηνπο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.,
πεξηειάκβαλε ηελ εμεηδηθεπκέλε πξνζέγγηζε ησλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ θαη
Τπεξεζηψλ ζε κία δηαδηθαζία επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ θαη ελ
γέλεη ηεο δηακφξθσζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηνπο ζρεδηαζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο βαζηθέο
θαηεπζχλζεηο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ ήηαλ ε δηακφξθσζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
ρεδίνπ, φρη σο έλα ζεσξεηηθφ θαηαζθεχαζκα, αιιά σο έλα Αλαπηπμηαθφ Δξγαιείν ην
νπνίν -ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο- έρεη εθηηκήζεη «ηη πξέπεη λα γίλεη» αιιά θαη «πνηνο
κπνξεί λα ην θάλεη».
εκεηψλεηαη φηη ε δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ θαη κεηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο επίζεο πξηλ θαη κεηά ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία ηνπ
Οθησβξίνπ 2010. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα ηελ επηβάξπλζε ηεο Οκάδαο έξγνπ σο πξνο ηνλ
θφξην εξγαζίαο, αθνχ νη δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο έγηλαλ εηο δηπινχλ, κε ηηο παιαηέο θαη
λέεο Σνπηθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο αξρέο, θαζψο θαη κε ηηο Τπεξεζίεο πξηλ ηελ εθαξκνγή
ηνπ 3852/2010, αιιά θαη κεηά, κε ηε λέα ηνπο δνκή θαη νξγάλσζε.
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1.4

ηξαηεγηθή αλάιπζε

Ζ δηαδηθαζία ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο πεξηέιαβε ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλνιηθήο
ζεψξεζεο ηνπ ζηελνχ θαη επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν εληάζζεηαη ε ππφ εμέηαζε
πεξηνρή

(εηδηθφηεξα

εμεηάζηεθαλ

πνιηηηθνί,

θνηλσληθνί,

νηθνλνκηθνί

θαη

άιινη

παξάγνληεο). ην πιαίζην απηφ ε Οκάδα Έξγνπ εμέηαζε πξνζεθηηθά ηνπο αλαπηπμηαθνχο
ή απφ-αλαπηπμηαθνχο παξάγνληεο, φπσο π.ρ. νη πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη, νη
δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο, ην λνκηθφ πιαίζην θ.ιπ. νη νπνίνη εληάζζνληαη ζε έλα γεληθφηεξν
θάζκα πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, ηερλνινγηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη λνκηθψλ
παξαγφλησλ (PESTEL). Απφ ηελ εμέηαζε απηή θαη κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο πεξηγξαθήο
ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο πξνέθπςαλ νη δπλάκεηο, αδπλακίεο, επθαηξίεο θαη απεηιέο
(SWOT) γηα ην ρψξν.
Δηδηθφηεξα, ζε φηη αθνξά ηηο γεληθέο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο θάζε
Τπνπεξηνρήο, ε αλάιπζε έδεημε ηα εμήο:
Τποπεπιοσή Α
Ζ Τπνπεξηνρή Α δηαζέηεη έλα απαξάκηιιεο αμίαο θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ζ αμία απηή
έγθεηηαη ηφζν ζηελ άκεζε ρξήζε ηνπ σο πφξν (δαζνπνλία, θηελνηξνθία θ.ιπ.) φζν θαη
ζηελ έκκεζε ρξήζε ηνπ (νηθνηνπξηζκφο). Τπφ ηελ έλλνηα απηή, θαη ιακβάλνληαο ππφςε
ηηο πηέζεηο πνπ ήδε δέρεηαη ή κπνξεί λα δερηεί πεξαηηέξσ ζην κέιινλ, ην θπζηθφ απηφ
πεξηβάιινλ πξέπεη λα πξνζηαηεπηεί, λα αλαδεηρζεί θαη λα βειηησζεί ζε φια ηα επίπεδα.
Ζ ηνπηθή νηθνλνκηθή βάζε ηεο Τπνπεξηνρήο Α πιήηηεηαη απφ κηα ζσξεία πξνβιεκάησλ
πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, πξνβιήκαηα ηα νπνία επηηείλεη ε παξνχζα
αξλεηηθή δεκνζηνλνκηθή ζπγθπξία. Απηά ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ: (α) κε ηελ
πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ ελδνγελψλ ηεο πφξσλ κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο (π.ρ.
βηνινγηθή γεσξγία, θηελνηξνθία, ηνπξηζκφο θ.ιπ.) θαη, (β) κε ηελ ελεξγνπνίεζε
αδξαλνπνηεκέλσλ πφξσλ φπσο ην πνιηηηζηηθφ θεθάιαην.
Οη ειιείςεηο ηεο Τπνπεξηνρήο Α ζε επίπεδν ππνδνκψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο
πνηφηεηαο δσήο είλαη ζεκαληηθέο θαη επεξεάδνπλ αλάινγα θαη ηελ αλαπηπμηαθή
δηαδηθαζία. Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ζεξαπείαο ηεο θαηάζηαζεο
απηήο, πάληνηε ζηε βάζε ηεο ζπλέξγεηαο κε άιινπο ηνκείο (π.ρ. νη ππνδνκέο αζιεηηζκνχ
θαη πνιηηηζκνχ ζα πξέπεη λα εμππεξεηνχλ θαη ηνλ ηνπξηζκφ). Δπίζεο, απαξαίηεηα
ζεσξνχληαη ηα κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε θαηλνηφκαο ππνδνκήο παξαγσγήο ελέξγεηαο
φπσο νη Α.Π.Δ. σο έξγα ηφζν νπζηαζηηθά φζν θαη επηδεηθηηθά ζην πιαίζην ηεο πξάζηλεο
αλάπηπμεο. Έλα κείδνλ δήηεκα πνπ αλαδεηθλχεηαη θαη δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο πηέζεηο ζηηο
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο είλαη θαη ε έιιεηςε ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ Α θαη Β
επηπέδνπ (Γ.Π.., .Υ.Ο.Ο.Α.Π.).
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ηνλ ηνκέα ηεο δηαηνπηθήο-δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο, νη πξννπηηθέο είλαη κεγάιεο (εηδηθά
ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ) κε δεδνκέλα φηη: (α)
ε πεξηνρή ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ. γεηηληάδεη κε ην Δζληθφ Πάξθν Α.Μ.-Θ. θαζψο θαη κε
παξαζαιάζζηνπο πξννξηζκνχο αηρκήο (Καβάια, Αιεμαλδξνχπνιε), θαη (β) κνηξάδεηαη ην
ζχλνξν κε ηε γεηηνληθή Βνπιγαξία. Ζ γεηηλίαζε απηή κε ηε Βνπιγαξία είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή θαη γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε νπνία ζα πξέπεη λα εληζρπζεί ζε δηφδνπο
φπσο απηή ζην Κάησ Νεπξνθφπη (Δμνρή).
Τποπεπιοσή Β
Ζ Τπνπεξηνρή Β, ηνπιάρηζηνλ ζην ηκήκα ηεο πνπ αθνξά ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο, δηαζέηεη
ζεκαληηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ παξνπζηάδεη -αθφκε- επλντθά δεκνγξαθηθά
δεδνκέλα, παξά ηελ δηαρξνληθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα
ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Δίλαη γεγνλφο,
αλ θαη απνηππψλεηαη ελ κέξεη ζηελ αλάιπζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο, φηη ζηελ
Τπνπεξηνρή Β ιακβάλεη ρψξα «δηαξξνή» πιεζπζκνχ σο απνηέιεζκα κεηαθίλεζεο πξνο
ην εζσηεξηθφ ή αθφκε θαη ην εμσηεξηθφ, ηδίσο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Σν θαηλφκελν
κπνξεί λα αληηζηξαθεί εάλ άκεζα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ ζηήξημε ελφο λένπ
παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ ζηελ πεξηνρή.
Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο ελ ιφγσ Τπνπεξηνρήο, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο
κεηαβαηηθφ, πςειήο φκσο πνηφηεηαο θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαηά πεξηνρέο σο ελδηαίηεκα
πιεζπζκψλ ζειαζηηθψλ θαη πηελψλ, απνηειεί δε ηελ «γέθπξα» πξνο ην Δζληθφ Πάξθν
Οξνζεηξάο Ρνδφπεο, έλα αδηαηάξαθην νηθνζχζηεκα πνπ πξνζηαηεχεηαη κέζσ Δζληθψλ
θαη Γηεζλψλ ζπλζεθψλ. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ηάζκνπ ππάξρεη ε
ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζπλχπαξμεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο κε ην πινχζην κνλαζηηθφ παξειζφλ
ηεο πεξηνρήο ηνπ Παπηθίνπ ξνπο. ην πιαίζην απηφ πνιηηηθέο πνπ πξνζηαηεχνπλ ην
πεξηβάιινλ θαη ην αλαδεηθλχνπλ κέζα απφ ηηο αιιειεμαξηήζεηο ηνπ κε ην αλζξσπνγελέο
πεξηβάιινλ είλαη ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ βηψζηκε ηνπηθή αλάπηπμε. Ζ πεξηνρή
πξνζθέξεηαη γηα ήπηεο κνξθέο αλάπηπμεο ηνπ νξεηλνχ ηνπξηζκνχ, πνπ ζα αλαδείμνπλ
ηελ ηδηφκνξθε αξρηηεθηνληθή θαη πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά ηεο πεξηνρήο. Γνζέληνο φηη ζηελ
πεξηνρή ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ., ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα
παξαιακβάλνληαη, γίλεηαη εκθαλέο φηη ε Τπνπεξηνρή Β κπνξεί λα παξαιάβεη ρξήζεο
γεο, ζπκβαηέο κε ην Δ.Π.Ο.Ρ. θαη ζπκπιεξσκαηηθέο σο πξνο απηφ, πνπ δελ κπνξνχλ
φκσο λα ρσξνζεηεζνχλ εθεί.
Ζ Τπνπεξηνρή Β ραξαθηεξίδεηαη ζην ζχλνιφ ηεο απφ ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία, ηφζν
ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ φζν θαη ζε επίπεδν πιηθήο θαη άπιεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο,
ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα εληζρπζεί θαη λα αμηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο
ηεο πεξηνρήο. Σαπηφρξνλε νθείιεη λα είλαη ζην ίδην πιαίζην ε αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο
ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ πξνζφλησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
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κεηάβαζε ζε έλα λέν παξαγσγηθφ πξφηππν, πνπ ζα απαηηήζεη γλψζεηο θαη θαιή
εθαξκνγή πξαθηηθψλ.
Ζ Τπνπεξηνρή Β παξνπζηάδεη ηζρπξή δηαζχλδεζε κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα. ην επίπεδν
απηφ είλαη ζπλδεδεκέλε -θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ- κε ηελ θζίλνπζα θαιιηέξγεηα ηνπ
θαπλνχ. Ζ Κνηλή Αγξνηηθή πνιηηηθψλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζήκαλε ην ηέινο ησλ
ρξεκαηνδνηήζεσλ, ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ ηξφπν πνπ αζθνχληαλ κέρξη ηφηε ν κεραληζκφο.
Οη επηδνηήζεηο γηα κεηά ην έηνο 2013 ζαθψο ζα είλαη θαηά πνιχ κεησκέλεο θαη ζα
ζπλδένληαη κε άιια ζχλζεηα θξηηήξηα. Δθείλν πνπ είλαη δεδνκέλν πιένλ είλαη φηη ε
πεξηνρή, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, βηψλεη ηελ θαηάξξεπζε απηνχ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ
πνπ είρε ρηηζηεί πάλσ ζηελ επηδνηνχκελε κνλνθαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ. Παξάιιεια ε
θηελνηξνθία πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ πεξηνρή σο ηκήκα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα
παξακέλεη

αλαπνηειεζκαηηθή

θαζψο

ππνιείπεηαη

βαζηθήο

ππνδνκήο

θαη

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ.
Σα πςειά επίπεδα αλεξγίαο είλαη απφξξνηα ησλ παξαπάλσ ζπλζεθψλ πνπ έρνπλ
δηακνξθσζεί γηα ηελ πεξηνρή θαζψο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ επεξεάδεη θαη
άιινπο ηνκείο (π.ρ. θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέαο). Σνχην εάλ ζπλδπαζηεί κε ην ρακειφ
κνξθσηηθφ επίπεδν πνπ επηθξαηεί ζηελ Τπνπεξηνρή Β θαη άξα ηελ κεησκέλε πηζαλφηεηα
γηα αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, νδεγεί ζε ζπλζήθεο
απνθιεηζκνχ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο. Ζ αξλεηηθή νηθνλνκηθή
ζπγθπξία επηηείλεη ηνλ θίλδπλν απηφ. Τπάξρεη επηηαθηηθή αλάγθε γηα πξνψζεζε ελφο λένπ
παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ πνπ ζα ζηξέςεη ηελ ππάξρνπζα δπλακηθή (δπλακηθφ, αγξνηηθή
παξάδνζε) ζε πην αληαγσληζηηθά πξντφληα (βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ, Π.Ο.Π., βηνινγηθήο
θηελνηξνθίαο, θιπ) πνπ εληάζζνληαη ζην επξχηεξν αλαπηπμηαθφ πιαίζην ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο. ην πιαίζην απηφ πξέπεη λα ππάξμνπλ ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο
ηδησηηθψλ επελδχζεσλ. Δπίζεο ε αλαπηπμηαθή δπλακηθή, εηδηθά ζηηο Π.Δ. Ρνδφπεο θαη
Έβξνπ, πνπ ζα δεκηνπξγεζεί απφ ηηο επελδχζεηο ζηηο Α.Π.Δ. -εηδηθφηεξα ζηα αηνιηθά
πάξθα- πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ή δξνκνινγνχληαη ζηελ πεξηνρή δε πξέπεη λα είλαη
πξφζθαηξε, αιιά λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αιιαγή ηνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ.
Σα θεθάιαηα πνπ ζα εηζξεχζνπλ ζηελ πεξηνρή ζα πξέπεη λα δηνρεηεπηνχλ ζε
αλαπηπμηαθέο επελδχζεηο. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε πξέπεη λα θηλεζεί θαη ε ζχλδεζε
πνπ ζα πξέπεη λα ππάξμεη κεηαμχ πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα
πνπ ζα επηρεηξεζεί κέζσ θαζεηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζχλδεζεο ζην ηέινο ηεο
δηαδηθαζηψλ κε εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίεο θαη πξντφληα.
Μείδνλ δήηεκα ζε επίπεδν ππνδνκψλ απνηειεί ε έιιεηςε ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ
Τπνπεξηνρή Β, πνπ αλαζηέιιεη ζηελ πξάμε ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. ην ίδην
επίπεδν αλαθνξάο, ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ρξήδνπλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο είλαη ηα
δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ηνκείο ηεο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, δηαρείξηζεο πγξψλ
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θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ. Σα δεηήκαηα επίζεο ηεο ζπλνιηθήο αηζζεηηθήο αλαβάζκηζεο
είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο, κε δεδνκέλν φηη νη νηθηζκνί απνηεινχλ ηνπο πφινπο γχξσ απφ
ηνπο νπνίνπο νξγαλψλεηαη θαη δηαρέεηαη ε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, απνηειψληαο
ηαπηφρξνλα ηελ «εηθφλα» ηνπ νξεηλνχ ρψξνπ.
Δθ ηεο ζέζεσο ηεο πεξηνρήο πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ
δηαηνπηθή θαη ηελ δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία: Ζ αχμεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε
κε ηελ Βνπιγαξία, ε πξνψζεζε εμεηδηθεπκέλσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ κπνξνχλ λα
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο αιιά θα ζηελ ελίζρπζε ηνπ βησκαηηθνχ
ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή. εκαληηθφ ξφιν ζηε αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ζηελ πεξηνρή
ζα παίμεη ν θάζεηνο νδηθφο Άμνλαο Κνκνηελήο-Νπκθαίαο-Διιελνβνπιγαξηθψλ ζπλφξσλ.
Θα πξέπεη νη πεξηνρέο πιεζίνλ ησλ ζεκείσλ εμφδνπ απφ ηνλ Άμνλα λα πξνεηνηκαζηνχλ
θαηάιιεια ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα λέα δεδνκέλα εηζξνήο επηζθεπηψλ θαη λα
πξνζθέξνπλ ζε απηνχο αλαβαζκηζκέλεο θαη πνηνηηθέο παξνρέο.
πλνιηθά, ην λέν παξαγσγηθφ πξφηππν γηα ηελ πεξηνρή νθείιεη λα αμηνπνηήζεη κε
ζχλεζε, πνηφηεηα θαη πηζηφηεηα θάζε είδνπο πινπηνπαξαγσγηθή πεγή θαη λα
δηακνξθψζεη έλα λέν πεξηβάιινλ ζην νπνίν: ηα βηνινγηθά θαη επψλπκα πνηνηηθά ηνπηθά
πξντφληα, ε αγξνηηθή νηθνλνκία, ην δάζνο, νη νηθηζκνί, ηα ηνπία, ε ηζηνξία, ν πνιηηηζκφο
ηεο πεξηνρήο θαη νη εθθάλζεηο ηνπ (ρνξνί, ηξαγνχδηα, καγεηξηθή, αξρηηεθηνληθή) θαζψο θαη
ηα εμεηδηθεπκέλα πξντφληα ηαμηδησηηθήο εκπεηξίαο (ζεξκαιηζκφο, γεπζηηθέο θαη ηζηνξηθέο
δηαδξνκέο, αγξνηνπξηζκφο, θιπ) απνηεινχλ ηα ζπζηαηηθά ηεο βηψζηκεο ηνπηθήο
αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηνρή.
Δλ ζπλερεία, ε Οκάδα Έξγνπ πξνέθπςε ζηε γεληθή ζεψξεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ρψξνπ
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηε ζπγθξφηεζε ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε
αλαπηπμηαθνχο ζχιαθεο ή άμνλεο. Απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία πξνέθπςε φηη ζηελ πεξηνρή,
θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο πξνθχπηνπλ νη εμήο πεξηνρέο, φπνπ εζηηάδνληαη ηα
έξγα ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.:
-

Θχιαθεο Κάησ Νεπξνθνπίνπ θαη Βψιαθα

-

Άμνλαο Γξάκαο-Διαηηάο

-

Θχιαθαο Παξαλεζηίνπ θαη Άμνλαο Παξαλεζηίνπ-Φξαθηνχ

-

Θχιαθαο ηαπξνχπνιεο

-

Άμνλαο Ξάλζεο-ηαπξνχπνιεο

-

Θχιαθαο Μχθεο

-

Θχιαθαο Παπηθίνπ ξνπο

-

Άμνλαο Κνκνηελήο-Νπκθαίαο-Διιελνβνπιγαξηθψλ ζπλφξσλ

-

Θχιαθαο Αξξηαλψλ-Μ. Γεξείνπ
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1.5

ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο-εμεηδίθεπζε πξνγξάκκαηνο

Με βάζε ηελ ζηξαηεγηθή αλάιπζε πξνέθπςε φηη ην αλαπηπμηαθφ φξακα γηα ην ζχλνιν ηεο
πεξηνρήο ηεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο δελ κπνξεί λα είλαη άιιν απφ ηε δεκηνπξγία ελφο
νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά βηψζηκνπ νξεηλνχ ρψξνπ ζηνλ νπνίν αμηνπνηνχληαη
αεηθνξηθά νη ηνπηθνί πφξνη.
Λφγσ ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη, θαη κε βάζε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ζε
θάζε Τπνπεξηνρή, ην αλαπηπμηαθφ φξακα ζπγθεθξηκελνπνηείηαη γηα θάζε κηα εμ απηψλ σο
εμήο:
Γηα ηελ Τπνπεξηνρή Α, είλαη:
Ζ επίηεπμε ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ
Οξνζεηξάο Ρνδφπεο κέζα απφ ηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ησλ θπζηθψλ θαη
αλζξσπνγελψλ πφξσλ θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγηθήο βάζεο.
Γηα ηελ Τπνπεξηνρή Β, είλαη:
Ζ βειηίσζε ηεο επεκεξίαο, ηνπ επηπέδνπ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ
κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο, ηεο αλαζπγθξφηεζεο ησλ ηνκέσλ
παξαγσγήο, ηεο παξνρήο ησλ αλαγθαίσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο
δηαηήξεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο.
Οη γεληθνί ζθνπνί ηνπ πξνγξάκκαηνο ηαπηίδνληαη κε ηνπο ηέζζεξηο θχξηνπο άμνλεο
πξνηεξαηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη άμνλεο θαη άξα γεληθνί ζθνπνί είλαη θνηλνί θαη γηα
ηηο δπν Τπνπεξηνρέο, νη εηδηθνί ζθνπνί φκσο κπνξεί λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ
Τπνπεξηνρή ζε Τπνπεξηνρή αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. Παξαθάησ, παξαηίζεληαη
νη γεληθνί θαη εηδηθνί ζθνπνί ηνπ πξνγξάκκαηνο.

θνπνί, εηδηθνί ζθνπνί θαη ζηφρνη ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Βηψζηκεο
Αλάπηπμεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο
ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Α

ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Β

Γεληθφο ζθνπφο-Πξνζηαζία / βειηίσζε / αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
Δηδηθφο ζθνπφο: Ζ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ

Δηδηθφο ζθνπφο: Ζ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ

πεξηβάιινληνο ζε παξάγνληα αλάπηπμεο

πεξηβάιινληνο ζε παξάγνληα αλάπηπμεο

θαη ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο

θαη ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο

ηνπηθήο νηθνλνκίαο.

ηνπηθήο νηθνλνκίαο παξάιιεια κε ηελ
πξνζηαζία θαη βειηίσζή ηνπ.
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Γεληθφο ζθνπφο-Δλίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο βάζεο
Δηδηθφο ζθνπφο: Ζ ηφλσζε ηεο ηδησηηθήο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε ζηαδηαθή ζηξνθή

Δηδηθνί ζθνπνί:
-

ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηελ πξάζηλε

Ζ ηφλσζε ηεο ηδησηηθήο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο

αλάπηπμε.

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ
παξαγσγηθνχ κνληέινπ.
-

Καηαζθεπή δεκνζίσλ ππνδνκψλ γηα
ηελ ελίζρπζε φισλ ησλ ηνκέσλ
παξαγσγήο.

Γεληθφο ζθνπφο-Βειηίσζε ππνδνκψλ θαη πνηφηεηαο δσήο
Δηδηθφο ζθνπφο: Ζ δεκηνπξγία ελφο

Δηδηθφο ζθνπφο: Ζ άξζε ηεο απνκφλσζεο,

βηψζηκνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ

ε αλαβάζκηζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη

πεξηβάιινληνο.

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε ζχγθιηζε
ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ θαηνίθσλ κε απηφ
ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
Γεληθφο ζθνπφο-Γηαηνπηθή / δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία

Δηδηθφο ζθνπφο: Ζ εμαγσγή ηεο κνλαδηθήο

Δηδηθφο ζθνπφο: Ζ ελίζρπζε ηεο

ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο, ε εηζαγσγή

εμσζηξέθεηαο ηεο πεξηνρήο, ε εηζαγσγή

θαιψλ αλαπηπμηαθψλ πξαθηηθψλ θαη ε

θαιψλ αλαπηπμηαθψλ πξαθηηθψλ θαη ε

ελίζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο.

ελίζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο.

Γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ζπληνληζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαβνχιεπζεο κε ηνπο
Ο.Σ.Α., ηηο Τπεξεζίεο θαη άιινπο θνξείο, ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζρεδηάζηεθε ήδε
θαηά ηε θάζε Α‟ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηελ
θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ε δνκή πξνζαξκφζηεθε ζηηο αλαπηπμηαθέο
αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο.
Χο βάζε γηα ηε αξρηηεθηνληθή (δνκή) ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ Καηεγνξίεο
Πξάμεο, Μέηξα ή/θαη Γξάζεηο απφ ηα παξαθάησ, κεηαμχ άιισλ:
-

Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Π.Α.Α.) «Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο»

-

Δ.Π. «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε».

-

Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε».

-

Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα».

-

Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ».
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Με βάζε ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ αλσηέξσ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ θαη ιακβάλνληαο
ππφςε ηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ., πξνηάζεθαλ γηα θάζε έλα απφ
απηνχο ζπγθεθξηκέλεο Καηεγνξίεο Πξάμεσλ πνπ κπνξνχλ λα πεξηιάβνπλ έξγα δεκφζηνπ
θαη ηδησηηθνχ ραξαθηήξα. Έλαο πέκπηνο άμνλαο (ηερληθή βνήζεηα) πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο
πνπ αθνξνχλ ηελ εθπφλεζε κειεηψλ, ηελ σξίκαλζε έξγσλ, δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη
απαιινηξηψζεηο, ην θφζηνο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ηε δεκνζηφηεηά ηνπ.
Αλαιπηηθά, νη πξνηεηλφκελεο Καηεγνξίεο Πξάμεσλ θαηά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο
παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 1
ΠΡΟΣΑΗΑ / ΒΔΛΣΗΧΖ / ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
Καηεγνξίεο Πξάμεσλ:
1.1

Πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απφ βηνηηθνχο θαη αβηνηηθνχο παξάγνληεο

1.2

Βειηίσζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο

1.3

Μειέηεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο

1.4

Αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 2
ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΒΑΖ
Καηεγνξίεο Πξάμεσλ:
2.1

Δλίζρπζε ηεο γεσξγνθηελνηξνθηθήο θαη δαζηθήο παξαγσγήο

2.2

Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο

2.3

Δλίζρπζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ

2.4

Βειηίσζε ππνδνκήο παξαγσγήο ελέξγεηαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο παξαγσγηθήο

δηαδηθαζίαο
2.5

Δλέξγεηεο ππνζηήξημεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο βάζεο

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 3
ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ
Καηεγνξίεο Πξάμεσλ:
3.1

Βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο

3.2

Βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ / ηειεπηθνηλσληψλ

3.3

Δλίζρπζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο
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3.4

Αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο

3.5

Βειηίσζε ππνδνκήο παξαγσγήο ελέξγεηαο γηα νηθηαθή θαη θνηλφρξεζηε ρξήζε

3.6

ηήξημε θαη αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 4
ΓΗΑΣΟΠΗΚΖ / ΓΗΑΚΡΑΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ
Καηεγνξίεο Πξάμεσλ:
4.1

Δλίζρπζε ζπλεξγαζηψλ κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο

4.2

Δλίζρπζε δηαθξαηηθήο / δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 5
ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ
Καηεγνξίεο Πξάμεσλ:
5.1

Τινπνίεζε πξνγξάκκαηνο

5.2

Δλέξγεηεο δεκνζηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο

1.6

Πξνηεηλφκελα έξγα θαη πξνυπνινγηζκφο

Με βάζε ηελ αλσηέξσ αξρηηεθηνληθή, πξνηάζεθαλ γηα θάζε αλαπηπμηαθφ ζχιαθα
ζπγθεθξηκέλνη ζπλδπαζκνί Καηεγνξηψλ Πξάμεσλ δεκνζίνπ ραξαθηήξα (Υάξηεο 12 Παξάξηεκα Η).
Σέινο, πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλα έξγα θαη εηδηθφηεξα:
-

Έξγα πνπ πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην Δ.Π. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Οινθιεξσκέλα
ρέδηα γηα ηελ Αζηηθή θαη Αγξνηηθή Αλαγέλλεζε). Σα έξγα απηά ραξαθηεξίδνληαη σο
έξγα ηεο Οκάδαο Η (Πίλαθαο 6.5-1 - Παξάξηεκα IV).

-

Έξγα πνπ πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζε ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα φπσο ην
Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Π.Α.Α.) ηεο Διιάδαο «Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο»
2007-2013, ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο
(Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.) θ.ιπ. Σα έξγα απηά ραξαθηεξίδνληαη σο έξγα ηεο Οκάδαο ΗΗ (Πίλαθαο
6.5-2 - Παξάξηεκα IV).

-

Έξγα ηδησηηθνχ ραξαθηήξα ζε κνξθή Γξάζεσλ, φπσο απηά πξνηείλνληαη σο
πξνηεξαηφηεηεο

γηα

νξηζκέλεο

ρσξηθέο

ελφηεηεο

(Γήκνη,

Γεκνηηθέο-Σνπηθέο

Κνηλφηεηεο θ.ιπ.) (Πίλαθαο 6.5-3 - Παξάξηεκα IV).
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2 ΔΗΑΓΧΓΖ

2.1

Γεληθά ζηνηρεία αλάζεζεο θαη εθπφλεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
ρεδίνπ

Σν παξφλ, δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 2 ηεο ππ‟ αξηζ. 5956/30.08.2010 ζχκβαζεο εθπφλεζεο
επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο
Βηψζηκεο Αλάπηπμεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο, απνηειεί ην Παξαδνηέν Β θαη ηειηθή
ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ, ήηνη ηεο Έλσζεο Δηαηξεηψλ πνπ απαξηίδεηαη απφ ηελ
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο Α.Δ., ηελ «Δλέξγεηα - Πεξηβάιινλ - Αλάπηπμε» (Δ.Π.Α.)
Αλαπηπμηαθή Α.Δ. Ο.Σ.Α. Ν. Ξάλζεο θαη ηελ Αλαπηπμηαθή Ρνδφπεο Α.Δ., πξνο ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή, Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο
θαη Θξάθεο (Α.Μ.-Θ.).
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο εθπφλεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ, ν Αλάδνρνο
νξγάλσζε ην ζπληνληζκφ ηεο Οκάδαο Έξγνπ σο εμήο:
-

Σν γεληθφ ζπληνληζκφ ηνπ ζρεδίνπ αλέιαβε ε Αλαπηπμηαθή Γξάκαο Α.Δ. θαη
εηδηθφηεξα ν Γεληθφο Γηεπζπληήο θνο Μαλφιεο Υαηδφπνπινο,

-

ε θάζε Π.Δ. νξίζηεθε έλαο ηνπηθφο ζπληνληζηήο. ηελ Π.Δ. Γξάκαο, νξίζηεθε ν
Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Αλαπηπμηαθήο Γξάκαο Α.Δ. θαη γεληθφο ζπληνληζηήο ηνπ
έξγνπ θνο Μαλφιεο Υαηδφπνπινο. ηελ Π.Δ. Ξάλζεο ν χκβνπινο Αλάπηπμεο ηεο
Σ.Δ.Γ.Κ. Ξάλζεο θνο Νίθνο Μίρνο. Γηα ηηο Π.Δ. Ρνδφπεο θαη Έβξνπ νξίζηεθε σο
ηνπηθφο ζπληνληζηήο ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Αλαπηπμηαθήο Ρνδφπεο Α.Δ. θνο
Δπζηάζηνο Κεθαιίδεο. πληνληζηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ ξφιν ζηελ Π.Δ. Γξάκαο έπαημε
ν θνο Μάθεο Μνπξαηίδεο, χκβνπινο Αλάπηπμεο ηεο Σ.Δ.Γ.Κ. Γξάκαο ν νπνίνο -αλ
θαη εθηφο ηεο δεισζείζαο Οκάδαο Έξγνπ- είλαη έλαο απφ ηνπο αξρηθνχο εκπλεπζηέο
ηεο νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο γηα ηελ πεξηνρή.

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ παξφληνο Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ
εξγάζηεθαλ νη:
-

Γξ Νίθνο Θσκαΐδεο, Γαζνπφλνο, M.Sc. Αγξνηηθή-Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε, Ph.D.
Γεσγξαθία, ηέιερνο Αλαπηπμηαθήο Γξάκαο ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.

-

Μαξία Μνχηζηνπ, Υεκηθφο Μεραληθφο, Γηεπζχληξηα Σνκέα Πεξηβάιινληνο Δ.Π.Α.
ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.

-

Γήκνο Ηζπηθνχδεο, Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο, ηέιερνο Αλαπηπμηαθήο Ρνδφπεο
ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.

-

Νηθφιανο Καπνχιαο, Γεσπφλνο, ηέιερνο Αλαπηπμηαθήο Ρνδφπεο ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.
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-

Μαξία Γεσξγηηζνπνχινπ, Μεραληθφο Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο, M.Sc., ηέιερνο Αλαπηπμηαθήο Ρνδφπεο ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.

-

ηέιια Υάηηα, Οηθνλνκνιφγνο, Γηεπζχληξηα Σνκέα Γηνηθεηηθψλ-Οηθνλνκηθψλ-Ννκηθψλ
ππεξεζηψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.

-

Αλδξέαο

Ηαηξίδεο, Ζιεθηξνιφγνο

Μεραληθφο θαη

Μεραληθφο Ζ/Τ,

ηέιερνο

Αλαπηπμηαθήο Γξάκαο ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.
-

Γήκεηξα Γψγνπ, Πνιηηηθφο Μεραληθφο, πλεξγάηηδα Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.

-

Γεσξγία Σζαιίθε, Γξακκαηεία, ηέιερνο Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.

-

Γεκήηξηνο Καιακνχθνο, Πξνγξακκαηηζηήο Ζ/Τ, πλεξγάηεο Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.

-

Μαιθάθεο Δπάγγεινο, Πεξηβαιινληνιφγνο M.Sc., Δμσηεξηθφο πλεξγάηεο Δ.Π.Α.
ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.

-

Γεσξγία Ρψζζηνπ, Οηθνλνκνιφγνο, Τπεχζπλε ινγηζηεξίνπ, ηέιερνο Αλαπηπμηαθήο
Γξάκαο ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.

-

Κψζηαο Γεκνχδεο, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, ηέιερνο Αλαπηπμηαθήο Γξάκαο ΑΝ.Α.Δ.
Ο.Σ.Α.

-

Νίθε Γεσξγηάδνπ, Γεσπφλνο, ηέιερνο Αλαπηπμηαθήο Γξάκαο ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.

-

Έθε Μπντληάξε, Γξακκαηεία, ηέιερνο Αλαπηπμηαθήο Γξάκαο ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.

-

πκεψλ Αζεκάθεο, Γεσπφλνο, ηέιερνο Αλαπηπμηαθήο Ρνδφπεο ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.

-

Παλαγηψηα Μπαληψηε, Οηθνλνκνιφγνο, ηέιερνο Αλαπηπμηαθήο Ρνδφπεο ΑΝ.Α.Δ.
Ο.Σ.Α.

-

Κπξηαθή Δπζηξαηηάδνπ, ηέιερνο Αλαπηπμηαθήο Ρνδφπεο ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.

Καζψο κηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ ζρεδηαζκνχ ήηαλ ε «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ»
πξνζέγγηζε κε απψηεξν ζθνπφ ηε ζπκκεηνρηθή αλάπηπμε, ε Οκάδα Έξγνπ πξνζέγγηζε
έλα κεγάιν αξηζκφ Ο.Σ.Α., ππεξεζηψλ, νξγαληζκψλ, ηδξπκάησλ θ.ιπ. ζε φιεο ηηο
πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ζπκβνιή φισλ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ ζηελ εθπφλεζε
ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ήηαλ θαζνξηζηηθή θαη ηνπο επραξηζηνχκε.
ε απηφ ην ζεκείν ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηδηαίηεξα ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ηεο
Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ. θαη ησλ Γήκσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο πνπ αλέιαβε ην
ζεκαληηθφηεξν

έξγν

ηεο

αξρηθήο

ζχιιεςεο,

πξνψζεζεο

θαη

ζηήξημεο

ηνπ

πξνγξάκκαηνο, πξηλ ηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ 2011.
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Δηδηθφηεξα επραξηζηνχκε:
-

ηελ πξψελ Γεληθή Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ. θα Θενδψξα Κφθια, γηα ηελ
ηζρπξή ηεο πνιηηηθή θαη νπζηαζηηθή ζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο θαη ζηε
ζπλέρεηα εθπφλεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο,

-

ηελ πξψελ Γήκαξρν Παξαλεζηίνπ θα Αιεμάλδξα-Μαξίλα (Αιίθε) σηεξηάδνπ γηα
ηελ αξρηθή ζχιιεςε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ ακέξηζηε ζηήξημή
ηεο θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζήο ηνπ,

-

ηνλ πξψελ Γήκαξρν Γξάκαο θν Θσκά Μαξγαξίηε θαη ηνλ πξψελ Πξφεδξν ηεο
Κνηλφηεηαο ηδεξνλέξνπ θν Κψζηα θνπιφ, ακθφηεξνπο γηα ηελ πνιηηηθή ηνπο
ζηήξημε,

-

ηνλ Γήκαξρν Ξάλζεο θαη Πξφεδξν Γ.. ηεο Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Ξάλζεο, θν ηπιηαλίδε
Μηραήι, γηα ηελ πνιηηηθή θαη νπζηαζηηθή ηνπ ζηήξημε,

-

ηνλ πξψελ Γήκαξρν Μχθεο θν Αγθά Μνπζηαθά θαη ηνλ πξψελ Γήκαξρν
ηαπξνχπνιεο θν Γεψξγην Καξαζαθαιίδε, ακθφηεξνπο γηα ηελ πνιηηηθή ηνπο
ζηήξημε,

-

ηνλ πξψελ Γήκαξρν Κνκνηελήο θν Γεκήηξην Κνηζάθε,

-

ηνλ πξψελ Γήκαξρν Αξξηαλψλ θν Υαιήη Μεκέη,

-

ηνλ πξψελ Γήκαξρν Ηάζκνπ θν Κπξηάθν Ακνχηδα.

Θεξκέο επραξηζηίεο, γηα ηελ πνιηηηθή ζηήξημε ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ
ππεξεζηψλ ηνπο, απεπζχλνληαη ζηηο λέν-εθιεγείζεο Πεξηθεξεηαθέο θαη Γεκνηηθέο Αξρέο
θαη εηδηθφηεξα ζηνπο:
-

Πεξηθεξεηάξρε Α.Μ.-Θ., θν Γηαλλαθίδε Άξε,

-

Γήκαξρν Γξάκαο, θν Υαξαθίδε Κπξηάθν,

-

Γήκαξρν Κάησ Νεπξνθνπίνπ, θν Μαπξίδε Μειέηε,

-

Γήκαξρν Παξαλεζηίνπ, θν Καγηάνγινπ Νηθφιαν,

-

Γήκαξρν Κνκνηελήο, θν Πεηξίδε Γεψξγην,

-

Γήκαξρν Αξξηαλψλ, θν εξήθ Ηκπξαήκ,

-

Γήκαξρν ψζηε, θν Καδή Ηζκέη,

-

Γήκαξρν Μχθεο, θν Σδνπθάι Μνπζηαθά.

Καζνξηζηηθή ήηαλ -εμ‟ αξρήο- θαη παξακέλεη θαη ε ζπκβνιή ηνπ θνπ Θαλάζε Κνχξνπ,
ζπκβνχινπ ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Α.Μ.-Θ. ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, γηα απηφ θαη ηνλ επραξηζηνχκε. Γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη
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θαηαλφεζε ηνπο επραξηζηνχκε θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπίβιεςεο θαη Παξαιαβήο ηνπ
έξγνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπο/ηηο:
-

θν Κνπδνπκάθε Παλαγηψηε, ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Α ηεο Δ.Γ.Α. Α.Μ.-Θ.

-

θα Σζίιηα νπιηάλα, ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Β ηεο Δ.Γ.Α. Α.Μ.-Θ.

-

θν Μνπινχδε Γεκήηξην, ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Β ηεο Δ.Γ.Α. Α.Μ.-Θ.

Σέινο, απεπζχλνπκε ηδηαίηεξα ζεξκέο επραξηζηίεο (θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά) ζηνπο:
-

Αλησληάδε Βαζίιε, Γηεπζπληή Γαζψλ Γξάκαο.

-

Βηδάθε Κψζηα, κέινο ηνπ Δηδηθνχ Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Π.) ηνπ Σκήκαηνο
Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Σ.Δ.Η. Καβάιαο, Παξάξηεκα
Γξάκαο.

-

Γθατηαηδή Παληειή, Μεραλνιφγν Μεραληθφ Σ.Δ., Σερληθή Τπεξεζία Γήκνπ
Αξξηαλψλ.

-

Γθαηξζψλε Νηθνιίηζα, Δηδηθή χκβνπινο Γεκάξρνπ Αξξηαλψλ.

-

Γθηνπιέ Μαξία, ηέιερνο ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο.

-

Γηακαληή Ησάλλε, Καζεγεηή ηνπ Σνκέα Γεσηερληθήο ηνπ Γ.Π.Θ.

-

Εαραξφπνπιν ηξάην, ηέιερνο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ.

-

Ησζεθίδνπ Καηεξίλα, ηέιερνο ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ρεδηαζκνχ
ηνπ Γήκνπ Γξάκαο.

-

Καξαζαλάζε Αζελά, Πξντζηακέλε Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Ξάλζεο.

-

Καξαθαζίδνπ Μαξία, ηέιερνο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ.

-

Καξακπαηζάθε Φάλε, Γαζνιφγν, Κπλεγεηηθφο χιινγνο Γξάκαο «Ζ Άξηεκηο».

-

Κνζκίδνπ Εσή, Γηεπζχληξηα Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο.

-

Κνχηζηθνπ Ησάλλα, Πνιηηηθφ Μεραληθφ Σερληθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Μχθεο.

-

Κπξνχδε Κχξν, Γαζάξρε Γηδπκνηείρνπ.

-

Γξ Κσλζηαληηλίδνπ Έιζα, Γαζάξρε Γξάκαο.

-

Μαλαξίδε Κσλζηαληίλν, Γαζνιφγν Γαζαξρείν Κάησ Νεπξνθνπίνπ.

-

Μαξαγθφ Νηθφιαν, Γηεπζπληή Γαζψλ Ξάλζεο.

-

Μήιην Υξήζην, Πξντζηάκελν Γαζαξρείνπ ηαπξνχπνιεο.

-

Μπαμεβάλε Μαξία, Γαζνιφγν ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Γξάκαο.

-

Νηίλα Βαζίιεην, Γαζάξρε Ρνδφπεο.
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-

Γξ Ξφθε Παληειή, Γαζνπφλν ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Γξάκαο.

-

Παπαζάββα Αζαλάζην, Γεσπφλν, Γήκνο Ίαζκνπ.

-

Παπνπηζφγινπ ηέιην, Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ, Δηδηθφ πλεξγάηε Γήκνπ Μχθεο.

-

Παπιίδε Πέηξν, Πξντζηάκελν Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο.

-

Πινπκηζηνχ Γήκεηξα, Πνιηηηθφ Μεραληθφ Σερληθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Μχθεο.

-

ηαζάθε Γακηαλφ, Γεληθφ Γηεπζπληή Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο
Π.Α.Μ.-Θ.

-

ηακπνιίδε Αλαζηάζην, Γαζάξρε Ξάλζεο.

-

ηακπφινγινπ

Δπάγγειν,

Αγξνλφκν

Σνπνγξάθν,

Σκεκαηάξρε

Γηεχζπλζεο

Πνιηηηθήο Γεο, Σκήκα Σνπνγξαθίαο ηεο Π. Α.Μ.-Θ.
-

Σεξιεκέ Νενπηφιεκν, Γηεπζπληή Σερληθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Αξξηαλψλ.

-

Σδίκνπ Δχε, Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Π.Α.Μ.-Θ., Σκήκα εκπνξίνπ-ηνπξηζκνχ Π.Δ.
Γξάκαο.

-

Σεγαλνχξηα Διεπζέξην, Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Μειεηψλ, Σκήκα ρεδηαζκνχ
Γαζηθήο Αλάπηπμεο.

-

Σζηηιαθίδε Αλαζηάζην, Γαζάξρε Κάησ Νεπξνθνπίνπ.

-

Υαιθηνπνχινπ Παξαζθεπή, Γηνηθεηηθή ππάιιειν, Κνηλφηεηα Ακαμάδσλ.

-

Υαξηζκίδνπ Δπζπκία, ηέιερνο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Κάησ
Νεπξνθνπίνπ.

-

Υαηδεζηεθάλνπ Κψζηα, Δηδηθφ πλεξγάηε ηνπ Γήκνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ.

-

Υνπβαξδά Κσλζηαληίλν, Πξντζηάκελν Γ/λζεο Πξνζηαζίαο Π.Α.Μ.-Θ.

2.2
Σν

Γεληθά ζηνηρεία πξνγξάκκαηνο
Οινθιεξσκέλν

Πξφγξακκα

Βηψζηκεο

Αλάπηπμεο

Οξνζεηξάο

Ρνδφπεο

ή

Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. φπσο ζα αλαγξάθεηαη εθεμήο είλαη έλα Δηδηθφ Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα
έξγσλ θαη δξάζεσλ πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ελίζρπζεο
ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο βάζεο κε ζεκαληηθή πξνβιεπφκελε ζπκκεηνρή ηδησηηθψλ
επελδχζεσλ, βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο-δεκηνπξγίαο ησλ
αλαγθαίσλ δεκνζίσλ ππνδνκψλ, θαζψο θαη δηαηνπηθήο, δηαθξαηηθήο-δηαζπλνξηαθήο
ζπλεξγαζίαο. Σν ζχζηεκα δηνίθεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζ.
37597/ΓΔ4867/31.08.2010 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηα
θαη Ναπηηιίαο.
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Σν Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ζα εθαξκνζηεί ζηελ πεξηνρή ηεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο (βι. Υάξηε 1 Παξάξηεκα Η) θαη εηδηθφηεξα ζε δπν δηαθξηηέο Τπνπεξηνρέο (βι. Πίλαθα 2.1-1), ήηνη:
-

ζηελ Τπνπεξηνρή Α - Δπξχηεξε πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Οξνζεηξάο Ρνδφπεο,
(βι. Υάξηε 2 - Παξάξηεκα Η) θαη

-

ζηελ Τπνπεξηνρή Β - Αλαηνιηθή Ρνδφπε (βι. Υάξηε 3 - Παξάξηεκα Η).

Πίλαθαο 2.1-1:

Γηνηθεηηθέο ελφηεηεο Τπνπεξηνρψλ Α θαη Β ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Α

ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Β

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΡΑΜΑ (ΣΜ.) ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΒΡΟΤ (ΣΜ.)
ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ (ΣΜ.)
(1)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΡΑΜΑ (ΣΜ.)
Σνπηθή Κνηλφηεηα Ληβαδεξνχ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Μαθξππιαγίνπ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΓΖΡΟΝΔΡΟΤ
Σνπηθή Κνηλφηεηα ηδεξνλέξνπ
Σνπηθή Κνηλφηεηα θαισηήο

ΓΖΜΟ Κ. ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Κ. Νεπξνθνπίνπ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Αριαδέαο
Σνπηθή Κνηλφηεηα Βαζπηφπνπ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Βψιαθνο
Σνπηθή Κνηλφηεηα Γξαλίηνπ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Γαζσηνχ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Δμνρήο
Σνπηθή Κνηλφηεηα Καηαθχηνπ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Κάησ Βξνληνχο
Σνπηθή Κνηλφηεηα Λεπθνγείσλ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Μηθξνθιεηζνχξαο
Σνπηθή Κνηλφηεηα Μηθξνκειέαο
Σνπηθή Κνηλφηεηα Ορπξνχ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Παγνλεξίνπ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Πεξηζσξίνπ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Πνηακψλ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Υξπζνθεθάινπ

ΓΖΜΟ ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ (ΣΜ.)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Παξαλεζηίνπ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Θφινπ
Σνπηθή Κνηλφηεηα ίιεο

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΞΑΝΘΖ (ΣΜ.)
ΓΖΜΟ ΜΤΚΖ (ΣΜ.)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΣΤΛΖ
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Κνηχιεο

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΤΚΖ (ΣΜ.)
Σνπηθή Κνηλφηεηα Χξαίνπ

ΓΖΜΟ ΞΑΝΘΖ (ΣΜ.)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ
Σνπηθή Κνηλφηεηα ηαπξνππφιεσο
Σνπηθή Κνηλφηεηα Γέξαθα
Σνπηθή Κνηλφηεηα Γαθλψλνο
Σνπηθή Κνηλφηεηα Καξπνθχηνπ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Κνκλελψλ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Νενρσξίνπ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Παζραιηάο

ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ (ΣΜ.)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΡΦΔΑ (ΣΜ.)
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Μηθξνχ Γεξείνπ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΞΑΝΘΖ (ΣΜ.)
ΓΖΜΟ ΜΤΚΖ (ΣΜ.)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΡΜΩΝ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Θεξκψλ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΤΚΖ (ΣΜ.)
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Μχθεο
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Δρίλνπ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΣΡΩΝ
Σνπηθή Κνηλφηεηα αηξψλ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΡΟΓΟΠΖ (ΣΜ.)
ΓΖΜΟ ΑΡΡΗΑΝΧΝ (ΣΜ.)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΡΡΗΑΝΩΝ (ΣΜ.)
Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγηνρσξίνπ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Νέδαο
Σνπηθή Κνηλφηεηα Πιαγηάο
Σνπηθή Κνηλφηεηα ηξνθήο

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΥΡΟΤ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Κέρξνπ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΡΓΑΝΖ
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Οξγάλεο

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΦΗΛΛΤΡΑ (ΣΜ.)
Σνπηθή Κνηλφηεηα Άλσ Γξνζηλήο
Σνπηθή Κνηλφηεηα Γξνζηάο
Σνπηθή Κνηλφηεηα Γξχκεο
Σνπηθή Κνηλφηεηα Κάησ Γξνζηλήο
Σνπηθή Κνηλφηεηα Ραγάδαο
Σνπηθή Κνηλφηεηα θηάδαο

ΓΖΜΟ ΗΑΜΟΤ (ΣΜ.)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΜΑΞΑΓΩΝ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Ακαμάδσλ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΑΜΟΤ (ΣΜ.)
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Ηάζκνπ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΩΣΟΤ (ΣΜ.)
Σνπηθή Κνηλφηεηα Κεξαζέαο
Σνπηθή Κνηλφηεηα Πνιπάλζνπ

ΓΖΜΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (ΣΜ.)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (ΣΜ.)
Σνπηθή Κνηλφηεηα Κάιραληνο
Σνπηθή Κνηλφηεηα Παλδξφζνπ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Παλδξφζνπ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Παλδξφζνπ
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Ο δηαρσξηζκφο απηφο είλαη απφξξνηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηφζν ζην θπζηθφ, φζν θαη ζην
αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη ππαγνξεχεη πσο νη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ζε θάζε
Τπνπεξηνρή ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηνπηθέο ηεο ηδηαηηεξφηεηεο.
Δηδηθφηεξα, ε Τπνπεξηνρή Α πεξηιακβάλεη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ
Οξνζεηξάο Ρνδφπεο (Δ.Π.Ο.Ρ.) ζην δπηηθφ ηκήκα απηήο. Ζ αλάγθε γηα ην ζρεδηαζκφ
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ ζε απηήλ πεγάδεη απφ ηα θπζηθά θαη αλζξσπνγεσγξαθηθά
δεδνκέλα ηεο, ηα νπνία ππαγνξεχνπλ ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ κέηξσλ πνπ ζα
ιακβάλνπλ ππφςε ηηο αλάγθεο θαη επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ππ‟
αξηζ. 40379/01.10.2009 Κ.Τ.Α. ραξαθηεξηζκνχ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ρεξζαίσλ θαη
πδάηηλσλ πεξηνρψλ ηεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο σο Δζληθφ Πάξθν θαη ζα ηνλψζνπλ ηελ ήδε
πεξηνξηζκέλε ηδησηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζηηο γχξσ πεξηνρέο.
Ζ δε Τπνπεξηνρή Β πεξηιακβάλεη ηα ηκήκαηα ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Ρνδφπεο,
φπσο εθηείλνληαη ζηνπο Ννκνχο Ξάλζεο, Ρνδφπεο θαη Έβξνπ. Ζ πεξηνρή παξνπζηάδεη
ρξφληα αλαπηπμηαθή πζηέξεζε ελψ παξάιιεια παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιεζπζκηαθά
κεγέζε ζε επηκέξνπο ελφηεηεο (π.ρ. απμεκέλνο πιεζπζκφο ζε νηθηζκνχο ηνπ Ννκνχ
Ξάλζεο). Ζ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ησλ παξακέηξσλ αλάπηπμεο θαη ε εμεηδίθεπζε
ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ, φπσο
επηρεηξείηαη κε ηελ πξνζπάζεηα θαηάξηηζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ., εθηηκάηαη φηη ζα ζπκβάιιεη
δπλακηθά ζηελ πξνζπάζεηα αλαζπγθξφηεζεο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο άκβιπλζεο ησλ
επηπηψζεσλ απφ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ζεκεξηλνχ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ.

θνπνί θαη ζηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ

2.3

Οη ζθνπνί ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ πινπνίεζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. είλαη:
-

ε δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ησλ θχξησλ παξαγφλησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ
αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή θαζψο θαη ε αλάδεημε ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεσλ απφ πεξηνρή
ζε πεξηνρή,

-

ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαπηπμηαθψλ επθαηξηψλ θαη απεηιψλ,

-

ε

δηεξεχλεζε

ησλ

επηπηψζεσλ

ησλ

πνιηηηθψλ,

νηθνλνκηθψλ,

θνηλσληθψλ,

ηερλνινγηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη ζεζκηθψλ παξαγφλησλ ζηελ πξνηεηλφκελε
αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία,
-

ε θαηάζηξσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ δεκφζησλ επελδχζεσλ ην νπνίν ζα
ζπλαξζξψλεηαη θαη ζα ππνζηεξίδεη (θαηά ην δπλαηφ) ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο πνπ ζα
πξνηαζνχλ ζε επφκελε θάζε.
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Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ είλαη, κεηαμχ άιισλ:
-

ε αδξή αλαγλψξηζε ησλ επηπηψζεσλ ζην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ απφ
ηελ εθαξκνγή ηεο ππ‟ αξηζ. 40379/01.10.2009 Κ.Τ.Α. ραξαθηεξηζκνχ ησλ
πξνζηαηεπφκελσλ ρεξζαίσλ θαη πδάηηλσλ πεξηνρψλ ηεο Οξνζεηξάο ηεο Ρνδφπεο
θαζψο θαη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο ησλ επηπηψζεσλ απηψλ,

-

ε δηεξεχλεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ επθαηξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ ηνπηθή
παξαγσγηθή βάζε απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ. (λέα επαγγέικαηα, ελίζρπζε
ηνπξηζκνχ ππαίζξνπ, λέεο θαιιηέξγεηεο, ζηξνθή πξνο ηηο Α.Π.Δ. θ.ιπ.),

-

ν ζρεδηαζκφο δξάζεσλ θαη έξγσλ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ππάξρνλ ζεζκηθφ
πιαίζην πξνζηαζίαο ζα εληζρχζεη εκπξάθησο ηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (έξγα δαζνππξφζβεζεο, κειέηεο πξνζηαζίαο θ.ιπ.),

-

ε θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα αιιαγή ζεκείσλ ηνπ ππάξρνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
πξνζηαζίαο ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ. εθφζνλ θξηζεί φηη απηά δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηνπηθέο
ζπλζήθεο

θαη

νχηε

εληζρχνπλ

κε

νπζηαζηηθφ

ηξφπν

ηελ

πξνζηαζία

ησλ

νηθνζπζηεκάησλ,
-

ε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία επηηείλεηαη απφ
ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ππάξρνληνο παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ πνπ βαζίζηεθε θπξίσο ζηε
κνλνθαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ ζηελ Αλαηνιηθή Ρνδφπε,

-

ν πξνζδηνξηζκφο ησλ γεληθφηεξσλ αξλεηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ
ηδησηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή (νξεηλφηεηα, έιιεηςε πξφζβαζεο
ζε πιεξνθφξεζε, δεκνγξαθία θ.ιπ.),

-

ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία
δπζρεξαίλνπλ ηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα θαζψο θαη ε αλάδεημε ησλ ζπγθξηηηθψλ
πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο, κέζα απφ δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο,

-

ε ζπκβνιή ζηελ εμεχξεζε ελφο λένπ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ θαζψο θαη ε κειέηε γηα
ηελ άκβιπλζε ησλ δπζθνιηψλ ζχλδεζεο ηεο Τπνπεξηνρήο Β κε ην επξχηεξν
νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη ζηελ Πεξηθέξεηα Α.Μ.-Θ.,

-

ε δηεξεχλεζε ησλ ηξφπσλ ζηήξημεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Τπνπεξηνρήο Β γηα ηελ
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ επηπέδνπ δσήο ηνπο, ψζηε λα βειηησζεί πεξαηηέξσ
ην αίζζεκα ηεο ηζνλνκίαο θαη ηζνπνιηηείαο,

-

ε κειέηε ησλ δπλαηνηήησλ αλαπηπμηαθήο δηθηχσζεο ηεο πεξηνρήο κε άιιεο πεξηνρέο
ηεο

Διιάδαο

θαη

ηνπ

εμσηεξηθνχ

πνπ

παξνπζηάδνπλ

παξφκνηα

θπζηθά

ραξαθηεξηζηηθά,
-

Ζ δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ αχμεζεο ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο πεξηνρήο.
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2.4

Γνκή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ

Πξηλ ηελ παξάζεζε ηεο δνκήο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ θξίλεηαη ζθφπηκν λα
απνζαθεληζηεί φηη ην παξφλ -ζε θακία πεξίπησζε- δελ απνηειεί κηα αλαπηπμηαθή κειέηε.
Αληηζέησο, απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε ράξαμε ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ θαη
γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ δεκνζίνπ θπξίσο ραξαθηήξα ζην πιαίζην ησλ
δπλαηνηήησλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, ηνπ επξχηεξνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πιαηζίνπ
(Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο
Διιάδαο «Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο» 2007-2013 θ.ιπ.) θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο
Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ. γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, δελ είλαη ζηνπο
ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λα ππεηζέξζεη ζε δεηήκαηα αθαδεκατθήο θχζεσο (φπσο π.ρ. νη
επηπηψζεηο ηεο ίδξπζεο ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ. ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα) αιιά λα αλαδείμεη έλα
αδξά ην επξχηεξν θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο πεξηνρήο ηεο Οξνζεηξάο ηεο
Ρνδφπεο θαη λα θέξεη ζην πξνζθήλην ηελ πξαθηηθή ηεο νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζην Κεθάιαην 3 παξαηίζεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη
ηφζν ην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. φζν θαη ηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηνπ παξφληνο Δπηρεηξεζηαθνχ
ρεδίνπ ηνπ. ηφρνο καο είλαη λα θαηαζηεί θαηαλνεηή ε αλαγθαηφηεηα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ
θαη ηνπηθνχ νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ ζηελ παξνχζα πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή
ζπγθπξία. Με βάζε ην ζεσξεηηθφ απηφ πιαίζην, παξαζέηνπκε αθνινχζσο ηε
κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αλαηεζέληνο έξγνπ θαη εηδηθφηεξα
γηα: ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηε δηαβνχιεπζε κε ηνπηθνχο θνξείο, ηε
δηακφξθσζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ πιαηζίνπ, θαη ηελ ηειηθή δηακφξθσζή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
ρεδίνπ.
ην Κεθάιαην 4 θαηαγξάθεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ζε φηη αθνξά: ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ηε γεληθφηεξε θαηάζηαζή ηνπο,
ηα δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο θαη απηά ηεο
απαζρφιεζεο θαη ηεο αλεξγίαο, ηε δηάξζξσζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγηθήο βάζεο κε
έκθαζε ζε θιάδνπο φπσο ε γεσξγνθηελνηξνθία θαη ν ηνπξηζκφο, ηελ θνηλσληθή
νξγάλσζε

(ππνδνκέο

εθπαίδεπζεο,

πγείαο,

θνηλσληθήο

κέξηκλαο,

αζιεηηζκνχ,

πνιηηηζκνχ), ηηο ηερληθέο ππνδνκέο (κεηαθνξέο, ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο θ.ιπ.), ηε
ρσξνηαμηθή-πνιενδνκηθή νξγάλσζε θαη ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. θνπφο ηνπ
θεθαιαίνπ απηνχ είλαη λα εμεηαζηνχλ νη θχξηεο αλαπηπμηαθέο ζπληζηψζεο θαη λα
θαηαγξαθνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη νη επθαηξίεο ζε θαίξηνπο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη άκεζα
κε ην ππάξρνλ θαη δηαζέζηκν ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ.
Έκθαζε επίζεο δίλεηαη ζηελ αλάδεημε δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ Τπνπεξηνρψλ ή Γήκσλ νη
νπνίεο ππαγνξεχνπλ δηαθνξεηηθέο ζηνρνζεηήζεηο-αλαπηπμηαθέο πξνζεγγίζεηο.
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Αθνινχζσο, ζην Κεθάιαην 5, παξαηίζεηαη ν ζηξαηεγηθφο-αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο γηα ην
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. Γηα θάζε Τπνπεξηνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαγξάθνληαη νη θχξηνη
πνιηηηθνί, νηθνλνκηθνί, ηερλνινγηθνί, πεξηβαιινληηθνί θαη λνκηθνί παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία (Αλάιπζε PESTEL). Αθνινχζσο, γίλεηαη κηα
θαηαγξαθή ησλ Γπλάκεσλ, Αδπλακηψλ, Δπθαηξηψλ θαη Απεηιψλ (Αλάιπζε SWOT) γηα
θάζε Τπνπεξηνρή κε βάζε ηηο θχξηεο ζπληζηψζεο παξέκβαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
δειαδή: ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηελ ηνπηθή νηθνλνκηθή βάζε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ
πνηφηεηα δσήο θαη ηε δηαηνπηθή / δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία. Δπίζεο, γίλεηαη ε απνηχπσζε
ηνπ ιεγφκελνπ «αλαπηπμηαθνχ πξνθίι» θάζε ηκήκαηνο Γήκνπ ή Γήκνπ ηεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο κε ζαθή αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη
δπλαηνηήησλ ηνπ θαζψο θαη κηα γεληθή ζεψξεζε ηνπ ρψξνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη
ζπγθξφηεζήο ηνπ ζε αλαπηπμηαθνχο ζχιαθεο-άμνλεο.
ην Κεθάιαην 6 γίλεηαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. πγθεθξηκέλα, γηα ην ζχλνιν
ηεο Οξνζεηξάο ηεο Ρνδφπεο αιιά θαη γηα θάζε Τπνπεξηνρή μερσξηζηά, θαηαζηξψλεηαη ην
αλαπηπμηαθφ φξακα θαη θαζνξίδνληαη νη θχξηνη ζθνπνί θαη ζηφρνη. Δλ ζπλερεία, θαη κε
γλψκνλα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ απηψλ, πξνηείλεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε
δνκή Καηεγνξηψλ Πξάμεσλ θαη Γξάζεσλ εληφο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα «θηλεζεί» ην
Δηδηθφ Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα, ελψ πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλα έξγα δεκνζίνπ
ραξαθηήξα -φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο, ηνπ
ζπκκεηνρηθνχ

ζρεδηαζκνχ

πξνυπνινγηζκνχ

θαη

πεξίπνπ

130

ηεο

επεμεξγαζίαο

MEUR.

απφ

πγθεθξηκέλα,

ηελ

Οκάδα

πξνηείλνληαη

Έξγνπέξγα

πξνυπνινγηζκνχ 35 MEUR γηα έληαμε ζην Δ.Π. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Οινθιεξσκέλα
ζρέδηα γηα ηελ αζηηθή θαη αγξνηηθή αλαγέλλεζε) θαη έξγα πξνυπνινγηζκνχ 95 MEUR γηα
έληαμε ζε ινηπά ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ.
Σέινο, παξαηίζεηαη θαη κηα ζεηξά πξνηάζεψλ καο ζεζκηθήο θχζεσο γηα ηελ εμππεξέηεζε
ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
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3 ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ

3.1

3.1.1

Θεσξεηηθφ πιαίζην

Δηζαγσγή

ην παξφλ ππνθεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο έλλνηεο πνπ δηέπνπλ
ην ζρεδηαζκφ ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. Δηδηθφηεξα αλαθεξφκαζηε ζηηο έλλνηεο ηεο ελδνγελνχο
θαη λέν-ελδνγελνχο αλάπηπμεο, ζηελ νινθιεξσκέλε παξέκβαζε, ζην ζπκκεηνρηθφ
ζρεδηαζκφ θαη ηε βηψζηκε ηνπηθή αλάπηπμε. Ζ γλψζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ
ππαγνξεχεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ, ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ζε Άμνλεο, Καηεγνξίεο Πξάμεο αιιά θαη ηελ
νπζηαζηηθή επηινγή ησλ ίδησλ ησλ έξγσλ.

3.1.2

Σν ελδνγελέο αλαπηπμηαθφ παξάδεηγκα

Έπεηηα απφ ην ηέινο ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ην
επηθξαηέζηεξν αλαπηπμηαθφ παξάδεηγκα ήηαλ απηφ ηεο απφιπηεο θεληξηθήο παξέκβαζεο,
δειαδή απηφ ηνπ «απφ επάλσ πξνο ηα θάησ» παξαδείγκαηνο. Πνιχ απιά, ην
παξάδεηγκα απηφ πξεζβεχεη φηη ε αλάπηπμε αξρίδεη ζε ιίγνπο κφλν ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο
θαζψο θαη ζε νξηζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, απφ φπνπ ηειηθά εμαπιψλεηαη ζε άιινπο
ηνκείο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο. ε παγθφζκην επίπεδν, πξεζβεχεη φηη ε αλάπηπμε μεθηλά
απφ «ςειά» (δειαδή απφ ηα βηνκεραληθά θξάηε θαη ηα θέληξα θαηλνηνκίαο) θαη ζηαδηαθά
θηάλεη «θάησ» ζηηο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο πεξηνρέο, κέζσ επλντθψλ πνιηηηθψλ
πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ (βι.: Hansen, 1981· Stöhr, 1981·
Παπαδάθε-Σδεδάθε, 1999). ην «απφ επάλσ πξνο ηα θάησ» αλαπηπμηαθφ παξάδεηγκα,
έκθαζε δίλεηαη ζηελ «αζηηθή, βηνκεραληθή αλάπηπμε, ηελ πςειή ηερλνινγία, θαη ηε
κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ θαζψο θαη ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο»
(Stöhr, 1981: 41). Ο ξφινο ηεο εζληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο θπβέξλεζεο ζηε δηαδηθαζία
απηή ηαπηίδεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ εμάιεηςε θάζε θνηλσληθνπνιηηηθνχ,
πνιηηηζηηθνχ ή ζεζκηθνχ εκπνδίνπ πνπ ζα παξεκπφδηδε ηε δηαδηθαζία ηεο εμάπισζεο ηνπ
θεθαιαίνπ (Stöhr, 1981: 41).
κσο, έπεηηα απφ ηελ παγθφζκηα αλαδηάξζξσζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, πνπ ήξζε σο
απφξξνηα ηεο πεηξειατθήο θξίζεο, δηακνξθψζεθε ε αληίιεςε φηη έπξεπε λα εμεηαζηνχλ
ελαιιαθηηθά αλαπηπμηαθά παξαδείγκαηα (Stöhr, 1983, 1990). Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα
αλαγλσξηζηεί βαζκηαία ην γεγνλφο φηη ε αλάπηπμε πξέπεη λα έρεη κηα ρσξηθή πξνζέγγηζε
θαη φηη πξέπεη λα αζθείηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ
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(Stöhr, 2001). Απηφ ην παξάδεηγκα πξνζδηνξίζηεθε σο ην «απφ θάησ πξνο ηα επάλσ»
(bottom-up) ή «ελδνγελέο» αλαπηπμηαθφ παξάδεηγκα.
Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ελδνγελνχο παξαδείγκαηνο είλαη ε αλάιεςε αλαπηπμηαθνχ έξγνπ
ζε κηα δεδνκέλε πεξηνρή κέζα απφ κηα δηαδηθαζία θνηλσληθνπνιηηηθήο νξγάλσζεο θαη
ζρεδηαζκνχ ζε ηνπηθφ επίπεδν (Stöhr, 1981). Με απηφλ ην ηξφπν εμαζθαιίδεηαη φηη ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ηπρφλ πιενλάζκαηνο απφ ηελ αλάπηπμε επελδχεηαη ηνπηθά,
πξνζζέηνληαο, θαηά ζπλέπεηα, θαη πεξηζζφηεξε αμία ηνπηθά. Έηζη, ην παξάδεηγκα
εκπεξηέρεη

ηνπιάρηζηνλ

δχν

δηαζηάζεηο

ή

πηπρέο:

κηα

νηθνλνκηθή

θαη

κηα

θνηλσληθνπνιηηηθή· πξάγκαηη, ε αλάπηπμε δελ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε κφλν πξνο ηνλ
θιαζηθφ ηεο ζηφρν (δειαδή ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε) αιιά επίζεο θαη πξνο ηελ ίδηα ηε
δηαδηθαζία επίηεπμήο ηεο.
Ζ νηθνλνκηθή πηπρή ηεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο
Αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε πηπρή ηεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο, δειαδή ηελ νηθνλνκηθή, ην
παξάδεηγκα ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ νη νπνίεο: (α) δεκηνπξγνχλ απαζρφιεζε
ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη πάληνηε κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θπζηθψλ θαη αλζξψπηλσλ
πφξσλ ηεο πεξηνρήο, (β) βειηηψλνπλ ηελ ππνδνκή, θαη (γ) ηνλψλνπλ ηελ αιιειεγγχε θαη
ηελ νηθνλνκηθή αληαιιαγή κεηαμχ δηαθφξσλ πεξηνρψλ (Bassand, 1986: 135).
Δπηπξφζζεηα γηα ηελ απαζρφιεζε, ε ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη ε ελδνγελήο αλάπηπμε
ππνβνεζείηαη ζεκαληηθά απφ ηε κεγάιε πξνζθνξά εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη απφ ηελ
χπαξμε πνιιψλ δπλεηηθψλ επηρεηξεκαηηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν (Παπαδάθε-Σδεδάθε,
1999).
ηε γεηηνληθή Ηηαιία, ν Picchi (1994) ππνζηήξημε φηη ε επηηπρία ηνπ εθηεηακέλνπ δηθηχνπ
ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ κε γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή ηεο EmiliaRomagna εμαξηήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πξνζθνξά θεθαιαίνπ θαη εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ απφ ην γεσξγηθφ ηνκέα. Πξάγκαηη, νη αγξφηεο ήηαλ πξφζπκνη λα επεθηείλνπλ
ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα δίθηπά ηνπο θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ απηναπαζρφιεζή ηνπο πνπ ήηαλ
βαζηά ξηδσκέλε ζηελ ηζηνξία ηνπο, ζηελ θνπιηνχξα ηνπο θαη ζηε ζρέζε ηνπο κε ηελ
πεξηνρή. Έηζη, νη ίδηνη θαη ηα παηδηά ηνπο αλέιαβαλ επηρεηξεκαηηθή δξάζε ζε κε
γεσξγηθνχο θιάδνπο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα πιεζψξα λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Απηέο
νη ζεηηθέο πηπρέο ηνπ ηνπηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ εληζρχζεθαλ πεξαηηέξσ απφ ηελ
ηζρπξή δέζκεπζε ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ζηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο, ζε κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε εζληθή πνιηηηθή δελ είρε
απνιχησο θαλέλα φθεινο. Άξα, πξνθχπηεη πσο ζην ελδνγελέο αλαπηπμηαθφ παξάδεηγκα,
ε ζεκαζία ηεο εκςχρσζεο θαη ελδπλάκσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ζθνπφ ηε
δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ απφθηεζε λέσλ ηθαλνηήησλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο.
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ε κηα άιιε κειέηε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζην Ρέζπκλν, ε Παπαδάθε-Σδεδάθε
(1999) ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο
ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ηνπηθήο θηλεηνπνίεζεο. Δηδηθφηεξα, ε κειέηε δηαπίζησζε φηη ε
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζην Ρέζπκλν βαζίζηεθε ζηε δηαρξνληθή απνξξφθεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ απφ άιινπο θιάδνπο, ε νπνία ηειηθά απνξξφθεζε ζπλέβαιε ζηελ
ζπλάξζξσζε ηνπ ηνπξηζκνχ κε ηνλ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα. Ζ κεγέζπλζε ηνπ
ηνπξηζηηθνχ

ηνκέα

ζην

Ρέζπκλν

ήηαλ

νπζηαζηηθά

απφξξνηα

ηεο

αλάιεςεο

επηρεηξεκαηηθνχ έξγνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ηνπηθνχο επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη
εθκεηαιιεχηεθαλ ην επλντθφ ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην ησλ δεθαεηηψλ 1960 θαη 1970.
Ζ θνηλσληθνπνιηηηθή πηπρή ηεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο
Ζ θνηλσληθνπνιηηηθή πηπρή ηνπ ελδνγελνχο παξαδείγκαηνο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο
κηα δπλακηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε, απαηηεί «εληαηηθή αιιειεπίδξαζε,
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θαη ππεξηνπηθψλ θνξέσλ»
(Stöhr, 1990: 23). Οη ελ ιφγσ θνξείο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ε θεληξηθή, πεξηθεξεηαθή ή
ηνπηθή θπβέξλεζε, νη ληφπηνη επηρεηξεκαηίεο, νη Μ.Κ.Ο. θ.ιπ. Ο θχξηνο ζηφρνο ησλ
θνξέσλ απηψλ είλαη ε νξγάλσζε, ή ε ζπκκεηνρή ζε ηνπηθέο αλαπηπμηαθέο
πξσηνβνπιίεο.
Γηα λα γίλεη απηφ πξναπαηηείηαη φηη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο γίλεηαη ιηγφηεξν «θεληξηθφο» θαη
εληζρχεηαη ζεκαληηθά ν ξφινο ηεο πεξηθεξεηαθήο δηαθπβέξλεζεο (Bassand, 1986·
Garofoli, 1992). Δηδηθφηεξα, ν Bassand (1986: 136) αλαγλσξίδεη -κεηαμχ άιισλ- ηξεηο
απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο: (α) ηελ ελίζρπζε
ηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ νξγαλψζεσλ θαη θνξέσλ, (β) ηελ
αλάδεημε θαη ζηήξημε θνξέσλ πνπ γελλνχλ ηνπηθέο αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο, (γ) ηε
δεκηνπξγία πνιηηηθψλ ζεζκψλ πνπ επηηξέπνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζε
ηνπηθφ-πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (φπσο είλαη ε αηξεηή Πεξηθέξεηα).

3.1.3

Δλδνγελήο αλάπηπμε ζηελ χπαηζξν

Ζ πνιηηηθή ζηελ Δπξψπε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ κεηά ην ηέινο ηνπ Γεχηεξνπ
Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ ήηαλ απνθιεηζηηθά πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή.
ην πιαίζην απηφ, νη αγξνηηθέο πεξηνρέο ζεσξήζεθαλ σο πεγέο ηξνθίκσλ, πξψησλ πιψλ
θαη εξγαζίαο γηα ηηο ζηαδηαθά αλαπηπζζφκελεο πφιεηο (πνπ έγηλαλ νη ππξήλεο ησλ
πεξηθεξεηαθψλ νηθνλνκηψλ) θαη ηαπηίζηεθαλ βαζκηαία κε ηελ εληαηηθή γεσξγία. Ο ζηφρνο
ηεο αχμεζεο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ απμαλφκελνπ
πιεζπζκνχ ησλ πφιεσλ επηηεχρζεθε κέζσ ηεο άκεζεο ξνήο θεθαιαίνπ, ηεο εηζαγσγήο
λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο παξνρήο ππνδνκήο ζην γεσξγηθφ ηνκέα. Απηέο νη παξεκβάζεηο
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ζήκαηλαλ φηη ε αγξνηηθή αλάπηπμε θαζνξίζηεθε θαη ειέγρζεθε θεληξηθά (βι.: Lowe, et al.,
1999· Slee, 1993, 1994· Dawe and Bryden, 2000).
κσο φπσο πξναλαθέξζεθε, γχξσ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ε εμσγελήοθεληξηθή παξέκβαζε απνδείρζεθε αλεπαξθήο (Stöhr, 1983, 1990). Δλ κέζσ ηεο ηφηε
νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε δπλαηφηεηα ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο λα ηξνθνδνηεί ηελ αλάπηπμε
ηεο ππαίζξνπ (ππφ ηε κνξθή ξνήο πφξσλ πξνο ηε γεσξγία) θινλίζηεθε ζνβαξά. Έηζη, ε
επηθξαηνχζα αληίιεςε, πνπ δελ επηζπκνχζε νχησο ή άιισο ηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ,
δηακφξθσζε βαζκηαία ηελ πεπνίζεζε φηη νη «λέεο» αγξνηηθέο πνιηηηθέο ζα έπξεπε λα
εζηηάζνπλ ζε πεξηνρέο κηθξφηεξεο ηεο πεξηθέξεηαο -σο ρσξηθά πιαίζηα ηεο αλάπηπμεοθαη κε ζηφρν ηελ ππνβνήζεζε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Απηή ε πεπνίζεζε
εληζρχζεθε πεξαηηέξσ απφ κηα απμαλφκελε αλαγλψξηζε φηη νη αγξνηηθέο πεξηνρέο δελ
είλαη νκνηνγελείο, αιιά εμαηξεηηθά δηαθνξνπνηεκέλεο σο πξνο ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο
δνκέο ηνπο (Bryden, 1994· Dawe and Bryden, 2000) θαη άξα δηαθνξεηηθέο σο πξνο ηα
απνηειέζκαηα εθαξκνγήο θεληξηθψλ πνιηηηθψλ. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαιεθηηθήο
ήηαλ ε εκθάληζε ελφο λένπ αλαπηπμηαθνχ παξαδείγκαηνο, απηφ ηεο ελδνγελνχο
αγξνηηθήο αλάπηπμεο.
Ζ ζεσξεηηθή ζπδήηεζε γηα ηελ ελδνγελή αλάπηπμε ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν, φπσο απηή
γελλήζεθε έθηνηε, επηθεληξψζεθε θπξίσο ζην κέγεζνο ηνπ βαζκνχ εμάξηεζεο ηνπ
ηνπηθνχ απφ ην ππέξ-ηνπηθφ επίπεδν. Πξάγκαηη, φπσο καο πιεξνθνξνχλ νη Lowe, et al.
(1999) θαζηεξψζεθαλ δχν παξαδείγκαηα ή πξφηππα ελδνγελνχο αλάπηπμεο. Σν πξψην,
θαη πεξηζζφηεξν αθξαίν είλαη απηφ πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ απηάξθεηα, ε νπνία ακθηζβεηεί
ηελ ίδηα ηελ εμάξηεζε απφ ην ππέξ-ηνπηθφ επίπεδν. Απηή ε ζέζε, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ
κειεηεηέο φπσο ν Friedmann (1986), πξεζβεχεη πσο ε κφλε θαηάιιειε απάληεζε ζηελ
αλαπηπμηαθή πζηέξεζε δελ είλαη άιιε απφ ηελ αλάζεζε ηνπ απφιπηνπ έιεγρνπ ησλ
πφξσλ ζην ηνπηθφ επίπεδν. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα απηήλ ηε κεηάβαζε είλαη ε
θαζηέξσζε δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ θαη ζεζκψλ κε κεγάιε απηνλνκία ζην ρακειφηεξν
δπλαηφ επίπεδν.
Σν δεχηεξν παξάδεηγκα, πνπ είλαη θπξίαξρν ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
ππνζηεξίδεη ηελ έληαμε-νινθιήξσζε ηνπ ηνπηθνχ ζην θεληξηθφ (δειαδή ζε επίπεδν
ρψξαο) θαη ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Πεξηγξάθεηαη γεληθά απφ ηνπο Lowe, et
al. (1999) σο έλα αλαπηπμηαθφ παξάδεηγκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ ππέξ-ηνπηθή
θηλεηνπνίεζε ησλ πφξσλ, ε νπνία φκσο «ρξσκαηίδεηαη» ηνπηθά απφ ηνπο αλαπηπμηαθνχο
θνξείο. Ζ βαζηθή ππφζεζε απηνχ ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ είλαη ε ηνπηθή θνηλσλία,
κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ελδπλάκσζεο (empowerment), ζα αλαιάβεη λα πινπνηήζεη
ρξεκαηνδνηνχκελεο πξσηνβνπιίεο απφ ην ππέξ-ηνπηθφ επίπεδν θαη ζα ηηο εθαξκφζεη
ζην ηνπηθφ πιαίζην, κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν. Ζ δηαδηθαζία απηή απνηππψλεηαη
δηαγξακκαηηθά ζην ρήκα 3.1-1.
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Μεηεμέιημε ηνπ δεχηεξνπ παξαδείγκαηνο είλαη θαη ην πιένλ πξφζθαην ηεο ιεγφκελεο
«λέν-ελδνγελνχο» αλάπηπμεο, ε νπνία πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ εκπλεπζηή ηεο Ray σο
«ελδνγελήο αλάπηπμε ζηελ νπνία νη ππέξ-ηνπηθνί παξάγνληεο αλαγλσξίδνληαη δεφλησο
θαη ζεσξνχληαη δσηηθήο ζεκαζίαο ελψ ηαπηφρξνλα αλαγλσξίδεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ησλ
ηνπηθψλ θνηλνηήησλ λα θαζνξίδνπλ ην δηθφ ηνπο κέιινλ» (2001: 4).
ην επίθεληξν ηεο ζεσξίαο ηνπ παξαδείγκαηνο απηνχ απηήο είλαη ε ππφζεζε φηη νη
αγξνηηθέο πεξηνρέο ζήκεξα κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ δξάζε κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο
θαηάζηαζήο ηνπο κέζσ ηεο ππνθίλεζεο ηεο αλάπηπμεο απφ ηξεηο πεγέο, νη νπνίεο δξνπλ
είηε ρσξηζηά είηε απφ θνηλνχ, νη νπνίεο είλαη: (1) νη ηνπηθνί παξάγνληεο (δειαδή ν
ηνπηθφο αλαπηπμηαθφο κεραληζκφο), (2) νη εζληθέο θπβεξλήζεηο ή / θαη ε Δπξσπατθή
Έλσζε, (3) ην ελδηάκεζν επίπεδν, δειαδή άιινη ελδηάκεζνη θνξείο πνπ θηλνχληαη κεηαμχ
ηνπ ηνπηθνχ θαη ηνπ ππεξεζληθνχ επηπέδνπ (φπσο π.ρ. ε Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε). Ζ
εθδήισζε ηεο λέν-ελδνγελνχο αλάπηπμεο ζε θάζε πεξηνρή ζα είλαη ην απνηέιεζκα ησλ
δηαθφξσλ ζπλδπαζκψλ ησλ απφ πάλσ θαη ελδηάκεζσλ πεγψλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ην
ηνπηθφ επίπεδν (Ray 2001: 8-9).

ρήκα 3.1-1:

Υσξηθά επίπεδα θαη αλάπηπμε

ΤΠΕΡ-ΣΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΤΡΕΙΑ
ΕΩΣΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΝΟΜΗ

ΕΙΡΟΕ

ΟΥΕΛΗ

ΤΠΕΡ-ΣΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Πεγή: Σξνπνπνηεκέλν απφ ηνλ Stöhr (1990: 32)

3.1.4

Ζ νινθιεξσκέλε παξέκβαζε

Ο αλσηέξσ ζπλδπαζκφο ησλ εηζξνψλ ησλ ηνπηθψλ, ππεξ-ηνπηθψλ θαη ελδηάκεζσλ
παξαγφλησλ ζην παξάδεηγκα ηεο λέν-ελδνγελνχο αλάπηπμεο είλαη θαζνξηζηηθήο
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ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο αλάπηπμεο. Απηφο ν ζπλδπαζκφο κπνξεί λα επηηεπρζεί
κέζσ ηεο ιεγφκελεο «νινθιεξσκέλεο» παξέκβαζεο.
Ζ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ηνπηθήο (ρσξηθήο) δξάζεο (ζε
επίπεδν κεραληζκνχ θαη πφξσλ), ε νπνία ππνβνεζείηαη απφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα (ζε
επίπεδν ειέγρνπ θαη πφξσλ). Ζ έλλνηα ηεο νινθιήξσζεο αλαθέξεηαη ζηελ νινθιήξσζε
ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ηνκέσλ ηνπ ρψξνπ θαη ησλ επηπέδσλ απφ φπνπ πξνέξρνληαη
(δεκφζην-ηδησηηθφ). Υσξίο ηελ πηνζέηεζε ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο είλαη δχζθνιν
λα ζπλδπαζηνχλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζρεδηάδνληαη θεληξηθά
θαη πινπνηνχληαη ηνπηθά ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηνπηθνχ αλαπηπμηαθνχ κεραληζκνχ. Ζ
δπζθνιία απηή απνδίδεηαη ζε δηάθνξνπο ιφγνπο, νη θπξηφηεξνη ησλ νπνίσλ είλαη ν
δηνηθεηηθφο θαηαθεξκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ, ε αζχγρξνλε εθαξκνγή ηνπο θαη ε αδπλακία
ηνπ θεληξηθνχ αλαπηπμηαθνχ κεραληζκνχ λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ θα λα ηνπο ειέγμνπλ
απνδνηηθά.
Απελαληίαο, ε πξαθηηθή έδεημε φηη νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο ρσξηθήο δηάζηαζεο
κηθξήο θιίκαθαο, φπσο ην LEADER, ήηαλ πεξηζζφηεξν επηηπρείο εμαηηίαο ηεο ηνπηθήο
ζπκκεηνρήο ζην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν, γεγνλφο πνπ επηθέξεη θαη
κεγαιχηεξε απνδνρή απφ ηνπο θαηνίθνπο θαη κεγαιχηεξε πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ
ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ, παξά ηε κηθξή θιίκαθά ηνπο.
Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηελ απνζπαζκαηηθή παξέκβαζε είλαη θαη ε
αδπλακία ζχλδεζεο ησλ δπν ζπληζησζψλ ηεο αλάπηπμεο ήηνη ησλ δεκφζησλ
παξεκβάζεσλ θαη ηεο ηδησηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ ηδησηηθή ζπκκεηνρή ζηελ
αλάπηπμε (παξαγσγηθέο επελδχζεηο, παξνρή ππεξεζηψλ θ.ιπ.) πξέπεη λα ππνβνεζείηαη
απφ ηηο δεκφζηεο ππνδνκέο (δξφκνη, ηειεπηθνηλσλίεο, δηαδίθηπν θ.ιπ.). Ζ άκεζε θαη
ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ησλ δπν απηψλ ζπληζησζψλ πξνζζέηεη κεγαιχηεξε αμία ζηελ
παξέκβαζε θαη απνκαθξχλεη ηελ πηζαλφηεηα κε ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ δεκνζίνπ
ραξαθηήξα.
Θεσξεηηθά, θαη φπσο θαίλεηαη απφ ην ρήκα 3.1-2, ε νινθιεξσκέλε παξέκβαζε (ζθέινο
Β) έρεη πεξηζζφηεξα αλαπηπμηαθά νθέιε αθνχ:
-

Ο ηνπηθφο αλαπηπμηαθφο κεραληζκφο, κέζσ ηεο απεπζείαο ζηήξημεο απφ ηελ
θπβέξλεζε (δηαδηθαζία 4), ελδπλακψλεηαη κε απνηέιεζκα λα αμηνπνηνχληαη
(δηαδηθαζία 2) πην απνδνηηθά νη ηνπηθνί πφξνη θαη λα παξάγεηαη κεγαιχηεξε αμία
ηνπηθά (δηαδηθαζία 3).

-

Ο ηνπηθφο αλαπηπμηαθφο κεραληζκφο, κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ 7 θαη 8 έρεη κεγαιχηεξε
ζπκκεηνρή ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, δειαδή νπζηαζηηθά ζηε παξέκβαζε γηα ηελ
άξζε ησλ κεηνλεθηεκάησλ ιφγσ πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο (αγνξέο, κεηαθνξέο
θ.ιπ.) ή ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ (νηθνλνκηθνί, αλζξψπηλνη θ.ιπ.).
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-

Ζ ζπλδπαζκέλε παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο (δηαδηθαζίεο 5 θαη 6) θαη ηνπ ηνπηθνχ
αλαπηπμηαθνχ κεραληζκνχ έρνπλ σο απνηέιεζκα θαη ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο
ηνπ θξάηνπο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο ηνπηθήο
νηθνλνκηθήο βάζεο. ην ζθέινο Α, δειαδή ζηελ πεξίπησζε πνπ ε παξέκβαζε δελ
είλαη νινθιεξσκέλε, ε αλάπηπμε δελ σθειεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ απφδνζε, άξα
θαη ηε βησζηκφηεηα, ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο βάζεο.

ρήκα 3.1-2:

Θεσξεηηθά κνληέια αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ θαηά ηνλ Nemes
(2005)

(α) Κεληξηθή παξέκβαζε

(β) Οινθιεξσκέλε παξέκβαζε

Πεγή: Σξνπνπνηεκέλν απφ ηνλ Nemes (2005: 40-41)

3.1.5

πκκεηνρηθφο ζρεδηαζκφο

Με βάζε ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη πσο ν ζρεδηαζκφο ηεο (λέν-ελδνγελνχο) αλάπηπμεο
ή, αιιηψο, ν νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο είλαη θαη πεξηζζφηεξν θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο
(ζε ζρέζε κε ηελ απφ «επάλσ πξνο ηα θάησ παξέκβαζε») αιιά θαη πεξηζζφηεξν
ζχλζεηνο αθνχ πνιινί ελδηαθεξφκελνη (stakeholders) κπνξνχλ λα ππεηζέξρνληαη ζηε
δηαδηθαζία ηνπ, εηδηθά ζην ηνπηθφ επίπεδν (βι. ρήκα 3.1-3). Δπηπξνζζέησο, δηνηθεηηθέο
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κεηαξξπζκίζεηο ή κεηαβηβάζεηο αξκνδηνηήησλ, κπνξεί λα κεηαηνπίδνπλ θνξείο απφ
επίπεδν ζε επίπεδν1.

ρήκα 3.1-3:

Μείδνλεο θνξείο θαη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε
ΤΠΔΡ-ΣΟΠΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ
Δθπαηδεπηηθά Δξεπλεηηθά
Ηδξχκαηα εζληθήο θαη
ππεξ-εζληθήο εκβέιεηαο

Δπξσπατθή Κεληξηθή
Έλσζε
θπβέξλεζε

Δζληθφ θαη δηεζλέο
ρξεκαηνπηζησηηθφ
ζχζηεκα

Πνιπεζληθέο
εηαηξείεο

Δζληθά
ζπλδηθάηα

Μ.Κ.Ο. εζληθήο
θαη ππεξ-εζληθήο
εκβέιεηαο

Πεξηθεξεηαθά
Δθπαηδεπηηθά
Δξεπλεηηθά
Ηδξχκαηα

Σνπηθέο
ηξάπεδεο

Πεξηθεξεηαθέο
Γηαρεηξηζηηθέο
Αξρέο
Πεξηθεξεηαθή,
Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε

Σνπηθνί
επηρεηξεκαηίεο
Σνπηθφ
εξγαηηθφ
δπλακηθφ

Κεληξηθέο
Τπεξεζίεο

Πεξηθεξεηαθέο,
Σνπηθέο Τπεξεζίεο
Σνπηθέο
Μ.Κ.Ο.

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ / ΣΟΠΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ

Πεγή: Σξνπνπνηεκέλν απφ ηνλ Stöhr (1990: 23)

Έηζη ινηπφλ, πξνθχπηεη πσο ε επηηπρία ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα
επηηεπρζεί κφλν κέζα απφ κηα δηαδηθαζία ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ, φκνηα κε απηή πνπ
εθαξκφδεηαη ζε πξνγξάκκαηα φπσο ην LEADER, πνπ δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηε
δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαηά ηελ θαηάζηξσζε ηεο «ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο» φπσο ιέγεηαη,

1

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ε πξφζθαηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ «Καιιηθξάηε» πνπ

«κεηαηφπηζε» θνξείο φπσο ε Πεξηθέξεηα απφ ην θεληξηθφ ζην ελδηάκεζν επίπεδν (ηε ζέζε ηνπ
«θεληξηθνχ» θνξέα έρεη ηψξα ε απνθεληξσκέλε δηνίθεζε).
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δειαδή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ηνπηθφ επίπεδν.
Δπίζεο, ζπλάγεηαη πσο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ
απαηηνχληαη θαη θαηλνηφκεο νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ ζπλζέηνπλ ηηο αλαπηπμηαθέο
επηδηψμεηο ησλ πνιχ-επίπεδσλ θνξέσλ θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα «παξάμνπλ» θνηλά
απνδεθηά αλαπηπμηαθά ζρέδηα (Barke and Newton, 1994: 320).

3.1.6

Βηψζηκε θαη πξάζηλε αλάπηπμε

Ζ αεηθνξηθή ή βηψζηκε αλάπηπμε νξίζηεθε αξρηθά (θαη γεληθά) απφ ηελ Παγθφζκηα
Δπηηξνπή γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε (World Commission on Environment and
Development) σο «αλάπηπμε πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ρσξίο λα
δηαθπβεχεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο
αλάγθεο» (WCED, 1987: 43). Ζ αθαδεκατθή ζπδήηεζε γηα ηνλ ελ ιφγσ φξν έρεη έθηνηε
ζπλερηζηεί κε ακείσηε έληαζε αθνχ ην ζέκα πξνζεγγίδεηαη απφ πνιιέο κεξηέο φπσο ε
νηθνινγηθή, ε νηθνλνκηθή, ε θνηλσληθνπνιηηηθή θ.ιπ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πάλησο,
επηθξάηεζε κηα απιή θαη εθιατθεπκέλε εθδνρή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο σο αλάπηπμεο
πνπ πξνζπαζεί λα εμηζνξξνπήζεη ηηο αληίζεηεο ηάζεηο κεηαμχ ηνπ βηνινγηθνχ, ηνπ
νηθνλνκηθνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο (Mebratu, 1998) (βι. ρήκα 3.1-4).

ρήκα 3.1-4:

Γξαθηθή απεηθφληζε κνληέινπ βηψζηκεο αλάπηπμεο

Βηνινγηθφ
ζχζηεκα

Κνηλσληθφ
χζηεκα

Οηθνλνκηθφ
ζχζηεκα

Πεγή: Mebratu, 1998: 513

Πάλησο, ε παξαπάλσ απιντθή θαη εθιατθεπκέλε απνηχπσζε ηνπ κνληέινπ ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα απνηππψζεη ην πιήζνο ησλ παξαγφλησλ
θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη ψζηε απηφ (ην κνληέιν) λα απνδίδεη.
Με ηε ιέμε «απνδίδεη» ελλννχκε νπζηαζηηθά ηελ εθπιήξσζε θάπνησλ γεληθψλ
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θηινζνθηθψλ «πξνυπνζέζεσλ» νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηνλ Batie (1989 απφ Bridger and
Lulo, 1999: 380), είλαη:
-

ε αληίιεςε φηη ε βηφζθαηξα επηβάιιεη πεξηνξηζκνχο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε,

-

ε ακθηζβήηεζε φηη ε επηζηήκε είλαη ην κφλν κέζν κε ην νπνίν ην αλζξψπηλν γέλνο
κπνξεί λα βειηησζεί,

-

ε αθξαία απνζηξνθή ζηελ έθζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζε θηλδχλνπο,

-

ε ζηήξημε ησλ αλαδηαλεκεηηθψλ πνιηηηθψλ, ε πίζηε ζηε θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη
ηζφηεηα,

-

ε αλεζπρία γηα ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε ακθηζβήηεζε ηεο αλζξψπηλεο
ζνθίαο,

-

ε πεπνίζεζε φηη ε επηβίσζε ησλ εηδψλ, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ
πνιηηηζκψλ απνηεινχλ ζηφρνπο πνπ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθνί κε απηφλ ηεο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.

Γίλεηαη ινηπφλ, απφ ηα παξαπάλσ, ζαθέο φηη ε δηαδηθαζία ηεο επίηεπμεο ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο (εηδηθά ζε επίπεδν εζληθφ) είλαη κηα δηαδηθαζία πνιχ δχζθνιε ζηελ εθαξκνγή
θαη παξαθνινχζεζή ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, έρνπλ ηεζεί είηε κηα ζεηξά απιψλ θαη γεληθψλ
πνιηηηθψλ «πξνδηαγξαθψλ βησζηκφηεηαο» (φπσο απηά πνπ ζεζπίζηεθαλ ζε δηεζλέο
επίπεδν ζηε δηεζλήο δηάζθεςε ηνπ Rio ην 1992 ή απηά ηεο Agenda 21) ή κηα ζεηξά
κεηξήζηκσλ ζχλζεησλ δεηθηψλ βησζηκφηεηαο, πνπ είλαη απφξξνηα ρξφλσλ εξεπλεηηθήο
δνπιεηάο θαη κειέηεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ ρήκαηνο 3.1-4.
Ζ δπζθνιία απηή είλαη θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε βησζηκφηεηα άξρηζε
ηα ηειεπηαία ρξφληα λα αλαθέξεηαη ζε «ρακειφηεξν» επίπεδν. Πξάγκαηη, αλαθεξφκαζηε
πιένλ θαη ζε «βηψζηκεο θνηλσλίεο» αθνχ φπσο καο πιεξνθνξνχλ νη Bridger and Lulo
(1999: 380):
«Με ηε κεηαηφπηζε ηεο εζηίαζεο ηεο βησζηκφηεηαο ζε ηνπηθφ επίπεδν, νη
αιιαγέο είλαη νξαηέο θαη απηέο κε πνιχ πην άκεζν ηξφπν. Δμάιινπ, ε
ζπδήηεζε πεξί «βηψζηκεο θνηλσλίαο» ή «βηψζηκνπ θφζκνπ» είλαη ρσξίο λφεκα
γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, επεηδή πξνυπνζέηεη αθαηξεηηθά επίπεδα
πνπ δελ αθνξνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Ο ηφπνο ηνπο, αληηζέησο, είλαη
ην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, φπνπ νη ζπλέπεηεο ηεο ππνβάζκηζεο
ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη νη ζεηηθέο επηπηψζεηο ησλ επηηπρεκέλσλ
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γίλνληαη πεξηζζφηεξν αηζζεηέο».
Ση είλαη φκσο ε βηψζηκε ηνπηθή αλάπηπμε θαη πσο κπνξεί λα εθαξκνζηεί; Ο Bridger
(1997 απφ Bridger and Lulo, 1999: 381) ππνζηεξίδεη πσο απηή ζα πξέπεη λα εδξάδεηαη
ζε πέληε βαζηθέο εηδηθέο αξρέο:
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-

Οηθνλνκηθή πνιπκνξθία: Θα πξέπεη λα ππάξρεη κηα έκθαζε ζηελ ηνπηθή
νηθνλνκηθή πνιπκνξθία. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηελ πεξίπησζε ησλ
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ φπνπ, ζην παξειζφλ, ηαπηίζηεθαλ κε ηε γεσξγηθή παξαγσγή,
κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα θινλίδνληαη ζην πιαίζην ηεο κεηα-παξαγσγηθήο επνρήο.

-

Απηνδπλακία: Ζ δηάζηαζε απηή είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ νηθνλνκηθή
πνιπκνξθία. Απηή δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα. Ζ
απηνδπλακία ζπλεπάγεηαη ηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ, ηεο ηνπηθήο
παξαγσγήο, ηεο ηνπηθήο κεηαπνίεζεο ζε βάξνο ηεο εηζαγσγήο πξντφλησλ,
κεγαιχηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θ.ιπ. Θεσξεηηθά,
νη απηνδχλακεο θνηλφηεηεο εμαθνινπζνχλ λα ζπλδένληαη κε κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθέο
δνκέο.

-

Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο: Ζ ηξίηε δηάζηαζε αθνξά ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζεθηηθή δηαρείξηζε θαη ηελ αλαθχθισζε ησλ απνβιήησλ.
Ηδαληθά, απηφ ζεκαίλεη φηη ε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ πιηθψλ είλαη ζε ηζνξξνπία
κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο πεξηνρήο λα απνξξνθήζεη ηα απφβιεηα.

-

Πξνζηαζία

θαη

ελίζρπζε

ηεο

βηνπνηθηιφηεηαο:

Ζ

ηέηαξηε

δηάζηαζε

επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνζηαζία θαη ελίζρπζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηινκνξθίαο θαη ηελ
πξνζεθηηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζε φθεινο ηεο ησξηλήο θαη ησλ
κειινληηθψλ γελεψλ.
-

Κνηλσληθή

δηθαηνζχλε:

Ζ θνηλσληθή δηθαηνζχλε

εκπεξηέρεη κηα πιεζψξα

«πξνδηαγξαθψλ» πνπ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη ψζηε λα ππάξρεη κηα ηζφξξνπε
δηάρπζε ησλ σθειεηψλ ηεο αλάπηπμεο ζηνπο θαηνίθνπο κηαο δεδνκέλεο πεξηνρήο. Σν
πην ζεκαληηθφ φκσο ζηνηρείν κηαο βηψζηκεο θνηλσλίαο είλαη φηη νη ηνπηθνί θνξείο θαη
θάηνηθνη ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (Young,
1990 απφ Bridger and Lulo, 1999: 382).
πλδπάδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ νινθιεξσκέλνπ-ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ (βι. Δλφηεηεο
3.1.4 θαη 3.1.5.) κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη δελ πθίζηαηαη
πξαθηηθή βηψζηκεο αλάπηπμεο αλ απηή δελ έρεη ζρεδηαζηεί κε βάζε ηελ νινθιεξσκέλε
πξνζέγγηζε θαη ζπκκεηνρηθά ζε ηνπηθφ επίπεδν. Πξάγκαηη, έλλνηεο ηεο βησζηκφηεηαο
φπσο ε απηνδπλακία θαη ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε είλαη απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ηνπ
ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ ελψ ε νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε απαληά ζηηο απαηηήζεηο ηεο
νηθνλνκηθήο πνιπκνξθίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο θαη βειηίσζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ.
πλαθήο φξνο, ν νπνίνο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη (ιαλζαζκέλα) κε ηαπηφζεκε έλλνηα κε
ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, είλαη ε πξάζηλε αλάπηπμε. χκθσλα κε ηνλ
Υαηδεκπίξν (2009), «[ε] έλλνηα ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο δελ έρεη αθφκα απνθηήζεη
δηεζλψο κηα ζαθψο θαζνξηζκέλε ζεκαζία. Οπσζδήπνηε φκσο ραξαθηεξίδεηαη απφ
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θάπνηεο αλαγθαίεο θαη αιιειέλδεηεο πξνυπνζέζεηο, φπσο είλαη ε απνζχλδεζε, ε
εμνηθνλφκεζε, ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο, ε δεκηνπξγία απαζρφιεζεο θαη ν
παξεκβαηηζκφο». Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε πξάζηλε αλάπηπμε
απνηειεί, ελ κέξεη, ηελ πνιηηηθή, εθιατθεπκέλε εθδνρή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ε νπνία
εχθνια κπνξεί λα εληαρζεί ζε πνιηηηθά πξνγξάκκαηα θαη αλαπηπμηαθέο δξάζεηο.
Οη πξνυπνζέζεηο επίηεπμεο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηνλ Υαηδεκπίξν
(2009), είλαη πεξηιεπηηθά:
-

Ζ απνζχλδεζε: εκαίλεη, νπζηαζηηθά, απνζχλδεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απφ
ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο. Ζ απνζχλδεζε (decoupling) επηηπγράλεηαη φηαλ ε
αλάπηπμε απεμαξηάηαη, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, απφ ηηο εηζξνέο ελέξγεηαο θαη πξψησλ
πιψλ.

-

Δμνηθνλφκεζε: Αλαθέξεηαη ζηε ζπγθξάηεζε ηεο ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο πφξσλ,
ελέξγεηα ε νπνία απαηηεί επαηζζεηνπνίεζε/εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ, ψζηε λα
αλαπηχμνπλ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη πην νξζνινγηθά.

-

Αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο: Ζ λέα (θαζαξή) ηερλνινγία κπνξεί λα δξάζεη πξνο
φθεινο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο αληηκεηψπηζεο παγθφζκησλ
πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ φπσο ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε,
ε εμάληιεζε θαη ξχπαλζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ε αχμεζε ηεο πνζφηεηαο θαη
επηθηλδπλφηεηαο

ησλ

απνβιήησλ.

Υάξε

ζηελ

ρξήζε

βειηησκέλσλ

θαη

απνδνηηθφηεξσλ ηερλνινγηψλ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ρακειφηεξεο εηζξνέο πιηθψλ
θαη ελέξγεηαο θαη ρακειφηεξεο εθξνέο ξχπσλ.
-

Γεκηνπξγία απαζρφιεζεο: Οξφζεκν απηήο ηεο ζέζεο απνηέιεζε ε Λεπθή Βίβινο,
πνπ ζπληάρζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ ηέσο πξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο J.
Delors ην 1993 (CEC, 1993). Πξάγκαηη, έλα απφ ηα θεληξηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο
Λεπθήο απηήο Βίβινπ ήηαλ φηη «ηα ζνβαξά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα
πνπ ε Κνηλφηεηα αληηκεησπίδεη ζήκεξα είλαη ην απνηέιεζκα νξηζκέλσλ ζεκειησδψλ
αλεπαξθεηψλ: κηαο ππνρξεζηκνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο ηνπ
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζπλδπαζκέλε κε ηελ θαηάρξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ». Ζ
πξφθιεζε ήηαλ ινηπφλ λα απμεζεί ε απαζρφιεζε θαη λα κεησζεί ε ρξήζε ελέξγεηαο
θαη άιισλ θπζηθψλ πφξσλ. Κχξην κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ δηπινχ ζηφρνπ ζα ήηαλ
κηα πξάζηλε θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε πνπ ζα δηφξζσλε ηηο ηηκέο, ψζηε λα
εζσηεξηθεπζεί ην εμσηεξηθφ νηθνινγηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο, κε κεηάζεζε ηεο
θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο απφ ηελ εξγαζία ζηελ θαηαλάισζε θπζηθψλ πφξσλ. Οη
δηνξζσκέλεο ηηκέο ζα απνηεινχζαλ κφληκν θίλεηξν γηα λα αλαθνπεί ε ππνθαηάζηαζε
ηεο εξγαζίαο απφ ελεξγνβφξα θαη ζπάηαιε ηερλνινγία, ζα πξνσζνχζαλ, δειαδή,
ηελ απαζρφιεζε θαη ζα κείσλαλ ηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
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-

Παξεκβαηηζκφο: Βαζηθή ζπζηαηηθή παξαδνρή απηήο ηεο πξνυπφζεζεο είλαη φηη ε
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο είλαη νπηνπία.
Υξεηάδνληαη ινηπφλ δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο, κε δξάζεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε
λνκνζεηηθφ, δηνηθεηηθφ, επηζηεκνληθφ, νηθνλνκηθφ θαη ηδενινγηθφ επίπεδν. Ζ δεκφζηα
απηή παξέκβαζε κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ην θξάηνο ή δηαθξαηηθνχο νξγαληζκνχο
αιιά θαη απφ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ.

ε κεγάιν βαζκφ εδξάδεηαη ζηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαη ε ζεκεξηλή πνιηηηθή
θηινινγία ζηελ Διιάδα γηα ηελ πξάζηλε αλάπηπμε. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην ΠΑΟΚ
(2009), απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο εμήο πξνηεξαηφηεηεο:
-

1ε πξνηεξαηφηεηα: Κιίκα θαη ελέξγεηα. ηφρνο είλαη ε κείσζε ησλ αεξίσλ ηνπ
θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 65%, κέρξη ην 2050 κε ελδηάκεζνπο δεζκεπηηθνχο
ζηφρνπο πξνφδνπ. ηφρνο είλαη, επίζεο, ε πξνψζεζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ
Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, θαη ε δηαρείξηζε ηεο ελεξγεηαθήο
δήηεζεο.

-

2ε πξνηεξαηφηεηα: Ζ δηαθνξνπνίεζε πξνο λέα ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη
θαηαλάισζεο κε έκθαζε ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνηφηεηα ζηα αγξνηηθά πξντφληα θαη
ηελ «πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα». ηνλ ηνπξηζκφ, ζηφρνο είλαη ε δηεχξπλζε θαη
αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη.

-

3ε πξνηεξαηφηεηα: Οηθνλνκία ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη «πξάζηλεο» ππνδνκέο.
Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ αιιά θαη ζηε
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. Οη «πξάζηλεο ππνδνκέο» αθνξνχλ ζπλδπαζκέλεο
κεηαθνξέο, ελίζρπζε ησλ καδηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
εθπνκπψλ.

Ηδηαίηεξεο αμίαο είλαη ε έλλνηα ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ αθνξά ζε δπν
θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο, ζχκθσλα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνιηηηθήο ηεο ζεκεξηλήο
θπβέξλεζεο:
(α) ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πνηνηηθψλ ζέζεσλ
εξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ λεξψλ,
ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα,
(β) ηνλ ηξφπν πνπ νη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ζα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα,
ειαρηζηνπνηψληαο ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ θαη ηαπηφρξνλα θεξδίδνληαο
αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζηελ παγθφζκηα αγνξά.
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3.1.7

πκπεξάζκαηα: Θεσξεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

Απφ ηελ παξαπάλσ ζπλνπηηθή παξάζεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ ησλ θχξησλ
ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην πξνθχπηεη ζαθψο θαη ε
αηηηνιφγεζε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο σο «Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα
Βηψζηκεο Αλάπηπμεο». Πξάγκαηη, ην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα εμήο:
-

Απνηειεί έλα θιαζηθφ παξάδεηγκα λέν-ελδνγελνχο πξαθηηθήο φπνπ έλαο ελδηάκεζνο
θνξέαο (Π. Α.Μ.-Θ.) ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηνπηθφ αλαπηπμηαθφ κεραληζκφ (Σ.Δ.Γ.Κ.,
Αλάδνρνο Έλσζε Δηαηξεηψλ) ζρεδηάδεη παξεκβάζεηο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ
εζληθνχο θαη ππεξεζληθνχο πφξνπο πνπ δηαρεηξίδνληαη απφ ην θεληξηθφ επίπεδν
(Δ.Γ.Α. Α.Μ.-Θ.). Ζ θαηλνηνκία φκσο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη απηνί
νη πφξνη δελ πξνέξρνληαη απφ κηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο αιιά απφ δηάθνξεο.
Πξάγκαηη, θαη φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3.1-5, είηε ην πξφγξακκα ρξεκαηνδνηεζεί κε
ηε δηαδηθαζία ρσξηθά πξνζδηνξηζκέλσλ πξνζθιήζεσλ επηκέξνπο πξνγξακκάησλ
(ζθέινο α) είηε ρξεκαηνδνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθρψξεζεο πφξσλ (ζθέινο β),
απνηειεί κηα πξαθηηθή πνπ ζα απνηειέζεη θαιφ παξάδεηγκα ζην πιαίζην ηεο νινέλα
θαη εληνλφηεξεο πξνζπάζεηαο γηα εμνηθνλφκεζε πφξσλ, κεγαιχηεξε θαη ζηνρεπκέλε
απνξξφθεζε ησλ Κνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ.

-

Δίλαη έλα άξηζην κέζν εκςχρσζεο ηνπ ηνπηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε επίπεδν
θνξέσλ θαη δπλεηηθά θαη ηεο επξχηεξεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Απηή ε εκςχρσζε είλαη
ηδηαίηεξα πξνθαλήο ζην ζρεδηαζκφ θαη εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο
θαηαγξαθήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη, θπζηθά, ζηε δηαδηθαζία θαηάζεζεο
πξνηάζεσλ έξγσλ (δηαβνχιεπζε). Με ηηο ελέξγεηεο ηνπο απηέο, νη εκπιεθφκελνη
θνξείο (Γήκνη, Τπεξεζίεο Πεξηθέξεηαο θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, άιιεο
Τπεξεζίεο) ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ζρεδηαζκνχ (ζπκκεηνρηθφο
ζρεδηαζκφο) θαη απνθηνχλ πνιχηηκεο ηθαλφηεηεο (capacity building).

-

Καζψο έλα ηέηνην πξφγξακκα δελ έρεη εθαξκνζηεί μαλά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή,
εληζρχεηαη ν ηνπηθφο αλαπηπμηαθφο κεραληζκφο (π.ρ. Σ.Δ.Γ.Κ., Αλάδνρνο Έλσζε
Δηαηξεηψλ), θπξίσο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ελαζρφιεζήο ηνπ κε αλαπηπμηαθά έξγα
κεγάιεο θιίκαθαο πνπ μεθεχγνπλ απφ ηε ζθαίξα ησλ θιαζηθψλ πξνγξακκάησλ
ηνπηθήο εκβέιεηαο (π.ρ. LEADER). Απηή ε απφθηεζε πξφζζεησλ ηθαλνηήησλ ζην
ηνπηθφ επίπεδν είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, κε δεδνκέλν φηη παγθνζκίσο θαη ζηελ
Διιάδα ην θξάηνο «εγθαηαιείπεη» (ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ αιιά θαη γηα ιφγνπο
απνδνηηθφηεηαο) ην θιαζηθφ ξφιν ηνπ σο θξάηνο-πάξνρν δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Νέα
εηαηξηθά ζρήκαηα κε θαηλνηφκεο κνξθέο ζα θιεζνχλ εθεμήο λα δηαρεηξηζηνχλ
νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην θέληξν αιιά ζα
ζρεδηάδνληαη θαη ζα δηαρεηξίδνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν (βι. π.ρ. ηα Σνπηθά
Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα ηήξημεο θαη Απαζρφιεζεο-Σ.Ο.Π..Α.).
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ρήκα 3.1-5:

Γξαθηθή

απεηθφληζε

πηζαλψλ

κνληέισλ

ρξεκαηνδφηεζεο

Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.
(α) Υξεκαηνδφηεζε κε ηε δηαδηθαζία ησλ ρσξηθά πξνζδηνξηζκέλσλ πξνζθιήζεσλ
επηκέξνπο πξνγξακκάησλ

(β) Υξεκαηνδφηεζε κε ηε δηαδηθαζία εθρσξήζεσλ πφξσλ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

/ 41

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΡΑΜΑ | ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ | ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΡΟΓΟΠΖ

-

Σν πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ». Τπφ ηελ έλλνηα απηή έγηλε
πξνζπάζεηα γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αληηπξνζψπεπζε θνξέσλ ζην
ζρεδηαζκφ (απφξξνηα θαη ηεο δεκνζηφηεηαο πνπ έιαβε ε θάζε ηεο δηαβνχιεπζεο). Ζ
αληηπξνζσπεπηηθφηεηα εμαζθαιίδεη, πέξαλ ηεο επίηεπμεο ηεο νινθιήξσζεο ηνκέσλ
θαη ζπληζησζψλ παξέκβαζεο (δεκφζηα-ηδησηηθά έξγα), θαη ηελ επξεία απνδνρή ηνπ
αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία.

-

Σν πξφγξακκα, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, δίλεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή έκθαζε ζηε
ζηξαηεγηθή βηψζηκεο αλάπηπμεο αθνχ πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο πέληε θχξηεο
πξνυπνζέζεηο ηεο (νηθνλνκηθή πνιπκνξθία, απηνδπλακία, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο,
πξνζηαζία θαη ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θνηλσληθή δηθαηνζχλε).

Μεζνδνινγία εθπφλεζεο Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ

3.2

Ζ Μεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. θαη πεξηγξάθεηαη
παξαθάησ, αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο:
1. ηεο θαηαγξαθήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο
2. ηεο δηαβνχιεπζεο κε ηνπηθνχο θνξείο
3. ηεο δηακφξθσζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ πιαηζίνπ
4. ηεο ηειηθήο δηακφξθσζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ.

3.2.1

Καηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή
παξέκβαζεο, απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε βάζε ησλ:
-

ζηνηρείσλ πνπ δεηήζεθαλ απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή θαη αθνξνχζαλ ζε
δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ζε επίπεδν νηθηζκνχ γηα ηα έηε
1951-2001, φπσο επίζεο ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχζαλ ζε δεδνκέλα απαζρφιεζεο
γηα ηα έηε 1981, 1991 θαη 2001 ζε επίπεδν Σνπηθνχ Γηακεξίζκαηνο. Με ζηφρν ηα
παξαπάλσ ζηνηρεία αιιά θαη ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα ηνπο λα αληηθαηνπηξίδνπλ
ηελ παξνχζα δηνηθεηηθή δνκή, φπσο απηή έρεη πξνθχςεη απφ ηελ πξφζθαηε
εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 3852/2010, έγηλε ε ζρεηηθή ρσξηθή πξνζαξκνγή ηνπο.

-

ζηνηρείσλ πνπ αλαδεηήζεθαλ ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο ησλ Π.Δ. Γξάκαο, Ξάλζεο, Ρνδφπεο θαη Έβξνπ πνπ αθνξνχζαλ ζηνλ
πξσηνγελή ηνκέα (γεσξγία, θηελνηξνθία)
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-

ζηνηρείσλ πνπ αλαδεηήζεθαλ ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ ηε Γηεχζπλζε Γαζψλ Α.Μ.-Θ.
θαη ηα Γαζαξρεία ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πνπ αθνξνχζαλ ζε ζέκαηα
δαζηθήο παξαγσγήο θαη δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ δαζηθψλ ζπκπιεγκάησλ

-

ζηνηρείσλ πνπ αλαδεηήζεθαλ ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ επαγγεικαηηθνχο θνξείο, φπσο
είλαη ηα Δκπνξηθά θαη Βηνκεραληθά ε Βηνηερληθά Δπηκειεηήξηα θαη αθνξνχζαλ ζε
δεδνκέλα γηα ηνλ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο

-

ζηνηρείσλ πνπ αλαδεηήζεθαλ κέζσ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο πνπ
αθνξνχζαλ ζε ζέκαηα ρνξήγεζεο αδεηψλ γηα κηθξά Τ/Ζ θξάγκαηα.

-

ζηνηρείσλ πνπ αλαδεηήζεθαλ ζε πθηζηάκελεο κειέηεο γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο

Παξάιιεια δηεμήρζε επηηφπηα έξεπλα γηα ζέκαηα ηερληθψλ θαη θνηλσληθψλ ππνδνκψλ
ζηνπο Γήκνπο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο κε ηε ρξήζε εηδηθά δηακνξθσκέλσλ
εξσηεκαηνινγίσλ (βιέπε Παξάξηεκα). Απνηππψζεθε ε θαηάζηαζε αλαθνξηθά κε ηελ
χδξεπζε, ηελ απνρέηεπζε θαη ηελ δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε ζρέζε κε ηηο
ηερληθέο ππνδνκέο θαη φζνλ αθνξά ζηηο θνηλσληθέο ππνδνκέο απνηππψζεθε ε
θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηελ παηδεία, ηελ πγεία, ηνλ αζιεηηζκφ, ηελ θνηλσληθή κέξηκλα θαη
ηνλ πνιηηηζκφ. Σα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή
Τπεξεζία εθάζηνπ Γήκνπ, ή/θαη κε επηηφπηεο επηζθέςεηο ηεο νκάδαο εξγαζίαο, είηε κέζσ
ηειεθσληθψλ επαθψλ κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη πξφζσπα. ηνλ Πίλαθα 3.2-1 πνπ
παξαηίζεηαη ζην ηέινο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, απνηππψλεηαη ε Έξεπλα Πεδίνπ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Οκάδα έξγνπ θαη αλαιχεηαη ε αληαπφθξηζε ησλ θνξέσλ.

3.2.2

Γηαβνχιεπζε κε ηνπηθνχο θνξείο

Αλαθνξηθά κε ηελ κεζνδνινγία δηαβνχιεπζεο κε ηνπηθνχο θνξείο ζηελ πεξηνρή
παξέκβαζεο αθνινπζήζεθε κία δηαδηθαζία «ζπεηξνεηδνχο» πξνζέγγηζεο γηα ηε
δηακφξθσζε θαη ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ ηειηθψλ πξνηάζεσλ ησλ Τπεξεζηψλ:
Σν 1ν ζηάδην πεξηειάκβαλε κία ζεηξά ζπλαληήζεσλ, είηε πνιιαπιψλ απνδεθηψλ είηε
κεκνλσκέλσλ,

κε

Απνθεληξσκέλεο

εθπξνζψπνπο
Γηνίθεζεο,

άιιεο

Φνξέσλ

(Γήκνη,

Τπεξεζίεο)

θαη

Τπεξεζίεο
ζηειέρε

Πεξηθέξεηαο
Τπεξεζηψλ,

θαη
φπνπ

παξνπζηάζηεθε ην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. θαη ε βαζηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ (Άμνλεο, Μέηξα,
Καηεγνξίεο Γξάζεσλ). ηε βάζε απηψλ δεηήζεθε απφ ηελ Οκάδα Έξγνπ νη Φνξείο λα
θαηαζέζνπλ εγγξάθσο ηηο πξνηάζεηο ηνπο ππφ ηε κνξθή Δηδηθψλ Σερληθψλ Γειηίσλ πνπ
ε Οκάδα Έξγνπ είρε δηακνξθψζεη ζε πξσζχζηεξν ζηάδην (βι. Παξάξηεκα ΗΗ).
Σν 2ν ζηάδην, κεηά ηελ ππνβνιή (ή κε) πξνηάζεσλ εθ κέξνπο ησλ εκπιεθνκέλσλ
Φνξέσλ θαη ηελ θαη‟ αξρήλ αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηελ Σνπηθή Οκάδα Έξγνπ σο πξνο ηελ
ζθνπηκφηεηά ηνπο θαη ηελ ελ γέλεη έληαμή ηνπο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.,
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πεξηειάκβαλε ηελ εμεηδηθεπκέλε πξνζέγγηζε ησλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ θαη Τπεξεζηψλ
ζε κία δηαδηθαζία επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ θαη ελ γέλεη
ηεο δηακφξθσζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηνπο ζρεδηαζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο βαζηθέο
θαηεπζχλζεηο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. Καηά πεξίπησζε νξγαλψζεθαλ εμεηδηθεπκέλεο
ζπλαληήζεηο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο φπνπ πξνζθαιέζηεθαλ εθπξφζσπνη Φνξέσλ,
Γηεπζπληέο Τπεξεζηψλ θαη ηειέρε πνπ εκπιέθνληαη εθ παξαιιήινπ ζε ζπγθεθξηκέλα
αληηθείκελα ή αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Ζ δηαδηθαζία απηή νξγαλψζεθε θαη θαηεπζχλζεθε
απφ ηελ θάζε ηνπηθή Οκάδα Έξγνπ, ιακβάλνληαο ππφςε:
-

ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. πνπ πξνηάζζεη ηελ αλάγθε γηα ζπγθεθξηκέλεο
θαηεγνξίεο έξγσλ, φπσο ζέκαηα πξνζηαζίαο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, δηαρείξηζεο
πδάησλ, ιπκάησλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ θαζψο θαη ζεκάησλ πνιενδνκηθήο
αλαζπγθξφηεζεο, εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ήπησλ ηνπξηζηηθψλ παξεκβάζεσλ

-

ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ζε επίπεδν ππεξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηειέρσζεο
ππεξεζηψλ θαη αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ,

-

ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε
δηαζεζηκφηεηα θνλδπιίσλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ.

ηφρνο ηεο «ζπεηξνεηδνχο» απηήο δηαδηθαζίαο ήηαλ ν ζπγθεξαζκφο ηνπ επθηαίνπ κε ην
εθηθηφ γηα ην ρξφλν αλαθνξάο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. Τπφ ηελ έλλνηα απηή θάζε ηνπηθή
Οκάδα Έξγνπ έδξαζε σο ηερληθφο ζχκβνπινο ησλ Τπεξεζηψλ/Φνξέσλ σο πξνο
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο ελφςεη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. αιιά θαη ηεο
κεηέπεηηα πινπνίεζήο ηνπ αθνχ πξνγξακκαηίζηεθαλ κέηξα θαη δξάζεηο ελδνππεξεζηαθέο φπσο ε έγθαηξε ζχληαμε κειεηψλ, ε εμαζθάιηζε πφξσλ γηα ηελ
εθπφλεζε ησλ κειεηψλ, ε αλαδηάξζξσζε θαη ε ελίζρπζε ησλ Τπεξεζηψλ ησλ
Γήκσλ ζην πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ λέσλ Ο.Δ.Τ., αιιά θαη ησλ Τπεξεζηψλ ησλ
Π.Δ. φπνπ απηφ ήηαλ εθηθηφ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη φηη αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ
δηαγλψζζεθε πξφβιεκα σο πξνο ηελ δπλαηφηεηα πινπνίεζεο, φπσο αλεπάξθεηα ησλ
Τπεξεζηψλ ζε πξνζσπηθφ, δξνκνινγήζεθαλ θαηάιιειεο ιχζεηο κέζα απφ ηηο
δηαδηθαζίεο ηνπ έξγνπ ψζηε νη Φνξείο λα παξνπζηάζνπλ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε
εηνηκφηεηα γηα άκεζε πινπνίεζε ησλ δξάζεψλ ηνπο.
Απνηέιεζκα

ησλ

παξαπάλσ

δηαδηθαζηψλ

ήηαλ

ε

δηακφξθσζε

ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ, φρη σο έλα ζεσξεηηθφ θαηαζθεχαζκα, αιιά σο έλα
Αλαπηπμηαθφ Δξγαιείν ην νπνίν, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, έρεη εθηηκήζεη «ηη
πξέπεη λα γίλεη» αιιά θαη «πνηνο κπνξεί λα ην θάλεη».
εκεηψλεηαη φηη ε δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ θαη κεηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο επίζεο πξηλ θαη κεηά ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία ηνπ
Οθησβξίνπ 2010. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα ηελ επηβάξπλζε ηεο Οκάδαο έξγνπ σο πξνο ηνλ
θφξην εξγαζίαο, αθνχ νη δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο έγηλαλ εηο δηπινχλ, κε ηηο παιαηέο θαη
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λέεο Σνπηθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο αξρέο, θαζψο θαη κε ηηο Τπεξεζίεο πξηλ ηελ εθαξκνγή
ηνπ 3852/2010, αιιά θαη κεηά, κε ηε λέα ηνπο δνκή θαη νξγάλσζε.
ηνπο Πίλαθεο 3.2-1 θαη 3.2-2, πνπ παξαηίζεληαη ζην ηέινο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ,
παξνπζηάδνληαη, αληηζηνίρσο:
-

νη αλνηρηέο δηαβνπιεχζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα, κέζσ ησλ νπνίσλ γηλφηαλ ε ελεκέξσζε
ησλ θνξέσλ θαη ηαπηνρξφλσο ε πξφζθιεζή ηνπο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ
θαη,

-

νη έγγξαθεο δηαβνπιεχζεηο φπνπ απνηππψλεηαη ε αληαπφθξηζε ησλ θνξέσλ ζε
γξαπηά θαη πξνθνξηθά αηηήκαηα ηεο Οκάδαο έξγνπ γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ.

3.2.3

Γηακφξθσζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ πιαηζίνπ

Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ πιαηζίνπ
πεξηειάκβαλε ηηο αλαιχζεηο SWOT θαη PESTEL (βι. Κεθάιαην 5).
πγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο SWOT αλάιπζεο αλαιχνληαη, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά:
-

νη Γπλάκεηο (Strengths) θαη νη Αδπλακίεο (Weaks) ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, πνπ
αθνξνχλ ζηα ελδνγελή ραξαθηεξηζηηθά ηεο,

-

νη Δπθαηξίεο (Opportunities) θαη νη Απεηιέο (Threats) γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο
πνπ αληαλαθινχλ ηηο κεηαβιεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.

Ζ SWOT αλάιπζε ρξεζηκνπνηείηαη ζπλδπαζηηθά κε ηελ PESTEL αλάιπζε κέζσ ηεο
νπνίαο αλαδεηθλχνληαη νη:
-

Πνιηηηθέο (Political),

-

Οηθνλνκηθέο (Economic),

-

Κνηλσληθέο (Social),

-

Σερλνινγηθέο (Technological),

-

Πεξηβαιινληηθέο (Environmental) θαη

-

Ννκηθέο/ Θεζκηθέο (Legal),

παξάκεηξνη ησλ αλσηέξσ Δπθαηξηψλ θαη Απεηιψλ ηεο SWOT αλάιπζεο.
Καη νη δχν αλαιχζεηο δηεμάγνληαη γηα ηελ θάζε Τπνπεξηνρή μερσξηζηά θαη ζηε
ζπλέρεηα θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά γηα ηνπο Γήκνπο ή ηα ηκήκαηα Γήκσλ
εθάζηεο Τπνπεξηνρήο.
ηε βάζε ησλ παξαπάλσ αλαιχζεσλ πξνέθπςαλ νη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη
δπλαηφηεηεο, δει. ην αλαπηπμηαθφ πξνθίι ησλ Τπνπεξηνρψλ κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνπο

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

/ 45

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΡΑΜΑ | ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ | ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΡΟΓΟΠΖ

Γήκνπο, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα νδήγεζε ζηε ζπγθξφηεζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο, φπνπ δηαηππψζεθαλ νη άμνλεο πξνηεξαηνηήησλ, νη γεληθνί ζηφρνη, νη
εηδηθνί ζηφρνη θαη ε ζηξαηεγηθή αλάπηπμε. ηε ζπλέρεηα πξνέθπςαλ ηα αλαγθαία έξγα, ηα
νπνία εθπιεξψλνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηα νπνία ε Οκάδα έξγνπ επεμεξγάζζεθε
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.

3.2.4

Σειηθή δηακφξθσζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ

ε ζρέζε κε ηελ κεζνδνινγία ηεο ηειηθήο δηακφξθσζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ
επηζεκαίλεηαη φηη ζε ζρέζε κε ηα πξνηεηλφκελα έξγα απηά πξνέθπςαλ απφ κηα κεγάιε
«δεμακελή» έξγσλ πνπ πξαγκαηηθά ήηαλ αλαγθαία ζηε βάζε ησλ αλαιχζεσλ πνπ
πξναλαθέξζεθαλ. Γεδνκέλνπ φηη ε αξρηθή πξνζέγγηζε θαη θαηεχζπλζε ήηαλ λα
δηακνξθσζεί έλα Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην θαη φρη Αλαπηπμηαθή Μειέηε, ηέζεθε, ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Α.Μ.-Θ., έλα φξην ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (130
ΜEUR) ην νπνίν εθηηκήζεθε φηη ζα κπνξνχζε λα δηεθδηθεζεί γηα ηελ πεξηνρή, κε
βάζε ηα ππάξρνληα ρξεκαηνδνηηθά κέζα, ηηο βαζηθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ηεο
πεξηνρήο κε ρξνληθφ νξίδνληα αλαθνξάο ην 2020, κέρξη δει. ηελ επφκελε
δεθαεηία, πνπ ζα είλαη ηα έηε εθαξκνγήο ησλ λέσλ Αλαπηπμηαθψλ θαη
Υξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ.
Σα έξγα ησλ 130 ΜEUR αμηνινγήζεθαλ θαη μερψξηζαλ απφ ηελ «δεμακελή» ησλ
αλαγθαίσλ έξγσλ, κε βάζε ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηελ σξηκφηεηά ηνπο. Ζ ζθνπηκφηεηα
ζπλάγεηαη απφ ην γεγνλφο φηη εμππεξεηνχλ ηνπο βαζηθνχο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο, φπσο
πξνέθπςαλ απφ ηηο αλαιχζεηο θαη ηε δηαβνχιεπζε. Ζ σξηκφηεηα εθηηκήζεθε κεηά απφ
ιεπηνκεξή ζπλεξγαζία κε ηνπο Φνξείο πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηήζνπλ ηα έξγα.
Αο ζεκεησζεί φηη πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν έξγσλ (δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ) πνπ
απνηεινχλ έλα Πξφγξακκα αλά αλαπηπμηαθή ελφηεηα θαη ηα νπνία ζπλδπάδνληαη κε άιια
έξγα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη, αιιά βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε πινπνίεζή ηνπο ή έρνπλ
ππνβιεζεί πξνο ρξεκαηνδφηεζε θαη ηα νπνία έρνπλ ιεθζεί ππφςε. εκεηψλεηαη επίζεο
φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο έξγσλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, φπσο 3 κνλάδεο
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο ή νδηθνί άμνλεο, πξνεηνηκάζηεθαλ θαη
ππνβιήζεθαλ κε ηελ επθαηξία ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ βξηζθφηαλ ζε εμέιημε θαηά ηελ
δηακφξθσζε ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. θαη κε ηελ ηδηαίηεξε ζπκβνιή ηεο Δ.Γ.Α. θαη ηεο
Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
Δθηηκάηαη, ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, φηη ην Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Βηψζηκεο
Αλάπηπμεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο απνηειεί έλα θαηλνηφκν εξγαιείν πνπ πξψηε θνξά
θαηαξηίδεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Α.Μ.-Θ.
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Πίλαθαο 3.2-1:

Αληαπφθξηζε θνξέσλ ζηελ έξεπλα πεδίνπ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
19/01/2011

Δπηκειεηήξην Γξάκαο

03/02/2011

Δκπνξηθφ Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Ξάλζεο

ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ ΦΟΡΔΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
Γφζεθε πιήξεο θαηάινγνο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε
ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή
Απεζηάιε ιίζηα εγγεγξακκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή

07/02/2011

Γηεχζπλζε Τδάησλ Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.

Κακία αληαπφθξηζε ζην αίηεκα ηεο Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α. γηα ζηνηρεία ππνδνκψλ ελέξγεηαο

21/02/2011

Γήκνο Κνκνηελήο

Απεζηάιεζαλ ζηνηρεία ππνδνκψλ

21/02/2011

Γήκνο Μχθεο

09/03/2011

Γήκνο Μχθεο

10/03/2011

Δ.Β.Δ. Ρνδφπεο

πκπιήξσζε Δξσηεκαηνινγίνπ θαηαγξαθήο αλαγθψλ γηα ηνλ ηνκέα Όδξεπζεο
πκπιήξσζε Δξσηεκαηνινγίνπ θαηαγξαθήο Κνηλσληθψλ ππνδνκψλ ζηνπο ηνκείο Παηδείαο, Τγείαο,
Αζιεηηζκνχ, Πνιηηηζκνχ θαη Κνηλσληθήο κέξηκλαο
Καηαγξαθή Δπηρεηξήζεσλ Ν. Ρνδφπεο

14/03/2011

ΟΣΔ

Καηαγξαθή ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ, αλαγθψλ, κειινληηθψλ αλαβαζκίζεσλ

16/03/2011

Γ.Δ.Ζ.

23/03/2011

Γήκνο Ξάλζεο

23/03/2011

Γήκνο Ξάλζεο

23/03/2011

χλδεζκνο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Ν. Ξάλζεο

23/03/2011

χλδεζκνο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Ν. Ξάλζεο

28/03/2011

Γήκνο Μχθεο

Καηαγξαθή αλαγθψλ Γηθηχνπ Ζιεθηξνδφηεζεο
πκπιήξσζε Δξσηεκαηνινγίνπ θαηαγξαθήο θνηλσληθψλ ππνδνκψλ ζηνπο ηνκείο Παηδείαο, Τγείαο,
Αζιεηηζκνχ, Πνιηηηζκνχ θαη Κνηλσληθήο κέξηκλαο
πκπιήξσζε Δξσηεκαηνινγίνπ θαηαγξαθήο θνηλσληθψλ ππνδνκψλ ζηνπο ηνκείο Όδξεπζεο,
Απνρέηεπζεο
πκπιήξσζε Δξσηεκαηνινγίνπ θαηαγξαθήο αλαγθψλ ζηνλ ηνκέα Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ γηα ην
Γήκν Μχθεο
πκπιήξσζε Δξσηεκαηνινγίνπ θαηαγξαθήο αλαγθψλ ζηνλ ηνκέα Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ γηα ην
Γήκν ηαπξνχπνιεο
πκπιήξσζε Δξσηεκαηνινγίνπ θαηαγξαθήο αλαγθψλ ζηνλ ηνκέα Απνρέηεπζεο

28/03/2011

ΟΣΔ
Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζε Π.Δ. Ρνδφπεο
ΥΟΛΔΗΑ Γ. ΜΤΚΖ
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα (Γ.Κ.) Μχθεο:
Γεκνηηθά: Κέληαπξνο, Γιαχθε, Μχθε, κίλζε,
Άικα, Μάληαηλα, Αηψξα, Γνξγφλα, Πξνζήιηνλ,
Ενπκπνχιη, Κφηηλν, Υξπζφ, Σξίγσλν, Kίξξα
Νεπηαγσγείν: Άλσ Κίξξα

28/03/2011
Μάξηηνο 2011

ΦΟΡΔΑ

Καηαγξαθή ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ
Καηαγξαθή ζρνιηθψλ ππνδνκψλ

πκπιήξσζε Δξσηεκαηνινγίνπ θαηαγξαθήο θνηλσληθψλ ππνδνκψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Παηδείαο

Γ.Κ. Δρίλνπ:
Γεκνηηθφ: Μειίβνηα
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΦΟΡΔΑ
Νεπηαγσγείν: Δρίλνο

ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ ΦΟΡΔΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

Σνπηθή Κνηλφηεηα (Σ.Κ.) Χξαίνπ:
Γεκνηηθά: Χξαίν, Ρεχκα, Κχθλνο
Σ.Κ. αηξψλ:
Γεκνηηθά: άηξεο, Σέκελνο
Γ.Κ. Κνηχιεο:
Γεκνηηθά: Κνηχιε, Γεκάξη, Πάρλε
Σ.Κ. Θεξκψλ:
Γεκνηηθά: Άλσ Θέξκεο, Μέδνπζα, Θέξκεο,
Γηάζπαξην
ΥΟΛΔΗΑ Γ. ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ
Σ.Κ. ηαπξνχπνιεο:
Γεκνηηθφ: ηαπξνχπνιε

01/04/2011

Σ.Κ. Γαθλψλνο:
Νεπηαγσγείν: Γαθλψλαο
Δ.Β.Δ. ΡΟΓΟΠΖ

06/04/2011

Γηεχζπλζε Γαζψλ Γξάκαο

Απεζηάιε θαηάινγνο Δπηρεηξήζεσλ Ν. Ρνδφπεο
Θεηηθή αληαπφθξηζε ζην αίηεκα παξνρήο ζηνηρείσλ έθηαζεο θαη παξαγσγήο ησλ δαζηθψλ
ζπκπιεγκάησλ ησλ πεξηνρψλ επζχλεο ησλ Γαζαξρείσλ Γξάκαο θαη θάησ Νεπξνθνπίνπ.
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Πίλαθαο 3.2-2:

Έγγξαθέο δηαβνπιεχζεηο θαη αληαπφθξηζε θνξέσλ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΦΟΡΔΑ

ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ ΦΟΡΔΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

21/05/2010

Γήκνο ηαπξνχπνιεο

Απεζηάιεζαλ Σερληθά Γειηία πξνηεηλφκελσλ Έξγσλ

21/05/2010

Γήκνο Μχθεο

Απεζηάιεζαλ Σερληθά Γειηία πξνηεηλφκελσλ Έξγσλ

10/08/2010

Κνηλφηεηα Θεξκψλ

Απεζηάιεζαλ Σερληθά Γειηία πξνηεηλφκελσλ Έξγσλ

06/11/2010

Γηεχζπλζε Γαζψλ Ννκνχ Ρνδφπεο

Απεζηάιεζαλ Πξνηάζεηο δξάζεσλ-Πξνυπνινγηζκνί-ζπκπιεξσκέλα Σ.Γ.Δ.

08/11/2010

Γαζαξρείν νπθιίνπ

Απεζηάιεζαλ Πξνηάζεηο δξάζεσλ-Πξνυπνινγηζκνί-ζπκπιεξσκέλα Σ.Γ.Δ.

08/11/2010

Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ

Απεζηάιεζαλ Πξνηάζεηο δξάζεσλ-Πξνυπνινγηζκνί-ζπκπιεξσκέλα Σ.Γ.Δ.

22/11/2010

Γηεχζπλζε Γαζψλ Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.

Απεζηάιεζαλ Σερληθά Γειηία Έξγσλ

-

Έλσζε Ξελνδφρσλ Θξάθεο (Παξάξηεκα Ξάλζεο)
Γήκαξρνο Γξάκαο
Γήκαξρνο Κάησ Νεπξνθνπίνπ
Γήκαξρνο Παξαλεζηίνπ
Δπηκειεηήξην Γξάκαο

Γελ ππήξμε αληαπφθξηζε ζην αίηεκα γηα πξνηάζεηο έξγσλ θαη δξάζεσλ

13/01/2011
13/01/2011
13/01/2011
13/01/2011
13/01/2011
13/01/2011
07/02/2011

07/02/2011

Πξνγξακκαηίζηεθαλ νη επφκελεο ζπλαληήζεηο κε ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ

Δλεκεξψζεθε ην Γ.. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο ζηηο 27/01/2011
Πξαγκαηνπνηήζεθε άηππε ζχζθεςε κε ηελ Πξντζηακέλε θαη απεζηάιε πξφηαζε έξγνπ κε ηίηιν:
Σ.Δ.Η. Καβάιαο, Παξάξηεκα Γξάκαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο
«Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο έξγσλ γηα βηψζηκε
θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο
αλάπηπμε ηεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο»
Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο-Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο
Τπήξμε κηα ζρεηηθή θηλεηνπνίεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΣΔΔ αιιά δελ απεζηάιεζαλ πξνηάζεηο
Μαθεδνλίαο (Γξάκα)
έξγσλ
Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο-Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο
Κακία αληαπφθξηζε ζηελ πξφηαζε γηα ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε
Μαθεδνλίαο (Γξάκα)
Πξαγκαηνπνηήζεθε άηππε ζχζθεςε κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Φ.Γ.Ο.Ρ. Γελ εζηάιεζαλ πξνηάζεηο
Φνξέαο Γηαρείξηζεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο (Γξάκα)
έξγσλ
Πξνθνξηθή αληαπφθξηζε ζην πιαίζην ζπλάληεζεο κε ηελ Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α. γηα πξνηάζεηο
Γηεχζπλζε Τδάησλ Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
έξγσλ θαη δξάζεσλ
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο,
Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο-Θξάθεο,
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο,
Γηεχζπλζε Αλαδαζψζεσλ Αλαηνιηθήο ΜαθεδνλίαοΜεηά ηε δηαβνχιεπζε ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο ζηηο 7/2/2011, δελ θαηέζεζαλ πξνηάζεηο.
Θξάθεο,
Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο,
Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
θαη Κηεληαηξηθήο,
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΦΟΡΔΑ
Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ,
Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Π.Δ.
Ξάλζεο
Οηθνινγηθή Κίλεζε Γξάκαο
Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Π.Δ.
Ξάλζεο
Γήκνο Ξάλζεο
Κ.Δ.Κ. Η.Ν.Δ. Γ..Δ.Δ.-Παξάξηεκα Αλ. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο
(Ξάλζε)
Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο-Πεξηθεξεηαθφ ηκήκα Θξάθεο
(Ξάλζε)
Γήκνο Κνκνηελήο

ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ ΦΟΡΔΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

-

10/02/2011
14/02/2011
17/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
23/02/2011

Κακία αληαπφθξηζε ζην αίηεκα γηα πξνηάζεηο δξάζεσλ
Απεζηάιεζαλ γεληθέο πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Οξεηλήο δψλεο Π.Α.Μ.-Θ. (βνζθφηνπνη,
αλαδαζκφο)
Απεζηάιε Πίλαθαο έξγσλ γηα ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα (Γ.Δ.) ηαπξνχπνιεο
Απεζηάιε πξφηαζε γηα ηε δεκηνπξγία Δξεπλεηηθήο Μνλάδαο κε ηίηιν «Παξαηεξεηήξην βηψζηκεο
αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο ζηελ νξεηλή Ρνδφπε»
Απεζηάιεζαλ Πξνηάζεηο δξάζεσλ-Πξνυπνινγηζκνί
Απεζηάιεζαλ Πξνηάζεηο δξάζεσλ - Πξνυπνινγηζκνί-Σερληθά Γειηία Έξγσλ
Απεζηάιε Σερληθφ Γειηίν Έξγνπ

08/03/2011

Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Ξάλζεο
Γήκαξρνο Κάησ Νεπξνθνπίνπ
Σερληθή Τπεξεζία Γήκνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ
Γήκαξρνο Παξαλεζηίνπ
Σερληθή Τπεξεζία Γήκνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ
Γήκαξρνο Γξάκαο
Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ, ρεδηαζκνχ θαη
Αλάπηπμεο Γήκνπ Γξάκαο
Δθνξεία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Ξάλζε)
Γ.Γ. Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο, Π.Δ. Ρνδφπεο

08/03/2011

Γήκνο Μχθεο

Απεζηάιε Δπηθαηξνπνηεκέλνο Πίλαθαο Έξγσλ κε σξηκφηεηα

10/03/2011

Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Γεο-Σκήκα Σνπνγξαθίαο, Π.Δ. Ρνδφπεο Απεζηάιεζαλ Πξνηάζεηο δξάζεσλ - Πξνυπνινγηζκνί-Σερληθά Γειηία Έξγσλ

17/03/2011

Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Ξάλζεο

21/03/2011

Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο-Σκήκα Πνιηηηθψλ
Μεραληθψλ (Ξάλζε)

22/03/2011

Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Π.Δ. Ξάλζεο

23/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
03/03/2011

29/03/2011
31/03/2011

Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο-Σκήκα Μεραληθψλ
Πεξηβάιινληνο (Ξάλζε)
Γήκνο Μχθεο

Δηνηκάζηεθε θαη απεζηάιε λένο θαηάινγνο έξγσλ
Δηνηκάζηεθε θαη απεζηάιε λένο θαηάινγνο έξγσλ
Δηνηκάζηεθε θαη απεζηάιε λένο θαηάινγνο έξγσλ
Κακία αληαπφθξηζε ζην αίηεκα γηα πξνηάζεηο έξγσλ θαη δξάζεσλ ηα νπνία λα είλαη ψξηκα ή
πξνβιέπεηαη λα θαηαζηνχλ ψξηκα ζηνπο επφκελνπο 6-12 κήλεο
Απεζηάιεζαλ Πξνηάζεηο δξάζεσλ - Πξνυπνινγηζκνί-Σερληθά Γειηία Έξγσλ

Απεζηάιεζαλ 3 Σερληθά Γειηία Έξγσλ
Απεζηάιεζαλ:
1. Λίζηα απαηηνχκελσλ έξγσλ δηαρείξηζεο πδάησλ ζηελ Οξεηλή πεξηνρή
2. Δξεπλεηηθή πξφηαζε ζρεηηθά κε ηελ «Γηεξεχλεζε πξνυπνζέζεσλ εμαζθάιηζεο λεξνχ»
Παξαρσξήζεθαλ ζηνηρεία γηα ην έξγν «Καηαγξαθή θαη αλάδεημε ησλ Θεξκψλ Πεγψλ ζηηο Θέξκεο
Ν. Ξάλζεο»: Οξηζηηθή αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη Μειέηε εθαξκνγήο ζεξκνθεπίνπ
Απεζηάιε εθηίκεζε θφζηνπο αληηκεηψπηζεο πιεκκπξψλ θαη δηάβξσζεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο
Κφζπλζνπ
Απεζηάιε Πίλαθαο Σερληθψλ Γειηίσλ Έξγνπ
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΦΟΡΔΑ

05/04/2011

Γήκνο Ηάζκνπ

12/04/2011

Γηεχζπλζε Γαζψλ Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.

09/05/2011

Γήκνο Μχθεο
Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο-Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο (Γξάκα)

20/5/2011

ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ ΦΟΡΔΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
Απεζηάιεζαλ Πξνηάζεηο δξάζεσλ-Πξνυπνινγηζκνί
Μεηά απφ αίηεκα ηεο Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α., απεζηάιε επηθαηξνπνηεκέλνο πίλαθαο έξγσλ
Γαζαξρείνπ ηαπξνχπνιεο
Απεζηάιε επηθαηξνπνηεκέλνο πίλαθαο έξγσλ
Έγγξαθν κε ηηο απφςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ ΓΔΧΣ.Δ.Δ., ζε απάληεζε ηεο απφ 13/1/2011 επηζηνιήο
ηεο Αλαπηπμηαθήο Γξάκαο γηα θαηάζεζε πξνηάζεσλ
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Πίλαθαο 3.2-2:
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Γηαβνπιεχζεηο
ΣΟΠΟ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ

25/11/2009

Γεκαξρείν Παξαλεζηίνπ,
Παξαλέζηη

09/12/2009

Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Γξάκαο, Γξάκα

05/03/2010

Γεκαξρείν Παξαλεζηίνπ,
Παξαλέζηη (πλάληεζε ζηελ
νπνία επεηεχρζε πνιηηηθή
ζπκθσλία)

11/03/2010

Γεκαξρείν Κάησ Νεπξνθνπίνπ,
Κάησ Νεπξνθφπη

16/03/2010

Αλαπηπμηαθή Γξάκαο, Γξάκα

17/03/2010

Αλαπηπμηαθή Γξάκαο, Γξάκα

-

ΠΑΡΟΝΣΔ
Γήκαξρνο Παξαλεζηίνπ
Γήκαξρνο Κάησ Νεπξνθνπίνπ
Πξφεδξνο Κνηλφηεηαο ηδεξνλέξνπ
Γήκνο Κάησ Νεπξνθνπίνπ
Σ.Δ.Γ.Κ. Ννκνχ Γξάκαο
Γήκαξρνο Παξαλεζηίνπ
Πξφεδξνο Κνηλφηεηαο ηδεξνλέξνπ
Γήκνο Κάησ Νεπξνθνπίνπ
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Γήκνπ Γξάκαο
Σ.Δ.Γ.Κ. Ννκνχ Γξάκαο
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
Γήκαξρνο Παξαλεζηίνπ
Γήκαξρνο Μχθεο
Πξφεδξνο Κνηλφηεηαο ηδεξνλέξνπ
Αληηδήκαξρνο ηαπξνχπνιεο
Αληηδήκαξρνο Κ. Νεπξνθνπίνπ
Αληηδήκαξρνο Μχθεο
Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Χξαίνπ, Γήκνο Μχθεο
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Γήκνπ Γξάκαο
Σ.Δ.Γ.Κ. Ννκνχ Γξάκαο
Σ.Δ.Γ.Κ. Ννκνχ Ξάλζεο
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
Σερληθή Τπεξεζία Γήκνπ Κ. Νεπξνθνπίνπ
Σερληθή Τπεξεζία Γήκνπ ηαπξνχπνιεο
Γήκαξρνο Κάησ Νεπξνθνπίνπ
Αληηδήκαξρνο Κάησ Νεπξνθνπίνπ
Σ.Δ.Γ.Κ. Ννκνχ Γξάκαο
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
Σ.Δ.Γ.Κ. Ννκνχ Γξάκαο
Κνηλνηηθνί χκβνπινη
Κνηλνηηθφο Τπάιιεινο
Τινηφκνη
Κηελνηξφθνο
Πξφεδξνο Φνξέα Γηαρείξηζεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο
Σ.Δ.Γ.Κ. Ννκνχ Γξάκαο
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΣΟΠΟ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ

30/03/2010

Γεκαξρείν Γξάκαο, Γξάκα

20/04/2010

Έδξα Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.,
Κνκνηελή

21/04/2010

Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Ξάλζεο, Ξάλζε

30/04/2010

Έδξα Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.,
Κνκνηελή

10/05/2010

Έδξα Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.,
Κνκνηελή

11/05/2010

Αλαπηπμηαθή Γξάκαο, Γξάκα

18/05/2010

Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Ξάλζεο, Ξάλζε

03/09/2010

Αλαπηπμηαθή Γξάκαο, Γξάκα

-

ΠΑΡΟΝΣΔ
Σ.Δ.Γ.Κ. Ννκνχ Ξάλζεο
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
Γήκαξρνο Γξάκαο
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Γήκνπ Γξάκαο
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
Γεληθή Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
χκβνπινο Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
Πξντζηάκελνο Μνλάδαο Α, Δ.Γ.Α. Α.Μ.-Θ.
Πξφεδξνο Φνξέα Γηαρείξηζεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο (Φ.Γ.Ο.Ρ.)
Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Γξάκαο
Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Ξάλζεο
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
Γήκαξρνο ηαπξνχπνιεο
Αληηδήκαξρνο Μχθεο
Πξφεδξνο Κνηλφηεηαο Κνηχιεο
Γήκνο ηαπξνχπνιεο
Κνηλφηεηα Κνηχιεο
Σ.Δ.Γ.Κ. Ννκνχ Ξάλζεο
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
χκβνπινο Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
Σ.Δ.Γ.Κ. Ννκνχ Ξάλζεο
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
Αλαπηπμηαθή Ρνδφπεο
Γεληθή Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
χκβνπινο Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Γξάκαο
Σ.Δ.Γ.Κ. Ννκνχ Ξάλζεο
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
Αλαπηπμηαθή Ρνδφπεο
Σερληθή Τπεξεζία Γήκνπ Κ. Νεπξνθνπίνπ
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
χκβνπινο Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
Σ.Δ.Γ.Κ. Ννκνχ Ξάλζεο
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
Αλαπηπμηαθή Ρνδφπεο
Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.
ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ (30/08/2010)
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΣΟΠΟ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ

08/09/2010

Γεκαξρείν Κάησ Νεπξνθνπίνπ,
Κάησ Νεπξνθφπη

09/09/2010

Γεκαξρείν Παξαλεζηίνπ,
Παξαλέζηη

13/09/2010

Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Ξάλζεο, Ξάλζε

15/09/2010

Έδξα Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.,
Κνκνηελή

17/09/2010

Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Ξάλζεο, Ξάλζε

20/09/2010

Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Ξάλζεο, Ξάλζε

12/10/2010

Έδξα Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.,
Κνκνηελή

-

ΠΑΡΟΝΣΔ
Σ.Δ.Γ.Κ. Ννκνχ Ξάλζεο
Αλαπηπμηαθή Ρνδφπεο
Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.
Γήκαξρνο Κάησ Νεπξνθνπίνπ
Αληηδήκαξρνο Κάησ Νεπξνθνπίνπ
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
Δλ δπλάκεη επελδπηέο
Γήκαξρνο Παξαλεζηίνπ
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
Δλ δπλάκεη επελδπηέο
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
Σ.Δ.Γ.Κ. Ννκνχ Ξάλζεο
Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.
Γήκνο ηαπξνχπνιεο
Γήκνο Μχθεο
Κνηλφηεηα Κνηχιεο
Γεληθή Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
χκβνπινο Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Α.Μ.-Θ.
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
Αλαπηπμηαθή Ρνδφπεο
Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.
Σ.Δ.Γ.Κ. Ννκνχ Ξάλζεο
Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.
Γήκνο ηαπξνχπνιεο
Σ.Δ.Γ.Κ. Ννκνχ Ξάλζεο
Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.
Γήκνο Μχθεο
Γεληθή Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο Α.ΜΘ.
Γηεχζπλζε Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
Γηεχζπλζε Γαζψλ Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
Γηεχζπλζε Γαζψλ Ν. Έβξνπ
Γαζάξρεο Γηδπκνηείρνπ
Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ
Α/Α Γηεπζπληήο Γαζψλ Ν. Ρνδφπεο
Γηεπζπληήο Γαζψλ Ν. Ξάλζεο
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΣΟΠΟ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ

12/10/2010

Έδξα Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.,
Κνκνηελή

22/10/2010

Γηεχζπλζε Γαζψλ Ννκνχ
Γξάκαο, Γξάκα

-

ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α Γαζάξρεο Ξάλζεο
Γαζάξρεο ηαπξνχπνιεο
Γηεπζπληήο Γαζψλ Ν. Γξάκαο
Γαζάξρεο Γξάκαο
Γαζαξρείν Κ. Νεπξνθνπίνπ
πληνλίζηξηα Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. Φ.Γ.Ο.Ρ.
Πξντζηάκελνο Δ.Γ.Α. Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
Δ.Γ.Α. Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
Αλαπηπμηαθή Ρνδφπεο
Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Γξάκαο
Σ.Δ.Γ.Κ. Ννκνχ Ξάλζεο
Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.
Γεληθή Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο Α.ΜΘ.
Γηεχζπλζε Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
Γηεχζπλζε Γαζψλ Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
Γηεχζπλζε Γαζψλ Ν. Έβξνπ
Γαζάξρεο Γηδπκνηείρνπ
Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ
Α/Α Γηεπζπληήο Γαζψλ Ν. Ρνδφπεο
Γηεπζπληήο Γαζψλ Ν. Ξάλζεο
Α/Α Γαζάξρεο Ξάλζεο
Γαζάξρεο ηαπξνχπνιεο
Γηεπζπληήο Γαζψλ Ν. Γξάκαο
Γαζάξρεο Γξάκαο
Γαζαξρείν Κ. Νεπξνθνπίνπ
πληνλίζηξηα Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. Φ.Γ.Ο.Ρ.
Πξντζηάκελνο Δ.Γ.Α. Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
Δ.Γ.Α. Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
Αλαπηπμηαθή Ρνδφπεο
Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Γξάκαο
Σ.Δ.Γ.Κ. Ννκνχ Ξάλζεο
Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.
Γηεπζπληήο Γαζψλ Ν. Γξάκαο
Γαζάξρεο Γξάκαο
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΣΟΠΟ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ

ΠΑΡΟΝΣΔ
-

Γαζάξρεο Κ. Νεπξνθνπίνπ
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Γξάκαο
Γηεπζπληήο Γαζψλ Ν. Ξάλζεο
Γαζαξρείν ηαπξνχπνιεο
Γαζαξρείν Ξάλζεο
Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Ξάλζεο
Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.
Γηεχζπλζε Γαζψλ Ννκνχ Ρνδφπεο
ΑΝ.ΡΟ. Α.Δ.
Γαζαξρείν νπθιίνπ
ΑΝ.ΡΟ. Α.Δ.
Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ
ΑΝ.ΡΟ. Α.Δ.

-

Δ.Μ.Π.
Γηεπηζηεκνληθφ-Γηαηκεκαηηθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε»

-

Γηεχζπλζε Γαζψλ Ννκνχ Ξάλζεο
Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.

Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Ξάλζεο, Ξάλζε

-

Οκάδα Δξγαζίαο ΣΔΔ Θξάθεο γηα ηνπο νηθηζκνχο ηεο νξεηλήο Ρνδφπεο

Ηαλνπάξηνο 2011

Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α., Ξάλζε

-

Γήκαξρνο Μχθεο
Σερληθή Τπεξεζία Γήκνπ Μχθεο
Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.

17/01/2011

Πεξηθεξεηάξρεο Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο-Θξάθεο

-

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ζηελ Κνκνηελή ζηηο 21/01/2011

-

Πεξηθεξεηάξρεο Α.Μ.-Θ.
χκβνπινο Πεξηθεξεηάξρε Α.Μ.-Θ.
Δ.Γ.Α. Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Γξάκαο
Σ.Δ.Γ.Κ. Ννκνχ Ξάλζεο
Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.
Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
Γήκαξρνο Κάησ Νεπξνθνπίνπ
Σερληθή Τπεξεζία Γήκνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ

04/11/2010

Γηεχζπλζε Γαζψλ Ννκνχ
Ξάλζεο, Ξάλζε

06/11/2010

Γηεχζπλζε Γαζψλ Ν. Ρνδφπεο

08/11/2010

Γαζαξρείν νπθιίνπ

08/11/2010

Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ

15/11/2010
(Με Σειεδηάζθεςε)
18/11/2010
23/11/2010

Μεηζφβην Κέληξν
Γηεπηζηεκνληθήο Έξεπλαο
(ΜΔ.Κ.Γ.Δ.) ηνπ Δ.Μ.Π.,
Μέηζνβν
Γηεχζπλζε Γαζψλ Ννκνχ
Ξάλζεο

21/01/2011

Έδξα Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.,
Κνκνηελή

27/01/2011

Δπηκειεηήξην Γξάκαο, Γξάκαο

28/01/2011
27/01/2011

Αλαπηπμηαθή Γξάκαο, Γξάκα
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο, Γξάκα
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

07/02/2011

ΣΟΠΟ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ
Γεκαξρείν Ξάλζεο

-

07/02/2011

Π.Δ. Ξάλζεο

08/02/2011

Αίζνπζα ζπζθέςεσλ
Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ., Κνκνηελή

-

ΠΑΡΟΝΣΔ
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
Γήκαξρνο Ξάλζεο
Σερληθή Τπεξεζία Γήκνπ Ξάλζεο
Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.
Θεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πξσηνγελή Σνκέα
Θεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Σνκέα Σνπξηζκνχ-Πνιηηηζκνχ.
Θεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Σνκέα Κνηλσληθήο Μέξηκλαο
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο ΜαθεδνλίαοΘξάθεο, Γηεπζπληήο.
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Γηεχζπλζε Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Γηεπζπληήο
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Γηεχζπλζε Αλαδαζψζεσλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο,
Γηεπζχληξηα
Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο, Γεληθφο Γηεπζπληήο
Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο, Γεληθφο Γηεπζπληήο
Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ, Γηεπζπληήο.
Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Πεξηθέξεηαο Α.M.-Θ., Πξντζηάκελνο
Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ξάλζεο
Γήκαξρνο Μχθεο
Γήκαξρνο Ξάλζεο
Γηεχζπλζε Γαζψλ Ν. Ξάλζεο, Γηεπζπληήο
Γαζαξρείν Ξάλζεο, Γαζάξρεο
Γαζαξρείν ηαπξνχπνιεο, Γαζάξρεο
Φνξέαο Γηαρείξηζεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο, Πξφεδξνο
Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Ξάλζεο, Γηεπζχληξηα
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Π.Δ. Ξάλζεο, Γηεπζχληξηα
Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Ξάλζεο, Γηεπζχληξηα
Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο Π.Δ. Ξάλζεο, Πξντζηάκελνο
Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.
Θεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πξσηνγελή Σνκέα
Θεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Σνκέα Σνπξηζκνχ-Πνιηηηζκνχ
Θεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Σνκέα Κνηλσληθήο Μέξηκλαο
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο ΜαθεδνλίαοΘξάθεο, Γηεπζπληήο
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Γηεχζπλζε Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Γηεπζπληήο
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Γηεχζπλζε Αλαδαζψζεσλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο,
Γηεπζχληξηα
Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο, Γεληθφο Γηεπζπληήο
Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο, Γεληθφο Γηεπζπληήο
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΣΟΠΟ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ
-

09/02/2011

Αίζνπζα «Αλδξέαο
Παπαλδξένπ», Γξάκαο

-

ΠΑΡΟΝΣΔ
Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ, Γηεπζπληήο
Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Πεξηθέξεηαο Α.M.-Θ.
Αληηπεξηθεξεηάξρεο Έβξνπ
Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ρνδφπεο
Γήκαξρνο Αξξηαλψλ
Γήκαξρνο Ηάζκνπ
Γήκαξρνο Κνκνηελήο
Γήκαξρνο νπθιίνπ
Γηεχζπλζε Γαζψλ Ν. Έβξνπ, Γηεπζπληήο
Γηεχζπλζε Γαζψλ Ν. Ρνδφπεο, Γηεπζπληήο
Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ, Γαζάξρεο
Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Έβξνπ, Γηεπζπληήο
Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Ρνδφπεο
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Π.Δ. Έβξνπ, Γηεπζπληήο
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Π.Δ. Ρνδφπεο, Γηεπζπληήο
Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Έβξνπ, Γηεπζπληήο
Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Ρνδφπεο, Γηεπζπληήο
Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο Π.Δ. Έβξνπ
Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο Π.Δ. Ρνδφπεο
Αλαπηπμηαθή Ρνδφπεο Α.Δ.
Θεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πξσηνγελή Σνκέα
Θεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Σνκέα Σνπξηζκνχ-Πνιηηηζκνχ
Θεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Σνκέα Κνηλσληθήο Μέξηκλαο
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο ΜαθεδνλίαοΘξάθεο, Γηεπζπληήο
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Γηεχζπλζε Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Γηεπζπληήο
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Γηεχζπλζε Αλαδαζψζεσλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο,
Γηεπζχληξηα
Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο, Γεληθφο Γηεπζπληήο
Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο, Γεληθφο Γηεπζπληήο
Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ, Γηεπζπληήο
Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Πεξηθέξεηαο Α.M.-Θ.
Αληηπεξηθεξεηάξρεο Γξάκαο
Γήκαξρνο Γξάκαο
Γήκαξρνο Κάησ Νεπξνθνπίνπ
Γήκαξρνο Παξαλεζηίνπ
Γηεχζπλζε Γαζψλ Γξάκαο, Γηεπζπληήο
Γαζάξρεο Γξάκαο
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΣΟΠΟ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ

-

10/02/2011
-

Σ.Δ.Γ.Κ. Γξάκαο.
Γηεχζπλζε Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ Γήκνπ Κάησ
Νεπξνθνπίνπ.
Γηεχζπλζε Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ Γήκνπ
Παξαλεζηίνπ
Γηεχζπλζε
Πξνγξακκαηηζκνχ,
ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο
Γήκνπ Γξάκαο

15/02/2011

Π.Δ. Ξάλζεο

16/02/2011

Αλαπηπμηαθή Γξάκαο, Γξάκα

17/02/2011

Γεκαξρείν Αξξηαλψλ

22/02/2011

Γεκαξρείν Κνκνηελήο

23/02/2011

Ξελνδνρείν ARCADIA,
Κνκνηελή

01/03/2011

Γεκαξρείν Αξξηαλψλ

02/03/2011

Γεκαξρείν Ηάζκνπ

-

ΠΑΡΟΝΣΔ
Γαζάξρεο Κ. Νεπξνθνπίνπ
Πξφεδξνο Φνξέα Γηαρείξηζεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο
Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Γξάκαο, Γηεπζπληήο.
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Π.Δ. Γξάκαο, Γηεπζχληξηα
Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Γξάκαο, Γηεπζπληήο
Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο Π.Δ. Γξάκαο
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο Α.Δ.

-

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ζηε Γξάκα ζηηο 16/02/2011

-

Γηεπζπληέο Τπεξεζηψλ Π.Δ. Ξάλζεο
Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.
Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Γξάκαο
Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ
Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ
Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ, ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Γήκνπ Γξάκαο
Γήκνο Αξξηαλψλ
ΑΝ.ΡΟ. Α.Δ.
Γήκνο Κνκνηελήο
ΑΝ.ΡΟ. Α.Δ.
χκβνπινο Πεξηθεξεηάξρε Α.Μ.-Θ.
Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Μνλάδαο Α Δ.Γ.Α. Α.Μ.-Θ.
Δ.Γ.Α. Α.Μ.-Θ.
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
Αλαπηπμηαθή Ρνδφπεο
Σ.Δ.Γ.Κ. Ννκνχ Ξάλζεο
Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.
Γήκνο Αξξηαλψλ
ΑΝ.ΡΟ. Α.Δ.
Γήκνο Ηάζκνπ
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΣΟΠΟ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ

04/03/2011

Γεκαξρείν νπθιίνπ

10/03/2011

Ννζνθνκείν Κνκνηελήο

14/03/2011

Σ.Δ.Γ.Κ. Ξάλζεο, Ξάλζε

18/03/2011

Π.Δ. Ξάλζεο

21/03/2011

Γξαθεία ΔΠΑ, Ξάλζε

23/03/2011

Γξαθεία ΔΠΑ, Ξάλζε

05/04/2011

Δ.Γ.Α. Α.Μ.-Θ., Κνκνηελή

18/04/2011

Γξαθεία ΑΝ.ΡΟ. Α.Δ.

-

ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΝ.ΡΟ. Α.Δ.
Γήκνο νπθιίνπ
ΑΝ.ΡΟ. Α.Δ.
Πξψελ Πξφεδξνο Κνηλφηεηαο Οξγάλεο
ΑΝ.ΡΟ. Α.Δ.
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Γξάκαο
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
Αλαπηπμηαθή Ρνδφπεο
Σ.Δ.Γ.Κ. Ννκνχ Ξάλζεο
Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.
Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Ξάλζεο
Δθπξφζσπνο Γ.Π.Θ., Μέινο Γ.Δ.Π.
Γηεπζχλζεηο Π.Δ. Ξάλζεο
Γηεπζχλζεηο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο πδάησλ, βνζθνηφπσλ θαη αλαδαζψζεσλ
Αληηδήκαξρνο ηαπξνχπνιεο
Σερληθή Τπεξεζία Γήκνπ Ξάλζεο
Τπεξεζία Πξνγξακκαηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο
Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.
Γήκαξρνο Μχθεο
Δηδηθνί ζπλεξγάηεο Γήκνπ Μχθεο
Σερληθή Τπεξεζία Γήκνπ Μχθεο
Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.
Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Μνλάδαο Α Δ.Γ.Α. Α.Μ.-Θ.
Δ.Γ.Α. Α.Μ.-Θ.
Αλαπηπμηαθή Γξάκαο
Αλαπηπμηαθή Ρνδφπεο
Σ.Δ.Γ.Κ. Ννκνχ Ξάλζεο
Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ. Ο.Σ.Α.
Γ.Γ. Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
ΑΝ.ΡΟ. Α.Δ.
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4 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ
ηνλ παξφλ Κεθάιαην, πξνρσξνχκε ζε κηα θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε
βάζε θπξίσο δεπηεξνγελή ζηνηρεία απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. αιιά θαη απφ πξσηνγελήο
έξεπλεο. Δπηζεκαίλεηαη εηδηθφηεξα φηη ηα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
αλαθέξνληαη ζε επίπεδν Γεκνηηθνχ/Κνηλνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ή Σνπηθνχ Γηακεξίζκαηνο
φπσο κεηνλνκάζηεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Άξζξν 117 N.
3463/2006)

θαη

ππφ

ηελ

έλλνηα

απηή

αθνξνχλ

θαη

ζε

νηθηζκνχο

εληφο

Γεκνηηθψλ/Κνηλνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη νπζηαζηηθά ζηελ
πεξηνρή παξέκβαζεο αιιά ηνπνζεηνχληαη εθεί γηα ιφγνπο αλαιπηηθνχο (ζεκ. ζε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα κπνξνχζακε λα παξαζέζνπκε δεπηεξνγελή ζηνηρεία). Ζ
επηζήκαλζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηα ζηνηρεία ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο, ησλ νπνίσλ
νη Γεκνηηθέο/Σνπηθέο Κνηλφηεηεο εθηείλνληαη θαη ζε πεδηλέο πεξηνρέο. πλεπψο ε
αλάιπζε θαη ηα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα, εηδηθά ζε φηη αθνξά ηε δεκνγξαθία, ηα θνηλσληθά
ζηνηρεία, ηελ απαζρφιεζε θαη ηνλ πξσηνγελή ηνκέα πξέπεη λα αλαγλσζηνχλ κε ηελ
επηθχιαμε ηεο παξαπάλσ δηαηχπσζεο.

4.1

Φπζηθφ πεξηβάιινλ

ην παξφλ ππνθεθάιαην παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο. Δηδηθφηεξα παξαηίζεληαη γεληθά ζηνηρεία γηα
ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, ην αλάγιπθν, ηελ πδξνινγία, ην θιίκα, ηε ρισξίδα θαη ηελ
παλίδα.

4.1.1

Γεληθά

Τποπεπιοσή Α
Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζή καο απφ ηελ Τπνπεξηνρή Α, επηζεκαίλνπκε φηη απηή
απνηειείηαη απφ δπν δηαθξηηέο ελφηεηεο, απηή ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ. θαη απηή ησλ δνξπθνξηθψλ
ηνπ πεξηνρψλ, νη νπνίεο αδξψο νξίδνληαη σο νη νξεηλέο, εθηφο πάξθνπ, πεξηνρέο πνπ
βξίζθνληαη λφηηα, λνηηνδπηηθά ηνπ Πνηακνχ Νέζηνπ (βι. Υάξηε 2 - Παξάξηεκα Η).
Σν Δζληθφ Πάξθν Οξνζεηξάο Ρνδφπεο (Δ.Π.Ο.Ρ.) κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο δψλεο
πξνζηαζίαο ηνπ (βι. Υάξηε 4 - Παξάξηεκα Η) εθηείλεηαη ζηα ηκήκαηα ηεο Οξνζεηξάο
Ρνδφπεο πνπ ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζηηο Π.Δ. Γξάκαο θαη Ξάλζεο βνξείσο ηνπ πνηακνχ
Νέζηνπ κέρξη ηα ειιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα. Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ.
αλήθεη ζην Γεκφζην, κε εμαίξεζε κηθξν-ηδηνθηεζίεο ζε αγξνηηθέο θαη ρνξηνιηβαδηθέο
εθηάζεηο, νη νπνίεο φκσο δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην θαζεζηψο δηαρείξηζεο ηεο
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πεξηνρήο (Φ.Γ.Ο.Ρ., 2011). Οη ρξήζεηο γεο θαηά CORINE παξνπζηάδνληαη ζην Υάξηε 5
(Παξάξηεκα Η).
Σν Δ.Π.Ο.Ρ. απνηέιεζε αξρηθά, δπλάκεη ηελ ελνπνίεζε ησλ πεξηνρψλ NATURA 2000
αιιά θαη άιισλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ Γξάκαο θαη Ξάλζεο.
Δηδηθφηεξα, απηφ απαξηίδνληαλ αξρηθά απφ ηηο θάησζη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο:
Πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ NATURA 2000
1. GR1120003-ξνο Υατληνχ-Κνχια θαη Γχξσ Κνξπθέο
2. GR1140001-Γάζνο Φξαθηνχ
3. GR1140002-Ρνδφπε (εκχδα)
4. GR1140003-Πεξηνρή Διαηηά
5. GR1140004-Κνξπθέο ξνπο Φαιαθξφ
6. GR1140007-Παξζέλν Γάζνο Κεληξηθήο Ρνδφπεο
Γηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο Φχζεο
1. Πεξηνρή Σζίρια-Γξπκνχ Ν. Ξάλζεο
2. Παξζέλν Γάζνο Φξαθηνχ Κεληξηθήο Ρνδφπεο Ν. Γξάκαο
Καηαθχγηα ζεξακάησλ
1. Γάζνο Παξαλεζηίνπ
2. Αεηνξάρεο
3. Σζαλάθ Νηεξέ
4. Γέξαθα-Χξαίνπ
5. Γαζηθφ ζχκπιεγκα Καξπφθπηνπ
Γπλάκεη ηνπ πξφζθαηνπ Ν. 3937/20112 (Φ.Δ.Κ. Α/60/31.03.2011) θαη ηεο Κ.Τ.Α. ππ‟ αξηζ.
Ζ.Π.37338/1807/Δ.1033 (Φ.Δ.Κ. Β/1495/09.09.2010), ζην δίθηπν NATURA 2000
ππάγνληαη πιένλ δπν θαηεγνξίεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ζπγθεθξηκέλα νη
Δηδηθέο Εψλεο Γηαηήξεζεο ή Δ.Ε.Γ. (Special Areas of Conservation) θαη νη Εψλεο Δηδηθήο
Πξνζηαζίαο ή Ε.Δ.Π. (Special Protection Areas). Με βάζε απηήλ ηελ ηππνινγία, νη
πεξηνρέο NATURA 2000 εληφο ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ. (βι. Υάξηε 6 - Παξάξηεκα Η) είλαη πιένλ νη
θάησζη:
1. GR1120003 (Δ.Ε.Γ.)-ξνο Υατληνχ-Κνχια θαη Γχξσ Κνξπθέο

2

3

«Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
«Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο θαη ησλ

νηθνηφπσλ/ελδηαηηεκάησλ ηεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ, «Πεξί
δηαηεξήζεσο ησλ άγξησλ πηελψλ», ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 2αο Απξηιίνπ 1979, φπσο
θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2009/147/ΔΚ».
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2. GR1140001 (Δ.Ε.Γ.)-Γάζνο Φξαθηνχ
3. GR1140002 (Δ.Ε.Γ.)-Ρνδφπε (εκχδα)
4. GR1140003 (Δ.Ε.Γ.)-Πεξηνρή Διαηηά
5. GR1140004 (Δ.Ε.Γ.)-Κνξπθέο ξνπο Φαιαθξφ
6. GR1140008 (Ε.Δ.Π.)-Κεληξηθή Ρνδφπεο θαη Κνηιάδα Νέζηνπ
7. GR1140009 (Ε.Δ.Π.)-ξνο Φαιαθξφ
Οη δνξπθνξηθέο πεξηνρέο ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ. πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηνπ
Κάησ Νεπξνθνπίνπ θαη-νξηαθά-ηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηνπ ξβεινπ θαη ηεο Βξνληνχο.
Τποπεπιοσή Β
Ζ Τπνπεξηνρή Β απνηειείηαη απφ ηα νξεηλά ηκήκαηα ησλ Π.Δ. Έβξνπ, Ρνδφπεο θαη
Ξάλζεο. ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ην ηκήκα απηφ θαηνηθείηαη απφ νξεζίβηνπο γεγελείο
Θξαθηψηηθνπο πιεζπζκνχο (Πνκάθνη), σζηφζν ε επίδξαζε πνπ αζθνχλ ζηα δαζηθά
νηθνζπζηήκαηα είλαη ρακειήο, σο επί ην πιείζηνλ, έληαζεο. Ζ γεσξγία αζθείηαη κε
παξαδνζηαθφ ηξφπν θαη ζε κηθξά αγξνηεκάρηα, ε πδξνκάζηεπζε δελ έρεη πάξεη κεγάιεο
δηαζηάζεηο, ε μχιεπζε είλαη ειεγρφκελε, ην ίδην θαη ην θπλήγη. Ζ κφλε ζνβαξή επίδξαζε
νθείιεηαη ζηελ ππεξβφζθεζε απφ θνπάδηα αηγνπξνβάησλ. Απφ ην Θξαθηψηηθν ηκήκα ηεο
νξνζεηξάο ηεο Ρνδφπεο αξδεχεηαη ν πνηακφο Νέζηνο κε ρείκαξξνπο θαη ξπάθηα, ελψ
επίζεο πεγάδεη ν πνηακφο Κφζπλζνο, ν πνηακφο Κνκςάηνο, ν πνηακφο Βνζβφδεο θαη ν
πνηακφο Φηιηνχξεο (Ηλζηηηνχην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λφγνπ, 2011). Οη ρξήζεηο γεο θαηά
CORINE παξνπζηάδνληαη ζην Υάξηε 7 (Παξάξηεκα Η)
Γπλάκεη ηνπ πξναλαθεξζέληνο Ν. 3937/2011 θαη ηεο αλσηέξσ Κ.Τ.Α., εληφο ηεο
Τπνπεξηνρήο Β ηνπνζεηνχληαη νη θάησζη πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000 (βι. Υάξηε
8 - Παξάξηεκα Η):
1. GR1130011 (Ε.Δ.Π.)-Κνηιάδα Φηιηνχξε
2. GR1130012 (Ε.Δ.Π.)-Κνηιάδα Κνκςάηνπ
3. GR1130007 (Δ.Ε.Γ.)-Πνηακφο Κνκςάηνο (Νέα Κνίηε)
4. GR1110010 (Ε.Δ.Π.)-Οξεηλφο Έβξνο (Κνηιάδα Γεξείνπ)
5. GR1110003 (Δ.Ε.Γ.)-Σξείο Βξχζεο

4.1.2

Αλάγιπθν

Τποπεπιοσή Α
Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κνξθνινγίαο ηεο Τπνπεξηνρήο Α είλαη ν έληνλα νξεηλφο ηεο
ραξαθηήξαο κε ηηο απφηνκεο θιίζεηο, ηα κεγάια πςφκεηξα θαη ην πνιπζρηδέο ηνπ
αλάγιπθνπ. Με εμαίξεζε ην ιεθαλνπέδην ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ, ε Τπνπεξηνρή Α
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ζηεξείηαη πεδηλψλ εθηάζεσλ θαη ζπγθξνηείηαη θπξίσο απφ πςειέο νξεηλέο (κέρξη 1.700 κ.)
θαη ππαιπηθέο (1.700-1.814 κ.) εθηάζεηο.
Οη νξεηλνί φγθνη πνπ απαληψληαη ζηελ Τπνπεξηνρή Α είλαη:
-

Σν ξνο ξβεινο, ζηα δπηηθά φξηα ηεο, κε πςειφηεξε θνξπθή απηή ηνπ «Αιή
Μπνηνχο» ζηα ζχλνξα Διιάδαο-Βνπιγαξίαο (2.212 κ.).

-

Σα ξε Βξνληνχο, λνηηφηεξα ηνπ αλσηέξσ φξνπο ζηα δπηηθά φξηά ηεο, κε πςειφηεξε
θνξπθή εληφο ηεο Τπνπεξηνρήο απηήο ηνπ «Μαχξνπ Βνπλνχ» (1.653 κ.).

-

Σν ξνο Φαιαθξφ, πεξίπνπ ζην κέζν ηεο θαη ζηα φξηα κε ην πεδηλφ ηκήκα ηεο Π.Δ.
Γξάκαο. Σν βνπλφ ζπγθξνηείηαη απφ έλα ζχκπιεγκα ηξηψλ φγθσλ: ην βνξεηνδπηηθφ
κε ςειφηεξε θνξπθή ην «Άγην Πλεχκα» (1.629 κ.), ην λνηηνδπηηθφ κε ςειφηεξε
θνξπθή ηνλ «Άγην Παχιν» (1.768 κ.) θαη ζην αλαηνιηθφ κε ςειφηεξε θνξθή ηνλ
«Πξνθήηε Ζιία» (2.232 κ.).

-

Ζ Οξνζεηξά ηεο Ρνδφπεο κε ηελ πιεζψξα ησλ νξεηλψλ εμάξζεψλ ηεο θαη θπξίσο
απηψλ ηεο Μαχξεο Πέηξαο (1.586 κ.), Γπθηφθακπνπ (1.827 κ.), Κνχιαο (1.606 κ.),
Γεξάλεησλ (1.548 κ.), Γξπκνχ (1.608 κ.), Δξκάξηνπ (1.440 κ.) θαη Δξχκαλζνπ (1.569
κ.).

Τποπεπιοσή Β
Ζ ππνπεξηνρή Β ηεο Π.Δ. Ξάλζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ην δαζηθφ φγθν ηεο Ρνδφπεο θαη
είλαη κηα πεξηνρή θαηαπξάζηλε κε έληνλν αλάγιπθν. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ν
νξεηλφο ραξαθηήξαο κε απφηνκεο θιίζεηο θαη ην πνιπζρηδέο ηνπ αλάγιπθνπ. Ζ Οξνζεηξά
ηεο Ρνδφπεο παξνπζηάδεη πιεζψξα νξεηλψλ εμάξζεσλ.
Ζ νξεηλή απηή πεξηνρή («Γηεξεχλεζε ζπλζεθψλ χδξεπζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ν.
Ξάλζεο - Πξννπηηθέο», εξεπλεηηθφ πξφγξακκα Σνκέα Γεσηερληθήο Μεραληθήο ΓΠΘ ΣΔΓΚ Ν. Ξάλζεο, 2001),ε νπνία εληνπίδεηαη εκθαλίδεηαη κε έληνλν πνιπζρηδέο αλάγιπθν
θαη ππθλφ πδξνγξαθηθφ δίθηπν, ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αδηαπέξαησλ πεηξσκάησλ πνπ
απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε έθηαζε ηεο νξεηλήο κάδαο θαη απνηέιεζκα ηεο δξάζεο θχξηα
ηεο κεραληθήο δηάβξσζεο. Ο ηεθηνληζκφο ηεο είλαη ζεκαληηθφο θαη νθείιεηαη θπξίσο ζηηο
δηαηαξαρέο απφ ην πεξηζσξηαθφ ξήγκα ηεο Ρνδφπεο. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ξήγκαηνο
απηνχ απνηέιεζε θαη ηελ αηηία δεκηνπξγίαο ησλ λφηησλ πεδηλψλ ηκεκάησλ (βπζίζκαηα).
Έλαο κεγάινο αξηζκφο δηαθιάζεσλ, ξσγκαηψζεσλ θαη άιισλ αζπλερεηψλ δηαηξέρνπλ
ηελ κάδα ησλ πεηξσκάησλ ηεο πεξηνρήο πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ππνβνεζνχλ
έηζη ηελ απνζάζξσζε ηνπ πεηξψκαηνο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο απνζαζξσκέλνπ καλδχα,
ν νπνίνο θαηά ζέζε θηινμελεί ππφγεηα πδξνθφξα ζηξψκαηα. Ο απνζαζξσκέλνο απηφο
καλδχαο είλαη ε πεγή ησλ πιηθψλ ηεο δψλεο θνξεκάησλ δει. ηεο δψλεο ησλ θξαζπέδσλ.
Σν πάρνο ηνπ καλδχα εμαξηάηαη θχξηα απφ ηηο θιίζεηο ηνπ εδάθνπο θαη γεληθά ζεσξείηαη
κηθξφ επεηδή νη ζρεηηθά κεγάιεο θιίζεηο ησλ πξαλψλ επλννχλ ηε κεηαθνξά ησλ
πξντφλησλ ηεο απνζάζξσζεο πξνο ηα ρακειφηεξα ζεκεία, είηε ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο
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βαξχηεηαο (δψλε θνξεκάησλ) είηε κέζσ ηεο δξάζεο ησλ ξεφλησλ λεξψλ (ξηπίδηα,
απνζέζεηο θάκπνπ).
Ζ κνξθνινγία ηεο Τπνπεξηνρήο Β ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο - Έβξνπ θαηαηάζζεηαη ζε δχν
δψλεο. Ζ πξψηε θαηέρεη ην νξεηλφ ηκήκα κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνλ έληνλα νξεηλφ
ραξαθηήξα κε ηηο απφηνκεο θιίζεηο, ηα κεγάια πςφκεηξα θαη ην πνιπζρηδέο ηνπ
αλάγιπθνπ. Ζ δεχηεξε εθηείλεηαη λφηηα παξάιιεια ηεο πξψηεο θαη θαηέρεη ην πεδηλφ
ηκήκα ηεο ππνπεξηνρήο κέρξη ηηο θιηηείο ηεο Οξνζεηξάο ηεο Ρνδφπεο.
Κνληά ζην εγθαηαιεηκκέλν ρσξηφ Αζηξαία, ζηα νξεηλά ηνπ Ηάζκνπ, ζπζηάδεο βξάρσλ
πςψλνληαη ζηελ θαξδηά ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηεο Ρνδφπεο, ηα Θξαθηθά Μεηέσξα ην
Παπίθην φξνο. Οη πςειφηεξεο θνξπθέο είλαη ζην Παπίθην (1.460 κ.), ν Παξαηεξεηήο (986
κ.) θαη ην Μεγάιν Ληβάδη (1.267 κ.).

4.1.3

Τδξνινγία

Τποπεπιοσή Α
Ζ Τπνπεξηνρή Α, ζχκθσλα κε ην ΠΔ..Γ.Α. (2009), αλήθεη θαηά βάζε ζην επξχηεξν
πδαηηθφ δηακέξηζκα ηεο Θξάθεο θαη πνιχ κηθξή έθηαζή ηεο (ξνο Φαιαθξφ) ζην πδαηηθφ
δηακέξηζκα ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πδαηηθνχ
δηακεξίζκαηνο ηεο Θξάθεο είλαη ε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Πνηακνχ Νέζηνπ κε κία έθηαζε
2.429 km2 επί ηνπ Διιεληθνχ εδάθνπο.
Ο Πνηακφο Νέζηνο, ν νπνίνο δηαηξέρεη ηελ Τπνπεξηνρή Α, θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε
θπζηνγλσκία ηεο Τπνπεξηνρήο απφ άπνςε νηθνινγηθή αιιά θαη αηζζεηηθή. Γεκηνπξγεί
έλα πινχζην πδαηηθφ ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ κηα πιεζψξα ξεπκάησλ φπσο ην
Αξθνπδφξεκα, ην Γηαβνιφξεκα, ην ηξαβφξεκα, ην Μέγα Ρέκα θαη ηα ξέκαηα Λεηκψλα,
Πνιπθάξπνπ θαη Βαζπηφπνπ (Δ.Π.Μ. Οξνζεηξάο Ρνδφπεο, 2006).
Ο Πνηακφο Νέζηνο πεγάδεη απφ ην φξνο Ρίια ηεο Βνπιγαξίαο θαη εηζέξρεηαη ζην ειιεληθφ
έδαθνο απφ ηα ΒΓ ηεο Π.Δ. Γξάκαο. Γηαζρίδεη ζρεδφλ νιφθιεξε ηελ Π.Δ. Γξάκαο,
δηέξρεηαη κεηαμχ ησλ ζπλφξσλ ησλ Π.Δ. Καβάιαο θαη Ξάλζεο θαη αθνχ εγθαηαιείςεη ηνπο
νξεηλνχο φγθνπο εμαπιψλεηαη λφηηα πξνο ην Θξαθηθφ Πέιαγνο, απέλαληη απφ ηε Θάζν,
ζρεκαηίδνληαο Γέιηα. Έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 234 km απφ ηα νπνία ηα 130 βξίζθνληαη ζην
ειιεληθφ έδαθνο (ΠΔ..Γ.Α., 2009).
Με ηα λεξά ηνπ Νέζηνπ αξδεχνληαη πεξί ηα 250.000 ζηξέκκαηα ζηηο Π.Δ. Γξάκαο,
Καβάιαο, Ξάλζεο. Ο πνηακφο έρεη ππνζηεί αιινηψζεηο απφ ηελ αλαξίζκεζε ηεο ξνήο
ησλ πδάησλ ηνπ, κε ηελ θαηαζθεπή ησλ θξαγκάησλ Θεζαπξνχ θαη Πιαηαλφβξπζεο
πξνθεηκέλνπ ηα λεξά ηνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη γηα
αξδεπηηθνχο ζθνπνχο. Γέρεηαη ξεχκαηα απφ αζηηθά θαη βηνκεραληθά απφβιεηα, ξχπαλζε
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απφ γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, ππάξρεη θαη εηζεξρφκελε ξχπαλζε απφ ηελ
Βνπιγαξία (ΠΔ..Γ.Α., 2009).
Τποπεπιοσή Β
Ζ Τπνπεξηνρή Β, ζχκθσλα κε ην ΠΔ..Γ.Α. (2009), αλήθεη θαηά βάζε θαη απηή ζην
επξχηεξν πδαηηθφ δηακέξηζκα ηεο Θξάθεο. Οη θπξηφηεξνη πνηακνί ηεο ππνπεξηνρήο είλαη
νη: Κφζπλζνο, Κνκςάηνο, Φηιηνχξεο, Βνζβφδεο.
O πνηακφο Κφζπλζνο ξέεη απνθιεηζηηθά κέζα ζηα φξηα ηνπ ειιεληθνχ εδάθνπο. Πεγάδεη
απφ ηηο θνξπθέο ηηο Κνχιαο (θεληξηθή Ρνδφπε) δηαζρίδεη ηα Πνκαθνρψξηα, πεξλά απφ
ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Ξάλζεο θαη, αθνχ αλνηρηεί ζηελ πεδηάδα, εθβάιιεη ζηα
βνξεηνδπηηθά ηεο ιίκλεο Βηζησλίδαο.
Ο πνηακφο Κνκςάηνο (ηαπηίδεηαη κε ηνλ Κνζζηλίηε πνηακφ) έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 68
ρηιηφκεηξα θαη πεγάδεη απφ ηελ νξνζεηξά ηεο Ρνδφπεο (πεξηνρή Γηάζπαξηνπ) θαη
θαηαιήγεη ζηελ ιίκλε Βηζησλίδα. Ζ πεξηνρή ηνπ πνηακνχ είλαη ζεκαληηθφο βηφηνπνο γηα
νξληζνπαλίδα γηα 130 πεξίπνπ είδε πνπιηψλ ηα νπνία έρνπλ παξαηεξεζεί, νξηζκέλα απφ
ηα νπνία είλαη απεηινχκελα κε εμαθάληζε. Ο πνηακφο Κνκςάηνο, έλα απφ ηα πην
ζεκαληηθά πνηάκηα ηεο Διιεληθήο Θξάθεο, δηαζρίδεη ην λνκφ Ξάλζεο κέζα απφ ηα
Πνκαθνρψξηα θαη έλα ηκήκα ηνπ λνκνχ Ρνδφπεο. Ζ θνηιάδα ηνπ πνηακνχ Κνκςάηνπ ν
νπνίνο θαηαιήγεη ζηε ιίκλε Βηζησλίδα, μεθηλά απφ ηελ νξεηλή πεξηνρή ηνπ λνκνχ Ξάλζεο
θνληά ζηα Διιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα θαη θηάλεη ζηα λφηηα σο ηε Γηαιακπή. Αλαηνιηθά
νξίδεηαη απφ ην Παπίθην φξνο θαη δπηηθά απφ ηα ρσξηά Μέδνπζα - Πνιχζθην Τδξνρψξην-Έξαλν.
Ο πνηακφο Βνζβφδεο εθβάιιεη ζηε Βφξεηα πιεπξά ηεο ιίκλεο Ηζκαξίδαο ή Μεηξηθνχ, ελψ
ν πνηακφο Φηιηνχξεο, αθνχ δηαζρίζεη ην Ννηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ λνκνχ Ρνδφπεο,
εθβάιιεη Νφηηα ηεο ιίκλεο ζην Θξαθηθφ πέιαγνο, ελψ ζε πεξηφδνπο έληνλσλ
βξνρνπηψζεσλ, κπνξεί χδαηα ηνπ λα εηζξένπλ θαη ζηε ιίκλε. Ο πνηακφο Βνζβφδεο
πεγάδεη απφ ηα πςψκαηα Βφξεηα ηεο Κνκνηελήο (πξφπνδεο Παπίθηνπ φξνπο θαη
πξφπνδεο πεξηνρήο Νπκθαίαο), ελψ ν Φηιηνχξεο απφ ηνπο πξφπνδεο ησλ νξέσλ Βφξεηα
ησλ απψλ (πεξηνρή Ν. άληαο, Φηιχξαο, χςσκα Άξεο θ.ά.). ήκεξα θαη νη δχν πνηακνί
είλαη ζεκαληηθά ππνβαζκηζκέλνη ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηελ
πνζφηεηα ησλ πδάησλ ηνπο, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Θέξνπο, νπφηε θαη
δηαθφπηεηαη ε ζπλέρεηα ηεο ξνήο ηνπο. Ο πνηακφο Βνζβφδεο δέρεηαη επίζεο ιχκαηα απφ
ηελ πφιε ηεο Κνκνηελήο. ηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ Βνζβφδε, έρεη αλαπηπρζεί
δελδξψδεο βιάζηεζε απφ ζθιήζξα, ηηηέο θαη ιεχθεο. εθεί φπνπ εθβάιιεη ν Φηιηνχξεο
επηθξαηνχλ ηα αξκπξίθηα. (Ηλζηηηνχην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λφγνπ, 2011).
Ζ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηα βνπλά ηνπ Έβξνπ, είλαη κία θνηιάδα κε απφηνκεο
πιαγηέο θαη βξαρψδεηο φςεηο ε νπνία θαηεβαίλεη απφ ηνπο ιφθνπο ηνπ Νηεκίξ Σζαι.
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Απνηειείηαη απφ δάζε δξπφο θαη βνζθφηνπνπο. Ο πνηακφο Φηιηνχξεο (Λίζζνο) έρεη
κεγάιν κήθνο θαη απνηειείηαη απφ πνιιά ξέκαηα. Απεηιείηαη απφ ηελ αιφγηζηε
αλαδάζσζε κε πεχθα ζε αλνίγκαηα ηνπ δξπνδάζνπο, απφ ηελ θαηαζθεπή δξφκσλ θαη
ηελ αλάπηπμε γεληθφηεξα. Τπάξρνπλ επίζεο άθζνλα ιείςαλα παξαπνηάκησλ δαζψλ
ηφζν θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ φζν θαη δηάζπαξηα ζηηο θαιιηέξγεηεο (Πεξηθέξεηα
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2011).
Δηδηθφηεξα ε ππνπεξηνρή Β΄ηεο Π.Δ. κε ην ππθλφ πδξνγξαθηθφ δίθηπν («Γηεξεχλεζε
ζπλζεθψλ χδξεπζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ν.Ξάλζεο - Πξννπηηθέο», εξεπλεηηθφ
πξφγξακκα Σνκέα Γεσηερληθήο Μεραληθήο ΓΠΘ - ΣΔΓΚ Ν.Ξάλζεο, 2001 ) έρεη σο
ηειηθνχο απνδέθηεο ηνπο ρείκαξξνπο Κφζπλζν θαη Κνκςάην, θαζψο θαη έλαλ αξηζκφ
κηθξφηεξσλ ρεηκάξξσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ έμνδν ηεο νξεηλήο κάδαο πξνο ηνλ θάκπν.
Σν πδξνγξαθηθφ δίθηπν ηεο νκάδαο ησλ ρείκαξξσλ θαηαιήγνπλ ζηε Λίκλε Βηζησλίδα,
ελψ εκθαλίδεηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο κε έληνλε δελδξηηηθή κνξθή, εμαηηίαο ηεο
επηθξάηεζεο ησλ ζθιεξψλ αδηαπέξαησλ πεηξσκάησλ.
Ζ

θχξηα πδξνινγηθή

ιεθάλε (ΠΔΓΑ 2009) ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο είλαη ηνπ

Ξεξνξέκαηνο (Κνκςάηνπ). Ζ Λεθάλε Ξεξνξέκαηνο (Κνκςάηνπ) έρεη έθηαζε 596 km2 . Ο
πνηακφο Κνκςάηνο δηαζρίδεη ηελ ππνπεξηνρή Β΄ ηεο Π.Δ. Ξάλζεο θαη ε θνηιάδα ηνπ
θαηαιήγεη ζηε Λίκλε Βηζησλίδα, μεθηλάεη απφ ηελ πεξηνρή θνληά ζηα Διιελνβνπιγαξηθά
ζχλνξα θαη θζάλεη λφηηα σο ηε Γηαιακπή. Αλαηνιηθά νξίδεηαη απφ ην Παπίθην φξνο θαη
δπηηθά απφ ηα ρσξηά Μέδνπζα-Πνιχζθην - Τδξνρψξην - Έξαλν. Πεξηιακβάλεη ηνπο
νηθηζκνχ Κνηάλεο, Γηδφηνπν, Γνπξγνχηε θαη Πνιχαλζν.
Οη ζπνπδαηφηεξεο απφ άπνςε δπλακηθφηεηαο πδξνθνξίαο πδξνγεσινγηθή ελφηεηα ηεο ελ
ιφγσ πεξηνρήο εληνπίδεηαη ζε θιαζηηθέο ηεηαξηνγελείο απνζέζεηο ηεο Λεθάλεο Ξάλζεο Κνκνηελήο θαη πξφθεηηαη γηα απνζέζεηο απφ άκκνπο, θξνθάιεο θαη αξγίινπο, πνπ
παξνπζηάδνπλ έληνλε ιηζνινγηθή κεηαβνιή, κε επηθξάηεζε ησλ αδξφθνθθσλ ζηνηρείσλ
ζηηο θνίηεο ησλ ρεηκάξξσλ Κνζχλζνπ θαη Κνκςάηνπ.

4.1.4

Κιίκα

χκθσλα κε ηελ Δ.Π.Μ. Οξνζεηξάο Ρνδφπεο (2006: 30) «ην θιίκα ηεο πεξηνρήο
Ρνδφπεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κεηαβαηηθφ απφ κεζνγεηαθφ πξνο κεζεπξσπατθφ,
κε ηφλν πγξνχ επεηξσηηθνχ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ δξηκείο ρεηκψλεο, κηθξήο δηάξθεηαο
ζεξκά θαινθαίξηα θαη απφ κηα ζρεηηθά νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ βξνρνπηψζεσλ ζηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Απφ βηνθιηκαηηθή άπνςε ε πεξηνρή έρεη ραξαθηήξα αμεξηθφ (ν
ραξαθηήξαο απηφο δελ αλήθεη ζηα κεζνγεηαθά βηνθιίκαηα, αιιά πιεζηάδεη ή αλήθεη ζηα
βηνθιίκαηα ηεο Μεζεπξψπεο) θαη ππάγεηαη ζηνλ πγξφ βηνθιηκαηηθφ φξνθν, κε δξηκχ
ρεηκψλα θαη ζπγθεθξηκέλα ζε έλαλ αλψηεξν ππέξπγξν βηνθιηκαηηθφ ππφξνθν».
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Σν κέζν χςνο βξνρήο ζηελ Τπνπεξηνρή Α είλαη 1.200-1.500 mm, φηαλ ζηελ Διιάδα νη
πεξηνρέο πνπ δέρνληαη βξνρή απφ 601-1.000 mm θαιχπηνπλ ην 50,6% θαη απφ 1.0011.400mm είλαη κφλν ην 22,3%. Σελ πξνεγνχκελε δεθαεηία δηαπηζηψζεθε κείσζε ησλ
βξνρνπηψζεσλ θαηά 70 mm/έηνο θαη κεηαβνιή ησλ ζεξκψλ κελψλ ζε ζεξκφηεξνπο θαηά
+1,1°C, ελψ νη ςπρξνί κήλεο κεηαβάιινληαη ζε ειάρηζηα ςπρξφηεξνπο θαηά -0,4°C
(Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Γξάκαο, 2011).
Δλδηαθέξνλ, απφ θιηκαηηθή άπνςε θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο,
παξνπζηάδεη θαη ην ιεθαλνπέδην Κάησ Νεπξνθνπίνπ ζηελ Τπνπεξηνρή Α. Σν
ιεθαλνπέδην είλαη επεηξσηηθφ νξνπέδην εχθξαηεο δψλεο, κε πςφκεηξν 600 κέηξα πάλσ
απφ ηελ ζάιαζζα θαη απφζηαζε 60 km απφ απηήλ θαη πεξηβάιιεηαη απφ νξεηλνχο
δαζσκέλνπο φγθνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ν ρεηκψλαο είλαη βαξχο θαη κεγάιεο δηάξθεηαο ην
δε θαινθαίξη δξνζεξφηεξν ησλ πεδηλψλ πεξηνρψλ, κε ζεξκνθξαζίεο 28-32°C ηελ εκέξα
θαη 12-16°C ηε λχρηα (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2009).
ηελ Τπνπεξηνρή Β, νη βξνρνπηψζεηο δηαθξίλνληαη ζε δχν επάιιειεο δψλεο: ηελ
εκηνξεηλή θαη νξεηλή κε αληίζηνηρα βξνρνκεηξηθά χςε ζε εθαηνζηφκεηξα: 100-120/160180 (Θξαθηψηηθνο χιινγνο Ludenscheid).
Δηδηθφηεξα ην θιίκα ζηελ ππνπεξηνρή Β ηεο Π.Δ. Ξάλζεο είλαη κεζνγεηαθφ κε ζπρλέο
βξνρέο θαη ρηφληα, αιιά θαη δξηκείο ρεηκψλεο. ηα πςειφηεξα ζεκεία ησλ βνπλψλ, πάλσ
απφ ηα 1.000κ. πςφκεηξν, επηθξαηεί επεηξσηηθφ θιίκα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φιεο νη
επνρέο ηνπ έηνπο είλαη πγξέο.
Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία («Γηεξεχλεζε ζπλζεθψλ χδξεπζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
Ν.Ξάλζεο - Πξννπηηθέο», εξεπλεηηθφ πξφγξακκα Σνκέα Γεσηερληθήο Μεραληθήο ΓΠΘ ΣΔΓΚ Ν.Ξάλζεο, 2001 ) είλαη εμαηηίαο ηνπ πςνκέηξνπ < 22ν C θαη ε βξνρή παξνπζηάδεη
κηα ηάζε ηζνθαηαλνκήο κέζα ζε νιφθιεξν ην ρξφλν θαη ν αληίζηνηρνο θιηκαηηθφ ηχπνο
είλαη Cfb. Πξφθεηηαη γηα θιηκαηηθή ηδηαηηεξφηεηα εληφο ηνπ θιηκαηηθνχ πιαηζίνπ ηεο
Διιεληθήο επηθξάηεηαο ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηελ νξνζεηξά ηεο Ρνδφπεο.

4.1.5

Υισξίδα-Οηθφηνπνη

ηελ Οξνζεηξά ηεο Ρνδφπεο (δειαδή ζην ζχλνιν ηεο ππφ εμέηαζε πεξηνρήο),
ζχκθσλα κε ηνπο Πέηξνπ θαη Βηδάθε (2009), απαληψληαη ζρεδφλ φιεο νη επξσπατθέο
δψλεο βιάζηεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα:
-

Σα αδσληθά πδξνραξή δάζε ηνπ Νέζηνπ. Απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ θπηά φπσο νη
ηηηέο (Salix ssp.), νη ιεχθεο (Populus spp.), ν πιάηαλνο (Platanus orientalis), νη
θιήζξεο (Alnus glutinosa, A. incana), ηα γέα (Geum spp.), ε νμαιίδα (Oxalis
acetosella), ε θάιζα (Caltha palustris) θ.ιπ.
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-

Ζ επκεζνγεηαθή δψλεο βιάζηεζεο, εθαηέξσζελ ησλ ζηελψλ ηνπ Νέζηνπ, κε θχξην
ραξαθηεξηζηηθφ ηα ζθιεξφθπιια αείθπιια πιαηχθπιια ηεο φπσο νη αγξηειηέο (Olea
europaea) θαη νη θνπκαξηέο (Arbutus unedo).

-

Ζ παξακεζνγεηαθή δψλε βιάζηεζεο. ηε δψλε απηή θπξηαξρνχλ μεξφθηια
θπιινβφια δάζε πιαηχθπιιεο θαη ρλνψδνπο δξπφο (Quercus frainetto, Q.
pubescens). πρλά απαληψληαη εθηάζεηο κε ζακλψλεο απφ πνπξλάξηα (Quercus
coccifera), νη νπνίνη απνηεινχλ ην απνηέιεζκα αλζξψπηλσλ επεκβάζεσλ (βνζθή,
ππξθαγηά, θαπζνμχιεπζε).

-

Ζ δψλε νμηάο-ειάηεο κε θπξίαξρν ζηνηρείν ηα δάζε νμηάο (Fagus sylvatica). Δδψ, ην
θιίκα είλαη νξεηλφ κεζνγεηαθφ θαη πξνζεγγίδεη απηφ ηεο Μεζεπξψπεο. Δκθαλίδεηαη
ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ησλ Π.Δ. Γξάκαο θαη Ξάλζεο. Καηαθφξπθα θζάλεη κέρξη ηα
αλζξσπνγελή δαζνφξηα (1.800-1.900 κ). Ζ δψλε απηή θαιχπηεηαη ηφζν απφ κηθηά
δάζε νμηάο-ειάηεο, φζν θαη ακηγή δάζε νμηάο. Σα δάζε ηεο καχξεο πεχθεο (Pinus
nigra) εκθαλίδνληαη ζην γεσγξαθηθφ ρψξν εμάπισζεο ηεο νμηάο θαη ειάηεο αιιά θαη
ζην ρψξν ηεο παξακεζνγεηαθήο δψλεο βιάζηεζεο θαη νη θπηνθνηλσλίεο ηεο
παξνπζηάδνπλ πνιχ κηθξή ρισξηδηθή ζπγγέλεηα κε απηέο ηεο ειάηεο θαη ηεο νμηάο.

-

Ζ δψλε ησλ ςπρξνβίσλ θσλνθφξσλ, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηηο ςειφηεξεο θνξπθέο
ηεο νξνζεηξάο θαη απνηειείηαη απφ «ιείςαλα» δαζψλ. Υαξαθηεξηζηηθά είδε πνπ
ζρεκαηίδνπλ εθηελή δάζε είλαη ε εξπζξειάηε (Picea abies) θαη ε δαζηθή πεχθε (Pinus
sylvestris). Ζ εξπζξειάηε απνηειεί δαζηθφ είδνο ηεο Βφξεηαο θαη Κεληξηθήο Δπξψπεο
κε λνηηφηεξν φξην εμάπισζεο ηελ πεξηνρή ηεο Διαηηάο, ελψ ε δαζηθή πεχθε, επίζεο
είδνο

ηεο

Βφξεηαο

Δπξψπεο,

επεθηάζεθε

ηδηαίηεξα

ζηηο

πεξηνρέο

πνπ

εγθαηαιείθζεθαλ απφ ηνλ άλζξσπν ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα. Απφ ηα
ελδηαθέξνληα είδε ησλ δαζψλ ηεο πεξηνρήο είλαη ε ζπάληα πεληαβέινλε ή βαιθαληθή
πεχθε (Pinus peuce), είδνο ελδεκηθφ ηεο Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. ‟ απηή ηε δψλε
εκθαλίδεηαη σο πξφδξνκν είδνο ην Betula pendula (ζεκχδα).
Οη θπξηφηεξνη δαζηθνί νηθφηνπνη πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή, απφξξνηα ηεο
παξαπάλσ δσλνπνίεζεο, ζχκθσλα ηνπο Πέηξνπ θαη Βηδάθε (2009), είλαη νη θάησζη:
Θακλψλεο
Χο ζακλφηνπνη ή ζακλνιίβαδα ραξαθηεξίδνληαη νη εθηάζεηο ζηηο νπνίεο θπξηαξρνχλ νη
ζάκλνη ζε ζπλδπαζκφ (πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν) κε πνψδε βιάζηεζε. Δθηφο απφ ηελ
πξνθαλή ιηβαδηθή ηνπο αμία (ηδηαίηεξα γηα ηα δψα), ηα ζακλνιίβαδα πξνζθέξνληαη θαη γηα
άιιεο ρξήζεηο, φπσο είλαη ε ζπγθξάηεζε θαη πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, ε επλντθή ξχζκηζε
ηεο πδξνινγίαο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο, ε παξαγσγή θαπζνμχισλ, ε αλάδεημε ηνπ
ηνπίνπ θ.ά.
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Θακλψλεο πνπξλαξηνχ (πξηλψλεο-pseudomaquis)
Ζ εκθάληζε ησλ pseudomaquis ηνπ πνπξλαξηνχ (Quercus coccifera) είλαη απνηέιεζκα
ηεο ζηαζεξήο αιιά θαη καθξνρξφληαο ππνβάζκηζεο ησλ εδαθηθψλ ζπλζεθψλ. Κχξηα
ρξήζε ησλ εθηάζεσλ απηψλ απνηειεί ε βφζθεζε αγξνηηθψλ δψσλ. Σα pseudomaquis ηνπ
πνπξλαξηνχ απνηεινχλ πνιχηηκεο εθηάζεηο, ηφζν νηθνλνκηθά, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο αμίαο
πνπ έρνπλ γηα ηελ παξαγσγή θαπζφμπισλ θαη ηδηαίηεξα βνζθήζηκεο χιεο γηα ηελ
θηελνηξνθία, φζν θαη νηθνινγηθά, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο θπηνπνηθηιφηεηαο αιιά θαη ηεο
ηξνθήο θαη θάιπςεο πνπ παξέρνπλ ζηελ άγξηα παλίδα.
Θακλψλεο θπιινβφισλ πιαηχθπιισλ (sibljak)
Πνιιέο θνξέο ηα δάζε ιφγσ ηεο ζπλερνχο μχιεπζεο θαη ηεο ππέξκεηξεο βφζθεζεο,
θαηαζηξέθνληαη. ηε ζέζε ηνπο εγθαζίζηαληαη άιια είδε, φπσο θπιινβφινη ζάκλνη, πνπ
πνιιέο θνξέο θέξνπλ αγθάζηα. Οη ζακλψλεο απηνί ραξαθηεξίδνληαη σο sibljak, ελψ ζηε
Βφξεηα Διιάδα νλνκάδνληαη ζπλήζσο «ηζαιηά», πνπ ζεκαίλεη ‟‟ιεπηά μχια‟‟. Σα «ηζαιηά»
ιεηηνπξγνχλ είηε σο θπζηθνί θξάθηεο-ζχλνξα ησλ ηδηφθηεησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ είηε
σο φξηα ησλ βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ. Σα sibljak έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ άγξηα
παλίδα, γηαηί απνηεινχλ ζεκαληηθφ θαηαθχγην δίπια ζε θαιιηέξγεηεο θαη ιηβάδηα αιιά θαη
γηαηί πεξηέρνπλ πνιιά είδε κε εδψδηκνπο θαξπνχο γηα ηελ άγξηα παλίδα.
Φπιινβφια δάζε
ηελ Ρνδφπε απαληψληαη ζρεδφλ φια ηα δάζε θπιινβφισλ πιαηχθπιισλ πνπ
ππάξρνπλ ζηελ Δπξψπε θαη γη‟ απηφ είλαη απφ ηηο ιίγεο πεξηνρέο ηεο γεο πνπ νη επνρέο
ηνπ ρξφλνπ δηαθνξνπνηνχληαη ηφζν έληνλα.
Γξπνδάζε
Οη δξπο εμαπιψλνληαη ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη δεκηνπξγνχλ δάζε εθηεηακέλα θαη
ζεκαληηθά ηφζν απφ νηθνινγηθή φζν θαη νηθνλνκηθή άπνςε. ηε Ρνδφπε ηα δάζε δξπφο
εκθαλίδνληαη απφ ηα 200 κέρξη ηα 1300 κέηξα θαη ζπλίζηαληαη απφ ηέζζεξα θπξίσο
δαζηθά είδε (Quercus frainetto, Q. petraea, Q. pubescens θαη Q. cerris). πλαληψληαη
ζηελ πεξηνρή ηεο Διαηηάο, ζην αηζζεηηθφ δάζνο Νέζηνπ, ζηελ πεξηνρή Υατληνχ-Κνχια,
ζην δάζνο εκχδαο θαη ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Ρνδφπεο (πξνο ηνλ νκψλπκν λνκφ). Ζ
δηαρείξηζε ησλ δξπνδαζψλ απνζθνπεί θπξίσο ζηελ παξαγσγή θαπζφμπισλ.
Γάζε νμηάο
ηε Ρνδφπε ηα πην εθηεηακέλα θπιινβφια δάζε είλαη απηά ηεο νμηάο (Fagus sylvatica).
πλαληψληαη ζην Φξαθηφ, ζηελ Διαηηά, ζηελ πεξηνρή Υατληνχ-Κνχια (φπνπ έρεη
ραξαθηεξηζζεί Μλεκείν ηεο Φχζεο κηα κηθξήο έθηαζεο ζπζηάδα νμηάο), ζην Γάζνο
εκχδαο θαη ζην Παξζέλν Γάζνο Ρνδφπεο.
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Γάζε ζεκχδαο
Ζ ζεκχδα εμαπιψλεηαη θπξίσο ζηε Βφξεηα Δπξψπε θαη ην λνηηφηεξν φξην εμάπισζήο ηεο
είλαη ε Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ε Βνξεηναλαηνιηθή Διιάδα. πλήζσο εκθαλίδεηαη εθεί
φπνπ ην δάζνο θαηαζηξέθεηαη απφ θπζηθέο ή αλζξσπνγελείο αηηίεο θαη γη‟ απηφ ε
παξνπζία ηεο θαη ηα δάζε πνπ ζρεκαηίδεη είλαη ζπλήζσο πξφζθαηξα. Ζ Ρνδφπε απνηειεί
ην λνηηφηεξν άθξν πνπ ε ζεκχδα ζρεκαηίδεη δάζνο γη‟ απηφ θαη ρξήδεη ηδηαίηεξεο
δηαρείξηζεο.
Κσλνθφξα δάζε
Σα δάζε απηά έρνπλ πνιχ κεγάιε νηθνλνκηθή ζεκαζία θαη έρνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζηνλ
εθνδηαζκφ ηεο αγνξάο κε μχιν, αθνχ νη θνξκνί ησλ δέλδξσλ είλαη επζπηελείο, ρσξίο
ζθάικαηα θαη πξνβιήκαηα.
Γάζε καχξεο πεχθεο
Ζ καχξε πεχθε (Pinus nigra) απνηειεί έλα απφ ηα θπξηφηεξα δαζνπνληθά είδε ηεο
Διιάδαο. ηε Ρνδφπε ζρεκαηίδεη κηθηά δάζε θπξίσο κε ηελ νμηά (Fagus sylvatica) θαη ηελ
ειάηε (Abies borisii-regis). Δμαπιψλεηαη θπξίσο απφ ηα 900 κέρξη ηα 1300κ. πλαληάηαη
ζηα δάζε ηάκλαο, Φξαθηνχ θαη Διαηηάο ζε κείμε κε νμηέο (Fagus sylvatica), βαιαληδηέο
(Quercus spp.) θαη δαζηθή πεχθε (Pinus sylvestris).
Γάζε δαζηθήο πεχθεο
Σα κεγαιχηεξα δάζε δαζηθήο πεχθεο (Pinus sylvestris) ζηελ Διιάδα θαη γεληθά ζηε Νφηηα
Δπξψπε εκθαλίδνληαη ζηε Ρνδφπε θπξίσο πάλσ απφ ηα 800 κ., ακηγή ή θαη κηθηά κε
εξπζξειάηε (Picea excelsa) θαη νμηά (Fagus sylvatica).
Γάζε πεληαβέινλεο πεχθεο
Ζ πεληαβέινλε πεχθε (Pinus peuce) είλαη ελδεκηθφ ηεο Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ. ηε
Ρνδφπε κεκνλσκέλα άηνκα ζπλαληψληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Φξαθηνχ, ελψ ζην
Γπθηφθαζηξν ζρεκαηίδεη ζπζηάδεο ζε κείμε κε δαζηθή πεχθε (Pinus sylvestris), νμηά
(Fagus sylvatica) θαη πβξηδνγελή ειάηε (Abies borissi-regis).
Γάζε εξπζξειάηεο
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα δάζε εξπζξειάηεο (Picea excelsa) πνπ
εκθαλίδνληαη ζηελ Διιάδα κφλν ζηε Ρνδφπε. Ζ πεξηνρή απηή απνηειεί ην λνηηφηεξν φξην
εμάπισζεο ηνπ είδνπο ζηελ Δπξψπε. Ακηγέο δάζνο εξπζξειάηεο ππάξρεη ζηελ πεξηνρή
ηεο Διαηηάο, ελψ κηθηέο ζπζηάδεο κε άιια είδε ζπλαληψληαη ζηα Γάζε Φξαθηνχ θαη
εκχδαο. Σα δάζνο πνπ ζρεκαηίδεη ε εξπζξειάηε απνθαιείηαη «Καξάληεξε» δειαδή
«Μαχξν Γάζνο» ιφγσ ηνπ ππθλνχ θπιιψκαηνο ηνπ είδνπο πνπ δελ επηηξέπεη λα θηάζεη
ην θσο ηνπ ήιηνπ ζην έδαθνο.
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Τγξφηνπνη-Τγξνηνπηθά δάζε
Πξφθεηηαη γηα δάζε πνπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ είδε πνπ επηβηψλνπλ ζηηο ζπλζήθεο
θαηάθιπζεο ή ζηελ πςειή ζηάζκε ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ. Ο νξεηλφο φγθνο ηεο Ρνδφπεο
δηαηξέρεηαη απφ έλα ππθλφ δίθηπν ξπαθηψλ κφληκεο ξνήο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
πνιππινθφηεηα θαη ηνλ νηθνινγηθφ ηεο πινχην. Σα ξπάθηα είλαη πνιχ επαίζζεηα
νηθνζπζηήκαηα. Μηθξήο έθηαζεο επεκβάζεηο νδεγνχλ ζε δηαηαξαρέο κε αλαζηξέςηκεο.
Οη βαζηθφηεξνη θίλδπλνη είλαη ε ξίςε απνξξηκκάησλ, ε δηάλνημε δξφκσλ θαη ε
εθκεηάιιεπζε γηα χδξεπζε ή άξδεπζε.
Τγξνηνπηθά δάζε ηηηάο
Οη ηηηέο βξίζθνπλ ην άξηζην ηεο αλάπηπμήο ηνπο ζε πεξηνρέο πςειήο επνρηαθήο
θαηάθιπζεο θαη πςειήο ζηάζκεο ππφγεηνπ θαη ππέξγεηνπ ξένληνο χδαηνο θαζ‟ φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ηε Ρνδφπε νη ηηηέο (Salix alba, S. amplexicaulis θ.ά.) ζρεκαηίδνπλ,
θπξίσο ζηα ρακειφηεξα πςφκεηξα καδί κε ηηο ιεπθέο θαη ηηο καχξεο ιεχθεο (Populus alba,
P. nigra), ζηνέο πνπ πνιιέο θνξέο είλαη αδηαπέξαζηεο.
Τγξνηνπηθά δάζε θιήζξαο
ηε Ρνδφπε εκθαλίδνληαη δπν είδε θιήζξαο· ε θνιιψδεο θιήζξα (Alnus glutinosa), πνπ
εκθαλίδεηαη ζε πνιιέο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα, θαη ε πφιηα θιήζξα (Alnus incana), πνπ ε
κνλαδηθή ηεο εκθάληζε ζηελ Διιάδα είλαη ζηε Ρνδφπε θαη αλαθαιχθζεθε πξφζθαηα
(1989).
Τγξνηνπηθά δάζε πιαηάλνπ
Σα πιαηάληα απαηηνχλ εδάθε ραιαξά κε θαιφ αεξηζκφ ησλ ξηδψλ ηνπο, κε απνηέιεζκα
λα κελ αληέρνπλ πςειή ππφγεηα ζηάζκε λεξνχ θαη γη‟ απηφ εκθαλίδνληαη ζε πεξηνρέο
φπνπ ππάξρεη ηξερνχκελν λεξφ. Παγθνζκίσο ε παξνπζία ηνπο πεξηνξίδεηαη ζηνπο
πνηακνχο Νέζην θαη ηξπκφλα.
θαγλψλεο
Πξφθεηηαη γηα ρακειή πνψδε βιάζηεζε πνπ εκθαλίδεηαη ζε πεξηνδηθά ή θαζ‟ φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαηαθιπδφκελνπο ζηαζκνχο φπνπ θπξηαξρνχλ ηα ζθάγλα (είδνο
βξχνπ). ηελ Διιάδα είλαη ζπάληνο ηχπνο βιάζηεζεο, πνπ εκθαλίδεηαη κφλν ζε πςειά
φξε ηνπ Βνξξά θαη γη‟ απηά ηα δεδνκέλα ν αξηζκφο ηνπο ζηε Ρνδφπε είλαη αξθεηά
κεγάινο. ηνπο ζθαγλψλεο ε θπζηνγλσκία αιιά θαη ηα θπηηθά είδε αιιάδνπλ δξαζηηθά
ζε ζρέζε κε ηα ιηβάδηα πνπ ζπλήζσο ηνπο πεξηηξηγπξίδνπλ θαη εκθαλίδνληαη ζπάληα θαη
εληππσζηαθά είδε, φπσο π.ρ. ην ζαξθνθάγν είδνο Drosera rotundifolia.
Φεπδαιπηθά Ληβάδηα
Σα ςεπδαιπηθά ιηβάδηα εκθαλίδνληαη κεηά ηα δαζνφξηα θαη είλαη αλζξσπνγελή.
Απνηεινχλ πνιχηηκα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα γηα ηελ θηελνηξνθία, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ
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αλάπηπμε γεληθά νξεηλψλ πεξηνρψλ. Αλ θαη ζην ειιεληθφ ηκήκα ηεο Ρνδφπεο απνπζηάδεη
απηή ε δψλε, εληνχηνηο έρνπκε ηελ εκθάληζε ςεπδαιπηθψλ ιηβαδηψλ. Σν πςφκεηξν ζην
νπνίν ζπλαληψληαη δελ είλαη ζηαζεξφ, αθνχ επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο,
φπσο ην γεσγξαθηθφ κήθνο, ην θιίκα ηεο πεξηνρήο θαη ηνλ φγθν ηεο νξνζεηξάο. ηελ
Διιάδα ε αιπηθή δψλε μεθηλάεη απφ ηα 1600-1800κ, ελψ ζην ειιεληθφ ηκήκα ηεο
νξνζεηξάο ηα ιηβάδηα απηά εκθαλίδνληαη ζαλ θειίδεο κέζα ζηα δάζε.
Βξάρηα
πλήζσο ηα βξάρηα δίλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο θησρήο ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη ηεο
θπξηαξρίαο ηνπ αλφξγαλνπ ζηνηρείνπ. Παξ‟ φια απηά φκσο εκθαλίδεηαη κεγάινο αξηζκφο
θπηηθψλ εηδψλ, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ είλαη ζπάληα θαη ελδεκηθά, θαη ζεκαληηθφο αξηζκφο
δψσλ, φπσο αξπαθηηθά πνπιηά θαη πνιιά εξπεηά. Απφ ηα πην ζπάληα θπηηθά είδε πνπ
εκθαλίδνληαη ζε βξαρψδεηο νηθφηνπνπο ηεο Ρνδφπεο είλαη ε Haberlea rhodopensis.
Ηδηαίηεξεο είλαη, ιφγσ κνξθνινγηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ, νη δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη
κεηαμχ ηεο Τπνπεξηνρήο Α θαη ηεο Τπνπεξηνρήο Β. Πξάγκαηη, ε ζεκαληηθή
δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην πςφκεηξν κεηαμχ ησλ δπν Τπνπεξηνρψλ (βι. Δλφηεηα 4.1.2)
-αιιά θαη άιινη γεσινγηθνί παξάγνληεο- θαζηζηνχλ ηελ Τπνπεξηνρή Α έλα ρψξν
εμάπισζεο πςειψλ παξαγσγηθψλ δαζψλ ηεο δψλεο ησλ ςπρξνβίσλ θσλνθφξσλ αιιά
θαη απηψλ ηεο νμηάο-ειάηεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή απνηππψλεηαη ζαθψο ζηα δεδνκέλα
ηεο δαζηθήο παξαγσγήο πνπ ζα εμεηάζνπκε ζην Τπνθεθάιαην 4.4Α.
Απφξξνηα ηεο αλσηέξσ πνηθηιίαο νηθνηφπσλ είλαη, φπσο καο πιεξνθνξνχλ νη Πέηξνπ
θαη Βηδάθεο (2009), λα εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή θαη αξθεηά ελδεκηθά είδε, ηα νπνία
είλαη: Ζ αβεξιία ηεο Ρνδφπεο (Haberlea rhodopensis), ν θξίλνο ηεο Ρνδφπεο (Lilium
rhodopaeum), ε ζνιδαλέια ηεο Ρνδφπεο (Soldanella rhodopaea), ην γέν ηεο Ρνδφπεο
(Geum rhodopaeum), ε βηφια ηνπ Γθαληάηζα (Viola ganiatsasii), ε βηφια ηεο Ρνδφπεο
(Viola rhodopeja), θαζψο θαη ηα είδε Anthemis orbelica θαη Anthemis stribrnyi. ην φξνο
Φαιαθξφ απαληάηαη θαη ην είδνο Dryas octopetala πνπ ππάξρεη θαη ζην ηκήκα ηεο
βνπιγαξηθήο Ρνδφπεο. ηε Ρνδφπε επίζεο εκθαλίδνληαη 10 ειιεληθά ελδεκηθά είδε, 80
βαιθαληθά ελδεκηθά, 71 βαιθαληθά ππνελδεκηθά, ελψ 59 αλαθέξνληαη ζε θάπνηνλ
θαηάινγν ή ππφθεηληαη ζε θαζεζηψο πξνζηαζίαο.

4.1.6

Παλίδα

χκθσλα κε ηνπο Πέηξνπ θαη Βηδάθε (2009), ην πνιπζρηδέο ηνπ αλάγιπθνπ, ε πιεζψξα
ησλ δηαθνξεηηθψλ νηθφηνπσλ θαη ε δπζθνιία πξφζβαζεο ζηελ πεξηνρή απνηεινχλ ηνπο
θχξηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε παλίδα δηαθξίλεηαη απφ κεγάιε πνηθηιφηεηα θαη
αληηπξνζσπεχεηαη απφ είδε πνπ έρνπλ ζεκαληηθά κεησζεί ή εμαθαληζηεί ζε άιιεο
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πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Αλά κεγάιε θαηεγνξία, ηα δψα ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο ηεο
Οξνζεηξάο ηεο Ρνδφπεο πεξηγξάθνληαη αδξά απφ ηελ αλσηέξσ πεγή:
Θειαζηηθά
ηα δάζε ηεο πεξηνρήο δνπλ φια ηα κεγάια νπιεθφξα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
αγξηνγνχξνπλσλ (Sus scrofa) θαη ησλ δαξθαδηψλ (Capreolus capreolus) ηα νπνία είλαη
θνηλά ζε φιε ηελ πεξηνρή, ζε αληίζεζε κε ηα ειάθηα (Cervus elaphus) ηα νπνία είλαη
ιηγνζηά. Δπίζεο ππάξρνπλ ιχθνη (Canis lupus) ζε κηθξνχο αξηζκνχο, θαη ζε
κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο, άιινη ζεξεπηέο φπσο ε αιεπνχ (Vulpes vulpes), ε αγξηφγαηα
(Felis sylvestris), ην πεηξνθνχλαβν (Martes foina) θαη ε λπθίηζα (Mustela nivalis).
Σν ραξαθηεξηζηηθφηεξν θαη πιένλ ζπάλην ζειαζηηθφ ηεο πεξηνρήο είλαη ε θαθέ αξθνχδα
(Ursus arctos), ε νπνία -ζεκεησηένλ- δηαβηεί ζε άιινλ έλα ππξήλα ζηελ Διιάδα (ν
πιεζπζκφο ηνπο ζηελ πεξηνρή ηεο Ρνδφπεο ππνινγίδεηαη ζε 25-30 άηνκα). Άιιν
ζεκαληηθφ είδνο γηα ηελ πεξηνρή είλαη ην αγξηφγηδν (Rupicapra rupicapra), ην νπνίν δεη
δηάζπαξηα κφλν ζηηο απφθξεκλεο βξαρνπιαγηέο ηνπ Φξαθηνχ θαη ν ζπλνιηθφο
πιεζπζκφο ηνπ εθηηκάηαη ζε ιίγεο δεθάδεο άηνκα. Καη ηα δπν απηά είδε απαληψληαη ζηελ
Τπνπεξηνρή Α.
Οξηληζνπαλίδα
χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ πεγή, ζηελ πεξηνρή έρνπλ θαηαγξαθεί ζπλνιηθά 139 είδε
πνπιηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά είδε ηεο πεξηνρήο είλαη ε δαζφθνηα (Bonasa bonasia) θαη ν
αγξηφθνπξθνο (Tetrao urogalus) ζηα πην δπζπξφζηηα ζεκεία, θπξίσο θαηά κήθνο ησλ
ζπλφξσλ κε ηε Βνπιγαξία. Άιια ζεκαληηθά είδε είλαη ε κπεθάηζα (Scolopax rusticola), ν
δαζνθπιινζθφπνο

(Phylloscopus

sibilatrix)

θαη

ν

θαξπνζξαχζηεο

(Nucifraga

caruocatactes).
Ακθίβηα-Δξπεηά
Απφ ηα 18 είδε ακθηβίσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα, ηα 15 ζπλαληψληαη ζηε Ρνδφπε.
Απφ απηά ηα 5 είλαη ηξίησλεο θαη ζαιακάλδξεο θαη ηα ππφινηπα 10 βαηξάρηα θαη θξχλνη.
ηελ πεξηνρή απαληψληαη θαη 36 απφ ηα 55 είδε εξπεηψλ ηεο Διιάδαο (4 ρειψλεο, 16
ζαχξεο θαη 16 θίδηα).
Έληνκα
Αλ θαη δελ έρεη ζπζηεκαηηθά θαηαγξαθεί ε εληνκνπαλίδα ηεο πεξηνρήο, σζηφζν είλαη
γλσζηά πεξηζζφηεξα απφ 200 είδε ιεπηδνπηέξσλ ζηελ πεξηνρή, ελψ κηα θαη κφλν
νηθνγέλεηα ζθαζαξηψλ (Carabidae) ραξαθηεξίδεηαη απφ δηπιάζην αξηζκφ εηδψλ ζηελ ίδηα
πεξηνρή. Οη γξχινη θαη νη αθξίδεο, κε ηνπιάρηζηνλ 150 είδε, απνηεινχλ ζεκαληηθφ
θνκκάηη ηεο παλίδαο ησλ ιηβαδηψλ θαη δαζψλ ηεο Ρνδφπεο.
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Δηδηθφηεξα γηα ηελ Τπνπεξηνρή Β, ε παλίδα ηεο πεξηνρήο εκπινπηίδεηαη απφ είδε πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηε πεξηνρή ηνπ Γέιηα ηνπ Έβξνπ θαη ηνπ δάζνπο Γαδηάο αλαηνιηθά, ηνπ
ζπκπιέγκαηνο πγξνηφπσλ ηεο Ηζκαξίδαο ζην λφην θαη ηεο νξνζεηξάο ηεο Ρνδφπεο ζην
βνξξά. Απηνί νη ηέζζεξηο βηφηνπνη απνηεινχλ βηφηνπνπο παγθφζκηαο ζεκαζίαο. Αλάκεζα
απφ απηά ηα είδε μερσξίδεη ν ρξπζαεηφο πνπ δεη ζε απφθξεκλεο πιαγηέο. ηα ζεκαληηθά
αξπαθηηθά ηεο Τπνπεξηνρήο Β αλήθνπλ, ν αζπξνπάξεο, ν θηδαεηφο, ν θξαπγαεηφο, ην
ηζηρινγέξαθν, ε γεξαθίλα, ην θηξθηλέδη. Δπίζεο ε πεξηνρή ηεο λέαο θνίηεο ηνπ πνηακνχ
Κνκςάηνπ απνηειεί θαηαθχγην πςειήο αμίαο γηα ηα αξπαθηηθά πηελά ηεο Διιάδαο θαη ε
ππάξρνπζα πνηθηιία ησλ εηδψλ εκπινπηίδεηαη απφ ηε γεηηνλία κε ηε ιίκλε Βηζησλίδα.
Σε ρεηκεξηλή πεξίνδν ζηνπο γεηηνληθνχο πγξνηφπνπο ηεο Τπνπεξηνρήο Β, ηνπ Γέιηα ηνπ
Έβξνπ θαη ηεο Ηζκαξίδαο ιίκλεο, μερεηκσληάδνπλ πνιιά πδξφβηα πνπιηά, πνιιά απφ ηα
νπνία θηινμελεί θαη ν πνηακφο Λίζζνο: πάπηεο (πξαζηλνθέθαιε, βαξβάξα), ρήλεο,
θχθλνη, θνξκνξάλνη, εξσδηνί (ιεπθνηζηθληάο, ζηαρηνηζηθληάο), ιαγγφλεο, θαιαξίδεο,
θαιακνθαλάδεο, πειαξγνί, καπξνπειαξγνί, γιάξνη.
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4.2

Γεκνγξαθηθά-θνηλσληθά ζηνηρεία

4.2.1

Δηζαγσγή

ην παξφλ ηκήκα αθνινπζεί κηα αλάιπζε ησλ θχξησλ δεκνγξαθηθψλ θαη θνηλσληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο βάζεη δεπηεξνγελψλ
δεδνκέλσλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάδεημε ζηνηρείσλ πνπ δηαθνξνπνηνχλ
πεξηνρέο (θαη ηδηαίηεξα ηηο δπν Τπνπεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο). Σα θπξηφηεξα
δεκνγξαθηθά κεγέζε πνπ εμεηάδνληαη είλαη απηά ηεο ππθλφηεηαο πιεζπζκνχ, ηνπ ξπζκνχ
κείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ δεηθηψλ. Απφ ηα θνηλσληθά ζηνηρεία
εμεηάδεηαη ην επίπεδν αλέζεσλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ηνπ
πιεζπζκνχ. ινη νη πίλαθεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ ππνθεθάιαην, είλαη εθηεηακέλνη
θαη γηα απηφ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ.

4.2.2

Γεκνγξαθία

Πληθςζμόρ-Μέζο μέγεθορ οικιζμών
Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο αλέξρνληαλ ην 2001 ζε 46.952
θαηνίθνπο (16.932 ζηελ Τπνπεξηνρή Α θαη 30.020 ζηελ Τπνπεξηνρή Β), νη νπνίνη
δηαζπείξνληαλ ζε 195 νηθηζκνχο. Οη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη βξίζθνληαλ ζην ηκήκα ηεο
Π.Δ. Ξάλζεο (18.814 θάηνηθνη ή ην 40,07% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο) θαη αθνινπζνχζαλ: ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο (15.703 θάηνηθνη ή
33,44%), ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο (10.332 θάηνηθνη ή 22,01%) θαη ην ηκήκα ηεο Π.Δ.
Έβξνπ (2.103 θάηνηθνη ή 4,48%) (βι. Πίλαθα 4.2-1).
Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. έδεημε φηη ην κέζν κέγεζνο νηθηζκνχ γηα ην
ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ην 2001 ήηαλ 240,78 θάηνηθνη (βι. Πίλαθα 4.2-2). ηαλ
ην ίδην κέγεζνο εμεηάδεηαη ζε επίπεδν ηκήκαηνο Π.Δ., πξνθχπηεη πσο απηφ ηνπ Έβξνπ
έρεη ηελ πξσηηά (300,43 θάηνηθνη), ελψ ην κηθξφηεξν κέζν κέγεζνο νηθηζκνχ παξαηεξείηαη
ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο (234,82 θάηνηθνη). Έληνλε δηαθνξνπνίεζε φκσο εκθαλίδεηαη
φηαλ εμεηάδνπκε ην κέγεζνο απηφ ζε επίπεδν Γήκνπ ή ηκήκαηνο Γήκνπ· πξάγκαηη, φπσο
θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 4.2-1, ν Γήκνο Μχθεο ζπγθεληξψλεη ηφζν ην πςειφηεξν πνζνζηφ
πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο (33,49%) φζν θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
νηθηζκψλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο (30,77%), γεγνλφο ην νπνίν, καδί κε ηε κειέηε ηνπ
Πίλαθα

4.2-2, δείρλεη

φηη

ζε

απηφλ ην

Γήκν

(Μχθεο)

ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά

πνιππιεζέζηεξνη θαη πεξηζζφηεξνη νηθηζκνί. Απηφ ην θαηλφκελν δελ παξαηεξείηαη ζε
πεξηνρέο φπσο απηή ηνπ Γήκνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ, φπνπ λαη κελ ζπγθέληξσλε ην 2001
ην 17,09% ηνπ πιεζπζκνχ αιιά κφιηο ην 9,23% ησλ νηθηζκψλ ηνπ ζπλφινπ ηεο πεξηνρήο
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παξέκβαζεο. Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε Γεκνηηθή αιιά θαη νη Σνπηθέο
Κνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ απαξηίδνληαη απφ έλαλ κφλν νηθηζκφ (βι.
Πίλαθα 4.2-2).

Γξάθεκα 4.2-1:

Πνζνζηηαία θαηαλνκή πιεζπζκνχ θαη αξηζκνχ νηθηζκψλ αλά Γήκνηκήκα Γήκνπ
ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΗΘΜΟΤ ΟΗΚΗΜΧΝ ΑΝΑ ΓΖΜΟ

40,00%

35,00%

% ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο

33,49%

% ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθηζκψλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο

30,77%
30,00%

25,00%

20,00%
17,09%

16,92%
15,50%

14,48%

15,00%

13,33%

9,23%

10,00%

8,72%

8,21%
6,58%

4,62%

5,00%

4,62%

4,48%
3,51%

3,59%

3,46%

1,41%
0,00%
ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ
ΓΖΜΟ Κ.
(ΣΜ.)
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΓΖΜΟ
ΓΖΜΟ
ΓΖΜΟ ΜΤΚΖ ΓΖΜΟ ΞΑΝΘΖ
ΓΖΜΟ
ΓΖΜΟ ΗΑΜΟΤ
ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ (ΣΜ.)
(ΣΜ.)
ΑΡΡΗΑΝΧΝ (ΣΜ.)
(ΣΜ.)
(ΣΜ.)

ΓΖΜΟ
ΚΟΜΟΣΖΝΖ
(ΣΜ.)

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-2

Ζ θαηάηαμε ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο κε βάζε ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ
ηνπο ην 2001 θαη ηελ πνζνζηηαία δηαθνξά ηνπο κε ην κέζν νηθηζκφ (βι. Πίλαθα 4.2-3)
δείρλεη πσο νη 10 πξψηνη νηθηζκνί απφ άπνςε θαηάηαμεο είλαη νη: Ίαζκνο, Κέληαπξνο,
Δρίλνο, Κάησ Νεπξνθφπη, Βψιαθαο, Γιαχθε, Μχθε, Πάρλε, Ακαμάδεο θαη Κνπηεξφλ.
Δηδηθά νη ηέζζεξεηο πξψηνη νηθηζκνί εκθαλίδνπλ κηα πνζνζηηαία δηαθνξά άλσ ηνπ 760%
κε ην κέζν κέγεζνο ηνπ νηθηζκνχ ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη νη ηξεηο
πξψηνη εμ απηψλ (δειαδή Ίαζκνο, Κέληαπξνο, Δρίλνο) βξίζθνληαη ζηελ Τπνπεξηνρή Β.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη 85 νηθηζκνί ην 2001 είραλ πιεζπζκφ ίζν ή θάησ
απφ 100 θαηνίθνπο, κε 18 εμ‟ απηψλ κε πιεζπζκφ ίζν ή θάησ απφ 10 θαηνίθνπο. Δπίζεο,
4 νηθηζκνί είραλ θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ ην 2001 δελ είραλ θαλέλαλ θάηνηθν.
Γηα ηηο ηειεπηαίεο απηέο θαηεγνξίεο, ζα είλαη ελδηαθέξνλ λα κειεηήζνπκε ηα
απνηειέζκαηα ηεο επηθείκελεο απνγξαθήο ηνπ 2011.
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Πςκνόηηηα πληθςζμού
Γεληθά, ε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ είλαη έλα ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ζρεηηθά έληνλα ηηο
δπν Τπνπεξηνρέο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ., φηαλ απηέο εμεηάδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο (ρσξίο λα
ιακβάλνπκε ππφςε ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο εληφο ησλ Τπνπεξηνρψλ). Πξάγκαηη, ε
επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. γηα ην 2001 έδεημε φηη ε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ
ζηελ Τπνπεξηνρή Α ην 2001 αλέξρνληαλ ζε 6,21 θαηνίθνπο αλά η.ρκ. θαη ζηελ
Τπνπεξηνρή Β ζε 15,83 θαηνίθνπο αλά η.ρκ.· ε δηαθνξά ησλ δπν ππθλνηήησλ ζε απφιπηε
ηηκή είλαη 9,62 θάηνηθν αλά η.ρκ.
Απφ κηα πξψηε αλάγλσζε ηνπ Πίλαθα 4.2-4 πξνθχπηεη φηη ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ
ην 2001 ήηαλ ηδηαίηεξα πςειή ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο (157,84 θάηνηθνη αλά η.ρκ.)
ζπγθξηλφκελε κε ηηο αληίζηνηρεο ππθλφηεηεο ησλ ηκεκάησλ ηεο Π.Δ. Γξάκαο (4,68
θάηνηθνη αλά η.ρκ.), ηνπ Έβξνπ (5,31 θάηνηθνη αλά η.ρκ.) θαη ηεο Ρνδφπεο (15,07 θάηνηθνη
αλά η.ρκ.). Ζ πςειή απηή ππθλφηεηα ηνπ ηκήκαηνο ηεο Π.Δ. Ξάλζεο νθείιεηαη ζηελ
πςειή ππθλφηεηα πιεζπζκνχ ζην Γήκν Μχθεο (148,80 θάηνηθνη αλά η.ρκ.) θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηε Γ.Δ. (Γεκνηηθή Δλφηεηα) Μχθεο. Δηδηθφηεξα, ε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα
(Γ.Κ.) Μχθεο (ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο Β) κε 54,86 θαηνίθνπο αλά η.ρκ. εκθαλίδεη ηελ
πςειφηεξε

ζπγθέληξσζε

πιεζπζκνχ

απφ

φιεο

ηηο

Κνηλφηεηεο

ζηελ

πεξηνρή

παξέκβαζεο.
Γηαθνξνπνίεζε φκσο παξαηεξείηαη θαη κεηαμχ ησλ δπν δηνηθεηηθψλ ηκεκάησλ πνπ
απαξηίδνπλ ηελ Π.Δ. Ξάλζεο, δειαδή απηνχ ηνπ Γήκνπ Μχθεο θαη ηεο Γ.Δ.
ηαπξνχπνιεο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο. Πξάγκαηη, ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ζηε Γ.Δ.
ηαπξνχπνιεο αλέξρνληαλ ην 2001 ζε 9,04 θαηνίθνπο αλά η.ρκ., ππνιεηπφηαλ δειαδή
θαηά πνιχ ηεο πξναλαθεξζείζαο ππθλφηεηα ζην Γήκν Μχθεο. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη
νη Κνηλφηεηεο πνπ εκθάληδαλ ηελ πςειφηεξε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ ζηε Γ.Δ.
ηαπξνχπνιεο ην 2001 ήηαλ απηέο ηνπ Γαθλψλα (29,31 θάηνηθνη αλά η.ρκ.), ηνπ
Νενρσξίνπ (10,72 θάηνηθνη αλά η.ρκ.) θαη ησλ Κνκλελψλ (11,63 θάηνηθνη αλά η.ρκ.) κε ηηο
δπν πξψηεο εμ απηψλ λα είλαη Ζκηνξεηλέο θαη φρη Οξεηλέο ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηεο
ΔΛ.ΣΑΣ.
Ζ «αληίζηξνθε» αλάγλσζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ίδηνπ πίλαθα δείρλεη φηη νη πιένλ
αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ην 2001 ήηαλ απηέο ηνπ ηκήκαηνο ηεο Π.Δ. Γξάκαο.
Πξάγκαηη, νη ιηγνζηνί δηάζπαξηνη νηθηζκνί πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ δαζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ ηεο Π.Δ. Γξάκαο (νξεηλφ ηκήκα Γ.Δ. Γξάκαο, Γ.Δ. ηδεξνλέξνπ, Γ.Δ.
Παξαλεζηίνπ) ζπλζέηνπλ Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ησλ νπνίσλ ε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ δελ
μεπεξλνχζε ην 2001 ηνπο 1,35 θαηνίθνπο αλά η.ρκ.
Έλαο

«ζχιαθαο»

νηθνλνκηθήο

δξαζηεξηφηεηαο

πνπ

απαξηίδεηαη

απφ

ζρεηηθά

ππθλνθαηνηθεκέλεο Κνηλφηεηεο γηα ηα δεδνκέλα ηεο Π.Δ. Γξάκαο είλαη απηφο ηνπ Γήκνπ
Κάησ Νεπξνθνπίνπ. Δδψ, ε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ αλέξρνληαλ
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ην 2001 ζε 15,07 θαηνίθνπο αλά η.ρκ., εμαηηίαο θπξίσο ηεο Γ.Κ. Κάησ Νεπξνθνπίνπ
(30,90 θάηνηθνη αλά η.ρκ.), ε νπνία είλαη θαη ε έδξα ηνπ Γήκνπ, αιιά θαη ηεο Σνπηθήο
Κνηλφηεηαο Πεξηζσξίνπ (25,90 θάηνηθνη αλά η.ρκ.).
Γιασπονική εξέλιξη πληθςζμού
Ζ δηαρξνληθή κειέηε ηνπ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνχ ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο επηβεβαηψλεη ην γλσζηφ θαη επηθξαηνχλ πξφηππν γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο
ηεο Διιάδαο θαη εηδηθά γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο· απηφ δειαδή ηεο ζηαδηαθήο κείσζεο θαη
γήξαλζεο4 ηνπ πιεζπζκνχ. Απηφ πνπ αμίδεη λα επηζεκαλζεί ζηελ αλάιπζε απηή είλαη φηη
ππάξρεη θαηαγεγξακκέλε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δπν Τπνπεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
πσο θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 4.2-2 (βάζεη ζηνηρείσλ ηνπ Πίλαθα 4.2-5), ν ζπλνιηθφο
πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο γηα ηελ πεξίνδν 1951-2001 κεηψλνληαλ απφ ην
1961 θαη έπεηηα, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ξαγδαία, πέθηνληαο απφ 62.160 θαηνίθνπο ην
1951 ζε 46.952 θαηνίθνπο ην 2001 (κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 24% πεξίπνπ). Ζ
πεξηζζφηεξν ξαγδαία πεξίνδνο κείσζεο πιεζπζκνχ είλαη απηή ηεο δεθαεηίαο 1961-1971.
Αθξηβψο ην ίδην κνηίβν παξαηεξείηαη φηαλ εμεηάδνπκε ηελ Τπνπεξηνρή Α· ε δηαρξνληθή
κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ φκσο ζε απηήλ ηελ πεξηνρή είλαη πνιχ πην ηζρπξή θαη αλέξρεηαη
ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 47% πεξίπνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν πιεζπζκφο ηεο
ελ ιφγσ πεξηνρήο κεηψζεθε απφ 31.731 ην 1951 ζε 16.932 ην 2001 (δειαδή θαηά 14.799
θαηνίθνπο). Αληίζεηα, ζηελ Τπνπεξηνρή Β ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν
είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξε θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ηάμεο ηνπ 1,34%, ελψ θαηά ηε δεθαεηία
ηεο «κεγάιεο εμφδνπ» 1961-1971, ζηελ Τπνπεξηνρή απηή δελ παξαηεξήζεθε κείσζε
αιιά, αληίζεηα, αχμεζε πιεζπζκνχ.
Αλ εμεηαζηεί δηαρξνληθά ην απφιπην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ ζε επίπεδν ηκήκαηνο Π.Δ.,
ηφηε πξνθχπηεη, θαη θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 4.2-3, πσο ην ηκήκα κε ηε κεγαιχηεξε κείσζε
πιεζπζκνχ είλαη απηφ ηεο Π.Δ. Γξάκαο. Πξάγκαηη, ην ηκήκα απηφ ππέζηε κηα δηαρξνληθή
κείσζε (1951-2001) ηεο ηάμεο ηνπ 46% πεξίπνπ, ηελ ίδηα ψξα πνπ ε αληίζηνηρε κείσζε
ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 24% ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο ελψ, αληίζεηα, ζην ηκήκα ηεο Π.Δ.
Έβξνπ ζεκεηψζεθε αμηνζεκείσηε αχμεζε πιεζπζκνχ ηεο ηάμεο ηνπ 107%.

4

Δπηζεκαίλεηαη βέβαηα φηη ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ είλαη γεληθφηεξν θαηλφκελν ζηνλ Διιεληθφ ρψξν

θαη φρη κφλν ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ.
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Γξάθεκα 4.2-2:

Δμέιημε απφιπηνπ κεγέζνπο πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο
αλά Τπνπεξηνρή

ΔΞΔΛΗΞΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ (1951-2001) ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΑΝΑ ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ
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Γξάθεκα 4.2-3:

Δμέιημε απφιπηνπ κεγέζνπο πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο
αλά Π.Δ.

ΔΞΔΛΗΞΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ (1951-2001) ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΑΝΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
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ηνλ Πίλαθα 4.2-6-φπνπ παξνπζηάδεηαη κηα ζπκπηπγκέλε θαη επεμεξγαζκέλε κνξθή ηνπ
Πίλαθα 4.2-5-κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξε κειέηε ηεο εμέιημεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνχ
ζε

επίπεδν

(ηκεκάησλ)

Γήκσλ,

Γ.Δ.

θαη

Γεκνηηθψλ-Σνπηθψλ

Κνηλνηήησλ.

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο Π.Δ. Γξάκαο φιεο νη
Γεκνηηθέο-Σνπηθέο Κνηλφηεηεο εκθαλίδνπλ κηα δηαρξνληθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο κε
εμαίξεζε απηήλ ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Βψιαθα ζην Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ, ε νπνία
παξνπζίαζε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 8,48%.
Έληνλεο δηαθνξέο παξαηεξνχληαη ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο. Πξάγκαηη, ζηνλ Πίλαθα
4.2-6 θαίλεηαη μεθάζαξα ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ Γήκσλ Μχθεο θαη ηνπ ηκήκαηνο ηνπ
Γήκνπ Ξάλζεο. Καηά ηελ πεξίνδν 1951-2001, ν πξψηνο (Γήκνο Μχθεο) εκθάληζε κηα
πξαθηηθά ακειεηέα δηαρξνληθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ, ηεο ηάμεο ηνπ 1,7%· ην ηκήκα
ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο αληίζεηα, παξνπζίαζε κηα πνιχ ζεκαληηθή κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ
64,9%. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί θαη ε κεγάιε αχμεζε ηνπ
πιεζπζκνχ (75,6%) ζηε Γ.Κ. Μχθεο.
Αλαθνξηθά κε ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε Γ.Δ. Ακαμάδσλ
είλαη απηή πνπ εκθαλίδεη (εληφο ηνπ ηκήκαηνο) ηε κεγαιχηεξε αχμεζε πιεζπζκνχ
(67,12%), κε ηε Γ.Δ. Αξξηαλψλ λα αθνινπζεί (16,91%). Αληίζεηα, ηκήκαηα Δλνηήησλ
φπσο απηά ηνπ ψζηνπ θαη ηεο Κνκνηελήο παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαρξνληθέο κεηψζεηο
(56,30% θαη 42,44 αληίζηνηρα). Σέινο, ε κνλαδηθή Γ.Κ. ηνπ ηκήκαηνο ηεο Π.Δ. Έβξνπ
(Μηθξνχ Γεξείνπ) εκθάληζε κηα δηαρξνληθή αχμεζε πιεζπζκνχ θαηά 106,78%.
Αλ εμεηάζνπκε ην κέζν εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ (βι. Πίλαθα 4.2-7 θαη
Γξάθεκα 4.2-4), ζα δηαπηζηψζνπκε πσο απηφο δελ δηαθέξεη ηδηαίηεξα απφ ηκήκα ζε
ηκήκα, κε εμαίξεζε ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο φπνπ ν ξπζκφο κεηαβνιήο ήηαλ ζαθψο
κηθξφηεξνο. ηηο δεθαεηίεο πνπ έπνληαη, επίζεο δελ παξαηεξείηαη θάπνηα αμηφινγε
δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπ κέζνπ εηήζηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηκήκα
ζε ηκήκα. Μάιηζηα, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 1991-2001, ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο
κεηαβνιήο ηείλεη λα ζηαζεξνπνηείηαη θαη είλαη ζρεδφλ ίδηνο γηα φια ηα ηκήκαηα ησλ Π.Δ.
πνπ εμεηάδνπκε.
Αλ εμεηάζνπκε ην κέζν εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο γηα ην ζχλνιν ηεο 50εηίαο 1951-2001,
ηφηε (φπσο θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην Γξάθεκα 4.2-5) πξνθχπηεη φηη θάζε έηνο απφ ην
1951 έσο θαη ην 2001 ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο είρε κηα κέζε εηήζηα «απψιεηα»
πεξίπνπ 12 θαηνίθσλ απφ θάζε ρηιηάδα ηνπ. Αληίζεηα, ζε θάζε ρηιηάδα ηνπ ηκήκαηνο ηεο
Π.Δ. Έβξνπ, δειαδή ζηε Γ.Κ. Μηθξνχ Γεξείνπ, πξνζηίζελην θαηά κέζν φξν άιια 15
άηνκα εηεζίσο. Μηθξφηεξεο απμνκεηψζεηο ρσξίο ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηαγξάθνληαη γηα ηα
ινηπά ηκήκαηα.
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Γξάθεκα 4.2-4:

Δμέιημε κέζνπ εηεζίνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο (r) πξαγκαηηθνχ
πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο αλά Π.Δ. (Γεθαεηίεο '50, '60,
'70, '80, '90)

ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΔΟΤ ΜΔΟΤ ΔΣΖΗΟΤ ΡΤΘΜΟΤ ΜΔΣΑΒΟΛΖ (r) ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ
ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΑΝΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ (ΓΔΚΑΔΣΗΔ '50, '60, '70, '80, '90)
100,00

80,00

Μέζνο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο (‰)

60,00

40,00

20,00

0,00

-20,00

-40,00

-60,00
1951 - 1961

1961 - 1971

1971 - 1981

1981 - 1991

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΡΑΜΑ (ΣΜ.)

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΒΡΟΤ (ΣΜ.)

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΞΑΝΘΖ (ΣΜ.)

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΡΟΓΟΠΖ (ΣΜ.)

1991 - 2001

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-7

Γξάθεκα 4.2-5:

Δμέιημε κέζνπ εηεζίνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο (r) πξαγκαηηθνχ
πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο αλά Π.Δ. (1951-2001)

ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ ΡΤΘΜΟΤ ΜΔΣΑΒΟΛΖ (r) ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΑΝΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΣΖΜΑ 1951-2001
20,00

Μέζνο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο (‰)

15,00

10,00

5,00

0,00

-5,00

-10,00

-15,00
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
ΓΡΑΜΑ (ΣΜ.)

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
ΔΒΡΟΤ (ΣΜ.)

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
ΞΑΝΘΖ (ΣΜ.)

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
ΡΟΓΟΠΖ (ΣΜ.)

ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΗΟΥΖ

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-7
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Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε αλάγλσζε ηνπ Πίλαθα 4.2-8, φπνπ θαηαηάζζνληαη νη
Γεκνηηθέο-Σνπηθέο Κνηλφηεηεο κε βάζε ην κέζν εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο (r) ηνπ
πιεζπζκνχ γηα ην δηάζηεκα 1951-2001. ηηο πξψηεο δέθα ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο κε ζεηηθφ
ξπζκφ κεηαβνιήο πεξηιακβάλνληαη νη: Γ.Κ. Μηθξνχ Γεξείνπ, Γ.Κ. Μχθεο, Σνπηθή
Κνηλφηεηα (Σ.Κ.) Ακαμάδσλ, Σ.Κ. Γξνζηάο, Σ.Κ. Αγηνρσξίνπ, Γ.Κ. Κνηχιεο, Γ.Κ. Ηάζκνπ,
Σ.Κ. Πιαγηάο, Σ.Κ. Νέδαο θαη Σ.Κ. Βψιαθνο.
ηνλ Πίλαθα 4.2-9 θαη ζηα Γξαθήκαηα 4.2-6-4.2-9 παξαηίζεηαη ε ζχγθξηζε ηεο εμέιημεο
ηνπ κέζνπ εηήζηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο (r) πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ
Π.Δ. ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ησλ Π.Δ. (πξψελ λνκψλ) ζην ζχλνιφ ηνπο. Απφ ηε
κειέηε ησλ αλσηέξσ πξνθχπηνπλ νξηζκέλα ελδηαθέξνληα επξήκαηα:
-

ια ηα ηκήκαηα ησλ Π.Δ. πνπ εμεηάδνληαη, παξνπζίαδαλ θαηά ηε δεθαεηία 1951-1961
κηα πεξηζζφηεξν ξαγδαία εηήζηα αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο ζπγθξηλφκελα κε απηά
ησλ πξψελ Ννκψλ φπνπ αλήθαλ.

-

Σε δεθαεηία 1961-1971, ν πιεζπζκφο ηνπ ηκήκαηνο ηεο Π.Δ. Γξάκαο κεηψλνληαλ
θαηά κέζν φξν εηήζηα κε πεξηζζφηεξν γνξγνχο ξπζκνχο ζε ζρέζε κε απηφ ηνπ
πξψελ Ννκνχ Γξάκαο. ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο, ν ξπζκφο κείσζεο ηνπ νξεηλνχ
ηκήκαηνο πνπ εμεηάδνπκε (αλ θαη κεγαιχηεξνο) δελ δηέθεξε ζεκαληηθά απφ απηφλ ηνπ
πξψελ Ννκνχ Ξάλζεο. Σέινο, νη κέζνη εηήζηνη ξπζκνί κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ ζηα
ηκήκαηα ησλ Π.Δ. Έβξνπ θαη Ρνδφπεο ήηαλ νξηαθά ζεηηθνί (ελψ νη αληίζηνηρνη κέζνη
εηήζηνη ξπζκνί κεηαβνιήο ησλ Ννκψλ Έβξνπ θαη Ρνδφπεο ήηαλ αξλεηηθνί).

-

Καηά ηε δεθαεηία 1971-1981, ηα δεδνκέλα αληηζηξέθνληαη θαη ν νξεηλφο ρψξνο ράλεη
ηελ παξαδνζηαθή πιεζπζκηαθή δπλακηθφηεηα πνπ είρε ζηνλ Διιεληθφ ρψξν. Έηζη,
θαη φπσο θαίλεηαη ζηα ζρεηηθά γξαθήκαηα, ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ
γίλεηαη ζεηηθφο γηα ην ζχλνιν ησλ Ννκψλ θαη γίλεηαη αξλεηηθφο γηα ηηο νξεηλέο
πεξηνρέο. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ν πιεζπζκφο ζηα ηκήκαηα ησλ Π.Δ. πνπ
εμεηάδνπκε κεηψλνληαλ κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ελψ ζην ζχλνιν ησλ Ννκψλ ν
πιεζπζκφο απμάλνληαλ, έζησ θαη νξηαθά.

-

Σέινο, θαηά ηηο δεθαεηίεο 1981-1991 θαη 1991-2001, ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ
πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ζηα ηκήκαηα ησλ Π.Δ. πνπ εμεηάδνπκε θαίλεηαη, ζε γεληθέο
γξακκέο, λα απμάλεηαη ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο.
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Γξάθεκα 4.2-6:

Δμέιημε κέζνπ εηεζίνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο (r) πξαγκαηηθνχ
πιεζπζκνχ κεηαμχ ηκήκαηνο Π.Δ. Γξάκαο θαη (πξψελ) Ννκνχ
Γξάκαο (Γεθαεηίεο '50, '60, '70, '80, '90)

ΤΓΚΡΗΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΔΟΤ ΜΔΟΤ ΔΣΖΗΟΤ ΡΤΘΜΟΤ ΜΔΣΑΒΟΛΖ (r) ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΜΔΣΑΞΤ
ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΡΑΜΑ ΚΑΗ Σ. ΝΟΜΟΤ ΓΡΑΜΑ (ΓΔΚΑΔΣΗΔ '50, '60, '70, '80, '90)
20,00

Μέζνο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο (‰)

10,00

0,00

-10,00

-20,00

-30,00

-40,00

-50,00
1951 - 1961

1971 - 1981

1981 - 1991

ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΡΑΜΑ

1961 - 1971

ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ

1991 - 2001

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-9

Γξάθεκα 4.2-7:

Δμέιημε κέζνπ εηεζίνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο (r) πξαγκαηηθνχ
πιεζπζκνχ κεηαμχ ηκήκαηνο Π.Δ. Έβξνπ θαη (πξψελ) Ννκνχ
Έβξνπ (Γεθαεηίεο '50, '60, '70, '80, '90)

ΤΓΚΡΗΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΔΟΤ ΜΔΟΤ ΔΣΖΗΟΤ ΡΤΘΜΟΤ ΜΔΣΑΒΟΛΖ (r) ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΜΔΣΑΞΤ
ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ Σ. ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (ΓΔΚΑΔΣΗΔ '50, '60, '70, '80, '90)
80,00

70,00

Μέζνο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο (‰)

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

-10,00

-20,00
1951 - 1961

1961 - 1971

1971 - 1981

ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΒΡΟΤ

1981 - 1991

1991 - 2001

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-9
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Γξάθεκα 4.2-8:

Δμέιημε κέζνπ εηεζίνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο (r) πξαγκαηηθνχ
πιεζπζκνχ κεηαμχ ηκήκαηνο Π.Δ. Ξάλζεο θαη (πξψελ) Ννκνχ
Ξάλζεο (Γεθαεηίεο '50, '60, '70, '80, '90)

ΤΓΚΡΗΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΔΟΤ ΜΔΟΤ ΔΣΖΗΟΤ ΡΤΘΜΟΤ ΜΔΣΑΒΟΛΖ (r) ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΜΔΣΑΞΤ
ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΞΑΝΘΖ ΚΑΗ Σ. ΝΟΜΟΤ ΞΑΝΘΖ (ΓΔΚΑΔΣΗΔ '50, '60, '70, '80, '90)
15,00

Μέζνο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο (‰)

10,00

5,00

0,00

-5,00

-10,00

-15,00
1951 - 1961

1961 - 1971

1971 - 1981

ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΞΑΝΘΖ

1981 - 1991

1991 - 2001

ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-9

Γξάθεκα 4.2-9-Δμέιημε κέζνπ εηεζίνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο (r) πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ
κεηαμχ ηκήκαηνο Π.Δ. Ρνδφπεο θαη (πξψελ) Ννκνχ Ρνδφπεο (Γεθαεηίεο '50, '60, '70, '80,
'90)

ΤΓΚΡΗΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΔΟΤ ΜΔΟΤ ΔΣΖΗΟΤ ΡΤΘΜΟΤ ΜΔΣΑΒΟΛΖ (r) ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΜΔΣΑΞΤ
ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΡΟΓΟΠΖ ΚΑΗ Σ. ΝΟΜΟΤ ΡΟΓΟΠΖ (ΓΔΚΑΔΣΗΔ '50, '60, '70, '80, '90)
15,00

Μέζνο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο (‰)

10,00

5,00

0,00

-5,00

-10,00

-15,00

-20,00
1951 - 1961

1961 - 1971

1971 - 1981

ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΡΟΓΟΠΖ

1981 - 1991

1991 - 2001

ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-9
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Σα παξαπάλσ επξήκαηα -θαη ειιείςεη ζηνηρείσλ θίλεζεο πιεζπζκνχ ζε επίπεδν
κηθξφηεξν ηνπ Ννκνχ- επηβεβαηψλνπλ ελ κέξεη ην γλσζηφ κνηίβν ησλ «εμφδσλ» απφ ηηο
αγξνηηθέο πεξηνρέο. Καηά ηε δεθαεηία 1961-1971 ην πξψην κεγάιν κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα
πξνο ην εμσηεξηθφ επεξέαζε ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο· ην δεχηεξν (1971-1981) ζπλδέεηαη
πξνθαλψο κε ηελ αζηπθηιία, δειαδή νδήγεζε ζε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αζηηθψλ
θέληξσλ εηο βάξνο ησλ αγξνηηθψλ (θαη ηδηαίηεξα ησλ νξεηλψλ) πεξηνρψλ.
Γομικοί δείκηερ πληθςζμού-ηλικιακέρ πςπαμίδερ
Υξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο ελφο ρψξνπ κπνξνχλ λα
είλαη νη δνκηθνί δείθηεο ηνπ πιεζπζκνχ, αθνχ ε «ππνθίλεζε» ηεο αλάπηπμεο είλαη
ππφζεζε (ή ηνπιάρηζηνλ ζεσξνχκε πσο ζα πξέπεη λα είλαη) ηνπ ηνπηθνχ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ (ελδνγελήο αλάπηπμε). Οη δείθηεο νλνκάδνληαη «δνκηθνί» αθξηβψο επεηδή
εμεηάδνπλ ηε δνκή ηνπ πιεζπζκνχ, θαη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ πξνο ηελ εμαγσγή
ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε «δπλακηθφηεηά» ηνπ, θπξίσο απφ νηθνλνκηθή άπνςε.
ην παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ρξεζηκνπνηήζακε ηνπο πιένλ δηαδεδνκέλνπο δνκηθνχο
δείθηεο, δειαδή, ζχκθσλα ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (2011), ηνπο θάησζη:
1. Γείθηεο αλαινγίαο θχισλ
P h

j

P f

j

×100, φπνπ P(h/f) ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο αλδξψλ / γπλαηθψλ ζηελ αξρή ή ηε κέζε

ηνπ έηνπο αληίζηνηρα θαη j αλαθέξεηαη ζην αληίζηνηρν ρσξηθφ επίπεδν (Υψξα, Πεξηθέξεηα,
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, Γήκνο, Γεκνηηθή-Σνπηθή Κνηλφηεηα). ην παξφλ ζρέδην
ππνινγίζακε ην δείθηε ζπκκεηνρήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 0-14 ζην ζχλνιν ηνπ
πιεζπζκνχ έηζη ψζηε λα έρνπκε κηα εηθφλα ηνπ πνζνζηνχ ησλ λέσλ ζηελ πεξηνρή
παξέκβαζεο.
2. Γείθηεο ζπκκεηνρήο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ κεγάισλ ειηθηαθψλ νκάδσλ
Pij
Pj

×100, φπνπ (φπσο θαη γηα φινπο ηνπο δείθηεο) ην P αλαθέξεηαη ζην ζπλνιηθφ

πιεζπζκφ, ην i αλαθέξεηαη ζηνλ πιεζπζκφ ησλ αληίζηνηρσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ (0-14,
15-64, ≥65 εηψλ) θαη ην j αλαθέξεηαη ζην αληίζηνηρν ρσξηθφ επίπεδν.
3. Γείθηεο εμάξηεζεο
(P(0-14),j + P(≥65),j)
P(15-64),j

×100, φπνπ P(0-14, 15-64, ≥65) ν πιεζπζκφο ησλ αληίζηνηρσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ

θαη j ην αληίζηνηρν ρσξηθφ επίπεδν. Με απηφλ ην δείθηε κεηξάηαη ε εμάξηεζε ησλ κε
παξαγσγηθψλ ειηθηαθψλ νκάδσλ P(0-14, ≥65) απφ ηηο παξαγσγηθέο P(15-64).
4. Γείθηεο γήξαλζεο
P(≥65),j
P(0-14),j

×100, φπνπ P(0-14,

≥65)

ν πιεζπζκφο ησλ αληίζηνηρσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ θαη j ην

αληίζηνηρν ρσξηθφ επίπεδν. θνπφο ηνπ δείθηε απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαινγίαο
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«γέξνη» πξνο «λένη», δειαδή πφζα άηνκα ειηθίαο 65 θαη άλσ αληηζηνηρνχλ ζε άηνκα
ειηθίαο 0-14 εηψλ. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο ηφζν πην «γεξαζκέλνο» είλαη ν
πιεζπζκφο.
5. Γείθηεο αληηθαηάζηαζεο (Α)
P(10-14),j
P(60-64),j

×100, φπνπ P(10-14, 60-64) ν πιεζπζκφο ησλ αληίζηνηρσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ θαη j ην

αληίζηνηρν ρσξηθφ επίπεδν. Δθθξάδεη ηελ ελαιιαγή κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ εηνηκάδνληαη
λα εηζέιζνπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία P(10-14) θαη απηψλ πνπ εηνηκάδνληαη λα
εμέιζνπλ P(60-64).
6. Γείθηεο αληηθαηάζηαζεο (Β)
P(15-19),j
P(65-69),j

×100, φπνπ P(15-19, 65-69) ν πιεζπζκφο ησλ αληίζηνηρσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ θαη j ην

αληίζηνηρν ρσξηθφ επίπεδν. Δθθξάδεη ηελ ελαιιαγή κεηαμχ ησλ λενεηζειζέλησλ ζηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία P(10-14) θαη απηψλ πνπ έρνπλ εμέιζεη P(65-69).
7. Γείθηεο εμάξηεζεο ειηθησκέλσλ
P(≥65),j
P(15-64),j

×100, φπνπ P(≥65,

15-64)

ν πιεζπζκφο ησλ αληίζηνηρσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ θαη j ην

αληίζηνηρν ρσξηθφ επίπεδν. Δθθξάδεη ηελ αλαινγία ζπληαμηνχρσλ πξνο εξγαδφκελνπο.
ινη νη αλσηέξσ δείθηεο ππνινγίζηεθαλ ζε επίπεδν Γεκνηηθήο-Σνπηθήο Κνηλφηεηαο γηα
ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο γηα ην έηνο 2001 θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.2-10.
Δληνχηνηο, ε αλάιπζε επηθεληξψζεθε ζηνπο ηέζζεξεηο βαζηθνχο δνκηθνχο δείθηεο δειαδή
ζηνπο δείθηεο γήξαλζεο, αληηθαηάζηαζεο (Α), αληηθαηάζηαζεο (Β) θαη εμάξηεζεο
ειηθησκέλσλ. Γηα ηνπο δε δείθηεο γήξαλζεο θαη εμάξηεζεο ειηθησκέλσλ -θαη φπνπ ήηαλ
δπλαηφλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζηνηρείσλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο- έγηλε θαη ελδεηθηηθή
ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπο θαηά ηα έηε 1991 θαη 2001.
Μηα πξψηε αλάγλσζε ησλ δεηθηψλ γήξαλζεο, αληηθαηάζηαζεο (Α), αληηθαηάζηαζεο (Β)
θαη εμάξηεζεο ειηθησκέλσλ, ζε επίπεδν Γήκνπ ή ηκήκαηνο Γήκνπ αλέδεημε ηηο κεγάιεο
δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνπλ απηνί/απηά κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, φπσο ραξαθηεξηζηηθά
θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 4.2-10, πςεινχο δείθηεο γήξαλζεο παξνπζίαδαλ ην 2001 φινη νη
Γήκνη ή ηκήκαηα απηψλ ζηελ Π.Δ. Γξάκαο θαζψο θαη ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο
(δειαδή ε Γ.Δ. ηαπξνχπνιεο).
Δπηζεκαίλεηαη βέβαηα φηη φιεο νη Γεκνηηθέο-Σνπηθέο Κνηλφηεηεο βξίζθνληαλ ζε δηαδηθαζία
«γήξαλζεο», φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 4.2-10· έλα ζηνηρείν πνπ ηηο δηαθνξνπνηεί
φκσο είλαη ν ξπζκφο ηεο γήξαλζεο. Πξάγκαηη, θαη φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.2-11 πνπ
ζπγθξίλεη -κεηαμχ άιισλ- ηελ ηηκή ηνπ δείθηε γήξαλζεο γηα ηα έηε 1991 θαη 2001, ν
ξπζκφο γήξαλζεο ζε Γεκνηηθέο-Σνπηθέο Κνηλφηεηεο φπσο απηέο ηνπ ηκήκαηνο Γήκνπ
Γξάκαο θαη ζε θάπνηεο ηνπ Γήκνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ είλαη πςειφηαηνο. Υαξαθηεξηζηηθά:
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ζηελ Σ.Κ. Ληβαδεξνχ ν δείθηεο γήξαλζεο απμήζεθε απφ 58,33 ην 1991 ζε 400 ην 2001·
ζηελ Σ.Κ. ηδεξνλέξνπ απφ 81,25 ην 1991 ζε 283,33 ην 2001· ζηελ Σ.Κ. Καηάθπηνπ απφ
59,52 ην 1991 ζε 423,08 ην 2001. Αληίζεηα, ζε άιιεο πεξηνρέο, ν δείθηεο γήξαλζεο λαη
κελ θηλήζεθε αλνδηθά αιιά φρη ηφζν έληνλα. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Γ.Κ. Μηθξνχ Γεξείνπ
απμήζεθε απφ 34 ην 1991 ζε 59,38 ην 2001 θαη ζηε Γ.Κ. Μχθεο απφ 20,30 ην 1991 ζε
31,86 ην 2001. Γεληθά, πξψην ζην κέγεζνο ηεο κεηαβνιήο (δειαδή αχμεζεο) ηνπ δείθηε
γήξαλζεο θαηαηάζζεηαη ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο (κε αχμεζε θαηά 88,82 κνλάδεο),
δεχηεξν ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Έβξνπ (δειαδή ε Γ.Κ. Μηθξνχ Γεξείνπ) (κε αχμεζε θαηά
25,37 κνλάδεο) θαη ηξίην ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο (κε αχμεζε θαηά 23,69 κνλάδεο)5.
Αμίδεη βέβαηα λα ζεκεησζεί πσο εληφο ηεο Π.Δ. Ξάλζεο, ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο
κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ Γήκσλ ή ηκεκάησλ ηνπο. Πξάγκαηη, φπσο θαίλεηαη ζηνλ
Πίλαθα 4.2-11 ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε γήξαλζεο ήηαλ ζαθψο θαηψηεξε ζην Γήκν
Μχθεο (18,03) ζε ζρέζε κε απηήλ ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο (96,69).
Αλαθνξηθά κε ηνπο δείθηεο αληηθαηάζηαζεο, θαη φπσο θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 4.2-10,
απηνί εκθαλίδνληαλ ην 2001 ζρεηηθά απμεκέλνη ζην Γήκν Μχθεο, ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ
νπθιίνπ (δειαδή ζηε Γ.Κ. Μηθξνχ Γεξείνπ), θαη ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Αξξηαλψλ. Απηφ
πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη, πάληνηε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πεξηνρέο ζηηο ρσξηθέο απηέο
ελφηεηεο, έλαο κεγαιχηεξνο αξηζκφο λέσλ εηζεξρφηαλ ή είρε ήδε εηζέιζεη ζηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ απνζχξνληαλ ή είραλ ήδε απνζπξζεί
απφ απηήλ.
Ο δείθηεο εμάξηεζεο ειηθησκέλσλ ήηαλ ζε θάζε πεξηνρή ζεηηθφο ην 2001, γεγνλφο ην
νπνίν ζεκαίλεη φηη ππήξραλ πεξηζζφηεξνη ζπληαμηνχρνη απφ φηη εξγαδφκελνη6.
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πάλησο φηη ν δείθηεο εμάξηεζεο ειηθησκέλσλ δελ εκθάληδε ην 2001
κεγάιεο δηαθπκάλζεηο απφ Γήκν ή ηκήκα Γήκνπ ζε άιιν. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη
ζε φιεο ηηο πεξηνρέο νη ζπληαμηνχρνη ήηαλ εμίζνπ «εμαξηεκέλνη» απφ ηηο παξαγσγηθέο
ειηθίεο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, φπσο π.ρ. ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο, απιά δελ
ππήξραλ αξθεηά άηνκα κεηαμχ 15-64 εηψλ. Έηζη, πξνθχπηεη πσο ζα πξέπεη λα
εμεηάδνπκε απηφλ ην δείθηε πάληνηε ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηνπο δείθηεο αληηθαηάζηαζεο.
Ζ δηαρξνληθή εμέηαζε ηνπ δείθηε εμάξηεζεο ειηθησκέλσλ ππέδεημε έλα ζρέδην φκνην κε
απηφ ηεο εμέιημεο ηνπ δείθηε γήξαλζεο (βι. παξαπάλσ). Πξάγκαηη, θαη φπσο θαίλεηαη
ζηνλ Πίλαθα 4.2-11, ε κεηαβνιή ηνπ δείθηε εμάξηεζεο ειηθησκέλσλ ζε Γεκνηηθέο-Σνπηθέο

5

Γηα ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν δείθηεο γήξαλζεο γηα ην έηνο 1991 ιφγσ

ηεο έιιεηςεο ζηνηρείσλ ζε επίπεδν Γεκνηηθήο-Σνπηθήο Κνηλφηεηαο γηα ην ελ ιφγσ έηνο (βι.
ππνζεκεηψζεηο Πίλαθα 1.11).
6

Απηφο ν δείθηεο άιισζηε ζπλδέεηαη άκεζα κε ην δείθηε γήξαλζεο, ν νπνίνο ήηαλ θαη απηφο ζεηηθφο ζε

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο.
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Κνηλφηεηεο φπσο απηέο ηνπ ηκήκαηνο Γήκνπ Γξάκαο θαη ζε θάπνηεο ηνπ Γήκνπ Κάησ
Νεπξνθνπίνπ ήηαλ πςειφηαηνο. Υαξαθηεξηζηηθά: ζηελ Σ.Κ. Ληβαδεξνχ ν δείθηεο
απμήζεθε απφ 14,48 ην 1991 ζε 41,67 ην 2001· ζηελ Σ.Κ. ηδεξνλέξνπ απφ 19,48 ην
1991 ζε 49,04 ην 2001· ζηελ Σ.Κ. Καηάθπηνπ απφ 16,56 ην 1991 ζε 56,70 ην 2001.
Αληίζεηα, ζε άιιεο πεξηνρέο, ν δείθηεο λαη κελ θηλήζεθε αλνδηθά αιιά φρη ηφζν έληνλα.
Γηα παξάδεηγκα, ζηε Γ.Κ. Μηθξνχ Γεξείνπ απμήζεθε απφ 12,32 ην 1991 ζε 19,15 ην
2001, ελψ ζηε Γ.Κ. Μχθεο απφ 13,37 ην 1991 ζε 17,26 ην 2001. Γεληθά, πξψην ζην
κέγεζνο ηεο κεηαβνιήο (δειαδή αχμεζεο) ηνπ δείθηε γήξαλζεο θαηαηάζζεηαη ην ηκήκα
ηεο Π.Δ. Γξάκαο (κε αχμεζε θαηά 18,21 κνλάδεο), δεχηεξν ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Έβξνπ
(δειαδή ε Γ.Κ. Μηθξνχ Γεξείνπ) (κε αχμεζε θαηά 6,83 κνλάδεο) θαη ηξίην ην ηκήκα ηεο
Π.Δ. Ξάλζεο (κε αχμεζε θαηά 5,40 κνλάδεο)7. Αμίδεη βέβαηα λα ζεκεησζεί πσο εληφο ηεο
Π.Δ. Ξάλζεο, ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ Γήκσλ.
Πξάγκαηη, θαη φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.2-11 ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε
εμάξηεζεο ειηθησκέλσλ ήηαλ ζαθψο θαηψηεξε ζην Γήκν Μχθεο (4,09) ζε ζρέζε κε
απηήλ ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο (14,64).
πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη δεκνγξαθηθά δπλακηθέο πεξηνρέο είλαη απηέο
πνπ εκθαλίδνπλ ρακειφ (ζρεηηθά) δείθηε γήξαλζεο θαη ρακειφ (ζρεηηθά) δείθηε
εμάξηεζεο ειηθησκέλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε πςεινχο (ζρεηηθά) δείθηεο αληηθαηάζηαζεο. Ζ
πξνζεθηηθή κειέηε ηνπ Πίλαθα 4.2-10 θαη ε παξαηήξεζε ηνπ Γξαθήκαηνο 1.10 δείρλεη φηη
πεξηνρέο ηέηνηνπ είδνπο ην 2001 ήηαλ ν Γήκνο Μχθεο, ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ
(δειαδή ε Γ.Κ. Μηθξνχ Γεξείνπ) θαη ν Γήκνο Αξξηαλψλ. Αληίζεηα, πεξηνρέο φπσο ν
Γήκνο Κάησ Νεπξνθνπίνπ, ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ, ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ
Ξάλζεο θαη ηδηαίηεξα ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο βξίζθνληαλ ην ίδην έηνο ζε κηα
θαηάζηαζε δεκνγξαθηθνχ καξαζκνχ.

7

Γηα ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν δείθηεο εμάξηεζεο ειηθησκέλσλ γηα ην

έηνο 1991 ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζηνηρείσλ ζε επίπεδν Γεκνηηθήο-Σνπηθήο Κνηλφηεηαο γηα ην ελ ιφγσ έηνο
(βι. ππνζεκεηψζεηο Πίλαθα 1.11).
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Γξάθεκα 4.2-10:

Γξαθηθή απεηθφληζε δνκηθψλ δεηθηψλ πιεζπζκνχ αλά Γήκν / ηκήκα
Γήκνπ
ΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΓΟΜΗΚΧΝ ΓΔΗΚΣΧΝ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΑΝΑ ΓΖΜΟ ΣΟ 2001
ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ (ΣΜ.)
400,0

ΓΖΜΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (ΣΜ.)

ΓΖΜΟ Κ. ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
300,0

200,0

100,0

ΓΖΜΟ ΗΑΜΟΤ (ΣΜ.)

ΓΖΜΟ ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ (ΣΜ.)

0,0

ΓΖΜΟ ΑΡΡΗΑΝΧΝ (ΣΜ.)

ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ (ΣΜ.)

ΓΖΜΟ ΞΑΝΘΖ (ΣΜ.)

ΓΖΜΟ ΜΤΚΖ

Γείθηεο γήξαλζεο: P(65+) / P(0-14) × 100

Γείθηεο αληηθαηάζηαζεο (Α): P(10-14) / P(60-64) × 100

Γείθηεο αληηθαηάζηαζεο (Β): P(15-19) / P(65-69) × 100

Γείθηεο εμάξηεζεο ειηθησκέλσλ: P(65+) / P(15-64) × 100

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-10

Σέινο, ε κειέηε ηεο θαηάηαμεο ησλ Γεκνηηθψλ-Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ κε βάζε ηνπο δείθηεο
γήξαλζεο, αληηθαηάζηαζεο (Α), αληηθαηάζηαζεο (Β) θαη εμάξηεζεο ειηθησκέλσλ κπνξεί
επίζεο λα βνεζήζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε
δνκή ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ, κηθξφηεξσλ πεξηνρψλ. Απηή
ε κειέηε είλαη δπλαηή κέζσ ηνπ Πίλαθα 4.2-12 θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ Γξαθεκάησλ 4.211-4.2-14. Δηδηθά σο πξνο ηα γξαθήκαηα, ε ινγηθή αλάγλσζεο ηνπο είλαη φηη φζν
κεηαθηλνχκαζηε πξνο ηα δεμηά ηφζν επλντθφηεξα δεκνγξαθηθά δνκηθά δεδνκέλα έρνπκε
δειαδή ρακειφηεξν δείθηε γήξαλζεο, πςειφηεξνπο δείθηεο αληηθαηάζηαζεο θαη
ρακειφηεξν δείθηε εμάξηεζεο.
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Σ.Κ. Κεξαζέαο
Σ.Κ. θαισηήο
Σ.Κ. Ληβαδεξνχ
Σ.Κ. Καηαθχηνπ
Σ.Κ. Γαζσηνχ
Σ.Κ. Υξπζνθεθάινπ
Σ.Κ. Μαθξππιαγίνπ
Σ.Κ. Κνκλελψλ
Σ.Κ. Παλδξφζνπ
Σ.Κ. Μηθξνθιεηζνχξαο
Σ.Κ. Θφινπ
Σ.Κ. Άλσ Γξνζηλήο
Σ.Κ. Γέξαθα
Σ.Κ. Ορπξνχ
Σ.Κ. Γξαλίηνπ
Σ.Κ. Πνηακψλ
Σ.Κ. Γαθλψλνο
Σ.Κ. ηδεξνλέξνπ
Σ.Κ. ηαπξνππφιεσο
Σ.Κ. Νενρσξίνπ
Σ.Κ. ίιεο
Σ.Κ. Πνιπάλζνπ
Σ.Κ. Βαζπηφπνπ
Σ.Κ. Παζραιηάο
Σ.Κ. Γξχκεο
Σ.Κ. Μηθξνκειέαο
Σ.Κ. Πιαγηάο
Σ.Κ. Κάησ Βξνληνχο
Σ.Κ. Παξαλεζηίνπ
Σ.Κ. Ραγάδαο
Σ.Κ. Κάησ Γξνζηλήο
Σ.Κ. Χξαίνπ
Σ.Κ. Αγηνρσξίνπ
Σ.Κ. Καξπνθχηνπ
Σ.Κ. ηξνθήο
Γ.Κ. Ηάζκνπ
Σ.Κ. Λεπθνγείσλ
Σ.Κ. Παγνλεξίνπ
Σ.Κ. αηξψλ
Σ.Κ. θηάδαο
Σ.Κ. Κάιραληνο
Γ.Κ. Κ. Νεπξνθνπίνπ
Σ.Κ. Πεξηζσξίνπ
Σ.Κ. Θεξκψλ
Σ.Κ. Δμνρήο
Σ.Κ. Ακαμάδσλ
Γ.Κ. Δρίλνπ
Σ.Κ. Κέρξνπ
Σ.Κ. Νέδαο
Σ.Κ. Βψιαθνο
Γ.Κ. Κνηχιεο
Σ.Κ. Αριαδέαο
Γ.Κ. Μηθξνχ Γεξείνπ
Γ.Κ. Οξγάλεο
Γ.Κ. Μχθεο
Σ.Κ. Γξνζηάο

Γείθηεο αληηθαηάζηαζεο (Α)

Σ.Κ. Μαθξππιαγίνπ
Σ.Κ. Γαζσηνχ
Σ.Κ. Καηαθχηνπ
Σ.Κ. Ληβαδεξνχ
Σ.Κ. Δμνρήο
Σ.Κ. Κεξαζέαο
Σ.Κ. Πνηακψλ
Σ.Κ. Υξπζνθεθάινπ
Σ.Κ. Παγνλεξίνπ
Σ.Κ. ηδεξνλέξνπ
Σ.Κ. Γαθλψλνο
Σ.Κ. Θφινπ
Σ.Κ. Παζραιηάο
Σ.Κ. Ορπξνχ
Σ.Κ. Πνιπάλζνπ
Σ.Κ. Γέξαθα
Σ.Κ. Βαζπηφπνπ
Σ.Κ. ηαπξνππφιεσο
Σ.Κ. Καξπνθχηνπ
Σ.Κ. Κνκλελψλ
Σ.Κ. Νενρσξίνπ
Σ.Κ. Παλδξφζνπ
Σ.Κ. Γξαλίηνπ
Σ.Κ. Πεξηζσξίνπ
Σ.Κ. ίιεο
Σ.Κ. Παξαλεζηίνπ
Σ.Κ. Κάησ Βξνληνχο
Σ.Κ. Μηθξνθιεηζνχξαο
Σ.Κ. Άλσ Γξνζηλήο
Σ.Κ. Λεπθνγείσλ
Σ.Κ. Μηθξνκειέαο
Σ.Κ. Πιαγηάο
Σ.Κ. Χξαίνπ
Γ.Κ. Κ. Νεπξνθνπίνπ
Σ.Κ. θαισηήο
Γ.Κ. Ηάζκνπ
Σ.Κ. Νέδαο
Σ.Κ. ηξνθήο
Σ.Κ. Κάιραληνο
Σ.Κ. Αγηνρσξίνπ
Σ.Κ. Γξχκεο
Σ.Κ. Θεξκψλ
Σ.Κ. Βψιαθνο
Σ.Κ. Ραγάδαο
Σ.Κ. Ακαμάδσλ
Γ.Κ. Δρίλνπ
Σ.Κ. Κέρξνπ
Σ.Κ. αηξψλ
Γ.Κ. Μηθξνχ Γεξείνπ
Σ.Κ. Αριαδέαο
Σ.Κ. Κάησ Γξνζηλήο
Γ.Κ. Οξγάλεο
Σ.Κ. Γξνζηάο
Γ.Κ. Κνηχιεο
Σ.Κ. θηάδαο
Γ.Κ. Μχθεο

Γείθηεο γήξαλζεο
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Γξάθεκα 4.2-11:

Γξάθεκα 4.2-12:

Καηάηαμε Γεκνηηθψλ-Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ κε βάζε ην δείθηε

γήξαλζεο

550,0

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ - ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΓΔΗΚΣΖ ΓΖΡΑΝΖ ΣΟ 2001

500,0

450,0

400,0

350,0

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-12

Καηάηαμε Γεκνηηθψλ-Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ κε βάζε ην δείθηε

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ - ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΓΔΗΚΣΖ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ (Α) ΣΟ 2001

αληηθαηάζηαζεο (Α)

225,0

200,0

175,0

150,0

125,0

100,0

75,0

50,0

25,0

0,0

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-12
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Σ.Κ. Μαθξππιαγίνπ
Σ.Κ. Γαζσηνχ
Σ.Κ. Ορπξνχ
Σ.Κ. Παζραιηάο
Σ.Κ. Δμνρήο
Σ.Κ. Καηαθχηνπ
Σ.Κ. Γαθλψλνο
Σ.Κ. Παγνλεξίνπ
Σ.Κ. Νενρσξίνπ
Σ.Κ. Βαζπηφπνπ
Σ.Κ. Υξπζνθεθάινπ
Σ.Κ. Πνηακψλ
Σ.Κ. ηδεξνλέξνπ
Σ.Κ. Γξαλίηνπ
Σ.Κ. Λεπθνγείσλ
Σ.Κ. Πεξηζσξίνπ
Σ.Κ. Θφινπ
Σ.Κ. Μηθξνθιεηζνχξαο
Σ.Κ. Ληβαδεξνχ
Σ.Κ. Πνιπάλζνπ
Σ.Κ. Καξπνθχηνπ
Σ.Κ. Κνκλελψλ
Σ.Κ. Κάησ Βξνληνχο
Σ.Κ. Γέξαθα
Σ.Κ. Παξαλεζηίνπ
Σ.Κ. ίιεο
Σ.Κ. Παλδξφζνπ
Σ.Κ. Μηθξνκειέαο
Σ.Κ. Χξαίνπ
Σ.Κ. Αριαδέαο
Γ.Κ. Ηάζκνπ
Γ.Κ. Κ. Νεπξνθνπίνπ
Σ.Κ. ηαπξνππφιεσο
Σ.Κ. Θεξκψλ
Σ.Κ. Νέδαο
Σ.Κ. Άλσ Γξνζηλήο
Σ.Κ. Κεξαζέαο
Σ.Κ. Γξχκεο
Γ.Κ. Δρίλνπ
Σ.Κ. Βψιαθνο
Σ.Κ. αηξψλ
Σ.Κ. Αγηνρσξίνπ
Σ.Κ. Ακαμάδσλ
Σ.Κ. Πιαγηάο
Γ.Κ. Μηθξνχ Γεξείνπ
Σ.Κ. ηξνθήο
Σ.Κ. Κέρξνπ
Σ.Κ. Κάιραληνο
Σ.Κ. Ραγάδαο
Σ.Κ. θαισηήο
Σ.Κ. Γξνζηάο
Γ.Κ. Οξγάλεο
Γ.Κ. Κνηχιεο
Γ.Κ. Μχθεο
Σ.Κ. Κάησ Γξνζηλήο

Γείθηεο εμάξηεζεο ειηθησκέλσλ

Σ.Κ. Κεξαζέαο
Σ.Κ. Μαθξππιαγίνπ
Σ.Κ. Παζραιηάο
Σ.Κ. Γξαλίηνπ
Σ.Κ. Ληβαδεξνχ
Σ.Κ. Ορπξνχ
Σ.Κ. Μηθξνθιεηζνχξαο
Σ.Κ. Γαθλψλνο
Σ.Κ. Δμνρήο
Σ.Κ. Νενρσξίνπ
Σ.Κ. Γαζσηνχ
Σ.Κ. Πνηακψλ
Σ.Κ. ηδεξνλέξνπ
Σ.Κ. Καηαθχηνπ
Σ.Κ. Θφινπ
Σ.Κ. Βαζπηφπνπ
Σ.Κ. Αριαδέαο
Σ.Κ. Μηθξνκειέαο
Σ.Κ. θαισηήο
Σ.Κ. Πνιπάλζνπ
Σ.Κ. Γέξαθα
Σ.Κ. Λεπθνγείσλ
Σ.Κ. Πεξηζσξίνπ
Σ.Κ. Υξπζνθεθάινπ
Σ.Κ. Κνκλελψλ
Σ.Κ. Κάησ Βξνληνχο
Σ.Κ. Παλδξφζνπ
Σ.Κ. Παγνλεξίνπ
Σ.Κ. ίιεο
Γ.Κ. Ηάζκνπ
Σ.Κ. Παξαλεζηίνπ
Σ.Κ. Γξχκεο
Σ.Κ. Καξπνθχηνπ
Σ.Κ. Χξαίνπ
Γ.Κ. Κ. Νεπξνθνπίνπ
Σ.Κ. Αγηνρσξίνπ
Σ.Κ. Θεξκψλ
Σ.Κ. ηξνθήο
Σ.Κ. Ακαμάδσλ
Γ.Κ. Δρίλνπ
Σ.Κ. Νέδαο
Σ.Κ. ηαπξνππφιεσο
Σ.Κ. Άλσ Γξνζηλήο
Σ.Κ. Ραγάδαο
Σ.Κ. αηξψλ
Σ.Κ. Κάιραληνο
Σ.Κ. Πιαγηάο
Σ.Κ. Βψιαθνο
Σ.Κ. Γξνζηάο
Σ.Κ. Κέρξνπ
Γ.Κ. Μηθξνχ Γεξείνπ
Γ.Κ. Κνηχιεο
Γ.Κ. Μχθεο
Σ.Κ. Κάησ Γξνζηλήο
Γ.Κ. Οξγάλεο
Σ.Κ. θηάδαο

Γείθηεο αληηθαηάζηαζεο (Β)

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΡΑΜΑ | ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ | ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΡΟΓΟΠΖ

Γξάθεκα 4.2-13:

Γξάθεκα 4.2-14:

Καηάηαμε Γεκνηηθψλ-Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ κε βάζε ην δείθηε

αληηθαηάζηαζεο (Β)

275,0

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ - ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΓΔΗΚΣΖ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ (Β) ΣΟ 2001

250,0

225,0

200,0

175,0

150,0

125,0

100,0

75,0

50,0

25,0

0,0

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-12

Καηάηαμε Γεκνηηθψλ-Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ κε βάζε ην δείθηε

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ - ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΓΔΗΚΣΖ ΔΞΑΡΣΖΖ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ ΣΟ 2001

εμάξηεζεο ειηθησκέλσλ

140,0

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-12
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Υξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ εμέηαζε ηεο δνκήο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη θαη νη ειηθηαθέο
ππξακίδεο, νη νπνίεο ζηε δηθή καο πεξίπησζε θαηαζθεπάζηεθαλ ζε επίπεδν Γήκσλ ή
ηκεκάησλ Γήκσλ κε βάζε ηηο «κηθξέο» ειηθηαθέο νκάδεο (δειαδή κηθξφηεξνπ εχξνπο), ζε
αληίζεζε κε ηνπο δνκηθνχο δείθηεο πνπ ζπλήζσο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο «κεγάιεο»
ειηθηαθέο νκάδεο (δειαδή κεγαιχηεξνπ εχξνπο). Ζ επηθάλεηα ηεο ππξακίδαο ππνδεηθλχεη
ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ, ε «κνξθή» ηεο (ην πξνθίι ηεο) καο πιεξνθνξεί ζρεηηθά κε ηε
δνκή ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ειηθία, γεγνλφο πνπ παξαπέκπεη ζηηο ζπλζήθεο γνληκφηεηαο
θαη ζλεζηκφηεηαο (θαη ζηε πεξίπησζε πνπ ν πιεζπζκφο καο δελ είλαη θιεηζηφο, θαη ζηηο
κεηαλαζηεχζεηο8). Ζ ππξακίδα έρεη κηα βάζε ηφζν πην επξεία, φζν ε γνληκφηεηα είλαη
έληνλε, θαη κηα θνξπθή ηφζν πην επηκήθε, φζν ε ζλεζηκφηεηα είλαη ρακειή. Οη εζνρέο θαη
εμνρέο ηεο ππξακίδαο κεηαθξάδνπλ ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο γνληκφηεηαο θαη ηεο
ζλεζηκφηεηαο. Ο πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ησλ Γήκσλ ή ησλ ηκεκάησλ Γήκσλ ηεο
πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά «κηθξή» ειηθηαθή νκάδα γηα ην έηνο 2001
παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.2-13 ελψ νη ζρεηηθέο ειηθηαθέο ππξακίδεο ζε επίπεδν
Γήκνπ ή ηκήκαηνο Γήκνπ ζηα Γξαθήκαηα 4.2-15 έσο 4.2-24.

Γξάθεκα 4.2-15:

Ζιηθηαθή ππξακίδα ηνπ ηκήκαηνο Γήκνπ Γξάκαο ην έηνο 2001
ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ ΣΟ 2001
(ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ)

85+

80-84
75-79
70-74

65-69
60-64

ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΟΜΑΓΑ

55-59

50-54
45-49
Θήιεηο

40-44

Άξξελεο

35-39
30-34
25-29

20-24
15-19
10-14

5-9
0-4
15%

10%

5%

0%

5%

10%

15%

ΠΟΟΣΟ ΔΠΗ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΖΛΗΚΗΑΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-13

8

ην παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην δελ ζηάζεθε δπλαηφλ λα εξεπλεζεί ην δήηεκα ησλ κεηαλαζηεχζεσλ

(θίλεζε πιεζπζκνχ) θαζψο ηα ζηνηρεία απηά δελ είλαη δηαζέζηκα ζε επίπεδν ρακειφηεξν ηεο Π.Δ.
(πξψελ Ννκνχ).
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Γξάθεκα 4.2-16:

Ζιηθηαθή ππξακίδα ηνπ Γήκνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ ην έηνο 2001

ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΣΧ ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ (ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Α') ΣΟ 2001
(ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-13

Γξάθεκα 4.2-17:

Ζιηθηαθή ππξακίδα ηνπ ηκήκαηνο Γήκνπ Παξαλεζηίνπ ην έηνο 2001

ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ (ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Α') ΣΟ 2001
(ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ)
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60-64

ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΟΜΑΓΑ

55-59

50-54
45-49
Θήιεηο

40-44

Άξξελεο

35-39
30-34
25-29

20-24
15-19
10-14

5-9
0-4
15%

10%

5%

0%

5%

10%

15%

ΠΟΟΣΟ ΔΠΗ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΖΛΗΚΗΑΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-13
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Γξάθεκα 4.2-18:

Ζιηθηαθή ππξακίδα ηνπ ηκήκαηνο Γήκνπ νπθιίνπ ην έηνο 2001
ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ ΣΟ 2001
(ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-13

Γξάθεκα 4.2-19:

Ζιηθηαθή ππξακίδα ηνπ Γήκνπ Μχθεο ην έηνο 2001
ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΖ ΣΟ 2001
(ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-13
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Γξάθεκα 4.2-20: Ζιηθηαθή ππξακίδα ηνπ ηκήκαηνο Γήκνπ Ξάλζεο ην έηνο 2001
ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ ΣΟ 2001
(ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-13

Γξάθεκα 4.2-21:

Ζιηθηαθή
ππξακίδα ηνπ ηκήκαηνο Γήκνπ Αξξηαλψλ ην έηνο 2001
ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΑΡΡΗΑΝΧΝ ΣΟ 2001
(ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-13
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Γξάθεκα 4.2-22:

Ζιηθηαθή ππξακίδα ηνπ ηκήκαηνο Γήκνπ Ηάζκνπ ην έηνο 2001
ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΗΑΜΟΤ ΣΟ 2001
(ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-13

Γξάθεκα 4.2-23:

Ζιηθηαθή
ππξακίδα ηνπ ηκήκαηνο Γήκνπ Κνκνηελήο ην έηνο 2001
ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΣΟ 2001
(ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-13
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Οη

«ρεηξφηεξεο»

-απφ δεκνγξαθηθή

άπνςε- κνξθέο

ππξακίδαο

(δειαδή

«κε

αληεζηξακκέλε βάζε» ή απηήο πνπ έηεηλε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή) ήηαλ ην 2001
απηέο ηνπ ηκήκαηνο Γήκνπ Γξάκαο, ηνπ Γήκνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ θαη ηνπ ηκήκαηνο
Γήκνπ Παξαλεζηίνπ· απηφ ζεκαίλεη φηη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο νη κεγαιχηεξεο ειηθίεο
ππεξηεξνχζαλ ζεκαληηθά ην 2001. Πεξίπνπ ηεο ίδηαο κνξθήο είλαη θαη ε ππξακίδα ηνπ
ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο· εκθαλίδεη φκσο θαη κηα έμαξζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ
αλδξψλ ειηθίαο 15-29 εηψλ, γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα απνδίδεηαη ζηε κεηαλάζηεπζε
πξνο ηελ πεξηνρή απηή ην 2001.
ε άιιεο πεξηνρέο, ε κνξθή ηεο ππξακίδαο ην 2001 ήηαλ πεξηζζφηεξν «θιαζηθή»
(δειαδή κε δηεπξπκέλε βάζε πνπ ζηελεχεη πξνο ηελ θνξπθή). Απηφ ζπκβαίλεη ζηελ
πεξίπησζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ (δειαδή ζηε Γ.Κ. Μηθξνχ Γεξείνπ) θαη ζην
Γήκν Μχθεο θαη ζεκαίλεη φηη νη πεξηνρέο απηέο ήηαλ ην 2001 πεξηζζφηεξν «λεαληθέο» ζε
ζρέζε κε ηηο άιιεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο.
ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Ηάζκνπ θαη ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο, ε κνξθή είλαη
ινγρνεηδήο, δειαδή ε βάζε θαη ε θνξπθή ηεο ππξακίδαο είλαη ζηελέο. Απηφ ζα κπνξνχζε
λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία είηε κηαο πην θιαζζηθήο ππξακίδαο (κε ηελ αχμεζε ησλ
γελλήζεσλ απφ ην 2001 θαη κεηά) είηε ζε κηα αληίζηξνθε ππξακίδα (αλ νη γελλήζεηο
παξέκεηλαλ ζηαζεξέο).
πκπεξαζκαηηθά, θαη ζε ζρέζε κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο,
κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηα θάησζη ζπκπεξάζκαηα:
-

Ζ Τπνπεξηνρή Α θαηλφηαλ ην 2001 λα είλαη ζην ζχλνιφ ηεο ιηγφηεξν δπλακηθή
δεκνγξαθηθά,

ζπγθξηλφκελε

ραξαθηεξίδνληαλ

απφ

κε

ζρεηηθά

ηελ

Τπνπεξηνρή

επηφηεξε

Β.

γήξαλζε,

Πξάγκαηη,
κεγαιχηεξε

ε

δεχηεξε

πηζαλφηεηα

αληηθαηάζηαζεο ησλ ζπληαμηνχρσλ ή ζρεδφλ ζπληαμηνχρσλ απφ παξαγσγηθνχο
θαηνίθνπο θαη ρακειφηεξε εμάξηεζε ησλ ειηθησκέλσλ απφ ηηο παξαγσγηθέο ειηθίεο.
-

Ζ Τπνπεξηνρή Α δελ είλαη εληαία φζνλ αθνξά ζηε δνκή ηνπ πιεζπζκνχ ηεο.
πγθεθξηκέλα, δηαθαίλεηαη (κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2001) έλα δεκνγξαθηθφ πξφηππν
πνπ αθνξά ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο, ζην Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ, ζην ηκήκα
ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ θαη ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο. Απηφ ην πξφηππν
ραξαθηεξίδεηαη

απφ

ζρεηηθά

εληνλφηεξε

γήξαλζε,

κηθξφηεξε

πηζαλφηεηα

αληηθαηάζηαζεο ησλ ζπληαμηνχρσλ ή ζρεδφλ ζπληαμηνχρσλ απφ παξαγσγηθνχο
θαηνίθνπο θαη πςειφηεξε εμάξηεζε ησλ ειηθησκέλσλ απφ ηηο παξαγσγηθέο ειηθίεο. Σν
ινηπφ ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο Α, δειαδή απηνχ πνπ αλήθεη ζην Γήκν Μχθεο είλαη
πεξηζζφηεξν δπλακηθφ θαη εκπίπηεη θαιχηεξα ζην δεκνγξαθηθφ πξφηππν ηεο
Τπνπεξηνρήο Β (βι. παξαπάλσ).
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-

Ο Γήκνο Μχθεο -φηαλ εμεηάδεηαη εληαία ζην ζχλνιφ ηνπ- θαίλεηαη λα είλαη ν πιένλ
δπλακηθφο απφ δεκνγξαθηθή άπνςε.

-

Σν ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο (δειαδή ν νξεηλφο ρψξνο ηεο Γ.Δ. Γξάκαο θαη ε Γ.Δ.
ηδεξνλέξνπ) θαίλεηαη λα είλαη ην ιηγφηεξν δπλακηθφ απφ δεκνγξαθηθή άπνςε ηκήκα
ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο κε κεγάιεο θαη έληνλεο δηαρξνληθέο απψιεηεο.

4.2.3

Κνηλσληθά ζηνηρεία

Πςκνόηηηα καηοίκηζηρ και ανέζειρ νοικοκςπιών
Ζ δηαζεζηκφηεηα ησλ δεπηεξνγελψλ θνηλσληθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. γηα ηελ πεξηνρή
παξέκβαζεο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη πεξηνξηζκέλε, εηδηθά δε απηψλ πνπ αθνξνχλ
απνγξαθέο πιεζπζκνχ πξνγελέζηεξεο ηνπ 2001. Σα ζηνηρεία ηα νπνία ηειηθά ζπιιέμακε
απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. ζε επίπεδν Γεκνηηθήο-Σνπηθήο Κνηλφηεηαο αθνξνχζαλ ηα λνηθνθπξηά
θαη εηδηθφηεξα ηελ ππθλφηεηα θαηνίθεζεο ησλ (αξηζκφο κειψλ αλά δσκάηην) θαη ηηο
αλέζεηο ζε απηά ην έηνο 2001. Σα ίδηα ζηνηρεία, κε εμαίξεζε ειάρηζηεο Κνηλφηεηεο ηνπ
ηκήκαηνο ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο, ήηαλ δηαζέζηκα θαη γηα ην έηνο 1991, επηηξέπνληαο έηζη θαη
ηελ εμαγσγή θάπνησλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε δηαρξνληθφηεηά ηνπο. Δηδηθφηεξα, φπσο
θαίλεηαη ζηνπο Πίλαθεο 4.2-14 θαη 4.2-15, πέξαλ ηεο ππθλφηεηαο θαηνίθεζεο εμεηάζηεθαλ
νη θάησζη αλέζεηο λνηθνθπξηψλ:
-

Κνπδίλα.

-

Ζιεθηξηθφ θσο.

-

Λνπηξφ ή ληνπο.

-

Όδξεπζε κε βξχζε κέζα ζηελ θαηνηθία.

-

Κεληξηθή ζέξκαλζε.

-

W.C. κε πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε κέζα ζηελ θαηνηθία.

-

Απνρέηεπζε (ζχλδεζε κε δίθηπν).

Αξρηθά, ε αλάιπζή καο επηθεληξψζεθε ζηελ εμέηαζε ηεο κεηαβνιήο -απφ ην 1991 ζην
2001- ηνπ πνζνζηνχ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ αλήθαλ ζε θάζε θαηεγνξία ππθλφηεηαο
θαηνίθεζεο ζε επίπεδν Γήκνπ ή ηκήκαηνο Γήκνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ Πηλάθσλ 4.214 θαη 4.2-15. Ζ αλάιπζε απηή επέηξεςε ηφζν ηελ εμέηαζε ησλ δηαθνξψλ απφ πεξηνρή
ζε πεξηνρή φζν θαη ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηνπ ππφ εμέηαζε ραξαθηεξηζηηθνχ. Σα
απνηειέζκαηα απηά παξνπζηάδνληαη γξαθηθά ζηα Γξαθήκαηα 4.2-24 έσο 4.2-32.
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Γξάθεκα 4.2-24:

Πνζνζηφ

λνηθνθπξηψλ θαηά ππθλφηεηα

θαηνίθεζεο (αξηζκφο

αηφκσλ αλά δσκάηην) ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο (1991 θαη
ΠΟΟΣΟ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ ΚΑΣΑ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΟΗΚΖΖ (ΑΡΗΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ ΑΝΑ ΓΧΜΑΣΗΟ) ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ (1991 ΚΑΗ 2001)

2001)

100%

0,81%

4,39%

4,84%

4,44%

8,78%

90%
9,40%

80%

26,21%

70%
27,59%
60%

3,0 θαη άλσ
2,0 - 2,9

50%

1,5 - 1,9
1,0 - 1,4
Κάησ ηνπ 1,0

40%

63,71%

30%
49,84%
20%

10%

0%
1991

2001

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πηλάθσλ 4.2-14 θαη 4.2-15

Γξάθεκα 4.2-25:

Πνζνζηφ

λνηθνθπξηψλ θαηά ππθλφηεηα

θαηνίθεζεο (αξηζκφο

αηφκσλ αλά δσκάηην) ζην Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ (1991 θαη
ΠΟΟΣΟ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ ΚΑΣΑ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΟΗΚΖΖ (ΑΡΗΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ ΑΝΑ ΓΧΜΑΣΗΟ) ΣΟ ΓΖΜΟ ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ (1991 ΚΑΗ 2001)

2001)

100%

2,10%

1,55% 0,28%

0,65%
3,90%

5,00%
90%
19,08%
22,56%

80%

70%

60%

3,0 θαη άλσ
2,0 - 2,9

50%

1,5 - 1,9
1,0 - 1,4
Κάησ ηνπ 1,0

40%
75,20%
69,69%

30%

20%

10%

0%
1991

2001

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πηλάθσλ 4.2-14 θαη 4.2-15
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Γξάθεκα 4.2-26:

Πνζνζηφ

λνηθνθπξηψλ θαηά ππθλφηεηα

θαηνίθεζεο (αξηζκφο

αηφκσλ αλά δσκάηην) ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ (1991 θαη
ΠΟΟΣΟ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ ΚΑΣΑ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΟΗΚΖΖ (ΑΡΗΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ ΑΝΑ ΓΧΜΑΣΗΟ) ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ (1991 ΚΑΗ 2001)

2001)

100%

2,24%

1,75% 0,22%

0,41%

4,37%

3,46%
90%
20,52%
80%

30,55%

70%

60%

3,0 θαη άλσ
2,0 - 2,9

50%

1,5 - 1,9
1,0 - 1,4
Κάησ ηνπ 1,0

40%
73,14%
30%

63,34%

20%

10%

0%
1991

2001

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πηλάθσλ 4.2-14 θαη 4.2-15

Γξάθεκα 4.2-27:

Πνζνζηφ

λνηθνθπξηψλ θαηά ππθλφηεηα

θαηνίθεζεο (αξηζκφο

αηφκσλ αλά δσκάηην) ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ (1991 θαη
ΠΟΟΣΟ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ ΚΑΣΑ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΟΗΚΖΖ (ΑΡΗΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ ΑΝΑ ΓΧΜΑΣΗΟ) ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ (1991 ΚΑΗ 2001)

2001)

100%

2,82%
7,42%
10,74%

90%
20,90%

80%

14,08%

70%
15,43%
60%

3,0 θαη άλσ
36,09%

2,0 - 2,9

50%

1,5 - 1,9
1,0 - 1,4
Κάησ ηνπ 1,0

29,30%

40%

30%

20%

36,27%
26,95%

10%

0%
1991

2001

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πηλάθσλ 4.2-14 θαη 4.2-15
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Γξάθεκα 4.2-28:

Πνζνζηφ

λνηθνθπξηψλ θαηά ππθλφηεηα

θαηνίθεζεο (αξηζκφο

ΠΟΟΣΟ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ ΚΑΣΑ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΟΗΚΖΖ (ΑΡΗΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ ΑΝΑ ΓΧΜΑΣΗΟ) ΣΟ ΓΖΜΟ
ΜΤΚΖ (1991 ΚΑΗ 2001)

αηφκσλ αλά δσκάηην) ζην Γήκν Μχθεο (1991 θαη 2001)

100%

1,89%
7,08%

8,80%
90%
8,71%

16,41%

80%

70%

13,00%

37,08%

60%

3,0 θαη άλσ
2,0 - 2,9

50%

1,5 - 1,9
1,0 - 1,4

36,20%

Κάησ ηνπ 1,0

40%

30%

43,51%

20%
27,31%

10%

0%
1991

2001

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πηλάθσλ 4.2-14 θαη 4.2-15

Γξάθεκα 4.2-29:

Πνζνζηφ

λνηθνθπξηψλ θαηά ππθλφηεηα

θαηνίθεζεο (αξηζκφο

αηφκσλ αλά δσκάηην) ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο (1991 θαη
ΠΟΟΣΟ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ ΚΑΣΑ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΟΗΚΖΖ (ΑΡΗΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ ΑΝΑ ΓΧΜΑΣΗΟ) ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ (1991 ΚΑΗ 2001)

2001)

100%
3,24%

1,02%

2,15%

0,49%

4,10%

4,07%

90%
19,43%
22,57%

80%

70%

60%

3,0 θαη άλσ
2,0 - 2,9

50%

1,5 - 1,9
1,0 - 1,4
Κάησ ηνπ 1,0

40%
73,83%
69,10%

30%

20%

10%

0%
1991

2001

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πηλάθσλ 4.2-14 θαη 4.2-15
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Γξάθεκα 4.2-30:

Πνζνζηφ

λνηθνθπξηψλ θαηά ππθλφηεηα

θαηνίθεζεο (αξηζκφο

ΠΟΟΣΟ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ ΚΑΣΑ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΟΗΚΖΖ (ΑΡΗΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ ΑΝΑ ΓΧΜΑΣΗΟ) ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΑΡΡΗΑΝΧΝ (2001)

αηφκσλ αλά δσκάηην) ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Αξξηαλψλ (2001)

100%

1,78%
7,57%

90%
9,71%
80%

70%

38,33%

60%

3,0 θαη άλσ
2,0 - 2,9

50%

1,5 - 1,9
1,0 - 1,4
Κάησ ηνπ 1,0

40%

30%

42,61%

20%

10%

0%
2001

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-15

Γξάθεκα 4.2-31:

Πνζνζηφ

λνηθνθπξηψλ θαηά ππθλφηεηα

θαηνίθεζεο (αξηζκφο

ΠΟΟΣΟ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ ΚΑΣΑ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΟΗΚΖΖ (ΑΡΗΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ ΑΝΑ ΓΧΜΑΣΗΟ) ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΗΑΜΟΤ (1991 ΚΑΗ 2001)

αηφκσλ αλά δσκάηην) ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Ηάζκνπ (1991 θαη 2001)

100%

0,57%

2,25%

3,98%

9,01%

5,38%

90%
7,83%
80%
31,86%
70%
33,01%
60%

3,0 θαη άλσ
2,0 - 2,9

50%

1,5 - 1,9
1,0 - 1,4
Κάησ ηνπ 1,0

40%

30%

58,21%
47,90%

20%

10%

0%
1991

2001

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πηλάθσλ 4.2-14 θαη 4.2-15
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Γξάθεκα 4.2-32:

Πνζνζηφ

λνηθνθπξηψλ θαηά ππθλφηεηα

θαηνίθεζεο (αξηζκφο

αηφκσλ αλά δσκάηην) ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο (1991 θαη
ΠΟΟΣΟ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ ΚΑΣΑ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΟΗΚΖΖ (ΑΡΗΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ ΑΝΑ ΓΧΜΑΣΗΟ) ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (1991 ΚΑΗ 2001)

2001)

100%

0,49%

2,20%

0,20%

4,00%

8,13%
90%
8,62%
24,60%

80%

70%
34,15%
60%

3,0 θαη άλσ
2,0 - 2,9

50%

1,5 - 1,9
1,0 - 1,4
Κάησ ηνπ 1,0

40%
69,00%

30%
48,62%

20%

10%

0%
1991

2001

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πηλάθσλ 4.2-14 θαη 4.2-15

Απφ ηε κειέηε ησλ παξαπάλσ γξαθεκάησλ πξνθχπηνπλ ηα εμήο:
-

ε φινπο ζρεδφλ ηνπο Γήκνπο ή ηκήκαηά ηνπο, ην πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ ησλ
νπνίσλ ν αξηζκφο αηφκσλ αλά δσκάηην ήηαλ κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο ήηαλ ζαθψο
κεγαιχηεξν ησλ άιισλ θαηεγνξηψλ λνηθνθπξηψλ ηφζν θαηά ην έηνο 1991 φζν θαη
θαηά ην έηνο 2001. Απηφ ην γεγνλφο δελ ζα πξέπεη λα εξκελεπηεί σο απφξξνηα ηεο
θαηαζθεπήο κεγαιχηεξσλ νηθηψλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο αιιά σο απφξξνηα ηεο
γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο ειάηησζεο ησλ γελλήζεσλ (πξάγκα πνπ νδεγεί ζε
ιηγφηεξν πνιππιεζή λνηθνθπξηά).

-

Δμαίξεζε ζηελ αλσηέξσ δηαπίζησζε απνηεινχλ ν Γήκνο Μχθεο, ην ηκήκα ηνπ
Γήκνπ νπθιίνπ (δειαδή ε Γ.Κ. Μηθξνχ Γεξείνπ) θαη ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Αξξηαλψλ.
Πξάγκαηη, ζηα ηκήκαηα απηά, ηα πνζνζηά ησλ δπν κηθξφηεξσλ θαηεγνξηψλ
ππθλφηεηαο θαηνίθεζεο («θάησ ηνπ 1,0» θαη «1,0-1,4» άηνκα αλά δσκάηην) δελ
δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο ελψ ηα πνζνζηά ησλ κεγαιχηεξσλ θαηεγνξηψλ
ππθλφηεηαο θαηνίθεζεο, φηαλ εμεηάδνληαη ζε ζρέζε κε απηά ησλ άιισλ Γήκσληκεκάησλ Γήκσλ, είλαη ζαθψο κεγαιχηεξα.

-

ε γεληθέο γξακκέο, θαη αλαθνξηθά κε φινπο ηνπο Γήκνπο ή ηκήκαηα Γήκσλ πνπ
απαξηίδνπλ ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηζρχεη ν θαλφλαο ηεο δηαρξνληθήο αχμεζεο απφ
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ην 1991 ζην 2001 ησλ πνιχ κηθξψλ ζε αξηζκφ κειψλ λνηθνθπξηψλ εηο βάξνο ησλ
κεγαιχηεξσλ9.
Οη θαηαγεγξακκέλεο δηαθνξέο ζηελ ππθλφηεηα θαηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ Μχθεο, ηνπ
ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ (δειαδή ε Γ.Κ. Μηθξνχ Γεξείνπ) θαη ηνπ ηκήκαηνο ηνπ
Γήκνπ Αξξηαλψλ κε ηνπο ινηπνχο Γήκνπο ή ηκήκαηα Γήκσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο
είλαη πξνθαλείο θαη ζηνλ Πίλαθα 4.2-16 ν νπνίνο είλαη απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ
Πηλάθσλ 4.2-14 θαη 4.2-15 θαη παξαζέηεη -κεηαμχ άιισλ- θαη ην απιφ θιάζκα: αξηζκφο
κειψλ αλά λνηθνθπξηφ. Πξάγκαηη, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα απηφ, νη πεξηνρέο απηέο
έρνπλ ηφζν θαηά ην 1991 φζν θαη θαηά ην 2001 ηνλ πςειφηεξν αξηζκφ κειψλ αλά
λνηθνθπξηφ.
Οη αλέζεηο απνηεινχλ έκκεζνπο δείθηεο επεκεξίαο, νπφηε ε κειέηε ηνπο ζα πξέπεη λα
ζηξαθεί πξνο ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμήο ηνπο ζηα λνηθνθπξηά ηεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ππνινγίζηεθε ην πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ
δηαζέηνπλ ηηο αλέζεηο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ (θνπδίλα, ειεθηξηθφ θσο θ.ιπ.) ζε
επίπεδν Γεκνηηθήο-Σνπηθήο Κνηλφηεηαο γηα ηα έηε 1991 θαη 2001 (βι. Πίλαθα 4.2-16).
Καζψο έλαο αθφκε ζθνπφο ηεο αλάιπζεο ήηαλ λα εθηηκεζεί ε «εμέιημε» (δειαδή έκκεζα
θαη ε κεηαβνιή ηνπ βηνηηθνχ επίπεδνπ) θαηαζθεπάζηεθε (βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Πίλαθα
4.2-16) ν Πίλαθαο 4.2-17 πνπ παξαζέηεη ηε δηαρξνληθή κεηαβνιή (1991-2001) ησλ
πνζνζηψλ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ δηαζέηνπλ θάπνηα άλεζε ζε επίπεδν Γεκνηηθήο-Σνπηθήο
Κνηλφηεηαο. Αλ αλαιχζνπκε ηα δεδνκέλα απηά (δειαδή ηεο κεηαβνιήο ηνπ πνζνζηνχ
ησλ λνηθνθπξηψλ κε αλέζεηο) ζε επίπεδν Γήκνπ-ηκήκαηνο Γήκνπ, ηφηε πξνθχπηεη ην
Γξάθεκα 4.2-33.
Απφ ηε κειέηε ηνπ Γξαθήκαηνο 4.2-33 θαη ηνπ Πίλαθα 4.2-17 πξνθχπηνπλ ηα εμήο
θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα:
-

Παξαηεξείηαη κηα ζεακαηηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ ζπλδέζεθαλ
κε ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν θαηά ηε δεθαεηία 1991-2001 ζην Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ
(60,25%) θαη ζρεηηθά κηθξφηεξεο αιιά ζεκαληηθέο απμήζεηο ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ
Παξαλεζηίνπ (35,61%) θαη ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο (33,86%). Οη απμήζεηο απηέο
πέξαλ ηεο δηαρξνληθήο βειηίσζεο ηεο θαηαζθεπήο ησλ νηθηψλ ππνδειψλεη θαη ηελ
αλάπηπμε ηεο δεκφζηαο ππνδνκήο ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο.

9

Ζ δηαπίζησζε απηή δηαηππψλεηαη κε επηθχιαμε γηα ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Αξξηαλψλ θαζψο δελ κπφξεζε

λα θαηαζθεπαζηεί ζην Γξάθεκα 4.2-30 ε πνζνζηηαία θαηαλνκή γηα ην έηνο 1991 ειιείςεη ζηνηρείσλ (βι.
ζρφιηα Πίλαθα 4.2-14).
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W.C. κε πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε κέζα ζηελ θαηνηθία
απνρέηεπζε (ζχλδεζε κε δίθηπν)

ινπηξφ ή ληνπο
χδξεπζε κε βξχζε κέζα ζηελ θαηνηθία

ειεθηξηθφ θσο

θεληξηθή ζέξκαλζε

ΓΖΜΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (ΣΜ.)

θνπδίλα

ινπηξφ ή ληνπο
χδξεπζε κε βξχζε κέζα ζηελ θαηνηθία
θεληξηθή ζέξκαλζε
W.C. κε πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε κέζα ζηελ θαηνηθία
απνρέηεπζε (ζχλδεζε κε δίθηπν)

ΓΖΜΟ ΗΑΜΟΤ (ΣΜ.)

θνπδίλα
ειεθηξηθφ θσο

ινπηξφ ή ληνπο
χδξεπζε κε βξχζε κέζα ζηελ θαηνηθία
θεληξηθή ζέξκαλζε
W.C. κε πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε κέζα ζηελ θαηνηθία
απνρέηεπζε (ζχλδεζε κε δίθηπν)

θνπδίλα
ειεθηξηθφ θσο

θνπδίλα
ειεθηξηθφ θσο

ειεθηξηθφ θσο
ινπηξφ ή ληνπο
χδξεπζε κε βξχζε κέζα ζηελ θαηνηθία
θεληξηθή ζέξκαλζε
W.C. κε πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε κέζα ζηελ θαηνηθία
απνρέηεπζε (ζχλδεζε κε δίθηπν)

θνπδίλα

ινπηξφ ή ληνπο
χδξεπζε κε βξχζε κέζα ζηελ θαηνηθία
θεληξηθή ζέξκαλζε
W.C. κε πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε κέζα ζηελ θαηνηθία
απνρέηεπζε (ζχλδεζε κε δίθηπν)

θεληξηθή ζέξκαλζε
W.C. κε πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε κέζα ζηελ θαηνηθία
απνρέηεπζε (ζχλδεζε κε δίθηπν)

ινπηξφ ή ληνπο
χδξεπζε κε βξχζε κέζα ζηελ θαηνηθία
θεληξηθή ζέξκαλζε
W.C. κε πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε κέζα ζηελ θαηνηθία
απνρέηεπζε (ζχλδεζε κε δίθηπν)

ΓΖΜΟ ΜΤΚΖ

ΓΖΜΟ ΞΑΝΘΖ (ΣΜ.)

-20,00%

ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ (ΣΜ.)

-10,00%

ΓΖΜΟ ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ (ΣΜ.)

0,00%

θνπδίλα
ειεθηξηθφ θσο

10,00%

ΓΖΜΟ Κ. ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

20,00%

θνπδίλα

30,00%

ινπηξφ ή ληνπο
χδξεπζε κε βξχζε κέζα ζηελ θαηνηθία

40,00%

Μεηαβνιή πνζνζηνχ λνηθνθπξηψλ κε αλέζεηο (1991-2001)

ειεθηξηθφ θσο

50,00%

θνπδίλα
ειεθηξηθφ θσο

Μεηαβνιή (1991-2001) πνζνζηνχ λνηθνθπξηψλ πνπ δηέζεηαλ,

60,00%

ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ (ΣΜ.)

70,00%

ινπηξφ ή ληνπο
χδξεπζε κε βξχζε κέζα ζηελ θαηνηθία
θεληξηθή ζέξκαλζε
W.C. κε πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε κέζα ζηελ θαηνηθία
απνρέηεπζε (ζχλδεζε κε δίθηπν)

Γξάθεκα 4.2-33:

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-17

-

ηηο Γ.Δ. Κέρξνπ θαη Οξγάλεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ Αξξηαλψλ10 θαηαγξάθεηαη κηα
κεγάιε αχμεζε ζην πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ εμειεθηξίδνληαη κεηαμχ 1991 θαη
2001. Δηδηθφηεξα, ηα πνζνζηά απηά απφ 22,77% ζηε Γ.Δ. Κέρξνπ θαη 61,08% ζηε
Γ.Δ. Οξγάλεο ην 1991 απμάλνληαη ζε 94,88% θαη 97,63% αληίζηνηρα γηα ην έηνο 2001
(βι. Πίλαθα 4.2-16)· ε κεηαβνιή απηή, δειαδή, είλαη ηδηαίηεξα ζεακαηηθή ζηε Γ.Δ.
Κέρξνπ.

-

Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ην επίθαηξν ζέκα ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαίλεηαη λα
είλαη θαη ε κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ δηαζέηνπλ θεληξηθή
ζέξκαλζε ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο. πσο πξνθχπηεη, ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ
Κάησ Νεπξνθνπίνπ, ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ θαη ηνπ ηκήκαηνο ηνπ
Γήκνπ Ξάλζεο, κεηαμχ ηνπ δηαζηήκαηνο 1991-2001 ζεκαληηθή ήηαλ ε αχμεζε ηνπ
πνζνζηνχ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ δηέζεηαλ θεληξηθή ζέξκαλζε (21,63%, 19,78% θαη
19,96% αληίζηνηρα) ζε αληίζεζε κε ηελ αχμεζε ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ ζε
πεξηνρέο φπσο ν Γήκνο Ηάζκνπ (9,08%), ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο (6,77%) θαη ην
ηκήκα ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο (3,15%). εκαληηθά κηθξή αχμεζε ή θαη κείσζε ηνπ

10

Γελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ Αξξηαλψλ ιφγσ έιιεηςεο

επηκέξνπο ζηνηρείσλ ζηηο Γ.Δ. Αξξηαλψλ θαη Φηιιχξαο (βι. επεμεγήζεηο Πίλαθα 4.2-17).
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αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ παξαηεξείηαη ζε πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Αξξηαλψλ φπσο ε Γ.Δ.
Κέρξνπ (0,03%) θαη Οξγάλεο (-0,14%).
Δπίπεδο εκπαίδεςζηρ πληθςζμού
Σν επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη έλαο θνηλσληθφο παξάγνληαο πνπ
ζρεηίδεηαη έκκεζα θαη άκεζα κε κηα πιεζψξα άιισλ κεηαβιεηψλ φπσο ην βηνηηθφ
επίπεδν, ηε δπλαηφηεηα αλάιεςεο επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο θ.ιπ. Τπφ ηελ έλλνηα
απηή, ε εμέηαζε ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη, κάιηζηα, αθφκε ρξεζηκφηεξε ζην
παξαγσγηθφ θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο (15-64 εηψλ).
Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ Πίλαθα 4.2-19 (κε ηα πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία γηα ηηο ειηθίεο 10
εηψλ θαη άλσ) πξνθχπηεη φηη γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο -γηα ην έηνο
αλαθνξάο 2001- ίζρπε ν γεληθφο θαλφλαο ηεο χπαξμεο πνιχ ιίγσλ πηπρηνχρσλ θαη
πνιιψλ θαηνίθσλ κε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη νη απφθνηηνη
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ αλέξρνληαλ ζην 54,08% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηνίθσλ ζηελ πεξηνρή
παξέκβαζεο). Αίζζεζε πξνθαιεί ε χπαξμε ελφο ζρεηηθά ρακεινχ πνζνζηνχ απνθνίησλ
κέζεο εθπαίδεπζεο (6,55%) θαη ελφο δηφινπ επθαηαθξφλεηνπ πνζνζηνχ ηεο ηάμεσο ηνπ
16% πνπ αληηπξνζψπεπε απηνχο πνπ δελ γλψξηδαλ γξαθή θαη αλάγλσζε. Φπζηθά, ζα
πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί εδψ φηη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο είλαη κηα κεηαβιεηή πνπ
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ειηθία. Δθφζνλ ε πεξηνρή παξέκβαζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ
έληνλε γήξαλζε, θαη κε δεδνκέλν φηη ζην παξειζφλ νη άλζξσπνη κνξθψλνληαλ ιηγφηεξν,
ηα απνηειέζκαηα είλαη αλακελφκελα. Απηφ ίζσο πνπ δελ είλαη αλακελφκελν είλαη ην
κεγάιν πνζνζηφ ησλ αγξάκκαησλ αλζξψπσλ, αιιά φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ απηφ
απνδίδεηαη ζηα κεγάια πνζνζηά ηνπο ζε Γήκνπο ή ηκήκαηα Γήκσλ ηεο Τπνπεξηνρήο Β.
Γελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο γηα ην έηνο 1991 (βι. ππνζεκεηψζεηο Πίλαθα 4.2-18) γηα ηνπο θαηνίθνπο
ειηθίαο 10 εηψλ θαη άλσ. Δληνχηνηο, απφ ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηκέξνπο
Γήκσλ ή ηκεκάησλ Γήκσλ πξνθχπηεη φηη ην αλσηέξσ πξφηππν ίζρπε θαη κηα δεθαεηία
λσξίηεξα, ην 1991. Πξάγκαηη, νη πηπρηνχρνη ήηαλ ζαθψο ιηγφηεξνη ζε ζρέζε κε απηνχο
πνπ είηε είραλ ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε ελψ ζρεηηθά κεγάια πνζνζηά αλζξψπσλ πνπ δελ
γλψξηδαλ γξαθή ή αλάγλσζε εκθαλίδνληαλ ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο
Τπνπεξηνρήο Β.
Ζ κειέηε ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ κπνξεί λα αλαδείμεη θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ Γήκσλ
ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Πξάγκαηη, ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ
νπθιίνπ, ζην Γήκν Μχθεο, ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Αξξηαλψλ, ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ
Ηάζκνπ θαη ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο ην πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ κε θακία γλψζε
αλάγλσζεο θαη γξαθήο ήηαλ πςειφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πεξηνρέο ηφζν ην 1991

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

/ 107

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΡΑΜΑ | ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ | ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΡΟΓΟΠΖ

φζν θαη ην 2001. Πάλησο δηαρξνληθά βιέπνπκε κηα ηάζε βειηίσζεο ηνπ κνξθσηηθνχ
επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.
Ζ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ Πηλάθσλ 1.18 θαη 1.19 κπνξεί λα αλαδείμεη θαη άιιεο
δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο Γήκνπο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, φπσο π.ρ. ζην πνζνζηφ
ησλ θαηνίθσλ πνπ απνθνίηεζαλ απφ ηε κέζε εθπαίδεπζε. Θεσξνχκε φκσο πεξηζζφηεξν
ρξήζηκν λα εζηηάζνπκε ηελ αλάιπζή καο θαη λα αλαδείμνπκε ηηο δηαθνξέο απηέο ζηνλ
πιεζπζκφ ειηθίαο 15-64 εηψλ, δειαδή ζην παξαγσγηθφ ηκήκα ηεο θνηλσλίαο. Γηα λα
δηεπθνιπλζεί ε εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαηαζθεπάζηεθε ν Πίλαθαο 1.20 κε ζηνηρεία
κφλν γηα ην έηνο 2001. Βάζεη ηνπ Πίλαθα 4.2-20 θαηαζθεπάζηεθαλ ηα Γξαθήκαηα 4.2-34
έσο 4.2-43, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.

Γξάθεκα 4.2-34:

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ειηθίαο 15-64 εηψλ αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο
(2001)-ηκήκα Γήκνπ Γξάκαο
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0,00%

ΑΡΡΔΝΔ
ΘΖΛΔΗ

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-20
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Γξάθεκα 4.2-35:

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ειηθίαο 15-64 εηψλ αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο
(2001)-Γήκνο Κάησ Νεπξνθνπίνπ
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0,00%

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-20

Γξάθεκα 4.2-36:

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ειηθίαο 15-64 εηψλ αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο
(2001)-Γήκνο Κάησ Νεπξνθνπίνπ
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-20

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

/ 109

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΡΑΜΑ | ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ | ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΡΟΓΟΠΖ

Γξάθεκα 4.2-37:

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ειηθίαο 15-64 εηψλ αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο
(2001)-ηκήκα Γήκνπ Παξαλεζηίνπ
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-20

Γξάθεκα 4.2-38:

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ειηθίαο 15-64 εηψλ αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο
(2001)-ηκήκα Γήκνπ νπθιίνπ
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-20
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Γξάθεκα 4.2-39:

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ειηθίαο 15-64 εηψλ αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο
(2001)-Γήκνο Μχθεο
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-20

Γξάθεκα 4.2-40:

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ειηθίαο 15-64 εηψλ αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο
(2001)-ηκήκα Γήκνπ Ξάλζεο
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-20
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Γξάθεκα 4.2-41:

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ειηθίαο 15-64 εηψλ αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο
(2001)-ηκήκα Γήκνπ Αξξηαλψλ
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Γξάθεκα 4.2-42:

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ειηθίαο 15-64 εηψλ αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο
(2001)-ηκήκα Γήκνπ Αξξηαλψλ
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Γξάθεκα 4.2-43:

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ειηθίαο 15-64 εηψλ αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο
(2001)-ηκήκα Γήκνπ Κνκνηελήο
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.2-20

Απφ ηελ εμέηαζε ησλ αλσηέξσ γξαθεκάησλ πξνθχπηνπλ ηα εμήο θχξηα ζπκπεξάζκαηα:
-

Σν ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο, ν Γήκνο Κάησ Νεπξνθνπίνπ, ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ
Παξαλεζηίνπ θαη ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο (δειαδή ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο
Τπνπεξηνρήο Α) είραλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ην 2001. Πξάγκαηη, ζηηο ελ ιφγσ
πεξηνρέο θαηαγξάθεθαλ: έλα αμηφινγν (γηα ηα δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο) πνζνζηφ
απνθνίησλ κέζεο εθπαίδεπζεο (θαηά κέζν φξν 20,73%), έλα ρακειφ (θαηά κέζν φξν
1,78%) πνζνζηφ αηφκσλ πνπ δελ γλψξηδαλ γξαθή θαη αλάγλσζε θαη κηθξά αιιά
αλαγλσξίζηκα πνζνζηά θαηνίθσλ κε κεηαδεπηεξνβάζκηα, αλψηεξε θαη αλψηαηε
εθπαίδεπζε.

-

Αληίζεηα είλαη ηα δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηα ηκήκαηα ηεο Τπνπεξηνρήο Β θαη
ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Μχθεο πνπ αλήθεη ζηελ Τπνπεξηνρή Α, δειαδή ζην ηκήκα ηνπ
Γήκνπ νπθιίνπ, ζην Γήκν Μχθεο, θαη ζηα ηκήκαηα ησλ Γήκσλ Αξξηαλψλ, Ηάζκνπ
θαη Κνκνηελήο. ηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο θαηαγξάθεθαλ ην 2001: έλα πνιχ κηθξφ
πνζνζηφ απνθνίησλ κέζεο εθπαίδεπζεο (θαηά κέζν φξν 5,83%), έλα πςειφ (θαηά
κέζν φξν 15,32%) πνζνζηφ αηφκσλ πνπ δελ γλψξηδαλ γξαθή θαη αλάγλσζε θαη
ζρεδφλ αλχπαξθηα πνζνζηά θαηνίθσλ κε κεηαδεπηεξνβάζκηα, αλψηεξε θαη αλψηαηε
εθπαίδεπζε.
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-

ε γεληθέο γξακκέο δελ εκθαλίδνληαλ ην 2001 δηαθνξέο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ,
εθηφο ίζσο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ ηκεκάησλ ηεο Τπνπεξηνρήο Β, φπνπ ην πνζνζηφ
ησλ γπλαηθψλ πνπ δελ γλψξηδαλ γξαθή θαη αλάγλσζε ήηαλ ζρεδφλ δηπιάζην απφ
απηφ ησλ αλδξψλ.

4.2.4

πκπεξάζκαηα

Ζ αλάιπζή καο έδεημε φηη ππάξρνπλ ζαθείο θαη μεθάζαξεο δηαθνξέο κεηαμχ δπν
επξχηεξσλ ζπιάθσλ ή ζπγθξνηεκάησλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα
κεηαμχ: (α) απηνχ πνπ απαξηίδεηαη απφ ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο, ην Γήκν Κάησ
Νεπξνθνπίνπ, ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ θαη ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο θαη (β)
απηνχ πνπ απαξηίδεηαη απφ ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ, ην Γήκν Μχθεο θαη ηα
ηκήκαηα ησλ Γήκσλ Αξξηαλψλ, Ηάζκνπ θαη Κνκνηελήο. Οη δηαθνξέο απηέο θαζνξίδνπλ
δπν δηαθνξεηηθνχο «ρψξνπο» εληφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη -κε δεδνκέλν φηη νη
δπν απηνί ρψξνη ζρεδφλ ζπκπίπηνπλ κε ηηο Τπνπεξηνρέο Α θαη Β11- δηθαηνινγνχλ ελ κέξεη
ηελ επηινγή ηεο Οκάδαο Έξγνπ γηα δηαρσξηζκφ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Γηα ιφγνπο
απιφηεηαο ζεσξνχκε φηη νη δηαθνξέο απηέο κεηαμχ ησλ δπν ζπιάθσλ είλαη νπζηαζηηθά
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ Τπνπεξηνρψλ Α θαη Β ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.
Δπί ηεο νπζίαο ινηπφλ, νη ζρεηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν Τπνπεξηνρψλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ην 2001 ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ ζην παξαθάησ πιαίζην σο εμήο:
ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Α

ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Β



Μηθξφηεξε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ.



Μεγαιχηεξε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ.



Ραγδαία δηαρξνληθή κείσζε ηνπ



Βξαδχηεξε δηαρξνληθή κείσζε ηνπ

πιεζπζκνχ.




Γπζκελέζηεξνη δεκνγξαθηθνί δείθηεο:

πιεζπζκνχ.


εληνλφηεξε γήξαλζε, κηθξφηεξε

επηφηεξε γήξαλζε, κεγαιχηεξε

πηζαλφηεηα αληηθαηάζηαζεο ησλ

πηζαλφηεηα αληηθαηάζηαζεο ησλ

ζπληαμηνχρσλ ή ζρεδφλ ζπληαμηνχρσλ

ζπληαμηνχρσλ ή ζρεδφλ ζπληαμηνχρσλ

απφ παξαγσγηθνχο θαηνίθνπο θαη

απφ παξαγσγηθνχο θαηνίθνπο θαη

πςειφηεξε εμάξηεζε ησλ ειηθησκέλσλ

ρακειφηεξε εμάξηεζε ησλ ειηθησκέλσλ

απφ ηηο παξαγσγηθέο ειηθίεο.

απφ ηηο παξαγσγηθέο ειηθίεο.

Υακειφηεξε ππθλφηεηα θαηνίθεζεο (ιίγα



άηνκα αλά λνηθνθπξηφ).


Μεγαιχηεξν πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ κε
επηιεγκέλεο αλέζεηο.

11

Δπλντθφηεξνη δεκνγξαθηθνί δείθηεο:

Τςειφηεξε ππθλφηεηα θαηνίθεζεο (πνιιά
άηνκα αλά λνηθνθπξηφ).



Μηθξφηεξν πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ κε
επηιεγκέλεο αλέζεηο.

Πξάγκαηη, αλ ν δηαρσξηζκφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο δελ ιάκβαλε ππφςε ηα φξηα ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ.,

ηφηε ζα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Μχθεο σο κέξνο ηεο Τπνπεξηνρήο Β.
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Αμηφινγν πνζνζηφ απνθνίησλ κέζεο



Μηθξφ πνζνζηφ απνθνίησλ κέζεο

εθπαίδεπζεο, ρακειφ πνζνζηφ αηφκσλ

εθπαίδεπζεο, πςειφ πνζνζηφ αηφκσλ

πνπ δελ γλψξηδαλ γξαθή θαη αλάγλσζε

πνπ δελ γλψξηδαλ γξαθή θαη αλάγλσζε

θαη κηθξά αιιά αλαγλσξίζηκα πνζνζηά

θαη ζρεδφλ αλχπαξθηα πνζνζηά θαηνίθσλ

θαηνίθσλ κε κεηαδεπηεξνβάζκηα, αλψηεξε

κε κεηαδεπηεξνβάζκηα, αλψηεξε θαη

θαη αλψηαηε εθπαίδεπζε.

αλψηαηε εθπαίδεπζε.
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4.3

4.3.1

Γηάξζξσζε απαζρφιεζεο-αλεξγία

Δηζαγσγή

ην παξφλ ηκήκα παξνπζηάδνληαη κεγέζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δεηήκαηα απαζρφιεζεο
θαη αλεξγίαο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ απαζρφιεζε αλαθέξνληαη ζε
επίπεδν

Γεκνηηθνχ/Κνηλνηηθνχ

Γηακεξίζκαηνο

ή

Σνπηθνχ

Γηακεξίζκαηνο

φπσο

κεηνλνκάζηεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Άξζξν 117 N.
3463/2006)

θαη

ππφ

Γεκνηηθψλ/Κνηλνηηθψλ

ηελ

έλλνηα

Γηακεξηζκάησλ

απηή
πνπ

αθνξνχλ
δελ

θαη

ζε

νηθηζκνχο

πεξηιακβάλνληαη

ζηελ

εληφο
πεξηνρή

παξέκβαζεο. πλεπψο ε αλάιπζε θαη ηα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα πξέπεη λα
αλαγλσζηνχλ κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαπάλσ δηαηχπσζεο. Δίλαη γεγνλφο φηη εμαηηίαο
ηεο παξαπάλσ ζπλζήθεο, ηα απνηειέζκαηα δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά, εηδηθφηεξα γηα
ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ππφ ηε κνξθή
εθηεηακέλσλ πηλάθσλ ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ.
Δπίζεο ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ ήηαλ δηαζέζηκα κέζσ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. αθνξνχζαλ ζηα
έηε 2001, 1991 θαη 1981, ρσξίο φκσο λα είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζπγθξίζηκα κεηαμχ ηνπο
εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθήο απνηχπσζεο ησλ εμεηαδφκελσλ παξακέηξσλ. Γηα ηελ
απνηχπσζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλνλ ηα ζηαηηζηηθά
δεδνκέλα ησλ εηψλ 1991 θαη 2001, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα ζηνηρεία ηνπ 2001. Σα
ζηνηρεία ηνπ 1981 πεξηειάκβαλαλ πνιχ ρακειφ επίπεδν νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ π.ρ. αθνξνχζαλ ζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν γηα ζέκαηα απαζρφιεζεο θαη αλεξγίαο ζε
νηθηζκνχο άλσ ησλ 2.000 θαηνίθσλ- πνπ εάλ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ζπγθξίζεηο κε ηα
επφκελα έηε απνγξαθψλ ζα δηαζηξέβισλε πεξαηηέξσ ηελ πξνζέγγηζε ηεο θαηάζηαζεο
πνπ επηρεηξήζεθε αλαθνξηθά κε ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αλεξγία.
Δπεμεξγαζκέλα ζηαηηζηηθά κεγέζε θαη δείθηεο παξνπζηάδνληαη ζε επίπεδν Τπνπεξηνρψλ,
Π.Δ. θαη Γήκσλ κε ζηφρν λα αλαδεηρζνχλ νη φπνηεο νκνηφηεηεο, δηαθνξέο θαη ελ γέλεη νη
ρσξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αλεξγία, κε εθηελή
παξνπζίαζε γηα ην έηνο 2001, ελψ απνηππψλεηαη θαη ε εμέιημε ηεο αλεξγίαο θαη ηεο
απαζρφιεζεο γηα ηελ δεθαεηία 1991-2001.
Δθείλν πνπ ραξαθηεξίδεη ηα κεγέζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλεξγίαο ζηελ ππφ εμέηαζε
πεξηνρή είλαη ε ξαγδαία αξλεηηθή εμέιημή ηνπο ζηε δεθαεηία 2001-2011, ζεκάδηα ηεο
νπνίαο είραλ ήδε δηαθαλεί απφ ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία. Δλ πνιινίο, ην θαηλφκελν
είλαη αθφκε ζε εμέιημε. Ζ ξαγδαία απηή επηδείλσζε, πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έρεη
νδεγήζεη θαη ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ, ζεκαηνδνηήζεθε απφ έλα
ζεκαληηθφ

ξεχκα

κεηαλάζηεπζεο (εζσηεξηθνχ θαη

εμσηεξηθνχ) σο απνηέιεζκα
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εθαξκνγήο ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο πνπ επεξέαζε αξλεηηθά ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ
θαπλνχ. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζπλαθφινπζα ζηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθά νηθνλνκηθψο
ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή ιφγσ κεηαλάζηεπζεο (εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ) θαη
ηαπηνρξφλσο ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία απνπζηάδνπλ σο
απνηέιεζκα ησλ παξαθάησ παξαγφλησλ:
-

Σα φπνηα ζηνηρεία αλεξγίαο κέζσ δεπηεξνγελψλ πεγψλ πνπ εληνπίζηεθαλ
βηβιηνγξαθηθά δελ ήηαλ δπλαηφλ λα αμηνπνηεζνχλ, γηαηί αθνξνχζαλ ζε επξχηεξα
ρσξηθά ζχλνια, ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο δελ
ήηαλ εθηθηφο ν επηκεξηζκφο ησλ κεγεζψλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο.

-

Ο Ο.Α.Δ.Γ. δελ ήηαλ ζε ζέζε λα παξάζρεη ζηνηρεία αλεξγίαο γηα ηελ πεξηνρή
παξέκβαζεο γηα νπνηνδήπνηε έηνο.

-

H απνγξαθή ηνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2011 θαη ηα απνηειέζκαηα
ησλ αλαιχζεσλ ηεο δελ ζα είλαη δηαζέζηκα εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.

4.3.2

Οηθνλνκηθψο Δλεξγφο Πιεζπζκφο

Σν ζχλνιν ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο (έηνο
αλαθνξάο 2001) αλέξρεηαη ζε 20.052 άηνκα απνηειψληαο ην 48,75% ηνπ ζπλνιηθνχ
πιεζπζκνχ αλαθνξάο (νηθνλνκηθψο ελεξγψλ θαη

κε

πιεζπζκψλ). Οη

άληξεο

αληηπξνζσπεχνπλ ην 61,24% ηνπ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ πιεζπζκνχ θαη νη γπλαίθεο ην
38,76%.
Ζ Τπνπεξηνρή πνπ ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ νηθνλνκηθψο ελεξγψλ
αηφκσλ είλαη ε Τπνπεξηνρή Β (68,28%-13.692 άηνκα) ελψ ζηελ Τπνπεξηνρή Α βξίζθεηαη
ην 31,72% (6.360 άηνκα) ηνπ ζπλφινπ ηνπ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ πιεζπζκνχ (βι. Πίλαθα
4.3-1).
Παξαηεξείηαη κία ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ δχν Τπνπεξηνρψλ ζε ζρέζε κε ηνλ
νηθνλνκηθψο ελεξγφ πιεζπζκφ, σο απνηέιεζκα κίαο αληίζηνηρεο πιεζπζκηαθήο
δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο.
Ο Γήκνο ή ηκήκα Γήκνπ πνπ εθπξνζσπείηαη πεξηζζφηεξν δπλακηθά είλαη ν Γήκνο
Μχθεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 31,65% (6.347 άηνκα) ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνλνκηθψο
ελεξγψλ πιεζπζκψλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, έπεηαη ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Αξξηαλψλ
κε πνζνζηφ 19,80% (3.970 άηνκα) θαη αθνινπζεί ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Ηάζκνπ κε
πνζνζηφ 15,36% (3.079 άηνκα). Σν ηκήκα κε ηελ ρακειφηεξε εθπξνζψπεζε ζην ζχλνιν
ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηνλ νηθνλνκηθψο ελεξγφ πιεζπζκφ είλαη απηφ ηνπ
Γήκνπ Γξάκαο (1,17% θαη 235 άηνκα) (Πίλαθαο 4.3-2).
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Γξάθεκα 4.3-1:

Οηθνλνκηθψο ελεξγφο πιεζπζκφο αλά Τπνπεξηνρή

ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Α'
31,72%

ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Β'
68,28%

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.3-1

Γξάθεκα 4.3-2:

Οηθνλνκηθψο ελεξγφο πιεζπζκφο αλά Γήκν/ηκήκα Γήκνπ
ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ (ΣΜ.)
4,60%

ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ (ΣΜ.)
1,17%

ΓΖΜΟ ΚΑΣΧ ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
14,91%

ΓΖΜΟ ΗΑΜΟΤ (ΣΜ.)
15,36%

ΓΖΜΟ ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ (ΣΜ.)
2,55%

ΓΖΜΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (ΣΜ.)
4,50%

ΓΖΜΟ ΑΡΡΗΑΝΧΝ (ΣΜ.)
19,80%

ΓΖΜΟ ΜΤΚΖ
31,65%

ΓΖΜΟ
ΞΑΝΘΖ
(ΣΜ.)
5,46%

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.3-2
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ε επίπεδν ηκήκαηνο Π.Δ., ην πςειφηεξν πνζνζηφ νηθνλνκηθψο ελεξγψλ πιεζπζκψλ επί
ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ νηθνλνκηθψο ελεξγψλ πιεζπζκψλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο,
παξαηεξείηαη ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο (39,65% θαη 7.951 άηνκα), αθνινπζεί απηφ
ηεο Π.Δ. Ξάλζεο (37,11% θαη 7.442 άηνκα) θαη έπνληαη ηα ηκήκαηα ησλ ε Π.Δ. Γξάκαο
(18,64%-3.737 άηνκα) θαη Π.Δ. Έβξνπ (4,60%-922 άηνκα) (βι. Γξάθεκα 4.3-3).

Γξάθεκα 4.3-3:

Οηθνλνκηθψο ελεξγφο πιεζπζκφο αλά ηκήκα Π.Δ.

ΠΔ ΔΒΡΟΤ
(ΣΜ.)
4,60%
ΠΔ ΓΡΑΜΑ (ΣΜ.)
18,64%

ΠΔ ΡΟΓΟΠΖ (ΣΜ.)
39,65%

ΠΔ ΞΑΝΘΖ (ΣΜ.)
37,11%

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.3-3

Με πιαίζην αλαθνξάο ηνλ πιεζπζκφ εθάζηνπ Γήκνπ / ηκήκαηνο Γήκνπ, δηαπηζηψλεηαη
φηη ηα πςειφηεξα πνζνζηά νηθνλνκηθψο ελεξγνχ πιεζπζκνχ εκθαλίδνπλ ηα ηκήκαηα ησλ
Γήκσλ Αξξηαλψλ (66,48%-3.970 άηνκα) θαη Κνκνηελήο (60,66%-902 άηνκα), ελψ ην
κηθξφηεξν πνζνζηφ εκθαλίδεηαη ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ (34,09%-512 άηνκα).
ρεηηθά ρακειά είλαη επίζεο θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο
(38,19%-1.095 άηνκα) θαη ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο (38,15%-235 άηνκα). ε
ελδηάκεζεο πνζνζηηαίεο ηηκέο θπκαίλνληαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ Γήκσλ Μχθεο
(48,23%-6.347 άηνκα), ησλ ηκεκάησλ ησλ Γήκσλ Ηάζκνπ (47,44%-3.079 άηνκα) θαη
νπθιίνπ (43,87%-2.428 άηνκα) θαη ηνπ Γήκνπ Κ. Νεπξνθνπίνπ (41,48%-2.990 άηνκα)
(Πίλαθαο 4.3-3). Οη πςειέο ηηκέο νηθνλνκηθψο ελεξγψλ πιεζπζκψλ επί ηνπ ζπλνιηθνχ
πιεζπζκνχ εθάζηνπ Γήκνπ / ηκήκαηνο Γήκνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ
εθάζηνπ Γήκνπ / ηκήκαηνο Γήκνπ θαη ππφ ηελ έλλνηα απηή ζθηαγξαθνχλ ηε δπλακηθή ηνπ
ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο επέθηαζεο ηεο απαζρφιεζεο.
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Γξάθεκα 4.3-4:

Πνζνζηηαία θαηαλνκή νηθνλνκηθψο ελεξγψλ πιεζπζκψλ γηα θάζε
Γήκν (2001)

70,00%

60,00%

Πνζνζηφ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ πιεζπζκνχ

50,00%

40,00%

66,48%
60,66%

30,00%

50,60%

48,23%

47,44%
41,41%

20,00%

38,15%

38,19%
34,09%

10,00%

ΓΖΜΟ ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ (ΣΜ.)

ΓΖΜΟ ΞΑΝΘΖ (ΣΜ.)

ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ (ΣΜ.)

ΓΖΜΟ ΚΑΣΧ ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΓΖΜΟ ΗΑΜΟΤ (ΣΜ.)

ΓΖΜΟ ΜΤΚΖ

ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ (ΣΜ.)

ΓΖΜΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (ΣΜ.)

ΓΖΜΟ ΑΡΡΗΑΝΧΝ

0,00%

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.3-2

4.3.3

Απαζρνινχκελνη

Σν ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, κε έηνο αλαθνξάο ην 2001,
ήηαλ 18.048 άηνκα πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 90,01% ηνπ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ
πιεζπζκνχ. Δμ‟ απηψλ, 60,98% ήηαλ άληξεο (11.005 άηνκα) θαη 39,02% (7.043 άηνκα)
ήηαλ γπλαίθεο. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία επαιεζεχνπλ ηελ αλακελφκελε ζεκαληηθή
εθπξνζψπεζε ησλ αλδξψλ ζηελ απαζρφιεζε ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο γηα ηελ πεξηνρή
παξέκβαζεο.
ηελ Τπνπεξηνρή Α ζπγθεληξψλεηαη ην 29,98% (5.410 άηνκα) ησλ απαζρνινχκελσλ θαη
ζηελ Τπνπεξηνρή Β ην 70,02% (12.638 άηνκα) επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ
ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο (Γξάθεκα 4.3-5).
Ζ εθπξνζψπεζε ησλ Γήκσλ / ηκεκάησλ Γήκσλ ζηελ απαζρφιεζε απνηππψλεηαη ζην
Γξάθεκα 4.3-6. Πξνθχπηεη φηη ν Γήκνο Μχθεο θαη ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Αξξηαλψλ -θαη‟
αληηζηνηρία

κε

ηα

απμεκέλα

επίπεδα

νηθνλνκηθψο

ελεξγψλ

πιεζπζκψλ

πνπ

παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ- θαηέρνπλ θαη ηα πςειφηεξα επίπεδα απαζρφιεζεο επί ηνπ
ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο. Σα πνζνζηά είλαη 31,87%
θαη 21,22% αληηζηνίρσο. Γειαδή ηα δπν απηά ηκήκαηα ζπγθεληξψλνπλ ην 53,09% ηεο
ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο.
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Γξάθεκα 4.3-5:

Απαζρνινχκελνη αλά Τπνπεξηνρή (2001)

ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Α'
29,98%

ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Β'
70,02%

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.3-2

Γξάθεκα 4.3-6:

Πνζνζηηαία εθπξνζψπεζε απαζρνινχκελσλ αλά Γήκν (2001)
ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ (ΣΜ.)
4,63%

ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ (ΣΜ.)
1,15%

ΓΖΜΟ ΚΑΣΧ ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
13,44%

ΓΖΜΟ ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ (ΣΜ.)
2,42%

ΓΖΜΟ ΗΑΜΟΤ (ΣΜ.)
15,63%

ΓΖΜΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (ΣΜ.)
4,77%

ΓΖΜΟ ΑΡΡΗΑΝΧΝ (ΣΜ.)
21,22%

ΓΖΜΟ ΜΤΚΖ
31,87%

ΓΖΜΟ
ΞΑΝΘΖ
(ΣΜ.)
4,89%

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.3-2
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ε ζρέζε κε ηνλ δείθηε απαζρνινχκελνη/νηθνλνκηθά ελεξγνί, πξνθχπηεη φηη ε
Τπνπεξηνρή Β δηαζέηεη απμεκέλν ηνλ δείθηε απηφ ζε ζρέζε κε ηελ Τπνπεξηνρή Α. ηελ
Τπνπεξηνρή Β ν δείθηεο απηφο είλαη 92,30% ζε ζρέζε κε ηελ Τπνπεξηνρή Α πνπ είλαη
85,06% (βι. Γξάθεκα 4.3-7).
ηελ Τπνπεξηνρή Α νη άληξεο απαζρνινχκελνη αληηζηνηρνχλ ζην 64,60% (3.495) θαη νη
γπλαίθεο ζην 35,40% (1.915) επί ησλ απαζρνινπκέλσλ ηεο Τπνπεξηνρήο Α ελψ γηα ζηελ
Τπνπεξηνρή Β ηα ζρεηηθά πνζνζηά είλαη 59,42% (7.510) θαη 40,58% (5.128) αληηζηνίρσο,
επί ησλ απαζρνινπκέλσλ ηεο Τπνπεξηνρήο Β. (Βιέπε Πίλαθα 4.3-1)
Δπίζεο, ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην δείθηε, ζην Γξάθεκα 4.3-8 απνηππψλεηαη ζε θζίλνπζα
θαηάηαμε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα θάζε Γήκν. Σα ζρεηηθά πνζνζηά θπκαίλνληαη απφ
80,55%-96,45%. Πξνθχπηεη φηη ην πςειφηεξν πνζνζηφ απαζρνινχκελσλ επί ηνπ
νηθνλνκηθψο ελεξγνχ ηνπ πιεζπζκνχ, έρεη ν Γήκνο Αξξηαλψλ (96,45%) ελψ ην
ρακειφηεξν εκθαλίδεηαη ζην ηκήκα Γήκνπ Ξάλζεο (80,55%).
ε επίπεδν Π.Δ., ν παξαπάλσ δείθηεο απνηππψλεηαη ζην Γξάθεκα 4.3-9, απ‟ φπνπ
πξνθχπηεη φηη ε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ηκεκάησλ Π.Δ.: Πξψην εκθαλίδεηαη απηφ ηεο Π.Δ.
Ρνδφπεο κε 94,44%, αθνινπζεί απηφ ηεο Π.Δ. Έβξνπ, κε 90,67%, ην ηκήκα ηεο Π.Δ.
Ξάλζεο κε 89,13% ελψ ηειεπηαίν είλαη ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο κε πνζνζηφ 82,15%.

Γξάθεκα 4.3-7:

Πνζνζηφ απαζρνινπκέλσλ επί ησλ νηθνλνκηθψο ελεξγψλ αηφκσλ
ζηηο Τπνπεξηνρέο Α θαη Β (2001)

94,00%

Πνζνζηφ απαζρνινχκελσλ επί ησλ νηθνλνκηθψο ελεξγψλ

92,00%

90,00%

88,00%

86,00%

92,30%

84,00%

85,06%
82,00%

80,00%
ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Β'

ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Α'

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.3-1
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Γξάθεκα 4.3-8:

Αλά Γήκν/ηκήκα Γήκνπ πνζνζηά απαζρνινχκελσλ επί ησλ
νηθνλνκηθψο ελεξγψλ πιεζπζκψλ ησλ Γήκσλ (2001)

95,00%

90,00%

85,00%
96,45%

95,34%
91,59%

80,00%

90,67%

90,61%
88,09%

81,14%

80,55%

ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ (ΣΜ.)

85,35%
75,00%

ΓΖΜΟ ΗΑΜΟΤ (ΣΜ.)

Πνζνζηφ απαζρνινχκελσλ επί ησλ νηθνλνκηθψο ελεξγψλ

100,00%

ΓΖΜΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (ΣΜ.)

ΓΖΜΟ ΑΡΡΗΑΝΧΝ (ΣΜ.)

ΓΖΜΟ ΞΑΝΘΖ (ΣΜ.)

ΓΖΜΟ ΜΤΚΖ

ΓΖΜΟ ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ (ΣΜ.)

ΓΖΜΟ ΚΑΣΧ ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ (ΣΜ.)

70,00%

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.3-2

Γξάθεκα 4.3-9:

Αλά ηκήκα Π.Δ. πνζνζηά απαζρνινχκελσλ επί ησλ νηθνλνκηθψο
ελεξγψλ πιεζπζκψλ ησλ Π.Δ. (2001)

96,00%

Πνζνζηφ απανζρνινχκελσλ επί ησλ νηθνλνκηθψο ελεξγψλ

94,00%

92,00%

90,00%

88,00%

86,00%
94,44%

84,00%
90,67%
89,13%

82,00%

80,00%
82,15%
78,00%

76,00%
ΠΔ ΡΟΓΟΠΖ (ΣΜ.)

ΠΔ ΔΒΡΟΤ (ΣΜ.)

ΠΔ ΞΑΝΘΖ (ΣΜ.)

ΠΔ ΓΡΑΜΑ (ΣΜ.)

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.3-3
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Δίδνο Απαζρφιεζεο

4.3.4

Αλαθνξηθά κε ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, πξνθχπηεη (βι.
Γξάθεκα 4.3-10) έλαο μεθάζαξνο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ Τπνπεξηνρψλ Α θαη Β, πνπ
ζα ήηαλ κάιηζηα πεξηζζφηεξν έληνλνο εάλ ζηελ Τπνπεξηνρή Α δελ ελζσκαησλφηαλ
ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ Μχθεο. Έηζη ζηελ Τπνπεξηνρή Β θαηά 72% νη απαζρνινχκελνη
εξγάδνληαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (θαιιηέξγεηα θαπλνχ) θαη 14% ζηνλ δεπηεξνγελή
ηνκέα, θπξίσο σο εηδηθεπκέλνη ηερλίηεο θαη νηθνδφκνη. Μφιηο 9% απαζρνιείηαη ζηνλ
ηξηηνγελή ηνκέα. Σα ζηνηρεία απηά γηα ηελ Τπνπεξηνρή Β, γηα ην έηνο 2001 πνπ
αληηζηνηρνχλ, δείρλνπλ ηελ κεγάιε εμάξηεζε ηεο απφ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, αιιά θαη ηελ
βαξχηεηα ηνπ πξσηνγελή ηνκέα πνπ έρεη αλαπηπρζεί δηαρξνληθά ζηελ πεξηνρή.
ηελ Τπνπεξηνρή Α, πθίζηαηαη νκνίσο έλα πςειφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηνλ
πξσηνγελή ηνκέα (45%), ρσξίο σζηφζν λα ζπγθξίλεηαη κε απηφ ηεο Τπνπεξηνρήο Β
(72%). Γηαθαίλεηαη σζηφζν φηη ε πεξηνρή Α είλαη κία Τπνπεξηνρή ππφ κεηάβαζε ζε έλα
άιιν παξαγσγηθφ πξφηππν: Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα είλαη
ηδηαίηεξα απμεκέλν (25%) ζε ζρέζε κε ηελ Τπνπεξηνρή Β (9%), ελψ ην πνζνζηφ
απαζρφιεζεο ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα είλαη άκεζα ζπγθξίζηκν κε απηφ ηεο Τπνπεξηνρήο
Β (16% έλαληη 14%).

Γξάθεκα 4.3-10:

Πνζνζηά απαζρφιεζεο ζηνπο ηνκείο παξαγσγήο αλά Τπνπεξηνρή

100%

Γήισζαλ αζαθψο ή δε δήισζαλ
θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο
: 6%
Νένη
: 7%

90%

Νένη
:3%

Γήισζαλ αζαθψο ή δε δήισζαλ
θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο
: 2%

Σξηηνγελήο Σνκέαο: 9%

Γεπηεξνγελήο Σνκέαο
: 14%

80%
Σξηηνγελήο Σνκέαο: 25%

Πνζνζηφ απαζρφιεζεο αλά ηνκέα

70%

60%

50%

Γεπηεξνγελήο Σνκέαο
: 16%

40%
Πξσηνγελήο Σνκέαο: 72%

30%
Πξσηνγελήο Σνκέαο: 45%

20%

10%

0%
ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Α'

ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Β'

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.3-4
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ε επίπεδν Γήκσλ/ηκεκάησλ Γήκσλ, νη ζρεηηθέο θαηαλνκέο παξνπζηάδνληαη ζπλζεηηθά
ζην Γξάθεκα 4.3-11: ηα ηκήκαηα ησλ Γήκσλ Αξξηαλψλ, Κνκνηελήο (ηκήκα), νπθιίνπ
θαη ν Γήκνο Μχθεο θαηέρνπλ πνζνζηά απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα πάξα πνιχ
πςειά. Γηα παξάδεηγκα, ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Αξξηαλψλ ην 92% ησλ απαζρνινχκελσλ
εξγάδεηαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Καη ζην Γήκν Μχθεο ην 62% ησλ απαζρνινπκέλσλ.
Σα ρακειφηεξα πνζνζηά απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή απαληψληαη ζηα ηκήκαηα ησλ
Γήκσλ Παξαλεζηίνπ (30%) θαη Ξάλζεο (ηκήκα) (30%) Αληίζεηα ζ‟ απηά αθξηβψο ηα
ηκήκαηα παξαηεξείηαη απμεκέλε απαζρφιεζε ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, γεγνλφο πνπ
εμεγείηαη εχθνια απφ ηελ χπαξμε κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζπλδεφκελσλ κε ηνλ ηνπξηζκφ.

Γξάθεκα 4.3-11:

Πνζνζηά απαζρφιεζεο ζηνπο ηνκείο παξαγσγήο αλά Γήκν

100%

2%
3%

8%

4%

13%

14%
90%

1%
2%
2%
0%

1%
1%

9%

8%
9%

7%
8%

5%

2%
2%

3%
4%

8%

16%

Γήισζαλ αζαθψο
ή δε δήισζαλ
θιάδν νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο

18%

80%
9%

24%

70%

29%

26%

16%

38%

60%

50%

Νένη
36%

11%

Σξηηνγελήο Σνκέαο

95%

15%

82%

20%

40%
12%

20%

71%

62%

30%

43%

60%
Γεπηεξνγελήο
Σνκέαο

39%

30%

30%
10%

Πξσηνγελήο
Σνκέαο

ΓΖΜΟ
ΟΤΦΛΗΟΤ (ΣΜ.)

ΓΖΜΟ ΗΑΜΟΤ
(ΣΜ.)

ΓΖΜΟ
ΚΟΜΟΣΖΝΖ
(ΣΜ.)

ΓΖΜΟ
ΑΡΡΗΑΝΧΝ (ΣΜ.)

ΓΖΜΟ
ΞΑΝΘΖ (ΣΜ.)

ΓΖΜΟ ΜΤΚΖ

ΓΖΜΟ
ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ
(ΣΜ.)

ΓΖΜΟ ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΓΖΜΟ
ΓΡΑΜΑ (ΣΜ.)

0%

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.3-5

4.3.5

Άλεξγνη

Ο αξηζκφο αλέξγσλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ήδε απφ ην 2001 θηλείηαη ζε πςειά
επίπεδα, πξνζεγγίδνληαο ~ ην 10% ηνπ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ πιεζπζκνχ. Ζ Τπνπεξηνρή
Β θαίλεηαη φηη ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ αλέξγσλ (επί ηνπ ζπλφινπ ησλ
αλέξγσλ), φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην Γξάθεκα 4.3-12. πγθεθξηκέλα ην 52,59% ηνπ
ζπλφινπ ησλ αλέξγσλ πνπ αληηζηνηρεί ζε 1.054 άηνκα είλαη ζπγθεληξσκέλα ζηελ
Τπνπεξηνρή Β. ηελ Τπνπεξηνρή Α ζπγθεληξψλεηαη αληηζηνίρσο ην 47,41% (950 άηνκα).
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Με ρσξηθφ επίπεδν αλαθνξάο ην ηκήκα ηεο Π.Δ., νη άλεξγνη θαηαλέκνληαη, ζχκθσλα κε
ην Γξάθεκα 4.3-13.

Γξάθεκα 4.3-12:

Άλεξγνη αλά Τπνπεξηνρή

ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Α'
47,41%
ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Β'
52,59%

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.3-1

Γξάθεκα 4.3-13:

Άλεξγνη αλά Π.Δ.
ΠΔ
ΔΒΡΟΤ
(ΣΜ.)
4,29%

ΠΔ ΡΟΓΟΠΖ (ΣΜ.)
22,06%

ΠΔ ΓΡΑΜΑ (ΣΜ.)
33,28%

ΠΔ ΞΑΝΘΖ (ΣΜ.)
40,37%

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.3-2
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Γηαπηζηψλεηαη φηη ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο θαηέρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ αλέξγσλ επί
ηνπ ζπλφινπ ησλ αλέξγσλ ηεο πεξηνρήο θαη ζπγθεθξηκέλα πνζνζηφ 40,37% θαη 809
άηνκα. Αθνινπζεί ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο κε 33,28% θαη 667 άηνκα, ην ηκήκα ηεο Π.Δ.
Ρνδφπεο κε 22,06% θαη 442 άηνκα θαη έπεηαη απηφ ηεο Π.Δ. Έβξνπ κε 4,29% θαη 86
άηνκα.
Με ρσξηθφ επίπεδν αλαθνξάο ηνλ Γήκν, δηαθξίλεηαη ζχκθσλα κε ην Γξάθεκα 4.3-14, φηη
ν Γήκνο Μχθεο είλαη απηφο κε ηελ πςειφηεξε εθπξνζψπεζε αλέξγσλ επί ηνπ ζπλφινπ
ησλ αλέξγσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Με 596 αλέξγνπο ζπγθεληξψλεη ην 29,74% ησλ
άλεξγσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. πγθξίζηκνο αξηζκφο αλέξγσλ ππάξρεη θαη ζην
Γήκν Κ. Νεπξνθνπίνπ (28,14% θαη 564 άηνκα). Ο κηθξφηεξνο αξηζκφο αλέξγσλ, σο
πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αλέξγσλ, εληνπίδεηαη ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο:
1,40% θαη 28 άηνκα.

Γξάθεκα 4.3-14:

Άλεξγνη αλά Γήκν
ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ (ΣΜ.)
4,29%

ΓΖΜΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (ΣΜ.)
2,10%

ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ (ΣΜ.)
1,40%

ΓΖΜΟ ΗΑΜΟΤ (ΣΜ.)
12,92%

ΓΖΜΟ ΑΡΡΗΑΝΧΝ (ΣΜ.)
7,04%

ΓΖΜΟ ΚΑΣΧ ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
28,14%

ΓΖΜΟ ΞΑΝΘΖ (ΣΜ.)
10,63%
ΓΖΜΟ ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ (ΣΜ.)
3,74%

ΓΖΜΟ ΜΤΚΖ
29,74%

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.3-2

πσο αλαθέξζεθε αξρηθψο ην κέζν πνζνζηφ αλέξγσλ γηα φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο
είλαη ~10%, θαη ζπγθεθξηκέλα 9,99% ηνπ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ πιεζπζκνχ, δει. 2.004
άηνκα.
Με βάζε ην δείθηε άλεξγνη/νηθνλνκηθψο ελεξγφο πιεζπζκφο πξνθχπηεη φηη ε Τπνπεξηνρή
Α ραξαθηεξίδεηαη απφ δηπιάζηα, ζρεδφλ, ηηκή απηνχ ηνπ δείθηε, σο απνηέιεζκα ηνπ
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ρακεινχ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ πιεζπζκνχ. Έηζη ελψ ζηελ Τπνπεξηνρή Α νη άλεξγνη
απνηεινχλ ην 14,94% ησλ νηθνλνκηθψλ ελεξγψλ πιεζπζκψλ απηήο ηεο πεξηνρήο, ζηελ
Τπνπεξηνρή Β ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη κφιηο 7,70% (βι. Γξάθεκα 4.3-15).

Γξάθεκα 4.3-15:

Πνζνζηά αλέξγσλ επί ησλ νηθνλνκηθψο ελεξγψλ πιεζπζκψλ γηα ηηο
Τπνπεξηνρέο Α θαη Β

16,00%

Πνζνζηφ αλέξγσλ επί ησλ νηθνλνκηθψο ελεξγψλ

14,00%

12,00%

10,00%

8,00%

14,94%

6,00%

4,00%

7,70%

2,00%

0,00%
ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Α'

ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Β'

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.3-1

Σελ

ηηκή

ηνπ

δείθηε

άλεξγνη/νηθνλνκηθψο

ελεξγφο

πιεζπζκφο

ζε

επίπεδν

Γήκνπ/ηκήκαηνο Γήκνπ απνηππψλεη σο ηκήκα κε πςειφηεξν δείθηε ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ
Γξάκαο κε 19,45%, αθνινπζνχκελν απφ ην Γήκν Κ. Νεπξνθνπίνπ κε 18,86% θαη ηνλ ην
ηκήκα ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ κε πνζνζηφ 14,65% επί ησλ αληηζηνίρσλ νηθνλνκηθψο
ελεξγψλ πιεζπζκψλ ηνπο. Σα ηκήκαηα ησλ Γήκσλ Κνκνηελήο, Ηάζκνπ θαη νπθιίνπ
δηαζέηνπλ ηηο ηξεηο ρακειφηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηνλ ελ ιφγσ δείθηε, φπσο θαίλεηαη θαη
ζην Γξάθεκα 4.3-16, αληηζηνίρσο 8,41%, 4,66% θαη 3,55%. Οη ππφινηπνη Γήκνη ή
ηκήκαηα Γήκσλ θαηαηάζζνληαη ζε ελδηάκεζεο ηηκέο, κε ηνλ Γήκν Μχθεο λα θαηέρεη
ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ (11.91%), ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο 9,39% θαη ην ηκήκα ηνπ
Γήκνπ Αξξηαλψλ 9,33%.
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Γξάθεκα 4.3-16:

Αλά Γήκν/ηκήκα Γήκνπ πνζνζηφ αλέξγσλ επί ηνπ νηθνλνκηθψο
ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηνπ

Πνζνζηφ αλέξγσλ επί ησλ νηθνλνκηθψο ελεξγψλ

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

19,45%

18,86%
14,65%
11,91%

5,00%

9,39%

9,33%

8,41%

4,66%

3,55%

ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ (ΣΜ.)

ΓΖΜΟ ΗΑΜΟΤ (ΣΜ.)

ΓΖΜΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (ΣΜ.)

ΓΖΜΟ ΑΡΡΗΑΝΧΝ (ΣΜ.)

ΓΖΜΟ ΞΑΝΘΖ (ΣΜ.)

ΓΖΜΟ ΜΤΚΖ

ΓΖΜΟ ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ (ΣΜ.)

ΓΖΜΟ ΚΑΣΧ ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ (ΣΜ.)

0,00%

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.3-2

Σέινο, ζε επίπεδν Π.Δ. ν ζρεηηθφο δείθηεο (άλεξγνη / νηθνλνκηθψο ελεξγφο πιεζπζκφο
αληίζηνηρεο Π.Δ.), εκθαλίδεη ηελ θαηαλνκή φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην Γξάθεκα 4.317. πγθεθξηκέλα ηνλ πςειφηεξν δείθηε εκθαλίδεη ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο κε πνζνζηφ
17,85% ηνπ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ ηνπ πιεζπζκνχ λα είλαη άλεξγνη. Αληηζηνίρσο ζην
ηκήκα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο νη άλεξγνη/νηθνλνκηθψο ελεξγνχο αλέξρνληαη ζε 10,87%, ζε απηφ
ηεο Π.Δ. Έβξνπ ζην 9,33% θαη ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο ν δείθηεο απηφο πέθηεη ζην
5,56%.
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Γξάθεκα 4.3-17:

Αλά ηκήκα Π.Δ. πνζνζηφ αλέξγσλ επί ηνπ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ
πιεζπζκνχ ηεο

20,00%

18,00%

Πνζνζηφ ελέξγσλ επί ησλ νηθνλνκηθψο ελεξγψλ

16,00%

14,00%

12,00%

10,00%
17,85%
8,00%

6,00%
10,87%
9,33%
4,00%
5,56%

2,00%

0,00%
ΠΔ ΓΡΑΜΑ (ΣΜ.)

ΠΔ ΞΑΝΘΖ (ΣΜ.)

ΠΔ ΔΒΡΟΤ (ΣΜ.)

ΠΔ ΡΟΓΟΠΖ (ΣΜ.)

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.3-3

4.3.6

Υξνληθή εμέιημε απαζρφιεζεο θαη αλεξγίαο

ε ζρέζε κε ηελ ρξνληθή εμέιημε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλεξγίαο ζην ζχλνιν ηεο
πεξηνρήο παξέκβαζεο γηα ηα έηε 1991-2001 παξαηεξνχληαη ηα αθφινπζα (βι. Γξάθεκα
4.3-18):
-

Σφζν ζηελ Τπνπεξηνρή Α φζν θαη ζηελ Τπνπεξηνρή Β ν δείθηεο «πνζνζηφ αλέξγσλ /
νηθνλνκηθψο ελεξγφο πιεζπζκφο» απμήζεθε ζεκαληηθά, ππεξδηπιαζηάζηεθε.

-

ηελ Τπνπεξηνρή Α εθηηλάρηεθε απφ 7,42% ζε 14,94% επί ησλ νηθνλνκηθά ελεξγψλ
πιεζπζκψλ ηεο θαη ζηελ Τπνπεξηνρή Β απφ 3,27% ζε 7,70%. Απηφ κπνξεί λα
νθείιεηαη είηε ζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ, είηε ζε κείσζε ησλ νηθνλνκηθψο
ελεξγψλ πιεζπζκψλ, είηε θαη ζηα δχν. Γνζείζεο ηεο εκπεηξίαο ηεο νκάδαο, ην
ζελάξην πνπ είλαη πην πηζαλφ είλαη φηη νθείιεηαη θαη ζηα δχν. Τπήξμε δειαδή αχμεζε
ηνπ απφιπηνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ αιιά ηαπηνρξφλσο θαη κείσζε ηνπ νηθνλνκηθψο
ελεξγνχ πιεζπζκνχ ιφγσ κεηαθίλεζεο πιεζπζκψλ, εηδηθά γηα ηελ Τπνπεξηνρή Β ή
ιφγσ γήξαλζεο πιεζπζκνχ εηδηθά γηα ηελ Τπνπεξηνρή Α. ε θάζε πεξίπησζε ν
δείθηεο ραξαθηεξίδεη ηελ ηζρπξή κεηάιιαμε πνπ πθίζηαηαη ην παξαγσγηθφ κνληέιν
ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, πνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ έμνδν απαζρνινπκέλσλ
απφ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Δίλαη πεπνίζεζε ηεο νκάδαο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε
γλψζε ηεο πεξηνρήο αιιά θαη απφ πεξηνξηζκέλε έξεπλα πεδίνπ κέζσ ζπλεληεχμεσλ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

/ 130

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΡΑΜΑ | ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ | ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΡΟΓΟΠΖ

φηη ην θαηλφκελν είλαη ζε εμέιημε, πηζαλφηαηα κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο απ‟ φηη ηελ
πξνεγνχκελε δεθαεηία.

Γξάθεκα 4.3-18:

Γηαρξνληθή εμέιημε (1991, 2001) απαζρφιεζεο θαη αλεξγίαο επί ησλ
νηθνλνκηθά ελεξγψλ πιεζπζκψλ ζηηο Τπνπεξηνρέο Α θαη Β

100,00%

Πνζνζηφ απαζρφιεζεο/αλεξγίαο επί ησλ νηθνλνκηθψο ελεξγψλ

90,00%

96,73%
92,30%
92,58%

85,06%
80,00%

70,00%

60,00%

Πνζνζηφ Απαζρφιεζεο Τπνπεξηνρήο Α'
50,00%
Πνζνζηφ Απαζρφιεζεο Τπνπεξηνρήο Β'
40,00%
Πνζνζηφ Αλεξγίαο Τπνπεξηνρήο Α'
30,00%

Πνζνζηφ Αλεξγίαο Τπνπεξηνρήο Β'
20,00%
14,94%
10,00%

7,42%

7,70%
3,27%
0,00%
1990

1995

1996

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.3-6

Έηνο

4.3.7

1991

1992

1993

1994

1997

1998

1999

2000

2001

2002

πκπεξάζκαηα

Με έηνο αλαθνξάο ην 2001, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
-

Σν ζχλνιν ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο (έηνο
αλαθνξάο 2001) αλέξρεηαη ζε 20.052 άηνκα απνηειψληαο ην 48,75% ηνπ ζπλνιηθνχ
πιεζπζκνχ αλαθνξάο (νηθνλνκηθψο ελεξγψλ θαη κε πιεζπζκψλ). Οη άληξεο
αληηπξνζσπεχνπλ ην 61,24% ηνπ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ πιεζπζκνχ θαη νη γπλαίθεο ην
38,76%.

-

Ζ Τπνπεξηνρή Β ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ
πιεζπζκνχ (68,28%), απαζρνινπκέλσλ (70,02%) θαη αλέξγσλ (52,59%) επί ησλ
αληηζηνίρσλ ζπλφισλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο

-

Ο Γήκνο Μχθεο ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ νηθνλνκηθψο ελεξγψλ αηφκσλ
επί ηνπ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ πιεζπζκνχ φιεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο (29,44%)

-

Σν ηκήκα ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ νηθνλνκηθψο
ελεξγψλ αηφκσλ επί ηνπ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ πιεζπζκνχ φιεο ηεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο (39,65%). Σν ηκήκα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο αθνινπζεί πνιχ θνληά κε 37,11%.
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-

Σν ηκήκα ηνπ Γήκνπ Αξξηαλψλ έρεη ηνλ πςειφηεξν νηθνλνκηθψο ελεξγφ πιεζπζκφ
επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ (66,48%) ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ
εκθαλίδεηαη ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ (34,09%).

-

Σν ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ήηαλ 18.048 άηνκα πνπ
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 90,01% ηνπ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ πιεζπζκνχ. Δμ‟ απηψλ,
60,98% ήηαλ άληξεο (11.005 άηνκα) θαη 39,02% (7.043 άηνκα) ήηαλ γπλαίθεο.

-

Ο Γήκνο Μχθεο θαη ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Αξξηαλψλ ζπγθεληξψλνπλ ην 53,09% ησλ
απαζρνινπκέλσλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή
παξέκβαζεο.

-

ηελ Τπνπεξηνρή Β θαηά 72% νη απαζρνινχκελνη εξγάδνληαη ζηνλ πξσηνγελή
ηνκέα. ηελ Τπνπεξηνρή Α ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 45%

-

Ο αξηζκφο αλέξγσλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ήδε απφ ην 2001 θηλείηαη ζε πςειά
επίπεδα, πξνζεγγίδνληαο ~ ην 10% ηνπ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ πιεζπζκνχ. ηελ
Τπνπεξηνρή Α. ηελ Τπνπεξηνρή Α νη άλεξγνη απνηεινχλ ην 14,94% ησλ
νηθνλνκηθψλ ελεξγψλ πιεζπζκψλ απηήο ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ Τπνπεξηνρή Β ην
αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 7,70%.

-

Σν

52,59%

ηνπ

ζπλφινπ

ησλ

αλέξγσλ

ηεο

πεξηνρήο

παξέκβαζεο

είλαη

ζπγθεληξσκέλα ζηελ Τπνπεξηνρή Β.
-

ηελ Τπνπεξηνρή Α ν δείθηεο «πνζνζηφ αλέξγσλ/νηθνλνκηθψο ελεξγφο πιεζπζκφο»
κεηαβιήζεθε απφ 7,42% ζε 14,94% θαηά ηελ δεθαεηία 1991-2001. ηελ Τπνπεξηνρή
Β ν ίδηνο δείθηεο κεηαβιήζεθε απφ 3,27% ζε 7,70%. Ο παξαπάλσ δείθηεο
ραξαθηεξίδεη ηελ ηζρπξή κεηάιιαμε πνπ πθίζηαηαη ην παξαγσγηθφ κνληέιν ζηελ
πεξηνρή παξέκβαζεο, πνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ έμνδν απαζρνινπκέλσλ απφ ηνλ
πξσηνγελή ηνκέα, ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε αιιά θαη ηελ γήξαλζε
ηνπ πιεζπζκνχ. Σν θαηλφκελν είλαη ζε εμέιημε, πηζαλψο κε ηαρχηεξν ξπζκφ ζε ζρέζε
κε ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία, θαη δελ έρεη νινθιεξσζεί.

-

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη απφ έξεπλα πεδίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Π.Δ.
Ξάλζεο, κέζσ ζπλεληεχμεσλ, ζε κέιε νκάδαο θαπλνπαξαγσγψλ, πξνθχπηεη φηη ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία (2001-2011) ε παξαγσγή ηνπ θαπλνχ κεηψζεθε θαηά 80%.
Δμαηξεηηθά επίζεο απμεκέλε είλαη ε αλεξγία ζηνλ θιάδν ησλ νηθνδφκσλ φπνπ
ζχκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ σκαηείνπ Οηθνδφκσλ Ξάλζεο, ην πνζνζηφ αλέξγσλ
ηνπ θιάδνπ είλαη 70%. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θιάδνο ησλ νηθνδφκσλ -πνπ ζηελ
παξαπάλσ αλάιπζε είλαη εληαγκέλνο ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα- ζηελ Τπνπεξηνρή Β
αληηζηνηρνχζε -γηα ην 2001- ζην 14% ηεο απαζρφιεζεο.
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4.4

Σνκείο παξαγσγήο

ην παξφλ ππνθεθάιαην παξνπζηάδνληαη ε δηάξζξσζε θαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πξσηνγελνχο, ηνπ δεπηεξνγελνχο θαη ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο ζηελ πεξηνρή
παξέκβαζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. Δηδηθφηεξα, ζην Τπνθεθάιαην 4.4Α παξνπζηάδεηαη ε
αλάιπζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζε φηη αθνξά ηε γεσξγία-θηελνηξνθία θαη εηδηθφηεξα ηε
δαζνπνλία, θαζψο απηή απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πφξν (εηδηθά γηα ηελ Τπνπεξηνρή Α).
ην Τπνθεθάιαην 4.4Β εμεηάδνπκε ην δεπηεξνγελή ηνκέα, ηφζν φζνλ αθνξά ηε
δηάξζξσζή ηνπ κέζσ δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ φζν θαη φηη αθνξά ηελ θαηαγεγξακκέλε
πξφζθαηε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέζσ πξνγξακκάησλ ηνπηθήο αγξνηηθήο
αλάπηπμεο (LEADER, Ο.Π.Α.Α.Υ.).
Σέινο, ζην Τπνθεθάιαην 4.4Γ, εμεηάδεηαη ε δνκή θαη ε δηάξζξσζε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα.
πσο θαη ζην Τπνθεθάιαην 4.4Α, εμεηάδνληαη δπν δηαθξηηνί θιάδνη ηνπ ηνκέα απηνχ
δειαδή ν ηνπξηζκφο θαη νη ινηπέο ππεξεζίεο.

4.4Α Πξσηνγελήο Σνκέαο
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε δηάξζξσζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, κε ζαθή αλαθνξά ζε
δπν ηδηαίηεξνπο θιάδνπο γηα ηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο Ρνδφπεο: Σε γεσξγία-θηελνηξνθία
θαη ηε δαζνπνλία. Ζ αλάιπζε ηεο γεσξγίαο-θηελνηξνθίαο βαζίδεηαη ζε δεπηεξνγελή
ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. θαη παξαηίζεληαη αλά Γήκν / ηκήκα Γήκνπ. Ο δε θιάδνο ηεο
Γαζνπνλίαο αλαιχεηαη ζε επίπεδν Τπνπεξηνρήο κε εμαίξεζε ηελ αλάιπζε ησλ ηκεκάησλ
Π.Δ. Ρνδφπεο θαη Έβξνπ φπνπ ν θιάδνο ζεσξείηαη ρακειήο βαξχηεηαο γηα ην ηνπηθφ
νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη δελ μεηάδεηαη.

4.4Α.1 Γεσξγία-θηελνηξνθία
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πεξηνρή ζρεηηθά κε ηελ δηάξζξσζε ησλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ εμαηηίαο ηεο ζέζεο θαη ηεο νκνηφηεηαο ηεο
πεξηνρήο είλαη ε νκνηφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ εθηξνθψλ, ν κηθξφο θιήξνο ζηνπο
ηνκείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαζψο επίζεο θαη ηελ επηθξάηεζε ζε είδε ηα νπνία
ζεσξνχληαη απνθιεηζηηθήο ή επηθξαηέζηεξεο παξνπζίαο ζε ζρέζε κε ην ππφινηπε
επηθάλεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Π.Δ. Γηα παξάδεηγκα ε επηθξάηεζε ηεο
θαιιηέξγεηαο ηεο παηάηαο ζηελ πεξηνρή ηεο Γξάκαο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ Γήκν
Νεπξνθνπίνπ θαζψο επίζεο θαη ηνπ θαπλνχ αλαηνιηθνχ ηχπνπ ζηελ πεξηνρή κειέηεο ησλ
Π.Δ. Ξάλζεο θαη Ρνδφπεο. Δπίζεο ε αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο κε επηθξάηεζε ησλ
κηθξψλ δψσλ αηγψλ θαη πξνβάησλ απνηεινχλ ηνλ δπλακηθφ ηζηφ παξαγσγήο. Ζ
ηειεπηαία απνγξαθή ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο πξαγκαηνπνηήζεθε κφιηο πέξπζη ην
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2010 ρσξίο αθφκε βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε δεκνζίεπζεο θαη έηζη ρξεζηκνπνηήζεθαλ
επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ ηεο απνγξαθήο 2006.
Πξνθεηκέλνπ ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο λα γίλεη θαηαλνεηφ θαη λα απνζαθεληζζεί ε
δπλακηθή ηεο θάζε πεξηνρήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ κε ηε κνξθή
νκάδσλ. Ζ πξψηε νκάδα αθνξά ηηο Σνπηθέο Δλφηεηεο νη νπνίεο αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή
κειέηεο θαη ζε ζπγθεθξηκέλν δήκν. Ζ επφκελε νκαδνπνίεζε αθνξά ηελ θαζαπηφ
γεσξγνθηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα, ζε θαιππηφκελε επηθάλεηα φπνπ εθθξάδεηαη ζε
αξηζκφ ζηξεκκάησλ αλά θαιιηέξγεηα θαη αξηζκφ παξαγσγηθψλ δψσλ πνπ εθηξέθνληαη ζε
θάζε Σ.Κ. Οη ηνκείο είλαη: α) ε δηάξζξσζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ β) ε κέζε έθηαζε αλά
εθκεηάιιεπζε, γ) νη κεγάιεο θαιιηέξγεηεο-θηελνηξνθηθά βηνκεραληθά θπηά δ) ε
δελδξνθνκία ε) ε θαιιηέξγεηα ιαραληθψλ ζη) ε θηελνηξνθία, θαη ηέινο ε εθκεράληζε ηεο
γεσξγίαο-θηελνηξνθίαο.
Οη Πίλαθεο 4.4Α-1 έσο 4.4Α-11 ζηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη ηα γξαθήκαηα ηνπ παξφληνο
Τπνθεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ.
Σμήμα Γήμος Γπάμαρ
Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζή καο απφ ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο, αλαθέξεηαη φηη ν
ζπλνιηθφο θαηαγεγξακκέλνο αξηζκφο εθκεηαιιεχζεσλ ην 2006 ήηαλ 121. Ο θχξηνο
ραξαθηήξαο ηεο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο είλαη απηφο ηεο ακηγψο γεσξγηθήο κε πνζνζηφ
62% (βι. Γξάθεκα 4.4Α-1).
Ζ θάζε Σ.Κ. ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ Γξάκαο παξνπζηάδεη ηδηνκνξθία σο πξνο ηελ
ζπλνιηθή επηθάλεηα πνπ θαηέρεηαη απφ θάζε εθκεηάιιεπζε. πσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ
ν κέζνο θιήξνο αλά εθκεηάιιεπζε είλαη κηθξφο θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα φηη θαη ην
κέγεζνο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζηελ πεξηνρή είλαη ζρεηηθά κηθξφ δηφηη νη
θαιιηεξγνχκελεο επηθάλεηεο είλαη ειάρηζηεο έηζη ζηελ Σ.Κ. Μαθξππιαγίνπ είλαη 71,67 ζηξ.
ε νπνία παξνπζηάδεη θαη ηνλ κεγαιχηεξε ζπγθξηηηθά επηθάλεηα αλά εθκεηάιιεπζε κε ηηο
ππφινηπεο πεξηνρέο νη νπνίεο είλαη πνιχ κηθξέο. Έηζη γηα ηελ Σ.Κ. Ληβαδεξνχ 2,13 ζηξ.
γηα ηελ Σ.Κ. ηδεξνλέξνπ 6,28 ζηξ. θαη γηα ηελ Σ.Κ. θαισηήο 2,27 ζηξ. (βι. Γξάθεκα
4.4Α-2).
Χο πξνο ηελ δηάξζξσζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, αλαθέξεηαη φηη ζηελ πεξηνρή
ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ Γξάκαο θαιιηεξγνχληαη θπηά κεγάισλ θαιιηεξγεηψλ κε ζεηξά
θπξίσο βξψκε γηα ζαλφ ε νπνία απνηειεί θαη ηελ θχξηα θαιιηέξγεηα ζε πνζνζηφ 50%.
Αθνινπζνχλ: ζηηάξη καιαθφ, κεδηθή, θξηζάξη γηα ζαλφ, θαιακπφθη ρσξίο ζπγθαιιηέξγεηα
θαζψο θαη άιιεο θαιιηέξγεηεο ρσξίο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Ζ θαιιηεξγνχκελε επηθάλεηα
ζεσξείηαη ζρεηηθά κηθξή θαη σο επί ην πιείζηνλ ηα θαιιηεξγνχκελα είδε εθηφο ηνπ
καιαθνχ ζίηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα δσνηξνθή (βι. Γξάθεκα 4.4Α-3).
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Γξάθεκα 4.4Α-1:

Γηάξζξσζε εθκεηαιιεχζεσλ (ηκήκα Γήκνπ Γξάκαο)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-1

Γξάθεκα 4.4Α-2:

Μέζε έθηαζε αλά εθκεηάιιεπζε (ηκήκα Γήκνπ Γξάκαο)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-1
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Γξάθεκα 4.4Α-3:

Μεγάιεο θαιιηέξγεηεο θηελνηξνθηθά θαη βηνκεραληθά θπηά (ηκήκα
Γήκνπ Γξάκαο)
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Έθηαζε (ζηξέκκαηα)

250

200
200

150

100
100

54
50
15
0
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Μεδηθή πνιπεηήο

ηηάξη καιαθφ

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-1

Απφ ηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο
θπξίσο θαηαγξάθεηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θαξπδηάο κε πνζνζηφ 9%. Αθνινπζνχλ νη
ιεπηνθαξπέο (θνπληνπθηέο), κειηέο, θαζηαληέο θαη νη αριαδηέο. Σν κέγεζνο ηεο επηθάλεηαο
πνπ θαιχπηεηαη ζεσξείηαη φηη είλαη ζρεηηθά κηθξφ θαη ε δηάζεζε ησλ παξαγφκελσλ
πξντφλησλ γίλεηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. ηελ πεξηνρή θαιιηεξγνχληαη θαη άιια είδε ηα
νπνία βξίζθνληαη ζηνπο αγξνχο κεκνλσκέλα ζε ειάρηζην αξηζκφ θαη εμππεξεηνχλ ηηο
αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ζε θξνχηα (βι. Γξάθεκα 4.4Α-4).
ρεηηθά κε ηα θαιιηεξγνχκελα είδε ιαραληθψλ θαη παηάηαο, ζεκεηψλεηαη φηη ζην ηκήκα
ηνπ

Γήκνπ

Γξάκαο

θαιιηεξγνχκελεο

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη

εθηάζεηο

ησλ

παξαγφκελσλ

ε

θαιιηέξγεηα

ιαραληθψλ

είλαη

ηεο παηάηαο.
κηθξέο.

Οη

Δπίζεο

θαιιηεξγείηαη ε ηνκάηα επηηξαπέδηα, λσπά θαζνιάθηα θαη θαζφιηα, θαη πιήζνο άιισλ
ιαραληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζεκεξηλά ζηε δηαηξνθή ρσξίο λα παξνπζηάδνπλ
θάπνηα ηδηαηηεξφηεηα γηα ηελ πεξηνρή (βι. Γξάθεκα 4.4Α-5).
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Γξάθεκα 4.4Α-4:

Γελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο (ηκήκα Γήκνπ Γξάκαο)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-1

Γξάθεκα 4.4Α-5:

Καιιηέξγεηεο ιαραληθψλ (ηκήκα Γήκνπ Γξάκαο)
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ππαίζξνπ

Φαζνιάθηα ρισξά Φαζφιηα ρσξίο
ζπγθαιιηέξγεηα

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-1
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Χο πξνο ηηο εθηξνθέο ησλ αγξνηηθψλ δψσλ ζηελ πεξηνρή, ζεκεηψλεηαη φηη ζην ηκήκα ηνπ
Γήκνπ Γξάκαο εθηξέθνληαη φια ηα είδε. Δπηθξαηέζηεξε εθηξνθή είλαη απηή ησλ αηγψλ
θνπαδηάξηθσλ ζε πνζνζηφ 4%, αθνινπζνχλ ηα βννεηδή ζήιεα βειηησκέλα, ηα πξφβαηα
θνπαδηάξηθα, θαη νη φξληζεο ρσξηθήο εθηξνθήο (βι. Γξάθεκα 4.4Α-6). Δπίζεο
παξνπζηάδνληαη ρσξίο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ εθηξνθέο ρνίξσλ, αβειηίσησλ βννεηδψλ θαη
δψα εξγαζίαο φπσο φλνη θαη ίππνη. Αληίζηνηρε είλαη θαη ε παξαγσγή γάιαθηνο (βι.
Γξάθεκα 4.4Α-7) ε νπνία είλαη αλάινγε ηνπ κεγέζνπο ηεο εθηξνθήο ησλ θνπαδηάξηθσλ
αηγψλ. Μέξνο ηεο παξαγσγήο γάιαθηνο ζηελ πεξηνρή ηνπ ηδεξνλέξνπ κεηαπνηείηαη ζε
ηπξί καιαθφ.
Ζ εθκεράληζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα είλαη ηθαλνπνηεηηθή
θαη πεξηιακβάλεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη
πξνβιεπφκελεο παξεκβάζεηο ζηελ δεκηνπξγία ησλ πξντφλησλ (βι. Γξάθεκα 4.4Α-8).

Γξάθεκα 4.4Α-6:

Κηελνηξνθία (ηκήκα Γήκνπ Γξάκαο)
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0
Αίγεο θνπαδηάξηθεο

Βννεηδή ζήιεα εγρψξησλ
θπιψλ αβειηίσηα

Βννεηδή ζήιεα εγρψξησλ
θπιψλ βειηησκέλα

Πξφβαηα θνπαδηάξηθα

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-1
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Γξάθεκα 4.4Α-7:

Παξαγσγή γάιαθηνο (ηκήκα Γήκνπ Γξάκαο)
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Πεγή Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-1

Γξάθεκα 4.4Α-8:

Δθκεράληζε ηεο γεσξγίαο-θηελνηξνθίαο (ηκήκα Γήκνπ Γξάκαο)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-1
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πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε πσο νη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ζηελ πεξηνρή
κειέηεο ηνπ Γήκνπ Γξάκαο είλαη ακηγψο γεσξγηθέο, ε κέζε έθηαζε αλά εθκεηάιιεπζε γηα
ηελ πιεηνλφηεηα ηεο πεξηνρήο θπξίσο είλαη έσο 6 ζηξέκκαηα, εθηφο ηεο πεξηνρήο
Μαθξππιαγίνπ πνπ είλαη ζηα 71,67 ζηξέκκαηα. Χο πξνο ηελ δηάξζξσζε ησλ κεγάισλ
θαιιηεξγεηψλ ζηελ πεξηνρή θαιιηεξγνχληαη θπξίσο θηελνηξνθηθά θπηά πνπ πξννξίδνληαη
γηα δσνηξνθέο, απφ ηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο θπξίσο αλαπηχζζεηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο
θαξπδηάο. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο είλαη ε θχξηα θαιιηέξγεηα ηεο πεξηνρήο ρσξίο λα
θαηαιακβάλεη ηδηαίηεξε ζέζε ιφγσ ηεο κηθξήο επηθαλείαο. Οη αίγεο θνπαδηάξηθεο
απνηεινχλ ηελ θχξηα εθηξνθή αγξνηηθψλ δψσλ θαζψο θαη παξαγσγή αληίζηνηρεο
πνζφηεηαο γάιαθηνο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εθηξνθέο θαη κεηαπνίεζε κέξνπο ηνπ
γάιαθηνο ζε ηπξί καιαθφ. Ζ εθκεράληζε ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή δηφηη ηα είδε ησλ
αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ ηθαλνπνηνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο, κε έιιεηςε ζηηο κεραλέο άικεμεο ησλ δψσλ. Δπίζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ
ηδεξνλέξνπ (Καιιίθαξπνο) ππάξρνπλ δπν εθκεηαιιεχζεηο ζε εζσηεξηθά χδαηα κε
ζεκαληηθή πνζφηεηα πέζηξνθαο.
Γήμορ Κάηω Νεςποκοπίος
Αλαθνξηθά κε ην Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ, θαη φπσο ζα δείμνπκε παξαθάησ, απηφο
παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηα ζε ζρέζε πάληα κε ηα παξαγφκελα πξντφληα. Κχξην πξντφλ
είλαη ε παηάηα, ρσξίο βέβαηα λα ππνιείπνληαη ζε δπλακηθή θαη νη άιιεο θαιιηέξγεηεο,
θαζψο θαη νη εθηξνθέο δψσλ θαη ηα παξαγφκελα πξντφληα φπσο ην γάια.
Ζ πεξηνρή ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ μεπεξλά ζε αξηζκφ ηηο 1.043 εθκεηαιιεχζεηο. Χο πξνο
ηελ δηάξζξσζε ηνπο θχξηα είλαη γεσξγηθέο θαη ιηγφηεξν θηελνηξνθηθέο (βι. Γξάθεκα
4.4Α-9).
Ζ κέζε έθηαζε ηελ νπνία δηαζέηεη ε θάζε εθκεηάιιεπζε αλά Γεκνηηθή/Σνπηθή θνηλφηεηα
ζην Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ είλαη σο επί ην πιείζηνλ ηθαλνπνηεηηθή πξνθεηκέλνπ λα
ιεηηνπξγήζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ απφ άπνςε παξαγσγήο βαζκφ (βι. Γξάθεκα 4.4Α-10).
Χο πξνο ηε δηάξζξσζε ησλ κεγάισλ θαιιηεξγεηψλ θαη βηνκεραληθψλ θπηψλ, απηή
ηαπηίδεηαη ζρεδφλ κε ηηο θαινθαηξηλέο παηάηεο κε 95% (12.802 ζηξέκκαηα) θαη ηηο παηάηεο
θζηλνπψξνπ κε 98% (16.385). ε κεγάιεο εθηάζεηο θαιιηεξγείηαη θαιακπφθη ζε πνζνζηφ
13% ζηελ, ζηηάξη καιαθφ (19%), θαη ζηηάξη ζθιεξφ (9%) (βι. Γξάθεκα 4.4Α-11).
ηελ πεξηνρή ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ παξαηεξείηαη κεησκέλν ελδηαθέξνλ ζηελ
θαιιηέξγεηα ησλ ιαραληθψλ εθηφο ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ θαζνιηψλ ρσξίο ζπγθαιιηέξγεηα ε
νπνία θαηαιακβάλεη ην 92% ηεο θαιιηεξγνχκελεο επηθάλεηαο ζε ζρέζε ην ππφινηπν
ηκήκα. Δπίζεο ζηελ πεξηνρή θαιιηεξγνχληαη θαη άιια είδε ειαρίζηνπ ελδηαθέξνληνο
φπσο: αγγνπξάθηα, μεξά θξεκκχδηα, καξνχιηα, κειηηδάλεο ππαίζξνπ, ηνκάηεο γηα λσπή
ρξήζε θαη θαζνιάθηα ρισξά (βι. Γξάθεκα 4.4Α-12).
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Γξάθεκα 4.4Α-9:

Γηάξζξσζε εθκεηαιιεχζεσλ (Γήκνο Κ. Νεπξνθνπίνπ)

800

692

700

Αξηζκφο εθκεηαιιεχζεσλ

600

500

400

283

300

200

100

68

0
Μηθηέο

Ακηγψο γεσξγηθέο

Ακηγψο θηελνηξνθηθέο

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ πίλαθα 4.4Α-2

Γξάθεκα 4.4Α-10:

Μέζε έθηαζε αλά εθκεηάιιεπζε (Γήκνο Κ. Νεπξνθνπίνπ)

140
125,85

120

114,68

Μέζε έθηαζε εθκεηάιιεπζεο (ζηξέκκαηα)

105,17
100

88,01
80,84

79,72

80

74,93

72,7

71,14

73,97

64,7

63,01
60

50,57

40

17,5

20

12,09

9,86
0

0

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-2
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Γξάθεκα 4.4Α-11:

Μεγάιεο Καιιηέξγεηεο (Γήκνο Κ. Νεπξνθνπίνπ)

18.000
16.469

16.385

16.000

14.000
12.802

Έθηαζε (ζηξέκκαηα)

12.000
10.570

10.710

10.000

8.000

6.000
5.080

4.000

2.000
370

230

50

200

200

Καπλφο
αλαηνιηθνχ
ηχπνπ

Βίθνο ζαλφ

0
Βξψκε

Καιακπφθη

Κξηζάξη

ίθαιε

ηηάξη καιαθφ ηηάξη ζθιεξφ

Παηάηεο
Παηάηεο
φξγν ρισξφ
θαινθαηξηλέο θζηλνπψξνπ

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-2

Γξάθεκα 4.4Α-12:

Καιιηέξγεηα ιαραληθψλ (Γήκνο Κ. Νεπξνθνπίνπ)

2.500

2.060

Έθηαζε (ζηξέκκαηα)

2.000

1.500

1.000

500
271

3

10

2

4

6

30

Αγγνχξηα

Κξεκχδηα μεξά

Μαξνχιηα

Μειηηδάλεο

θφξδα μεξα

Φαζνιαθηα κε
ζπγθαιιηέξγεηα

44

0
Φαζφιηα ρσξηο
ζπγθαιιηέξγεηα

Σνκάηεο

Φαζνιάθηα

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-2
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ην Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ, ε δηάξζξσζε ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ αθνξά
σο επί ην πιείζηνλ ζηηο εθηξνθέο κηθξψλ δψσλ φπσο αίγεο θνπαδηάξηθεο κε πνζνζηφ
28% θαη πξφβαηα θνπαδηάξηθα (25%) θαη βννεηδή ζήιεα βειηησκέλα (23%). Δπίζεο
ζεκεηψλεηαη ε εθηξνθή ρνίξσλ θαη αβειηίσησλ βννεηδψλ (βι. Γξάθεκα 4.4Α-13).
εκαληηθή είλαη θαη ε παξαγσγή γάιαθηνο (βι. Γξάθεκα 4.4Α-14) απφ αγειάδεο θαη
αηγνπξφβαηα. Δπίζεο εθηξέθνληαη κέιηζζεο θαη θαηαγξάθεηαη θαη παξαγσγή κειηνχ ζε
πνζνζηφ 18,8% επί ηνπ ζπλφινπ ηεο Π.Δ. Γξάκαο.
Ζ δελδξνθνκία δελ απνηειεί ηδηαίηεξν θιάδν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηνλ
πξσηνγελή ηνκέα δεδνκέλνπ φηη ε κφλε θαιιηέξγεηα πνπ έρεη πςειφ πνζνζηφ 33% είλαη
ε θαιιηέξγεηα ηεο θαξπδηάο. ε ειάρηζην επίπεδν εκθαλίδνληαη νη θαιιηέξγεηεο ηεο
αριαδηάο, ηεο θεξαζηάο, ηεο κειηάο θαη ηεο ιεπηνθαξπάο (βι. Γξάθεκα 4.4Α-15).
Ζ εθκεράληζε ηνπ ζπλφινπ ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο γηα ην Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ
ζεσξείηαη

ηθαλνπνηεηηθή

ζχκθσλα

κε

ην

Γξάθεκα

4.4Α-16.

ηελ

πεξηνρή

ρξεζηκνπνηνχληαη φια ηα είδε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο
φπσο: δηαμνληθνί ειθπζηήξεο, ζπαξηηθέο κεραλέο, ζπζηήκαηα αξδεχζεσο, ζεξηζηηθέο θαη
αισληζηηθέο κεραλέο θαζψο επίζεο θαη αξκεθηηθέο κεραλέο νη νπνίεο ζηεξίδνπλ ηελ
πγηεηλή ηνπ γάιαθηνο.

Γξάθεκα 4.4Α-13:

Κηελνηξνθία (Γήκνο Κ. Νεπξνθνπίνπ)

25.000

22.369

22.324

20.000

Αξηζκφο δψσλ

15.000

10.000

5.000
3.613

866
305

268

361

0
Αίγεο θνπαδηάξηθεο

Βννεηδή ζήιεα
αβειηίσηα

Βννεηδή ζήιεα
βειηησκέλα

Πξφβαηα θνπαδηάξηθα

Πξφβαηα νηθφζηηα

Υνηξνη αλαπαξαγσγήο

Υνηξνη
θξενπαξαγσγήο

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-2
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Γξάθεκα 4.4Α-14:

Παξαγσγή γάιαθηνο (Γήκνο Κ. Νεπξνθνπίνπ)

5.000

4.500

4.364

3.899

4.000

Γάια (ρηιηάδεο θηιά)

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.316

1.337

Αίγεο θνπαδηάξηθεο

Πξφβαηα θνπαδηάξηθα

1.000

500
48

16

0
Aγειάδεο εγρψξηεο
αβειηίσηεο

Αγειάδεο εγρψξηεο
βειηησκέλεο

Αγειάδεο μεληθέο

Πξφβαηα νηθφζηηα

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-2

Γξάθεκα 4.4Α-15:

Γελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο (Γήκνο Κ. Νεπξνθνπίνπ)

450

400

385

350

Έθηαζε (ζηξέκκαηα)

300

250

200

150

100

50
7

5

2

Κεξαζηέο

Λεπηνθαξηέο

10

0
Αριαδηέο

Καξπδηέο

Μειηέο

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-2
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Γξάθεκα 4.4Α-16:

Δθκεράληζε γεσξγίαο-θηελνηξνθίαο (Γήκνο Κ. Νεπξνθνπίνπ)

1400
1229
1200

Πνζφηεηα

1000

925

800

596

600

400
222
200

130
16

145

97
12

48

48
6

0

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-2

πκπεξαζκαηηθά, επηζεκαίλεηαη φηη ζην Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ ππάξρεη ζεκαληηθή
αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ παξαγσγή ηεο παηάηαο ζεσξείηαη ην ζεκαληηθφηεξν αγξνηηθφ
πξντφλ γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκίαο. πσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ε ζπλνιηθή επηθάλεηα πνπ
θαηέρεη ζηελ Π.Δ. Γξάκαο αλέξρεηαη ζην πνζνζηφ ηνπ 95% ελψ ην πνζνζηφ ηεο
επηθάλεηαο πνπ θαιιηεξγείηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Α.Μ.-Θ. αλέξρεηαη ζην 64,8%. Δπίζεο,
ζηελ πεξηνρή θαιιηεξγνχληαη θαη άιια ζπλαθή είδε θαιιηέξγεηαο κε ηηο εδαθηθέο
απαηηήζεηο ζε ζεκαληηθά πνιχ κηθξφηεξε επηθάλεηα. Οη κεγάιεο θαιιηέξγεηεο ζεσξνχληαη
εμ ίζνπ ζεκαληηθέο φπσο ε παξαγσγή θαιακπνθηνχ θαη ζηηεξψλ. Ο ηνκέαο ηεο
θηελνηξνθίαο ζεσξείηαη επίζεο ζεκαληηθφο ζηελ πεξηνρή ηφζν ζαλ αξηζκφο δψσλ φζν
θαη ζε παξαγφκελα πξσηνγελή θηελνηξνθηθά πξντφληα θξέαο θαη γάια. ηνλ ηνκέα ηεο
δελδξνθνκίαο ε θαιιηέξγεηα ηεο θαξπδηάο πνζνζηηαία θαηαιακβάλεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ
ζηελ Π.Δ. Γξάκαο.
Σμήμα Γήμος Παπανεζηίος
Αλαθνξηθά κε ην Γήκν Παξαλεζηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ην ζχλνιν
ησλ εθκεηαιιεχζεσλ είλαη 224 εθ ησλ νπνίσλ ην 49% είλαη ακηγψο γεσξγηθέο, ην 29%
είλαη ακηγψο θηελνηξνθηθέο, θαη ην 22% είλαη κηθηέο. Ζ κέζε έθηαζε αλά εθκεηάιιεπζε
είλαη 20,42 ζηξέκκαηα. Σν κέγεζνο ηεο εθκεηάιιεπζεο είλαη ζρεηηθά κηθξφ (βι. Γξάθεκα
4.4Α-17).
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Γξάθεκα 4.4Α-17:

Γηάξζξσζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ (ηκήκα Γήκνπ Παξαλεζηίνπ)

120
109

100

Αξηζκφο εθκεηαιιεχζεσλ

80

65
60
50

40

20

0
Μηθηέο

Ακηγψο γεσξγηθέο

Ακηγψο θηελνηξνθηθέο

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-3

ηελ πεξηνρή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ, θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθή
δξαζηεξηφηεηα ζηελ γεσξγηθή παξαγσγή κε θνξπθαία ηελ παξαγσγή ζθιεξνχ ζίηνπ.
Αθνινπζνχλ ην θαιακπφθη ρσξίο ζπγθαιιηέξγεηα, ην καιαθφ ζηηάξη θαη ην ζθιεξφ ζηηάξη
(βι. Γξάθεκα 4.4Α-18).
ρεηηθά κε ηε ιαραλνθνκία, επηζεκαίλεηαη φηη ην 20% ησλ μεξψλ θξεκκπδηψλ παξάγνληαη
ζην Γήκν Παξαλεζηίνπ Δπίζεο ζηελ πεξηνρή, ζε κηθξφηεξεο εθηάζεηο, παξάγνληαη
αγγνπξάθηα,

αληίδηα,

θνινθπζάθηα,

θνπλνππίδηα,

θαζνιάθηα,

ιάραλα,

καξνχιηα,

κειηηδάλεο, κπηδέιηα, θαζφιηα ρσξίο ζπγθαιιηέξγεηα, παηάηεο θζηλνπψξνπ, πξάζα,
ξεβίζηα, επηηξαπέδηεο ηνκάηεο ζε πνζνζηφ 7%, θαη ζπαλάθη (βι. Γξάθεκα 4.4Α-19).
εκαληηθή επίζεο, ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ, είλαη θαη ε εθηξνθή αγξνηηθψλ
δψσλ (βι. Γξάθεκα 4.4Α-20) φπσο αηγνπξφβαηα θαη βννεηδή κε κηα ζρεηηθά κηθξή
πνζφηεηα παξαγφκελνπ γάιαθηνο (βι. Γξάθεκα 4.4Α-21). Δπίζεο, εθηξέθνληαη θαη
κέιηζζεο.
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Γξάθεκα 4.4Α-18:

Μεγάιεο θαιιηέξγεηεο, θηελνηξνθηθά θαη βηνκεραληθά θπηά (ηκήκα

Γήκνπ Παξαλεζηίνπ)
1.600

1.373

1.400

1.200
1.107

Έθηαζε (ζηξέκκαηα)

1.000
846
800
649

600

400

200
71
0
Καιακπφθη ρσξίο
ζπγθαιιηέξγεηα

Καπλφο κπέξιεπ βηξηδίληα

Μεδηθή

ηηάξη καιαθφ

ηηάξη ζθιεξφ

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-3

Γξάθεκα 4.4Α-19:

Καιιηέξγεηεο ιαραληθψλ (ηκήκα Γήκνπ Παξαλεζηίνπ)

100
90
90

80
80

Έθηαζε (ζηξέκκαηα)
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60

50
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-3
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Γξάθεκα 4.4Α-20:

Κηελνηξνθία (ηκήκα Γήκνπ Παξαλεζηίνπ)

6.000
5.629

5.000

Αξηζκφο δψσλ

4.000

3.250
3.000

2.089

2.000

1.000

185

0
Αίγεο θνπαδηάξηθεο

Βννεηδή ζήιεα βειηησκέλα

Πξφβαηα θνπαδηάξηθα

Υνίξνη αλαπαξαγσγήο

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-3

Παξαγσγή γάιαθηνο (ηκήκα Γήκνπ Παξαλεζηίνπ)

Γξάθεκα 4.4Α-21:
1.200

1.072

1.000

Γάια (ρηιηάδεο θηιά)

800

600
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400

200
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0
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-3
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Γελδξνθνκηθέο θαιιηέξγεηεο ζπλαληνχκε ζρεδφλ ζην ζχλνιν ησλ εθηάζεσλ ηνπ ηκήκαηνο
ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ ρσξίο λα παξνπζηάδνπλ θάιπςε ζεκαληηθψλ επηθαλεηψλ (βι.
Γξάθεκα 4.4Α-22).

Γξάθεκα 4.4Α-22:

Γελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο (ηκήκα Γήκνπ Παξαλεζηίνπ)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-3

Ζ εθκεράληζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ ζεσξείηαη
ηθαλνπνηεηηθή σο πξνο ην είδνο θαη ην πιήζνο κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
άζθεζε ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Έιιεηςε παξνπζηάδεηαη ζηελ θηελνηξνθηθή
δξαζηεξηφηεηα σο πξνο ηελ άικεμε ησλ παξαγσγηθψλ δψσλ φπνπ δελ ππάξρεη ν
αλάινγνο εμνπιηζκφο αξκεθηηθέο κεραλέο (βι. Γξάθεκα 4.4Α-23).
πκπεξαζκαηηθά, γηα ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ κπνξνχκε λα πνχκε ηα εμήο: Ζ
κέζε έθηαζε αλά εθκεηάιιεπζε είλαη πεξίπνπ ηα 20 ζηξέκκαηα. Χο πξνο ηηο κεγάιεο
θαιιηέξγεηεο, ε πεξηνρή ηνπ Παξαλεζηίνπ παξάγεη ζηηεξά θαη θηελνηξνθηθά θπηά ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλαπηπγκέλε θηελνηξνθία ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηελ εθηξνθή
βννεηδψλ

ζειέσλ

βειηησκέλσλ

θαη

ζηελ

εθηξνθή

αηγψλ.

Δπίζεο,

ζηελ

πεξηνρή

θαιιηεξγνχληαη φια ηα είδε ησλ θεπεπηηθψλ κε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα μεξά θξεκκχδηα, θαη ηηο
επηηξαπέδηεο ηνκάηεο. Ζ δελδξνθνκία κε έκθαζε ζηα νπσξνθφξα δέλδξα ζεσξείηαη
αλαπηπγκέλε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πεξηνρέο ηνπ ηκήκαηνο ηεο Π.Δ. Γξάκαο κε ηα πνζνζηά
λα είλαη θάπσο πςειά αιιά νη θαιππηφκελεο επηθάλεηεο γηα θάζε είδνο είλαη ζρεηηθά κηθξέο.
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Γξάθεκα 4.4Α-23:

Δθκεράληζε γεσξγίαο-θηελνηξνθίαο (ηκήκα Γήκνπ Παξαλεζηίνπ)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-3
Σμήμα Γήμος Ξάνθηρ
πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε καο πξνο δπζκάο, πεξλνχκε ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο
φπνπ, φπσο θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 4.4Α-24, ν αξηζκφο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ είλαη 309, εθ
ησλ νπνίσλ ην 41% κηθηέο, ην 43% ακηγψο γεσξγηθέο θαη ην 16% ακηγψο θηελνηξνθηθέο.
Ζ κέζε έθηαζε αλά εθκεηάιιεπζε παξνπζηάδεη δηαθνξέο. Έηζη γηα ηελ Σ.Κ.
ηαπξνχπνιεο είλαη 16,77 ζηξ., γηα ηελ Σ.Κ. Γέξαθα 9,69 ζηξ., γηα ηελ Σ.Κ. Γαθλψλα
11,54 ζηξ., γηα ηελ Σ.Κ. Καξπφθπηνπ 9,71 ζηξ., γηα ηελ Σ.Κ. Νενρσξίνπ 47,37 ζηξ., γηα
ηελ Σ.Κ. Παζραιηάο 30,1 ζηξ., θαη γηα ηελ Σ.Κ. Κνκλελψλ 30,4 ζηξ. (βι. Γξάθεκα 4.4Α25).
Ζ δηάξζξσζε ησλ κεγάισλ θαιιηεξγεηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ
θαιακπνθηνχ ρσξίο ζπγθαιιηέξγεηα. Αθνινπζνχλ νη θαινθαηξηλέο παηάηεο κε πνζνζηφ
32% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηκήκαηνο ηεο Π.Δ. Ξάλζεο, ηα ηξηθχιιηα, ην ρισξφ θαιακπφθη, ην
θξηζάξη γηα γξαζίδη, βξψκε γηα ζαλφ, θαη θξηζάξη (βι. Γξάθεκα 4.4Α-26).
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Γξάθεκα 4.4Α-24:

Γηάξζξσζε εθκεηαιιεχζεσλ (ηκήκα Γήκνπ Ξάλζεο)

160
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Αξηζκφο εθκεηαιιεχζεσλ
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40

20

0
Μηθηέο εθκεηαιιεχζεηο

Ακηγψο γεσξγηθέο

Ακηγψο θηελνηξνθηθέο

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-4

Γξάθεκα 4.4Α-25:

Μέζε έθηαζε αλά εθκεηάιιεπζε (ηκήκα Γήκνπ Ξάλζεο)
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Σ.Κ. Νενρσξίνπ

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-4

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

/ 151

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΡΑΜΑ | ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ | ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΡΟΓΟΠΖ

Γξάθεκα 4.4Α-26:

Μεγάιεο θαιιηέξγεηεο θηελνηξνθηθά θαη βηνκεραληθά θπηά (ηκήκα
Γήκνπ Ξάλζεο)
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2.391

Έθηαζε (ζηξέκκαηα)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-4

ηελ πεξηνρή θαιιηεξγνχληαη ζε ζεκαληηθή επηθάλεηα μεξά θξεκκχδηα. Δπίζεο ε
θαιιηέξγεηεο

ησλ

ππνινίπσλ

ιαραληθψλ

θαηαιακβάλνπλ

ζεκαληηθή

επηθάλεηα.

εκεηψλνληαη νη εμήο θαιιηέξγεηεο γηα ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο: ιάραλα, αγγνχξηα,
θαξπνχδηα, θνινθπζάθηα, θνπλνππίδηα, κειηηδάλεο, πξάζα, ζθφξδα μεξά, επηηξαπέδηεο
ηνκάηεο, θαζνιάθηα ρισξά, θαζνιάθηα ρσξίο ζπγθαιιηέξγεηα (βι. Γξάθεκα 4.4Α-27).
ηελ πεξηνρή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, θχξηα θαιιηέξγεηα ζηνλ δελδξνθνκηθφ
ηνκέα απνηειεί ε ήκεξε θαζηαληά θαη αθνινπζνχλ νη άκπεινη γηα νηλνπαξαγσγή θαη νη
ζηαθηδάκπεινη. Μηθξφηεξε έθηαζε θαηαιακβάλνπλ νη αριαδηέο, θεξαζηέο θαη νη κειηέο
(βι. Γξάθεκα 4.4Α-28).
εκαληηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην ίδην ηκήκα παξνπζηάδνπλ νη εθηξνθέο αγξνηηθψλ δψσλ
φπσο νη αίγεο θνπαδηάξηθεο κε 21%, ηα βννεηδή ζήιεα αβειηίσηα κε 23%, βννεηδή ζήιεα
βειηησκέλα κε 13% θαη ηα πξφβαηα θνπαδηάξηθα κε 4%. Δπίζεο, εθηξέθνληαη βννεηδή
αβειηίσηα θαη αίγεο νηθφζηηεο, θαη κέιηζζεο κε πνζνζηφ 20% (βι. Γξάθεκα 4.4Α-29). ην
Γξάθεκα 4.4Α-30 παξνπζηάδεηαη θαη ε πνζφηεηα ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο θαηά είδνο.
Σα είδε ησλ κεραλεκάησλ θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπο ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηελ
άζθεζε ηεο γεσξγηθήο θαη ηεο θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο (βι. Γξάθεκα 4.4Α-31).
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Γξάθεκα 4.4Α-27:

Καιιηέξγεηεο ιαραληθψλ (ηκήκα Γήκνπ Ξάλζεο)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-4

Γξάθεκα 4.4Α-28:

Γελδξνθνκία-ακπεινπξγία (ηκήκα Γήκνπ Ξάλζεο)
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100

Έθηαζε (ζηξέκκαηα)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-4
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Γξάθεκα 4.4Α-29:

Κηελνηξνθία (ηκήκα Γήκνπ Ξάλζεο)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-4

Γξάθεκα 4.4Α-30:

Παξαγσγή γάιαθηνο (ηκήκα Γήκνπ Ξάλζεο)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-4
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Γξάθεκα 4.4Α-31:

Δθκεράληζε γεσξγίαο-θηελνηξνθίαο (ηκήκα Γήκνπ Ξάλζεο)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-4

πκπεξαζκαηηθά, γηα ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: Ζ
κέζε έθηαζε αλά εθκεηάιιεπζε είλαη απφ 10 έσο 40 ζηξέκκαηα. Χο πξνο ηηο κεγάιεο
θαιιηέξγεηεο ζηελ πεξηνρή θαιιηεξγνχληαη θπξίσο θαιακπφθη θαη ζηηεξά ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη σο δσνηξνθέο ρσξίο λα παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά σο
πξνο ηελ θαιιηεξγνχκελε επηθάλεηα δηφηη νη εθηάζεηο είλαη ζρεηηθά κηθξέο ζε ζρέζε κε ηηο
ζπλνιηθέο ηεο Π.Δ. Ξάλζεο. Ηδηαηηεξφηεηα παξνπζηάδεη ε θαιιηέξγεηα ηεο θαινθαηξηλήο
παηάηαο ε νπνία θηάλεη ζην 32%, επίζεο θαιιηεξγνχληαη φια ηα ππφινηπα ιαραληθά ζε
πνιχ κηθξφηεξε επηθάλεηα εμππεξεηψληαο πξσηίζησο ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο. Ζ
θηελνηξνθία απνηειεί θχξην θιάδν παξαγσγήο κε επηθξαηέζηεξε απηήο ηεο αηγνηξνθίαο
θαη ησλ βννεηδψλ κε αληίζηνηρεο πνζφηεηεο γάιαθηνο.
Γήμορ Μύκηρ
Αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην Γήκν Μχθεο, επηζεκαίλεηαη φηη απηφο
παξνπζηάδεη ζεκαληηθή δπλακηθή ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα κε 3.485 εθκεηαιιεχζεηο εθ ησλ
νπνίσλ νη κηθηέο απνηεινχλ ην 21%, νη ακηγψο γεσξγηθέο ην 78% θαη νη ακηγψο
θηελνηξνθηθέο ην 1% (βι. Γξάθεκα 4.4Α-32).
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Γξάθεκα 4.4Α-32:

Γηάξζξσζε εθκεηαιιεχζεσλ (Γήκνο Μχθεο)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-5

ε αληίζεζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, ε κέζε έθηαζε αλά εθκεηάιιεπζε ζην
Γήκν Μχθεο είλαη πνιχ κηθξή θαη έρεη σο εμήο: Γηα ην Σ.Κ. Θεξκψλ αλέξρεηαη ζηα 14,05
ζηξ., γηα ην Σ.Κ. Κνηχιεο ζηα 10,89 ζηξ., γηα ην Σ.Κ. Δρίλνπ ζηα 7,13 ζηξ. γηα ην Σ.Κ.
Μχθεο ζηα 9,06 ζηξ. Γηα ην Σ.Κ. Χξαίνπ ζηα 9,79 ζηξ. θαη γηα ην Σ.Κ. αηξψλ ζηα 13,26
ζηξ. (βι. Γξάθεκα 4.4Α-33).
ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Μχθεο θαιιηεξγείηαη ην 68% ηνπ θαπλνχ αλαηνιηθνχ ηχπνπ θαη
ην 87% ηεο ζίθαιεο. Καιιηεξγνχληαη επίζεο παηάηεο θαινθαηξηλέο, παηάηεο θζηλνπψξνπ,
βίθνο γηα ζαλφ, θαιακπφθη ρσξίο ζπγθαιιηέξγεηα, θαιακπφθη ρισξφ, θαιακπφθη κε
ζπγθαιιηέξγεηα, θξηζάξη ζαλφ, κεδηθή πνιπεηήο, ζηηάξη καιαθφ, θξηζάξη γηα γξαζίδη, ηα
νπνία

θπξίσο

ρξεζηκνπνηνχληαη

σο

δσνηξνθέο

ιφγσ

θαη

ηεο

αλαπηπγκέλεο

θηελνηξνθίαο (βι. Γξάθεκα 4.4Α-34).
Δπίζεο θαιιηεξγείηαη ην 31% ηεο Π.Δ. Ξάλζεο ζε μεξά θξεκκχδηα, θαζφιηα ρσξίο
ζπγθαιιηέξγεηα 83% θαιιηεξγνχληαη αγγνπξάθηα, θνινθπζάθηα, θνπλνππίδηα, καξνχιηα,
ιάραλα, κπάκηεο, πξάζα, ζθφξδα μεξά, θαζνιάθηα, θαζφιηα κε ζπγθαιιηέξγεηα, θαζφιηα
ρσξίο ζπγθαιιηέξγεηα (βι. Γξάθεκα 4.4Α-35).
Αλαθνξηθά κε ηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο ζεκεηψλεηαη φηη ζην Γήκν Μχθεο
θαιιηεξγνχληαη θπξίσο θαξπδηέο ζε πνζνζηφ 9,6%, θαζηαληέο ζε πνζνζηφ 14,5%,
αριαδηέο ζε πνζνζηφ 29%, θεξαζηέο ζε πνζνζηφ 17% θαζψο επίζεο κειηέο θαη
βεξηθνθηέο ζε πνιχ κηθξφηεξε επηθάλεηα (βι. Γξάθεκα 4.4Α-36).
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Γξάθεκα 4.4Α-33:

Μέζε έθηαζε αλά εθκεηάιιεπζε (Γήκνο Μχθεο)

16

14,05
14

13,26

12

Μέζε έθηαζε (ζηξέκκαηα)

10,89
9,79

10
9,06

8

7,13

6

4

2

0
T.K. Θεξκψλ

Σ.Κ. Κνηχιεο

Σ.Κ. Δρίλνπ

Σ.Κ. Μχθεο

Σ.Κ. Χξαίνπ

Σ.Κ. αηξψλ

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-5

Γξάθεκα 4.4Α-34:

Μεγάιεο θαιιηέξγεηεο-θηελνηξνθηθά θπηά (Γήκνο Μχθεο)

20.000
18.278
18.000

16.000

Έθηαζε (ζηξέκκαηα)

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.591
2.000
697
43

80

115

213

360

670
25

504

1.035
255

0

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-5
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Γξάθεκα 4.4Α-35:

Καιιηέξγεηεο ιαραληθψλ (Γήκνο Μχθεο)

400
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350

Έθηαζε (ζηξέκκαηα)
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3

0

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-5

Γξάθεκα 4.4Α-36:

Γελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο (Γήκνο Μχθεο)

30
28

25

Έθηαζε (ζηξέκκαηα)

20
17

17
15

15

11
10

5
5

1
0
Αριαδηέο

Βεξπθνθθηέο

Καξπδηέο

Καζηαληέο ήκεξεο

Κεξαζηέο

Μειηέο

Καζηαληέο ήκεξεο

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-5
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Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Μχθεο παξνπζηάδεη έληνλε δξαζηεξηφηεηα σο πξνο ηηο εθηξνθέο
ησλ δψσλ. ηελ θνξπθή βξίζθνληαη νη αίγεο θνπαδηάξηθεο κε πνζνζηφ 44%, βννεηδή
ζήιεα αβειηίσηα (72%), πξφβαηα θνπαδηάξηθα (13%), βννεηδή ζήιεα βειηησκέλα θαη δψα
εξγαζίαο φπσο φλνη, εκίνλνη θαη ίππνη (βι. Γξάθεκα 4.4Α-37). Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ
γάιαθηνο βι. Γξάθεκα 4.4Α-38.
Ζ εθκεράληζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο ζην Γήκν Μχθεο εληνπίδεηαη θπξίσο ζηηο δχν
θαιιηέξγεηεο πνπ ζεσξνχληαη επηθξαηέζηεξεο, δειαδή ηεο παηάηαο θαη ηνπ θαπλνχ.
Βαζηθή έιιεηςε σο πξνο ηνλ εμνπιηζκφ παξαηεξείηαη ζηελ θηελνηξνθηθή παξαγσγή θαη
εηδηθφηεξα ζηελ άικεμε ησλ δψσλ. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ παξαγσγηθψλ δψσλ θαη νη
ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ζηελ πγηεηλή ησλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ επηβάιινπλ ηε ρξήζε
κεραλψλ άικεμεο (βι. Γξάθεκα 4.4Α-39).

Γξάθεκα 4.4Α-37:

Κηελνηξνθία (Γήκνο Μχθεο)

35.000
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30.000

Αξηζκφο δψσλ

25.000
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10.000

5.000
3.026
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Ίππνη ζήιεηο

λνη άξξελεο

λνη ζήιεηο

0
Αίγεο
θνπαδηάξηθεο

Βννεηδή ζήιεα
αβειηίσηα

Βννεηδή ζήιεα
βειηησκέλα
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-5
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Γξάθεκα 4.4Α-38:

Παξαγσγή γάιαθηνο (Γήκνο Μχθεο)

600
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Γάια (ηφλνη)
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Αίγεο θνπαδηάξηθεο
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Αγειάδεο εγρψξηεο αβειηίσηεο

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-5

Γξάθεκα 4.4Α-39:

Δθκεράληζε γεσξγίαο-θηελνηξνθίαο (Γήκνο Μχθεο)
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Μνλναμνληθνί ειθπζηήξεο
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0
Γηαμνληθνί ειθπζηήξεο

Βελδηλνθίλεηεο αληιίεο άξδεπζεο

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-5
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πκπεξαζκαηηθά, θαη φζνλ αθνξά ην Γήκν Μχθεο, επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: Ζ κέζε
έθηαζε αλά εθκεηάιιεπζε είλαη πεξίπνπ ζηα 10 ζηξέκκαηα. Ζ πεξηνρή ήηαλ θπξίσο
θαπλνπαξαγσγηθή κε θαπλά αλαηνιηθνχ ηχπνπ θαζψο θαη πςεινχ πνζνζηνχ
παξαγσγήο ζίθαιεο. Δπίζεο θαιιηεξγνχληαη ζηηεξά πνπ πξννξίδνληαη γηα δσνηξνθέο
φπσο βίθνο, θαιακπφθη, θξηζάξη, κεδηθή, θξηζάξη

γηα

γξαζίδη. ηελ πεξηνρή

θαιιηεξγνχληαη μεξά θξεκκχδηα, παηάηεο θαινθαηξηλέο, παηάηεο θζηλνπψξνπ, θπξίσο
θαζφιηα ρσξίο ζπγθαιιηέξγεηα, θαη φια ηα ππφινηπα είδε ιαραληθψλ ζε πνιχ κηθξφηεξεο
επηθάλεηεο. ρεηηθά κε ηηο εθηξνθέο αγξνηηθψλ δψσλ ζηελ πεξηνρή επηθξαηεί ε
αηγνηξνθία, ρσξίο λα ππνιείπεηαη ζε έληαζε ηα πξφβαηα θνπαδηάξηθα, ηα βννεηδή ζήιεα
κε αληίζηνηρε ηελ παξαγσγή γάιαθηνο. Αμηνζεκείσηε είλαη ε παξαγσγή λσπνχ
βνπηχξνπ, ηπξηνχ καιαθνχ θαη κπδήζξαο.
Σμήμα Γήμος Κομοηηνήρ
ε φηη αθνξά ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο, αλαθέξεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ
εθκεηαιιεχζεσλ είλαη 491, εθ ησλ νπνίσλ νη κηθηέο εθκεηαιιεχζεηο απνηεινχλ ην 23%, νη
ακηγψο γεσξγηθέο ην 73%, θαη νη ακηγψο θηελνηξνθηθέο ην 4% (βι. Γξάθεκα 4.4Α-40).

Γξάθεκα 4.4Α-40:

Γηάξζξσζε εθκεηαιιεχζεσλ (ηκήκα Γήκνπ Κνκνηελήο)

400
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350

Αξηζκφο εθκεηαιιεχζεσλ

300

250

200

150
115

100

50
20

0
Μηθηέο

Ακηγψο γεσξγηθέο

Ακηγψο θηελνηξνθηθέο

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-6

Ζ κέζε έθηαζε αλά εθκεηάιιεπζε είλαη γηα ηελ Σ.Κ. Κάιραληνο 31,78 ζηξ. θαη γηα ηελ Σ.Κ.
Παλδξφζνπ 20,18 ζηξ. ηελ πεξηνρή θαιιηεξγείηαη θπξίσο ζθιεξφ ζηηάξη, βακβάθη,
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δαραξφηεπηια, θαιακπφθη, θαπλφο αλαηνιηθνχ ηχπνπ, ειίαλζν, κεδηθή, θξηζάξη, θαη ζηηάξη
καιαθφ (βι. Γξάθεκα 4.4Α-41).
Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηα ιαραληθά, ζηελ πεξηνρή θαιιηεξγνχληαη ζε ζεκαληηθέο επηθάλεηεο
επηηξαπέδηεο ηνκάηεο, μεξά θξεκκχδηα, ιάραλα, θνινθπζάθηα, θαξπνχδηα, πεπφληα,
πξάζα θαη θαζνιάθηα (βι. Γξάθεκα 4.4Α-42).
Χο επί ην πιείζηνλ, νη εθηξνθέο αγξνηηθψλ δψσλ ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο
αθνξνχλ ηηο αίγεο θνπαδηάξηθεο, ηα ζήιεα βννεηδή βειηησκέλα θαη αβειηίσηα, πξφβαηα
θνπαδηάξηθα γαινπνχιεο θαη ηηο φξληζεο. (βι. Γξάθεκα 4.4Α-43). Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ
γάιαηνο βι. Γξάθεκα 4.4Α-44.
Σέινο, ε εθκεράληζε ηεο γεσξγίαο ζην ελ ιφγσ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηθαλνπνηεηηθή γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ζηελ αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα. Έιιεηςε παξνπζηάδεηαη ζηελ
εθκεράληζε ηεο θηελνηξνθίαο φζνλ αθνξά ζηελ άικεμε ε νπνία γίλεηαη αθφκε κε
παξαδνζηαθφ ηξφπν (βι. Γξάθεκα 4.4Α-45).

Γξάθεκα 4.4Α-41:

Μεγάιεο θαιιηέξγεηεο-βηνκεραληθά θπηά (ηκήκα Γήκνπ Κνκνηελήο)

6.000
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5.000
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3.000

2.000
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1.000
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5
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0
Βακβάθη

Εαραξφηεπηια

Καιακπφθη
ρσξίο
ζπγθαιιηέξγεηα

Καπλφο
αλαηνιηθνχ
ηχπνπ

Ζιίαλζνο

Μεδηθή

Κξηζάξη

ηηάξη καιαθφ

ηηάξη ζθιεξφ

Σνκάηεο
βηνκεραληθέο

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-6
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Γξάθεκα 4.4Α-42:

Καιιηέξγεηεο ιαραληθψλ (ηκήκα Γήκνπ Κνκνηελήο)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-6

Γξάθεκα 4.4Α-43:

Κηελνηξνθία (ηκήκα Γήκνπ Κνκνηελήο)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-6
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Γξάθεκα 4.4Α-44:

Παξαγσγή γάιαθηνο (ηκήκα Γήκνπ Κνκνηελήο)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-6

Γξάθεκα 4.4Α-45:

Δθκεράληζε γεσξγίαο-θηελνηξνθίαο (ηκήκα Γήκνπ Κνκνηελήο)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-6
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πκπεξαζκαηηθά, θαη ζε φηη αθνξά ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο, επηζεκαίλνληαη ηα
εμήο: Ζ κέζε έθηαζε αλά εθκεηάιιεπζε είλαη έσο 30 ζηξέκκαηα. Κχξηεο θαιιηέξγεηεο ζηελ
πεξηνρή είλαη ην ζθιεξφ ζηηάξη θαη ν θαπλφο αλαηνιηθνχ ηχπνπ. ηελ πεξηνρή
θαιιηεξγνχληαη φια ηα είδε ησλ ιαραληθψλ. Απφ απηά μερσξίδνπλ νη επηηξαπέδηεο
ηνκάηεο, ηα μεξά θξεκκχδηα θαζψο επίζεο ηα ιάραλα, θνινθπζάθηα, θαξπνχδηα, πεπφληα,
πξάζα, θαη θαζνιάθηα. Βαζηθή εθηξνθή είλαη νη αίγεο θνπαδηάξηθεο, αθνινπζνχλ ηα
πξφβαηα θνπαδηάξηθα θαη ηα βννεηδή ζήιεα αβειηίσηα. Ζ θχξηα πνζφηεηα γάιαθηνο
παξάγεηαη απφ αγειάδεο εγρψξηεο αβειηίσηεο, αθνινπζνχλ νη αίγεο θνπαδηάξηθεο, ηα
πξφβαηα θνπαδηάξηθα θαη νη αγειάδεο αβειηίσηεο.
Σμήμα Γήμος Αππιανών
ρεηηθά κε ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Αξξηαλψλ, ε αλάιπζε έδεημε φηη ην ζχλνιν ησλ
εθκεηαιιεχζεσλ είλαη 1.656 εθ ησλ νπνίσλ νη κηθηέο εθκεηαιιεχζεηο απνηεινχλ ην 53%,
νη ακηγψο γεσξγηθέο ην 39% θαη νη ακηγψο θηελνηξνθηθέο ην 8% (βι. Γξάθεκα 4.4Α-46).
Ζ κέζε έθηαζε αλά εθκεηάιιεπζε θαηά Σ.Κ. ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Αξξηαλψλ παξαηίζεηαη
ζην Γξάθεκα 4.4Α-47.
Γξάθεκα 4.4Α-46:

Γηάξζξσζε εθκεηαιιεχζεσλ (ηκήκα Γήκνπ Αξξηαλψλ)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-7
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Γξάθεκα 4.4Α-47:

Μέζε έθηαζε αλά εθκεηάιιεπζε (ηκήκα Γήκνπ Αξξηαλψλ)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-7

Χο πξνο ηηο κεγάιεο θαιιηέξγεηεο ε πεξηνρή ηνπ ηκήκαηνο Γήκνπ Αξξηαλψλ θαιιηεξγεί
θπξίσο θαπλφ αλαηνιηθνχ ηχπνπ ζε πνζνζηφ 13,7%, αθνινπζεί ην ζηηάξη ζθιεξφ, ζηηάξη
καιαθφ, θξηζάξη γηα ζαλφ, θξηζάξη, ζίθαιε, κεδηθή. Κπξίσο απμεκέλα κεγέζε
θαιιηεξγεηψλ παξαηεξνχληαη ζηηο Σ.Κ. Κέρξνπ θαη Οξγάλεο (βι. Γξάθεκα 4.4Α-48).
Ζ πεξηνρή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ Αξξηαλψλ παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο
ππφινηπεο πεξηνρέο. Δηδηθφηεξα, θαιιηεξγνχληαη θπξίσο άκπεινη θπξίσο γηα επηηξαπέδηα
ζηαθχιηα, θαη άκπεινη ζηαθηδάκπεινη, ακπγδαιηέο ζε ζεκαληηθή έθηαζε θαζψο θαη
ειαηφδεληξα γηα βξψζηκεο θαη ειαηνπνηήζεσο ειηέο (βι. Γξάθεκα 4.4Α-49).
ε πνζνζηφ 28% εθηξέθνληαη αίγεο θνπαδηάξηθεο θαη 18% ηα πξφβαηα θνπαδηάξηθα
επίζεο εθηξνθέο αθνξνχλ ηα βννεηδή ζήιεα αβειηίσηα θαη βειηησκέλα, επίζεο θαη δψα
εξγαζίαο εκίνλνη, ίππνη άξξελεο θαη ζήιεηο φλνη άξξελεο θαη ζήιεηο. Αλάινγε είλαη θαη ε
παξαγσγή γάιαθηνο, θαζψο επίζεο θαη ηνπ ηπξηνχ (βι. Γξαθήκαηα 4.4Α-50 θαη 4.4Α-51).
ζνλ αθνξά ηα θεπεπηηθά, παξάγεηαη ην 68% ηεο θαινθαηξηλήο παηάηαο ηεο ζπλνιηθήο
πνζφηεηαο πνπ παξάγεηαη ζηελ Π.Δ. Ρνδφπεο επίζεο ζεκαληηθέο είλαη νη επηθάλεηεο ησλ
θαζνιηψλ ρσξίο ζπγθαιιηέξγεηα, ηεο ηνκάηαο επηηξαπέδηαο. Δπίζεο, φια ηα ππφινηπα
είδε θαιχπηνπλ ζεκαληηθέο επηθάλεηεο παξαγσγήο πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο
αλάγθεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο (βι. Γξάθεκα 4.4Α-52).
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Γξάθεκα 4.4Α-48:

Μεγάιεο θαιιηέξγεηεο, βηνκεραληθά-θηελνηξνθηθά θπηά (ηκήκα
Γήκνπ Αξξηαλψλ)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-7

Γξάθεκα 4.4Α-49:

Γελδξνθνκία-ακπεινπξγία (ηκήκα Γήκνπ Αξξηαλψλ)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-7
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Γξάθεκα 4.4Α-50:

Κηελνηξνθία (ηκήκα Γήκνπ Αξξηαλψλ)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-7

Γξάθεκα 4.4Α-51:

Παξαγσγή γάιαθηνο (ηκήκα Γήκνπ Αξξηαλψλ)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-7
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Γξάθεκα 4.4Α-52:

Καιιηέξγεηεο ιαραληθψλ (ηκήκα Γήκνπ Αξξηαλψλ)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-7

Σα είδε θαη ην κέγεζνο ησλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα είλαη
ηθαλνπνηεηηθή θαιχπηνπλ φινπο ηνπο ηνκείο θαη φιεο ηηο θάζεηο ηεο γεσξγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ηθαλνπνηψληαο ηηο απαηηήζεηο σο πξνο ηα θαιιηεξγνχκελα εδάθε. ηνλ
ηνκέα ηεο θηελνηξνθίαο δηαπηζηψλεηαη ε έιιεηςε αξκεθηηθψλ κεραλψλ έηζη ε
ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν (βι. Γξάθεκα 4.4Α-53).
πκπεξαζκαηηθά θαη φζνλ αθνξά ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Αξξηαλψλ, ε πιεηνλφηεηα ησλ
εθκεηαιιεχζεσλ είλαη κηθηέο, δειαδή γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο. Ζ κέζε έθηαζε αλά
εθκεηάιιεπζε είλαη απφ 15 έσο 40 ζηξέκκαηα. Κπξίσο θαιιηεξγνχληαη ζηηεξά θαη ηα
θηελνηξνθηθά θπηά θαη ν θαπλφο αλαηνιηθνχ ηχπνπ. Ζ θηελνηξνθία είλαη ηδηαίηεξα
αλαπηπγκέλε κε πξψηε ζέζε ηηο αίγεο θνπαδηάξηθεο αθνινπζνχλ ηα πξφβαηα, ηα βννεηδή
ζήιεα. Αληίζηνηρεο είλαη θαη νη πνζφηεηεο γάιαθηνο. Ζ πεξηνρή παξάγεη ην 68% ηεο
παηάηαο θαινθαηξηλήο θαζψο θαη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο θαζνιηψλ θαη ηνκάηαο
επηηξαπέδηαο. Ζ θαιιηέξγεηα νπσξνθφξσλ δελ είλαη ηδηαηηέξα αλαπηπγκέλε. Ζ
εθκεράληζε ηεο γεσξγίαο είλαη ηθαλνπνηεηηθή ελψ ζηελ θηελνηξνθία ππάξρεη έιιεηςε
κεραλψλ θαη ε άικεμε γίλεηαη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν.
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Γξάθεκα 4.4Α-53:

Δθκεράληζε γεσξγίαο-θηελνηξνθίαο (ηκήκα Γήκνπ Αξξηαλψλ)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-7
Σμήμα Γήμος Ιάζμος
ε φηη αθνξά ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ
Ηάζκνπ αλαθέξεηαη φηη νη αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο είλαη 1.500. Σν 21% απνηειεί κηθηέο
εθκεηαιιεχζεηο, ην 72% ακηγψο γεσξγηθέο θαη ην 7% ακηγψο θηελνηξνθηθέο (βι. Γξάθεκα
4.4Α-54).
Ζ κέζε έθηαζε ηεο Σ.Κ. Ακαμάδσλ είλαη 18,77 ζηξ., ηεο Γ.Κ. Ηάζκνπ 36,14 ζηξ., ηεο Σ.Κ.
Κεξαζέαο 3 ζηξ., θαη ηεο Σ.Κ. Πνιπάλζνπ 30,85 ζηξ. (βι. Γξάθεκα 4.4Α-55). ε φηη
αθνξά ηηο κεγάιεο θαιιηέξγεηεο, ηα θηελνηξνθηθά θαη ηα βηνκεραληθά θπηά επηζεκαίλεηαη
φηη απηέο παξνπζηάδνπλ δπλακηθφ ραξαθηήξα ιφγσ θαη ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο
(ζεκ. νη θαιιηέξγεηεο επηθεληξψλνληαη ζηα ζηηεξά θαη ζηα θηελνηξνθηθά θπηά) (βι.
Γξάθεκα 4.4Α-56). ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα δεπηεξνγελή
ζηνηρεία κπνξεί λα απνδεηρζνχλ παξαπιαλεηηθά σο πξνο ηελ πξαγκαηηθή δηάξζξσζε
ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζηελ πεξηνρή, αθνχ έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ελ
ιφγσ Γήκνπ είλαη πεδηλφ, κε δπλακηθή γεσξγία. Ο κφλνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν εμεηάδνληαη
θαη παξνπζηάδνληαη απηά ηα ζηνηρεία είλαη επεηδή ε Οκάδα Έξγνπ ζεσξεί σο ρσξηθή
βάζε ηεο αλάιπζεο ηελ Γεκνηηθή / Σ.Κ. (ή Σνπηθφ Γηακέξηζκα παιαηφηεξα). Δηδηθά ζηελ
πεξίπησζε ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο, νη Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο εθηείλνληαη ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ ζε πεδηλέο πεξηνρέο πνπ (νπζηαζηηθά) βξίζθνληαη εθηφο πεξηνρήο
παξέκβαζεο.
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Γξάθεκα 4.4Α-54:

Γηάξζξσζε εθκεηαιιεχζεσλ (ηκήκα Γήκνπ Ηάζκνπ)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-8

Γξάθεκα 4.4Α-55:

Μέζε έθηαζε αλά εθκεηάιιεπζε (ηκήκα Γήκνπ Ηάζκνπ)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-8
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Γξάθεκα 4.4Α-56:

Μεγάιεο θαιιηέξγεηεο, θηελνηξνθηθά-βηνκεραληθά θπηά (ηκήκα
Γήκνπ Ηάζκνπ)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-8

Χο πξνο ηηο εθηξνθέο αγξνηηθψλ δψσλ ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Ηάζκνπ, αλαθέξεηαη φηη
εθηξέθνληαη αίγεο θνπαδηάξηθεο ζε πνζνζηφ 12% θαη πξφβαηα ζε πνζνζηφ 5% (επί ηνπ
ζπλφινπ ησλ αληίζηνηρσλ δψσλ ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο). Δπίζεο εθηξέθνληαη
βννεηδή ζήιεα αβειηίσηα θαη βειηησκέλα (βι. Γξάθεκα 4.4Α-57). Ζ παξαγσγή γάιαηνο
θαηά είδνο παξνπζηάδεηαη ζην Γξάθεκα 4.4Α-58).
ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ηκήκαηνο Γήκνπ Ηάζκνπ θαιιηεξγνχληαη ιαραληθά φπσο
αγγνπξάθηα, θαξπνχδηα, θνινθπζάθηα, θνπλνππίδηα, μεξά θξεκκχδηα, ιάραλα, καξνχιηα,
κειηηδάλεο, παηάηεο θαινθαηξηλέο, πεπφληα, ζθφξδα μεξά, επηηξαπέδηεο ηνκάηεο,
θαζνιάθηα (βι. Γξάθεκα 4.4Α-59).
Απφ ηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Ηάζκνπ, μερσξίδνπλ ηα
ειαηφδεληξα γηα ειηέο ειαηνπνηήζεσο θαζψο θαη γηα βξψζηκεο ειηέο. Αθνινπζνχλ ζε
ζεκαληηθέο επηθάλεηεο αριαδηέο, ακπγδαιηέο θαη θαξπδηέο (βι. Γξάθεκα 4.4Α-60).
Ζ εθκεράληζε θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο ζηελ γεσξγηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία.
Έιιεηςε παξνπζηάδεηαη ζηελ θηελνηξνθία ιφγσ ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ άικεμεο ησλ
παξαγσγηθψλ δψσλ (βι. Γξάθεκα 4.4Α-61).
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Γξάθεκα 4.4Α-57:

Κηελνηξνθία (ηκήκα Γήκνπ Ηάζκνπ)
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Πξφβαηα θνπαδηάξηθα

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-8

Γξάθεκα 4.4Α-58:

Παξαγσγή γάιαθηνο (ηκήκα Γήκνπ Ηάζκνπ)
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Αίγεο θνπαδηάξηθεο
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-8
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Γξάθεκα 4.4Α-59:

Καιιηέξγεηα ιαραληθψλ (ηκήκα Γήκνπ Ηάζκνπ)
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45
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-8

Γξάθεκα 4.4Α-60:

Γελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο (ηκήκα Γήκνπ Ηάζκνπ)

200
185
180

160

Έθηαζε (ζηξέκκαηα)

140
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88
80

73
65

60
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12

0
Ακπγδαιηέο
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Διαηφδελδξα βξψζηκεο ειηέο

Διαηφδελδξα ειαηνπνηήζεσο

Καξπδηέο

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-8
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Γξάθεκα 4.4Α-61:

Δθκεράληζε ηεο γεσξγίαο-θηελνηξνθίαο (ηκήκα Γήκνπ Ηάζκνπ)

90
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-8

πκπεξαζκαηηθά, θαη ζε φηη αθνξά ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Ηάζκνπ αλαθέξεηαη φηη: Ζ
πιεηνλφηεηα ησλ εθκεηαιιεχζεσλ είλαη γεσξγηθέο. Ζ κέζε έθηαζε αλά εθκεηάιιεπζε ηεο
πεξηνρήο κειέηεο είλαη έσο 20 ζηξέκκαηα. ηελ πεξηνρή θαιιηεξγνχληαη θπξίσο ζηηεξά
θαη θηελνηξνθηθά θπηά ιφγσ ηεο αλαπηπγκέλεο θηελνηξνθίαο εηδηθφηεξα ησλ κηθξψλ
δψσλ αίγεο θαη πξφβαηα κε αληίζηνηρε παξαγσγή γάιαθηνο. Δπίζεο αλαπηχζζεηαη ε
δελδξνθνκία κε ζεκαληηθέο εθηάζεηο ρσξίο φκσο λα παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ
γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο. Ζ εθκεράληζε ηεο γεσξγίαο ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή εθηφο ηεο
θηελνηξνθίαο
Σμήμα Γήμος οςθλίος
ρεηηθά κε ηνλ ηειεπηαίν ηκήκα ηεο ππφ εμέηαζε πεξηνρήο, δειαδή απηφ ηνπ ηκήκαηνο
ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ ζηελ Π.Δ. Έβξνπ, αλαθέξεηαη φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ Μηθξνχ Γεξείνπ
ν αξηζκφο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ είλαη 430, εθ ησλ νπνίσλ ην 59% είλαη κηθηέο, ην 35%
είλαη ακηγψο γεσξγηθέο, θαη ην 6% είλαη ακηγψο θηελνηξνθηθέο. Ζ κέζε έθηαζε αλά
εθκεηάιιεπζε είλαη 37,4 ζηξ. (βι. Γξάθεκα 4.4Α-62).
Οη κεγάιεο θαιιηέξγεηεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ αθνξνχλ ζηηάξη ζθιεξφ,
ζηηάξη καιαθφ, θξηζάξη, βξψκε, ζίθαιε, θαιακπφθη ρσξίο ζπγθαιιηέξγεηα, ινηπά ζηηεξά,
θαπλφ αλαηνιηθνχ ηχπνπ θαη ειίαλζν (βι. Γξάθεκα 4.4Α-63).
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Γξάθεκα 4.4Α-62:

Γηάξζξσζε εθκεηαιιεχζεσλ (ηκήκα Γήκνπ νπθιίνπ)

300
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250

Αξηζκ/νο εθκεηαιιεχζεσλ

200
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100

50
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0
Μηθηέο
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-9

Γξάθεκα 4.4Α-63:

Μεγάιεο

θαιιηέξγεηεο θηελνηξνθηθά-βηνκεραληθά

θπηά

(ηκήκα

Γήκνπ νπθιίνπ)
1800
1.690
1600

1400

Έθηαζε (ζηξέκκαηα)
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1.000
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300

200
20
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-9
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Χο πξνο ηα ιαραληθά θαιιηεξγνχληαη παηάηεο θζηλνπψξνπ θαη ρεηκψλα, ιάραλα, μεξά
θξεκκχδηα,

ζθφξδα

μεξά,

καξνχιηα,

επηηξαπέδηεο

ηνκάηεο,

θαζνιάθηα

ρισξά,

θνινθπζάθηα, κειηηδάλεο ππαίζξνπ, θαη θαξπνχδηα (βι. Γξάθεκα 4.4Α-64).

Γξάθεκα 4.4Α-64:

Καιιηέξγεηεο ιαραληθψλ (ηκήκα Γήκνπ νπθιίνπ)
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50
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-9
ηελ πεξηνρή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ εθηξέθνληαη πξφβαηα θνπαδηάξηθα ζε
πνζνζηφ 12%, αίγεο θνπαδηάξηθεο ζε πνζνζηφ 10% θαη βννεηδή ζήιεα αβειηίσηα ζε
πνζνζηφ 69% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δψσλ ζηελ Π.Δ. Έβξνπ (βι. Γξάθεκα 4.4Α-65). Ζ
παξαγσγή γάιαηνο θαηά είδνο παξνπζηάδεηαη ζην Γξάθεκα 4.4Α-66).
Χο πξνο ηελ εθκεράληζε, επηζεκαίλεηαη φηη ε πεξηνρή δηαζέηεη φια ηα είδε ηνπ
εμνπιηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα εθηφο ηεο
θηελνηξνθίαο. εκαληηθφο είλαη ν αξηζκφο ησλ θιαδεπηηθψλ κεραλεκάησλ ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πινηνκία (βι. Γξάθεκα 4.4Α-67).
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Γξάθεκα 4.4Α-65:

Κηελνηξνθία (ηκήκα Γήκνπ νπθιίνπ)

14.000

12.000

11.494

10.760

Αξηζκφο δψσλ
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4.000

2.000
1.359

200
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Πξφβαηα Κνπαδηάξηθα

Αίγεο Κνπαδηάξηθεο

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-9

Γξάθεκα 4.4Α-66:

Παξαγσγή γάιαθηνο (ηκήκα Γήκνπ νπθιίνπ)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-9
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Γξάθεκα 4.4Α-67:

Δθκεράληζε γεσξγίαο-θηελνηξνθίαο (ηκήκα Γήκνπ νπθιίνπ)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-9

πκπεξαζκαηηθά, θαη ζε φηη αθνξά ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ, επηζεκαίλνληαη ηα
εμήο: Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εθκεηαιιεχζεσλ είλαη κηθηέο, δειαδή γεσξγηθέο θαη
θηελνηξνθηθέο. Ζ κέζε έθηαζε αλά εθκεηάιιεπζε είλαη 37 ζηξέκκαηα. ηελ πεξηνρή
θαιιηεξγνχληαη ζηηεξά, θαη θηελνηξνθηθά θπηά, θαπλφο αλαηνιηθνχ ηχπνπ θαη ειίαλζνο.
Δπίζεο ζηελ πεξηνρή θαιιηεξγνχληαη φια ηα είδε ησλ ιαραληθψλ κε έκθαζε ζηηο παηάηεο.
Οη εθηξνθέο δψσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη απηφ ην εθθξάδεη ην κέγεζνο ηνπ
πιεζπζκνχ ησλ αγξνηηθψλ δψσλ, ηδηαηηέξα ησλ αηγψλ ησλ πξνβάησλ θαη ησλ βννεηδψλ.
Αληίζηνηρε είλαη θαη ε παξαγσγή γάιαθηνο.
Καπνόρ
Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ ζηελ πεξηνρή κειέηεο απνηέιεζε ηνλ θχξην παξάγνληα
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νξεηλή πεξηνρή θπξίσο ηεο Ξάλζεο θαη ηεο Ρνδφπεο.
Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαπλνπαξαγσγψλ κέζα ζηελ ηεηξαεηία απφ ην 2005 έσο ην
2009

θαηαγξάθεηαη

σο

εμήο

(βι.

Γξάθεκα

4.4Α-68):

Π.Δ.

Ρνδφπεο:

1.724

θαπλνπαξαγσγνί (-23%), Π.Δ. Ξάλζεο: 1.269 θαπλνπαξαγσγνί (-28%), Π.Δ. Έβξνπ:
205 θαπλνπαξαγσγνί (-50%), Π.Δ. Γξάκαο: 268 θαπλνπαξαγσγνί θαη πνζνζηφ (-50%).
ηα Γξαθήκαηα 4.4Α-69 θαη 4.4Α-70 παξνπζηάδνληαη αληίζηνηρα ν αξηζκφο παξαγσγψλ
θαπλνχ θαηά ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν 2005-2006 θαη ε ζπλνιηθή επηθάλεηα θαιιηέξγεηαο
θαπλνχ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν.
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Γξάθεκα 4.4Α-68:

Μείσζε αξηζκνχ θαπλνπαξαγσγψλ ηελ πεληαεηία 2005-2006 ζηνπο
Ννκνχο Ρνδφπεο, Ξάλζεο, Έβξνπ θαη Γξάκαο

8.000
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6.828

7.000

6.091
5.923

Αξηζκφο θαπλνπαξαγσγψλ

6.000
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5.000
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4.000
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3.310

3.290

ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ

3.000

2.000

1.000
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ
408 389

261 274
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199 138
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-10

Γξάθεκα 4.4Α-69:

Αξηζκφο παξαγσγψλ θαπλνχ ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν 2005-2006

8.000
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7.000
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6.000
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4.000

3.541
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404
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0
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ
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ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ

ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ

ΑΡΗΘΜ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ 2006

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-11
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Γξάθεκα 4.4Α-70:

πλνιηθή επηθάλεηα (Ha) θαιιηέξγεηαο θαπλνχ ηελ κεηαβαηηθή
πεξίνδν 2005-2006

7.000
6.456

5885

6.000

Έθηαζε (Ha)

5.000

4.000
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3.000

2430
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ΔΚΣΑΖ (Ha) 2005
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-11
Γενικά ζςμπεπάζμαηα
πλνςίδνληαο ηελ αλάιπζε ε πεξηνρή παξνπζηάδεη νκνηνγέλεηα σο πξνο ηελ κνξθή θαη
ηα είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ εθηξνθψλ. Χο πξνο ηελ πεξηνρή κειέηεο, δπλακηθή
ζηνλ ηνκέα γεσξγίαο-θηελνηξνθίαο παξνπζηάδεηαη ζηελ Τπνπεξηνρή Α θαη εδηθά ζηελ
πεξηνρή ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ φπνπ επηθξαηεί ε παξαγσγή ηεο παηάηαο ζε πνζνζηφ
64,8% ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ. ηελ πεξηνρή επίζεο ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή
δξαζηεξηφηεηα ζηηο κεγάιεο θαιιηέξγεηεο φπσο θαιακπνθηνχ ρσξίο ζπγθαιιηέξγεηα,
θξηζαξηνχ, ζηηαξηνχ καιαθνχ θαη ζθιεξνχ. Έληνλε παξνπζηάδεηαη θαη ε θηελνηξνθηθή
δξαζηεξηφηεηα κε εθηξνθέο κηθξψλ θαη κεγάισλ δψσλ.
Δπίζεο πεξηνρή κε κεγάιε δξαζηεξηφηεηα ζηελ Τπνπεξηνρή Β είλαη απηή ηνπ Γήκνπ
Μχθεο, ζηελ νπνία θχξηα θαιιηέξγεηα ζηα νξεηλά ηκήκαηα είλαη ν θαπλφο αλαηνιηθνχ
ηχπνπ ν νπνίνο βέβαηα ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ επηδνηήζεσλ έρεη κεησζεί δξαζηηθά ρσξίο
βέβαηα λα έρεη πάςεη λα θαιιηεξγείηαη. Κπξίσο ζηελ πεξηνρή θαιιηεξγνχληαη
θηελνηξνθηθά θπηά ιφγσ ηεο θηελνηξνθίαο ε νπνία είλαη επίζεο αλαπηπγκέλε φπσο θαη ε
παξαγσγή θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ φπσο ηπξί καιαθφ, βνχηπξν θαη κπδήζξα. Ζ
θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο θαηαιακβάλεη ζεκαληηθή ζέζε φπσο θαη ηα μεξά θξεκκχδηα.
ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Αξξηαλψλ, θχξηα θαιιηέξγεηα είλαη ν θαπλφο αλαηνιηθνχ ηχπνπ. Χο
πξνο

ηηο

κεγάιεο

θαιιηέξγεηεο

επηθξαηνχλ

ηα

θηελνηξνθηθά

θπηά

ηα

νπνία

ρξεζηκνπνηνχληαη σο δσνηξνθέο γηα ηελ επίζεο αλαπηπγκέλε θηελνηξνθία θαη ησλ
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θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ησλ δψσλ εξγαζίαο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηελ ζπγθέληξσζε θαη απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ πινηνκίαο. ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ε
αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη παξφκνηα θαη δελ παξνπζηάδεη θάπνηα ηδηαηηεξφηεηα.

4.4Α.2 Γαζνπνλία
Τποπεπιοσή Α
Ζ ζπκβνιή ηεο δαζνπνλίαο ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο, ππφ ηελ
έλλνηα φηη απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ πινχζηα δηαρεηξηδφκελα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα (βι.
Τπνθεθάιαην 4.1) κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ηα πςειά παξαγσγηθά δάζε. Πξάγκαηη,
θαη ζχκθσλα κε ηνλ Δπζπκίνπ (2004), ε πξψηε εζληθή απνγξαθή ησλ ειιεληθψλ δαζψλ,
ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα δεκνζηεχζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο ην 1992,
ραξαθηήξηζε ηελ Π.Δ. Γξάκαο σο κηα απφ ηηο πιένλ δαζνζθεπείο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο
κε κηα παξαγσγή πνπ ζηέθεηαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο ζε εζληθφ επίπεδν θαη δηθαίσο ηεο
απνδίδνπλ ην ραξαθηεξηζκφ «κεηξφπνιε ηεο δαζνπνλίαο». Πξάγκαηη, ηα δάζε ηεο
πεξηνρήο ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα πςειφ παξαγσγηθφ δπλακηθφ πξνο δηάθνξεο
θαηεπζχλζεηο: μχιν, βνζθήζηκε χιε (θηελνηξνθία), γεσξγία, κειηζζνθνκία, βφηαλα,
αξσκαηηθά θπηά, λεξφ. Απνηεινχλ δε πνιχηηκε πεγή απαζρφιεζεο θαη εηζνδήκαηνο γηα
ηνπο ηνπηθνχο πιεζπζκνχο ηεο νξεηλήο δψλεο12. Ζ δηαρείξηζε ησλ δαζψλ ηεο πεξηνρήο
πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ νη νπνίεο ζπληάζζνληαη γηα θάζε δαζηθφ
ζχκπιεγκα απφ ηα Γαζαξρεία Γξάκαο θαη Κάησ Νεπξνθνπίνπ. Σα δπν απηά Γαζαξρεία,
καδί κε ηε Γηεχζπλζε Γαζψλ Γξάκαο, ππάγνληαη ζηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Γαζψλ &
Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη έρνπλ
ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ ηεο πεξηνρήο.
χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία πνπ παξαζρέζεθαλ απφ ηε Γηεχζπλζε Γαζψλ Γξάκαο
(βι. Πίλαθα 4.4Α-12) πξνθχπηεη πσο ε πιεηνςεθία ησλ δαζηθψλ ζπκπιεγκάησλ ηεο Π.Δ.
Γξάκαο βξίζθεηαη εληφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. Δηδηθφηεξα, επί ηνπ
ζπλφινπ ησλ 11 ζπκπιεγκάησλ ησλ νπνίσλ δηαρεηξίδεηαη ην Γαζαξρείν Γξάκαο θαη ησλ
3 ζπκπιεγκάησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Γαζαξρείν Κάησ Νεπξνθνπίνπ, κφλν 4 βξίζθνληαη
εθηφο πεξηνρήο Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ δαζηθψλ ζπκπιεγκάησλ
πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα Γαζαξρεία Γξάκαο θαη θάησ Νεπξνθνπίνπ αλήθνπλ ζην Διιεληθφ
Γεκφζην.

12

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο εληφο ηεο πεξηνρήο Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

δξαζηεξηνπνηνχληαη 53 δαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί κε 421 κέιε. Σα κέιε απηά αληηπξνζσπεχνπλ ην 74% ηνπ
ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κειψλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζε φιε ηελ Π.Δ. Γξάκαο.
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1.414.100,0

11.765,0

Ομηά,
Καζηαληά

372.300,0

4.211,4

233.960,0

Γξπο, Ομηά

613.378,0

6.045,1

35.940,0

234.900,0

Γξπο, Ομηά

269.902,0

1.633,0

6.724,0

56.240,0

331.793,0

Γξπο, Ομηά

847.926,0

11.687,0

19.854,9

2.316,7

6.199,5

76.920,5

Γξπο, Ομηά

160.618,0

3.328,0

90.865,0

62.620,0

38.000,0

46.895,0

300.960,0

Γξπο, Ομηά

478.383,0

5.010,0

501.941,5

98.940,1

51.344,3

11.708,5

8.416,5

672.350,9

Δξπζξειάηε,
Γαζηθή
Πεχθε

5.694.498,8

44.785,3

243.422,5

27.105,1

14.265,4

6.990,5

1.164,0

292.947,5

Ομηά

4.557.031,8

34.375,5

ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ
ΛΖΜΜΑ (Κ.Μ.)

ΞΤΛΑΠΟΘΔΜΑ
(Κ.Μ.)

Ομηά, Γαζηθή
Πεχθε

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΔΚΣΑΖ (ΣΡ.)

ΚΤΡΗΑ
ΓΑΟΠΟΝΗΚΑ
ΔΗΓΖ

ΓΔΧΡΓΗΚΔ
ΔΚΣΑΔΗ (ΣΡ.)

ΑΓΟΝΔ
ΔΚΣΑΔΗ (ΣΡ.)

ΓΤΜΝΔ
ΔΚΣΑΔΗ (ΣΡ.)

ΜΔΡΗΚΧ
ΓΑΟΚΔΠΔΗ
ΔΚΣΑΔΗ (ΣΡ)

ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ & ΟΝΟΜΑ
ΓΑΟΤ

ΓΑΟΚΔΠΔΗ
ΔΚΣΑΔΗ (ΣΡ.)

ηνηρεία δηαρεηξηδφκελσλ δαζηθψλ ζπκπιεγκάησλ Π.Δ. Γξάκαο
ΥΡΟΝΗΚΖ
ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ
ΜΔΛΔΣΖ

Πίλαθαο 4.4Α-12*:

ΓΑΑΡΥΔΗΟ ΓΡΑΜΑ
Σξαρσλίνπ-Γηπνηάκσλ θαη
Γξπκνχ

2009-2018

98.340,0

10.452,5

28.361,5

4.563,5

1.555,0

143.272,5

Μελνηθίνπ ξνπο

2010-2019

28.729,0

42.181,0

21.515,0

14.602,0

57.894,0

164.921,0

Πεξηβιέπηνπ-Πνιπθάξπνπ

2005-2014

121.220,0

59.170,0

40.440,0

4.410,0

8.720,0

Πηειέαο-ΠιαηαληάοΠιαηαλφβξπζεο

2007-2016

99.050,0

59.200,0

31.160,0

9.550,0

Ληβαδεξνχ - Μπξζηλέξνπ Αεηνχ - Ξεξνπνηάκνπ Καιιηθχηνπ-Μνλαζηεξαθίνπ

2004-2013

196.644,0

11.664,0

60.521,0

Θφινπ-Ακηζηλνχ

2004-2014

29.172,6

19.376,8

Βψιαθα - Πχξγσλ-Πεηξνχζαο
θ.ιπ.

2001-2011

62.580,0

Γπηηθνχ Νέζηνπ

2007-2016

ΒΑ Ν. Γξάκαο

2008-2017
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ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ
ΛΖΜΜΑ (Κ.Μ.)

ΞΤΛΑΠΟΘΔΜΑ
(Κ.Μ.)

ΚΤΡΗΑ
ΓΑΟΠΟΝΗΚΑ
ΔΗΓΖ

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΔΚΣΑΖ (ΣΡ.)

ΓΔΧΡΓΗΚΔ
ΔΚΣΑΔΗ (ΣΡ.)

ΑΓΟΝΔ
ΔΚΣΑΔΗ (ΣΡ.)

ΓΤΜΝΔ
ΔΚΣΑΔΗ (ΣΡ.)

ΜΔΡΗΚΧ
ΓΑΟΚΔΠΔΗ
ΔΚΣΑΔΗ (ΣΡ)

ΓΑΟΚΔΠΔΗ
ΔΚΣΑΔΗ (ΣΡ.)

ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ & ΟΝΟΜΑ
ΓΑΟΤ

ΥΡΟΝΗΚΖ
ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ
ΜΔΛΔΣΖ
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Γεκφζηνη Σερλεηνί Λεπθψλεο

2008-2017

240,7

93,6

467,2

0,0

283,2

1.084,7

Λεχθε

3.391,8

3.391,8

Σερλεηά Γάζε Πεχθεο
Γαζαξρείνπ Γξάκαο

2008-2017

5.472,0

817,0

1.865,0

122,0

414,0

8.690,0

Σξαρεία
Πεχθε

38.858,0

111,4

ΤΝΟΛΟ ΓΑΧΝ ΓΑΑΡΥΔΗΟΤ ΓΡΑΜΑ

1.386.812,3

419.865,1

332.414,3

98.987,2

223.721,2

2.461.800,1

14.450.387,5

126.343,6

343.155,1

3.890,5

481.946,0

7.523,6

1.852.829,0

21.913,3

ΓΑΑΡΥΔΗΟ ΚΑΣΧ ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
Γξπο,
Μαχξε
Πεχθε
Γξπο,
Μαχξε
Πεχθε

Λεηβαδαθίνπ

2005-2014

56.170,0

15.370,0

14.170,0

730,0

12.530,0

98.970,0

Δμνρήο - Λεπθνγείσλ-Κ.
Νεπξνθνπίνπ

2005-2014

114.050,0

35.708,0

25.211,0

4.028,0

39.498,0

218.495,0

Γπηηθήο θαη ΝΓ Λεθάλεο Κ.
Νεπξνθνπίνπ

2006-2015

133.780,2

27.998,3

34.299,8

1.351,5

4.098,6

201.528,4

304.000,2

79.076,3

73.680,8

6.109,5

56.126,6

518.993,4

2.677.930,1

33.327,4

1.690.812,5

498.941,4

406.095,1

105.096,7

279.847,8

2.980.793,5

17.128.317,5

159.671,0

ΤΝΟΛΟ ΓΑΧΝ ΓΑΑΡΥΔΗΟΤ ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
ΤΝΟΛΟ ΓΑΧΝ Π.Δ. ΓΡΑΜΑ

Ομηά, Γξπο

Πεγή: Γηεχζπλζε Γαζψλ Γξάκαο
* Αξίζκεζε ζε ζπλέρεηα απφ ην Παξάξηεκα ΗΗΗ.
εκ.: (1) Με γξακκνζθίαζε παξνπζηάδνληαη δαζηθά ζπκπιέγκαηα ή ηκήκαηα ηνπο πνπ βξίζθνληαη εθηφο πεξηνρήο Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. (2) Σν Μέζν Δηήζην Λήκκα είλαη απηφ πνπ
πξνζδηνξίδεηαη ζηελ δηαρεηξηζηηθή κειέηε θαη φρη ην πξαγκαηηθφ (δελ εθηηκψληαη ηδηαίηεξεο απνθιίζεηο).
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Αλ εμαηξέζνπκε ηα δπν ζπκπιέγκαηα πνπ βξίζθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο εθηφο πεξηνρήο
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ., ηφηε -γηα ην ζχλνιν ηνπ ηκήκαηνο ηεο Π.Δ. Γξάκαο εληφο ηεο πεξηνρήο
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.- πξνθχπηεη ν αθφινπζνο ζπγθεληξσηηθφο Πίλαθαο 4.4Α-13 θαη ην Γξάθεκα
4.4Α-71. Απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο επηθάλεηαο ησλ δαζνζθεπψλ εθηάζεσλ θαη ησλ
ζηνηρείσλ παξαγσγήο πξνθχπηεη φηη ζε αληίζεζε κε ηα δάζε ησλ ινηπψλ πεξηνρψλ ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ., ηα δάζε ηεο Π.Δ. Γξάκαο είλαη πςειά θαη κε κεγάιε παξαγσγηθφηεηα.

Πίλαθαο 4.4Α-13:

πγθεληξσηηθά ζηνηρεία δηαρεηξηδφκελσλ δαζηθψλ ζπκπιεγκάησλ

1.685.099,8 498.030,8 403.762,9 104.974,7 279.150,6

2.971.018,8

ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ
ΛΖΜΜΑ (Κ.Μ.)

ΞΤΛΑΠΟΘΔΜΑ
(Κ.Μ.)

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΔΚΣΑΖ (ΣΡ.)

ΓΔΧΡΓΗΚΔ
ΔΚΣΑΔΗ (ΣΡ.)

ΑΓΟΝΔ
ΔΚΣΑΔΗ (ΣΡ.)

ΓΤΜΝΔ
ΔΚΣΑΔΗ (ΣΡ.)

ΜΔΡΗΚΧ
ΓΑΟΚΔΠΔΗ
ΔΚΣΑΔΗ (ΣΡ)

ΓΑΟΚΔΠΔΗ
ΔΚΣΑΔΗ (ΣΡ.)

ηκήκαηνο Π.Δ. Γξάκαο πεξηνρήο Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

17.086.067,7 156.167,7

Πεγή: Δπεμεξγαζία Πίλαθα 4.4Α-12

Γξάθεκα 4.4Α-71:

Καηαλνκή επηθάλεηαο αλά ηχπν έθηαζεο δηαρεηξηδφκελσλ δαζηθψλ
ζπκπιεγκάησλ ηκήκαηνο Π.Δ. Γξάκαο πεξηνρήο Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

ΑΓΟΝΔ ΔΚΣΑΔΗ
3%

ΓΔΧΡΓΗΚΔ
ΔΚΣΑΔΗ
9%

ΓΤΜΝΔ ΔΚΣΑΔΗ
14%

ΓΑΟΚΔΠΔΗ ΔΚΣΑΔΗ
57%
ΜΔΡΗΚΧ ΓΑΟΚΔΠΔΗ
ΔΚΣΑΔΗ
17%

Πεγή: Δπεμεξγαζία Πίλαθα 4.4Α-13
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Πξάγκαηη, κηα απιή αλάγλσζε ηνπ Πίλαθα 4.4Α-13 θαη κηα πξφρεηξε ζχγθξηζή ηνπ κε
ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο ησλ ηκεκάησλ Π.Δ. Ξάλζεο δείρλεη ηελ ηεξάζηηα πνζνηηθή
δηαθνξά ηεο παξαγσγήο. Απηφ απνδίδεηαη θαη ζηελ έθηαζε ησλ ζπκπιεγκάησλ ηνπ
Ννκνχ Γξάκαο (είλαη 3.5 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ ζπκπιεγκάησλ ηεο
Π.Δ. Ξάλζεο) αιιά θαη ζηα νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (π.ρ. χπαξμε ζπγθξνηεκέλσλ
πςειψλ δαζψλ Δξπζξειάηεο). Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην μπιαπφζεκα ησλ
δηαρεηξηδφκελσλ δαζψλ ηνπ ηκήκαηνο ηεο Π.Δ. Γξάκαο αλέξρεηαη ζε 17 πεξίπνπ
εθαηνκκχξηα θ.κ. φηαλ ην ζπλνιηθφ μπιαπφζεκα ησλ δηαρεηξηδφκελσλ δαζψλ ηεο Π.Δ.
Ξάλζεο (θαη ζηηο δπν Τπνπεξηνρέο Α θαη Β ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.) αλέξρεηαη ζε ιηγφηεξν απφ
5 εθαηνκκχξηα θ.κ. Αληίζηνηρα, ην κέζν εηήζην ιήκκα ζην ηκήκα Π.Δ. Γξάκαο αλέξρεηαη
ζε 156.167,7 θ.κ. φηαλ ην ιήκκα δεθαεηίαο γηα ην ηκήκα Π.Δ. Ξάλζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. αλήιζε ζε 675.600 θ.κ., δειαδή ην κέζν εηήζην ιήκκα ζε 67.560 θ.κ.
Σα δαζηθά ζπκπιέγκαηα ηνπ ηκήκαηνο ηεο Π.Δ. Γξάκαο πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο βαζηθέο
δηαρεηξηζηηθέο θιάζεηο (δηαρεηξηζηηθέο θαηεγνξίεο πνπ βαζίδνληαη ζην δαζνπνληθφ είδνο):
ςπρξνβίσλ θσλνθφξσλ (εξπζξειάηεο, δαζηθήο πεχθεο, ειάηεο), καχξεο πεχθεο, νμηάο,
δξπφο, κηθηψλ θσλνθφξσλ κε δηάθνξα πιαηχθπιια (νμηάο, ζεκχδαο θ.ιπ.), δξπφο θαη
ινηπψλ βξαδπαπμψλ εηδψλ, παξαπνηάκησλ εηδψλ θαη πγξνηφπσλ θαη αείθπιισλ
πιαηχθπιισλ. Απφ απηέο, εμαηξεηηθά ζεκαληηθή απφ άπνςε κνλαδηθφηεηαο θαη
πνηφηεηαο ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί ε θιάζε ησλ ςπρξνβίσλ θσλνθφξσλ (θπξίσο
Δξπζξειάηεο θαη Γαζηθήο Πεχθεο) ζην ζχκπιεγκα «Γπηηθνχ Νέζηνπ» κε έλα κέζν εηήζην
ιήκκα 44.785,3 θ.κ. θαη έλα μπιαπφζεκα πνπ μεπεξλά ηα 5,5 εθαηνκκχξηα θ.κ. εκαληηθή
ζεσξείηαη θαη ε δηαρεηξηζηηθή θιάζε ηεο Μαχξεο Πεχθεο ε νπνία απαληάηαη θπξίσο ζηα
δαζηθά ζπκπιέγκαηα «Λεηβαδαθίνπ» θαη «Δμνρήο - Λεπθνγείσλ-Κ. Νεπξνθνπίνπ» ηνπ
Γαζαξρείνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ.
Αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγή ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο ηεο πεξηνρήο ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ., ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πέξαλ ηεο πνζφηεηαο θαη ηελ πνηφηεηα αιιά
θαη ην είδνο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Αλ θαη δελ ζηάζεθε δπλαηή ε ιήςε ζηνηρείσλ
παξαγσγήο αλά ζχκπιεγκα απφ ηε Γηεχζπλζε Γαζψλ Γξάκαο εληνχηνηο εμάγεηαη εχθνια
ην ζπκπέξαζκα (κε βάζε ηηο δηαρεηξηζηηθέο θιάζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ) φηη πνηνηηθά
πξντφληα φπσο ε ζηξνγγχιε μπιεία εξπζξειάηεο, δαζηθήο πεχθεο, καχξεο πεχθεο θαη
νμηάο παξάγνληαη απνθιεηζηηθά ζρεδφλ ζηα νξεηλά πςειά δάζε ηεο πεξηνρήο.
Αζξνηζηηθά πάλησο θαη δηαρξνληθά γηα ηα έηε 2001-2010, ε παξαγσγή ησλ Γαζαξρείσλ
Γξάκαο θαη Κάησ Νεπξνθνπίνπ (παξνπζηάδεηαη ζην Γξάθεκα 4.4Α-72) θαίλεηαη λα
αθνινπζεί κηα θζίλνπζα πνξεία. Αθξηβψο ην ίδην θαηλφκελν απνηππψλεηαη ζην ηκήκα ηεο
Π.Δ. Ξάλζεο (θαη ζηηο δπν Τπνπεξηνρέο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.).
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Πίλαθαο παξαγσγήο δαζηθψλ ζπκπιεγκάησλ Π.Δ. Γξάκαο αλά έηνο (2001-2010)

Α/Α

ΔΗΓΟ ΓΑΗΚΟΤ ΠΡΟΗΟΝΣΟ

ΜΟΝΑΓΑ

Πίλαθαο 4.4Α-13:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ηξνγγχιε μπιεία Δξπζξειάηεο
ηξνγγχιε μπιεία Διάηεο
ηξνγγχιε μπιεία Γ. Πεχθεο
ηξνγγχιε μπιεία Μ. Πεχθεο
ηξνγγχιε μπιεία Σ. Πεχθεο
ηξνγγχιε μπιεία Ομηάο
ηξνγγχιε μπιεία Γξπφο
ηξνγγχιε μπιεία Καζηαληάο
ηξνγγχιε μπιεία Λεχθεο
ηξνγγχιε μπιεία θιήζξνπ
ηξνγγχιε μπιεία εκχδαο
ηξνγγχιε μπιεία Κεξαζηάο
ηξνγγχιε μπιεία ινηπ. Πιαηπθχιισλ
Λεπηή ηξνγγχιε μπιεία Μ. Πεχθεο
Λεπηή ηξνγγχιε μπιεία Πεχθεο
Λεπηή ηξνγγχιε μπιεία Δξπζξειάηεο
Λεπηή ηξνγγχιε μπιεία Ομηάο
Λεπηή ηξνγγχιε μπιεία Λεχθεο
Λεπηή ηξνγγχιε μπιεία Καζηαληάο
ηχινη Γ.Δ.Ζ. Μ. Πεχθεο
ηχινη Γ.Δ.Ζ. Γ. Πεχθεο
ηχινη Ο.Σ.Δ. Μ. Πεχθεο
ηχινη Ο.Σ.Δ. Γ. Πεχθεο
ηξνγγχιηα Γ. Πεχθεο
ηξνγγχιηα Μ. Πεχθεο
ηξνγγχιηα Δξπζξειάηεο
ηξνγγχιηα Σ. Πεχθεο
ηξνγγχιηα Διάηεο
ηξνγγχιηα Ομηάο
ηξνγγχιηα Γξπφο
ηξνγγχιηα Καζηαληάο

θ.κ.
θ.κ.
θ.κ.
θ.κ.
θ.κ.
θ.κ.
θ.κ.
θ.κ.
θ.κ.
θ.κ.
θ.κ.
θ.κ.
θ.κ.
θ.κ.
θ.κ.
θ.κ.
θ.κ.
θ.κ.
θ.κ.
θ.κ.
θ.κ.
θ.κ.
θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.

ΔΣΟ
2001

2002

2003

2004

2005

2006

10.935,00 15.412,00 23.491,75 21.359,12 31.424,98 27.576,88
0,00
48,00
60,04
404,39
0,00
174,43
23.860,62 30.569,44 36.037,57 36.442,06 28.028,57 25.250,82
5.350,00
9.152,00
4.997,37 10.233,20 13.090,14
7.504,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.023,88 10.814,05 11.053,85 16.818,37 15.042,07 21.468,74
28,00
258,10
346,18
576,81
141,07
135,44
319,00
1.850,00
940,02
2.201,84
891,03
377,68
321,00
350,00
156,23
215,99
6,70
353,13
129,70
8,00
554,59
199,53
718,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
131,74
0,00
0,00
0,00
0,00
12,00
6,46
0,00
4,12
161,09
576,89
530,91
452,33
319,15
114,11
38,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
648,00
988,00
966,58
949,31
2.253,59
1.533,17
5.174,09
4.770,02
3.592,76
5.165,14
6.137,52 10.563,43
122,00
165,00
175,28
160,00
150,66
64,54
1.006,59
569,51
296,82
164,77
32,48
69,81
382,00
538,00
21,04
131,55
1.597,63
576,52
4.821,40
1.923,20
116,70
319,66
241,09
1.124,30
0,00
484,00
0,00
0,00
313,86
62,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,10
11,10
0,00
0,00
1.029,30
912,90
385,82
916,49
717,59
1.221,40
366,00
1.367,90
1.634,77
832,29
939,48
2.621,63
13,00
36,00
10,01
20,82
0,00
0,00

2007
20.834,92
0,00
26.546,61
1.830,62
0,00
18.675,38
114,60
1.483,96
27,60
296,40
0,00
0,00
0,00
1,37
366,04
0,00
0,00
0,00
0,00
1.692,74
17.689,21
0,16
48,90
1.434,21
0,00
40,90
0,00
0,00
823,32
682,16
10,68

2008

2009

2010

15.143,86
6.739,51
8.875,78
30,58
0,00
0,00
18.349,08 13.360,65 12.452,11
5.129,17
327,93
9.258,29
171,90
0,00
0,00
12.383,10 14.288,07
6.913,77
280,22
161,30
131,29
1.131,86
1.124,10
1.109,85
307,14
357,30
0,00
170,47
204,50
19,59
0,00
180,43
185,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,13
0,00
2,43
127,75
75,26
91,33
0,00
0,00
7,99
0,00
127,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111,28
33,49
4.237,85
284,75
7.342,19
15.063,55
1.129,26
9.174,12
0,00
6,16
0,00
17,90
1,12
1,63
1.100,03
863,78
480,41
15,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
567,19
569,98
519,46
1.384,89
1.234,21
228,39
0,00
0,00
0,00
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Α/Α

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ΔΗΓΟ ΓΑΗΚΟΤ ΠΡΟΗΟΝΣΟ
ηξνγγχιηα Λεχθεο
ηξνγγχιηα εκχδαο
ηξνγγχιηα θιήζξνπ
ηξνγγχιηα ινηπ. Πιαηπθχιισλ
Βηνκεραληθφ Διάηεο
Βηνκεραληθφ Δξπζξειάηεο
Βηνκεραληθφ Γ. Πεχθεο
Βηνκεραληθφ Μ. Πεχθεο
Βηνκεραληθφ Σ. Πεχθεο
Βηνκεραληθφ Ομηάο
Βηνκεραληθφ εκχδαο
Βηνκεραληθφ Λεχθεο
Βηνκεραληθφ Καζηαληάο
Βηνκεραληθφ θιήζξνπ
Καπζφμπια Γ. Πεχθεο
Καπζφμπια Μ. Πεχθεο
Καπζφμπια Σ. Πεχθεο
Καπζφμπια Ομηάο
Καπζφμπια Γξπφο
Καπζφμπια Καζηαληάο
Καπζφμπια Λεχθεο
Καπζφμπια θιήζξνπ
Καπζφμπια ινηπ. εηδψλ
ΤΝΟΛΟ

ΜΟΝΑΓΑ
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ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
ρ.θ.κ.
θ.κ.

ΔΣΟ
2001

2002

2003

2004

0,00
716,00
43,76
50,40
277,40
277,40
19,50
19,50
315,00
84,00
214,60
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280,00
1.060,00
350,92
100,32
5.595,00
7.179,00
7.199,00
9.503,06
349,00
735,00
5.569,18 10.133,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.689,00
56,17
448,60
464,50
464,50
1.350,70
787,70
0,00
513,00
409,95
7,94
0,00
0,00
0,00
0,00
374,60
374,60
803,20
136,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,18
0,00
0,00
0,00
0,00
15.304,40 14.634,40 18.361,16 25.270,29
33.434,40 47.962,40 90.743,35 89.889,05
0,00
240,00
0,00
320,29
6,00
0,00
43,06
77,37
0,00
0,00
0,00
1.593,80
6.954,40
6.567,40
9.673,00 20.277,90
103.285,33 129.011,19 165.715,49 191.972,57

2005

2006

2007

5,04
0,00
186,50
0,00
0,00
1.017,20
12.500,61
7.030,72
0,00
310,55
1.138,70
42,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.199,31
80.058,15
51,87
1.475,00
0,00
16.348,40
191.539,91

54,15
121,50
0,00
0,00
23,30
0,00
20.109,90
7.049,43
0,00
161,87
122,30
267,55
0,00
0,00
214,08
0,00
0,00
38.972,00
70.239,24
0,00
0,00
0,00
11.211,40
188.343,03

0,00
0,00
35,70
0,00
0,00
97,85
19.830,03
134,20
0,00
0,00
1.074,80
264,00
0,00
856,50
29,12
0,00
0,00
38.470,91
70.596,23
55,46
0,00
0,00
11.633,60
177.553,01

2008

2009

2010

0,00
0,00
0,00
50,90
439,90
107,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255,68
123,43
196,43
12.823,21
5.914,95
5.659,87
1.034,55
96,67
925,38
0,00
0,00
0,00
0,00
73,42
0,00
513,10
569,40
920,50
1.026,65
720,16
0,00
0,00
0,00
29,52
0,00
0,00
0,00
0,00
91,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.700,43 25.261,41 22.916,86
72.331,21 66.419,67 49.474,84
148,51
289,73
19,42
0,00
0,00
0,00
0,00
275,30
0,00
12.537,70 12.265,70
9.258,10
151.167,92 107.949,90 110.174,86

Πεγή: Γηεχζπλζε Γαζψλ Γξάκαο
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Γξάθεκα 4.4Α-72:

Καηαλνκή επηθάλεηαο αλά ηχπν έθηαζεο δηαρεηξηδφκελσλ δαζηθψλ
ζπκπιεγκάησλ ηκήκαηνο Π.Δ. Γξάκαο πεξηνρήο Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

200.000,00

190.000,00

180.000,00

170.000,00

Κπβηθά κέηξα

160.000,00

150.000,00

140.000,00

130.000,00

120.000,00

110.000,00

100.000,00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Έηνο

Πεγή: Δπεμεξγαζία Πίλαθα 4.4Α-13

Ζ κείσζε ηεο δαζηθήο παξαγσγήο ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο αιιά θαη ζηα ππφινηπα
ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ., φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ, απνηειεί κηα
ζεκαληηθή απφξξνηα ησλ βαζηθψλ δνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο δαζνπνλίαο.
Απηά ηα πξνβιήκαηα ζπλνςίδνληαη απφ ηνλ Γθαηδνγηάλλε (2011) σο εμήο:
-

Σν πξφηππν ηεο δαζηθήο νηθνλνκίαο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ
μπινπνλία.

-

Σν δαηδαιψδεο θαη παξσρεκέλν ζεζκηθφ θαη ηερληθφ πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ.

-

Σν ρακειφ επίπεδν ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαη ηεο
εηζαγσγήο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηε δηαρείξηζε.

-

Οη πεξηνξηζκέλνη νηθνλνκηθνί πφξνη θαη ε ειιηπήο ρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιεληθήο
δαζνπνλίαο απφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε, κεξηθή ζπλέπεηα ηεο θαηάξγεζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο ηεο Κξαηηθήο Δθκεηάιιεπζεο Γαζψλ (Κ.Δ.Γ.) θαη ηεο εηζαγσγήο ηνπ Π.Γ.
126/86 βάζεη ηνπ νπνίνπ νη δαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί κεηαηξάπεθαλ ζε εκπφξνπο
δαζηθψλ πξντφλησλ.

-

Ζ επξσπατθή πνιηηηθή γηα ην πεξηβάιινλ θαη ην ραξαθηεξηζκφ πξνζηαηεπφκελσλ
πεξηνρψλ.
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Απφ ηα παξαπάλσ, ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ άζθεζε ηεο δαζνπνλίαο ζηελ Τπνπεξηνρή
Α, θαη εηδηθφηεξα ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο, έρνπλ νη δπν ηειεπηαίνη παξάγνληεο κε
δεδνκέλν φηη κε βάζε ηελ Κ.Τ.Α. ραξαθηεξηζκνχ ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ. (θαη εηδηθφηεξα ηηο
παξαγξάθνπο 2.2.6 θαη 2.3.9) πξνβιέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
απφ ην ηζρχνλ ζχζηεκα (Π.Γ. 126/86) ζε απηφ ηεο δαζηθήο εθκεηάιιεπζεο κε
απηεπηζηαζία απφ ηα Γαζαξρεία. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε παξνχζα θαηάζηαζε ησλ
Γαζαξρείσλ αλαθνξηθά κε ηε ζηειέρσζε θαη ρξεκαηνδφηεζή ηνπο δελ είλαη επλντθή,
εχινγα γελλήζεθαλ πξνβιεκαηηζκνί απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο,
ηνπο δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο αιιά θαη ηα Γαζαξρεία ηεο πεξηνρήο γηα ην θαηά πφζν ζα
κπνξνχζαλ ηα ηειεπηαία λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηεο δαζηθήο
δηαρείξηζεο. Αλ θαη κε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο επηηεχρζεθε ε αλαζηνιή απφ ην
Τπνπξγείν Π.Δ.Κ.Α. ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο γηα εθαξκνγή ηεο εθκεηάιιεπζεο κε
απηεπηζηαζία, σζηφζν ζα πξέπεη λα δνζεί κηα νξηζηηθή ιχζε ζην πιαίζην ηνπ
επεξρφκελνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ραξαθηεξηζκνχ ηεο πεξηνρήο ην νπνίν θαη
βξίζθεηαη ζε θάζε δηαβνχιεπζεο απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο.
Κξίλεηαη επίζεο ζθφπηκν λα δηεξεπλεζνχλ ζε βάζνο νη επηπηψζεηο ηνπ ραξαθηεξηζκνχ
ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ. ζηε δαζηθή παξαγσγή ηεο πεξηνρήο, ζην πιαίζην κηα ζπλνιηθήο κειέηεο
πνπ ζα εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο θαη ζε άιινπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο ηνπ πξσηνγελνχο
ηνκέα φπσο ε γεσξγία θαη ε θηελνηξνθία.
Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζεκαληηθά είλαη ηα πξνβιήκαηα ησλ ππνδνκψλ ηεο
δαζηθήο δηαρείξηζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο φπσο δξφκνη, θηίξηα, κέζα θ.ιπ. ην πιαίζην
απηφ δπζρεξαίλεηαη ε απνζηνιή ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηίζεηαη ζε θίλδπλν έλα
ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο ηεο ρψξαο.
Αλαθνξηθά κε ην ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο Α πνπ εληάζζεηαη δηνηθεηηθά ζηα φξηα
ηεο Π.Δ. Ξάλζεο επηζεκαίλεηαη φηη απηφ θαιχπηεηαη απφ έλα αξθεηά κεγάιν φγθν
δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη απαξηίδεηαη απφ 5 θχξηα δαζηθά ζπκπιέγκαηα: ΚαιχβαοΜαξγαξηηαξίνπ, Παζραιηάο, Γξπκνχ, Χξαίνπ θαη Κνηχιεο φπσο θαίλεηαη αλαιπηηθά θαη
ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη απνηππψλεη ηηο εθηάζεηο ησλ δαζηθψλ ζπκπιεγκάησλ
αλά θαηεγνξία γεο (Πίλαθαο 4.4Α-14).
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Πίλαθαο 4.4Α-14:

ηνηρεία δηαρεηξηδφκελσλ δαζηθψλ ζπκπιεγκάησλ ηκήκαηνο Π.Δ. Ξάλζεο ζηελ Τπνπεξηνρή Α
ΓΑΗΚΟ ΤΜΠΛΔΓΜΑ

ΓΑΟΚΔΠΖ ΔΚΣΑΖ
(ΣΡ.)

Μ.Γ.Δ.

ΑΓΡΟΗ

ΓΤΜΝΑ

ΑΓΟΝΑ

ΤΝΟΛΟ

ΚΑΛΤΒΑΜΑΡΓΑΡΗΣΑΡΗΟΤ

71.113

9.693

6.557

5.312

479

93.154

80.645

8064

ΠΑΥΑΛΗΑ

39.200

15.890

5.740

4.685

545

66.060

194.918

38.136

ΞΑΝΘΖ

ΓΡΤΜΟΤ

17.861

3.096

407

10.965

276

32.605

374.381

37440

ΞΑΝΘΖ

ΧΡΑΗΟΤ

70.172

15.005

8.321

13.941

1.637

109.076

1.044.873

125.150

ΞΑΝΘΖ

ΚΟΣΤΛΖ

58.577

9.680

10.134

4.100

2.455

84.946

704.096

88.996

256.923

53.364

31.159

39.003

5.392

385.841

2.398.913

297.786

ΓΑΑΡΥΔΗΟ

ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

ΤΝΟΛΟ

ΞΤΛΑΠΟΘΔΜΑ
3
(m )

ΛΖΜΜΑ 10ΔΣΗΑ
3
(m )
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Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ησλ δαζηθψλ ζπκπιεγκάησλ πνπ ππάγνληαη ζην ηκήκα ηεο
Τπνπεξηνρήο Α είλαη 385.841 ζηξέκκαηα, εθ ησλ νπνίσλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζην
Γξάθεκα 4.4Α-73 παξαθάησ πνζνζηφ πεξίπνπ 67% είλαη δαζνζθεπείο εθηάζεηο, ελψ
πνζνζηφ 14% αληηζηνηρεί ζε κεξηθψο δαζνζθεπείο εθηάζεηο (Μ.Γ.Δ.). Παξάιιεια,
πεξίπνπ ην 10%ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο αληηζηνηρεί ζε γπκλέο εθηάζεηο θαη κφλν ην 8%
ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο είλαη αγξνί, ελψ 1,5% είλαη άγνλεο εθηάζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ.

Γξάθεκα 4.4Α-73:

Πνζνζηηαία θαηαλνκή ρξήζεσλ γεο ηκήκαηνο Τπνπεξηνρήο Α Π.Δ.
Ξάλζεο
ΑΓΟΝΑ
1,40%

ΓΤΜΝΑ
10,11%

ΑΓΡΟΗ
8,08%

Μ.Γ.Δ.
13,83%
ΓΑΟΚΔΠΖ ΔΚΣΑΖ
66,59%

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-14

Ζ πνιπκνξθία πνπ παξνπζηάδεηαη ζε φιεο ηηο ζέζεηο ησλ Γαζηθψλ πκπιεγκάησλ, κε
ζαπκάζηεο ελαιιαγέο ηνπίνπ, θαζψο θαη ε βηνπνηθηιφηεηα ησλ εηδψλ νδεγεί ζην
δηαρσξηζκφ ηνπ δάζνπο ζε δηαρεηξηζηηθέο θιάζεηο αλαιφγσο ηνπ δαζνπνληθνχ είδνπο
πνπ θπξηαξρεί θαη φρη ηεο δαζνπνληθήο κνξθήο κε ηελ νπνία απηφ εκθαλίδεηαη. Έηζη, ζην
ζχλνιν ησλ 5 παξαπάλσ δαζηθψλ ζπκπιεγκάησλ εληνπίζηεθαλ επηά βαζηθέο (7)
δηαρεηξηζηηθέο θιάζεηο, νη νπνίεο είλαη: (1) ε δηαρεηξηζηηθή θιάζε δξπφο, (2) ε δηαρεηξηζηηθή
θιάζε δξπφο-νμηάο, (3) ε δηαρεηξηζηηθή θιάζε νμηάο, (4) ε δηαρεηξηζηηθή θιάζε δξπφοπεχθεο, (5) ε δηαρεηξηζηηθή θιάζε νμηάο-πεχθεο, (6) ε δηαρεηξηζηηθή θιάζε πεχθεο θαη ε
δηαρεηξηζηηθή θιάζε δηαθφξσλ πιαηχθπιισλ. Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή ησλ ζπκπιεγκάησλ
ζε θπβηθά κέηξα (m3) ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.4Α-15 πνπ
αθνινπζεί:
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Πίλαθαο 4.4Α-15:
ΤΜΠΛΔΓΜΑ
ΓΡΤΜΟΤ

Πίλαθαο παξαγσγήο δαζηθψλ ζπκπιεγκάησλ ηκήκαηνο Π.Δ. Ξάλζεο Τπνπεξηνρήο Α αλά έηνο (2001-2010)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ΤΝΟΛΟ
3
(m )

5.336,77

4.583,68

3.173,14

2.937,68

2.172,52

5.171,99

811,95

3.210,06

4.999,74

2.635,07

1.557,81

36.590,41

525,44

1.270,85

3.453,26

1.675,92

1.569,19

656,94

1.357,34

2.227,27

986,41

3.043,56

0,00

16.766,18

ΧΡΑΗΟΤ

2.388,73

3.270,71

4.271,97

5.882,62

7.878,43

5.522,03

5.219,03

5.133,88

3.529,83

3.190,29

4.365,13

50.652,65

ΚΑΛΤΒΑ-ΜΑΡΓΑΡΗΣΗ

9.400,00

7.062,80

3.562,70

4.284,70

4.303,90

4.638,60

9.760,30

8.565,20

5.082,60

6.422,90

4.099,50

67.183,2

0,00

0,00

2.140,10

930,00

314,40

1.382,00

109,20

0,00

1.182,60

0,00

1.333,60

7.391,9

17.650,94

16.188,04

16.601,17

15.710,92

16.238,44

17.371,56

17.257,82

19.136,40

15.781,18

15.291,82

11.356,04

178.584,3

ΚΟΣΤΛΖ

ΠΑΥΑΛΗΑ
ΤΝΟΛΟ
ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Α
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πσο παξαηεξείηαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 2000-2010 ε ζπλνιηθή παξαγσγή ζε
δαζηθά πξντφληα (θπξίσο θαπζφμπια θαη ρξήζηκε μπιεία ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο) ήηαλ
πεξίπνπ 180.000 m3, κε ηε κεγαιχηεξε παξαγσγή λα εκθαλίδεηαη ζην δαζηθφ ζχκπιεγκα
Καιχβαο-Μαξγαξηηαξίνπ, ελψ δεχηεξν ζε παξαγσγή είλαη ην δαζηθφ ζχκπιεγκα Χξαίνπ.
Σα ππφινηπα δαζηθά ζπκπιέγκαηα ( θπξίσο ηεο Παζραιηάο θαη ηεο Κνηχιεο) εκθαλίδνπλ
αξθεηά πην ππνβαζκηζκέλε παξαγσγή θαη απηφ θπξίσο νθείιεηαη ζε δεκηνγφλεο
αλζξσπνγελείο επεκβάζεηο, φπσο ε ιαζξνυινηνκία θαη ε ππεξβφζθεζε, νη νπνίεο
βιάπηνπλ καθξνπξφζεζκα ην νηθνζχζηεκα. εκαληηθφ πξφβιεκα επίζεο εληνπίδεηαη θαη
ζε εθρεξζψζεηο πνπ γίλνληαη, αιιά θαη ζηελ ρακειή γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο, πνπ δελ
επλνεί ηδηαίηεξα ηελ παξαγσγή ζηα ζπγθεθξηκέλα δαζηθά ζπκπιέγκαηα.
Καηά ην δηάζηεκα 2000-2006 ε παξαγσγή ησλ 5 παξαπάλσ δαζηθψλ ζπκπιεγκάησλ
εκθαλίδεηαη ζρεηηθά ζηαζεξή, πεξίπνπ ζηα 16.500 m3, κε κηα ζεκαληηθή αχμεζε θαηά ην
δηάζηεκα 2006-2007, ελψ αξγφηεξα επαλήιζε ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα. Σελ ηειεπηαία
δηεηία εκθαλίδεηαη αξθεηά ζεκαληηθή πηψζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο, φπσο
παξαηεξείηαη θαη ζην Γξάθεκα 4.4Α-74 πνπ απεηθνλίδεη ηελ εμέιημε ηεο θαηά ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία.

Γξάθεκα 4.4Α-74:

Δμέιημε

Παξαγσγήο

Γαζηθψλ

πκπιεγκάησλ:

Παζραιηάο,

Καιχβαο-Μαξγαξηηαξίνπ, Γξπκνχ, Χξαίνπ, Κνηχιεο (2000-2010)
25000

20000

19.136,41
17.650,94

17.371,56

Παξαγσγή ζε (m3)

16.188,04

16.601,17

17.257,82

16.238,44

15.781,18

15.710,92

15000

15.291,82

11.356,04
10000

5000

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-15

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

/ 194

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΡΑΜΑ | ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ | ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΡΟΓΟΠΖ

Ο ξφινο θαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ παξαπάλσ δαζηθψλ ζπκπιεγκάησλ πνηθίιεη θαζψο ην
δάζνο ζπκβάιεη φρη κφλν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πάζεο θχζεσο αλαγθψλ ηνπ δαζφβηνπ
θα παξαδαζφβηνπ πιεζπζκνχ, ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο
πεξηνρήο, αιιά θαη ζηελ νηθνηνπξηζηηθή θαη γεληθφηεξε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Πξνο
απηή ηελ θαηεχζπλζε πξέπεη λα ζπκβάιεη ην θξάηνο σο ν θχξηνο δαζνθηήκνλαο, κε
ελέξγεηεο πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ησλ δαζψλ θαη ηνπ βηνηηθνχ
επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα:
1. ε ελίζρπζε ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαγσγήο ηνπ μπιψδνπο θεθαιαίνπ,
2. ε αλφξζσζε-αλαζπγθξφηεζε ησλ ππνβαζκηζκέλσλ δαζνζρεκαηηζκψλ,
3. ε αχμεζε ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ κε δαζψζεηο θαη αλαδαζψζεηο ησλ γπκλψλ
επηθαλεηψλ,
4. ε δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο εμέιημεο θαη ζπγθξφηεζεο ηνπ δάζνπο,
5. ε πξνζηαζία ηνπ δάζνπο θαη ησλ δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ (απφ ππξθαγηέο,
έληνκα, αζζέλεηεο, ιαζξνυινηνκία, παξάλνκεο εθρεξζψζεηο θαηαπάηεζε κέζσ
βνζθήο, ιαζξνζεξία ),
6. ε βειηίσζε θαη αζθαιηφζηξσζε επηιεγκέλσλ δαζηθψλ δξφκσλ,
7. ε ελίζρπζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ κε έξγα ππνδνκήο θαη έξγα πνπ ζα αλαδείμνπλ ηελ
ππάξρνπζα θπζηθή θιεξνλνκηά,
8. ε θαηάξηηζε ησλ κειψλ ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ (δαζεξγαηψλ) ζε ζέκαηα φπσο
λέεο πξαθηηθέο πινηνκίαο, αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θιπ,
9. ε αλάπηπμε πεξηβαιινληηθνχ πλεχκαηνο ζην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο,
10. ε άκεζε πξνζηαζία ησλ δηαβξσζηγελψλ επηθαλεηψλ,
11. ε παξνρή επθαηξηψλ εξγαζίαο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο.
Τποπεπιοσή Β
Αλαθνξηθά κε ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο πνπ εληάζζεηαη ζηελ Τπνπεξηνρή Β,
ζεκεηψλεηαη θαη‟ αξράο φηη απηή είλαη αξθεηά κηθξφηεξε ζε έθηαζε απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ
ηκήκαηνο πνπ ππάγεηαη ζηελ Τπνπεξηνρή Α. Απηφ νθείιεηαη θαηά βάζε ζην γεγνλφο φηη ε
πεξηνρή απνηειείηαη απφ 3 βαζηθά ζπκπιέγκαηα: ηνπ Δρίλνπ, ησλ Θεξκψλ-αηξψλ θαη
ηεο Μχθεο. Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα θαη ησλ 3 δαζηθψλ ζπκπιεγκάησλ είλαη πεξίπνπ
442.000 ζηξέκκαηα, απνηεινχκελε θαηά θχξην ιφγν απφ δαζνζθεπείο εθηάζεηο, αιιά θαη
απφ κεξηθψο δαζνζθεπείο εθηάζεηο (Μ.Γ.Δ), αγξνχο, γπκλέο θαη άγνλεο εθηάζεηο. Σα
παξαπάλσ απνηππψλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 4.4Α-16 πνπ αθνινπζεί.

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

/ 195

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΡΑΜΑ | ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ | ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΡΟΓΟΠΖ

Πίλαθαο 4.4Α-16:
ΓΑΑΡΥΔΗΟ

ΞΑΝΘΖ

ηνηρεία δηαρεηξηδφκελσλ δαζηθψλ ζπκπιεγκάησλ ηκήκαηνο Π.Δ. Ξάλζεο ζηελ Τπνπεξηνρή Β

ΓΑΗΚΟ
ΤΜΠΛΔΓΜΑ

ΓΑΟΚΔΠΖ
ΔΚΣΑΖ (ΣΡ.)

Μ.Γ.Δ.

ΑΓΡΟΗ

ΓΤΜΝΑ

ΑΓΟΝΑ

ΤΝΟΛΟ

ΞΤΛΑΠΟΘΔΜΑ
3
(m )

ΛΖΜΜΑ
3
10ΔΣΗΑ (m )

ΔΥΗΝΟΤ

64.410

480

8.324

4.996

780

78.990

669.502

74.190

ΘΔΡΜΧΝΑΣΡΧΝ

111.180

60.265

18.780

44.200

2.940

237.365

1.206.239

258.480

ΜΤΚΖ

66.530

14.010

18.155

25.040

1.955

125.690

562.288

45.144

242.120

74.755

45.259

74.236

5.675

442.045

2.438.029

377.814

ΤΝΟΛΟ

Πεγή: Γαζαξρείν Ξάλζεο
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πγθεθξηκέλα, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζην Γξάθεκα 4.4Α-75, πνζνζηφ 54,77%
αληηζηνηρεί ζε δαζνζθεπείο εθηάζεηο, 16,91% είλαη κεξηθψο δαζνζθεπείο εθηάζεηο, ελψ
ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ (16,79%) είλαη γπκλέο εθηάζεηο. Δπίζεο, πνζνζηφ 10,24% ησλ
εθηάζεσλ είλαη αγξνί, ελψ 1,26% άγνλεο εθηάζεηο.

Γξάθεκα 4.4Α-75:

Πνζνζηηαία

θαηαλνκή

Υξήζεσλ

γεο

Τπνπεξηνρήο

Β

πνπ

εληάζζνληαη δηνηθεηηθά ζηε Π.Δ. Ξάλζεο
ΑΓΟΝΑ
1,28%

ΓΤΜΝΑ
16,79%

ΑΓΡΟΗ
10,24%
ΓΑΟΚΔΠΖ ΔΚΣΑΖ
54,77%

Μ.Γ.Δ.
16,91%

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-16

ην ζχλνιν ησλ 4παξαπάλσ δαζηθψλ ζπκπιεγκάησλ εληνπίζηεθαλ ηξείο (4) βαζηθέο
δηαρεηξηζηηθέο θιάζεηο, νη νπνίεο είλαη: (1) Γηαρεηξηζηηθή θιάζε δξπφο, (2) Γηαρεηξηζηηθή
θιάζε νμηάο, (3) Γηαρεηξηζηηθή θιάζε νμηάο-δξπφο, (4) Γηαρεηξηζηηθή θιάζε Πεχθεο.
Παξάιιεια, ε ζπλνιηθή παξαγσγή ησλ ζπκπιεγκάησλ ζε θπβηθά κέηξα (m3) ηεο
ηειεπηαίαο δεθαεηίαο απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.4Α-17.

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

/ 197

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΡΑΜΑ | ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ | ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΡΟΓΟΠΖ

Πίλαθαο 4.4Α-17:

Πίλαθαο παξαγσγήο δαζηθψλ ζπκπιεγκάησλ ηκήκαηνο Π.Δ. Ξάλζεο Τπνπεξηνρήο Β αλά έηνο (2001-2010)

ΤΜΠΛΔΓΜΑ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ΤΝΟΛΟ
ΔΣΧΝ
3
(m )

ΔΥΗΝΟΤ

3.130,32

1.052,87

3.393,43

3.725,39

2.527,91

4.937,02

3.840,57

3.314,06

526,39

3.463,99

ΜΤΚΖ

0,00

0,00

473,06

0,00

1.718,08

190,01

1.735,78

770,75

0,00

523,85

ΘΔΡΜΧΝ-ΑΣΡΧΝ

2.796,13

5.229,51

1.585,63

2.089,71

1.434,94

1.508,03

1.690,46

2.083,59

2.001,49

767,38

2.025,90 23.212,77

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Β

5.926,45

6.282,38

5.452,12

5.815,10

5.680,93

6.635,06

7.266,81

6.168,40

2.527,88

4.755,22

4.266,26 60.776,61

2.240,36 32.152,31
0,00

5.411,53

Πεγή: Γαζαξρείν Ξάλζεο
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Σν δάζνο ζηελ εμεηαδφκελε πεξηνρή θαη εηδηθφηεξα ην δαζηθφ ζχκπιεγκα Θεξκψλαηξψλ παξνπζηάδεη κεγάιε αλνκνηνκνξθία ζηε δνκή ηνπ. Παξαηεξψληαο, φκσο, ηα
ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ε κεγαιχηεξε ζε φγθν παξαγσγή
πξνέξρεηαη απφ ην δαζηθφ ζχκπιεγκα Δρίλνπ, κε δεχηεξν ζε ζεηξά ην δαζηθφ ζχκπιεγκα
Θεξκψλ-αηξψλ. Απφ ηελ άιιε ην δαζηθφ ζχκπιεγκα Μχθεο πζηεξεί ζε παξαγσγή, κε
εκθαλή ηάζε κείσζεο ηεο παξαγσγήο ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία εηδηθφηεξα. Ζ κεγαιχηεξε
ζπλνιηθά ζε φγθν παξαγσγή θαη ησλ ηξηψλ δαζηθψλ ζπκπιεγκάησλ παξαηεξείηαη ζηα
κέζα πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο (2006), ελψ κφιηο δχν ρξφληα αξγφηεξα (2008) ε παξαγσγή
κεηψλεηαη ξαγδαία, θπξίσο ιφγσ ηεο κεγάιεο πηψζεο πνπ ζεκεηψλεηαη ζην δαζηθφ
ζχκπιεγκα Δρίλνπ. Αλαιπηηθά ε εμέιημε ηεο παξαγσγήο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία
απνηππψλεηαη ζην Γξάθεκα 4.4Α-76 πνπ αθνινπζεί, φπνπ θαίλεηαη θαη ε θαηαθφξπθε
πηψζε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2007-2008.

Γξάθεκα 4.4Α-76:

Δμέιημε Παξαγσγήο Γαζηθψλ πκπιεγκάησλ Θεξκψλ-αηξψλ,
Δρίλνπ, Μχθεο (2000-2010)

8.000

7.266,81
7.000
6.635,06

6.282,38
6.000

6.168,40

5.926,45

5.815,10

5.680,93

5.452,12

Παξαγσγή ζε (m3)

5.000

4.755,22
4.266,26

4.000

3.000
2.527,88

2.000

1.000

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πίλαθα 4.4Α-17

Λακβάλνληαο ππφςε ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ δάζνπο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη ηνπξηζηηθή
αλάπηπμε, θαζψο θαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο
ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ε ζεκαζία θαη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο, ην νπνίν νθείιεη λα κεξηκλήζεη
ηφζν γηα ηε θξνληίδα, φζν θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ ζπκπιεγκάησλ. Δίλαη
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ινηπφλ απαξαίηεηε ε άζθεζε νξζνινγηθήο δαζνπνλίαο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ελεξγεηψλ
νη νπνίεο:
-

ζα αλαδείμνπλ ην δάζνο,
ζα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία θαη ζηελ αχμεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο,
γηα ηε βειηίσζε θαη ζηαζεξφηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο,

-

ζα ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο,
ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο δαζνζθεπνχο επηθάλεηαο,
ζα εμαζθαιίζνπλ ζπζηεκαηηθή θαη απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ
ζπκπιεγκάησλ (απφ θπζηθά θαηλφκελα, έληνκα, αζζέλεηεο, αιιά θαη απφ ηνλ
θαηαζηξνθηθφ αλζξψπηλν παξάγνληα: ιαζξνυινηνκία, εθρεξζψζεηο, θιαδνλνκή,
βνζθή θηι),
ζα παξέρνπλ επθαηξίεο εξγαζίαο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο
ζα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα θάιπςε ςπρνπλεπκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ.

-
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4.4Β Γεπηεξνγελήο Σνκέαο
ην παξφλ ππνθεθάιαην εμεηάδνληαη δεηήκαηα ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ζηελ πεξηνρή
παξέκβαζεο. πγθεθξηκέλα εμεηάδνληαη: ε θχζε θαη ρσξνζέηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
δεπηεξνγελνχο ηνκέα αιιά θαη ε θαηαγεγξακκέλε επηρεηξεκαηηθφηεηα κέζσ ηεο ρξήζεο
ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο Β θαη Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ. Γηα ηελ
θαηαγξαθή ηεο θχζεο θαη ρσξνζέηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία
ησλ Δπηκειεηεξίσλ Γξάκαο θαη Ξάλζεο. Γπζηπρψο δελ θαηέζηε δπλαηή ε αμηνπνίεζε
ζηνηρείσλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ Ρνδφπεο θαη Έβξνπ.

4.4Β.1 Φχζε θαη ρσξνζέηεζε επηρεηξήζεσλ δεπηεξνγελνχο ηνκέα
Τποπεπιοσή Α
Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο αλαθνξηθά κε ηελ
δηάξζξσζε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο εληφο ηεο
Τπνπεξηνρήο Α, είλαη ν ζρεηηθά ρακειφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο θαη
θαηαζθεπψλ (βι. Πίλαθα 4.4Β-1), γεγνλφο ην νπνίν δηαθαίλεηαη άιισζηε έκκεζα θαη απφ
ηελ δηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Τπνπεξηνρή Α (βι. Τπνθεθάιαην 4.3).
Οκνίσο, ε αλάπηπμε ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ζην έηεξν ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο Α,
δειαδή ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο (Γ.Δ. ηαπξνχπνιεο, Γ.Κ. Κνηχιεο θαη Σ.Κ. Χξαίνπ)
είλαη γεληθά πεξηνξηζκέλε. πλνιηθά ζην ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο πνπ ππάγεηαη ζηελ Π.Δ.
Ξάλζεο δξαζηεξηνπνηνχληαη 36 επηρεηξήζεηο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο
εμεηδηθεχνληαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα (19) θαζψο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο
(11). Ο θχξηνο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ εκθαλίδεηαη ζηε Γ.Δ. ηαπξνχπνιεο (33) θαη
κφλν 3 επηρεηξήζεηο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο Γ.Κ. Κνηχιεο θαη
Σ.Κ. Χξαίνπ (βι. Πίλαθα 4.4Β-2).
ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, θαη φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.4Β-1, ν Γήκνο Κάησ
Νεπξνθνπίνπ απνηειεί ην αδηακθηζβήηεην θέληξν ηεο κεηαπνηεηηθήο θαη θαηαζθεπαζηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ νξεηλφ φγθν ηεο Γξάκαο θαη πξνθαλψο ζε φιε ηελ Τπνπεξηνρή Α.
Πξάγκαηη, ζην Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ ζπγθεληξψλνληαη ζπλνιηθά 55 απφ ηηο 101
επηρεηξήζεηο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ζηελ Τπνπεξηνρή Α. Απφ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο
ηνπ Γήκνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ, ε πιεηνλφηεηα αθνξά κηθξέο κεηαπνηεηηθέο (22) θαη
θαηαζθεπαζηηθέο (28) επηρεηξήζεηο.
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Πίλαθαο 4.4Β-1:

Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ δεπηεξνγελνχο ηνκέα θαηά θιάδν NACE* θαη
Γήκν/ηκήκα Γήκνπ ζην Σκήκα Π.Δ. Γξάκαο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

Β-ΟΡΤΥΔΗΑ ΚΑΗ ΛΑΣΟΜΔΗΑ

ΤΝΟΛΟ

ΣΟΜΔΑ ΚΑΣΑ NACE (Κ.Α.Γ. 2008)

ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

ΓΡΑΜΑ

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΓΖΜΟ / ΣΜ.
ΓΖΜΟΤ

3

Γ-ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ

3

22

4

26

Γ-ΠΑΡΟΥΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ, ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ, ΑΣΜΟΤ ΚΑΗ
ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ

2

2

Σ-ΚΑΣΑΚΔΤΔ

2

28

2

32

4

55

6

65

ΤΝΟΛΟ

4

* Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes

Πεγή: Δπηκειεηήξην Γξάκαο (Δπεμεξγαζία απφ Οκάδα Έξγνπ)

Πίλαθαο 4.4Β-2:

Αξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ δεπηεξνγελνχο ηνκέα θαηά θιάδν NACE θαη
Γήκν/ηκήκα Γήκνπ ζην ηκήκα Π.Δ. Ξάλζεο ηεο Τπνπεξηνρήο Α ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

Β-ΟΡΤΥΔΗΑ ΚΑΗ ΛΑΣΟΜΔΗΑ

5

Γ-ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ
Γ-ΠΑΡΟΥΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ, ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ, ΑΣΜΟΤ ΚΑΗ
ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ
Σ-ΚΑΣΑΚΔΤΔ

10

ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ

ΚΟΣΤΛΖ

ΣΟΜΔΑ ΚΑΣΑ NACE (Κ.Α.Γ. 2008)

ΧΡΑΗΟ

ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

ΓΖΜΟ / Γ.Δ. /
Γ.Κ.-Σ.Κ.

5
1

1

11
1

17

2

33

2

19
1

36

Πεγή: Δπηκειεηήξην Ξάλζεο (Δπεμεξγαζία απφ Οκάδα Έξγνπ)

Μηα ζεκαληηθή ζπληζηψζα πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ
δεπηεξνγελνχο ηνκέα ζην Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ είλαη θαη ν ξφινο ηνπ σο «θέληξν
ελίζρπζεο άμνλα αλάπηπμεο» (βι. Τπνθεθάιαην 5.2) κε ηελ επηκέξνπο ιεηηνπξγία ηνπ σο
ελδηάκεζνο ζηαζκφο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο.
Πξάγκαηη, ην άλνηγκα ηνπ ηεισλείνπ Δμνρήο ζεσξείηαη φηη επέθεξε κηα ζηαζεξή θαη
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δηαξθή αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε Βνπιγαξία ηφζν ζε πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν (π.ρ. ζχλδεζε κε ην ιηκάλη ηεο Καβάιαο) φζν θαη ζε ηνπηθφ. ρεηηθά κε ηε ζεηηθή
επίπησζε ζε ηνπηθφ επίπεδν, αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά ε πξφζθαηε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία
κεγάιεο ηδησηηθήο κνλάδαο παξαγσγήο pellet, πνιχ θνληά ζηε κεζφξην.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο ζην Γήκν Κάησ
Νεπξνθνπίνπ

αθνξνχλ

θπξίσο

ζηελ

παξαγσγή

εηδψλ

δηαηξνθήο,

ελδπκάησλ,

επεμεξγαζίαο μπιείαο θαη γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ. Ο θιάδνο ησλ θαηαζθεπψλ
πεξηιακβάλεη κηθξέο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ρσκαηνπξγηθψλ έξγσλ θαη ζε
αληηθείκελα ηνπ νηθνδνκηθνχ θιάδνπ (ειεθηξνινγηθά, γπςνζαλίδεο, αινπκηλνθαηαζθεπέο
θ.ιπ.).
Με εμαίξεζε ηηο κεγάιεο ή κεζαίεο εηαηξείεο πνπ ππάγνληαη ζηνπο ηνκείο Β (Οξπρεία θαη
ιαηνκεία), θαη Γ (Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ, αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ),
ε πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηκήκαηνο ηεο Π.Δ. Γξάκαο είλαη κηθξέο θαη πνιχ
κηθξέο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο. Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηα ζηνηρεία θάζε επηρείξεζεο πνπ
ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη γηα επλφεηνπο ιφγνπο δελ εκθαλίδνληαη
ζην παξφλ ζρέδην.
Δμεηάδνληαο ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο Α ηεο Π.Δ. Ξάλζεο
πξνθχπηεη φηη θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο ππάξρεη έιιεηςε κεγάισλ
επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθφ φγθν παξαγσγήο. Δθηφο απφ ηα Οξπρεία θαη Λαηνκεία, νη
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ είλαη κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο, νη
νπνίεο απαζρνινχλ κηθξφ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ, ή αθφκα θαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο
νηθνγελεηαθνχ, θπξίσο, ραξαθηήξα, φπσο, μπινπξγεία, αξηνπαξαζθεπαζηήξηα θ.α. Δθηφο
απφ ηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηνπο ηνκείο Β (Οξπρεία θαη Λαηνκεία) θαη Γ
(Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ, αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ) νη πεξηζζφηεξεο
επηρεηξήζεηο, πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο, εζηηάδνληαη θπξίσο ζηελ
παξαγσγή βαζηθψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, φπσο ελδχκαηα, είδε δηαηξνθήο, είδε
ελδπκαζίαο θαζψο θαη επεμεξγαζία ή εθκεηάιιεπζε μπιείαο. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα
ησλ θαηαζθεπψλ είλαη κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο θαη αζρνινχληαη θπξίσο
κε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, αινπκηλνθαηαζθεπέο, ζηδεξνθαηαζθεπέο, ρσκαηνπξγηθέο
εξγαζίεο θαη γχςηλεο θαηαζθεπέο.
Τποπεπιοσή Β
ε φηη αθνξά ηελ Τπνπεξηνρή Β, θαη εηδηθφηεξα ζε απηφ πνπ εληάζζεηαη ζηελ Π.Δ.
Ξάλζεο, παξαηεξψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 4.4Β-3, πξνθχπηεη φηη ν Γεπηεξνγελήο
ηνκέαο δελ έρεη αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή. Οη αλάγθεο θαηάξηηζεο ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε εμεχξεζε γεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεζκνζέηεζε θαηάιιεισλ
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ρξήζεσλ θαη χπαξμεο θηλήηξσλ είλαη νξηζκέλεο απφ ηηο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα
ηθαλνπνηεζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα.
πλνιηθά ζηε πεξηνρή ηνπ ηκήκαηνο Π.Δ. Ξάλζεο ιεηηνπξγνχλ 29 επηρεηξήζεηο πνπ
αζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο (4) θαη ησλ θαηαζθεπψλ (25). Ο θχξηνο φγθνο
ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ αζρνιείηαη κε ηε γεσξγία, απαζρνιείηαη ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο
(νηθνδφκνη, ηερλίηεο θ.ιπ.). Καηά ζπλέπεηα, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο εληνπίδνληαη
ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γχςηλσλ θαηαζθεπψλ,
αινπκηλνθαηαζθεπψλ θαη ζηδεξνθαηαζθεπψλ, ελψ θάπνηεο άιιεο ζηελ παξαγσγή
αξηνζθεπαζκάησλ ή ζηελ θαηαζθεπή επίπισλ.

Πίλαθαο 4.4Β-3:

Αξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ δεπηεξνγελνχο ηνκέα θαηά θιάδν NACE θαη
Γήκν/Γ.Κ./Σ.Κ. ζην ηκήκα Τπνπεξηνρήο Β Π.Δ. Ξάλζεο ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

ΤΝΟΛΟ

ΑΣΡΔ

ΜΤΚΖ

ΔΥΗΝΟ

ΣΟΜΔΑ ΚΑΣΑ NACE (Κ.Α.Γ. 2008)

ΘΔΡΜΔ

ΓΖΜΟ/ΓΖΜΟΣΗΚΖ/ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

Β-ΟΡΤΥΔΗΑ ΚΑΗ ΛΑΣΟΜΔΗΑ

0

Γ-ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ

3

1

4

Γ-ΠΑΡΟΥΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ

0

Σ-ΚΑΣΑΚΔΤΔ
ΤΝΟΛΟ

0

13

8

4

25

16

8

5

29

Πεγή: Δπηκειεηήξην Ξάλζεο (Δπεμεξγαζία απφ Οκάδα Έξγνπ)

Ζ Βηνκεραληθή Παξαγσγή είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε ζηελ πεξηνρή θαη φιεο νη κνλάδεο
κεηαπνίεζεο ή θαηαζθεπήο πνπ ιεηηνπξγνχλ είλαη κηθξήο έθηαζεο. Χο εθ ηνχηνπ,
πξνθχπηεη ε αλάγθε ζηήξημεο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ γηα ηελ επέθηαζε ησλ
πθηζηάκελσλ κνλάδσλ παξαγσγήο, αιιά θαη γηα ηελ ίδξπζε λέσλ, δίλνληαο έκθαζε:
-

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ζηε ζχλδεζή ηνπ κε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα (αγξνηνπξηζκφο, ηνπηθά παξαδνζηαθά
πξντφληα, πξνψζεζε ζπζηεκάησλ ηνπηθήο εηηθέηαο),

-

ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ κε φξνπο πνηφηεηαο,

-

ζηελ δηθηχσζε ησλ παξαγσγψλ αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία θνηλνπξαθηηθψλ ζρεκάησλ.

ζνλ αθνξά ηα Γεπηεξνγελή ηνκέα ηα ζηνηρεία γηα ηα ηκήκαηα ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο θαη
Έβξνπ, επηζεκαίλεηαη φηη δελ θαηέζηε δπλαηή ε ιήςε ή ρξήζε ζηνηρείσλ απφ ηα ηνπηθά
Δπηκειεηήξηα Ρνδφπεο θαη Έβξνπ.
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4.4Β.1 Δπελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ζην δεπηεξνγελή ηνκέα
Ζ ιίζηα ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηα Δπηκειεηήξηα Γξάκαο θαη Ξάλζεο απνηειεί έλα
ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δηάξζξσζεο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα, σζηφζν
ε Οκάδα Έξγνπ ζεψξεζε φηη ε ζπκπιεξσκαηηθή παξάζεζε ησλ πινπνηεζεηζψλ
ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα απφ πξνγξάκκαηα αγξνηηθήο
αλάπηπμεο ηεο Β θαη Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ
(ζπκπιεξσκαηηθά) κηα δηαρξνληθή αίζζεζε ηνπ επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηελ πεξηνρή
παξέκβαζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ., αίζζεζε ε νπνία είλαη ρξήζηκε γηα ην παξφλ ζρέδην κε
δεδνκέλν φηη ην πξφγξακκα ιακβάλεη πξφλνηα γηα ηδησηηθέο επελδχζεηο (βι. Κεθάιαην 6).
Τποπεπιοσή Α
Ζ Β Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο ηαπηίζηεθε νπζηαζηηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Π.Δ. Γξάκαο κε
ηελ εθαξκνγή ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο (Κ.Π.) LEADER II (1996-2001). Σν ελ ιφγσ
πξφγξακκα εθαξκφζζεθε ζε κηα πεξηνρή πνπ πεξηιάκβαλε 2 Γήκνπο θαη 27 πξψελ
Κνηλφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα, ην ζχλνιν ησλ Γήκσλ Κάησ Νεπξνθνπίνπ θαη Παξαλεζηίνπ
(λπλ Γ.Δ. Παξαλεζηίνπ ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ), ηκήκα ηνπ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο, ηελ
Κνηλφηεηα ηδεξνλέξνπ (λπλ Γ.Δ. ηδεξνλέξνπ Γήκνπ Γξάκαο) θαη ηελ λπλ Σ.Κ.
Ληβαδεξνχ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο. Ζ πεξηνρή πεξηειάκβαλε ην ζχλνιν ησλ νξεηλψλ
εθηάζεσλ θαη έλα ηκήκα ησλ εκηνξεηλψλ, ηνπ βφξεηνπ ηκήκαηνο ηεο λπλ Π.Δ. Γξάκαο.
Παξαηεξψληαο, θαη‟ αξράο, ηελ θαηαλνκή ησλ ηδησηηθψλ έξγσλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα
θαηά Γήκν ηνπ ηκήκαηνο ηεο Π.Δ. Γξάκαο (Πίλαθαο 4.4Β-4) δελ κπνξνχκε παξά λα
δηαπηζηψζνπκε φηη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ηα έξγα απηά πινπνηήζεθαλ ζην
Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ. Πξάγκαηη, απφ έλα πιήζνο 18 έξγσλ ηα 16 πινπνηήζεθαλ ζην
Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ ελψ κφλν 2 ζην Γήκν Παξαλεζηίνπ. Ζ ζπλνιηθή Γεκφζηα
Γαπάλε ησλ ηδησηηθψλ έξγσλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ζην Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ
αλήιζε ζηα 1.188.365,4 € ελψ ζην Γήκν Παξαλεζηίνπ ζηα 176.316 €. Αλαθνξηθά κε ηε
θχζε ησλ έξγσλ, θαη ζε ζπκθσλία θαη κε ηελ θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
απνθηήζεθε απφ ην Δπηκειεηήξην Γξάκαο παξαηεξνχκε κηα άκεζε ζχλδεζε ησλ έξγσλ
κε ηελ παξαγσγηθή βάζε ηεο πεξηνρήο θαη εηδηθφηεξα κε ηελ πξσηνγελή παξαγσγή.

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

/ 205

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΡΑΜΑ | ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ | ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΡΟΓΟΠΖ

Πίλαθαο 4.4Β-4:

Έξγα LEADER II δεπηεξνγελνχο ηνκέα ζην ηκήκα Π.Δ. Γξάκαο ηεο

ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΛΑΣΗΚΧΝ
ΧΛΖΝΧΝ ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ ΚΑΗ
ΤΝΔΡΓΔΗΟ ΔΠΗΚΔΤΖ
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ
ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ
ΛΔΤΚΧΝ ΔΗΓΧΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΔΡΗΣΡΟΦΗΚΟΤ
ΓΔΡΑΝΟΤ ΜΟΝΑΓΑ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΜΟΝΑΓΑ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΠΛΧΝ
ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΧΝ
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ
ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΔΠΗΚΔΤΖ
ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΓΔΧΜΖΛΧΝ
ΤΚΔΤΑΣΖΡΗΟ ΚΑΗ
ΑΠΟΘΖΚΔΤΣΗΚΟ ΥΧΡΟ
ΠΑΣΑΣΑ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ-ΤΚΔΤΑΗΑ
ΠΑΣΑΣΑ
ΤΚΔΤΑΣΖΡΗΟ ΠΑΣΑΣΑ
ΓΗΑΛΟΓΖΣΖΡΗΟΤΚΔΤΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΜΖΛΧΝ
ΤΚΔΤΑΣΖΡΗΟ ΠΑΣΑΣΑ

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ

ΓΖΜΟ

πεξηνρήο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. θαηά Γήκν θαη η. Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα

75.029,00

45.017,40

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

127.175,00

76.305,00

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

164.966,00

98.979,60

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

29.347,00

17.608,20

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

30.814,00

18.488,40

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

251.980,00

151.188,00

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΚΑΣΧ
ΒΡΟΝΣΟΤ

97.482,00

58.489,20

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΚΑΣΧ
ΒΡΟΝΣΟΤ

97.482,00

58.489,20

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

234.483,00

140.689,80

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

225.532,00

135.319,20

ΛΔΤΚΟΓΔΗΧΝ

50.677,00

30.406,20

ΛΔΤΚΟΓΔΗΧΝ

58.694,00

35.216,40

ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

150.060,00

90.036,00

ΗΛΖ

143.800,00

86.280,00

ΟΥΤΡΟΤ

223.481,00

134.088,60

95.877,00

57.526,20

82.987,00

49.792,20

134.603,00

80.761,80

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ
ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΞΖΡΧΝ ΚΑΡΠΧΝ
ΔΠΗΣΟΠΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ
ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ
ΓΑΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
ΚΑΣΧ
ΠΡΗΣΖΡΗΟ ΞΤΛΔΗΑ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΚΑΣΧ
ΚΟΠΖ-ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΑΗ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΦΔ
ΚΑΣΧ
ΗΓΡΤΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ
ΚΑΣΧ
ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
ΤΝΟΛΟ

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

2.274.469,00 1.364.681,40

Πεγή: Αξρείν Αλαπηπμηαθήο Γξάκαο
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Γελ θαηαγξάθεθε επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο ηεο
Τπνπεξηνρήο Α θαηά ηε Β Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν.
Ζ επφκελε (Γ‟) Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο Π.Δ. Γξάκαο
ραξαθηεξίζηεθε αληίζηνηρα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Κ.Π. LEADER+ (ζπλέρεηα ηεο Κ.Π.
LEADER II) θαη ηελ εθαξκνγή ησλ Οινθιεξσκέλσλ Πξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο
Αγξνηηθνχ Υψξνπ (Ο.Π.Α.Α.Υ.) ηνπ Άμνλα 7 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
«Αγξνηηθή Αλάπηπμε-Αλαζπγθξφηεζε ηεο Τπαίζξνπ 2000-2006».
Ζ ζπλνιηθή πεξηνρή παξέκβαζεο LEADER+ απνηεινχληαλ απφ δχν ηκήκαηα:
-

ηελ «επηθαιππηφκελε πεξηνρή» (ην ηκήκα Π.Δ. Γξάκαο ηεο πεξηνρήο ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.), πνπ πεξηειάκβαλε ηνπο Γήκνπο Κ. Νεπξνθνπίνπ, Παξαλεζηίνπ θαη
ηελ Κνηλφηεηα ηδεξνλέξνπ, ζηελ νπνία εθαξκφζηεθε παξάιιεια ην ηνπηθφ
πξφγξακκα LEADER+ θαη ηα Ο.Π.Α.Α.Υ.

-

ηελ «θαζαξή πεξηνρή», πνπ πεξηειάκβαλε δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ζηα νπνία
εθαξκφζηεθε κφλν ε Κ.Π. LEADER+.

ηελ «θαζαξή πεξηνρή» κπνξνχζε λα πινπνηεζεί ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ
πξνγξάκκαηνο LEADER+, ελψ ζηελ «επηθαιππηφκελε πεξηνρή» ε εθαξκνγή ηνπ
ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER+ ήηαλ δπλαηή κφλν γηα δξάζεηο δεκνζίνπ ραξαθηήξα,
πηινηηθέο δξάζεηο, δξάζεηο πξνβνιήο θ.ιπ. θαη φρη ηδησηηθήο θχζεσο. Έηζη, ην ζχλνιν
ησλ ηδησηηθψλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ επελδχζεσλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ζηε λπλ
πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. επηδνηήζεθε απφ ηα Ο.Π.Α.Α.Υ., φπσο άιισζηε
θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 4.4Β-5. Καη ζηελ πεξίπησζε ησλ έξγσλ ηεο Γ‟ Πξνγξακκαηηθήο
Πεξηφδνπ (ζπλνιηθήο Γεκφζηαο Γαπάλεο 601.074,00 €) ν ζεκαηηθφο πξννξηζκφο δελ
αιιάδεη· επηθεληξψλεηαη ζηνπο ηνκείο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ή ησλ
κεζφδσλ ηππνπνίεζήο ηνπο, ζηνλ ηνκέα ηεο δηαηξνθήο θαη ζηελ θαηαζθεπή αγξνηηθψλ
κεραλεκάησλ.
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Πίλαθαο 4.4Β-5:

Έξγα Ο.Π.Α.Α.Υ. δεπηεξνγελνχο ηνκέα ζην ηκήκα Π.Δ. Γξάκαο ηεο

ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ
ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ
ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΜΟΝΑΓΑ Χ
ΚΑΣΧ
ΠΡΟ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΑΛΔΔΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
(ΚΟΠΖ) ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ
ΚΑΦΔ
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ
ΚΑΣΧ
ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ-ΔΠΔΚΣΑΖ
ΚΑΣΧ
ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
ΛΔΤΚΧΝ ΔΗΓΧΝ
ΔΠΔΚΣΑΖ ΤΚΔΤΑΣΖΡΗΟΤΚΑΣΧ
ΓΗΑΛΟΓΖΣΖΡΗΟΤ ΠΑΣΑΣΑ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
ΔΠΔΚΣΑΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ
ΚΑΣΧ
ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ
ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ
ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ (.Ο.Γ.) ΣΖΝ
ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΠΑΣΑΣΑ.
ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ
ΚΑΣΧ
ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
HACCP ΚΑΗ ΗSΟ 9001/2000 ΣΗ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ
ΓΗΑΛΟΓΖΣΖΡΗΟΤΤΚΔΤΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ
ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ
ΚΑΣΧ
ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ (.Ο.Γ.) ΣΖΝ
ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΠΑΣΑΣΑ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ
ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ
ΚΑΣΧ
ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ (.Ο.Γ.) ΣΖΝ
ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΠΑΣΑΣΑ
ΤΝΟΛΟ

ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

ΓΖΜΟ

πεξηνρήο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. θαηά Γήκν θαη η. Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

155.000,00

93.000,00

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

105.120,35

63.072,21

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

80.943,40

48.566,04

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

277.005,02

138.502,51

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ

261.388,74

156.833,24

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

70.000,00

52.500,00

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

19.800,00

14.850,00

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

45.000,00

33.750,00

1.014.257,51

601.074,00

Πεγή: Αξρείν Αλαπηπμηαθήο Γξάκαο

ρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ θαη ηελ χπαξμε επελδπηηθνχ
ελδηαθέξνληνο θαηά ηελ Γ‟ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν ζην ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο Α θαη
εηδηθφηεξα ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ δελ είλαη
ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά. Οη κνλαδηθέο πξνζπάζεηεο γηα ελίζρπζε ηνπ δεπηεξνγελνχο
ηνκέα πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Κνηχιεο, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο
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Ο.Π.Α.Α.Υ., αθνξνχζε ηελ θαηαζθεπή παξαδνζηαθψλ ζηνιψλ θαη ελδπκάησλ αιιά ηειηθά
δελ απέδσζαλ απνηειέζκαηα, εθφζνλ ηειηθά δελ ππήξμε ρξεκαηνδφηεζε. ρεηηθά κε ηελ
Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία LEADER+ δελ εκθαλίζηεθε θάπνηα θηλεηηθφηεηα ζηελ ελίζρπζε
ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ.
Τποπεπιοσή Β
ε φηη αθνξά ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο εληφο ηεο Τπνπεξηνρήο Β ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.,
ζεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ ζηελ Οκάδα Έξγνπ απφ ηελ
Αλαπηπμηαθή Ξάλζεο Α.Δ. δελ πξνέθπςε φηη ππήξμε θάπνηα ελίζρπζε ηνπ δεπηεξνγελνχο
ηνκέα κέζσ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ (Κ.Π. LEADER II, LEADER+,
Ο.Π.Α.Α.Υ). Ζ κνλαδηθή πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο κηθξήο κνλάδαο θαηαζθεπήο
παξαδνζηαθψλ ζηνιψλ ζηηο άηξεο δελ νινθιεξψζεθε.
Ζ Β Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο ζηελ πεξηνρή ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο (Τπνπεξηνρή Β)
ηαπηίζηεθε νπζηαζηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο (Κ.Π.) LEADER II
(1996-2001). Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα εθαξκφζζεθε ζε κηα πεξηνρή πνπ πεξηιάκβαλε θαη
ηνλ Γήκν Ηάζκνπ φπνπ φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 4.4Β-6 πινπνηήζεθε έλα
έξγν πνιχ κηθξνχ πξνυπνινγηζκνχ. Άξα θαηά ηε Β Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν ην ηδησηηθφ
επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ήηαλ ζρεδφλ αλχπαξθην.

Πίλαθαο 4.4Β-6:

Έξγα LEADER II δεπηεξνγελνχο ηνκέα ζην ηκήκα Π.Δ. Ρνδφπεο
ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. θαηά Γήκν θαη η. Γεκνηηθφ
Γηακέξηζκα

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

ΓΖΜΟ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ
ΓΖΜΟ
ΜΠΛΗΓΟΤΡΗΟΤ ΚΑΗ
ΗΑΜΟΤ
ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ ΟΠΡΗΧΝ
ΤΝΟΛΟ

ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΧΣΟΤ

ΓΖΜΟΗΑ
ΓΑΠΑΝΖ

352.164,34

169.038,88

352.164,34

169.038,88

Πεγή: Αξρείν Αλαπηπμηαθήο Ρνδφπεο

Ζ Γ‟ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο ραξαθηεξίζηεθε
αληίζηνηρα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Κ.Π. LEADER+ (ζπλέρεηα ηεο Κ.Π. LEADER II) θαη ηελ
εθαξκνγή

ησλ

Οινθιεξσκέλσλ

Πξνγξακκάησλ

Αλάπηπμεο

Αγξνηηθνχ

Υψξνπ

(Ο.Π.Α.Α.Υ.) ηνπ Άμνλα 7 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθή ΑλάπηπμεΑλαζπγθξφηεζε ηεο Τπαίζξνπ 2000-2006». ηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαίλεηαη ην
κνλαδηθφ πνπ πινπνηήζεθε ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο κέζσ ησλ Ο.Π.Α.Α.Υ.
ζηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ έζεηε ε Γ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο.
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Πίλαθαο 4.4Β-7:

Έξγα Ο.Π.Α.Α.Υ. δεπηεξνγελνχο ηνκέα ζην ηκήκα Π.Δ. Ρνδφπεο
ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. θαηά Γήκν θαη η. Γεκνηηθφ
Γηακέξηζκα

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ
ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΗΚΔΤΔ
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ
ΤΝΟΛΟ

ΓΖΜΟ

ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ

ΗΑΜΟΤ ΧΣΟΤ

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΓΖΜΟΗΑ
ΓΑΠΑΝΖ

50.000,00

30.000,00

50.000,00

30.000,00

Πεγή: Αξρείν Αλαπηπμηαθήο Ρνδφπεο
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4.4Γ Σξηηνγελήο Σνκέαο
ην παξφλ ππνθεθάιαην εμεηάδεηαη ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ
ηνπξηζκφ. Δηδηθφηεξα, εμεηάδνληαη ηα ζέκαηα ηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο (θπξίσο ηεο
θηινμελίαο) θαη επηρεηξείηαη κηα απνηχπσζε ηνπ ρψξνπ ζπγθέληξσζεο ηεο ηνπξηζηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζε θάζε ηκήκα Π.Δ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλάιπζε -κεηά ηελ παξάζεζε
θάπνησλ γεληθψλ ζηνηρείσλ ηνπξηζκνχ γηα ην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ Π.Δ. Γξάκαο,
Ξάλζεο, Ρνδφπεο θαη Έβξνπ- παξαηίζεηαη αλά ηκήκα Π.Δ. ηεο πεξηνρήο Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

4.4Γ.1 Σνπξηζκφο
ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα εμεηαζηνχλ ε θχζε, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε δηάξζξσζε ηνπ
ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. δνζείζαο ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο
πνπ έρεη απηφο, εηδηθά γηα ηελ Τπνπεξηνρή Α. εκαληηθέο είλαη, θπζηθά, θαη νη δπλαηφηεηεο
ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ Τπνπεξηνρή Β, κε έλα πξντφλ πνπ κπνξεί λα εκθαλίδεη κηα
ζρεηηθή δηαθνξνπνίεζε απφ απηφ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ θαη ησλ
δνξπθνξηθψλ ηνπ πεξηνρψλ.
Πξηλ απφ ηελ παξάζεζε εηδηθφηεξσλ πιεξνθνξηψλ γηα θάζε Τπνπεξηνρή μερσξηζηά,
παξαηίζεληαη γεληθά ζπγθεληξσηηθά δεπηεξνγελή ζηνηρεία ηνπξηζκνχ γηα ην ζχλνιν ησλ
πεξηνρψλ ησλ Π.Δ. Γξάκαο, Ξάλζεο, Ρνδφπεο θαη Έβξνπ, έηζη ψζηε λα γίλεη ζαθέο ην
γεληθφηεξν πιαίζην ζην νπνίν εληάζζνληαη νη ππφ εμέηαζε νξεηλέο πεξηνρέο. Ζ
πεξηγξαθή απηή γίλεηαη θαη γηα ιφγνπο αλάγθεο κε δεδνκέλν φηη δελ παξέρνληαη πιένλ
απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. ζηνηρεία ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζε επίπεδν Γεκνηηθήο-Σνπηθήο
Κνηλφηεηαο.
Γενικά
Σα πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. ζε επίπεδν Π.Δ. (πξψελ λνκνχ)
παξνπζηάδνληαη

ζην

Παξάξηεκα

ΗΗΗ (Πίλαθεο 4.4Γ-1

έσο 4.4Γ-3). ε απηνχο

παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία αθίμεσλ, δηαλπθηεξεχζεσλ θαη πιεξφηεηαο γηα ηα έηε 20052008. Αλαθνξηθά κε ηηο αθίμεηο, (βι. Γξάθεκα 4.4Γ-1), ε Π.Δ. Έβξνπ θαίλεηαη λα
απνηεινχζε θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν ηνλ πην ζεκαληηθφ πξννξηζκφ απφ ηηο ππφ
εμέηαζε πεξηνρέο. Απηφ θπζηθά νθείιεηαη ζηελ αδηακθηζβήηεηε αμία ηνπ παξαζαιάζζηνπ
ηνπξηζκνχ, δξαζηεξηφηεηα ε νπνία εκθάληδε θαη εκθαλίδεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα
πεξηνρέο φπσο ε Νήζνο ακνζξάθε. Οη Π.Δ. Ξάλζεο θαη Ρνδφπεο εκθαλίδνπλ
παλνκνηφηππα ζηνηρεία αθίμεσλ ελψ ε Π.Δ. Γξάκαο ππνιείπεηαη καθξάλ ησλ ινηπψλ
Π.Δ. ζε φηη αθνξά ηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε. Αληίζηνηρε είλαη θαη ε θαηάζηαζε κε ηηο
δηαλπθηεξεχζεηο (Γξάθεκα 4.4Γ-2).
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Γξάθεκα 4.4Γ-1:

Αξηζκφο αθίμεσλ ζηηο Π.Δ. Γξάκαο, Ξάλζεο, Ρνδφπεο θαη Έβξνπ
(2005-2008)

180.000
ΠΔ (ΝΟΜΟ) ΔΒΡΟΤ

160.000

140.000

Αξηζκφο αθίμεσλ

120.000

ΠΔ (ΝΟΜΟ) ΞΑΝΘΖ
100.000

ΠΔ (ΝΟΜΟ) ΡΟΓΟΠΖ
80.000

60.000
ΠΔ (ΝΟΜΟ) ΓΡΑΜΑ

40.000

20.000

0
2005

2006

2007

2008

Έηνο

Πεγή: Δπεμεξγαζία Πίλαθα 4.4Γ-1

Γξάθεκα 4.4Γ-2:

Αξηζκφο δηαλπθηεξεχζεσλ ζηηο Π.Δ. Γξάκαο, Ξάλζεο, Ρνδφπεο θαη
Έβξνπ (2005-2008)

400.000

350.000

ΠΔ (ΝΟΜΟ) ΔΒΡΟΤ

Αξηζκφο δηαλπθηεξεχζεσλ

300.000

250.000

200.000

ΠΔ (ΝΟΜΟ) ΞΑΝΘΖ

ΠΔ (ΝΟΜΟ) ΡΟΓΟΠΖ
150.000

100.000

ΠΔ (ΝΟΜΟ) ΓΡΑΜΑ
50.000

0
2005

2006

2007

2008

Έηνο

Πεγή: Δπεμεξγαζία Πίλαθα 4.4Γ-2
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Ζ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ ησλ ππφ εμέηαζε πεξηνρψλ
θαηά ηελ πεξίνδν 2005-2008 (Πίλαθαο 4.4Γ-3) παξάγεη θαη απηή, κε ηε ζεηξά ηεο, θάπνηα
ελδηαθέξνληα επξήκαηα. Δηδηθφηεξα:
-

πσο θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 4.4Γ-3 παξαθάησ, νη Π.Δ. Ρνδφπεο θαη Ξάλζεο θαηά
ηελ ππφ εμέηαζε ηξηεηία εκθάληζαλ κηα αμηνζεκείσηε αχμεζε ζηελ πιεξφηεηα ησλ
μελνδνρεηαθψλ ηνπο θαηαιπκάησλ. Αληίζεηα, ε Π.Δ. Γξάκαο εκθάληζε κηα ζεκαληηθή
κείσζε ηεο πιεξφηεηαο, γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηε δεκηνπξγία
λέσλ θιηλψλ, κε κείσζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ή ζπλδπαζκφ θαη ησλ δπν. Ζ
πιεξφηεηα ησλ μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ ηεο Π.Δ. Έβξνπ θαηά ηελ ππφ εμέηαζε ηξηεηία
παξέκεηλε ζηαζεξή.

-

Ο αξηζκφο δηαζέζηκσλ μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ ζηηο αλσηέξσ Π.Δ. δελ εκθαλίδεη
ηδηαίηεξεο κεηαβνιέο θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν (βι. Γξάθεκα 4.4Γ-4). Δληνχηνηο,
κπνξεί λα ζεκεησζεί φηη αχμεζε ησλ θιηλψλ παξνπζηάδεηαη ζηηο Π.Δ. Γξάκαο θαη
Ξάλζεο. Ζ αχμεζε ησλ θιηλψλ ζηελ Π.Δ. Γξάκαο εμεγεί ελ κέξεη θαη ηελ πηψζε ησλ
πιεξνηήησλ ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ηεο (βι. αλσηέξσ ζεκείν) θαηά ηελ
πεξίνδν 2005-2008. Δμαηξεηηθά δπλακηθφο πξννξηζκφο εκθαλίδεηαη ε Π.Δ. Ξάλζεο
ηφζν κε αχμεζε ηεο πιεξφηεηαο φζν θαη κε παξάιιειε αχμεζε ησλ δηαζέζηκσλ
θιηλψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ηεο.

-

Απφ κηα ελδεηθηηθή παξάζεζε ησλ πιεξνηήησλ ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ αλά
κήλα γηα ην έηνο 2008 (βι. Γξάθεκα 4.4Γ-5) πξνθχπηεη πσο ε Π.Δ. Έβξνπ
παξνπζίαζε ηε κέγηζηε πιεξφηεηα ησλ μελνδνρεηαθψλ ηεο θαηαιπκάησλ θαηά ηνπο
κήλεο ησλ ζεξηλψλ δηαθνπψλ (ηδίσο απφ ηνλ Ηνχιην έσο θαη ην επηέκβξην),
θαηαηάζζνληαο ηελ έηζη ζηελ θιαζηθή θαηεγνξία ησλ ζεξηλψλ πξννξηζκψλ.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δηαθχκαλζε ηεο πιεξφηεηαο ζηηο Π.Δ. Ξάλζεο θαη
Ρνδφπεο αθνχ απηή ππνδεηθλχεη (ηνπιάρηζηνλ γηα ην έηνο 2008) δπν δηαθξηηέο
πεξηφδνπο ηνπξηζηηθήο έμαξζεο, δειαδή κηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Άλνημεο (Απξίιην
γηα ηε Ξάλζε, Μάην γηα ηε Ρνδφπε) θαη κηα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ηέινπο ηνπ
θαινθαηξηνχ (Αχγνπζην γηα ηε Ξάλζε, επηέκβξην γηα ηε Ρνδφπε). Ζ δηαθχκαλζε
απηή δελ επηηξέπεη ηελ θαηάηαμε ησλ πξννξηζκψλ απηψλ ζηνπο θαζαξά ζεξηλνχο.
Σέινο, γηα ηελ Π.Δ. Γξάκαο αδηακθηζβήηεηε είλαη ε επίδξαζε ηεο ρηνλνδξνκίαο
(φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ) θαη ηνπ εηήζηνπ ζεζκνχ ηεο «Ολεηξνχπνιεο» κε
δεδνκέλν φηη ε κέγηζηε πιεξφηεηα ησλ θαηαιπκάησλ ηεο θαηαγξάθηεθε ην έηνο
αλαθνξάο 2008 θαηά ην κήλα Γεθέκβξην. Μηα κηθξφηεξε έμαξζε πνπ εκθαλίδεη ε
πιεξφηεηα ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ηεο Π.Δ. Γξάκαο θαηά ην κήλα
επηέκβξην απνδίδεηαη ζηε δηεμαγσγή, θαηά ην κήλα απηφ, ηνπ Φεζηηβάι Σαηληψλ
Μηθξνχ Μήθνπο.

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

/ 213

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΡΑΜΑ | ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ | ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΡΟΓΟΠΖ

Γξάθεκα 4.4Γ-3:

Δμέιημε πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ζηηο Π.Δ.
Γξάκαο, Ξάλζεο, Ρνδφπεο θαη Έβξνπ (2005-2008)

41,00%
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Πεγή: Δπεμεξγαζία Πίλαθα 4.4Γ-3

Γξάθεκα 4.4Γ-4:

Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ θιηλψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ζηηο
Π.Δ. Γξάκαο, Ξάλζεο, Ρνδφπεο θαη Έβξνπ (2005-2008)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία Πίλαθα 4.4Γ-3
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Γξάθεκα 4.4Γ-5:

Πιεξφηεηα μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ζηηο Π.Δ. Γξάκαο, Ξάλζεο,
Ρνδφπεο θαη Έβξνπ (2008)
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Πεγή: Δπεμεξγαζία Πίλαθα 4.4Γ-3

Απφ ηελ παξαπάλσ αδξνκεξή αλάιπζε εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη κε εμαίξεζε ηελ
Π.Δ. Έβξνπ, νη Π.Δ. Γξάκαο, Ξάλζεο θαη Ρνδφπεο δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαηαρζνχλ ζε
θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξννξηζκνχ (π.ρ. ρεηκεξηλφο, ζεξηλφο) γηα ηνπο
παξαθάησ ιφγνπο ή ζπλδπαζκφ ηνπο:
-

Ζ δηαθχκαλζε ηεο πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρεηαθψλ ηνπο θιηλψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο ππνδειψλεη φηη είλαη αθφκε αλαδπφκελνη πξννξηζκνί ησλ νπνίσλ ην πξντφλ
δελ είλαη ζαθέο.

-

ε δηαθνξεηηθέο ρσξηθέο ελφηεηεο ηεο ίδηαο Π.Δ. πξνζθέξνληαη δηαθνξεηηθά
ηνπξηζηηθά πξντφληα δεκηνπξγψληαο επνρηαθέο εμάξζεηο.

-

Ζ κηθξή γεληθά ηνπξηζηηθή θίλεζε επεξεάδεηαη άκεζα θαη απνθαζηζηηθά απφ
επνρηαθέο εθδειψζεηο (π.ρ. «Ολεηξνχπνιε», Γηνξηέο Παιηάο Πφιεο Ξάλζεο).

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε αλάιπζε γηα θάζε ηκήκα Π.Δ. ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. μερσξηζηά.
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Σμήμα Π.Δ. Γπάμαρ
Υσξίο ακθηβνιία, ην πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηκήκαηνο Π.Δ. Γξάκαο είλαη έλαο
απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απηή απνηειεί ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έλαλ
(αξγά αιιά ζηαζεξά) αλαδπφκελν πξννξηζκφ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ. Φπζηθά, απηφ είλαη
ηδηαίηεξα πξνθαλέο ζηηο πεξηνρέο ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ. (Παξαλέζηη, Διαηηά), γηα ηνπο ιφγνπο νη
νπνίνη αλαιχζεθαλ ζην Τπνθεθάιαην 4.1 ηνπ παξφληνο. Δπηπξνζζέησο, ζα πξέπεη λα
αλαθέξνπκε ζε απηφ ην ζεκείν θαη ηε ζπκβνιή ηνπ θπλεγηνχ ζηελ επηζθεςηκφηεηα ηεο
πεξηνρήο κε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ θπλεγψλ (φρη θαη‟ αλάγθε ηνπξηζηψλ κε ηελ θιαζηθή
έλλνηα) λα επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ.13.
Πέξαλ φκσο απφ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο νη νπνίνη πξνσζνχληαη πεξηζζφηεξν σο
ηνπξηζηηθά πιενλεθηήκαηα, κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε έλα ζεκαληηθφ απφζεκα
πνιηηηζκηθψλ πφξσλ (ηφζν άπισλ φζν θαη πιηθψλ) ηνπ νπνίνπ ν ξφινο ζηελ ηνπξηζηηθή
αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ, πάληνηε κε γλψκνλα ηνλ
εκπινπηηζκφ ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο.
Απηαπφδεηθην είλαη επίζεο φηη θαη ε ηνπξηζηηθή ππνδνκή είλαη αθφκε έλαο πφξνοζπζηαηηθφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζεκαληηθά γλσξίζκαηα φπσο ε πνηφηεηα, ε
πξνζβαζηκφηεηα θ.ιπ.
Μπνξνχκε λα πνχκε ινηπφλ φηη ην ιεγφκελν «ηνπξηζηηθφ ζχζηεκα» ηεο πεξηνρήο,
εδξάδεηαη θαη αλαπηχζζεηαη πάλσ ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο πφξσλ:
1. Σν θπζηθφ θεθάιαην.
2. Σν πνιηηηζκηθφ θεθάιαην (άπιν θαη πιηθφ).
3. Σελ ηνπξηζηηθή ππνδνκή.
Οη δπν πξψηεο θαηεγνξίεο πφξσλ, νη νπνίεο απνηεινχλ ή ζα κπνξνχζαλ λα
απνηειέζνπλ αλαπηπμηαθά πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ ηνπξηζκφ παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά
ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο ηνπ ζρεδίνπ. Ζ ηξίηε θαηεγνξία πφξσλ (ηνπξηζηηθή ππνδνκή)
απαξηίδεηαη θπξίσο απφ ηηο κνλάδεο θηινμελίαο θαη ζίηηζεο, θαζψο, επίζεο, θαη απφ έλα
πιέγκα ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ φπσο νη ζηαζκνί αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ,
ππεξεζίεο πγείαο, πνιηηηζκνχ θ.α.
Απφ ηηο αλσηέξσ ζπληζηψζεο ηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο, εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο πξέπεη
λα ζεσξνχληαη νη άκεζεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο, δειαδή απηέο νη νπνίεο έρνπλ λα

13

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Κπλεγεηηθνχ πιιφγνπ Γξάκαο γηα ηελ θπλεγεηηθή πεξίνδν 2009-2010, θαη

κε βάζε ζηνηρεία επηηφπηαο έξεπλάο ηνπ ζην ρψξν ηνπ ΔΠΟΡ, θαηακεηξήζεθαλ 755 θπλεγνί κε έλαλ
εθηηκψκελν ζπλνιηθφ αξηζκφ εκεξήζησλ θπλεγεηηθψλ εμνξκήζεσλ πνπ άγγηδε ηηο 22.483. Γελ ππάξρνπλ
αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο.
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θάλνπλ κε ηε δηακφξθσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ ηνπξίζηα αιιά θαη ηελ απφδνζε ελφο
ζαθνχο ραξαθηήξα ζηελ πεξηνρή (θηινμελία, ζίηηζε, δξαζηεξηφηεηεο, πιεξνθφξεζε
θ.ιπ.).
Αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο (θαη φζνλ αθνξά ηε δεκφζηα ππνδνκή), ζεκεηψλεηαη φηη
νη Γαζηθέο Τπεξεζίεο θαη νη Ο.Σ.Α. ζπλέβαιαλ απνθαζηζηηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο
ζρεηηθά ππθλνχ δηθηχνπ νηθνηνπξηζηηθψλ κνλνπαηηψλ θαη ρψξσλ αλαςπρήο ζην δαζηθφ
ρψξν, ρσξίο βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα βειηίσζεο θαη
κεγάιεο αλάγθεο ζπληήξεζεο. Δληνχηνηο εηδηθή αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη ζε κηα
ππνδνκή παλεπξσπατθήο εκβέιεηαο (θαη κε αλαθνξά ζε φιε ηελ πεξηνρή ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.) θεη εηδηθφηεξα ην κνλνπάηη Δ6. Σν Δπξσπατθφ κνλνπάηη Δ6, ην νπνίν
μεθηλά απφ ηε Φηλιαλδία, εηζέξρεηαη ζην λνκφ Γξάκαο απφ ηα βνπλά ηεο Βξνληνχο,
θαιχπηνληαο κηα απφζηαζε πεξίπνπ 115 ρηιηνκέηξσλ. Αθνχ δηαζρίζεη ζρεδφλ ην ζχλνιν
ηνπ νξεηλνχ ηφμνπ ηεο Π.Δ. Γξάκαο εηζέξρεηαη ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο απφ ην Λεηβαδίηε θαη
ζπλερίδεη πξνο ηη Π.Δ. Ρνδφπεο θαη Έβξνπ.
ε φηη αθνξά ηηο ππνδνκέο θηινμελίαο, επηζεκαίλεηαη φηη ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδνπλ
νη ππεξεζίεο απηέο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη απνηεινχλ θαξπνχο ηεο ηδησηηθήο
πξσηνβνπιίαο θαη απνηέιεζκα (σο επί ην πιείζηνλ) πξνγξακκάησλ αγξνηηθήο
αλάπηπμεο φπσο ην LEADER ηα Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο Αγξνηηθνχ
Υψξνπ (Ο.Π.Α.Α.Υ. θ.ιπ.). Πξάγκαηη, ζεκεηψλεηαη φηη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο
πινπνίεζεο ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο LEADER II δελ ππήξρε θακία κνλάδα
θηινμελίαο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. Σφζν ην LEADER II φζν θαη ηα
επεξρφκελα LEADER+ θαη Ο.Π.Α.Α.Υ. ελίζρπζαλ πεξαηηέξσ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο
νηθνλνκίαο ζηελ πεξηνρή θαη νδήγεζαλ -ζε ζπλδπαζκφ θπζηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο
πεξηνρήο- ζηε δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ θαη ζηαδηαθά απμαλφκελνπ ηνπξηζηηθνχ
ξεχκαηνο.
Ζ θαηάζηαζε αλαθνξηθά κε ηνλ ηχπν, ηελ ηνπνζεζία, ηελ πνηφηεηα θαη ηε δπλακηθφηεηα
ησλ θαηαιπκάησλ ηνπ ηκήκαηνο Π.Δ. Γξάκαο ηεο πεξηνρήο απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα
4.4Γ-4 παξαθάησ. Ζ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ θαηαιπκάησλ απηψλ αλά ηνπνζεζία
(Πίλαθαο 4.4Γ-5) απνηειεί θαη ηελ πξψηε έλδεημε ηεο ρσξνηαμίαο ηεο ππάξρνπζαο
ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην νξεηλφ ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο.
Βάζεη απηήο ηεο ρσξνηαμίαο -ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πφξνπο- κπνξνχκε λα
επηρεηξήζνπκε ηε ρσξηθή θαηαλνκή ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη θαη‟ επέθηαζε
ηελ αλαγλψξηζε επξχηεξσλ ή ζηελφηεξσλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο ζπγθεληξψλεηαη ε
δξαζηεξηφηεηα ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο.
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Πίλαθαο 4.4Γ-4:

Σχπνο θαηαιχκαηνο, θαηεγνξία θαη αξηζκφο θιηλψλ αλά ηνπνζεζία
ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ΣΤΠΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ

ΣΟΠΟΘΔΗΑ

ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ
ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ
ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ
ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ
ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ
ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ
ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ
ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ
ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ
ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ
ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

ΗΓΖΡΟΝΔΡΟ
ΣΑΞΗΑΡΥΔ
ΛΗΒΑΓΔΡΟ
ΒΧΛΑΚΑ
ΚΑΣΧ ΝΔΤΡΟΚΟΠΗ
ΜΗΚΡΟΜΖΛΗΑ
ΚΑΣΧ ΝΔΤΡΟΚΟΠΗ
ΒΧΛΑΚΑ
ΒΧΛΑΚΑ
ΒΧΛΑΚΑ
ΓΡΑΝΗΣΖ
ΗΓΖΡΟΝΔΡΟ
ΔΛΑΣΗΑ
ΠΑΡΑΝΔΣΗ
ΠΑΡΑΝΔΣΗ
ΒΧΛΑΚΑ
ΒΧΛΑΚΑ
ΚΑΣΧ ΝΔΤΡΟΚΟΠΗ
ΥΗΟΝ. ΚΔΝΣΡΟ ΦΑΛΑΚΡΟΤ

ΑΡΗΘΜΟ
ΚΛΗΝΧΝ

4 ΚΛΔΗΓΗΧΝ
4 ΚΛΔΗΓΗΧΝ
4 ΚΛΔΗΓΗΧΝ
3 ΚΛΔΗΓΗΧΝ
3 ΚΛΔΗΓΗΧΝ
2 ΚΛΔΗΓΗΧΝ
2 ΚΛΔΗΓΗΧΝ
4 ΑΣΔΡΧΝ
3 ΑΣΔΡΧΝ
3 ΑΣΔΡΧΝ
3 ΑΣΔΡΧΝ
3 ΑΣΔΡΧΝ
3 ΑΣΔΡΧΝ
3 ΑΣΔΡΧΝ
1 ΑΣΔΡΑ
-

14
30
15
6
12
8
24
24
36
20
62
47
20
23
42
24
44
20
80

ΤΝΟΛΟ ΚΛΗΝΧΝ

551

Πεγή: Αλαπηπμηαθή Γξάκαο (2010), Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Γξάκαο (2011)

Πίλαθαο 4.4Γ-5:

Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο ππνδνκήο θηινμελίαο ζην ηκήκα ηεο Π.Δ.
Γξάκαο
ΚΛΗΝΔ

ΑΡΗΘΜΟ
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΧΝ

ΑΡΗΘΜΟ

%

ΒΧΛΑΚΑ

6

154

28%

ΓΡΑΝΗΣΖ

1

62

11%

ΔΛΑΣΗΑ

1

20

4%

ΚΑΣΧ ΝΔΤΡΟΚΟΠΗ

3

56

10%

ΛΗΒΑΓΔΡΟ

1

15

3%

ΜΗΚΡΟΜΖΛΗΑ

1

8

1%

ΠΑΡΑΝΔΣΗ

2

65

12%

ΗΓΖΡΟΝΔΡΟ

2

61

11%

ΣΑΞΗΑΡΥΔ

1

30

5%

ΥΗΟΝ. ΚΔΝΣΡΟ ΦΑΛΑΚΡΟΤ

1

80

15%

19

551

100%

ΣΟΠΟΘΔΗΑ

ΤΝΟΛΟ

Πεγή: Δπεμεξγαζία Πίλαθα 4.4Γ-4
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Οη πεξηνρέο ζπγθέληξσζεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Π.Δ. Γξάκαο είλαη νη εμήο:
ΠΔΡΗΟΥΖ ΦΑΛΑΚΡΟΤ-ΥΗΟΝΟΓΡΟΜΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ
Σν ρηνλνδξνκηθφ θέληξν (βι. Φσηνγξαθίεο 4.4Γ-1) βξίζθεηαη ζην ξνο Φαιαθξφ εληφο
ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ. πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα
4.4Γ-4, ν θχξηνο φγθνο ησλ θαηαιπκάησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ηνπξίζηεο πνπ
επηζθέπηνληαη ην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν βξίζθεηαη ζην Βψιαθα (154 θιίλεο ή 28% ηνπ
ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ θιηλψλ), ζην Γξαλίηε (62 θιίλεο ή 11% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ
ησλ θιηλψλ) θαη ζην Κάησ Νεπξνθφπη (56 θιίλεο ή 10% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ
θιηλψλ). Δληφο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ ππάξρεη επίζεο θαη θαηαθχγην δπλακηθφηεηαο
80 θιηλψλ (15% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ θιηλψλ). Καζίζηαηαη ινηπφλ ζαθέο φηη απφ
πνζνηηθή άπνςε, ν θχξηνο φγθνο ηεο ππνδνκήο θηινμελίαο ηνπ νξεηλνχ ηκήκαηνο ηεο
Γξάκαο ζπγθεληξψλεηαη ζε απηήλ ηελ πεξηνρή.

Φσηνγξαθίεο 4.4Γ-1: Σν ρηνλνδξνκηθφ θέληξν Φαιαθξνχ

(α) Γηαγσληζηηθή ρηνλνδξνκία

(β) Γεληθή άπνςε

Πεγή: Κψζηαο Βηδάθεο

Σν Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν Φαιαθξνχ είλαη ην βνξεηφηεξν ηεο ρψξαο. Βξίζθεηαη ζε
απφζηαζε 44 km απφ ηελ πφιε ηεο Γξάκαο θαη 42 km απφ ην Κ. Νεπξνθφπη. Απέρεη 210
ρηιηφκεηξα απφ ηε Θεζζαινλίθε, 110 km απφ ηηο έξξεο θαη 80 ρηιηφκεηξα απφ ηελ
Καβάια. Οη εγθαηαζηάζεηο θαη νη πίζηεο ηνπ βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν πνπ θπκαίλεηαη απφ
1.650-2.200 κ. επηηξέπνληαο ηνπ -ζεσξεηηθά- λα έρεη ηελ καθξχηεξε ρηνλνδξνκηθή
πεξίνδν. Σν θέληξν δηαζέηεη 22 ρηιηφκεηξα θπζηθψλ πηζηψλ θαη ζεσξείηαη έλα απφ ηα
θαιχηεξα ηεο Διιάδαο σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ρηνλνδξνκίαο. Με
ρηφλη θαιήο πνηφηεηαο απφ ηνλ Γεθέκβξην έσο ηνλ Απξίιην ζπγθεληξψλεη θαηά κέζν φξν,
ζχκθσλα κε ηνπο Σδήκνπ, θ.α. (2006) 70.000 επηζθέπηεο εηεζίσο.
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Οη ηερληθέο ππνδνκέο εμππεξέηεζεο ηεο ρηνλνδξνκίαο αιιά θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε
απηφ απνηεινχλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ θέληξνπ, αθνχ είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο
ζρεηηθά ζχγρξνλεο. Δηδηθφηεξα, ην ρηνλνδξνκηθφ δηαζέηεη 9 αλαβαηήξεο (5 ζπξφκελνπο, 2
ελαέξηνπο, 2 baby lift) ελψ έξγν κεγάιεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο απνηειεί ε εγθαηάζηαζε
θαη ιεηηνπξγία ηεο ηεηξαζέζηαο ελαέξηαο απνζπκπιεθφκελεο θαξέθιαο, κήθνπο 1.500 κ.
Ζ πξφζβαζε ζην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν εμαζθαιίδεηαη απφ έλα ζρεηηθά θαιφ
αζθαιηνζηξσκέλν νδηθφ δίθηπν.
Σα ζεηηθά πάλησο θπζηθά θαη ηερλεηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Υηνλνδξνκηθνχ Κέληξνπ
Φαιαθξνχ δελ κπφξεζαλ λα απνηξέςνπλ ην πξνζσξηλφ θιείζηκν ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ
θέληξνπ

θαηά

ηε

ρεηκεξηλή

πεξίνδν 2010-2011

ιφγσ

ησλ κε αλαζηξέςηκσλ

πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαη πεξηιεπηηθά είλαη:
-

Πξνβιήκαηα

νηθνλνκηθήο-δηαρεηξηζηηθήο

θχζεσο:

Ζ

δηαρεηξίζηξηα

εηαηξεία

«Αλαπηπμηαθή Φαιαθξνχ» αλαγθάζηεθε λα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ ιφγσ
κεγάισλ ρξεψλ ζε αζθαιηζηηθά ηακεία, εξγαδφκελνπο θ.ιπ.
-

Σν ρξνλίδνλ πξφβιεκα ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο: Μέρξη θαη ζήκεξα δελ έρεη
απνζαθεληζηεί κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα λνκηκφηεηαο
θαηαζθεπψλ θαη ππνδνκψλ.

-

Μεηεσξνινγηθέο-θιηκαηηθέο ζπλζήθεο: Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα φιν θαη
κεγαιχηεξε κείσζε ησλ ρηνλνπηψζεσλ θαη‟ έηνο ζηελ πεξηνρή. Σν θαηλφκελν απηφ
ήηαλ εμαηξεηηθά έληνλν ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 2010-2011. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα
είλαη ηπραίν θαη λα νθείιεηαη ζηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ θαηά
ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν ή λα νθείιεηαη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή πνπ -νχησο ή άιισοεπεξεάδεη ηηο πεξηνρέο ρηνλνδξνκίαο ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν.

Δπηζεκαίλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν φηη ε κνλνθαιιηέξγεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο
(ρηνλνδξνκία) ζε απηήλ ηελ πεξηνρή νδεγεί ζε κηα «αδξάλεηα» ησλ ινηπψλ ηνπξηζηηθψλ
πφξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ: ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ
πξντφληνο, ζηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ πέξαλ ηεο ρεηκεξηλήο θαη ζηελ
επξχηεξε ρσξηθή δηαζπνξά ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν κεγαιχηεξν θαη
απηαπφδεηθην πξφβιεκα φκσο πνπ δεκηνπξγεί απηή ε «κνλνθαιιηέξγεηα» είλαη ε
«αδξάλεηα» ησλ πφξσλ ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο σο απνηέιεζκα ηεο «πξνζθφιιεζεο» ησλ
ηδησηηθψλ ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ ζηε ρηνλνδξνκία. Ηδηαίηεξα θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν
2010-2011, ζχκθσλα κε ηνλ ηνπηθφ Σχπν αιιά θαη ηδησηηθέο ζπδεηήζεηο κε ηνπο
ηδηνθηήηεο θαηαιπκάησλ, πξνέθπςε κηα κεγάιε κείσζε ηεο δήηεζε γηα θηινμελία ηεο
ηάμεο ηνπ 70% πεξίπνπ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ζεσξνχκε φηη ην ξνο Φαιαθξφ ζα πξέπεη λα
αληηκεησπίδεηαη σο κηα εληαία ηνπξηζηηθή ελφηεηα ηεο νπνίαο κέξνο απνηειεί θαη ην
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ρηνλνδξνκηθφ θέληξν. Παξάιιεια, γηα λα επαλαπνηειέζεη ην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν έλα
ζεκαληηθφ πφξν γηα ηελ πεξηνρή απηή αιιά θαη επξχηεξα απηφ ζα πξέπεη λα επηιπζνχλ
φια ηα αλσηέξσ πξνβιήκαηά ηνπ.
χκθσλα κε ηνπο Σδήκνπ, θ.α. (2006), πφξνη ηνπ ξνπο Φαιαθξνχ -εληφο ηεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.- νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο αιιά θαη πξνο ηελ
επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ είλαη θπζηθνί θαη πνιηηηζκηθνί. Δηδηθφηεξα
αλαθέξνληαη:
-

Οη νξζνπιαγηέο θαη νη κεγάιεο θνξπθέο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηε λφηηα πιεπξά απφ ηηο
θνξπθέο Καξηάιθα (2.035 κ.), Υηνλφηξππα (2.111 κ.), Πξνθήηεο Ζιίαο (2.232 κ.) θαη
Φεπηνδφληη (2.020 κ.), δεκηνπξγψληαο κηα απφθξεκλε αιιά πνιχ εληππσζηαθή
ρνάλε. ‟ απηέο ηηο νξζνπιαγηέο βξίζθνληαη ηα αλαξξηρεηηθά πεδία ηνπ Φαιαθξνχ.
Γηαζέηνπλ πνιιέο δηαδξνκέο πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ απφ 50 έσο 1.000 κέηξσλ θαη
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα ζπλαξπαζηηθφηεξα ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ.

-

Σα ππναιπηθά-αιπηθά νξνπέδηα θαη ιηβάδηα. Ζ ηδηαηηεξφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ έρεη
πεξηζζφηεξν ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο βιάζηεζεο θαη κε ηελ αηζζεηηθή ηνπ
ηνπίνπ ηνπ.

-

Βάξαζξα: Σν πην ζεκαληηθφ είλαη ην ζπειαηνβάξαζξν ηεο Υηνλφηξππαο ζηα 2.100
κέηξα φπνπ ζηνλ ππζκέλα ηνπ (ζηα 100 κέηξα βάζνο) βξίζθεηαη έλαο παγεηψλαο
θάησ απφ ηνλ νπνίν θξχβεηαη κηα ζπειηά κε αιεζηλά γιππηά πάγνπ πνπ
δεκηνχξγεζε ε θχζε.

-

Σα πνιηηηζηηθά δξψκελα ζην Βψιαθα. Ο Βψιαθαο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θέληξν
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ηνπ νπνίνπ ε αμία ζα πξέπεη λα θαηαγξαθεί θαη λα
αλαδεηρζεί κέζα απφ δξάζεηο πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνβνιή θαη εξκελεία ηνπ
πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ.

Δπηζεκαίλεηαη φηη δπλαηφηεηεο πξνζθέξνληαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη ελφο κηθξφηεξνπ
ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ, ν νπνίνο ζα
πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε απηφλ ηνπ Φαιαθξνχ-ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ. Σα θχξηα ζέιγεηξα
ηνπ δπλεηηθνχ απηνχ πξννξηζκνχ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδένληαη κε ην πνιηηηζκηθφ
θεθάιαην (βι. Τπνθεθάιαην 4.8) θαη εηδηθφηεξα κε ηε Νανδνκία ηεο πεξηνρήο (Γαζσηφ,
Κάησ Βξνληνχ, Πεξηζψξη, Λεπθφγεηα, Παγνλέξη, Βψιαθα, Βαζχηνπν, Κ. Νεπξνθφπη,
Δμνρή, Γξαλίηε, Ορπξφ, Ληβαδάθη), ηνπο ραξαθηεξηζκέλνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο
ηνπ Παγνλεξίνπ θαη ηνπ Πεξηζσξίνπ, ηα ηζηνξηθά νρπξά Λίζζε θαη ηε ζρεηηθή ακπληηθή
γξακκή ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κε ηηο ππνδνκέο ηεο, ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηε
Σ.Κ. Ορπξνχ ζην Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ.
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εκαληηθφ είλαη επίζεο λα εμεηαζηεί ην θαηά πφζν ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζην Γήκν Κάησ
Νεπξνθνπίνπ επεξεάδεηαη απφ ηε δηαζπλνξηαθφηεηα πνπ απηφο έρεη. Δηδηθφηεξα ζα
πξέπεη λα εμεηαζηεί ε ζρέζε κε ηε Βνπιγαξία σο πεγή ηνπξηζηψλ (εηζξνέο), σο
πξννξηζκφο (εθξνέο) αιιά θαη σο πεξηνρή ηεο νπνίαο νξηζκέλνη πφξνη ζα κπνξνχζαλ λα
ππνθαηαζηήζνπλ απηνχο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ. Δλδεηθηηθά
αλαθέξεηαη φηη ην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν Φαιαθξνχ, ιφγσ ησλ εγγελψλ πξνβιεκάησλ θαη
ειιείςεψλ ηνπ ζε ππνδνκέο, ηείλεη λα ππνθαηαζηαζεί απφ ηα θνληηλά θέληξα
ρηνλνδξνκίαο ζην Bansko θαη ην Pamporovo ηεο Βνπιγαξίαο.
ΑΞΟΝΑ ΓΡΑΜΑ-ΔΛΑΣΗΑ
ηνλ άμνλα απηφ (βι. Φσηνγξαθία πιαηζίνπ 4.4Γ-2), ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην
δαζηθφ νηθνζχζηεκα ηεο Διαηηάο κε ηηο πνηθίιεο αιιά κε αμηνπνηεκέλεο πιήξσο
δπλαηφηεηεο νηθνηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Έλαο άιινο πφξνο πνπ εκθαλίδεη ελδηαθέξνλ
θαηά κήθνο απηνχ ηνπ άμνλα είλαη ν Νέζηνο θαη νη ηερλεηή ηνπ ιίκλε, ε γέθπξα ησλ
Παπάδσλ, θ.ιπ. Ζ ηδησηηθή ππνδνκή θηινμελίαο αλαπηχζζεηαη ζε απηφλ ηνλ άμνλα εληφο
ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ Σαμηαξρψλ, Ληβαδεξνχ, ηδεξνλέξνπ αιιά θαη ζηελ Διαηηά, ζε
πνιχ θνληηλή απφζηαζε απφ ην δαζηθφ εξγνηάμην Διαηηάο. Ζ ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ζε
θιίλεο αλέξρεηαη ζε 127 θιίλεο (23% ηνπ ζπλφινπ ησλ θιηλψλ).

Φσηνγξαθία 4.4Γ-2: Υαξαθηεξηζηηθνί ηνπξηζηηθνί πφξνη ηνπ άμνλα Γξάκαο-Διαηηάο

(α) Γαζηθφ εξγνηάμην Διαηηάο

(β) Πνηακφο Νέζηνο

Πεγή: Κψζηαο Βηδάθεο

ην ηέινο ηνπ άμνλα, ην δαζηθφ ρσξηφ Διαηηάο απνηειεί αλαπηπμηαθή πξφθιεζε γηα ηνπο
ηνπηθνχο θνξείο ιφγσ ησλ πνηθίισλ δπλαηνηήησλ ρξήζεο ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην
δαζηθφ ρσξηφ είλαη εξγνηάμην ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ ηεο πεξηνρήο (Γηεχζπλζε Γαζψλ,
Γαζαξρείν) θαη πξνο ην παξφλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ
δάζνπο αιιά θαη γηα ηε δσξεάλ θηινμελία εηδηθψλ νκάδσλ φπσο νη θνηηεηέο ηνπ
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Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θξάθεο, Μ.Κ.Ο., θ.ιπ.
Ζ πξφζβαζε ζην δαζηθφ νηθνζχζηεκα Διαηηάο, ην νπνίν θαη απνηειεί ηελ θνξσλίδα ησλ
ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ άμνλα, επηηπγράλεηαη απφ ηε Γξάκα κέρξη θαη ηνλ
νηθηζκφ ηεο θαισηήο κέζσ αζθαιηνζηξσκέλνπ δξφκνπ θαιήο πνηφηεηαο θαη απφ ηελ
θαισηή κέρξη θαη ην δαζηθφ εξγνηάμην Διαηηάο κέζσ ραιηθφζηξσηνπ δξφκνπ
πξνδηαγξαθψλ δαζηθνχ δξφκνπ Α θαηεγνξίαο παξά ην γεγνλφο φηη απηφο βάζεη ηνπ Β.Γ.
6/08.07.1956 (Φ.Δ.Κ. Α/47) ραξαθηεξίδεηαη σο επαξρηαθφο δξφκνο.
Δλδηαθέξνλ γηα ηηο πξννπηηθέο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο παξνπζηάδνπλ, εληφο ηεο
πεξηνρήο, κεηαμχ άιισλ:
-

Ο ρψξνο ππαίζξηαο αλαςπρήο ηνπ ηξαβνξέκαηνο, ζε απφζηαζε επηά ρηιηνκέηξσλ
απφ ην δαζηθφ ρσξηφ Διαηηάο.

-

Σν δίθηπν κνλνπαηηψλ ηεο πεξηνρήο, ην νπνίν ζπλέδεε παιαηφηεξα ηνπο πιένλ
εγθαηαιεηκκέλνπο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πεξηιακβάλεη
θαη ζηνηρεία ηεο πιηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο (γεθχξηα). Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην
κνλνπάηη ηνπ Μεγάινπ Ρέκαηνο ζηελ Διαηηά.

-

Σν δίθηπν ησλ δαζηθψλ δξφκσλ ηεο πεξηνρήο πνπ πξνζθέξεηαη γηα ηεηξαθίλεηε
νδήγεζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ δάζνπο ε πεξηνρή
ηεο Διαηηάο δηαζέηεη έλα ζρεηηθά ππθλφ δαζηθφ νδηθφ δίθηπν πνπ ζα κπνξνχζε λα
εμππεξεηήζεη θαη ηνπξηζηηθέο αλάγθεο πέξα απφ ηηο δαζηθέο δηαρεηξηζηηθέο κε
πξνυπφζεζε ηε ρσξνζέηεζε-δσλνπνίεζε ζπγθξνπφκελσλ ρξήζεσλ φπσο ε
πινηνκία θαη ν ηνπξηζκφο.

-

Ζ ηερλεηή ιίκλε ηνπ Νέζηνπ κε ηελ ηδηαίηεξε αηζζεηηθή ηεο αμία (π.ρ. γέθπξα
Παπάδσλ).

-

Οη νηθηζκνί θαηά κήθνο ηνπ άμνλα (Σαμηάξρεο, Ληβαδεξφ, ηδεξφλεξν, θαισηή) νη
νπνίνη ζα κπνξνχζαλ ιεηηνπξγήζνπλ σο ρψξνη πιεξνθφξεζεο θαη εξκελείαο ησλ
δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο Διαηηάο ή εθαιηήξηα εμνξκήζεσλ. Σν ελδηαθέξνλ ηνπο
έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ θέληξα ζπγθέληξσζεο ησλ
ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ πνπ ζα απέηξεπαλ ηελ πίεζε ζην Δ.Π.Ο.Ρ.

ΑΞΟΝΑ ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ-ΦΡΑΚΣΟΤ
Ο άμνλαο απηφο ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ ηελ αξρή ηνπ, δειαδή απφ ηνλ νηθηζκφ ηνπ
Παξαλεζηίνπ κε ηε ζηαζεξή αλάπηπμή ηνπ ζαλ θέληξν νηθνηνπξηζκνχ θαη αζιεηηθνχ
ηνπξηζκνχ θαη απφ ην ηέινο ηνπ, δειαδή απφ ην δάζνο Φξαθηνχ θαη ην Παξζέλν Γάζνο
Κεληξηθήο Ρνδφπεο (Φσηνγξαθία 4.4Γ-3). ηνλ άμνλα απηφ ζπγθεληξψλεηαη ην 12% ηεο
δπλακηθφηεηαο ζε θιίλεο ηεο πεξηνρήο, γεγνλφο ην νπνίν έξρεηαη ζε αληίθαζε κε ηε
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κεγάιε πξννπηηθή πνπ εκθαλίδεη ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
νηθνηνπξηζκνχ.

Φσηνγξαθία 4.4Γ-3: Υαξαθηεξηζηηθνί πφξνη ηνπ άμνλα Παξαλεζηίνπ-Φξαθηνχ

(α) Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξία Ρνδφπεο

(β) Γάζνο Φξαθηνχ

(Παξαλέζηη)
Πεγή: Κψζηαο Βηδάθεο

Ο νηθηζκφο ηνπ Παξαλεζηίνπ, αλ θαη δελ δηαζέηεη ηνλ αξηζκφ θιηλψλ πνπ δηαζέηεη ε
πεξηνρή Φαιαθξνχ-ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ αλαπηπμηαθφ θέληξν
γηα ηνλ ηνπξηζκφ ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα δηαθνξνπνηεί ην ηνπξηζηηθφ
ηνπ πξντφλ ζεκαληηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επηκήθπλζεο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ
θαη ηνπ εκπινπηηζκνχ ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο. Δλδεηθηηθά ζηνηρεία απηήο ηεο
δηαθνξνπνίεζεο απνηεινχλ:
-

ην γεγνλφο φηη ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Παξαλεζηίνπ ηνπνζεηείηαη ε κνλαδηθή κνλάδα
παξνρήο ελαιιαθηηθψλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε νπνία ηδξχζεθε κε ηε
ζπγρξεκαηνδφηεζε ησλ Οινθιεξσκέλσλ Πξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο Αγξνηηθνχ
Υψξνπ,

-

ε δηνξγάλσζε ηνπ Τπεξκαξαζσλίνπ ηνπ Παξζέλνπ Γάζνπο απφ ην 2007 θαη κεηά,
έλα γεγνλφο ην νπνίν απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξε αλαγλσξηζηκφηεηα θαη πξνζειθχεη
φιν θαη πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο,

-

ην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Ρνδφπεο: Σν κνπζείν απεπζχλεηαη ηφζν ζε παηδηά φζν
θαη ζε ελήιηθεο θαη παξέρεη πινχζηα πιεξνθφξεζε γηα ηα γεσκνξθνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο θαη γηα ηνλ πινχην ηεο Υισξίδαο θαη ηεο Παλίδαο ηεο.
Λεηηνπξγεί απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002 ζε έλαλ εθζεζηαθφ ρψξν πνπ μεπεξλά ηα 300
η.κ. Πξνζθέξεη ζηνλ επηζθέπηε ηελ επθαηξία λα γλσξίζεη απφ θνληά ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ ηεο Ρνδφπεο θαη ηεο θνηιάδαο ηνπ Νέζηνπ. Δπίζεο πξνζθέξεη
πιεξνθφξεζε γηα ηε γεσινγία, ηα πεηξψκαηα θαη ηα απνιηζψκαηα ηεο πεξηνρήο, ηε
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ρισξίδα, ηελ παλίδα θ.ιπ. Ζ παξνπζίαζε ησλ εθζεκάησλ έγηλε έπεηηα απφ κειέηε
πνπ εθπνλήζεθε απφ ην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κξήηεο.
Ίζσο ν νηθνινγηθά πην ζεκαληηθφο θαη ηαπηφρξνλα πην επαίζζεηνο θπζηθφο πφξνο είλαη ην
κνλαδηθφ ζηελ Δπξψπε Παξζέλν Γάζνο ηεο Κεληξηθήο Ρνδφπεο ην νπνίν βξίζθεηαη ζην
Γήκν Παξαλεζηίνπ. Δθηείλεηαη ζε κηα έθηαζε 589,2 ha, έρεη ραξαθηεξηζηεί σο
«Γηαηεξεηέν Μλεκείν ηεο Φχζεο» ελψ πξνζηαηεχεηαη θαη κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ
Οηθνινγηθνχ Γηθηχνπ Δηδηθψλ Εσλψλ «NATURA 2000». Ζ ελ ιφγσ πεξηνρή βξίζθεηαη
ππφ θαζεζηψο απφιπηεο πξνζηαζίαο κε απζηεξφηαηνπο πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηελ
είζνδν επηζθεπηψλ ζηνλ ππξήλα ηνπ. Σν επξχηεξν δαζηθφ ζπγθξφηεκα ζην νπνίν αλήθεη
ην Παξζέλν Γάζνο, ζην νπνίν επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ησλ επηζθεπηψλ, είλαη ην Γάζνο
ηνπ Φξαθηνχ (θαη απηφ πξνζηαηεπφκελν) ην νπνίν παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ ηνπξηζηηθφ
ελδηαθέξνλ. Σν ελδηαθέξνλ απηφ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε πεξηνρή, πέξαλ ηεο
κνλαδηθήο ηεο νηθνινγηθήο αμίαο, δηαζέηεη θαη κηα αμηφινγε ππνδνκή νηθνηνπξηζκνχ,
δειαδή έλα θαιά δηαηεξεκέλν δίθηπν κνλνπαηηψλ θαζψο θαη ην εξγνηάμην ηνπ
Γαζαξρείνπ Γξάκαο ζην νπνίν ππάξρεη θαη έλα ζρεηηθφ θέληξν επηζθεπηψλ. Ζ ππνδνκή
ρξήδεη βειηηψζεσλ θαη πξνζζεθψλ, έηζη ψζηε λα αλαδεηρζεί ην πνιχηηκν απηφ
νηθνζχζηεκα.
Άιια ζεκαληηθά ζέιγεηξα θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο είλαη νη θαηαξξάθηεο πνπ
βξίζθνληαη δηάζπαξηνη ζηελ πεξηνρή (π.ρ. Αγίαο Βαξβάξαο, Λεπίδα). Έξγα δαζηθήο
αλαςπρήο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζε δηάθνξα ζεκεία ησλ θαηαξξαθηψλ απηψλ.
Δλδηαθέξνλ

απφ

ηνπξηζηηθή,

πέξαλ

ηεο

απηαπφδεηθηεο

νηθνλνκηθήο

ζεκαζίαο,

παξνπζηάδεη θαη ην θξάγκα ηνπ Θεζαπξνχ θνληά ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Παξαλεζηίνπ.
εκαληηθή είλαη θαη ζα πξέπεη λα εληζρπζεί ε ζπκβνιή ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) Παξαλεζηίνπ ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ηνπ ηνπξηζκνχ. Σν
θέληξν, ην νπνίν ζηεγάδεηαη θάησ απφ ην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο, δξαζηεξηνπνηείηαη
θπξίσο ζε δχν ηνκείο:
-

ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζεκηλαξίσλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο
θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαη

-

ζηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα καζεηέο
φισλ ησλ βαζκίδσλ.

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ έρεη πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ γηα ηνπο
ζθνπνχο ηνπ Κ.Π.Δ., ν νηθηζκφο ηεο Γ.Δ.Ζ. Μεζνρσξίνπ. Ο νηθηζκφο απηφο απνηέιεζε
κέξνο ηνπ εξγνηαμίνπ ηεο Γ.Δ.Ζ. θαηά ηελ επνρή πνπ θαηαζθεπάδνληαλ ηα δπν κεγάια
θξάγκαηα ηεο πεξηνρήο (Θεζαπξνχ θαη Πιαηαλφβξπζεο) θαη απηήλ ηε ζηηγκή απνηειεί
έλαλ ηδαληθφ πφξν ππνδνκήο. Οηθήκαηα ζηνλ ελ ιφγσ νηθηζκφ κπνξνχλ λα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

/ 225

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΡΑΜΑ | ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ | ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΡΟΓΟΠΖ

δηακνξθσζνχλ θαη λα θηινμελήζνπλ εηδηθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ (φπσο παηδηά,
εζεινληέο, ειηθησκέλνπο θ.α.) ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. ρεηηθφ
έξγν πξνηείλεηαη γηα άκεζε έληαμε απφ ηελ Οκάδα Έξγνπ ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.
Έλα ζεκαληηθφ θαη δπζεπίιπην δήηεκα είλαη απηφ ησλ Ηακαηηθψλ Πεγψλ Θεξκηψλ. πσο
είλαη γλσζηφ, ζηελ πεξηνρή ησλ Θεξκηψλ ζηε Γ.Κ. ίιεο ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ,
ππάξρεη έλα αμηφινγν ζεξκαιηζηηθφ πεδίν, ην νπνίν έρεη ππνβαζκηζηεί αηζζεηηθά απφ ηελ
χπαξμε -πιεζίνλ ησλ πεγψλ- απζαίξεησλ παξαγθψλ. Άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο είλαη ν
ηακαηηθφο ηνπξηζκφο λα ιάβεη νξγαλσκέλε κνξθή θαη λα απνθαηαζηαζεί ην ηνπίν κε ηελ
απνκάθξπλζε ησλ φπνησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ. Ζ ππφ αμηνπνίεζε έθηαζε έρεη
ζπλνιηθφ εκβαδφλ 55.000 m2 θαη απνηειείηαη απφ 4 αγξνηεκάρηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 3
(εκβαδνχ 33.900 m2) έρνπλ ήδε παξαρσξεζεί ζην Γήκν Παξαλεζηίνπ θαη γηα ην άιιν
έρνπλ μεθηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαρψξεζή ηνπ. Ζ πεγή έρεη αλαθεξπρζεί σο
ηακαηηθή πεγή ηνπηθήο ζεκαζίαο κε ην Π.Γ. 319/98 θαη έρεη παξαρσξεζεί ζην Γήκν
Παξαλεζηίνπ γηα 25 ρξφληα κε ην Π.Γ. 29/2006.
Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηακφξθσζεο
ηεο εκπεηξίαο ηνπ ηνπξίζηα είλαη θαη ε πξνζπειαζηκφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ. Απηή,
ζηελ πεξηνρή ηεο Π.Δ. Γξάκαο αθνξά ηφζν ζηε ζχλδεζε ηνλ πφξσλ ηεο ππαίζξνπ κε ηα
αζηηθά θέληξα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο φζν θαη ηε ζχλδεζε ησλ αλσηέξσ αλαπηπμηαθψλ
ζπιάθσλ κεηαμχ ηνπο.
Αλαθνξηθά κε ηε ζχλδεζε ησλ πφξσλ κε ην αζηηθφ θέληξν ηεο Γξάκαο είλαη ζεκαληηθφ λα
ηνλίζνπκε φηη απηή -θαη‟ επέθηαζε- αθνξά ζηε ζχλδεζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.
κε ηα γεηηνληθά ή ιηγφηεξν γεηηνληθά αζηηθά θέληξα (Θεζζαινλίθε, Καβάια, θ.ιπ.) θαη ππφ
ηελ έλλνηα απηή ζα πξέπεη λα εληζρπζεί. Απφ κηα πξφρεηξε εθηίκεζε πνηφηεηαο ζχλδεζεο
ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ηεο Γξάκαο κε ηνπο αλσηέξσ ηνπξηζηηθνχο αλαπηπμηαθνχο ζχιαθεο
αιιά θαη ηα αζηηθά θέληξα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πξνθχπηνπλ ηα εμήο:
-

Δληζρχεηαη πεξαηηέξσ ε αλάγθε θαηαζθεπήο ηνπ Οδηθνχ Άμνλα 61, «έξξεο - ΓξάκαΚαβάια», ζπλνιηθνχ κήθνπο 115 km πεξίπνπ, ν νπνίνο ζα βειηηψζεη άξδελ ηε
ζχλδεζε ηεο Γξάκαο (θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.) κε ηα
αζηηθά θέληξα ηεο Θεζζαινλίθεο, ησλ εξξψλ θαη ηεο Καβάιαο. Δπηζεκαίλεηαη
εηδηθφηεξα φηη ε ζχλδεζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. κε ηελ Π.Δ. Καβάιαο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Θάζνπ), ε νπνία απνηειεί ηνλ ππ‟ αξηζ. 1 ηνπξηζηηθφ
πφιν ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ., ζα πξέπεη λα απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηα γηα ηνλ
ηνπξηζηηθφ ζρεδηαζκφ ζηελ Πεξηθέξεηα κε δεδνκέλν φηη απηή ζα ππνβνεζήζεη ηε
δεκηνπξγία ελφο πνιπζρηδνχο θαη άθξσο ελδηαθέξνληνο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πνπ
ζα βαζίδεηαη ζην δίπηπρν «Βνπλφ-Θάιαζζα».

-

Σν αζηηθφ θέληξν ηεο Γξάκαο ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί άκεζα θαη κε αζθάιεηα κε έλαλ
απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο νηθνηνπξηζηηθνχο πφξνπο ηεο Π.Δ. Γξάκαο, ην Γάζνο ηεο
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Διαηηάο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, χςηζηεο πξνηεξαηφηεηαο ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί ε
θαηαζθεπή ηνπ ηκήκαηνο θαισηήο-Διαηηάο, έξγν ην νπνίν πξνηείλεηαη γηα άκεζε
έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. αλ θαη ιφγσ πςεινχ πξνυπνινγηζκνχ δελ πξνηείλεηαη γηα
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Αγξνηηθή Αλαγέλλεζε.
-

Ζ Δζληθή Οδφο Νν 14 Γξάκαο-Ξάλζεο, ε νπνία ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο
βξίζθεηαη εληφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ., ζα πξέπεη θαηά ζέζεηο
λα βειηησζεί. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε βειηίσζε απηή (αληίζηνηρε πξνηείλεηαη θαη ζην
ηκήκα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο) ζα εμππεξεηήζεη θαη ηε ζχλδεζε ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ
Παξαλεζηίνπ κε απηφλ ηεο ηαπξνχπνιεο.

Δηδηθφηεξα, θαη αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο ζχλδεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο
Π.Δ. Γξάκαο κεηαμχ ηνπο, επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:
-

Άκεζε είλαη ε αλάγθε ζχλδεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ άμνλα Γξάκαο-Διαηηάο κε απηφλ ηνπ
πξννξηζκνχ Φαιαθξνχ-ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Κάησ
Νεπξνθνπίνπ. Ζ ζχλδεζε απηή ζα επηηεπρζεί κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ νδηθνχ ηκήκαηνο
Παπάδσλ-Μηθξνκειηάο, έξγν

ην

Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

πςεινχ

αλ

θαη

ιφγσ

νπνίν πξνηείλεηαη

γηα

πξνυπνινγηζκνχ

άκεζε
δελ

έληαμε

ζην

πξνηείλεηαη

γηα

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Αγξνηηθή Αλαγέλλεζε.
-

ηελ επαίζζεηε πεξηνρή ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο Κεληξηθήο Ρνδφπεο (Διαηηά,
Φξαθηφ), ζα πξέπεη λα εληζρπζεί ην δαζηθφ νδηθφ δίθηπν Α θαηεγνξίαο. θνπφο ηεο
ελίζρπζεο απηήο είλαη ε ζχλδεζε ηνπ άμνλα Γξάκαο-Διαηηάο κε απηφλ ηνπ
Παξαλεζηίνπ-Φξαθηνχ. Ζ ζχλδεζε απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ εηδηθφηεξσλ
παξεκβάζεσλ (πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.) ζε δαζηθνχο δξφκνπο
φπσο ζε απηφλ ηνπ «Οξνπεδίνπ-Φξάγκαηνο Θεζαπξνχ» (ηκήκα ηεο νδνχ
ηδεξνλέξνπ-Θεζαπξνχ) θαη ηνπ «Πηζηφια-Εήηα» (ηκήκα ηνπ επξχηεξνπ δηθηχνπ πνπ
ζπλδέεη ηελ Διαηηά κε ην Φξαθηφ).

Ζ κειέηε παιαηφηεξσλ ζηνηρείσλ14 γηα ηελ πεξηνρή ηνπ ηκήκαηνο Π.Δ. Γξάκαο αιιά θαη ε
γλψζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ γηα ηελ πεξηνρή ηνπ ηκήκαηνο ηεο Π.Δ. Γξάκαο θαζηζηνχλ
ζαθέο φηη πξηλ απφ ηηο δπν πξνεγνχκελεο Πξνγξακκαηηθέο Πεξηφδνπο Β θαη Γ‟ (19941999 θαη 2000-2006 αληίζηνηρα) ε ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ζην
ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο ήηαλ αλχπαξθηε έσο κεδακηλή. Σν Γξάθεκα 4.4Γ-6, πνπ
βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία ηεο Αλαπηπμηαθήο Γξάκαο πνπ δελ παξαηίζεληαη ζην παξφλ,
επηβεβαηψλεη πιήξσο απηήλ ηε ζέζε· νη αθίμεηο ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο εληφο ηεο
14

Πξφθεηηαη γηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ Π.Δ. Γξάκαο θαη έρνπλ ιεθζεί απφ ηελ Αλαπηπμηαθή Γξάκαο

πξηλ ηελ παχζε ηεο δεκνζηνπνίεζεο ζηνηρείσλ αλά Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα απφ ηελ ΔΛΣΑΣ. Σα ζηνηρεία
απηά ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζπγθεληξσηηθά θαη δελ παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα ιφγσ ηεο
«απαγφξεπζεο» ηεο δεκνζίεπζήο ηνπο απφ ηελ ΔΛΣΑΣ.
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πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. θαίλεηαη λα απμάλνληαη απφ ην 1999 κέρξη ην
2006 (νη δηαλπθηεξεχζεηο δελ αθνινπζνχλ αλάινγε πνξεία αιιά ζπλνιηθά απμάλνληαη θαη
απηέο), πεξίνδν εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ LEADER ΗΗ, LEADER+ θαη Ο.Π.Α.Α.Υ.
Ραγδαία θαίλεηαη λα είλαη ε αχμεζε ηφζν ζηηο αθίμεηο φζν ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο ηδίσο απφ
ην έηνο 2002 θαη κεηά (Γ‟ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο). Ζ αχμεζε απηή απνδίδεηαη ζηε
δεκηνπξγία μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ νη νπνίεο έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα ηε ζηαδηαθή θαη
ζηαζεξή δεκηνπξγία ελφο δηαθξηηνχ νηθνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην νξεηλφ ηφμν ηεο Π.Δ.
Γξάκαο.

Γξάθεκα 4.4Γ-6:

Δμέιημε αξηζκνχ αθίμεσλ θαη δηαλπθηεξεχζεσλ ζην ηκήκα ηεο Π.Δ.
Γξάκαο εληφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. (19962006)
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Πεγή: Αλαπηπμηαθή Γξάκαο

Σν γεγνλφο φηη ν ηνπξηζκφο ζην νξεηλφ ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο απέθηεζε έλα ζαθή
αλαςπρηθφ ξφιν θαίλεηαη ζηε ζχγθξηζε ηεο επνρηθφηεηαο ησλ αθίμεσλ κεηαμχ ησλ εηψλ
1996 θαη 2006. Πξάγκαηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ην Γξάθεκα 4.4Γ-7, ε ζρεηηθά
νκνηφκνξθε δήηεζε γηα μελνδνρεηαθέο θιίλεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 1996
ππνδειψλεη κηα δήηεζε απαιιαγκέλε απφ αλαςπρηθέο δξαζηεξηφηεηεο· ε δήηεζε απηή
πξνθαλψο ζπλδέεηαη κε άιινπο ιφγνπο επίζθεςεο πέξαλ ησλ θαζαξά αλαςπρηθψλ
φπσο επαγγεικαηηθνί ή επίζθεςεο ζπγγελψλ. Αληίζεηα, ε εμέηαζε ηεο επνρηθφηεηαο ηεο
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δήηεζεο θαηά ην έηνο 2006 έδεημε πεξηφδνπο έμαξζεο ηεο δήηεζεο: (α) θαηά ηε ρεηκεξηλή
πεξίνδν (Γεθέκβξηνο-Μάξηηνο), (β) ηελ πεξίνδν ηνπ Απξηιίνπ θαη (γ) ηελ πεξίνδν
Απγνχζηνπ-Οθησβξίνπ. Ζ πξψηε πεξίνδνο ζπλδέεηαη ζαθψο κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο
ρηνλνδξνκίαο, ε δεχηεξε κε ηελ πεξίνδν ηνπ Πάζρα ελψ ε ηξίηε απνηειεί κηα έλδεημε ηνπ
απμαλφκελνπ θχκαηνο νηθνηνπξηζηψλ ζηελ πεξηνρή (ζεκεηψλεηαη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ
ελεξγεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ηέινπο
ηνπ θαινθαηξηνχ θαη ηνπ θζηλνπψξνπ). Ζ έμαξζε πνπ εκθαλίδνπλ νη αθίμεηο ην
επηέκβξην κπνξεί λα ζπλ-απνδίδεηαη θαη ζηε δηεμαγσγή ηνπ Φεζηηβάι Σαηληψλ Μηθξνχ
Μήθνπο Γξάκαο θαηά ην κήλα απηφ, έλα γεγνλφο ην νπνίν νδεγεί ζε δηαζπνξά ηεο
ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζε φιε ηελ Π.Δ. Γξάκαο ιφγσ ηεο κεγάιεο πιεξφηεηαο πνπ
εκθαλίδνπλ ηα μελνδνρεία ηεο πφιεο ηεο Γξάκαο.

Γξάθεκα 4.4Γ-7:

χγθξηζε επνρηθφηεηαο αθίμεσλ ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο εληφο
ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. (έηε 1996 θαη 2006)
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Πεγή: Αλαπηπμηαθή Γξάκαο

Σέινο, θαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο, ε πιεηνςεθία ησλ
ηνπξηζηψλ είλαη Έιιελεο κε ην πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ λα κελ
δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ ηελ πεξίνδν ηεο «ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο» θαη κεηά.
Σα αλσηέξσ δεπηεξνγελή ζηνηρεία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζηνηρεία θάπνησλ πξσηνγελψλεκπεηξηθψλ εξεπλψλ βνεζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ηεο
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θχζεο ηνπ ηνπξηζκνχ αιιά θαη ησλ εηδηθφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηνπξηζηψλ πνπ
επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή ηνπ νξεηλνχ ηκήκαηνο ηεο Π.Δ. Γξάκαο. Παξαθάησ
παξαζέηνπκε ζηνηρεία απφ ηηο εκπεηξηθέο έξεπλεο ησλ Thomaidis (2003), Απηφγινπ
(2007) θαη ηεο εηαηξείαο ΑΣΛΑΝΣΗ (2007).
Ζ έξεπλα ηνπ Thomaidis (2003), πνπ εθηφο ησλ άιισλ επηρείξεζε λα δψζεη κηα εηθφλα
ηνπ ηνπξίζηα πνπ επηζθέπηνληαλ ηελ πεξηνρή, έδεημε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ηνπξηζηψλ
ήηαλ Έιιελεο πνπ ηαμίδεπαλ θπξίσο απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Αζήλαο θαη ηεο
Θεζζαινλίθεο, είραλ έλα ζρεηηθά πςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη εηζφδεκα θαη είραλ
κάζεη γηα ηελ πεξηνρή απφ ζπγγελείο θαη θίινπο. Ίζσο ιφγσ ηνπ ραξαθηήξα απηνχ
επέιεμαλ (θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο) λα επηδνζνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε
ηε θχζε (πεξπάηεκα, πεξηήγεζε ζηε θχζε, θιπ.) ελψ ζεσξνχζαλ-ζε έλα βαζκφ-ηνπο
εαπηνχο ηνπο «εμεξεπλεηέο». Ζ έξεπλα επίζεο έδεημε φηη ε κνξθή ηνπ ηνπξηζκνχ ζην
νξεηλφ «ηφμν» ηεο Π.Δ. Γξάκαο πξηλ κηα δεθαεηία πεξίπνπ παξνπζίαδε κηα ζρεηηθά κηθξή
δηάξθεηα παξακνλήο, έιιεηςε ζχλδεζεο κε ηα ηνπηθά πξντφληα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο
πεξηνρήο αιιά θαη έλα έληνλν θαηαγεγξακκέλν ελδηαθέξνλ γηα επηζηξνθή ζηελ πεξηνρή.
Οη θπξηφηεξνη πξννξηζκνί ησλ ηνπξηζηψλ ήηαλ ην Γάζνο ηεο Διαηηάο, ην Γάζνο ηνπ
Φξαθηνχ, ην Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν Φαιαθξνχ θ.ιπ.
Νεφηεξε έξεπλα πνπ εμέηαζε εηδηθά ηελ αλάπηπμε ηνπ νηθνηνπξηζκνχ ζηηο πεξηνρέο
NATURA 2000 ηνπ Φξαθηνχ θαη ηεο Διαηηάο (Απηφγινπ, 2007) έδεημε φηη ε πιεηνςεθία
ησλ επηζθεπηψλ ην 2007 απνηεινχληαλ απφ άηνκα κε έληνλε πεξηβαιινληηθή
επαηζζεηνπνίεζε θαη άξηηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο πεξηνρέο πνπ επηζθέπηνληαη, κε
βαζηθέο πεγέο πιεξνθφξεζήο ηνπο ην νηθείν πεξηβάιινλ (ζπγγελείο, θίινη) θαη ην έληππν
πιηθφ (βηβιία, ηνπξηζηηθά θπιιάδηα). Οη πεξηζζφηεξνη, είραλ επηζθεθζεί ηνπο ελ ιφγσ
πξννξηζκνχο θαη ζην παξειζφλ (θπξίσο νη ληφπηνη), ελψ εμέθξαζαλ ηε ζρεηηθή
ηθαλνπνίεζή ηνπο, δειψλνληαο φηη ζα επηζπκνχζαλ λα επαλέιζνπλ ζηηο πεξηνρέο απηέο
θαη ζην πξνζερέο κέιινλ. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά έξρνληαη ζρεδφλ ζε πιήξε ηαχηηζε κε
απηήλ ηεο πξναλαθεξζείζαο έξεπλαο (Thomaidis, 2003), δείρλνληαο έηζη-θαηά θάπνηνλ
ηξφπν-θαη ηελ «παγίσζε» ηνπ πξννξηζκνχ σο θαηά βάζε νηθνηνπξηζηηθφ.
Δλδηαθέξνληα, σζηφζν, είλαη ηα επξήκαηα ηνπ Απηφγινπ (2007) αλαθνξηθά κε ηελ
πξφζεζε επαλεπίζθεςεο ζηηο πεξηνρέο Διαηηάο θαη Φξαθηνχ. Πνιινί ήηαλ απηνί πνπ,
πξνθεηκέλνπ λα επαλαιάκβαλαλ ηελ επίζθεςή ηνπο, έζεζαλ σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε
ηε

βειηίσζε

ησλ

ππαξρνπζψλ

ζπλζεθψλ,

ππνδνκψλ

θαη

ππεξεζηψλ

πνπ

πξνζθέξνληαλ, γεγνλφο ην νπνίν ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα δεηήκαηα πξνζπειαζηκφηεηαο
ησλ ηνπξηζηηθψλ αλαπηπμηαθψλ ζπιάθσλ πνπ ζέζακε παξαπάλσ.
χκθσλα κε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα επηζθεπηψλ πνπ εθπφλεζε ην 2007 ε εηαηξεία
ζπκβνχισλ «ΑΣΛΑΝΣΗ» γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο ζην πιαίζην ηνπ
ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER+ Ννκνχ Γξάκαο, ην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν απνηειεί
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πφιν έιμεο γηα θπξίσο εκεξήζηνπο επηζθέπηεο απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή (θαηά ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο: Καβάια, Θεζζαινλίθε, Ξάλζε, έξξεο, Γξάκα, Αιεμαλδξνχπνιε,
Κνκνηελή, Αζήλα, ινηπή Διιάδα). Οη ηνπξίζηεο (δειαδή απηή πνπ θάλνπλ ηνπιάρηζηνλ
κηα δηαλπθηέξεπζε) θάλνπλ απφ κηα έσο δπν δηαλπθηεξεχζεηο θπξίσο ζε μελνδνρεία ηεο
Γξάκαο θαη ηνπ Βψιαθα κε πεξηφδνπο έληαζεο απηέο ησλ κελψλ Ηαλνπαξίνπ θαη
Φεβξνπαξίνπ. Δμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ζεσξείηαη ην εχξεκα ηεο έξεπλαο φηη ιφγσ ηεο
κηθξήο δηάξθεηαο επίζθεςεο έλα πνζνζηφ άλσ ηνπ 60% ηνπ δείγκαηνο δελ είρε επηζθεθηεί
θάπνηνπο άιινπο ηνπξηζηηθνχο πφξνπο ηεο Π.Δ. Γξάκαο, εχξεκα ην νπνίν ζπλδέεηαη
μεθάζαξα θαη κε ηελ έιιεηςε ζχλδεζεο ηνπ Φαιαθξνχ-ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ κε ηνπο
άμνλεο Γξάκαο-Διαηηάο θαη Παξαλεζηίνπ-Φξαθηνχ (ΑΣΛΑΝΣΗ, 2007: 114-119).
Με δεδνκέλν φηη νη ζπλζήθεο επηζθεςηκφηεηαο δελ έρνπλ αιιάμεη, αιιά θαη ιακβάλνληαο
ππφςε ην ζρεηηθά «παγησκέλν» πξνθίι ηνπ ηνπξίζηα ζηηο πεξηνρέο απηέο, εμάγεηαη ην
ζπκπέξαζκα φηη ε ππνβνήζεζε ηνπ νηθνηνπξηζκνχ κε ηε δεκηνπξγία δεκφζησλ θαη
ηδησηηθψλ ππνδνκψλ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ηελ ππ‟ αξηζ. 1 αλαπηπμηαθή επηινγή γηα
ην νξεηλφ ηφμν ηεο Γξάκαο.
Σμήμα Π.Δ. Ξάνθηρ (Τποπεπιοσή Α και Β)
Γεληθφηεξα, ν νξεηλφο ρψξνο ηεο Π.Δ. Ξάλζεο πεξηιακβάλεη αμηφινγνπο πφξνπο ζην
θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ νη νπνίνη εληάζζνληαη ζε έλα ζχζηεκα ρσξηθνχ
ζπλφινπ, δηθηχσλ νηθηζκψλ, κλεκείσλ, δηαδξνκψλ, πξνσζψληαο έλα πξφηππν ήπησλ
κνξθψλ ηνπξηζκνχ, κε έκθαζε ζηνλ νηθνηνπξηζκφ. Ζ εηθφλα δηαθνξνπνηείηαη φζνλ
αθνξά ζηηο Τπνπεξηνρέο αθνχ ε Γ.Δ. ηαπξνχπνιεο απνηειεί ηκήκα ηνπ Δζληθνχ
Πάξθνπ κε πεξηνρέο κνλαδηθήο νηθνινγηθήο αμίαο, ε δε Τπνπεξηνρή Β δηαζέηεη ζην
κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο αλάινγν θπζηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη έλα πινχζην θαη ελεξγφ
νηθηζηηθφ δίθηπν κε δηαθνξνπνηεκέλα ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία.
Σν θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ, νη νηθηζκνί θαη νη πνιηηηζηηθνί πφξνη απνηεινχλ ηα
πιενλεθηήκαηα γηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηεο Π.Δ. Ξάλζεο.
Πέξαλ φκσο απηψλ ησλ αλαπηπμηαθψλ πιενλεθηεκάησλ ε ηνπξηζηηθή ππνδνκή απνηειεί
πξνυπφζεζε γηα αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.
Ζ ηνπξηζηηθή ππνδνκή ηεο πεξηνρήο ζπληίζεηαη θπξίσο απφ ηνπξηζηηθέο κνλάδεο κηθξήο
θιίκαθαο, κνλάδεο ζίηηζεο θαη κνλάδεο δξαζηεξηνηήησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ
ηνπξηζκνχ (πρ. ηππαζία, θαγηάθ, θαλφ θιπ.).
Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε ππνδνκή απηή αλαπηχρζεθε θπξίσο απφ ηδησηηθή πξσηνβνπιία
κέζσ ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ θαη πξνγξακκάησλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο, φπσο ην
LEADER ηα Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο Αγξνηηθνχ Υψξνπ (Ο.Π.Α.Α.Υ.
θ.ιπ.).
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Οη ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηεο Π.Δ.
Ξάλζεο ζπγθεληξψλνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. ηαπξνχπνιεο (Τπνπεξηνρή Α) θαη κφλν
ζηνλ νηθηζκφ ησλ Θεξκψλ ζηελ Τπνπεξηνρή Β (βι. Πίλαθεο 4.4Γ-6 θαη 4.4Γ-7). Ζ
ρσξνηαμηθή

θαηαλνκή

ηεο

ππάξρνπζαο

ηνπξηζηηθήο

ππνδνκήο

ζηελ

πεξηνρή

Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηεο Π.Δ. Ξάλζεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.4Γ-8.

Πίλαθαο 4.4Γ-6:

Σχπνο θαηαιχκαηνο θαη αξηζκφο θιηλψλ αλά ηνπνζεζία ζην ηκήκα
ηεο ΓΔ ηαπξνχπνιεο (Τπνπεξηνρή Α)

Α/Α

ΣΤΠΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ

ΣΟΠΟΘΔΗΑ

ΑΡΗΘΜΟ ΚΛΗΝΧΝ

1

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ

26

2

ΞΔΝΧΝΔ

ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

7

3

ΞΔΝΧΝΔ ΣΤΠΟΤ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟΤ

ΓΔΡΑΚΑ

4

ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ

ΛΔΗΒΑΓΗΣΖ

62

5

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΞΔΝΧΝΑ-ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ

ΓΡΤΜΗΑ

10

6

ΚΑΣΑΦΤΓΗO

ΛΔΗΒΑΓΗΣΖ

36

7

ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ

ΚΟΜΝΖΝΑ

18

8

ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΟΗ ΞΔΝΧΝΔ

ΣΑΤΡΟΥΧΡΗ

9

ΞΔΝΧΝΔ ΣΤΠΟΤ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟΤ

ΚΑΛΛΗΘΔΑ

20

10 ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ

ΑΝΧ ΚΑΡΤΟΦΤΣΟ

30

11 ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ

ΚΑΡΤΟΦΤΣΟ

12

12 ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΔ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ

ΚΑΡΤΟΦΤΣΟ

12

13 ΞΔΝΧΝΔ ΣΤΠΟΤ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟΤ

ΛΔΗΒΑΓΗΣΖ

20

14 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

ΚΟΜΝΖΝΑ

70

15 ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ

ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

10

16 ΞΔΝΧΝΔ

ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

14

17 ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΟΗ ΞΔΝΧΝΔ

ΓΡΤΜΗΑ

80

18 ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ

ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

12

19 ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ

ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

22

20 ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ

ΛΤΚΟΓΡΟΜΗΟ

20

ΤΝΟΛΟ ΚΛΗΝΧΝ

497

Πεγή: Αλαπηπμηαθή Ξάλζεο Α.Δ.
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Πίλαθαο 4.4Γ-7:

Σχπνο θαηαιχκαηνο θαη αξηζκφο θιηλψλ αλά ηνπνζεζία ζην ηκήκα
ηεο ΓΔ Θεξκψλ (Τπνπεξηνρή Β)

Α/Α

ΣΤΠΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ

ΣΟΠΟΘΔΗΑ

ΑΡΗΘΜΟ ΚΛΗΝΧΝ

1

ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ

ΘΔΡΜΔ

54

2

ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ

ΘΔΡΜΔ

20

3

ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ

ΘΔΡΜΔ

12

4

ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ

ΘΔΡΜΔ

20

ΤΝΟΛΟ ΚΛΗΝΧΝ

106

Πεγή: Έξεπλα πεδίνπ Οκάδαο Έξγνπ

Πίλαθαο 4.4Γ-8:

Υσξνηαμηθή θαηαλνκή ηεο ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο ζηελ
πεξηνρή Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηεο Π.Δ. Ξάλζεο

Α/Α

ΣΟΠΟΘΔΗΑ

ΑΡΗΘΜΟ ΚΛΗΝΧΝ

1

ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ

26

2

ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

55

3

ΛΔΗΒΑΓΗΣΖ-ΓΑΗΚΟ ΥΧΡΗΟ

118

4

ΓΡΤΜΗΑ

90

5

ΚΟΜΝΖΝΑ

88

6

ΚΑΛΛΗΘΔΑ

20

7

ΑΝΧ ΚΑΡΤΟΦΤΣΟ

30

8

ΚΑΡΤΟΦΤΣΟ

24

9

ΛΤΚΟΓΡΟΜΗΟ

20

10

ΘΔΡΜΔ

106
ΤΝΟΛΟ ΚΛΗΝΧΝ

577

Πεγή: Δπεμεξγαζία Πηλάθσλ Πίλαθαο 4.4Γ-6 θαη 4.4Γ-7
ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη πεξηνρέο φπνπ ζπγθεληξψλεηαη ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα
ζηελ πεξηνρή Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηεο Π.Δ. Ξάλζεο.
ΠΔΡΗΟΥΖ Γ.Δ. ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ
Σα ηελά ηνπ Πνηακνχ Νέζηνπ θαη ε Οξεηλή Ρνδφπε, ζπλζέηνπλ έλα κσζατθφ ζπάληαο
θπζηθήο νκνξθηάο ζηελ πεξηνρή ηεο ηαπξνχπνιεο. Ζ ηαπξνχπνιε απνηειεί έλαλ
νηθηζκφ κε πινχζηα αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά, φπνπ ζπλαληάκε εμαηξεηηθά δείγκαηα
παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο. Ζ κνλνθαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ θαζψο θαη εζλνινγηθέο
ηδηαηηεξφηεηεο θαηά ην παξειζφλ ζπλέβαιαλ πξνο απηφ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε χπαξμε
ιανγξαθηθνχ κνπζείνπ κε ζπιινγέο παιηψλ αληηθεηκέλσλ, θαζεκεξηλψλ εξγαιείσλ,
κνπζηθψλ νξγάλσλ, θ.η.ι. θαη ην Σειεκαηηθφ δίθηπν „Ηρλειάηεο‟, γηα ηελ παξαηήξεζε ηνπ
πνηακνχ Νέζηνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ Αηζζεηηθνχ Γάζνπο θαη φισλ ησλ ηελψλ ηνπ
Νέζηνπ. Ννηηφηεξα βξίζθνληαη ηα Κνκλελά, κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ην Μαθεδνληθφ Σάθν.
Πξνο ην Ησληθφ ζψδνληαη ηα εξείπηα ηνπ θάζηξνπ ηεο Καιχβαο. Με βνξεηνδπηηθή
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θαηεχζπλζε απφ ηε ηαπξνχπνιε, δηαζρίδνληαο παλέκνξθα δάζε απφ νμηά, νξεηλή
πεχθε θαη έιαηα, βξίζθεηαη ν θαηαξξάθηεο ηνπ Λεηβαδίηε, ν κεγαιχηεξνο ζηα Βαιθάληα,
ζε πςφκεηξν 1.200 κ. θαη χςνπο 45 κέηξσλ. ε 10 ρηιηφκεηξα απφζηαζε βξίζθνπκε ην
Γαζηθφ ρσξηφ απνηεινχκελν απφ μχιηλνπο νηθίζθνπο, πιήξσο εμνπιηζκέλνπο.
ηα φξηα ηνπ Γήκνπ ηαπξνχπνιεο βξίζθνληαη έλα πιήζνο αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ
ρψξσλ, φπσο:
-

Μαθεδνληθφο Σάθνο ζηνλ νηθηζκφ ησλ Κνκκλελψλ.

-

Κάζηξν ηεο Καιχβαο.

-

Φξνπξηαθφο πεξίβνινο ζηε ζέζε Καιέ, ζηνλ νηθηζκφ Παζραιηάο.

-

Δθθιεζία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηνλ νηθηζκφ Μαξγαξηηίνπ.

-

Δθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηνλ νηθηζκφ Γξπκηάο.

-

Δθθιεζία ηεο Παλαγίαο Δπαγγειίζηξηαο ζηνλ νηθηζκφ ηαπξνχπνιεο.

Αλαιπηηθφηεξα:
Οηθηζκφο ηαπξνχπνιεο
-

Λανγξαθηθφ κνπζείν ηαπξνχπνιεο.

-

Σειεκαηηθφ δίθηπν «ΗΥΝΖΛΑΣΖ».

-

Δθθιεζία ηεο Παλαγηάο Δπαγγειίζηξηαο.

Οηθηζκφο Κνκλελψλ
-

Μαθεδνληθφο ηάθνο.

Οηθηζκφο Καιχβαο
-

Κάζηξν ηεο Καιχβαο.

Οηθηζκφο Μαξγαξηηίνπ
-

Δθθιεζία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηνλ νηθηζκφ Μαξγαξηηίνπ.

Οηθηζκνί Παζραιηάο-Γξπκηάο
-

Φξνπξηαθφο πεξίβνινο ζηε ζέζε Καιέ, ζηνλ νηθηζκφ Παζραιηάο.

-

Δθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηνλ νηθηζκφ Γξπκηάο.

Δηδηθέο δηαδξνκέο γηα επίζθεςε είλαη:
-

Λεηβαδίηεο-Καηαξξάθηεο.

-

Λεηβαδίηεο-Γαζηθφ Υσξίν Υατληνχ-Γπθηφθαζηξν.

-

ηελά Νέζηνπ.
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-

Λπθνδξφκην-Καιιηζέα-Μαξγαξίηεο-Καξπφθπην.

-

Λπθνδξφκην-Καιιηζέα-Λεηβαδίηεο-Καξπφθπην-ηαπξνχπνιε.

ην Γήκν ηαπξνχπνιεο, κεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη παξαδνζηαθνί
νηθηζκνί, Καιιηζέα, Καιφ Νεξφ, Καζηαλίηεο, Λεηβαδίηεο, Κνκλελά, Νενρψξη θαη Καιχβα.
Οη νηθηζκνί επηθνηλσλνχζαλ κεηαμχ ηνπο κε δξφκνπο εθείλεο ηεο επνρήο πνπ ήηαλ ζηε
πιεηνλφηεηά ηνπο ιηζφζηξσηα κνλνπάηηα. Σα κνλνπάηηα απηά δηαζρίδνπλ πιαγηέο θαη
δαζηθέο εθηάζεηο πεξλψληαο ξέκαηα κε πεξίηερλεο ζνισηέο πέηξηλεο γέθπξεο. Σν δίθηπν
απηφ εθηφο απφ ηζηνξηθφ, ιανγξαθηθφ, ηερληθφ, αξραηνινγηθφ παξνπζηάδεη θαη έληνλν
ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ. Σέηνηεο δηαδξνκέο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε έλα δίθηπν
ελεκέξσζεο-πιεξνθφξεζεο φπνπ απηά ηα κνλνπάηηα βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία
αλαγλψξηζεο, θαηαγξαθήο, ζπληήξεζεο θαη ζήκαλζεο ψζηε λα απνηειέζνπλ ηνπξηζηηθέο
δηαδξνκέο. πσο:
-

Λεηβαδίηεο-Γαζηθφ

Υσξηφ(Υατληνχ)-Γπθηφθαζηξν-Μαχξε

Πέηξα-Ληβάδη-Μηθξή

ηάκλα-Γηδφηνπνο.
-

Κνκλελά-επξχηεξε πεξηνρή Γ.Δ. ηαπξνχπνιεο.

Δπίζεο ζπνπδαίν ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο πεξηνρήο παίδνπλ θαη ηα
παξαδνζηαθά-πνιηηηζηηθά δξψκελα θαη έζηκα πνπ είλαη πινχζηα ζηε Γ.Δ. ηαπξνχπνιεο.
ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΖ
Απφ ηνπξηζηηθήο πιεπξάο πξφθεηηαη γηα έλα ελδηαθέξνλ θνκκάηη ηεο νξεηλήο πεξηνρήο ηεο
Π.Δ. Ξάλζεο. ηελ πεξηνρή αλαπηχζζεηαη έλα ελδηαθέξνλ νηθηζηηθφ δίθηπν φπσο κίλζε,
Μχθε, Δρίλνο, Χξαίν, Μειίβνηα, Κνηχιε, Γεκάξην, Θέξκεο θιπ. Σφπνη απαξάκηιιεο
νκνξθηάο θαη κνλαδηθφηεηαο φπνπ θαλείο έξρεηαη ζε επαθή κε ηε θχζε θαη ηε δσή θαη
γίλεηαη κάξηπξαο θαη θνηλσλφο κηαο δηαθνξεηηθήο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ απέρεη πνιχ απφ
ηε ζχγρξνλε θνπιηνχξα ησλ πφιεσλ. Πεξηνρή πινχζηα ζε πέηξηλα γεθχξηα θαη
παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο θαη κε ηδηαίηεξε ηζηνξηθή θαη ιανγξαθηθή πνιπκνξθία.
Ζ νξνζεηξά ηεο Ρνδφπεο απνηειεί ην 70% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Π.Δ. Ξάλζεο.
Υσξίδεηαη ζηε κέζε απφ ην ξέκα ηνπ Δρίλνπ, ζηα δπηηθά απφ ην Γάζνο ηνπ Γξπκνχ
(Υατληνχ) θαη ζηα αλαηνιηθά ηα ρσξηά ηεο νξεηλήο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Μχθεο.
Ο Δρίλνο είλαη ην γεσγξαθηθφ θέληξν ησλ ρσξηψλ ηεο νξεηλήο Ρνδφπεο. Απφ παιηά
απνηεινχζε καδί κε ηε Μχθε ην εκπνξηθφ θέληξν ηεο πεξηνρήο θαη ζήκεξα ν Δρίλνο είλαη
ν πην κεγάινο νηθηζκφο ηεο πεξηνρήο, απνηειεί εκπνξηθφ θαη ζπγθνηλσληαθφ θέληξν θαη
ζπγθεληξψλεη ππεξεζίεο, ζρνιεία θιπ.
ηελ νξεηλή απηή πεξηνρή ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην άγξην ηνπίν θαη ηε θχζε, θακαξσηέο
γέθπξεο

πνπ

ρξνλνινγνχληαη

απφ

ηελ

επνρή

ηνπ

Βπδαληίνπ,

θαζψο

θαη

εγθαηαιειεηκκέλνη νηθηζκνί θαη λεξφκπινη. Σνπξηζηηθφο πφινο είλαη ηα Ηακαηηθά Λνπηξά
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ζηηο Θέξκεο φπνπ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο θαη εθεί ζπγθεληξψλεηαη θαη φιε ε ηνπξηζηηθή
ππνδνκή δηαλπθηέξεπζεο. Δλδηαθέξνλ ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ
πεξηνρή ηνπ Δρίλνπ θαηέρεη ε αξρηηεθηνληθή ησλ νξεηλψλ νηθηζκψλ θαζψο θαη ε δσή ησλ
θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο (ε νπνία θαηνηθείηαη κφλν απφ κνπζνπικάλνπο).
Αμηνζεκείσηα θηίζκαηα ησλ νξεηλψλ νηθηζκψλ είλαη:
-

Αεξηθφ.

Δίλαη γλσζηφο απφ ην θάζηξν ηνπ, παξφκνην κε απηφ ηεο Μπξηνχζαο θαη ηεο Καιχβαο,
πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηνλ 3ν-4ν π.Υ. αηψλα.
-

Βαζηινρψξη.

Τπήξραλ παιηφηεξα δχν γέθπξεο. Ζ κία έρεη παξαζπξζεί απφ ην πνηάκη θαη έρεη
αληηθαηαζηαζεί απφ κηα μχιηλε. Απηή πνπ δηαηεξείηαη είλαη ε γέθπξα ηνπ ηακάηε, έλα
εληππσζηαθφ πέηξηλν θαηαζθεχαζκα κε ηξεηο αςίδεο.
-

Θενηνθάην-Αθξαίν-Γηαλλνρψξην.

ε φιε ηε δηαδξνκή ππάξρεη θαηαπιεθηηθή ζέα, καίαλδξνη ηνπ πνηακνχ ησλ αηξψλ, ν
νπνίνο ελψλεηαη πην θάησ κε ηνλ πνηακφ Κνκςάην.
-

Καιφηπρν.

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην ηδακί πνπ βξίζθεηαη δίπια ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν.
Καη ην κηθξφ γεθχξη πνπ έρεη πάλσ ηνπ κηα αξαβηθή επηγξαθή. Σν γεθχξη πξέπεη λα είλαη
ειηθίαο πεξίπνπ 150 ρξφλσλ.
-

Κνηηάλε.

Πάλσ απφ ην ρσξηφ ππάξρεη έλα κνπζνπικαληθφ παξεθθιήζη, πνπ πάλσ ηνπ έρεη κηα
ηεξάζηηα θνηξφλα. Οη ληφπηνη ιέλε πσο εθεί ηελ έβαιε ν Θεφο.
Πνιινί απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο ηεο νξεηλήο Ξάλζεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ γηα επίζθεςε κε απηνθίλεην, πεδνπνξία ή αθφκα θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ γλσξηκίαο κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηελ νξεηλή
ρισξίδα θαη παλίδα.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΜΔ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ
-

κίλζε-Χξαίν-Θενηφθν-ηακάηη-Βαζηινρψξη

-

Θέξκεο-Μέδνπζα-Κνηηάλε

-

άηξεο-Ρεκαηηά-Αθξαίν
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ΠΔΕΟΠΟΡΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ
-

Αθξαίν-Γηαλλνρψξην-Θενηνθάην-Γνπξγνχηε.

-

άηξεο-Πνιχζθην-Κνξθνβνχλην.

-

Κνηηάλε-Κνχλδνπξνο-Λπθφηνπνο.

-

Κνηηάλε-Κνχλδνπξνο-Σζαιαπεηεηλφο-Καιφηπρν-Λπθφηνπνο-Κνηηάλε.

-

άηξεο-Γνπξγνχηε-Σζαιαπεηεηλφο-Καιφηπρν-Λπθφηνπνο-Κνηηάλε.

-

Κνηηάλε-Σζαιαπεηεηλφο-Γνπξγνχηε-Θενηνθάην-Γηαλλνρψξη-Αθξαίν-άηξεο.

-

Χξαίν-Κνχια.

-

Κνηχιε-Κνχια-Γπθηφθαζηξν.

Σμήμαηα Π.Δ. Ροδόπηρ-Έβπος
ζνλ αθνξά ηνλ ηνπξηζκφ ζηε πεξηνρή παξέκβαζεο πνπ αθνξά ηηο Π.Δ. ΡνδφπεοΈβξνπ, γεληθφηεξα ζηελ πεξηνρή θαη επξχηεξα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο δε ζεκεηψζεθε
αμηφινγε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ηφζν ηνπ ζεξηλνχ φζν θαη ηνπ ρεηκεξηλνχ ηνπξηζκνχ
(ηνπξηζκφο νξεηλψλ δξαζηεξηνηήησλ). Οη ηνπηθνί θνξείο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο
πεξηνρήο δελ θαηάθεξαλ λα αλαπηχμνπλ έλα ξεχκα επηζθεπηψλ ηφζν Διιήλσλ φζν θαη
αιινδαπψλ, νη νπνίνη επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηα παξάιηα ησλ δχν λνκψλ (ΦαλάξηΜαξψλεηα-Γίθειια-Μάθξε-ακνζξάθε) Σα πξάγκαηα επηδεηλψζεθαλ αθφκα πεξηζζφηεξν
κε ηελ πηψζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαλπθηεξεχζεσλ ζηελ πεξηνρή ιφγσ ηεο χθεζεο θαη
ην θιείζηκν ή ηε ζπξξίθλσζε ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ηεο πεξηνρήο. Παξφιν πνπ
ππάξρεη αξλεηηθφ θιίκα ή άλνδνο ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (εθθιεζηαζηηθφο,
εθδξνκηθφο θ.ιπ.) ζα κπνξνχζε λα είλαη παξάγνληαο αχμεζεο ηεο θίλεζεο ηεο πεξηνρήο,
αιιά ε έιιεηςε νξγαλσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο, ππνδνρήο
θηινμελνχκελσλ θαη ε απνπζία πνηνηηθψλ επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο ζηελ πεξηνρή δελ
επηηξέπεη ζην θηινμελνχκελν ηελ πνιχσξε παξακνλή ζηε πεξηνρή θαη θαη‟ επέθηαζε ηε
δπλαηφηεηα ηνπ λα ζπκβάιιεη ζηηο εηζξνέο ηεο κηθξννηθνλνκίαο ηεο πεξηνρήο. ηελ
πεξηνρή παξέκβαζεο ππάξρνπλ κφλν 2 νξγαλσκέλα θαηαιχκαηα (χιινγνο Ξελνδφρσλ
Θξάθεο, 2011). Καη ηα δχν ρσξνζεηνχληαη ζην Γήκν Ηαζκνχ ην πξψην Βξίζθεηαη ζηε
πεξηνρή Αζηξαίαο ηεο Γ.Κ. Ηάζκνπ κε ρσξεηηθφηεηα 10 θιίλεο θαη ην δεχηεξν ζηνλ
νηθηζκφ ηεο Κεξαζηάο ηεο Γ.Κ. Ηαζκνχ κε ρσξεηηθφηεηα 14 θιηλψλ. Αληίζηνηρα νη
ππεξεζίεο εζηίαζεο παξνπζηάδνπλ αλάπηπμε κφλν ζηνλ νηθηζκφ ηεο Παλδξφζνπ ιφγσ
ηεο εγγχηεηαο κε ηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ ηεο Κνκνηελήο. θάπνηεο επηρεηξήζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην ιηαλεκπφξην, ρσξίο φκσο λα πξνσζνχλ νξγαλσκέλα ηα ηνπηθά
πξντφληα.
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Σα θχξηα πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη (Μειέηε ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Αλάπηπμεο Ννκνχ
Ρνδφπεο, 2007):
-

ζηελ αλππαξμία δξφκσλ θαη ππνδνκψλ αλαγθαίσλ γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε.

-

ζηελ κε αλάδεημε ησλ αμηνζέαησλ ηνπ Παπηθίνπ ξνπο.

-

ζηα ζεζκηθά θαη γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα.

-

ζηελ αλππαξμία νξγαλσκέλνπ πιάλνπ πξνψζεζεο.

4.4Γ.2 Φχζε θαη ρσξνζέηεζε επηρεηξήζεσλ ηξηηνγελνχο ηνκέα
Τποπεπιοσή Α
πσο είδακε ζην Τπνθεθάιαην 4.3 έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηκήκαηνο ηεο
Π.Δ. Γξάκαο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. (Τπνπεξηνρή Α) είλαη ε ζηαδηαθή ιεγφκελε
ηξηηνγελνπνίεζε (tertiarisation) ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ηνπιάρηζηνλ απφ άπνςε
απαζρφιεζεο (ζεκ. δελ έρνπκε ζηνηρεία παξαγσγήο φπσο ην ΑΔΠ γηα λα θάλνπκε κηα
πεξηζζφηεξν εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε). Φπζηθά, ζηελ πεξηνρή παξακέλεη ζρεηηθά
πςειφ ην πνζνζηφ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα αιιά φρη ηφζν πςειφ
φζν απηφ ηεο Τπνπεξηνρήο Β. Ζ ζηαδηαθή απηή ηξηηνγελνπνίεζε ζα κπνξνχζακε λα
πνχκε φηη νθείιεηαη ζηε κεηάβαζε ζε έλα άιιν παξαγσγηθφ πξφηππν κε βάζε ηηο
ππεξεζίεο αιιά επίζεο ζηα αξλεηηθά δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε δηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη εηδηθφηεξα ζην γεγνλφο φηη ε γεσξγία
ζηαδηαθά εγθαηαιείπεηαη απφ ηνπο ειηθησκέλνπο.
ε θάζε πεξίπησζε-θαη ζπλεθηηκψληαο ηα ζηνηρεία ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
δεπηεξνγελνχο ηνκέα-πξνθχπηεη πσο ν Γήκνο Κάησ Νεπξνθνπίνπ απνηειεί έλα θέληξν
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη έλα ζαθέο
πξνβάδηζκά ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ πξνηεξαηφηεηά ηνπ σο ρψξνο πινπνίεζεο ηδησηηθψλ
επελδχζεσλ (βι. Πίλαθα 4.4Γ-9). Παξάιιεια, δελ ζα πξέπεη λα ιεζκνλείηαη ν ξφινο ηνπ
Κάησ Νεπξνθνπίνπ σο ζηαζκφο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη δηαζπλνξηαθήο
ζπλεξγαζίαο, απφξξνηα ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ ηεισλείνπ ηεο Δμνρήο, γεγνλφο ην νπνίν
επέθεξε θαη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ζην πνζνζηφ ησλ δηεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ.
Ο κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ππάγνληαη ζηνπο ηνκείο
NACE Θ (Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ παξνρήο θαηαιχκαηνο θαη ππεξεζηψλ εζηίαζεο)
θαη Ε (Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην· επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη
κνηνζηθιεηψλ).
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Πίλαθαο 4.4Γ-9:

Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ ηξηηνγελνχο ηνκέα θαηά θιάδν NACE θαη
Γήκν/ηκήκα Γήκνπ ζην Σκήκα Π.Δ. Γξάκαο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

Ε-ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΚΑΗ ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ· ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΧΝ
ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΧΝ
Ζ-ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
Θ-ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΚΑΗ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ
Η-ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
ΗΑ-ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΔ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ΗΓ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ, ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ΗΓ-ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΤΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

ΓΡΑΜΑ

ΣΟΜΔΑ ΚΑΣΑ NACE (Κ.Α. 2008)

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΓΖΜΟ / ΣΜ.
ΓΖΜΟΤ

3

102

13

118

3

22

1

26

16

118

19

153

1

1

2

1

ΗΖ-ΣΔΥΝΔ, ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ

4

5

1

1

2

2

3

5

1

ΗΘ-ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

12

ΗΣ-ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΤΝΟΛΟ

23

1
2

14

1

1

2

264

41

328

Πεγή: Δπηκειεηήξην Γξάκαο (Δπεμεξγαζία απφ Οκάδα Έξγνπ)

Οη αλσηέξσ επηρεηξήζεηο αθνξνχλ θαθελεία, κηθξέο ηαβέξλεο θαη εζηηαηφξηα, κηθξά
μελνδνρεία, θαηαζηήκαηα ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ζπλεξγεία επηζθεπήο απηνθηλήησλ θαη
γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ θ.ιπ. Δηδηθά ν μελνδνρεηαθφο
θιάδνο παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά παξαπάλσ.
πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα, ν
επηθξαηέζηεξνο ηχπνο ησλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ
Γξάκαο, θαίλεηαη λα είλαη απηφο ηεο αηνκηθήο πνιχ κηθξήο επηρείξεζεο.
ε φηη αθνξά ην έηεξν ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο Α ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο, απφ ηελ αλάιπζε
πξνέθπςε φηη ζηελ πεξηνρή ηεο ηαπξνχπνιεο, δξαζηεξηνπνηείηαη έλαο ζεκαληηθφο
αξηζκφο επηρεηξήζεσλ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα (89), θπξίσο σο απνηέιεζκα ησλ
ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην αλαπηπμηαθφ πξφηππν ηεο ηειεπηαίαο
δεθαεηίαο. ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο ιεηηνπξγνχλ μελψλεο, κηθξά
μελνδνρεία, ηαβέξλεο, ρψξνη αλαςπρήο θαη άζιεζεο, εηαηξείεο νηθνηνπξηζηηθήο
πεξηήγεζεο (θαλφ, θαγηάθ, mountain bike θιπ.). Οη πεξηζζφηεξεο ηνπξηζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο εληνπίδνληαη ζηνπο νηθηζκνχο ηαπξνχπνιεο, Κνκλελψλ, Καξπφθπηνπ
θαη ζην Γαζηθφ ρσξηφ Δξπκάλζνπ.

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

/ 239

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΡΑΜΑ | ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ | ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΡΟΓΟΠΖ

Πίλαθαο 4.4Γ-10:

Αξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ ηξηηνγελνχο ηνκέα θαηά θιάδν NACE θαη
Γήκν/ηκήκα Γήκνπ ζην ηκήκα Τπνπεξηνρήο Α Π.Δ. Ξάλζεο ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

Ε-ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ
Ζ-ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
Θ-ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΚΑΗ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ
Η-ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

ΤΝΟΛΟ

ΚΟΣΤΛΖ

ΣΟΜΔΑ ΚΑΣΑ NACE (Κ.Α.Γ. 2008)

ΧΡΑΗΟ

ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

ΓΖΜΟ / Γ.Δ. /
Γ.Κ.-Σ.Κ.

33

4

3

1

39

6

1

38
4

4

49

1

1

ΗΑ-ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΔ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ΗΓ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ, ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ΗΓ-ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

1

1

2

2

1

1

ΗΖ-ΣΔΥΝΔ, ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ

2

2

ΗΘ-ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

6

6

ΗΣ-ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

1

1

ΤΝΟΛΟ

89

11

5

105

Πεγή: Δπηκειεηήξην Ξάλζεο (Δπεμεξγαζία απφ Οκάδα Έξγνπ)

χκθσλα θαη κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ Πίλαθα 4.4Γ-10, ζηελ πεξηνρή ηεο
ΓΔ ηαπξνχπνιεο ιεηηνπξγνχλ 33 επηρεηξήζεηο ρνλδξηθνχ ή ιηαληθνχ εκπνξίνπ
(παληνπσιεία, νπσξνπσιεία, θξενπσιεία, γαιαθηνπσιεία, νηθνδνκηθά πιηθά, κάξκαξα,
ζηδεξηθά θ.α.), ελψ ε πιεηνλφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ επηθεληξψλνληαη ζηνλ
ηνκέα Θ (δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ παξνρήο θαηαιχκαηνο θαη ππεξεζηψλ εζηίαζεο)
ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε NACE. Κάπνηεο επηρεηξήζεηο εζηηάδνληαη ζηελ παξνρή
ππεξεζηψλ γεληθφηεξα (φπσο π.ρ. πδξαπιηθνί, ειεθηξνιφγνη, ππεξεζίεο θηλεηήο
ηειεθσλίαο, θξνληηζηήξηα, δηαθεκηζηηθά γξαθεία, ππεξεζίεο δαζνινγηθψλ κειεηψλ,
πξαθηνξεία, ζπλεξγεία, κεηαθνξηθέο εηαηξείεο θα), ελψ κηα κφλν κε ρξεκαηνπηζησηηθέο
θαη αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
ηελ πεξηνρή ησλ Σ.Κ. Χξαίνπ θαη Γ.Κ. Κνηχιεο ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 16 επηρεηξήζεηο
ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή
ππεξεζηψλ καδηθήο εζηίαζεο (10) (ηαβέξλεο, θαθελεία, εζηηαηφξηα θα) θαη ηνπ ρνλδξηθνχ
ε ιηαληθνχ εκπνξίνπ (5) (παληνπσιεία, νπσξνπσιεία, θξενπσιεία, γαιαθηνπσιεία θ.α.)
θαη εμππεξεηνχλ νπζηαζηηθά ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο.
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ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ιεηηνπξγνχλ 49 ζπλνιηθά επηρεηξήζεηο, νη πεξηζζφηεξεο απφ
ηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη γχξσ απφ ηνπο ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο (θαθελεία,
ηαβέξλεο, εζηηαηφξηα, ςεζηαξηέο θα), ελψ 7 απφ απηέο παξέρνπλ ππεξεζίεο
θαηαιπκάησλ (μελψλεο, κηθξά μελνδνρεία). Παξάιιεια ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ
δξαζηεξηνπνηείηαη εηαηξεία, ε νπνία αλαιακβάλεη νηθνηνπξηζηηθέο πεξηεγήζεηο θαη
αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (θαηάβαζε ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ κε θαλφ, θαγηάθ, δηαδξνκέο κε
mountain bike, θ.ιπ.).
Τποπεπιοσή Β
ε φηη αθνξά ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο πνπ ππάγεηαη ζηελ Τπνπεξηνρή Β-θαη
ζπγθεθξηκέλα ζην θνκκάηη πνπ ππάγεηαη ζην Γήκν Μχθεο-ζεκεηψλεηαη φηη ν ηξηηνγελήο
ηνκέαο πεξηνξίδεηαη ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο. ηνλ ηνκέα
ηνπ ηνπξηζκνχ, εηδηθά, δελ ππάξρεη ηδηαίηεξε θηλεηηθφηεηα (βι. Δλφηεηα 4.4Γ.1), εθηφο απφ
ηελ χπαξμε θάπνησλ ππεξεζηψλ θαη ιίγσλ κηθξψλ κνλάδσλ ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ
(Θέξκεο) θαη κνλάδσλ αλαςπρήο (ηαβέξλεο).
πγθεθξηκέλα, ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 101 επηρεηξήζεηο, νη
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο εζηηάδνληαη ζηνλ ηνκέα Ε θαηά NACE (Υνλδξηθφ-Ληαληθφ
Δκπφξην) θαη εηδηθφηεξα ζην ιηαληθφ εκπφξην εηδψλ δηαηξνθήο (παληνπσιεία,
νπσξνπσιεία, ςηιηθά θ.ιπ.), ελψ 43 ζην ζχλνιν δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ
ππεξεζηψλ παξνρήο θαηαιχκαηνο θαη εζηίαζεο (μελψλεο, ςεζηαξηέο, ηαβέξλεο, θαθελεία
θ.ιπ.) (βι. Πίλαθα 4.4Γ-11). Δπίζεο, 10 επηρεηξήζεηο αζρνινχληαη κε εκπνξία
νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, μπιείαο, καξκάξσλ θ.ιπ., άιιεο 7 επηρεηξήζεηο κε εκπνξία έηνηκσλ
ελδπκάησλ/ππνδεκάησλ,

ελψ

5

επηρεηξήζεηο

παξέρνπλ

ππεξεζίεο

ζπληήξεζεο

απηνθηλήησλ/ κνηνζπθιεηψλ/ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ. Αθφκε, αξθεηέο επηρεηξήζεηο
παξέρνπλ

ππεξεζίεο

γεληθφηεξα

(π.ρ.

πδξαπιηθνί,

ειεθηξνιφγνη,

εξγνιάβνη

θαζαξηφηεηαο, ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θ.ιπ.), ελψ 7 επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζην ρψξν ηνπ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ. Σέινο πάλσ απφ 10 επηρεηξήζεηο παξέρνπλ ινηπέο
ππεξεζίεο (φπσο π.ρ. ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, θνπξεία, θνκκσηήξηα, πξαθηνξεία,
θξνληηζηήξηα θ.ιπ.).
Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, φζνλ αθνξά ζηηο ππνδνκέο, ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Μχθεο είλαη
ζρεδφλ κεδακηλή. πγθεθξηκέλα, εθηφο απφ ηηο επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο θαη ηα
ινπηξνζεξαπεπηήξηα ησλ Θεξκψλ, δελ ππάξρνπλ θαζφινπ Ξελνδνρεία, μελψλεο ή
νπνηνπδήπνηε είδνπο ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, ή αθφκα θαη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ
ππεξεζίεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ.
ζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα γηα ηα ηκήκαηα ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο θαη
Έβξνπ (Τπνπεξηνρή Β), επηζεκαίλεηαη φηη δελ θαηέζηε δπλαηή ε ιήςε ή ρξήζε ζηνηρείσλ
απφ ηα ηνπηθά Δπηκειεηήξηα Ρνδφπεο θαη Έβξνπ.
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Πίλαθαο 4.4Γ-11:

Αξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ δεπηεξνγελνχο ηνκέα θαηά θιάδν NACE θαη
Γήκν/Σνπηθή-Γ.Κ. ζην ηκήκα Τπνπεξηνρήο Β Π.Δ. Ξάλζεο ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

Ε-ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ
Ζ-ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
Θ-ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ
Η-ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
ΗΑ-ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΔ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ΗΓ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ, ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ
ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ΗΓ-ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ΗΖ-ΣΔΥΝΔ, ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ
ΗΘ-ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΗΣ-ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΤΝΟΛΟ

3

39

ΤΝΟΛΟ

ΑΣΡΔ

ΜΤΚΖ

ΔΥΗΝΟ

ΣΟΜΔΑ ΚΑΣΑ NACE (Κ.Α.Γ. 2008)

ΘΔΡΜΔ

ΓΖΜΟ / ΓΖΜΟΣΗΚΖ/ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

9

2

53
0

6

27

8

2

43
0
0

1

1

2

2

1

1

1

1
0

9

71

17

4

101

Πεγή: Δπηκειεηήξην Ξάλζεο (Δπεμεξγαζία απφ Οκάδα Έξγνπ)

4.4Γ.3 Δπελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα
Τποπεπιοσή Α
Δλδηαθέξνληα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξάζεζεο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ηνπ
ηξηηνγελνχο ηνκέα πνπ ζπγρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ πξνγξάκκαηα ηεο Β θαη Γ
Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.4Γ-12, αμηνζεκείσηε ήηαλ ε
ζπκβνιή ηνπ LEADER II (Β Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο) ζηελ ηφλσζε ηεο μελνδνρεηαθήο
ππνδνκήο θαη ηεο ππνδνκήο εζηίαζεο ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο ζηελ πεξηνρή
παξέκβαζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. κε ηε δηάζεζε Γεκφζηαο Γαπάλεο χςνπο 1.056.817,20 €
ζε ηδηψηεο. Ζ θαηαλνκή ηεο Γεκφζηαο απηήο Γαπάλεο αλά Γήκν παξνπζηάδεηαη ζηνλ
Πίλαθα 4.4Γ-13.
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Πίλαθαο 4.4Γ-12:

Έξγα LEADER II ηξηηνγελνχο ηνκέα ζην ηκήκα Π.Δ. Γξάκαο ηεο

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΣΤΠΟΤ
ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΧΝ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΣΤΠΟΤ
ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΧΝ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ
ΔΠΔΚΣΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΤ
ΣΤΠΟΤ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΧΝ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ
ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ
ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΧΝ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΧΝ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΣΤΠΟΤ
ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΧΝ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ
ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΗΚΟ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΔΝΟΗΚΗΑΖ
ΔΗΓΧΝ ΚΗ
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ
ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΣΑΒΔΡΝΑ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ
ΣΑΒΔΡΝΑ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ
ΦΖΣΑΡΗΑ-ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ

ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ

ΓΖΜΟ/KOINOTHTA

πεξηνρήο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. θαηά Γήκν θαη η. Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΓΡΑΝΗΣΖ

415.275,00

249.165,00

ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

137.224,00

82.334,40

ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

217.438,00

130.462,80

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
ΗΓΖΡΟΝΔΡΟΤ
ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
ΗΓΖΡΟΝΔΡΟΤ

123.801,00

74.280,60

79.269,00

47.561,40

ΒΧΛΑΚΑ

166.920,00

100.152,00

ΜΗΚΡΟΜΖΛΗΑ

108.346,00

65.007,60

ΗΓΖΡΟΝΔΡΟΤ

ΗΓΖΡΟΝΔΡΟΤ

234.483,00

140.689,80

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΒΧΛΑΚΑ

63.712,00

38.227,20

ΓΡΑΜΑ

ΛΗΒΑΓΔΡΟΤ

18.386,00

11.031,60

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΓΡΑΝΗΣΖ

110.401,00

66.240,60

ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

86.107,00

51.664,20

ΤΝΟΛΟ

1.761.362,00 1.056.817,20

Πεγή: Αξρείν Αλαπηπμηαθήο Γξάκαο
Πίλαθαο 4.4Γ-13:

Καηαλνκή πλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη Γεκφζηαο Γαπάλεο
έξγσλ LEADER II ηξηηνγελνχο ηνκέα θαηά Γήκν ζην ηκήκα Π.Δ.
Γξάκαο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

ΓΖΜΟ/KOINOTHTA
ΓΡΑΜΑ
ΚΑΣΧ ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ
ΗΓΖΡΟΝΔΡΟΤ
ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΗΟΥΖ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ
ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ
ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ
ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ
ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ

ΤΝΟΛΟ
18.386,00
11.031,60
988.455,00
593.073,00
440.769,00
264.461,40
313.752,00
188.251,20
1.761.362,00
1.056.817,20

Πεγή: Δπεμεξγαζία Πίλαθα 4.4Γ-12
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Ζ αλσηέξσ ζηξνθή ζηνλ ηνκέα ησλ μελνδνρεηαθψλ θαη ησλ ππνδνκψλ εζηίαζεο
εληζρχζεθε πεξαηηέξσ θαηά ηελ Γ‟ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν ζην πιαίζην ηεο Κ.Π.
LEADER+ θαη ησλ Ο.Π.Α.Α.Υ. Σν γεγνλφο απηφ πξνθχπηεη μεθάζαξα απφ ηνπο ηίηινπο
ησλ έξγσλ ηξηηνγελνχο ηνκέα πνπ επηδνηήζεθαλ απφ ηα πξνγξάκκαηα απηά αιιά θαη
απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο (βι. Πίλαθα 4.4Γ-14). Σν ζχλνιν ηεο Γεκφζηαο
Γαπάλεο πνπ δηαηέζεθε ζε ηδηψηεο γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ LEADER+ θαη Ο.Π.Α.Α.Υ.
ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο αλήιζε ζην πνζφ ησλ 3.516.001,75 €.

Πίλαθαο 4.4Γ-14:

Έξγα LEADER+ θαη Ο.Π.Α.Α.Υ. ηξηηνγελνχο ηνκέα ζην ηκήκα Π.Δ.
Γξάκαο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. θαηά Γήκν θαη η. Γεκνηηθφ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ
ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΧΝ
ΓΧΜΑΣΗΧΝ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ
ΜΟΝΑΓΑ
ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΧΝ
ΓΧΜΑΣΗΧΝ, 4
ΚΛΔΗΓΗΧΝ
ΑΝΔΓΔΡΖ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΤ
ΚΛΑΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ
3*
ΑΝΔΓΔΡΖ ΚΑΗ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ
ΜΟΝΑΓΑ ΣΟ
ΒΧΛΑΚΑ ΓΡΑΜΑ
ΗΓΡΤΖ &
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ
ΣΑΒΔΡΝΑ ΣΟ
ΠΑΓΟΝΔΡΗ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΧΝ
ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ ΣΟ
ΒΧΛΑΚΑ ΓΡΑΜΑ
ΔΠΔΚΣΑΖΑΝΑΚΑΗΝΗΖΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ
ΜΟΝΑΓΑ
ΔΣΗΑΖ ΣΟ
Κ.ΝΔΤΡΟΚΟΠΗ
ΗΓΡΤΖ &
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ

ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ

ΓΖΜΟ/KOINOTHTA

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γηακέξηζκα

LEADER+

ΓΡΑΜΑ

ΛΗΒΑΓΔΡΟ

246.696,35

148.017,81

LEADER+

ΓΡΑΜΑ

ΓΡΑΜΑ

451.656,72

270.994,03

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΓΡΑΝΗΣΖ

440.000,00

264.000,00

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΒΧΛΑΚΑ

437.391,58

255.521,64

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΠΑΓΟΝΔΡΗ

185.000,00

111.000,00

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΒΧΛΑΚΑ

388.951,22

233.370,73

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗ

159.611,00

95.766,60

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΒΧΛΑΚΑ

63.000,00

37.800,00
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ΣΑΒΔΡΝΑ ΣΟ
ΒΧΛΑΚΑ ΓΡΑΜΑ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΤ
ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΧΝ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ
ΣΡΗΧΝ ΑΣΔΡΧΝ &
ΤΠΟΓΟΜΧΝ
ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΔΠΔΚΣΑΖ ΚΑΗ
ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ
ΜΟΝΑΓΑ Δ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ
ΚΛΑΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ
ΣΡΗΧΝ ΑΣΔΡΧΝ
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΔΗΓΧΝ ΚΗ
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΔΗΓΧΝ ΚΗ
ΗΓΡΤΖ ΜΟΝΑΓΑ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ
ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΧΝ
ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ
ΚΛΑΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ
3 ΑΣΔΡΧΝ 10
ΓΧΜΑΣΗΧΝ
ΔΠΔΚΣΑΖ
ΤΠΑΡΥΟΤΑ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ
ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΗ
ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΖ
Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ
ΚΛΑΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ
ΣΡΗΧΝ ΑΣΔΡΧΝ
ΗΟΓΔΗΟ ΚΔΝΣΡΟ
ΑΝΑΦΤΥΖ ΚΑΗ
ΔΣΗΑΔΧ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΤΠΟΓΟΜΧΝ
ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΟ
ΓΖΜΟ
ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ
ΗΓΡΤΖ
ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ
ΔΣΗΑΖ
(ΣΑΒΔΡΝΑ) Δ
ΚΣΗΡΗΟ ΣΟΤ ΟΔ
ΣΟ Γ.Γ.

ΒΧΛΑΚΑ

420.000,00

252.000,00

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΒΧΛΑΚΑ

260.000,00

156.000,00

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΦΑΛΑΚΡΟ

134.709,18

80.825,51

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΦΑΛΑΚΡΟ

95.722,89

57.433,73

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΒΧΛΑΚΑ

209.622,21

125.773,33

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

ΠΑΡΑΝΔΣΗ

515.000,00

264.000,00

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

ΠΑΡΑΝΔΣΗ

395.000,00

237.000,00

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

ΠΑΡΑΝΔΣΗ

105.663,05

63.397,83

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

ΠΑΡΑΝΔΣΗ

336.889,00

202.133,40

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

ΠΑΡΑΝΔΣΗ

212.256,41

127.353,85

ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ

ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ

ΓΖΜΟ/KOINOTHTA

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ,
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ, Ν.
ΓΡΑΜΑ
ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ
ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ
ΣΑΒΔΡΝΑ
ΔΠΔΚΣΑΖ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ
ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΧΝ
ΓΧΜΑΣΗΧΝ,
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ
ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ
ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΥΧΡΟΤ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ
ΚΛΑΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ
3* (ΗΗ) ΓΔΚΑ
ΓΧΜΑΣΗΧΝ ΔΗΚΟΗ
ΚΛΗΝΧΝ
ΔΠΔΚΣΑΖ ΚΑΗ
ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ
ΜΟΝΑΓΑ Δ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ
ΚΛΑΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ
3*

ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

ΓΖΜΟ/KOINOTHTA
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Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΗΓΖΡΟΝΔΡΟΤ

ΗΓΖΡΟΝΔΡΟ

79.000,00

47.400,00

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΗΓΖΡΟΝΔΡΟΤ

ΗΓΖΡΟΝΔΡΟ

105.000,00

63.000,00

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΗΓΖΡΟΝΔΡΟΤ

ΔΛΑΣΗΑ

530.000,00

264.000,00

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΗΓΖΡΟΝΔΡΟΤ

ΗΓΖΡΟΝΔΡΟ

265.355,49

159.213,29

6.036.525,10

3.516.001,75

ΤΝΟΛΟ

Πεγή: Αξρείν Αλαπηπμηαθήο Γξάκαο

Λφγσ ηνπ ρψξνπ εθαξκνγήο ησλ, ηα Ο.Π.Α.Α.Υ. είραλ ηα πξσηεία φζνλ αθνξά ηε
δηαηεζείζα Γεκφζηα Γαπάλε γηα ηδησηηθέο επελδχζεηο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα (βι. Πίλαθα
4.4Γ-15).
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Πίλαθαο 4.4Γ-15:

Καηαλνκή πλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη Γεκφζηαο Γαπάλεο
έξγσλ LEADER II θαη Ο.Π.Α.Α.Υ. ηξηηνγελνχο ηνκέα θαηά Γήκν ζην
ηκήκα Π.Δ. Γξάκαο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

ΓΖΜΟ/KOINOTHTA

ΓΡΑΜΑ

ΚΑΣΧ ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

ΗΓΖΡΟΝΔΡΟΤ

ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΗΟΥΖ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ
ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ
ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ
ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ
ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
LEADER+
Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΤΝΟΛΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ

698.353,07

698.353,07

419.011,84

419.011,84
2.794.008,08

2.794.008,08

1.669.491,54

1.669.491,54

1.564.808,46

1.564.808,46

893.885,08

893.885,08

979.355,49

979.355,49

533.613,29

533.613,29

698.353,07

5.338.172,03

6.036.525,10

419.011,84

3.096.989,91

3.516.001,75

Πεγή: Δπεμεξγαζία Πίλαθα 4.4Γ-14

Σέινο, αλαθνξηθά θαη κε ηε δηαζπνξά ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα
ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο, πξνθχπηεη πσο απηή είλαη ζαθψο πην επξεία, ζπγθξηλφκελε
κε απηή ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα. Πξάγκαηη, ελψ νη
επηρεηξήζεηο ηδησηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη θαηαζθεπψλ είλαη γεληθψο
πεξηνξηζκέλεο ζην Γήκν Παξαλεζηίνπ, θαίλεηαη λα ακβιχλεηαη ην θαηλφκελν απηφ ζηελ
πεξίπησζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα, ηφζν θαηά ηε Β φζν θαη θαηά ηε Γ
Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη ην
Παξαλέζηη σο πξννξηζκφο.
ε αληηζηνηρία κε ην ππφινηπν ηεο Τπνπεξηνρήο Α θαη ζην ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο πνπ
εληάζζεηαη ζηα φξηα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο παξαηεξείηαη κηα ηάζε ζηαδηαθήο ηξηηνγελνπνίεζεο
ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Απηφ γίλεηαη ηδηαίηεξα αληηιεπηφ θαη κέζσ ηεο αμηφινγεο
πξνζπάζεηαο πνπ έγηλε θαηά ηελ Γ‟ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν κέζσ ηεο Κ.Π. LEADER+
θαη ησλ Ο.Π.Α.Α.Υ, ζχκθσλα κε ηα νπνία ην ζχλνιν ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο πνπ
δηαηέζεθε ζε ηδηψηεο γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ LEADER+ θαη Ο.Π.Α.Α.Υ. ζηελ πεξηνρή
παξέκβαζεο αλήιζε ζην πνζφ ησλ 1.594.054,52 €. Με ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα
δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ
μελνδνρεηαθψλ θαη ησλ ππνδνκψλ εζηίαζεο. Σν γεγνλφο απηφ πξνθχπηεη μεθάζαξα απφ
ηνπο ηίηινπο ησλ έξγσλ ηξηηνγελνχο ηνκέα πνπ επηδνηήζεθαλ απφ ηα πξνγξάκκαηα απηά
αιιά θαη απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο (βι. Πίλαθα 4.4Γ-16). Παξάιιεια, κέζσ ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη δεκφζηα έξγα ζηελ πεξηνρή,
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φπσο παξεκβάζεηο θαη αλαπιάζεηο ρψξσλ (π.ρ. ζην Γαζηθφ ρσξηφ Δξχκαλζνπ),
αλάπιαζε

πιαηεηψλ, απνθαηάζηαζε

θαη βειηίσζε κνλνπαηηψλ θ.α. ζπλνιηθνχ

πξνυπνινγηζκνχ 789.044,54 €.

Πίλαθαο 4.4Γ-16:

Έξγα LEADER + θαη Ο.Π.Α.Α.Υ. ηξηηνγελνχο ηνκέα ζην ηκήκα ηεο
Τπνπεξηνρήο Α ηεο Π.Δ. Ξάλζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ
ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΧΝ
ΓΧΜΑΣΗΧΝ ΣΟ
ΚΑΡΤΟΦΤΣΟ Γ.
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ
ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ
ΣΑΒΔΡΝΑ ΣΟΝ
ΓΔΡΑΚΑ Ν.
ΞΑΝΘΖ
ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΔ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ
ΚΑΣΟΗΚΗΔ
"ΚΑΡΤΟΝ"
ΒΔΛΣΗΧΖ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
Δ ΤΠΑΡΥΟΤΑ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ
ΜΟΝΑΓΑ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ
ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ
ΥΧΡΟΤ ΔΣΗΑΖ
ΣΟ ΓΑΦΝΧΝΑ
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ
ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ
ΞΑΝΘΖ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ
ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΑ
ΓΧΜΑΣΗΑ
ΗΓΡΤΖ
ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ
ΣΑΒΔΡΝΑ ΣΟΝ
ΓΔΡΑΚΑ
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΤ
ΚΛΑΗΚΟΤ
ΣΤΠΟΤ 3 ΑΣΔΡΧΝ
ΣΟ ΜΑΡΓΑΡΗΣΗ
ΣΟΤ Γ.

ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ

ΓΖΜΟ/KOINOTHTA

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

θαηά Γήκν θαη η. Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΞΑΝΘΖ /
ΚΑΡΤΟΦΤΣΟΤ
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

265.832,59

159.499,55

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΞΑΝΘΖ /
ΓΔΡΑΚΑ
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

152.915,96

91.749,58

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΞΑΝΘΖ /
ΚΑΡΤΟΦΤΣΟΤ
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

371.093,98

222.656,39

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΞΑΝΘΖ /
ΚΟΜΝΖΝΧΝ
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

265.994,20

159.596,52

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΞΑΝΘΖ /
ΓΑΦΝΧΝΟ
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

170.182,00

102.109,20

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΞΑΝΘΖ /
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΔΧ
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

202.251,79

121.351,07

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΞΑΝΘΖ /
ΓΔΡΑΚΑ
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

309.356,52

185.613,91

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΞΑΝΘΖ /
ΚΑΡΤΟΦΤΣΟΤ
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

199.203,78

119.522,27
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ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ
ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΔ
ΚΑΣΟΗΚΗΔ
«ΝΖΡΗΖ»
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ
ΥΧΡΟΤ ΔΣΗΑΖ
ΑΝΔΓΔΡΖ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ
ΣΤΠΟΤ
ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΧΝ
ΓΧΜΑΣΗΧΝ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΧΝ
ΣΟ ΚΑΡΤΟΦΤΣΟ
Ν. ΞΑΝΘΖ

ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

ΓΖΜΟ/KOINOTHTA
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Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΞΑΝΘΖ /
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΔΧ
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

0,00

0,00

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΞΑΝΘΖ /
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΔΧ
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

100.035,51

60.021,31

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΞΑΝΘΖ /
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΔΧ
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

389.792,00

233.875,20

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΞΑΝΘΖ /
ΚΑΡΤΟΦΤΣΟ
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

230.099,20

138.059,52

ΤΝΟΛΟ

2.656.757,53 1.594.054,52

Πεγή: Αλαπηπμηαθή Ξάλζεο (Δπεμεξγαζία απφ Οκάδα Έξγνπ)
Τποπεπιοσή Β
πγθξηηηθά κε ην δεπηεξνγελή ηνκέα ε πεξηνρή ηνπ ηκήκαηνο ηεο Π.Δ. Ξάλζεο πνπ
βξίζθεηαη εληφο ηεο Τπνπεξηνρήο Β εκθαλίδεη ηδηαίηεξε θηλεηηθφηεηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ
ηξηηνγελνχο ηνκέα, κέζσ ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ
πξνγξάκκαηα ηεο Β θαη Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ. πγθεθξηκέλα φπσο πξνθχπηεη θαη
απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε γηα ηελ ελίζρπζε
ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ LEADER+ θαη Ο.Π.Α.Α.Υ αλήιζε ζην
πνζφ ησλ 1.238.384,02 €, κε έκθαζε ζε έξγα ελίζρπζεο ηνπ ηνκέα ησλ μελνδνρεηαθψλ
κνλάδσλ θαη ησλ ρψξσλ εζηίαζεο. Δπίζεο, κέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ
πινπνηήζεθαλ δεκφζηα έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 173.597,72 € (βι. Πίλαθα 4.4Γ17).
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Πίλαθαο 4.4Γ-17:

Έξγα LEADER+ θαη Ο.Π.Α.Α.Υ. ηξηηνγελνχο ηνκέα ζην ηκήκα ηεο
Τπνπεξηνρήο Β ηεο Π.Δ. Ξάλζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΚΑΦΔΝΔΗΟΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ
"ΜΟΡΦΔΑ" ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΑ
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΣΟ ΓΗΑΦΟΡΟ Ν.
ΞΑΝΘΖ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ
ΣΑΒΔΡΝΑ ΣΖΝ ΜΗΝΘΖ Ν.
ΞΑΝΘΖ
ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΣΑΒΔΡΝΑ ΣΖ
ΓΟΡΓΟΝΑ ΞΑΝΘΖ
"ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ
ΣΑΒΔΡΝΑ"
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ
ΚΑΦΔΝΔΗΟΤ
ΑΛΜΑ-ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΣΑΒΔΡΝΑ

ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ

ΓΖΜΟ/KOINOTHTA

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

θαηά Γήκν θαη η. Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΜΤΚΖ /
ΜΤΚΖ

ΜΤΚΖ

330.462,87

198.277,72

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΜΤΚΖ /
ΜΤΚΖ

ΜΤΚΖ

324.356,90

194.614,14

Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΜΤΚΖ /
ΜΤΚΖ

ΜΤΚΖ

177.753,50

106.652,10

ΜΤΚΖ

251.580,00

150.948,00

ΘΔΡΜΧΝ

340.534,72

204.320,83

ΜΤΚΖ

96.323,94

57.794,36

ΜΤΚΖ

272.834,28

163.700,57

ΔΥΗΝΟΤ

270.127,17

162.076,30

Ο.Π.Α.Α.Υ.
Ο.Π.Α.Α.Υ.
Ο.Π.Α.Α.Υ.
Ο.Π.Α.Α.Υ.

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΑΣΖΡΗΟΤ ΤΓΡΧΝ
LEADER +
ΚΑΤΗΜΧΝ ΣΟΝ ΔΥΗΝΟ
ΤΝΟΛΟ

ΜΤΚΖ /
ΜΤΚΖ
ΜΤΚΖ /
ΘΔΡΜΧΝ
ΜΤΚΖ /
ΜΤΚΖ
ΜΤΚΖ /
ΜΤΚΖ
ΜΤΚΖ /
ΜΤΚΖ

2.063.973,38 1.238.384,02

Πεγή: Αλαπηπμηαθή Ξάλζεο ΑΔ Ο.Σ.Α. (Δπεμεξγαζία απφ Οκάδα Έξγνπ)

Δλδηαθέξνληα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξάζεζεο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ηνπ
ηξηηνγελνχο ηνκέα πνπ ζπγρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ πξνγξάκκαηα ηεο Β θαη Γ
Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο ηεο Τπνπεξηνρήο Β. πσο
θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο ε ζπκβνιή ηνπ LEADER II θαη LEADER+ ζηελ
μελνδνρεηαθή ππνδνκή θαη ηελ ππνδνκή εζηίαζεο είλαη κεδακηλή ελψ απηή ησλ
Ο.Π.Α.Α.Υ. ζηελ ηφλσζε ηεο μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ηεο
ππνδνκήο εζηίαζεο αξθεηά έληνλε ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. (βι.
Πίλαθεο 4.4Γ-18 θαη 4.4Γ-19).
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Πίλαθαο 4.4Γ-18:

Έξγα LEADER II LEADER + θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα ζην ηκήκα Π.Δ.
Ρνδφπεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. θαηά Γήκν θαη η. Γεκνηηθφ
Γηακέξηζκα

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

ΓΖΜΟ/KOINOTHTA

ΔΠΔΚΣΑΖ ΥΧΡΟΤ
ΑΝΑΦΤΥΖ ΚΑΗ
ΓΖΜΟ ΑΡΡΗΑΝΧΝ
ΔΣΗΑΖ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ
ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ
ΑΡΡΗΑΝΧΝ
ΚΑΦΔΝΔΗΟΤ
ΑΝΔΓΔΡΖ ΓΗΧΡΟΦΟΤ
ΓΖΜΟ ΗΑΜΟΤ
ΚΑΣΑΦΤΓΗΟΤ
ΤΝΟΛΟ

ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΓΖΜΟΗΑ
ΓΑΠΑΝΖ

ΟΡΓΑΝΖ

30.374,17

14.585,47

ΑΡΡΗΑΝΧΝ

81.479,00

48.887,40

ΗΑΜΟΤ

190.755,69

91.562,73

302.608,86

155.035,60

Πεγή: Αξρείν Αλαπηπμηαθήο Ρνδφπεο

Πίλαθαο 4.4Γ-19:

Έξγα Ο.Π.Α.Α.Υ. ηξηηνγελνχο ηνκέα ζην ηκήκα Π.Δ. ΡνδφπεοΈβξνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. θαηά Γήκν θαη η. Γεκνηηθφ
Γηακέξηζκα

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΟΝΑΓΑ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ
ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΧΝ ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ
ΣΟΝ ΠΑΛΑΗΟ ΟΗΚΗΜΟ
ΚΔΡΑΗΑ ΣΖ ΟΡΔΗΝΖ
ΡΟΓΟΠΖ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ
ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ
ΚΑΦΔΝΔΗΟΤ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ
ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ
ΦΖΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΣΟΝ
ΟΗΚΗΜΟ ΣΖ ΟΡΓΑΝΖ
ΚΑΦΔ-ΦΖΣΑΡΗΑ
ΑΝΔΓΔΡΖ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΧΝ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ
ΣΔΑΡΧΝ ΚΛΔΗΓΗΧΝ ΜΔ
ΠΗΗΝΑ ΚΑΗ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ
ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ
ΚΑΦΔΝΔΗΟΤ ΣΟΝ ΟΗΚΗΜΟ
ΠΔΣΡΟΛΟΦΟΤ
INTERNET ΚΑΦΔ-ΟΤΕΔΡΗ

ΓΖΜΟ

ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΓΖΜΟΗΑ
ΓΑΠΑΝΖ

ΗΑΜΟΤ

ΧΣΟΤ

305.000,00

183.000,00

ΑΡΡΗΑΝΧΝ

ΟΡΓΑΝΖ

85.193,86

51.116,32

ΑΡΡΗΑΝΧΝ

ΟΡΓΑΝΖ

47.253,00

28.351,80

ΟΤΦΛΗΟΤ

ΓΔΡΔΗΟΤ

110.401,42

66.240,85

ΟΤΦΛΗΟΤ

ΓΔΡΔΗΟΤ

415.740,00

249.444,00

ΟΤΦΛΗΟΤ

ΓΔΡΔΗΟΤ

84.789,75

50.873,85

ΟΤΦΛΗΟΤ

ΓΔΡΔΗΟΤ

90.221,29

54.132,77

1.138.599,32

683.159,59

ΤΝΟΛΟ

Πεγή: Αξρείν Αλαπηπμηαθήο Ρνδφπεο
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4.5

Κνηλσληθή νξγάλσζε

ην παξφλ ππνθεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηελ θνηλσληθή νξγάλσζε ησλ νηθηζκψλ ηεο
πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. θαη εηδηθά ζε φηη αθνξά ζηελ ππνδνκή ζηνπο
ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο, ηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο, ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηνπ
πνιηηηζκνχ. Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ έξεπλα κε
πνπ δηεμήρζε κε πξφηππα εξσηεκαηνιφγηα (βι. Παξάξηεκα ΗΗ), δεπηεξνγελή ζηνηρεία απφ
παιηέο κειέηεο φπσο ηα Σνπηθά Αλαπηπμηαθά Πξνγξάκκαηα (Σ.Α.Π.) ησλ Γήκσλ αιιά θαη
επηηφπηα έξεπλα αθνχ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε αληαπφθξηζε ησλ δήκσλ δελ
επεηεχρζε.

4.5.1

Δθπαίδεπζε

Τποπεπιοσή Α
Δίλαη ινγηθφ φηη ε ππνδνκή ηεο Α/βάζκηαο θαη Β/βάζκηαο εθπαίδεπζεο αληηθαηνπηξίδνπλ
άκεζα ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα κηαο πεξηνρήο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ζα πξέπεη λα
αλακέλνπκε κηα ζαθή πζηέξεζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο Π.Δ. Γξάκαο ζε φηη αθνξά απηήλ ηελ
ππνδνκή, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πεξηνρέο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα
ζεκεησζεί φηη ζην νξεηλφ ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο δελ ππάξρεη θακία ππνδνκή
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (νχηε ζεζκνζεηεκέλεο βνεζεηηθήο) πάξα ην γεγνλφο φηη ζηελ
πφιε ηεο Γξάκαο ππάξρεη Παξάξηεκα ηνπ Σ.Δ.Η. Καβάιαο κε έλα απφ ηα ηκήκαηα λα
είλαη απηφ ηεο Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, δειαδή έλα ηκήκα
ηνπ νπνίνπ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο.
Δηδηθφηεξα, θαη αλαθνξηθά κε ηελ ππνδνκή εθπαίδεπζεο ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο,
αλαθέξεηαη φηη δελ ππάξρεη θακία. Απηφ είλαη έλα ζαθέο απνηέιεζκα ηεο πιεζπζκηαθήο
ππνβάζκηζεο ηεο πεξηνρήο αθνχ ζχκθσλα κε ηε Σ.Δ.Γ.Κ. (2001γ) κέρξη θαη ην ζρνιηθφ
έηνο 1997-1998 ζην ηδεξφλεξν ιεηηνπξγνχζε Γεκνηηθφ ρνιείν κε 4 καζεηέο, νη νπνίνη
θάιππηαλ 3 ηάμεηο θαη δίδαζθε έλαο δάζθαινο. Έθηνηε δελ ππάξρνπλ ιεηηνπξγνχζεο
ππνδνκέο ζηελ εθπαίδεπζε.
ηνλ ηνκέα ηεο Γ/βάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαη ζε φηη αθνξά ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο,
ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί-σο άηππε βνεζεηηθή ρξήζε-ε επνρηαθή παξαρψξεζε
κέξνπο ηνπ Γαζηθνχ Υσξηνχ Διαηηάο ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, γηα
πξαθηηθή

εμάζθεζε

ησλ

θνηηεηψλ

ηνπ

ηκήκαηνο

Γαζνινγίαο

θαη

Γηαρείξηζεο

Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο Οξεζηηάδαο. Αλάινγε ρξήζε ζα κπνξνχζε λα
γίλεη θαη απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο ηνπ Σ.Δ.Η. Καβάιαο.
ην κεγαιχηεξν θαη δεκνγξαθηθά πεξηζζφηεξν «εχξσζην» ρψξν ηνπ Γήκνπ Κάησ
Νεπξνθνπίνπ ιεηηνπξγεί ζήκεξα έλαο εχινγνο αξηζκφο ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ
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εμππεξεηεί ηα λήπηα θαη ηνπο καζεηέο ηεο πεξηνρήο. Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ
ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ έξεπλά καο παξαηίζεληαη ηα εμήο:
-

Νεπηαγσγεία: Τπάξρνπλ 5 λεπηαγσγεία πνπ εμππεξεηνχλ 112 λήπηα. Γχν απφ απηά
ηα λεπηαγσγεία βξίζθνληαη ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ, θαη απφ έλα
βξίζθεηαη ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ Βαζχηνπνπ, ηνπ Βψιαθα θαη ηνπ Πεξηζσξίνπ. Σα δπν
λεπηαγσγεία ηνπ νηθηζκνχ ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ εμππεξεηνχλ πέξαλ ηνπ Κάησ
Νεπξνθνπίνπ, ην Ορπξφ, ηα Λεπθφγεηα, ηελ Αριαδηά θαη ην Γαζσηφ. Ζ θηηξηαθή
ππνδνκή ησλ λεπηαγσγείσλ ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ, ηνπ Βψιαθα θαη ηνπ
Πεξηζσξίνπ

ραξαθηεξίζηεθε

απφ

ηηο

ππεξεζίεο

πνπ

ζπκπιήξσζαλ

ην

εξσηεκαηνιφγην σο «κέηξηεο». Δπηζεκαίλεηαη φηη λεπηαγσγεία ππάξρνπλ θαη ζηα
Λεπθφγεηα θαη ζηνπο Πνηακνχο αιιά δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαζψο απφ ην επφκελν
ζρνιηθφ έηνο θαηαξγνχληαη ζην πιαίζην ηνπ πξφζθαηνπ ζρεδίνπ ππνβηβαζκψλ,
ζπγρσλεχζεσλ θαη θαηαξγήζεσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο.
-

Γεκνηηθά ζρνιεία: Καηά ηε ζηηγκή ηεο δηεμαγσγήο ηε έξεπλαο θαηαγξάθεθαλ επηά
ζρνιεία θαη εηδηθφηεξα: Έλα 12/Θ ζην Κάησ Νεπξνθφπη (εμππεξεηεί θαη ηνπο
νηθηζκνχο Υξπζνθέθαινπ, Γαζσηνχ, Λεπθνγείσλ, Πεξηζσξίνπ, Δμνρήο, Κάησ
Βξνληνχο, Βαζχηνπνπ, Ορπξνχ, Γξαλίηε, Αριαδηάο θαη Παγνλεξίνπ), έλα 2/Θ ζην
Βαζχηνπν (εμππεξεηεί θαη ηνλ νηθηζκφ ηνπ Καηάθπηνπ), έλα 6/Θ ζην Βψιαθα
(εμππεξεηεί θαη ηνπο Πνηακνχο), έλα 1/Θ ζηνπο Πνηακνχο (εμππεξεηεί θαη ηελ
Αριαδηά θαη ηελ Μηθξνθιεηζνχξα), έλα 2/Θ ζηελ Κάησ Βξνληνχ, έλα 2/Θ ζηα
Λεπθφγεηα (εμππεξεηεί θαη ηνλ Υξπζνθέθαιν) θαη έλα 3/Θ ζην Πεξηζψξη. Ο ζπλνιηθφο
αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε απηά αλέξρεηαη ζε 359. Δληνχηνηο απφ ην
επεξρφκελν ζρνιηθφ έηνο θαη ζχκθσλα κε ην ζρέδην ππνβηβαζκψλ, ζπγρσλεχζεσλ
θαη θαηαξγήζεσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ην 6/Θ ζρνιείν ηνπ Βψιαθα ππνβηβάδεηαη ζε
4/Θ, ελψ ζπγρσλεχνληαη ζε έλα 6/Θ ζρνιείν, θαη ζπγθεθξηκέλα ζε απηφ ηνπ
Πεξηζσξίνπ, ην ππάξρνλ 3/Θ ζρνιείν ηνπ Πεξηζσξίνπ, ην 2/Θ ηνπ Βαζχηνπνπ θαη ην
2/Θ ηεο Κάησ Βξνληνχο. Χο «θαθή» ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ
νηθείνπ Γήκνπ ε θαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ ελψ
«κέηξηα» ραξαθηεξίζηεθε απηή ηνπ ζρνιείνπ ηνπ Βψιαθα.

-

Γπκλάζηα: Καηαγξάθεθαλ δπν ζρνιηθέο κνλάδεο, κηα ζην Κάησ Νεπξνθφπη θαη κηα
ζην Πεξηζψξη, νη νπνίεο ζπγρσλεχνληαη απφ ην λέν ζρνιηθφ έηνο ζε κία, ζην Κάησ
Νεπξνθφπη. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο καζεηψλ ησλ δπν απηψλ κνλάδσλ αλέξρεηαη ζε
134 καζεηέο. Μέηξηα ζεσξήζεθε ε θαηάζηαζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ελ
ιφγσ ζρνιείνπ· κε δεδνκέλν φηη ην Γπκλάζην Κάησ Νεπξνθνπίνπ ζα εμππεξεηεί
πιένλ φινλ ην Γήκν, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε αλαβάζκηζεο θαη βειηίσζήο ηνπ.

-

Λχθεηα: Σν Γεληθφ Λχθεην Κάησ Νεπξνθνπίνπ θαη ην ΔΠΑ.Λ. Κάησ Νεπξνθνπίνπ
εμππεξεηεί ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ. πλνιηθά, ζηηο
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δπν απηέο κνλάδεο, ησλ νπνίσλ ε θηηξηαθή ππνδνκή θξίζεθε αληίζηνηρα «κέηξηα» θαη
«θαιή», θνηηνχλ 141 καζεηέο.
ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ, ε ζρνιηθή ππνδνκή είλαη ζαθψο πεξηνξηζκέλε ιφγσ
ησλ δεκνγξαθηθψλ κεγεζψλ ηεο. Δληνχηνηο, εμππεξεηνχληαη θαη ε Α/βάζκηα θαη ε
Β/βάζκηα εθπαίδεπζε κε έλα Γεκνηηθφ ρνιείν, έλα Γπκλάζην θαη έλα Λχθεην πνπ
εδξεχνπλ ζην Παξαλέζηη θαη εμππεξεηνχλ φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ. Έλδεημε ηνπ
δεκνγξαθηθνχ καξαζκνχ ηεο πεξηνρήο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηελ Σ.Δ.Γ.Κ.
(2001β), κέρξη θαη ηε ζρνιηθή πεξίνδν 1997-1998 ιεηηνπξγνχζαλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ 2
δεκνηηθά ζρνιεία, 1 ζην Παξαλέζηη θαη 1 ζηελ Πξαζηλάδα. ήκεξα, θαη θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ ηξέρνληνο ζρνιηθνχ έηνπο θνηηνχζαλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν 10 παηδηά, ζην Γπκλάζην
38 θαη ζην Λχθεην 28. Ζ θαηάζηαζε ησλ θηηξίσλ ησλ ελ ιφγσ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
ραξαθηεξίζηεθε σο «κέηξηα» πνπ ρξήδεη ζπληήξεζεο απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ
Γήκνπ Νηθεθφξνπ πνπ ζπκπιήξσζε ην εξσηεκαηνιφγην.
πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε-φπσο πξνείπακε-πσο ε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε
ππνδνκή εθπαίδεπζεο ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο είλαη απφξξνηα ησλ αξλεηηθψλ
δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ ππνδνκή απηή θαιχπηεη επαξθψο ηνλ αξηζκφ ησλ
καζεηψλ. Δηδηθφηεξεο παξεκβάζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ, είλαη κεηαμχ
άιισλ:
-

Ζ ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ησλ θηηξίσλ ηεο ζρνιηθήο ππνδνκήο, θαη ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπο κε ηε ρξήζε Α.Π.Δ., εηδηθά ζε πεξηνρέο
φπσο απηή ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ.

-

Ζ πξνζπάζεηα ζεζκνζέηεζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ελφο «ζεξηλνχ ζρνιείνπ» ή
θχθινπ ζεκηλαξίσλ απφ ηε Γ/βάζκηα εθπαίδεπζε (π.ρ. απφ ην Γ.Π.Θ. θαη ην Σ.Δ.Η.
Καβάιαο) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ ηεο Διαηηάο, ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ
Γξάκαο.

Αλαθνξηθά κε ην ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο πνπ ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο,
φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο Παηδείαο, πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα πεδίνπ θαηφπηλ επαθήο
κε ηνπο Γηεπζπληέο φισλ ησλ ζρνιείσλ. Απφ ηελ έξεπλα απηή πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ
ζπκπεξάζκαηα αλά θαηεγνξία εθπαίδεπζεο:
-

Νεπηαγσγεία:

ηελ πεξηνρή

ηεο

Γ.Δ.

ηαπξνχπνιεο

ιεηηνπξγεί

κφλν

έλα

Νεπηαγσγείν ζηνλ Γαθλψλα, φπνπ θνηηνχλ ζπλνιηθά 20 λήπηα, ην νπνίν εμππεξεηεί
ηηο αλάγθεο φισλ ησλ γχξσ νηθηζκψλ (Κνκλελά, ηαπξνχπνιε, Νενρψξη,
ηαπξνρψξη, Καξπφθπην). ηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο, φπνπ δελ ππάξρνπλ
Νεπηαγσγεία απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηε κε χπαξμε ηθαλνχ αξηζκνχ λεπίσλ. ε
αληίζεζε, νη Σ.Κ. Χξαίνπ θαη Γ.Κ. Κνηχιεο είλαη ζρεηηθά απηφλνκεο φζνλ αθνξά ζηε
ιεηηνπξγία ησλ Νεπηαγσγείσλ, θαζψο ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά ζε απηφ 5 Νεπηαγσγεία,
ζηα νπνία θνηηνχλ 51 Νήπηα θαη ηα νπνία εμππεξεηνχλ θάζε νηθηζκφ φπνπ ππάξρνπλ
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Νήπηα. Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη θπξίσο
ηερληθήο θχζεσο θαη αθνξνχλ ζέκαηα θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη ζπληήξεζεο.
Δηδηθφηεξα, ζην Νεπηαγσγείν ηνπ Γαθλψλα ζχκθσλα κε ηελ θαηαγξαθή πνπ έγηλε
Δξσηεκαηνιφγην Καηαγξαθήο Κνηλσληθψλ Τπνδνκψλ), πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα έξγα
ζπληήξεζεο (πρ αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ θαη βαθή ηεο εμσηεξηθήο φςεο ηνπ
θηηξίνπ), ελψ γηα ηα Νεπηαγσγεία ηνπ Χξαίνπ θαη ηνπ Κχθλνπ πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα
εθζπγρξνληζκφ ηνπ ππάξρνληνο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (πρ ε ζέξκαλζε ησλ
θηηξίσλ γίλεηαη κε θιηκαηηζκφ, ν νπνίνο δελ είλαη επαξθήο γηα ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο
θαη εηδηθά ζε κηα νξεηλή πεξηνρή φπνπ επηθξαηνχλ δχζθνιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο).
Σέινο, ην θηίξην ηνπ Νεπηαγσγείν ηνπ Γεκαξίνπ είλαη κηθξφ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ
ππάξρεη επάξθεηα αηζνπζψλ, θαζψο επίζεο ππάξρεη έιιεηςε πξναχιηνπ ρψξνπ.
-

Γεκνηηθά ρνιεία: ηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. ηαπξνχπνιεο ιεηηνπξγεί κφλν έλα
Γεκνηηθφ ρνιείν ζηελ ηαπξνχπνιε θαη εμππεξεηεί ζπλνιηθά 59 καζεηέο απφ ηνπο
γχξσ νηθηζκνχο (Κνκλελά, Γαθλψλα, Νενρψξη, ηαπξνρψξη, Γξπκηά, Παζραιηά). Σν
ζρνιείν είλαη εμαζέζην θαη αλ θαη ε γεληθή θαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ ραξαθηεξίδεηαη
ζρεηηθά θαιή, ππάξρεη αλάγθε γηα αξθεηέο βειηηψζεηο ηφζν ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν
(πληήξεζε γεπέδσλ Μπάζθεη-Βφιετ, φζν θαη ζην εζσηεξηθφ, φπνπ ην θπξηφηεξν
πξφβιεκα είλαη ε ζέξκαλζε, θαζψο ην ππάξρνλ ζχζηεκα ζέξκαλζεο είλαη παιαηάο
ηερλνινγίαο θαη ππνιεηηνπξγεί. ηελ Σ.Κ Χξαίνπ ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 3 Γεκνηηθά
ζρνιεία, έλα ηεηξαζέζην ζην Χξαίν, θαη 2 δηζέζηα ζηνλ Κχθλν θαη ζην Ρεχκα, κε 38,
13 θαη 14 καζεηέο αληίζηνηρα. Ζ θαηάζηαζε ησλ θηηξίσλ ζηα δπν ηειεπηαία είλαη θαιή
θαη νη αίζνπζεο επαξθείο, θαζψο εμππεξεηνχλ κηθξφ αξηζκφ παηδηψλ, ζε αληίζεζε κε
ην θηίξην ηνπ Γεκνηηθνχ ηνπ Χξαίνπ, ην νπνίν δελ βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη
ρξεηάδνληαη αξθεηέο παξεκβάζεηο. Σα θπξηφηεξν πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα
παξαπάλσ ζρνιεία είλαη ην πξφβιεκα ηεο αλεπαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο, κε
ζπλεπαθφινπζν λα δεκηνπξγνχληαη πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα, ηφζν ζε ζέκαηα
ζπληήξεζεο ησλ θηηξίσλ, φζν θαη ζε ιεηηνπξγηθά, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε
ρξεκαηνδφηεζε δελ επαξθεί γηα λα θαιπθζνχλ αθφκε θαη πάγηα έμνδα (πρ
ινγαξηαζκνί). ηελ Γ.Κ. Κνηχιεο ζηεγάδνληαη 3 Γεκνηηθά, έλα εμαζέζην κε 80
καζεηέο ζηελ Πάρλε, πνπ είλαη θαη ν κεγαιχηεξνο ζε πιεζπζκφ ηεο Γ.Κ. θαη 2
ηεηξαζέζηα ζε Γεκάξην θαη Κνηχιε κε 46 θαη 32 καζεηέο αληίζηνηρα. Ζ θαηάζηαζε
ησλ θηηξίσλ ραξαθηεξίδεηαη κέηξηα, εηδηθά ζηα Γεκνηηθά Πάρλεο θαη Γεκαξίνπ θαη
απαηηνχληαη θπξίσο έξγα ζπληήξεζεο θαη βειηηψζεσλ, (ζχζηεκα Θέξκαλζεο, βαθή
ηνπ θηηξίνπ, βειηίσζε ηεο εμσηεξηθήο φςεο), ελψ θαη εδψ αλαθέξζεθε ην πξφβιεκα
ηεο ππνρξεκαηνδφηεζεο.

-

Γπκλάζηα: ηελ Τπνπεξηνρή Α ιεηηνπξγεί κφλν έλα Γπκλάζην ζηελ Γ.Δ.
ηαπξνχπνιεο, κε 53 καζεηέο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηνπο νηθηζκνχο
Καξπφθπηνπ, Γαθλψλα, Κνκλελψλ, Α & Κ Ησληθψλ, Νενρσξίνπ, ηαπξνρσξίνπ θαη
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Παζραιηάο. Σν ζρνιείν, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο πεξηνρήο εμππεξεηεί θαη καζεηέο
απφ ηνπο νηθηζκνχο Κερξφθακπν θαη Λεθάλε Καβάιαο, θαζψο ε πξφζβαζε ζην
Γπκλάζην ηαπξνχπνιεο είλαη επθνιφηεξε θαη ε απφζηαζε είλαη κηθξφηεξε. Θα
πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην Γπκλάζην ζπζηεγάδεηαη κε ην Λχθεην ηαπξνχπνιεο.
Αίηεκα ησλ Γηεπζπληψλ ηφζν Γπκλαζίνπ, φζν θαη ηνπ Λπθείνπ είλαη λα γίλνπλ έξγα
ζπληήξεζεο θπξίσο ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ (π.ρ. λα ηνπνζεηεζνχλ θηγθιηδψκαηα θαη
παγθάθηα ζην πξναχιην), θαζψο επίζεο θαη έξγα ζπληήξεζεο ή αληηθαηάζηαζεο ησλ
ζπζηεκάησλ χδξεπζεο-απνρέηεπζεο (απμεκέλε πγξαζία ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ,
δηαξξνή απφ ζσιελψζεηο θ.α.).
-

ηα ππφινηπν ηεο Τπνπεξηνρήο Α πνπ ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο,
δειαδή ζηε Γ.Κ. Κνηχιεο θαη Σ.Κ. Χξαίνπ δελ ππάξρεη Γπκλάζην, αιιά νη νηθηζκνί
εμππεξεηνχληαη απφ γεηηνληθά ζρνιεία, ηα νπνία εληάζζνληαη ζηελ Τπνπεξηνρή Β.
πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ησλ νηθηζκψλ Κνηχιεο, Πάρλεο θαη Γεκαξίνπ θνηηνχλ ζην
Γπκλάζην Γιαχθεο, ελψ νη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Χξαίν, ην Ρεχκα θαη ηνλ
Κχθλν θνηηνχλ ζην Γπκλάζην κίλζεο.

-

Λχθεηα: ην ζχλνιν ηεο Τπνπεξηνρήο Α ιεηηνπξγεί κφλν έλα Λχθεην ζηε
ηαπξνχπνιε κε 29 καζεηέο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηνπο νηθηζκνχο πνπ
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζην Γπκλάζην ηαπξνχπνιεο. Καη ην Λχθεην ηεο
ηαπξνχπνιεο εμππεξεηεί καζεηέο απφ ηελ Λεθάλε θαη ηνλ Κερξφθακπν ηεο Π.Δ.
Καβάιαο. Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην Λχθεην είλαη θπξίσο ην πξφβιεκα ηεο
ζπζηέγαζεο κε ην Γπκλάζην, θαζψο θαη ηα πξναλαθεξφκελα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο
θαη ζπληήξεζεο ηνπ θηηξίνπ. ζνλ αθνξά ηε ινηπή Τπνπεξηνρή Α, ην ζχλνιν ησλ
νηθηζκψλ εμππεξεηνχληαη απφ ηα 2 Λχθεηα (Γεληθφ / Δληαίν θαη ΔΠΑ.Λ.) πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζηελ Γιαχθε, ηα νπνία είλαη θαη ηα κνλαδηθά πνπ ππάξρνπλ ζην ζχλνιν
ηνπ Γήκνπ Μχθεο. Χο εθ ηνχηνπ ππάξρεη αλεπάξθεηα ησλ αηζνπζψλ ζε ζρέζε κε ηνλ
αξηζκφ ησλ καζεηψλ θαη νη Γηεπζχλζεηο ησλ ζρνιείσλ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ
δηάθνξα πξνβιήκαηα ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο θ.α., ηα νπνία αλαθέξνληαη
αλαιπηηθφηεξα ζε επφκελν θεθάιαην θαηά ηελ παξνπζίαζε ηεο Τπνπεξηνρήο Β, ζηελ
νπνία εληάζζνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία.

Δπηπξφζζεηα, ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο εθπαίδεπζεο εθηφο απφ ηελ αλάγθε γηα βειηίσζε
ησλ ππνδνκψλ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα χπαξμεο κνλνζέζησλ θαη
δηζέζησλ ζρνιείσλ.
Παξάιιεια, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ, ζηε βάζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ
πξνηχπνπ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο νη δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο δηα βίνπ
κάζεζεο κπνξνχλ λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζε αληαγσληζηηθνχο ηνκείο φπσο είλαη νη
βηνθαιιηέξγεηεο, ε ζπκβνιαηαθή γεσξγία, ν ηνπξηζκφο, νη ππεξεζίεο εζηίαζεο, θιπ. Θα
πξέπεη επίζεο, κέζσ ζρεηηθψλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, λα δνζεί έκθαζε ζηελ
βειηίσζε ηεο θαηάξηηζεο επαγγεικαηηψλ φπσο είλαη νη πινηφκνη αιιά θαη ζηελ θαηάξηηζε
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ησλ γπλαηθψλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ζπλεηαηξηζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ, πνπ ζα
ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο πεξηνρήο θαη ζηε δεκηνπξγία
λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο.
Τποπεπιοσή Β
Αλαθνξηθά κε ην ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο Β πνπ ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο,
φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο Παηδείαο, ιεηηνπξγνχλ νη εμήο ζρνιηθέο κνλάδεο:
-

Νεπηαγσγεία: ηελ Τπνπεξηνρή Β πνπ ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο
ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 15 Νεπηαγσγεία. Απφ απηά ηα 6 είλαη δηζέζηα θαη βξίζθνληαη
ζηνπο νηθηζκνχο Κεληαχξνπ (1ν & 2ν Νεπηαγσγείν),Γιαχθεο, Μχθεο, κίλζεο,
Άικαηνο θαη εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο 37, 42, 40, 39, 22 θαη 3 λεπίσλ αληίζηνηρα. Με
εμαίξεζε

ηα

Νεπηαγσγεία

κίλζεο

θαη

Άικαηνο,

ηα

ππφινηπα

απφ

ηα

πξναλαθεξφκελα Νεπηαγσγεία αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο αλεπάξθεηαο ησλ
αηζνπζψλ, θαζψο θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ κεγάιν αξηζκφ παηδηψλ, ελψ
παξάιιεια ηα θηίξηα ρξεηάδνληαη ζεκαληηθέο επεκβάζεηο θαη βειηηψζεηο, ηφζν κε έξγα
ππνδνκήο, φζν θαη κε έξγα ζπληήξεζεο (ειεθηξνινγηθέο-πδξαπιηθέο-κεραλνινγηθέο
εγθαηαζηάζεηο (Θέξκαλζε), δηακφξθσζε ή επέθηαζε πξναχιησλ ρψξσλ, βειηίσζε
ρψξσλ πγηεηλήο θ.α.). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ 2νπ Νεπηαγσγείνπ
Κεληαχξνπ, ηνπ νπνίνπ ηα ηκήκαηα ζηεγάδνληαη ζε 2 δηαθνξεηηθά θηίξηα, έλα εθ ησλ
νπνίσλ είλαη ιπφκελν θαη ιεηηνπξγεί ζε ζπλζήθεο άθξσο αθαηάιιειεο γηα ηε ζηέγαζε
λεπίσλ. ια ηα ππφινηπα Νεπηαγσγεία είλαη κνλνζέζηα θαη βξίζθνληαη ζηνπο
νηθηζκνχο Μάληαηλαο, Γνξγφλαο, Πξνζήιηνπ, Α. Κίξξαο, Δρίλνπ, Μειηβνίσλ, αηξψλ,
Σεκέλνπο θαη Α. Θεξκψλ θαη θνηηνχλ 8, 11, 4, 3, 12, 5, 4, 9 θαη 7 λήπηα αληίζηνηρα. Ζ
θαηάζηαζε ησλ θηηξίσλ είλαη ζρεηηθά θαιή θαη ην πξφβιεκα πνπ εληνπίδεηαη είλαη
θπξίσο κε ηε ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ πνιιά απφ ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ θεληξηθή
ζέξκαλζε αιιά κνλάδεο θιηκαηηζκνχ. Δδψ ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα εκθαλίδεηαη
ζην Νεπηαγσγείν Δρίλνπ, θαζψο ην θηίξην ζηεγάδεηαη ζε εκηππφγεην ρψξν θαη είλαη
επηηαθηηθή

ε

αλάγθε

κεηαζηέγαζεο

ηνπ

θηηξίνπ

ζε

έλα

ρψξν

θαηάιιεια

δηακνξθσκέλν γηα λήπηα.
-

Γεκνηηθά ρνιεία: ην ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο Β πνπ εληάζζεηαη δηνηθεηηθά ζηελ
Π.Δ. Ξάλζεο ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 22 δεκνηηθά ζρνιεία ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο
1012 καζεηψλ, πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο 26 ζπλνιηθά νηθηζκψλ, φπσο θαίλεηαη
θαη απφ ηνλ ζρεηηθφ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο. Σα πεξηζζφηεξα ζρνιεία είλαη
δηζέζηα. Ζ κε χπαξμε εμαηαμίσλ ζρνιείσλ (παξά κφλν ζε Κέληαπξν, Μχθε, Δρίλν θαη
Γιαχθε) δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ θαη θαηά
ζπλέπεηα πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ παξερφκελεο γλψζεο.
Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ θηηξίσλ, ηα πεξηζζφηεξα βξίζθνληαη ζε ζρεηηθά
θαιή θαηάζηαζε θαη ππάξρεη αλάγθε γηα θάπνηεο βειηηψζεηο κε έξγα ζπληήξεζεο, είηε
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ειεθηξνινγηθνχ, είηε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, είηε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ,
είηε αθφκα θαη ησλ ππνδνκψλ δηθηχσζεο. πσο θαη ζηελ Τπνπεξηνρή Α, έηζη θαη εδψ
πξνθχπηεη ην πξφβιεκα ηεο αλεπαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο, κε απνηέιεζκα ηα
ζρνιεία λα κελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ επαξθψο ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ ηνπο (πρ
αλαιψζηκα πιηθά, ινγαξηαζκνί ΓΔΚΟ θ.α.). Δπηπιένλ, πξνθχπηεη αλάγθε γηα
επέθηαζε ησλ ππαξρφλησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. ην δεκνηηθφ ζρνιείν ηνπ
Δρίλνπ, ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ πξφζζεηνπ
θηηξίνπ, θαζψο ην ζρνιείν θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ καζεηψλ θαη
αληηκεησπίδεη πξφβιεκα αλεπάξθεηαο ρψξσλ.
-

Γπκλάζηα: ην ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο Β πνπ εληάζζεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Π.Δ.
Ξάλζεο ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 4 Γπκλάζηα κε έδξα ζηνπο κεγαιχηεξνπο πιεζπζκηαθά
νηθηζκνχο, θαη εμππεξεηνχλ καζεηέο απφ νηθηζκνχο πνπ βξίζθνληαη ζηα πεξίρσξά
ηνπο. πγθεθξηκέλα, ιεηηνπξγνχλ Γπκλάζηα ζηε Γιαχθε, ζηελ κίλζε, ζηνλ Δρίλν θαη
ζηηο Θέξκεο δπλακηθφηεηαο 145, 167, 38 θαη 8 καζεηψλ αληίζηνηρα. Σα Γπκλάζηα ηεο
Γιαχθεο θαη ηεο κίλζεο πνπ εμππεξεηνχλ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ καζεηψλ
αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα αλεπάξθεηαο αηζνπζψλ, θαζψο θαη έιιεηςε αηζνπζψλ (πρ
ζηε Γιαχθε δελ ππάξρεη αίζνπζα Γπκλαζηεξίνπ). Δπίζεο πξνθχπηεη ε αλάγθε κε
παξεκβάζεηο βειηηψζεσλ ή θαη θαηαζθεπψλ ζηνπ εμσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ θηηξίσλ,
θαζψο θαη ζπληεξήζεσλ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (πρ ζπζηήκαηα
ζέξκαλζεο) θαη ησλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη
ην Γπκλάζην ησλ Θεξκψλ ζηεγάδεηαη ζε Πξνθαηαζθεπαζκέλν θηίξην, ην νπνίν έρεη
παξαρσξεζεί απφ ην Γαζαξρείν θαη ελδερνκέλσο εάλ δελ γίλεη ζπγρψλεπζε ηνπ
ζρνιείνπ κε θάπνην άιιν θαη άξα κεηαθνξά ηνπ (φπσο ππάξρεη ελδερφκελν κεηά ηηο
αιιαγέο πνπ αλακέλνληαη ζηνλ Σνκέα ηεο Παηδείαο) λα πξνθχςεη ε αλάγθε γηα ηελ
θαηαζθεπή ελφο θηηξίνπ πνπ ζα ζηεγάζεη ην ζρνιείν.

-

Λχθεηα: Σα Λχθεηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο Β πνπ ππάγεηαη
δηνηθεηηθά ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο είλαη δπν, έλα Γεληθφ/ Δληαίν Λχθεην θαη έλα ΔΠΑ.Λ. θαη
βξίζθνληαη ακθφηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Γιαχθεο. Χο ηα κνλαδηθά Λχθεηα ζην Γήκν
Μχθεο εμππεξεηνχλ ηεο αλάγθεο γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ, θαζψο θνηηνχλ καζεηέο
απφ 30 δηαθνξεηηθνχο νηθηζκνχο. πλνιηθά θνηηνχλ 165 καζεηέο ζην Γεληθφ / Δληαίν
Λχθεην θαη 80 ζην ΔΠΑ.Λ. Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιεία δελ δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ηα ππφινηπα ζρνιεία ηνπ
Γήκνπ Μχθεο. πγθεθξηκέλα, ζην ΓΔΛ Γιαχθεο πξνθχπηεη αλάγθε γηα έξγα
βειηηψζεσλ, ζπληεξήζεσλ θπξίσο ησλ ζπζηεκάησλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη ηνπ
ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, αιιά θαη έξγα γηα ηελ επέθηαζε ηνπ θηηξίνπ (π.ρ.
θαηαζθεπή λέσλ αηζνπζψλ-Γπκλαζηεξίνπ), θαζψο κε ηε ζπγθεθξηκέλε ππνδνκή δελ
θαιχπηεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο αλάγθεο γηα ηφζν κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ.
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Αλαθνξηθά κε ην ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο πνπ ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Π.Δ. ΈβξνπΡνδφπεο, φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο Παηδείαο, ιεηηνπξγνχλ νη εμήο ζρνιηθέο κνλάδεο:
-

Νεπηαγσγεία: ην ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο Β πνπ εληάζζεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Π.Δ.
Έβξνπ-Ρνδφπεο ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 8 Νεπηαγσγεία. Απφ Απηά ηα ηέζζεξα είλαη
ηνπνζεηεκέλα γεσγξαθηθά ζηελ Π.Δ. Ρνδφπεο, ζηνπο νηθηζκνχο Κάιρα, Κχκεο,
Γξαηηλήο θαη Άλσ Βχξζηλεο. Σα ππφινηπα ηέζζεξα βξίζθνληαη ζηε Π.Δ. Έβξνπ ζηνπο
νηθηζκνχο Ρνχζζαο, Γνληθνχ, ηδήξσο θαη Μ. Γεξείνπ. ια είλαη κνλνζέζηα, ελψ ζε
αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο βξίζθεηαη ην λεπηαγσγείν Οξγάλεο. Σα λήπηα πνπ κπνξεί λα
εμππεξεηήζεη ε θάζε κνλάδα αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα δέθα. Ζ θαηάζηαζε ησλ θηηξίσλ
είλαη ζρεηηθά θαιή κε ην πξφβιεκα ηεο ζέξκαλζεο λα είλαη ππαξθηφ θαηά ηνπο
ρεηκεξηλνχο κήλεο (Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ρνδφπεο, 2011).

-

Γεκνηηθά ρνιεία: ην ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο Β πνπ εληάζζεηαη δηνηθεηηθά ζηελ
Π.Δ. Έβξνπ-Ρνδφπεο ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 35 δεκνηηθά ζρνιεία πνπ εμππεξεηνχλ
ηηο αλάγθεο 43 ζπλνιηθά νηθηζκψλ. Απφ απηά ηα 34 είλαη κεηνλνηηθά (βι. Πίλαθα 4.5-1)
θαη ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζην πληνληζηηθφ Γξαθείν Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ θαη έλα
αλήθεη ζην γεληθφ πιεζπζκφ ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζηνλ νηθηζκφ ηεο Γξαηηλήο ηεο
Π.Δ. Ρνδφπεο. Σα πεξηζζφηεξα ζρνιεία είλαη δηζέζηα ελψ γηα ηε δπλακηθφηεηα ζε
καζεηέο ηα ζηνηρεηά απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ είλαη ζπγθερπκέλα θαη δε δίλνπλ
μεθάζαξε εηθφλα γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο. Δπίζεο Καηά ην
επφκελν ζρνιηθφ έηνο ν ζρεδηαζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ πεξηιακβάλεη ηε ζπγρψλεπζε αξθεηψλ απφ ηα παξαπάλσ ζρνιεία
(ρσξίο λα έρεη νξηζηηθνπνηεζεί ν θαηάινγνο ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπγρσλεχνληαη), κε
απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ ζρνιεία πεξηζζφηεξσλ ζέζεσλ ελψ νη απνζηάζεηο
πνπ πξέπεη λα δηαλχνπλ νη καζεηέο γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε ζα
απμεζεί. Σν παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαθή θαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηπνχ
ηεο πεξηνρήο αλακέλεηαη λα δπζρεξαίλεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία εηδηθά θαηά ηνπο
ρεηκεξηλνχο κήλεο φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζην ζρνιείν, ελψ ζα ππάξμεη βειηίσζε
απηήο φζνλ αθνξά ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή(αίζνπζεο, ζέξκαλζε θιπ), αιιά θαη ηε
δεκηνπξγία εμαηαμίσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.

Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ πνπ ζα παξακείλνπλ αλνηρηά θαηά πάζα
πηζαλφηεηα, ιφγσ ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζα βειηησζνχλ θαη νη ππνδνκέο, αθνχ
πξψηα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ νη αλάγθεο ηηο πεξηνρήο.
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Πίλαθαο 4.5-1:

Μεηνλνηηθά Γεκνηηθά ρνιεία Τπνπεξηνρήο Β (Π.Δ. ΈβξνπΡνδφπεο)
Π.Δ. Ρνδφπεο

Γ.. Κάιρα

Γ.. Σπρεξνχ

Γ.. Παηέξκσλ

Γ.. αξαθελήο

Γ.. Άλσ Γξνζίλεο

Γ.. Κάησ Γξνζίλεο

Γ.. Γξαληάο

Γ.. Κάησ Καξδάκνπ

Γ.. Κχκεο

Γ.. θηάδαο

Γ.. Γξνζηάο

Γ.. Γαξκέλεο

Γ.. Πιαγηάο

Γ.. Δζνρήο

Γ.. Κάησ Βχξζηλεο

Γ.. Οξγάλεο

Γ.. κηγάδαο

Γ.. Μπξηίζθεο

Γ.. Άλσ Βπξζίλεο

Γ.. Υιφεο

Γ.. Σζνχθθαο

Γ.. Μνλαζηεξίνπ

Γ.. Υακεινχ

Γ.. Κέρξνπ

Γ.. Μηθξνχ Κέρξνπ

Γ.. Κεξαζηάο (Κέρξνπ)

Γ.. Υαξάδξαο
Π.Δ. Έβξνπ
Γ.. Μηθξνχ Γεξείνπ

Γ.. Γέξηθνπ

Γ.. Ρνχζζαο

Γ.. Γνληθνχ

Γ.. Μπξαθίνπ

Γ.. ηδεξνρσξίνπ

Γ.. Πεηξφινθνπ

-

Γπκλάζηα: ην ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο Β πνπ εληάζζεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Π.Δ.
Έβξνπ-Ρνδφπεο ιεηηνπξγεί έλα Γπκλάζην κε έδξα ηελ Οξγάλε δπλακηθφηεηαο 68
καζεηψλ θαη εμππεξεηεί καζεηέο απφ νηθηζκνχο πνπ βξίζθνληαη ζηε πξψελ
δηνηθεηηθή ελφηεηα Κνηλφηεηαο Οξγάλεο. Οη θηηξηαθέο ππνδνκέο ηνπ Γπκλαζίνπ
ραξαθηεξίδνληαη επαξθείο, θαζψο ην θηήξην αλεγέξζεθε ζρεηηθά πξφζθαηα.
Υξεηάδνληαη θάπνηεο παξεκβάζεηο ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη
αλαβάζκηζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Σέινο ζα πξέπεη λα
ζεκεησζεί φηη ζηελ πεξηνρή εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα αζθείηαη θαη κέζα απφ ην
πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε Μνπζνπικαλνπαίδσλ» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα βίνπ
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ κε επηζηεκνληθή ππεχζπλε ηελ θα Άλλα Φξαγθνπδάθε
πνπ εθπνλείηαη απφ ην 1997 ζηελ πεξηνρή. Σν Πξφγξακκα νξγαλψλεη ζπζηεκαηηθή
θαη πνιπεπίπεδε παξέκβαζε κε ζηφρν ηε ζηήξημε απηψλ ησλ καζεηψλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ ηάζεσλ ειιηπνχο θνίηεζεο θαη πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ.
Ζ παξέκβαζε πινπνηείηαη ηφζν εληφο ζρνιείνπ κε εληζρπηηθέο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο
φζν θαη ζην επίπεδν ηεο θνηλφηεηαο κε ζηφρν ηε ζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ θαη ηελ
ελίζρπζε ηεο ζχλδεζεο κε ην ζρνιείν. Τπάξρνπλ 2 πεξηθεξεηαθνί ρψξνη γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο νηθηζκνχο Οξγάλεο θαη Κέρξνπ, ελψ ζα
ππάξμνπλ θαη ηέζζεξηο θηλεηέο κνλάδεο πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ ηνπο ππφινηπνπο
νηθηζκνχο. Σέινο ζηνλ Οηθηζκφ ηεο Οξγάλεο ππάξρεη Σκήκα ηνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο
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Δπθαηξίαο Κνκνηελήο, απφ ην 2004 κε ζηφρν ηελ «πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη
ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο λέσλ αλζξψπσλ, αλεηδίθεπησλ, πνπ δελ έρνπλ
νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη δελ έρνπλ ηα απαηηνχκελα απφ ηελ
αγνξά εξγαζίαο πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο». Οη καζεηέο ηνπ αλψηεξνπ ρνιείνπ είλαη
ελήιηθεο θαη ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ απνθηνχλ κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπο είλαη
ηζνδχλακα κε απηά ηνπ απνιπηεξίνπ απφ ην δεκφζην ηξηηάμην Γπκλάζην (Η.Γ.Δ.Κ.Δ.,
2011).

4.5.2

Τγεία

Τποπεπιοσή Α
Ζ ππνδνκή πγείαο απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπληζηψζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο
ησλ θαηνίθσλ κηαο πεξηνρήο αιιά θαη κηα απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ
ηξηηνγελνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο (βι. Τπνθεθάιαην 4.3) θαη εηδηθφηεξα γηα ηε ζηξνθή ηεο
πξνο

ηνλ

ηνπξηζκφ.

εκεηψλεηαη

φηη

νπνηαδήπνηε

πξνζπάζεηα

αλάπηπμεο

νηθνηνπξηζηηθψλ θαη άιισλ «ελαιιαθηηθψλ» δξάζεσλ ζηελ χπαηζξν (θεη εηδηθά ζηελ
πιένλ απνκαθξπζκέλε χπαηζξν ηεο Π.Δ. Γξάκαο) ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ έλα
ζχζηεκα έγθαηξεο εηδνπνίεζεο, δηαθνκηδήο θαη παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ. Έλα ηέηνην
ζχζηεκα δελ ππάξρεη απηήλ ηε ζηηγκή ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο.
Αλαθνξηθά κε ηελ εηδηθφηεξε θαηάζηαζε ηεο ππνδνκήο πγείαο ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ
Γξάκαο, απηή κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο γεληθά ηθαλνπνηεηηθή θαη επαξθήο, θαηά
δήισζε ησλ ζηειερψλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζία ηνπ νηθείνπ Γήκνπ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην
ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην. Φπζηθά, ζα πξέπεη λα θξηζεί σο ηθαλνπνηεηηθή γηα ην επίπεδν
γηα ην νπνίν ζρεδηάζηεθε, δειαδή απηφ ηεο αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ, ηεο
ζπληαγνγξάθεζεο θαη ηεο ηαθηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο πγείαο ησλ ειηθησκέλσλ
θαηνίθσλ ησλ νξεηλψλ νηθηζκψλ.
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ έξεπλα κε ην ζρεηηθφ
εξσηεκαηνιφγην, ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο, 9 απφ ηνπο 10 νηθηζκνχο δηαζέηνπλ
αγξνηηθφ ηαηξείν (ζπγθεθξηκέλα δελ δηαζέηεη ηαηξείν ν νηθηζκφο ηνπ Πνιχθαξπνπ). Σα
ηαηξεία απηά επηζθέπηεηαη θάπνηνο ηαηξφο κία κε δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα. Σν ζχζηεκα
ησλ αγξνηηθψλ ηαηξείσλ ππάγεηαη ζην Κέληξν Τγείαο ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ, κέξνο ηεο
δνκήο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Γξάκαο. Πξνβιήκαηα, φπσο πξναλαθέξακε,
δεκηνπξγνχληαη κφλν ιφγσ ηεο απνκφλσζεο θαη ησλ θαθψλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ηεο
πεξηνρήο ζε πεξηπηψζεηο πεξηζηαηηθψλ πνπ ρξήδνπλ άκεζεο κεηαθνκηδήο είηε πξνο ην
Κέληξν Τγείαο Κάησ Νεπξνθνπίνπ, είηε πξνο ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Γξάκαο.
ην Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ, ιφγσ ηεο ζρεηηθά απνκαθξπζκέλεο ζέζεο ηνπ αιιά θαη
ιφγσ ηεο ηεξαξρίαο ηνπ θέληξνπ ηνπ πνπ ηνπ ππαγνξεχεη ην ξφιν ηνπ πάξνρνπ ηέηνηνπ
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είδνπο ππεξεζηψλ, έρεη αλαπηπρζεί έλα ηνπηθφ ζχζηεκα πγείαο θαη πεξίζαιςεο, πνπ αλ
θαη δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ (ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο
έξεπλάο καο) πξνζθέξεη ζεκαληηθή ππεξεζία ηφζν ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ φζν θαη
ζε απηνχο ηνπ νξεηλνχ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ Γξάκαο κε ην δίθηπν ησλ αγξνηηθψλ ηνπ
ηαηξείσλ (βι. παξαπάλσ).
Δηδηθφηεξα, θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο, ζην Κάησ Νεπξνθφπη εδξεχεη
θέληξν πγείαο, ην νπνίν αμηνινγήζεθε σο αλεπαξθέο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ
αλζξψπσλ πνπ εμππεξεηεί θαη ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. Δηδηθφηεξα ην
θέληξν πγείαο απαζρνιεί ην παξφλ ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ: 1
Παηδίαηξν, 1 Παζνιφγν, 2 Ηαηξνχο γελ. Ηαηξηθήο, 1 Οδνληίαηξν, 1 Μηθξνβηνιφγν, 1 βνεζφ
Αθηηλνιφγνπ, 1 παξαζθεπάζηξηα, 2 Μαίεο, 3 λνζειεχηξηεο ΣΔ, 1 λνζειεχηξηα ΓΔ, 3
νδεγνχο, 1 ηερληθφ θαη 1 θαζαξίζηξηα. Απφ ηελ απιή απηή παξάζεζε ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ
πξνζσπηθνχ πξνθχπηεη πσο κφλν γηα ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Κάησ
Νεπξνθνπίνπ (8.026 θάηνηθνη) ππάξρνπλ 6 δηαζέζηκνη ηαηξνί, δειαδή έλα ηαηξφο γηα θάζε
1.300 θαηνίθνπο πεξίπνπ. Αλ θαη ε απιή απηή παξάζεζε ηεο αλαινγίαο ηαηξψλ /
θαηνίθσλ δελ ζηνρεχεη πξνο ηελ εμαγσγή θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπκπεξάζκαηνο,
εληνχηνηο απνηππψλεη κηα εηθφλα ππνζηειέρσζεο ηνπ θέληξνπ. Σν θέληξν πγείαο δηαζέηεη
επίζεο 2 αζζελνθφξα νρήκαηα
πσο θαη ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο, έηζη θαη ζην Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ
ππάξρνπλ αγξνηηθά ηαηξεία ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο. Με εμαίξεζε απηά ηεο
Μηθξνθιεηζνχξαο θαη ηνπ Ορπξνχ, ηα νπνία ραξαθηεξίζηεθαλ σο «αλεπαξθή» ηα ινηπά
αγξνηηθά ηαηξεία θαίλεηαη λα εμππεξεηνχλ ηνπο θαηνίθνπο ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ γηα
ηνπο νπνίνπο ηδξχζεθαλ.
Σέινο, ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ ιεηηνπξγεί έλα Κέληξν Τγείαο, ην νπνίν
ζεσξείηαη επαξθέο απφ πιηθνηερληθή άπνςε θαη ην νπνίν εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ
θαηνίθσλ ηφζν ηεο Γ.Δ. Παξαλεζηίνπ φζν θαη απηψλ ηεο Γ.Δ. Νηθεθφξνπ (εθηφο πεξηνρήο
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.) αθνχ ζε απηφ ππάγνληαη ηα αγξνηηθά ηαηξεία ηεο ηειεπηαίαο. Σν θέληξν
απαζρνιεί 21 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 6 είλαη ηαηξνί (ε αλαινγία ηαηξψλ / πιεζπζκνχ
είλαη ζαθψο επλντθφηεξε ζε ζρέζε κε απηήλ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Κάησ Νεπξνθνπίνπ).
Τπάξρεη επίζεο θαη αζζελνθφξν γηα ηελ έθηαθηε κεηαθνξά αζζελψλ. χκθσλα κε ηα
ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλά καο-θαη θαηά δήισζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε
ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ-άκεζε είλαη ε αλάγθε ζπληήξεζεο ηνπ θηηξίνπ ηνπ
θέληξνπ (ην νπνίν ζεκεησηένλ ρηίζηεθε ην 1986), ε πξνκήζεηα ηνπιάρηζηνλ δπν
αζζελνθφξσλ θαη ε πξφζιεςε νδεγψλ γηα απηά.
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πκπεξαζκαηηθά -θαη ζε επίπεδν ηκήκαηνο Π.Δ. Γξάκαο- θξίλνληαη ζθφπηκα ηα
παξαθάησ:
-

Θα πξέπεη λα ππάξμεη κηα πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο ππνδνκήο πγείαο κε ηε βειηίσζε
θαη‟ αξρήλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θέληξσλ πγείαο ηεο πεξηνρήο θαη ησλ
δνξπθνξηθψλ αγξνηηθψλ ηαηξεηψλ.

-

Αλ θαη ε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε δελ είλαη επλντθή, ζα πξέπεη λα κειεηεζεί επίζεο
θαη ε δπλαηφηεηα ελίζρπζεο κε πξνζσπηθφ, εηδηθά ζην Κέληξν Τγείαο Κάησ
Νεπξνθνπίνπ, ηνπ νπνίνπ πιένλ ν ξφινο είλαη αλαβαζκηζκέλνο ιφγσ ηνπ ζπλνξηαθνχ
ηνπ ραξαθηήξα.

-

Μηα πεξηζζφηεξν θαηλνηφκα πξφηαζε, ε νπνία ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζε βάζνο, είλαη
θαη ε πξνζπάζεηα ίδξπζεο κηαο εμεηδηθεπκέλεο θηλεηήο κνλάδαο παξνρήο βνεζεηψλ
ζηελ νξεηλή χπαηζξν, εηδηθά ζε πεξηνρέο φπνπ ην νδηθφ δίθηπν δελ επηηξέπεη ηελ
εχθνιε πξφζβαζε ζε απηέο. Ζ θηλεηή απηή κνλάδα ζα κπνξνχζε λα εμππεξεηήζεη
εμαηξεηηθά θαη ην πιήζνο ησλ δαζεξγαηψλ πνπ θηλνχληαη ζηα πινηφκηα ηνπ νξεηλνχ
ρψξνπ.

Δμεηάδνληαο ηηο ππνδνκέο πγείαο ζην ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο Α, φπσο θαη ζην ηκήκα ηεο
πεξηνρήο Β πνπ ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο, παξαηεξείηαη φηη ην φιν δνκεκέλν
ζχζηεκα γχξσ απφ ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο είλαη έλαο πεξίπινθνο κεραληζκφο. Απφ ηε κηα
ιεηηνπξγνχλ Κέληξα Τγείαο (Κ.Τ.), ηα νπνία ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν,
ελψ απφ ηελ άιιε ζε θαηά ηφπνπο νηθηζκνχο ιεηηνπξγνχλ Αγξνηηθά Ηαηξεία (Α.Η.), ηα
νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο ππάγνληαη ζηα Κ.Τ. ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπο. Σα Κ.Τ.
πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο (φπσο πρ αληηκεηψπηζε
έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ, βξαρεία λνζειεία ), έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηνχλ
εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, θαζψο θαη κηθξνεπεκβάζεηο. Δλψ, ηα Α.Η. πξνζθέξνπλ
παξαθνινχζεζε ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
πξαγκαηνπνηνχλ ζπληαγνγξαθήζεηο γηα λα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ησλ
νηθηζκψλ, ψζηε λα ιχλεηαη ην πξφβιεκα ηεο κεηαθίλεζεο ηνπο ζε κεγαιχηεξεο
πγεηνλνκηθέο κνλάδεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα Α.Η. έρνπλ δηαιείπνπζα ιεηηνπξγία,
θαζψο εμππεξεηνχληαη πεξηζηαζηαθά απφ γηαηξνχο, ζπλνδεπφκελνη απφ έλα λνζειεπηή,
νη νπνίνη κεηαθηλνχληαη απφ ην Κ.Η., ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ
ην Κ.Τ.
πγθεθξηκέλα ζην ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο Α πνπ αλαθέξεηαη ζην Γήκν Ξάλζεο, αιιά θαη
ζηηο Γ.Κ. θαη Σ.Κ. Κνηχιεο θαη Χξαίνπ ιεηηνπξγεί 1 Κέληξν Τγείαο (Κ.Τ.) ζηε
ηαπξνχπνιε θαη ζπλνιηθά 3 Αγξνηηθά Ηαηξεία (Α.Η.) ζε Νενρψξη, Κνηχιε θαη Χξαίν, απφ
ηα νπνία κφλν ην πξψην ππάγεηαη ζην Κ.Τ. ηαπξνχπνιεο, ελψ ηα 2 ηειεπηαία ππάγνληαη
ζην Κ.Τ. Δρίλνπ. Σν Κ.Τ. ηαπξνχπνιεο είλαη ζηειερσκέλν κε 22 άηνκα πξνζσπηθφ, 5 εθ
ησλ νπνίσλ είλαη γηαηξνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, ελψ 12 άηνκα είλαη λνζειεπηηθφ
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πξνζσπηθφ, 1 άηνκν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, 1 νδεγφο θαη 1 θαζαξηζηήο. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη ζην Κ.Τ. ηαπξνχπνιεο, εθηφο απφ ην Α.Η. Νενρσξίνπ ππάγνληαη θαη ηα Α.Η.
Σνμσηψλ θαη Κερξφθακπνπ, ηα νπνία βέβαηα δελ αλήθνπλ ζηελ εμεηαδφκελε πεξηνρή ηεο
νξνζεηξάο ηεο Ρνδφπεο. Σν Α.Η. Νενρσξίνπ, ην νπνίν, εμππεξεηείηαη απφ γηαηξνχο ηνπ
Κ.Τ. ηαπξνχπνιεο, νπζηαζηηθά θαιχπηεη ηηο αλάγθεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ησλ
Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Καξπφθπηνπ θαη Νενρσξίνπ.
Οη ειιείςεηο θαη νη αλάγθεο εληνπίδνληαη:
-

ζηε βειηίσζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ,

-

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, θαζψο θαη

-

ζηηο ζπρλέο απνζπάζεηο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ.

Τποπεπιοσή Β
Οη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππνδνκψλ πγείαο ζην ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο Β, ην νπνίν
ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο, είλαη παξφκνηεο κε απηέο ηνπ αληίζηνηρνπ
ηκήκαηνο πνπ ππάγεηαη ζηελ Τπνπεξηνρή Α. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγεί 1
Κέληξν Τγείαο ζηνλ Δρίλν ζην νπνίν ππάγνληαη 10 Α.Η., απφ ηα νπνία ηα 2 πνπ
βξίζθνληαη ζην Χξαίν θαη ζηελ Κνηχιε, φπσο πξναλαθέξζεθε, εληάζζνληαη ζηελ
Τπνπεξηνρή Α, ελψ άιια 2 είλαη εθηφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. ην Κ.Τ. Δρίλνπ
απαζρνινχληαη 34 ζπλνιηθά άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 13 είλαη γηαηξνί (Γεληθνί Ηαηξνί,
Παηδίαηξνο,

Οδνληίαηξνο),

ελψ

ηα

ππφινηπα

21

άηνκα

ινηπφ

πξνζσπηθφ

(λνζειεπηέο/ξηεο, δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο θιπ). Πεξηζηαζηαθά
ζην Κέληξν Τγείαο απαζρνινχληαη θαη εηδηθεπφκελνη Γεληθήο Ηαηξηθήο.
Σα Α.Η. ηεο εμεηαδφκελεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ρσξνηαμηθά ηνπνζεηνχληαη ζηνπο
παξαθάησ νηθηζκνχο: Κέληαπξνο, Γιαχθε, Μχθε, άηξεο, Μέδνπζα θαη Θέξκεο. Ζ
ιεηηνπξγία ηνπο είλαη δηαιείπνπζα θαη ζηειερψλνληαη απφ πξνζσπηθφ (Ηαηξνχο θαη
Ννζειεπηέο) ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Δρίλνπ. Δπίζεο θάπνηα απφ απηά ιεηηνπξγνχλ ζηα θαηά
ηφπνπο δεκνηηθά θαηαζηήκαηα, ελψ αθφκε θάπνηα άιια ζε ρψξνπο ηειείσο
αθαηάιιεινπο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, έζησ θαη ζε πξσηνβάζκην επίπεδν
θξνληίδαο (πρ Καθελεία). Σα πξνβιήκαηα, ηφζν ιεηηνπξγηθά, φζν θαη ζε επίπεδν
ππνδνκήο (πρ έιιεηςε θαηάιιεισλ ρψξσλ) εληνπίδνληαη θπξίσο ζηα αγξνηηθά ηαηξεία,
θαζψο ην Κ.Τ. ηνπ Δρίλνπ έρεη αλαθαηληζηεί θαη εθζπγρξνληζηεί πξφζθαηα κέζσ ηνπ
πξνγξάκκαηνο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο INTERREG III.
Οη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππνδνκψλ πγείαο ζην ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο Β, ην νπνίν
ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Π.Δ. Ρνδφπεο-Έβξνπ, είλαη παξφκνηεο κε απηέο ηνπ αληίζηνηρνπ
ηκήκαηνο ηεο Π.Δ. Ξάλζεο. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξηνρή δε ιεηηνπξγεί θαλέλα Κέληξν
Τγείαο, αιιά πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηνπο θχξηνπο νηθηζκνχο ηεο
πεξηνρήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ππάξρνπλ ηα παξαθάησ πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία:
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-

Π.Η. Γξαηηλήο (Κ.Τ. απψλ)

-

Π.Η. Κέρξνπ (Κ.Τ. απψλ)

-

Π.Η. Οξγάλεο (Κ.Τ. απψλ)

-

Π.Η. Μηθξνχ Γεξείνπ (Κ.Τ. απψλ)

Απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ πξνέθπςε ε αλάγθε γηα βειηηψζεηο ζηνπο ρψξνπο πνπ
θηινμελνχληαη ηα Ηαηξεία ψζηε απηνί λα θαηαζηνχλ θαηάιιεινη γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξνληαη ζε απηνχο. Σν πξνζσπηθφ πνπ ηα ζηειερψλεη αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα
πξνζέγγηζεο ζην ρψξν εξγαζίαο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο.

4.5.3

Κνηλσληθή κέξηκλα

Τποπεπιοσή Α
Αλαθνξηθά κε ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξηνρή δελ ππάξρεη
θακία ππνδνκή θνηλσληθήο κέξηκλαο.
ε φηη αθνξά ηελ ππνδνκή θνηλσληθήο κέξηκλαο ζην Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ, κπνξνχκε
λα πνχκε πσο απηέο είλαη γεληθά ραξαθηεξίδνληαη επαξθείο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ
ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλά καο. Απηφ θπζηθά δελ ζεκαίλεη φηη
δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο, εηδηθά ζε φηη αθνξά ηελ θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ
κε δεδνκέλν φηη ε πεξηνρή πθίζηαηαη κηα δηαξθή γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο.
Αλαιπηηθά, ζην Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ θαηαγξάθεθαλ: έλαο (1) βξεθνλεπηαθφο
ζηαζκφο ζην Βψιαθα, δπν (2) παηδηθνί ζηαζκνί ζην Κάησ Νεπξνθφπη θαη ζην Πεξηζψξη,
έλα (1) Κέληξν Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (Κ.Α.Π.Ζ.) θαη έλα Κέληξν Φξνληίδαο
Οηθνγέλεηαο

(ΚΔ.Φ.Ο.)

ζην

Κάησ

Νεπξνθφπη.

πλνιηθά,

ζε

απηέο

ηηο

δνκέο

απαζρνινχληαη δεθαηέζζεξα (14) άηνκα δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ εθ ησλ νπνίσλ ηα πέληε
(5) είλαη λεπηαγσγνί-βξεθνλεπηνθφκνη. Γελ εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα ζε φηη αθνξά ηελ
θηηξηαθή ππνδνκή απηψλ ησλ θηηξίσλ.
Χο αληηθαηνπηξίδνλ ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη
ην δήηεκα ηεο ππνδνκήο θνηλσληθήο κέξηκλαο ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ, αθνχ
εθεί ιεηηνπξγεί κφλνο έλαο παηδηθφο ζηαζκφο πνπ εμππεξεηεί φινπο ηνπο νηθηζκνχο. Ο
λεφδκεηνο-θαηά ηα άιια-παηδηθφο ζηαζκφο απαζρνιεί 3 άηνκα θαη έρεη πξνβιήκαηα
ζηειέρσζεο αθνχ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ απαηηείηαη ε πξφζιεςε ηνπιάρηζηνλ
άιισλ δπν.
Δμεηάδνληαο ην ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο Α πνπ ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο,
πξνθχπηεη φηη νη Τπνδνκέο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο πζηεξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ.
πγθεθξηκέλα ζην ζχλνιν ηνπ Σ.Γ. ηαπξνχπνιεο ιεηηνπξγεί έλαο Παηδηθφο ηαζκφο πνπ
απαζρνιεί 5 άηνκα θαη ζηελ νπζία εμππεξεηεί ην ζχλνιν φισλ ησλ νηθηζκψλ πνπ
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ππάγνληαη ζε απηφ. Βέβαηα, ζε πνιινχο απφ ηνπο νηθηζκνχο δελ ππάξρνπλ λήπηα, θαζψο
νη κφληκνη θάηνηθνη είλαη θπξίσο ειηθησκέλνη. ηνπο νηθηζκνχο φκσο φπνπ ππάξρνπλ
λήπηα, αληηκεησπίδεηαη πξφβιεκα κε ηε κεηαθνξά ηνπο ζηνλ Παηδηθφ ηαζκφ ηεο
ηαπξνχπνιεο, θαζψο ηελ έρεη αλαιάβεη ν Γήκνο γηα λα ιπζεί πξνζσξηλά ην πξφβιεκα,
ρσξίο φκσο λα έρεη ηε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα.
Παξάιιεια, ζην Σ.Γ. ηαπξνχπνιεο ιεηηνπξγεί έλα Κ.Α.Π.Ζ., ην νπνίν εμππεξεηεί ην
ζχλνιν ησλ νηθηζκψλ. Σν πξφβιεκα ηεο κεηαθίλεζεο ησλ σθεινπκέλσλ ηνπ Κ.Α.Π.Ζ.
εκθαλίδεηαη θαη εδψ, ρσξίο λα έρεη βξεζεί θάπνηα απνηειεζκαηηθή ιχζε. Θα πξέπεη λα
ηνληζηεί φηη δελ ππάξρεη απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, αιιά νη αλάγθεο γηα ηε ιεηηνπξγία
ηνπ θαιχπηνληαη εζεινληηθά, θπξίσο απφ ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φια ζηα Σ.Κ. θαη Γ.Κ. Χξαίνπ θαη Κνηχιεο απνπζηάδνπλ ηειείσο νη
ππνδνκέο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο.
Γηα ηε βειηίσζε ησλ Κνηλσληθψλ Τπνδνκψλ είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία λέσλ, ε
επέθηαζε ή θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ήδε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ, αιιά θαη ε αλάπηπμε
πξσηνβνπιηψλ κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ θαηνίθσλ.
Τποπεπιοσή Β
Δμεηάδνληαο ην ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο Β πνπ εληάζζεηαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Π.Δ.
Ξάλζεο, ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη νη Τπνδνκέο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο είλαη ζρεδφλ
αλχπαξθηεο. ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο ιεηηνπξγνχλ κφλν 2 Παηδηθνί ηαζκνί ζηνπο
νηθηζκνχο Μχθεο θαη Δρίλνπ, νη νπνίνη εμππεξεηνχλ ην ζχλνιν ησλ νηθηζκψλ. Οη αλάγθεο
βέβαηα γηα χπαξμε Παηδηθψλ ηαζκψλ είλαη κεγάιεο, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο
εξγάδνληαη πεξηζηαζηαθά ή αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία ή ζπκκεηέρνπλ ζε νηθνγελεηαθέο
θπξίσο επηρεηξήζεηο. Ζ χπαξμε Παηδηθψλ ηαζκψλ ζα ελζάξξπλε ζεκαληηθά ηηο γπλαίθεο
λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
ην ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο Β πνπ εληάζζεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Π.Δ. Έβξνπ-Ρνδφπεο, ε
Πξφβιεςε γηα ππνδνκέο Κνηλσληθήο κέξηκλαο είλαη ειάρηζηε. Γελ ππάξρνπλ Παηδηθνί
ηαζκνί, νχηε νξγαλσκέλεο ππνδνκέο γηα ειηθησκέλνπο.
Ζ θνηλσληθή κέξηκλα ζηε πεξηνρή εθθξάδεηαη απφ ηε πιεπξά ηεο πνιηηείαο κέζα απφ Σν
Πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη», έλα πξφγξακκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ην νπνίν
απεπζχλεηαη ζε ειηθησκέλνπο θαη ζε άηνκα κε αλαπεξίεο. Σν πξφγξακκα έρεη σο ζηφρν
ηνπ ηελ θάιπςε πάγησλ θαη δηαξθψλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ ζηα νπνία απεπζχλεηαη θαη
εμππεξεηεί.
Απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε κηαο αμηνπξεπνχο θαη απηφλνκεο δσήο ζηα άηνκα απηά,
ψζηε λα ηνπο επηηξέπεηαη ε παξακνλή ζην θπζηθφ νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ
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πεξηβάιινλ ηνπο, θαζψο επίζεο πξνζπαζεί λα αλαβαζκίζεη ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο
δσήο ηνπο. Οη σθεινχκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ:
-

Οη ειηθησκέλνη, Α.ΜΔ.Α. θαη άηνκα ρξήδνληεο βνήζεηαο, πνπ δελ απηνεμππεξεηνχληαη
πιήξσο.

-

Γπλαίθεο πνπ επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ ακεηβφκελε ελεξγφ νηθνλνκηθή δσή ή λα
επαλεληαρζνχλ

ζε

απηήλ,

χζηεξα

απφ

απνπζία

ηνπο

ιφγσ

ησλ

αιιεινζπγθξνπφκελσλ επζπλψλ απαζρφιεζεο θαη νηθνγέλεηαο.
-

Κάηνηθνη ησλ Κνηλνηήησλ πνπ απαζρνινχληαη ζην πξφγξακκα.

Σν πξφγξακκα θάιπςε ζρεδφλ φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο ελψ νη σθεινχκελνη
ήηαλ πεξίπνπ νθηαθφζηνη. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ζεηηθή
θαη ζηελ νπζία ππνθαηέζηεζε ηηο αλχπαξθηεο θνηλσληθέο ππνδνκέο ηεο πεξηνρήο.

4.5.4

Αζιεηηζκφο

Τποπεπιοσή Α
Αλ θαη ζην Σ.Α.Π. ηεο πξψελ Κνηλφηεηαο ηδεξνλέξνπ (Σ.Δ.Γ.Κ., 2001γ) αλαθέξεηαη φηη
ζηελ πεξηνρή ππάξρεη γήπεδν πνδνζθαίξνπ, αθαηάιιεια δηακνξθσκέλν, ζηελ
πξσηνγελή έξεπλά καο (κε ηε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ) δελ θαηαγξάθεθε
θακία ππνδνκή αζιεηηζκνχ γηα ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο.
Μεγάιε ζεκαζία ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ ππνδνκή αζιεηηζκνχ ζην Γήκν Κάησ
Νεπξνθνπίνπ. Ζ ζεκαζία απηή δελ έγθεηηαη ηφζν ζηελ απηαπφδεηθηε αμία ηεο άζιεζεο γηα
ην θνηλσληθφ ζχλνιν αιιά ζηε δπλεηηθή «εθκεηάιιεπζή» ηεο σο ηνπξηζηηθφ πφξν.
Πξάγκαηη, κε δεδνκέλε ηελ αξλεηηθή θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη γηα ηε ρηνλνδξνκία ζην
Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ (βι. Δλφηεηα 4.4Γ.1) θαη έρνληαο ππφςε φηη νη θιηκαηνινγηθέο
ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο είλαη ηδηαίηεξεο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε πεξηνρή είλαη ε πιένλ
θαηάιιειε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ, θπξίσο απηνχ πνπ αθνξά ηελ
πξνεηνηκαζία νκάδσλ πνδνζθαίξνπ θαη άιισλ αζιεκάησλ.
Ζ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο έδεημε φηη ζε αξθεηνχο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ
Κάησ Νεπξνθνπίνπ (Κάησ Νεπξνθφπη, Γαζσηφ, Βαζχηνπνο, Ορπξφ, Βψιαθαο,
Λεπθφγεηα, Πεξηζψξη, Πνηακνί, Υξπζνθέθαινο θαη Κάησ Βξνληνχ) ππάξρνπλ γήπεδα
πνδνζθαίξνπ. Απφ απηά θξίζεθαλ σο αλεπαξθή ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ
πνπ εμππεξεηνχλ ηα γήπεδα ησλ νηθηζκψλ Πνηακψλ θαη Υξπζνθέθαινπ. ηνπο νηθηζκνχο
ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ, ηνπ Βψιαθα, ηνπ Πεξηζσξίνπ θαη ηεο Δμνρήο ππάξρνπλ θαη
γπκλαζηήξηα. ην θέληξν ηνπ Γήκνπ, ην Κάησ Νεπξνθφπη, ππάξρεη πέξαλ ηεο αλσηέξσ
ππνδνκήο θαη γήπεδν κπάζθεη θαη γήπεδν κίλη πνδνζθαίξνπ. Με εμαίξεζε ηηο αζιεηηθέο
ππνδνκέο ηνπ νηθηζκνχ ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ, φιεο νη άιιεο θξίζεθαλ σο αλεπαξθείο
απφ άπνςε πνηφηεηαο.
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Φπζηθά, ζην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηελ αζιεηηθή ππνδνκή ηνπ
Γήκνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ (φρη βέβαηα κε ηε ζηελή έλλνηα ηεο δεκφζηαο ππνδνκήο)
ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε ππνδνκή ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ Φαιαθξνχ. Δηδηθφηεξα, ζα
πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ε ππνδνκή πνπ εμππεξεηεί ηε ρηνλνδξνκία (δειαδή εθηφο
απηήο ηεο πξφζβαζεο, ηεο ςπραγσγίαο θ.ιπ.), είλαη-νκνινγνπκέλσο-πςειήο πνηφηεηαο.
πγθεθξηκέλα, θαη ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Αλαπηπμηαθήο Φαιαθξνχ (2011), ην θέληξν
δηαζέηεη 9 αλαβαηήξεο (4 ζπξφκελνπο, 2 ελαέξηνπο, 3 baby lift) θαη ηεηξαζέζηα
απνζπκπιεθφκελε θαξέθια κήθνπο 1.500 κ., ε κεγαιχηεξε ζε κήθνο παλειιαδηθά.
Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο αλαβαηήξεο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ Φαιαθξνχ
παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 4.5-2.

Πίλαθαο 4.5-2:

Σερληθά

ραξαθηεξηζηηθά

αλαβαηήξσλ

ρηνλνδξνκηθνχ

θέληξνπ

Φαιαθξνχ

ΑΝΑΒΑΣΖΡΔ
ΓΔΣΑ
ΛΤΚΟΤΡΓΟ
ΜΔΣΑ
ΓΤΤΡΟΝ
ΗΗΓΑ
ΚΑΛΛΗΡΟΖ
ΓΡΤΑ
ΕΤΓΑΝΣΖ
HΓΧΝΟ

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ
ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ
(ΑΣΟΜΑ /
ΧΡΑ)
900
900
900

ΑΡΗΘΜΟ
ΠΤΛΧΝΧΝ

ΚΔΚΛΗΜΔΝΑ
ΜΔΣΡΑ

ΜΔΖ ΚΛΗΖ

ΥΡΟΝΟ
ΜΔΣΑΒΑΖ

10
5
5
11

785
480
443
10.58
230
160
162
1.370
1.000

35%
33%
30%
61%
6%
6%
7%
29%
28%

4‟
2,5‟
2‟
7‟
1,3‟
1‟
1.8‟
5‟
4,5‟

247
309
195
1.650
510

13
11

Πεγή: Αλαπηπμηαθή Φαιαθξνχ (2011)

ην Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 12 αζιεηηθά ζσκαηεία απφ ηα νπνία
ηα 8 είλαη πνδνζθαηξηθά, 1 ζσκαηείν ζηίβνπ, 1 ζσκαηείν πάιεο θαη 2 ζσκαηεία
ρηνλνδξνκίαο.
Ο Γήκνο Παξαλεζηίνπ, αλ θαη ζηαδηαθά κεηαηξέπεηαη ζε «Μέθθα» ηνπ αζιεηηθνχ
(ελαιιαθηηθνχ) ηνπξηζκνχ, κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ Τπεξκαξαζσλίνπ ηνπ Παξζέλνπ
Γάζνπο, δηαζέηεη επαξθείο κελ ππνδνκέο γηα ηνπο θαηνίθνπο, αλεπαξθείο δε γηα ηελ
πξννπηηθή ρξήζεο ηνπο απφ αζιεηέο πνπ επηδίδνληαη ζε πξσηαζιεηηζκφ. Απηή ηε
ζηηγκή, ζην επξχηεξν ζπγθξφηεκα ηνπ νηθηζκνχ ηνπ Παξαλεζηίνπ (Παξαλέζηη, Θφινο)
ππάξρνπλ έλα γήπεδν πνδνζθαίξνπ, έλα κίλη γήπεδν πνδνζθαίξνπ, έλα γήπεδν ηέληο,
έλα αλνηθηφ γήπεδν κπάζθεη θαη έλα αλνηθηφ γήπεδν βφιετ. Αλ θαη γεληθά, νη ππνδνκέο
απηέο αμηνινγνχληαη σο θαιέο, ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ νηθείνπ Γήκνπ,
απαηηνχληαη έξγα ειεθηξνθσηηζκνχ ζην γήπεδν πνδνζθαίξνπ, ελψ ζηηο αζιεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κάησ Θφινπ (ινηπά γήπεδα) απαηνχληαη θάπνηα ζπκπιεξσκαηηθά
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έξγα φπσο πεξίθξαμε, απνδπηήξηα θ.ιπ. ην Παξαλέζηη εδξεχεη θαη έλα πνδνζθαηξηθφ
ζσκαηείν.
πκπεξαζκαηηθά, θαη αλαθνξηθά κε ην ζχλνιν ηεο Π.Δ. Γξάκαο, κπνξνχκε λα
ζρνιηάζνπκε σο εμήο:
-

Ζ αζιεηηθή ππνδνκή πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη επηπέδνπ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί
σο ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο «ηξηηνγελνπνίεζεο» ηεο νηθνλνκίαο θαη ζα πξέπεη λα
εληαρζεί ζηα κειινληηθά πξνγξάκκαηα δήκσλ φπσο απηφο ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ.
Γηα ηνπο ιφγνπο ηνπο νπνίνπο εθζέζακε παξαπάλσ (θιηκαηνινγηθνί, ππνιεηηνπξγία
ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ), ζην Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηξία έξγα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη εηδηθφηεξα: ε θαηαζθεπή
πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ ζην Βψιαθα, ε βειηίσζε ηνπ
θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ θαη ε θαηαζθεπή αίζνπζαο
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζην Πεξηζψξη (θαη αζιεηηθψλ ρξήζεσλ). θνπφο ηεο αλσηέξσ
νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο ζε επίπεδν Γήκνπ ζα πξέπεη λα είλαη, κεηαμχ άιισλ, ε
πξνζέιθπζε νξγαλσκέλσλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ γηα πξνεηνηκαζία.

-

Σν ρηνλνδξνκηθφ θέληξν Φαιαθξνχ, εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ
αιινχ ζην παξφλ, έρεη ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο κε ζπλέπεηα ηελ απαμίσζε ησλ
αζιεηηθψλ (πέξαλ ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ ηνπ). Δπηηαθηηθή ινηπφλ θξίλεηαη ε
αλάγθε επαλαιεηηνπξγίαο ηνπ, εληφο ελφο απνζαθεληζκέλνπ ηδηνθηεζηαθά θαη
εμνξζνινγηθνχ νηθνλνκηθά πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο. εκεηψλεηαη φηη ην Φαιαθξφ κπνξεί
λα απνηειέζεη ρψξν άζθεζεο ζεκαληηθψλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ
ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ θιαζηθή ρηνλνδξνκία φπσο ν πξνζαλαηνιηζκφο (Ski
orienteering).

Αλαθνξηθά κε ηηο ππνδνκέο πνιηηηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ην ηκήκα πνπ αλήθεη ζηα
φξηα ηνπ Γ. Ξάλζεο (Γ.Κ. ηαπξνχπνιεο), πξνθχπηεη φηη ππάξρεη αλάγθε γηα
εμππεξέηεζε επηιεγκέλσλ αζιεκάησλ θαη θπξίσο ηνπ Πνδνζθαίξνπ, φπνπ εθεί
εθδειψλεηαη θαη ε κεγαιχηεξε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα. πγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ 4
Αζιεηηθνί

χιινγνη

ζηνπο

νηθηζκνχο

ηαπξνχπνιεο,

Γαθλψλα,

Κνκλελψλ

θαη

Νενρσξίνπ, φπνπ ππάξρνπλ γήπεδα θαη ζηα νπνία ππάξρεη αλάγθε γηα έξγα βειηηψζεσλ
θαη ζπληεξήζεσλ ησλ ππαξρφλησλ γεπέδσλ (π.ρ. θαηάιιεινο θσηηζκφο ησλ γεπέδσλ,
ηνπνζέηεζε λένπ ηάπεηα). Γπλαηφηεηεο επίζεο παξνπζηάδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία
Κέληξνπ Πξνεηνηκαζίαο Αζιεηψλ ζηελ πεξηνρή Καξπφθπηνπ.
Απφ ηελ εμέηαζε ησλ ηνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο,
πξνθχπηεη πσο νη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ πεξηνρή ησλ Γηακεξηζκάησλ Χξαίνπ θαη
Κνηχιεο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο έσο αλχπαξθηεο, ελψ ππάξρεη δήηεζε.
πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξηνρή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζπλνιηθά 2 Αζιεηηθνί χιινγνη
Πνδνζθαίξνπ ζηνπο νηθηζκνχο Πάρλεο θαη Κνηχιεο θαη εμππεξεηνχληαη θαη νη δχν απφ ην
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Γήπεδν ηεο Κνηχιεο, ζηα νπνία απαηηνχληαη λα γίλνπλ ζπκπιεξσκαηηθά έξγα θαη
βειηηψζεηο. Σέινο, αλάγθε θαηαζθεπήο λέσλ γεπέδσλ Πνδνζθαίξνπ ππάξρεη θαη ηηο
πεξηνρέο Χξαίνπ θαη Κνηχιεο.
Τποπεπιοσή Β
ηνλ ηνκέα ηνπ Αζιεηηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ζην θνκκάηη ηεο Τπνπεξηνρήο Β πνπ αθνξά
θαηά θχξην ιφγν ην Γήκν Μχθεο (εθηφο ησλ Γηακεξηζκάησλ Κνηχιεο θαη Χξαίνπ),
ππάξρνπλ 4 γήπεδα Πνδνζθαίξνπ (Κέληαπξνο, Γνξγφλα, Δρίλνο, Μειίβνηα) θαη θαλέλα
άιινπ είδνπο θιεηζηφ γπκλαζηήξην ή αζιεηηθή εγθαηάζηαζε. Δλ ηνχηνηο, ζηελ πεξηνρή
δξαζηεξηνπνηνχληαη 5 Αζιεηηθά σκαηεία ζηνπο νηθηζκνχο Κεληαχξνπ, Γιαχθεο, κίλζεο,
Δρίλνπ θαη Θεξκψλ.
Αίηεκα ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, απνηειεί ηφζν ε βειηίσζε ησλ ππαξρφλησλ γεπέδσλ ζε
ζρέζε κε ην επίπεδν ησλ ππνδνκψλ (π.ρ. Γήπεδα Μειηβνίσλ, Κεληαχξνπ), φζν θαη ζε
ζρέζε κε έξγα επέθηαζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ (π.ρ. Γήπεδν κίλζεο), πξνθεηκέλνπ λα
εμππεξεηνχλ πεξηζζφηεξνπο νηθηζκνχο πνπ έρνπλ έληνλε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα.
ηνλ ηνκέα ηνπ Αζιεηηζκνχ ζηελ πεξηνρή δξαζηεξηνπνηνχληαη εξαζηηερληθά ζσκαηεία,
ρσξίο φκσο απηά λα είλαη ηδηαίηεξα νξγαλσκέλα. ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ
νηθηζκψλ δελ ππάξρνπλ νξγαλσκέλεο ππνδνκέο γηα αζινπαηδηέο. ηνπο πεξηζζφηεξνπο
νηθηζκνχο

ππάξρεη

έλα

θαηάιιεια

πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ ζπλήζσο

δηακνξθσκέλνο
ζε

δεκφζηα

ρψξνο

έθηαζε,

γηα

πνπ

ηε

δηεμαγσγή

φκσο δελ είλαη

αδεηνδνηεκέλνο, απφ ηε δεκνηηθή αξρή ή θάπνηα άιιε επίζεκε αξρή.

4.5.5

Πνιηηηζκφο

Τποπεπιοσή Α
Με ζθεπηηθηζκφ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ην εχξεκα ηεο πξσηνγελνχο καο έξεπλαο
φηη πνιηηηζηηθφο ζχιινγνο ππάξρεη κφλν ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Ληβαδεξνχ ζην ηκήκα ηνπ
Γήκνπ Γξάκαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζχιινγνο ππάξρεη ζε θάζε νηθηζκφ ηνπ ηκήκαηνο
ηεο Π.Δ. Γξάκαο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ζηηο κηθξέο απηέο
θνηλφηεηεο, νη ζχιινγνη απηνί είλαη πνιχ κηθξνί ζε κέγεζνο, ελεξγνπνηνχληαη κφλν θαηά ηε
δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλσλ ζξεζθεπηηθψλ εθδειψζεσλ (ζπλήζσο κηα ή δπν θνξέο ην
ρξφλν) θαη δελ έρνπλ θάπνηα ηδηφθηεηε ππνδνκή.
εκαληηθή είλαη ε παξνπζία πνιηηηζηηθψλ θαη άιισλ ζπιιφγσλ ζην Γήκν Κάησ
Νεπξνθνπίνπ. Ζ παξνπζία απηή είλαη απφξξνηα θαη ησλ επλντθφηεξσλ δεκνγξαθηθψλ
δεδνκέλσλ ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο αιιά θαη ηνπ πνιπζρηδνχο πνιηηηζηηθνχ ηνπίνπ ηεο,
απφξξνηα ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ πνπ θαηνηθνχλ ζηελ πεξηνρή (πφληηνη, ληφπηνη
θ.ιπ.). ε θάζε πεξίπησζε, ε ζεκαζία ησλ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ σο θνξέσλ
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αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα εηδσζεί απφ ηελ ζθνπηά ηεο εκπινθήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο
ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη εηδηθφηεξα ηνπ εκπινπηηζκνχ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κε ηα
νκνινγνπκέλσο-κέρξη ζηηγκήο-κε αλαγλσξηζκέλα πνιηηηζηηθά δξψκελα θαη ηα ηζηνξηθά
ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο.
Ζ θαηαγξαθή ησλ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ ηεο πεξηνρήο αλέδεημε έλα πιήζνο ζπιιφγσλ
κε πνηθίιεο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη-κε έδξα ηνλ νηθηζκφ ηνπ
Κάησ Νεπξνθνπίνπ-ην αγαζνεξγφ ζσκαηείν «Ο Άγηνο Παληειεήκσλ», ε «πνιηηηζηηθή
εζηία» Νεπξνθνπίνπ, ν κνξθσηηθφο ζχιινγνο Πνληίσλ «Αιέμαλδξνο Τςειάληεο», ν
παλειιήληνο ζχλδεζκνο ησλ νρπξψλ 1940-1941, νη

«Μηθξαζηαηηθνί θαη Καππαδνθηθνί

Γεζκνί Κ. Νεπξνθνπίνπ, ε «ιέζρε αλάγλσζεο-πνίεζεο» θ.ιπ. ρεδφλ ζε φινπο ηνπο
άιινπο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο δξαζηεξηνπνηνχληαη κηθξνί κνπζηθνρνξεπηηθνί ζχιινγνη
πνπ δηνξγαλψλνπλ πνηθίιεο εθδειψζεηο κε απηφλ ηνπ Βψιαθα λα μερσξίδεη γηα ηελ
πινχζηα πνιηηηζηηθή ηνπ δξάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπαξάζηαζεο ησλ δξσκέλσλ ηνπ
δσδεθαεκέξνπ (βι. Τπνθεθάιαην 4.8). Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζπιιφγσλ απηψλ
θξίζεθε γεληθά σο αλεπαξθήο, γεγνλφο αλακελφκελν άιισζηε, ιφγσ ηνπ κηθξνχ θαη
εζεινληηθνχ ραξαθηήξα ηνπο.
Σέινο, ζηελ πεξηνρή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ θαηαγξάθεθαλ 9 πνιηηηζηηθνί
ζχιινγνη ζηνπο νηθηζκνχο Παξαλεζηίνπ, Πξαζηλάδαο, Θφινπ, Γηπνηάκσλ, Πεξίβιεπηνπ,
Ξάγλαληνπ, Μηθξνρσξίνπ, ηέξλαο θαη Κξήλεο. Απφ απηνχο, κφλν νη ηξεηο δηαζέηνπλ δηθή
ηνπο ππνδνκή (δειαδή θάπνην γξαθείν) ελψ νη ινηπνί θηινμελνχληαη ζε θηίξηα ηνπ Γήκνπ.
πκπεξαζκαηηθά, θαη κε δεδνκέλε ηε ζεκαζία πνπ ζα πξέπεη λα απνθηήζεη ν πνιηηηζκφο
ζην πιαίζην ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη πνιπζρηδνχο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, θξίλεηαη
επηηαθηηθή ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ πνιηηηζκνχ ζην νξεηλφ ηκήκα ηεο Π.Δ.
Γξάκαο. εκεηψλεηαη φηη έξγα πνπ πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. θαη
αθνξνχλ ζηνλ πνιηηηζκφ είλαη:
-

Ζ δεκηνπξγία ηνπ πνιηηηζηηθνχ θέληξνπ ηνπ Βψιαθα ηνπ Γήκνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ,
ελφο νηθηζκνχ πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη-ελ ηνχηνηο-πζηεξεί ζηε ζρεηηθή
ππνδνκή.

-

Ζ δεκηνπξγία ελφο πνιηηηζηηθνχ θέληξνπ πνπ απηήλ ηε ζηηγκή ιείπεη απφ ην
Παξαλέζηη θαη ζα θηινμελεί ηφζν ηηο δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξάδνζε φζν
θαη κε ηε ζχγρξνλε έθθξαζε. εκεηψλεηαη ε κεγάιε σξηκφηεηα γηα ην ζρεηηθφ έξγν
απφ ην Γήκν Παξαλεζηίνπ.

Αλαθνξηθά κε ηηο ππνδνκέο πνιηηηζκνχ ζην ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο Α πνπ ππάγεηαη
ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο, ζχκθσλα κε ηελ θαηαγξαθή πνπ έγηλε πξνέθπςε φηη ζηελ πεξηνρή
δξαζηεξηνπνηνχληαη 5 πνιηηηζηηθνχ ζχιινγνη ζηε Γ.Δ. ηαπξνχπνιεο ( ηαπξνχπνιε,
Λπθνδξφκην, Γαθλψλαο. Άλσ Καξπφθπην θαη Κνκλελά). Οη παξαπάλσ ζχιινγνη
ζπκβάιινπλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο κε πνηθίινπο ηξφπνπο:
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δηνξγαλψλνπλ

δηάθνξεο

πνιηηηζηηθέο

εθδειψζεηο,

ηνπηθέο

ζπλαληήζεηο

κε

παξαδνζηαθνχο ρνξνχο, κεξηκλνχλ γηα ηελ αλαβίσζε εζίκσλ (π.ρ. έζηκν ηεο Κακήιαο)
θ.ιπ.
ην ηκήκα ηεο πεξηνρήο πνπ εληάζζεηαη ζην Γήκν Μχθεο δξαζηεξηνπνηείηαη κφλν έλαο
ζχιινγνο γπλαηθψλ ζηνλ νηθηζκφ ηεο Κνηχιεο κε πξσηνβνπιία ησλ γπλαηθψλ ηεο
πεξηνρήο. Οη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο εληνπίδνληαη γχξσ απφ ζέκαηα πνπ
πξνσζνχλ ην αγξνηνπξηζηηθφ πξντφλ, ζπκκεηνρέο ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο,
παξαζθεπή ηνπηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ εδεζκάησλ.
Τποπεπιοσή Β
Αλαθνξηθά κε ηηο ππνδνκέο πνιηηηζκνχ ηεο Τπνπεξηνρήο Β πνπ ππάγνληαη ζηελ Π.Δ.
Ξάλζεο, ζχκθσλα κε ηελ θαηαγξαθή πνπ έγηλε πξνθχπηεη φηη είλαη εμαηξεηηθά
πεξηνξηζκέλεο. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξηνρή δξαζηεξηνπνηνχληαη κφλν 2 ζχιινγνη
γπλαηθψλ, νη νπνίνη ζπζηάζεθαλ κε πξσηνβνπιία ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Οη
δξαζηεξηφηεηεο ηνπο εληνπίδνληαη θπξίσο ζε ηνπηθή βάζε θαη ελίνηε θαη πέξα απφ ηα φξηα
ηνπ Γήκνπ Μχθεο, ζηνλ νπνίν εδξεχνπλ, κε ζπκκεηνρή ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο
άιισλ Γήκσλ, ηελ πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ πνπ παξαζθεπάδνπλ νη ίδηεο νη
γπλαίθεο ηνπ ζπιιφγνπ, αιιά θαη κε ηα ήζε θαη έζηκα πνπ επηδηψθνπλ λα αλαβηψζνπλ.
Ζ θαηάζηαζε ζηα ηκήκαηα Π.Δ. Ρνδφπεο θαη Έβξνπ είλαη παξφκνηα σο πξνο ην πιήζνο
ησλ ζπιιφγσλ θαη εμίζνπ αλεπαξθήο ζε φηη αθνξά ηελ ππνδνκή ησλ ζπιιφγσλ ζε θηίξηα
θαη εγθαηαζηάζεηο.
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4.6

Σερληθέο ππνδνκέο

ην παξφλ ππνθεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηα δεηήκαηα ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ ηεο
πεξηνρήο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ., κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ελίζρπζεο ηεο ππνδνκήο πνπ ζα εμππεξεηήζεη ηνπο
βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. θαη εηδηθφηεξα ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο
βάζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο.
Τπελζπκίδεηαη φηη ηα ζηνηρεία ησλ ελνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ,
ηελ χδξεπζε θαζψο θαη ηελ απνρέηεπζε-επεμεξγαζία ιπκάησλ πξνέθπςαλ απφ
πξσηνγελή έξεπλα πνπ δηεμήρζε βάζεη εξσηεκαηνινγίνπ πνπ εζηάιε ζηηο ππεξεζίεο ησλ
Γήκσλ γηα ζπκπιήξσζε (βι. Παξάξηεκα ΗΗ).

4.6.1

Οδηθφ δίθηπν-ζπγθνηλσλίεο

Τποπεπιοσή Α
ε φηη αθνξά ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο αλαθέξεηαη φηη ην νδηθφ δίθηπν είλαη θπξίσο
επαξρηαθφ θαη ζε πνιιά ζεκεία αλεπαξθέο, ηδηαίηεξα ζηα νξεηλά ζεκεία (θαηνιηζζήζεηο,
δηαβξψζεηο, ιαθθνχβεο). Οη ρσκαηφδξνκνη απαληψληαη ζπρλά ζηηο δαζηθέο πεξηνρέο θαη
νη δηαδηθαζίεο βειηίσζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο είλαη απαξαίηεηεο ηδηαίηεξα ζηα
ηκήκαηα πνπ απέρνπλ απφ ηνπο βαζηθνχο νδηθνχο άμνλεο.

Σφζν ην ηεισλείν ηεο Δμνρήο κε ηνλ θάζεην νδηθφ άμνλα ηεο Δγλαηίαο πνπ νδεγεί ζε
απηφ, φζν θαη ην εζληθφ θαη επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν-παξά ηηο βειηηψζεηο πνπ έρνπλ
ππνζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα-απνηεινχληαη απφ κεγάιν πνζνζηφ ρσκαηφδξνκσλ πςεινχ

θφζηνπο ζπληήξεζεο γηα ηνπο Ο.Σ.Α. ηεο πεξηνρήο.
Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα παξαδφζεθε ζε θπθινθνξία ε αζθαιηνζηξσκέλε νδφο
Μηθξνθιεηζνχξαο-Βψιαθα, ε νπνία κεηψλεη ηελ απφζηαζε Γξάκα-Πνηακνί θαηά 20 km
Χζηφζν ππάξρνπλ ζπλδέζεηο, κεηαμχ πεξηνρψλ, νη νπνίεο δελ είλαη πξνζβάζηκεο κε

αζθάιεηα. πγθεθξηκέλα ππάξρεη ζχληνκε δηαδξνκή, ψζηε ν Βψιαθαο λα ζπλδέεηαη
απεπζείαο κε ην Κ. Νεπξνθφπη θαη λα ππάξρεη δεκνηηθή πγθνηλσλία.
Άμην αλαθνξάο απνηειεί ην γεγνλφο-πιενλέθηεκα ζην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο
Τπνπεξηνρήο Α, ηνπ θνηλνχ νδηθνχ δηθηχνπ κε ηε δηέιεπζε ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πνπ
βειηηψλεη ζε κηθξφ έζησ βαζκφ ηελ επθνιία κεηαθίλεζεο αλζξψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ.
Απφ ηελ άιιε, ε χπαξμε εθηελψλ νξεηλψλ θαη δαζηθψλ αγξψλ, θαζψο θαη αγξνηηθήο
νδνπνηίαο απνηειεί ζνβαξφ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟ φςε θαζψο ε κνξθνινγία
ηνπ εδάθνπο θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ παξάκεηξν απηή.
Πάλησο, ηα δξνκνιφγηα κε ηηο ακαμνζηνηρίεο ηνπ ΟΔ έρνπλ κεησζεί ην ηειεπηαίν ρξνληθφ
δηάζηεκα. Αλ θαη ε πεξηνρή ηεο Γξάκαο ήηαλ θεληξηθφο ζηαζκφο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ
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δηθηχνπ γηα δεθαεηίεο, ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ επέθεξαλ αηζζεηή
κείσζεο ηεο ζπρλφηεηαο δξνκνινγίσλ ησλ ακαμνζηνηρηψλ. Σκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο Α
(λφηην, λνηηναλαηνιηθφ) είλαη ππνρξεσηηθφ πέξαζκα φισλ ησλ ζπξκψλ πνπ εθηεινχλ ην
δξνκνιφγην

Αιεμαλδξνχπνιε-Θεζζαινλίθε-Αζήλα

θαη

Αζήλα-Θεζζαινλίθε-

Αιεμαλδξνχπνιε. Αξλεηηθφ ηέινο ζεκείν απνηειεί ε πξφζθαηε θαηάξγεζε (2011) ηνπ

ζηαζκνχ ηνπ Παξαλεζηίνπ αθνχ θξίζεθε απφ ηνλ νξγαληζκφ σο αζχκθνξε
νηθνλνκηθά ε ιεηηνπξγία ηνπ.
Ζ αλαβάζκηζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο κε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ απνζεθψλζχγρξνλεο θνξηνεθθφξησζεο ζα πξνζέθεξε ζηελ γεληθφηεξε αλάπηπμε. Δίλαη έγθαηξε
θαη ζε ζπλδπαζκφ κε κειινληηθή θαηαζθεπή-ζχλδεζε ηεο λέαο ράξαμεο κε ην ηεισλείν
Δμνρήο-Βνπιγαξία είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ
κεηαθνξψλ.
Γξνκνιφγηα ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. ππάξρνπλ θαζεκεξηλά απφ Γξάκα. Δληνλφηεξν είλαη ην
πξφβιεκα ηεο ζπγθνηλσληαθήο απνκφλσζεο ησλ νηθηζκψλ πνπ δελ βξίζθνληαη επάλσ
ζηνλ θχξην νδηθφ άμνλα ηεο πεξηνρήο. Καζεκεξηλά ν αξηζκφο ησλ δξνκνινγίσλ ηνπ
Κ.Σ.Δ.Λ. Γξάκαο Α.Δ. είλαη:

Πίλαθαο 4.6-1:

Πίλαθαο δξνκνινγίσλ Κ.Σ.Δ.Λ. Γξάκαο πξνο ηνπο νηθηζκνχο ηεο
πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

ΓΡΑΜΜΖ
ΓΡΑΜΑ-ΞΑΝΘΖ
ΞΑΝΘΖ-ΓΡΑΜΑ
ΓΡΑΜΑ-ΠΑΡΑΝΔΣΗ
ΠΑΡΑΝΔΣΗ-ΓΡΑΜΑ
ΓΡΑΜΑ-ΝΔΤΡΟΚΟΠΗ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗ-ΓΡΑΜΑ

ΥΗΛΗΟΜΔΣΡΗΚΖ
ΑΠΟΣΑΖ
90 km
40 km
42 km

ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΧΝ
ΓΔΤ-ΠΑΡ

ΑΒ

ΚΤΡ

4

4

4

4

4

4

5

4

4

5

4

4

7

3

2

6

3

2

Πεγή: Κ.Σ.Δ.Λ. Γξάκαο Α.Δ.

Ζ χπαξμε ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο-Πνιπηερληθή ρνιή Ξάλζεο ζηε
γεηηνληθή έδξα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ δξνκνινγίσλ
ηνπ άμνλα Γξάκα-Ξάλζεο κε θνξχθσζε ηε δεθαεηία 1990-2000. ηε ζπλέρεηα κε ηελ
νινέλα θαη απμαλφκελε πψιεζε απηνθηλήησλ ζε παλειιαδηθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν θαη κε
ηελ ηαπηφρξνλε κεηαθίλεζε πιεζπζκνχ απφ ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζηα αζηηθά θέληξα
(Γξάκα, Ξάλζε) ε ζπρλφηεηα δξνκνινγίσλ κεηψζεθε ζεκαληηθά γηα λα θηάζεη ζήκεξα
ζηηο 4 θαζεκεξηλά θαη ηα ζαββαηνθχξηαθα.
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πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε πεξηνρή παξέκβαζεο αληηκεησπίδεη ζνβαξφ
πξφβιεκα εμππεξέηεζεο αξθεηψλ νηθηζκψλ, πνπ ζήκεξα δελ θαιχπηνληαη απφ
δξνκνιφγηα ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. Σν πξφβιεκα είλαη πνιχ πην έληνλν ζε πεξηνρέο πνπ είηε ην
νδηθφ δίθηπν είλαη αλεπαξθέο είηε έρνπλ αιιάμεη νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Ηζρχεη θαη ζηελ
πεξίπησζε απηή, φηη ε πξφζβαζε ζε πεξηνρέο θαη νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο γίλεηαη φιν θαη
δπζθνιφηεξε φζν απνκαθξπλφκαζηε απφ ηνλ βαζηθφ νδηθφ άμνλα Γξάκαο-Ξάλζεο.
Οη ειιείςεηο θαη αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ζχκθσλα κε ηα πξνβιήκαηα, ηελ έξεπλα πεδίνπ
θαη ηηο ζπλαληήζεηο κε ηνπο αηξεηνχο θαη ηηο Σερληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ πνπ
εληνπίδνληαη είλαη:
-

Έξγα ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ θχξηνπ νδηθνχ δηθηχνπ.

-

Δπεκβάζεηο βειηίσζεο, ζπληήξεζεο θαη ζπκπιήξσζεο ησλ εληφο ησλ νηθηζκψλ
νδηθφ δίθηπν.

-

Καηαζθεπή/βειηίσζε ησλ δξφκσλ «Πνηακνί-ηδεξφλεξν-Παξαλέζηη» θαη «ΠαξαλέζηηΘεξκηά».

-

Βειηίσζε ηεο νδνχ «Γξάκαο-ηδεξνλέξνπ».

Σέινο θάπνηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
πξνζερζνχλ ηδηαίηεξα είλαη θαη ηα εμήο:
-

εζληθή θαη δηαζπλνξηαθή επέθηαζε ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ
πνηφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, φζν θαη ηε ζπρλφηεηα δξνκνινγίσλ κε ηα κέζα καδηθήο
κεηαθνξάο,

-

εμάιεηςε ησλ πξνβιεκάησλ ζηα έξγα ππνδνκήο ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο
νηθνλνκίαο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κε ζηφρν
ηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο.

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο, θαη εηδηθά
γηα ηελ πεξηνρή ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Χξαίνπ θαη ηεο Γ.Δ. Κνηχιεο, απηφ κπνξεί λα
ραξαθηεξηζηεί ηδηαίηεξα αλεπαξθέο. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δηθηχνπ είλαη ε
παιαηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ. Σν δίθηπν είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε πνιχ παιηέο
πξνδηαγξαθέο θαη είλαη πνιχ ζηελφ. Δπίζεο ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ νδνζηξψκαηνο
έρνπλ ππνζηεί θζνξά κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεηαη έληνλε νιηζζεξφηεηα ηνπο
ρεηκεξηλνχο κήλεο. Οη αλάγθεο βειηίσζεο είλαη κεγάιεο σο πξνο ηελ νιηζζεξφηεηα, ηε
βαηφηεηα, ηε ζήκαλζε, ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα, ην θσηηζκφ, ην πιάηνο ησλ δξφκσλ θαη
ηα ινηπά ηερληθά έξγα. Δηδηθφηεξα, ηφζν ζην εζληθφ φζν θαη ην επαξρηαθφ δίθηπν-παξά ηηο
βειηηψζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα-παξνπζηάδεηαη πςειφο δείθηεο
αηπρεκάησλ. ζνλ αθνξά ζην δεπηεξεχνλ νδηθφ δίθηπν, ππάξρεη κεγάιν πνζνζηφ
ρσκαηφδξνκσλ πςεινχ θφζηνπο ζπληήξεζεο γηα ηνπο Ο.Σ.Α.
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ηελ πεξηνρή φιεο νη ζπγθνηλσλίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ.
Γξνκνιφγηα ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. Ξάλζεο Α.Δ. ππάξρνπλ θαζεκεξηλά απφ Ξάλζε (βι. Πίλαθα 4.62).

Πίλαθαο 4.6-2:

Πίλαθαο δξνκνινγίσλ Κ.Σ.Δ.Λ. Ξάλζεο (ηκήκα Τπνπεξηνρήο Α Π.Δ.
Ξάλζεο)

ΓΡΑΜΜΖ
ΞΑΝΘΖ-ΜΔΛΗΒΟΗΑ
(ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Β)-ΚΟΣΤΛΖ
ΞΑΝΘΖ-ΚΟΣΤΛΖ-ΓΖΜΑΡΗΟ
ΞΑΝΘΖ-ΧΡΑΗΟ

ΓΗΑΓΡΟΜΖ

ΑΡΗΘΜΟ
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΧΝ

ΞΑΝΘΖ-ΜΗΝΘΖ-ΔΥΗΝΟ-ΜΔΛΗΒΟΗΑ
(ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Β)-ΚΟΣΤΛΖ
ΞΑΝΘΖ-ΜΗΝΘΖ-ΔΥΗΝΟ (ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ
Β) ΚΟΣΤΛΖ-ΓΖΜΑΡΗΟ
ΞΑΝΘΖ-ΜΗΝΘΖ (ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Β)ΧΡΑΗΟ

3
3
2

Πεγή: Κ.Σ.Δ.Λ. Ξάλζεο Α.Δ.

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα γίλεηαη αληηιεπηή ε θαηάζηαζε ηεο ππεξαζηηθήο
ζπγθνηλσλίαο ηεο έδξαο ηεο Π.Δ. Ξάλζεο κε ζπγθεθξηκέλνπο νηθηζκνχο, φπσο Κνηχιε θαη
Χξαίν. Παξαηεξείηαη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο (ην 70%) δελ
εμππεξεηείηαη απφ θαλέλα δξνκνιφγην. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηελ Κπξηαθή ππάξρνπλ
κφλν 2 δξνκνιφγηα πνπ εμππεξεηνχλ κφλν ηνλ νηθηζκφ ηεο Κνηχιεο.
πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε πεξηνρή παξέκβαζεο αληηκεησπίδεη ζνβαξφ
πξφβιεκα εμππεξέηεζεο αξθεηψλ νηθηζκψλ, πνπ ζήκεξα δελ θαιχπηνληαη απφ
δξνκνιφγηα ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. Σα πξνβιήκαηα θαη νη κεγάιεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ φζνλ
αθνξά ζην νδηθφ δίθηπν θαη ηηο ζπγθνηλσλίεο εμππεξέηεζεο επηηείλνπλ ην θαηλφκελν ηεο
απνκφλσζεο ηεο πεξηνρήο.
ηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. ηαπξνχπνιεο νη αλάγθεο πεξηιακβάλνπλ ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ηεο νδνπνηίαο εληφο νηθηζκψλ θαη κεηαμχ νηθηζκψλ, ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ
δίθηπν. Οη θπξηφηεξεο αλάγθεο εληνπίδνληαη ζηελ βειηίσζε ηεο Δζληθήο Οδνχ 14 (ΞάλζεοΓξάκαο) θαη ζηελ βειηίσζε Γεκνηηθψλ νδψλ πνπ ζπλδένπλ ηελ Δζληθή Οδφ 14 κε ηνπο
επηκέξνπο νηθηζκνχο (Γέξαθα, Πίιεκα, Μ. Δχκνηξν) θαζψο θαη ζηε βειηίσζε νδψλ πξνο
ρψξνπο αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο (Κάζηξν Καιχβαο).
Σν έξγν ηεο δηαζχλδεζεο ηεο Γ.Δ. ηαπξνχπνιεο κε ηελ Δγλαηία Οδφ κέζσ
Κερξφθακπνπ θαη Εαξθαδηάο ηεο Π.Δ. Καβάιαο αλακέλεηαη λα δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηελ
πξνζβαζηκφηεηα ηεο Γ.Δ. ηαπξνχπνιεο κε πνιιαπιά ζπλαθφινπζα νθέιε.
ηελ πεξηνρή νη ζπγθνηλσλίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ νδηθνχ θαη ζηδεξνδξνκηθνχ
δηθηχνπ θαζεκεξηλά θαη ν αξηζκφο ησλ δξνκνινγίσλ ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. Ξάλζεο Α.Δ.
απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.6-3.
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Πίλαθαο 4.6-3:

Πίλαθαο δξνκνινγίσλ Ο..Δ. (ηκήκα Π.Δ. Ξάλζεο)

ΓΡΑΜΜΖ
ΞΑΝΘΖ-ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖΓΡΑΜΑ
ΓΡΑΜΑ-ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖΞΑΝΘΖ
ΞΑΝΘΖ-ΚΑΡΤΟΦΤΣΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΧΝ

ΓΗΑΓΡΟΜΖ
ΞΑΝΘΖ-ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ-ΓΑΦΝΧΝΑΝΔΟΥΧΡΗ-ΓΡΑΜΑ
ΓΡΑΜΑ-ΝΔΟΥΧΡΗ-ΓΑΦΝΧΝΑΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ-ΞΑΝΘΖ
ΞΑΝΘΖ-ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ-ΓΑΦΝΧΝΑΚΑΡΤΟΦΤΣΟ

4
4
2

Πεγή: Κ.Σ.Δ.Λ. Ξάλζεο Α.Δ.

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα γίλεηαη αληηιεπηή ε θαηάζηαζε ηεο ππεξαζηηθήο
ζπγθνηλσλίαο ηεο έδξαο ηεο Π.Δ. Ξάλζεο κε ζπγθεθξηκέλνπο νηθηζκνχο, φπσο
ηαπξνχπνιε, Γαθλψλαο, Νενρψξη θαη Καξπφθπην. Παξαηεξείηαη φηη ππάξρνπλ νηθηζκνί
νη νπνίνη δελ εμππεξεηνχληαη απφ θαλέλα δξνκνιφγην. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηελ
Κπξηαθή ππάξρνπλ κφλν ηα δξνκνιφγηα πνπ εμππεξεηνχλ ηε δηαδξνκή Ξάλζε-ΓξάκαΞάλζε.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο, ηελ έξεπλα πεδίνπ θαη ηηο
ζπλαληήζεηο κε ηνπο αηξεηνχο θαη ηηο Σερληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ εληνπίδνληαη
ειιείςεηο θαη νη αλάγθεο πξέπεη λα θαιπθζνχλ σο εμήο:
-

Έξγα ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ θχξηνπ νδηθνχ δηθηχνπ.

-

Δπεκβάζεηο βειηίσζεο, ζπληήξεζεο θαη ζπκπιήξσζεο ησλ εληφο ησλ νηθηζκψλ
νδηθφ δίθηπν.

-

Έξγα ππνδνκήο ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνχ πνπ ζπλδέεη ηελ πεξηνρή ηνπ Χξαίνπ κε ηεο
κίλζεο (Τπνπεξηνρή Β).

-

Βειηίσζε ηεο Δζληθήο Οδνχ 14 (εληφο ησλ νξίσλ ηεο Π.Δ. Ξάλζεο).

-

Αζθαιηφζηξσζε θαη θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ ζε αγξνηηθνχο δξφκνπο ησλ
νηθηζκψλ.

Τποπεπιοσή Β
Ζ πνηφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζε φιν ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο εληφο ηεο Τπνπεξηνρήο
Β θξίλεηαη αλεπαξθήο. Οη αλάγθεο βειηίσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ είλαη
κεγάιεο σο πξνο ηελ νιηζζεξφηεηα, ηε βαηφηεηα, ηε ζήκαλζε, ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα,
ην θσηηζκφ, ην πιάηνο ησλ δξφκσλ θαη ηα ινηπά ηερληθά έξγα.
Δηδηθφηεξα ηφζν ζην εζληθφ φζν θαη ην επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν παξά ηηο βειηηψζεηο πνπ
έρεη ππνζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, ελ ηνχηνηο παξνπζηάδεηαη πςειφο δείθηεο αηπρεκάησλ
θαη ζεσξείηαη απαξάδεθηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ελφο ηφζν κεγάινπ αξηζκνχ
απηνθηλήησλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. πγθεθξηκέλα γηα ηελ Π.Δ. Ξάλζεο ην πξφβιεκα
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επηηείλεηαη κεηά ηε δηάλνημε ηεο ηνπξηζηηθήο δηφδνπ Θεξκψλ-Zlatograd θαη ηελ
παξαηεξνχκελε αχμεζε ηνπ θφξηνπ θπθινθνξίαο. ζνλ αθνξά ζην δεπηεξεχνλ νδηθφ
δίθηπν ππάξρεη κεγάιν πνζνζηφ ρσκαηφδξνκσλ πςεινχ θφζηνπο ζπληήξεζεο γηα ηνπο
Ο.Σ.Α. ηεο πεξηνρήο.
ηελ πεξηνρή φιεο νη ζπγθνηλσλίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ.
Γξνκνιφγηα ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. ππάξρνπλ θαζεκεξηλά απφ Ξάλζε, ελψ θαιχηεξα εμππεξεηείηαη
ν νηθηζκφο ηεο κίλζεο θαη ηνπ Δρίλνπ. Δληνλφηεξν είλαη ην πξφβιεκα ηεο
ζπγθνηλσληαθήο απνκφλσζεο ησλ νηθηζκψλ πνπ δελ βξίζθνληαη επάλσ ζηνλ θχξην νδηθφ
άμνλα ηεο πεξηνρήο. Ο αξηζκφο ησλ δξνκνινγίσλ ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. Ξάλζεο Α.Δ.
παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 4.6-4.

Πίλαθαο 4.6-4:

Πίλαθαο δξνκνινγίσλ Κ.Σ.Δ.Λ. Ξάλζεο (ηκήκα Τπνπεξηνρήο Β Π.Δ.
Ξάλζεο)

ΓΡΑΜΜΖ
ΞΑΝΘΖ-ΜΤΚΖ
ΞΑΝΘΖ-ΑΣΡΔ
ΞΑΝΘΖ-ΚΔΝΣΑΤΡΟ
ΞΑΝΘΖ-ΘΔΡΜΔ-ΜΔΓΟΤΑ
ΞΑΝΘΖ-ΠΑΥΝΖ
ΞΑΝΘΖ-ΓΛΑΤΚΖ
ΞΑΝΘΖ-ΜΔΛΗΒΟΗΑΚΟΣΤΛΖ(ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Α)
ΞΑΝΘΖ-(ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Α)
ΚΟΣΤΛΖ-ΓΖΜΑΡΗΟ
ΞΑΝΘΖ-ΧΡΑΗΟ (ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Α)

ΓΗΑΓΡΟΜΖ
ΞΑΝΘΖ-ΜΗΝΘΖ-ΜΤΚΖ
ΞΑΝΘΖ-ΜΗΝΘΖ-ΔΥΗΝΟ-ΑΣΡΔ
ΞΑΝΘΖ-ΜΗΝΘΖ-ΚΔΝΣΑΤΡΟ
ΞΑΝΘΖ-ΜΗΝΘΖ-ΔΥΗΝΟ-ΘΔΡΜΔΜΔΓΟΤΑ
ΞΑΝΘΖ-ΜΗΝΘΖ-ΓΛΑΤΚΖ-ΠΑΥΝΖ
ΞΑΝΘΖ-ΜΗΝΘΖ-ΓΛΑΤΚΖ
ΞΑΝΘΖ-ΜΗΝΘΖ-ΔΥΗΝΟ-ΜΔΛΗΒΟΗΑΚΟΣΤΛΖ (ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Α)
ΞΑΝΘΖ-ΜΗΝΘΖ-ΔΥΗΝΟ(ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Α)-ΚΟΣΤΛΖ-ΓΖΜΑΡΗΟ
ΞΑΝΘΖ-ΜΗΝΘΖ-ΧΡΑΗΟ
(ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Α)

ΑΡΗΘΜΟ
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΧΝ
5
2
2
2
2
5
3
3
2

Πεγή: Κ.Σ.Δ.Λ. Ξάλζεο Α.Δ.

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα γίλεηαη αληηιεπηή ε ζπρλή ππεξαζηηθή ζπγθνηλσλία ηεο
έδξαο ηεο Π.Δ. Ξάλζεο κε ζπγθεθξηκέλνπο νηθηζκνχο, φπσο Δρίλνο, κίλζε θαη Γιαχθε νη
νπνίνη εμππεξεηνχληαη απφ πνιιά θαη δηάθνξα δξνκνιφγηα ελψ παξαηεξείηαη φηη ε
πιεηνλφηεηα ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο δελ εμππεξεηείηαη απφ θαλέλα δξνκνιφγην.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηελ Κπξηαθή ππάξρνπλ κφλν 2 δξνκνιφγηα πνπ θάλνπλ ηε
δηαδξνκή Ξάλζε - κίλζε - Δρίλνο - Μειίβνηα (Τπνπεξηνρή Α) - Κνηχιε (Τπνπεξηνρή Α),
κε απνηέιεζκα λα εμππεξεηείηαη κφλν ν νηθηζκφο ηνπ Δρίλνπ.
πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε πεξηνρή παξέκβαζεο αληηκεησπίδεη ζνβαξφ
πξφβιεκα εμππεξέηεζεο αξθεηψλ νηθηζκψλ, πνπ ζήκεξα δελ θαιχπηνληαη απφ
δξνκνιφγηα ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. Ο Γήκνο Μχθεο είλαη κνλνζήκαληα εμαξηεκέλνο ζπγθνηλσληαθά
απφ ηελ Ξάλζε.
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Σα πξνβιήκαηα θαη νη κεγάιεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ φζνλ αθνξά ζηα νδηθά δίθηπα
θαη ηηο ζπγθνηλσλίεο εμππεξέηεζεο, πνπ εληείλνληαη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο θαη
πξνθαινχλ ηνλ απνθιεηζκφ ησλ νηθηζκψλ θαη ησλ θαηνίθσλ, φζν δελ ηθαλνπνηνχληαη
επηηείλνπλ ην θαηλφκελν ηεο απνκφλσζεο ηεο πεξηνρήο.
Οη ειιείςεηο θαη αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ζχκθσλα κε ηα πξνβιήκαηα, ηελ έξεπλα πεδίνπ
θαη ηηο ζπλαληήζεηο κε ηνπο αηξεηνχο θαη ηηο Σερληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ πνπ
εληνπίδνληαη είλαη:
-

Έξγα ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ θχξηνπ νδηθνχ δηθηχνπ.

-

Δπεκβάζεηο βειηίσζεο, ζπληήξεζεο θαη ζπκπιήξσζεο ησλ εληφο ησλ νηθηζκψλ
νδηθφ δίθηπν.

-

Έξγα ππνδνκήο ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνχ πνπ ζπλδέεη ηελ πεξηνρή ηνπ Χξαίνπ
(Τπνπεξηνρή Α) κε ηεο κίλζεο.

-

Αζθαιηφζηξσζε θαη θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ ζε νηθηζκνχο ηεο Γ.Δ. αηξψλ
(Γηαλλνρψξην, Θενηνθάην, Γνπξγνχηε, Σζαιαπεηεηλφο, Καιφηπρν).

-

Έξγα βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο ηεο νδνχ απφ δηαζηαχξσζε Λνπηξψλ Θεξκψλ κέρξη
ηε Θέζε Μ. Κσλζηαληίλνο.

-

Αζθαιηφζηξσζε θαη θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ ζε αγξνηηθνχο δξφκνπο ησλ
νηθηζκψλ.

-

Γηάλνημε αγξνηηθψλ δξφκσλ ζε νηθηζκνχο ηεο Γ.Δ. αηξψλ (Κνχλδνπξν, Λπθφηνπν,
αηξψλ).

ρεηηθά κε ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο πνπ εληάζζεηαη ζηελ Τπνπεξηνρή Β επηζεκαίλεηαη
ην νξεηλφ νδηθφ δίθηπν ζηελ πεξηνρή απηή θξίλεηαη αλεπαξθέο. Δλψ πξνο ηνπο βαζηθνχο
νηθηζκνχο (π.ρ. Κέρξνο, Οξγάλε) ε ζχλδεζε κε ην δηνηθεηηθφ θέληξν θάζε λνκνχ ππάξρεη
θαη κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο κεηαθνξάο, νη κηθξφηεξνη νηθηζκνί ηεο
πεξηνρήο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξφ πξφβιεκα. ε πνιινχο απφ απηνχο ε ζχλδεζε κε ηνπο
βαζηθνχο νηθηζκνχο γίλεηαη κε δξφκνπο πνπ δελ ζπληεξνχληαη επαξθψο, δελ έρνπλ
επαξθή ζήκαλζε, είλαη νιηζζεξνί θαη γεληθφηεξα δε πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
αζθαιή δηεθπεξαίσζε ηεο θπθινθνξίαο. Σν πξφβιεκα εληείλεηαη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο
κήλεο, φπνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο επηδεηλψλνληαη. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αξθεηνί
απφ ηνπο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ζπλδένληαη ζην νδηθφ δίθηπν κε κε
αζθαιηνζηξσκέλνπο δξφκνπο επηηείλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ην πξφβιεκα. Δπίζεο νη
βαζηθέο νδηθέο αξηεξίεο ηεο πεξηνρήο δηαζπλδένληαη κε ην πεδηλφ δίθηπν κε θάζεηνπο
δξφκνπο κε δηαβάζεηο ηξιαλδηθνχ Σχπνπ, νη νπνίνη κεηά απφ έληνλεο βξνρνπηψζεηο είλαη
κε πξνζπειάζηκνη. Τπάξρνπλ κεγάιεο αλάγθεο βειηίσζεο ηνπ βαζηθνχ θάζεηνπ νδηθνχ
δηθηχνπ πξνο ηηο πεδηλέο πεξηνρέο, αιιά θαη ζην νξηδφληην νξεηλφ δίθηπν πνπ δηαζπλδέεη
ηνπο νηθηζκνχο. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα πξνζερηεί ηδηαίηεξα ε δηαζχλδεζε κεηαμχ
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νηθηζκψλ δηαθνξεηηθψλ Π.Δ., ψζηε λα αξζεί έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο
ρσξηθήο απνκφλσζεο ηεο πεξηνρήο.
ζνλ αθνξά ηηο ζπγθνηλσλίεο ε θαθή θαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ επηηείλεη ην
ζπγθνηλσληαθφ πξφβιεκα, αθνχ ην νδηθφ δίθηπν εμππεξεηεί ηηο καδηθέο ζπγθνηλσλίεο. Οη
νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην Κ.Σ.Δ.Λ. Ρνδφπεο θαη Έβξνπ. Ζ δηαζχλδεζε ζην
Ννκφ Ρνδφπεο γίλεηαη κε δξνκνιφγηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά απφ
Κνκνηελή (2 θνξέο ηελ εκέξα) πξνο ηνπο βαζηθνχο νηθηζκνχο (Οξγάλε θαη Κέρξν ) θαη
πεξηιακβάλνπλ

αξθεηνχο

απφ

ηνπο

δεπηεξεχνληεο

νηθηζκνχο,

Μφλν

νη

πην

απνκαθξπζκέλνη ή εθεί πνπ ην νδηθφ δίθηπν δελ ην επηηξέπεη είλαη εθηφο δξνκνινγίνπ.
Αληίζηνηρα ζην λνκφ Έβξνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά δχν δξνκνιφγηα απφ ην
νπθιί πξνο ην Γέξεην. Ζ ζπρλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ θξίλεηαη αλεπαξθήο ελψ ηνπο
ρεηκεξηλνχο κήλεο ε αθχξσζε ή ε θαζπζηέξεζε ησλ δξνκνινγίσλ επηηείλεη ην πξφβιεκα.
Ζ αλάγθε αλαβάζκηζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ε νπνία εμεηδηθεχεηαη κε πξνηεηλφκελα έξγα
ζε επφκελν θεθάιαην είλαη επηηαθηηθή γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσή ησλ
κφληκσλ θαηνίθσλ, αιιά θαη γηα ηε δεκηνπξγία επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα νηθνλνκηθή
αλάπηπμε.

4.6.2

Δλέξγεηα-ηειεπηθνηλσλίεο

Τποπεπιοσή Α
ε φηη αθνξά ην ζέκα ηελ ελέξγεηαο ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ
ειεθηξηζκνχ ππάξρεη πιήξεο θάιπςε ζε νιφθιεξν ην Ννκφ κε ελαέξην δίθηπν. Ζ
κεγαιχηεξε θαηαλάισζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε βηνκεραληθή ρξήζε θαη έπεηαη ε
νηθηαθή θαη εκπνξηθή. Ζ ηερληθή ππνδνκή είλαη ηθαλνπνηεηηθή ζηηο λφηηεο πεξηνρέο, δελ
ππάξρεη φκσο δίθηπν ηειεπηθνηλσληψλ θαη ειεθηξνδφηεζεο ζην νξεηλφ θνκκάηη (θπξίσο
ζηελ πεξηνρή ησλ Θεξκηψλ), ελψ πξνβιεκαηηθή είλαη θαη ε θάιπςε ησλ δηθηχσλ θηλεηήο
ηειεθσλίαο ζηηο πεξηνρέο πνπ ππάξρεη έληνλεο κεηαβνιέο ηνπ αλάγιπθνπ.
Ζ Γ.Δ.Ζ. έρεη κέρξη ζήκεξα εθκεηαιιεπηεί ην πινχζην πδξνδπλακηθφ ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ
κε ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ Τδξνειεθηξηθψλ ηαζκψλ (Τ.Ζ..) Θεζαπξνχ θαη
Πιαηαλφβξπζεο, ηα νπνία εληνπίδνληαη αλάληε ηνπ ππφ κειέηε θξάγκαηνο θαη ηέζεθαλ
ζε ιεηηνπξγία ηα έηε 1997 θαη 1999 αληίζηνηρα θαη έρεη κειεηήζεη ζε επίπεδν κειέηεο
δεκνπξάηεζεο ην Τ.Ζ.Δ. Σεκέλνπο. Σν ζπγθξφηεκα ησλ Τδξνειεθηξηθψλ Έξγσλ ηνπ
πνηακνχ Νέζηνπ απνηειεί έλα ζχλνιν έξγσλ πνιιαπινχ ζθνπνχ. Ο ηακηεπηήξαο ηνπ
Τ.Ζ.. Θεζαπξνχ ιφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηνπ, παίδεη ηνλ θχξην απνζεθεπηηθφ θαη
ξπζκηζηηθφ ξφιν ζε ππεξεηήζηα βάζε γηα ηελ ιεθάλε ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ, ελψ αληίζεηα
ν κηθξφο ζε κέγεζνο ηακηεπηήξαο ηνπ Τ.Ζ.. Σεκέλνπο ζα ζπκβάιιεη ζηελ εκεξήζηα
αλαξξχζκηζε ησλ εθξνψλ ησλ δχν κεγάισλ αλάληε ηακηεπηήξσλ.
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Δδηθά γηα ην Μηθξφ Τδξνειεθηξηθφ Έξγν Σεκέλνπο αλαθέξεηαη φηη απηφ απνηειεί έξγν
πνιιαπιήο ζθνπηκφηεηαο, θαζψο εθηφο απφ ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζα εμππεξεηεί θαη
ηηο κεγάιεο αλάγθεο ζε λεξφ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ. πγθεθξηκέλα, ε
θαηαζθεπή ηνπ Μ.Τ.Ζ.Δ. Σεκέλνπο ζα εμαζθαιίζεη ηε δηάζεζε θαη ηελ παξαγσγή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηε δηάζεζε ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ λεξνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ
ζεκεξηλψλ θαη ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ ησλ θαηάληε πεδηάδσλ ζηνπο Ννκνχο Γξάκαο,
Ξάλζεο θαη Καβάιαο, αιιά θαη ηελ νκαινπνίεζε ηεο ξνήο ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ.
Δπηπιένλ, ζα επηηξέςεη ηε κεγηζηνπνίεζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο παξαγφκελεο
ελέξγεηαο ηνπ πθηζηάκελνπ Τ.Ζ.. Πιαηαλφβξπζεο θαη ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ ηθαλνπνίεζε
ηεο Οδεγίαο 2001/17 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα πνζνζηφ παξαγσγήο απφ Α.Π.Δ.
20,1% κέρξη ην 2010.
Παξάιιεια, ηνλίδεηαη φηη κεγάιν είλαη θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηαζθεπή πιεζψξαο
κηθξφηεξσλ θξαγκάησλ (ζηελ θαηεγνξία «Μηθξά Τδξνειεθηξηθά») απφ άιινπο ηδηψηεο,
φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.6-5 πνπ αθνξά ην αξρείν ζεηηθψλ γλσκνδνηήζεσλ
ηεο Ρ.Α.Δ. γηα εγθαηαζηάζεηο Α.Π.Δ. κέρξη 30-11-2009 εληφο ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ.
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Πίλαθαο 4.6-5:

Αξρείν ζεηηθψλ γλσκνδνηήζεσλ Ρ.Α.Δ. γηα εγθαηαζηάζεηο Α.Π.Δ. εληφο ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ. κέρξη 30-11-2009*

Α/Α

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

1

Γ.Δ.Ζ. ΑΔ

2

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ
ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΔ

3

4
5

Λ. Υ. ΚΑΡΑΓΔΧΡΓΟ ΑΝΧΝΤΜΖ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Λ. Υ. ΚΑΡΑΓΔΧΡΓΟ ΑΝΧΝΤΜΖ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΜΤΚΖ ΟΔ
(ΚΟΚΚΗΝΟ ΘΧΜΑ & ΗΑ ΟΔ)

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΝΗΑ
ΔΚΓΟΖ ΑΓΔΗΑ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ

AΡΗΘΜΟ
ΓΝΧΜΟΓΟΣΖΖ
Ρ.Α.Δ.

Π.Δ.

ΓΖΜΟ

ΡΑ 8038

ΓΡΑΜΑ

ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

7/3/2003

ΡΑ 1212

ΓΡΑΜΑ

ΗΛΛΖΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

25/06/2007

ΡΑ 4158

ΞΑΝΘΖ

ΜΤΚΖ

25/06/2007

ΡΑ 4167

ΓΡΑΜΑ

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΗΓΖΡΟΝΔΡΟΤ

12/05/2006

ΡΑ 3101

ΞΑΝΘΖ

ΜΤΚΖ

ΗΥΤ
(MW)

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

15,00

ΜΗΚΡΑ
ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΑ

2,00

ΜΗΚΡΑ
ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΑ

ΡΔΜΑ ΣΑΗ-ΡΔΤΜΑ

1,20

ΜΗΚΡΑ
ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΑ

ΜΟΤΓΔΛΖ ΡΔΜΑ
ΜΟΤΓΔΝ

1,54

ΜΗΚΡΑ
ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΑ

ΘΔΖ
Μ.Τ.Ζ.Δ. ΣΔΜΔΝΟΤ
ΠΟΣΑΜΟ ΝΔΣΟ
ΣΑ "ΔΛΛΖΝΗΚΑ"
ΑΓΡΟΚΣΖΜΑ Γ.Γ.
ΗΛΛΖ ΡΔΜΑ
ΑΡΚΟΤΓΟΡΔΜΑ

ΡΔΜΑ ΣΑΗ Γ.Γ.
ΧΡΑΗΟΤ
ΡΔΜΑ ΟΞΤΑ Γ.Γ.
ΗΛΛΖ

1,30

6

ΝΔΓΑΑΚ ΑΔ

07/07/2009

ΡΑ 8184

ΓΡΑΜΑ

ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

7

ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ Β.Γ.

1/9/2008

ΡΑ 5658

ΓΡΑΜΑ

ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

ΡΔΜΑ ΓΗΑΒΟΛΟΡΔΜΑ

1,19

ΡΑ 5657

ΓΡΑΜΑ

ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

ΡΔΜΑ ΦΑΡΑΗΝΟ

2,20

ΡΑ 7489

ΓΡΑΜΑ

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΗΓΖΡΟΝΔΡΟΤ

ΡΔΜΑ ΠΔΣΡΟΡΔΜΑ

1,00

ΡΑ 7996

ΓΡΑΜΑ

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΗΓΖΡΟΝΔΡΟΤ

ΡΔΜΑ ΜΟΤΓΑ

1,25

ΖΛΔΚΣΡΗΖ ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ
7/1/2009
ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
9
8/12/2008
POWERG3.6.8.9REEN ΔΠΔ
ΝΑΝΚΟ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΚΑΗ
ΤΜΒΑΣΗΚΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ10
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΓΑΣΟ23/06/2009
ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Πεγή: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο-Ρ.Α.Δ.
8

1,34

ΜΗΚΡΑ
ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΑ
ΜΗΚΡΑ
ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΑ
ΜΗΚΡΑ
ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΑ
ΜΗΚΡΑ
ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΑ
ΜΗΚΡΑ
ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΑ
ΜΗΚΡΑ
ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΑ

*Μέζα ζην 2010 δελ ππήξμαλ αηηήζεηο γηα Μ.Τ.Ζ.Δ. ζην Δ.Π.Ο.Ρ.
Απφ ηηο αηηήζεηο πνπ έρνπλ πάξεη ζεηηθή γλσκνδφηεζε απφ ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλεξγείαο θαη πνπ θαίλνληαη ζηνλ πην πάλσ πίλαθα έρεη θαηαζθεπαζηεί ην 4 θαη ηα 3, 5, 6, 7,
8,9 είλαη ζηε θάζε ηεο εμέηαζεο ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.).
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ην ηκήκα ηεο επηθνηλσλίαο, ζρεδφλ φινη νη Γήκνη ηνπ ηκήκαηνο ηεο Π.Δ. Γξάκαο
εμππεξεηνχληαη απφ ην ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν ηνπ ΟΣΔ. Οη νξεηλέο πεξηνρέο
ηξνθνδνηνχληαη απφ πλδξνκεηηθά Αγξνηηθά Ραδηνζπζηήκαηα. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα
επξπδσληθά δίθηπα, ηα νπνία απνπζηάδνπλ απφ ηηο νξεηλέο πεξηνρέο (Παξαλεζηίνπ-Κ.
Νεπξνθνπίνπ) ή είλαη πνιχ κηθξήο ηαρχηεηαο (κέρξη 2Mbps), ζεκαληηθφ γηα πεξηνρέο κε
απμεκέλν πνζνζηφ επηζθεπηψλ. Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγία πξνζθέξεη πιένλ νπζηαζηηθή
βνήζεηα ζηελ άξζε ηεο απνκφλσζεο κέζσ ηεο ηειεκαηηθήο-ζχγρξνλσλ επηθνηλσληψλ θαη
είλαη θαζνξηζηηθφο πιένλ παξάγνληαο γηα ηε γεληθφηεξε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ
θαηνίθσλ.
θφπηκν θξίλεηαη ην έξγν ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ δηθηχνπ απφ ηνλ ΟΣΔ εηδηθά γηα ηελ
ηειεπηθνηλσληαθή ζχλδεζε Γξάκαο-Δμνρήο ηθαλή λα ππνδερζεί ηελ δηεζλή θίλεζε, ηε
ζχλδεζε πεξηνρήο Φαιαθξνχ θαη Θεξκηψλ. Οη ζχγρξνλεο ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο
πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ κε βειηίσζε ησλ νδηθψλ ζπλδέζεσλ (φπσο αλαθέξζεθε ζηελ
πξνεγνχκελε ελφηεηα), κε αλαβάζκηζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο θαη κε ζχλδεζε κε
ην δίθηπν ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ.
Αλαθνξηθά κε ηα δίθηπα ηειεπηθνηλσληψλ ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο εληφο ηεο
Τπνπεξηνρήο Α, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ,
ζεκεηψλεηαη φηη ε επέθηαζε ησλ δηθηχσλ ηνπ Ο.Σ.Δ. θαη ησλ εηαηξεηψλ θηλεηήο
ηειεθσλίαο έρεη βειηηψζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηελ θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ζηελ
ηειεθσληθή επηθνηλσλία. Άκεζεο αλάγθεο γηα ηνλ νξεηλφ φγθν είλαη έξγα εγθαηάζηαζεο ή
επέθηαζεο επξπδσληθψλ δηθηχσλ.
ζνλ αθνξά ηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. ηαπξνχπνιεο ηειεπηθνηλσληαθά θαιχπηεηαη απφ ηνλ
Οξγαληζκφ Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο Α.Δ. κε κία βαζηθή φδεπζε νπηηθήο ίλαο πνπ
αθνινπζεί ηελ δηαδξνκή Ξάλζε-ηαπξνχπνιε-Νενρψξη-Γξάκα (επηζπλάπηεηαη πίλαθαο
Σειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ ζην Παξάξηεκα) φπνπ ζε θάζε ζηαζκφ ππάξρεη θέληξν
πνιππιεμίαο θσλήο θαη Internet. Οη ππφινηπνη νηθηζκνί ζπλδένληαη κε ηα παξαπάλσ
θέληξα θπξίσο κε ηελ ρξήζε ράιθηλσλ θαισδίσλ δεκηνπξγψληαο φκσο έηζη πεξηνξηζκφιφγσ ηεο απφζηαζεο-ζηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζε ηαρχηεηεο κέρξη 128kbit/sec
κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ISDN. ε φζνπο νηθηζκνχο ππάξρεη δπλαηφηεηα νπηηθήο επαθήο κε
ην χςσκα Καιακνχ ζπλδένληαη απεπζείαο κε ηελ πφιε ηεο Ξάλζεο κε ηα ίδηα
πξνβιήκαηα πεξηνξηζκέλσλ ηαρπηήησλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κε κέγηζηε ηαρχηεηα
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν 56kbit/sec.
Τπάξρεη ζπλεπψο ε αλάγθε:
-

γηα επέθηαζε ηνπ βαζηθνχ θνξκνχ νπηηθψλ ηλψλ ζε θνληηλνχο νηθηζκνχο κε ηελ
εγθαηάζηαζε κηθξψλ θέληξσλ πνιππιεμίαο θσλήο/Internet,

-

ε θαηάξγεζε ηεο ρξήζεο θαισδίσλ ραιθνχ γηα ηελ ζχλδεζε κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ,
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-

επέθηαζε ηνπ βαζηθνχ θνξκνχ νπηηθψλ ηλψλ θαη ζηνλ ππθλνθαηνηθεκέλν νηθηζκφ ηνπ
Χξαίνπ,

-

επέθηαζε & αλαβάζκηζε πξνζβαζηκφηεηαο ζην δηαδίθηπν κέζσ επξπδσληθψλ
δηθηχσλ,

-

βειηίσζε ππνδνκψλ αλακεηάδνζεο ηνπ ζήκαηνο ησλ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ
(αλακεηαδφηεο, θεξαίεο) ζηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Κνηχιεο θαη Σ.Κ. Θεξκψλ.

Σέινο ηα ηειεπηαία ρξφληα ε Γ.Δ.Ζ. έρεη εθζπγρξνλίζεη θαη επεθηείλεη ηα δίθηπά ηεο ρσξίο
λα παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα.
Ο Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο Α.Δ. θαιχπηεη ηειεπηθνηλσληαθά ηελ πεξηνρή
ηεο Γ.Δ. Κνηχιεο κε κία βαζηθή φδεπζε νπηηθήο ίλαο πνπ αθνινπζεί ηελ δηαδξνκή
Ξάλζε-Δρίλνο-Μειίβoηα-Κνηχιε (βι. Πίλαθα 4.6-6, Παξάξηεκα ΗΗΗ). Οη ππφινηπνη νηθηζκνί
ιφγσ ηεο έληνλεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο ζπλδένληαη κε ηα παξαπάλσ θέληξα
πνιππιεμίαο θπξίσο κε ξαδηνδεχμεηο δεκηνπξγψληαο φκσο έηζη πεξηνξηζκφ ζηελ
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζε ηαρχηεηεο κέρξη 56kbit/sec. ε φζνπο νηθηζκνχο ππάξρεη
δπλαηφηεηα νπηηθήο επαθήο κε ην χςσκα Καιακνχ ζπλδένληαη απεπζείαο κε ηελ πφιε
ηεο Ξάλζεο κε ξαδηνδεχμεηο κε ηα ίδηα πξνβιήκαηα πεξηνξηζκέλσλ ηαρπηήησλ
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ
(Κ.Δ.Π.) ηνπ νηθηζκνχ Χξαίνπ θαιχπηεηαη απφ επξπδσληθή ζχλδεζε κέζσ ηνπ Αζχξκαηνπ
Γηθηχνπ ηεο Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Ξάλζεο πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Γ‟ ΚΠ. πκπιεξσκαηηθά
πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο έλα κεγάιν πξφβιεκα πνπ
ρξήδεη άκεζεο επίιπζεο είλαη ε ζρεδφλ παληειήο έιιεηςε ππνδνκψλ αλακεηάδνζεο ηνπ
ζήκαηνο ησλ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ (αλακεηαδφηεο, θεξαίεο).
Τποπεπιοσή Β
Σειεπηθνηλσληαθά φινη νη νηθηζκνί ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Μχθεο πνπ αλήθεη ζηελ
Τπνπεξηνρή Β ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ
θαιχπηνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο Α.Δ. κε κία βαζηθή φδεπζε
νπηηθήο ίλαο πνπ αθνινπζεί ηελ δηαδξνκή Ξάλζε-Δρίλνο-Μειίβoηα-Κνηχιε (Τπνπεξηνρή
Α) φπνπ ζε θάζε ζηαζκφ ππάξρεη θέληξν πνιππιεμίαο θσλήο θαη Internet (επηζπλάπηεηαη
πίλαθαο Σειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ ζην Παξάξηεκα). Τπάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα
θέληξα DSLAM γηα πξφζβαζε ADSL ηαρχηεηαο έσο 24mbit/sec. Οη ππφινηπνη νηθηζκνί
ιφγσ ηεο έληνλεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο ζπλδένληαη κε ηα παξαπάλσ θέληξα
πνιππιεμίαο θπξίσο κε ξαδηνδεχμεηο δεκηνπξγψληαο φκσο έηζη πεξηνξηζκφ ζηελ
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζε ηαρχηεηεο κέρξη 56kbit/sec. ε φζνπο νηθηζκνχο ππάξρεη
δπλαηφηεηα νπηηθήο επαθήο κε ην χςσκα Καιακνχ ζπλδένληαη απεπζείαο κε ηελ πφιε
ηεο Ξάλζεο θαη ην θεληξηθφ ηειεθσληθφ θέληξν ηεο Π.Δ. Ξάλζεο κε ξαδηνδεχμεηο κε ηα ίδηα
πξνβιήκαηα πεξηνξηζκέλσλ ηαρπηήησλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Δπίζεο αλχπαξθηεο
είλαη νη ππνδνκέο αλάπηπμεο επξπδσληθψλ δηθηχσλ. Μεγάιν πξφβιεκα παξακέλεη ε
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έιιεηςε ππνδνκψλ γηα ηε ιήςε απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ζήκαηνο ησλ ηειενπηηθψλ
ζηαζκψλ.
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Γ.Δ.Ζ. έρεη εθζπγρξνλίζεη θαη επεθηείλεη ηα δίθηπά ηεο. ηελ
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Γ.Δ.Ζ. (βι. Πίλαθα 4.6-7, Παξάξηεκα
ΗΗΗ). Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ππάξρνπλ πέληε (5) νηθηζκνί ηεο Γ.Δ. αηξψλ, Καιφηπρν,
Γνπξγνχηε, Σζαιαπεηεηλφο, Λπθφηνπνο θαη Γηδφηνπνο, νη νπνίνη δελ ειεθηξνδνηνχληαη
απφ ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. ηέινο νη αλάγθεο ζηα δίθηπα κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο είλαη
κεκνλσκέλεο θαη αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο νηθηζκνχο, ζηελ πνηφηεηα ηεο ηάζεο θαη
ζηελ αδπλακία θάιπςεο θνξηίσλ.
Μεγάιεο δπλαηφηεηεο ππάξρνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο
(Α.Π.Δ.) θαη εηδηθφηεξα ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ππάξρνπζαο βηνκάδαο. Υαξαθηεξηζηηθφ
είλαη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ νηθηζκψλ ζεξκαίλεηαη κε μχια ρσξίο ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ
ελεξγεηαθψλ ζεξκαζηξψλ ή ηδαθηψλ. Δπίζεο ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην αηνιηθφ
δπλακηθφ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο αιιά θαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο ειηαθήο
ελέξγεηαο ιφγσ ηνπ κεγάινπ πνζνζηνχ εηήζηαο ειηνθάλεηαο.
Τπάξρεη ζπλεπψο ε αλάγθε:
-

γηα επέθηαζε ηνπ βαζηθνχ θνξκνχ νπηηθψλ ηλψλ απφ ηνλ νηθηζκφ ηεο Κνηχιεο
(Τπνπεξηνρή Α) πξνο ηα Λνπηξά Θεξκψλ, κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα ιπζεί έλα βαζηθφ
πξφβιεκα πνπ ρξνλίδεη ζηελ πεξηνρή θαη είλαη απηφ ηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κε
επξπδσληθέο ζπλδέζεηο

-

γηα επέθηαζε ηνπ βαζηθνχ θνξκνχ νπηηθψλ ηλψλ θαη ζηνλ ππθλνθαηνηθεκέλν νηθηζκφ
ησλ αηξψλ

-

γηα επέθηαζε & αλαβάζκηζε πξνζβαζηκφηεηαο ζην δηαδίθηπν κέζσ επξπδσληθψλ
δηθηχσλ

-

γηα βειηίσζε ππνδνκψλ αλακεηάδνζεο ηνπ ζήκαηνο ησλ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ
(αλακεηαδφηεο, θεξαίεο)

-

γηα έξγα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε δεκφζηα θηίξηα

-

γηα αληηθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ζε δεκφζηα θηίξηα

-

γηα πινπνίεζε πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηειεζέξκαλζε νηθηζκψλ

-

γηα εθαξκνγή πηινηηθψλ εθαξκνγψλ γηα αληηθαηάζηαζε παξαδνζηαθψλ μπιφζνκπσλ
θαη ηδαθηψλ κε αληίζηνηρα λένπ ηχπνπ ζπζηήκαηα γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο

Σειεπηθνηλσληαθά φινη νη νηθηζκνί ηνπ ηκήκαηνο ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο ζχκθσλα κε ηα
ζηνηρεία απφ ηνλ Ο.Σ.Δ. (βι. Πίλαθα 4.6-8, Παξάξηεκα ΗΗΗ). πνπ έρεη θαη ηελ επζχλε
ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηειεθσληθήο ζχλδεζεο αλά λνηθνθπξηφ κε
δπλαηφηεηα θσλεηηθήο επηθνηλσλίαο. ζνλ αθνξά φκσο ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ, φπσο
θαίλεηαη θαη ζην Πίλαθα Η θαλέλαο νηθηζκφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο δελ έρεη ηε
δπλαηφηεηα επίγεηαο επξπδσληθήο ζχλδεζεο. Ζ κεηαθνξά δεδνκέλσλ κέζσ PSTN
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γξακκψλ δελ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο θαη ησλ θαηνίθσλ γηαηί
πιένλ θακία δηθηπαθή δελ ζρεδηάδεηαη κε γηα ηφζν ρακειφ ξπζκφ αλακεηάδνζεο
δεδνκέλσλ. Γπζηπρψο δελ πξνβιέπεηαη θάπνηνπ είδνπο αλαβάζκηζε ηα επφκελα ρξφληα,
φζνλ αθνξά ην επίγεην δίθηπν. Κάπνηεο πηινηηθέο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη γηα ηε
δνξπθνξηθή δηαζχλδεζε θαη κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζηνπο νηθηζκνχο Οξγάλεο θαη Κέρξνπ,
ρσξίο φκσο λα πξνζθέξνπλ επξπδσληθή ζχλδεζε γηα θάζε λνηθνθπξηφ. πσο κπνξεί λα
ζπκπεξάλεη θαλείο ε ςεθηαθή απνκφλσζε ηεο πεξηνρήο είλαη δεδνκέλε θαη εληείλεη ηε
γεσγξαθηθή απνκφλσζε ηεο πεξηνρήο. Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ηελ άξζε ηεο ςεθηαθήο απνκφλσζεο
ηεο πεξηνρήο, κε δξάζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Άμνλα 3 ηνπ Π.Α.Α. θαη αθνξά ηηο
ιεγφκελεο «Λεπθέο Πεξηνρέο» ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ, θαη αθνξά ηελ αζχξκαηε
επξπδσληθή δηαζχλδεζε ησλ πεξηνρψλ κε ην θπξίσο δίθηπν.
ζνλ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή επάξθεηα ηεο πεξηνρήο (βι. Πίλαθα 4.6-9, Παξάξηεκα ΗΗΗ) ζε
γεληθέο γξακκέο ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ επέθηαζε ησλ δηθηχσλ
ππάξρεη επαξθήο ειεθηξνδφηεζε ηεο πεξηνρήο ρσξίο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα,
Πξνβιήκαηα ππάξρνπλ ζε δεπηεξεχνληεο νηθηζκνχο, φζνλ αθνξά ηελ επάξθεηα ζε
ζπλζήθεο κέγηζηεο δήηεζεο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηιπζνχλ κε επελδχζεηο ζε
ελαιιαθηηθέο κνξθέο παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εηδηθφηεξα ζηελ αηνιηθή.
Αμηνζεκείσηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ηελ ελεξγεηαθή ηεο επάξθεηα είλαη νη
επελδχζεηο πνπ έρνπλ γίλεη θαη έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί λα γίλνπ ζε αηνιηθά Πάξθα θαη
γεληθφηεξα ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Αξξηαλψλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.6-10.
Τπάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα 3 αηνιηθά πάξθα ζπλνιηθήο ηζρχνο 100 MW θαη έρεη
πξνγξακκαηηζηεί ε ιεηηνπξγία θαη ησλ ππνινίπσλ ζα εθκεηαιιεχνληαη ην αηνιηθφ
δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο.
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Πίλαθαο 4.6-10*:

Αξρείν ζεηηθψλ γλσκνδνηήζεσλ Ρ.Α.Δ. γηα εγθαηαζηάζεηο Α.Π.Δ. εληφο ηνπ ηκήκαηνο Π.Δ. Ρνδφπεο
ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΝΟΜΟ

ΓΖΜΟ

ΘΔΖ

ΗΥΤ
(MW)

TΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

FOLEA AIOLOS ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ.

ΡΟΓΟΠΖ

ΦΗΛΛΤΡΑ

ΠΖΓΖ, ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΟΡΓΑΝΖ

2,16

ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ ΑΔΒΔ

ΡΟΓΟΠΖ

ΑΡΡΗΑΝΧΝ

ΑΡΑΚΑΣΑΝΗΚΑ

4,20

ΖΡΧΝ ΑΗΟΛΗΚΖ-ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΠΖΓΧΝ
ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΔ

ΡΟΓΟΠΖ

ΑΡΡΗΑΝΧΝ

ΠΟΝΣΗΚΗΑ

9,00

ΟΣΡΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΔ

ΡΟΓΟΠΖ

ΑΡΡΗΑΝΧΝ

ΗΓΔΡΟΒΟΤΝΗ

10,00

WINDSOLAR ΔΛΛΑ ΡΟΓΟΠΖ 1 ΑΔ

ΡΟΓΟΠΖ

ΑΡΡΗΑΝΧΝ

ΣΔΡΦΗΥΟΡΖ

11,20

LITHOS AIOLOS ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΔ

ΡΟΓΟΠΖ

ΜΑΝΓΡΑ

1,84

FOLEA AIOLOS ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΔ

ΡΟΓΟΠΖ

ΜΑΝΓΡΑ

1,84

ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ

LITHOS AIOLOS ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΔ

ΡΟΓΟΠΖ

ΦΗΛΛΤΡΑ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΟΡΓΑΝΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΟΡΓΑΝΖ

ΑΗΟΛΗΚΑ
ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ
ΑΗΟΛΗΚΑ
ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ
ΑΗΟΛΗΚΑ
ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ
ΑΗΟΛΗΚΑ
ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ
ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ

ΦΑΡΑΓΓΗ

1,84

ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ ΑΔΒΔ

ΡΟΓΟΠΖ

Κ. ΚΔΥΡΟΤ

ΚΔΡΒΔΡΟ

31,20

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ ΗΗ ΑΒΔΔ

ΡΟΓΟΠΖ

Κ. ΚΔΥΡΟΤ

ΠΑΣΡΗΑΡΥΖ

40,30

ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΖ ΑΔ

ΡΟΓΟΠΖ

Κ. ΚΔΥΡΟΤ

ΑΠΡΖ ΠΔΣΡΑ

19,50

ΓΗΔΘΝΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ ΑΔ

ΡΟΓΟΠΖ

Κ. ΚΔΥΡΟΤ

ΜΟΝΑΣΖΡΗ Η

6,75

ΓΗΔΘΝΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ ΑΔ

ΡΟΓΟΠΖ

Κ. ΚΔΥΡΟΤ

ΓΔΡΑΚΗ

14,25

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΡΒΟΤΝΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΡΟΓΟΠΖ

ΟΡΦΔΧ/ΚΔΥΡΟΤ

ΓΗΓΤΜΟ ΛΟΦΟ/ ΓΗΥΑΛΟ

26,00

ΑΗΟΛΗΚΑ
ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ

ΓΗΔΘΝΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ ΑΔ

ΡΟΓΟΠΖ

Κ. ΚΔΥΡΟΤ

ΜΟΝΑΣΖΡΗ

10,80

ΑΗΟΛΗΚΑ
ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ

ΑΗΟΛΗΚΑ
ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ
ΑΗΟΛΗΚΑ
ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ
ΑΗΟΛΗΚΑ
ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ
ΑΗΟΛΗΚΑ
ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ
ΑΗΟΛΗΚΑ
ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ

Πεγή: Ρ.Α.Δ.
* Αξίζκεζε πίλαθα ζε ζπλέρεηα απφ ην παξάξηεκα.
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Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ

4.6.3

Τποπεπιοσή Α
Αλαθνξηθά κε ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο, θαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο επεμεξγαζίαο
ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ

θαηαγξαθήο

ησλ

αλαγθψλ

ησλ

νηθηζκψλ

ηεο

πεξηνρήο

Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ., πξνθχπηεη πσο ε απνθνκηδή ησλ ζθνππηδηψλ γίλεηαη απφ ηηο νηθείεο
ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ησλ Γήκσλ Κάησ Νεπξνθνπίνπ, Γξάκαο θαη Παξαλεζηίνπ. Ζ
δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ κέρξη πξφζθαηα γηλφηαλ γηα ην Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ
ζηνλ ηνπηθφ Υ.Α.Γ.Α., γηα ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο ζε Υ.Α.Γ.Α. ζηελ πεξηνρή ησλ
Σαμηαξρψλ ηνπ θαη γηα ην Γήκν Παξαλεζηίνπ ζε Υ.Α.Γ.Α. ζηε ζέζε «αρίλη» ηνπ
Νηθεθφξνπ (εθηφο πεξηνρήο παξέκβαζεο Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.).
Δηδηθφηεξα γηα ηε δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ζην κεζνδηάζηεκα κεηαμχ ηεο
ζπκπιήξσζεο ηνπ ελ ιφγσ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηεο ζπγγξαθήο ηνπ παξφληνο έιαβαλ
ρψξα νη θάησζη εμειίμεηο, πνπ ελ κέξεη πεγάδνπλ θαη απφ ηνλ πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ
γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ:
-

Έρεη ήδε ιεθζεί ε απφθαζε παχζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ Υ.Α.Γ.Α. Κάησ
Νεπξνθνπίνπ (ην έξγν εληάρζεθε ζην Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.).

-

Οκνίσο, έρεη ιεθζεί αληίζηνηρε απφθαζε θαη ζα απνθαηαζηαζεί ν Υ.Α.Γ.Α. ζηε ζέζε
«αρίλη» ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ ζηε Γ.Δ. Νηθεθφξνπ.

-

Μέρξη θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
απνξξηκκάησλ (ΠΔ..Γ.Α., 2009) ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν Π.Δ.
Γξάκαο νη Υ.Α.Γ.Α. Πξνζνηζάλεο θαη Σαμηαξρψλ. ε φηη αθνξά ηα απνξξίκκαηα ηνπ
Γήκνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ, θαη δπλάκεη ζρεηηθήο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ην
Γήκν Πξνζνηζάλεο, απηά ζα κεηαθέξνληαη ζην Υ.Α.Γ.Α. ηεο Πξνζνηζάλεο. Σα
απνξξίκκαηα ησλ νηθηζκψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ Γξάκαο θαζψο θαη απηά ησλ
νηθηζκψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ ζα κεηαθέξνληαη ζην Υ.Α.Γ.Α.
Σαμηαξρψλ.

-

ε

ρψξν

πιεζίνλ

Απνξξηκκάησλ

θαη

ηνπ

Υ.Α.Γ.Α.

Γηαινγήο

Σαμηαξρψλ

Αλαθπθιψζηκσλ

(ζην

ηαζκφ

Μεηαθφξησζεο

Τιηθψλ-.Μ.Α.-Κ.Γ.Α.Τ.)

ζα

ιεηηνπξγήζεη έλα ζχζηεκα πξν-επεμεξγαζίαο-θνκπνζηνπνίεζεο θαη δεκαηνπνίεζεο
απνξξηκκάησλ έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε αμηνπνίεζε αιιά θαη ε κείσζε ηνπ φγθνπ
ησλ απνξξηκκάησλ.
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, ε απνθνκηδή
ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο νηθηζκνχο κε
εμαίξεζε ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη εηδηθφηεξα:
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-

ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ (θαζεκεξηλή απνθνκηδή),

-

ησλ Βψιαθα, Γξαλίηε, Ορπξνχ, Πεξηζσξίνπ, Παξαλεζηίνπ, Μεζνρσξίνπ, Ξάγλαληνπ,
Κάησ Θφινπ (ε απνθνκηδή γίλεηαη δπν κε ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα).

ε έλαλ νηθηζκφ (Καιιίθαξπνο Γήκνπ Γξάκαο) δελ γίλεηαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ
θαη νη θάηνηθνη ηα κεηαθέξνπλ απφ κφλνη ηνπο ζηνπο πιεζηέζηεξνπο νηθηζκνχο.
Οη αλσηέξσ ζπρλφηεηεο θαη κέζα απνθνκηδήο, θαηά δήισζε ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
ησλ Γήκσλ πνπ επηθνξηίζηεθαλ κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ,
θξίλνληαη γεληθά επαξθείο. Πξνβιήκαηα εληνπίζηεθαλ κεηαμχ άιισλ, ηφζν απφ ηνπο
Γήκνπο φζν θαη απφ ηελ Οκάδα Έξγνπ, ζε ζέκαηα:
-

θαζπζηέξεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
απνξξηκκάησλ αλ θαη επηζεκάλζεθε παξαπάλσ ε έληαμε ζην Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. ηεο
απνθαηάζηαζεο ησλ Υ.Α.Γ.Α. Κ. Νεπξνθνπίνπ θαη Νηθεθφξνπ,

-

ζηειέρσζεο ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ Γήκσλ,

-

θφζηνπο κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηηο νξεηλέο πεξηνρέο κε δεδνκέλν φηη
πιένλ ζα ιεηηνπξγνχλ κφλν δπν Υ.Α.Γ.Α. ζην πεδηλφ ηκήκα (θαη κφλν κεηαβαηηθά)
ζην ζχλνιν ηεο Π.Δ. Γξάκαο.

ζνλ αθνξά ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
θαηαγξαθήο αλαγθψλ ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, ε απνθνκηδή ησλ
απνξξηκκάησλ γίλεηαη απφ ην χλδεζκν Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Ννκνχ Ξάλζεο
(.Γ.Α.Ν.Ξ.) κε ηε ρξήζε απνξξηκκαηνθφξσλ. Ο ρψξνο δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ
είλαη ν Υ.Τ.Σ.Α. Π. Δ. Ξάλζεο, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην 3ν km Π.Ο. Ξάλζεο-Καβάιαο θαη
απέρεη πεξίπνπ 40 km απφ ηνλ πην απνκαθξπζκέλν νηθηζκφ ηεο Γ.Δ. ηαπξνχπνιεο θαη
πεξίπνπ 45 km απφ ηνπο νηθηζκνχο ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Χξαίνπ θαη ηεο Γ.Δ.
Κνηχιεο.
Δηδηθφηεξα γηα ηηο πεξηνρέο ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Χξαίνπ θαη ηεο Γ.Δ. Κνηχιεο, ε
θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ έρεη βειηησζεί
ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα φπνπ δελ ππήξρε ζπιινγή θαη απηά απνξξίπηνληαλ
αλεμέιεγθηα πιεζίνλ ησλ νηθηζκψλ ή ζηηο θνίηεο ρεηκάξξσλ θαη πνηακψλ. ήκεξα ε
απνθνκηδή πξαγκαηνπνηείηαη δχν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα θάζε νηθηζκφ, ρσξίο
σζηφζν ην θαηλφκελν ηεο αλεμέιεγθηεο απφξξηςεο λα έρεη εθιείςεη. Πξνβιήκαηα ζηε
απνθνκηδή εληνπίδνληαη ζηνπο νηθηζκνχο φπνπ ιφγσ ηεο ππθλήο δφκεζήο ηνπο ε
πξφζβαζε ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ είλαη δπζρεξήο.
Ζ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. ηαπξνχπνιεο εκθαλίδεη ζπγθξηηηθά ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ηφζν γηα
ηελ ζπιινγή ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ φζν θαη γηα ηα πνζνζηά ηεο αλεμέιεγθηεο
απφξξηςεο. Ζ απνθνκηδή πξαγκαηνπνηείηαη κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα ζ‟ φινπο ηνπο
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νηθηζκνχο εθηφο απφ ηεο ηαπξνχπνιεο, Γαθλψλα, Κνκλελψλ θαη Νενρσξίνπ ε νπνία
γίλεηαη 2 (δχν) θνξέο ηελ εβδνκάδα. εκεηψλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν φηη ν πξψελ Γήκνο
ηαπξνχπνιεο (ζεκεξηλή Γ.Δ. ηαπξνχπνιεο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο) είρε αμηνπνηήζεη ηηο
δπλαηφηεηεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε πιινγηθά πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο γηα ηα
αθφινπζα ξεχκαηα απνβιήησλ: κπαηαξίεο νηθηαθήο ρξήζεο θαη απηνθηλήησλ, ραξηί,
πιαζηηθφ, αινπκίλην, γπαιί, ειαζηηθά, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, νγθψδε νηθηαθά, ηεγαλέιαηα,
ιηπαληηθά απηνθηλήησλ θαη θάξκαθα.
Οη ειιείςεηο θαη αλάγθεο πνπ εληνπίδνληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ
απνβιήησλ κέζα απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ αθνξνχλ:
-

ζηε βειηίσζε ησλ δξνκνινγίσλ ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ (απφ άπνςε θφζηνπο),

-

ζηε ρξήζε ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο,

-

ζηελ εμεχξεζε ιχζεσλ γηα ηνπο ππθλνδνκεκέλνπο νηθηζκνχο κε δνξπθνξηθά
νρήκαηα,

-

ζηελ ηνπνζέηεζε press-containers θνληά ζηνπο νηθηζκνχο,

-

ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ Υψξσλ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ (Υ.Α.Γ.Α.),

-

ζηελ εθαξκνγή ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ,

-

ζηελ αγνξά εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθηξνπή ξεχκαηνο απνβιήησλ (π.ρ. κπαηαξίεο
νηθηαθήο ρξήζεο θαη απηνθηλήησλ, ραξηί, πιαζηηθφ θιπ),

-

ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ πεξηθεξεηαθνχ
ζρεδηαζκνχ αλαθνξηθά θαη κε ηα ππφινηπα ξεχκαηα απνβιήησλ θαη θπξίσο ησλ
απνβιήησλ εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη

θαηεδαθίζεσλ πνπ ζπλερίδνπλ λα

απνξξίπηνληαη, πξαθηηθά παληνχ ζηελ πεξηνρή.
Τποπεπιοσή Β
Γηα πνιιά ρξφληα ε ξίςε ησλ απνξξηκκάησλ ζε ξέκαηα θαη ραξάδξεο ήηαλ ην πην
ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν. ήκεξα ην θαηλφκελν ζην Γήκν Μχθεο ηεο Π.Δ. Ξάλζεο έρεη
ειαρηζηνπνηεζεί ρσξίο λα έρεη εθιείςεη, κε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ην
χλδεζκν Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Ν. Ξάλζεο θαη ηνπο Ο.Σ.Α. ηεο πεξηνρήο. Ζ
απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
θαηαγξαθήο αλαγθψλ ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, γίλεηαη απφ ην χλδεζκν
Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Ννκνχ Ξάλζεο (.Γ.Α.Ν.Ξ.) κε ηε ρξήζε απνξξηκκαηνθφξσλ
θαη containers, κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα απφ θάζε νηθηζκφ εθηφο ηεο κίλζεο θαη ηνπ
Δρίλνπ ε νπνία γίλεηαη ηέζζεξηο (4) θνξέο ηελ εβδνκάδα. Ο ρψξνο δηάζεζεο ησλ
απνξξηκκάησλ είλαη ν Υ.Τ.Σ.Α. Π. Δ. Ξάλζεο, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην 3ν km Π.Ο.
Ξάλζεο-Καβάιαο θαη απέρεη πεξίπνπ 50 km απφ ηνλ πην απνκαθξπζκέλν νηθηζκφ.
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Ζ

αλάγθε

αληηκεηψπηζεο

ηνπ

θαηλνκέλνπ

ηεο

αλεμέιεγθηεο

απφξξηςεο

ησλ

απνξξηκκάησλ αιιά θαη ηεο απνθαηάζηαζεο παιαηψλ εζηηψλ κφιπλζεο είλαη επηηαθηηθή.
ζνλ αθνξά ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ νη αλάγθεο εληνπίδνληαη:
-

ζηε βειηίσζε ησλ δξνκνινγίσλ ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ (απφ άπνςε θφζηνπο),

-

ζηε ρξήζε ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο,

-

ζηελ εμεχξεζε ιχζεσλ φπνπ ππάξρνπλ έληνλα πξνβιήκαηα αδπλακίαο πξνζέγγηζεο
κέζα ζηνπο νηθηζκνχο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ,

-

ζηελ ηνπνζέηεζε press-containers θνληά ζηνπο νηθηζκνχο,

-

ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ Υψξσλ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ (Υ.Α.Γ.Α.),

-

ζηελ εθαξκνγή ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ,

-

ζηελ αγνξά εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθηξνπή ξεχκαηνο απνβιήησλ (π.ρ. κπαηαξίεο
νηθηαθήο ρξήζεο θαη απηνθηλήησλ, ραξηί, πιαζηηθφ θιπ),

-

ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ πεξηθεξεηαθνχ
ζρεδηαζκνχ αλαθνξηθά θαη κε ηα ππφινηπα ξεχκαηα απνβιήησλ θαη θπξίσο ησλ
απνβιήησλ εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη

θαηεδαθίζεσλ πνπ ζπλερίδνπλ λα

απνξξίπηνληαη, πξαθηηθά παληνχ ζηελ πεξηνρή.
ζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ζην ηκήκα Π.Δ. Ρνδφπεο (Τπνπεξηνρή Β),
ζχκθσλα κε ηα ζπκπιεξσκέλα επηζπλαπηφκελα εξσηεκαηνιφγηα θαηαγξαθήο αλαγθψλ
ησλ νηθηζκψλ (Ο Γήκνο νπθιίνπ δελ παξείρε ζηνηρεία γηα ην Γ.Γ. Γεξείνπ) ε θαηάζηαζε
δείρλεη λα έρεη βειηησζεί. Οη Υ.Α.Γ.Α. ηεο πεξηνρήο έρνπλ θιείζεη, αλ θαη εμαθνινπζεί λα
ππάξρεη κεκνλσκέλα ην θαηλφκελν ηεο αλεμέιεγθηεο ξίςεο απνξξηκκάησλ ζε ξέκαηα θαη
ραξάδξεο. Σν ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη θπξίσο ζηνπο νηθηζκνχο ησλ Γήκσλ Κνκνηελήο,
Αξξηαλψλ θαη νπθιίνπ πνπ ππάξρεη πιεζπζκηαθή ζπγθέληξσζε.
ηελ

ζπληξηπηηθή

πιεηνςεθία

ησλ

νηθηζκψλ

ππάξρεη

πεξηνδηθή

απνθνκηδή

απνξξηκκάησλ (εβδνκαδηαία ή δχν κε ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα) θαη κεηαθνξά ηνπο ζην
Υ.Τ.Σ.Α. ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο. Σα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ ζηε δηαδηθαζία
απνθνκηδήο ησλ ζθνππηδηψλ ζχκθσλα κε ηα εξσηεκαηνιφγηα είλαη:
-

Ζ έιιεηςε πξνζσπηθνχ.

-

Ζ αλάγθε γηα πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ, θαηάιιεισλ γηα ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο.

-

Γελ ππάξρεη θακία πξφβιεςε γηα θάζεηο αλαθχθισζεο ζηελ πεξηνρή.

-

Οη κεγάιεο απνζηάζεηο απφ ην Υ.Τ.Σ.Α.
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4.6.4

Ύδξεπζε-ππνδνκή αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο

Τποπεπιοσή Α
Αλαθνξηθά κε ηα ζεκεία πδξνιεςίαο ησλ νηθηζκψλ ηνπ ηκήκαηνο Π.Δ. Γξάκαο θαη
ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαηαγξαθήο ησλ
αλαγθψλ ησλ νηθηζκψλ πξνθχπηεη πσο ε πδξνδφηεζε ησλ ηειεπηαίσλ γίλεηαη θαηά βάζε
απφ πεγέο. ε κεξηθνχο νηθηζκνχο (Μαθξππιάγη, Υξπζνθέθαινο, Παξαλέζηη, Καπλφθπην
θαη ηέξλα) ε πδξνιεςία γίλεηαη ζε θάπνην πνζνζηφ απφ πεγέο θαη ζε θάπνην απφ
γεψηξεζε. Απνθιεηζηηθή πδξνιεςία κέζσ γεψηξεζεο γίλεηαη ζην Κάησ Νεπξνθφπη, ζην
Ορπξφ, ζην Ξάγλαλην θαη ζην Κάησ Θφιν. Γπζηπρψο, απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ θαηέζηε δπλαηή ε θαηαγξαθή ηνπ ηξφπνπ
πξνζηαζίαο ησλ ζεκείσλ πδξνιεςίαο, πιεξνθνξία ε νπνία είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή.
ε απηφ ην ζεκείν επηζεκαίλεηαη πάλησο φηη ζχκθσλα κε παιαηφηεξε έξεπλα,
(Γηακαληήο, 2005), ε πξνζηαζία ησλ ζεκείσλ πδξνιεςίαο ζε φιν ηε ηκήκα ηεο Π.Δ.
Γξάκαο ζεσξήζεθε αλεπαξθήο.
Πξνβιήκαηα αλεπάξθεηαο ηεο πνζφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ εληνπίδνληαη, θαηά δήισζε
ησλ αξκφδησλ ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ζηνπο νηθηζκνχο Μαθξππιαγίνπ
(ηκήκα Γήκνπ Γξάκαο) θαη Γξαλίηε, Μηθξνκειηάο θαη Πεξηζσξίνπ (Γήκνο Κάησ
Νεπξνθνπίνπ) ελψ πξνβιήκαηα επάξθεηαο ζπρλφηεηαο απνιχκαλζεο λεξνχ δειψζεθαλ
ζε 27 απφ ηνπο ζπλνιηθά 45 νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, δειαδή ζε έλα
πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 60%.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ειιείςεηο θαηαγξάθεθαλ ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε φηη
αθνξνχζε ην δίθηπν χδξεπζεο θαη ηνπο ηχπνπο ηνπ (ζσιήλεο ακηαληνηζηκέληνπ, PVC
θ.ιπ.). Δληνχηνηο, απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ έζησ θαη ιηγνζηψλ ζηνηρείσλ πνπ
ζπγθεληξψζεθαλ ζε απηήλ ηελ ελφηεηα πξνθχπηεη πσο ππάξρεη ε αλάγθε άκεζεο
απνθαηάζηαζεο κεγάινπ κέξνπο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο πνπ εμππεξεηείηαη απφ
ακηαληνζσιήλεο· πξάγκαηη, επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπγθεληξσκέλσλ ζηνηρείσλ, ην 37,94%
ηνπ δηθηχνπ απνηειείηαη απφ ακηαληνζσιήλεο, θαη έλα πνζνζηφ 48,61% απφ ζσιήλεο
PVC. ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο, θαηαγξάθνληαη 13 αληιηνζηάζηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα ελλέα
ζην Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, ην δίθηπν χδξεπζεο
θαιχπηεη ην 100% ησλ αλαγθψλ ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. κε
εμαίξεζε ηνλ νηθηζκφ ηνπ Μαθξππιαγίνπ (80%), ελψ ζε άιιεο ηέζζεξεηο πεξηπηψζεηο δελ
δηεπθξηλίδεηαη.
Δπί ηνπ ζπλφινπ ησλ απαληήζεσλ ησλ δπν Γήκσλ (Γξάκαο θαη Παξαλεζηίνπ) ζην ζέκα
ηεο γεληθήο πνηνηηθήο εθηίκεζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο (ζεκ. ν Γήκνο Κάησ Νεπξνθνπίνπ
δελ απάληεζε) ε πιεηνλφηεηα ήηαλ «θαιή» (57%). Ζ απάληεζε «κέηξηα» αθνινπζνχζε κε
πνζνζηφ 39% θαη ε απάληεζε «θαθή» θαηαγξάθεθε ζε κφλν κία πεξίπησζε θαη
ζπγθεθξηκέλα γηα ην δίθηπν πνπ αθνξνχζε ην ηδεξφλεξν Γήκνπ Γξάκαο. Δηδηθφηεξα
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πξνβιήκαηα πνπ θαηέγξαςαλ νη ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην
εξσηεκαηνιφγην ήηαλ:
-

ε παιαηφηεηα ηνπ δηθηχνπ ηνπ νηθηζκνχ ηδεξνλέξνπ,

-

νη δηαθνπέο πδξνδφηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεξηλψλ εκεξψλ ζηελ Σ.Κ.
Μαθξππιαγίνπ,

-

ε θαθή πνηφηεηα ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ζην Μαθξππιάγη,

-

ε έιιεηςε πδξαπιηθψλ θαη εξγαηψλ χδξεπζεο,

-

ε παιαηφηεηα ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ησλ αληιηνζηαζίσλ,

-

ην κεγάιν κήθνο ηνπ εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο ησλ νηθηζκψλ.

πκπεξαζκαηηθά, κε βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα αιιά θαη ηηο εθηηκήζεηο ηεο
Οκάδαο Έξγνπ, πξνθχπηεη πσο ηα έξγα χδξεπζεο πνπ αθνξνχλ ζην ηκήκα ηεο Π.Δ.
Γξάκαο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ, κεηαμχ άιισλ:
-

ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ακηαληνζσιήλσλ απφ ην δίθηπν χδξεπζεο,

-

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ δηθηχνπ ζε πεξηνρέο φπσο ην ηδεξφλεξν θαη ην
Μαθξππιάγη,

-

ζηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απνιχκαλζεο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ,

-

ζηελ πξνζηαζία ησλ ζεκείσλ πδξνιεςηψλ,

-

ζηνλ ηερληθφ εθζπγρξνληζκφ ησλ αληιηνζηαζίσλ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ
ηε ιεηηνπξγία ηνπο κε ηελ εηζαγσγή Α.Π.Δ.

Αλαθνξηθά κε ηελ Π.Δ. Ξάλζεο θαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
θαηαγξαθήο αλαγθψλ ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, ζηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ.
ηαπξνχπνιεο ζε ζχλνιν 26 (είθνζη έμη) νηθηζκψλ, νη 8 (νθηψ) πδξνδνηνχληαη απφ
γεσηξήζεηο, νη 3 (ηξεηο) απφ πεγέο θαη γεσηξήζεηο θαη νη ππφινηπνη 15 (δεθαπέληε) απφ
πεγέο θιεηζηνχ ηχπνπ. Ζ πξνζηαζία ησλ πεγψλ πδξνιεςίαο θαζψο θαη ε απνιχκαλζε
ηνπ λεξνχ θξίλεηαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο επαξθήο. Οη νηθηζκνί πνπ εκθαλίδνπλ
θαζεκεξηλφ πξφβιεκα επάξθεηαο, ηδίσο ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, είλαη ν Γέξαθαο, ε Ηζηαία, ην
Πίιεκα θαη ην Μ. Δχκνηξν. Γηα ηνπο νηθηζκνχο απηνχο πνπ πδξνδνηνχληαη απνθιεηζηηθά
απφ πεγέο κηθξνχ δπλακηθνχ, ηνπο ζεξηλνχο κήλεο πξαγκαηνπνηείηαη κεηαθνξά λεξνχ κε
βπηηνθφξα. Οη νηθηζκνί πνπ πδξνδνηνχληαη απφ ζπλδπαζκφ πεγψλ θαη γεσηξήζεσλ δελ
εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα, ρσξίο σζηφζν λα έρνπλ δηεξεπλεζεί νη ελαιιαθηηθέο
δπλαηφηεηεο

πδξνδφηεζεο.

Σν

πξφβιεκα

πνπ

εληνπίδεηαη

ζηνλ

νηθηζκφ

ηεο

ηαπξνχπνιεο πνπ πδξνδνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ γεψηξεζε είλαη ην πςειφ θφζηνο
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ ζπλεπάγεηαη. Έρεη δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο
(πξνθαλψο κεηά απφ βειηηψζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ) ππάξρνληνο παιαηνχ δηθηχνπ
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πδξνδφηεζεο απφ ηηο πεγέο Καιιηζέαο. Δπίζεο ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα βειηίσζεο
ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ πεγψλ θαη ησλ γεσηξήζεσλ.
Οη ειιείςεηο θαη νη αλάγθεο ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε
ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζπλνςίδνληαη ζε:
-

αληηθαηάζηαζε ακηαληνζσιήλσλ,

-

ζπληήξεζε δηθηχσλ χδξεπζεο,

-

κεηαθνξά λεξνχ γηα πδξνδφηεζε νηθηζκψλ,

-

θαιιηέξγεηεο πεγψλ,

-

ζχζηεκα ειεθηξνληθήο πδξνιεςίαο,

-

δηεπζέηεζε ρεηκάξξσλ,

-

πινπνίεζε αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ.

Οη νηθηζκνί ζηελ πεξηνρή ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Χξαίνπ θαη ηεο Γ.Δ. Κνηχιεο,
πδξνδνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ πεγέο εθηφο απφ ηνπο νηθηζκνχο ηεο Πάρλεο θαη ηεο
Κνηχιεο, νη νπνίνη πδξνδνηνχληαη απφ πεγέο θαη γεσηξήζεηο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε
πξνζηαζία ησλ πεγψλ πδξνιεςίαο θαζψο θαη ε απνιχκαλζε ηνπ λεξνχ θξίλεηαη
αλεπαξθήο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πεδίνπ ηεο νκάδαο έξγνπ. Αξθεηά
πξνβιήκαηα ιφγσ αλεπάξθεηαο παξνπζηάδνληαη ζηνπο κεγάινπο θαζψο θαη ζηνπο πνιχ
νξεηλνχο νηθηζκνχο, νη νπνίνη θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο δελ ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο αλάγθεο
ηνπο. Οη αξδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ιίγσλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ εμππεξεηνχληαη θαη
απηέο απφ λεξά πεγψλ ή ρεηκάξξσλ, πνπ έρνπλ ζεηηθή απνξξνή, κε ηελ κεηαθνξά ηνπ
λεξνχ κε ιάζηηρα ζε απνζηάζεηο πνπ πνιιέο θνξέο μεπεξλνχλ ηα 10 ρκ. Σα πξνβιήκαηα
θαη νη αλάγθεο ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο αληηκεησπίδνληαη ζπλνιηθά ζαλ Γήκνο Μχθεο
(Τπνπεξηνρή Β).
Τποπεπιοσή Β
Σν γεσινγηθφ πιηθφ πνπ θπξηαξρεί είλαη γλεπζηαθά πεηξψκαηα θαη ζρηζηφιηζνη κε
ειάρηζηεο παξεκβνιέο καξκάξσλ θαη αζβεζηφιηζσλ. Σα θπξίσο πιηθά είλαη θαθήο
ζπκπεξηθνξάο σο πξνο ην λεξφ. Τδξνθνξείο αλαπηχζζνληαη θπξίσο κφλν ζην
επηθαλεηαθφ απνζαξζξσκέλν ή ραιαξσκέλν, απφ ξσγκέο, ηκήκα ηνπο, πνπ φκσο δελ
έρεη κεγάιν πάρνο, νχηε ζπλερή αλάπηπμε, ψζηε λα κπνξεί λα παξνπζηάδεη έλα
γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ζπζηεκαηηθή εθκεηάιιεπζε. Δθδειψζεηο ηεο πδξνθνξίαο
απηήο είλαη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ πεγψλ κηθξήο γεληθά παξνρήο πνπ εκθαλίδνληαη ζε
δηάθνξα χςε ησλ θιηηχσλ ή ζηηο βάζεηο ηνπο θαη νπνίεο εμππεξεηνχλ κεξηθψο ηηο
πδξεπηηθέο αλάγθεο ησλ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ. Λφγσ ησλ αδηαπέξαησλ πεηξσκάησλ θαη
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ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο ησλ πεγψλ αμηφινγεο ππφγεηεο πδξναπνζεκαηηθέο δψλεο δελ
ππάξρνπλ.
Οη πδαηηθνί πφξνη ηεο νξεηλήο δψλεο ηνπ λνκνχ Ξάλζεο παξνπζηάδνπλ έλα ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ, πνηθίιινπλ απφ ζέζε ζε ζέζε εμαηηίαο ηεο κνξθνινγίαο θαη ηνπ είδνπο θαη
ηεο θαηάζηαζεο ηνπ γεσινγηθνχ πιηθνχ. Ηδηαίηεξα ην ηκήκα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ
Γήκνπ Μχθεο εκθαλίδεη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ, αθελφο επάξθεηα ζε επηθαλεηαθά
λεξά, αιιά φκσο ιφγσ ησλ δπζκελψλ ηνπνγξαθηθψλ ζπλζεθψλ παξνπζηάδεη αδπλακία
εθκεηάιιεπζήο ηνπο, θαζψο αθεηέξνπ ηηο δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο απφ πιεπξάο
ππφγεησλ λεξψλ. Με βάζε απηά, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ νη ζπλζήθεο
χδξεπζεο, άξδεπζεο θαη ηνπ πνηίζκαηνο ησλ δψσλ, εκθαλίδνληαη άθξσο δπζκελείο. ‟
απηφ ζπλεγνξεί θαη ν κεγάινο αξηζκφο νηθηζκψλ πνπ βξίζθεηαη θαηαλεκεκέλνο ζε φιε
ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ θαη πνιιέο θνξέο ν έλαο ζε αξθεηή απφζηαζε απφ ηνλ άιιν. Οη
νηθηζκνί απηνί εκθαλίδνπλ είηε νξηαθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ είηε εκθαλίδνπλ αλεπάξθεηα
ζε λεξφ χδξεπζεο. Δμαίξεζε απνηεινχλ ειάρηζηνη νηθηζκνί. Ζ ιεηςπδξία νθείιεηαη είηε:
-

ιφγσ απνπζίαο φπσο αλαθέξζεθε ζην πεξηβάιινλ ησλ νηθηζκψλ δηαζέζηκσλ
επαξθψλ πδαηηθψλ πφξσλ

-

ιφγσ αδπλακίαο εθκεηάιιεπζεο φινπ ηνπ δηαζέζηκνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ ησλ ππφ
εθκεηάιιεπζε θπξίσο πεγψλ, ή

-

ιφγσ αδπλακίαο πεξαηηέξσ πδξνκάζηεπζεο ησλ ππαξρφλησλ πεγψλ.

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πεδίνπ φζνλ αθνξά ην λεξφ χδξεπζεο, ζήκεξα νη
νηθηζκνί ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο πδξνδνηνχληαη απφ πεγέο εθηφο απφ 4 (ηέζζεξηο),
πνζνζηφ πεξίπνπ 9%, πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο πεγέο θαη ηηο γεσηξήζεηο θαη 3 (ηξεηο),
πνζνζηφ πεξίπνπ 8%, πνπ πδξνδνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ γεσηξήζεηο. Σν κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ησλ νηθηζκψλ εκθαλίδεη κηα πεξηνξηζκέλε επάξθεηα κε αξθεηά πξνβιήκαηα
ηδηαίηεξα ζηνπο κεγάινπο θαζψο θαη ζηνπο πνιχ νξεηλνχο νηθηζκνχο, νη νπνίνη θαηά ηνπο
ζεξηλνχο κήλεο δελ ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο αλάγθεο, επεηδή ε παξνρή ησλ πεγψλ κεηψλεηαη
ζεκαληηθά, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ πεηξσκάησλ (ζηεγαλά σο επί ην πιείζηνλ πεηξψκαηα
κε κηθξή απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα). ε φιεο φκσο ηηο πξναλαθεξφκελεο κνλάδεο δελ
ππάξρεη

ζήκεξα

δπλαηφηεηα

ελαιιαθηηθήο

ιχζεο.

Πξνζπάζεηεο

αμηνπνίεζεο

πδξνγεσηξήζεσλ γεληθά έρνπλ απνηχρεη κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο (πεξίπησζε Δρίλνπ). Χο
εθ ηνχηνπ ππάξρεη αλάγθε λα δηεξεπλεζεί ε πεξηνρή γηα πξνζθεξφκελε ελαιιαθηηθή
ιχζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε ππάξρνπζα
πεγή «ζηεξέςεη» ε γεληθά «αρξεζηεπζεί». Δπίζεο δελ ιακβάλνληαη ζηνλ επηζπκεηφ
βαζκφ κέηξα πξνζηαζίαο ησλ πεγψλ θαη ησλ γεσηξήζεσλ ησλ νηθηζκψλ ηεο νξεηλήο
δψλεο. Σα ηειεπηαία πάλησο ρξφληα έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα βειηίσζεο ηεο
θαηάζηαζεο σο πξνο ηα παξαπάλσ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή λέσλ
δεμακελψλ, ηνπνζέηεζε ρισξηνηήξσλ θαη πδξνκέηξσλ (κφλν γηα ηνπο νξηζκέλνπο

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

/ 295

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΡΑΜΑ | ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ | ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΡΟΓΟΠΖ

νηθηζκνχο ηεο Ξάλζεο) θαη αληηθαηάζηαζε δηθηχσλ (ηκήκαηα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ
γηα αξθεηνχο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο).
πκπεξαζκαηηθά απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη νη πδξεπηηθέο αλάγθεο ησλ νηθηζκψλ
εμππεξεηνχληαη πιεκκειψο εθηφο ησλ πεξηνρψλ αηξψλ, φπνπ ππάξρεη ζρεηηθή
επάξθεηα λεξνχ. Γειαδή θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηα ρξφληα ηεο
αλνκβξίαο ην λεξφ δελ επαξθεί γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη θπξίσο ζηνπο
κεγάινπο νηθηζκνχο. Καηά θχξην ιφγν ε χδξεπζε ησλ νηθηζκψλ γίλεηαη κε πδξνκάζηεπζε
θαη δίθηπν χδξεπζεο πνπ πξέπεη άκεζα λα αληηθαηαζηαζεί (ζσιελψζεηο πνιχ παιαηέο
θαη απφ ακίαλην).
Δπηβάιιεηαη κηα φζν ην δπλαηφλ ιεπηνκεξή πξνζέγγηζε ησλ δεδνκέλσλ, κε ζηφρν ηελ
εμαζθάιηζε κεγαιπηέξσλ πνζνηήησλ λεξνχ θαιήο πνηφηεηαο, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ
ησλ πδαηηθψλ αλαγθψλ (χδξεπζε, άξδεπζε, θηελνηξνθία) ζεκεξηλψλ αιιά θαη
κειινληηθψλ. Απηφλ ηνλ ζθνπφ ζα εμππεξεηήζεη ε πινπνίεζε έξεπλαο γηα ηελ νξεηλή
πεξηνρή ηνπ λνκνχ Ξάλζεο ησλ πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ Κφζπλζνπ θαη Κνκςάηνπ ψζηε λα
εθηηκεζεί ε επάξθεηα ζήκεξα θαη ζην κέιινλ, κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πιεζπζκνχ, γηα
ηελ χδξεπζε ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ Μχθεο, ε θαηαιιειφηεηα ησλ ππφγεησλ πδαηηθψλ
απνζεκάησλ θαη ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ, θαη ε πξνζηαζία ησλ ζεκείσλ πδξνιεςίαο απφ
ηπρφλ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο έξγσλ κε ηα νπνία ζα
βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο χδξεπζεο, άξδεπζεο θαη ηεο θηελνηξνθίαο θαη ζα εληνπηζηνχλ
ελαιιαθηηθέο πεγέο ζε θάζε πεξίπησζε. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ θαη νη
πιεκκχξεο νη νπνίεο δηαβξψλνπλ ηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ Κφζπλζνπ.
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πεδίνπ ηα πξνβιήκαηα, νη ειιείςεηο θαη αλάγθεο
πνπ εληνπίδνληαη είλαη:
-

έιιεηςε κέηξσλ πξνζηαζίαο επηθαλεηαθψλ πεγψλ θαη αληιηνζηαζίσλ θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο ρψξνπ απηψλ ( π.ρ. πεξηθξάμεηο, θιπ),

-

αλεπάξθεηα ζηελ πνζφηεηα πφζηκνπ χδαηνο ζε αξθεηνχο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο
θπξίσο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο,

-

ειιηπήο ρισξίσζε δεμακελψλ χδξεπζεο θπξίσο ζε δεμακελέο πνπ βξίζθνληαη ζε
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαη δελ ππάξρεη δίθηπν Γ.Δ.Ζ.,

-

ρισξησηήξεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε Φ/Β ιφγσ ηεο κε χπαξμεο δηθηχνπ Γ.Δ.Ζ. νη νπνίνη
δελ ιεηηνπξγνχλ πάληνηε,

-

αδπλακία ζηελ έκκεζε αληηκεηψπηζε βιαβψλ ζην δίθηπν ιφγσ ηνπ δχζβαηνπ ηεο
πεξηνρήο, ηνπ ηζρπξνχ αλάγιπθνπ ηνπ νξεηλνχ φγθνπ θαη ησλ κεγάισλ απνζηάζεσλ
κε απνηέιεζκα ηελ δπζθνιία πξφζβαζεο νρεκάησλ, κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ,
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-

ζε νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί λέεο δεμακελέο ρσξίο λα έρνπλ γίλεη
νη απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο κε ηα αληιηνζηάζηα θαη ην δίθηπν ησλ νηθηζκψλ, ε ζχλδεζε
κε ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ηνπνζέηεζε ρισξησηήξσλ, ειεθηξηθψλ πηλάθσλ, θιπ.,

-

κε

χπαξμε

πδξνκεηξεηψλ

ζηνπο

πεξηζζφηεξνπο

νηθηζκνχο

ηεο

πεξηνρήο

παξέκβαζεο,
-

πξνβιήκαηα θαηνιηζζήζεσλ ιφγσ πιεκκπξψλ,

-

δηάβξσζε πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ.

Δπηπιένλ εληνπίδνληαη αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο γηα:
-

πινπνίεζε έξεπλαο γηα ηελ νξεηλή πεξηνρή ηνπ λνκνχ Ξάλζεο ησλ πδξνινγηθψλ
ιεθαλψλ Κφζπλζνπ θαη Κνκςάηνπ,

-

πδξνκάζηεπζε πεγψλ,

-

δηφξζσζε θαη ζπκπιήξσζε έξγσλ απνιχκαλζεο ηνπ λεξνχ ζηηο δεμακελέο θαη
έξγσλ θαζαξηζκνχ ζηηο πεγέο θαη γεσηξήζεηο,

-

ζρεδίαζε δηθηχσλ κεηαθνξάο,

-

εγθαηάζηαζε απηφκαησλ ζηαζκψλ ειέγρνπ πνηφηεηαο,

-

αλφξπμε λέσλ γεσηξήζεσλ,

-

θαηαζθεπή ηερλεηψλ πδξνθνξέσλ,

-

εθκεηάιιεπζε θνηλψλ πεγψλ κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ,

-

θαηαζθεπή θξαγκάησλ θαη ηακηεπηήξσλ λεξνχ γηα εθκεηάιιεπζε επηθαλεηαθψλ
πδάησλ,

-

θαηαζθεπή ζπκπιεξσκαηηθψλ έξγσλ ζε νηθηζκνχο φπσο κεγαιχηεξσλ δεμακελψλ ή
αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ δηθηχσλ κεηαθνξάο,

-

εγθαηάζηαζε πδξνκέηξσλ ζηνπο νηθηζκνχο πνπ δελ δηαζέηνπλ,

-

άκεζε

εθαξκνγή

θαλφλσλ

ζσζηήο

δηαρείξηζεο

ηνπ

λεξνχ

χδξεπζεο

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζσζηήο απνιχκαλζεο ηνπ λεξνχ,
-

απνθαηάζηαζε θαηνιηζζήζεσλ,

-

δηεπζέηεζε ρεηκάξξσλ,

-

αμηνιφγεζε επζηάζεηαο πξαλψλ,

-

πινπνίεζε αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ,

-

θαηαζθεπή κηθξψλ θξαγκάησλ ειέγρνπ πιεκκπξψλ,

-

θαηαζθεπή κηθξψλ αλαβαζκίδσλ,
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-

αληηκεηψπηζε πιεκκχξσλ θαη δηαβξψζεσλ πδξνινγηθήο ιεθάλεο ηνπ Κφζπλζνπ.

ζνλ αθνξά ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ζηελ Αλαηνιηθή Ρνδφπεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα
ζηηο Πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο Ρνδφπεο-Έβξνπ, ην πξφβιεκα ηεο χδξεπζεο ζηελ πεξηνρή
είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά. Γπζηπρψο δελ ππάξρνπλ επίζεκα ζηνηρεία γηα ηε θαηάζηαζε
ησλ δηθηχσλ, ηελ επάξθεηα ηνπο ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πγεηνλνκηθά. Δηδηθφηεξα ε
Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Αξξηαλψλ δήισζε αδπλακία ζπκπιήξσζεο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ θαηαγξαθήο αλαγθψλ, γηα ηνπο βνξεηφηεξνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ
(Οηθηζκνί ησλ πξψελ θνηλνηήησλ Οξγάλεο θαη Κέρξνπ) θαη δήισζε φηη έρεη
πξνγξακκαηίζεη λα εληάμεη ζην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ κειέηε Καηαγξαθήο ηεο
πθηζηακέλεο θαηάζηαζεο θαη απνηχπσζεο ησλ αλαγθψλ ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ. Γηα
ηνπο νηθηζκνχο πνπ έρνπκε ζηνηρεία ζην Γήκν Αξξηαλψλ, ελψ ππάξρεη επάξθεηα λεξνχ, ε
πνηφηεηα ηνπ φκσο είλαη νξηαθά επηηξεπηή ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ζα
πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί ε αληηθαηάζηαζε ησλ πεγψλ πδξνιεςίαο. Έπεηηα απφ
έξεπλα πεδίνπ ζην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμε ε Οκάδα έξγνπ είλαη φηη νη
πεξηζζφηεξνη βφξεηνη νηθηζκνί αληηκεησπίδνπλ κεγάια πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ
πνζνηηθή επάξθεηα ηνπ λεξνχ, ε νπνία δελ επαξθεί ηνπο Καινθαηξηλνχο Μήλεο. Δπίζεο
κεγάια ηκήκαηα νηθηζκψλ δελ έρνπλ δηαζπλδεζεί κε ην ππάξρσλ δίθηπν χδξεπζεο ηνπ
νηθηζκνχ, κε ηνπο θαηνίθνπο λα θαηαθεχγνπλ ζηε ιχζε ησλ ηδησηηθψλ πιαζηηθψλ
δεμακελψλ. Δπίζεο δε γίλεηαη απνιχκαλζε ηνπ λεξνχ ελψ δελ ππάξρεη ζηα πεξηζζφηεξα
απφ απηά θακηά πξφβιεςε αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο. Έξγα δηεπζέηεζεο ρεηκάξξσλ
πνπ δηαπεξλνχλ ή ζπλνξεχνπλ κε νηθηζκνχο θαη δεκηνπξγία αλαβαζκίδσλ είλαη έξγα
κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξηνρή. Δπίζεο ελψ ην πξφβιεκα είλαη γλσζηφ δελ έρεη
ππάξμεη ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ νξηζηηθή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη πξψελ
θνηλφηεηεο είραλ δξνκνιφγεζε ηελ επίιπζε έσο έλα βαζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο ζε
ζπλεξγαζία κε ηε δηεχζπλζε Γαζψλ ηνπ Ννκνχ Ρνδφπεο. Ζ δηεχζπλζε Γαζψλ
πξνρψξεζε ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηε δεκηνπξγία κηθξψλ θξαγκάησλ ζηε πεξηνρή,
ηακηεπηήξσλ θαη έξγσλ πδξνκάζηεπζεο θαη ππάξρεη ζέιεζε απφ ηε ππάξρνπζα δηνίθεζε
ηνπ Γήκνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηα
πξνηεηλφκελα έξγα. Δπίζεο ππήξμε ε επηζπκία γηα πινπνίεζε έξγσλ έμσ απφ ηελ
πεξηνρή επζχλεο ηεο δηεχζπλζεο Γαζψλ πνπ φκσο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πινπνηεζνχλ
ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ θαη ηερλνγλσζίαο απφ ηηο πξνεγνχκελεο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο
(Κνηλφηεηεο Κέρξνπ θαη Οξγάλεο). Αλ θαη ν Γήκνο νπθιίνπ δελ ζπκπιήξσζε ην
εξσηεκαηνιφγην απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη θνηλά θαη φκνηα κε απηά
ησλ βφξεησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ Αξξηαλψλ. Καη εδψ ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα
εληνπίδεηαη ζηελ έιιεηςε χπαξμεο πφζηκνπ λεξνχ. Γεληθφηεξα εληνπίδεηαη ε έιιεηςε
θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. ην Γήκν Κνκνηελήο ε
θαηάζηαζε θαίλεηαη λα είλαη ειεγρφκελε. Τπάξρεη ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο θεληξηθφ
δίθηπν χδξεπζεο πνπ ζε γεληθέο γξακκέο πεξηγξάθεηαη σο ηθαλνπνηεηηθφ. Ζ απνιχκαλζε
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ηνπ λεξνχ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ελψ ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Κάιρα ππάξρεη πξφβιεκα
αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο πνπ λαη κελ έρεη βειηησζεί κε έξγν πνπ έρεη πινπνηεζεί
απφ ην Γήκν Κνκνηελήο, αιιά απαηηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα πνπ απνηππψλνληαη
ζηε αληίζηνηρε πξνηεηλφκελε παξέκβαζε απφ ην Γήκνπ Κνκνηελήο (αλάπιαζε δπηηθήο
φρζεο νηθηζκνχ Κάιραληνο). Σέινο ζην Γήκν Ηάζκνπ Τπάξρεη κεγάιν πξφβιεκα ζηε
χδξεπζε ησλ νηθηζκψλ εληφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Αλ θαη ε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ
ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο νηθηζκνχο είλαη κηθξή (< 10 θαηνίθσλ) ηα δίθηπα χδξεπζεο είλαη
αλχπαξθηα, ζα έπξεπε λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ νηθηζκφ ηεο Κεξαζηάο πνπ
παξνπζηάδεη αλάπηπμε σο νηθηζκφο δεπηέξσλ θαηνηθηψλ, ελψ ππάξρεη θαη κία κηθξή
νηθνηνπξηζηηθή κνλάδα δηαλπθηέξεπζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα ππάξμεη θάπνηνπ
είδνπο παξέκβαζεο ζηνλ νηθηζκφ. Δπίζεο ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ εληνπίδεηαη ζην
Γήκν Ηάζκνπ είλαη ην πξφβιεκα ηεο δηάβξσζεο ησλ εδαθψλ. Ζ δηεχζπλζε Γαζψλ
Ννκνχ Ρνδφπεο έρεη εληνπίζεη ην πξφβιεκα θαη επηρεηξεί ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο
ζηελ πεξηνρή κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ. Δπίζεο ε
δηεχζπλζε έρεη εθπνλήζεη εγθεθξηκέλεο κειέηεο γηα παξεκβάζεηο πνπ ζεσξεί απαξαίηεηεο
ζηελ πεξηνρή, πνπ επεθηείλνληαη θαη λνηηφηεξα απηήο πνπ ζα πξνζηαηέςνπλ φρη κφλν
ηνπο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο αιιά θαη φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ
Ηάζκνπ πνπ βξίζθνληαη λνηηφηεξα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.

4.6.5

Απνρέηεπζε-δηαρείξηζε ιπκάησλ

Τποπεπιοσή Α
ρεδφλ νη κηζνί νηθηζκνί (49%) ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηνπ
ηκήκαηνο ηεο Π.Δ. Γξάκαο δηαζέηνπλ θάπνηαο κνξθήο απνρεηεπηηθφ δίθηπν. Ζ θαηάζηαζε
απφ άπνςε πνζνηηθή είλαη ηδηαίηεξα θαιή ζην Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ, φπνπ φινη νη
νηθηζκνί δηαζέηνπλ απνρεηεπηηθφ δίθηπν. ην Γήκν Παξαλεζηίνπ, απνρεηεπηηθφ δίθηπν
δηαζέηνπλ νη κφλν νη νηθηζκνί ηνπ επξχηεξνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Παξαλεζηίνπ (δειαδή νη
νηθηζκνί Παξαλεζηίνπ, Μεζνρσξίνπ θαη Κάησ Θφινπ) κε ην ηειεπηαίν λα έρεη κήθνο 14
ρηιηφκεηξα θαη λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο απηνχ ζε
πνζνζηφ 90%. ην δε ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο, θαλέλαο νηθηζκφο δελ δηαζέηεη
απνρεηεπηηθφ δίθηπν πέξαλ ηνπ Ληβαδεξνχ, δίθηπν ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε κε
πξσηνβνπιία ησλ θαηνίθσλ ηνπ.
ε φηη αθνξά ηε δηάζεζε ησλ ιπκάησλ, απηή γίλεηαη ζε έλα πνζνζηφ 52% επί ηνπ
ζπλφινπ ησλ νηθηζκψλ ζε βφζξνπο ελψ ζε έλα πνζνζηφ 48% θαηαιήγνπλ ζε
παξαπιήζηα ξέκαηα, ιίκλεο ή πνηακνχο. Δηδηθφηεξα, θαη φζνλ αθνξά ην ηκήκα ηνπ
Γήκνπ Γξάκαο, ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο πέξαλ ηεο Σ.Κ. Ληβαδεξνχ ε δηάζεζε ησλ
πγξψλ αζηηθψλ ιπκάησλ γίλεηαη ζε ζεπηηθνχο βφζξνπο. ην ηκήκα ηνπ Κάησ
Νεπξνθνπίνπ, ηα ιχκαηα απνηίζεληαη ρσξίο επεμεξγαζία, είηε ζε μεξνρεηκκάξνπο, είηε

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

/ 299

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΡΑΜΑ | ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ | ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΡΟΓΟΠΖ

ζηελ ηερλεηή ιίκλε ηνπ θξάγκαηνο ηνπ Θεζαπξνχ, γεγνλφο πνπ εγθπκνλεί ηεξάζηηνπο
θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία ησλ θαηνίθσλ θαη ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
ην δε ηκήκα ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ, πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ νηθηζκψλ ηνπ
Παξαλεζηίνπ, ηνπ Μεζνρσξίνπ θαη Κάησ Θφινπ (φπνπ ε δηάζεζε γίλεηαη ζηνλ Πνηακφ
Νέζην) ε δηάζεζε ησλ ιπκάησλ ησλ νξεηλψλ νηθηζκψλ γίλεηαη ζε βφζξνπο. Γπζηπρψο,
ιφγσ ηεο αδπλακίαο ζπκπιήξσζεο πνιιψλ απφ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ, δελ θαηέζηε δπλαηή ε παξάζεζε πεξηζζφηεξσλ
πιεξνθνξηψλ γηα ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο ζε φινπο ηνπο
νηθηζκνχο.
ε φηη αθνξά ηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ, ζεκεηψλεηαη φηη ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Κάησ
Νεπξνθνπίνπ πθίζηαηαη ζήκεξα Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (Μ.Δ.Λ.) ε νπνία
νπζηαζηηθά δελ ιεηηνπξγεί ιφγσ ησλ πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο ηεο (δελ ζπλάδνπλ κε ηηο
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο). Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ δελ ππάξρεη
νχηε θαη ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Παξαλεζηίνπ αιιά νχηε θαη ζε θαλέλαλ απφ ηνπο κηθξφηεξνπο
νηθηζκνχο νη νπνίνη δηαζέηνπλ θάπνηνπ είδνπο απνρεηεπηηθφ δίθηπν ζε φιε ηελ πεξηνρή
παξέκβαζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο.
Γεληθά, ε θαηάζηαζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο Π.Δ. Γξάκαο ζπλνςίδεηαη σο εμήο θαη αληίζηνηρα
πξνηείλνληαη αλάινγεο παξεκβάζεηο:
-

Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ δχλαληαη λα εκθαληζηνχλ απφ ηε ρξήζε ησλ
ζεπηηθψλ βφζξσλ ζρεηίδνληαη κε ηελ απψιεηα ή απνπζία ζηεγαλνπνίεζεο, ηε
δηαθπγή ησλ ιπκάησλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηε κφιπλζε ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ
νξίδνληα. Γηα ηελ νξηζηηθή εμάιεηςε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, εηδηθά ζε πεξηνρέο πςειήο
νηθνινγηθήο αμίαο φπσο ε Τπνπεξηνρή Α, ζα πξέπεη λα δξνκνινγεζνχλ έξγα
θαηαζθεπήο-νινθιήξσζεο ησλ απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ θαη Μ.Δ.Λ. ηχπνπ compact
αθφκε θαη ζηνπο κηθξφηεξνπο νηθηζκνχο κε πξνηεξαηφηεηα απηνχο ηνπ Βψιαθα θαη
ηνπ Πεξηζσξίνπ.

-

Ο Γήκνο Κάησ Νεπξνθνπίνπ ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηελ ηξνπνπνίεζεεπηζθεπή ηεο πθηζηάκελεο Μ.Δ.Λ., έηζη ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηφο ν βηνινγηθφο
θαζαξηζκφο ησλ ιπκάησλ ελφο Γήκνπ πνπ-αδηακθηζβήηεηα-απνηειεί ην θχξην
αλαπηπμηαθφ θέληξν ηνπ ηκήκαηνο Π.Δ. Γξάκαο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

-

Ο Γήκνο Παξαλεζηίνπ ζα πξέπεη άκεζα λα ππνβάιεη πξνο έληαμε ζε νπνηνδήπνηε
πξφζθνξν ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα ηελ θαηαζθεπή ηεο Μ.Δ.Λ. ηνπ Παξαλεζηίνπ.
εκεηψλεηαη φηη ην έξγν πξνηείλεηαη-νχησο ή άιισο-πξνο έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.,
ιφγσ ηεο χςηζηεο ζεκαζίαο πνπ απηφο έρεη σο θέληξν ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη
γεληθφηεξα, ππεξεζηψλ.
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Μείδνλ πξφβιεκα πνιιαπιψλ επηπέδσλ (κφιπλζε εδάθνπο, πδξνθνξέα, επηθαλεηαθψλ
πδάησλ θαη αηζζεηηθή ξχπαλζε) απνηειεί ε έιιεηςε απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ ζε νηθηζκνχο
ηεο Τπνπεξηνρήο πνπ ππάγνληαη ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ θαη ηηο ζπλαληήζεηο κε ηνπο αηξεηνχο θαη ηηο Σερληθέο
ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ.
Με εμαίξεζε ηνπο νηθηζκνχο ηεο ηαπξνχπνιεο θαη ηνπ Νενρσξίνπ, πνπ δηαζέηνπλ έσο
έλα ζεκείν απνρεηεπηηθφ δίθηπν, θαλέλαο άιινο νηθηζκφο δελ δηαζέηεη ηελ ελ ιφγσ
ππνδνκή. Σα πγξά απφβιεηα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαηαιήγνπλ ζε νηθηαθνχο
βφζξνπο. ε κεγαιχηεξνπο νηθηζκνχο έρνπλ θαηαζθεπαζζεί αγσγνί πνπ κεηαθέξνπλ ηα
αζηηθά πγξά απφβιεηα θαη‟ επζείαλ ζε ξέκαηα θαη πνηακνχο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο
νηθηζκψλ πθίζηαληαη θαη παξάλνκεο ζπλδέζεηο κε δίθηπα νκβξίσλ, κε απνηέιεζκα ηειηθά
ηελ κεηαθνξά ηνπ ξππαληηθνχ θνξηίνπ ζην ππέδαθνο, ζηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο, ηα
επηθαλεηαθά λεξά θαη κέζσ απηψλ ζηε ζάιαζζα.
Σα δίθηπα νκβξίσλ, φπνπ πθίζηαληαη (Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ηαπξνχπνιεο, Γαθλψλα,
Κνκλελψλ, Νενρσξίνπ, Παζραιηάο) θξίλνληαη σο αλεπαξθή θαη ρξήδνπλ επεθηάζεσλ
ελψ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Χξαίνπ θαη ηεο Γ.Κ. Κνηχιεο είλαη
ππνηππψδε.
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ππθλφηεηα ησλ νηθηζκψλ θαη ηελ γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο
πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα γηα δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο σο εμήο:
-

Γηα ηελ πεξηνρή ηεο Γ.Κ. ηαπξνχπνιεο: Μία (1) κνλάδα επεμεξγαζίαο (ζπιινγή
αζηηθψλ πγξψλ απνβιήησλ απφ Άλσ θαη Κάησ Καξπφθπην, Νενρψξη, Γαθλψλαο,
ηαπξνχπνιε, Κνκλελά).

-

Σα απφβιεηα ηεο Γ.Κ. Κνηχιεο λα νδεγνχληαη ζε κνλάδα επεμεξγαζίαο ζηνλ Δρίλν
ελψ ηα απφβιεηα ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Χξαίνπ λα επεμεξγάδνληαη ζε κνλάδα
επεμεξγαζίαο ζην Χξαίν.

Τποπεπιοσή Β
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πεδίνπ θαλέλαο νηθηζκφο δελ δηαζέηεη ζχγρξνλν
ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ. ε φινπο ηνπο νηθηζκνχο ην δίθηπν
απνρέηεπζεο απνηειείηαη απφ αγσγνχο φκβξησλ θαη αθαζάξησλ. ε 4 (ηέζζεξηο)
νηθηζκνχο ην ππάξρνλ δίθηπν δελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ νηθηζκψλ θαη ζην 50% ησλ
νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ε εμππεξέηεζε γίλεηαη θαη κε βφζξνπο. Πξέπεη λα
αλαθεξζεί φηη ζε φιε ηε Γ.Δ. αηξψλ θαη Θεξκψλ ε εμππεξέηεζε γίλεηαη θαη κε βφζξνπο.
ηνπο κεγαιχηεξνπο νηθηζκνχο νη αγσγνί πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί κεηαθέξνπλ ηα
ιχκαηα θαη‟ επζείαλ ζε ξέκαηα, ρείκαξξνπο θαη πνηακνχο. Οη δε βφζξνη δελ είλαη θαλ
ζηεγαλνί είλαη ζεπηηθνί θαη παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο παξάλνκεο ζχλδεζεο κε ην
δίθηπν νκβξίσλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία νμπκέλσλ θαη ζνβαξψλ
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πξνβιεκάησλ ξχπαλζεο ιφγσ ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ ζηα ζεκεία πνπ απνηεινχλ ηνπο
απνδέθηεο ησλ δηθηχσλ φκβξησλ (πνηάκηα, ξέκαηα θαη ρείκαξξνπο). ε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο ε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε ηφζν ζηελ πεξηνρή φζν θαη ζηνπο
πδξνβηφηνπνπο θαη παξαιίεο ηεο πεδηλήο δψλεο είλαη ηεξάζηηα.
Ζ ηδηαίηεξε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο θαη ε ππθλφηεηα ησλ νηθηζκψλ δεκηνπξγεί
πξφζζεηεο αλάγθεο θαη πξνζθέξεη δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ
πξνβιήκαηνο αλάινγα θαη κε ηηο δηαηηζέκελεο πηζηψζεηο.
Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην Μάξηην ηνπ 2011 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ θαη κε ηε ζπλεηζθνξά ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ. ππνβιήζεθαλ
πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζην Δ.Π. «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε»-Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. θαη
ζην

Δ.Π. «Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 2007-2013»

ε θαηαζθεπή

ηξηψλ (3) κνλάδσλ

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ γηα ηνπο νηθηζκνχο Κεληαχξνπ, Δρίλνπ θαη Μχθεο. Αλαιπηηθφηεξα
ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Κεληαχξνπ ην έξγν πεξηιακβάλεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ απνρεηεπηηθνχ
δηθηχνπ ηνπ Κεληαχξνπ θαη Μνλάδα επεμεξγαζίαο Λπκάησλ κε πξνυπνινγηζκφ
2.787.908 επξψ, ζηνλ νηθηζκφ Δρίλνπ ζα γίλεη ε θαηαζθεπή Μνλάδαο επεμεξγαζίαο
Λπκάησλ κε πξνυπνινγηζκφ 2.752.300 επξψ θαη ζηνλ νηθηζκφ ηεο Μχθεο ζα
θαηαζθεπαζζεί ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν θαη ε Μνλάδα επεμεξγαζίαο Λπκάησλ κε
πξνυπνινγηζκφ 1.648.975 επξψ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ε αλάγθε θαηαζθεπήο ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο
ζηνπο ινηπνχο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο κε παξάιιειε ρσξνζέηεζε θαη επηινγή ησλ
πηζαλψλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα
απνρέηεπζεο ιπκάησλ.
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πεδίνπ θαη ηα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα
θαλέλαο νηθηζκφο δελ δηαζέηεη ζχγρξνλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ. ε
φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ππάξρεη ππνηππψδεο δίθηπν
απνρέηεπζεο απνηειείηαη θπξίσο απφ αγσγνχο φκβξησλ πδάησλ πνπ ζε θακία
πεξίπησζε δε θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ νηθηζκψλ. ηε πιεηνςεθία ησλ νηθηζκψλ γηα ηα
νπνία έρνπκε ζηνηρεία ε εμππεξέηεζε γίλεηαη κε ζεπηηθνχο βφζξνπο πνπ δηαζπλδένληαη
ζην δίθηπν ησλ νκβξίσλ πδάησλ θαη ηα ιχκαηα θαηαιήγνπλ ρσξίο επεμεξγαζία ζε
παξαθείκελα ξέκαηα ή πνηακνχο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία νμπκέλσλ θαη
ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ξχπαλζεο ιφγσ ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ ζηα ζεκεία πνπ
απνηεινχλ ηνπο απνδέθηεο ησλ δηθηχσλ φκβξησλ (πνηάκηα, ξέκαηα θαη ρείκαξξνπο). ε
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε ηφζν ζηελ πεξηνρή φζν θαη ζηνπο
πδξνβηφηνπνπο θαη παξαιίεο ηεο πεδηλήο δψλεο είλαη ηεξάζηηα.
Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ε αλάγθε ελφο ζπλνιηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ ιπκάησλ ζηνλ νξεηλφ φγθν πνπ ζα θαηαζηήζεη βηψζηκνπο ηνπο νηθηζκνχο.
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4.7

Υσξνηαμηθή-πνιενδνκηθή νξγάλσζε

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία ηεο ρσξνηαμηθήο θαη πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο ησλ
πεξηνρψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε, θπξίσο, ηεο
δηάξζξσζεο ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε πνιενδνκηθφ
ζρεδηαζκφ.

4.7.1

Δηζαγσγή

ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 ν ρσξνηαμηθφο θαη πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο εθαξκφζζεθε
κέζσ ηεο εθπφλεζεο ησλ Δηδηθψλ Υσξνηαμηθψλ κειεηψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ Εσλψλ
Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ (Ε.Ο.Δ.) ζεζπίδνληαο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ζηηο ρξήζεηο γεο, ηε
δφκεζε θαη ηελ θαηάηκεζε ηεο γεο ζε πεξηνρέο γχξσ απφ εγθεθξηκέλα ζρέδηα πφιεο ή
φξηα νηθηζκψλ κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ
άλαξρε

δφκεζε

θπξίσο

ζε

πεξηνρέο

κε

ηδηαίηεξα

θπζηθά,

πνιηηηζηηθά

θαη

θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά.
ηα ηέιε ηεο ίδηαο δεθαεηίαο εθπνλήζεθαλ ηα Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ
ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο πνπ θαηαξηίζηεθαλ γηα θάζε πεξηθέξεηα. Απηή ηελ
πεξίνδν μεθηλάεη θαη ε εθπφλεζε ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..). Με ηελ
εθαξκνγή ηνπ απνθηνχλ εγθεθξηκέλν φξην φινη νη νηθηζκνί κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 2000
θαηνίθσλ θαη πξνζδηνξίδνληαη ηφζν νη ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο, νη πξνο πνιενδφκεζε
εθηάζεηο φζν θαη ε ρσξνζέηεζε απαηηνχκελσλ αζηηθψλ, βηνκεραληθψλ θαη ινηπψλ
ρξήζεσλ. Αθνινπζεί φκσο ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Καπνδίζηξηα, κε λέα
δηνηθεηηθά ζχλνια ηα νπνία πιένλ ζηεξνχληαη νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ, κε απνηέιεζκα λα
πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα αλάδεημε θαη νξγάλσζε ηνπ κε αζηηθνχ ρψξνπ, ε ζπλνρή θαη
αλαζπγθξφηεζε ηνπ αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ ρψξνπ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη κέζσ ηνπ
Ν2508/1997 πεξί νηθηζηηθήο αλάπηπμεο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ.
Ο λφκνο απηφο ζεζπίδεη 3 εξγαιεία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνχ ζε αζηηθφ,
πεξηαζηηθφ θαη κε αζηηθφ ρψξν αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ. Γηα ηα κεγάια αζηηθά
ζπγθξνηήκαηα (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Ζξάθιεην, Λάξηζα, Βφινο, Καβάια θαη
Ησάλληλα)

θαηαξηίδνληαη

ξπζκηζηηθά

ζρέδηα

θαη

πξνγξάκκαηα

πξνζηαζίαο

ηνπ

πεξηβάιινληνο. Γηα ηνπο Γήκνπο ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη έλαο ηνπιάρηζηνλ νηθηζκφο άλσ
ησλ 2000 θαηνίθσλ εθπνλείηαη ζηα φξηα ηνπο Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην (Γ.Π..). Σν
Γ.Π.. απνθηά πιένλ θαη ρσξνηαμηθή δηάζηαζε εθηφο απφ ηελ πνιενδνκηθή αθνχ
μεθεχγεη απφ ηα φξηα ελφο νηθηζκνχ θαη αλαθέξεηαη πιένλ ζε εδαθηθή πεξηθέξεηα Γήκνπ.
Σέινο ην ρέδην Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π.)
εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο αλνηθηήο πφιεο σο ζχλνιν γεηηνληθψλ νηθηζκψλ κε αζηηθνχ
ρψξνπ, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο έρεη πιεζπζκφ κέρξη 2.000 θαηνίθνπο. Δθπνλείηαη θαη
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εγθξίλεηαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ελφο Γήκνπ θαη πξφθεηηαη γηα Γ.Π.. πεξηνρψλ φπνπ δελ
ππάξρνπλ νηθηζκνί άλσ ησλ 2000 θαηνίθσλ.
Σα Γ.Π.. θαη ηα .Υ.Ο.Ο.Α.Π. απνηεινχλ ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ Γεληθνχ Υσξνηαμηθνχ
ρεδίνπ, ησλ Δηδηθψλ Υσξνηαμηθψλ ρεδίσλ θαζψο ησλ Υσξνηαμηθψλ ρεδίσλ ηεο
Πεξηθέξεηαο ζην επίπεδν ηνπ Γήκνπ.
Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα επίπεδα ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε νξεηλνχο φγθνπο είλαη:
-

Γ.Π.. (Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα).

-

.Υ.Ο.Ο.Α.Π. (ρέδηα Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο).

-

Πνιενδνκηθέο κειέηεο θαη πξάμεηο εθαξκνγήο.

-

Δηδηθέο πνιενδνκηθέο θαη ρσξνηαμηθέο κειέηεο (αλαπιάζεηο, δψλεο πξνζηαζίαο θιπ.).

-

Οξηνζεηήζεηο νηθηζκψλ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ.

4.7.2

Γηάξζξσζε νηθηζηηθνχ δηθηχνπ

Τποπεπιοσή Α
Σν νηθηζηηθφ δίθηπν ηνπ ηκήκαηνο Π.Δ. Γξάκαο ηεο πεξηνρήο Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. πεξηιακβάλεη
44 νηθηζκνχο ησλ νπνίσλ ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζε 10.332 θαηνίθνπο (βι.
Τπνθεθάιαην 4.2). Πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ θαηνίθσλ απηψλ θαηνηθνχλ ζηα δπν κεγάια
θέληξα ηνπ νξεηλνχ ηφμνπ ηεο Γξάκαο, δειαδή ην Κάησ Νεπξνθφπη θαη ην Παξαλέζηη. Ο
δε νηθηζκφο ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ είλαη ν κφλνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ.
σο «αζηηθφο».
Ζ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο δηάθνξεο θιάζεηο κεγέζνπο (βι. Πίλαθα 4.7-1) δείρλεη
φηη ζρεδφλ ην κηζφ ηνπ πιεζπζκνχ (49,19%) θαηνηθεί ζε νηθηζκνχο κεγέζνπο απφ 200
έσο 1.000 θαηνίθνπο, κε έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 10% πεξίπνπ λα
θαηνηθνχλ ζε νηθηζκνχο κεγέζνπο 100-199 θαηνίθσλ. Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην ζπλνιηθφ
κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ (9,19%) πνπ θαηνηθεί ζε πνιχ κηθξνχο νηθηζκνχο (1-99
θαηνίθνπο),

απφξξνηα

ηεο

ζαθνχο

θζίλνπζαο

δεκνγξαθηθήο

θαηάζηαζεο

(βι.

Τπνθεθάιαην 4.2).
Αλαθνξηθά κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ νηθηζκψλ (νηθηζηηθή δηάξζξσζε), κπνξνχκε λα πνχκε
πσο αδξνκεξψο απηή ηαπηίδεηαη (θαη εχινγα) κε ηε ρσξνηαμία ησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ
πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην Τπνθεθάιαην 4.4Γ. Μηα πεξηζζφηεξν εκπεξηζηαησκέλε θαη
ιεπηνκεξήο απνηχπσζε ηεο νηθηζηηθήο νξγάλσζεο ηνπ νξεηλνχ αγξνηηθνχ ρψξνπ ζην
πιαίζην ηνπ ηνπξηζκνχ πξνηείλνπλ νη Μνπξαηίδεο, θ.α. (2003: 42) θαη πεξηιακβάλεη ηνπο
εμήο θάησζη νηθηζηηθνχο ππξήλεο:
-

Παξαλέζηη κε φινπο ηνπο Παξαλέζηηνπο νηθηζκνχο.

-

ηδεξφλεξν-θαισηή.
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-

Παγνλέξη-Πνηακνί-Βψιαθαο.

-

Κάησ Νεπξνθφπη θαη Λεθαλνπέδην.

Πίλαθαο 4.7-1

Αξηζκφο νηθηζκφο θαη πιήζνο θαηνίθσλ αλά θιάζε κεγέζνπο ζην
ηκήκα Π.Δ. Γξάκαο ηεο πεξηνρήο Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

ΚΛΑΖ
ΜΔΓΔΘΟΤ
(ΠΛΖΘΟ
ΚΑΣΟΗΚΧΝ)
>2.000
1.000-2.000
500-999
200-499
100-199
1-99
ΤΝΟΛΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΟΗΚΗΜΧΝ

% ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ
ΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ

ΠΛΖΘΟ
ΚΑΣΟΗΚΧΝ

% ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ
ΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ

1
1
5
7
8
22
44

2,27%
2,27%
11,36%
15,91%
18,18%
50,00%
100,00%

2.072
1.190
3.063
2.019
1.039
949
10.332

20,05%
11,52%
29,65%
19,54%
10,06%
9,19%
100,00%

Πεγή: Δπεμεξγαζία Πίλαθα 4.2-1

Δπηζεκαίλεηαη βέβαηα, θαη φπσο αλαθέξεηαη ζηα Σ.Α.Π. ησλ Γήκσλ Κ. Νεπξνθνπίνπ,
Παξαλεζηίνπ θαη Κνηλφηεηαο ηδεξνλέξνπ (Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Γξάκαο, 2001α,β,γ) πσο ζην
παξειζφλ ην νηθηζηηθφ δίθηπν παξνπζίαδε κηα εληειψο δηαθνξεηηθή εηθφλα. Ζ νξεηλή
ελδνρψξα δηέζεηε έλα ηδηαίηεξα ππθλφ δίθηπν κηθξψλ νηθηζκψλ πνπ έρνπλ ζήκεξα
εγθαηαιεηθζεί. Σν γεγνλφο ηεο εγθαηάιεηςεο θαη ηεο νινζρεξνχο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ
δηθηχνπ ησλ νξεηλψλ νηθηζκψλ είλαη έλα ζηνηρείν πνπ ζπλδέεηαη ηφζν κε ηελ εμέιημε ηνπ
παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ φζν θαη κε κηα ζεηξά ηζηνξηθνχο ιφγνπο.
χκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 29310 ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. (2003) (Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην
Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο ΜαθεδνλίαοΘξάθεο), νη θαηεγνξίεο ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ πνπ αθνξνχλ ζην ηκήκα Π.Δ. Γξάκαο ηεο
πεξηνρήο Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. (βι. Πίλαθα 4.7-2) είλαη ηα «θέληξα ελίζρπζεο αμφλσλ» ζηα
νπνία πεξηιακβάλεηαη ν νηθηζκφο ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ, νη «παξαδνζηαθνί νηθηζκνί»
ηνπ Παγνλεξίνπ θαη Πεξηζσξίνπ (βι. Τπνθεθάιαην 4.8) θαη ηα «θέληξα αλάπηπμεο
νξεηλψλ πεξηνρψλ» πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο νηθηζκνχο Πνηακψλ, ηδεξνλέξνπ,
Παξαλεζηίνπ, θαη απηψλ θαηά κήθνο ηνπ νξεηλνχ νδηθνχ άμνλα Ξάλζε-Κάησ Νεπξνθφπη.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγξαθήο ηεο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πνπ αθνξά ηελ ηδησηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, πξνθχπηεη πσο ην
Κάησ Νεπξνθφπη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πφιν αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ., ηφζν απφ ηελ άπνςε ηεο δηαζπλνξηαθφηεηαο πνπ αλαπφθεπθηα απνθηά
νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κεηά ηελ είζνδν ηεο Βνπιγαξίαο ζηελ Δπξσπατθή νηθνγέλεηα
φζν θαη απφ ηελ άπνςε ηεο δπλακηθήο εκπινθήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ζε επελδπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο (βι. Τπνθεθάιαηα 4.4Β θαη 4.4Γ).
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Ζ άιιε πιεπξά ηνπ νξεηλνχ αλαπηπμηαθνχ δηπφινπ, ην Παξαλέζηη, παξνπζηάδεη
ρακειφηεξα πνζνζηά ηδησηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (εηδηθά ζην δεπηεξνγελή ηνκέα)
φκσο ε ζέζε ηνπ (ζεκ.: βξίζθεηαη ζην ελδηάκεζν ησλ «θέληξσλ πεξηθεξεηαθήο
αλάπηπμεο» Γξάκαο θαη Ξάλζεο θαη πιεζίνλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ «θέληξνπ» ηεο
ηαπξνχπνιεο) ηνπ πξνζθέξεη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ, φπσο
άιισζηε είδακε θαη ζηελ Δλφηεηα 4.4Γ.1.
Δπηζεκαίλεηαη ηέινο, θαη φζνλ αθνξά ηε γεληθή ρσξνηαμηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ
ηκήκαηνο ηεο Π.Δ. Γξάκαο, πσο ε έιιεηςε ζχλδεζεο ή ε χπαξμε κε ηθαλνπνηεηηθήο
ζχλδεζεο νξηζκέλσλ απφ ηνπο νηθηζηηθνχο ππξήλεο κεηαμχ ηνπο (π.ρ. «Παξαλέζηη κε
φινπο ηνπο Παξαλέζηηνπο νηθηζκνχο» κε «Κάησ Νεπξνθφπη θαη Λεθαλνπέδην»)
δεκηνπξγεί ζεκαληηθά αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα, εηδηθά γηα ηνλ ηνπξηζκφ (βι. Δλφηεηα
4.4Γ.1). Με δεδνκέλν φηη εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ., ε ηνπξηζηηθή ππνδνκή ζα
πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε ή λα απαγνξεχεηαη παληειψο, ζα πξέπεη λα γίλεη
πεπνίζεζε φηη ηα θέληξα αλάπηπμεο ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ ζα πξέπεη λα είλαη
πξσηίζησο νη νηθηζηηθνί ππξήλεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο
ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο πνιχ-πνιηθνχ ρψξνπ ηνπηθήο αλάπηπμεο
κηθξήο θιίκαθαο.
Έπεηηα απφ ηελ παξάζεζε ηνπ αλσηέξσ γεληθνχ πιαηζίνπ ηεο ρσξνηαμηθήο θαη νηθηζηηθήο
δηάξζξσζεο γηα ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο, ζα αλαθεξζνχκε ζε θάζε ηκήκα Γήκνπ ή
Γήκν ηεο μερσξηζηά.
ε φηη αθνξά ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο, θαη εηδηθά ζηελ νηθηζηηθή ηνπ δηάξζξσζε,
παξαηεξνχκε (βι. Πίλαθα 4.7-3) πσο απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε κηθξψλ
νηθηζκψλ (θάησ ησλ 200 θαηνίθσλ). Πάλσ (νξηαθά) απφ ηνπο κηζνχο θαηνίθνπο (53,64%)
ζπγθεληξψλνληαη ζε πνιχ κηθξνχο νηθηζκνχο (1-99 θαηνίθσλ).

Πίλαθαο 4.7-3:

Αξηζκφο νηθηζκφο θαη πιήζνο θαηνίθσλ αλά θιάζε κεγέζνπο ζην
ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο ηεο πεξηνρήο Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

ΚΛΑΖ
ΜΔΓΔΘΟΤ
(ΠΛΖΘΟ
ΚΑΣΟΗΚΧΝ)
>2.000
1.000-2.000
500-999
200-499
100-199
1-99
ΤΝΟΛΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΟΗΚΗΜΧΝ

% ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ
ΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ

ΠΛΖΘΟ
ΚΑΣΟΗΚΧΝ

% ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ
ΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ

0
0
0
1
1
7
9

0,00%
0,00%
0,00%
11,11%
11,11%
77,78%
100,00%

0
0
0
206
100
354
660

0,00%
0,00%
0,00%
31,21%
15,15%
53,64%
100,00%

Πεγή: Δπεμεξγαζία Πίλαθα 4.2-1
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Ο νηθηζκφο ηνπ ηδεξνλέξνπ, αλ θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί σο θέληξν αλάπηπμεο ηεο νξεηλήο
πεξηνρήο, εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ην αζηηθφ θέληξν ηεο Γξάκαο, ελψ δελ
ζπλδέεηαη άκεζα κε ην έηεξν θέληξν αλάπηπμεο νξεηλήο πεξηνρήο, θαη έδξα ηνπ Γήκνπ
Παξαλεζηίνπ, ην Παξαλέζηη. Αλ θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο νδηθήο ζχλδεζεο ησλ δπν
πεξηνρψλ κέζσ ηνπ άμνλα ηδεξνλέξνπ-Θεζαπξνχ έρεη ηνληζηεί γηα ηελ ηνπξηζηηθή
αλάπηπμε (βι. Δλφηεηα 4.4Γ.1), ζα πξέπεη λα ηνληζηεί γηα αθφκε κηα θνξά πσο ε
ζχλδεζε απηψλ ησλ δπν ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ θέληξσλ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη
ζεκαληηθά πξνο ηελ ειάθξπλζε ηεο εμάξηεζεο ηνπ ηδεξνλέξνπ απφ ην αζηηθφ θέληξν
ηεο Γξάκαο κε δεδνκέλν φηη ε απφζηαζε ηδεξνλέξνπ-Γξάκαο είλαη ζρεδφλ δηπιάζηα
απφ απηήλ ηνπ ηδεξνλέξνπ κε ην Παξαλέζηη. Έηζη, γηα αθφκε κηα θνξά αλαδεηθλχεηαη ε
αλαγθαηφηεηα ηεο βειηίσζεο ηνπ νδηθνχ άμνλα ηδεξνλέξνπ-Θεζαπξνχ πνπ πξνηείλεηαη
γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.
Αλαθνξηθά κε ηελ νηθηζηηθή νξγάλσζε ηνπ Γήκνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ, θαη φπσο θαίλεηαη
ζηνλ Πίλαθα 4.7-4, επηζεκαίλεηαη φηη ζην ραξαθηεξηζκέλν σο «θέληξν ελίζρπζεο άμνλα»
Κάησ Νεπξνθφπη, θαηνηθεί ην έλα ηέηαξην πεξίπνπ ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ. Έλα κεγάιν
πνζνζηφ (πεξίπνπ 50%) δηακέλεη ζε νηθηζκνχο 200-500 θαηνίθσλ.

Πίλαθαο 4.7-4:

Αξηζκφο νηθηζκφο θαη πιήζνο θαηνίθσλ αλά θιάζε κεγέζνπο ζην
Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ

ΚΛΑΖ
ΜΔΓΔΘΟΤ
(ΠΛΖΘΟ
ΚΑΣΟΗΚΧΝ)
>2.000
1.000-2.000
500-999
200-499
100-199
1-99
ΤΝΟΛΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΟΗΚΗΜΧΝ

% ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ
ΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ

ΠΛΖΘΟ
ΚΑΣΟΗΚΧΝ

% ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ
ΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ

1
1
4
5
4
3
18

5,56%
5,56%
22,22%
27,78%
22,22%
16,67%
100,00%

2.072
1.190
2.444
1.585
559
176
8.026

25,82%
14,83%
30,45%
19,75%
6,96%
2,19%
100,00%

Πεγή: Δπεμεξγαζία Πίλαθα 4.2-1

πλνιηθά, θαη ζχκθσλα κε ην Σ.Α.Π. Κ. Νεπξνθνπίνπ (Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Γξάκαο, 2001), ζην
νηθηζηηθφ ζχζηεκα απηφ αλαγλσξίδνληαη ηξεηο δηαθξηηέο νηθηζηηθέο πεξηνρέο. Ζ πξψηε
ζπγθεληξψλεη ηελ νκάδα νηθηζκψλ πνπ βξίζθεηαη ζην ιεθαλνπέδην Νεπξνθνπίνπ. Ζ
δεχηεξε ζπγθεληξψλεη ηελ νκάδα νηθηζκψλ πνπ βξίζθεηαη γχξσ απφ ην βνξεηνδπηηθφ
δηάζειν ηνπ Φαιαθξνχ φξνπο θαη δηαζρίδεηαη απφ ηελ ζηελή θνηιάδα ηνπ Νέζηνπ
πνηακνχ θαη ε ηξίηε απνηειεί ηνλ νηθηζκφ ηνπ Βψιαθα, ε θχξηα πξφζβαζε ηνπ νπνίνπ
γίλεηαη ζήκεξα θαηεπζείαλ απφ ηνλ νδηθφ άμνλα Γξάκαο-Κάησ Νεπξνθνπίνπ. Οη νηθηζκνί
ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηνπο (εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Βψιαθα) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά
ελνπνηεηηθά ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κνξθνινγία, ηηο θιηκαηνινγηθέο
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ζπλζήθεο, ην παξαγσγηθφ πξφηππν θαη ηελ θνηλή δηάξζξσζε ηνπ πιεζπζκνχ (εθηφο
εμαηξέζεσλ).
Ο Γήκνο Κάησ Νεπξνθνπίνπ, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ, παξνπζηάδεη πξφβιεκα
εζσηεξηθήο ζπλνρήο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ν Βψιαθαο (θαη ιφγσ ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ
θέληξνπ Φαιαθξνχ) έρεη πνιιέο ζρέζεηο κε ηελ Γξάκα θαη ηελ Πξνζνηζάλε. Καηά θχξην
ιφγν, είλαη εμαξηεκέλε απφ ην αζηηθφ θέληξν ηεο Γξάκαο ελψ γηα ηηο αλάγθεο πξφζβαζεο
ζε ππεξεζίεο θαη ην εκπφξην εμππεξεηείηαη απφ ηελ Πξνζνηζάλε. Δπίζεο νη πεξηνρέο
Πνηακψλ-Μηθξνκειηάο, πνπ βξίζθνληαη ζηα βφξεηα ηνπ Νέζηνπ θαίλνληαη λα έρνπλ
θάπνηνπο ζπζρεηηζκνχο κε ην ηδεξφλεξν (δάζε, θπλήγη θ.ιπ.) (Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Γξάκαο,
2001).
Ζ έδξα ηνπ Γήκνπ, ην Κάησ Νεπξνθφπη, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ αγξνηηθφ θέληξν θαζψο
θαη έλαλ ηζρπξφ πφιν έιμεο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο ελδνρψξαο αθνχ απνηειεί ζεκαληηθφ
ζχιαθαο παξνρήο ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζηε πεξίζαιςε, εθπαίδεπζε, πξφλνηα,
δεκφζηα δηνίθεζε, ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, εκπνξηθφ ζχζηεκα, ςπραγσγία, πνιηηηζκφ (βι.
Τπνθεθάιαην 4.5).
ε φηη αθνξά ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ, ην νηθηζηηθφ δίθηπφ ηνπ πεξηιακβάλεη 9
νηθηζκνχο, απφ ηνπο νπνίνπο έλαο νηθηζκφο (ε έδξα ηνπ δηεπξπκέλνπ πιένλ Γήκνπ
Παξαλεζηίνπ) έρεη πιεζπζκφ πάλσ απφ 500 θαηνίθνπο, πέληε νηθηζκνί έρνπλ πιεζπζκφ
κεηαμχ 100-499 θαηνίθνπο θαη απνηεινχλ πεξίπνπ ην 37% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ
Γήκνπ θαη δψδεθα νηθηζκνί έρνπλ πιεζπζκφ κεηαμχ 1-99 θαηνίθσλ, απνηεινχλ δε ην
25% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ.

Πίλαθαο 4.7-3:

Αξηζκφο νηθηζκφο θαη πιήζνο θαηνίθσλ αλά θιάζε κεγέζνπο ζην
ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο ηεο πεξηνρήο Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

ΚΛΑΖ ΜΔΓΔΘΟΤ
(ΠΛΖΘΟ ΚΑΣΟΗΚΧΝ)
>2.000
1.000-2.000
500-999
200-499
100-199
1-99
ΤΝΟΛΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΟΗΚΗΜΧΝ
0
0
1
1
3
12
17

% ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ
ΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ
0,00%
0,00%
5,88%
5,88%
17,65%
70,59%
100,00%

ΠΛΖΘΟ
ΚΑΣΟΗΚΧΝ
0
0
619
228
380
419
1.646

% ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ
ΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ
0,00%
0,00%
37,61%
13,85%
23,09%
25,46%
100,00%

Πεγή: Δπεμεξγαζία Πίλαθα 4.2-1

Σν δίθηπν απηφ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ αξζξψλεηαη πάλσ ζηελ Δζληθή
Οδφ Γξάκαο-Ξάλζεο, ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ Γήκνπ θαη παξνπζηάδεη κηα κεγαιχηεξε
πχθλσζε γχξσ απφ ην Παξαλέζηη, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηε δεκηνπξγία ελφο ζρεδφλ
εληαίνπ νηθηζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο πνπ απαξηίδεηαη απφ ηνλ νηθηζκφ ηεο Γ.Δ.Ζ.
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Μεζνρσξίνπ, ην Μεζνρψξη, ην Παξαλέζηη θαη ηνλ Κάησ Θφιν. Οη νηθηζκνί κεηαμχ ηνπο
παξνπζηάδνπλ έλα ζεκαληηθφ ελνπνηεηηθφ ζηνηρείν, απηφ ηεο θνηλήο δηάζξσζεο ηνπ
πιεζπζκνχ απφ πιεπξάο ηζηνξηθήο θαη θνηλσληθήο πξνέιεπζεο θαη ελζσκάησζεο ζην
ρψξν φπνπ δνπλ. Σν Παξαλέζηη απνηειεί ζεκαληηθή εζηία παξνρήο ζεκαληηθψλ
ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο φπσο πεξίζαιςεο, δεκφζηαο ηάμεο
θαη εθπαίδεπζεο.
Σέινο, θαη αλαθνξηθά κε ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ πξψηνπ επηπέδνπ ζην ζχλνιν ηνπ
ηκήκαηνο Π.Δ. Γξάκαο ηεο πεξηνρήο Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ., ζχκθσλα κε ηελ επηηφπηα έξεπλα ηεο
Οκάδαο Έξγνπ πξνέθπςαλ ηα θάησζη:
-

Άκεζε είλαη ε αλάγθε εθπφλεζεο Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ (Γ.Π..) ζηνπο
Γήκνπο ηεο Π.Δ. Γξάκαο ησλ νπνίσλ ε έδξα ηνπ πιεζπζκνχ είλαη κεγαιχηεξε ησλ
2.000 θαηνίθσλ (δειαδή ζηνπο Γήκνπο Γξάκαο θαη Κάησ Νεπξνθνπίνπ). Δηδηθά γηα
ην Γήκν Γξάκαο, ππελζπκίδεηαη φηη ζε απηφλ ελζσκαηψζεθε ε νξεηλή πξψελ
Κνηλφηεηα ηδεξνλέξνπ. Γηα ην δε Κάησ Νεπξνθφπη, ηνπ νπνίνπ ηα δηνηθεηηθά φξηα
δελ κεηαβιήζεθαλ, ζεκεηψλεηαη φηη απηήλ ηε ζηηγκή ππάξρεη έλα παξσρεκέλν
πνιενδνκηθφ ζρέδην (20εηίαο) πνπ αθνξά κφλν ηνλ νηθηζκφ ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ.

-

Παξνκνίσο, ζην Γήκν Παξαλεζηίνπ αλαγλσξίδεηαη σο επηηαθηηθή ε αλάγθε
εθπφλεζεο ηνπ νηθείνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο
(.Υ.Ο.Ο.Α.Π.) κε δεδνκέλν φηη ν Γήκνο δηεπξχλζεθε (ελζσκαηψζεθε ζε απηφλ ν
πξψελ Γήκνο Νηθεθφξνπ).

-

Οξηνζεηήζεηο νηθηζκψλ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ.

-

Αλαζεψξεζε ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε νηθηζκνχο φπσο ην
Παγνλέξη θαη ν Βψιαθαο.

εκεηψλεηαη φηη ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο πξψηνπ επηπέδνπ ζα βνεζήζεη ζηνλ
θαζνξηζκφ ησλ ιεγφκελσλ Πεξηνρψλ Πξνζηαζίαο (απφιπηεο ή κέηξηαο), Πεξηνρψλ
Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνχ Γφκεζεο (γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηαζηηθνχ θαη εμσαζηηθνχ
ρψξνπ

απφ

ηελ

αλεμέιεγθηε

δηαζπνξά

ηεο

εθηφο

ζρεδίνπ

δφκεζεο),

ησλ

πνιενδνκεκέλσλ πεξηνρψλ (ππάξρνληεο νηθηζκνί) θαη ησλ λέσλ πεξηνρψλ φπνπ
επηηξέπεηαη ε πνιενδφκεζε (επεθηάζεηο, παξαγσγηθέο ρξήζεηο). ην επξχηεξν πιαίζην
ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ., ν θαζνξηζκφο απηψλ ησλ πεξηνρψλ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη κεγάιεο
πξνηεξαηφηεηαο, εηδηθά ζην πιαίζην ηεο νηθνηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ε νπνία αλαπφθεπθηα
δεκηνπξγεί πηέζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Δπηζεκαίλεηαη-ζε θάζε πεξίπησζε-ε αλάγθε
εθπφλεζεο ησλ αλσηέξσ Γ.Π.. θαη .Υ.Ο.Ο.Α.Π. ζην πλεχκα ηεο ππνβνήζεζεο ηεο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηνπο νηθηζκνχο,
παξάιιεια κε ηελ πξφλνηα πνπ ζα ιάβεη ν Φ.Γ.Ο.Ρ. γηα ηε δηαρείξηζε ηεο επξχηεξεο
πεξηνρήο (δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην Δ.Π.Ο.Ρ.).
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Σν νηθηζηηθφ δίθηπν ηεο Π.Δ. Ξάλζεο πνπ αλήθεη ζηελ Τπνπεξηνρή Α ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.
απνηειείηαη απφ ηε Γ.Δ. ηαπξνχπνιεο θαη Κνηχιεο θαη ηελ Σ.Κ. Χξαίνπ. ηελ πεξηνρή
απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη 36 νηθηζκνί εθ ησλ νπνίσλ νη 26 αλήθνπλ ζηελ Γ.Δ.
ηαπξνχπνιεο, νη 4 ζηε Γ.Δ. Κνηχιεο θαη νη 6 ζηελ Σ.Κ. Χξαίνπ, εθ ησλ νπνίσλ ν 1 είλαη
αθαηνίθεηνο. Ο πιεζπζκφο ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο αλέξρεηαη ζε 6.600 θαηνίθνπο (βι.
Τπνθεθάιαην 4.2) θαη νη νηθηζκνί Χξαίνπ, Πάρλεο θαη ηαπξνχπνιεο ζπγθεληξψλνπλ
πεξίπνπ ην 40% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Τπνπεξηνρήο Α. ινη νη νηθηζκνί ζχκθσλα κε ηελ
ΔΛ.ΣΑΣ. ραξαθηεξίδνληαη σο «αγξνηηθνί».
Ζ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ αλά θιάζε κεγέζνπο (βι. Πίλαθα 4.7-4) δείρλεη φηη ην 32%
ηνπ πιεζπζκνχ θαηνηθεί ζε νηθηζκνχο κεγέζνπο απφ 500 έσο 999 θαηνίθνπο θαη έλα
πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 26% λα θαηνηθνχλ ζε νηθηζκνχο κεγέζνπο 200-499 θαηνίθσλ.
Αμηνζεκείσην είλαη φηη ππάξρεη (1) έλαο κφλν νηθηζκφο πνπ ζπγθεληξψλεη ην 17% ηνπ
πιεζπζκνχ ηεο Τπνπεξηνρήο Α ηεο Π.Δ. Ξάλζεο. Δπίζεο δελ ππάξρεη νηθηζκφο κε
πιεζπζκφ πάλσ απφ 2000 θαη νηθηζκφο κε πιεζπζκφ 1.000 έσο 2.000 θαηνίθσλ είλαη
κφλν έλαο.

Πίλαθαο 4.7-4:

Αξηζκφο νηθηζκφο θαη πιήζνο θαηνίθσλ αλά θιάζε κεγέζνπο ζην
ηκήκα Π.Δ. Ξάλζεο-Τπνπεξηνρή Α ηεο πεξηνρήο Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

ΚΛΑΖ ΜΔΓΔΘΟΤ
(ΠΛΖΘΟ ΚΑΣΟΗΚΧΝ)
>2.000
1.000-2.000
500-999
200-499
100-199
1-99
ΤΝΟΛΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΟΗΚΗΜΧΝ
0
1
3
5
7
19
35

% ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ
ΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ
0,00%
2,78%
8,33%
13,89%
19,44%
55,66%
100,00%

ΠΛΖΘΟ
ΚΑΣΟΗΚΧΝ
0
1093
2147
1710
986
664
6.600

% ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ
ΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ
0,00%
16,56%
32,53%
25,91%
14,94%
10,06%
100,00%

Πεγή: Δπεμεξγαζία Πίλαθα 4.2-1

Ζ πεξηνρή δηαθξίλεηαη ζε δχν δψλεο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία αθνξά ηελ θνηιάδα ηνπ
Νέζηνπ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζρεηηθά ππθλφ δίθηπν θαη αξζξψλεηαη πάλσ ζηελ
Δζληθή Οδφ Γξάκαο-Ξάλζεο κε κεγαιχηεξε πχθλσζε γχξσ απφ ηε ηαπξνχπνιε (
Γαθλψλαο, Κνκλελά), κε ζχλνιν 26 νηθηζκνχο.
Ζ δεχηεξε δψλε αλαθέξεηαη ζηελ νξεηλή πεξηνρή Χξαίνπ θαη Κνηχιεο ηνπ Γήκνπ Μχθεο,
ε νπνία ζπγθεληξψλεη ην 53% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Τπνπεξηνρήο Α ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. γηα
ηελ Π.Δ. Ξάλζεο θαη απνηειείηαη απφ 10 νηθηζκνχο.
Οη κεγαιχηεξνη νηθηζκνί ζηηο δχν απηέο δψλεο είλαη ε ηαπξνχπνιε (797 θάηνηθνη), Πάρλε
(1093 θάηνηθνη) θαη Χξαίν (718 θάηνηθνη).
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Αλαθνξηθά κε ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ επηζεκαίλεηαη φηη ππάξρεη έλαο
εγθαηαιειεηκκέλνο νηθηζκφο, έλαο νηθηζκφο ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη σο Κέληξν
Αλάπηπμεο νξεηλψλ φγθσλ (ηαπξνχπνιε) θαη έλαο σο παξαδνζηαθφο (Κ. Καξπφθπην)
ζχκθσλα ην Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο
Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (βι. Τπνθεθάιαην 5.2).
Οη νηθηζκνί ηεο Τπνπεξηνρήο Α ηεο Γ.Δ. ηαπξνχπνιεο, φζνλ αθνξά ηελ νηθηζηηθή
δηάξζξσζή ηνπο, έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξεηλψλ νηθηζκψλ, φπσο:
-

Μηθξφ κέγεζνο εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηδηνθηεζηψλ.

-

Γηάζπαξηνη νηθηζκνί.

-

Υακειή παξαγσγηθφηεηα.

-

Δμάξηεζε απφ θαιιηέξγεηεο θζίλνπζαο απφδνζεο (θαπλά).

-

Οηθνλνκηθφο καξαζκφο.

-

Γεκνγξαθηθά πξνβιήκαηα.

Ο ρσξηθφο θαη αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο, ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα ζρεδηαζηεί ζηα πιαίζηα
ηνπ λένπ ράξηε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Καιιηθξάηεο). ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ:
-

Αλαζεσξεκέλν Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην.

-

Πνιενδνκηθή Μειέηε Δπέθηαζεο-Αλαζεψξεζεο νηθηζκνχ ηαπξνχπνιεο.

-

Οξηνζεηήζεηο νηθηζκψλ θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ. πγθεθξηκέλα απφ ηνπο 26
νηθηζκνχο ζηνπο 15 έρεη γίλεη νξηνζέηεζή ηνπο ρσξίο φκσο λα έρεη πξνρσξήζεη ε
πινπνίεζε ηεο νξηνζέηεζεο.

Οη αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ρσξηθφ ζρεδηαζκφ ζηελ πεξηνρή απνηππψλνληαη ζε:
-

Γεκηνπξγία ραξηνγξαθηθψλ ππνβάζξσλ.

-

Τινπνίεζε νξίσλ νηθηζκψλ.

-

Οξηνζεηήζεηο νηθηζκψλ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ.

-

Αλαζεψξεζε ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ νηθηζκνχ ηαπξνχπνιεο θαη Καξπνθχηνπ.

-

Πνιενδφκεζε αδφκεησλ ηκεκάησλ νηθηζκψλ.

Τποπεπιοσή Β
Σν νηθηζηηθφ δίθηπν ηεο Π.Δ. Ξάλζεο πνπ αλήθεη ζηελ Τπνπεξηνρή Β ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.
απνηειείηαη απφ ηε Γ.Δ. Μχθεο, Θεξκψλ θαη αηξψλ ηνπ Γήκνπ Μχθεο. ηελ πεξηνρή
απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη 50 νηθηζκνί εθ ησλ νπνίσλ νη 30 αλήθνπλ ζηελ Γ.Δ. Μχθεο κε
ηνπο 3 νηθηζκνχο λα είλαη αθαηνίθεηνη, νη 8 ζηε Γ.Δ. Θεξκψλ θαη νη 12 ζηε Γ.Δ. αηξψλ, Ο
πιεζπζκφο ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο αλέξρεηαη ζε 13.393 θαηνίθνπο(βι. Τπνθεθάιαην 4.2).
θαη νη νηθηζκνί Δρίλνπ, Κεληαχξνπ θαη Μχθεο ζπγθεληξψλνπλ ην 42% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο
Τπνπεξηνρήο Β. ινη νη νηθηζκνί ζχκθσλα κε ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. ραξαθηεξίδνληαη σο
«αγξνηηθνί» εθηφο ηνπ Δρίλνπ θαη ηεο Μχθεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη «αζηηθνί».
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Ζ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ αλά θιάζε κεγέζνπο (βι. Πίλαθα 4.7-5) δείρλεη φηη ην 34%
ηνπ πιεζπζκνχ θαηνηθεί ζε (2) δχν νηθηζκνχο πάλσ απφ 2000 θαηνίθνπο θαη ην 17%
θαηνηθεί ζε (2) δχν νηθηζκνχο κεγέζνπο απφ 1000 έσο 2000 θαηνίθνπο. Αμηνζεκείσην
είλαη φηη ην 51% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Τπνπεξηνρήο Β ηεο Π.Δ. Ξάλζεο ζπγθεληξψλεηαη
κφλν ζε 4 νηθηζκνχο απφ ηνπο 47.

Πίλαθαο 4.7-5:

Αξηζκφο νηθηζκφο θαη πιήζνο θαηνίθσλ αλά θιάζε κεγέζνπο ζην
ηκήκα Π.Δ. Ξάλζεο-Τπνπεξηνρή Α ηεο πεξηνρήο Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

ΚΛΑΖ ΜΔΓΔΘΟΤ
(ΠΛΖΘΟ ΚΑΣΟΗΚΧΝ)
>2.000
1.000-2.000
500-999
200-499
100-199
1-99
ΤΝΟΛΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΟΗΚΗΜΧΝ
2
2
1
9
10
23
47

% ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ
ΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ
4,26%
4,26%
2,13%
19,15%
21,28%
48,94%
100,00%

ΠΛΖΘΟ
ΚΑΣΟΗΚΧΝ
4534
2276
632
2683
1330
1938
13.393

% ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ
ΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ
33,85%
16,99%
4,72%
20,03%
9,93%
14,47%
100,00%

Πεγή: Δπεμεξγαζία Πίλαθα 4.2-1

Οη κεγαιχηεξνη νηθηζκνί είλαη ν Κέληαπξνο (2313 θάηνηθνη),ν Δρίλνο (2221 θάηνηθνη), ε
Μχθε (1095 θάηνηθνη) θαη Γιαχθε (1181 θάηνηθνη).
Αλαθνξηθά κε ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ επηζεκαίλεηαη φηη ππάξρνπλ (3)
ηξεηο εγθαηαιειεηκκέλνη νηθηζκνί, έλαο νηθηζκφο ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη σο Κέληξν
Αλάπηπμεο νξεηλψλ φγθσλ (Δρίλνο) θαη έλαο ρεξζαίνο κεζνξηαθφο ζηαζκφο (Γεκάξην)
ζχκθσλα ην Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο
Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (βι. Τπνθεθάιαην 5.2).
Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξεηλψλ απηψλ νηθηζκψλ είλαη:
-

Μηθξφ κέγεζνο εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηδηνθηεζηψλ.

-

Ηδηφηππν ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο.

-

Γηάζπαξηνη θαη απνκνλσκέλνη νηθηζκνί κε πξνβιήκαηα πξνζβαζηκφηεηαο.

-

Υακειή παξαγσγηθφηεηα.

-

Δμάξηεζε απφ θαιιηέξγεηεο θζίλνπζαο απφδνζεο (θαπλά).

-

Πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη έιιεηςεο θπζηθψλ πφξσλ
(δηάζπαξηνη κηθξνί Υ.Α.Γ.Α., έιιεηςε λεξνχ ζε νηθηζκνχο).

-

Οηθνλνκηθφο καξαζκφο.

-

Γεκνγξαθηθά πξνβιήκαηα.

-

Τςειά θφζηε εγθαηάζηαζεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πςειά κεηαθνξηθά
θφζηε.
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ηελ πεξηνρή απηή ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ξεχκα κεηαθίλεζεο ησλ θαηνίθσλ
απφ ηνπο νξεηλνχο απνκαθξπζκέλνπο νηθηζκνχο πξνο ηνπο κεγαιχηεξνπο ηεο ίδηαο
πεξηνρήο, αιιά ζπρλά θαη εθηφο, πξνο ηελ πφιε ηεο Ξάλζεο ή θαη άιινπο Γήκνπο ηεο
πεδηλήο πεξηνρήο.
Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη αλάγθεο γηα θαηνηθία ζηνπο κεγαιχηεξνπο θεληξηθνχο
νηθηζκνχο λα είλαη ηεξάζηηεο. Οη ρψξνη κέζα ζ‟ απηνχο ηνπο νηθηζκνχο είλαη δπζεχξεηνη κε
ζπλέπεηα λα εμαληιείηαη θάζε ελαιιαθηηθή ιχζε θαηά ηε δφκεζε, φπσο πιήξεο
εθκεηάιιεπζε ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο, ζηελνί δξφκνη, αλππαξμία ειεχζεξσλ
ρψξσλ, απζαίξεηε δφκεζε θιπ.
Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ε έληνλε αχμεζε ησλ ξπζκψλ δφκεζεο ζε νξηζκέλνπο νηθηζκνχο
παξάιιεια κε θαηλφκελα απζαίξεηεο δφκεζεο, νδεγνχλ ζε αξλεηηθά απνηειέζκαηα
φπσο:
-

Έιιεηςε ζε θνηλφρξεζηνπο, θνηλσθειείο ρψξνπο.

-

Όπαξμε ηπθιψλ νηθνπέδσλ.

-

Τπνηππψδεο νηθηζηηθή νξγάλσζε.

-

Άλαξρε θαη κε ζρεδηαζκέλε νηθηζηηθή αλάπηπμε.

-

Ππθλνδνκεκέλνη νηθηζκνί ρσξίο ξπκνηνκία (νηθηζηηθή ζπκθφξεζε).

-

Δγθαηάιεηςε παξαδνζηαθψλ θηηζκάησλ πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο.

-

πγθξνχζεηο ρξήζεσλ γεο.

-

Τπνηππψδεηο ηερληθέο θαη θνηλσληθέο ππνδνκέο.

Δίλαη αλάγθε ν ρσξηθφο θαη αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο, λα ελαξκνληζζεί ζην πιαίζην ηνπ
λένπ ράξηε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Καιιηθξάηεο). Ζ αλάγθε νξηνζέηεζεο, επέθηαζεο
θαη εθπφλεζεο πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ ζηνπο πξσηεχνληεο νηθηζκνχο ρξήδεη άκεζεο
ηθαλνπνίεζεο. Σν πξφβιεκα γίλεηαη πην ζχλζεην ιφγσ έιιεηςεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο
ηίηισλ ηδηνθηεζίαο θαη ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα
πηζηνπνίεζε θαη θαηνρχξσζε ησλ ηδηνθηεζηψλ. Θα πξέπεη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα
εμεχξεζεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ άκεζε εθπφλεζε ζρεδίσλ Γ.Π.. θαη .Υ.Ο.Ο.Α.Π.
ε φιε ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Μχθεο ν ρσξηθφο ζρεδηαζκφο έρεη πξνρσξήζεη κφλν φζν
αθνξά ηελ νξηνζέηεζε ηνπ νηθηζκνχ ηεο κίλζεο ν νπνίνο είλαη ζηε θάζε ηεο
νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ δεδνκέλνπ φηη έρνπλ νινθιεξσζεί νη απαξαίηεηεο κειέηεο
θαη αλακέλεηαη ε ηειηθή έγθξηζε.
Οη αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ρσξηθφ ζρεδηαζκφ ζηελ πεξηνρή απνηππψλνληαη ζε:
-

Δηδηθή κειέηε θαζνξηζκνχ ρξήζεσλ γεο θαη αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε δψλεο
εθαηέξσζελ ηνπ θάζεηνπ νδηθνχ άμνλα απφ Βνπιγαξία.

-

Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην Γ. Μχθεο.

-

Οξηνζεηήζεηο νηθηζκψλ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ.
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-

Δηδηθέο κειέηεο πξνζηαζίαο θαη ρσξνζεηήζεσλ.

Ο Γήκνο νπθιίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ε Γ.Κ. Μηθξνχ Γεξείνπ απνηειείηαη απφ 7 νηθηζκνχο
εθ ησλ νπνίσλ κφλν απηφ ηνπ Μεγάινπ Γεξείνπ απνηειεί απφ πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ησλ
500 θαηνίθσλ. Ο Γήκνο Αξξηαλψλ ζηελ Τπνπεξηνρή Β ζπκκεηέρεη κε ηκήκα ησλ δχν θαη
νιφθιεξεο ηηο ππφινηπεο δχν Γ.Δ. πνπ ηνλ απαξηίδνπλ. Ο αξηζκφο ησλ νηθηζκψλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ ην Γήκν είλαη 33 εθ ησλ νπνίσλ κφλν έλαο νηθηζκφο έρεη πιεζπζκφ
άλσ ησλ 500 θαηνίθσλ ελψ έμη έρνπλ πιεζπζκφ θάησ ησλ 100 θαηνίθσλ. Ο Γήκνο
Ηάζκνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο κε ηκήκα ησλ Γ.Δ. Ηάζκνπ, ψζηνπ θαη
Ακαμάδσλ θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο κε 16 νηθηζκνχ εθ ησλ νπνίσλ δχν
νηθηζκνί έρνπλ πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ησλ 1000 θαηνίθσλ, ηέζζεξηο νηθηζκνί έρνπλ
πιεζπζκφ άλσ ησλ 500 θαηνίθσλ ελψ νθηψ έρνπλ πιεζπζκφ θάησ ησλ 100 θαηνίθσλ, ν
νπνίνο θζίλεη ζπλέρεηα.
Δηδηθφηεξα γηα ηελ Π.Δ. Έβξνπ ε θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ αλά θιάζε κεγέζνπο (βι.
Πίλαθα 4.7-6) δείρλεη φηη ην 62,43% ηνπ πιεζπζκνχ θαηνηθεί ζε (4) ηέζζεξηο νηθηζκνχο
θιάζεο κεγέζνπο 200-499 θαηνίθνπο, ην 25,92% θαηνηθεί ζε (1) έλαλ νηθηζκφ κεγέζνπο
απφ 500 έσο 999 θαηνίθνπο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη δελ ππάξρνπλ νηθηζκνί κε πιεζπζκφ
κεγαιχηεξν ησλ 1.000 θαηνίθσλ θαη νηθηζκνί κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 100 θαηνίθσλ.

Πίλαθαο 4.7-6:

Αξηζκφο νηθηζκφο θαη πιήζνο θαηνίθσλ αλά θιάζε κεγέζνπο ζην
ηκήκα Π.Δ. Έβξνπ-Τπνπεξηνρή Β ηεο πεξηνρήο Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

ΚΛΑΖ ΜΔΓΔΘΟΤ
(ΠΛΖΘΟ ΚΑΣΟΗΚΧΝ)
>2.000
1.000-2.000
500-999
200-499
100-199
1-99
ΤΝΟΛΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΟΗΚΗΜΧΝ
0
0
1
4
2
0
7

% ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ
ΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ
0,00%
0,00%
14,29%
57,14%
28,57%
0,00%
100,00%

ΠΛΖΘΟ
ΚΑΣΟΗΚΧΝ
0
0
545
1.313
245
0
2.103

% ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ
ΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ
0,00%
0,00%
25,92%
62,43%
11,65%
0,00%
100,00%

Πεγή: Δπεμεξγαζία Πίλαθα 4.2-1

ηελ Π.Δ. Ρνδφπεο ε θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ αλά θιάζε κεγέζνπο (βι. Πίλαθα 4.7-7)
δείρλεη φηη ην 24% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ θαηνηθεί ζε (2) δχν νηθηζκνχο πάλσ απφ 2000
θαηνίθνπο (ηνλ Ίαζκν θαη ηνπο Ακαμάδεο) θαη ην 31% πεξίπνπ θαηνηθεί ζε 15 νηθηζκνχο
κεγέζνπο απφ 200 έσο 499 θαηνίθνπο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ην 32,76% ηνπ νηθηζκψλ
ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο πνπ αθνξά ζηελ Τπνπεξηνρή Β ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο έρεη
πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 100 θαηνίθσλ, ελψ νη νηθηζκνί Μεγάιε Άδα, Μχηηθαο,
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Σξίθνξθνλ, Πνιχαξλνλ, Σαγγαίνλ, Κεξαζέα, Μνλαρνί θαη Κάησ Κακπή έρνπλ πιεζπζκφ
κηθξφηεξν ησλ 30 θαηνίθσλ θαη ηείλνπλ λα εγθαηαιεηθζνχλ.

Πίλαθαο 4.7-7:

Αξηζκφο νηθηζκφο θαη πιήζνο θαηνίθσλ αλά θιάζε κεγέζνπο ζην
ηκήκα Π.Δ. Ρνδφπεο-Τπνπεξηνρή Β ηεο πεξηνρήο Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

ΚΛΑΖ ΜΔΓΔΘΟΤ
(ΠΛΖΘΟ
ΚΑΣΟΗΚΧΝ)

ΑΡΗΘΜΟ
ΟΗΚΗΜΧΝ

% ΣΟΤ
ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ
ΟΗΚΗΜΧΝ

ΠΛΖΘΟ
ΚΑΣΟΗΚΧΝ

% ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ
ΚΑΣΟΗΚΧΝ

>2.000
1.000-2.000
500-999
200-499
100-199
1-99
ΤΝΟΛΟ

1
1
6
15
16
19
58

1,72%
1,72%
10,34%
25,86%
27,59%
32,76%
100,00%

2.732
1.030
3.946
4.863
2.338
794
15.703

17,40%
6,56%
25,13%
30,97%
14,89%
5,06%
100,00%

Πεγή: Δπεμεξγαζία Πίλαθα 4.2-1

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξεηλψλ απηψλ νηθηζκψλ είλαη:
-

Μηθξφ κέγεζνο εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηδηνθηεζηψλ.

-

Ηδηφηππν ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο.

-

Γηάζπαξηνη θαη απνκνλσκέλνη νηθηζκνί κε πξνβιήκαηα πξνζβαζηκφηεηαο.

-

Υακειή παξαγσγηθφηεηα.

-

Δμάξηεζε απφ θαιιηέξγεηεο θζίλνπζαο απφδνζεο (θαπλά).

-

Πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη έιιεηςεο θπζηθψλ πφξσλ
(δηάζπαξηνη κηθξνί Υ.Α.Γ.Α., έιιεηςε λεξνχ ζε νηθηζκνχο).

-

Οηθνλνκηθφο καξαζκφο.

-

Γεκνγξαθηθά πξνβιήκαηα.

-

Τςειά θφζηε εγθαηάζηαζεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πςειά κεηαθνξηθά
θφζηε.

ηελ πεξηνρή απηή ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ξεχκα κεηαθίλεζεο ησλ θαηνίθσλ
απφ ηνπο νξεηλνχο απνκαθξπζκέλνπο νηθηζκνχο πξνο ηνπο κεγαιχηεξνπο ηεο ίδηαο
πεξηνρήο, αιιά ζπρλά θαη εθηφο, πξνο ηελ πφιε ηεο Κνκνηελήο θαη άιινπο Γήκνπο ηεο
πεδηλήο πεξηνρήο.
Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη αλάγθεο γηα θαηνηθία ζηνπο κεγαιχηεξνπο θεληξηθνχο
νηθηζκνχο λα είλαη ηεξάζηηεο. Οη ρψξνη κέζα ζ‟ απηνχο ηνπο νηθηζκνχο είλαη δπζεχξεηνη κε
ζπλέπεηα λα εμαληιείηαη θάζε ελαιιαθηηθή ιχζε θαηά ηε δφκεζε, φπσο πιήξεο
εθκεηάιιεπζε ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο, ζηελνί δξφκνη, αλππαξμία ειεχζεξσλ
ρψξσλ, απζαίξεηε δφκεζε θιπ.
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Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ε έληνλε αχμεζε ησλ ξπζκψλ δφκεζεο ζε νξηζκέλνπο νηθηζκνχο
παξάιιεια κε θαηλφκελα απζαίξεηεο δφκεζεο, νδεγνχλ ζε αξλεηηθά απνηειέζκαηα
φπσο:
-

Έιιεηςε ζε θνηλφρξεζηνπο, θνηλσθειείο ρψξνπο.

-

Όπαξμε ηπθιψλ νηθνπέδσλ.

-

Τπνηππψδεο νηθηζηηθή νξγάλσζε.

-

Άλαξρε θαη κε ζρεδηαζκέλε νηθηζηηθή αλάπηπμε.

-

Ππθλνδνκεκέλνη νηθηζκνί ρσξίο ξπκνηνκία (νηθηζηηθή ζπκθφξεζε).

-

Δγθαηάιεηςε παξαδνζηαθψλ θηηζκάησλ πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο.

-

πγθξνχζεηο ρξήζεσλ γεο.

-

Τπνηππψδεηο ηερληθέο θαη θνηλσληθέο ππνδνκέο.

Δίλαη αλάγθε ν ρσξηθφο θαη αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο, λα ελαξκνληζζεί ζην πιαίζην ηνπ
λένπ ράξηε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Καιιηθξάηεο). Ζ αλάγθε νξηνζέηεζεο, επέθηαζεο
θαη εθπφλεζεο πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ ζηνπο πξσηεχνληεο νηθηζκνχο ρξήδεη άκεζεο
ηθαλνπνίεζεο. Σν πξφβιεκα γίλεηαη πην ζχλζεην ιφγσ έιιεηςεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο
ηίηισλ ηδηνθηεζίαο θαη ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα
πηζηνπνίεζε θαη θαηνρχξσζε ησλ ηδηνθηεζηψλ. Θα πξέπεη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα
εμεχξεζεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ άκεζε εθπφλεζε ζρεδίσλ Γ.Π.. θαη .Υ.Ο.Ο.Α.Π.
ε φιε ηελ πεξηνρή ησλ Ννκψλ Ρνδφπεο θαη Έβξνπ ν ρσξηθφο ζρεδηαζκφο είλαη
αλχπαξθηνο. Οη αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ρσξηθφ ζρεδηαζκφ ζηελ πεξηνρή
απνηππψλνληαη ζε:
-

Δηδηθή κειέηε θαζνξηζκνχ ρξήζεσλ γεο θαη αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε δψλεο
εθαηέξσζελ ηνπ θάζεηνπ νδηθνχ άμνλα απφ Βνπιγαξία.

-

Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην Γ. Αξξηαλψλ, Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην Γ. Ηάζκνπ θαη
Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην νπθιίνπ.

-

Οξηνζεηήζεηο νηθηζκψλ θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ.

-

Δηδηθέο κειέηεο πξνζηαζίαο θαη ρσξνζεηήζεσλ.
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Πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ

4.8

4.8.1

Δηζαγσγή

Σν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ απαξηίδεηαη απφ ηνπο πνιηηηζηηθνχο πφξνπο, νη νπνίνη
δηαρσξίδνληαη ζηνπο ιεγφκελνπο πιηθνχο θαη άπινπο. Οη πιηθνί πνιηηηζηηθνί πφξνη κπνξεί
λα πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
δνκεκέλε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά (παιαηά θηίξηα κε ηδηαίηεξν αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ,
λανί, παιηέο γέθπξεο θ.ιπ.) αιιά θαη κε ην ζχγρξνλν δνκεκέλν πεξηβάιινλ, εθφζνλ απηφ
παξνπζηάδεη θάπνην ελδηαθέξνλ. Οη άπινη πνιηηηζηηθνί πφξνη (άπιε πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά) απνηεινχληαη απφ ζηνηρεία πνπ δελ είλαη «απηά» θαη κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ ην ηξαγνχδη, ηε κνπζηθή, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο ηέρλεο θ.ιπ.
Φπζηθά, ζε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί απηαπφδεηθηε θαη δηαρξνληθή ε ζρέζε
ηνπο πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο κε ην θπζηθφ. Πξάγκαηη, ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη
ε δηακφξθσζε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ηνπίνπ είλαη κηα δηαδηθαζία πνιπζχλζεηε
πνπ πεξηιακβάλεη ακθίδξνκεο επηδξάζεηο.
χκθσλα κε ηε χκβαζε ηνπ 2003 γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο
Κιεξνλνκηάο, ε άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά-ή δσληαλή θιεξνλνκηά-είλαη ν θχξηνο
κνριφο ηεο πνιηηηζηηθήο πνηθηινκνξθίαο ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ε δηαηήξεζή ηεο απνηειεί
εγγχεζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Οξίδεηαη δε, σο εμήο:
«Ζ

άπιε

πνιηηηζηηθή

θιεξνλνκηά

πεξηιακβάλεη

ηηο

πξαθηηθέο,

ηηο

αλαπαξαζηάζεηο, ηηο εθθξάζεηο, ηε γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο-θαζψο θαη ηα
εξγαιεία, ηα αληηθείκελα, ηα έξγα ηέρλεο θαη ηνπο πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα αλσηέξσ-πνπ θνηλφηεηεο, νκάδεο θαη, ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο, κεκνλσκέλα άηνκα αλαγλσξίδνπλ σο κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο
ηνπο θιεξνλνκηάο. Απηή ε άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά-ε νπνία κεηαδίδεηαη
απφ γεληά ζε γεληά-αλαδεκηνπξγείηαη ζπλερψο απφ θνηλφηεηεο θαη νκάδεο
κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηε θχζε θαη ηελ ηζηνξία ηνπο, θαη ηνπο
παξέρεη κηα αίζζεζε ηαπηφηεηαο θαη ζπλέρεηαο» (UNESCO, 2011).
ηε λέν-ελδνγελή αλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε, νη πνιηηηζηηθνί πφξνη, απηνί θαη κε, είλαη
απαξαίηεηνη ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Ζ ζεκαζία ηνπο, κεηαμχ άιισλ, έγθεηηαη ζηα
εμήο (Θσκαΐδεο, 2010):
-

Απνηεινχλ έλα πνιχηηκν απφζεκα βάζεη ηνπ νπνίνπ ε πεξηνρή βηψλεη ή
αλαδηακνξθψλεη ηελ ηνπηθή ηεο ηαπηφηεηα.

Πξάγκαηη, κηα πεξηνρή κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιηηηζηηθνχο πφξνπο ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ. πλεζίδεηαη, παξαδείγκαηνο ράξηλ, λα αλαθεξφκαζηε ζηα ρσξηά ηνπ ξνπο
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Φαιαθξνχ ζην Ννκφ Γξάκαο σο «ηα ρσξηά ησλ ληφπησλ» (ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ
πνιηηηζκνχ ζε απηά ηα κέξε). Σέηνηνπ είδνπο θξάζεηο απνηππψλνπλ επαθξηβψο, κε
ειάρηζηεο ιέμεηο θαη ρσξίο πνιππινθφηεηα ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ θαη
απνηεινχλ κηα είδνπο «ηαπηφηεηα» ζηνλ επξχηεξν ρψξν.
-

Οη πνιηηηζηηθνί πφξνη απνηεινχλ-ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο-δείθηεο επηκέξνπο
εθθξάζεσλ ηεο ηνπηθήο θνπιηνχξαο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο
ρσξηθήο θαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπζαο ηαπηφηεηαο.

Οη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο δηακφξθσζαλ ζηελ Διιάδα, θαη εηδηθά ζηελ Οξνζεηξά ηεο
Ρνδφπεο, κηα πνηθηινκνξθία σο πξνο ηε ζχλζεζε ησλ πιεζπζκψλ ηεο. Ζ πνηθηιφηεηα
απηή ζηελ θνπιηνχξα ζα πξέπεη λα απνηειέζεη έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ησλ
αλαπηπμηαθψλ ζηξαηεγηθψλ. Θα πξέπεη λα αλαδεηρζεί θαη λα πξνσζεζεί, θαη φρη λα
θαηαπηεζηεί φπσο παιαηφηεξα.
-

Οη πνιηηηζηηθνί πφξνη είλαη άκεζα «εκπνξεχζηκνη».

Πξάγκαηη, αλ εμεηάζνπκε ηελ πηζαλφηεηα εκπνξεπκαηνπνίεζεο δηάθνξσλ πφξσλ ζα
δηαπηζηψζνπκε φηη νη πνιηηηζηηθνί πφξνη είλαη νη πιένλ «εκπνξεχζηκνη». Απηφ ζπκβαίλεη
γηαηί απνηεινχλ βαζηθά ζπζηαηηθά νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ν αγξνηηθφο
ηνπξηζκφο. Φπζηθά, έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε εδψ είλαη ην
πψο απηνί νη πφξνη παξνπζηάδνληαη ζηνπο πηζαλνχο ρξήζηεο (δειαδή ηνπο ηνπξίζηεο):
δειαδή ην αλ, ην πψο θαη ην πφζν θαιά πξνσζνχληαη πξνο ρξήζε ψζηε λα
απνηππψλνπλ ηε ρσξηθή ηαπηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, παιαηφηεξε έξεπλα γηα ηελ νξεηλή
πεξηνρή ηεο Γξάκαο (Thomaidis, 2003) έδεημε φηη ν ηνπηθφο πνιηηηζκφο δελ ήηαλ ηφζν
«πξνθαλήο» σο πφξνο ζηνπο ηνπξίζηεο, ηνπο θαηνίθνπο αιιά θαη ζηνπο αλαπηπμηαθνχο
θνξείο, νη νπνίνη έδσζαλ πεξηζζφηεξε έκθαζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Δδψ ινηπφλ,
αλακθηζβήηεηα απαηηείηαη ε ηέρλε ηεο εξκελείαο ηεο ζεκαζίαο ησλ πφξσλ ζηνπο
ηνπξίζηεο δηαθνξεηηθά νη πφξνη απαμηψλνληαη θαη δελ πξνζζέηνπλ αμία ηνπηθά. Πξάγκαηη,
φπσο καο πιεξνθνξνχλ νη Papathanassiou-Zuhrt, et al. (2007: 7):
«Σα πνιηηηζηηθά θσδηθνπνηεκέλα ηνπία θαη νη απηνί πφξνη κπνξνχλ λα
πεηχρνπλ σο ηνπξηζηηθφ πξντφλ κφλν κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γλψζεο.
Γεκάηα κε ζπκβνιηζκνχο, ηα ζηνηρεία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζα πξέπεη
λα γίλνπλ λνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη πλεπκαηηθά πξνζηηά, πξνθεηκέλνπ λα
επηβηψζνπλ θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ
επηζθεπηψλ πνπ αλαδεηνχλ εκπεηξίεο».
-

Οη πνιηηηζηηθνί πφξνη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κέζν πξνψζεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηεο
πεξηνρήο ζην εζσηεξηθφ ηεο.

Άκεζε είλαη θαη ε ζρέζε ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ κε ηε δηαθήκηζε «ηνπ ηνπηθνχ ζην
ηνπηθφ». Οπζηαζηηθά, κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ησλ πφξσλ απηψλ ζην ηνπηθφ επίπεδν-κε
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ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο δηαθξηηήο ηαπηφηεηαο-επηηπγράλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ηνπηθήο
ελδπλάκσζεο, δηαδηθαζία ε νπνία είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο ζηε βησζηκφηεηα ηεο λένελδνγελνχο αλάπηπμεο (βι. Τπνθεθάιαην 3.1). Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα
ελδπλάκσζεο κέζα απφ ηνλ αγξνηηθφ ηνπξηζκφ (θαη ην ζρεηηδφκελν πνιηηηζηηθφ θεθάιαην)
είλαη απηφ ησλ γπλαηθείσλ αγξνηνπξηζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ Διιάδα. Ζ Ηαθσβίδνπ,
γηα παξάδεηγκα, (1988, 2000, 2003) θαη Iakovidou (1997, 2002) ππνζηήξημε φηη ε
ζχζηαζή ηνπο βνήζεζε ηηο γπλαίθεο ζηελ ειιεληθή χπαηζξν λα εθηηκήζνπλ θαιχηεξα ην
δηθφ ηνπο ηδηαίηεξν θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ξφιν, κέζα απφ ηελ αλεμαξηεζία, ηνλ απηφέιεγρν θαη ηελ απηφ-εθηίκεζε.

4.8.2

Καηαγξαθή ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ

Τποπεπιοσή Α
Ηδηαίηεξα αμηφινγν ραξαθηεξίδεηαη ην πνιηηηζηηθφ θεθάιαην ηεο πεξηνρήο πνπ ππάγεηαη
ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ζε απηφ εκθαλίδνληαη ζηνηρεία ηεο
αξραίαο θαη κεηαγελέζηεξεο ηζηνξίαο ησλ πιεζπζκψλ πνπ είηε είλαη απηφρζνλεο είηε
κεηνίθεζαλ ζηελ πεξηνρή κεηά ηελ αληαιιαγή πιεζπζκψλ ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα.
Δθθξάζεηο απηνχ ηνπ έληνλνπ θαη πνιπζρηδνχο ηνπηθνχ πνιηηηζηηθνχ ζηνηρείνπ
απνηεινχλ: (α) ηα κλεκεία ηεο πιηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη, (β) ε άπιε
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά κε ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, ηε κνπζηθή, ηελ ηνπηθή θνπδίλα
θαζψο θαη κηα πιεζψξα άιισλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλέζεηαλ θαη ζπλζέηνπλ ηελ
θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ.
Αλαθνξηθά κε ην ηζηνξηθφ δνκεκέλν πεξηβάιινλ ηνπ ηκήκαηνο ηεο Π.Δ. Γξάκαο (πιηθή
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά) ζεκεηψλεηαη φηη απηφ, αλ θαη κε έληνλα ηα ζηνηρεία ηεο
εγθαηάιεηςεο θαη ηεο θζνξάο, ζεσξείηαη σο έλαο δπλεηηθά αμηνπνηήζηκνο πφξνο ιφγσ
ηεο ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηζηνξηθήο ηνπ ζεκαζίαο. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ δνκεκέλνπ
πεξηβάιινληνο επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ ηνπηθή αξρηηεθηνληθή νξηζκέλσλ νηθηζκψλ
ή/θαη ζπγθεθξηκέλσλ νηθηψλ, ζηε Νανδνκία ηνπ 19νπ αηψλα, ζε ζπγθεθξηκέλνπο
ηζηνξηθνχο ρψξνπο θαη ζηα δηάζπαξηα απνκεηλάξηα ηεο ηζηνξηθήο ππνδνκήο (θπξίσο νη
πέηξηλεο ηνμσηέο γέθπξεο θαηά κήθνο ησλ κνλνπαηηψλ).
Αλαθνξηθά κε ηελ ηνπηθή αξρηηεθηνληθή, θαη φπσο πιεξνθνξνχκαζηε απφ ηνλ εθηεηακέλν
ηνπξηζηηθφ νδεγφ γηα ηνλ (πξψελ) Ννκφ Γξάκαο (Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Γξάκαο,
2002: 94), απηή ζπγθξνηήζεθε θαη εμειίρζεθε σο απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο ηεο ηνπηθήο
γεσξγηθήο-θηελνηξνθηθήο

δξαζηεξηφηεηαο

θαη

ησλ

εκπνξηθψλ

ζπλαιιαγψλ.

Πξνζαξκνζκέλε ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, ζηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο,
ζηα ππάξρνληα πιηθά θαηαζθεπήο, ζηνλ ηξφπν δηαβίσζεο θαη ζηηο αζρνιίεο ησλ
θαηνίθσλ, έδσζε πνηθηιία κνξθψλ, δείγκαηα ησλ νπνίσλ κπνξεί θαλείο λα ζπλαληήζεη-
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εληφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο-ζην Παγνλέξη, ηα Λεπθφγεηα, ην Πεξηζψξη, ην Κάησ
Νεπξνθφπη, ην Γξαλίηε, ην Καπλφθπην, ην Θφιν, ηελ Πξαζηλάδα θ.ιπ. Ζ επηθξαηέζηεξε
πάλησο κνξθή παξαδνζηαθήο θαηνηθίαο ζηνλ νξεηλφ ρψξν ηνλ νπνίν εμεηάδνπκε είλαη
απηή ηεο θιαζηθήο αγξνηηθήο· ην αγξνηφζπηην ή θαπλφζπηην-άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ
αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη παξαγσγή-ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε βνεζεηηθψλ
θηηζκάησλ φπσο νη ζηάβινη, νη απνζήθεο, ην πιπζηαξηφ θαη ν θνχξλνο. Σν θπξηφηεξν
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη φηη ην ζπίηη θαη φινη νη βνεζεηηθνί ρψξνη πεξηζηνηρίδνληαη απφ
ςειφ καλδξφηνηρν. Ζ θαηαζθεπή είλαη ιηηή ελψ επηκέξνπο ζηνηρεία άμηα αλαθνξάο είλαη νη
μχιηλεο εληνηρηζκέλεο ληνπιάπεο («κεζάλδξεο»), ην «ζεληνχθη» (κπανχιν), ν «ζνθξάο»
(ρακειφ ηξαπέδη θαγεηνχ) θαη νη θαλαπέδεο ζηξσκέλνη κε ηα πθαληά κάιιηλα «θηιίκηα».
Γείγκαηα ηέηνηαο αξρηηεθηνληθήο κπνξεί λα βξεη θαλείο ζρεδφλ ζε φιν ην νξεηλφ ηκήκα
ηεο Π.Δ. Γξάκαο, θαη-θπζηθά-θαη ζηνπο δπν ραξαθηεξηζκέλνπο παξαδνζηαθνχο
νηθηζκνχο: ζην Παγνλέξη θαη ζην Πεξηζψξη ηνπ Γήκνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ (βι.
Φσηνγξαθία 4.7-1).

Φσηνγξαθία 4.7-1: Αγξνηηθά

ζπίηηα

ζηνπο

ραξαθηεξηζκέλνπο

παξαδνζηαθνχο

νηθηζκνχο ηνπ ηκήκαηνο ηεο Π.Δ. Γξάκαο

(α) Παγνλέξη

(β) Πεξηζψξη

Πεγή: Κψζηαο Βηδάθεο / Agro-Tour.Net

Αλαθνξηθά κε ηελ Νανδνκία, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη κεηαβπδαληηλέο
εθθιεζίεο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ κε ρξνλνινγία θαηαζθεπήο απφ ην
1830 έσο ην 1870 θαη κε εμαηξεηηθφ πινχην αγηνγξαθηψλ, εθθιεζηαζηηθψλ θεηκειίσλ θαη
ιατθήο αγηνγξαθίαο. Απηέο βξίζθνληαη ζην Γαζσηφ, Κάησ Βξνληνχ, Πεξηζψξη, Λεπθφγεηα,
Παγνλέξη, Βψιαθα, Βαζχηνπν, Κ. Νεπξνθφπη, Δμνρή, Γξαλίηε, Ορπξφ, Ληβαδάθη. Με
δεδνκέλν φηη ε αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (niche tourism) φπσο ν
ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο έρεη αλαπηπρζεί ξαγδαία ζηελ Δπξψπε, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί
ε πξννπηηθή πξνψζεζεο θαη αλάδεημεο ηνπ πφξνπ απηνχ, θπξίσο κέζα απφ ην
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ζρεδηαζκφ εηδηθψλ δηαδξνκψλ πνπ ζα ζπλδένπλ ηνπο ελ ιφγσ Νανχο θαη ζα παξέρνπλ
εξκελεία γηα απηνχο θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο.

Φσηνγξαθία 4.7-2: Γείγκαηα Νανδνκίαο θαη εθθιεζηαζηηθήο ηέρλεο ηνπ 19νπ αηψλα απφ
ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο

(α) Δθθιεζία Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ,

(β) Δθθιεζία Αγίνπ Νηθνιάνπ, Πεξηζψξη

Ληβαδάθη (Γήκνο Κ. Νεπξνθνπίνπ)-

(Γήκνο Κ. Νεπξνθνπίνπ)-

Λεπηνκέξεηα

Γεληθή άπνςε

Πεγή: Κψζηαο Βηδάθεο / Agro-Tour.Net

Μεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ ηνπξηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε
επίζθεςε ζε πεδία καρψλ (battlefield tourism) -θαη αλαθνξηθά κε ην δνκεκέλν
πεξηβάιινλ- παξνπζηάδνπλ ηα ηζηνξηθά νρπξά Λίζζε θαη ε ζρεηηθή ακπληηθή γξακκή ηνπ
Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κε ηηο ππνδνκέο ηεο, ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηε Σ.Κ. Ορπξνχ
ζην Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ15. ηα νρπξά απηά ν Διιεληθφο ηξαηφο πνιέκεζε ελαληίνλ
ηνπ Γεξκαληθνχ θαη Βνπιγαξηθνχ ζηξαηνχ ζηηο 6 θαη 7 Απξηιίνπ ηνπ 1941. ε αλάκλεζε
ησλ καρψλ απηψλ, έρνπλ αλεγεξζεί έλα Ζξψν θαη έλα κηθξφ Μνπζείν ην νπνίν
αλαθαηλίζζεθε ην 2002. Σα εθζέκαηα ηνπ Μνπζείνπ πεξηιακβάλνπλ νπιηζκφ πνπ άλεθε
ζηνλ Διιεληθφ θαη Γεξκαληθφ ζηξαηφ, ζηνιέο, κεηάιιηα θαη πξνζσπηθά αληηθείκελα
ζηξαηησηψλ θαη αμησκαηηθψλ ηεο πεξηφδνπ ησλ ερζξνπξαμηψλ.

15

εκεηψλεηαη φηη νρπξά ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην κηαο πξνζπάζεηαο γηα

ηελ αλάπηπμε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ απηνχ ηνπξηζκνχ ππάξρνπλ αθφκε ζην Πεξηζψξη θαη ζην Βψιαθα.
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Φσηνγξαθία 4.7-3: Σν Ορπξφ Λίζζε ζην Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ

(α) Ορπξφ Λίζζε-Δίζνδνο κνπζείνπ

(β) Ορπξφ Λίζζε-Δπεηεηαθέο εθδειψζεηο

Πεγή: Κψζηαο Βηδάθεο / Agro-Tour.Net

Μεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Π.Δ. Γξάκαο θαη γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηνπ νξεηλνχ ηεο
φγθνπ παξνπζηάδεη θαη ην ελ πνιινίο κε αμηνπνηεκέλν-θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο
ζρεδφλ άγλσζην-ηζηνξηθφ δίθηπν πέηξηλσλ ηνμσηψλ γεθπξψλ πνπ ζπλέδεε ζην
παξειζφλ ηνπο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο (Σδήκνπ, 23/03/2011). Με δεδνκέλν φηη ε
ηζηνξηθή, αηζζεηηθή-θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπξηζηηθή-αμία ησλ γεθπξψλ απηψλ είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζνβαξά ην ελδερφκελν (α) θαηαγξαθήο ηνπο κε πιήξε
ιεπηνκέξεηα, (β) επηζθεπήο ηνπο εθφζνλ ηίζεηαη ζέκα ζηαηηθφηεηαο, θαη (γ) αλάδεημεο θαη
εξκελείαο ηνπο ζην πιαίζην πεξηεγεηηθψλ δηαδξνκψλ.

Φσηνγξαθία 4.7-3: Πέηξηλεο ηνμσηέο γέθπξεο ζην νξεηλφ ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο

(α) Πέηξηλε ηνμσηή γέθπξα ζην κνλνπάηη

(β) Πέηξηλε ηνμσηή γέθπξα ζην ξέκα

Αξθνπδνξέκαηνο

Γηαβνινξέκαηνο

Πεγή: Κψζηαο Βηδάθεο / Agro-Tour.Net
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Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πεξηνρή ηεο Κνηιάδαο ηνπ Νέζηνπ είλαη δηάζπαξηε απφ
ηα εξείπηα θξνπξηαθψλ θαηαζθεπψλ ηα νπνία καξηπξνχλ ηε κεγάιε ηζηνξηθή ζεκαζία ηεο
πεξηνρήο. Απηέο νη αθξνπφιεηο-θξνχξηα ηεο αξραηφηεηαο είραλ ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηνπ
πεξάζκαηνο απφ ηελ ελδνρψξα ηεο Γξάκαο ζηηο εθβνιέο ηνπ Νέζηνπ θαη απνηεινχζαλ
ην θαηαθχγην πνιιέο θνξέο ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ ζηηο βαξβαξηθέο επηδξνκέο. ηελ
Π.Δ. Γξάκαο, ην γλσζηφηεξν φισλ απηψλ ησλ θάζηξσλ είλαη ην Κάζηξν ή Φξνχξην ηεο
Καιχβαο, ην νπνίν δεζπφδεη ζηελ θνξπθή Κάζηξν, ζε πςφκεηξν 627 κέηξα, 4 km,
λνηηαλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ Καιχβα. Βξίζθεηαη ζε ζηξαηεγηθή ζέζε, γηαηί απφ ηα ηείρε ηνπ
ειέγρεηαη νπηηθά νιφθιεξε ε Κνηιάδα ηνπ Νέζηνπ θαη έρεη νπηηθή επαθή κε άιια θξνχξηα
ηεο πεξηνρήο. Υηίζηεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Φίιηππν ην Β γχξσ ζην 340 π.Υ. θαη
ρξεζηκνπνηήζεθε δηαδνρηθά θαη επί αηψλεο απφ ηνλ Φίιηππν ηνλ Δ', ηνλ Πεξζέα, ηνπο
Ρσκαίνπο, ηνπο Θξάθεο θαη ηνλ απηνθξάηνξα Ηνπζηηληαλφ.
ρεηηθά κε ηελ άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ζην νξεηλφ ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο, ζα
πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απηή έρεη επεξεαζηεί απνθαζηζηηθά απφ ηελ ηζηνξία ησλ
κεηαθηλήζεσλ θαη αλαθαηαηάμεσλ ησλ πιεζπζκψλ. Πξάγκαηη,
«ην πνιηηηζκηθφ πξνθίι ηεο Γξάκαο είλαη έλα κσζατθφ δηαθνξεηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έρνπλ παξακείλεη αζπλαίξεηα ζηελ πνξεία ηνπ
ρξφλνπ: ην [γεγελέο πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν], κε ηελ πνιπηππία θαη ηε
ζαιεξφηεηα ησλ εζηκηθψλ ηνπ δξσκέλσλ, ήξζε λα ζπκπιεξψζεη ε πινχζηα
θαη εχξσζηε πνληηαθή πνιηηηζκηθή παξάδνζε, πνπ θαη απηή πιαηζηψλεηαη
απφ ηνπο ζεζαπξνχο ηεο αθκαίαο θαη αηζζαληηθήο ζξαθηθήο θιεξνλνκηάο,
ηνπο κπζηεξηαθνχο απφερνπο ηνπ μεξηδσκέλνπ κηθξαζηαηηθνχ θφζκνπ θαη
ηηο

ζζελαξέο

εθδειψζεηο

ηεο

δηαρξνληθήο

ζαξαθαηζαλέηθεο

απζεληηθφηεηαο» Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Γξάκαο (2009: 1).
ην πιαίζην απηφ, ε άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη απφ
πνηθηιία εθθξάζεσλ θαη ζηνηρείσλ, γεγνλφο πνπ δπλεηηθά ζα κπνξνχζε λα παίμεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Ηδηαίηεξεο εθθξάζεηο απηνχ
ηνπ πνιπζρηδνχο πνιηηηζηηθνχ ηνπίνπ είλαη θαη νη απζφξκεηεο (ή κε) αλαβηψζεηο
παξαδνζηαθψλ δξψκελσλ θαη νη θνηλσληθέο εθδειψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζξεζθεία
(ζξεζθεπηηθά παλεγχξηα), θαζψο θαη νη εθδειψζεηο πνπ έρνπλ σο ζέκα ηα ηνπηθά
πξντφληα. Γεληθά, ζχκθσλα κε πξνεγνχκελεο κειέηεο ή απιέο θαηαγξαθέο γηα
ηνπξηζηηθνχο ιφγνπο (βι., π.ρ., Αηθαηεξηλίδεο, 1997· Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Γξάκαο, 2009) ηα
θπξηφηεξα δξψκελα-έζηκα ζηελ πεξηνρή ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:
-

Γξψκελα ησλ πξψησλ εκεξψλ ηνπ ρξφλνπ: Πξφθεηηαη γηα εθδειψζεηο πνπ
απνηεινχλ επηβηψζεηο παιαηφηεξσλ παξαδνζηαθψλ ηειεηνπξγηψλ κε γνληκηθφ θαη
επεηεξηθφ ραξαθηήξα. Απφ απηέο μερσξίδεη ην έζηκν ησλ «Αξάπεδσλ» (βι.
Φσηνγξαθία 4.7-4) ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Βψιαθα ζην Γήκνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ, φπνπ
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θπξηαξρεί ε κεηακθίεζε κε θαηζηθνδέξκαηα θαη ε βαθή ηνπ πξνζψπνπ κε αζάιε. Οη
θάηνηθνη πεξηθέξνληαη ζηνπο δξφκνπο ηνπ ρσξηνχ, ηξαγνπδψληαο, ρνξεχνληαο,
πίλνληαο θαη θάλνληαο εθθσθαληηθφ ζφξπβν κε θνπδνχληα πνπ είλαη αλαπφζπαζην
κέξνο ηεο κεηακθίεζήο ηνπο.
-

Κνπξκπάληα: Αθνξά ηειεηνπξγηθά, νκαδηθά γεχκαηα (επσρίεο) ηα νπνία ζπλδένληαη
κε θάπνηα ζξεζθεπηηθή ενξηή θαη ζην παξειζφλ πεξηιάκβαλαλ ζπζίεο δψσλ. Σέηνηα
θνπξκπάληα πξαγκαηνπνηνχληαη, κεηαμχ άιισλ, ζην νξνπέδην ηνπ Φαιαθξνχ ξνπο
απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Βψιαθα θαηά ηε γηνξηή ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ζηε ζέζε
«Κνχηξα»

ηνπ

Γάζνπο

Διαηηάο

κε

ηελ

επθαηξία

ηνπ

αληακψκαηνο

ησλ

αξαθαηζαλαίσλ ζηε κέξα ηεο γηνξηήο ηνπ Πξνθήηε Ζιία θαη ζην Αθξηλφ ηνπ Γήκνπ
Κάησ Νεπξνθνπίνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο γηνξηήο ησλ Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ.
-

Έζηκα ηεο Απνθξηάο: Σα έζηκα ηεο Απνθξηάο αξρίδνπλ θάπνηα ζηηγκή κέζα ζην
Φεβξνπάξην θαη ιήγνπλ ηελ ηειεπηαία Κπξηαθήο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο
Σεζζαξαθνζηήο. Καξλαβαιηθέο εθδειψζεηο κηθξήο θιίκαθαο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην
Πεξηζψξη ελψ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη ηα «Κνχινπκα» ζηα Λεπθφγεηα, ζηηο
φρζεο ηεο ηερλεηήο ιίκλεο.

-

Παζραιηλέο

γηνξηέο-Καινθαηξηλά

παλεγχξηα:

Άιια

δξψκελα-έζηκα,

ιηγφηεξν

αλαγλσξίζηκα, πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Πάζρα θαη θπζηθά θαηά ηελ
πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ (παλεγχξηα) ζε πνιιά ρσξηά ηνπ ηκήκαηνο ηεο Π.Δ.
Γξάκαο.
-

Με παξαδνζηαθέο εθδειψζεηο: Πξφθεηηαη γηα εθδειψζεηο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηε
ζξεζθεπηηθή ή ιατθή παξάδνζε θαη θαζηεξψζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ Ο.Σ.Α. ή
πνιηηηζηηθά ζσκαηεία. Απηέο κπνξεί λα είλαη θαη εθδειψζεηο πξνβνιήο φηαλ
ζρεηίδνληαη κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηνπηθφ πξντφλ (π.ρ. παηάηα ζην Κάησ
Νεπξνθφπη) ή λα είλαη θαζαξά ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα.

Φσηνγξαθία 4.7-4:

ηηγκηφηππα απφ ην δξψκελν ησλ «Αξάπεδσλ» ζην Βψιαθα

Πεγή: Κψζηαο Βηδάθεο / Agro-Tour.Net
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Οη θπξηφηεξεο ησλ εθδειψζεσλ θαζψο θαη νη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηνπο ζην ηκήκα
ηεο Π.Δ. Γξάκαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.7-1.

Πίλαθαο 4.7-1:

Κπξηφηεξεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΔΚΓΖΛΧΖ

ΣΟΠΟ

7-8 Ηαλνπαξίνπ

Μεηακθηέζεηο-Αξάπεδεο

Βψιαθαο, Παγνλέξη

Καζαξά Γεπηέξα

Καξλαβάιη

Πεξηζψξη

Καζαξά Γεπηέξα

Κνχινπκα

Λεπθφγεηα

6 Απξηιίνπ

Δπέηεηνο κάρεο Ορπξψλ ΛΗΔ

Ορπξφ

Παξαζθεπή ηεο Γηαθαηλεζίκνπ

Δνξηαζκφο Εσνδφρνπ Πεγήο (Κνπξκπάλη) Γαζσηφ

Αγίνπ Πλεχκαηνο

Κνπξκπάλη

Φαιαθξφ (Βψιαθαο)

20 Ηνπιίνπ

Πξνθήηε Ζιία (Ζιηαλά)

Βψιαθαο

20 Ηνπιίνπ

Αληάκσκα αξαθαηζάλσλ

Γαζηθφ Υσξηφ Διαηηάο

Ηνχιηνο

Αθξίηεηα

Κ. Νεπξνθφπη

Ηνχιηνο

Παξαλέζηεηα

Παξαλέζηη

επηέκβξηνο

Γηνξηή Παηάηαο

Κ. Νεπξνθφπη

2ε Γεπηέξα Ννεκβξίνπ

Κνχπηζηα

Βψιαθαο

8 Ννεκβξίνπ

Δνξηαζκφο Σαμηαξρψλ (Κνπξκπάλη)

Αθξηλφ

Πεγή: Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Γξάκαο (2009: 7-8)

Σα ηνπηθά πξντφληα θαη ε ηνπηθή θνπδίλα κπνξνχλ λα παίμνπλ έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ
ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εηδηθά απηψλ ηνπ ηνπξηζκνχ
ππαίζξνπ. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηε γεληθφηεξε εκπεηξία αιιά θαη απφ κειέηεο πνπ
δηεμήρζεζαλ ζε αγξνηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη πσο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο, ε δηαηξνθή κε ηνπηθά πξντφληα πνηφηεηαο βειηηψλεη
ζεκαληηθά ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία. Ζ πεξηνρή ηνπ ηκήκαηνο ηεο Π.Δ. Γξάκαο έρεη λα
επηδείμεη πνηνηηθά θαη ελ δπλάκεη αμηνπνηήζηκα πξντφληα κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα
απηφ ηεο παηάηαο ηνπ Νεπξνθνπίνπ. Πξάγκαηη, ν ζπλδπαζκφο ηδηαίηεξα επλντθψλ
θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ, καθξνρξφληαο εκπεηξίαο αιιά θαη παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ
θαιιηέξγεηαο θαη πεξηπνίεζεο πνπ εθαξκφδνληαη έρνπλ ζπληειέζεη ζηελ πνηνηηθή
ππεξνρή ηεο παηάηαο Κ. Νεπξνθνπίνπ θαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο σο πξντφλ
Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (Π.Γ.Δ.). Με ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 538/2002 ηεο
Δπηηξνπήο ηεο 25εο Μαξηίνπ 2002 ε νλνκαζία «Παηάηα Κ. Νεπξνθνπίνπ» θαηαγξάθεθε
ζην «Μεηξψν πξνζηαηεπνκέλσλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο θαη πξνζηαηεπνκέλσλ
γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ» φπσο απηφο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6 παξ. 3 ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΟΚ) 2081/92 θαη επνκέλσο ηπγράλεη πξνζηαζίαο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. Γεληθά, ζα
πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ηεο ελδπλάκσζεο ηεο ζρέζεο ησλ ηνπηθψλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο ηνπηθήο θνπδίλαο κε ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ, κέζα απφ κηα
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δηαδηθαζία, αξρηθά, θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο, θαη δεπηεξεπφλησο, αλάδεημήο ηνπο ζην
πιαίζην ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ (π.ρ. θαηαιχκαηα, ηαβέξλεο, εζηηαηφξηα).
Ζ ηνπηθή παξαδνζηαθή κνπζηθή ηεο Γξάκαο εκθαλίδεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ, αθξηβψο
ιφγσ ηνπ πνιπζρηδνχο ραξαθηήξα ηνπ πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ. Μέρξη ζήκεξα,
εθδφζεθαλ κεξηθέο γλσζηέο -ζηνπο θχθινπο ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο θαη γεληθφηεξαζπιινγέο ηνπηθήο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο κε ηηο θπξηφηεξεο λα είλαη: (1) θνπνί θαη
ηξαγνχδηα ηεο Γξάκαο (LYRA, 1992), (2) Μνπζηθνί ζεζαπξνί Γξάκαο (Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α.,
1998), (3) Κάιεζκα: Σξαγνχδηα θαη κνπζηθή απφ ην Μνλαζηεξάθη, Βψιαθα, Καιή Βξχζε,
Ξεξνπφηακν (Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Γξάκαο, 2000).
Κχξηα παξαδνζηαθά κνπζηθά φξγαλα ζηελ πεξηνρή είλαη ε γθάηληα (είδνο αζθαχινπ,
κνπζηθνχ νξγάλνπ γλσζηνχ θαη ζηελ αξραηφηεηα), ε ιχξα θαη ν ληαραξέο ή ληατξέο
(θξνπζηφ). Ζ γθάηληα απνηεινχζε κέρξη πξηλ απφ ιίγν θαηξφ ην θπξίαξρν φξγαλν
κεισδίαο ζηα ρσξηά, κε απαξαίηεηε ηελ παξνπζία ηεο ζε γάκνπο, γιέληηα θαη πνηθίιεο
θνηλσληθέο εθδειψζεηο. ήκεξα ε γθάηληα εμαθνινπζεί λα δίδεη ην δπλακηθφ ηεο παξφλ ζε
νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο φπσο ν Βψιαθαο κε ζπλνδεπηηθφ φξγαλν ηνλ
ληαραξέ. Ζ ιχξα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ νηθηζκφ θαη ηελ ηζηνξηθή πξνέιεπζε
ησλ θαηνίθσλ ηνπ (ηνπηθή, ζξαθηθή, πνληηαθή).
Δμεηάδνληαο ην ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο Α πνπ ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο
αλαθνξηθά κε ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, παξαηεξνχληαη αξθεηέο νκνηφηεηεο κε απηέο
ηεο αληίζηνηρεο πεξηνρήο πνπ ππάγεηαη ζηελ Π.Δ. Γξάκαο, ηφζν ζε πιηθνχο, φζν θαη ζε
άπινπο πφξνπο.
ηελ πεξηνρή κειέηεο ππάξρνπλ αξθεηνί Ηζηνξηθνί θαη Αξραηνινγηθνί ρψξνη, φπσο ν
Μαθεδνληθφο Σάθνο ησλ Κνκλελψλ, πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζε ηαπξνχπνιε θαη
Κνκλελά θαη είλαη ν κεγαιχηεξνο θαη ν πην εληππσζηαθφο απφ ηνπο ηξείο ρηηζηνχο
ππφγεηνπο ηάθνπο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο. Δίλαη ρηηζκέλνο κε εγρψξην κάξκαξν θαη κε ην
ςεπδντζνδνκηθφ ζχζηεκα ηνηρνδνκίαο ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ. ηα φξηα κε ηνπο
Ννκνχο Γξάκαο, επίζεο, ζε απφζηαζε 9 km πεξίπνπ απφ ην Νενρψξη ζψδνληαη ηα
εξείπηα ηνπ Κάζηξνπ ηεο Καιχβαο. Σν θάζηξν θαηέρεη ζέζε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο,
θαζψο έιεγρε απφ ηελ αξραηφηεηα ηελ θνηιάδα ηνπ Νέζηνπ απφ ηε Γξάκα σο ηελ
ηαπξνχπνιε θαη ηα Κνκλελά. Ζ ζέα πξνο ηνλ Νέζην είλαη κνλαδηθή θαη ππάξρεη νπηηθή
επαθή κε ηα άιια θάζηξα ηεο παξαλέζηηαο πεξηνρήο, φπσο ηνπ Αεξηθνχ, ηεο Παζραιηάο,
ηνπ Γαθλψλα θαη ησλ Κνκλελψλ. Ζ δεμακελή ηνπ θάζηξνπ, κε βάζνο 12κ θαη κεγαιχηεξε
δηάκεηξν 8κ. ζεσξείηαη κεγάιν ηερληθφ έξγν κε ηδηαίηεξε ζεκαζία.
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Φσηνγξαθία 4.7-5: Σν θάζηξν ηεο Καιχβαο (αξηζηεξά) θαη ν Μαθεδνληθφο Σάθνο ησλ
Κνκλελψλ (δεμηά)

Πεγέο: Αξρεία Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Ξάλζεο/ Agro-Tour.Net

ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ παξαδνζηαθνί νηθηζκνί κείδνλνο ζεκαζίαο, φπνπ εθηφο απφ ηνπο
πέηξηλνπο ηνίρνπο ησλ ζπηηηψλ ζψδνληαη θαη άιιεο θαηαζθεπέο πνπ ζπλδένληαη κε
γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ, φπσο πέηξηλα αιψληα,
γεθχξηα, λεξφκπινη, παιηέο αρπξέληεο θαη ηζνπεδσκέλεο εθηάζεηο ζε πιαγηέο ιφθσλ
θαηάιιειεο γηα θαιιηέξγεηα. ην ελαπνκείλαλ νηθηζηηθφ δίθηπν έρνπλ θαηαγξαθεί αξθεηνί
νηθηζκνί (Μειέηε Αλάπηπμεο Οινθιεξσκέλνπ Γηθηχνπ Πεξηβαιινληηθήο ΔλεκέξσζεοΠιεξνθφξεζεο, Γίθηπν ΡΟ.-ΝΔ., 1999) κε αμηφινγν παξαδνζηαθφ αξρηηεθηνληθφ πινχην
(π.ρ. ηαπξνχπνιε, Καξπφθπην Καιιηζέα, Καιφ Νεξφ, Καζηαλίηεο, Μαξγαξίηη, Καιχβα,
Καζηαλσηφ, Λεηβαδίηεο, Λπθνβνχλη, Μπξηνχζζα, Παιηά Παζραιηά, ηδεξφπεηξα,
Υαιέπη).
Καη ζε απηή ηελ Πεξηνρή δηαθξίλνληαη νη θιαζηθνί ηχπνη παξαδνζηαθψλ αγξνηηθψλ
ζπηηηψλ φπσο:
α) ην ιεγφκελν αλνηθηφ αγξνηηθφ ζπίηη ή θαπλφζπηην, κε ηηο δηάθνξεο παξαιιαγέο ηνπ,
β) ην θιεηζηφ αγξνηηθφ ζπίηη θαζψο θαη
γ) ηα αξρνληηθά ή κεγάια λνηθνθπξφζπηηα, ηα νπνία απνηεινχζαλ θαηνηθίεο εχπνξσλ
νηθνγελεηψλ θαπλνκεζηηψλ ή γεσξγνθηελνηξφθσλ θαη έρνπλ κεγαιχηεξν φγθν θαη
θαιχηεξε θαηαζθεπή απφ ηα ζπλεζηζκέλα αγξνηφζπηηα, πξνζεγκέλεο ιεπηνκέξεηεο θαη
αμηφινγα κνξθνινγηθά ζηνηρεία.
Αλαθνξηθά

κε

θαηαζθεπέο

πνπ

ζπλδένληαη

κε

γεσξγηθέο

θαη

θηελνηξνθηθέο

δξαζηεξηφηεηεο, ζψδνληαη vεξφκπινη θαζψο θαη πέηξηλα ηνμσηά γεθχξηα. Καηά κήθνο ηνπ
δξφκνπ Ξάλζεο-ηαπξνχπνιεο ζπλαληάκε πέηξηλα γεθχξηα ζην 4ν, 5ν, 6ν, 8ν, θαη 20ν
Υηιηφκεηξν. Οη Νεξφκπινη, απφ ηελ άιιε, ήηαλ νη πξψηεο βηνηερλίεο πνπ ηδξχζεθαλ ζηελ
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πεξηνρή. Οη πξψηνη κχινη έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζηνπο νηθηζκνχο Καιιηζέαο θαη
Καξπφθπηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Νενρψξη. Ο κχινο ηνπ Καξπφθπηνπ ζπγθεθξηκέλα
ιεηηνπξγνχζε πεξηζηαζηαθά κέρξη πξφηηλνο.

Φσηνγξαθία 4.7-6: Άπνςε Δζσηεξηθήο φςε Νεξφκπινπ (αξηζηεξά), Πέηξηλν ηνμσηφ
γεθχξη ζηελ Οξεηλή πεξηνρή ηεο Ξάλζεο (δεμηά)

Πεγέο: Αξρεία Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Ξάλζεο/ travel.xan.gr

Δπίζεο, ε πεξηνρή ρξίδεη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο απφ άπνςε ζξεζθεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο,
θαζψο ππάξρνπλ αξθεηέο εθθιεζίεο αιιά θαη κνλαζηήξηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα
είλαη νη εθθιεζίεο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ηνπ Αγίνπ Διεπζεξίνπ ζην Γαθλψλα, νη νπνίεο
έσο θαη ην 1923 (πνπ νη νηθνγέλεηεο ησλ Σνχξθσλ εγθαηέιεηςαλ ηελ πεξηνρή) ήηαλ
ηδακηά, ηα νπνία κεηαηξάπεθαλ αξγφηεξα ζε εθθιεζίεο απφ ηνπο Έιιελεο θαηνίθνπο ηεο
πεξηνρήο. Αλάινγν παξάδεηγκα είλαη θαη νη εθθιεζίεο Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη Κνηκήζεσο ηεο
Θενηφθνπ ζην Άλσ θαη Κάησ Ησληθφ. Δπίζεο, ζην ελδηάκεζν ηεο απφζηαζεο
ηαπξνχπνιεο-Λπθνδξνκίνπ βξίζθεηαη ην κνλαζηήξη ηνπ Πξνθήηε Ζιία, έλα απφ ηα
παιαηφηεξα ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ην κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, πνπ βξίζθεηαη
ζηε Γξπκηά.
Αλαθνξηθά κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο δσήο ζηελ πεξηνρή αμίδεη λα ζεκεησζεί ν
ξφινο ησλ αξαθαηζάλσλ, δειαδή νη λνκάδεο θελίηεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ
πεξηνρή θαη ηελ επεξέαζαλ πνηθηινηξφπσο κε ηα ήζε, ηα έζηκα αιιά θαη ηνλ ηξφπν δσήο
ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη πινχζηα πνιηηηζκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή
απφ ηνλ χιινγν αξαθαηζαλαίσλ (αληάκσκα αξαθαηζαλαίσλ, ζπκκεηνρή ζηηο
ιανγξαθηθέο ενξηέο ηνπ Γ. Ξάλζεο, αλαβίσζε παξαδνζηαθψλ εζίκσλ θ.α.) δίπια ζην
δαζηθφ

ρσξηφ

ζην

Λεηβαδίηε

Ξάλζεο φπνπ έρεη

δεκηνπξγεζεί

«νηθηζκφο» κε

αξαθαηζάληθεο θαιχβεο.
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Φσηνγξαθία 4.7-7: αξαθαηζάληθε Καιχβα ζηα νξεηλά ηεο Ξάλζεο (αξηζηεξά),
Ξαλζηψηηθν Αληάκσκα αξαθαηζαλαίσλ ζην Λεηβαδίηε Ξάλζεο
(δεμηά)

Πεγή: lepeniotis.gr

πνπδαίν ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο παίδνπλ ηα παξαδνζηαθά θαη πνιηηηζηηθά
δξψκελα, ηα έζηκα, θαζψο θαη ηα ηνπηθά πξντφληα θαη εδέζκαηα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην
έζηκν ηεο Κακήιαο ή Σδηακάιαο, πνπ αλαβηψλεη ζηε ηαπξνχπνιε θαη έρεη ηηο ξίδεο ηνπ
ζηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία.
Δπίζεο λα ζεκεησζεί φηη θάζε θαινθαίξη ζηνλ Γαθλψλα δηνξγαλψλνληαη νη εθδειψζεηο
«Γεκήηξεηα Γαθλψλα». Πξφθεηηαη γηα έλα ζεζκφ πνπ επηρεηξεί θαη επηηπγράλεη λα θέξεη
ζε επαθή ην θνηλφ ηεο πεξηθέξεηαο κε ηελ απαξάκηιινπ θπζηθνχ θάινπο πεξηνρή ηεο
Κνηιάδαο ηνπ Νέζηνπ θαη παξάιιεια λα ςπραγσγήζεη ην θνηλφ ζε έλα καγεπηηθφ
πεξηβάιινλ. Έλα θεζηηβάι πνιηηηζκνχ, πεξηπέηεηαο, ξνκαληηζκνχ θαη πεξηπιάλεζεο ζηηο
θπζηθέο νκνξθηέο ηεο Κνηιάδαο ηνπ Νέζηνπ πνπ δεκηνπξγνχλ νη άλζξσπνη ηεο πεξηνρήο.
ηε ηαπξνχπνιε, ζηεγάδεηαη ην Λανγξαθηθφ κνπζείν ηαπξνχπνιεο, ην νπνίν
δεκηνπξγήζεθε κε ηδησηηθή πξσηνβνπιία, θαη κπνξεί θαλείο λα ζαπκάζεη ελδηαθέξνληα
εθζέκαηα, φπσο φπια, γεσξγηθά εξγαιεία, νηθηαθά ζθεχε, πήιηλα θαη ράιθηλα αγγεία,
θνπδνχληα δψσλ, πθαληά, θσηνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ θαζεκεξηλά ζηηγκηφηππα ηνπ
παξειζφληνο, έγγξαθα, κνπζηθά φξγαλα θιπ. Δπηπιένλ ππάξρεη κηα ζχλζεζε Θξαθηθνχ
δσκαηίνπ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έπηπια. Ο επηζθέπηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα
ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηελ παξαδνζηαθή δσή ησλ εκηαζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πιεζπζκψλ
ηεο Θξάθεο θαη επηπιένλ ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ ηεο «θαζ‟ εκάο Αλαηνιήο». ηελ πεξηνρή
γεληθφηεξα ππάξρεη πινχζην απφζεκα πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί, φπσο θεληήκαηα,
παιαηέο θσηνγξαθίεο, παιαηά θαζεκεξηλά ζθεχε θαη εξγαιεία θιπ.
Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ζηελ πεξηνρή δξαζηεξηνπνηνχληαη αξθεηνί
πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη (ζε ηαπξνχπνιε, Λπθνδξφκην, Γαθλψλα, Καξπφθπην, Κνκλελά)
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κε πινχζηα δξαζηεξηφηεηα ζε πνιηηηζηηθέο θπξίσο εθδειψζεηο, νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζην
λα δηαηεξνχληαη νη παξαδφζεηο θαη λα αλαβηψλνπλ έζηκα.

Φσηνγξαθία 4.7-8:

Σν έζηκν ηεο Κακήιαο ζηε ηαπξνχπνιε (αξηζηεξά), Φψην απφ ηε
ζπιινγή ηνπ ιανγξαθηθνχ Μνπζείνπ ηεο ηαπξνχπνιεο (δεμηά)

Πεγή: agrotour.net

Τποπεπιοσή Β
ε φηη αθνξά ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο ζηελ Τπνπεξηνρή Β, ζεκεηψλεηαη φηη απηή
ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθίινπο πιηθνχο θαη άπινπο πνιηηηζκηθνχο πφξνπο, φπσο γηα
παξάδεηγκα ηα ήζε θαη ηα έζηκά ησλ θαηνίθσλ, νη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί κε ηα ιηζφθηηζηα
ζπίηηα, νη ρψξνη ιαηξείαο ηεο Μνπζνπικαληθήο ζξεζθείαο (ηδακηά), ηα θαγεηά, νη ηνπηθέο
ελδπκαζίεο, ηα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα, ε θαπλνθαιιηέξγεηα, ε νπνία επεξέαζε
πνηθηινηξφπσο ηνλ ηξφπν δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη πνιιά άιια ηα νπνία
ζπλζέηνπλ έλα κνλαδηθφ πνιηηηζκηθφ ηνπίν.
Δμεηάδνληαο ην θνκκάηη ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη
πιεζψξα ζηνηρείσλ ηα νπνία πξνδίδνπλ ηδηαηηεξφηεηα ζηελ πεξηνρή. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα απνηειεί ε γιψζζα, ε νπνία είλαη έλα ηνπηθφ γισζζηθφ ηδίσκα.
Ζ ηνπηθή αξρηηεθηνληθή παξνπζηάδεη πνηθηινκνξθία, κε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηα αγξνηηθά
ζπίηηα, ηα παιηά αξρνληηθά θαζψο θαη ηα ηδακηά. Σα πεξηζζφηεξα ρσξηά βξίζθνληαη
«ζθαξθαισκέλα» πάλσ ζηα βνπλά ή ρσκέλα κέζα ζε ραξάδξεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπο
γλψξηζκα, δηαθξηλφκελν απφ καθξηά, είλαη νη κηλαξέδεο ησλ ηδακηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ
θαηνηθηψλ ησλ κεγάισλ ρσξηψλ, φπσο ν Δρίλνο, είλαη ηα πνιιά θαη θαγθειφθξαρηα
παξάζπξα (πέληδνπξ) θαη νη πνιιέο θαη ςειέο θαπλνδφρνη (κπαηδά). Έλα άιιν γλψξηζκα
είλαη φηη ηα νηθφπεδα πεξηβάιινληαη απφ πξνζηαηεπηηθνχο ιηζφθηηζηνπο ηνίρνπο. Έμσ
απφ ηα ρσξηά βιέπεη θαλείο ηηο αγξνηθίεο, ληακ ή θηζιά φπσο ραξαθηεξηζηηθά ηηο
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απνθαινχλ

ζηελ

πεξηνρή

θαη

ρξεζηκεχνπλ

γηα

ηε

ζεξηλή

πεξίνδν

ησλ

γεσξγνθηελνηξνθηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ εξγαζηψλ.
ηνπο πιηθνχο πνιηηηζκηθνχο πφξνπο, σο θνκκάηη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζα
κπνξνχζαλ επίζεο λα ζπγθαηαιερζνχλ θαη νη παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο ησλ θαηνίθσλ
ηεο πεξηνρήο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε αλδξηθή θνξεζηά κε ηε βξάθα
(ζεξβάι), ην γηιέθν (γειέθ), ην δσλάξη (πφεο) θαη ην θέζη ή ζαξίθη γηα ην θεθάιη. Δλψ, ε
γπλαηθεία θνξεζηά είλαη πιένλ επεξεαζκέλε απφ ηελ ηππηθή κνπζνπικαληθή ελδπκαζία
κε ην καχξν ξάζν (θεξεηδέ), ην άζπξν καληήιη πνπ θαιχπηεη ην θεθάιη θαη κφλν ε πνδηά
(πξεζηέλιηθ) απέκεηλε απφ ηε παιηά παξαδνζηαθή ελδπκαζία.

Φσηνγξαθίεο 4.7-9: Φσηνγξαθία απφ ζπίηη ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο Ξάλζεο (αξηζηεξά,
Αλδξηθή ελδπκαζία (κέζν), Γπλαηθεία Δλδπκαζία (δεμηά)

Υαξαθηεξηζηηθφ θνκκάηη ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο απνηεινχλ θαη ηα πνηθίια
πνιηηηζηηθά δξψκελα, φπνπ αλαβηψλνπλ ήζε θαη έζηκα ηεο πεξηνρήο, κε ζξεζθεπηηθφ ή κε
πεξηερφκελν. Σα πην γλσζηά απφ απηά είλαη ηα ιεγφκελα Κνπξκπάληα (ζπζίεο), ην
Μπατξάκ (Κνπξκπάλ Μπατξάκ, εθέξ Μπατξάκ) ή ην Ρακαδάλη, είδε ζξεζθεπηηθψλ
ενξηψλ ή λεζηείαο, ην Κάζεκ, θζηλνπσξηλή γηνξηή πνπ γίλεηαη κε ηε ιήμε ησλ
θαινθαηξηλψλ εξγαζηψλ θαη ηελ έλαξμε ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ, ηα νπνία ενξηάδνληαη κε
παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα θαη ρνξνχο θαζψο θαη ηα δηάθνξα Μαξηηάηηθα έζηκα.
Αμηνζεκείσηα είλαη επίζεο θαη ηα ηδηαίηεξα ήζε θαη έζηκα ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη νη
παξαδφζεηο ζρεηηθά κε ζξεζθεπηηθέο, θπξίσο, ηειεηέο, φπσο ηα έζηκα ηνπ γάκνπ.
Καζψο ην ζξεζθεπηηθφ ζηνηρείν ζπλαληάηαη έληνλα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ππάξρεη
πιεζψξα απφ ηεξά ηεκέλε (ηδακηά) ζρεδφλ ζε θάζε νηθηζκφ. Οη λανί απηνί ηεο
Μνπζνπικαληθήο ζξεζθείαο εληππσζηάδνπλ εμσηεξηθά κε ηνλ παλχςειν κηλαξέ ηνπο,

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

/ 331

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΡΑΜΑ | ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ | ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΡΟΓΟΠΖ

αιιά θαη εζσηεξηθά κε ηελ επηβιεηηθή δηαθφζκεζε ηνπ ζφινπ ηνπο. Δπίζεο ζηελ πεξηνρή
ππάξρνπλ θαη πνιιά κηθξά παξεθθιήζηα, ηα ιεγφκελα ηεθέδεο (Θενραξίδεο, 1995).

Φσηνγξαθία 4.7-11: Μηλαξέο απφ ην Σδακί ηνπ Γεκαξίνπ (αξηζηεξά), Δζσηεξηθή φςε
ηδακηνχ (δεμηά)

Πεγή: zagalisa.gr

Παξάιιεια, θαη ζε απηή ηελ πεξηνρή, φπσο θαη ζην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο νξνζεηξάο
ηεο Ρνδφπεο ππάξρνπλ πνιιά πέηξηλα παξαδνζηαθά γεθχξηα, κε ζνισηέο θακάξεο
ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο, θαζψο θαη νη ραξαθηεξηζηηθνί λεξφκπινη. πλνιηθά ζην
Γ. Μχθεο ζψδνληαη 23 λεξφκπινη ζηνπο νηθηζκνχο Γεκάξην, Γηάζπαξην, Κνηχιε, Θέξκεο,
Μειίβνηα, Μέδνπζα, Κνηάλε, Ρεχκα, Πάρλε, Χξαίν, Μάληαηλα, κίλζε, Μχθε, Κέληαπξνο,
Σέκελνο, Δρίλνο, κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγνχλ αθφκε θαη ζήκεξα. Δπίζεο
δπηηθά ηεο Γιαχθεο θαη αξηζηεξά ηνπ δξφκνπ Ξάλζεο-Δρίλνπ ππάξρεη ην Βπδαληηλφ
θξνχξην (θαιέο) ε Πχξγνο ζην Μεζεγθνχλη, φπσο ραξαθηεξηζηηθά απνθαιείηαη απφ ηνπο
ληφπηνπο. εκαληηθά επξήκαηα, φπσο αξραίνη ηάθνη, ζεκέιηα θηηζκάησλ, λνκίζκαηα
βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζε δηάθνξνπο νηθηζκνχο, φπσο ε Πάρλε, ε Γιαχθε ή αθφκε θαη ν
Δρίλνο. ηηο Κάησ Θέξκεο, επίζεο, εληνπίζηεθε ε βξαρνγξαθία ηνπ αξραίνπ ζενχ Μίζξα
ηνπ Σαπξνθηφλνπ, ε νπνία αλαπαξηζηά ηνλ ζεφ Μίζξα λα ζθνηψλεη έλαλ ηαχξν. Σν
αλάγιπθν είλαη ραξαγκέλν πάλσ ζε βξάρν ελψ ππνινγίδεηαη φηη έγηλε κεηαμχ ηνπ ηέινπο
ηνπ 2νπ θαη ησλ αξρψλ ηνπ 3νπ αηψλα κ.X.
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Φσηνγξαθία 4.7-12: Φσηνγξαθίεο απφ Φξνχξην Καιέο (αξηζηεξά), Νεξφκπινο ζε
ιεηηνπξγία ζην δξφκν πξνο Ρεκαηηά (δεμηά), Ζ βξαρνγξαθία ηνπ
Μίζξα ζηηο Κάησ Θέξκεο (θάησ)

Πεγέο: Πεξηβαιινληηθή Οκάδα Μαζεηψλ Γπκλαζίνπ κίλζεο, Αξρείν Δ.Π.Α. ΑΝ.Α.Δ.
Ο.Σ.Α.

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο πεξηνρέο ησλ αηξψλ θαη ησλ Θεξκψλ έρνπλ
ηδξπζεί χιινγνη Γπλαηθψλ, νη νπνίνη αζρνινχληαη θπξίσο κε ηελ παξαγσγή γιπθψλ θαη
εδεζκάησλ ηεο πεξηνρήο θαη ζπκκεηέρνπλ ζε αξθεηέο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη
δξαζηεξηφηεηεο. ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο ππάξρεη νπζηαζηηθή απνπζία ππνδνκψλ θαη
δνκψλ πνιηηηζκνχ, νη νπνίεο ζα ζπλέβαιιαλ ζεκαληηθά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο επξχηεξεο
πεξηνρήο.
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Αλαθνξηθά κε ην ηκήκα ησλ Π.Δ. Ρνδφπεο θαη Έβξνπ εληφο ηε Τπνπεξηνρήο Β
θαηαγξάθνληαη νη εμήο θχξηνη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη κλεκεία:
-

Βπδαληηλφ Πεξηζεσξίν: ην 18ν km ηεο παιαηάο επαξρηαθήο νδνχ ΚνκνηελήοΞάλζεο, πξηλ ην ρσξηφ Ακαμάδεο, ν ρσκαηφδξνκνο αξηζηεξά νδεγεί ζηα εξείπηα ηνπ
Πεξηζεσξίνπ, ζηνλ κπρφ ηεο ιίκλεο Βηζησλίηηδα, πξνο ηελ πιεπξά ηεο Ρνδφπεο. Ζ
πφιε δηαδέρζεθε ην κπζηθφ Stabulo Diomedis (ηαχινη ηνπ Γηνκήδε) πνπ ζπλαληνχκε
ζηνπο Λεπηηγγεξηαλνχο ράξηεο. Υηίζηεθε απφ ηνλ Απηνθξάηνξα Αλαζηάζην (491-518)
ν νπνίνο ηελ νρχξσζε θαη ηεο έδσζε ην φλνκα ηνπ, Αλαζηαζηνχπνιε. Ζ επίζθεςε
ζην Πεξηζεσξίν απνηειεί ελδηαθέξνπζα εκπεηξία κηαο θαη ηα ηείρε ηνπ παξ‟ φιεο ηηο
θαηαζηξνθέο ζψδνληαη ζε ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε θαη δηαηεξνχλ ηε κεγαινπξέπεηα
ηνπο απφ ηελ επνρή πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ νη θάηνηθνη ηεο (Ννκαξρηαθφ
Γηακέξηζκα Ρνδφπεο, 2009).

-

Βπδαληηλφ θξνχξην ηεο Γξαηίλεο: ηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ πνπ δεζπφδεη ηνπ
παιαηνηάηνπ νηθηζκνχ ηεο Γξαηίλεο ζψδνληαη πεληρξά ππνιείκκαηα βπδαληηλνχ
νρπξσκαηηθνχ πεξίβνινπ κε κεγάιε δεμακελή πφζηκνπ λεξνχ. Ο νηθηζκφο, φπσο
καξηπξνχλ ηα επξήκαηα, εθηεηλφηαλ θαη έμσ ησλ ηεηρψλ πξνο ηελ πιεπξά ηνπ
ζχγρξνλνπ ρσξηνχ. (Ννκαξρηαθφ Γηακέξηζκα Ρνδφπεο, 2009).

-

Βπδαληηλφο νηθηζκφο Παηέξκσλ: Αηείρηζηνο, νξεηλφο νηθηζκφο, ζηα βφξεηα ηεο
Γξαηίλεο. Κνληά ζην ζεκεξηλφ ρσξηφ Πάηεξκα. Βξίζθεηαη δίπια ζε ραξάδξα -ηηο
φρζεο ηεο νπνίαο ελψλεη ηξηπιή κεζαησληθή γέθπξα, φπνπ βξέζεθαλ κνλφθιηηε
βπδαληηλή εθθιεζία ηνπ 11νπ-12νπ αηψλα θαη άιια θηίζκαηα. Πνιχ θνληά ζηνλ
νηθηζκφ βξίζθεηαη ην νκψλπκν ζπήιαην. Έρεη ζπλνιηθφ κήθνο δηαδξφκσλ 180 κέηξα
θαη κέγηζην χςνο 14 κέηξα. Ζ κεγάιε ηνπ αίζνπζα έρεη δηαζηάζεηο 45Υ7 κέηξα
πεξίπνπ. Αλ θαη ζηεξείηαη ζηαιαθηηηψλ, είλαη εληππσζηαθφ ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ησλ
πέληε γλσζηψλ αηζνπζψλ ηνπ θαη έρεη κεγάιε βηνινγηθή αμία θαζφηη απνηειεί θαηνηθία
ζπαλίσλ εηδψλ. (Ννκαξρηαθφ Γηακέξηζκα Ρνδφπεο 2009).

-

Ναφο ηνπ Πνιπάλζνπ: ηα δπηηθά ηνπ Πνιπάλζνπ, ζε απφζηαζε 1 km δεμηά ηνπ
δξφκνπ, απνθαιχθζεθε ν λαφο πνπ ρξνλνινγείηαη κεηαμχ ησλ πξψησλ ρξηζηηαληθψλ
ρξφλσλ θαη ηεο κεζνβπδαληηλήο πεξηφδνπ. Δίλαη ηξίθιεηνο, κε λάξζεθα θαη
ηεηξάπιεπξν κηθξφ πξνο βνξξά πξφθηηζκα. Ζ παξνπζία ηνπ ζην ζεκείν εθείλν,
φπσο ην λεθξνηαθείν θαη ην θάζηξν ζηελ θνξπθή ηνπ ππεξθείκελνπ ιφθνπ,
καξηπξνχλ ηελ χπαξμε νηθηζκνχ. (Ννκαξρηαθφ Γηακέξηζκα Ρνδφπεο 2009)

-

Παπίθηνλ φξνο: Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κνλαζηηθά θέληξα ηνπ Βπδαληίνπ ππήξμε ην
Παπίθηνλ φξνο, ηκήκα ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηεο Ρνδφπεο βνξεηνδπηηθά ηεο Κνκνηελήο.
Αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ζηηο πεγέο ζηα ηέιε ηνπ 11νπ αη. εκαληηθέο
πιεξνθνξίεο παξέρνπλ νη βπδαληηλνί ηζηνξηθνί θαη ρξνλνγξάθνη Εσλαξάο, Κίλλακνο
θαη Υσληάηεο αλαθέξνληαο ηελ χπαξμε ζην Παπίθηνλ «πιείζησλ ζεκλείσλ» θαη
«θξνληηζηεξίσλ», φπνπ εθάξεζαλ κνλαρνί επηθαλή πξφζσπα ηνπ Βπδαληίνπ, φπσο
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ν πξσηνζηξάησξ Αιέμηνο Αμνχζ θαη ν λφζνο γηνο ηνπ απηνθξάηνξα Μαλνπήι Α
(1143-1180) ζεβαζηνθξάησξ Αιέμηνο. Δδψ πξνζήιζε ν έξβνο εγεκψλ ηέθαλνο Α
Νεκάληα θαη αζπάζζεθε ην κνλαρηθφ ζρήκα. Ο Γξεγφξηνο Παιακάο θαη ν φζηνο
Μάμηκνο ν Καπζνθαιπβίηεο επηζθέθηεθαλ θαη παξέκεηλαλ ζην Παπίθηνλ γηα ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα. Μεγάινο αξηζκφο βπδαληηλψλ λαψλ θαη άιισλ θηηζκάησλ,
εληνπηζκέλσλ βφξεηα ησλ νηθηζκψλ Πνιπάλζνπ, Λελνχ, Μίζρνπ, Αζψκαηνπ θαη
Θάκλαο ζηνπο πξφβνπλνπο ηεο Ρνδφπεο, επηβεβαηψλνπλ ηελ νξζφηεηα ηεο ηαχηηζεο
ηεο πεξηνρήο κε ην Παπίθηνλ ησλ βπδαληηλψλ πεγψλ. Οη γξαπηέο βπδαληηλέο πεγέο
γηα ην Παπίθηνλ εληζρχνληαη θαη απφ ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα. πγθεθξηκέλα
απνθαιχθζεθαλ κε αλαζθαθηθέο έξεπλεο, απφ ην 1982 θαη εμήο, ηα εξείπηα ηξηψλ
ζνινζθέπαζησλ λαψλ, ζε ζρήκα ειεπζέξνπ ζηαπξνχ κε ζπλεπηπγκέλεο ηηο θεξαίεο,
11νπ-12νπ αη., βπδαληηλφο ινπηξψλ θαη δχν εθηεηακέλα κνλαζηεξηαθά ζπγθξνηήκαηα
ηεο ίδηαο επνρήο πιεζίνλ ησλ νηθηζκψλ ψζηε θαη Λελνχ. Σν δεχηεξν κνλαζηήξη
θηίζηεθε κε ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ηεο απηνθξάηεηξαο Μαξίαο Βνηαλεηάηε ηεο
νπνίαο ν ηάθνο κε ην ρξπζφ δαθηπιίδη ηεο βξέζεθε βφξεηα ηνπ θαζνιηθνχ. Βξέζεθαλ
επίζεο ελδηαθέξνληα ζπαξάγκαηα απφ ηνλ ηνηρνγξαθηθφ δηάθνζκν, ελψ έρεη
δηαζσζεί ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ πνιχρξσκνπ καξκαξνζεηεκέλνπ δαπέδνπ. Απφ
ηα

αλαζθαθηθά

επξήκαηα

(γιππηφο

δηάθνζκνο,

καξκαξνζεηεκέλα

δάπεδα,

ηνηρνγξαθίεο, θεξακηθή, κνιπβδφβνπιια) ζπκπεξαίλεηαη φηη ην Παπίθηνλ ξνο είρε
άκεζε επηθνηλσλία κε ηα γχξσ αζηηθά θέληξα, αιιά θαη κε ηελ ίδηα ηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε. Ζ παξάζεζε θαη ε ζπζρέηηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηζηνξηθψλ
καξηπξηψλ κε ηα αλαζθαθηθά δεδνκέλα δειψλνπλ ηε κεγάιε αθκή ηνπ κνλαζηηθνχ
θέληξνπ θαηά ηνλ 11ν-12ν αη. Μεηά ηελ επνρή απηή ην κνλαζηηθφ θέληξν παξαθκάδεη
θαη ζηνπο κεηαβπδαληηλνχο ρξφλνπο δελ ππάξρεη πηα. Ζ κεηνλνκαζία ηνπ Παπηθίνπ
θαη γεληθφηεξα ηεο Ρνδφπεο ζε Despot Dag (φξνο ηνπ Θενχ) απνηειεί αλάκλεζε ηνπ
κνλαρηζκνχ πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν. Μεγάινο αξηζκφο
βπδαληηλψλ λαψλ θαη άιισλ θηηζκάησλ έρνπλ εληνπηζηεί βφξεηα ησλ νηθηζκψλ
Πνιχαλζνο, ψζηεο, Μίζρνο, Λελφο, Αζψκαηνη, Θάκλα θαη Ρίδσκα, πνπ βξίζθνληαη
ζηνπο πξφπνδεο ηεο Ρνδφπεο. Ζ πξψηε γξαπηή αλαθνξά ζην Παπίθην γίλεηαη ζην
Σππηθφ ηνπ Γξεγνξίνπ Παθνπξηαλνχ, πνπ ζπληάρζεθε ην 1083 θαη καο πιεξνθνξεί
φηη ν λαφο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ Παπηθίνπ φξνπο, ήηαλ ην κεηφρη ηεο κνλήο ηεο
Θενηφθνπ Πεηξηηδνληηίζζεο. Απφ ην Παπίθην πέξαζαλ κεγάιεο κνξθέο ηεο βπδαληηλήο
απηνθξαηνξίαο, αιιά θαη ηεο Οξζνδνμίαο. Ζ αθηηλνβνιία ηνπ Παπηθίνπ ήηαλ κεγάιε
θαη δηαηεξνχζε επαθέο κε ην Άγην ξνο, έρνληαο νξγαλσζεί ζηα ίδηα κνλαζηηθά
πξφηππα κε απηφ. Οιφθιεξνο ν ρψξνο ηνπ είλαη θαηάζπαξηνο απφ λανχο θαη
κλεκεία. Γπηηθά ηνπ ρσξηνχ ψζηεο, θνληά ζην Λελφ, ππάξρεη ν κνλαδηθφο ζε ρξήζε
ιαηξεπηηθφο ρψξνο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Παπηθίνπ. Πξφθεηηαη γηα ην εμσθθιήζη ηνπ
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Αγίνπ Μάξθνπ, ην νπνίν έρεη αλνηθνδνκεζεί πξφζθαηα πάλσ ζηα εξείπηα παιαηνχ
βπδαληηλνχ λανχ. (Ννκαξρηαθφ Γηακέξηζκα Ρνδφπεο, 2009)
-

Σάθνο ησλ πκβφισλ: ε απφζηαζε 600 κέηξσλ βφξεηα ηνπ ρσξηνχ χκβνια, ζηε
δεμηά πιεπξά ηνπ ρσκαηφδξνκνπ πνπ νδεγεί ζε ραξάδξα θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο
Ρνδφπεο, αλαθαιχθζεθε αξραηνειιεληθφο ηάθνο ηνπ ηέινπο ηνπ 4νπ-αξρψλ 3νπ αηψλα
π.Υ., ρηηζκέλνο απφ θηηξηλσπφ πσξφιηζν κε δξφκν, πξνζάιακν θαη θπξίσο ζάιακν.
Ο ηνίρνο ηνπ ζηνιηδφηαλ κε ρξσκαηηζηά ζρέδηα, ππνιείκκαηα ησλ νπνίσλ
δηαηεξνχληαη ζηηο παξαζηάδεο θαη ηα ππέξζπξα ησλ εηζφδσλ. ηελ ίδηα πεξηνρή,
ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο ελδείμεηο, ππάξρνπλ θαη άιινη ηάθνη πνπ θηάλνπλ
ρξνλνινγηθά έσο ηε βπδαληηλή επνρή θαη ππνδειψλνπλ ηελ παξνπζία θάπνηνπ
άγλσζηνπ κέρξη ζηηγκήο νηθηζκνχ. (Ννκαξρηαθφ Γηακέξηζκα Ρνδφπεο 2009)

-

Σνμνηή Γέθπξα: Μέζα ζηε ραξάδξα πνπ δηαξξέεη ν πνηακφο Κνκςάηνο θαη ζε κηθξή
απφζηαζε απφ ηελ παιηά ράξαμε ηεο ακαμηηήο νδνχ Κνκνηελήο-Ηάζκνπ, εκθαλίδεηαη
ην

επηβιεηηθφ

παξάζηεκα

ηεο

ηξίμνηεο

πέηξηλεο

γέθπξαο.

Πηζαλνινγείηαη φηη ρηίζηεθε απφ Ζπεηξψηεο ηερλίηεο ζηνλ 18 αηψλα, αλ θαη ηνπηθέο
κπζνπιαζίεο πνπ θπθινθνξνχλ κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηε ζέινπλ σο
γέθπξα πνπ ρηίζηεθε ζηελ επνρή ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. (Ννκαξρηαθφ
Γηακέξηζκα Ρνδφπεο, 2009) (βι. Φσηνγξαθία 4.7-13).
Φσηνγξαθία 4.7-13: Σξίηνμε πέηξηλε γέθπξα ζηνλ Πνηακφ Κνκςάην
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ε φηη αθνξά ηελ άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ζην ηκήκα ησλ Π.Δ. Ρνδφπεο θαη Έβξνπ,
παξαηίζεληαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρνξνχο, ηα κνπζηθά φξγαλα θαη ηηο
πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο.
Οη ρνξνί ηεο Θξάθεο παξνπζηάδνληαη πινχζηνη ζε αξηζκφ θαη εληππσζηαθνί ζην ηξίπηπρν
θίλεζε, ιφγνο, κεισδία. Ζ ηδηάδνπζα αθφκε ζπκκεηξία θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηνο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ζπληνληζκέλα ζηελ ίδηα νμχηεηα απφ ηνπο ρνξεπηέο δσεξά επηθσλήκαηα,
είλαη ζηνηρεία πνπ πξνζδίδνπλ μερσξηζηά εληππσζηαθφ ραξαθηήξα ζηνπο ζξαθηθνχο
ρνξνχο.
εκεηψλεηαη φηη ηδηφηππνη θαη ηδηφκνξθνη ρνξνί ζπλδένληαη κε νξηζκέλεο εζηκηθέο
εθδειψζεηο.

Απ'

απηνχο

μερσξηζηφ

ελδηαθέξνλ

παξνπζηάδνπλ

νη

ρνξνί

ησλ

Αλαζηελαξίσλ, νη νπνίνη έρνπλ πξσηεχνληα ξφιν ζηελ φιε ηειεηνπξγία θαη απνηεινχλ
απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ εθζηαζηαζκνχ ησλ ηειεζηψλ. Οη βεκαηηζκνί ζηνπο ρνξνχο
απηνχο είλαη απινί, κε ζηαηηθφηεηα θαη απηνζρεδηαζκνχο θαη κε αλάινγεο θηλήζεηο ησλ
ρεξηψλ, πνπ εθθξάδνπλ ηελ ςπρνζχλζεζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ νηζηξφπιεθησλ
ρνξεπηψλ.
Μνπζηθά φξγαλα ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο είλαη ζήκεξα ην βηνιί, ην θιαξίλν, ην νχηη, ν
δνπξλάο, επίζεο ην ληανχιη (ληαβνχιη) θαη ε πνηκεληθή θινγέξα· παιαηφηεξα ήηαλ θαη ην
θαλνλάθη (ην κεζαησληθφ ςαιηήξηνλ, έγρνξδν φξγαλν ζρήκαηνο ηξαπεδίνπ, πνπ παίδεηαη
κε δπν πέλεο). ξγαλα φκσο κε πεξηζζφηεξν ηνπηθφ ραξαθηήξα ελ ρξήζεη θαη ζήκεξα
είλαη ε ιχξα, ε γθάηληα, ε καζηά, ε ηαξακπνχθα θαη ν ληατξέο.
Οη θχξηεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ζην ηκήκα ησλ Π.Δ. Ρνδφπεο-Έβξνπ παξνπζηάδνληαη
παξαθάησ:
-

ΟΥΤΡΟ ΝΤΜΦΑΗΑ: ηηο αξρέο Απξηιίνπ γηνξηάδεηαη ε επέηεηνο ηεο κάρεο ηνπ
νρπξνχ ηεο Νπκθαίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ιίγα ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ηελ πφιε, ζηα
ειιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα. Σν θνηλφ έρεη ηελ επθαηξία λα πεξηεγεζεί ζηνπο ρψξνπο
ηνπ νρπξνχ θαη λα δήζεη λνεξά ηνλ εξσηθφ αγψλα ησλ καρεηψλ ηνπ 1940.

-

ΠΑΡΥΑΡΗΑ: Σα Παξράξηα μεθίλεζαλ ην 2002 πάιη απφ ηνλ ζχιινγν πνληηαθήο
λενιαίαο Ν. Ρνδφπεο «Ζ Σξαπεδνχληα». Παξράξη ζεκαίλεη νξνπέδην ζηελ δηάιεθην
ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ, πξφθεηηαη γηα έλα νινήκεξν ππαίζξην παλεγχξη ην νπνίν
πιαηζηψλεηαη απφ ρνξεπηηθέο, παιαηζηηθέο εθδειψζεηο, πξνζθνξά πνληηαθψλ
εδεζκάησλ, ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη δηάθνξα άιια παξαδνζηαθά. Φέηνο αθνχ
έρεη γίλεη ν δξφκνο απφ ην νρπξφ έσο θαη ην ζεκείν πνπ γίλεηαη ε εθδήισζε, έρεη
αζθαιηνζηξσζεί 1,5 ρηιηφκεηξν, έρνπλ γίλεη 4 θηφζθηα γηα πεξίπνπ 600 άηνκα κε
ηξαπεδφπαγθνπο.

-

20 Ηνπιίνπ: Πξνθήηε Ζιία, ζηνλ Ίαζκν θαη ζηελ Πάλδξνζν.

-

Παλεγχξη Πάιεο Ρνδφπεο: ηελ πεξηνρή ηεο νξεηλήο Ρνδφπεο θάζε Αχγνπζην
γίλνληαη δχν ηζηνξηθά παλεγχξηα κε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη αγψλεο πάιεο (νη
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νπνίεο αλαθέξνληαη σο εθδειψζεηο παξαδνζηαθήο κνπζνπικαληθήο πάιεο). ηελ
ζπγθεθξηκέλε πάιε, ε νπνία είλαη ζαλ ηελ Διιελνξσκατθή/Διεχζεξε Πάιε, νη
παιαηζηέο ιαδψλνληαη. ηηο ζπγθεθξηκέλεο εθδειψζεηο πάιεο ζπκκεηέρνπλ αζιεηέο
απφ ηηο γεηηνληθέο ρψξεο φπσο Βνπιγαξία θαη Σνπξθία.
-

ηελ ηνπνζεζία Υίιηα θνληά ζην ρσξηφ Μ. Γέξεην (νξεηλή Ρνδφπε, ζχλνξα λνκνχ
Ρνδφπεο κε Έβξνπ), ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ θάζε ρξφλν, γίλεηαη ην παλεγχξη ησλ
Υηιίσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ην παλεγχξη έρεη εμειηρζεί θπξίσο ζε ρψξν πξνβνιήο
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη αγψλσλ πάιεο.

-

ηελ ηνπνζεζία Αιάλ Σεπέ (ηελ Κνηλφηεηα Οξγάλεο θνληά ζην ρσξηφ Κάησ Βπξζίλε
/ νξεηλή Ρνδφπε) θάζε ρξφλν, ηέιε Απγνχζηνπ γίλεηαη ην ηζηνξηθφ παλεγχξη ηνπ Αιάλ
Σεπέ. Αξρηθά ζην παλεγχξη (εθηφο ησλ εθδειψζεσλ πάιεο) ππήξρε έλα ηεξάζηην
ππαίζξην παδάξη φπνπ δίλνληαλ ε επθαηξία λα ζπλαληεζνχλ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο
θαη λα αληαιιάμνπλ λέα θαη λα ζπδεηήζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο. ήκεξα ην
παλεγχξη έρεη εμειηρζεί ζε ρψξν πξνβνιήο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη αγψλσλ
πάιεο ( Βηθηπαίδεηα 2011).
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5 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ

5.1

Δηζαγσγή

χκθσλα κε ηνλ McNamara (2011), δελ ππάξρεη έλαο «νξζφδνμνο» ή κνλαδηθφο ηξφπνο
γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Πάλησο, ηα ηξία βαζηθά ζηάδηα πνπ
πξέπεη λα αθνινπζνχληαη (πξνζαξκνζκέλα ζηελ πξαθηηθή ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο) είλαη
ε ζηξαηεγηθή αλάιπζε, ν θαζνξηζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη ν ζρεδηαζκφο
ησλ δξάζεσλ (ηα δπν ηειεπηαία ζηάδηα απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ θεθαιαίνπ 6 ηνπ
παξφληνο).
Δηδηθά γηα ηε ζηξαηεγηθή αλάιπζε, αλαθέξεηαη φηη απηή ε δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη ηε
δηεμαγσγή ηεο ζάξσζεο, ή ζπλνιηθήο ζεψξεζεο ηνπ ζηελνχ θαη επξχηεξνπ
πεξηβάιινληνο ζην νπνίν εληάζζεηαη ε ππφ εμέηαζε πεξηνρή (εηδηθφηεξα εμεηάδνληαη
πνιηηηθνί, θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί θαη άιινη παξάγνληεο). Οη ζρεδηαζηέο, ζην πιαίζην
απηφ, εμεηάδνπλ πξνζεθηηθά ηνπο αλαπηπμηαθνχο ή απφ-αλαπηπμηαθνχο παξάγνληεο,
φπσο π.ρ. νη πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη, νη δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο, ην λνκηθφ πιαίζην θ.ιπ.
νη νπνίνη εληάζζνληαη ζε έλα γεληθφηεξν θάζκα πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ,
ηερλνινγηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη λνκηθψλ παξαγφλησλ (PESTEL). Απφ ηελ εμέηαζε
απηή θαη κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο πξνθχπηνπλ νη δπλάκεηο, αδπλακίεο,
επθαηξίεο θαη απεηιέο (SWOT) γηα ην ρψξν.
ην παξφλ ζρέδην, αθνχ πξνρσξήζνπκε κε ηε ζηξαηεγηθή αλάιπζε ηνπ ηνπηθνχ θαη
επξχηεξνπ αλαπηπμηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα θάζε Τπνπεξηνρή ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.
(Τπνθεθάιαηα 5.3 θαη 5.4), ζα πξνρσξήζνπκε ζηε γεληθή ζεψξεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ
ρψξνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, βάζε ε νπνία αθνινχζσο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην θεθάιαην
ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ-εμεηδίθεπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Κεθάιαην 6).

5.2

Τπάξρνλ αλαπηπμηαθφ πιαίζην

ην θεθάιαην απηφ εμεηάδεηαη ε πεξηνρή αλαθνξάο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά
ζεζκνζεηεκέλα εξγαιεία πνπ ππάξρνπλ θαη ζπγθεθξηκέλα:
α)

ην Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο
Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο,

β)

ηελ Κ.Τ.Α. ζεζκνζέηεζεο ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ.,

γ)

ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο,

δ)

ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ. 2007-2013.
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Οη παξαπάλσ αλαθνξέο ιακβάλνληαη ππφςε ζηε ζχλζεζε ησλ επφκελσλ θεθαιαίσλ
αθνχ εκπεξηέρνπλ θξίζηκα δεηήκαηα γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνθίι θαη
ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Δπηπιένλ ε δηακφξθσζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνθίι επεξεάδεηαη θαη απφ ηελ ηδησηηθή
επηρεηξεκαηηθφηεηα κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηδησηηθψλ επελδχζεσλ. Παξάγνληαο ν
νπνίνο ιήθζεθε ππφςε θαη ζηελ εμεηδίθεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ
έξγσλ.

5.2.1

Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο

Σν πιαίζην θαηαγξάθεη θαη αμηνινγεί ηε ζέζε ηεο Πεξηθέξεηαο ζην δηεζλή θαη επξσπατθφ
ρψξν, αμηνινγεί ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε θαη
δηάξζξσζε ηνπ ρψξνπ ηεο, εμεηάδεη ηηο ρσξηθέο επηπηψζεηο ησλ επξσπατθψλ θαη
πεξηθεξεηαθψλ

πνιηηηθψλ

θαη

πξνγξακκάησλ

θαη

πξνζδηνξίδεη

ηηο

βαζηθέο

πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ ζην επίπεδν ηεο
Πεξηθέξεηαο, κε πξννπηηθή 15 (δεθαπέληε εηψλ), νη νπνίεο ζα πξνσζνχλ ηελ ηζφηηκε
έληαμή ηεο ζηνλ επξχηεξν δηεζλή, επξσπατθφ θαη εζληθφ ρψξν.
χκθσλα κε ην πιαίζην, νη νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο θαιχπηνπλ ην 40% ηεο
ζπλνιηθήο ηεο έθηαζεο θαη ε πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ αλήθεη εμ
νινθιήξνπ ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαη κάιηζηα είλαη νη 7 απφ ηνπο 8 ζπλνιηθά νξεηλνχο
Ο.Σ.Α. ηεο Πεξηθέξεηαο.
ηελ Π.Δ. Γξάκαο νη θζίλνληεο νηθηζκνί ηεο νξεηλήο πεξηνρήο κε θέληξν ην Κ. Νεπξνθφπη
θαη θάπνηα κηθξφηεξα θέληξα κεηαμχ Π.Δ. Ξάλζεο θαη Κ. Νεπξνθνπίνπ (ηαπξνχπνιεΠαξαλέζηη-ηδεξφλεξν) κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ δπλακηθή κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο
παξνπζίαο ηερλεηψλ ιηκλψλ ζηνπο Τ/Ζ ζηαζκνχο ηεο Γ.Δ.Ζ., ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε
ησλ παξαγσγηθψλ δαζψλ θαη δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ νξπθηνχ
πινχηνπ ηεο γεσξγηθήο γεο θαη ησλ βνζθνηφπσλ.
Οη νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Π.Δ. Ξάλζεο νξίδνληαη κε νηθηζηηθά θέληξα δπηηθά ηε
ηαπξνχπνιε θαη βφξεηα ηνλ Δρίλν.
Ο νξεηλφο ρψξνο ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο πεξηιακβάλεη ελδηαθέξνληεο νηθηζκνχο πνπ
κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην ζρεδηαζκφ ελφο πιέγκαηνο νξεηλψλ δηαδξνκψλ.
Γεληθφηεξα, ν νξεηλφο ρψξνο ηεο Πεξηθέξεηαο πεξηιακβάλεη αμηφινγνπο θπζηθνχο θαη
ηζηνξηθνχο πφξνπο πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε ζπζηήκαηα ρσξηθψλ ζπλφισλ,
δηθηχσλ θαη δηαδξνκψλ, πξνσζψληαο έλα πξφηππν πνηνηηθνχ θαη ήπηνπ ηνπξηζκνχ, κε
έκθαζε ζηνλ αγξνηνπξηζκφ θαη ηνλ νηθνηνπξηζκφ θαη ηελ παξαγσγή θαη πξνβνιή ησλ
ηνπηθψλ πξντφλησλ
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χκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη
Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ., ε δηάξζξσζε ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ γηα
ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ (Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.) είλαη ε αθφινπζε:


Κέληξα ελίζρπζεο αμφλσλ

Καηεγνξία φπνπ αλήθνπλ νη νηθηζκνί 3νπ επηπέδνπ, ν ξφινο ησλ νπνίσλ ππεξθαιχπηεη ην
επίπεδν ηεο γεληθήο θαηάηαμεο, θαζψο ζηεξίδεηαη ζε αλαπηπμηαθέο επηινγέο ππεξηνπηθήο
θαη επξχηεξεο ζεκαζίαο κε κέγεζνο πιεζπζκνχ 10.000-25.000 θάηνηθνη.


Σνπηθά αλαπηπμηαθά θέληξα

Οηθηζκνί 3νπ επηπέδνπ πνπ δελ εληάρζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε θαηεγνξία θαη πξφθεηηαη
γηα παξαδνζηαθά θέληξα ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ κε δπλαηφηεηεο ελίζρπζεο, αλάινγα κε ηηο
πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.


Λνηπνί νηθηζκνί

Οηθηζκνί 4νπ θαη 5νπ επηπέδνπ, νη νπνίν πξέπεη λα νξγαλσζνχλ κε βάζε ηα ηνπηθά
αλαπηπμηαθά θέληξα αθνχ αμηνινγεζνχλ ζχκθσλα κε ηε ζέζε, ην ραξαθηήξα θαη ηε
βησζηκφηεηά ηνπο.
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Πίλαθαο 5.2-1:

Υαξαθηεξηζκφο νηθηζκψλ πεξηνρήο παξέκβαζεο Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. κε βάζε ην Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη
Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (Απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ 29310/2003-ΦΔΚ1471/910-2003)

Π.Δ.

Κέληξα ελίζρπζεο
αμφλσλ

Σνπηθά αλαπηπμηαθά
θέληξα

Παξαδνζηαθνί
νηθηζκνί

ηδεξφλεξν

(Δλδηάκεζνο ζηαζκφο
εκπνξηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη
δηαζπλνξηαθήο
ζπλεξγαζίαο)

Παγνλέξη Πεξηζψξην

Π.Δ. Έβξνπ

Παξαλέζηη
θαηά κήθνο ηνπ
νξεηλνχ άμνλα ΞάλζεΚάησ Νεπξνθφπη

Π.Δ. Ξάλζεο

Π.Δ. Ρνδφπεο

Υεξζαίνο
κεζνξηαθφο ζηαζκφο

Λνηπέο έδξεο λέσλ
Ο.Σ.Α.

Πνηακνί

Κάησ Νεπξνθφπη
Π.Δ. Γξάκαο

Κέληξα αλάπηπμεο
νξεηλψλ πεξηνρψλ

Κάησ Καξπφθπην

Ίαζκνο

ηαπξνχπνιε
Δρίλνο
Κέρξνο
Οξγάλε

Δμνρή-πχιε ζηα
ειιελνβνπιγαξηθά
ζχλνξα

Γεκάξην

Ακαμάδεο

Μηθξφ Γέξεην
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ζνλ αθνξά ηελ ελδνπεξηθεξεηαθή δηνηθεηηθή νξγάλσζε κε βάζε ην ξφιν πνπ έρεη
πεξηγξαθεί παξαπάλσ απαηηνχληαη νη εμήο δηνηθεηηθέο θαη θνηλσληθέο ππνδνκέο πνπ ζα
πξέπεη λα εληζρπζνχλ ή λα δεκηνπξγεζνχλ αλ δελ ππάξρνπλ γηα ην Κάησ Νεπξνθφπη (
Κέληξν Δλίζρπζεο Αμφλσλ):
-

Πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο

-

Τπεξεζίεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο

-

Παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο

-

Ηλζηηηνχην Γαζηθψλ Δξεπλψλ

-

Κέληξν Τγείαο

-

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νξεηλνχ φγθνπ πνπ πξνηείλνληαη είλαη:
-

Ήπηα αλάπηπμε ησλ νηθηζκψλ

-

Οξηνζέηεζε νηθηζκψλ

-

.Υ.Ο.Ο.Α.Π.

-

Οξηνζέηεζε θαη πξνζηαζία δαζψλ, δαζηθψλ εθηάζεσλ, γεσξγηθήο γεο, βνζθνηφπσλ
θαη ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ

-

Ήπηνο ηνπξηζκφο

-

Οξγάλσζε νξεηλψλ δηαδξνκψλ νηθνηνπξηζκνχ γηα απηνθίλεηα θαη πεδνχο

-

Πξνψζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ

Οη θαηεπζχλζεηο απηέο κπνξνχλ λα δηεπξχλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ζπκπιεξσκαηηθήο
απαζρφιεζεο κε ζηφρν ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ,
δηαθπιάηηνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
Οη νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Π.Δ. Γξάκαο ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ηδηαίηεξεο
αληηκεηψπηζεο. Ο πνηακφο Νέζηνο θαη νη ηερλεηέο ιίκλεο ζηα θξάγκαηα ησλ Τ.Ζ.Δ. ηεο
Γ.Δ.Ζ., ηα παξαγσγηθά δάζε, ν νξπθηφο πινχηνο, ε αξδεπφκελε ή αξδεχζηκε γεσξγηθή
γε θαη νη βνζθφηνπνη πξνζθέξνπλ πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο νξεηλήο
πεξηνρήο

θαη

ζα

πξέπεη

λα

αμηνπνηεζνχλ,

αιιά

θαη

λα

πξνζηαηεπζνχλ κε

πξνγξακκαηηζκέλν ηξφπν. Ζ θχξηα νξεηλή δηαδξνκή νηθνηνπξηζκνχ ζην Ννκφ Γξάκαο
αθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ θαη θηάλεη κέρξη ην Κάησ Νεπξνθφπη. ηε
δηαδξνκή απηή εληάζζνληαη σο εηδηθφο πφινο ελδηαθέξνληνο ηα ηακαηηθά ινπηξά ζην
Παξαλέζηη.
Γεχηεξνο πφινο ελδηαθέξνληνο νξεηλνχ ηνπξηζκνχ απνηειεί ε πεξηνρή ηνπ φξνπο
Φαιαθξνχ, κε ην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν θαη ηελ πεξηνρή ησλ ζπειαίσλ. Γηα ηελ επξχηεξε
πεξηνρή Φαιαθξνχ απαηηείηαη ε επίιπζε ζπγθξνχζεσλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ κε
ηηο δξαζηεξηφηεηεο εμφξπμεο καξκάξνπ, αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
δεκηνπξγεί ε αλάπηπμε ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ.
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Ζ νξεηλή πεξηνρή ηεο Π.Δ. Ξάλζεο πεξηιακβάλεη δχν ζεκαληηθνχο βηφηνπνπο: α) ην
αηζζεηηθφ δάζνο ζηα ηελά ηνπ Νέζηνπ θαη β) ην φξνο Υατληνχ-Κνχια κε ηηο γχξσ
θνξπθέο. Ο πξψηνο βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ άμνλα Σνμφηεο-ηαπξνχπνιε θαη κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί κε ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη θέληξν αλαθνξάο ηε
ηαπξνχπνιε. Ο δεχηεξνο βηφηνπνο απνηειεί ηκήκα ηεο επξχηεξεο δαζηθήο θαη
θαηνηθνχκελεο νξεηλήο πεξηνρήο. Ζ νηθνλνκηθή αμία ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ θαη ην πιήζνο
ησλ κηθξψλ νηθηζκψλ, κε θεληξηθφ ηνλ Δρίλν, φπσο θαη ε δηέιεπζε ηνπ θάζεηνπ
δηαζπλνξηαθνχ άμνλα ηεο Δγλαηίαο νδνχ απνηεινχλ ηα βαζηθά δεδνκέλα γηα έλα εηδηθφ
ζρέδην αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. Ζ ζέζε ηνπ νηθηζκνχ Δρίλνπ είλαη θνκβηθή ζηηο
νξεηλέο δηαδξνκέο νηθνηνπξηζκνχ.
Αληίζηνηρν ραξαθηήξα έρνπλ θαη νη νξεηλέο δηαδξνκέο πνπ πξνηείλνληαη ζηελ Π.Δ.
Ρνδφπεο, κε θέληξα ηνπο νηθηζκνχο Κέρξνπ θαη Οξγάλεο.
Σέινο, ζηελ Π.Δ. Έβξνπ, νη δηαδξνκέο πνπ πξνηείλνληαη αλαδεηθλχνπλ ηελ πεξηνρή ηνπ
Μηθξνχ Γεξείνπ.
Πεξηνρέο Δηδηθψλ Υσξηθψλ Παξεκβάζεσλ (Π.Δ.Υ.Π.)
χκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λφκνπ 2742/99 «Υσξνηαμηθφο ρεδηαζκφο θαη Αεηθφξνο
Αλάπηπμε», σο Πεξηνρέο Δηδηθψλ Υσξηθψλ Παξεκβάζεσλ (Π.Δ.Υ.Π.) ραξαθηεξίδνληαη νη
πεξηνρέο (εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο ή νξίσλ νηθηζκψλ) πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα
ή θξίζηκα πξνβιήκαηα ρσξηθήο αλάπηπμεο, ηα νπνία απαηηνχλ εηδηθφ ζρεδηαζκφ θαη
ξχζκηζε θαη ηδίσο:
1. πεξηνρέο πνπ πθίζηαληαη ρσξηθέο επηπηψζεηο απφ κεγάιεο θιίκαθαο έξγα, φπσο ε
δεκηνπξγία λέσλ εδαθψλ απφ πξνζρψζεηο, πδάηηλσλ επηθαλεηψλ
2. πεξηνρέο κε κεηνλεθηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ιφγσ γεσγξαθηθήο απνκφλσζεο
3. πεξηνρέο ζε παξακεζφξηεο δψλεο, κε θξίζηκα πξνβιήκαηα απφ γεσπνιηηηθή άπνςε
4. πεξηνρέο κε απξφβιεπηεο αλάγθεο, ιφγσ θπζηθψλ ή ηερλνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ ή
θηλδχλσλ (π.ρ. ζεηζκνί, πιεκκχξεο, θαηνιηζζήζεηο θ.ιπ.)
5. πεξηνρέο εηδηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.
Ο ζπζρεηηζκφο απηφο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ
(Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.) έρεη σο εμήο:
-

Πεξηνρέο θαηεγνξίαο 2 είλαη ν νξεηλφο ρψξνο ησλ ζπλνξηαθψλ Π.Δ. Γξάκαο, Ξάλζεο
θαη Ρνδφπεο.

-

Πεξηνρέο θαηεγνξίαο 3 είλαη ην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο.

-

ηελ θαηεγνξία πεξηνρψλ 4 εληάζζεηαη ην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ
πεξίπησζε θηλδχλσλ απφ ζεηζκνχο (αλ θαη ζεσξείηαη αζεηζκηθή πεξηνρή), φπσο θαη
γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλνχλ νη κνλάδεο παξαγσγήο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζηε
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Βνπιγαξία. Πεξηνρέο κε γλσζηνχο θηλδχλνπο θαη ηζηνξηθφ θαηαζηξνθψλ απφ
πιεκκχξεο είλαη θαη νη νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Π.Δ. Ξάλζεο.
-

ηελ θαηεγνξία πεξηνρψλ 5 εληάζζνληαη πνιιέο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο ηδηαίηεξα
ζηηο Π.Δ. Ξάλζεο θαη Ρνδφπεο φπνπ ζπγθεληξψλνληαη εηδηθέο θαηεγνξίεο
πιεζπζκνχ.

Πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ Π.Δ.Υ.Π. έρνπλ νη πεξηνρέο:
-

Οξεηλφο ζπλνξηαθφο ρψξνο Π.Δ. Γξάκαο-Ξάλζεο.

-

πλνξηαθφο ρψξνο Π.Δ. Ρνδφπεο.

-

Βφξεην ηκήκα Π.Δ. Έβξνπ.

Σέινο σο γεληθφο αλαπηπμηαθφο ζηφρνο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο &
Θξάθεο επηδηψθεηαη ε ζπγθξάηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πιεζπζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
ελζσκάησζε ησλ λενπξφζθπγσλ πνπ δηακέλνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ
Πεξηθέξεηα, θαζψο θαη ηελ παιηλλφζηεζε ησλ εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ κεηαλαζηψλ.
Παξάιιεια, επηδηψθεηαη ε ηζρπξνπνίεζε ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο επεκεξίαο ηνπ
ζπλφινπ ησλ θαηνίθσλ ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο.
Ο γεληθφο αλαπηπμηαθφο ζηφρνο αλαιχεηαη ζηνπο εμήο θχξηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο:
-

Γηακφξθσζε ζχγρξνλεο απηνδχλακεο νηθνλνκίαο & ελίζρπζε ηεο

-

Αμηνπνίεζε ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο Πεξηθέξεηαο.

-

Πξνζηαζία-αμηνπνίεζε θπζηθνχ πεξηβάιινληνο & ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ

-

Άκβιπλζε ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ & βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
δσήο.

5.2.2

Κ.Τ.Α. ραξαθηεξηζκνχ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Οξνζεηξάο Ρνδφπεο

χκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α. 40379/01-10-2009 νη ρεξζαίεο θαη πδάηηλεο πεξηνρέο ηεο
Οξνζεηξάο Ρνδφπεο ζεζκνζεηνχληαη σο «Δζληθφ Πάξθν Οξνζεηξάο Ρνδφπεο»
(Δ.Π.Ο.Ρ.) θαη θαιχπηεη ζην ζχλνιφ ηνπ κία έθηαζε 1,7 εθαηνκκπξίσλ ζηξεκκάησλ, ζηελ
νπνία κε ηελ Κ.Τ.Α. πξνβιέπνληαη πεξηνξηζκνί ζε νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξήζεηο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε έθηαζε απνηειεί έλα ζπλνιηθφ βηφηνπν δηεζλνχο ζεκαζίαο θαη
ελδηαθέξνληνο ζηνλ νπνίν ελδεκνχλ θαη αλαπαξάγνληαη πνιιά θαη ζεκαληηθά είδε
ρισξίδαο, παλίδαο θαη νξληζνπαλίδαο.
θνπφο ηεο Κ.Τ.Α. είλαη ε πξνζηαζία, βειηίσζε, δηαηήξεζε δηαρείξηζε θαη αλάδεημε ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο, θαζψο επίζεο θαη ησλ αξραηνινγηθψλ,
ηζηνξηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη αηζζεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο.
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Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ. είλαη:
-

Οη πδάηηλεο θαη ρεξζαίεο πεξηνρέο ηνχ Οξεηλνχ γθνπ Ρνδφπεο πνπ βξίζθνληαη
εθηφο ησλ νξίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ θαη εθηφο ησλ
νξίσλ ησλ νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ησλ Γήκσλ
Παξαλεζηίνπ, Κ. Νεπξνθνπίνπ θαη ησλ Γ.Δ. ηδεξνλέξνπ (Γήκνο Γξάκαο) θαη
ηαπξνχπνιεο (Γήκνο Ξάλζεο).

-

πλνιηθή έθηαζε 1.732 ρηιηάδεο ζηξέκκαηα

-

Ζ πεξηνρή ρσξίδεηαη ζε (2) δχν ρσξηθέο ελφηεηεο: Υσξηθή Δλφηεηα Η (Κχξηα έθηαζε
ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ) θαη Υσξηθή Δλφηεηα ΗΗ (Πεξηθεξεηαθή Έθηαζε ηνπ Δζληθνχ
Πάξθνπ) πνπ πεξηιακβάλνπλ (4) ηέζζεξηο θαηεγνξίεο δσλψλ πξνζηαζίαο, ζηηο νπνίεο
νξίδνληαη ξεηά θαη πεξηνξηζηηθά νη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο.

Οη δψλεο πνπ νξηνζεηνχληαη είλαη:
-

Εψλεο Α (Α1, Α2, Α3), Πεξηνρέο Απφιπηεο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο

-

Εψλεο Β (Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7), Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο

-

Εψλεο Γ ( Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6-Α), Πεξηνρέο Δηδηθήο Γηαρείξηζεο θαη Αεηθνξηθήο
Υξήζεο θαη Αλάπηπμεο

Οη ρσξηθέο ελφηεηεο είλαη:
1. Υσξηθή Δλφηεηα Η (Κχξηα Έθηαζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ) πνπ πεξηιακβάλεη:
-

ηηο Εψλεο Α1, Α2, Α3 (Πεξηνρέο Απφιπηεο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο).

-

ηηο Εψλεο Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7 (Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο).

-

ηηο Εψλεο Γ1, Γ2, Γ5 (Πεξηνρέο Δηδηθήο Γηαρείξηζεο) θαη Γ6-Α (Πεξηνρή Δηδηθήο
Γηαρείξηζεο πλδεηηθψλ Δθηάζεσλ ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ πνπ πεξηιακβάλεη
έθηαζε πνπ εμαζθαιίδεη ρσξηθή ζπλέρεηα κεηαμχ ησλ παξαπάλσ πεξηνρψλ).

2. Υσξηθή Δλφηεηα II (Πεξηθεξεηαθή Έθηαζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ) πνπ πεξηιακβάλεη
φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο, δειαδή ηηο Εψλεο Γ3, Γ4 (Πεξηνρέο Δηδηθήο Γηαρείξηζεο)
θαη ην ππφινηπν -κεγαιχηεξν- ηκήκα ηεο Εψλεο Γ6 (Γ6-Β, Πεξηνρή Αεηθνξηθήο
Υξήζεο θαη Αλάπηπμεο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εθηάζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην Δ.Π.Ο.Ρ.
θαη δελ εληάζζνληαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο δψλεο).
ζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο επηηξεπφκελεο δξάζεηο, ζην ζχλνιν ηεο έθηαζεο
ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ επηηξέπεηαη:
-

Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ
παξακέηξσλ, θαζψο θαη αξραηνινγηθψλ, ηζηνξηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ
ζηνηρείσλ θαη πνπ δηεμάγεηαη απφ λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία δηαζέηνπλ ηηο
απαξαίηεηεο άδεηεο απφ ηνπο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο θνξείο θαη απφ ην Φνξέα
Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ.
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-

Σα απαξαίηεηα έξγα - ελέξγεηεο - ιεηηνπξγίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πεληαεηέο
ρέδην Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ. γηα ηελ πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ
πξνζηαηεπφκελσλ αληηθεηκέλσλ θαη πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία.

-

Ζ ζπληήξεζε, επηζθεπή-αλαζηήισζε, αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε κλεκείσλ, θηηζκάησλ,
αξραηνινγηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ δσλψλ
πξνζηαζίαο ηνχ Δ.Π.Ο.Ρ, θαζψο θαη ε αξραηνινγηθή έξεπλα εθφζνλ έρεη εθδνζεί ε
απαξαίηεηε άδεηα.

-

Ζ θχιαμε-επφπηεπζε ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ. φιεο ηεο πεξηνρήο βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο
θαη ηνπ πεληαεηνχο ρεδίνπ Γηαρείξηζεο θαη ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνχ
Δ.Π.Ο.Ρ.

Οη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο αλά δψλε είλαη:
ην ζχλνιν ησλ Εσλψλ Α1, Α2 θαη Α3 (Πεξηνρέο Απφιπηεο Πξνζηαζίαο ηεο
Φχζεο) επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ε επηζηεκνληθή έξεπλα, νη
δηαρεηξηζηηθέο

δξάζεηο,

ε

ζπληήξεζε-αμηνπνίεζε

αξραηνινγηθψλ

ρψξσλ

θαη

ε

αξραηνινγηθή έξεπλα, ε θχιαμε-επφπηεπζε.
ην ζχλνιν ησλ Εσλψλ Β1 έσο θαη Β7 (Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο)
επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ε επηζηεκνληθή έξεπλα, νη
δηαρεηξηζηηθέο δξάζεηο, ε θχιαμε-επφπηεπζε, ε επίζθεςε ηεο πεξηνρήο κε ζθνπφ ηελ
πεξηήγεζε, εθπαίδεπζε θαη παξαηήξεζε ηεο θχζεο, ε δεκηνπξγία ειαθξάο ππνδνκήο,
κηθξήο θιίκαθαο, πξνζαξκνζκέλεο ζηε θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο, ηα έξγα ζπληήξεζεο,
βειηίσζεο θαη ζπκπιήξσζεο ησλ πθηζηάκελσλ δηθηχσλ θαη ππνδνκψλ πνπ εμππεξεηνχλ
ηηο επηηξεπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ε θαιιηέξγεηα ησλ δαζηθψλ ζπζηάδσλ βάζεη ηνχ
πθηζηάκελνπ δαζηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ γηα ιφγνπο αλαβάζκηζεο θαη πξνζηαζίαο
ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ε δηάλνημε ησλ νδηθψλ αμφλσλ Ξάλζεο-Βνπιγαξίαο θαη
Παξαλεζηίνπ-Βνπιγαξίαο, εθφζνλ ηζρχνπλ νη πεξηβαιινληηθνί φξνη.
ην ζχλνιν ησλ Εσλψλ Γ1, Γ2, Γ3, Γ5, Γ6-Α (Πεξηνρέο Δηδηθήο Γηαρείξηζεο)
επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ε
εθπαίδεπζε, νη δηαρεηξηζηηθέο δξάζεηο, ε θχιαμε-επφπηεπζε, ε επίζθεςε ηεο πεξηνρήο κε
ζθνπφ ηελ πεξηήγεζε, εθπαίδεπζε θαη παξαηήξεζε ηεο θχζεο, ε δεκηνπξγία ειαθξάο
ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο πξνζαξκνζκέλεο ζηε θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο, ηα έξγα
ζπληήξεζεο, βειηίσζεο θαη ζπκπιήξσζεο ησλ πθηζηάκελσλ δηθηχσλ θαη ππνδνκψλ πνπ
εμππεξεηνχλ ηηο επηηξεπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ε θηελνηξνθία-βφζθεζε ζε εθηαηηθή
κνξθή κε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ε ζπληήξεζεαμηνπνίεζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ε αξραηνινγηθή έξεπλα, ε ζήξα βάζεη εηδηθψλ
πξνυπνζέζεσλ, ε εθκεηάιιεπζε ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ βάζεη εηδηθψλ πξνυπνζέζεσλ, ε
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γεσξγία ζηηο λνκίκσο πθηζηάκελεο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, ε κειηζζνθνκία θαη ε
ζπιινγή θχιισλ, θαξπψλ θαη θιάδσλ βάζεη εηδηθψλ πξνυπνζέζεσλ.
Δηδηθφηεξα:
ηελ Εψλε Γ4 (Πεξηνρή Δηδηθήο Γηαρείξηζεο Νέζηνπ) επηηξέπεηαη κεηαμχ άιισλ θαη
ζχκθσλα κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ε γεσξγία θαη ηα έξγα αλαδαζκνχ ζηηο λνκίκσο
πθηζηάκελεο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, ε αιηεία, ε κειηζζνθνκία θαη ε ιεηηνπξγία ηνχ
θξάγκαηνο Σεκέλνπο θαη ηεο ζρεηηθήο κε απηφ ππνδνκήο.
ηελ Εψλε Γ6 (Πεξηνρή Αεηθνξηθήο Υξήζεο θαη Αλάπηπμεο) επηηξέπεηαη κεηαμχ
άιισλ θαη ζχκθσλα κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ε γεσξγία θαη ηα έξγα αλαδαζκνχ ζηηο
λνκίκσο

πθηζηάκελεο

θαιιηεξγνχκελεο

εθηάζεηο,

ε

βφζθεζε

θαη

ε ιεηηνπξγία

θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ, ε ιεηηνπξγία εθηξνθείσλ δψσλ ζηα πιαίζην ηεο δηαηήξεζεο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο, ε κειηζζνθνκία, ε πινηνκία-δαζηθή εθκεηάιιεπζε, ε θαηαζθεπή θηεξίσλ
θαη ππνδνκψλ θνηλήο σθέιεηαο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίζαιςε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ
αζιεηηζκφ, ε θαηαζθεπή έξγσλ πδξνιεςίαο θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο, ε
θαηαζθεπή ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ κηθξήο θιίκαθαο, ν ηακαηηθφο ηνπξηζκφο ζηελ πεξηνρή
Πεγψλ ζεξκψλ θαη ζε αθηίλα έσο 1.000 κέηξα απφ ηηο πεγέο.
Γεληθφηεξα ζε νιφθιεξε ηελ έθηαζε ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ.:
-

Ζ θάζε είδνπο επηηξεπφκελε δξαζηεξηφηεηα έρεη σο γλψκνλα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
αεηθνξίαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ.

-

Οη επηηξεπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο αζθνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη
πεξηνξηζκνχο πνπ ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη αλά δξαζηεξηφηεηα εθηφο θαη αλ θαηά
πεξίπησζε δηαθνξεηηθά αλαθέξεηαη.

-

ηα ηκήκαηα ησλ δσλψλ πξνζηαζίαο πνπ ζπκπίπηνπλ κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο
πεξηνρέο ησλ θαηαθπγίσλ άγξηαο δσήο «Γάζνπο Παξαλεζηίνπ», «Αεηνξάρεο»,
«Σζαλάθ Νηεξέ», «Γέξαθα-Χξαίνπ», «Γαζηθνχ πκπιέγκαηνο Καξπνθχηνπ» δελ
επηηξέπεηαη ε θνπή θαη ζπιινγή εηδψλ άγξηαο δσήο (ρισξίδα-παλίδα) εθηφο ησλ
πεξηπηψζεσλ πνπ ε θνπή θαη ζπιινγή εηδψλ αθνξά δξαζηεξηφηεηεο γηα
επηζηεκνληθή Έξεπλα ή δηαρεηξηζηηθέο Γξάζεηο.

-

δελ επηηξέπνληαη ηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο 1εο ππνθαηεγνξίαο ηεο Α
θαηεγνξίαο ηεο ππ' αξ. 15393/2332 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ1022 Β/5.8.02).

5.2.3

Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο

χκθσλα κε ηνλ πξφζθαην Ν. 3937/2011 (Φ.Δ.Κ. Α/60/31.03.2011) ζην δίθηπν NATURA
2000 ζην νπνίν αλήθνπλ πεξηνρέο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. φπσο
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αλαθέξζεθαλ ζην Κεθάιαην 4.1., ζεζπίδνληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε
ησλ πεξηνρψλ απηψλ.
θνπφο ησλ ξπζκίζεσλ είλαη ε αεηθφξνο δηαρείξηζε θαη απνηειεζκαηηθή δηαηήξεζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο, σο πνιχηηκνπ, αλαληηθαηάζηαηνπ θαη ζπνπδαίαο ζεκαζίαο εζληθνχ
θεθαιαίνπ. Ζ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο πξνυπνζέηεη δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ
θαη δηαρείξηζεο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ εμαζθαιίδεηαη επξεία θάζε δηαβνχιεπζεο, ψζηε
λα αμηνπνηείηαη ε βέιηηζηε επηζηεκνληθή γλψζε θαη ε δηαζέζηκε ηερλνγλσζία.
Οη εηδηθφηεξνη ζηφρνη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο είλαη νη αθφινπζνη:
-

Απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ δηεζλνχο
δηθαίνπ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.

-

Δλζσκάησζε ζηφρσλ δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα
ζρεδηαζκνχ θαη ζηηο ηνκεαθέο θαη αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο ηεο ρψξαο.

-

Απφθηεζε επαξθνχο γλψζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ εηδψλ θαη νηθνζπζηεκάησλ, σο
θχξην εξγαιείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.

-

Απνηειεζκαηηθή δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζεκαληηθψλ πεξηνρψλ γηα ηε
βηνπνηθηιφηεηα, κέζα απφ ηε βέιηηζηε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εζληθνχ
ζπζηήκαηνο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ.

-

Δπίηεπμε ηθαλνπνηεηηθήο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζηελ νπνία
πεξηιακβάλνληαη νη

-

νηθφηνπνη θαη ηα είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη άιισλ νκάδσλ νξγαληζκψλ, ηδίσο
εθείλα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ζεκαληηθά, ζπάληα ή απεηινχκελα.

-

Απνηειεζκαηηθνί κεραληζκνί επηηήξεζεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.

Οη βαζηθέο ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη αθνξνχλ πεξηνξηζκνχο γηα:
-

εγθαηαζηάζεηο ηδηαηηέξσο νρινπζψλ θαη επηθίλδπλσλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ
ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ηεο Δ.Κ. θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο ησλ
Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο, Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ

-

ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ, πιελ εθείλσλ πνπ ελεκεξψλνπλ ηνλ
επηζθέπηε γηα ηελ πεξηνρή ή πξνσζνχλ ηηο ήπηεο θπζηνιαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

-

φξνπο δφκεζεο ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εθηφο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσο ή
εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ λνκίκσο πξνυθηζηάκελσλ ηνπ 1923 ή εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ κε
πιεζπζκφ κέρξη 2.000 θαηνίθνπο θαη εκπίπηνπλ ζε Δ.Ε.Γ. ή Ε.Δ.Π.

-

γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζε νδεγίεο
θαη θαλνληζκνχο ηεο Δ.Κ. θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.

-

δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη ζε θπζηθά θαη λνκηθά
πξφζσπα, γηα ηε δεκηνπξγία νξεηβαηηθψλ θαηαθπγίσλ θαη ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ.
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Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α. ππ‟ αξηζ. Ζ.Π.37338/1807/Δ.103 (Φ.Δ.Κ. Β/1495/0909/2010), θαζνξίδνληαη κέηξα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο
θαη ησλ νηθνηφπσλ/ελδηαηηεκάησλ ηεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο
79/409/ΔΟΚ, «Πεξί δηαηεξήζεσο ησλ άγξησλ πηελψλ», ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο
2αο Απξηιίνπ 1979, φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2009/147/ΔΚ., ψζηε κε ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη ηε ζέζπηζε θαλφλσλ
εθκεηάιιεπζεο λα θαζίζηαηαη απνηειεζκαηηθή ε πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη ν έιεγρνο
φισλ ησλ εηδψλ ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο θαη ε πξνζαξκνγή ησλ πιεζπζκψλ ησλ
εηδψλ απηψλ ζε έλα επίπεδν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ηδηαίηεξα ζηηο νηθνινγηθέο,
επηζηεκνληθέο θαη πνιηηηζηηθέο απαηηήζεηο, ιακβάλνληαο σζηφζν ππφςε ηηο νηθνλνκηθέο
θαη ςπραγσγηθέο απαηηήζεηο.
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο Κ.Τ.Α., ην Τπνπξγείν ΠΔΚΑ ιακβάλεη θάζε αλαγθαίν
κέηξν γηα ηε δηαθχιαμε θαη ηε δηαηήξεζε ζε επλντθή θαηάζηαζε ή ηελ απνθαηάζηαζε
κηαο επαξθνχο πνηθηιίαο θαη έθηαζεο νηθνηφπσλ/ελδηαηηεκάησλ, γηα φια ηα είδε ησλ
αγξίσλ πηελψλ. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη είλαη ηα αθφινπζα:
-

δεκηνπξγία Εσλψλ Πξνζηαζίαο

-

δεκηνπξγία Εσλψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (Ε.Δ.Π.),

-

δηαηήξεζε

θαη

δηαρείξηζε,

ζχκθσλα

κε

ηηο

νηθνινγηθέο

απαηηήζεηο,

ησλ

νηθνηφπσλ/ελδηαηηεκάησλ πνπ βξίζθνληαη εληφο θαη εθηφο ησλ Ε.Δ.Π.
-

απνθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ θαη ππνβαζκηζκέλσλ νηθνηφπσλ/ελδηαηηεκάησλ

-

δεκηνπξγία/επαλαδεκηνπξγία νηθνηφπσλ/ελδηαηηεκάησλ.

5.2.4

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Α.Μ.-Θ. 2007-2013

Οη αλαπηπμηαθνί ζηφρνη ηνπ Δ.Π. 2007-2013 γηα ηελ Πεξηθέξεηα Α.Μ.-Θ. είλαη:
-

Τπνδνκέο θαη ππεξεζίεο πξνζπειαζηκφηεηαο.

-

Φεθηαθή ζχγθιηζε θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα.

-

Αεηθφξνο αλάπηπμε θαη πνηφηεηα δσήο.

Τπνδνκέο θαη ππεξεζίεο πξνζπειαζηκφηεηαο
Ο άμνλαο πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο ζην νδηθφ δίθηπν ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ βειηηψλνπλ
ηελ πξφζβαζε ζε ρψξνπο αλάπηπμεο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ( ΒΗ.ΠΔ. θαη ιηκάληα)
θαη ζε νξεηλέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Δπίζεο ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ
ιηκεληθψλ ππνδνκψλ θχξηα ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη ηε Καβάια αθφκε ζηε
ζπκπιήξσζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαη ηελ ζχλδεζή ηνπ κε βηνκεραληθέο πεξηνρέο
θαη ιηκάληα. Σέινο επηδηψθεηαη ε ζπκπιήξσζε θαη ε θαηαζθεπή αμφλσλ παξάιιεια κε
ηελ αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ κεζνξηαθψλ ζηαζκψλ.
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Οη θπξηφηεξεο παξεκβάζεηο ηνπ αθνξνχλ ζε:
-

Βειηίσζε/ζπκπιήξσζε ηνπ Δζληθνχ θαη Δπαξρηαθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ θαη ηελ
πξνζπειαζηκφηεηαο ζε νξεηλέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο.

-

πκπιήξσζε ησλ ηκεκάησλ ηεο Δγλαηίαο Οδνχ θαη ζχλδεζε ηεο κε ιηκάληα θαη
αεξνδξφκηα.

-

Δλίζρπζε ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ θαη ζχλδεζε ηνπο κε ηα δίθηπα κεηαθνξψλ

-

Βειηίσζε/ζπκπιήξσζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαη ζχλδεζε κε ρψξνπο
νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (ΒΗ.ΠΔ. θαη ιηκάληα).

-

Βειηίσζε/ θαηαζθεπή λέσλ κεζνξηαθψλ ζηαζκψλ.

Φεθηαθή ζχγθιηζε θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα
ην πιαίζην ηνπ Άμνλα πξνβιέπνληαη άκεζεο εληζρχζεηο γηα ηελ πξνψζεζε επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ, εζηηαζκέλεο
θχξηα ζε πεξηνρέο ή ηνκείο πνπ αληηκεησπίδνπλ ή ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ
αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ζε εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ θαη
ζε εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ (π.ρ. αγξνηνπξηζκφο) ζε ζπλάθεηα κε ηηο ρσξηθέο
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Δ..Π.Α. Δπίζεο πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνχλ δξάζεηο πξνζηαζίαο
ηνπ πινχζηνπ γεσζεξκηθνχ απνζέκαηνο πνπ δηαζέηεη ε Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ
ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο.
Οη θπξηφηεξεο παξεκβάζεηο ηνπ αθνξνχλ ζε:
-

Δηζαγσγή ζηηο ΜΜΔ θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ ΣΠΔ, φπσο ειεθηξνληθφ
εκπφξην, εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, δηθηχσζε.

-

Πξνψζεζε επελδπηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ζε δηάθνξεο παξαγσγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, κε έκθαζε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη
ππεξεζηψλ.

-

Πξνζηαζία θαη αμηνπνίεζε γεσζεξκηθψλ πεδίσλ.

Αεηθφξνο αλάπηπμε θαη πνηφηεηα δσήο
Ο άμνλαο ζπκβάιιεη ζηελ απηνηξνθνδνηνχκελε θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο
Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο γηα ηελ
πξνζηαζία, αλαβάζκηζε θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ εμαζθάιηζε
ηεο πγείαο θαη ηεο επεμίαο ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δηθηχνπ θαη
ηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ σο παξάγνληα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Α.Μ.-Θ. Δπίζεο έκθαζε απνδίδεηαη ζηελ επίηεπμε ηεο ρσξηθήο ζπλνρήο κέζα απφ ηελ
πινπνίεζε «νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ γηα ηελ αζηηθή αλαγέλλεζε» πνπ αθνξνχλ ζηε
βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε.
Οη θπξηφηεξεο παξεκβάζεηο ηνπ αθνξνχλ ζε:
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-

Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο. Δηδηθφηεξα:


Οξζνινγηθή

δηαρείξηζε

απνβιήησλ-εθαξκνγή

πξνγξακκάησλ

δηαρείξηζεο

ζηεξεψλ απνβιήησλ, κέηξα γηα ηε απνθαηάζηαζε ρψξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο
απνξξηκκάησλ.


Οξζνινγηθή

δηαρείξηζε

νηθνζπζηεκάησλ

θαη

πδαηηθψλ

πφξσλ-θαηαζθεπή

κηθξψλ/κεζαίσλ θξαγκάησλ, πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο επηθαλεηαθψλ πδάησλ,
δηαρείξηζε θαη δηαλνκή λεξνχ.


Πξνψζεζε

κέηξσλ

πξφιεςεο

θηλδχλσλ

(αληηπιεκκπξηθή

πξνζηαζία

ή

αηπρήκαηα).


Αλαβάζκηζε θαη δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ (βηνινγηθνί
θαζαξηζκνί).


-

Πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο.

Τγεηνλνκηθέο θαη Πξνλνηαθέο Τπνδνκέο. Δηδηθφηεξα:


Γεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ πξσηνβάζκηαο πγείαο θαη πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο
πγείαο.



Δθζπγρξνληζκφο θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο ησλ
Κέληξσλ Τγείαο.

-



Ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα, Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο.



Αλάπηπμε δνκψλ αλνηθηήο θξνληίδαο θνηλσληθψλ νκάδσλ.



Κέληξα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ θαη Α.ΜΔ.Α.

Τπνδνκέο Δθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα:


Αλαβάζκηζε-ζπκπιήξσζε ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο φισλ ησλ βαζκίδσλ. Έκθαζε
ζα δνζεί ζηηο ππνδνκέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.



Πξνκήζεηα ζχγρξνλνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.



Αλάπηπμε θέληξσλ Έξεπλαο - Καηλνηνκίαο-Σερλνινγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
δνκψλ

-



Γηθηχσζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ.



Αλάπηπμε βηβιηνζεθψλ, εξγαζηεξίσλ.

Πξνζηαζία θαη αλάδεημε πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Δηδηθφηεξα:


Απνθαηάζηαζε

ησλ

κλεκείσλ

θαη

αξραηνινγηθψλ

ρψξσλ

θαη

αλάδεημε

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο


Αμηνπνίεζε θαη έληαμε ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ζε πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο.
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-

Υσξηθή Γηάζηαζε ηεο Αλάπηπμεο. Δηδηθφηεξα:


Βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε.



Δλίζρπζε νξεηλψλ πεξηνρψλ.



Δλίζρπζε κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ.



Δλίζρπζε λεζησηηθψλ πεξηνρψλ.

5.2.5

Υξεκαηνδφηεζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ

Ζ ηδησηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηεξίδεηαη κέζσ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ ησλ
επηρεηξεζηαθψλ

πξνγξακκάησλ

θαη

ηνπ

Αλαπηπμηαθνχ

Νφκνπ.

ηφρνη

ησλ

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ είλαη:
-

Ζ ηφλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο

-

Ζ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο

-

Ζ αλαβάζκηζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο ρψξαο

-

Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ

-

Ζ ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δηεζλείο αγνξέο

-

Ζ πξνβνιή ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ

Δηδηθφηεξα αλαθέξεηαη φηη ην θαη‟ εμνρήλ θαηάιιειν πξφγξακκα γηα ηελ ελίζρπζε
ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ., είλαη ν Άμνλαο 3
ηνπ Π.Α.Α. Ο Άμνλαο 3 «Πνηφηεηα δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο» ηνπ Π.Α.Α. έρεη σο ζηφρν θπξίσο ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη
πνιηηηζηηθή αλαβάζκηζε ησλ νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. Ηδηαίηεξε
έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξνψζεζε δξαζηεξηνηήησλ εθηφο ηεο γεσξγίαο, ζηελ ελίζρπζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο κηθξήο θιίκαθαο θαη ζηελ αλαζηξνθή ησλ δπζκελψλ ηάζεσλ ηεο
πιεζπζκηαθήο ζπξξίθλσζεο ζε κηα ειθπζηηθφηεξε χπαηζξν κε πξννπηηθέο ήπηαο
αλάπηπμεο.
Ο Άμνλαο 3 πξνθεξχρζεθε ην πξνεγνχκελν έηνο κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 1ε
Ννεκβξίνπ 2010. πγθεθξηκέλα πξνθεξχρζεθαλ ηα Μέηξα 311 (Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε
γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο), 312 (ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ
επηρεηξήζεσλ), θαη 313 (Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ), κε δηθαηνχρνπο
ηδηψηεο. Μέρξη ζηηγκήο, επηά κήλεο κεηά, δελ έρεη εληαρζεί θαλέλα έξγν ζε απηφλ ηνλ
άμνλα απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ αιιά νχηε θαη έρνπλ
νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε Γνκέο
ηήξημεο, φπσο έγηλε ηελ πξνεγνχκελε Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (Ο.Π.Α.Α.Υ.).
Μηα ραξαθηεξηζηηθή αζηνρία ήηαλ ε πξνθήξπμε ησλ αλσηέξσ κέηξσλ ηνπ Άμνλα 3 ηνπ
Π.Α.Α. θεληξηθά (δειαδή απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ), αθνχ
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θαηά ηελ πεξίνδν εθείλε δελ είρε μεθηλήζεη αθφκε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο δηαρείξηζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε Γνκέο ηήξημεο. Σν πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ
απφθαζε απηή ήηαλ λα κε ιάβεη ε πξνθήξπμε ηελ αλάινγε δεκνζηφηεηα αιιά νχηε θαη νη
ελδηαθεξφκελνη ηδηψηεο λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ απεπζείαο επηθνηλσλία ηνπο κε ην
αξκφδην ππνπξγείν. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα ζεκεησζεί έλα εμαηξεηηθά ηζρλφ επελδπηηθφ
ελδηαθέξνλ

πνπ

απνηππψλεηαη

ζηα

πνιχ

ρακειά

πνζνζηά

θάιπςεο

ηεο

πξνθεξπρζείζαο Γεκφζηαο Γαπάλεο (βι. Πίλαθα 5.2-2).

Πίλαθαο 5.2-2:

Υξεκαηνδνηηθά

ζηνηρεία

1εο

πξνθήξπμεο

θαη

επελδπηηθνχ

ελδηαθέξνληνο ησλ Μέηξσλ 311, 312 θαη 313 ηνπ Άμνλα 3 ηνπ
Π.Α.Α.

ΜΔΣΡΟ

ΓΖΜΟΗΑ
ΓΑΠΑΝΖ
ΠΡΟΚΖΡΤΥΘΔΗΑ
ΤΠΟΒΛΖΘΔΝΣΧΝ
ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ
ΠΡΟ ΔΝΣΑΞΖ
ΔΡΓΧΝ

ΤΠΟΛΟΗΠΟ

ΚΑΛΤΦΖ
ΠΡΟΚΖΡΤΥΘΔΗΑ
Γ.Γ. (ΠΡΟ
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ)

311Γηαθνξνπνίεζε
πξνο κε γεσξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο

3.500.000,00

548.061,00

2.951.939,00

16%

312-ηήξημε ηεο
δεκηνπξγίαο θαη
αλάπηπμεο πνιχ
κηθξψλ
επηρεηξήζεσλ

3.500.000,00

1.351.346,00

2.148.654,00

39%

313-Δλζάξξπλζε
ηνπξηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ

8.000.000,00

4.495.920,00

3.504.080,00

56%

ΤΝΟΛΟ

15.000.000,00

6.395.327,00

8.604.673,00

43%

Πεγή: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ

Σέινο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Τπνπεξηνρήο Β ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο
θαη Έβξνπ νη ηδησηηθέο επελδχζεηο εληζρχνληαη θαη απφ ηνλ Άμνλα 4 ηνπ Π.Α.Α.
«Πξνζέγγηζε LEADER» ν νπνίνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο λα
εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε νινθιεξσκέλν θαη πνιπηνκεαθφ
ραξαθηήξα. Οη δξάζεηο ηεο LEADER, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη ε ζηήξημε ηεο
θαηλνηνκίαο, πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, ηελ
ελζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο
γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ, ηελ αλάδεημε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο, ηελ
αλακφξθσζε ρσξηψλ, ηηο ζπλεξγαζίεο, ηε δηθηχσζε θ.ιπ.
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Τπνπεξηνρή Α

5.3

5.3.1

Αλάιπζε PESTEL

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη θχξηνη πνιηηηθνί, νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί, ηερλνινγηθνί,
πεξηβαιινληηθνί θαη λνκηθνί παξάγνληεο πνπ ζπλεμεηαδφκελνη κε ηελ πθηζηάκελε
θαηάζηαζε δηακνξθψλνπλ ηηο παξαθάησ αλαιχζεηο SWOT αλά άμνλα παξέκβαζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
POLITICAL
ΠΟΛΗΣΗΚΟΗ




Πνιηηηθέο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θεληξηθνχ
θξάηνπο θαη Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
Πνιηηηθέο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Γηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο θαη πνιηηηθέο.

ECONOMICAL
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ




SOCIAL
ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ





Γεκνγξαθηθά δεδνκέλα.
Δπίπεδν κφξθσζεο.
Πξφζβαζε ζε πιεξνθφξεζε.
Πνιηηηζηηθφ θεθάιαην.

TECHNOLOGICAL
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΗ




ENVIRONMENTAL
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΗ






Κιίκα-θιηκαηηθή αιιαγή.
Οξεηλφ αλάγιπθν.
Τδάηηλνη πφξνη.
Απνκφλσζε.
Γηαζπλνξηαθφηεηα.

Οηθνλνκηθή θξίζε.
Υξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα.
Υξεκαηνδνηηθά εξγαιεία (Π.Α.Α.,
Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α., Δ.Π. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο,
INTERREG θ.ιπ.).

Δμειίμεηο ζηηο κεζφδνπο παξαγσγήο ζε
φινπο ηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο.
Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.)
Γηαδίθηπν-λέεο ηερλνινγίεο.
LEGAL
ΝΟΜΗΚΟΗ






Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (δίθηπν
NATURA 2000).
Γηαρείξηζε αζηηθψλ ιπκάησλ (Κ.Τ.Α.
5673/400/1007).
Γηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ (Οδεγία
60/2000).
Γηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ (Κ.Τ.Α.
50910/2003, ΠΔ..Γ.Α., Οδεγία 99/31).
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5.3.2

Αλάιπζε SWOT

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε αλάιπζε SWOT ζηνπο θχξηνπο άμνλεο παξέκβαζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ήηνη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηελ ηνπηθή νηθνλνκηθή βάζε, ηηο ππνδνκέο
θαη ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηε δηαηνπηθή / δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία.
ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
STRENGTHS
ΓΤΝΑΜΔΗ





Αμηφινγν θπζηθφ πεξηβάιινλ κε
επηκέξνπο νηθνζπζηήκαηα εζληθήο θαη
παγθφζκηαο ζεκαζίαο (Διαηηά, Φξαθηφ,
Παξζέλν Γάζνο, Γάζνο Υατληνχ).
Τςειή βηνπνηθηιφηεηα θαη ζεκαληηθή
παξνπζία απεηινχκελσλ θαη ελδεκηθψλ
εηδψλ.
Όπαξμε ζεκαληηθψλ πδάηηλσλ πφξσλ
πνπ εμππεξεηνχλ πδξεπηηθέο θαη
αξδεπηηθέο αλάγθεο ζηνλ νξεηλφ θαη
πεδηλφ ρψξν.

WEAKNESSES
ΑΓΤΝΑΜΗΔ



OPPORTUNITIES
ΔΤΚΑΗΡΗΔ





Ζ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
σο κε αληαιιάμηκν ζπγθξηηηθφ
πιενλέθηεκα ηεο πεξηνρήο.
Ζ αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία,
αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο.
Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ κεγαιχηεξνπ
κέξνπο ηεο πεξηνρήο σο Δζληθφ Πάξθν.

Έιιεηςε ή ππνβάζκηζε ππνδνκψλ
πξφζβαζεο θαη δηαρείξηζεο δαζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ.
Όπαξμε ππνβαζκηζκέλσλ ηκεκάησλ
θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ.

THREATS
ΑΠΔΗΛΔ







Κίλδπλνη απφ βηνηηθνχο θαη αβηνηηθνχο
παξάγνληεο (αλεμέιεγθηε απφξξηςε
ζηεξεψλ απνβιήησλ, κφιπλζε
πδξνθφξνπ νξίδνληα, ππξθαγηέο, έληνκα
θ.ιπ.).
Κιηκαηηθή αιιαγή (π.ρ. επηπηψζεηο ζηνλ
αγξνηηθφ ηνκέα, ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο
θαη ζηε ρηνλνδξνκία).
Μφιπλζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ
πδάησλ.
Πιεκκπξηθά θαηλφκελα ζε κηθξή έθηαζε
θαηά πεξηνρέο.
Πηέζεηο απφ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο
(π.ρ. γεσξγία, θηελνηξνθία, ηνπξηζκφο).
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ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΒΑΖ
STRENGTHS
ΓΤΝΑΜΔΗ















Αμηφινγν θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο
πεξηβάιινλ (κε ηδηαίηεξεο πξννπηηθέο γηα
ηνπο θιάδνπο ηεο δαζνπνλίαο,
θηελνηξνθίαο, ηνπξηζκνχ θ.ιπ.).
Δπλντθφηεξα θνηλσληθά δεδνκέλα (π.ρ.
κνξθσηηθφ επίπεδν) κε ζπλέπεηα ηελ
κεγαιχηεξε πξννπηηθή αλάπηπμεο ηεο
ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Αμηφινγα ζηνηρεία ηεο άπιεο θαη πιηθήο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
εκαληηθή παξαδνζηαθή παξνπζία ηνπ
πξσηνγελνχο ηνκέα.
Δλδείμεηο ηξηηνγελνπνίεζεο (tertiarisation)
ηεο νηθνλνκίαο θαη δηαζπνξά ηεο
απαζρφιεζεο αλά ηνκέα.
Μεγάια έξγα ππνδνκήο ελέξγεηαο
(Φξάγκαηα Νέζηνπ).
πγθέληξσζε νηθηζκψλ ζε ππξήλεο
(επηηξέπνπλ ηε ζπγθέληξσζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπηθά θαη ειαθξχλνπλ
ηελ πίεζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ).
Καζηεξσκέλνη πξννξηζκνί νηθνηνπξηζκνχ
(ηαπξνχπνιε, Παξαλέζηη) θαη ηζρπξά
ζέιγεηξα παγθφζκηαο εκβέιεηαο (π.ρ.
πεξηεγεηηθφ κνλνπάηη Δ6, Γάζνο
Φξαθηνχ).
Γηαζπλνξηαθφηεηα (εηδηθά γηα ηελ πεξηνρή
Κάησ Νεπξνθνπίνπ).
Υηνλνδξνκηθφ θέληξνπ Φαιαθξνχ.

WEAKNESSES
ΑΓΤΝΑΜΗΔ
















OPPORTUNITIES
ΔΤΚΑΗΡΗΔ











Απμαλφκελε δήηεζε γηα πξντφληα
δηαηξνθήο πςειήο πνηφηεηαο θαη
αλαγλσξηζηκφηεηαο (βηνινγηθά, Π.Ο.Π.
θ.ιπ.).
Δπθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη κεγέζπλζε
θαηλνηφκσλ αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
(ηρζπνθαιιηέξγεηα, εθηξνθή καληηαξηψλ,
βηνινγηθή θαιιηέξγεηα θ.ιπ.).
Απμαλφκελε δήηεζε γηα δξαζηεξηφηεηεο
νηθνηνπξηζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ
επίπεδν.
Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο πνιπζρηδνχο
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πςειήο πνηφηεηαο
κε βάζε ηα θπζηθά, πνιηηηζκηθά, θνηλσληθά
ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο.
Αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπηθή
επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη απαζρφιεζεθνηλσληθή ελζσκάησζε (Σ.Ο.Π..Α.).
Ζ δεκηνπξγία λέσλ επαγγεικάησλ ζην
πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ. θαη ηεο
γεληθφηεξεο αλάπηπμεο ηεο πξάζηλεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο.

Έληνλν αλάγιπθν πνπ επεξεάδεη ηελ
άζθεζε ησλ γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Έιιεηςε ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο
πδάηηλσλ πφξσλ κε ζθνπφ ηελ άξδεπζε.
Αξλεηηθά δεκνγξαθηθά δεδνκέλα.
Υακειφ πνζνζηφ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ
πιεζπζκνχ θαη πςειά πνζνζηά αλεξγίαο.
Έιιεηςε ζπλάξζξσζεο ηνπ πξσηνγελνχο
κε ην δεπηεξνγελή (κεηαπνίεζε
γεσξγηθψλ πξντφλησλ) θαη ηξηηνγελή
ηνκέα (αγξνηηθφο ηνπξηζκφο).
Μηθξφ κέγεζνο εθκεηαιιεχζεσλ θαη
ηδηνθηεζηψλ.
Παξσρεκέλεο πξαθηηθέο θαη ειιηπείο
ππνδνκέο γεσξγηθήο θαη θηελνηξνθηθήο
παξαγσγήο.
Έιιεηςε γλψζεο θαη πξαθηηθψλ
βηνινγηθήο γεσξγίαο.
Έιιεηςε ζχλδεζεο-ηθαλνπνηεηηθήο
πξφζβαζεο κεηαμχ πεξηνρψλ.
Έιιεηςε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη
θηλήηξσλ γηα ηελ αλάιεςε ηδησηηθήοηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Με ηθαλνπνηεηηθή παξνπζία πξντφλησλ
Π.Ο.Π.
Έιιεηςε ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο
πξνβνιήο-πξνψζεζεο θαη ζήκαλζεο ησλ
ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο
πεξηνρήο.
Αδπλακία αξκφδησλ θνξέσλ γηα
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
πνπ δηέπνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία
ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ.
THREATS
ΑΠΔΗΛΔ











Πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε Γαζηθψλ
Τπεξεζηψλ πνπ επεξεάδεη ηε μπινπνλίααλαςπρή.
Τπνθαηάζηαζε ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ
απφ ηε Βνπιγαξία (π.ρ. ην ρηνλνδξνκηθφ
θέληξν Φαιαθξνχ ππνθαζίζηαηαη απφ ην
Bansko).
Έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ -ζε δηεζλέο
επίπεδν- ζηελ αγνξά αγξνηηθψλ
πξντφλησλ.
Μείσζε ησλ επηδνηήζεσλ ησλ αγξνηηθψλ
πξντφλησλ θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ
πξνγξακκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Μείσζε δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο γηα
νηθνηνπξηζκφ ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο.
πγθξνχζεηο ρξήζεσλ γεο θαη αζαθή
ηδηνθηεζηαθά θαζεζηψηα (π.ρ.
ρηνλνδξνκηθφ θέληξν Φαιαθξνχ).
Δλδνπεξηθεξεηαθφο αληαγσληζκφο κε
πεδηλέο αγξνηηθέο πεξηνρέο.
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ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ
STRENGTHS
ΓΤΝΑΜΔΗ




Γηάξζξσζε νηθηζηηθνχ δηθηχνπ
(ζπγθξφηεζε ζε ππξήλεο).
Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί (Παγνλεξίνπ,
Πεξηζσξίνπ, ηαπξνχπνιεο θαη
Καξπφθπηνπ).
Ηζρπξφ πνιηηηζηηθφ θεθάιαην θαη αμηφινγε
δξάζε πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ.

WEAKNESSES
ΑΓΤΝΑΜΗΔ














OPPORTUNITIES
ΔΤΚΑΗΡΗΔ







Αλάπηπμε ηνπξηζκνχ ζε παξαδνζηαθνχο
νηθηζκνχο.
Δθαξκνγή ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ
γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ
(ΠΔ..Γ.Α.).
Αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ
γηα ηελ πινπνίεζε δεκφζησλ δξάζεσλ
δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ.
Αμηνπνίεζε Α.Π.Δ. ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ
(πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, βειηησκέλε
ππνδνκή ζε ζρέζε κε ηελ Τπνπεξηνρή Β).
Αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελίζρπζε ησλ
ηερληθψλ ππνδνκψλ.
Αμηνπνίεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ
σο ζπζηαηηθφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.

Αλεπαξθέο επίπεδν ππνδνκψλ πγείαο θαη
θνηλσληθήο θξνληίδαο.
Έιιεηςε ππνδνκήο εμππεξέηεζεο
έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ πγείαο ζηνλ
νξεηλφ φγθν (απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο,
δαζηθέο ζπζηάδεο θ.ιπ.).
εκαληηθή πζηέξεζε ζηελ ππνδνκή
πξφζβαζεο (κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε
νηθηζκνχο θαη αλαπηπμηαθνχο άμνλεο).
Αλεπαξθήο ππνδνκή ζηνλ ηνκέα παξνρήο
δηαδηθηχνπ.
Έιιεηςε ππνδνκήο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.
Έιιεηςε έξγσλ πξφιεςεο θπζηθψλ
θαηαζηξνθψλ.
εκαληηθέο ειιείςεηο ζηηο ππνδνκέο
δηνίθεζεο, αζιεηηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ.
ρεδφλ παληειήο έιιεηςε ππνδνκήο
πνιηηηζκνχ.
εκαληηθέο ειιείςεηο ζηνλ ηνκέα ηεο
χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη δηαρείξηζεο
ιπκάησλ ησλ νηθηζκψλ.
Έιιεηςε ζρεδίνπ απνθνκηδήο θαη
δηαρείξηζεο ζπγθεθξηκέλσλ ξεπκάησλ
απνβιήησλ (Α.Δ.Κ.Κ., ειεθηξηθά θαη
ειεθηξνληθά απφβιεηα).
Τπνβαζκηζκέλν αηζζεηηθά νηθηζηηθφ
πεξηβάιινλ.
Έιιεηςε ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ Α θαη Β
επηπέδνπ.
THREATS
ΑΠΔΗΛΔ






Ρχπαλζε πδαηηθψλ πφξσλ κε επίπησζε
ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ
λεξνχ.
Αξλεηηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία κε
επίπησζε ζηε δπλαηφηεηα
ρξεκαηνδφηεζεο αλαγθαίσλ έξγσλ
κεγάιεο θιίκαθαο (π.ρ. θάζεηνη άμνλεο
Δγλαηίαο, Φξάγκα Σεκέλνπο).
Αξλεηηθά δεκνγξαθηθά δεδνκέλα πνπ
επηηείλνπλ ηελ εγθαηάιεηςε ππνδνκψλ.
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ΓΗΑΣΟΠΗΚΖ / ΓΗΑΚΡΑΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ
STRENGTHS
ΓΤΝΑΜΔΗ





Διιελνβνπιγαξηθή κεζφξηνο (Σεισλείν
Δμνρήο).
Γεηηλίαζε κε ην Δζληθφ Πάξθν Α.Μ.-Θ.
Γεηηλίαζε κε παξαζαιάζζηνπο
πξννξηζκνχο.
Γίθηπν αδειθνπνηεκέλσλ πφιεσλ.

WEAKNESSES
ΑΓΤΝΑΜΗΔ



OPPORTUNITIES
ΔΤΚΑΗΡΗΔ





Γηαζχλδεζε ζε αλαπηπμηαθά δίθηπα
νξεηλψλ πεξηνρψλ.
Καηαζθεπή θάζεηνπ νδηθνχ άμνλα
Δγλαηίαο Οδνχ.
Αχμεζε θίλεζεο Βνχιγαξσλ ηνπξηζηψλ.
Ζ αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ
εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. INTERREG,
Europe for citizens) κε ζθνπφ ηελ
ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ελ γέλεη θαη ηεο
πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.

Διιηπήο ππνδνκή δηαζχλδεζεο (ΘέξκεοZlatograd).
Απνπζία ειιελνβνπιγαξηθνχ θνξέα /
παξαηεξεηεξίνπ επελδχζεσλ θαη
ελίζρπζεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
THREATS
ΑΠΔΗΛΔ




Αληαγσληζκφο κε φκνξεο πεξηνρέο ηεο
Βνπιγαξίαο ζε επίπεδν ππεξεζηψλ,
αγξνηηθήο παξαγσγήο, ηνπξηζκνχ θ.ιπ.
Τπνθαηάζηαζε ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ
ηεο Διιάδαο απφ αληίζηνηρνπο
Βνπιγαξηθνχο.

πκπεξαζκαηηθά, θαη σο πξνο ηνπο ππφ εμέηαζε άμνλεο παξέκβαζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.,
ε αλάιπζε SWOT ππνδεηθλχεη ηα εμήο:
-

Ζ Τπνπεξηνρή Α δηαζέηεη έλα απαξάκηιιεο αμίαο θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ζ αμία απηή
έγθεηηαη ηφζν ζηελ άκεζε ρξήζε ηνπ σο πφξν (δαζνπνλία, θηελνηξνθία θ.ιπ.) φζν
θαη ζηελ έκκεζε ρξήζε ηνπ (νηθνηνπξηζκφο). Τπφ ηελ έλλνηα απηή, θαη ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο πηέζεηο πνπ ήδε δέρεηαη ή κπνξεί λα δερηεί πεξαηηέξσ ζην κέιινλ, ην
θπζηθφ απηφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα πξνζηαηεπηεί, λα αλαδεηρζεί θαη λα βειηησζεί ζε
φια ηα επίπεδα.

-

Ζ ηνπηθή νηθνλνκηθή βάζε ηεο Τπνπεξηνρήο Α πιήηηεηαη απφ κηα ζσξεία
πξνβιεκάησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, πξνβιήκαηα ηα νπνία
επηηείλεη ε παξνχζα αξλεηηθή δεκνζηνλνκηθή ζπγθπξία. Απηά ζα πξέπεη λα
αληηκεησπηζηνχλ: (α) κε ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ ελδνγελψλ ηεο πφξσλ κέζσ
ηεο δηαθνξνπνίεζεο (π.ρ. βηνινγηθή γεσξγία, θηελνηξνθία, ηνπξηζκφο θ.ιπ.) θαη, (β)
κε ηελ ελεξγνπνίεζε αδξαλνπνηεκέλσλ πφξσλ φπσο ην πνιηηηζηηθφ θεθάιαην.

-

Οη ειιείςεηο ηεο Τπνπεξηνρήο Α ζε επίπεδν ππνδνκψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο
πνηφηεηαο δσήο είλαη ζεκαληηθέο θαη επεξεάδνπλ αλάινγα θαη ηελ αλαπηπμηαθή
δηαδηθαζία. Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ζεξαπείαο ηεο θαηάζηαζεο
απηήο, πάληνηε ζηε βάζε ηεο ζπλέξγεηαο κε άιινπο ηνκείο (π.ρ. νη ππνδνκέο
αζιεηηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ ζα πξέπεη λα εμππεξεηνχλ θαη ηνλ ηνπξηζκφ). Δπίζεο,
απαξαίηεηα ζεσξνχληαη ηα κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε θαηλνηφκαο ππνδνκήο παξαγσγήο
ελέξγεηαο φπσο νη Α.Π.Δ. σο έξγα ηφζν νπζηαζηηθά φζν θαη επηδεηθηηθά ζην πιαίζην
ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο. Έλα κείδνλ δήηεκα πνπ αλαδεηθλχεηαη θαη δεκηνπξγεί
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ζεκαληηθέο πηέζεηο ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο είλαη θαη ε έιιεηςε ρσξνηαμηθνχ
ζρεδηαζκνχ Α θαη Β επηπέδνπ (Γ.Π.., .Υ.Ο.Ο.Α.Π.).
-

ηνλ ηνκέα ηεο δηαηνπηθήο-δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο, νη πξννπηηθέο είλαη κεγάιεο
(εηδηθά ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ) κε
δεδνκέλα φηη: (α) ε πεξηνρή ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ. γεηηληάδεη κε ην Δζληθφ Πάξθν Α.Μ.-Θ.
θαζψο θαη κε παξαζαιάζζηνπο πξννξηζκνχο αηρκήο (Καβάια, Αιεμαλδξνχπνιε), θαη
(β) κνηξάδεηαη ην ζχλνξν κε ηε γεηηνληθή Βνπιγαξία. Ζ γεηηλίαζε απηή κε ηε
Βνπιγαξία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε νπνία ζα
πξέπεη λα εληζρπζεί ζε δηφδνπο φπσο απηή ζην Κάησ Νεπξνθφπη (Δμνρή).

5.3.3

Αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ

ηελ παξνχζα ελφηεηα -ζε κηα πξνζπάζεηα κεηαθνξάο ηνπ επηπέδνπ ζηξαηεγηθήο
αλάιπζεο πξνο ηα θάησ θαη κε βάζε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε- απνδίδνπκε ζπλνπηηθά
θαη πεξηιεπηηθά ην αλαπηπμηαθφ πξνθίι θάζε ηκήκαηνο Γήκνπ ή Γήκνπ ηεο Τπνπεξηνρήο
Α. Ζ ζθηαγξάθεζε απηή ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνθίι πεξηιακβάλεη θαη κηα ηεξάξρεζε ησλ
αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ θάζε Γήκνπ (ή ηκήκαηνο Γήκνπ), νη νπνίεο είλαη θαη ε βάζε γηα
ηα πξνηεηλφκελα έξγα (βι. Τπνθεθάιαην 6.5).
Αλαθνξηθά κε ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο, κπνξνχκε λα πνχκε πεξηιεπηηθά πσο
πξφθεηηαη γηα έλα ηκήκα κε κηθξή δπλακηθή σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά θαη νηθνλνκηθά ηνπ
ραξαθηεξηζηηθά. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη νη πξννπηηθέο
ελίζρπζεο ηεο ηνπηθήο (ελδνγελνχο) ηδησηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην δεπηεξνγελή θαη
ηξηηνγελή ηνκέα ζηελ πεξηνρή απηή είλαη πεξηνξηζκέλεο, αλ φρη αλχπαξθηεο. εκαληηθέο
σζηφζν είλαη νη πξννπηηθέο πνπ παξνπζηάδεη ην ελ ιφγσ ηκήκα σο πξνο ηνπο ηνκείο ηνπ
νηθνηνπξηζκνχ θαη ηεο δαζηθήο παξαγσγήο, κε δεδνκέλν φηη ζηελ έθηαζε ηνπ
πεξηιακβάλεηαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο Διιάδαο, ην
Γάζνο Διαηηάο. Με γλψκνλα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ ησλ νηθηζκψλ αιιά θαη ηελ
εμππεξέηεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ απαξαίηεηεο
ππνδνκέο κεηαθνξψλ, πνιηηηζκνχ θαη πιεξνθφξεζεο.
Δπηγξακκαηηθά, νη θπξηφηεξεο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ Γξάκαο
ζε ηεξαξρηθή ζεηξά παξαηίζεληαη ζην παξαθάησ πιαίζην:
ΑΝΑΓΚΔ

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ



Βειηίσζε ηεο ππνδνκήο κεηαθνξψλ.



Αλάπηπμε νηθνηνπξηζκνχ.



Βειηίσζε ηεο ππνδνκήο ηνπξηζηηθήο



Αχμεζε δαζηθήο παξαγσγήο.

πιεξνθφξεζεο.



Δλίζρπζε γεσξγνθηελνηξνθηθήο



Βειηίσζε ηεο ππνδνκήο πνηφηεηαο δσήο.

παξαγσγήο (αλάπηπμε



Βειηίσζε ηεο ππνδνκήο δηαρείξηζεο ησλ

ηρζπνθαιιηέξγεηαο).

δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ.
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Ο Γήκνο Κάησ Νεπξνθνπίνπ- παξά ηε δηαρξνληθή δεκνγξαθηθή ηνπ απνδπλάκσζεπαξακέλεη ην πιένλ ηζρπξφ θέληξν παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο Τπνπεξηνρήο Α
(ηνπιάρηζηνλ γηα ην ηκήκα ηεο Π.Δ. Γξάκαο) κε ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο
ηδησηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα, κε πξνυπφζεζε ηε
ζεξαπεία ησλ θχξησλ πξνβιεκάησλ ππνδνκψλ ηνπ (κεηαθνξψλ, πνιηηηθήο πξνζηαζίαο,
πνιηηηζκνχ θ.ιπ.). Δηδηθά γηα ηνλ ηνπξηζκφ νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο είλαη κεγάιεο, κε
δεδνκέλν φηη πφξνη φπσο νη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί θαη ην αμηφινγν πνιηηηζηηθφ θεθάιαην
παξακέλνπλ αθφκε θαη ηψξα ελ πνιινίο αλαμηνπνίεηνη. Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη φηη φιν ην
αλαπηπμηαθφ πξνθίι ηνπ Γήκνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ θαζνξίδεηαη απνθαζηζηηθά απφ ηε
ζέζε ηνπ ζηα ζχλνξα κε ηε Βνπιγαξία.
Δηδηθά γηα ην Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ, νη αλάγθεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο είλαη
κεγάιεο αθνχ απνηειεί κηα πεξηνρή κε ηδηαίηεξα θιηκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε
θπξηφηεξν φισλ ην δξηκχ ςχρνο θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηα
θνηλσληθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο, κεγάιεο είλαη νη πξννπηηθέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε
ρξήζε ησλ Α.Π.Δ. ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ ηφζν γηα νηθηαθή φζν θαη γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε.
Σέινο ζεκεηψλεηαη φηη ην ηκήκα ηνπ Βψιαθα ηνπ ελ ιφγσ Γήκνπ, ιφγσ ηεο γεηηλίαζήο ηνπ
κε ην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν Φαιαθξνχ, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, ν
νπνίνο ηα ηειεπηαία ρξφληα πιήηηεηαη απφ ηε θζίλνπζα πνξεία ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ
θέληξνπ. Με ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ, πξνηείλεηαη ε «ζηξνθή»
πξνο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ φπσο ν αζιεηηθφο, ν πνιηηηζηηθφο, ν νηθνηνπξηζκφο
θ.ιπ.
Δπηγξακκαηηθά, νη θχξηεο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ ζε
ηεξαξρηθή ζεηξά παξαηίζεληαη ζην παξαθάησ πιαίζην:
ΑΝΑΓΚΔ


ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ


Βειηίσζε ηεο ππνδνκήο πνηφηεηαο δσήο

Αλάπηπμε ηνπξηζκνχ κε έκθαζε ζηνλ

κε έκθαζε ζε απηήλ ηνπ αζιεηηζκνχ.

αζιεηηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη νηθνινγηθφ



Βειηίσζε ηεο ππνδνκήο κεηαθνξψλ.

ηνπξηζκφ.



Βειηίσζε ηεο ππνδνκήο δηαρείξηζεο ησλ



Αχμεζε δαζηθήο παξαγσγήο.

δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ.



Δλίζρπζε γεσξγνθηελνηξνθηθήο



Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.



Αλάδεημε κνλαδηθνχ πνιηηηζκνχ.

παξαγσγήο.


Δλίζρπζε κεηαπνίεζεο θαη ηξηηνγελνχο
ηνκέα.



Αλάπηπμε δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε
φινπο ηνπο ηνκείο.

Αλαθνξηθά κε ην αλαπηπμηαθφ πξνθίι ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ, εμάγεηαη ην
ζπκπέξαζκα ηνπ φηη απηφ ηαπηίδεηαη πξαθηηθά κε ηηο πξννπηηθέο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο
ηνπ νηθνηνπξηζκνχ ζε απηφ. Ο νηθνηνπξηζκφο ζπλδέεηαη -ζην ηκήκα απηφ- κε ηελ αλάγθε
βειηίσζεο

ηεο

ππνδνκήο

δηαρείξηζεο

ησλ

δαζηθψλ

νηθνζπζηεκάησλ

(δξφκνη,
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εγθαηαζηάζεηο θ.ιπ.). Έρνληαο ππφςε φηη ν πξννξηζκφο αλαδεηθλχεηαη φιν θαη
πεξηζζφηεξν ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, απαηηείηαη ε ζεξαπεία ησλ πξνβιεκάησλ
ησλ ππνδνκψλ πνηφηεηαο δσήο, ηφζν γηα ηνπο θαηνίθνπο φζν θαη γηα ην απμαλφκελν θχκα
ηνπξηζηψλ.
Δπηγξακκαηηθά, νη θχξηεο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ
παξαηίζεληαη ζην παξαθάησ πιαίζην:
ΑΝΑΓΚΔ


ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ

Αμηνπνίεζε - βειηίσζε ππαξρνπζψλ



Πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπξηζκνχ κε

ππνδνκψλ (Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο

έκθαζε ζηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ

Ρνδφπεο, Οηθηζκφο Γ.Δ.Ζ. Μεζνρσξίνπ

(V.F.U.T.) θαη ηελ πεξηβαιινληηθή

θ.ιπ.).

εθπαίδεπζε.



Βειηίσζε ηεο ππνδνκήο πνηφηεηαο δσήο.



Βειηίσζε ηεο ππνδνκήο κεηαθνξψλ.



Βειηίσζε ηεο ππνδνκήο δηαρείξηζεο ησλ



Αχμεζε δαζηθήο παξαγσγήο.

δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ.

Αλαθνξηθά κε ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ΓΔ ηαπξνχπνιεο
επηζεκάλεηαη ηα αθφινπζα ζε ζρέζε κε ην αλαπηπμηαθφ ηεο πξνθίι:
Ζ πεξηνρή κέρξη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο δηνηθεηηθήο αλακφξθσζήο ηνπ «Καιιηθξάηε»
ήηαλ Γήκνο (Γήκνο ηαπξνχπνιεο) θαη ζπλεπψο δηαζέηεη αλαπηπγκέλε δηνηθεηηθή
νξγάλσζε θαη ηθαλφηεηα εμππεξέηεζεο κε ηηο λέεο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο.
Αλ θαη νη δεκνγξαθηθνί δείθηεο δελ είλαη επλντθνί, εληνχηνηο ε πεξηνρή πνπ αληηζηνηρεί ζην
ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο απνηειεί αλαγλσξηζκέλν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ
πνπ ιεηηνπξγεί θαη σο θφκβνο ζην επξχηεξν ηνπξηζηηθφ πεξηβάιινλ, κε ηα ηειεπηαία
ρξφληα λα έρεη πινπνηεζεί έλα πιήζνο παξεκβάζεσλ δεκφζησλ αιιά θαη ηδησηηθψλ
έξγσλ. ην πιαίζην απηφ πξνβάιιεη θαη ε αλάγθε γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ
πνηφηεηαο δσήο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο εηθφλαο ησλ
νηθηζκψλ, ησλ ππνδνκψλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ.
Σαπηφρξνλε αλάγθε απνηεινχλ θαη ηα δεηήκαηα βειηίσζεο ηεο πξφζβαζεο ζηελ πεξηνρή
πνπ

αθνξνχλ

ζε

ζπληεξήζεηο,

βειηηψζεηο

θεληξηθψλ

αμφλσλ

θαη

επηκέξνπο

δηαζπλδέζεσλ.
Οη δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο ζε ζρέζε κε ηελ γεσξγνθηελνηξνθηθή παξαγσγή είλαη
απμεκέλεο. Ηδίσο φηαλ απηή εηδσζεί ζε κία νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζχλδεζεο ηνπ
πξσηνγελνχο κε ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο πξνψζεζεο βηνινγηθψλ
γεσξγνθηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ ή ησλ πξντφλησλ Π.Ο.Π. ζην πιαίζην πξνψζεζεο ηνπ
αγξνηνπξηζκνχ-νηθνηνπξηζκνχ.
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Αλαθεθαιαηψλνληαο,

νη

θχξηεο

αλάγθεο

θαη

δπλαηφηεηεο

απηνχ

ηνπ

ηκήκαηνο

απνηππψλνληαη ζην παξαθάησ πιαίζην:
ΑΝΑΓΚΔ


Βειηίσζε ηεο ππνδνκήο πνηφηεηαο δσήο



Βειηίσζε ηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο



Βειηίσζε ηεο ππνδνκήο κεηαθνξψλ



Βειηίσζε ηεο ππνδνκήο δηαρείξηζεο

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ


Πεξαηηέξσ αλάπηπμε νηθνηνπξηζκνχ θαη
αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ



Δλίζρπζε γεσξγνθηελνηξνθηθήο
παξαγσγήο

γεσξγνθηελνηξνθηθήο θαη δαζηθήο



Δλίζρπζε ηξηηνγελνχο ηνκέα

παξαγσγήο



Αλάπηπμε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ

Αλαθνξηθά κε ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Μχθεο πνπ εληάζζεηαη ζηελ Τπνπεξηνρή Α (ηνπηθή
θνηλφηεηα Χξαίνπ θαη Γ.Κ. Μχθεο) πξνθχπηνπλ απφ ηελ SWOT αλάιπζε θαη
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο νη επηκέξνπο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ηεο
πεξηνρήο. Αλ θαη ε πεξηνρή εληάζζεηαη ζην επξχηεξν αλαπηπμηαθφ πιαίζην ηνπ Γήκνπ
Μχθεο, γηαηί απφ εθεί πξνθχπηνπλ ηζρπξέο δηαζπλδέζεηο, εληνχηνηο δηαζέηεη ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ην επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ.
Με δεδνκέλν φηη ε πεξηνρή απνηειεί ηκήκα ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ. θαη πεξηιακβάλεη επηπιένλ
ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία, πξνζθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε νηθνηνπξηζκνχ θαη
βησκαηηθνχ ηνπξηζκνχ ελ γέλεη. Σαπηφρξνλα ζηα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα
ζπγθαηαιέγεηαη ε ηθαλφηεηα ηεο γηα δαζηθή παξαγσγή θαη αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο.
ην

αλαπηπμηαθφ ηεο πξνθίι ζπγθαηαιέγνληαη απμεκέλεο αλάγθεο ζε ζέκαηα

εμππεξέηεζεο θαη νκαιήο έληαμεο ησλ πεξηεγεηψλ κε ηελ δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ
ππνδνκψλ δηακνλήο, ηξνθνδνζίαο θαη ζήκαλζεο πξφζβαζεο ζην δαζηθφ ρψξν.
Παξάιιεια κείδνλα ζεσξνχληαη ηα δεηήκαηα ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ ππνδνκψλ
πνηφηεηαο δσήο, φπσο είλαη ε βειηίσζε πδξεχζεσλ, ε δεκηνπξγία απνρεηεπηηθψλ
δηθηχσλ θαη βειηίσζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (πξνζηαζία απφ πιεκκπξηθά θαηλφκελα
ή θαηνιηζζήζεηο).
πγθεληξσηηθά, νη αλάγθεο θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο απνηππψλνληαη ζην
παξαθάησ πιαίζην.
ΑΝΑΓΚΔ

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ



Βειηίσζε ηεο ππνδνκήο κεηαθνξψλ.



Αλάπηπμε νηθνηνπξηζκνχ.



Βειηίσζε ηεο ππνδνκήο ηνπξηζηηθήο



Αλάπηπμε πξσηνγελνχο ηνκέα κε λέα

πιεξνθφξεζεο.


Βειηίσζε ηεο ππνδνκήο πνηφηεηαο δσήο.



Βειηίσζε ηεο ππνδνκήο δηαρείξηζεο ησλ

κεζφδνπο θαη πξντφληα


Αχμεζε δαζηθήο παξαγσγήο.

δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ


Βειηίσζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο



Βειηίσζε ππνδνκψλ πγείαο
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Τπνπεξηνρή Β

5.4

5.4.1

Αλάιπζε PESTEL

Καη‟ αλαινγία κε ην Τπνθεθάιαην 5.3, παξαθάησ παξαηίζεληαη νη θχξηνη πνιηηηθνί,
νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί, ηερλνινγηθνί, πεξηβαιινληηθνί θαη λνκηθνί παξάγνληεο πνπ
ζπλεμεηαδφκελνη κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε γηα ηελ Τπνπεξηνρή Β δηακνξθψλνπλ ηηο
παξαθάησ αλαιχζεηο SWOT αλά άμνλα παξέκβαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
POLITICAL
ΠΟΛΗΣΗΚΟΗ




Πνιηηηθέο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θεληξηθνχ
θξάηνπο θαη Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
Πνιηηηθέο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Γηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο θαη πνιηηηθέο.

ECONOMICAL
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ




SOCIAL
ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ





Γεκνγξαθηθά δεδνκέλα.
Δπίπεδν κφξθσζεο.
Πνιηηηζκηθφ θεθάιαην.
Πξφζβαζε ζε πιεξνθφξεζε.

TECHNOLOGICAL
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΗ




ENVIRONMENTAL
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΗ






Κιίκα-θιηκαηηθή αιιαγή.
Οξεηλφ αλάγιπθν.
Τδάηηλνη πφξνη.
Απνκφλσζε.
Γηαζπλνξηαθφηεηα.

Οηθνλνκηθή θξίζε.
Υξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα.
Υξεκαηνδνηηθά εξγαιεία (Π.Α.Α.,
Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α., Δ.Π. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο,
INTERREG).

Δμειίμεηο ζηηο κεζφδνπο παξαγσγήο ζε
φινπο ηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο.
Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.)
Γηαδίθηπν-λέεο ηερλνινγίεο.
LEGAL
ΝΟΜΗΚΟΗ






Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (δίθηπν
NATURA 2000).
Γηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ (Κ.Τ.Α.
5673/400/1007).
Γηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ (Οδεγία
60/2000).
Γηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ (Κ.Τ.Α.
50910/2003, ΠΔ..Γ.Α., Οδεγία 99/31).
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5.4.2

Αλάιπζε SWOT

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη αλαιχζεηο SWOT ζηνπο θχξηνπο άμνλεο παξέκβαζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ήηνη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηελ ηνπηθή νηθνλνκηθή βάζε, ηηο ππνδνκέο θαη
ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηε δηαηνπηθή / δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία.
ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
STRENGTHS
ΓΤΝΑΜΔΗ







Οξεηλφ θπζηθφ πεξηβάιινλ κε επηκέξνπο
αμηφινγα νηθνζπζηήκαηα εληαγκέλα ζε
θαζεζηψο πξνζηαζίαο
Οξεηλφ θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζπλνξεχεη
κε νηθνζπζηήκαηα εζληθήο θαη παγθφζκηαο
ζεκαζίαο (Διαηηά, Φξαθηφ, Παξζέλν
Γάζνο, Γάζνο Υατληνχ-Σζίρια).
Τςειή βηνπνηθηιφηεηα
Παξνπζία απεηινχκελσλ εηδψλ
Όπαξμε ζεκαληηθψλ πδάηηλσλ πφξσλ
πνπ εμππεξεηνχλ πδξεπηηθέο θαη
αξδεπηηθέο αλάγθεο ζηνλ νξεηλφ θαη
πεδηλφ ρψξν.

WEAKNESSES
ΑΓΤΝΑΜΗΔ


OPPORTUNITIES
ΔΤΚΑΗΡΗΔ





Ζ αμηνπνίεζε ηνπ επξχηεξνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο.
Ζ αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία,
απνθαηάζηαζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
Ζ άκεζε γεηηλίαζε κε ην Δ.Π.Ο.Ρ.

Τπνβαζκηζκέλα ηκήκαηα θπζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ.

THREATS
ΑΠΔΗΛΔ









Ζ κφιπλζε ηνπ ππφγεηνπ πδξνθνξέα θαη
ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ ηεο πεξηνρήο
απφ ηα ιχκαηα ησλ νηθηζκψλ ηα νπνία δελ
ππφθεηληαη ζε θακηά επεμεξγαζία
Οη ζπγθξνχζεηο ρξήζεσλ γεο κεηαμχ
θηελνηξνθίαο θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, σο
απνηέιεζκα ηεο θαθήο νξγάλσζεο ηεο
θηελνηξνθίαο
Κίλδπλνη απφ άιινπο βηνηηθνχο θαη
αβηνηηθνχο παξάγνληεο (αλεμέιεγθηε
απφξξηςε ζηεξεψλ απνβιήησλ,
ππξθαγηέο, έληνκα θ.ιπ.).
Κιηκαηηθή αιιαγή (επηπηψζεηο ζηνλ
αγξνηηθφ ηνκέα, πδάηηλνπο πφξνπο, δάζε)
Πιεκκπξηθά θαηλφκελα.
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ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΒΑΖ
STRENGTHS
ΓΤΝΑΜΔΗ


















Τςειέο ζπγθεληξψζεηο πιεζπζκνχ, εηδηθά
ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο θαη ζπλνιηθά
κεγαιχηεξε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ ζε
ζρέζε κε ηελ Τπνπεξηνρή Α
Δπλντθφηεξνη δεκνγξαθηθνί δείθηεο (κηθξφο
δείθηεο γήξαλζεο) ζε ζρέζε κε ηελ
Τπνπεξηνρή Α
Τςειφο αξηζκφο νηθνλνκηθψο ελεξγψλ
πιεζπζκψλ
εκαληηθή παξαδνζηαθή παξνπζία ηνπ
πξσηνγελνχο ηνκέα ζηνλ ηνπηθφ
θνηλσληθννηθνλνκηθφ ηζηφ, κε ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηνλ θαπλφ πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη
ζηελ πιηθή θαη άπιε θιεξνλνκηά
Όπαξμε αμηφινγσλ δαζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ
Δπλντθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ γηα αλάπηπμε
λέσλ κνξθψλ θηελνηξνθίαο
Σα πξντφληα ηνπ δάζνπο απνηεινχλ
ηζρπξφ νηθνλνκηθφ πφξν
Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην Δ.Π.Ο.Ρ.
Ππθλφ δίθηπν νηθηζκψλ
Όπαξμε γεσζεξκηθψλ ξεπζηψλ ζηελ
πεξηνρή Θεξκψλ
Ηδηαίηεξν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ
Αμηφινγα ζηνηρεία ηεο άπιεο (γιψζζα,
ηξαγνχδηα, ήζε θαη έζηκα) θαη πιηθήο
(γεθχξηα, λεξφκπινη) πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο.
Γίθηπν εγθαηαιεηκκέλσλ αγξνηηθψλ
νηθηζκψλ κε ηδηαίηεξν αξρηηεθηνληθφ πξνθίι
Γηαζπλνξηαθφηεηα

WEAKNESSES
ΑΓΤΝΑΜΗΔ
















OPPORTUNITIES
ΔΤΚΑΗΡΗΔ













Γπλαηφηεηα γηα παξαιαβή ρξήζεσλ,
ζπκβαηψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ κε ην
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ., πνπ δελ κπνξνχλ λα
ρσξνζεηεζνχλ ζε απηφ.
Απμαλφκελε δήηεζε γηα πξντφληα
δηαηξνθήο πςειήο πνηφηεηαο θαη
αλαγλσξηζηκφηεηαο (βηνινγηθά, Π.Ο.Π.
θ.ιπ.).
Δπθαηξίεο γηα ηελ εηζαγσγή θαη αλάπηπμε
λέσλ αγξνηηθψλ επελδχζεσλ
πξνζαξκνζκέλσλ ζηνλ νξεηλφ ρψξν
(δελδξνθαιιηέξγεηεο, εθηξνθή καληηαξηψλ,
βηνινγηθή θαιιηέξγεηα, βηνινγηθή
θηελνηξνθία θ.ιπ.).
Απμαλφκελε δήηεζε γηα ππεξεζίεο
ζεξκαιηθνχ ηνπξηζκνχ.
Ζ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο ζεκαηηθνχ
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κε βάζε ηα θπζηθά,
πνιηηηζκηθά, θνηλσληθά ζηνηρεία ηεο
πεξηνρήο
Ζ αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπηθή
επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη απαζρφιεζεθνηλσληθή ελζσκάησζε (Σ.Ο.Π..Α.).
Ζ αμηνπνίεζε ηεο χπαξμεο ηνπξηζηηθψλ
δηφδσλ πξνο Βνπιγαξία

Τςειά πνζνζηά αλεξγίαο.
Υακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν.
Απνκφλσζε πεξηνρήο θαη ζπλερήο
αλάγθε ζπληήξεζεο ηνπ δαζηθνχ δηθηχνπ
Δπηθιηλέο αλάγιπθν πνπ επεξεάδεη ηελ
άζθεζε ησλ γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
Απνθιεηζηηθή εμάξηεζε απφ ηνλ
πξσηνγελή ηνκέα θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ
θζίλνπζα θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ
Μηθξφ κέγεζνο εθκεηαιιεχζεσλ θαη
ηδηνθηεζηψλ.
Παξσρεκέλεο πξαθηηθέο θαη ειιηπείο
ππνδνκέο γεσξγνθηελνηξνθηθήο
παξαγσγήο.
Έιιεηςε ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο
πδαηηθψλ πφξσλ κε ζθνπφ ηελ άξδεπζε.
Έιιεηςε δηαζχλδεζεο πξσηνγελνχο κε
δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα
Έιιεηςε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη
θηλήηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηδησηηθήοηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Έιιεηςε ζχλδεζεο-ηθαλνπνηεηηθήο
πξφζβαζεο κεηαμχ πεξηνρψλ.
Έιιεηςε γλψζεο θαη πξαθηηθψλ
βηνινγηθήο γεσξγίαο.
Έιιεηςε πξντφλησλ Π.Ο.Π.
Έιιεηςε ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο
πξνβνιήο-πξνψζεζεο θαη ζήκαλζεο ησλ
ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ.
Έιιεηςε κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο
ησλ ηνπηθψλ δεδνκέλσλ αλάπηπμεο θαη
απαζρφιεζεο.
THREATS
ΑΠΔΗΛΔ








Ζ έιιεηςε επελδχζεσλ ζηελ πεξηνρή
Οη απεηιέο πνπ επηβάιιεη ε λέα ΚΑΠ γηα
ηνλ θαπλφ, ηδίσο ην ηκήκα ηνπ
κεραληζκνχ πνπ ζα ηζρχζεη κεηά ην 2013.
Έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε δηεζλέο
επίπεδν ζηελ αγνξά αγξνηηθψλ
πξντφλησλ.
Μείσζε ησλ επηδνηήζεσλ ησλ αγξνηηθψλ
πξντφλησλ θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ
πξνγξακκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Δλδνπεξηθεξεηαθφο αληαγσληζκφο κε
πεδηλέο αγξνηηθέο πεξηνρέο.
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ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ
STRENGTHS
ΓΤΝΑΜΔΗ






Μεγάινη ζε κέγεζνο νηθηζκνί, ηνπιάρηζηνλ
ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο
Δλδηαθέξνπζα αξρηηεθηνληθή παξάδνζε
ζπλδεφκελε κε ηελ επί καθξφλ αζθνχκελε
αγξνηηθή νηθνλνκία
Ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία
Απμεκέλνη πιεζπζκνί ησλ κηθξψλ
ειηθηαθψλ νκάδσλ
Όπαξμε αλαμηνπνίεησλ απνζεκάησλ
λεξνχ γηα ηελ χδξεπζε ησλ νηθηζκψλ

WEAKNESSES
ΑΓΤΝΑΜΗΔ




















OPPORTUNITIES
ΔΤΚΑΗΡΗΔ








Αλάπηπμε ηνπξηζκνχ νξεηλψλ πεξηνρψλ
Δθαξκνγή ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ
γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ
(ΠΔ..Γ.Α.).
Αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ
γηα ηελ πινπνίεζε δεκφζησλ δξάζεσλ
δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ.
Αμηνπνίεζε Α.Π.Δ. ζην δεκφζην ρψξν
Ζ αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελίζρπζε ησλ
ηερληθψλ ππνδνκψλ.
Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ηδηαίηεξνπ πνιηηηζκηθνχ
θεθαιαίνπ σο ζπζηαηηθφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ
πξντφληνο.
Αμηνπνίεζε ηεο θήκεο ηνπ θαπλνχ σο
ζηνηρείν πνπ δηακνξθψλεη ην πνιηηηζκηθφ
πεξηβάιινλ θαη πξνζδίδεη θήκε θαη
ειθπζηηθφηεηα ζηελ πεξηνρή.

Έιιεηςε ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ
ζρεδηαζκνχ (Α θαη Β επηπέδνπ).
Απζαίξεηε δφκεζε
εκαληηθή πζηέξεζε ζηελ ππνδνκή
πξφζβαζεο ζε νηθηζκνχο
εκαληηθέο ειιείςεηο ζηνλ ηνκέα ηεο
χδξεπζεο, ιφγσ έιιεηςεο δηαρεηξηζηηθψλ
ζρεδίσλ θαη απνηχπσζεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο
Αλχπαξθηεο ππνδνκέο ζηνλ ηνκέα ηεο
απνρέηεπζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ιπκάησλ
ησλ νηθηζκψλ.
Έιιεηςε ππνδνκήο πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο.
Τπνβαζκηζκέλεο ππνδνκέο έξγσλ
πξφιεςεο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ.
Αλεπαξθέο επίπεδν ππνδνκψλ πγείαο θαη
θνηλσληθήο θξνληίδαο.
Αδπλακία γξήγνξεο εμππεξέηεζεο
έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ πγείαο ζηνλ
νξεηλφ φγθν (απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο,
δαζηθέο ζπζηάδεο θ.ιπ.).
Αλεπαξθήο ππνδνκή ζηνλ ηνκέα παξνρήο
δηαδηθηχνπ.
εκαληηθέο ειιείςεηο ζηηο ππνδνκέο
δηνίθεζεο θαη αζιεηηζκνχ.
ρεδφλ παληειήο έιιεηςε ππνδνκήο
πνιηηηζκνχ.
Έιιεηςε ζρεδίνπ δηαρείξηζεο
δηαθεθξηκέλσλ ξεπκάησλ απνβιήησλ
(Α.Δ.Κ.Κ., ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά
απφβιεηα).
Μηθξφηεξν πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ κε
επηιεγκέλεο αλέζεηο.
Τςειφο αξηζκφο κειψλ αλά λνηθνθπξηφ
Τπνβαζκηζκέλν αηζζεηηθά νηθηζηηθφ
πεξηβάιινλ.
THREATS
ΑΠΔΗΛΔ





Απμεκέλα πιεκκπξηθά θαηλφκελα ιφγσ
θιηκαηηθήο αιιαγήο
Αξλεηηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία κε
επίπησζε ζηε δπλαηφηεηα
ρξεκαηνδφηεζεο αλαγθαίσλ έξγσλ.
Αλεπαξθέο ζεζκηθφ πιαίζην ή αλεπάξθεηα
εθαξκνγήο ηνπ γηα ηελ επίιπζε θξίζηκσλ
δεηεκάησλ ηεο πεξηνρήο
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ΓΗΑΣΟΠΗΚΖ / ΓΗΑΚΡΑΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ
STRENGTHS
ΓΤΝΑΜΔΗ









Διιελνβνπιγαξηθή κεζφξηνο (Γίνδνο
Θεξκψλ-Zlatograd).
Άκεζεο ζρέζεηο εμάξηεζεο θαη
δηαζχλδεζεο κε ην Δ.Π.Ο.Ρ.
Γεηηλίαζε κε ην Δζληθφ Πάξθν Α.Μ.-Θ.
Γεηηλίαζε κε παξαζαιάζζηνπο
πξννξηζκνχο.
Όπαξμε αξθεηψλ ζρέζεσλ
αδειθνπνίεζεο κε Γήκνπο ηεο
Βνπιγαξίαο
Όπαξμε ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ
Φνξέσλ ζε επίπεδν δηαζπλνξηαθήο
ζπλεξγαζίαο
Δγθαηεζηεκέλεο ζρέζεηο δηαζπλνξηαθήο
ζπλεξγαζίαο
Απμεκέλε αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο πεξηνρήο
ηα ηειεπηαία ρξφληα

WEAKNESSES
ΑΓΤΝΑΜΗΔ



Διιηπήο ππνδνκή δηαζχλδεζεο (ΘέξκεοZlatograd).
Απνπζία ειιελνβνπιγαξηθνχ θνξέα /
παξαηεξεηεξίνπ επελδχζεσλ θαη
ελίζρπζεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.

OPPORTUNITIES
ΔΤΚΑΗΡΗΔ





Γηαζχλδεζε ζε αλαπηπμηαθά δίθηπα
νξεηλψλ πεξηνρψλ.
Οινθιήξσζε θάζεηνπ νδηθνχ άμνλα
Δγλαηίαο Οδνχ ζηελ Νπκθαία
Αχμεζε θίλεζεο Βνχιγαξσλ ηνπξηζηψλ.
Ζ αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ
εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. INTERREG,
Europe for citizens) κε ζθνπφ ηελ
ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ελ γέλεη θαη ηεο
πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.

THREATS
ΑΠΔΗΛΔ


Αληαγσληζκφο κε φκνξεο πεξηνρέο ηεο
Βνπιγαξίαο ζε επίπεδν ππεξεζηψλ,
αγξνηηθήο παξαγσγήο, ηνπξηζκνχ θ.ιπ.

πκπεξαζκαηηθά, θαη σο πξνο ηνπο ππφ εμέηαζε άμνλεο παξέκβαζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.,
ε αλάιπζε SWOT ππνδεηθλχεη ηα εμήο:
-

Ζ Τπνπεξηνρή Β, ηνπιάρηζηνλ ζην ηκήκα ηεο πνπ αθνξά ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο, δηαζέηεη
ζεκαληηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ παξνπζηάδεη -αθφκε- επλντθά δεκνγξαθηθά
δεδνκέλα, παξά ηελ δηαρξνληθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε
λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Δίλαη
γεγνλφο, αλ θαη απνηππψλεηαη ελ κέξεη ζηελ αλάιπζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο, φηη
ζηελ Τπνπεξηνρή Β ιακβάλεη ρψξα «δηαξξνή» πιεζπζκνχ σο απνηέιεζκα
κεηαθίλεζεο πξνο ην εζσηεξηθφ ή αθφκε θαη ην εμσηεξηθφ, ηδίσο ηελ ηειεπηαία
δεθαεηία. Σν θαηλφκελν κπνξεί λα αληηζηξαθεί εάλ άκεζα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ
ζηήξημε ελφο λένπ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ ζηελ πεξηνρή.

-

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο ελ ιφγσ Τπνπεξηνρήο, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο
κεηαβαηηθφ, πςειήο φκσο πνηφηεηαο θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαηά πεξηνρέο σο
ελδηαίηεκα πιεζπζκψλ ζειαζηηθψλ θαη πηελψλ, απνηειεί δε ηελ «γέθπξα» πξνο ην
Δ.Π.Ο.Ρ., έλα αδηαηάξαθην νηθνζχζηεκα πνπ πξνζηαηεχεηαη κέζσ Δζληθψλ θαη
Γηεζλψλ ζπλζεθψλ. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ηάζκνπ ππάξρεη ε
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ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζπλχπαξμεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο κε ην πινχζην κνλαζηηθφ
παξειζφλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Παπηθίνπ ξνπο. ην πιαίζην απηφ πνιηηηθέο πνπ
πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ην αλαδεηθλχνπλ κέζα απφ ηηο αιιειεμαξηήζεηο ηνπ
κε ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ είλαη ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ βηψζηκε ηνπηθή
αλάπηπμε. Ζ πεξηνρή πξνζθέξεηαη γηα ήπηεο κνξθέο αλάπηπμεο ηνπ νξεηλνχ
ηνπξηζκνχ, πνπ ζα αλαδείμνπλ ηελ ηδηφκνξθε αξρηηεθηνληθή θαη πλεπκαηηθή
θιεξνλνκηά ηεο πεξηνρήο. Γνζέληνο φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ., ππάξρεη ζαθήο
δηάθξηζε ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα παξαιακβάλνληαη, γίλεηαη εκθαλέο
φηη ε Τπνπεξηνρή Β κπνξεί λα παξαιάβεη ρξήζεο γεο, ζπκβαηέο κε ην Δ.Π.Ο.Ρ. θαη
ζπκπιεξσκαηηθέο σο πξνο απηφ, πνπ δελ κπνξνχλ φκσο λα ρσξνζεηεζνχλ εθεί.
-

Ζ Τπνπεξηνρή Β ραξαθηεξίδεηαη ζην ζχλνιφ ηεο απφ ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία,
ηφζν ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ φζν θαη ζε επίπεδν πιηθήο θαη άπιεο πνιηηηζκηθήο
θιεξνλνκηάο, ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα εληζρπζεί θαη λα αμηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. Σαπηφρξνλε νθείιεη λα είλαη ζην ίδην πιαίζην ε
αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ
πξνζφλησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ κεηάβαζε ζε έλα λέν παξαγσγηθφ πξφηππν,
πνπ ζα απαηηήζεη γλψζεηο θαη θαιή εθαξκνγή πξαθηηθψλ.

-

Ζ Τπνπεξηνρή Β παξνπζηάδεη ηζρπξή δηαζχλδεζε κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα. ην
επίπεδν απηφ είλαη ζπλδεδεκέλε -θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ- κε ηελ θζίλνπζα
θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ. Ζ Κνηλή Αγξνηηθή πνιηηηθψλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζήκαλε ην
ηέινο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ ηξφπν πνπ αζθνχληαλ κέρξη ηφηε ν
κεραληζκφο. Οη επηδνηήζεηο γηα κεηά ην έηνο 2013 ζαθψο ζα είλαη θαηά πνιχ
κεησκέλεο θαη ζα ζπλδένληαη κε άιια ζχλζεηα θξηηήξηα. Δθείλν πνπ είλαη δεδνκέλν
πιένλ είλαη φηη ε πεξηνρή, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, βηψλεη ηελ θαηάξξεπζε απηνχ
παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ πνπ είρε ρηηζηεί πάλσ ζηελ επηδνηνχκελε κνλνθαιιηέξγεηα
ηνπ θαπλνχ. Παξάιιεια ε θηελνηξνθία πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ πεξηνρή σο ηκήκα
ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα παξακέλεη αλαπνηειεζκαηηθή θαζψο ππνιείπεηαη βαζηθήο
ππνδνκήο θαη απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ.

-

Σα πςειά επίπεδα αλεξγίαο είλαη απφξξνηα ησλ παξαπάλσ ζπλζεθψλ πνπ έρνπλ
δηακνξθσζεί γηα ηελ πεξηνρή θαζψο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ επεξεάδεη θαη
άιινπο ηνκείο (π.ρ. θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέαο). Σνχην εάλ ζπλδπαζηεί κε ην ρακειφ
κνξθσηηθφ επίπεδν πνπ επηθξαηεί ζηελ Τπνπεξηνρή Β θαη άξα ηελ κεησκέλε
πηζαλφηεηα γηα αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, νδεγεί
ζε ζπλζήθεο απνθιεηζκνχ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο. Ζ
αξλεηηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία επηηείλεη ηνλ θίλδπλν απηφ. Τπάξρεη επηηαθηηθή αλάγθε
γηα πξνψζεζε ελφο λένπ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ πνπ ζα ζηξέςεη ηελ ππάξρνπζα
δπλακηθή

(δπλακηθφ,

αγξνηηθή

παξάδνζε)

ζε

πην

αληαγσληζηηθά

πξντφληα

(βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ, Π.Ο.Π., βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο, θιπ) πνπ εληάζζνληαη
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ζην επξχηεξν αλαπηπμηαθφ πιαίζην ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. ην πιαίζην απηφ
πξέπεη λα ππάξμνπλ ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηδησηηθψλ επελδχζεσλ.
Δπίζεο ε αλαπηπμηαθή δπλακηθή, εηδηθά ζηηο Π.Δ. Ρνδφπεο θαη Έβξνπ, πνπ ζα
δεκηνπξγεζεί απφ ηηο επελδχζεηο ζηηο Α.Π.Δ. -εηδηθφηεξα ζηα αηνιηθά πάξθα- πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ή δξνκνινγνχληαη ζηελ πεξηνρή δε πξέπεη λα είλαη πξφζθαηξε,
αιιά λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αιιαγή ηνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ. Σα
θεθάιαηα πνπ ζα εηζξεχζνπλ ζηελ πεξηνρή ζα πξέπεη λα δηνρεηεπηνχλ ζε
αλαπηπμηαθέο επελδχζεηο. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε πξέπεη λα θηλεζεί θαη ε ζχλδεζε
πνπ ζα πξέπεη λα ππάξμεη κεηαμχ πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο
ηνκέα πνπ ζα επηρεηξεζεί κέζσ θαζεηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζχλδεζεο ζην
ηέινο ηεο δηαδηθαζηψλ κε εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίεο θαη πξντφληα.
-

Μείδνλ δήηεκα ζε επίπεδν ππνδνκψλ απνηειεί ε έιιεηςε ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ
ζηελ Τπνπεξηνρή Β, πνπ αλαζηέιιεη ζηελ πξάμε ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. ην
ίδην επίπεδν αλαθνξάο, ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ρξήδνπλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο
είλαη ηα δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ηνκείο ηεο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο,
δηαρείξηζεο πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ. Σα δεηήκαηα επίζεο ηεο ζπλνιηθήο
αηζζεηηθήο αλαβάζκηζεο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο, κε δεδνκέλν φηη νη νηθηζκνί
απνηεινχλ ηνπο πφινπο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο νξγαλψλεηαη θαη δηαρέεηαη ε
αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, απνηειψληαο ηαπηφρξνλα ηελ «εηθφλα» ηνπ νξεηλνχ ρψξνπ.

-

Δθ ηεο ζέζεσο ηεο πεξηνρήο πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ
δηαηνπηθή θαη ηελ δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία: Ζ αχμεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε
ζρέζε κε ηελ Βνπιγαξία, ε πξνψζεζε εμεηδηθεπκέλσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ
κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο αιιά θα ζηελ ελίζρπζε
ηνπ βησκαηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή. εκαληηθφ Ρφιν ζηε αχμεζε ηεο
επηζθεςηκφηεηαο ζηελ πεξηνρή ζα παίμεη ν θάζεηνο νδηθφο Άμνλαο Κνκνηελήο Νπκθαίαο-Διιελνβνπιγαξηθψλ ζπλφξσλ. Θα πξέπεη νη πεξηνρέο πιεζίνλ ησλ
ζεκείσλ εμφδνπ απφ ηνλ Άμνλα λα πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια ψζηε λα
εθκεηαιιεπηνχλ ηα λέα δεδνκέλα εηζξνήο επηζθεπηψλ θαη λα πξνζθέξνπλ ζε απηνχο
αλαβαζκηζκέλεο θαη πνηνηηθέο παξνρέο.

-

πλνιηθά, ην λέν παξαγσγηθφ πξφηππν γηα ηελ πεξηνρή νθείιεη λα αμηνπνηήζεη κε
ζχλεζε, πνηφηεηα θαη πηζηφηεηα θάζε είδνπο πινπηνπαξαγσγηθή πεγή θαη λα
δηακνξθψζεη έλα λέν πεξηβάιινλ ζην νπνίν: ηα βηνινγηθά θαη επψλπκα πνηνηηθά
ηνπηθά πξντφληα, ε αγξνηηθή νηθνλνκία, ην δάζνο, νη νηθηζκνί, ηα ηνπία, ε ηζηνξία, ν
πνιηηηζκφο ηεο πεξηνρήο θαη νη εθθάλζεηο ηνπ (ρνξνί, ηξαγνχδηα, καγεηξηθή,
αξρηηεθηνληθή) θαζψο θαη ηα εμεηδηθεπκέλα πξντφληα ηαμηδησηηθήο εκπεηξίαο
(ζεξκαιηζκφο, γεπζηηθέο θαη ηζηνξηθέο δηαδξνκέο, αγξνηνπξηζκφο, θιπ) απνηεινχλ ηα
ζπζηαηηθά ηεο βηψζηκεο ηνπηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηνρή.
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5.4.3

Αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ

ηελ παξνχζα ελφηεηα -ζε κηα πξνζπάζεηα κεηαθνξάο ηνπ επηπέδνπ ζηξαηεγηθήο
αλάιπζεο πξνο ηα θάησ θαη κε βάζε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε- απνδίδνπκε ζπλνπηηθά
θαη πεξηιεπηηθά ην αλαπηπμηαθφ πξνθίι θάζε ηκήκαηνο Γήκνπ ή Γήκνπ ηεο Τπνπεξηνρήο
Β. Ζ ζθηαγξάθεζε απηή ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνθίι πεξηιακβάλεη θαη κηα ηεξάξρεζε ησλ
αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ θάζε Γήκνπ (ή ηκήκαηνο Γήκνπ), νη νπνίεο είλαη θαη ε βάζε γηα
ηα πξνηεηλφκελα έξγα (βι. Τπνθεθάιαην 6.5).
Ο Γήκνο Μχθεο, ην ηκήκα ηνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ Τπνπεξηνρή Β δηαζέηεη ηελ
πςειφηεξε ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ ζε νιφθιεξε ηεο Οξνζεηξά ηεο Ρνδφπεο κε
επλντθά δεκνγξαθηθά δεδνκέλα αλ θαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ε πεξηνρή απνδπλακψλεηαη
πιεζπζκηαθά ιφγσ εζσηεξηθψλ κεηαθηλήζεσλ ή κεηαλάζηεπζεο πξνο ην εμσηεξηθφ
εμαηηίαο ηεο αλαηξνπήο ηνπ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ θαη ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο
ζπγθπξίαο.
Πέξαλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, νη δπλαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ Μχθεο αλαθέξνληαη ζε
πνιιά επίπεδα: Έρεη ηζρπξή δηαζχλδεζε κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ηδηαίηεξα ηελ
γεσξγία θαη δηαζέηεη πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαηάιιειν γηα θηελνηξνθηθά θαη
γεσξγηθά πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Σελ ίδηα ζηηγκή ηα ηδηαηηέξα πνιηηηζκηθά
ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο (πιηθά θαη άπια) αλαδεηθλχνληαη ζε ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα
εληαζζφκελα ζην αλαπηπμηαθφ πξνθίι ηνπ Γήκνπ.
Σαπηφρξνλα, θαηλφκελα απνκφλσζεο, έιιεηςεο εμσζηξέθεηαο ηεο πεξηνρήο θαη ρακεινχ
κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ, δξνπλ αλαζηαιηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ,
ελψ παξάιιεια ε απνπζία ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε φιν ην εχξνο
ησλ νηθηζκψλ ηνπ απνηειεί ηδηαίηεξα αξλεηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.
ην αλαπηπμηαθφ πξνθίι ηνπ Γήκνπ, δνζέληνο φηη απνηειεί ζπλνξηαθή πεξηνρή,
εληάζζεηαη ε δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε δηαζπλνξηαθψλ ζπλεξγαζηψλ ζε φια ηα επίπεδα
κε ηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηελ ελδνρψξα ηεο. ην πιαίζην ηεο
εμσζηξέθεηαο θαη ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ Γήκνπ εληάζζεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα ηνπ γηα
δηθηχσζε κε άιιεο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο.
Αλαθεθαιαηψλνληαο,

ην

ζπλεθηηθφ

πξνθίι

ηνπ

Γήκνπ

Μχθεο,

κε

ηεξαξρηθά

ηνπνζεηεκέλεο ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, φπσο έρνπλ απνηππσζεί κέζσ ηεο SWOT
αλάιπζεο θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαβνχιεπζεο κε ηνπο ηνπηθνχο θαη
ππνηξνπηθνχο θνξείο, έρεη σο εμήο:
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ΑΝΑΓΚΔ


Βειηίσζε ηεο ππνδνκήο πνηφηεηαο δσήο

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ


θαη αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ησλ νηθηζκψλ


Βειηίσζε ηεο ππνδνκήο κεηαθνξψλ



Πξνζηαζία απφ πιεκκπξηθά θαηλφκελα
θαη θαηλφκελα θαηνιηζζήζεσλ



Αμηνπνίεζε ηνπξηζκνχ κε έκθαζε ζηνλ
βησκαηηθφ ηνπξηζκφ



Αμηνπνίεζε ηδηαίηεξνπ πνιηηηζκηθνχ
πεξηβάιινληνο



Δλίζρπζε γεσξγνθηελνηξνθηθήο

Βειηίσζεο ηεο γεσξγνθηελνηξνθηθήο

παξαγσγήο γηα ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ

ππνδνκήο θαη πξαθηηθήο

πξντφλησλ κε νλνκαζία πξνέιεπζεο



Βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηνπξηζκνχ



Αχμεζε δαζηθήο παξαγσγήο.



Βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο,



Αλάπηπμε δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε
φινπο ηνπο ηνκείο.

θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη αζιεηηζκνχ


πλνιηθή ηφλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο



Αλάπηπμε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ

βάζεο


Απινπνίεζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ-ξχζκηζε
κε λέν ζεζκηθφ πιαίζην θξίζηκσλ
δεηεκάησλ.

Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ιφγσ
ηεο δηέιεπζεο ηνπ θάζεηνπ άμνλα «Κνκνηελή - Νπκθαία-Διιελνβνπιγαξηθά χλνξα» ζε
απηήλ αλακέλεηαη λα πξνζπειαζηεί απφ δπλεηηθνχο επηζθέπηεο απφ θαη πξνο
Βνπιγαξία. ηα πιαίζηα απηήο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηεπθφιπλζε
ηεο πξφζβαζεο θαη ηελ εγγχηεηα ηεο ζηε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηεο Κνκνηελήο ζα
πξέπεη λα εληζρχζεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο σο πεξηνρή επεμίαο, δεπηεξεπνπζψλ θαηνηθηψλ
θαη ηδηαίηεξεο θπζηθήο νκνξθηάο.
Πξνηείλεηαη ινηπφλ νη παξεκβάζεηο ζηε πεξηνρή λα αθνξνχλ:
-

Βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ησλ νηθηζκψλ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο,
ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο θαη ηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο

-

Δλίζρπζε ησλ ππνδνκψλ πνιηηηζκνχ ψζηε λα απμεζεί ν ρξφλνο παξακνλήο ζηελ
πεξηνρή ησλ επηζθεπηψλ

-

Δλίζρπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ππνδερζνχλ ην
απμεκέλν ηνπξηζηηθφ ξεχκα κε ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ πθηζηάκελσλ
ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ εζηίαζεο θαη ππνδνρήο ηνπξηζηψλ

Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ηάζκνπ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ζπλδπάδεη
ην πινχζην παξειζφλ (ε κνλαζηηθή πνιηηεία ηνπ Παπηθίνπ φξνπο) κε ην παξζέλν θπζηθφ
πεξηβάιινλ, κε ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο λα είλαη πεξηνξηζκέλεο. Οη παξεκβάζεηο
πνπ ζα γίλνπλ ζηελ πεξηνρή ζα πξέπεη λα αλαδείμνπλ απηφ ην ζπλδπαζκφ, ρσξίο φκσο
λα αιινηψζνπλ ηε θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο ελψ παξάιιεια ην θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ
απεηιείηαη απφ επηθείκελεο ππξθαγηέο θαη ηε ζηαδηαθή δηάβξσζε ησλ εδαθψλ ζα πξέπεη
λα πξνζηαηεπζεί. ην πιαίζην απηφ νη Παξεκβάζεηο εληφο ηεο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα
ζεβαζηνχλ ην πεξηβάιινλ θαη λα αθνξνχλ:
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-

Σελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ θπζηθά θαηλφκελα (δηάβξσζε ππξθαγηέο
θ.ιπ.)

-

Σελ αλάδεημε ησλ ζξεζθεπηηθψλ κλεκείσλ ηνπ Παπηθίνπ ξνπο

-

Σελ βειηίσζε πξνζβαζηκφηεηαο θαη ζήκαλζεο ηεο πεξηνρήο κέζα απφ ελνπνηεκέλσλ
δίθηπν κνλνπαηηψλ.

-

Σελ αλάδεημε ρψξσλ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο

Ζ κεγαιχηεξε πιεζπζκηαθή ζπγθέληξσζε γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο Ρνδφπεο θαη
Έβξνπ εληνπίδεηαη ζηηο πεξηνρέο εληφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο πνπ αλήθνπλ
δηνηθεηηθά ζηα φξηα ησλ Γήκσλ Αξξηαλψλ θαη νπθιίνπ. Οη πεξηνρέο απηέο έρνπλ ηε
κεγαιχηεξε πιεζπζκηαθή ζπγθέληξσζε ε νπνία ζπγθεληξψλεηαη γχξσ απφ ηνπο
νηθηζκνχο ηεο Οξγάλεο ηνπ Κέρξνπ θαη ηνπ Μ. Γεξείνπ. Σα ηδηαηηέξα πνιηηηζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ζπγρσλεχνπλ ηάζεηο θαη παξαδφζεηο κε ηξφπν πξσηφηππν
θαη

κνλαδηθφ.

Ο

παξαδνζηαθφο

ραξαθηήξαο

ηεο

πεξηνρήο

παξέκβαζεο

πνπ

απνηππψλεηαη θπξίσο ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ θηηξίσλ θαη ηελ δηακφξθσζε ησλ νηθηζκψλ.
Γπζηπρψο απηή ε ηδηαίηεξε θνηλσληθή νξγάλσζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεσγξαθηθή
απνκφλσζε θαη ηελ έιιεηςε αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ζρεδηαζκνχ, νδήγεζε ηελ
πεξηνρή ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο ηζφξξνπεο αλάπηπμε θαη ηελ εμάξηεζε ηεο απφ ην
πξσηνγελή ηνκέα (θπξίσο θαιιηέξγεηα θαπλνχ) κε φια ηα εγγελή πξνβιήκαηα απηήο ηεο
επηινγήο

(θαηαθεξκαηηζκφο

θαιιηεξγεηψλ,

κε

αληαγσληζηηθά

πνηνηηθά

πξντφληα,

απαξραησκέλνη κέζνδνη παξαγσγήο θαη δηάζεζεο πξντφλησλ) θαη αβέβαην ηδηνθηεζηαθφ
θαζεζηψο. Θα πξέπεη ινηπφλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή λα γίλνπλ ηέηνηεο παξεκβάζεηο,
επηθεληξσκέλεο ζηα δπλαηά ζεκεία ηεο πεξηνρήο, πνπ λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο επθαηξίεο
πνπ παξνπζηάδνληαη γηα ηελ πεξηνρή θαη λα θαιχςνπλ ην κεγάιν αλαπηπμηαθφ θελφ πνπ
έρεη δηακνξθσζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα εηδηθά ζηηο βαζηθέο ππνδνκέο χδξεπζεο θαη
απνρέηεπζεο θαη ηε δφκεζε. Κιεηδηά γηα ηελ αιιαγή ηεο πεξηνρήο ζεσξείηε ν
ζρεδηαζκφο, ε νξηνζέηεζε θαη ε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο, ε
εθκεηάιιεπζε ησλ εηζξνψλ ηεο πεξηνρήο ζε ρξεκαηνδνηήζεηο, θηελή ελέξγεηα θαη
επηζθεπηψλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ ηεο πεξηνρήο
θαζψο θαη ε αιιαγή ηνπ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ κε ζηξνθή ζε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο
θαιιηέξγεηαο πξντφλησλ, πέξα ηνπ θαπλνχ, αιιά θαη ηελ ίδξπζε θαη εγθαηάζηαζε
κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο ζην ηξηηνγελή ηνκέα ζα πξέπεη νη επηρεηξήζεηο ηεο
πεξηνρήο ραξάμνπλ πην εμσζηξεθή πνιηηηθή θαη λα επελδχζνπλ ζηελ πξνζέιθπζε
ηνπξηζηψλ γηα λα απμήζνπλ ηνλ φγθν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη λα κπνξέζνπλ λα
μεπεξάζνπλ ην εκπφδην ηεο γεσγξαθηθήο απνκφλσζεο.
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ην πιαίζην απηφ νη παξεκβάζεηο εληφο ηεο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα αθνξνχλ:
-

ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα απφ ην ζρεδηαζκφ, ηελ
αλαδηνξγάλσζε ησλ ρξήζεσλ γεο θαη εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο ζηνπο νηθηζκνχο κε
ζεβαζκφ ζηελ ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο,

-

ζηε βειηίσζε ησλ βαζηθψλ ππνδνκψλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, κεηαθνξψλ θαη
επηθνηλσληψλ κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ,

-

ζηε πξνζηαζία ησλ νηθηζκψλ απφ επηθίλδπλα θαη θαηξηθά θαηλφκελα θαη ηελ
εμαζθάιηζε πφζηκνπ λεξνχ,

-

ζηελ ελεξγεηαθή ζσξάθηζε ηεο πεξηνρήο,

-

ζηε ζηξνθή πξνο ελαιιαθηηθέο κνξθέο θαιιηέξγεηαο ηεο γεο,

-

ζηελ εμσζηξέθεηα ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο (αιιαγή ηξφπνπ δηάζεζεο θαη πξνβνιήο
ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ )

-

ζηε ελζάξξπλζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (απινπνίεζε
δηαδηθαζηψλ δεκηνπξγία ππνδνκψλ),

-

ζηε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη ελίζρπζε θαη δηαηήξεζε ηεο πξνβνιήο
ηεο ηδηαίηεξεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο.

5.5

Γεληθή ζεψξεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ρψξνπ ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

Απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο (Κεθάιαην 4) αιιά θαη απφ ηε
ζηξαηεγηθή αλάιπζε (Τπνθεθάιαηα 5.3 θαη 5.4) πξνθχπηεη πσο ε παξνχζα
θνηλσληθννηθνλνκηθή

δηαδηθαζία

ζηελ

πεξηνρή

παξέκβαζεο

ζπγθεληξψλεηαη

ζε

ζπγθεθξηκέλνπο ζχιαθεο ή άμνλεο (πνπ θαηά βάζε ζπλδένληαη κε νδηθνχο άμνλεο) πνπ
παξνπζηάδνπλ -πέξαλ ηεο παξνχζαο ζπγθέληξσζεο- θαη πεξαηηέξσ πξννπηηθέο
αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηνπ αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο θαη ησλ ηεζέλησλ ζηξαηεγηθψλ
ζηφρσλ γηα θάζε Τπνπεξηνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηελ πεξηνρή ηεο Οξνζεηξάο ηεο
Ρνδφπεο ζην ζχλνιφ ηεο (βι. Υάξηε 9 - Παξάξηεκα Η).
Τπελζπκίδεηαη φηη νη ζπγθεθξηκέλνη αλαπηπμηαθνί ζχιαθεο θαη άμνλεο δελ είλαη (θαη νχηε
ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο) απνηέιεζκα αθαδεκατθήο ζθέςεο θαη
επεμεξγαζίαο θαη νχηε βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα πξσηνγελνχο ή
δεπηεξνγελνχο πνζνηηθήο έξεπλαο πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ νξηνζέηεζε
ζπιάθσλ επηξξνήο κε βάζε ην νηθνλνκηθφ ίρλνο (π.ρ. κεηαθίλεζε κε ζθνπφ ηελ εξγαζία,
κεηαθίλεζε κε ζθνπφ ηελ αγνξά θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ ή ηε ρξήζε ππεξεζηψλ θ.ιπ.).
Απνηεινχλ εθηηκήζεηο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα πνπ εθηηκψληαη
πνηνηηθά θαη πνζνηηθά απφ ηελ Οκάδα Έξγνπ θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία:
ζπγθέληξσζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή νξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ θιάδσλ ζε
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ζπγθεθξηκέλεο ρσξηθέο ελφηεηεο, ζχλδεζεο κέζσ νδηθψλ αμφλσλ, δηαζπλνξηαθφηεηαο
(κεζνξηαθνί ζηαζκνί), δεκνγξαθηθήο επξσζηίαο ή κε θ.ιπ.
ην ζεκείν απηφ ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε φηη, ζε θάζε πεξίπησζε, απαξαίηεηε θξίλεηαη ε
εθπφλεζε κηαο ζπλνιηθήο κειέηεο γηα ην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ. φπνπ ζα
εμεηαζηεί ε έληαζε θαη ην εχξνο ησλ νηθνλνκηθψλ δεζκψλ ησλ κηθξφηεξσλ νηθηζκψλ -θαη
εηδηθά απηψλ πνπ ζηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ελ ιφγσ πεξηθέξεηαο έρνπλ θάπνην
ξφιν- κε ηελ ελδνρψξα ηνπο. Μηα ηέηνηα έξεπλα ζηελ πεξίπησζε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ
φπσο ε Γξάκα, ε Ξάλζε θαη ε Κνκνηελή κπνξεί λα γίλεη κε ηε ρξήζε δεπηεξνγελψλ
δεδνκέλσλ (βι. π.ρ. Αξβαληηίδεο θαη Γσξήο, 2008). Γελ κπνξεί λα γίλεη ην ίδην φκσο θαη
ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο ηάμεσο νηθηζκψλ ιφγσ έιιεηςεο δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ
απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. Ζ έιιεηςε απηή ππαγνξεχεη ηελ εθαξκνγή επηηφπηαο εκπεηξηθήο
έξεπλαο ζηα πξφηππα άιισλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζην εμσηεξηθφ (βι. π.ρ. The
Scottish Government, 2005).
Με βάζε ηηο σο αλσηέξσ πεξηγξαθείζεο εθηηκήζεηο ηεο Οκάδαο Έξγνπ, γηα ηελ
Τπνπεξηνρή Α ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαγλσξίδνληαη νη παξαθάησ αλαπηπμηαθνί ζχιαθεο
θαη άμνλεο, απφ ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά (βι. Υάξηε 6.4-1, Παξάξηεκα).

5.5.1

Αλαπηπμηαθφο Θχιαθαο Κάησ Νεπξνθνπίνπ

Ο ζχιαθαο απηφο πεξηιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Γήκνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ κε
ζεκεία «νξφζεκα» ηνλ νηθηζκφ ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ θαη ην ηεισλείν ηεο Δμνρήο, πνπ
αδηακθηζβήηεηα δεκηνχξγεζε λέα αλαπηπμηαθά δεδνκέλα γηα ηελ πεξηνρή. Απφ ηελ
θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πξνέθπςε φηη ε πεξηνρή ηνπ ελ ιφγσ Γήκνπ,
απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θέληξν ηδησηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην δεπηεξνγελή θαη
ηξηηνγελή ηνκέα θαη -αθφκε πεξηζζφηεξν- έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζχιαθεο
νξεηλήο αγξνηηθήο παξαγσγήο ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. (βι.
Τπνθεθάιαην 4.4) κε ζεκάδηα πάλησο ηξηηνγελνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο σο πξνο ηε
δηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο (βι. Τπνθεθάιαην 4.3). Δπίζεο, φπσο δείμακε, ν νηθηζκφο
ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ είλαη ην θχξην θέληξν παξνρήο ππεξεζηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο
πνπ εμεηάζακε δειαδή ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία, ηελ θνηλσληθή κέξηκλα θαη ηνλ
αζιεηηζκφ (βι. Τπνθεθάιαην 4.5). Γεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί
σο ηππηθφ ηκήκα ηεο Τπνπεξηνρήο Α κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λα ζπλνςίδνληαη ζην
Κεθάιαην 4.2 (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη δπζκελέζηεξνη δεκνγξαθηθνί δείθηεο ζε ζρέζε
κε ηελ Τπνπεξηνρή Β αιιά θαη έλα αμηφινγν πνζνζηφ απνθνίησλ κέζεο εθπαίδεπζεο,
ρακειφ πνζνζηφ αηφκσλ πνπ δελ γλψξηδαλ γξαθή θαη αλάγλσζε θαη κηθξά αιιά
αλαγλσξίζηκα πνζνζηά θαηνίθσλ κε κεηαδεπηεξνβάζκηα, αλψηεξε θαη αλψηαηε
εθπαίδεπζε). Φπζηθά, θαη ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, δελ ζα πξέπεη λα εμαηξεζεί
ε κεγάιε ζεκαζία ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηφζν απφ άπνςε ηνπξηζηηθήο
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αλάπηπμεο φζν θαη απφ ηελ άπνςε ηεο δαζηθήο παξαγσγήο (βι. Τπνθεθάιαην 4.4.1Β).
Μεγάιε είλαη επίζεο θαη ε δπλεηηθή αμία ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ (θπξίσο ηεο πιηθήο
θιεξνλνκηάο) ζε απηφλ ην ζχιαθα κε ηνπο πφξνπο απηνχο λα βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία
αδξάλεηαο (idle resources).

5.5.2

Αλαπηπμηαθφο Θχιαθαο Βψιαθα

Ο ζχιαθαο απηφο ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπίδεηαη σο επηκέξνπο ζχιαθαο ηνπ αλσηέξσ
ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ. Δληνχηνηο, εκθαλίδεη θάπνηα δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
πηζηεχνπκε φηη ηνλ πξνθξίλνπλ σο μερσξηζηφ, θαη αλαδεηθλχνπλ ην θέληξν ηνπ, δειαδή
ηνλ νηθηζκφ ηνπ Βψιαθα, ζε θέληξν πνιχ ζεκαληηθφηεξν ησλ Πνηακψλ, πνπ κε νξζψο θαηά ηελ άπνςε καο- ραξαθηεξίδεηαη ζηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. σο «θέληξν αλάπηπμεο νξεηλψλ πεξηνρψλ». Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ Βψιαθα έγθεηηαη
θαη‟ αξράο ζην γεγνλφο φηη είλαη ν πιένλ εχξσζηνο δεκνγξαθηθά ρψξνο εληφο ηνπ Γήκνπ
Κάησ Νεπξνθνπίνπ αιιά θαη επξχηεξα (βι. εηδηθφηεξα ηα Γξαθήκαηα 4.2-11 έσο 4.2-14
ζην Τπνθεθάιαην 4.2). Πέξαλ φκσο απηήο ηεο επξσζηίαο δηαζέηεη θαη ηε κεγαιχηεξε
ζπγθέληξσζε ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ζηελ Π.Δ. Γξάκαο, απφξξνηα ηεο χπαξμεο ηνπ
ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ Φαιαθξνχ (βι. Τπνθεθάιαην 4.4Γ). Δπίζεο, είλαη θαη ζα
παξακείλεη (ζπλδέεηαη κε ηε δεκνγξαθηθή ηνπ επξσζηία) ζεκαληηθφο ζχιαθαο ιατθήο
πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο σο ρσξηφ «ληφπησλ» κε πινχζηα δξψκελα (βι. Τπνθεθάιαην 4.8).

5.5.3

Αλαπηπμηαθφο Άμνλαο Γξάκαο - Διαηηάο

Ο αλαπηπμηαθφο απηφο άμνλαο ηαπηίδεηαη κε ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο θαη απνηειεί
έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ρψξνπο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.,
παξά ηα ηδηαηηέξσο αξλεηηθά δεκνγξαθηθά-θνηλσληθά ηνπ δεδνκέλα (βι. Τπνθεθάιαην
4.2). Δληνχηνηο, ηεξάζηηα είλαη ε ζεκαζία ηνπ γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη εηδηθά γηα ηε
δαζνπνλία (βι. Τπνθεθάιαην 4.4Α) θαζψο θαη ιφγσ ησλ πξννπηηθψλ πνπ αλνίγνληαη ζε
απηφλ ην ζχιαθα ζηνλ ηνκέα ηνπ νηθνηνπξηζκνχ. Υαξαθηεξίδεηαη σο «άμνλαο» αθνχ ε
θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζπγθεληξψλεηαη ζηνπο νηθηζκνχο θαηά κήθνο ηνπ
νκψλπκνπ νδηθνχ άμνλα Γξάκαο-Διαηηάο θαη εηδηθά ζηνπο Σαμηάξρεο, Ληβαδεξφ,
ηδεξφλεξν, θαισηή Διαηηά (βι. Τπνθεθάιαην 4.7). Ο άμνλαο απηφο επεξεάδεηαη
ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ην αζηηθφ θέληξν ηεο Π.Δ. Γξάκαο, δειαδή ηε Γξάκα θαη
εκθαλίδεη κεγάιεο πξννπηηθέο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο απφ ηελ πξνηεηλφκελε ζχλδεζή ηνπ
κε ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζχιαθεο Κάησ Νεπξνθνπίνπ θαη Βψιαθα κέζσ ηνπ έξγνπ
ζχλδεζεο ηεο νδνχ Παπάδσλ-Μηθξνκειηάο. Δμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα νηθηζκνχο φπσο ην
ηδεξφλεξν ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ε ζχλδεζε απηνχ ηνπ άμνλα κε απηφλ ηνπ
Παξαλεζηίνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο αιιά θπξίσο ζηνπο ηνκείο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο (βι.
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Τπνθεθάιαην 4.5). Απηαπφδεηθηε είλαη θπζηθά, ε ζεκαζία ησλ ζπλδέζεσλ ΜηθξνκειηάοΠαπάδσλ θαη

ηδεξνλέξνπ

- Θεζαπξνχ, αιιά

θαη

άιισλ βνξεηφηεξσλ πνπ

επηηπγράλνληαη κέζσ δαζηθψλ νδψλ (π.ρ. Πηζηφια-Εήηα), γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ
νηθνηνπξηζκνχ (βι. Τπνθεθάιαην 4.4Γ).

5.5.4

Αλαπηπμηαθφο Θχιαθαο Παξαλεζηίνπ

Ο ζχιαθαο Παξαλεζηίνπ απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθφ ζχιαθα απφ άπνςε ηνπξηζκνχ, φρη
ηφζν απφ άπνςε ζπγθέληξσζεο ηεο ππνδνκήο (φπνπ απηφο ηνπ Κάησ ΝεπξνθνπίνπΒψιαθα ππεξηεξεί) αιιά απφ άπνςε δηαθνξνπνίεζεο θαη πνηθηινκνξθίαο ηνπ
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Πξάγκαηη, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ
πξντφληνο

ζηελ

πεξηνρή

ηνπ

Παξαλεζηίνπ

κε

ηελ

εηζαγσγή

δξαζηεξηνηήησλ

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηδηαίηεξα αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ έρεη πξνδψζεη έλα δηαθξηηφ
ραξαθηήξα ζηελ πεξηνρή (βι. Τπνθεθάιαην 4.4Γ). Αλ θαη ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο είλαη
πεξηνξηζκέλνο ζην ζχιαθα απηφ ζε ζρέζε κε ηνλ έηεξν ζχιαθα ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ
(βι. Τπνθεθάιαην 4.4Β), ηθαλνπνηεηηθή ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ε ζπγθέληξσζε
επηρεηξήζεσλ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα θαη εηδηθά ηνπ ηνπξηζκνχ (βι. Τπνθεθάιαην 4.4Γ).
Μεγάιε είλαη ε ζεκαζία ηνπ Παξαλεζηίνπ θαη ζαλ έδξα ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο, πγείαο,
θνηλσληθήο κέξηκλαο θαη αζιεηηζκνχ (βι. Τπνθεθάιαην 4.5), γεγνλφο πνπ πεγάδεη απφ
ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο δηνηθεηηθφ θέληξν.

5.5.5

Αλαπηπμηαθφο Άμνλαο Παξαλεζηίνπ - Φξαθηνχ

Ο αλαπηπμηαθφο άμνλαο Παξαλεζηίνπ-Φξαθηνχ δελ εκθαλίδεη θαλέλα ελδηαθέξνλ απφ
νηθηζηηθή άπνςε. Δληνχηνηο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν άμνλαο απηφο είλαη εμαηξεηηθά
ζεκαληηθφο απφ άπνςε ηνπξηζηηθή, αθνχ νδεγεί ζε έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
πφξνπο παγθφζκηα, ην Γάζνο ηνπ Φξαθηνχ θαη ην Παξζέλν Γάζνο Κεληξηθήο Ρνδφπεο
(βι. Τπνθεθάιαην 4.1). Δπίζεο, ζηε δηαδξνκή ηνπνζεηείηαη θαη ν ρψξνο ησλ ηακαηηθψλ
πεγψλ Θεξκηψλ, ζεκαληηθφο δπλεηηθφο πφινο γηα ηνλ ζεξκαιηζηηθφ ηνπξηζκφ (βι.
Τπνθεθάιαην 4.4Γ). Μέρξη ηε δεκηνπξγία ζρεηηθήο ππνδνκήο ζην ρψξν ησλ Θεξκηψλ, ν
άμνλαο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Παξαλέζηη. Βνξεηφηεξα, ν άμνλαο ζπλδέεηαη κε
απηφλ ηεο Γξάκαο-Διαηηάο κέζσ δηθηχνπ δαζνδξφκσλ.

5.5.6

Αλαπηπμηαθφο Θχιαθαο ηαπξνχπνιεο

Ο πξνηεηλφκελνο αλαπηπμηαθφο ζχιαθαο πεξηιακβάλεη φιε ηε Γ.Δ. ηαπξνχπνιεο
(πξψελ Γ. ηαπξνχπνιεο). Ο ζχιαθαο απηφο δηαθξίλεηαη γηα ηα επί κέξνπο
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, πνπ είλαη:
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-

ν ξφινο ηεο ηαπξνχπνιεο σο θνκβηθφ ζεκείν φπνπ ηέκλνληαη 2 άμνλεο αλάπηπμεο.
Ο έλαο πξνο Κνκλελά, πνπ απνηειεί ηελ πχιε εηζφδνπ θαη εμφδνπ πξνο θαη απφ ηα
ηελά ηνπ Νέζηνπ θαη ηελ Δγλαηία νδφ. Ο ίδηνο άμνλαο κε θαηεχζπλζε πξνο
Καξπφθπην-Λεηβαδίηε απνηειεί ηελ πχιε εηζφδνπ πξνο ην δαζηθφ ζχκπιεγκα φπνπ
βξίζθεηαη θαη ην Γαζηθφ ρσξηφ. Ο άιινο άμνλαο εθηείλεηαη θαηά κήθνο ηεο Δζληθήο
νδνχ Ξάλζεο-Γξάκαο, θαηά κήθνο ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζεηαη έλα ζεκαληηθφ νηθηζηηθφ
δίθηπν (ηαπξνχπνιε, Γαθλψλαο, Νενρψξη).

-

ν ξφινο ηεο ηαπξνχπνιεο σο δηνηθεηηθφ θέληξν θαη θέληξν παξνρήο Τπεξεζηψλ
Τγείαο, Αζιεηηζκνχ, Σνπξηζκνχ, αλαςπρήο, θνηλσληθήο κέξηκλαο-εθπαίδεπζεο.

-

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο ζηνλ νηθηζκφ ηεο ηαπξνχπνιεο
αλαπηχζζνληαη λέεο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο δηαλπθηέξεπζεο θαη εζηίαζεο, ην Κέληξν
ππνδνρήο θαη εθπαίδεπζεο λενζπιιέθησλ, ην Κέληξν Τγείαο, ην Λχθεην ηεο πεξηνρήο,
Μνπζεία. Δπίζεο είλαη ε έδξα ηνπ πξψελ Γήκνπ, κε αξθεηέο Τπεξεζίεο ηνπ
ζεκεξηλνχ Γήκνπ Ξάλζεο λα ιεηηνπξγνχλ απνθεληξσκέλεο ζηνλ νηθηζκφ. Δμάιινπ ην
εγθεθξηκέλν Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.,
πξνζδηνξίδεη ηε ηαπξνχπνιε σο Κέληξν Αλάπηπμεο νξεηλψλ πεξηνρψλ.

-

ν ζεκαληηθφο ξφινο ησλ ππνινίπσλ νηθηζκψλ πνπ φκσο ζπκπιεξψλνπλ κε βαζηθέο
ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ παξαιάβεη ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
«Ρνδφπεο-Νέζηνπ» θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ην αλαπηπμηαθφ κνληέιν
νηθναλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. Απηφ ην πιενλέθηεκα, λα εθαξκφδεηαη δειαδή έλα
ζπγθεθξηκέλν

ζρέδην

αλάπηπμεο,

νδήγεζε

ζηελ

πινπνίεζε

ζεκαληηθψλ

παξεκβάζεσλ ζηα ππφινηπα ρσξηά, ηφζν απφ άπνςε δεκφζησλ ππνδνκψλ, αιιά
θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ.
-

Οη νηθηζκνί απηνί δηαζέηνπλ πινχζηνπο πνιηηηζκηθνχο, ηζηνξηθνχο, θπζηθνχο πφξνπο,
νξηζκέλνη δε βξίζθνληαη πάλσ ζηνπο δχν βαζηθνχο άμνλεο αλάπηπμεο πνπ
πξναλαθέξζεζαλ, φπσο ηα Κνκλελά, Γαθλψλαο, Καξπφθπην, Νενρψξη θαη
ιεηηνπξγνχλ σο αιιεινζπκπιεξνχκελν δίθηπν.

-

Δπί πιένλ ε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ ηαπξνχπνιεο, ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, σο
δηνηθεηηθφ θαη αλαπηπμηαθφ Κέληξν, ζπλέηεηλε ζηελ νκνηνγέλεηα ησλ παξεκβάζεσλ θαη
ζηελ ζηνρεπφκελε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.

5.5.7

Αλαπηπμηαθφο Θχιαθαο Μχθεο

Ο ζχιαθαο απηφο ηαπηίδεηαη κε ηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Νένπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ.
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη φηη ν Δρίλνο απνηειεί έλα δπλακηθφ νηθηζκφ ν
νπνίνο ιεηηνπξγεί σο ηνπηθφ Κέληξν Δμππεξέηεζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο (Κνηχιε,
Θέξκεο, Μειίβνηα, Γεκάξην, Μέδνπζα θ.ιπ.)

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

/ 378

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΡΑΜΑ | ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ | ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΡΟΓΟΠΖ

Ο Δρίλνο δηαζέηεη Κέληξν Τγείαο θαη είλαη θέληξν αξθεηψλ κηθξψλ επηρεηξεκαηηθψλ
κνλάδσλ θαη πιεζπζκηαθά είλαη ν δεχηεξνο (κεηά ηνλ Κέληαπξν) ζε πιεζπζκφ νηθηζκφο
ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο κε βάζε ην εγθεθξηκέλν πεξηθεξεηαθφ πιαίζην Υσξνηαμηθνχ
ρεδηαζκνχ Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ., ν Δρίλνο πξνζδηνξίδεηαη σο Κέληξν αλάπηπμεο
νξεηλψλ πεξηνρψλ κε ην Γεκάξην σο Υεξζαίν Μεζνξηαθφ ηαζκφ, παξ‟ φηη ε ζεκεξηλή
δίνδνο βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ Θεξκψλ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε λέα πξσηεχνπζα ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ θαη ζήκεξα ηνπ
Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ, ε κίλζε κε ηε γεηηνληθή Μχθε, ιεηηνπξγεί σο έλαο λένο Γηνηθεηηθφο
πφινο ζηνλ νπνίν αλαπηχζζεηαη έληνλα ηειεπηαία ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, θπξίσο φζνλ
αθνξά ζην εκπφξην.
Απφ απηφ ην λέν πφιν εμππεξεηνχληαη δηάζπαξηνη νηθηζκνί νη νπνίνη φκσο δηαηεξνχλ ζε
έλα επίπεδν ηελ απηάξθεηά ηνπο, φπσο ν Κέληαπξνο, ε Πάρλε, ην Χξαίν.
Δπί πιένλ έλα πιέγκα νηθηζκψλ φπσο δεμηά ηνπ νδηθνχ άμνλα Ξάλζεο-κίλζεο, έρνπλ
επηξξνέο ηφζν απφ ηε κίλζε, φζν θαη απφ ηελ πφιε ηεο Ξάλζεο.
Βαζηθφο άμνλαο πνπ ελνπνηεί ηηο πεξηνρέο είλαη ν δξφκνο Ξάλζε-κίλζε-Δρίλνο, κε
δηαθιάδσζε πξνο Γεκάξην (1νο θιάδνο) θαη πξνο Θέξκεο-Μεζνξηαθφ ηαζκφ (2νο
θιάδνο).
Δλψ ζε πξψηε θάζε ζα κπνξνχζε λα ρσξίζεη θαλείο ηνλ Γήκν ζε δχν αλαπηπμηαθνχο
ζχιαθεο, ζχκθσλα κε ην δίπνιν κίλζε-Δρίλνο, εληνχηνηο ε ηειηθή πξφηαζε είλαη γηα
έλαλ αλαπηπμηαθφ ζχιαθα. ηελ επηινγή απηή θαζνξηζηηθφ ξφιν έπαημαλ νη βαζηθνί
παξάγνληεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε:
-

ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ην αδηαίξεην θπζηθφ πεξηβάιινλ

-

ηα θνηλά πξνβιήκαηα απνκφλσζεο πνπ επηδέρνληαη ζπλνιηθή ιχζε.

-

ε χπαξμε κηαο ηθαλήο παξαγσγηθήο βάζεο κε φκνηα ραξαθηεξηζηηθά

-

ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη εληαία ε πεξηνρή σο πξνο ηελ θαηάξξεπζε ηνπ
ππάξρνληνο παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ θαη ηεο αλάγθεο εμεχξεζεο ελφο λένπ.

-

ε νκνηνγέλεηα ηεο πεξηνρήο, φζνλ αθνξά ζηνπο πνιηηηζκηθνχο πφξνπο πνπ
απνηεινχλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ αλάπηπμή ηεο.

-

ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζε φιε ηελ πεξηνρή, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππάξρνπζα
θαηάζηαζε

-

Ζ χπαξμε ελφο λένπ Γήκνπ, ηα φξηα ηνπ νπνίνπ ηαπηίδνληαη κε απηφλ ηνπ
Αλαπηπμηαθνχ ζχιαθα, ν νπνίνο Γήκνο πξέπεη λα αλαδεηρζεί σο ν δπλακηθφο Φνξέαο
αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο.

Δηδηθφηεξα νη πεξηνρέο ηνπ Χξαίνπ θαη ηεο Κνηχιεο αλήθνπλ ζην ζεζκνζεηεκέλν
Δ.Π.Ο.Ρ. Χο εθ ηνχηνπ ζην εμήο κηα ζεηξά εηδηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πεξηνξηζκψλ
ζα ηζρχεη γηα ηηο πεξηνρέο απηέο. Παξ' φια απηά, δεδνκέλνπ φηη δελ επηθνηλσλνχλ κε ηνλ
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αλαπηπμηαθφ ζχιαθα ηαπξνχπνιεο, αλήθνπλ ζην εληαίν Γηνηθεηηθφ θέληξν ηνπ Γ. Μχθεο
θαη παξνπζηάδνπλ θνηλά πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο κε ηνλ ππφινηπν Γήκν, φπσο απηά
αλαιχζεθαλ ζε πξνεγνχκελα Κεθάιαηα, γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο εληάζζνληαη, σο πξνο
ηηο πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο, ζηνλ αλαπηπμηαθφ ζχιαθα Γ. Μχθεο. Δμάιινπ ε έληαμή
ηνπο ζηνλ ππφςε ζχιαθα πξνζζέηεη ηα απαξαίηεηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη αλάγθε ν
ζχιαθαο απηφο γηα λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην αλαπηπμηαθφ ηνπ πξφηππν.

5.5.8

Αλαπηπμηαθφο Θχιαθαο Παπηθίνπ Όξνπο

Ο ζχιαθαο Παπηθίνπ ξνο. Δίλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ Ννκνχ Ρνδφπεο
θαη πεξηιακβάλεη ηε ηνκή ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο κε ηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ
Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Ηάζκνπ. Πξφθεηηαη γηα κία πεξηνρή αξαηνθαηνηθεκέλε, θαζψο ηα
ηειεπηαία ρξφληα ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ κεηαθηλήζεθε λφηηα, ζηνπο
νηθηζκνχο ζηνπο πξφπνδεο ηεο νξνζεηξάο ηεο Ρνδφπεο. Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ηάζκνπ
πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ζπλδπάδεη ην πινχζην παξειζφλ (ε
κνλαζηηθή πνιηηεία ηνπ Παπηθίνπ φξνπο) κε ην παξζέλν θπζηθφ πεξηβάιινλ. Απηφ ην
δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα αμηνπνηεζεί κε παξεκβάζεηο πνπ ζα αλαδείμνπλ ην
ζπλδπαζκφ, ρσξίο φκσο λα αιινηψζνπλ ηε θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο ελψ παξάιιεια
ην θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ απεηιείηαη απφ επηθείκελεο ππξθαγηέο θαη ηε ζηαδηαθή
δηάβξσζε ησλ εδαθψλ ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί.

5.5.9

Αλαπηπμηαθφο Άμνλαο Κνκνηελήο - Νπκθαίαο - Διιελνβνπιγαξηθψλ
πλφξσλ

Ο άμνλαο απηφο κήθνπο 23 km απνηειεί ηκήκα ηνπ Παλεπξσπατθνχ Γηαδξφκνπ ΗΥ. Ζ
θαηαζθεπή ηνπ άμνλα απνθαζίζηεθε ζην πιαίζην δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ νδηθψλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ Διιάδαο-Βνπιγαξίαο. Ζ ράξαμε ηνπ επεξεάδεη
ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. πνπ βξίζθεηαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ
Κνκνηελήο θαη θπξίσο ηνπο νηθηζκνχο Παλδξφζνπ, Νπκθαίαο θαη Κάιρα πνπ βξίζθνληαη
ζηε Νφηηα έμνδν ηνπ Άμνλα. Ζ πεξηνρή αλακέλεηαη λα πξνζπειαζηεί απφ δπλεηηθνχο
επηζθέπηεο απφ θαη πξνο Βνπιγαξία. ηα πιαίζηα απηήο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηελ εγγχηεηα ηεο ζηε κεηξνπνιηηηθή
πεξηνρή ηεο Κνκνηελήο ζα πξέπεη λα εληζρχζεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο σο πεξηνρή επεμίαο,
δεπηεξεπνπζψλ θαηνηθηψλ θαη ηδηαίηεξεο θπζηθήο νκνξθηάο.
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5.5.10 Αλαπηπμηαθφο Θχιαθαο Αξξηαλψλ - Μ. Γεξείνπ
Ο ζχιαθαο Αξξηαλψλ-Μ. Γεξείνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηελ αλαηνιηθή απφιεμε ηεο
Οξνζεηξάο ηεο Ρνδφπεο θαη πεξηιακβάλεη ηε ηνκή ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο κε ηα
δηνηθεηηθά φξηα ησλ Καιιηθξαηηθψλ Γήκσλ Αξξηαλψλ θαη νπθιίνπ. Έρεη ηε κεγαιχηεξε
πιεζπζκηαθή ζπγθέληξσζε γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο Ρνδφπεο θαη Έβξνπ θαη
πεξηιακβάλεη ηνπο νηθηζκνχο ηεο Οξγάλεο ηνπ Κέρξνπ θαη ηνπ Μ. Γεξείνπ. Ο
παξαδνζηαθφο ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο πνπ απνηππψλεηαη θπξίσο ζηελ
αξρηηεθηνληθή ησλ θηηξίσλ, ηελ δηακφξθσζε ησλ νηθηζκψλ θαη ζηα ηδηαηηέξα πνιηηηζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηνίθσλ. Γπζηπρψο απηή ε ηδηαίηεξε θνηλσληθή νξγάλσζε ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε γεσγξαθηθή απνκφλσζε θαη ηελ έιιεηςε αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ
θαη ζρεδηαζκνχ, νδήγεζε ηελ πεξηνρή ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο ηζφξξνπεο αλάπηπμε θαη
ηελ εμάξηεζε ηεο απφ ην πξσηνγελή ηνκέα. ηε πεξηνρή ζα πξέπεη λα γίλνπλ ηέηνηεο
παξεκβάζεηο, επηθεληξσκέλεο ζηα δπλαηά ζεκεία ηεο πεξηνρήο, πνπ λα εθκεηαιιεχνληαη
ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη γηα ηελ πεξηνρή θαη λα θαιχςνπλ ην κεγάιν
αλαπηπμηαθφ θελφ πνπ έρεη δηακνξθσζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα.
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6 ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ (ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ)

6.1

Δηζαγσγή

χκθσλα κε ηνλ McNamara (2011), ηα ζηάδηα πνπ έπνληαη ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο
είλαη απηά ηνπ γεληθνχ θαζνξηζκνχ ησλ ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη ηνπ εηδηθνχ
ζρεδηαζκνχ ησλ δξάζεσλ. Δηδηθφηεξα:
1. Καζνξηζκφο ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ
Ο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα θαηαιήγεη ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην «ηη ζα πξέπεη λα
γίλεη», ζε απάληεζε ησλ ζεκαληηθψλ ζεκάησλ θαη επθαηξηψλ πνπ αληηκεησπίδεη ε
πεξηνρή. ε θάπνην ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, νη ζρεδηαζηέο
ζπλήζσο πξνζδηνξίδνπλ ηε ιεγφκελε ζηξαηεγηθή «θηινζνθία». Απηή ζπλήζσο
απνηππψλεηαη ζην ιεγφκελν αλαπηπμηαθφ «φξακα», έλλνηα πεξηζζφηεξν επξεία πνπ
εκπεξηέρεη αμίεο θαη ζεσξεηηθέο έλλνηεο. Δπίζεο, θαηά ηε δηαδηθαζία απηή θαζνξίδνληαη νη
αλαπηπμηαθνί ζηφρνη θαη ζθνπνί.
2. ρεδηαζκφο δξάζεσλ
Ο ζρεδηαζκφο ησλ δξάζεσλ αθνξά νπζηαζηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ ζα επηηεπρζνχλ
νη ζηξαηεγηθνί αλαπηπμηαθνί ζηφρνη. Οη «δξάζεηο» κπνξνχλ λα είλαη επηκέξνπο έξγα,
ελέξγεηεο, ζχλνια έξγσλ θαη ελεξγεηψλ ή παξεκβάζεηο ζε επίπεδν πνπ δελ
πεξηιακβάλνπλ «έξγν» φπσο π.ρ. νη ζεζκηθέο παξεκβάζεηο. Ο ζρεδηαζκφο ησλ δξάζεσλ
πεξηιακβάλεη ζπλήζσο θαη δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απφθαζεο θαη ειέγρνπ εθπιήξσζεο ησλ ζηφρσλ.
ην παξφλ ππνθεθάιαην αθνχ απνδψζνπκε ην αλαπηπμηαθφ φξακα γηα ην ζχλνιν ηεο
πεξηνρήο θαη ηηο επηκέξνπο Τπνπεξηνρέο, ζα παξαζέζνπκε ηνπο θχξηνπο ζθνπνχο θαη
ζηφρνπο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ. Αθνινχζσο ζα πξνηαζεί κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή
πξνγξάκκαηνο, βάζεη ησλ θχξησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ ζηφρσλ, ε νπνία εμππεξεηεί ηελ
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ ζε Άμνλεο, Καηεγνξίεο Πξάμεσλ θαη Γξάζεηο.
Σνλίδεηαη φηη ζε θακία πεξίπησζε νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο δελ απαληνχλ ζην
ζχλνιν ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ηνπ ρψξνπ θαη νχηε πξνηείλνληαη κέηξα ζε
ηνκείο φπσο ε βηνκεραλία, ε εμφξπμε νξπθηψλ, ε νδνπνηία κεγάιεο θιίκαθαο
(δηαζχλδεζε κε θάζεηνπο άμνλεο ηεο Δγλαηίαο Οδνχ) θ.ιπ. Οη παξεκβάζεηο πξνηείλνληαη
ζην πιαίζην ηεο ινγηθήο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε γλψκνλα ηε κέγηζηε δπλαηή
ζπλάξζξσζε ησλ δεκνζίσλ παξεκβάζεσλ κε ηελ ηδησηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ ζα
κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί ή ήδε αλαπηχζζεηαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

/ 382

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΡΑΜΑ | ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ | ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΡΟΓΟΠΖ

6.2

Αλαπηπμηαθφ φξακα

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο πξνθχπηεη φηη ην αλαπηπμηαθφ
φξακα γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο ηεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο
νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά βηψζηκνπ νξεηλνχ ρψξνπ ζηνλ νπνίν αμηνπνηνχληαη
αεηθνξηθά νη ηνπηθνί πφξνη.
Λφγσ ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη, θαη κε βάζε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ζε
θάζε Τπνπεξηνρή, ην αλαπηπμηαθφ φξακα ζπγθεθξηκελνπνηείηαη γηα θάζε κηα εμ απηψλ σο
εμήο:
Γηα ηελ Τπνπεξηνρή Α, είλαη:
Ζ επίηεπμε ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ
Οξνζεηξάο Ρνδφπεο κέζα απφ ηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ησλ θπζηθψλ θαη
αλζξσπνγελψλ πφξσλ θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγηθήο βάζεο.
Γηα ηελ Τπνπεξηνρή Β, είλαη:
Ζ βειηίσζε ηεο επεκεξίαο, ηνπ επηπέδνπ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ
κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο, ηεο αλαζπγθξφηεζεο ησλ ηνκέσλ
παξαγσγήο, ηεο παξνρήο ησλ αλαγθαίσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο
δηαηήξεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο.

6.3

θνπνί

Οη γεληθνί ζθνπνί ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο δηακνξθψλνληαη απφ ηελ παξαπάλσ
αλάιπζε, ηαπηίδνληαη κε ηνπο ηέζζεξηο θχξηνπο άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη άμνλεο θαη
άξα γεληθνί ζθνπνί είλαη θνηλνί θαη γηα ηηο δπν Τπνπεξηνρέο, νη εηδηθνί ζθνπνί φκσο
κπνξεί λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ Τπνπεξηνρή ζε Τπνπεξηνρή αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο
ζπλζήθεο. Γηα θάζε εηδηθφ ζθνπφ παξαηίζεληαη θαη επηκέξνπο ζηφρνη.
Παξαθάησ, παξαηίζεληαη νη γεληθνί θαη εηδηθνί ζθνπνί, θαζψο θαη νη ζηφρνη ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
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ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΚΟΠΟΗ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.
Γεληθφο ζθνπφο 1-Πξνζηαζία / βειηίσζε / αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
Τπνπεξηνρή Α

Τπνπεξηνρή Β

Δηδηθφο ζθνπφο: Ζ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζε παξάγνληα αλάπηπμεο θαη
ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.

Δηδηθφο ζθνπφο: Ζ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζε παξάγνληα αλάπηπμεο θαη
ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο παξάιιεια κε ηελ
πξνζηαζία θαη βειηίσζή ηνπ.

ηφρνη:
•
Ζ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ απφ βηνηηθνχο θαη αβηνηηθνχο
παξάγνληεο.
•
Ζ βειηίσζε ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ.
•
Ζ ηφλσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη ε αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο ζε πφιν έιμεο θαη παξάγνληα ηαπηνπνίεζεο ηεο πεξηνρήο.

ηφρνη:
•
Ζ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ απφ βηνηηθνχο θαη αβηνηηθνχο
παξάγνληεο.
•
Ζ βειηίσζε ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ.
•
Ζ ηφλσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη ε αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο ζε πφιν έιμεο θαη ζπληειεζηή αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο.

Γεληθφο ζθνπφο 2-Δλίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο βάζεο
Τπνπεξηνρή Α

Τπνπεξηνρή Β

Δηδηθφο ζθνπφο: Ζ ηφλσζε ηεο ηδησηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε ζηαδηαθή ζηξνθή
ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηελ πξάζηλε αλάπηπμε.

Δηδηθνί ζθνπνί:
•
Ζ ηφλσζε ηεο ηδησηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ
ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ κνληέινπ.
•
Καηαζθεπή δεκνζίσλ ππνδνκψλ γηα ηελ ελίζρπζε φισλ ησλ ηνκέσλ παξαγσγήο.

ηφρνη:
•
Ζ ελίζρπζε ηεο γεσξγνθηελνηξνθηθήο θαη δαζηθήο παξαγσγήο.
•
Ζ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο φισλ ησλ θιάδσλ κε έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε
ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ.
•
Ζ ελίζρπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε έκθαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο
νηθνηνπξηζκνχ.
•
Ζ βειηίσζε ππνδνκήο παξαγσγήο ελέξγεηαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο κε έκθαζε ζηε ρξήζε ησλ Α.Π.Δ.
•
Ζ ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο βάζεο κε κειέηεο, θαηαξηίζεηο, δηθηπψζεηο
θ.ιπ.

ηφρνη:
•
Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο.
•
Ζ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο φισλ ησλ θιάδσλ κε έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε
ησλ ηνπηθψλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ.
•
Ζ ελίζρπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο επηζθεςηκφηεηαο ζηελ
πεξηνρή.
•
Ζ ελίζρπζε παξαγσγήο ελέξγεηαο κε έκθαζε ζηηο ρξήζεηο Α.Π.Δ.
•
Ζ ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο βάζεο κε κειέηεο, θαηαξηίζεηο, δηθηπψζεηο
θ.ιπ.
•
Ζ δεκηνπξγία ππνδνκψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο γεσξγνθηελνηξνθηθήο & δαζηθήο
παξαγσγήο.
•
Ζ δεκηνπξγία ππνδνκψλ ελίζρπζεο δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο Σνκέα
παξαγσγήο.
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ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΚΟΠΟΗ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.
Γεληθφο ζθνπφο 3-Βειηίσζε ππνδνκψλ θαη πνηφηεηαο δσήο
Τπνπεξηνρή Α
Δηδηθφο ζθνπφο:
πεξηβάιινληνο.

Ζ

δεκηνπξγία

ελφο

Τπνπεξηνρή Β

βηψζηκνπ

θνηλσληθνχ

θαη

νηθνλνκηθνχ

ηφρνη:
•
Ζ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο.
•
Ζ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ / ηειεπηθνηλσληψλ.
•
Ζ ελίζρπζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.
•
Ζ αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο κε έκθαζε ζηα έξγα ππνδνκήο.
•
Βειηίσζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο νηθηψλ θαη δεκφζησλ θηηξίσλ κε έκθαζε ζηε
ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη Α.Π.Δ.
•
Ζ ζηήξημε θαη αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ.

Δηδηθφο ζθνπφο: Ζ άξζε ηεο απνκφλσζεο, ε αλαβάζκηζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη
νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε ζχγθιηζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ θαηνίθσλ κε απηφ
ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.
ηφρνη:
•
Ζ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο.
•
Ζ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ / ηειεπηθνηλσληψλ θαη επξπδσληθφηεηαο.
•
Ζ ελίζρπζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.
•
Ζ αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο κε έκθαζε ζηελ νηθηζηηθή δηάξζξσζε,
ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ νηθηζκψλ, θαζψο θαη ζηα απαξαίηεηα έξγα ππνδνκήο.
•
Βειηίσζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο νηθηψλ θαη δεκφζησλ θηηξίσλ κε έκθαζε ζηε
ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη Α.Π.Δ.
•
Ζ ζηήξημε θαη αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ.
•
Ζ αλάδεημε ηζηνξηθψλ θαη κεγάιεο αμίαο κλεκείσλ: ζξεζθεπηηθά κλεκεία,
αξραηνινγηθά επξήκαηα, γεθχξηα, κχινη, βξχζεο θ.ιπ.

Γεληθφο ζθνπφο 4-Γηαηνπηθή / δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία
Τπνπεξηνρή Α

Τπνπεξηνρή Β

Δηδηθφο ζθνπφο: Ζ εμαγσγή ηεο κνλαδηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο, ε εηζαγσγή Δηδηθφο ζθνπφο: Ζ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο πεξηνρήο, ε εηζαγσγή θαιψλ
θαιψλ αλαπηπμηαθψλ πξαθηηθψλ θαη ε ελίζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο.
αλαπηπμηαθψλ πξαθηηθψλ θαη ε ελίζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο.
ηφρνη:
•
Ζ ελίζρπζε ζπλεξγαζηψλ κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο.
•
Ζ ελίζρπζε ηεο δηαθξαηηθήο / δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο.

ηφρνη:
•
Ζ ελίζρπζε ζπλεξγαζηψλ κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο.
•
Ζ ελίζρπζε ηεο δηαθξαηηθήο / δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο.
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6.4

Γνκή πξνγξάκκαηνο

Γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ζπληνληζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαβνχιεπζεο κε ηνπο
Ο.Σ.Α., ηηο Τπεξεζίεο θαη άιινπο θνξείο, ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζρεδηάζηεθε ήδε
αδξά θαηά ηε θάζε Α ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δλ ζπλερεία, θαη θαηφπηλ ηεο ζηξαηεγηθήο
αλάιπζεο,

ε

δνκή

νξηζηηθνπνηήζεθε

ζηε

βάζε

ηνπ

επηρεηξήκαηνο

ηεο

ζπλάξζσζεο ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηελ θάησζη δηαδηθαζία:
-

Σν ξακα γηα ηελ θάζε Τπνπεξηνρή ηεο Οξνζεηξάο ηεο Ρνδφπεο εμεηδηθεχηεθε ζε
Θεκαηηθνχο Σνκείο ζηε βάζε ησλ νπνίσλ έγηλε ε SWOT αλάιπζε θαη απφ απηνχο
ηνπο ηνκείο πξνέθπςαλ νη Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο.

-

Απφ ηελ SWOT αλάιπζε πξνέθπςαλ ηα Κξίζηκα Εεηήκαηα, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ
ζηνπο Γεληθνχο ηφρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηε Γνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο σο Γξάζεηο.

-

ηε ζπλέρεηα νη Γξάζεηο νκαδνπνηήζεθαλ ζηε Γνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε
Καηεγνξίεο Πξάμεσλ.

-

Αθνινχζσο νη Καηεγνξίεο Πξάμεσλ νκαδνπνηήζεθαλ θαη εληάρζεθαλ ζηνπο
αληίζηνηρνπο Άμνλεο Πξνηεξαηνηήησλ.

-

Σέινο, ζε θάζε Καηεγνξία Πξάμεο πνπ πξνήιζε απφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ
Γξάζεσλ δεκηνπξγήζεθε ην πιέγκα ησλ Έξγσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ θάζε Γξάζε
θαη Καηεγνξία Πξάμεο.

Σν Γηάγξακκα 6.4-1 πνπ αθνινπζεί, επεμεγεί ηε δνκή ηνπ Δ.Π. φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο
αλαιχζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ.

Γηάγξακκα 6.4-1:

Αξρηηεθηνληθή ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.
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Ζ αλσηέξσ δηάξζξσζε απνηειεί ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ θαη
αληαλαθιά ηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα θάζε Τπνπεξηνρή. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν
επηρεηξείηαη λα δηακνξθσζεί ε εηθφλα ελφο εληαίνπ θαη ζπλεθηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ
βαζίδεηαη ζε ηεξαξρεκέλεο ζπλνιηθέο πξνηεξαηφηεηεο κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηα θξίζηκα δεηήκαηα.
πσο δηαπηζηψλεηαη, ε Οκάδα Έξγνπ πξνζπάζεζε λα έρεη σο βάζε Καηεγνξίεο Πξάμεο
θαη Γξάζεηο άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ θαη ζε νξηζκέλεο πξνζπάζεηεο λα
ππάξρεη αθφκε θαη απφιπηε ηαχηηζε κε απηέο. Χο βάζε γηα ηε αξρηηεθηνληθή ηνπ
πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ:
-

ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Π.Α.Α.) «Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο».
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:


Καηεγνξία Πξάμεο 125-Γξάζε Α1 ηνπ Άμνλα 1 (Δγγεηνβειηησηηθά έξγα θαη
δξάζεηο),



Καηεγνξία Πξάμεο 125-Γξάζε Α5 ηνπ Άμνλα 1 (Βειηίσζε πξνζπειαζηκφηεηαο
ζηηο αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο),



Καηεγνξία Πξάμεο 227-Γξάζε 1 ηνπ Άμνλα 2 (Έξγα δαζηθήο αλαςπρήο ζε
δεκφζηα δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο),



Άμνλαο 3 (Πνηφηεηα δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο),


-

Άμνλαο 4 (Πξνζέγγηζε LEADER) θ.ιπ.

Δ.Π. «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε». Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:


Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1 (Πξνζηαζία αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη αζηηθέο
κεηαθνξέο-αληηκεηψπηζε θιηκαηηθήο αιιαγήο-Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο),



Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2 (Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ),



Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 4 (Πξνζηαζία εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηαρείξηζε
ζηεξεψλ απνβιήησλ),



Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 7 (Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ),



Άμνλαο

Πξνηεξαηφηεηαο

8

(Πξφιεςε

θαη

αληηκεηψπηζε

πεξηβαιινληηθνχ

θηλδχλνπ),


Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 10 (Θεζκνί θαη κέζα άζθεζεο απνηειεζκαηηθήο
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο) θ.ιπ.

-

Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε». Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη:


Νήκα 3 (Φεθηαθή πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο).
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-

Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα». Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:


Άμνλαο

Πξνηεξαηφηεηαο

2

(Δλίζρπζε

ηεο

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο

θαη

ηεο

Δμσζηξέθεηαο),


Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 3 (Οινθιήξσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Υψξαο
θαη ελίζρπζε ηεο αεηθνξίαο) θ.ιπ.

-

Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ». Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:


Θεκαηηθφο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2, Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 2.1, 2.2 θαη 2.3:
«Δλίζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ
Δπηρεηξήζεσλ»,



Θεκαηηθφο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 4, Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 4.1, 4.2, 4.3:
«Πιήξεο ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα θνηλσλία
ίζσλ επθαηξηψλ» (Παξεκβάζεηο γηα ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή έληαμε εππαζψλ
νκάδσλ φπσο Α.ΜΔ.Α., άηνκα κε ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο
θ.ιπ.).

Με βάζε ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ αλσηέξσ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ θαη ιακβάλνληαο
ππφςε ηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ., πξνηείλνπκε γηα θάζε έλα απφ
απηνχο ζπγθεθξηκέλεο Καηεγνξίεο Πξάμεσλ πνπ κπνξνχλ λα πεξηιάβνπλ έξγα δεκφζηνπ
θαη ηδησηηθνχ ραξαθηήξα. Έλαο πέκπηνο άμνλαο (ηερληθή βνήζεηα) πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο
πνπ αθνξνχλ ηελ εθπφλεζε κειεηψλ, ηελ σξίκαλζε έξγσλ, δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη
απαιινηξηψζεηο, ην θφζηνο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ηε δεκνζηφηεηά ηνπ.
Αλαιπηηθά,

νη

πξνηεηλφκελεο

Καηεγνξίεο

Πξάμεσλ

θαη

Γξάζεηο

αλά

Άμνλα

Πξνηεξαηφηεηαο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:
ΑΞΟΝΑ 1

ΠΡΟΣΑΗΑ

/

ΒΔΛΣΗΧΖ

/

ΑΝΑΓΔΗΞΖ

ΣΟΤ

ΦΤΗΚΟΤ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΑΞΖ 1.1 Πξνζηαζία

ηνπ

θπζηθνχ

πεξηβάιινληνο

απφ

βηνηηθνχο θαη αβηνηηθνχο παξάγνληεο
ΓΡΑΖ 1.1.1

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ππξνπξνζηαζίαο ζην δαζηθφ ρψξν

ΓΡΑΖ 1.1.2

Δθαξκνγή κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ

ΓΡΑΖ 1.1.3

Δθαξκνγή κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο αζζελεηψλ ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα

ΓΡΑΖ 1.1.4

Δθαξκνγή κέηξσλ παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο επηζθεςηκφηεηαο ζε
επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΑΞΖ 1.2 Βειηίσζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
ΓΡΑΖ 1.2.1

Δθαξκνγή δαζνθνκηθψλ ρεηξηζκψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ

ΓΡΑΖ 1.2.2

Δθαξκνγή κέηξσλ βειηίσζεο ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ
πδαηηθψλ πφξσλ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΑΞΖ 1.3 Μειέηεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
ΓΡΑΖ 1.3.1

Μειέηεο αλαγλψξηζεο θηλδχλσλ θαη πξνζηαζίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ

ΓΡΑΖ 1.3.2

Μειέηεο πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΑΞΖ 1.4 Αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
ΓΡΑΖ 1.4.1

Φεθηαθή πξνβνιή ηεο πεξηνρήο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Οξνζεηξάο Ρνδφπεο

ΓΡΑΖ 1.4.2

Δλίζρπζε δξάζεσλ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο καδηθνχ ραξαθηήξα
(πεξηβαιινληηθέο θαηαζθελψζεηο, εζεινληηζκφο, ελεκεξψζεηο ζε ζρνιεία, θιπ.)

ΑΞΟΝΑ 2

ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΒΑΖ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΑΞΖ 2.1 Δλίζρπζε ηεο γεσξγνθηελνηξνθηθήο θαη δαζηθήο
παξαγσγήο
ΓΡΑΖ 2.1.1

Έξγα εγγείσλ βειηηψζεσλ κηθξήο θιίκαθαο (ηακηεπηήξεο, ιηκλνδεμακελέο, θιπ.)

ΓΡΑΖ 2.1.2

Έξγα

νδνπνηίαο

γηα

ηελ

εμππεξέηεζε

ησλ

γεσξγνθηελνηξνθηθψλ

εθκεηαιιεχζεσλ
ΓΡΑΖ 2.1.3

Δθζπγρξνληζκφο

ππνδνκήο

θηελνηξνθηθήο

παξαγσγήο

(ζηαβιηθέο

εγθαηαζηάζεηο, πνηκληνζηάζηα, απνζήθεο, θιπ.)
ΓΡΑΖ 2.1.4

Έξγα βειηίσζεο βνζθνηφπσλ

ΓΡΑΖ 2.1.5

Ίδξπζε / επέθηαζε κνλάδσλ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, θηελνηξνθίαο θαη
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο

ΓΡΑΖ 2.1.6

Ίδξπζε / επέθηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θπηηθήο θαη
δσηθήο παξαγσγήο (καληηάξηα, ζαιηγθάξηα, θιπ.)

ΓΡΑΖ 2.1.7

Ίδξπζε / επέθηαζε κνλάδσλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο εζσηεξηθψλ πδάησλ

ΓΡΑΖ 2.1.8

Έξγα δαζηθήο νδνπνηίαο

ΓΡΑΖ 2.1.9

Έξγα εθζπγρξνληζκνχ θαη εμσξατζκνχ εγθαηαζηάζεσλ δαζηθήο ππεξεζίαο
(δαζηθά ρσξηά, εξγνηάμηα)

ΓΡΑΖ 2.1.10

Γαζνθνκηθνί ρεηξηζκνί γηα ηε βειηίσζε ηεο δαζηθήο παξαγσγήο (αξαηψζεηο,
θαιιηέξγεηεο, θιπ.)

ΓΡΑΖ 2.1.11

Βειηίσζε / εθζπγρξνληζκφο πξαθηηθψλ πινηνκίαο, ζπγθνκηδήο δαζηθψλ
πξντφλησλ θαη νξεηλήο δηαβίσζεο δαζεξγαηψλ
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΑΞΖ 2.2 Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
ΓΡΑΖ 2.2.1

Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ

ΓΡΑΖ 2.2.2

Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ

ΓΡΑΖ 2.2.3

Ίδξπζε / επέθηαζε / εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κε
βάζε ηα γεσξγνθηελνηξνθηθά πξντφληα κεηά ηελ πξψηε κεηαπνίεζε

ΓΡΑΖ 2.2.4

Ίδξπζε / επέθηαζε / εθζπγρξνληζκφο βηνηερληθψλ κνλάδσλ φισλ ησλ θιάδσλ
(πιελ απηψλ ηεο Γξάζεο 2.2.3)

ΓΡΑΖ 2.2.5

Ίδξπζε / επέθηαζε / εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ νηθνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο θαη
παξαγσγήο εηδψλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο

ΓΡΑΖ 2.2.6

Ίδξπζε / επέθηαζε / εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ φισλ
ησλ θιάδσλ (πιελ ηνπ ηνπξηζκνχ)

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΑΞΖ 2.3 Δλίζρπζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
ΓΡΑΖ 2.3.1

Ίδξπζε νινθιεξσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζεκαηηθνχ ραξαθηήξα
(πξνπνλεηηθά, ηακαηηθά, αθαδεκατθά-εξεπλεηηθά, ηαηξηθά θέληξα, θιπ.)

ΓΡΑΖ 2.3.2

Ίδξπζε / επέθηαζε / εθζπγρξνληζκφο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο κηθξήο
δπλακηθφηεηαο

ΓΡΑΖ 2.3.3

Ίδξπζε / επέθηαζε / εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα
ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ (πεξηεγήζεηο, canoe, kayak,
rafting, θιπ.)

ΓΡΑΖ 2.3.4

Ίδξπζε / επέθηαζε / εθζπγρξνληζκφο ρψξσλ εζηίαζεο

ΓΡΑΖ 2.3.5

Ίδξπζε / επέθηαζε / βειηίσζε ρψξσλ δαζηθήο αλαςπρήο (ζέζεηο ζέαο,
ππαίζξηνπ γεχκαηνο, θιπ.) κε ηδηαίηεξε κέξηκλα ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ
Α.ΜΔ.Α.

ΓΡΑΖ 2.3.6

Καηαζθεπή / βειηίσζε πεξηεγεηηθψλ κνλνπαηηψλ θαη πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ

ΓΡΑΖ 2.3.7

Δλίζρπζε δξαζηεξηνηήησλ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ κεγάιεο θιίκαθαο

ΓΡΑΖ 2.3.8

Ίδξπζε

/

επέθηαζε

/

εθζπγρξνληζκφο

ηνπηθψλ

θέληξσλ

ηνπξηζηηθήο

πιεξνθφξεζεο θαη γξαθείσλ νξγάλσζεο, πιεξνθφξεζεο θαη πξνψζεζεο
αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ
ΓΡΑΖ 2.3.9

Ίδξπζε / επέθηαζε / εθζπγρξνληζκφο κνπζείσλ θπζηθήο ηζηνξίαο

ΓΡΑΖ 2.3.10

Αλάδεημε αμηνζέαησλ ρψξσλ ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο

ΓΡΑΖ 2.3.11

Απνθαηάζηαζε / αλάδεημε κλεκείσλ πιηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο (βξχζεο,
γεθχξηα, κχινη, παηεηήξηα, θαιχβεο, θιπ.)

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΑΞΖ 2.4 Βειηίσζε ππνδνκήο παξαγσγήο ελέξγεηαο γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο
ΓΡΑΖ 2.4.1

Βειηίσζε εγθαηαζηάζεσλ / κνλάδσλ / επηρεηξήζεσλ (πνπ εληάζζνληαη ζηηο
δξάζεηο ηνπ άμνλα) γηα ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (φπσο
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θσηνβνιηατθά, αμηνπνίεζε βηνκάδαο, γεσζεξκίαο) κε ζθνπφ ηελ ίδηα
θαηαλάισζε

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΑΞΖ 2.5 Δλέξγεηεο ππνζηήξημεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο
βάζεο
ΓΡΑΖ 2.5.1

Μειέηεο νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ππ‟ αξηζ. 40379/0210-2009 Κ.Τ.Α. ραξαθηεξηζκνχ ησλ ρεξζαίσλ θαη πδάηηλσλ πεξηνρψλ ηεο
Οξνζεηξάο Ρνδφπεο ζηνπο ηνκείο ηεο δαζνπνλίαο, γεσξγνθηελνηξνθίαο θαη
ηνπξηζκνχ (νηθνινγηθή ρσξεηηθφηεηα)

ΓΡΑΖ 2.5.2

Μειέηεο γηα ηελ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θιάδσλ

ΓΡΑΖ 2.5.3

Μειέηεο ζθνπηκφηεηαο / βησζηκφηεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Γξάζεο 2.3.1
(νινθιεξσκέλεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζεκαηηθνχ ραξαθηήξα)

ΓΡΑΖ 2.5.4

Μειέηε νλνκαηνδνζίαο (brand naming) θαη απφδνζεο ζήκαηνο πνηφηεηαο γηα
ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο

ΓΡΑΖ 2.5.5

Πξνβνιή ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ φισλ ησλ θιάδσλ

ΓΡΑΖ 2.5.6

Πξνβνιή ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο

ΓΡΑΖ 2.5.7

Γηθηχσζε νκνεηδψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ελίζρπζε ησλ
ζπλεξγεηψλ

ΓΡΑΖ 2.5.8

Πηζηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ φισλ ησλ θιάδσλ

ΓΡΑΖ 2.5.9

Δλέξγεηεο θαηάξηηζεο επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ (πινηφκνη, δαζνθχιαθεο,
ζεξνθχιαθεο, θιπ.)

ΓΡΑΖ 2.5.10

Δλέξγεηεο θαηάξηηζεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα πξάζηλεο αλάπηπμεο
θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο

ΓΡΑΖ 2.5.11

Δλέξγεηεο ελίζρπζεο εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη αθαδεκατθψλ
ζπλεξγαζηψλ

ΑΞΟΝΑ 3

ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΑΞΖ 3.1 Βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο
θξνληίδαο
ΓΡΑΖ 3.1.1

Δθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο

ΓΡΑΖ 3.1.2

Γεκηνπξγία θηλεηψλ ηαηξηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζην
δαζηθφ ρψξν

ΓΡΑΖ 3.1.3

Ίδξπζε / επέθηαζε / εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ θξνληίδαο ειηθησκέλσλ θαη
ςπρηθήο πγείαο

ΓΡΑΖ 3.1.4

Ίδξπζε

/

επέθηαζε

/

εθζπγρξνληζκφο

κνλάδσλ

θξνληίδαο

παηδηψλ

πξνζρνιηθήο ειηθίαο
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ΓΡΑΖ 3.1.5

Ίδξπζε / επέθηαζε / εθζπγρξνληζκφο ζρνιείσλ θαη θέληξσλ δεκηνπξγηθήο
απαζρφιεζεο παηδηψλ

ΓΡΑΖ 3.1.6

Γεκηνπξγία ππνδνκψλ θαη ιεηηνπξγία δνκψλ δηα βίνπ κάζεζεο

ΓΡΑΖ 3.1.7

Γεκηνπξγία

ππνδνκψλ

θαη

ιεηηνπξγία

δνκψλ

γηα

ηελ

απνθπγή

ηνπ

κεηαθνξψλ

/

απνθιεηζκνχ ζε φιεο ηνπ ηηο κνξθέο

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΑΞΖ 3.2 Βειηίσζε

ησλ

ππεξεζηψλ

ηειεπηθνηλσληψλ
ΓΡΑΖ 3.2.1

Μειέηε / θαηαζθεπή / βειηίσζε βαζηθψλ νδηθψλ αμφλσλ

ΓΡΑΖ 3.2.2

Βειηίσζε ελδν-θαη δηα-δεκνηηθήο δεκφζηαο ζπγθνηλσλίαο

ΓΡΑΖ 3.2.3

Δπέθηαζε / αλαβάζκηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζην δηαδίθηπν

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΑΞΖ 3.3 Δλίζρπζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο
ΓΡΑΖ 3.3.1

Ίδξπζε / επέθηαζε / εθζπγρξνληζκφο ππξνζβεζηηθψλ ζηαζκψλ / θιηκαθίσλ θαη
κέζσλ

ΓΡΑΖ 3.3.2

Δγθαηάζηαζε

ππξνζβεζηηθψλ

θξνπλψλ

θαη

ινηπψλ

βνεζεηηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ. πδαηνδεμακελέο) ζην νηθηζηηθφ δίθηπν
ΓΡΑΖ 3.3.3

Γεκηνπξγία / επέθηαζε / βειηίσζε ππνδνκήο θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ
αληηκεηψπηζεο

θπζηθψλ

θαηαζηξνθψλ

(δηακνξθσηέο,

εθρηνληζηηθά

κεραλήκαηα, απνζεθεπηηθνί ρψξνη αιαηηνχ, θιπ.)
ΓΡΑΖ 3.3.4

Μειέηεο αλαγλψξηζεο αλαγθψλ θαη νξγάλσζεο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΑΞΖ 3.4 Αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο
ΓΡΑΖ 3.4.1

Βειηίσζε πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο πφζηκνπ λεξνχ

ΓΡΑΖ 3.4.2

Δπέθηαζε / εθζπγρξνληζκφο δηθηχνπ χδξεπζεο

ΓΡΑΖ 3.4.3

Ίδξπζε / επέθηαζε / εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο νηθηζηηθψλ
ιπκάησλ

ΓΡΑΖ 3.4.4

Δθαξκνγή πξφηππσλ κεζφδσλ απνθνκηδήο θαη δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ

ΓΡΑΖ 3.4.5

Βειηίσζε θαη αλάπιαζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ

ΓΡΑΖ 3.4.6

Απνθαηάζηαζε εμσηεξηθψλ φςεσλ θηηζκάησλ κε ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή /
ηζηνξηθή αμία

ΓΡΑΖ 3.4.7

Καηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ θαη δηαηχπσζε πξνηάζεσλ επίιπζήο ηνπο
(δηαδηθαζία-κεζνδνινγία) ζηα πιαίζηα ηεο ρσξνηαμηθήο θαη πνιενδνκηθήο
νξγάλσζεο ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο

ΓΡΑΖ 3.4.8

Αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία απαξαίηεησλ ππνβάζξσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ
εθπφλεζε κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ρσξνηαμηθή θαη πνιενδνκηθή νξγάλσζε
ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο
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ΓΡΑΖ 3.4.9

Δθπφλεζε ησλ απαηηνχκελσλ ρσξνηαμηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ κειεηψλ γηα ηελ
νξγάλσζε ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο

ΓΡΑΖ 3.4.10

Γεκηνπξγία ππνδνκψλ γηα ηε ζηήξημε ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξπζκίζεηο

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΑΞΖ 3.5 Βειηίσζε

ππνδνκήο

παξαγσγήο

ελέξγεηαο

γηα

νηθηαθή θαη θνηλφρξεζηε ρξήζε
ΓΡΑΖ 3.5.1

Βειηίσζε νηθηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο (φπσο θσηνβνιηατθά, αμηνπνίεζε βηνκάδαο, γεσζεξκίαο) κε ζθνπφ
ηελ ίδηα θαηαλάισζε

ΓΡΑΖ 3.5.2

Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ (αληηθαηάζηαζε πεηξειαίνπ,
ελεξγεηαθά ηδάθηα, θιπ.)

ΓΡΑΖ 3.5.3

Μειέηεο εμνξζνινγηζκνχ ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο
θαη αμηνπνίεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΑΞΖ 3.6 ηήξημε θαη αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ
ΓΡΑΖ 3.6.1

Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ γηα ηελ ίδξπζε / επέθηαζε / εθζπγρξνληζκφ
κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκήο θαη ηελ πξνκήζεηα ζρεηηθνχ πιηθνχ (ζηνιέο,
φξγαλα, ερεηηθά ζπζηήκαηα, θιπ.)

ΓΡΑΖ 3.6.2

Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ

ΓΡΑΖ 3.6.3

Μειέηεο θαηαγξαθήο θαη αλάδεημεο ζηνηρείσλ άπιεο θαη πιηθήο ηνπηθήο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο

ΑΞΟΝΑ 4

ΓΗΑΣΟΠΗΚΖ / ΓΗΑΚΡΑΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΑΞΖ 4.1 Δλίζρπζε ζπλεξγαζηψλ κε άιιεο πεξηνρέο ηεο
Διιάδαο
ΓΡΑΖ 4.1.1

ρεδηαζκφο

θαη

πξνψζεζε

ηνπξηζηηθψλ

παθέησλ

ζε

ζπλεξγαζία

κε

παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο (ηνπξηζκφο βνπλνχ-ζάιαζζαο)
ΓΡΑΖ 4.1.2

πλεξγαζίεο

ζε

ζέκαηα

πξνζηαζίαο

πεξηβάιινληνο

θαη

πνιηηηζηηθήο

θιεξνλνκηάο
ΓΡΑΖ 4.1.3

Γηαηνπηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπηθψλ θνξέσλ / επηρεηξήζεσλ / δηθηχσλ ζηνλ ηνκέα
ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο

ΓΡΑΖ 4.1.4

Γεκηνπξγία «δηαδξφκσλ» κεηαμχ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΑΞΖ 4.2 Δλίζρπζε δηαθξαηηθήο / δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο
ΓΡΑΖ 4.2.1

ρεδηαζκφο

θαη

πξνψζεζε

ηνπξηζηηθψλ

παθέησλ

ζε

ζπλεξγαζία

κε

παξακεζφξηεο πεξηνρέο ηεο Βνπιγαξίαο (Zlatograd, Smolyan, Gotse Delcev,
θιπ.) θαη ηεο Σνπξθίαο
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ΓΡΑΖ 4.2.2

Γεκηνπξγία / βειηίσζε ππνδνκήο δηαζπλνξηαθήο πξφζβαζεο (νδηθνί άμνλεο,
ηειεπηθνηλσλίεο, θιπ.)

ΓΡΑΖ 4.2.3

πλεξγαζίεο

ζε

ζέκαηα

πξνζηαζίαο

πεξηβάιινληνο

θαη

πνιηηηζηηθήο

θιεξνλνκηάο
ΓΡΑΖ 4.2.4

Γηαθξαηηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπηθψλ θνξέσλ / επηρεηξήζεσλ / δηθηχσλ ζηνλ ηνκέα
ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο

ΑΞΟΝΑ 5

ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΑΞΖ 5.1 Τινπνίεζε πξνγξάκκαηνο
ΓΡΑΖ 5.1.1

Τινπνίεζε απφ ηελ νκάδα έξγνπ

ΓΡΑΖ 5.1.2

Τινπνίεζε απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο

ΓΡΑΖ 5.1.3

Δμνπιηζκφο, κεραλνξγάλσζε θαη αλαιψζηκα

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΑΞΖ 5.2 Δλέξγεηεο δεκνζηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο

6.5

ΓΡΑΖ 5.2.1

Γεκνζηεχζεηο ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ Σχπν

ΓΡΑΖ 5.2.2

Παξαγσγή πιηθνχ πξνβνιήο θαη δεκνζηφηεηαο

ΓΡΑΖ 5.2.3

Γηνξγάλσζε ζπλεληεχμεσλ Σχπνπ

ΓΡΑΖ 5.2.4

Γηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ-ζπλεδξίσλ

ΓΡΑΖ 5.2.5

Δλέξγεηεο εκςχρσζεο

Πξνηεηλφκελα έξγα θαη πξνυπνινγηζκφο

ην παξφλ ππνθεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα πξνηεηλφκελα έξγα θαη ν πξνυπνινγηζκφο
ηνπο αλά αλαπηπμηαθφ ζχιαθα ή άμνλα (βι. Τπνθεθάιαην 5.5). Γηα ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ
έξγσλ πνπ πξνηείλνληαη ζε θάζε ζχιαθα ή άμνλα αιιά θαη γηα ηα έξγα νξηδφληηαο
εκβέιεηαο (είηε ζε Τπνπεξηνρέο ή ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.)
παξαηίζεληαη ζρφιηα γηα ηε ζθνπηκφηεηά ηνπο, έηζη ψζηε λα δηθαηνινγεζεί ε θάζε
παξέκβαζε.
Τπελζπκίδεηαη φηη ε ζθνπηκφηεηα εμεηάδεηαη ππφ ην πξίζκα ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ελψ πεγάδεη θαη ζπλδηακνξθψλεηαη απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο, ηελ αλάιπζε SWOT θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ
αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ.

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

/ 394

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΡΑΜΑ | ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ | ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΡΟΓΟΠΖ

ια ηα έξγα θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο παξνπζηάδνληαη σο εμήο, ζην Παξάξηεκα IV:
-

Ο Πίλαθαο 6.5-1 πεξηιακβάλεη φια ηα έξγα πνπ πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην Δ.Π.
Μαθεδνλίαο-Θξάθεο

(Οινθιεξσκέλα

ρέδηα

γηα

ηελ

Αζηηθή

θαη

Αγξνηηθή

Αλαγέλλεζε). Σα έξγα απηά ραξαθηεξίδνληαη σο έξγα ηεο Οκάδαο Η. Δηδηθά γηα ηα
έξγα απηά, παξέρνληαη, ζην Παξάξηεκα V, θαη ηα Αληίζηνηρα Σερληθά Γειηία Έξγνπ,
φπσο απηά ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηηο Τπεξεζίεο ησλ Γήκσλ (κε εμαίξεζε νξηζκέλσλ
Γήκσλ πνπ δελ αληαπνθξίζεθαλ κέρξη θαη ηε ζηηγκή θαηάζεζεο ηνπ παξφληνο).
-

Ο Πίλαθαο 6.5-2 πεξηιακβάλεη φια ηα έξγα πνπ πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζε ινηπά
ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα φπσο ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο
Διιάδαο «Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο» 2007-2013, ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.) θ.ιπ. Σα έξγα απηά
ραξαθηεξίδνληαη σο έξγα ηεο Οκάδαο ΗΗ. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ
ζρεδηαζκνχ έγηλε πξνζπάζεηα λα απνηππσζνχλ ζηνλ ελ ιφγσ πίλαθα -θαη φπνπ απηφ
ήηαλ δπλαηφλ- νη αλσηέξσ ή άιιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο πέξαλ ηνπ Δ.Π.
Μαθεδνλίαο-Θξάθεο.

-

Ο Πίλαθαο 6.5-3 πεξηιακβάλεη ηα έξγα ηδησηηθνχ ραξαθηήξα ζε κνξθή Γξάζεσλ,
φπσο απηά πξνηείλνληαη σο πξνηεξαηφηεηεο γηα νξηζκέλεο ρσξηθέο ελφηεηεο (Γήκνη ή
Γεκνηηθέο-Σνπηθέο θνηλφηεηεο θ.ιπ.).

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί γηα αθφκε κηα θνξά φηη ηα πξνηεηλφκελα έξγα δελ
απαληνχλ ζην ζχλνιν ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηεο πεξηνρήο. Γεδνκέλνπ φηη ε αξρηθή
πξνζέγγηζε θαη θαηεχζπλζε ήηαλ λα δηακνξθσζεί έλα Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην θαη φρη
Αλαπηπμηαθή Μειέηε, ηέζεθε -ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Α.Μ.-Θ.- έλα φξην
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (130 ΜEUR) ην νπνίν εθηηκήζεθε φηη ζα κπνξνχζε λα
δηεθδηθεζεί γηα ηελ πεξηνρή, κε βάζε ηα ππάξρνληα ρξεκαηνδνηηθά κέζα, ηηο βαζηθέο
αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο κε ρξνληθφ νξίδνληα αλαθνξάο ην 2020, κέρξη δει.
ηελ επφκελε δεθαεηία, πνπ ζα είλαη ηα έηε εθαξκνγήο ησλ λέσλ Αλαπηπμηαθψλ θαη
Υξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ.

6.5.1

Αλαπηπμηαθνί Θχιαθεο Κάησ Νεπξνθνπίνπ θαη Βψιαθα

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο SWOT θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ
αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ γηα θάζε δήκν (βι. Δλφηεηα 5.3.3) πξνηείλνπκε ηηο θάησζη
θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ γηα ην ζχλνιν ησλ δπν αλσηέξσ αλαπηπμηαθψλ ζπιάθσλ Κάησ
Νεπξνθνπίνπ θαη Βψιαθα:
3.2-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ / ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ
3.1-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
3.6-ΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
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3.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
3.4-ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
2.1-ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΚΑΗ ΓΑΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
3.5-ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑ ΟΗΚΗΑΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΖ ΥΡΖΖ
2.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλσηέξσ θαηάηαμε γίλεηαη κε βάζε ηε βαξχηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ησλ δεκφζησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζε θάζε Καηεγνξία Πξάμεο ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. (βι. Πίλαθεο 6.5-1 θαη 6.5-2, Παξάξηεκα) θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο
δηαξθνχο δηαβνχιεπζεο ηεο Οκάδαο Έξγνπ κε ην ηνπηθφ αλαπηπμηαθφ ζχζηεκα δειαδή
ηνπο Ο.Σ.Α., Τπεξεζίεο θαη ινηπνχο θνξείο. Ζ ρσξνηαμία ησλ παξεκβάζεσλ
παξνπζηάδεηαη ζην Υάξηε 10 - Παξάξηεκα Η.
Δηδηθφηεξα, θαη αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.2
(Βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ / ηειεπηθνηλσληψλ), πξνηείλεηαη γηα έληαμε
ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ην θάησζη έξγν:
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

Π/Τ

ΒΧΛΑΚΑ

7.300.000,00

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΟΓΟΤ ΜΗΚΡΟΜΖΛΗΑ-ΠΑΠΑΓΧΝ

Σν έξγν πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζε ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγν ηεο
Οκάδαο ΗΗ. Ζ δε ζθνπηκφηεηα ηνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ
ζπκπεξίιεςή ηνπ ζηελ Οκάδα ΗΗ ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. αιιά
ηνπνζεηείηαη εθεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ιφγσ ηνπ πςεινχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
θαη ηεο θχζεο ηνπ.
Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπ έγθεηηαη -πεξηιεπηηθά- θπξίσο ζηα εμήο:
-

Ζ έιιεηςε ζχλδεζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζχιαθα Βψιαθα κε ηνλ αλαπηπμηαθφ άμνλα
Γξάκαο-Διαηηάο

δεκηνπξγεί

θνηλσληθννηθνλνκηθήο

ζθαίξαο

πξνβιήκαηα
φπσο

ε

ζε

πνιινχο

εμππεξέηεζε

ηεο

ηνκείο

ηεο

νηθνλνκηθήο

δξαζηεξηφηεηαο, ε πγεία, θ.ιπ. Δπεξεάδεη φκσο άκεζα αξλεηηθά ηελ πξννπηηθή ηεο
ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη πνιπζρηδνχο
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Γηα απηφλ ην ιφγν ε θαηαζθεπή ηνπ ζεσξείηαη χςηζηεο
πξνηεξαηφηεηαο.
Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.1 (Βειηίσζε ησλ
ππεξεζηψλ πγείαο, θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη αζιεηηζκνχ), πξνηείλνληαη γηα έληαμε
ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηα θάησζη έξγα ζε κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

Π/Τ

1.

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΛΔΗΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ ΣΟ ΒΧΛΑΚΑ

ΒΧΛΑΚΑ

1.100.000,00

2.

ΒΔΛΣΗΧΖ ΚΛΔΗΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

ΚΑΣΧ ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

300.000,00
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3.
4.
5.

Σα

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΗΘΟΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ ΣΖΝ Σ.Κ.
ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ
ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΚΑΣΧ
ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΔΡΚΗΓΧΝ & ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΧΝ ΓΖΠΔΓΟΤ
ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ

έξγα

1-3

πξνηείλνληαη

γηα

άκεζε

έληαμε

ζην

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ

542.292,49

ΟΛΔ

250.000,00

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ

225.000,00

Δ.Π.

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο

(Οινθιεξσκέλα ρέδηα γηα ηελ Αζηηθή θαη Αγξνηηθή Αλαγέλλεζε ή έξγα ηεο Οκάδαο Η)
ελψ ηα ινηπά έξγα πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζε ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο
έξγα ηεο Οκάδαο ΗΗ.
Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπο έγθεηηαη -πεξηιεπηηθά- θπξίσο ζηα εμήο:
-

Σα έξγα αζιεηηζκνχ ζπκβάιινπλ ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο πξνο
ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, θαη εηδηθά ζε ήπηεο νηθνηνπξηζηηθέο θαη ζεκαηηθέο παξεκβάζεηο
φπσο ν αζιεηηθφο ηνπξηζκφο. Ζ αλάγθε ηεο δηαθνξνπνίεζεο απηήο θαζίζηαηαη
πεξηζζφηεξν επηηαθηηθή ζην Βψιαθα θαζψο ην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν, ην νπνίν
ζπγθέληξσλε κέρξη πξφηηλνο ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα βξίζθεηαη ζε θάζε
αδξάλεηαο σο πφξνο.

-

Σα έξγα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζε κηα
πεξηνρή φπνπ ε απνκφλσζε θαη νη κεγάιεο απνζηάζεηο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα.
Γηα ην Γήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ, ηνπ νπνίνπ νη νηθηζκνί είλαη ζρεηηθά κεγάινη, ην έξγν
απηφ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ζεκαληηθφ.

Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.6 (ηήξημε θαη
αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ), πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ην θάησζη
έξγν:
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΒΧΛΑΚΑ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

Π/Τ

ΒΧΛΑΚΑ

1.700.000,00

Σν έξγν πξνηείλεηαη γηα άκεζε έληαμε ζην Δ.Π. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Οινθιεξσκέλα
ρέδηα γηα ηελ Αζηηθή θαη Αγξνηηθή Αλαγέλλεζε ή έξγν Οκάδαο Η).
Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπ έγθεηηαη -πεξηιεπηηθά- θπξίσο ζηα εμήο:
-

Ο πνιηηηζκφο ζηελ πεξηνρή ηνπ Βψιαθα κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ηζρπξφ ζεηηθφ
πιενλέθηεκα πνπ ζα εληζρχζεη πεξαηηέξσ ηνλ εηδηθφ ηνπξηζηηθφ αλαπηπμηαθφ ζχιαθα
Φαιαθξνχ-ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ. Μέρξη ζηηγκήο, θακηά ππνδνκή πνιηηηζκνχ δελ
ππάξρεη ψζηε λα εμππεξεηήζεη ηνλ ζθνπφ αλαπαξαγσγήο θαη δηάρπζεο ηνπ
πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ.
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Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.3 (Δλίζρπζε ηεο
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο), πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ην θάησζη έξγν:
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

Π/Τ

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ

1.360.000,00

ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΥΔΗΜΑΡΡΟΤ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ

Σν έξγν πξνηείλεηαη γηα άκεζε έληαμε ζην Δ.Π. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Οινθιεξσκέλα
ρέδηα γηα ηελ Αζηηθή θαη Αγξνηηθή Αλαγέλλεζε ή έξγν Οκάδαο Η).
Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπ έγθεηηαη -πεξηιεπηηθά- θπξίσο ζηα εμήο:
-

Ο ρείκαξξνο Πεξηζσξίνπ ζπιιέγεη θαη απνζηξαγγίδεη ηα φκβξηα χδαηα απφ κέξνο ηνπ
νξεηλνχ φγθνπ αλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνχ. Με ηε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα απμεζεί ε
παξνρεηεπηηθφηεηα ηνπ ρεηκάξξνπ θαη ζα απνθεπρζνχλ πιεκκπξηθά θαηλφκελα. Σν
έξγν ζα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ
αιιά θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ραξαθηεξηζκέλνπ σο «παξαδνζηαθφ» νηθηζκφ ηνπ
Πεξηζσξίνπ.

Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.4 (Αλαβάζκηζε ηνπ
νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο), πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηα θάησζη έξγα
ζε κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.
2.
3.

Σα

ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ
ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ
ΑΝΑΠΛΑΖ ΥΧΡΟΤ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ ΑΓΗΟΤ
ΡΑΦΑΖΛ ΠΟΣΑΜΧΝ
ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΧΝ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΧΝ ΥΔΓΗΧΝΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ Σ.Κ. ΠΑΓΟΝΔΡΗΟΤ & Σ.Κ.
ΒΧΛΑΚΑ

έξγα

1-2

πξνηείλνληαη

γηα

άκεζε

έληαμε

Π/Τ

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ

180.000,00

ΠΟΣΑΜΧΝ

200.000,00

ΠΑΓΟΝΔΡΗΟΤ, ΒΧΛΑΚΑ

400.000,00

ζην

Δ.Π.

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο

(Οινθιεξσκέλα ρέδηα γηα ηελ Αζηηθή θαη Αγξνηηθή Αλαγέλλεζε ή έξγα ηεο Οκάδαο Η)
ελψ ην έξγν 3 πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζε ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγν ηεο
Οκάδαο ΗΗ.
Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπο έγθεηηαη -πεξηιεπηηθά- θπξίσο ζηα εμήο:
-

Με ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζε πεξηνρέο πςεινχ θάιινπο φπσο
νη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί επηηπγράλεηαη ε αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηνπο.
Δηδηθφηεξα, ε αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ Πεξηζσξίνπ ζα ζπκβάιιεη πξνο ηε βειηίσζε
ηεο εηθφλαο ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ έηεξν παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηνπ ηκήκαηνο Π.Δ.
Γξάκαο, ην Παγνλέξη. Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί πσο ην Πεξηζψξη βξίζθεηαη
εληφο ηνπ δπλεηηθνχ ηνπξηζηηθνχ αλαπηπμηαθνχ ζχιαθα ηνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ.

-

Ζ απνθέληξσζε ησλ εθδειψζεσλ πνιηηηζκνχ θαη ν εμσξατζκφο θέληξσλ πνπ
βξίζθνληαη ζηα φξηα ησλ νηθηζκψλ αιιά φρη ζε νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα
ζεσξείηαη πξνηεξαηφηεηα. Δπηζεκαίλεηαη παξάιιεια, εηδηθά γηα ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή
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ηνπ Αγίνπ Ραθαήι, φηη κε ηελ θαηαζθεπή θαη ρξήζε ησλ έξγσλ ζα γελλεζεί θαη ε
παξάιιειε αλάγθε γηα έξγα πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίνλ ζα ιακβάλνπλ ρψξα νη εθδειψζεηο.
-

Ζ εθπφλεζε ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ θαη πνιενδνκηθψλ κειεηψλ εληάζζεηαη ζηελ
γεληθφηεξε αλαγθαηφηεηα ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ
Τπνπεξηνρή Α, αλαγθαηφηεηα ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη
ηηο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ζε απηφ.

Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 2.1 (Δλίζρπζε ηεο
γεσξγνθηελνηξνθηθήο θαη δαζηθήο παξαγσγήο), πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηα θάησζη έξγα ζε κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΡΟΜΟΤ ΠΡΟΒΑΖ ΠΡΟ ΠΔΡΗΟΥΖ «ΣΗΡΑ»
Σ.Κ. ΒΧΛΑΚΑ

2.

ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΕΧΝΧΝ

3.

ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΓΑΗΚΖ ΟΓΟΤ «ΑΓΑΜΟΤ ΥΧΡΑΦΗΑ-ΜΑΓΟΤΛΑ» Β
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΓΑΟΚΟΜΗΚΟΗ ΥΔΗΡΗΜΟΗ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΓΑΗΚΖ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΣΗΠΤΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Δ ΠΔΡΗΟΥΔ
ΑΝΑΓΑΧΔΧΝ «ΠΟΣΑΜΧΝ-ΜΗΚΡΟΜΖΛΗΑ»

4.

Π/Τ

ΒΧΛΑΚΑ

300.000,00

ΟΛΔ

30.000,00

ΜΗΚΡΟΜΖΛΗΑ

320.000,00

ΠΟΣΑΜΧΝ,
ΜΗΚΡΟΜΖΛΗΑ

96.205,00

Σα έξγα πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζε ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγα ηεο
Οκάδαο ΗΗ.
Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπο έγθεηηαη -πεξηιεπηηθά- θπξίσο ζηα εμήο:
-

Ο νξηνζέηεζε ησλ θηελνηξνθηθψλ δσλψλ αιιά θαη ε κειέηε βειηίσζεο ηεο
βνζθντθαλφηεηαο ησλ βνζθφηνπσλ ηνπ Γήκνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ (έξγν 2) ζα
πξέπεη λα ζεσξείηαη έξγν ην νπνίν ζα εληαρζεί ζηε γεληθφηεξε κειέηε ηεο
θαηάζηαζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο πεξηνρή σο Δζληθφ Πάξθν.
Δπηζεκαίλεηαη

επίζεο

ε

αλάγθε

ζπλνιηθήο

ζεψξεζεο-επαλεθηίκεζεο

ηεο

απαγφξεπζεο ηεο βφζθεζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ.
-

Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πξφζβαζεο ζηηο γεσξγνθηελνηξνθηθέο θαη δαζηθέο
εθκεηαιιεχζεηο ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη εληάζζνληαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην
πνιηηηθήο δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ γηα ηελ εμππεξέηεζεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο. Ζ
πνιηηηθή απηή έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηε δαζηθή παξαγσγή, ε νπνία κπνξεί λα
απμεζεί κε ηε δεκηνπξγία δαζνδξφκσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ πξφζβαζε ζε λέεο
ζπζηάδεο. Παξάιιεια, κε ηελ ελίζρπζε ηνπ δηθηχνπ δαζνδξφκσλ εληζρχεηαη ε
δαζνπξνζηαζία θαη ν ηνπξηζκφο.

-

Σέινο, ζεκαληηθέο ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη νη παξεκβάζεηο ησλ δαζνθνκηθψλ
ρεηξηζκψλ αθνχ απηέο είλαη νη νπνίεο νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο πνζφηεηαο θαη
πνηφηεηαο ηνπ μπιψδνπο θεθαιαίνπ θαη εληζρχνπλ πεξαηηέξσ ηελ πξνζηαζία ησλ
δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ.
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Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.5 (Βειηίσζε
ππνδνκήο παξαγσγήο ελέξγεηαο), πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηα
θάησζη έξγα ζε κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.
2.

3.

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 2 ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
(ΥΟΛΔΗΑ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ ΚΑΗ ΒΧΛΑΚΑ)
ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΞΟΡΘΟΛΟΓΗΜΟΤ
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ, ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ
ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΣΟΝ
ΟΗΚΗΜΟ ΚΑΣΧ ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
ΜΔΛΔΣΖ ΣΖΛΔΘΔΡΜΑΝΖ ΟΗΚΗΜΟΤ ΚΑΣΧ ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

Π/Τ

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ, ΒΧΛΑΚΑ

505.000,00

ΚΑΣΧ ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

60.000,00

ΚΑΣΧ ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ

150.000,00

Σα έξγα πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζε ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγα ηεο
Οκάδαο ΗΗ.
Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπο έγθεηηαη -πεξηιεπηηθά- θπξίσο ζηα εμήο:
-

Ο Γήκνο Κάησ Νεπξνθνπίνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ηδηαίηεξν ηνπ θιίκα, ην νπνίν
θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν κπνξεί λα είλαη αθξαίν. Αλ θαη νη νηθηαθέο ππνδνκέο ζηνλ
ηνκέα ηεο ζέξκαλζεο θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν «εμειηγκέλεο» ζε ζρέζε κε απηέο
ζηνπο νηθηζκνχο ηεο Τπνπεξηνρήο Β (π.ρ. πεξηζζφηεξνη θαπζηήξεο θεληξηθήο
ζέξκαλζεο), ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ηεο θαχζηκεο χιεο
ησλ θαπζηήξσλ απηψλ. Ζ γεληθφηεξε απηή πνιηηηθή θαηεχζπλζεο ηνπ Κάησ
Νεπξνθνπίνπ πξνο ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζεσξείηαη φηη ζα κπνξνχζε λα
μεθηλήζεη κε πηινηηθέο εθαξκνγέο ζε θηίξηα δεκνζίνπ ραξαθηήξα φπσο ηα ζρνιεία,
ησλ νπνίσλ νη αλάγθεο βειηίσζεο επηζεκάλζεθαλ αιινχ. Σέινο, αλαγθαία ζα πξέπεη
λα ζεσξείηαη ε εθπφλεζε κηαο κειέηεο ηειεζέξκαλζεο γηα ηνλ νηθηζκφ ηνπ Κάησ
Νεπξνθνπίνπ ζην πιαίζην απηή ηεο νιηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο ηεο
ελέξγεηαο ζε απηφλ ην δήκν.

Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 2.3 (Δλίζρπζε
ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ), πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηα θάησζη
έξγα ζε κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

2.

3.

ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΟΤ
ΜΟΝΟΠΑΣΗΧΝ ΠΡΟΔΓΓΗΖ-ΤΝΓΔΖ ΟΥΤΡΧΜΑΣΗΚΧΝ
ΔΡΓΧΝ ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ (ΒΧΛΑΚΑ)-ΑΓ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ
(ΠΔΡΗΘΧΡΗ)-ΟΥΤΡΧΝ ΛΤΔ (ΟΥΤΡΟ)
ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ-ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΔΡΗΖΓΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΣΖΝ
ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΓΡΑΝΗΣΖ (ΓΖΜΟ Κ. ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ) 22
ΥΗΛΗΟΜΔΣΡΧΝ
ΚΔΝΣΡΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΔΠΗΚΔΠΣΧΝ Δ ΓΡΑΝΗΣΖ &
ΒΧΛΑΚΑ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

Π/Τ

ΒΧΛΑΚΑ, ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ,
ΟΥΤΡΟΤ

50.000,00

ΓΡΑΝΗΣΖ

130.000,00

ΓΡΑΝΗΣΖ, ΒΧΛΑΚΑ

100.000,00

Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπο έγθεηηαη -πεξηιεπηηθά- θπξίσο ζηα εμήο:
-

Σν αλαμηνπνίεην δίθηπν ησλ νρπξσκαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Β Παγθνζκίνπ
Πνιέκνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ δπλεηηθνχ ηνπξηζηηθνχ αλαπηπμηαθνχ ζχιαθα Κάησ
Νεπξνθνπίνπ είλαη ελ πνιινίο αλαμηνπνίεην, παξακέλεη δειαδή έλαο ζεκαληηθφο
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πφξνο ζε αδξάλεηα. ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε έλα έξγν πνπ πξνηείλεηαη γηα έληαμε
ζην INTERREG (γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Ορπξνχ Λίζζε), ηα έξγα πξφζβαζεο φπσο
ηα κνλνπάηηα ζα αλαδείμνπλ απηφλ ηνλ πφξν.
-

Ο Γξαλίηεο, σο ελδηάκεζνο ζηαζκφο κεηαμχ ηεο Γξάκαο θαη ηνπ Βψιαθα (θαη ηνπ
ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ Φαιαθξνχ) δελ ζπγθξαηεί ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ ηνπξηζηψλ
παξά κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο θηινμελίαο (ζηε ζπλέρεηα απηνί θαηεπζχλνληαη πξνο
ηνπο πξννξηζκνχο ηεο Γξάκαο ή ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ). Δπηβάιιεηαη ινηπφλ, ε
ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηνπ ελ ιφγσ νηθηζκνχ κε ζθνπφ θαη ηελ
επηκήθπλζε ηεο δηακνλήο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ην Γξαλίηε (θπξίσο γηα
άιινπο ζθνπνχο φπσο ε ρηνλνδξνκία) αιιά θαη ηελ πξνζέιθπζε εκεξήζησλ
επηζθεπηψλ απφ ηε Γξάκα.

-

Σα θέληξα ελεκέξσζεο ζε Γξαλίηε θαη Βψιαθα ζα επηηξέςνπλ ηελ πιεξνθφξεζε γηα
ην πνιπζρηδέο πξντφλ ηνπ Γήκνπ Κάησ Νεπξνθνπίνπ. Δδηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ
Βψιαθα, κπνξεί απηή ε πιεξνθφξεζε λα εληαρζεί ζηε γεληθφηεξε πνιηηηθή
δηαθνξνπνίεζεο πξνο ηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζηηθνχ
θεθαιαίνπ.

Με βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ ιφγσ ζχιαθα θαη έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ
πξνηεηλφκελα δεκφζηα έξγα, ζε ελδερφκελεο πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο
πνπ ζα απεπζχλεηαη ζε ηδηψηεο, νη εμήο Γξάζεηο ηδησηηθψλ έξγσλ ζεσξνχληαη σο
δξάζεηο-πξνηεξαηφηεηεο πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην
δεδνκέλν ζχιαθα (ζε κε ηεξαξρηθή θαηάηαμε):
2.2.5-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΚΛΑΓΧΝ (ΠΛΖΝ ΑΤΣΧΝ
ΣΖ ΓΡΑΖ 2.2.4)
2.2.6-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΗΚΟΣΔΥΝΗΑ, ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΔΗΓΧΝ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΣΔΥΝΖ
2.3.2-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ ΜΗΚΡΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ
2.3.3-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖ ΤΠΑΗΘΡΟΤ (ΠΔΡΗΖΓΖΔΗ, CANOE, KAYAK, RAFTING Κ.ΛΠ.)
2.3.4-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΔΣΗΑΖ
2.4.1-ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ / ΜΟΝΑΓΧΝ / ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΠΟΤ ΔΝΣΑΟΝΣΑΗ ΣΗ ΓΡΑΔΗ ΣΟΤ
ΑΞΟΝΑ) ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ (ΟΠΧ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ, ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ
ΒΗΟΜΑΕΑ, ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ) ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ
3.1.8-ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΑΘΛΖΖ
3.5.2-ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΝ ΟΗΚΗΣΗΚΟ ΗΣΟ (ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ, ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ
ΣΕΑΚΗΑ Κ.ΛΠ.)
3.6.2-ΔΝΗΥΤΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ
4.2.3-ΓΗΑΚΡΑΣΗΚΔ ΤΝΔΡΓΑΗΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ
ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ
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2.2.5-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ
ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΚΛΑΓΧΝ (ΠΛΖΝ
ΑΤΣΧΝ ΣΖ ΓΡΑΖ 2.2.4)

2.2.6-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΜΟΝΑΓΧΝ
ΟΗΚΟΣΔΥΝΗΑ, ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΗΓΧΝ
ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΣΔΥΝΖ

2.3.2-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ
ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ ΜΗΚΡΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ

2.3.3-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖ ΤΠΑΗΘΡΟΤ
(ΠΔΡΗΖΓΖΔΗ, CANOE, KAYAK, RAFTING Κ.ΛΠ.)

2.3.4-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΥΧΡΧΝ
ΔΣΗΑΖ

2.4.1-ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ / ΜΟΝΑΓΧΝ /
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΠΟΤ ΔΝΣΑΟΝΣΑΗ ΣΗ ΓΡΑΔΗ ΣΟΤ
ΑΞΟΝΑ) ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
(ΟΠΧ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ, ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΒΗΟΜΑΕΑ,
ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ) ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ

3.1.8-ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ
ΥΧΡΧΝ ΑΘΛΖΖ

ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ

3.1-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
ρ
ρ
ρ
ρ

3.6-ΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
ρ
ρ
ρ
ρ

3.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
ρ
ρ
ρ
ρ

ρ
ρ
ρ

2.1-ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΚΑΗ ΓΑΗΚΖ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ

2.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ
ρ

3.5-ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑ
ΟΗΚΗΑΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΖ ΥΡΖΖ

ρ
ρ
ρ
ρ

ρ

ρ

ρ

4.2.3-ΓΗΑΚΡΑΣΗΚΔ ΤΝΔΡΓΑΗΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ
ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ
ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ

3.4-ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ρ

3.6.2-ΔΝΗΥΤΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ

3.2-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ /
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ
3.5.2-ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΝ ΟΗΚΗΣΗΚΟ ΗΣΟ
(ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ, ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΣΕΑΚΗΑ
Κ.ΛΠ.)
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Οη πξνηεηλφκελεο σο πξνηεξαηφηεηεο δξάζεηο ηδησηηθψλ έξγσλ ζεσξείηαη φηη ζα πξέπεη θπξίσο λα ζπλαξζξψλνληαη / ζπκπιεξψλνληαη κε ηα έξγα ησλ

Καηεγνξηψλ Πξάμεσλ δεκνζίνπ ραξαθηήξα ζηνπο αλαπηπμηαθνχο ζχιαθεο Κάησ Νεπξνθνπίνπ-Βψιαθα κε ηνλ παξαθάησ γξαθηθφ ηξφπν:

ρ
ρ
ρ

ρ
ρ

ρ
ρ

ρ
ρ

ρ
ρ

ρ

ρ
ρ

ρ
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6.5.2

Αλαπηπμηαθφο Άμνλαο Γξάκαο-Διαηηάο

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο SWOT θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ
αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ γηα θάζε δήκν (βι. Δλφηεηα 5.3.3) πξνηείλνπκε ηηο θάησζη
θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ γηα ηνλ αλαπηπμηαθφ άμνλα Γξάκαο-Διαηηάο:
3.2-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ / ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ
2.1-ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΚΑΗ ΓΑΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
3.4-ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
3.6-ΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
2.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ
1.2-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλσηέξσ θαηάηαμε γίλεηαη κε βάζε ηε βαξχηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ησλ δεκφζησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζε θάζε Καηεγνξία Πξάμεο ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. (βι. Πίλαθεο 6.5-1 θαη 6.5-2, Παξάξηεκα). Ζ ρσξνηαμία ησλ παξεκβάζεσλ
παξνπζηάδεηαη ζην Υάξηε 10 - Παξάξηεκα Η.
Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.2 (Βειηίσζε ησλ
ππεξεζηψλ

κεηαθνξψλ

/

ηειεπηθνηλσληψλ),

πξνηείλνληαη

γηα

έληαμε

ζην

Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηα θάησζη έξγα ζε κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΛΗΒΑΓΔΡΟ-ΓΔΝΣΡΑΚΗΑ

2.

ΒΔΛΣΗΧΖ ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΓΡΟΜΟΤ ΑΠΟ ΗΓΖΡΟΝΔΡΟ
ΠΡΟ ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ
ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΛΛΗΚΑΡΠΟΤ

3.

Σα

ΛΗΒΑΓΔΡΟΤ

300.000,00

ΗΓΖΡΟΝΔΡΟΤ

990.000,00

ΟΓΟΠΟΗΗΑ «ΚΑΛΧΣΖ-ΔΛΑΣΗΑ (ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ ΓΑΑΡΥΔΗΟΤ)»

έξγα

1-2

πξνηείλνληαη

γηα

άκεζε

ΚΑΛΧΣΖ

έληαμε

Π/Τ

ζην

Δ.Π.

8.000.000,00

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο

(Οινθιεξσκέλα ρέδηα γηα ηελ Αζηηθή θαη Αγξνηηθή Αλαγέλλεζε ή έξγα ηεο Οκάδαο Η)
ελψ ην έξγν 3 πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζε ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγν ηεο
Οκάδαο

ΗΗ.

Ζ

δε

ζθνπηκφηεηα

ηνπ έξγνπ 3

ζε

θακία

πεξίπησζε

δελ

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ ζπκπεξίιεςή ηνπ ζηελ Οκάδα ΗΗ ησλ πξνηεηλφκελσλ
έξγσλ ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. αιιά ηνπνζεηείηαη εθεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ιφγσ ηνπ
πςεινχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο θχζεο ηνπ.
Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπο έγθεηηαη -πεξηιεπηηθά- θπξίσο ζηα εμήο:
-

Σα κηθξήο θιίκαθαο έξγα νδνπνηίαο πνπ νδεγνχλ ζε κηθξνχο νηθηζκνχο πιεζίνλ ηνπ
θχξηνπ νδηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ άμνλα Γξάκαο-Διαηηάο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ
ελίζρπζε ηνπ άμνλα θαη δε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ πξννπηηθψλ. Δηδηθά ζε ζρέζε κε ην
έξγν 2, επηζεκαίλεηαη φηη ε πεξηνρή ηνπ Καιιίθαξπνπ είλαη ν ρψξνο ηεο

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

/ 403

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΡΑΜΑ | ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ | ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΡΟΓΟΠΖ

ζπγθέληξσζεο ηεο νξεηλήο ηρζπνθαιιηέξγεηαο ηεο Π.Δ. Γξάκαο (βι. έξγν 1 ηεο
Καηεγνξίαο Πξάμεο 2.1 θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ ηδησηηθψλ έξγσλ).
-

Ζ ζθνπηκφηεηα θαη ε αλαπηπμηαθή ζεκαζία ηεο νινθιήξσζεο ηεο απφιεμεο ηνπ
αλαπηπμηαθνχ άμνλα Γξάκαο-Διαηηάο, δειαδή ηνπ νδηθνχ ηκήκαηνο «θαισηήοΔιαηηάο» έρεη αλαιπζεί αιινχ ζην παξφλ, εηδηθά ζε ζρέζε κε ηηο πξννπηηθέο
αλάπηπμεο ηνπ νηθνηνπξηζκνχ θαη ηελ ππνβνήζεζε ηεο δαζηθήο δηαρείξηζεο.

Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 2.1 (Δλίζρπζε ηεο
γεσξγνθηελνηξνθηθήο θαη δαζηθήο παξαγσγήο), πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηα θάησζη έξγα ζε κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

2.
3.

4.

ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΔΜΗΚΖ ΧΡΗΜΑΝΖ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΗΓΡΤΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ (Π.Ο.Α.Τ.) ΣΟ ΒΑΘΤΡΔΜΑ ΓΡΑΜΑ
ΒΔΛΣΗΧΖ ΚΑΗ ΟΓΟΣΡΧΗΑ ΣΟΤ ΓΑΗΚΟΤ ΓΡΟΜΟΤ
«ΟΡΟΠΔΓΗΟ-ΦΡΑΓΜΑ ΘΖΑΤΡΟΤ»
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ-ΔΞΧΡΑΗΜΟ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΣΑΘΜΟΤ
ΓΑΟΠΡΟΣΑΗΑ ΔΛΑΣΗΑ
ΓΑΟΚΟΜΗΚΟΗ ΥΔΗΡΗΜΟΗ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
ΣΟΤ ΓΑΗΚΟΤ ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ
ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΟΡΟΔΗΡΑ ΡΟΓΟΠΖ
ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΡΑΜΑ

Π/Τ

ΗΓΖΡΟΝΔΡΟΤ

147.600,00

ΗΓΖΡΟΝΔΡΟΤ

2.500.000,00

ΚΑΛΧΣΖ

ΓΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

500.000,00

1.000.000,00

Σα έξγα πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζε ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγα ηεο
Οκάδαο ΗΗ.
Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπο έγθεηηαη -πεξηιεπηηθά- θπξίσο ζηα εμήο:
-

ρεηηθά κε ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ 1, αλαθέξεηαη φηη ε πεξηνρή ηνπ Καιιίθαξπνπ
ηδεξνλέξνπ Γξάκαο είλαη ε πεξηνρή κε ηελ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε κνλάδσλ
πδαηνθαιιηεξγεηψλ εζσηεξηθψλ πδάησλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο ΜαθεδνλίαοΘξάθεο: ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ 3 κνλάδεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζπλνιηθήο εηήζηαο
δπλακηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο άδεηεο ηνπο πεξίπνπ 140 ηνλ. ακεξηθάληθεο
πέζηξνθαο.

κσο

ε

έιιεηςε

εγθεθξηκέλσλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ γηα

ηηο

πδαηνθαιιηέξγεηεο ζην λνκφ Γξάκαο ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ απφθαζε 2489/2006
ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ηΔ, δεκηνπξγνχλ θιίκα αλαζθάιεηαο γηα ηηο ήδε ιεηηνπξγνχζεο
κνλάδεο κε ην ελδερφκελν αθχξσζεο ησλ πξάμεσλ αδεηνδφηεζήο ηνπο. πλεπψο
είλαη

απαξαίηεην

λα

ηδξπζεί

δψλε

«Πεξηνρψλ

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 κηζζψζεηο θαη θπξίσο νη πεξηβαιινληηθνί φξνη ησλ κνλάδσλ
ηρζπνθαιιηέξγεηαο κε ηειηθφ απνηέιεζκα ην θιείζηκν ησλ επηρεηξήζεσλ.
-

ρεηηθά κε ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ 2, ζεκεηψλεηαη ε απηαπφδεηθηε ζεκαζία ηνπ σο
έξγν ζχλδεζεο αμφλσλ θαζψο θαη ε κεγάιε επίπησζε πνπ ζα έρεη ζηελ ππνβνήζεζε
ηεο ελίζρπζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηδεξνλέξνπ θαη Παξαλεζηίνπ. Δληνχηνηο, θαη παξά
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ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ άμνλα απηνχ, πξνηείλνληαη ήπηεο παξεκβάζεηο βειηίσζεο ηνπ
ππάξρνληνο δξφκνπ (πνπ έρεη πξνδηαγξαθέο δαζηθήο νδνπνηίαο), κε γλψκνλα -θαη‟
αξράο- ηελ εμππεξέηεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο κεηαμχ ησλ πξννξηζκψλ ηνπ
Παξαλεζηίνπ θαη ηνπ ηδεξνλέξνπ.
-

Ο εθζπγρξνληζκφο-εμσξατζκφο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ δαζηθνχ ρσξηνχ
Διαηηάο (ή ζηαζκνχ δαζνπξνζηαζίαο Διαηηάο) απνηειεί έλα ρξφλην αίηεκα ηνπ
Γαζαξρείνπ Γξάκαο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Γξάκαο. Με ηηο απαξαίηεηεο
επεκβάζεηο ζηα θηίξηα, ν ζηαζκφο ζα επηηχρεη νηθνλνκία ζηελ ελέξγεηα, ζα
αλαβαζκηζηεί αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά θαη ζα εθπιεξψζεη ηνπο δπν θχξηνπο
ζθνπνχο ηνπ, ήηνη ηε δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο θαη ηελ εμππεξέηεζε θνηλσληθψλ
νκάδσλ φπσο νη θνηηεηέο ηνπ ζρεηηθνχ αληηθείκελνπ (ζρνιψλ Γαζνινγίαο θαη
Γαζνπνλίαο).

-

Σέινο, απηαπφδεηθηεο ζθνπηκφηεηαο ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη νη παξεκβάζεηο ησλ
δαζνθνκηθψλ ρεηξηζκψλ αθνχ απηέο είλαη νη νπνίεο νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο
πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ηνπ μπιψδνπο θεθαιαίνπ θαη εληζρχνπλ πεξαηηέξσ ηελ
πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ.

Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.4 (Αλαβάζκηζε ηνπ
νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο), πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ην θάησζη έξγν:
ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΧΛΖΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΝΔΡΟΤ
ΤΓΡΔΤΖ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΗΓΖΡΟΝΔΡΟΤ

ΗΓΖΡΟΝΔΡΟΤ

Π/Τ
770.000,00

Σν έξγν πξνηείλεηαη γηα άκεζε έληαμε ζην Δ.Π. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Οινθιεξσκέλα
ρέδηα γηα ηελ Αζηηθή θαη Αγξνηηθή Αλαγέλλεζε) σο έξγν ηεο Οκάδαο Η.
Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπ έγθεηηαη -πεξηιεπηηθά- θπξίσο ζηα εμήο:
-

Λφγσ ηεο παιαηφηεηαο ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ππάξρνπλ ζπλερείο
βιάβεο θαη δηαξξνέο λεξνχ κε απνηέιεζκα θαηά ηνπο ζεξηλνχο θπξίσο κήλεο λα
ράλεηαη κεγάιε πνζφηεηα πνιχηηκνπ λεξνχ, απαξαίηεην γηα ηνπο θαηνίθνπο αιιά θαη
γηα ηνπο επηζθέπηεο πνπ ν αξηζκφο ηνπο απμάλεη ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν. Δπίζεο ην
πξνηεηλφκελν έξγν ζα δηαθπιάμεη ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ.

Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.6 (ηήξημε θαη
αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ), πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ην θάησζη
έξγν:
ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ ΣΟ ΠΑΛΗΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΟΤ
ΛΗΒΑΓΔΡΟΤ

ΛΗΒΑΓΔΡΟΤ

Π/Τ
500.000,00

Σν έξγν πξνηείλεηαη γηα άκεζε έληαμε ζην Δ.Π. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Οινθιεξσκέλα
ρέδηα γηα ηελ Αζηηθή θαη Αγξνηηθή Αλαγέλλεζε) σο έξγν ηεο Οκάδαο Η.
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Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπ έγθεηηαη -πεξηιεπηηθά- θπξίσο ζηα εμήο:
-

πσο αλαθέξζεθε ζην Τπνθεθάιαην 4.5 (Κνηλσληθή Οξγάλσζε), αλχπαξθηεο είλαη νη
ππνδνκέο πνιηηηζκνχ ζηνλ ελ ιφγσ άμνλα. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, έλα θέληξν ην νπνίν
ζα εμππεξεηεί ηνπο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο (Γελδξάθηα,
Καιιίθαξπνο, ηδεξφλεξν) ζα πξέπεη λα εληάζζεηαη ζε κηα επξχηεξε ινγηθή
ελίζρπζεο ησλ νξεηλψλ απηψλ πιεζπζκψλ ζε φιεο ηηο ππνδνκέο πέξαλ ησλ απφιπηα
αλαγθαίσλ. εκεηψλεηαη επίζεο, φηη ν πνιπρξεζηηθφο ηνπ ραξαθηήξαο ζα
ππνβνεζήζεη θαη άιινπο ηνκείο φπσο ν ηνπξηζκφο.

Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 2.3 (Δλίζρπζε
ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ), πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηα θάησζη
έξγα ζε κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΑΞΗΑΡΥΧΝ

2.

ΚΔΝΣΡΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ΗΓΖΡΟΝΔΡΟΤ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΓΡΑΜΑ (ΟΗΚ.
ΣΑΞΗΑΡΥΔ)
ΗΓΖΡΟΝΔΡΟΤ

Π/Τ
80.000,00
200.000,00

Σα έξγα πξνηείλνληαη γηα άκεζε έληαμε ζην Δ.Π. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Οινθιεξσκέλα
ρέδηα γηα ηελ Αζηηθή θαη Αγξνηηθή Αλαγέλλεζε) σο έξγα ηεο Οκάδαο Η.
Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπο έγθεηηαη -πεξηιεπηηθά- θπξίσο ζηα εμήο:
-

Σα αλσηέξσ θέληξα, εθ ησλ νπνίσλ έλα πξνηείλεηαη σο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, ζα
εμππεξεηνχλ βαζηθά ην ζθνπφ ηεο ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο. Σν δε θέληξν ζηνπο
Σαμηάξρεο ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο ρψξνο ελίζρπζεο πνιηηηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ. εκεηψλεηαη, πξνο δηθαηνιφγεζεο ηεο ζθνπηκφηεηαο ησλ αλσηέξσ
έξγσλ, πσο θαηά κήθνο ηνπ άμνλα Γξάκαο-Διαηηάο, θαη κεηά απφ ηελ έμνδν ηνπ
επηζθέπηε απφ ην αζηηθφ ζπγθξφηεκα ηεο Γξάκαο, δελ ππάξρεη θακία ππνδνκή
ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο.

Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 1.2 (Βειηίσζε
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο), πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηα θάησζη έξγα ζε
κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

2.

ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

Π/Τ

ΔΞΟΠΛΗΜΟ (ΣΑΘΔΡΟ ΚΑΗ ΦΟΡΖΣΟ) ΑΝΑΛΤΖ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΣΧΝ ΤΓΑΣΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ
ΣΖΝ ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ Α ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΚΑΛΛΗΚΑΡΠΟΤ

61.500,00

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Υ.Α.Γ.Α. ΗΓΖΡΟΝΔΡΟΤ

ΗΓΖΡΟΝΔΡΟΤ

100.000,00

Σα έξγα πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζε ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγα ηεο
Οκάδαο ΗΗ.
Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπο έγθεηηαη -πεξηιεπηηθά- θπξίσο ζηα εμήο:
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-

Με ηνλ εμνπιηζκφ ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ζε ηαθηηθή βάζε ησλ ηηκψλ
βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ (ζεξκνθξαζία, δηαιπκέλν νμπγφλν, pH) ελψ
ζα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζην γξαθείν δείγκαηα λεξνχ ή νξγαληζκψλ γηα
πεξαηηέξσ εμέηαζε θαη απνζηνιή ζε πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα αλάιπζεο. Δπίζεο
ζα είλαη δπλαηή ε επηβεβαίσζε θαηαγγειηψλ γηα ζέκαηα κφιπλζεο θαη ξχπαλζεο ηνπ
λεξνχ. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί
έλαο κεραληζκφο παξαθνινχζεζεο πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ πνπ ζα δηαρέεη ηα
δεδνκέλα ηνπ ζηνπο ηνπηθνχο θνξείο (π.ρ. Γαζηθέο Τπεξεζίεο, Φ.Γ.Ο.Ρ. θ.ιπ.) θαη λα
ηνπο βνεζά ζην έξγν ηεο πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο.

Με βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ ιφγσ ζχιαθα θαη έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ
πξνηεηλφκελα δεκφζηα έξγα, ζε ελδερφκελεο πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο
πνπ ζα απεπζχλεηαη ζε ηδηψηεο, νη εμήο Γξάζεηο ηδησηηθψλ έξγσλ ζεσξνχληαη σο
δξάζεηο-πξνηεξαηφηεηεο πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην
δεδνκέλν ζχιαθα (ζε κε ηεξαξρηθή θαηάηαμε):
2.1.5-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ-ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
2.1.6-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΦΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΕΧΗΚΖ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ (ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ, ΑΛΗΓΚΑΡΗΑ Κ.ΛΠ.)
2.1.7-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΤΓΑΣΧΝ
2.2.2-ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ
2.2.3-ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΧΝ ΓΑΟΚΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
2.3.1-ΗΓΡΤΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ (ΠΡΟΠΟΝΖΣΗΚΑ,
ΗΑΜΑΣΗΚΑ, ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΑ-ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ, ΗΑΣΡΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Κ.ΛΠ.)
2.3.2-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ ΜΗΚΡΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ
2.3.3-ΗΓΡΤΖ

/

ΔΠΔΚΣΑΖ

/

ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΠΑΡΟΥΖ

ΤΠΖΡΔΗΧΝ

ΓΗΑ

ΣΖΝ
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ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖ ΤΠΑΗΘΡΟΤ (ΠΔΡΗΖΓΖΔΗ, CANOE, KAYAK, RAFTING Κ.ΛΠ.)
2.3.4-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΔΣΗΑΖ
3.6.2-ΔΝΗΥΤΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ

2.1-ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΚΑΗ ΓΑΗΚΖ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ

3.4-ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ

3.6-ΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ

2.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ

1.2-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ρ

ρ
ρ

3.6.2-ΔΝΗΥΤΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ
ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ

ρ

2.3.4-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ /
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΔΣΗΑΖ

ρ

2.3.3-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ /
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖ
ΤΠΑΗΘΡΟΤ (ΠΔΡΗΖΓΖΔΗ, CANOE, KAYAK,
RAFTING Κ.ΛΠ.)

2.2.2-ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΟΝΟΜΑΗΑ
ΠΡΟΔΛΔΤΖ

ρ

2.3.2-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ /
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ ΜΗΚΡΖ
ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ

2.1.7-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΟΝΑΓΧΝ
ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ
ΤΓΑΣΧΝ

ρ

2.3.1-ΗΓΡΤΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΧΝ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ (ΠΡΟΠΟΝΖΣΗΚΑ, ΗΑΜΑΣΗΚΑ,
ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΑ-ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ, ΗΑΣΡΗΚΑ
ΚΔΝΣΡΑ Κ.ΛΠ.)

2.1.6-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΟΝΑΓΧΝ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
ΦΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
(ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ, ΑΛΗΓΚΑΡΗΑ Κ.ΛΠ.)

3.2-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ /
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ
2.2.3-ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΧΝ
ΓΑΟΚΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ

2.1.5-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΟΝΑΓΧΝ
ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
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Οη πξνηεηλφκελεο σο πξνηεξαηφηεηεο δξάζεηο ηδησηηθψλ έξγσλ ζεσξείηαη φηη ζα πξέπεη θπξίσο λα ζπλαξζξψλνληαη / ζπκπιεξψλνληαη κε ηα έξγα ησλ

Καηεγνξηψλ Πξάμεσλ δεκνζίνπ ραξαθηήξα ζηνλ αλαπηπμηαθφ άμνλα Γξάκαο-Διαηηάο κε ηνλ παξαθάησ γξαθηθφ ηξφπν:

ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ

ρ
ρ
ρ
ρ
ρ

ρ
ρ
ρ
ρ

ρ
ρ
ρ
ρ

ρ

ρ
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6.5.3

Αλαπηπμηαθφο Θχιαθαο Παξαλεζηίνπ / Άμνλαο Παξαλεζηίνπ - Φξαθηνχ

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο SWOT θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ
αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ γηα θάζε δήκν (βι. Δλφηεηα 5.3.3) πξνηείλνπκε ηηο θάησζη
θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ γηα ηνλ αλαπηπμηαθφ ζχιαθα Παξαλεζηίνπ θαη γηα ηνλ άμνλα
Παξαλεζηίνπ-Φξαθηνχ.
2.1-ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΚΑΗ ΓΑΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
3.4-ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
3.2-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ / ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ
2.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ
3.6-ΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλσηέξσ θαηάηαμε γίλεηαη κε βάζε ηε βαξχηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ησλ δεκφζησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζε θάζε Καηεγνξία Πξάμεο ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. (βι. Πίλαθεο 6.5-1 θαη 6.5-2, Παξάξηεκα). Ζ ρσξνηαμία ησλ παξεκβάζεσλ
παξνπζηάδεηαη ζην Υάξηε 10 - Παξάξηεκα Η.
Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 2.1 (Δλίζρπζε ηεο
γεσξγνθηελνηξνθηθήο θαη δαζηθήο παξαγσγήο), πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηα θάησζη έξγα ζε κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

2.
3.

ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

Π/Τ

ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

2.000.000,00

ΗΛΛΖ

2.500.000,00

ΗΛΛΖ

300.000,00

ΒΔΛΣΗΧΖ-ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΚΑΗ ΟΓΟΣΡΧΗΑ ΣΟΤ ΓΑΗΚΟΤ
ΓΡΟΜΟΤ «ΔΚΚΛΖΑΚΗ-ΡΔΜΑ ΑΓΡΟΚΣΖΜΑΣΟ
(ΠΑΡΑΚΑΜΦΖ ΗΑΜΑΣΗΚΧΝ ΠΖΓΧΝ ΘΔΡΜΗΧΝ)»
ΒΔΛΣΗΧΖ ΑΠΟ Β Δ Α' ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΟΓΟΣΡΧΗΑ ΣΟΤ
ΓΑΗΚΟΤ ΓΡΟΜΟΤ «ΠΗΣΟΛΑ-ΕΖΣΑ»
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ-ΔΞΧΡΑΗΜΟ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΣΑΘΜΟΤ
ΓΑΟΠΡΟΣΑΗΑ ΦΡΑΚΣΟΤ

Σα έξγα πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζε ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγα ηεο
Οκάδαο ΗΗ.
Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπο έγθεηηαη -πεξηιεπηηθά- θπξίσο ζηα εμήο:
-

Ζ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ ηεο δαζηθήο δηαρείξηζεο είλαη πνιιαπιήο ζθνπηκφηεηαο
θαη απηφ γηαηί έηζη ππνβνεζείηαη θαη ε αχμεζε ηεο δαζηθήο παξαγσγήο αιιά θαη ε
ελίζρπζε ηνπ νηθνηνπξηζκνχ. Δηδηθά γηα ηα αλσηέξσ έξγα νδνπνηίαο ζεκεηψλεηαη φηη
απηά εληάζζνληαη θαη ζηελ επξχηεξε ινγηθήο ηεο βνξεηφηεξεο (ζε ζρέζε κε απηήλ ηνπ
ηδεξνλέξνπ-Θεζαπξνχ) ζχλδεζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ άμνλα Γξάκαο-Διαηηάο κε
απηή ηνπ Παξαλεζηίνπ-Φξαθηνχ.

-

Μέζα

ζηνπο

ζθνπνχο

πεξηιακβάλνληαη

ε

ηεο

παξνρή

ρξήζεο

ησλ

θηηξίσλ

δηεπθνιχλζεσλ

γηα

ηεο

Γαζηθήο

αλαςπρή

θαη

Τπεξεζίαο
ππεξεζηψλ

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο επηζθεπηψλ, ε θηινμελία δαζηθψλ
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πεξηβαιινληηθψλ

απνζηνιψλ,

επηζηεκφλσλ,

ε

δηνξγάλσζε

ζπλεδξίσλ

πεξηβαιινληηθνχ-δαζνπνληθνχ πεξηερνκέλνπ, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο
νηθνλνκίαο θαη ηελ ηφλσζε ηεο ηδησηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε δηακνλή
πξνζσπηθνχ ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο. Οη ρξήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη
ζεκαληηθέο ζην Γάζνο ηνπ Φξαθηνχ κε ηελ παγθφζκηα θήκε ηνπ θαη έηζη ε
ζθνπηκφηεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζεσξείηαη πξνθαλήο.
Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.4 (Αλαβάζκηζε ηνπ
νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο), πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηα θάησζη έξγα
ζε κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ, ΚΑΣΧ
ΘΟΛΟΤ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

ΤΓΡΔΤΖ ΟΗΚΗΜΧΝ Γ. ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

2.

ΤΓΡΔΤΖ Γ. ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

2.

ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

Σα

έξγα

1-2

ΗΛΛΖ

πξνηείλνληαη

γηα

άκεζε

ζην

Δ.Π.

350.550,00
750.000,00

ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

έληαμε

Π/Τ

1.300.000,00

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο

(Οινθιεξσκέλα ρέδηα γηα ηελ Αζηηθή θαη Αγξνηηθή Αλαγέλλεζε ή έξγα ηεο Οκάδαο Η)
ελψ ην έξγν 3 πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζε ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγν ηεο
Οκάδαο ΗΗ.
Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπο έγθεηηαη -πεξηιεπηηθά- θπξίσο ζηα εμήο:
-

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 1, ζα επηηεπρζεί ε ελίζρπζε πδξνδφηεζεο ησλ νηθηζκψλ
ηνπ Μειηζζνρσξίνπ θαη ηνπ Πεξηβιέπηνπ θαη άξα ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ
ηνπο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Δπίζεο ζα αληηθαηαζηαζνχλ νη ζσιήλεο ακηάληνπ, κε
πιαζηηθνχο

ζσιήλεο

πνιπαηζπιελίνπ,

ηνπ

νηθηζκνχ

ηνπ

Κάησ

Θφινπ,

αλαβαζκίδνληαο ηελ πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ χδξεπζεο θαη ζπκβάιινληαο ζηελ
πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
-

ε ζρέζε κε ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ Τπνέξγνπ 2 παξαζέηνπκε ηα εμήο: Καζψο
αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη λε ελίζρπζε ηεο ππάξρνπζαο δεμακελήο ηνπ νηθηζκνχ
Γηπνηάκσλ θαηά ηελ δηάξθεηα φινπ ηνπ έηνπο κε πφζηκν λεξφ, απφ ηε ζέζε «Γθηφι»
κε 400 θπβηθά πφζηκνπ λεξνχ θαη θαηά ηελ πνξεία ηνπ αγσγνχ κε πεξίπνπ 100
θπβηθά πφζηκνπ λεξνχ (δει. ζχλνιν 500 θπβηθά πφζηκνπ λεξνχ) θαζίζηαηαη
πξνθαλέο φηη ην έξγν ζα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά πξνο ηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ πδξνδφηεζεο ζε απηφλ ηνλ νηθηζκφ.

-

Σέινο, πξνθαλήο είλαη θαη ε κεγάιε ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ βηνινγηθνχ
θαζαξηζκνχ Παξαλεζηίνπ, εηδηθά ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ. θαη ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. Ο
κφλνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ ην έξγν δελ πξνηείλεηαη γηα άκεζε έληαμε ζην
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. (δειαδή σο έξγν ηεο Οκάδαο Η) είλαη ιφγσ ηεο πηζαλφηεηαο έληαμήο
ηνπ ζε άιιν κέηξν ηνπ Δ.Π. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο.
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Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.2 (Βειηίσζε ησλ
ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ / ηειεπηθνηλσληψλ), πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.
ην θάησζη έξγν:
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

Π/Τ

ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

1.500.000,00

ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΔΟ ΝΟ 14 ΞΑΝΘΖ-ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖΓΡΑΜΑ ΔΝΣΟ ΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Π.Δ. ΓΡΑΜΑ

Σν έξγν πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζε ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγν ηεο
Οκάδαο ΗΗ.
Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπ έγθεηηαη -πεξηιεπηηθά- θπξίσο ζηα εμήο:
-

Σν έξγν απνηειεί ζπλέρεηα απηνχ πνπ πξνηείλεηαη ζην ηκήκα ηεο Π.Δ. Ξάλζεο
(αλαπηπμηαθφο ζχιαθαο ηαπξνχπνιεο) θαη ζπκβάιιεη άκεζα ζηε ζχλδεζε ησλ
αλαπηπμηαθψλ αμφλσλ Παξαλεζηίνπ-ηαπξνχπνιεο πνπ εκθαλίδνπλ πνιιά θνηλά
αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά.

Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 2.3 (Δλίζρπζε
ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ), πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηα θάησζη
έξγα ζε κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

2.

3.

Σα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΔΗΓΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ
ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΝ
ΟΗΚΗΜΟ Γ.Δ.Ζ. ΜΔΟΥΧΡΗΟΤ
ΔΠΔΚΣΑΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΜΟΤΔΗΟΤ ΦΤΗΚΖ
ΗΣΟΡΗΑ ΡΟΓΟΠΖ ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ ΚΑΗ ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΧΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΑΓΧΝΧΝ ΒΟΤΝΟΤ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΓΑΟΤ
ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ (VFUT)

έξγα

1-2

πξνηείλνληαη

γηα

άκεζε

έληαμε

ζην

Π/Τ

ΜΔΟΥΧΡΗΟΤ

600.000,00

ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

500.000,00

ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

130.380,00

Δ.Π.

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο

(Οινθιεξσκέλα ρέδηα γηα ηελ Αζηηθή θαη Αγξνηηθή Αλαγέλλεζε ή έξγα ηεο Οκάδαο Η)
ελψ ην έξγν 3 πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζε ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγν ηεο
Οκάδαο ΗΗ.
Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπο έγθεηηαη -πεξηιεπηηθά- θπξίσο ζηα εμήο:
-

ρεηηθά κε ην έξγν 1 αλαθέξνληαη ηα εμήο: Ζ ινγηθή ηνπ έξγνπ εληάζζεηαη κέζα ζην
πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο παξέκβαζεο γηα ηελ νηθνηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ζηνρεχεη,
κεηαμχ άιισλ, λα απνηειέζεη: (α) κνλάδα δηακνλήο νξγαλσκέλσλ εθδξνκψλ
Α.ΜΔ.Α. ή ειηθησκέλσλ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζή ηνπο, ρσξίο απηφ λα
ζεκαίλεη φηη ε δηακνλή ηνπο αληίθεηηαη ζηα ζπκθέξνληα ησλ ηδησηψλ-μελνδφρσλ, (β)
κνλάδα δσξεάλ δηακνλήο θαη ζίηηζεο νξγαλσκέλσλ εζεινληψλ, νη νπνίνη ζα
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εξγαζηνχλ πάλσ ζε έξγα πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα16, (γ) κνλάδα δσξεάλ
δηακνλήο θαη ζίηηζεο νξγαλσκέλσλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ φπσο αθαδεκατθά
ηδξχκαηα, Μ.Κ.Ο., θ.α. κε πξνυπφζεζε ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζρεηηθνχ κε
ηελ πεξηνρή θαη ηε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπηθά.
-

ζνλ αθνξά ην έξγν 2 επηζεκαίλεηαη φηη δέθα ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζή ηνπ, ην
Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Ρνδφπεο Παξαλεζηίνπ έρεη αλάγθε αλαθαίληζεο, ε νπνία
ζα ζηνρεχζεη ζηελ αηζζεηηθή αιιά θαη ζηελ νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ησλ
ππνδνκψλ ηνπ, αιιά θαη ζηελ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ παξνπζίαζεο θαη εξκελείαο
ησλ εθζεκάησλ ηνπ. Απψηεξνο ζθνπφο ηνπ έξγνπ δελ είλαη άιινο απφ ηε δεκηνπξγία
ελφο ρψξνπ «κχεζεο» ζηνλ νξεηλφ φγθν ηεο Ρνδφπεο, ε αλάπηπμε ηνπ νπνίνπ
απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Πεξηθέξεηα Α.Μ.-Θ. Ζ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ
ζα πξνσζήζεη αδηακθηζβήηεηα ην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ θεθάιαην ηεο πεξηνρήο θαη
ζα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηάο ηεο. Δπίζεο, ζα ζπκβάιιεη ζηελ
πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη ζηελ ηαπηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο ηεο Οξνζεηξάο
Ρνδφπεο σο έλα νηθνηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ αηρκήο.

-

ρεηηθά κε ην έξγν 3 ππελζπκίδεηαη φηη ζηελ πεξηνρή Παξαλεζηίνπ δηνξγαλψλεηαη ήδε
γηα πέκπηε ζπλέρεηα ρξνληά ην κεγάιν αζιεηηθφ γεγνλφο ησλ Αγψλσλ Βνπλνχ
Παξζέλνπ Γάζνπο Παξαλεζηίνπ (V.F.U.T.). Σν γεγνλφο έρεη κεγάιε απήρεζε ζην
ρψξν ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ, ζπγθεληξψλεη πιεηάδα αζιεηψλ, εζεινληψλ θαη
θίισλ ηνπ είδνπο θαη απνηειεί πξφθξηκκα γηα ηνπο αγψλεο κεγάισλ απνζηάζεσλ ηνπ
Mont Blanc (Διβεηία-Γαιιία-Ηηαιία). Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα
βνεζήζεη ηε δπλακηθή ηεο εμέιημεο ηνπ αγψλα θαη θαη‟ επέθηαζε ηε γεληθφηεξε
νηθνηνπξηζηηθή αλάπηπμε.

Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.6 (ηήξημε θαη
αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ), πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ην θάησζη
έξγν:
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

ΤΠΟΓΟΜΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Γ. ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ

Π/Τ
615.000,00

Σν έξγν πξνηείλεηαη γηα άκεζε έληαμε ζην Δ.Π. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Οινθιεξσκέλα
ρέδηα γηα ηελ Αζηηθή θαη Αγξνηηθή Αλαγέλλεζε) σο έξγν ηεο Οκάδαο Η.
Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπ έγθεηηαη -πεξηιεπηηθά- θπξίσο ζηα εμήο:

16

Σέηνηα έξγα -φπσο π.ρ. νη ζπληεξήζεηο κνλνπαηηψλ- ζα κπνξνχζαλ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ

πξνεηνηκαζία γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ VFT, επηκεθχλνληαο έηζη ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν θαη
ππνβνεζψληαο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ.
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-

πσο επηζεκάλζεθε ζην Τπνθεθάιαην 4.8, ν πνιηηηζκφ παξακέλεη γεληθά απψλ ή κε
ρακειή ζπκκεηνρή ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Παξαλεζηίνπ ε
δηαπίζησζε απηή έρεη αθφκε κεγαιχηεξε βαξχηεηα, αθνχ απηή έρεη ηαπηηζηεί κε
δξαζηεξηφηεηεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Τπνζηεξίδεηαη φηη κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ
πνιηηηζηηθήο ππνδνκήο ζα ππνβνεζεζεί ε δηαδηθαζία εκπινπηηζκνχ ηνπ ηνπξηζηηθνχ
πξντφληνο κε πξσηαξρηθφ φθεινο θπζηθά γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο.

Με βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ ιφγσ ζχιαθα θαη έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ
πξνηεηλφκελα δεκφζηα έξγα, ζε ελδερφκελεο πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο
πνπ ζα απεπζχλεηαη ζε ηδηψηεο, νη εμήο Γξάζεηο ηδησηηθψλ έξγσλ ζεσξνχληαη σο
δξάζεηο-πξνηεξαηφηεηεο πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην
δεδνκέλν ζχιαθα (ζε κε ηεξαξρηθή θαηάηαμε):
2.1.3-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ

ΤΠΟΓΟΜΖ

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ

(ΣΑΒΛΗΚΔ

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ,

ΠΟΗΜΝΗΟΣΑΗΑ, ΑΠΟΘΖΚΔ Κ.ΛΠ.)
2.1.6-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΦΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΕΧΗΚΖ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ (ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ, ΑΛΗΓΚΑΡΗΑ Κ.ΛΠ.)
2.2.3-ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΧΝ ΓΑΟΚΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
2.2.4-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ
ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΡΧΣΖ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ
2.2.6-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΗΚΟΣΔΥΝΗΑ, ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΔΗΓΧΝ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΣΔΥΝΖ
2.3.2-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ ΜΗΚΡΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ
2.3.3-ΗΓΡΤΖ

/

ΔΠΔΚΣΑΖ

/

ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΠΑΡΟΥΖ

ΤΠΖΡΔΗΧΝ

ΓΗΑ

ΣΖΝ
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ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖ ΤΠΑΗΘΡΟΤ (ΠΔΡΗΖΓΖΔΗ, CANOE, KAYAK, RAFTING Κ.ΛΠ.)
2.3.4-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΔΣΗΑΖ
3.6.2-ΔΝΗΥΤΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ
4.2.3-ΤΝΔΡΓΑΗΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ

2.1-ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΚΑΗ ΓΑΗΚΖ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ

3.4-ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ

3.6-ΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ

2.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ

1.2-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ρ

ρ
ρ

3.6.2-ΔΝΗΥΤΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ
ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ

ρ

2.3.4-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ /
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΔΣΗΑΖ

ρ

2.3.3-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ /
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖ
ΤΠΑΗΘΡΟΤ (ΠΔΡΗΖΓΖΔΗ, CANOE, KAYAK,
RAFTING Κ.ΛΠ.)

2.2.2-ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΟΝΟΜΑΗΑ
ΠΡΟΔΛΔΤΖ

ρ

2.3.2-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ /
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ ΜΗΚΡΖ
ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ

2.1.7-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΟΝΑΓΧΝ
ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ
ΤΓΑΣΧΝ

ρ

2.3.1-ΗΓΡΤΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΧΝ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ (ΠΡΟΠΟΝΖΣΗΚΑ, ΗΑΜΑΣΗΚΑ,
ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΑ-ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ, ΗΑΣΡΗΚΑ
ΚΔΝΣΡΑ Κ.ΛΠ.)

2.1.6-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΟΝΑΓΧΝ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
ΦΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
(ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ, ΑΛΗΓΚΑΡΗΑ Κ.ΛΠ.)

3.2-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ /
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ
2.2.3-ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΧΝ
ΓΑΟΚΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ

2.1.5-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΟΝΑΓΧΝ
ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
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Οη πξνηεηλφκελεο σο πξνηεξαηφηεηεο δξάζεηο ηδησηηθψλ έξγσλ ζεσξείηαη φηη ζα πξέπεη θπξίσο λα ζπλαξζξψλνληαη / ζπκπιεξψλνληαη κε ηα έξγα ησλ

Καηεγνξηψλ Πξάμεσλ δεκνζίνπ ραξαθηήξα ζηνλ αλαπηπμηαθφ ζχιαθα Παξαλεζηίνπ θαη αλαπηπμηαθφ άμνλα Παξαλεζηίνπ-Φξαθηνχ κε ηνλ παξαθάησ

γξαθηθφ ηξφπν:

ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ

ρ
ρ
ρ
ρ
ρ

ρ
ρ
ρ
ρ

ρ
ρ
ρ
ρ

ρ

ρ
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6.5.4

Αλαπηπμηαθφο Θχιαθαο ηαπξνχπνιεο

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη
δπλαηνηήησλ (Δλφηεηα 5.3.3) πξνηείλνληαη νη παξαθάησ παξεκβάζεηο γηα ηνλ
αλαπηπμηαθφ ζχιαθα ηεο ηαπξνχπνιεο. Οη παξεκβάζεηο απηέο παξαηίζεληαη ζε
θαηάηαμε κε βάζε ηελ βαξχηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ
πνπ εληάζζνληαη ζε θάζε θαηεγνξία πξάμεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο
Βηψζηκεο Αλάπηπμεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο (Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.).
3.4-ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
2.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ
3.2-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ / ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ
2.1-ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΚΑΗ ΓΑΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
1.1-ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΠΟ ΒΗΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΑΒΗΟΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ
1.4-ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
3.5-ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑ ΟΗΚΗΑΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΖ ΥΡΖΖ
3.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
3.6-ΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
3.1-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
1.2-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Δηδηθφηεξα παξαθάησ παξαηίζεληαη αλά Καηεγνξία Πξάμεο ηα πξνηεηλφκελα έξγα θαη
πεξηγξάθεηαη ε ζθνπηκφηεηά ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε έληνλε (bold) γξαθή
εκθαλίδνληαη ηα έξγα ηα νπνία πξνηείλνληαη κεηά απφ δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο κε ηνπο
Γήκνπο θαη ηελ Π.Δ. γηα άκεζε έληαμε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΜαθεδνλίαοΘξάθεο (Οινθιεξσκέλα ρέδηα γηα ηελ Αζηηθή θαη Αγξνηηθή Αλαγέλλεζε). Ζ ρσξνηαμία
ησλ παξεκβάζεσλ παξνπζηάδεηαη ζην Υάξηε 10 - Παξάξηεκα Η.
α) Έξγα Καηεγνξίαο Πξάμεο 1.1 «Πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απφ
βηνηηθνχο θαη αβηνηηθνχο παξάγνληεο»

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ(Δ)
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΓΑΟΚΟΜΗΚΟΗ ΥΔΗΡΗΜΟΗ ΑΝΣΗΠΤΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
Δ ΜΔΡΟ ΣΧΝ ΤΣΑΓΧΝ 56, 71, 46Α, 46Β ΚΑΗ 46Γ
ΠΔΤΚΖ (ΓΑΗΚΖ) ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΑΗΚΟΤ
ΤΜΠΛΔΓΜΑΣΟ «ΚΑΛΤΒΑ-ΜΑΡΓΑΡΗΣΗΟΤ» ΣΗ
ΠΔΡΗΟΥΔ ΚΑΡΤΟΦΤΣΟΤ ΚΑΗ ΜΑΡΓΑΡΗΣΗΟΤ

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

37.034,51

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΖ
ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΑΗΚΟ
ΤΜΠΛΔΓΜΑ ΓΡΤΜΟΤ

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

400.000,00
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ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΟΥΘΔΧΝ ΝΔΣΟΤ ΚΑΗ ΥΔΗΜΑΡΡΧΝ ΣΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

-

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

150.000,00

Σα 2 πξψηα έξγα αθνξνχλ παξεκβάζεηο ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ θάιπςε
αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ηελ ππξνπξνζηαζία ζε βαζηθά ζεκεία ηνπ Γαζηθνχ
ζπκπιέγκαηνο ηεο πεξηνρήο. Σν έξγν απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ιφγσ ησλ θιηκαηηθψλ
αιιαγψλ θαη ησλ έληνλσλ μεξνζεξκηθψλ ζπλζεθψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, πνπ
επλννχλ ηελ εκθάληζε κεγάισλ ππξθαγηψλ. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηε
κέζνδν ησλ ιηκλνδεμακελψλ απνηειεί θαηλνηφκα θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε
ηνπ πξνβιήκαηνο θαη πεξηέρεη ππνδνκέο (π.ρ. ειηθνδξφκην) γηα ζπλδπαζηηθή ρξήζε
ηνπ λεξνχ κε άιια κέζα απνηειεζκαηηθήο ππξφζβεζεο, π.ρ. ειηθφπηεξα.

-

Σν 3ν έξγν ζπλδπάδεηαη κε φιεο ηηο παξεκβάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο, αθνχ επηρεηξεί λα ακβιχλεη ην πξφβιεκα ηεο
ξχπαλζεο ησλ ρεηκάξξσλ θαη ηνπ Νέζηνπ απφ ηα ζθνππίδηα, πνιιά απφ ηα νπνία
κεηαθέξνληαη απφ Βνπιγαξία.

β) Έξγα Καηεγνξίαο Πξάμεο 1.2 «Βειηίσζε ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο»

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΓΑΗΚΧΝ ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΧΝ
ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ

ΣΟΠΗΚΖ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ(Δ)
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

100.000,00

Σν έξγν πεξηιακβάλεη:
-

Δηδηθή δαζνθνκηθή κειέηε ζηελ νπνία ζα αλαιχνληαη νη ζρεκαηηζκνί νμηάο (κηθηνί ή
ακηγείο), ζηε Γ.Δ. ηαπξνχπνιεο, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζε ρακειά έσο ηδηαίηεξα
ρακειά πςφκεηξα γηα ην είδνο ζηελ Διιάδα. Δπίζεο ζα αλαιχνληαη νη ζηαζκνί ζηνπο
νπνίνπο εκθαλίδνληαη νη ζρεκαηηζκνί απηνί θαζψο θαη ε θπζηθή αλαγέλλεζε ηνπο.
ηφρνο ηεο κειέηεο είλαη ε ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε πιεξνθνξίαο θαη δεδνκέλσλ
γηα ηελ πξνζηαζία, δηαηήξεζε, βειηίσζε θαη θαηά ην δπλαηφλ επέθηαζε ησλ ζπάλησλ
απηψλ ζρεκαηηζκψλ. ην πιαίζην απηφ ζα πξνηείλνληαη θαη δαζνθνκηθά (φπσο θαη
άιια ελδερνκέλσο) κέηξα. Ζ κειέηε ζα εθπνλεζεί ζε ζπλεξγαζία ηεο Γαζηθήο
Τπεξεζίαο κε ην ηκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ
Πφξσλ ηνπ Γ.Π.Θ.

-

Δθαξκνγή κηαο πξψηεο ζεηξάο δαζνθνκηθψλ (θαη άιισλ ελδερνκέλσο) κέηξσλ πνπ
πξνηείλνληαη ζηελ παξαπάλσ κειέηε, φπσο θαιιηέξγεηα ηεο βιάζηεζεο, αξαηψζεηο
θαη γεληθά εηδηθέο πινηνκηθέο θαη δαζνθνκηθέο εξγαζίεο. ηφρνο ησλ κέηξσλ απηψλ
είλαη ε πξνζηαζία, δηαηήξεζε, βειηίσζε θαη θαηά ην δπλαηφλ επέθηαζε ησλ
ζρεκαηηζκψλ ηεο νμηάο νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζε ρακειά έσο ηδηαίηεξα ρακειά
πςφκεηξα γηα ην είδνο ζηελ Διιάδα.
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-

Σν έξγν είλαη αλαγθαίν λα πινπνηεζεί γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: ππάξρνπλ κηθηέο
ζπζηάδεο νμηάο κε άιια πιαηχθπιια ζε ηδηαίηεξα ρακειά πςφκεηξα αθφκε θαη θάησ
ησλ 250 κέηξσλ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο εκθαλίδνληαη ζρεκαηηζκνί ηεο νμηάο ζε
κεγαιχηεξα πςφκεηξα ηα νπνία φκσο ζεσξνχληαη ρακειά γηα ην είδνο. Απηνί είλαη
ηδηαίηεξεο νηθνινγηθήο αμίαο παγθφζκηα, ιφγσ ηνπ φηη αθξηβψο εκθαλίδνληαη θαη έρνπλ
πξνζαξκνζηεί ζε ηφζν ρακειά πςφκεηξα-απφ ηα ρακειφηεξα ζηελ Διιάδα θαη ζηελ
παξακεζφγεην πεξηνρή. Πνιιά απφ ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο νξεηλήο Ρνδφπεο
ζα θηλδπλέςνπλ κε ππνβάζκηζε ή θαη εμαθάληζε σο απνηέιεζκα ηεο νινέλα
απμαλφκελεο ζεξκνθξαζίαο ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. ην πιαίζην απηφ νη
ζρεκαηηζκνί απηνί ηεο νμηάο είλαη ζε άκεζν θίλδπλν. ηε Γεξκαλία, εδψ θαη πνιιά
ρξφληα γίλεηαη κηα ηεξάζηηα πξνζπάζεηα κέζσ εξεπλψλ λα αλαιπζνχλ νη θίλδπλνη
πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ζην κέιινλ πνιιά νηθνζπζηήκαηα νμηάο ιφγσ ηεο αχμεζεο
ηεο ζεξκνθξαζίαο. ηε κεζνγεηαθή θαη ζεξκή Διιάδα, φπνπ ε νμηά βξίζθεηαη ζηα
λφηηα φξηα εμάπισζήο ηεο ε αλαγθαηφηεηα αλάιπζεο θαη πξνζηαζίαο-δηαηήξεζεοβειηίσζεο ησλ ζρεκαηηζκψλ νμηάο ζε ρακειά πςφκεηξα απνηειεί αλαγθαηφηεηα. Ζ
απψιεηά ηνπο ζα ζεκάλεη απψιεηα ζεκαληηθήο βηνπνηθηιφηεηαο. Αληίζεηα ε
δηαηήξεζή ηνπο ζα ηζρπξνπνηήζεη ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ
ηθαλφηεηά ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ ζηνπο θηλδχλνπο ηνπ κέιινληνο κε πξσηαξρηθνχο
θεξδηζκέλνπο απφ ηελ φιε δηαδηθαζία ηνλ άλζξσπν θαη ηε ρψξα καο.

Ζ πξνηεηλφκελε κειέηε θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ζα πξνηείλεη ιεηηνπξγνχλ πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο αλάιπζεο, πξνζηαζίαο-δηαηήξεζεο θαη βειηίσζεο ησλ ηδηαίηεξα
ζεκαληηθψλ απηψλ ζρεκαηηζκψλ.
γ) Έξγα Καηεγνξίαο Πξάμεο 1.4 «Αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο»

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ(Δ)
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ

ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΑΗΚΟΤ ΦΤΣΧΡΗΟΤ
ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΓΑΑΡΥΔΗΟΤ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ Χ ΥΧΡΟΤ
ΑΝΑΦΤΥΖ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΖ

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

131.846,38

ΔΞΧΡΑΗΜΟ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟ ΥΧΡΟ
ΣΟΤ ΠΑΛΗΟΤ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

300.000,00

ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ Δ
ΥΟΛΔΗΑ ΣΖ Π.Δ. ΞΑΝΘΖ

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

80.000,00

-

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

Σν έξγν ηεο αλάδεημεο ηνπ Γαζηθνχ θπησξίνπ Καιιηζέαο ζπλδέεηαη κε ηα παξαπάλσ
έξγα θαη απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε θηινδαζηθνχ πλεχκαηνο ησλ επηζθεπηψλ ηεο
πεξηνρήο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ θαη πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε
λέσλ ιπφκελσλ νηθηζκάησλ θαη θαηαζθεπψλ ζην θπηψξην, ζε ζπλδπαζκφ κε
θαιιηέξγεηεο θαη αλάδεημε νκάδσλ θσλνθφξσλ, πιαηχθπιισλ θ.ιπ. εηδψλ.

-

Οκνίσο ην έξγν εμσξατζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ παιηνχ Δξγνηαμίνπ Δξχκαλζνπ,
ζην νπνίν πξνηείλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ Μνπζείν, Κέληξν Δλεκέξσζεο-Πιεξνθφξεζεο

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

/ 417

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΡΑΜΑ | ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ | ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΡΟΓΟΠΖ

θαη Σειεκαηηθφο Μεηεσξνινγηθφο ηαζκφο, απνζθνπεί ζηελ πξνβνιή ησλ ηδηαίηεξσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο, ηελ αλάδεημή ηεο ζε νηθνηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη
ηελ ηφλσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο.
-

ε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαπάλσ έξγα, πξνηείλνληαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο-επαηζζεηνπνίεζεο πξνο καζεηέο. Σνλίδεηαη φηη ν ζρνιηθφο ηνπξηζκφο
ζην πιαίζην καζεκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο απνηειεί γηα ηνλ ζχιαθα ηεο
ηαπξνχπνιεο έλαλ αμηνζεκείσην πφξν, ηδηαίηεξα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε
ηνπ Γαζηθνχ ρσξηνχ Δξχκαλζνπ θαη ησλ κηθξψλ ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο ζηνλ
Λεηβαδίηε.

δ) Καηεγνξία πξάμεο 2.1 «Δλίζρπζε ηεο Γεσξγνθηελνηξνθηθήο θαη Γαζηθήο
Παξαγσγήο»

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ(Δ)
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ

ΜΔΛΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΒΟΚΟΣΟΠΧΝ ΓΔ
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ (ΠΔΡΗΟΥΔ ΛΔΗΒΑΓΗΣΖ, ΝΔΟΥΧΡΗΟΤ)

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

200.000,00

ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΔΗΦΟΡΗΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ
ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΓΔ
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

60.000,00

ΔΡΓΑ ΒΔΛΣΗΧΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ
ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΖ ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

300.000,00

ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ-ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΑΟΓΡΟΜΧΝ ΠΔΡΗΟΥΖ
ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΚΑΛΤΒΑ-ΜΑΡΓΑΡΗΣΗΟΤ

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

100.000,00

ΒΔΛΣΗΧΖ-ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΑΗΚΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ
ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΤΘΤΝΖ ΓΑΑΡΥΔΗΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

150.000,00

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΑΗΚΟΤ ΓΡΟΜΟΤ «ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ-ΓΔΦΤΡΑ
ΛΔΧΝΗΓΑ» Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

250.000,00

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ έξγσλ αλαθέξεηαη πεξηιεπηηθά σο εμήο:
-

Ζ νξηνζέηεζε θηελνηξνθηθψλ δσλψλ θαη ε βειηίσζε ηεο βνζθντθαλφηεηαο ησλ
βνζθνηφπσλ απνηειεί βαζηθή ελέξγεηα γηα ππνζηήξημε ηεο θηελνηξνθίαο ζε πεξηνρέο
πνπ ππάξρεη απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο
αλάιπζεο. Σν έξγν ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ δπλαηφηεηα επαλεθηίκεζεο ηεο
απαγφξεπζεο ηεο βφζθεζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

-

Σν παξαπάλσ έξγν ζπλδπάδεηαη κε ηε κειέηε αεηθνξηθήο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο
πνπ πξνηείλεηαη, θαζψο θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηε δεκηνπξγία
πξντφλησλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο πεξηνρήο Ρνδφπεο. Δηδηθφηεξα κέζα απφ ηελ
κειέηε ηεο Βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο ζα εμεηαζζεί ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηεο
θηελνηξνθίαο κε ηε δεκηνπξγία ελφο νξεηλνχ θπζηθνχ θηελνηξνθηθνχ Πάξθνπ, κέζσ
ηεο εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο. Σέινο ε κειέηε ζα πξνηείλεη
ηα αλαγθαία έξγα θαη παξεκβάζεηο κε ηε ζπκκεηνρή θπξίσο ησλ ηδησηψλ. Ζ
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αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ βηνηφπσλ θαη νη πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
παξαγσγήο, ζην πιαίζην ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο, είλαη πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ
πεξηνρή. Δλέξγεηεο-θιεηδηά ζηελ φιε πξνζπάζεηα είλαη ε «ζπζηεκαηηθή ζηήξημε ηεο
θπζηθήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ», «δσνηξνθέο πνπ παξάγνληαη κε βηνινγηθφ ηξφπν»,
«πηζηνπνηεκέλα πξντφληα βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο".
Ζ κειέηε αθ‟ ελφο ζα θαηαγξάςεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο θηελνηξνθίαο ζε κηα
πεξηνρή πνπ έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ νξεηλνχ θηελνηξνθηθνχ Πάξθνπ θαη
αθ‟ εηέξνπ ηελ πξφζεζε ησλ θηελνηξφθσλ ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ηεο επξχηεξεο
δψλεο, λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα πξφγξακκα αεηθνξηθήο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο.
-

Αλαθνξηθά

κε

ηα

έξγα

πξφζβαζεο

ζε

γεσξγνθηελνηξνθηθέο

θαη

δαζηθέο

εθκεηαιιεχζεηο, απηά εληάζζνληαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ γηα
ηελ εμππεξέηεζε ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο. Ηδηαίηεξα νη βειηηψζεηο βαζηθψλ
δαζνδξφκσλ εληζρχεη ηελ πξφζβαζε πεξηεγεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, αιιά
θαη ηε δαζνπξνζηαζία ηεο πεξηνρήο. Οη δξφκνη απηνί ζπλδπάδνληαη κε ηα
πξνηεηλφκελα έξγα ηεο Καηεγνξίαο Πξάμεο 1.4.
-

Ζ Οκάδα Έξγνπ ζην πιαίζην ηεο δηαβνχιεπζεο κε ηηο Τπεξεζίεο ηεο Π.Δ. Ξάλζεο,
πξφηεηλε ηελ πινπνίεζε κηθξψλ αλαδαζκψλ ζηελ πεξηνρή. Σειηθψο, ηα έξγα απηά
δελ πξνθξίζεζαλ ζηε θάζε απηή ιφγσ κεηαθίλεζεο πξνζσπηθνχ θαη κεηαθνξάο
αξκνδηνηήησλ ζηνπο Γήκνπο. ηφρνο είλαη, έξγα αλαδαζκψλ λα πεξηέρνληαη ζηελ
πξψηε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

ε) Έξγα Καηεγνξίαο Πξάμεο 2.3 «Δλίζρπζε Σνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ»

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ(Δ)
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΜΟΤΔΗΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ
ΜΠΑΛΣΑΣΕΖ¨

ΝΔΟΥΧΡΗ

70.000,00

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΜΟΤΔΗΟΤ ΚΔΝΣΖΜΑΣΧΝ Δ ΤΠΑΡΥΟΝ
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΣΖΡΗΟ ΣΑ ΚΟΜΝΖΝΑ

ΚΟΜΝΖΝΑ

150.000,00

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΜΟΤΔΗΟΤ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ Δ ΤΠΑΡΥΟΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΚΣΖΡΗΟ

ΓΑΦΝΧΝΑ

50.000,00

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΜΟΤΔΗΟΤ ΠΔΣΡΧΜΑΣΧΝ Δ ΤΠΑΡΥΟΝ
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΣΖΡΗΟ ΣΟ ΚΑΡΤΟΦΤΣΟ

ΚΑΡΤΟΦΤΣΟΤ

100.000,00

ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΚΑΣΧ
ΚΑΡΤΟΦΤΣΟΤ Δ ΚΔΝΣΡΟ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΡΚΟΤΓΑ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ «ΑΡΚΣΟΤΡΟ»

ΚΑΡΤΟΦΤΣΟΤ

300.000,00

ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΠΡΧΖΝ
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΣΑΤΡΟΥΧΡΗΟΤ Δ ΚΔΝΣΡΟ
ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΡΝΗΘΟΠΑΝΗΓΑ

ΝΔΟΥΧΡΗΟΤ

40.000,00

ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΠΡΧΖΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ
ΣΑΤΡΟΥΧΡΗΟΤ ΚΑΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΟΤ Δ ΚΔΝΣΡΟ
ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΟΡΝΗΘΟΠΑΝΗΓΑ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ
ΜΔ ΣΖΝ «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΡΝΗΘΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»

ΝΔΟΥΧΡΗΟΤ

200.000,00

ΚΟΜΝΖΝΑ

150.000,00

ΔΡΓΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΖΝΗΟΥΟ
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ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΔΛΔΦΔΡΗΚ ΓΡΤΜΗΑ Χ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ
ΑΞΗΟΘΔΑΣΟ

ΠΑΥΑΛΗΑ

15.000,00

ΓΑΦΝΧΝΑ

80.000,00

ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΔΓΑΖ
ΣΟΤ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ

ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

80.000,00

ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΟΤ ΜΝΖΜΔΗΟΤ ΣΖ ΦΤΖ

ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

500.000,00

ΚΑΡΤΟΦΤΣΟΤ

79.715,82

ΝΔΟΥΧΡΗΟΤ

98.400,00

ΒΔΛΣΗΧΖ-ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΓΑΗΚΟΤ ΜΟΝΟΠΑΣΗΟΤ
ΓΤΦΣΟΚΑΣΡΟ-ΓΗΠΟΣΑΜΑ-ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΟ ΜΝΖΜΔΗΟ
ΣΖ ΦΤΖ

ΚΑΡΤΟΦΤΣΟΤ

150.000,00

ΒΔΛΣΗΧΖ-ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΟΝΟΠΑΣΗΟΤ ΓΑΗΚΟ ΥΧΡΗΟ
ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ-ΓΤΦΣΟΚΑΣΡΟ

ΚΑΡΤΟΦΤΣΟΤ

150.000,00

ΒΔΛΣΗΧΖ-ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΟΝΟΠΑΣΗΟΤ: ΓΑΗΚΟ ΥΧΡΗΟ
ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ-ΓΔΦΤΡΑ ΛΔΧΝΗΓΑ

ΚΑΡΤΟΦΤΣΟΤ

150.000,00

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΓΑΗΚΧΝ ΜΟΝΟΠΑΣΗΧΝ
ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΖ-ΛΔΗΒΑΓΗΣΖ

ΚΑΡΤΟΦΤΣΟΤ

100.000,00

ΒΔΛΣΗΧΖ ΠΡΟΒΑΖ ΠΡΟ ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΖ
ΛΔΗΒΑΓΗΣΖ

ΚΑΡΤΟΦΤΣΟΤ

100.000,00

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΜΟΝΟΠΑΣΗΧΝ
«ΚΑΣΡΟ ΚΑΛΤΒΑ-ΗΓΖΡΟΠΔΣΡΑ-ΔΘΝΗΚΟ
ΓΡΟΜΟ», «ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ-ΚΑΛΛΗΘΔΑ» ΚΑΗ «ΑΓΗΟΤ
ΓΔΧΡΓΗΟΤ»

ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ
ΓΑΦΝΧΝΑ

300.000,00

ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΓΔΦΤΡΧΝ-ΝΔΡΟΜΤΛΧΝ ΣΟ ΜΟΝΟΠΑΣΗ
«ΚΑΣΡΟ ΚΑΛΤΒΑ-ΗΓΖΡΟΠΔΣΡΑ-ΔΘΝΗΚΖ ΟΓΟ»

ΠΑΥΑΛΗΑ

100.000,00

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΧΡΟΤ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ΣΟ
ΓΑΦΝΧΝΑ

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΒΡΑΥΧΓΟΤ
ΥΖΜΑΣΗΜΟΤ ΣΖ ΘΔΖ «ΔΡΜΑΡΗΟ»-ΚΑΡΤΟΦΤΣΟΤΓΑΑΡΥΔΗΟΤ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ «ΚΑΣΡΟΤΚΑΛΤΒΑ»

πσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα, πξνηείλνληαη νη παξαθάησ θαηεγνξίεο έξγσλ θαη
νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη σο πξνο ηελ ζθνπηκφηεηά ηνπο:
► Έξγα αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο αλελεξγψλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ κε παξαιαβή
ρξήζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ νηθναλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, ζε έλα δίθηπν επηιεγκέλσλ
νηθηζκψλ, σο εμήο:
-

Ζ πξψηε ππνθαηεγνξία έξγσλ αθνξά ζηε δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ Μνπζείσλ ή
Δθζέζεσλ πνπ αμηνπνηνχλ ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο
φπσο: ¨Μνπζείν Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο¨ ζην Νενρψξη, ¨Μνπζείν Κεληεκάησλ¨ ζηα
Κνκλελά, ¨Μνπζείν Φσηνγξαθίαο θαη Αξρείν Υαξηψλ¨ ζην Γαθλψλα, ¨Μνπζείν
Πεηξσκάησλ¨ ζην Καξπφθπην.
Πξφθεηηαη γηα έλα δίθηπν κνλνζεκαηηθψλ δνκψλ πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηνπξηζηηθέο
δηαδξνκέο θπξίσο πάλσ ζηνλ αλαπηπμηαθφ άμνλα «ηελά ηνπ Νέζηνπ-Γαζηθφ ρσξηφ»
θαη αμηνπνηνχλ, ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη ην ρξφλν ηνπ
πεξηεγεηή επηζθέπηε.

-

Ζ δεχηεξε ππνθαηεγνξία έξγσλ αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία Κέληξσλ Δλεκέξσζεο
γηα ηελ Αξθνχδα θαη ηελ Οξληζνπαλίδα ζην θάησ Καξπφθπην θαη ηαπξνρψξη, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ ¨Αξθηνχξν¨ θαη ηελ ¨Οξληζνινγηθή Δηαηξία¨, αληίζηνηρα.
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Πξφθεηηαη γηα έξγα κε επξχηεξε αθηηλνβνιία, αθνχ ζπλδπάδεηαη ε έληαμε ησλ
παξαπάλσ πξνηεηλφκελσλ Κέληξσλ ζην δίθηπν ελδηαθέξνληνο αμηφινγσλ Μ.Κ.Ο.
Παλειιήληαο θαη Γηεζλνχο θήκεο.
Καη ζηηο δχν ππνθαηεγνξίεο έξγσλ παξάιιεια αμηνπνηείηαη ην αμηφινγν θηηξηαθφ
απφζεκα ησλ Γήκσλ.
-

Ζ ηξίηε ππνθαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηελ αμηνπνίεζε ππαξρνπζψλ ηνπξηζηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ (Ζλίνρνο, ζχζηεκα δηάβαζεο Νέζηνπ, παξαπνηάκηνο ρψξνο
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ζην Γαθλψλα) θαη ηε ιεηηνπξγία θαηλνηφκσλ δξάζεσλ
φπσο ην ηειεκαηηθφ δίθηπν ζηε ηαπξνχπνιε απ' φπνπ ν επηζθέπηεο κέζσ θακεξψλ
κπνξεί λα απνιαχζεη κνλαδηθέο δσληαλέο εηθφλεο ηνπ δάζνπο θαη ηνπ Νέζηνπ
πνηακνχ.


Έξγα πνπ ζπκπιέθνληαη θαη δεκηνπξγνχλ πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα θαη
αθνξνχλ

ζηελ

αλάδεημε

αμηνζέαησλ

ρψξσλ

ηεο

θπζηθήο

θιεξνλνκηάο

πεξηεγεηηθψλ δηαδξνκψλ θαη κλεκείσλ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο:


Πην ζπγθεθξηκέλα ε αλάδεημε ηνπ Γηαηεξεηένπ Μλεκείνπ ηεο Φχζεο κε
πεξηκεηξηθά κνλνπάηηα, πεξηθξάμεηο, ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο, κηθξά θέληξα
πιεξνθφξεζεο,

ζεκεία

αλάπαπζεο,

ζπλδπάδεηαη

κε

ηελ

ζθνπηκφηεηα

θαζηέξσζεο ελφο κνλαδηθήο νκνξθηάο θαη αμίαο ηφπνπ ζε νηθνηνπξηζηηθφ
πξννξηζκφ εζληθήο θαη δηεζλνχο εκβέιεηαο.


πλδπαζηηθά κε ην παξαπάλσ έξγν ιεηηνπξγεί ε αλάδεημε θπζηθψλ ζρεκαηηζκψλ
φπσο νη βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί χςνπο 35κ. ζηε ζέζε «Δξκάξην», θαζψο θαη νη
αξραηνινγηθνί ρψξνη ηεο Καιχβαο, κε δέληξα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαη
πξνζηαζίαο απφ ηε δηάβξσζε. Οη παξαπάλσ παξεκβάζεηο πξνηείλνληαη θαη
πινπνηνχληαη απφ ηηο Γαζηθέο Τπεξεζίεο.



Έλα πιέγκα δαζηθψλ κνλνπαηηψλ πνπ ζπλδπάδεη θαη αμηνπνηεί βαζηθνχο
πξννξηζκνχο, φπσο ην Μλεκείν ηεο Φχζεο, ηνλ Αξραηνινγηθφ ρψξν Καιχβαο, ην
Γαζηθφ ρσξηφ Δξχκαλζνπ, ηνπο Καηαξξάθηεο Λεηβαδίηε, θαζψο επίζεο θαη έξγα
αλάδεημεο κλεκείσλ, φπσο Γεθχξηα θαη Νεξφκπινη, πνπ ππάξρνπλ ζ' απηέο ηηο
δηαδξνκέο, πξνηείλνληαη σο βαζηθά έξγα πνπ ελνπνηνχλ ηηο επί κέξνπο πεξηνρέο
θαη δεκηνπξγνχλ επράξηζηεο δηαδξνκέο πεξηπάηνπ κε ηα πφδηα ή ην πνδήιαην
βνπλνχ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο.

εκεησηένλ φηη γηα φια ηα έξγα ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο θαηά ην δηάζηεκα
εθπφλεζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. έρνπλ εθπνλεζεί ή βξίζθνληαη ζην ηειηθφ ζηάδην
εθπφλεζεο απφ ηελ Τπεξεζία νη κειέηεο ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ.
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ζη) Έξγα Καηεγνξίαο Πξάμεο 3.1 «Βειηίσζε ησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο, Κνηλσληθήο
Μέξηκλαο θαη Αζιεηηζκνχ»
ΣΟΠΗΚΖ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ(Δ)
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΦΤΞΖ
ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ ΣΟΤ Κ.Α.Π.Ζ.

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

45.000,00

ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΟΛΔΗΧΝ ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

200.000,00

Πξφθεηηαη γηα 2 έξγα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα απεπζχλεηαη ζηελ Σξίηε ειηθία πνπ ζχκθσλα
κε ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ είλαη απμεκέλε ζε πνζνζηφ ζηελ πεξηνρή θαη απνζθνπεί
ζηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ φξσλ δηακνλήο ζην θηίξην ηνπ Κ.Α.Π.Ζ. Σν δεχηεξν
απνζθνπεί ζηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα πνπ
δηεμήγαγε ε Οκάδα Έξγνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ρνιείσλ.
δ) Έξγα Καηεγνξίαο Πξάμεο 3.2 «Βειηίσζε ησλ Τπεξεζηψλ κεηαθνξψλ»

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ(Δ)
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

2.000.000,00

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

250.000,00

ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΟΓΟΤ ΝΟ 14 ΞΑΝΘΖΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ-ΓΡΑΜΑ ΔΝΣΟ ΟΡΗΧΝ ΓΖΜΟΤ
ΞΑΝΘΖ
ΔΡΓΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΚΤΡΗΟΤ ΟΓΗΚΟΤ
ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

-

Σν πξψην έξγν είλαη απηφ πνπ ελψλεη ηνλ ζχιαθα ηεο ηαπξνχπνιεο κε ηελ πφιε
ηεο Ξάλζεο θαη απνηειεί ηνλ βαζηθφηεξν άμνλα εηζφδνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. Πξφθεηηαη γηα έξγν πξνηεξαηφηεηαο θαη βαζηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ ζχιαθα, αιιά θαη ζπλνιηθά ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ. εκεησηένλ φηη γηα ην
έξγν έρεη εθπνλεζεί κειέηε απφ ηελ Γ.Δ.Κ.Δ.

-

Σν δεχηεξν έξγν απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαηά κήθνο ηνπ
αλαπηπμηαθνχ άμνλα Κνκλελά-Γαζηθφ ρσξηφ κε ζεκεηαθέο βειηηψζεηο ηεο ράξαμεο
θαη δηεπθφιπλζεο πξφζβαζεο ηδηαίηεξα ησλ ιεσθνξείσλ απφ ζεκεξηλά επηθίλδπλα
ζεκεία π.ρ. ζηξνθέο Καξπνθχηνπ.

ε) Έξγα Καηεγνξίαο Πξάμεο 3.3 «Δλίζρπζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο»

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
ΤΣΖΜΑ ΔΓΚΑΗΡΖ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ
ΣΖΝ ΟΡΔΗΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΝΟΜΟΤ ΞΑΝΘΖ
ΔΡΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΠΛΖΜΜΤΡΗΚΑ
ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ,
ΠΡΟΣΑΗΑ
ΟΓΧΝ
ΚΑΗ
ΑΛΛΑ
ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ ΔΡΓΑ

-

ΣΟΠΗΚΖ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ(Δ)
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

180.000,00

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

150.000,00

Σν πξψην έξγν αθνξά ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ππνδνκψλ αληηκεηψπηζεο
εθηάθησλ θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ. Σα πξνηεηλφκελα έξγα αλαθέξνληαη ζηελ
αγνξά εμνπιηζκνχ γηα αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ζηελ εγθαηάζηαζε
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ζπζηήκαηνο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο, κέζσ SMS, γηα ππξθαγηέο πνπ εληνπίδνληαη
άκεζα κέζσ θακεξψλ, θαζψο θαη εμνπιηζκνχ γηα άκεζε επέκβαζε.
-

Ζ δεχηεξε ππνθαηεγνξία έξγσλ αθνξά ζε εληνπηζκέλα ζεκεία πνπ παξνπζηάδνπλ
πξφβιεκα θαη δεκηνπξγνχλ επηθηλδπλφηεηα ζην νδηθφ δίθηπν. Γηα ην έξγν έρεη
εθπνλεζεί ζρεηηθή κειέηε.

ζ) Έξγα Καηεγνξίαο Πξάμεο 3.4 «Αλαβάζκηζε νηθηζηηθνχ Πεξηβάιινληνο»
ΣΟΠΗΚΖ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ(Δ)
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ
ΤΓΡΟΛΖΦΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΓΔ
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΠΑΛΗΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ Ζ ΣΜΖΜΑΣΧΝ
ΓΗΚΣΤΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΠΟ ΠΖΓΔ
ΚΑΛΛΗΘΔΑ
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ (ΑΛΛΑΓΖ
ΑΜΗΑΝΣΟΧΛΖΝΧΝ)
ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΠΖΓΧΝ ΤΓΡΔΤΖ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΓΔ
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ
ΓΑΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ
ΔΡΓΑ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΧΝ
ΟΗΚΗΜΧΝ ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ
ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΝΧ ΚΑΡΤΟΦΤΣΟΤ
ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΟΝ ΟΗΚΗΜΟ
ΛΔΗΒΑΓΗΣΖ-ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΛΑΣΔΗΑ
ΑΓΟΡΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΡΟΠΖ ΣΟΤ
ΡΔΤΜΑΣΟ ΣΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΔΚΚΑΦΧΝ,
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΧΝ (Α.Δ.Κ.Κ.) ΚΑΘΧ
ΚΑΗ ΣΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ
ΥΔΓΗΑ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΟΛΖ
(Υ.Ο.Ο.Α.Π.) ΣΖ ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΟΡΗΟΘΔΣΖΔΧ ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ
ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ ΟΡΔΗΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ-ΔΦΑΡΜΟΓΖ
ΣΟΤ ΔΝΔΡΓΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ
ΠΑΡΔΜΒΑΖ
ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΟΡΗΧΝ ΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ ΚΑΣΧ ΣΧΝ 2.000
ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΣΖ ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

60.000,00

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

250.000,00

ΓΑΦΝΧΝΑ, ΠΑΥΑΛΗΑ,
ΚΑΡΤΟΦΤΣΟ
ΠΑΥΑΛΗΑ
ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

100.000,00
45.000,00
1.500.000,00

ΚΑΡΤΟΦΤΣΟΤ

80.000,00

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

570.000,00

ΚΑΡΤΟΦΤΣΟΤ

272.000,00

ΚΑΡΤΟΦΤΣΟΤ

80.000,00

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

80.000,00

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

150.000,00

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

120.000,00

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

100.000,00

Πξφθεηηαη γηα έξγα παξεκβάζεσλ ζηνπο ηνκείο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, δηαρείξηζεο
απνξξηκκάησλ, αηζζεηηθήο αλαβάζκηζεο νηθηζκψλ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχνηθηζηηθήο νξγάλσζεο. Δηδηθφηεξα

ε

ζθνπηκφηεηα

πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ

παξνπζηάδεηαη σο εμήο:
-

Σα έξγα χδξεπζεο επηιχνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ιεηςπδξίαο, ηδηαίηεξα θαηά ηνπο
θαινθαηξηλνχο κήλεο. Πξφθεηηαη γηα έξγα ειέγρνπ πδξνιεςίαο, κεηαθνξάο λεξνχ απφ
επαξθείο πεγέο (Καιιηζέα), αληηθαηάζηαζεο παιαηνχ δηθηχνπ πνπ παξνπζηάδεη
δηαξξνέο ή πξφθεηηαη γηα ακηαληνζσιήλεο θαη έξγα θαιιηέξγεηαο λέσλ πεγψλ.
Πξφθεηηαη γηα παξεκβάζεηο πξνηεξαηφηεηαο, αθνχ θαηά ηφπνπο ην θαηλφκελν είλαη
νμχ θαη ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απνηειεί πξνζπάζεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο ησλ θαηνίθσλ αιιά θαη γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.

-

Σα έξγα απνρέηεπζεο έρνπλ σο ζθνπφ λα επηιχζνπλ ηελ επηβάξπλζε, θπξίσο, ηνπ
πνηακνχ Νέζηνπ, αιιά θαη ηνπ νηθνζπζηήκαηνο απφ ηα πγξά απφβιεηα, κέζσ ηεο
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δεκηνπξγίαο Μ.Δ.Λ. ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο ηαπξνχπνιεο πνπ πξννδεπηηθά ζα
παξαιάβεη ηα ιχκαηα θαη ησλ γεηηνληθψλ νηθηζκψλ (Κνκλελά, Γαθλψλαο θ.ιπ.).
Πξφθεηηαη γηα έξγν πξνηεξαηφηεηαο πνπ ε Οκάδα Έξγνπ πξνηείλεη λα πινπνηεζεί κε
ηε κέζνδν ησλ θπζηθψλ πγξνηφπσλ, αθνχ βέβαηα κειεηεζεί θαηάιιεια.
-

Σα έξγα αηζζεηηθήο αλαβάζκηζεο πξνηείλνληαη ζε επηιεγκέλνπο νηθηζκνχο θαη
ζπλδπάδνληαη κε απηή ηεο Καηεγνξίαο Πξάμεο 2.3 πνπ αθνξνχλ ζηελ ελίζρπζε ησλ
ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη νηθηζκνί ζηα βαζηθά ηνπο ζεκεία (θέληξν, είζνδνο,
ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο) πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ειθπζηηθφηεηα κε αλαβαζκηζκέλε
αηζζεηηθή πνπ ζα ιεηηνπξγεί πνιιαπιαζηαζηηθά ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ρξήζεηο πνπ
πξνηείλνληαη λα παξαιάβνπλ, ζην πιαίζην ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ., κε ζηφρν ηελ
πινπνίεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ επελδχζεσλ δηακνλήο, εζηίαζεο, αλαςπρήο, αιιά θαη
αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο.

-

Γηα ηα έξγα απηήο ηεο ππνθαηεγνξίαο ε Οκάδα Έξγνπ πξνηείλεη ηελ εθπφλεζε
Οδεγψλ Πνηφηεηαο, πνπ πξέπεη λα εθαξκνζζεί απφ ηηο Τπεξεζίεο. πγθεθξηκέλα,
ζηηο παξεκβάζεηο πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ςπρξά πιηθά, θαηάιιειεο θπηεχζεηο, θαη
γεληθφηεξα λα ζπλδπαζζεί ν βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο θαη νη νηθνινγηθέο αξρέο ζηνλ
ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζή ηνπο.

-

Σν πξνηεηλφκελν έξγν πνπ αθνξά ζηελ αγνξά εμνπιηζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο
δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, εληζρχεη ηηο ήδε αλαγλσξηζκέλεο πξσηνβνπιίεο ηνπ
πξψελ Γήκνπ γηα αλαθχθισζε πιηθψλ, νη νπνίεο πξσηνβνπιίεο ζπλάδνπλ κε ηηο
αξρέο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο.

-

Σα έξγα θαη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ
θαη νηθηζηηθή νξγάλσζε, ζεσξνχληαη πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο αθνχ απνηεινχλ
πξνυπφζεζε γηα άζθεζε νηθηζηηθήο πνιηηηθήο κε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηηο επελδχζεηο
ζηνλ πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα.

η) Έξγα Καηεγνξίαο Πξάμεο 3.5 «Βειηίσζε ππνδνκψλ Παξαγσγήο Δλέξγεηαο γηα
νηθηζηηθή θαη θνηλφρξεζηε ρξήζε»

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΣΖΡΗΧΝ
ΓΖΜΟΗΑ ΥΡΖΖ ΜΔ ΥΡΖΖ Α.Π.Δ. ΣΟ Π.Δ.
ΞΑΝΘΖ
ΔΡΓΑ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΑ ΓΖΜΟΗΑ
ΚΣΖΡΗΑ ΣΖΝ Π.Δ. ΞΑΝΘΖ
ΥΡΖΖ Α.Π.Δ. ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΓΟΣΖΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ
ΥΧΡΧΝ (ΠΛΑΣΔΗΔ, ΣΑΔΗ, ΚΛΠ)
ΜΔΛΔΣΖ ΣΖΛΔΘΔΡΜΑΝΖ ΟΗΚΗΜΧΝ ΜΔ ΥΡΖΖ
Α.Π.Δ.-ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖΝ Π.Δ. ΞΑΝΘΖ

ΣΟΠΗΚΖ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ(Δ)
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

110.000,00

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

110.000,00

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

110.000,00

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

110.000,00

Ζ ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ πεγάδεη απφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ Πξάζηλε
αλάπηπμε θαη εμεηδηθεχεηαη ζε Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο ζηφρνπο. Ο αλαπηπμηαθφο ζχιαθαο
ηαπξνχπνιεο ζηνλ ηνκέα ηεο Δλέξγεηαο πξέπεη λα ελζσκαηψζεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο
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γηα ηελ Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο θαη απηέο πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε Αλαλεψζηκσλ
Πεγψλ Δλέξγεηαο.
Ο Γεκφζηνο ηνκέαο δηαζέηεη ελεξγνβφξα θηίξηα ζηελ πεξηνρή ζηα νπνία πξνηείλεηαη ε
θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα λα πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο π.ρ. γεσηξήζεηο,
Φσηνβνιηατθά, Pellets θ.ιπ. αιιά θαη ηα ίδηα ηα θηίξηα λα πάςνπλ λα είλαη ελεξγνβφξα κε
παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο (κνλψζεηο, αίζξηα, απηνκαηηζκνί θ.ιπ.). Σέηνηα πηινηηθά
ζρέδηα κπνξνχλ λα έρνπλ εθαξκνγή ζε ζρνιεία ηεο πεξηνρήο, ζηα θέληξα ελεκέξσζεο,
ζε θηίξηα δηνίθεζεο.
Δπίζεο επηδεηθηηθά έξγα θσηηζκνχ πιαηεηψλ θαη νδψλ κε ρξήζε Α.Π.Δ., ζηάζεσλ
ιεσθνξείσλ, πηλαθίδσλ, info kiosk θ.ιπ., πξνηείλνληαη σο ζθφπηκα γηα πινπνίεζε, δηφηη
ζπλάδνπλ κε ηε γεληθφηεξε εηθφλα αλάπηπμεο ηνπ ζχιαθα θαη ιεηηνπξγνχλ παηδεπηηθά
πξνο ηνπο θαηνίθνπο θαη επηζθέπηεο.
Σέινο, ε αμηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ μπιείαο αιιά θαη άιισλ πξσηνγελψλ πεγψλ γηα
ηειεζέξκαλζε νηθηζκψλ, πξνηείλνληαη γηα κειέηε απφ ηελ Οκάδα Έξγνπ κε ζθνπφ ηελ
πινπνίεζε ζην κέιινλ πηινηηθψλ έξγσλ.
ηα) Έξγα Καηεγνξίαο Πξάμεο 3.6 «ηήξημε θαη αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ»

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ
ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ΣΖ ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ
ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΜΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΖΝ
ΟΡΔΗΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ, Χ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΣΟΠΗΚΖ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ(Δ)
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

100.000,00

ΓΔ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

150.000,00

Τα πποηεινόμενα έπγα πποηείνονηαι ωρ ζςμπληπωμαηικά ηων ςπολοίπων αθού
δημιοςπγούν πολλαπλαζιαζηικά αποηελέζμαηα και ηα αξιοποιούν ζηο πλαίζιο
ανάδειξηρ ηηρ πολιηιζηικήρ κληπονομιάρ.
ηβ) πλάξζξσζε Γεκφζησλ θαη Ηδησηηθψλ Έξγσλ
Με βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ ιφγσ ζχιαθα θαη έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ
δεκφζηα έξγα, πξνηείλνληαη επίζεο νη παξαθάησ δξάζεηο ηδησηηθψλ έξγσλ σο Α
πξνηεξαηφηεηαο. Οη δξάζεηο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ είηε κε Πξφζθιεζε
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κέζσ ππαξρφλησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, είηε κέζσ
ζπκπιεξσκαηηθψλ ελεξγεηψλ ηεο Γηνίθεζεο γηα ηε δηακφξθσζε λέσλ εξγαιείσλ
ρξεκαηνδφηεζεο.
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3.4-ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
2.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ
3.2-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ / ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ
2.1-ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ
ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΚΑΗ ΓΑΗΚΖ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ
1.1-ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΠΟ ΒΗΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ
ΑΒΗΟΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ
1.4-ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
3.5-ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑ ΟΗΚΗΑΚΖ ΚΑΗ
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΖ ΥΡΖΖ
3.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΠΡΟΣΑΗΑ
3.6-ΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ
ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
3.1-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ,
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΗ
ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
1.2-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
Υ
Υ

Υ

Υ

Υ
Υ

Υ
Υ

Υ
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Υ
Υ
Υ
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Υ
Υ
Υ

Υ
Υ

Υ

Υ

ΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΗΓΡΤΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ
(ΠΡΟΠΟΝΖΣΗΚΑ, ΗΑΜΑΣΗΚΑ, ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΑΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ, ΗΑΣΡΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Κ.ΛΠ.)
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ΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΥΧΡΧΝ
ΔΣΗΑΖ ΣΖΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ
ΚΗΝΖΣΡΑ ΓΗΑ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ
ΞΤΛΟΟΜΠΧΝ ΚΑΗ ΣΕΑΚΗΧΝ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ ΝΔΟΤ
ΣΤΠΟΤ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΠΗΛΟΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖΝ Π.Δ. ΞΑΝΘΖ.

Υ

ΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖ ΤΠΑΗΘΡΟΤ
(ΠΔΡΗΖΓΖΔΗ, CANOE, KAYAK, RAFTING Κ.ΛΠ.) ΣΖΝ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

Υ

ΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ ΜΗΚΡΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

ΔΡΓΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΓΑΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ

ΔΝΗΥΤΖ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΓΡΤΖ /
ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΚΛΑΓΧΝ (ΠΛΖΝ
ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ)

Υ

ΔΝΗΥΤΖ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΓΡΤΖ /
ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΜΟΝΑΓΧΝ
ΟΗΚΟΣΔΥΝΗΑ, ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΗΓΧΝ
ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΣΔΥΝΖ

ΔΝΗΥΤΖ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΓΡΤΖ /
ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ
ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ

ΔΝΗΥΤΖ ΣΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ

ΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ
ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΤΓΑΣΧΝ

ΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΚΑΗΝΟΣΟΜΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΦΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΕΧΗΚΖ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ (ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ, ΑΛΗΓΚΑΡΗΑ Κ.ΛΠ.)

ΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ
ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ-ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ
ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

ΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΤΠΟΓΟΜΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΡΑΜΑ | ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ | ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΡΟΓΟΠΖ

Οη πξνηεηλφκελεο σο πξνηεξαηφηεηεο δξάζεηο ηδησηηθψλ έξγσλ ζεσξείηαη φηη ζα πξέπεη θπξίσο λα ζπλαξζξψλνληαη / ζπκπιεξψλνληαη κε ηα έξγα ησλ

Καηεγνξηψλ Πξάμεσλ δεκνζίνπ ραξαθηήξα ζηνλ αλαπηπμηαθφ ζχιαθα ηαπξνχπνιεο κε ηνλ παξαθάησ γξαθηθφ ηξφπν:
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6.5.5

Αλαπηπμηαθφο Θχιαθαο Μχθεο

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη
δπλαηνηήησλ (Δλφηεηα 5.3.3) πξνηείλνληαη νη παξαθάησ παξεκβάζεηο γηα ηνλ
αλαπηπμηαθφ ζχιαθα ηεο Μχθεο. Οη παξεκβάζεηο απηέο παξαηίζεληαη ζε θαηάηαμε κε
βάζε ηελ βαξχηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ πνπ
εληάζζνληαη ζε θάζε θαηεγνξία πξάμεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Βηψζηκεο
Αλάπηπμεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο (Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.).
3.4-ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
3.2-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ / ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ
3.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
2.1-ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΚΑΗ ΓΑΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
4.2-ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑΚΡΑΣΗΚΖ / ΓΗΑΤΝΟΡΗΑΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ
2.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ
3.1-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
2.5-ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΒΑΖ
1.2-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
1.1-ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΠΟ ΒΗΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΑΒΗΟΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ
3.5-ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑ ΟΗΚΗΑΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΖ ΥΡΖΖ
3.6-ΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
1.4-ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Δηδηθφηεξα παξαθάησ παξαηίζεληαη αλά Καηεγνξία Πξάμεο ηα πξνηεηλφκελα έξγα θαη
πεξηγξάθεηαη ε ζθνπηκφηεηά ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε έληνλε (bold) γξαθή
εκθαλίδνληαη ηα έξγα ηα νπνία πξνηείλνληαη κεηά απφ δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο κε ηνπο
Γήκνπο θαη ηελ Π.Δ. γηα άκεζε έληαμε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΜαθεδνλίαοΘξάθεο (Οινθιεξσκέλα ρέδηα γηα ηελ Αζηηθή θαη Αγξνηηθή Αλαγέλλεζε). Ζ ρσξνηαμία
ησλ παξεκβάζεσλ παξνπζηάδεηαη ζηνπο Υάξηεο 10 θαη 11 - Παξάξηεκα Η.
α) Έξγα Καηεγνξίαο Πξάμεο 1.1 «Πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ Πεξηβάιινληνο απφ
βηνηηθνχο θαη αβηνηηθνχο παξάγνληεο»
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΝΟΗΥΣΖ
ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΖ
ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ
ΓΑΗΚΟ ΤΜΠΛΔΓΜΑ ΔΥΗΝΟΤ
ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΟΥΘΔΧΝ ΣΧΝ
ΥΔΗΜΑΡΡΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΖ
ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΟΥΘΔΧΝ ΣΧΝ
ΥΔΗΜΑΡΡΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΖ

ΣΟΠΗΚΖ(Δ) ΓΖΜΟΣΗΚΖ(Δ)
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ
ΔΥΗΝΟΤ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

400.000,00

100.000,00
100.000,00
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-

Ζ πξψηε ππνθαηεγνξία έξγσλ ζεσξείηαη πξνηεξαηφηεηα θαη απνθηά ηδηαίηεξε
ζεκαζία ιφγσ ηεο αιιαγήο ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επλννχλ ηελ εκθάληζε
κεγάισλ ππξθαγηψλ. Ζ πξνηεηλφκελε απφ ηε Γαζηθή Τπεξεζία παξέκβαζε απνηειεί
θαηλνηφκν θαη απνηειεζκαηηθή ιχζε ππξνπξνζηαζίαο γηα ην Γεκφζην δαζηθφ
ζχκπιεγκα

Δρίλνπ,

θαζψο

πεξηιακβάλεη

δαζηθή

θπζηθή

πδαηνδεμακελή

ρσξεηηθφηεηαο 2.000-5.000 m3, κε ζθνπφ ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ππξνζβεζηηθψλ
ειηθνπηέξσλ θαη ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ.
-

πκπιεξσκαηηθά έξγα επίζεο πεξηιακβάλνληαη ζην έξγν ηεο πδξνκάζηεπζεο πεγψλ
θαη δηθηχσλ κεηαθνξάο λεξνχ, νκβξνπιαηία, θαηαζθεπή ειηθνδξνκίνπ, πεξηκεηξηθή
πεξίθξαμε. Σν έξγν έρεη επίζεο πνιιαπιή ζεκαζία γηα ηε ρισξίδα θαη παλίδα ηεο
πεξηνρήο.

-

Ζ δεχηεξε ππνθαηεγνξία αθνξά ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρεηκάξξσλ απφ ζθνππίδηα. Ζ
εηθφλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ρείκαξξνη, ηδηαίηεξα κεηά απφ έληνλε βξνρφπησζε, είλαη
ηειείσο απσζεηηθή θαη πξνβιεκαηηθή γηα ηελ πγηεηλή δηαβίσζε ησλ θαηνίθσλ φινπ
ηνπ Ννκνχ Ξάλζεο, αθνχ απηά κεηαθέξνληαη ζηαδηαθά ζηνλ θάκπν θαη ηηο παξαιίεο
ηνπ Ννκνχ. Ζ παξέκβαζε απνζθνπεί ζηνλ θαζαξηζκφ φρζεσλ απφ ζθνππίδηα ηα
νπνία έρνπλ ζπζζσξεπηεί πνιιά ρξφληα πξηλ.

β) Έξγα Καηεγνξίαο Πξάμεο 1.2 «Βειηίσζε ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο»

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΓΑΗΚΧΝ ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΧΝ
ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ
ΑΝΟΡΘΧΖ ΤΠΟΒΑΘΜΗΜΔΝΧΝ ΓΑΧΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ
ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΧΝ
ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΝΔΡΟΤ ΤΓΡΔΤΖ, ΑΡΓΔΤΖ ΚΑΘΧ
ΚΑΗ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΧΝ
ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΖ
ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΔΚΣΟ ΟΗΚΗΜΧΝ
ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΔΚΣΟ ΟΗΚΗΜΧΝ

-

ΣΟΠΗΚΖ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ(Δ)
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΟΛΔ

250.000,00

ΘΔΡΜΔ

500.000,00

ΟΛΔ

20.000,00

ΟΛΔ
ΟΛΔ

40.000,00
160.000,00

Ζ πξψηε ππνθαηεγνξία έξγσλ αθνξά ζε παξέκβαζε ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο θαη
πεξηιακβάλεη:
▪

Δηδηθή δαζνθνκηθή κειέηε ζηελ νπνία ζα αλαιχνληαη νη ζρεκαηηζκνί νμηάο (κηθηνί
ή ακηγείο), ζην Γήκν Μχθεο, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζε ρακειά έσο ηδηαίηεξα
ρακειά πςφκεηξα γηα ην είδνο ζηελ Διιάδα. Δπίζεο ζα αλαιχνληαη νη ζηαζκνί
ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη νη ζρεκαηηζκνί απηνί θαζψο θαη ε θπζηθή
αλαγέλλεζε ηνπο. ηφρνο ηεο κειέηεο είλαη ε ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε
πιεξνθνξίαο θαη δεδνκέλσλ γηα ηελ πξνζηαζία, δηαηήξεζε, βειηίσζε θαη θαηά ην
δπλαηφλ επέθηαζε ησλ ζπάλησλ απηψλ ζρεκαηηζκψλ. ην πιαίζην απηφ ζα
πξνηείλνληαη θαη δαζνθνκηθά (φπσο θαη άιια ελδερνκέλσο) κέηξα. Ζ κειέηε ζα
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εθπνλεζεί ζε ζπλεξγαζία ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο κε ην ηκήκα Γαζνινγίαο θαη
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Γ.Π.Θ.
▪

Δθαξκνγή κηαο πξψηεο ζεηξάο δαζνθνκηθψλ (θαη άιισλ ελδερνκέλσο) κέηξσλ
πνπ πξνηείλνληαη ζηελ παξαπάλσ κειέηε, φπσο θαιιηέξγεηα ηεο βιάζηεζεο,
αξαηψζεηο θαη γεληθά εηδηθέο πινηνκηθέο θαη δαζνθνκηθέο εξγαζίεο. ηφρνο ησλ
κέηξσλ απηψλ είλαη ε πξνζηαζία, δηαηήξεζε, βειηίσζε θαη θαηά ην δπλαηφλ
επέθηαζε ησλ ζρεκαηηζκψλ ηεο νμηάο νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζε ρακειά έσο
ηδηαίηεξα ρακειά πςφκεηξα γηα ην είδνο ζηελ Διιάδα.
Σν έξγν είλαη αλαγθαίν λα πινπνηεζεί γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: ππάξρνπλ κηθηέο
ζπζηάδεο νμηάο κε άιια πιαηχθπιια ζε ηδηαίηεξα ρακειά πςφκεηξα αθφκε θαη
θάησ ησλ 250 κέηξσλ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο εκθαλίδνληαη ζρεκαηηζκνί ηεο νμηάο
ζε κεγαιχηεξα πςφκεηξα ηα νπνία φκσο ζεσξνχληαη ρακειά γηα ην είδνο. Απηνί
είλαη ηδηαίηεξεο νηθνινγηθήο αμίαο παγθφζκηα, ιφγσ ηνπ φηη αθξηβψο εκθαλίδνληαη
θαη έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζε ηφζν ρακειά πςφκεηξα-απφ ηα ρακειφηεξα ζηελ
Διιάδα θαη ζηελ παξακεζφγεην πεξηνρή. Πνιιά απφ ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα
ηεο νξεηλήο Ρνδφπεο ζα θηλδπλέςνπλ κε ππνβάζκηζε ή θαη εμαθάληζε σο
απνηέιεζκα ηεο νινέλα απμαλφκελεο ζεξκνθξαζίαο ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο. ην πιαίζην απηφ νη ζρεκαηηζκνί απηνί ηεο νμηάο είλαη ζε άκεζν θίλδπλν.
ηε Γεξκαλία, εδψ θαη πνιιά ρξφληα γίλεηαη κηα ηεξάζηηα πξνζπάζεηα κέζσ
εξεπλψλ λα αλαιπζνχλ νη θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ζην κέιινλ πνιιά
νηθνζπζηήκαηα νμηάο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο. ηε κεζνγεηαθή θαη
ζεξκή Διιάδα, φπνπ ε νμηά βξίζθεηαη ζηα λφηηα φξηα εμάπισζήο ηεο ε
αλαγθαηφηεηα

αλάιπζεο

θαη

πξνζηαζίαο-δηαηήξεζεο-βειηίσζεο

ησλ

ζρεκαηηζκψλ νμηάο ζε ρακειά πςφκεηξα απνηειεί αλαγθαηφηεηα. Ζ απψιεηά ηνπο
ζα ζεκάλεη απψιεηα ζεκαληηθήο βηνπνηθηιφηεηαο. Αληίζεηα ε δηαηήξεζή ηνπο ζα
ηζρπξνπνηήζεη ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα
αληαπεμέιζνπλ ζηνπο θηλδχλνπο ηνπ κέιινληνο κε πξσηαξρηθνχο θεξδηζκέλνπο
απφ ηελ φιε δηαδηθαζία ηνλ άλζξσπν θαη ηε ρψξα καο.
Ζ πξνηεηλφκελε κειέηε θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ζα πξνηείλεη ιεηηνπξγνχλ πξνο
ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάιπζεο, πξνζηαζίαο-δηαηήξεζεο θαη βειηίσζεο ησλ
ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ απηψλ ζρεκαηηζκψλ
▪

ηελ ίδηα ππνθαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη έξγα αλφξζσζεο ππνβαζκηζκέλσλ
δαζψλ ζην Γαζηθφ ζχκπιεγκα Θεξκψλ, ζε έθηαζε 2.000 ζηξ., φπσο
θαζαξηζκφο, αξαίσζε, πεξηπνίεζε αλαδαζψζεηο κε κειηζζνθνκηθά είδε,
πεξηθξάμεηο. Σν έξγν εθηφο απφ ηε βειηίσζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
δεκηνπξγεί θαη επθαηξίεο γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο κε βάζε ηε
κειηζζνθνκία.
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-

Ζ δεχηεξε ππνθαηεγνξία πεξηιακβάλεη έξγα πνπ θξίλνληαη πξνηεξαηφηεηαο απφ
ηελ Οκάδα Έξγνπ θαη αθνξνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε ρψξσλ πνπ ζην παξειζφλ
δέρζεθαλ ζθνππίδηα. Πξφθεηηαη γηα πνιινχο, πνιχ κηθξήο έθηαζεο, ρψξνπο, φπσο
κηθξέο ραξάδξεο, κηθξέο θιεηζηέο ζηξνθέο, δίπια ζε γέθπξεο, πνπ φκσο
δεκηνπξγνχλ απσζεηηθή εηθφλα γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη επηζθέπηεο.

-

Σέινο, ε έξεπλα πνπ πξνηείλεηαη λα πινπνηεζεί, ζε ζπλεξγαζία Γεκνθξίηεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη Απηνδηνίθεζεο, ζα εληνπίζεη ηα απαηηνχκελα έξγα
δηαρείξηζεο ησλ λεξψλ γηα άξδεπζε, χδξεπζε θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο θηελνηξνθίαο.
Σν έξγν θξίλεηαη εμαηξεηηθήο πξνηεξαηφηεηαο, δηφηη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα απηήο
ηεο έξεπλαο, έρνπλ πξνηαζεί έξγα ζηελ Καηεγνξία Πξάμεσλ 2.1 θαη 3.4. φπνπ θαη
αλαιχνληαη ιεπηνκεξέζηαηα.

γ) Έξγα Καηεγνξίαο Πξάμεο 1.4 «Αλάδεημε Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο»

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ(Δ)
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ

ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ Δ
ΥΟΛΔΗΑ ΣΖ Π.Δ. ΞΑΝΘΖ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

70.000,00

Σν έξγν έρεη σο εηδηθφ ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ησλ καζεηψλ κέζσ ησλ
καζεκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Σα πινχζηα δάζε, ην αλζξσπνγελέο
πεξηβάιινλ, ηα κλεκεία φπσο γεθχξηα, κχινη, ηα ηνπηθά έζηκα θαη ε πνιηηηζκηθή
θιεξνλνκηά, νη κέζνδνη παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο θαπλνχ, απνηεινχλ ζηνηρεία γηα ηε
δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ επηζθεςηκφηεηαο ηεο πεξηνρήο απφ ρνιεία
φιεο ηεο Διιάδαο.
δ) Έξγα Καηεγνξίαο Πξάμεο 2.1 «Δλίζρπζε ηεο Γεσξγνθηελνηξνθηθήο θαη
Γαζηθήο παξαγσγήο»

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
ΔΡΓΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΜΤΚΖ
ΔΡΓΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ
ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΓΡΟΜΟΤ ΣΖΝ ΣΟΠΟΘΔΗΑ
«ΜΑΓΚΗΛΑ» ΟΗΚΗΜΟΤ ΡΔΜΑΣΗΑ ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΣΡΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ
ΔΡΓΧΝ.
ΒΔΛΣΗΧΖ-ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΑΗΚΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ
ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΤΘΤΝΖ ΓΑΑΡΥΔΗΟΤ ΞΑΝΘΖ
ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΑΟΓΡΟΜΟΤ Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
«ΑΒΔΣΟΠΟΤΛΟΤ»
ΔΞΧΡΑΗΜΟ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΓΑΟΝΟΜΔΗΟΤ ΔΥΗΝΟΤ
ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΔΗΦΟΡΗΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ
ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΜΤΚΖ

ΣΟΠΗΚΖ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ(Δ)
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΟΛΔ

1.000.000,00

ΟΛΔ

200.000,00

ΑΣΡΧΝ

552.000,00

ΘΔΡΜΔ, ΜΤΚΖ

250.000,00

ΧΡΑΗΟΤ

300.000,00

ΔΥΗΝΟΤ

120.000,00

ΟΛΔ

60.000,00
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-

Ζ πξψηε ππνθαηεγνξία έξγσλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ.
Πξφθεηηαη γηα έξγα εμαηξεηηθήο πξνηεξαηφηεηαο, αθνχ ην λεξφ απνηειεί ηε βάζε γηα
ηελ ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο αιιά θαη γηα ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ
θαιιηεξγεηψλ κε λέα πξντφληα ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηεο
θηελνηξνθίαο.
Δηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο άξδεπζεο, πξνβιέπνληαη ηα εμήο έξγα ηα νπνία
πξνηείλνληαη λα δηεξεπλεζνχλ απφ ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, φπσο
αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν Κεθάιαην:


Καηαζθεπή κηθξψλ εμσπνηάκησλ ιηκλνδεμακελψλ



Καηαζθεπή κηθξψλ θξαγκάησλ



Καηαζθεπή κηθξψλ αλαβαζκψλ



Καηαζθεπή δηθηχνπ κεηαθνξάο



Γηα ηηο αλάγθεο ηεο θηελνηξνθίαο, ηα έξγα αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή
πνηίζηξσλ θαη δηθηχνπ κεηαθνξάο λεξνχ.



Ζ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ έξγσλ αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ηελ
δξακαηηθή θαηάζηαζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε πνπ επηθξαηεί ζήκεξα,
αθνχ ην λεξφ κεηαθέξεηαη απφ ρείκαξξνπο κε απιφ ιάζηηρν ζε απφζηαζε
ρηιηνκέηξσλ.

-

Ζ δεχηεξε ππνθαηεγνξία έξγσλ αθνξά ζηηο ππνδνκέο πξνζπειαζηκφηεηαο πνπ
εληζρχνπλ ηηο εθκεηαιιεχζεηο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Ζ ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο
δαζηθνχ δηθηχνπ ζηηο πεξηνρέο Μχθεο, αηξψλ θαη Θεξκψλ βνεζά, εθηφο απφ ηελ
πξνζηαζία, ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ
εθκεηάιιεπζε ησλ πξντφλησλ ηνπ δάζνπο.
Έξγν πξνηεξαηφηεηαο θξίλεηαη φηη είλαη νη επεκβάζεηο ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο
ππάξρνληνο δξφκνπ ζε κήθνο 6,5 km πνπ νδεγεί ζην δηαηεξεηέν κλεκείν ηεο Φχζεο.
Ο δξφκνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηνπηθή Κνηλφηεηα Χξαίνπ, ζπλδέεη ηελ πεξηνρή θαη ην
Γήκν Μχθεο κε ην δηαηεξεηέν κλεκείν ηεο Φχζεο πνπ απνηειεί πφιν έιμεο
επηζθεπηψλ θαη ζπληειεζηή αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο.
Οη ππνδνκέο κε ζηφρν ηε ιεηηνπξγία δαζνλνκείσλ ζηελ πεξηνρή Δρίλνπ θξίλνληαη
απαξαίηεηεο απφ ηελ Γαζηθή Τπεξεζία γηα ηελ πξνζηαζία ζπλνιηθά ηνπ δαζηθνχ
νηθνζπζηήκαηνο (ιαζξνθπλεγνί, ιαζξνυινηφκνη θ.ιπ.).

-

Ζ ηξίηε ππνθαηεγνξία παξέκβαζεο αθνξά ζηελ Βηνινγηθή Κηελνηξνθία. πσο
πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ηεο πεξηνρήο αλαπηχζζεηαη ν θιάδνο κε αξθεηέο
δπζθνιίεο, έρεη φκσο κεγάιεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο γηα
παξαγσγή πξντφλησλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο «Ρνδφπε». Δηδηθφηεξα κέζα απφ ηελ
Μειέηε-Πξφγξακκα Βηνινγηθήο Κηελνηξνθίαο ζα εμεηαζζεί ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο
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ηεο θηελνηξνθίαο κε ηε δεκηνπξγία ελφο νξεηλνχ θπζηθνχ θηελνηξνθηθνχ Πάξθνπ,
κέζσ ηεο εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο.
Ζ αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ βηνηφπσλ θαη νη πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
παξαγσγήο, ζην πιαίζην ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο, είλαη πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ
πεξηνρή. Δλέξγεηεο-θιεηδηά ζηελ φιε πξνζπάζεηα είλαη ε «ζπζηεκαηηθή ζηήξημε ηεο
θπζηθήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ», «δσνηξνθέο πνπ παξάγνληαη κε βηνινγηθφ ηξφπν»,
«πηζηνπνηεκέλα πξντφληα βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο».
Ζ κειέηε αθ‟ ελφο ζα θαηαγξάςεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο θηελνηξνθίαο ζε κηα
πεξηνρή πνπ έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ νξεηλνχ θηελνηξνθηθνχ Πάξθνπ θαη
αθ' εηέξνπ ηελ πξφζεζε ησλ θηελνηξφθσλ ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ηεο επξχηεξεο
δψλεο, λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα πξφγξακκα αεηθνξηθήο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο.
Σέινο, ε κειέηε ζα πξνηείλεη ηα αλαγθαία έξγα θαη παξεκβάζεηο κε ηε ζπκκεηνρή
θπξίσο ησλ ηδησηψλ.
ε) Έξγα Καηεγνξίαο Πξάμεο 2.3 «Δλίζρπζε Σνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ»

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΧΝ ΑΝΑΦΤΥΖ-ΘΔΔΗ ΘΔΑ ΣΟ
ΓΖΜΟ ΜΤΚΖ

ΣΟΠΗΚΖ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ(Δ)
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ
ΜΤΚΖ, ΧΡΑΗΟΤ,
ΔΥΗΝΟΤ, ΘΔΡΜΧΝ,
ΚΟΣΤΛΖ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

60.000,00

ΜΤΚΖ, ΧΡΑΗΟΤ,
ΔΥΗΝΟΤ, ΘΔΡΜΧΝ,
ΚΟΣΤΛΖ

140.000,00

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΠΑΗΘΡΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΝΑΦΤΥΖ ΣΖΝ
ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΔΥΗΝΟΤ

ΔΥΗΝΟΤ

400.000,00

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΠΑΗΘΡΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΝΑΦΤΥΖ ΣΖΝ
ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΔΥΗΝΟΤ
(ΜΔΛΗΒΟΗΑ)

ΔΥΗΝΟΤ

200.000,00

ΒΔΛΣΗΧΖ-ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΓΑΗΚΟΤ ΜΟΝΟΠΑΣΗΟΤ ΚΟΤΛΑΧΡΑΗΟ

ΧΡΑΗΟΤ

250.000,00

ΒΔΛΣΗΧΖ-ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΟΝΟΠΑΣΗΟΤ: ΓΤΦΣΟΚΑΣΡΟΚΟΤΛΑ-ΓΖΜΑΡΗΟ-ΚΟΣΤΛΖ

ΚΟΣΤΛΖ

300.000,00

ΔΥΗΝΟΤ, ΜΤΚΖ

250.000,00

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΧΝ ΑΝΑΦΤΥΖ-ΘΔΔΗ ΘΔΑ ΣΟ
ΓΖΜΟ ΜΤΚΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΜΟΤΔΗΧΝ

-

Ζ πξψηε ππνθαηεγνξία έξγσλ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ελφο δηθηχνπ επηιεγκέλσλ
αμηφινγσλ ζεκείσλ ζέαο θαη ηε δηακφξθσζή ηνπο ζε ππνζηαζκνχο ρψξσλ
αλαςπρήο. Οη ρψξνη απηνί αλαςπρήο αμηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ζε κεγάιν βαζκφ
απφ ηνπο θαηνίθνπο, κε ηελ επθαηξία αξγηψλ, πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, παλεγπξηψλ.
Παξάιιεια απνηεινχλ ζηνηρεία έιμεο εκεξεζίνπ ηνπξηζκνχ, ζρνιηθψλ εθδξνκψλ
απφ ην θέληξν ηεο Ξάλζεο θαη γεηηνληθψλ Ννκψλ, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ
εμσζηξέθεηα θαη ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο.

-

Ζ δεχηεξε ππνθαηεγνξία πξάμεσλ αθνξά ζηελ αλάδεημε-βειηίσζε κνλνπαηηψλ
ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζχιαθα Γ. Μχθεο.
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Πξφθεηηαη γηα έξγα πξνηεξαηφηεηαο δηφηη ζπλδέεη ηνλ ζχιαθα κε ηελ πεξηνρή ηνπ
Δζληθνχ Πάξθνπ θαη θαζηζηνχλ ηνπο νηθηζκνχο Χξαίν, Κνηχιε, Γεκάξην πχιεο
εηζφδνπ πξνο ην Πάξθν κε φηη ζπλεπάγεηαη απηφ σο πξνο ηελ αλάπηπμε
ζπκπιεξσκαηηθψλ επελδχζεσλ ζηνλ νηθνηνπξηζκφ (δηακνλήο, εζηίαζεο, αλαςπρήο
θ.ιπ.).
πγθεθξηκέλα ζην πξψην κνλνπάηη «Κνχια» πξνο Διιελνβνπιγαξηθά ζχλνξαΧξαίν, ζα γίλνπλ επεκβάζεηο ζε κήθνο 4.000 κέηξσλ, ζην δε δεχηεξν: θνξπθή
«Γπθηφθαζηξν» πξνο ΚΟΤΛΑ-ΓΖΜΑΡΗΟ-ΚΟΣΤΛΖ επεκβάζεηο ζε κήθνο 5.000
κέηξσλ.
Σα παξαπάλσ κνλνπάηηα δηαπιέθνληαη θαη δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο νξηδφληηαο
επηθνηλσλίαο ησλ πεξηνρψλ ηεο Ρνδφπεο αμηφινγνπ θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο.
-

Ζ ηξίηε ππνθαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία Λανγξαθηθψλ Μνπζείσλ. Σν
έξγν θξίλεηαη πξνηεξαηφηεηαο δηφηη κέζσ ησλ δνκψλ απηψλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο λα εθθξάζνπλ θαη λα αλαδείμνπλ ζηνηρεία ηεο
θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο, εξγαιεία, θνξεζηέο, ήζε θαη έζηκα θαη ζπλδπάδεηαη κε ηελ
αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαη εμσζηξέθεηαο.

ζη) Έξγα Καηεγνξίαο Πξάμεο 2.5 «Δλέξγεηεο ππνζηήξημεο ηεο Σνπηθήο δηνηθεηηθήο
βάζεο»

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΓΔΧΘΔΡΜΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ ΘΔΡΜΧΝ
ΞΑΝΘΖ ΚΑΗ ΓΡΑΔΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ
ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΜΟΡΦΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΖ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΣΟΠΗΚΧΝ
ΓΔΤΔΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΠΡΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ
ΦΤΗΚΖ ΟΜΟΡΦΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΖ
ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ
ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΖ
ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΦΖΜΖ ΣΖ
ΠΔΡΗΟΥΖ, Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΤ
ΚΑΠΝΟΤ ΣΤΠΟΤ «ΜΠΑΜΑ» ΜΔΑ ΑΠΟ ΓΗΚΣΤΟ
ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΚΑΗ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΧΝ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΒΑΛΛΔΗ
ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΚΑΗ
ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΕΧΖ ΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ
(ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ, Μ.Δ.Λ.
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟΤ ΒΗΧΗΜΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΖΝ ΟΡΔΗΝΖ
ΡΟΓΟΠΖ

ΣΟΠΗΚΖ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ(Δ)
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΘΔΡΜΔ

200.000,00

ΟΛΔ

50.000,00

ΟΛΔ

50.000,00

ΟΛΔ

100.000,00

ΔΥΗΝΟ

50.000,00

ΟΛΔ

500.000,00

ΟΛΔ

150.000,00

πσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα, πξφθεηηαη γηα έξγα πνπ αθνξνχλ ζε φινπο ηνπο
παξαγσγηθνχο ηνκείο:
-

Έκθαζε δίδεηαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα κε ηελ πηνζέηεζε λέσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ
ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. ηελ θαηεχζπλζε απηή θξίλεηαη ζθφπηκε ε αμηνπνίεζε
ηνπ Γεσζεξκηθνχ πεδίνπ Θεξκψλ κε λέεο γεσηξήζεηο. πγθεθξηκέλα νη Τπεξεζίεο ηεο
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Π.Δ. Ξάλζεο (πξψελ Ννκαξρίαο) έρνπλ αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο ζηελ θαηεχζπλζε
ηεο «θαηαγξαθήο θαη αλάδεημεο ησλ Θεξκψλ Πεγψλ ζηηο Θέξκεο». ην πιαίζην απηφ
έρεη πξνηαζεί ζε ιεπηνκέξεηεο έλα πιέγκα έξγσλ (Λνπηξνζεξαπεπηήξην, Ξελνδνρείν,
Θεξκνθήπηα θ.ιπ.). Δπίζεο ζε εμέιημε βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο
θεληξηθήο Ηακαηηθήο Πεγήο κε ηελ νλνκαζία «Πεγή Δρίλνπ».
Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ ηδησηηθέο επελδχζεηο ζηελ πεξηνρή ζε πξψηε θάζε είλαη
απαξαίηεηε (ζχκθσλα κε ηελ Τπεξεζία) ε δηεξεχλεζε ηεο δηαθξαηηθφηεηαο θαη
δπλακηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πξνηείλνληαη 3 εξεπλεηηθέο γεσηξήζεηο, δνθηκαζηηθέο
αληιήζεηο, ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ αμηνπνίεζεο ζε κία απφ ηηο γεσηξήζεηο, θαζψο
επίζεο εθαξκνγή εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ θαη εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ. Σν έξγν ζηε
ζπλέρεηα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πνιιαπιαζηαζηηθά αλαπηπμηαθά νθέιε, κέζσ ησλ
πξνηεηλφκελσλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηελ γεσξγία, ηνλ ηνπξηζκφ, ηελ αλαςπρή.
-

ηνλ πξσηνγελή ηνκέα πξνηείλεηαη ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο λέσλ
θαιιηεξγεηψλ θαη κεζφδσλ. θνπφο ηεο Μειέηεο είλαη λα πξνζεγγίζεη, ζε κεγάιν
βαζκφ, ηη κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ζηελ πεξηνρή, κε πνηεο κεζφδνπο (π.ρ. βηνινγηθέο
θαιιηέξγεηεο) θαη πνηνο απφ ηνπο θαηνίθνπο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζ‟ απηέο ηηο
πξσηνβνπιίεο. Ζ Μειέηε ζα ιάβεη ππφςε ηεο παιαηφηεξεο πξνζπάζεηεο θαη πηινηηθά
πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηήζεθαλ ζηελ πεξηνρή π.ρ. θαιιηέξγεηεο ιεβάληαο, ζε
ζπλδπαζκφ

κε

κειηζζνθνκία,

δελδξψδεηο

θαιιηέξγεηεο,

βειηίσζε

πνηφηεηαο

ππαξρφλησλ θαιιηεξγεηψλ (παηάηαο) θ.ιπ. Έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ νξγάλσζε
ησλ παξαγσγψλ ψζηε νξηζκέλεο πξσηνβνπιίεο λα γίλνπλ ζε ζπλεξγαηηθή βάζε π.ρ.
νκάδεο λέσλ παξαγσγψλ.
-

Σα παξαγφκελα ληφπηα πξντφληα, ζθνπφο είλαη λα ζπλδεζνχλ κε ηελ πξνψζεζε θαη
θαηαλάισζή ηνπο ζε επηρεηξήζεηο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, κέζσ ηεο πξνβνιήο ησλ
ηνπηθψλ γεχζεσλ θαη πξντφλησλ πξνέιεπζεο απφ ηελ Ρνδφπε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
πξνβνιή ηεο θπζηθήο νκνξθηάο ζην ζχιαθα ηνπ Γήκνπ Μχθεο. θνπφο είλαη, ζην
κέιινλ, λα απνηειέζεη ε πεξηνρή ζχιαθα αλαδσνγφλεζεο θαη βειηίσζεο ηεο πγείαο
ησλ επηζθεπηψλ

-

ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα πξνηείλεηαη ε εθπφλεζε κειέηεο γηα ηε δεκηνπξγία
Βηνηερληθνχ Πάξθνπ. Ζ κειέηε ζα δηεξεπλήζεη ζηνηρεία φπσο: Υσξνζέηεζε θαη
εμεχξεζε θαηάιιεινπ ρψξνπ, ζεζκηθφ πιαίζην, δηαδηθαζίεο, ππνςήθηνη επελδπηέο.
ήκεξα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο, ε πεξηνρή δηαζέηεη έλα
ζεκαληηθφ κέγεζνο πιεζπζκνχ, ν νπνίνο θαηαλέκεηαη ζε νηθηζκνχο, αξθεηνί απφ ηνπο
νπνίνπο έρνπλ πιεζπζκφ πάλσ απφ 2.000 θαηνίθνπο θαη νη βαζηθέο αλάγθεο ησλ
θαηνίθσλ φζνλ αθνξά θπξίσο ζπλεξγεία απηνθηλήησλ, έπηπια, αινπκηλνθαηαζθεπέο,
ζηδεξνθαηαζθεπέο, κεηαπνίεζε πξντφλησλ, γιπθά θ.ιπ., εμππεξεηείηαη θαηά θχξην
ιφγν απφ ηελ Ξάλζε. Ζ κειέηε γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ απηνχ ηνπ είδνπο,
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θξίλεηαη ζθφπηκε γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνλ ηνκέα ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άξζε ησλ δπζθνιηψλ εμεχξεζεο
νηθνπέδσλ πνπ ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά ζε θάζε επελδπηηθή πξνζπάζεηα.
-

Χο γλσζηφλ, ε πεξηνρή γηα πνιιά ρξφληα αλαπηχρζεθε κε βάζε ηελ κνλνθαιιηέξγεηα
ηνπ θαπλνχ. Ζ θαιιηέξγεηα θαη ε επεμεξγαζία ηνπ θαπλνχ φια απηά ηα ρξφληα έρεη
επηδξάζεη ζπλνιηθά ζηε δσή ησλ θαηνίθσλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο έρνπλ
απνηππσζεί ζηα θηίξηα, ζηηο ζπλήζεηεο, ζηα έζηκα, ζηα εξγαιεία, ζηνλ ηξφπν
νξγάλσζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.
Ο θαπλφο δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζήκεξα κφλν σο πξνο ην παξαγφκελν πξντφλ,
ην νπνίν ιφγσ αιιαγήο θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ θαη ζπλεζεηψλ θζίλεη, αιιά λα
επεθηείλεηαη γεληθφηεξα σο πνιηηηζκηθφο παξάγνληαο πνπ έρεη δηακνξθψζεη ηελ
θαζεκεξηλή δσή ησλ θαηνίθσλ. Απηή ε θήκε ηεο πεξηνρήο πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζεί
θαηά ηξφπν νξγαλσκέλν. ηελ θαηεχζπλζε απηή θξίλεηαη ζθφπηκν, ζε πξψηε θάζε,
λα πινπνηεζνχλ κειέηεο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ:
α) δεκηνπξγία ππνδνκψλ ζηνπο νηθηζκνχο, φπσο ιανγξαθηθά κνπζεία, κνπζεία
θαπλψλ, θέληξα ελεκέξσζεο
β) Τπνδνκέο πξνβνιήο αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ σο επηξξνέο ηνπ θαπλνχ, π.ρ.
ηππηθή θαηνηθία πεξηνρήο
γ) Γεκηνπξγία εθδφζεσλ κε ηα ηνπηθά έζηκα, ζπλήζεηεο, παξακχζηα, ηξαγνχδηα
δ) Γεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ «παθέησλ» γηα επηζθέπηεο, φιεο ηηο
επνρέο ηνπ ρξφλνπ, γηα γλσξηκία κε ηε δσή ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο, φπσο
πνιηηηζκηθά νξηνζεηείηαη κε βάζε ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηηο αλάγθεο πνπ ππαγνξεχεη
ε θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ.

-

Σέινο, ε δεκηνπξγία Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ εμέιημε ηεο απαζρφιεζεο ζα
ιεηηνπξγήζεη εληζρπηηθά γηα ηελ φιε πξνζπάζεηα ηφλσζεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο
βάζεο. Δηδηθφηεξνη ζηφρνη ηεο δξάζεο είλαη ε πζηεκαηηθή θαη δηαρξνληθή θαηαγξαθή,
αμηνιφγεζε,

κειέηε

θαη

αμηνπνίεζε

φισλ

ησλ

κεηξεηηθψλ

θαη

πνηνηηθψλ

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά ζπλζήθεο ηεο θπζηθήο θαη
θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, νη νπνίεο αιιειεπηδξνχλ θαη επεξεάδνπλ
ηελ αλάπηπμε ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο Οξνζεηξάο ηεο Ρνδφπεο.
Απηφ ην ζρέδην δξάζεο ζηνρεχεη αθελφο ζηε δεκηνπξγία θαη πξνψζεζε ελφο
"Σνπηθνχ Μνληέινπ Αλάπηπμεο" ζηελ Οξεηλή πεξηνρή ηεο Ρνδφπεο, αθεηέξνπ, κέζσ
πηινηηθψλ εθαξκνγψλ, ηεο δηαξθνχο αμηνιφγεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ,
λα επεμεξγαζζεί θαη λα ζπγθξνηήζεη κέζσ δηθηχνπ θνξέσλ κεραληζκνχο πξνψζεζεο
θαη δηαρείξηζεο νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ θαη δεκηνπξγίαο
εξγαιείσλ γηα ηελ αλάδεημε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο θάζε παξαδνζηαθήο ρσξηθήο ελφηεηαο
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λα κπνιηάζεη ηελ αλαπηπμηαθή δξαζηεξηφηεηα ηεο κε ηελ ηαπηφηεηα θαη κνλαδηθφηεηα
ηνπ ηφπνπ ηεο.
Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ραξαθηήξα ηεο αλάπηπμεο ηεο Οξεηλήο πεξηνρήο, ζα πεξηιάβεη έλα
επξχ θάζκα παξακέηξσλ-δηαζηάζεσλ, ηθαλφ λα απνδψζεη κε θάπνηα ζρεηηθή
αθξίβεηα

ηε

θπζηνγλσκία

ηεο,.Απηέο

νη

παξάκεηξνη-δηαζηάζεηο

είλαη:

Φπζηθνγεσγξαθηθέο, Γεσκνξθνινγηθέο Γεκνγξαθηθέο,Οηθνλνκηθέο, Πεξηβαιινληηθέο
θαη Πνιηηηζκηθέο.
Ζ αλάπηπμε ησλ ζηφρσλ ζα πινπνηεζεί κέζσ ησλ αθνινχζσλ ελεξγεηψλ:
-

χληαμε-πξνψζεζε-εξκελεία εξσηεκαηνινγίσλ

-

Έξεπλεο κειέηεο

-

πγθξφηεζε θαη δηάδνζε ελφο νινθιεξσκέλνπ βηψζηκνπ Αλαπηπμηαθνχ ρεδίνπ
γηα ηελ Οξνζεηξά ηεο Ρνδφπεο

-

Μηθξέο Πηινηηθέο δξάζεηο.

-

Γηθηχσζε ηνπηθψλ θνξέσλ

-

Δθπαίδεπζεο, βησκαηηθήο θαηάξηηζεο, πνιηηηζκνχ.

-

πκβνπιεπηηθέο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα βνεζνχλ ζηνπο επηκέξνπο
ηνκείο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο.

-

Υξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ.

δ) Έξγα Καηεγνξίαο Πξάμεο 3.1 «Βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ Τγείαο, Κνηλσληθήο
θξνληίδαο θαη Αζιεηηζκνχ»
Σα έξγα ηεο Καηεγνξίαο απηήο απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα:

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΗΑ ΔΥΗΝΟΤ &
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ
ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ
ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ
ΝΑΡΚΧΣΗΚΧΝ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΟΛΔΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΖ
ΒΔΛΣΗΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΟΤ ΓΖΠΔΓΟΤ ΜΔΛΗΒΟΗΧΝ ΚΑΗ
ΚΔΝΣΑΤΡΟΤ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΟΤ ΓΖΠΔΓΟΤ ΜΗΝΘΖ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΟΤ ΓΖΠΔΓΟΤ ΣΖΝ ΠΑΥΝΖ

-

ΣΟΠΗΚΖ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ(Δ)
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

150.000,00
30.000,00
350.000,00
ΔΥΗΝΟΤ, ΜΤΚΖ

300.000,00

ΜΤΚΖ
ΚΟΣΤΛΖ

300.000,00
100.000,00

φζνλ αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο, πξνηείλεηαη ε
αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Δρίλνπ θαη ησλ ππαξρφλησλ
Αγξνηηθψλ Ηαηξείσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αγνξά θαη ιεηηνπξγία θηλεηψλ Ηαηξηθψλ
Μνλάδσλ, έξγν πνπ πξνηείλεηαη γηα φιε ηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. (αλαθνξά
γίλεηαη ζε επφκελν Κεθάιαην). Σν έξγν θξίλεηαη πξνηεξαηφηεηαο ιφγσ ηεο
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απνκφλσζεο ησλ νηθηζκψλ θαη ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ κεηαθίλεζεο ηνπ
πιεζπζκνχ ζηελ Ξάλζε. Παξάιιεια πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ελεκεξσηηθψλ
πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη πξνγξακκάησλ θαηαπνιέκεζεο ησλ
λαξθσηηθψλ, δηφηη πξνθχπηεη φηη θαη ζηα δχν δεηήκαηα ην πξφβιεκα είλαη έληνλν
ζηελ πεξηνρή.
-

ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ε έξεπλα πεδίνπ ζπγθεθξηκελνπνίεζε ην είδνο ησλ
παξεκβάζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.

-

Σέινο, ν αζιεηηζκφο κε θχξην άζιεκα ην πνδφζθαηξν, αλαπηχζζεηαη ξαγδαία ζην
Γήκν Μχθεο. Αζιεηηθά ζσκαηεία θαη λένη αμηφινγνη χιινγνη κε νξγαλσκέλα
ηκήκαηα, επηκφλσο δεηνχλ ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ. Ηδηαίηεξα ζε νηθηζκνχο κε
απμεκέλν ην πνζνζηφ ησλ λέσλ, ε δεκηνπξγία γεπέδσλ άζιεζεο πξνβάιιεη σο
επηηαθηηθή αλάγθε. Ζ δξάζε απηή κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ππνζηεξηθηηθά ζηηο
πξσηνβνπιίεο πνπ ηεξνχληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ λαξθσηηθψλ, ηδηαίηεξα ζε
απηέο ηηο ειηθίεο ηνπ πιεζπζκνχ. Σν έξγν αθνξά ζηε βειηίσζε ππαξρφλησλ θαη
δεκηνπξγία λέσλ γεπέδσλ, ζε έλα δίθηπν νηθηζκψλ φπσο Μειίβνηα, Κέληαπξνο,
Πάρλε, κίλζε.

ε) Έξγα Καηεγνξίαο Πξάμεο 3.2 «Βειηίσζε ησλ Τπεξεζηψλ Μεηαθνξψλ /
Σειεπηθνηλσληψλ»

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ
ΣΟΤ ΓΡΟΜΟΤ ΧΡΑΗΟΤ-ΜΑΝΣΑΗΝΑ
ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ
ΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΓΡΟΜΧΝ ΓΗΑΝΝΟΥΧΡΗΟ, ΘΔΟΣΟΚΑΣΟ,
ΓΟΤΡΓΟΤΣΖ, ΣΑΛΑΠΔΣΔΗΝΟ, ΚΑΛΟΣΤΥΟ
ΔΡΓΑ ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΡΟΜΟΤ
ΜΔΓΟΤΑ-ΚΟΣΑΝΖ
ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΓΡΟΜΟΤ ΜΔΓΟΤΑ-ΚΟΣΣΑΝΖ
ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΓΡΟΜΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ ΚΟΣΑΝΖ ΠΡΟ
ΟΗΚΗΜΟΤ ΚΟΤΝΓΟΤΡΟ, ΛΤΚΟΣΟΠΟ ΚΑΗ ΑΣΡΔ ΚΑΗ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ.
ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΓΡΟΜΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ ΜΤΚΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΜΤΚΖ
ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΒΔΛΣΗΧΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ
ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΟΤ ΔΝΣΟ ΟΗΚΗΜΧΝ ΟΓΗΚΟΤ
ΓΗΚΣΤΟΤ Δ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΜΤΚΖ
ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΓΡΟΜΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ ΓΔ ΜΤΚΖ
ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ
ΣΟΤ ΓΡΟΜΟΤ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ ΓΖΜΟΤ
ΜΤΚΖ
ΒΔΛΣΗΧΔΗ-ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΟΓΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ ΓΖΜΟΤ
ΜΤΚΖ
ΒΔΛΣΗΧΔΗ-ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΟΓΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ ΓΖΜΟΤ
ΜΤΚΖ

ΣΟΠΗΚΖ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ(Δ)
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΧΡΑΗΟΤ

400.000,00

ΑΣΡΧΝ

350.000,00

ΘΔΡΜΧΝ

233.700,00

ΘΔΡΜΧΝ

400.000,00

ΑΣΡΧΝ

2.028.000,00

ΜΤΚΖ

200.000,00

ΜΤΚΖ

600.000,00

ΟΛΔ

224.025,37

ΟΛΔ

350.000,00

ΧΡΑΗΟ, ΚΟΣΤΛΖ

150.000,00

ΜΤΚΖ, ΘΔΡΜΔ, ΔΥΗΝΟ,
ΑΣΡΔ

450.000,00

πσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ Πίλαθα, θξίλεηαη ζθφπηκν λα πινπνηεζνχλ ηξεηο
ππνθαηεγνξίεο έξγσλ ζην πιαίζην ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.:
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-

Ζ πξψηε ππνθαηεγνξία αθνξά παξεκβάζεηο ζε δξάζεηο πνπ ελψλνπλ νηθηζκνχο
ηνπ Γήκνπ. Έκθαζε δίδεηαη ζε νηθηζκνχο πνπ παξνπζηάδνπλ πςειφηεξνπο θφξηνπο
θίλεζεο φπσο: Χξαίν-Μάληαηλα, Γηαλλνρψξη-Θενηνθάην κέρξη Καιφηπρν, ΜέδνπζαΚνηάλε.

-

Ζ δεχηεξε ππνθαηεγνξία αθνξά ζηε δηάλνημε δξφκσλ πνπ ζπλδένπλ νηθηζκνχο θαη
ηαπηφρξνλα εμππεξεηνχλ ππάξρνπζεο κηθξέο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο. ήκεξα ε
επηθνηλσλία γίλεηαη κφλν κε δψα ή κε ηα πφδηα.

-

Ζ ηξίηε ππνθαηεγνξία έξγσλ αλαθέξεηαη ζηε βειηίσζε ησλ νδηθψλ δηθηχσλ εληφο
ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ. Πξφθεηηαη γηα παξεκβάζεηο ζε έλα δίθηπν επηιεγκέλσλ
νηθηζκψλ, κε θξηηήξηα φπσο: εμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο, δπζκελήο θαηάζηαζε
δξφκσλ, νηθηζκνί πνπ πξφθεηηαη λα παξαιάβνπλ θαη άιιεο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο
ζην πιαίζην ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

ζ) Έξγα Καηεγνξίαο Πξάμεο 3.3 «Δλίζρπζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο»

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
ΤΣΖΜΑ ΔΓΚΑΗΡΖ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ
ΣΖΝ ΟΡΔΗΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΝΟΜΟΤ ΞΑΝΘΖ
ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ-ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΚΡΟΤΝΧΝ ΔΝΣΟ ΟΗΚΗΜΧΝ
ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ-ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΚΡΟΤΝΧΝ ΔΝΣΟ ΟΗΚΗΜΧΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ (ΑΛΑΣΗΔΡΑ, ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ
ΥΡΖΔΧΝ, ΜΗΚΡΟ ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ ΓΗΑ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΚΛΠ.)
ΜΔΛΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΠΛΖΜΜΤΡΧΝ ΚΑΗ
ΓΗΑΒΡΧΖ ΣΖ ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΖ ΛΔΚΑΝΖ ΣΟΤ
ΚΟΤΝΘΟΤ
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΠΛΖΜΜΤΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΒΡΧΖ ΣΖ
ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΖ ΛΔΚΑΝΖ ΣΟΤ ΚΟΤΝΘΟΤ
ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΥΔΗΜΑΡΡΧΝ ΔΥΗΝΟΤ
ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΑ ΔΡΓΑ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΗΣΧΝ ΣΗ
ΠΔΡΗΟΥΔ ΟΗΚΗΜΧΝ ΑΝΧ ΘΔΡΜΧΝ ΚΑΗ ΜΔΓΟΤΑ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΧΝ ΟΗΚΗΜΟΤ ΡΔΜΑΣΟ
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΤΣΑΘΔΗΑ ΣΧΝ ΠΡΑΝΧΝ ΣΧΝ
ΥΔΗΜΑΡΡΧΝ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΖ ΣΖΝ
ΟΡΔΗΝΖ ΕΧΝΖ ΜΔ ΔΜΦΑΖ Δ ΠΔΡΗΟΥΔ ΠΛΖΗΟΝ
ΟΗΚΗΜΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΑΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ
ΔΡΓΧΝ

-

ΣΟΠΗΚΖ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ(Δ)
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΟΛΔ

200.000,00

ΧΡΑΗΟ, ΚΟΣΤΛΖ

50.000,00

ΜΤΚΖ, ΔΥΗΝΟ, ΑΣΡΔ,
ΘΔΡΜΔ

150.000,00

ΟΛΔ

200.000,00

ΟΛΔ

200.000,00

ΟΛΔ

1.450.000,00

ΔΥΗΝΟΤ

2.000.000,00

ΘΔΡΜΔ

500.000,00

ΧΡΑΗΟΤ

300.000,00

ΟΛΔ

150.000,00

Ζ πξψηε ππνθαηεγνξία έξγσλ αθνξά ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ππνδνκψλ
αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ. Σα πξνηεηλφκελα έξγα
αλαθέξνληαη ζηελ αγνξά εμνπιηζκνχ γηα αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ζηελ
εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο, κέζσ SMS, γηα ππξθαγηέο πνπ
εληνπίδνληαη άκεζα κέζσ θακεξψλ, θαζψο θαη εμνπιηζκνχ γηα άκεζε επέκβαζε.
Δπίζεο πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή δηθηχσλ θξνπλψλ κέζα ζηνπο νηθηζκνχο, θπξίσο ζ‟
απηνχο πνπ δελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί κε επθνιία ππξνζβεζηηθφ φρεκα.
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-

Ζ δεχηεξε ππνθαηεγνξία αλαθέξεηαη ζε κειέηεο θαη έξγα κεγάιεο θιίκαθαο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε πιεκκπξψλ θαη ηε δηάβξσζε ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο ηνπ Κφζπλζνπ.
Οη επηπηψζεηο απφ ηα θαηλφκελα ζήκεξα είλαη κεγάιεο, θπξίσο ζε νηθηζκνχο,
ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. Σα θαηλφκελα κάιηζηα
έρνπλ ζνβαξέο επηπηψζεηο θαη έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ζηελ πφιε ηεο
Ξάλζεο, ζηνπο πεδηλνχο νηθηζκνχο θαη ζηηο θαιιηέξγεηεο.

-

Ζ ηξίηε ππνθαηεγνξία έξγσλ αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ
θαη θαηλνκέλσλ θαηνιηζζήζεσλ, πνπ ζε νξηζκέλα ζεκεία είλαη έληνλα θαη άθξσο
επηθίλδπλα.
ζνλ αθνξά ζηα αληηπιεκκπξηθά, ε κεγάιε παξέκβαζε γίλεηαη ζηηο θνίηεο ησλ
ρεηκάξξσλ Δρίλνπ, κε έξγα δηεπζέηεζεο, ζχκθσλα κε κειέηε πνπ έρεη εθπνλεζεί,
γεγνλφο πνπ ζα αλαθνπθίζεη πνιιέο πεξηνρέο θαη νηθηζκνχο. Πην κηθξέο
παξεκβάζεηο, ζχκθσλα κε ηελ εθπνλεζείζα κειέηε, πξνβιέπνληαη γηα ηηο Θέξκεο θαη
Μέδνπζα.
Σέινο, έξεπλεο αμηνιφγεζεο ηεο επζηάζεηαο πξαλψλ ρεηκάξξσλ θαη θαηαζθεπή
αλαγθαίσλ έξγσλ, ηδηαίηεξα θνληά ζε νηθηζκνχο, θαζψο θαη απνθαηαζηάζεηο
θαηνιηζζήζεσλ, θξίλνληαη σο έξγα πξνηεξαηφηεηαο, αθνχ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ
αζθάιεηα ησλ πιεζπζκνχ.

η) Έξγα Καηεγνξίαο Πξάμεο 3.4 «Αλαβάζκηζε νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο»

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
ΔΡΓΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΖΝ
ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΠΟΟΣΖΣΑ
ΣΟΤ ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ Δ ΟΗΚΗΜΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΜΤΚΖ
ΜΔΛΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔ
ΚΟΠΟ ΣΖΝ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ
ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ Δ ΟΗΚΗΜΟΤ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΖ
ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΓΔΧΣΡΖΖ ΟΗΚΗΜΟΤ
ΕΟΤΜΠΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΓΗΑ ΣΗ
ΑΝΑΓΚΔ ΤΓΡΔΤΖ ΟΗΚΗΜΟΤ ΜΗΝΘΖ.
ΔΡΓΑ ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΓΡΔΤΖ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΖ
ΔΡΓΑ ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΓΡΔΤΖ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΖ
ΔΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΟΗΚΗΜΟΤ ΛΟΤΣΡΑ
ΘΔΡΜΧΝ
ΔΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΟΗΚΗΜΧΝ ΔΥΗΝΟΤ,
ΜΔΛΗΒΟΗΧΝ, ΜΤΚΖ
ΔΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΖ, ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΖ
ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΚΣΗΡΗΧΝ ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΟΗΚΗΜΧΝ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΑ ΟΡΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΜΤΚΖ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΤΠΟΒΑΘΡΧΝ
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΟΡΗΟΘΔΣΖΔΧ ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ
ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ ΟΡΔΗΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ-ΔΦΑΡΜΟΓΖ
ΣΟΤ ΔΝΔΡΓΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ
ΠΑΡΔΜΒΑΖ
ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΟΡΗΧΝ ΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ ΚΑΣΧ ΣΧΝ 2.000

ΣΟΠΗΚΖ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ(Δ)
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ
ΜΤΚΖ, ΘΔΡΜΔ, ΔΥΗΝΟΤ,
ΑΣΡΧΝ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

1.800.000,00

ΧΡΑΗΟ, ΚΟΣΤΛΖ

200.000,00

ΜΤΚΖ

300.000,00

ΧΡΑΗΟ, ΚΟΣΤΛΖ
ΜΤΚΖ, ΑΣΡΔ,
ΘΔΡΜΔ, ΔΥΗΝΟ

200.000,00

ΘΔΡΜΔ

200.000,00

ΔΥΗΝΟ, ΜΤΚΖ

600.000,00

ΟΛΔ

500.000,00

ΟΛΔ

200.000,00

ΟΛΔ

350.000,00

ΟΛΔ

300.000,00

ΟΛΔ

230.000,00

ΟΛΔ

250.000,00

400.000,00
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ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΜΤΚΖ
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΣΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ ΔΥΗΝΟΤ ΚΑΗ
ΚΔΝΣΑΤΡΟΤ
ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΖΜΑΡΥΔΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΖ
ΜΔ ΑΗΘΟΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ
ΚΔΝΣΑΤΡΟΤ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΧΝ ΟΜΒΡΗΧΝ ΤΓΑΣΧΝ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΟΣΤΛΖ
ΑΓΟΡΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΡΟΠΖ ΣΟΤ
ΡΔΤΜΑΣΟ ΣΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΔΚΚΑΦΧΝ,
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΧΝ (Α.Δ.Κ.Κ.) ΚΑΘΧ
ΚΑΗ ΣΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ
ΑΓΟΡΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΡΟΠΖ ΣΟΤ
ΡΔΤΜΑΣΟ ΣΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΔΚΚΑΦΧΝ,
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΧΝ (Α.Δ.Κ.Κ.) ΚΑΘΧ
ΚΑΗ ΣΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ

ΔΥΗΝΟ, ΜΤΚΖ
ΜΤΚΖ

250.000,00
1.500.000,00

ΜΤΚΖ

400.000,00

ΚΟΣΤΛΖ

150.000,00

ΟΛΔ

50.000,00

ΟΛΔ

150.000,00

πσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα, πξνηείλνληαη νη εμήο ππνθαηεγνξίεο έξγσλ
γηα ηα νπνία ε ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπο πεξηγξάθεηαη επίζεο:
-

Ζ πξψηε ππνθαηεγνξία έξγσλ αλαθέξεηαη ζε έξγα χδξεπζεο. Οξηζκέλα έξγα
πξνηείλνληαη γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ. Οη κεγάιεο παξεκβάζεηο
πξνηείλνληαη κεηά απφ έξεπλα πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηήζεη ην Γεκνθξίηεην
Παλεπηζηήκην Θξάθεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αλ.
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηα έξγα ηεο θαηεγνξίαο Πξάμεο 1.2 θαη
αθνξά ζηηο εμήο απαηηνχκελεο παξεκβάζεηο δηαρείξηζεο ησλ λεξψλ, ζε φιε ηελ
πεξηνρή ηνπ ζχιαθα Γήκνπ Μχθεο, κε έκθαζε ζηηο πεξηνρέο πνπ πξνθχπηνπλ
έληνλα πξνβιεκαηηθέο θαη αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην 4 ηεο αλάιπζεο. Δηδηθφηεξα ζα
εμεηαζζνχλ έξγα φπσο:
1. Τδξνκάζηεπζε πεγψλ
2. Γηφξζσζε θαη ζπκπιήξσζε έξγσλ απνιχκαλζεο ηνπ λεξνχ ζηηο δεμακελέο
3. θαη έξγσλ θαζαξηζκνχ ζηηο πεγέο θαη γεσηξήζεηο
4. ρεδίαζε δηθηχσλ κεηαθνξάο
5. Δγθαηάζηαζε απηφκαησλ ζηαζκψλ ειέγρνπ πνηφηεηαο
6. Αλφξπμε λέσλ γεσηξήζεσλ
7. Καηαζθεπή ηερλεηψλ πδξνθνξέσλ.

-

Ζ δεχηεξε ππνθαηεγνξία έξγσλ αθνξά ζηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε νηθηζκψλ.
Πξφθεηηαη γηα έξγα ζε επηιεγκέλνπο νηθηζκνχο πνπ ζρεδηάδνληαη, ζην πιαίζην ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. λα παξαιάβνπλ θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, ζηελ θαηεχζπλζε αχμεζεο
ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη πξνζέιεπζεο ησλ επηζθεπηψλ. Δλδεηθηηθά
αλαθέξνληαη νηθηζκνί ζηνπο αλαπηπμηαθνχο άμνλεο: κίλζε-Δρίλνο,-Θέξκεο, ΔρίλνοΜειίβνηα-Γεκάξην, αιιά θαη ζε κεκνλσκέλνπο φπσο: Κνηχιε, Χξαίν, Κέληαπξνο,
άηξεο, Πάρλε θ.ιπ. Ζ Οκάδα Έξγνπ πξνηείλεη νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζην
νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ λα πινπνηείηαη ζηε βάζε απζηεξψλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο
πνπ πξέπεη λα εθπνλεζνχλ. Σα έξγα αηζζεηηθήο αλαβάζκηζεο πξέπεη λα γίλνπλ κε
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ςπρξά πιηθά θαη κεζφδνπο, ζχκθσλα κε ηηο λέεο ηάζεηο βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ.
Αλαθεξφκαζηε ζε κηθξέο πιαηείεο, πεδφδξνκνπο, απνθαηάζηαζε φςεσλ θηηξίσλ,
πιαθνζηξψζεηο, επηζηξψζεηο δξφκσλ, πάξθσλ, θπηεχζεηο θ.ιπ.
ηελ ίδηα ππνθαηεγνξία πεξηιακβάλεηαη ε αγνξά θαη ηνπνζέηεζε θάδσλ ζηνπο
νηθηζκνχο γηα αλαθχθισζε πιηθψλ.
-

Ζ ηξίηε ππνθαηεγνξία έξγσλ αθνξά έξγα εμαηξεηηθήο πξνηεξαηφηεηαο πνπ πξέπεη
λα μεθηλήζνπλ άκεζα, ιφγσ θαη ηεο απαηηνχκελεο κεγάιεο δηάξθεηαο πινπνίεζήο
ηνπο. ηελ πεξηνρή πξέπεη λα πξνρσξήζεη πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο, ζχκθσλα κε
ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ ζην λέν
Καιιηθξαηηθφ Γήκν, ε εθπφλεζε Πνιενδνκηθψλ κειεηψλ θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα
κεγάινπο νηθηζκνχο (Δρίλνο, Κέληαπξνο), ε νξηνζέηεζε νηθηζκψλ θάησ ησλ 2.000
θαηνίθσλ κε θαηάιιειε κεζνδνινγία θαη ηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ππνβάζξσλ.
Σα έξγα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε πξνζπάζεηαο
αλαπηπμηαθνχ

πξνγξάκκαηνο

ζην

Γήκν

Μχθεο.

Σαπηφρξνλα

πξέπεη

λα

πξνρσξήζνπλ ζεζκηθέο ξπζκίζεηο ζρεηηθέο κε ηελ παξαρψξεζε γεο απφ ην
Γαζαξρείν γηα επέθηαζε νηθηζκψλ, απινπνίεζεο γξαθεηνθξαηηθψλ δηαηάμεσλ
νξηνζέηεζεο θαη θαηνρχξσζεο ηδηνθηεζηψλ, επίζπεπζεο δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο
ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ.
-

Ζ δεκηνπξγία λέσλ Γεκαξρείσλ κε αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θξίλεηαη
απαξαίηεην έξγν αθνχ ν Γήκνο δελ δηαζέηεη θηίξην γηα ζηέγαζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ,
αιιά νχηε θαη αίζνπζα γηα εθδειψζεηο ελεκεξσηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο. ην πιαίζην ηεο
δηαβνχιεπζεο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. έγηλε έξεπλα ησλ ρψξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ.

-

Οη παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο απνρέηεπζεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην
πξνηεηλφκελν έξγν, παξά κφλν ε αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο ησλ απνρεηεπηηθψλ
δηθηχσλ Κεληαχξνπ θαη Κνηχιεο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο, ηα έξγα ηεο απνρέηεπζεο
πξνέβαιαλ απφ ηα πην βαζηθά έξγα, ιφγσ ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζην θπζηθφ
πεξηβάιινλ (λεξά, δάζε), αιιά θαη ζηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ. Με πξσηνβνπιίεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ. θαη ηεο Οκάδαο Έξγνπ, έγηλε εθηθηή ε ππνβνιή απφ ηνλ Γήκν
Μχθεο, ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα 3 Μνλάδεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ θαη
απαξαίηεησλ δηθηχσλ, γηα Μχθε, Κέληαπξν, Δρίλν, ζην πιαίζην πξνθεξχμεσλ ηεο
Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ ΤΠΔΚΑ. Σα έξγα απηά είλαη ππφ αμηνιφγεζε.
Σα

παξαπάλσ

έξγα

δελ

επηβαξχλνπλ

ηνλ

ζπλνιηθφ

πξνυπνινγηζκφ

ηνπ
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ηα) Έξγα Καηεγνξίαο Πξάμεο 3.5 «Βειηίσζε ππνδνκψλ Παξαγσγήο Δλέξγεηαο γηα
νηθηζηηθή θαη θνηλφρξεζηε ρξήζε»

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΣΖΡΗΧΝ
ΓΖΜΟΗΑ ΥΡΖΖ ΜΔ ΥΡΖΖ Α.Π.Δ. ΣΟ Π.Δ. ΞΑΝΘΖ
ΔΡΓΑ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΑ ΓΖΜΟΗΑ
ΚΣΖΡΗΑ ΣΖΝ Π.Δ. ΞΑΝΘΖ
ΥΡΖΖ Α.Π.Δ. ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΓΟΣΖΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ
ΥΧΡΧΝ (ΠΛΑΣΔΗΔ, ΣΑΔΗ, ΚΛΠ)
ΜΔΛΔΣΖ ΣΖΛΔΘΔΡΜΑΝΖ ΟΗΚΗΜΧΝ ΜΔ ΥΡΖΖ
Α.Π.Δ.-ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖΝ Π.Δ. ΞΑΝΘΖ

ΣΟΠΗΚΖ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ(Δ)
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΟΛΔ

140.000,00

ΟΛΔ

140.000,00

ΟΛΔ

140.000,00

ΟΛΔ

140.000,00

Ζ ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ πεγάδεη απφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ Πξάζηλε
αλάπηπμε θαη εμεηδηθεχεηαη ζε Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο ζηφρνπο. Ο αλαπηπμηαθφο ζχιαθαο
Μχθεο ζηνλ ηνκέα ηεο Δλέξγεηαο πξέπεη λα ελζσκαηψζεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ
Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο θαη απηέο πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ
Δλέξγεηαο.
Ο Γεκφζηνο ηνκέαο δηαζέηεη ελεξγνβφξα θηίξηα ζηελ πεξηνρή ζηα νπνία πξνηείλεηαη ε
θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα λα πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο π.ρ. γεσηξήζεηο,
Φσηνβνιηατθά, Pellets θ.ιπ. αιιά θαη ηα ίδηα ηα θηίξηα λα πάςνπλ λα είλαη ελεξγνβφξα κε
παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο (κνλψζεηο, αίζξηα, απηνκαηηζκνί θ.ιπ.). Σέηνηα πηινηηθά
ζρέδηα κπνξνχλ λα έρνπλ εθαξκνγή ζε ζρνιεία ηεο πεξηνρήο, ζηα θέληξα ελεκέξσζεο,
ζε θηίξηα δηνίθεζεο.
Δπίζεο επηδεηθηηθά έξγα θσηηζκνχ πιαηεηψλ θαη νδψλ κε ρξήζε Α.Π.Δ., ζηάζεσλ
ιεσθνξείσλ, πηλαθίδσλ, info kiosk θ.ιπ., πξνηείλνληαη σο ζθφπηκα γηα πινπνίεζε, δηφηη
ζπλάδνπλ κε ηε γεληθφηεξε εηθφλα αλάπηπμεο ηνπ ζχιαθα θαη ιεηηνπξγνχλ παηδεπηηθά
πξνο ηνπο θαηνίθνπο θαη επηζθέπηεο.
Σέινο, ε αμηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ μπιείαο αιιά θαη άιισλ πξσηνγελψλ πεγψλ γηα
ηειεζέξκαλζε νηθηζκψλ, πξνηείλνληαη γηα κειέηε απφ ηελ Οκάδα Έξγνπ κε ζθνπφ ηελ
πινπνίεζε ζην κέιινλ πηινηηθψλ έξγσλ.
ηβ) Έξγα Καηεγνξίαο Πξάμεο 3.6 «ηήξημε θαη αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ Πνιηηηζκνχ»

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ
ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΖ
ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ & ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ
ΔΓΚΑΣΑΛΔΗΜΜΔΝΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ
ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ, ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΚΑΗ
ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΝΔΡΟΜΤΛΧΝ
ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ, ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΚΑΗ
ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΓΔΦΤΡΗΧΝ ΜΔ ΠΗΛΟΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΣΟΠΗΚΖ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ(Δ)
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΟΛΔ

100.000,00

ΟΛΔ

80.000,00

ΟΛΔ

80.000,00

ΟΛΔ

230.000,00
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Πξφθεηηαη γηα κειέηεο θαηαγξαθήο-αλάδεημεο αμηφινγσλ ζηνηρείσλ, φπσο είλαη νη
λεξφκπινη, νη εγθαηαιειεηκκέλνη νηθηζκνί αιιά θαη ηα γεθχξηα γηα ηα νπνία πξνηείλεηαη θαη
ε απνθαηάζηαζε ελφο ηθαλνχ αξηζκνχ ηνπο.
Πξφθεηηαη γηα ζηνηρεία πνπ ζπλδηακνξθψλνπλ ηελ εηθφλα ηεο πεξηνρήο, αλαδεηθλχνπλ ην
πινχζην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ θαη ζπλδπάδνληαη κε ην κνληέιν ηεο ήπηαο ηνπξηζηηθήο
αλάπηπμεο.
ηγ) Έξγα Καηεγνξίαο Πξάμεο 4.2 «Δλίζρπζε δηαθξαηηθήο / δηαζπλνξηαθήο
ζπλεξγαζίαο»

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ(Δ)
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ(Δ)
ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ

ΠΡΟΘΔΣΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ
ΣΖ ΟΓΟΤ ΑΠΟ ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΛΟΤΣΡΧΝ ΘΔΡΜΧΝ
ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ ΘΔΖ Μ. ΚΧΝ/ΝΟ

ΘΔΡΜΧΝ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

1.945.000,00

Πξφθεηηαη γηα ηελ ηνπξηζηηθή δίνδν πξνο Βνπιγαξία πνπ ιεηηνπξγεί εδψ θαη 1 ρξφλν θαη ε
νπνία είλαη απαξαίηεηε λα βειηησζεί κε πξφζζεηα κέηξα αζθαιείαο ιφγσ κεγάιεο
επηθηλδπλφηεηαο

απφ

θαηνιηζζήζεηο,

νιηζζεξφηεηαο

θ.ιπ.

Οη

πξνσζνχκελεο

παξεκβάζεηο δηθαηνινγνχληαη ιφγσ ηνπ πςεινχ θφξηνπ νρεκάησλ πνπ δηέξρνληαη
θαζεκεξηλά απφ ηε δίνδν. Λφγσ δε ηεο θαζπζηέξεζεο ησλ έξγσλ δηάλνημεο ηνπ θάζεηνπ
άμνλα Ξάλζε-Γεκάξην-Βνπιγαξία, ν δξφκνο απηφο απνηειεί ηελ θχξηα Πχιε Δηζφδνπ
απφ Βνπιγαξία γηα ηελ Π.Δ. Ξάλζεο, αιιά θαη πξφζβαζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Πεξηθέξεηαο
πξνο ην Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν Πακπφξνβν θαη ηελ πεξηνρή ηνπ κφιπαλ.
ηδ) πλάξζξσζε Γεκφζησλ θαη Ηδησηηθψλ Έξγσλ
Με βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ ιφγσ ζχιαθα θαη έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ
δεκφζηα έξγα, πξνηείλνληαη επίζεο νη παξαθάησ δξάζεηο ηδησηηθψλ έξγσλ σο Α
πξνηεξαηφηεηαο. Οη δξάζεηο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ είηε κε Πξφζθιεζε
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κέζσ ππαξρφλησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, είηε κέζσ
ζπκπιεξσκαηηθψλ ελεξγεηψλ ηεο Γηνίθεζεο γηα ηε δηακφξθσζε λέσλ εξγαιείσλ
ρξεκαηνδφηεζεο
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3.4-ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
3.2-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ / ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ
3.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΠΡΟΣΑΗΑ
2.1-ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ
ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΚΑΗ
ΓΑΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
4.2-ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑΚΡΑΣΗΚΖ /
ΓΗΑΤΝΟΡΗΑΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ
2.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ
3.1-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΤΓΔΗΑ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ
ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
2.5-ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ
ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΒΑΖ
1.2-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
1.1-ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΠΟ ΒΗΟΣΗΚΟΤ
ΚΑΗ ΑΒΗΟΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ
3.5-ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΠΟΓΟΜΖ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑ ΟΗΚΗΑΚΖ
ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΖ ΥΡΖΖ
Υ

Υ

Υ
Υ

Υ
Υ

Υ

Υ
Υ
Υ

Υ
Υ
Υ
Υ
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Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ
Υ

ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΛΟΤΣΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ:
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΑΗ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΧΝ ΣΟΝ ΟΗΚΗΜΟ ΘΔΡΜΧΝ.
ΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΓΡΤΖ /
ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ ΜΗΚΡΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟ ΓΖΜΟ
ΜΤΚΖ
ΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΓΡΤΖ /
ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖ
ΤΠΑΗΘΡΟΤ (ΠΔΡΗΖΓΖΔΗ, ΔΞΟΠΛΗΜΟ Κ.ΛΠ.)
ΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΓΡΤΖ /
ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΔΣΗΑΖ ΣΟ ΓΖΜΟ
ΜΤΚΖ
ΚΗΝΖΣΡΑ ΓΗΑ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ
ΞΤΛΟΟΜΠΧΝ ΚΑΗ ΣΕΑΚΗΧΝ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ ΝΔΟΤ ΣΤΠΟΤ
ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΗΛΟΣΗΚΔ
ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖΝ Π.Δ. ΞΑΝΘΖ.
ΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΤΓΥΡΟΝΔ
ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΖΛΔΚΣΡΟΓΟΣΖΖ ΚΣΗΡΗΧΝ ΑΠΟΜΟΝΧΜΔΝΧΝ
ΟΗΚΗΜΧΝ

Υ

ΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΓΡΤΖ
ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ (ΠΡΟΠΟΝΖΣΗΚΑ, ΗΑΜΑΣΗΚΑ,
ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΑ-ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ, ΗΑΣΡΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Κ.ΛΠ.)

Υ

ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΛΟΤΣΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ:
ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ ΗΑΜΑΣΗΚΧΝ
ΠΖΓΧΝ.

Υ

ΔΝΗΥΤΖ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΓΡΤΖ /
ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΚΛΑΓΧΝ (ΠΛΖΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ)

ΔΝΗΥΤΖ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΓΡΤΖ /
ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΑ
ΠΡΟΗΟΝΣΑ
ΔΝΗΥΤΖ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΓΡΤΖ /
ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΗΚΟΣΔΥΝΗΑ,
ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΗΓΧΝ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ
ΣΔΥΝΖ

ΔΝΗΥΤΖ ΣΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ

ΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΓΡΤΖ /
ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ
ΤΓΑΣΧΝ

ΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΓΡΤΖ /
ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΧΝ
ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΦΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ (ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ,
ΑΛΗΓΚΑΡΗΑ Κ.ΛΠ.)

ΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΓΡΤΖ /
ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

ΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΤΠΟΓΟΜΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ

ΗΓΗΧΣΗΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ
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Οη πξνηεηλφκελεο σο πξνηεξαηφηεηεο δξάζεηο ηδησηηθψλ έξγσλ ζεσξείηαη φηη ζα πξέπεη θπξίσο λα ζπλαξζξψλνληαη / ζπκπιεξψλνληαη κε ηα έξγα ησλ

Καηεγνξηψλ Πξάμεσλ δεκνζίνπ ραξαθηήξα ζηνλ αλαπηπμηαθφ ζχιαθα Μχθεο κε ηνλ παξαθάησ γξαθηθφ ηξφπν:
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6.5.6

Αλαπηπμηαθφο Θχιαθαο Παπηθίνπ Όξνπο

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο SWOT θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ
αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ γηα θάζε δήκν (βι. Δλφηεηα 5.4.3) πξνηείλνπκε ηηο θάησζη
θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Δλ δπλάκεη αλαπηπμηαθνχ ζχιαθα Παπηθίνπ
ξνπο:
3.2-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ / ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ
3.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
2.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ
2.1-ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΚΑΗ ΓΑΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
3.6-ΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
1.4-ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
3.4-ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλσηέξσ θαηάηαμε γίλεηαη κε βάζε ηε βαξχηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ησλ δεκφζησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζε θάζε Καηεγνξία Πξάμεο ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. (βι. Πίλαθεο 6.5-1 θαη 6.5-2, Παξάξηεκα) θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο
δηαξθνχο δηαβνχιεπζεο ηεο Οκάδαο Έξγνπ κε ην ηνπηθφ αλαπηπμηαθφ ζχζηεκα δειαδή
ηνπο Ο.Σ.Α., Τπεξεζίεο θαη ινηπνχο θνξείο. Ζ ρσξνηαμία ησλ παξεκβάζεσλ
παξνπζηάδεηαη ζην Υάξηε 11 - Παξάξηεκα Η.
Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.2 (Βειηίσζε ησλ
ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ / ηειεπηθνηλσληψλ), πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.
ηα εμήο θάησζη έξγα ζε κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΟΤ ΧΣΟΤ-Η.Μ. ΜΑΞΗΜΟΤ ΚΑΤΟΚΑΛΤΒΖΑ' ΚΔΡΑΔΑ

2.

ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΟΓΟΤ ΗΑΜΟΤ-ΚΑΣΑΦΤΓΗΟΤ (18 km)

ΧΣΟΤ, ΚΔΡΑΔΑ
ΗΑΜΟΤ ΑΣΡΑΗΑ

Π/Τ
238.160,00
3.500.000,00

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.5-1, ην έξγν 1 πξνηείλνληαη γηα άκεζε
έληαμε ζην Δ.Π. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Οινθιεξσκέλα ρέδηα γηα ηελ Αζηηθή θαη Αγξνηηθή
Αλαγέλλεζε ή έξγα ηεο Οκάδαο Η) ελψ ην 2 πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζε ινηπά
ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγα ηεο Οκάδαο ΗΗ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.5-2, ην έξγν 2 πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζε
ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα (έξγα Οκάδαο ΗΗ). Ζ δε ζθνπηκφηεηα φκσο ηνπ
έξγνπ απηνχ ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ ζπκπεξίιεςή ηνπ
ζηελ Οκάδα ΗΗ ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. αιιά ηνπνζεηείηαη εθεί
ιφγσ ηνπ κεγάινπ πξνυπνινγηζκνχ.

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.
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Ζ ζθνπηκφηεηα ησλ έξγνπ απηψλ ηεο Καηεγνξίαο πξάμεο 3.2 (ησλ ππεξεζηψλ
κεηαθνξψλ / ηειεπηθνηλσληψλ) ζην πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
πεγάδεη θαη ζπλδηακνξθψλεηαη απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηελ
αλάιπζε SWOT θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη
δπλαηνηήησλ.
Ζ

ζθνπηκφηεηα

πινπνίεζεο

ησλ

αλσηέξσ

έξγσλ

έγθεηηαη

πεξηιεπηηθά

θαη

αλαθεθαιαησηηθά ζηα εμήο:
-

Ζ νδφο πνπ αλακέλεηαη λα βειηησζεί κε ην πξψην έξγν αθνξά ηε θχξηα είζνδν πξνο
ηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ Παπηθίνπ ξνπο. Ζ νδφο νδεγεί απφ ηε πεδηλή πεξηνρή θαη ην
θεληξηθφ νηθηζκφ ηνπ ψζηνπ, πξνο ην κνλαζηήξη ΜΑΞΗΜΟΤ ΚΑΤΟΚΑΛΤΒΖ.
Δπίζεο ε παξαπάλσ νδφο δηαζηαπξψλεηαη κε ηα κνλνπάηηα πνπ αλακέλεηαη λα
αμηνπνηεζνχλ θαη δηαηξέρνπλ φιν ην Παπίθην φξνο, θαζψο θαη κε ην νξεηβαηηθφ
κνλνπάηη Δ6 θαη ζα απνηειεί ηελ αθεηεξία πνδειαηηθψλ θαη πεδνπνξηθψλ
δηαδξνκψλ. Σα αλακελφκελα νθέιε απφ ην έξγν ζα είλαη ε βειηίσζε ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο ζηελ πεξηνρή θαη ε αλάδεημε ησλ ζξεζθεπηηθψλ κλεκείσλ ηεο
πεξηνρήο.

-

Ζ δεχηεξε παξέκβαζε πνπ πξνηείλεηαη αθνξά ηελ αζθαιηφζηξσζε ηνπ δξφκνπ
Ηάζκνπ-Καηαθπγίνπ ζηε πεξηνρή ηεο Αζηξαίαο. Ζ παξαπάλσ παξέκβαζε αλακέλεηαη
λα βειηηψζεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηελ πεξηνρή θαη λα εμαζθαιίζεη εχθνιε
πξφζβαζε πξνο ην θαηαθχγην ηεο Αζηξαίαο φπνπ ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο θηινμελίαο
πεξίπνπ 10 αηφκσλ. Δπίζεο ζα αλαδεηρζνχλ θαη ηα ζξαθηθά κεηέσξα, έλα ηδηαίηεξν
κλεκείν ηεο θχζεο πνπ σο πφξνο ηεο πεξηνρήο παξακέλεη αλεθκεηάιιεπηνο.

Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.3 (Δλίζρπζε ηεο
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο), πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηα εμήο θάησζη έξγα
ζε κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

2.

ΦΤΣΟΚΟΜΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ
ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΣΖ ΛΔΚΑΝΖ ΑΠΟΡΡΟΖ ΡΔΜΑΣΟ
(ΠΔΡΗΟΥΖ ΗΠΠΗΚΟΤ-ΚΟΠΣΔΡΟΤ)
ΚΑΘΑΡΗΜΟ, ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΓΗΑΒΡΧΣΗΚΖ
ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΚΟΗΣΖ ΥΔΗΜΑΡΡΧΝ ΠΟΤ ΓΗΑΥΗΟΤΝ
ΟΗΚΗΜΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΧΣΟΤ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

Π/Τ

ΗΑΜΟΤ

3.130.000,00

ΧΣΟΤ

300.000,00

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.5-2, ια ηα έξγα πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζε
ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγα ηεο Οκάδαο ΗΗ. Ζ δε ζθνπηκφηεηα φκσο
ησλ έξγσλ απηψλ ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ ζπκπεξίιεςή
ηνπο ζηελ Οκάδα ΗΗ ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ ηνπ

Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. αιιά

ηνπνζεηνχληαη εθεί ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Δ.Γ.Σ.Π.Δ.
Ζ ζθνπηκφηεηα ησλ έξγνπ απηψλ ηεο Καηεγνξίαο πξάμεο 3.3 (Δλίζρπζε ηεο πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο) ζην πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεγάδεη θαη
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ζπλδηακνξθψλεηαη απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηελ αλάιπζε
SWOT θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ.
Ζ

ζθνπηκφηεηα

πινπνίεζεο

ησλ

αλσηέξσ

έξγσλ

έγθεηηαη

πεξηιεπηηθά

θαη

αλαθεθαιαησηηθά ζηα εμήο:
-

Σν πξψην έξγν απφ ηα πξνηεηλφκελα ζε απηή ηε θαηεγνξία παξέκβαζεο αθνξά ζε
θπηνθνκηθέο θαη ηερληθέο εξγαζίεο πνπ ζθνπφ έρνπλ ηε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο θαη ηε ζπγθξάηεζε ησλ εδαθψλ πνπ απεηινχληαη απφ ηε δηάβξσζε.
Σν παξαπάλσ έξγν ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηελ πεξηνρή αθνχ πξνζπαζεί λα
αλαζρέζεη ηελ ήδε έληνλε δηάβξσζε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή, ελψ επίζεο ζα
πξνζηαηεχζεη θαη ηνλ νηθηζκφ ηνπ Κνπηεξνχ (πνπ βξίζθεηαη εθηφο πεξηνρήο
παξέκβαζεο) απφ πιεκκπξηθά θαηλφκελα.

-

Αλάινγε ζθνπηκφηεηα έρεη θαη ην δεχηεξν έξγν πνπ αθνξά έξγα ππνδνκψλ γηα ηε
δηεπζέηεζε ησλ ρεηκάξξσλ (αχμεζε ηεο παξνρεπηηθφηεηαο, πξνζηαζία απφ
πιεκκπξηθά

θαηλφκελα,

ζπγθξάηεζε

ησλ

εδαθψλ)

πνπ

ζπιιέγνπλ

θαη

απνζηξαγγίδνπλ φκβξηα χδαηα θαη δηαπεξλνχλ ή είλαη παξαθείκελνη ζε νηθηζκνχο ηνπ
Γήκνπ Ηάζκνπ. Σν έξγν αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ηεο
πεξηνρήο, λα πξνζηαηεχζεη ην πεξηβάιινλ απφ ηα θπζηθά θαηλφκελα.
Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 2.3 (Δλίζρπζε
ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ), πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηα εμήο έξγα ζε
κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.
2.
3.
4.
5.

ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΟΝΟΠΑΣΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΗΜΟ ΧΣΟΤ
ΣΟΝ ΟΗΚΗΜΟ Β ΚΔΡΑΔΑ
ΖΜΑΝΖ ΠΡΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΖΡΗΑΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ
ΣΟΤ ΠΑΠΗΚΗΟΤ ΟΡΟΤ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΜΟΝΟΠΑΣΗΟΤ ΠΟΤ
ΓΗΑΣΡΔΥΔΗ ΣΖΝ ΚΟΗΛΑΓΑ ΣΟΤ ΚΟΜΦΑΣΟΤ
ΔΞΧΡΑΗΜΟ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΖ ΚΟΗΛΑΓΑ ΣΟΤ ΣΡΑΤΟΤ
ΠΟΣΑΜΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΛΑΣΑΝΑΚΗΑ
ΒΔΛΣΗΧΖ ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟ ΠΖΛΑΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΧΣΟΤ

Π/Τ

ΧΣΟΤ

300.000,00

ΧΣΟΤ

300.000,00

ΧΣΟΤ

200.000,00

-

300.000,00

ΚΔΡΑΔΑ

300.000,00

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.5-1, Σα έξγα 1-4 πξνηείλνληαη γηα άκεζε
έληαμε ζην Δ.Π. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Οινθιεξσκέλα ρέδηα γηα ηελ Αζηηθή θαη Αγξνηηθή
Αλαγέλλεζε ή έξγα ηεο Οκάδαο Η) ελψ ην 5 πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζε ινηπά
ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγα ηεο Οκάδαο ΗΗ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.5-2, ην έξγν 5 πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζε
ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα (έξγα Οκάδαο ΗΗ). Ζ δε ζθνπηκφηεηα φκσο ηνπ
έξγνπ απηνχ ζπγθιίλεη κε ηε ζθνπηκφηεηα ησλ ππνινίπσλ έξγσλ θαη ζε θακία
πεξίπησζε δελ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ ζπκπεξίιεςή ηνπ ζηελ Οκάδα ΗΗ ησλ
πξνηεηλφκελσλ έξγσλ ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. αιιά ηνπνζεηείηαη εθεί ιφγσ ησλ
πεξηνξηζκψλ ζην πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ.
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Ζ ζθνπηκφηεηα ησλ έξγνπ απηψλ ηεο Καηεγνξίαο πξάμεο 2.3 (Δλίζρπζε ηνπξηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ) ζην πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεγάδεη θαη
ζπλδηακνξθψλεηαη απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηελ αλάιπζε
SWOT θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ.
Ζ

ζθνπηκφηεηα

πινπνίεζεο

ησλ

αλσηέξσ

έξγσλ

έγθεηηαη

πεξηιεπηηθά

θαη

αλαθεθαιαησηηθά ζηα εμήο:
-

Οη παξαπάλσ παξεκβάζεηο είλαη ην θεληξηθφ ζεκείν ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ
γηα ηελ πεξηνρή. Ζ δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ
δηαδξνκψλ θαη ν πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο γηα έλα δίθηπν δηαδξνκψλ πνπ ζα
αλαδεηθλχεη ηα ζξεζθεπηηθά κλεκεία ηνπ Παπηθίνπ φξνπο ζε ζπλδπαζκφ κε
πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο ζηάζεηο ζηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Κεξαζέαο θαη ζηελ
πεξηνρή Πιαηαλάθηα, αλακέλεηαη λα απμήζνπλ ηελ επηζθεςηκφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη
γηα απηφ ζεσξνχληαη έξγα πξνηεξαηφηεηαο. Δπίζεο κε ηηο παξαπάλσ δξάζεηο ε
πεξηνρή αλακέλεηαη λα απνξξνθήζεη έλα θνκκάηη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θαηνίθσλ
ηεο Ρνδφπεο πνπ αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο θνληά ζηε θχζε (πεδνπνξίεο, πνδειαζία
θ.ιπ.) πνπ Οη παξαπάλσ δξάζεηο ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα έξγα ηεο
θαηεγνξίαο πξάμεο 3.2 θαη ηελ νηθηζηηθή αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζκνχ ηεο Κεξαζέαο.

Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 2.1 (Δλίζρπζε ηεο
γεσξγνθηελνηξνθηθήο θαη δαζηθήο παξαγσγήο), πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζην
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ην εμήο έξγν:
ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.
2.

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΑΗΚΖ ΟΓΟΤ Γ‟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ-ΑΝΣΗΠΤΡΗΚΖ
ΕΧΝΖ ΜΔΓΑ ΠΗΣΟΤ-ΠΟΛΤΑΝΘΟΤ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΑΗΚΖ ΟΓΟΤ Γ‟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ-ΑΝΣΗΠΤΡΗΚΖ
ΕΧΝΖ ΜΗΥΟΤ-ΜΔΓΑ ΠΗΣΟΤ

Π/Τ

ΗΑΜΟΤ

990.000,00

ΗΑΜΟΤ

113.000,00

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.5-2, ια ηα έξγα πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζε
ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγα ηεο Οκάδαο ΗΗ. Ζ δε ζθνπηκφηεηα φκσο
ησλ έξγσλ απηψλ ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ ζπκπεξίιεςή
ηνπο ζηελ Οκάδα ΗΗ ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ ηνπ

Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. αιιά

ηνπνζεηνχληαη εθεί ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Δ.Γ.Σ.Π.Δ.
Ζ ζθνπηκφηεηα ησλ έξγνπ απηψλ ηεο Καηεγνξίαο πξάμεο 2.1 (Δλίζρπζε ηεο
γεσξγνθηελνηξνθηθήο θαη δαζηθήο παξαγσγήο) ζην πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ
ηνπ πξνγξάκκαηνο πεγάδεη θαη ζπλδηακνξθψλεηαη απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο, ηελ αλάιπζε SWOT θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ
αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ.
Ζ

ζθνπηκφηεηα

πινπνίεζεο

ησλ

αλσηέξσ

έξγσλ

έγθεηηαη

πεξηιεπηηθά

θαη
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-

Οη παξαπάλσ Γαζηθνί δξφκνη αλακέλεηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ γηα λα εληζρχζνπλ ηελ
πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο απφ θαηλφκελα ππξθαγηάο. Θα
δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ επίγεησλ δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή ζε πεξίπησζε
ππξθαγηάο, ελψ νη δχν παξεκβάζεηο ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά δεκηνπξγψληαο
κία δψλε πξνζηαζίαο πνπ εθηείλεηαη απφ ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηνλ
νηθηζκφ ηνπ Μ. Πηζηνχ κέρξη ηνλ Πνιχαλζν. Πξνζηαηεχνληαο φινπο ηνπο νηθηζκνχο
πνπ βξίζθνληαη ζηνπο πξφπνδεο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ.

Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.6 (ηήξημε θαη
αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ), πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ην εμήο
έξγν:
ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

2.

3.

ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΜΟΝΟΠΑΣΗΟΤ ΠΟΤ ΓΗΑΣΡΔΥΔΗ ΣΖΝ
ΚΟΗΛΑΓΑ ΣΟΤ ΚΟΜΦΑΣΟΤ
ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ
ΜΟΝΟΠΑΣΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΗΜΟ ΧΣΟΤ ΣΟΝ ΟΗΚΗΜΟ Β
ΚΔΡΑΔΑ
ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ
ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟ ΠΖΛΑΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΧΣΟΤ

Π/Τ

ΚΔΡΑΔΑ, ΧΣΟΤ,
ΠΟΛΤΑΝΘΟΤ

200.000,00

ΧΣΟΤ, ΚΔΡΑΔΑ

150.000,00

ΧΣΟΤ, ΚΔΡΑΔΑ

300.000,00

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.5-2, ια ηα έξγα πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζε
ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγα ηεο Οκάδαο ΗΗ. Ζ δε ζθνπηκφηεηα φκσο
ησλ έξγσλ απηψλ ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ ζπκπεξίιεςή
ηνπο ζηελ Οκάδα ΗΗ ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.
Ζ ζθνπηκφηεηα ησλ έξγνπ απηψλ ηεο Καηεγνξίαο πξάμεο 3.6 (ηήξημε θαη αλάδεημε ηνπ
ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ) ζην πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεγάδεη
θαη ζπλδηακνξθψλεηαη απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηελ αλάιπζε
SWOT θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ.
Ζ

ζθνπηκφηεηα

πινπνίεζεο

ηνπ

αλσηέξσ

έξγνπ

έγθεηηαη

πεξηιεπηηθά

θαη

αλαθεθαιαησηηθά θπξίσο ζηα εμήο:
-

ΟΗ παξαπάλσ κειέηεο ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο ψζηε

λα

πινπνηεζνχλ νη

παξεκβάζεηο ηεο θαηεγνξίαο πξάμεο 2.3 θαη λα έρνπλ ην κέγηζην δπλαηφ
ζπλδπαζκέλν απνηέιεζκα. Ζ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ ζα πξέπεη λα γίλεη
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηε ζηξνθή ηνπ
πιεζπζκνχ πξνο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ εμνρή. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε
φηη φιεο νη παξεκβάζεηο ζηελ πεξηνρή ζα γίλνπλ κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη φηη
ζα επηθέξνπλ ηελ ειάρηζηε αιινίσζε ζηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο,
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Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 1.4 (Δλέξγεηεο
ππνζηήξημεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο βάζεο), πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζην
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ην εμήο έξγν:
ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΠΡΟΒΟΛΖ ΠΡΟΧΘΖΖ ΦΤΗΚΖ
ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΧΣΖ (Α' ΚΔΡΑΔΑ)

-

Ζ

ζθνπηκφηεηα

πινπνίεζεο

ηνπ

αλσηέξσ

ΧΣΟΤ, ΚΔΡΑΔΑ

έξγνπ

έγθεηηαη

Π/Τ
150.000,00

πεξηιεπηηθά

θαη

αλαθεθαιαησηηθά θχξηα ζηα εμήο:
Γηα λα ζεσξείηαη νινθιεξσκέλνο ν ζρεδηαζκφο γηα ηνλ ζχιαθα ηνπ Παπηθίνπ φξνπο

-

ζα πξέπεη εθηφο απφ ηηο παξεκβάζεηο ησλ θαηεγνξηψλ πξάμεο 3.2, 2.3, 2.5 ζα
πξέπεη λα ππάξμνπλ θαη ελέξγεηεο πξνβνιήο πνπ ζα πξνσζήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα
ηεο πεξηνρήο θαη ζα δξάζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ζε απηέο. ιεο απηέο νη ελέξγεηεο ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ 1. Οη εμσζηξεθείο απηέο δξάζεηο
αλακέλεηαη λα απμήζνπλ ηελ επηζθεςηκφηεηα ζηελ πεξηνρή θαη λα δηακνξθψζνπλ ην
ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαηάιιεια ψζηε λα γίλεη ειθπζηηθφηεξν.
Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.4 (Αλαβάζκηζε ηνπ
Οηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο), πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ην εμήο έξγν:
ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

Ζ

ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΟΗΚΗΜΟΤ Α'
ΚΔΡΑΔΑ

ζθνπηκφηεηα

πινπνίεζεο

ηνπ

αλσηέξσ

ΚΔΡΑΔΑ

έξγνπ

έγθεηηαη

Π/Τ
100.000,00

πεξηιεπηηθά

θαη

αλαθεθαιαησηηθά θχξηα ζηα εμήο:
-

Σν έξγν αθνξά ζε παξεκβάζεηο αλάπιαζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ νηθηζκνχ
Κεξαζέαο πνπ φπσο έρεη πξναλαθεξζεί ζην ζρεδηαζκφ αλακέλεηαη λα απνηειέζεη
ελδηάκεζε ζηάζε ησλ επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο. Πξφθεηηαη γηα νηθηζκφ πνπ ηα
ηειεπηαία ρξφληα αληηκεησπίδεηαη σο νηθηζκφο δεπηεξεπνπζψλ θαηνηθηψλ ησλ
θαηνίθσλ ηνπ λνκνχ Ρνδφπεο, ελψ ιεηηνπξγεί θαη μελψλαο δπλαηφηεηαο θηινμελίαο 14
αηφκσλ θαη ε αλάπιαζε ηνπ θξίλεηαη αλαγθαία ψζηε λα ελζαξξπλζνχλ αθφκε
πεξηζζφηεξν νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή.

Με βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ ιφγσ ζχιαθα θαη έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ
πξνηεηλφκελα δεκφζηα έξγα, ζε ελδερφκελεο πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο
πνπ ζα απεπζχλεηαη ζε ηδηψηεο, νη εμήο δέθα Γξάζεηο ηδησηηθψλ έξγσλ ζεσξνχληαη σο
δξάζεηο-πξνηεξαηφηεηεο πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην
δεδνκέλν ζχιαθα (ζε κε ηεξαξρηθή θαηάηαμε):
2.2.6-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΗΚΟΣΔΥΝΗΑ, ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΔΗΓΧΝ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΣΔΥΝΖ
2.3.2-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ ΜΗΚΡΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ
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2.3.3-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖ ΤΠΑΗΘΡΟΤ (ΠΔΡΗΖΓΖΔΗ, CANOE, KAYAK, RAFTING Κ.ΛΠ.)
2.3.4-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΔΣΗΑΖ
2.4.1-ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ / ΜΟΝΑΓΧΝ / ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΠΟΤ ΔΝΣΑΟΝΣΑΗ ΣΗ ΓΡΑΔΗ ΣΟΤ
ΑΞΟΝΑ) ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ (ΟΠΧ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ, ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ
ΒΗΟΜΑΕΑ, ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ) ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ
3.1.8-ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΑΘΛΖΖ
3.5.2-ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΝ ΟΗΚΗΣΗΚΟ ΗΣΟ (ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ, ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ
ΣΕΑΚΗΑ Κ.ΛΠ.)
3.6.2-ΔΝΗΥΤΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ
4.2.3-ΓΗΑΚΡΑΣΗΚΔ ΤΝΔΡΓΑΗΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ
ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ
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Οη πξνηεηλφκελεο σο πξνηεξαηφηεηεο δξάζεηο ηδησηηθψλ έξγσλ ζεσξείηαη φηη ζα πξέπεη θπξίσο λα ζπλαξζξψλνληαη / ζπκπιεξψλνληαη κε ηα έξγα ησλ

2.1.6-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΟΝΑΓΧΝ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
ΦΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
(ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ, ΑΛΗΓΚΑΡΗΑ Κ.ΛΠ.)

2.2.2-ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΟΝΟΜΑΗΑ
ΠΡΟΔΛΔΤΖ

2.3.1-ΗΓΡΤΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΧΝ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ (ΠΡΟΠΟΝΖΣΗΚΑ, ΗΑΜΑΣΗΚΑ,
ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΑ-ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ, ΗΑΣΡΗΚΑ
ΚΔΝΣΡΑ Κ.ΛΠ.)

2.3.2-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ /
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ ΜΗΚΡΖ
ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ

2.3.3-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ /
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖ
ΤΠΑΗΘΡΟΤ (ΠΔΡΗΖΓΖΔΗ, CANOE, KAYAK,
RAFTING Κ.ΛΠ.)

2.3.4-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ /
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΔΣΗΑΖ

3.2-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ / ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

3.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

2.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

2.1-ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΚΑΗ ΓΑΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

3.6-ΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

1.4-ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

3.4-ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

3.6.2-ΔΝΗΥΤΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ
ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ

2.1.5-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΟΝΑΓΧΝ
ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Καηεγνξηψλ Πξάμεσλ δεκνζίνπ ραξαθηήξα ζηνλ αλαπηπμηαθφ ζχιαθαο Παπηθίνπ ξνπο κε ηνλ παξαθάησ γξαθηθφ ηξφπν:

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

/ 452

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΡΑΜΑ | ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ | ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΡΟΓΟΠΖ

6.5.7

Αλαπηπμηαθφο Άμνλαο Κνκνηελήο - Νπκθαίαο - Διιελνβνπιγαξηθψλ
πλφξσλ

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο SWOT θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ
αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ γηα θάζε δήκν (βι. Δλφηεηα 5.4.3) πξνηείλνπκε ηηο θάησζη
θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ αλαπηπμηαθνχ Άμνλα Κνκνηελήο-ΝπκθαίαοΔιιελνβνπιγαξηθά χλνξα:
3.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
3.6-ΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
2.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ
3.4-ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλσηέξσ θαηάηαμε γίλεηαη κε βάζε ηε βαξχηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ησλ δεκφζησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζε θάζε Καηεγνξία Πξάμεο ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. (βι. Πίλαθεο 6.5-1 θαη 6.5-2, Παξάξηεκα) θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο
δηαξθνχο δηαβνχιεπζεο ηεο Οκάδαο Έξγνπ κε ην ηνπηθφ αλαπηπμηαθφ ζχζηεκα δειαδή
ηνπο Ο.Σ.Α., Τπεξεζίεο θαη ινηπνχο θνξείο. Ζ ρσξνηαμία ησλ παξεκβάζεσλ
παξνπζηάδεηαη ζην Υάξηε 11 - Παξάξηεκα Η.
Αλαθνξηθά κε ην έξγν πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.3 (Δλίζρπζε ηεο
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο), πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ην εμήο θάησζη έξγν:
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

Π/Τ

ΚΑΛΥΑΝΣΟ

1.500.000,00

ΑΝΑΠΛΑΖ ΓΤΣΗΚΖ ΟΥΘΖ ΟΗΚΗΜΟΤ ΚΑΛΥΑΝΣΟ

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.5-1, Σν έξγν 1 πξνηείλεηαη γηα άκεζε έληαμε
ζην Δ.Π. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Οινθιεξσκέλα ρέδηα γηα ηελ Αζηηθή θαη Αγξνηηθή
Αλαγέλλεζε ή έξγα ηεο Οκάδαο Η).
Ζ ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ απηνχ ηεο Καηεγνξίαο πξάμεο 3.3 (Δλίζρπζε ηεο πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο) ζην πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεγάδεη θαη
ζπλδηακνξθψλεηαη απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηελ αλάιπζε
SWOT θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ.
Ζ

ζθνπηκφηεηα

πινπνίεζεο

ηνπ

αλσηέξσ

έξγνπ

έγθεηηαη

πεξηιεπηηθά

θαη

αλαθεθαιαησηηθά ζηα εμήο:
-

Σν παξαπάλσ έξγν αλακέλεηαη λα αλαβαζκίζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ
νηθηζκνχ Κάιρα θαη λα βειηηψζεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε απηφλ. Αλακέλεηαη λα
νινθιεξψζεη ηελ παξέκβαζε πνπ ήδε έρεη γίλεη ζηελ πεξηνρή κε ηελ αλάπιαζε ηεο
αλαηνιηθήο φρζεο. Ο νηθηζκφο κεηά απφ απηή ηελ παξέκβαζε ζα αιιάμεη θπξηνιεθηηθά
φςε, ζα πξνζηαηεπηεί απφ πιεκκπξηθά θαηλφκελα θαη ζα κπνξέζεη λα πξνζειθχζεη
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επηζθέπηεο πνπ ζα δηέξρνληαη θαηά κήθνπο ηνπ Άμνλα Κνκνηελήο-ΝπκθαίαοΔιιελνβνπιγαξηθψλ ζπλφξσλ ψζηε ε δψλε επίδξαζεο ηνπ Άμνλα λα δηεπξπλζεί θαη
ζε απηφ ηνλ νηθηζκφ πέξα απφ ηνπο νηθηζκνχο ηεο Νπκθαίαο θαη ηεο Παλδξφζνπ.
Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.6 (ηήξημε θαη
αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ), πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ην εμήο
έξγν:
ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΜΟΤΔΗΟΤ
ΠΑΝΓΡΟΟΤ

ΠΑΝΓΡΟΟΤ

Π/Τ
350.000,00

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.5-1, Σν έξγν 1 πξνηείλεηαη γηα άκεζε έληαμε
ζην Δ.Π. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Οινθιεξσκέλα ρέδηα γηα ηελ Αζηηθή θαη Αγξνηηθή
Αλαγέλλεζε ή έξγα ηεο Οκάδαο Η).
Ζ ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ απηνχ ηεο Καηεγνξίαο πξάμεο 3.3 (Δλίζρπζε ηεο πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο) ζην πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεγάδεη θαη
ζπλδηακνξθψλεηαη απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηελ αλάιπζε
SWOT θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ.
Ζ

ζθνπηκφηεηα

πινπνίεζεο

ηνπ

αλσηέξσ

έξγνπ

έγθεηηαη

πεξηιεπηηθά

θαη

αλαθεθαιαησηηθά ζηα εμήο:
-

Ζ παξέκβαζε ζα ζπκπιεξψζεη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Μνπζείνπ Παλδξφζνπ, θαη ζα
δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηεζνχλ επηπιένλ αληηθείκελα, άλσ νη εμσηεξηθέο
παξεκβάζεηο ζα ελζσκαηψζνπλ θαιχηεξα ην θέιπθνο ηνπ θηεξίνπ ζην θπζηθφ
πεξηβάιινλ. Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο παξέκβαζεο έγθεηηαη ζην λα βειηηψζεη αθφκα έλα
ζεκείν ελδηαθέξνληνο ζηελ πεξηνρή, ψζηε ν επηζθέπηεο λα επηκεθχλεη ην ρξφλν
παξακνλήο ηνπ θαη λα ζπλδπάδεη ηελ δηέιεπζε ηνπ απφ ηελ πεξηνρή κε κία αμηφινγε
ζηάζε γηα θαγεηφ θαη μεθνχξαζε. Ζ παξέκβαζε δξα ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο
επελδχζεηο πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ πεξηνρή ζε ππνδνκέο
δηαλπθηέξεπζεο θαη εζηίαζεο.

Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 2.3 (Δλίζρπζε
ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ), πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηα εμήο έξγα ζε
κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

Π/Τ

1.

ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΚΑΣΑΚΖΝΧΔΧΝ ΠΑΝΓΡΟΟΤ

ΠΑΝΓΡΟΟΤ

150.000,00

2.

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΧΝ ΓΑΗΚΖ ΑΝΑΦΤΥΖ (ΘΔΔΗ
ΘΔΑ) ΣΑ ΣΟΠΗΚΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ ΚΑΛΥΑΝΣΟ ΚΑΗ
ΝΤΜΦΑΗΑ

ΚΑΛΥΑΝΣΟ, ΝΤΜΦΑΗΑ

100.000,00

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.5-1, ηα έξγα 1 θαη 2 πξνηείλνληαη γηα άκεζε
έληαμε ζην Δ.Π. Πξφγξακκα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Οινθιεξσκέλα ρέδηα γηα ηελ Αζηηθή
θαη Αγξνηηθή Αλαγέλλεζε ή έξγα Οκάδαο Η).
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Ζ

ζθνπηκφηεηα

πινπνίεζεο

ηνπ

αλσηέξσ

έξγνπ

έγθεηηαη

πεξηιεπηηθά

θαη

αλαθεθαιαησηηθά ζηα εμήο:
Οη παξεκβάζεηο ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξεκβάζεηο ηεο θαηεγνξίαο 3.6
θαη απνζθνπνχλ ζηελ επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζηελ πεξηνρή αιιά θαη ζηελ
ελίζρπζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ. Οη δξάζεηο ζηνρεχνπλ λα
πξνζειθχζνπλ παηδηά θαη ηνπο γνλείο ηνπο φρη κφλν απφ ηελ πεξηνρή ηεο Α.Μ.-Θ. αιιά
θαη απφ ηε Βνπιγαξία.
Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.4 (αλαβάζκηζε ηνπ
νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο), πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηα εμήο θάησζη
έξγα ζε κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

Π/Τ

1.

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΝΤΜΦΑΗΑ

ΠΑΝΓΡΟΟΤ

75.000,00

2.

ΒΔΛΣΗΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΝ
ΟΗΚΗΜΟ ΝΤΜΦΑΗΑ

ΠΑΝΓΡΟΟΤ

50.000,00

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.5-2, ηα έξγν απηά πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζε
ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα (έξγα Οκάδαο ΗΗ).
Ζ

ζθνπηκφηεηα

πινπνίεζεο

ησλ

αλσηέξσ

έξγσλ

έγθεηηαη

πεξηιεπηηθά

θαη

αλαθεθαιαησηηθά ζηα εμήο:
-

Ζ βειηίσζε ησλ παξαθάησ ππνδνκψλ αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ην επίπεδν
δηαβίσζεο ζηνλ νηθηζκφ, θαιπηεξεχνληαο ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ, ελψ ζα
επεθηείλεη ην δίθηπν ησλ πεξηαζηηθψλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο πνπ κπνξνχλ
λα αλεγεξζνχλ δεπηεξεχνπζεο θαηνηθίεο θαη λα αλαπηπρζνχλ ππνδνκέο εζηίαζεο θαη
δηαλπθηέξεπζεο πέξα απφ ηνλ νηθηζκφ ηεο Παλδξφζνπ.

Με βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ ιφγσ άμνλα θαη έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ
πξνηεηλφκελα δεκφζηα έξγα, ζε ελδερφκελεο πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο
πνπ ζα απεπζχλεηαη ζε ηδηψηεο, νη εμήο δέθα Γξάζεηο ηδησηηθψλ έξγσλ ζεσξνχληαη σο
δξάζεηο-πξνηεξαηφηεηεο πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην
δεδνκέλν ζχιαθα (ζε κε ηεξαξρηθή θαηάηαμε):
2.2.5-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΚΛΑΓΧΝ (ΠΛΖΝ ΑΤΣΧΝ
ΣΖ ΓΡΑΖ 2.2.4)
2.2.6-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΗΚΟΣΔΥΝΗΑ, ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΔΗΓΧΝ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΣΔΥΝΖ
2.3.2-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ ΜΗΚΡΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ
2.3.3-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖ ΤΠΑΗΘΡΟΤ (ΠΔΡΗΖΓΖΔΗ, CANOE, KAYAK, RAFTING Κ.ΛΠ.)
2.3.4-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΔΣΗΑΖ
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2.4.1-ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ / ΜΟΝΑΓΧΝ / ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΠΟΤ ΔΝΣΑΟΝΣΑΗ ΣΗ ΓΡΑΔΗ ΣΟΤ
ΑΞΟΝΑ) ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ (ΟΠΧ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ, ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ
ΒΗΟΜΑΕΑ, ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ) ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ
3.1.8-ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΑΘΛΖΖ
3.5.2-ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΝ ΟΗΚΗΣΗΚΟ ΗΣΟ (ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ, ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ
ΣΕΑΚΗΑ Κ.ΛΠ.)
3.6.2-ΔΝΗΥΤΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ
4.2.3-ΓΗΑΚΡΑΣΗΚΔ ΤΝΔΡΓΑΗΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ
ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ
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2.1.6-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΟΝΑΓΧΝ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
ΦΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
(ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ, ΑΛΗΓΚΑΡΗΑ Κ.ΛΠ.)

3.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
ρ
ρ

3.6-ΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
ρ
ρ

2.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ
ρ
ρ
ρ
ρ

3.4-ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ρ
ρ
ρ
ρ

2.3.1-ΗΓΡΤΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΧΝ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ (ΠΡΟΠΟΝΖΣΗΚΑ, ΗΑΜΑΣΗΚΑ,
ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΑ-ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ, ΗΑΣΡΗΚΑ
ΚΔΝΣΡΑ Κ.ΛΠ.)

2.3.2-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ /
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ ΜΗΚΡΖ
ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ
2.3.3-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ /
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖ
ΤΠΑΗΘΡΟΤ (ΠΔΡΗΖΓΖΔΗ, CANOE, KAYAK,
RAFTING Κ.ΛΠ.)

2.3.4-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ /
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΔΣΗΑΖ

3.6.2-ΔΝΗΥΤΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ
ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ

2.2.2-ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΟΝΟΜΑΗΑ
ΠΡΟΔΛΔΤΖ

2.1.5-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΟΝΑΓΧΝ
ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
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Οη πξνηεηλφκελεο σο πξνηεξαηφηεηεο δξάζεηο ηδησηηθψλ έξγσλ ζεσξείηαη φηη ζα πξέπεη θπξίσο λα ζπλαξζξψλνληαη / ζπκπιεξψλνληαη κε ηα έξγα ησλ

Καηεγνξηψλ Πξάμεσλ δεκνζίνπ ραξαθηήξα ζηνλ αλαπηπμηαθφ Άμνλαο Κνκνηελήο-Νπκθαίαο-Διιελνβνπιγαξηθψλ ζπλφξσλ κε ηνλ παξαθάησ γξαθηθφ

ηξφπν:

ρ
ρ
ρ
ρ
ρ

ρ
ρ
ρ

ρ
ρ
ρ
ρ

ρ
ρ
ρ
ρ
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6.5.8

Αλαπηπμηαθφο Θχιαθαο Αξξηαλψλ - Μ. Γεξείνπ

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο SWOT θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ
αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ γηα θάζε δήκν (βι. Δλφηεηα 5.4.3) πξνηείλνπκε ηηο θάησζη
θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζχιαθα Αξξηαλψλ-Μ.
Γεξείνπ:
3.4-ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
3.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
3.2-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ / ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ
2.1-ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΚΑΗ ΓΑΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
2.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ
3.1-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
2.5-ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΒΑΖ
3.5-ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑ ΟΗΚΗΑΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΖ ΥΡΖΖ
1.4-ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλσηέξσ θαηάηαμε γίλεηαη κε βάζε ηε βαξχηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ησλ δεκφζησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζε θάζε Καηεγνξία Πξάμεο ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. (βι. Πίλαθεο 6.5-1 θαη 6.5-2, Παξάξηεκα) θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο
δηαξθνχο δηαβνχιεπζεο ηεο Οκάδαο Έξγνπ κε ην ηνπηθφ αλαπηπμηαθφ ζχζηεκα δειαδή
ηνπο Ο.Σ.Α., Τπεξεζίεο θαη ινηπνχο θνξείο. Ζ ρσξνηαμία ησλ παξεκβάζεσλ
παξνπζηάδεηαη ζην Υάξηε 11 - Παξάξηεκα Η.
Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.4 (αλαβάζκηζε ηνπ
νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο), πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηα εμήο θάησζη
έξγα ζε κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.
2.
3.
4.

5.

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΑΓΧΓΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ
ΣΟΠΗΚΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ ΔΟΥΖ
ΤΓΡΔΤΔΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΠΛΑΓΗΑ, ΣΡΟΦΖ, ΑΓΗΟΥΧΡΗΟΤ ΚΑΗ
ΝΔΓΑ ΓΖΜΟΤ ΑΡΡΗΑΝΧΝ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΑΓΧΓΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟΤ
ΣΟΠΗΚΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ ΡΑΓΑΓΑ
ΒΔΛΣΗΧΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΖ ΟΗΚΗΜΧΝ
ΚΔΥΡΟΤ, ΥΛΟΖ, ΥΑΜΖΛΟΤ, ΥΑΡΑΓΡΑ ΚΑΗ
ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ
ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ-ΑΝΑΠΛΑΖ ΣΧΝ ΠΟΣΑΜΧΝ ΔΝΣΟ ΣΟΤ
ΟΗΚΗΜΟΤ ΟΡΓΑΝΖ ΚΑΗ ΓΡΑΝΗΑ

Π/Τ

ΔΟΥΖ

950.000,00

ΠΛΑΓΗΑ, ΣΡΟΦΖ,
ΑΓΗΟΥΧΡΗΟΤ, ΝΔΓΑ

600.000,00

ΡΑΓΑΓΑ

450.000,00

ΚΔΥΡΟΤ

750.000,00

ΟΡΓΑΝΖ

300.000,00

6.

ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΖ ΟΗΚΗΜΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΟΡΓΑΝΖ

ΟΡΓΑΝΖ

500.000,00

7.

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΤΓΡΔΤΖ ΟΗΚΗΜΧΝ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΟΡΓΑΝΖ

ΟΡΓΑΝΖ

200.000,00

8.

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΝΤΜΦΑΗΑ

ΠΑΝΓΡΟΟΤ

75.000,00

9.

ΤΓΡΔΤΖ ΟΗΚΗΜΟΤ ΜΔΓΑΛΟΤ ΓΔΡΔΗΟΤ-ΓΔΡΗΚΟΤ

ΜΗΚΡΟΤ ΓΔΡΔΗΟΤ

500.000,00

10. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ
ΜΔΖΜΔΡΗΟΤ-ΟΤΡΑΝΗΧΝ-ΚΗΟΤ-ΑΝΧ ΜΗΚΡΑΚΗΟΤ

ΜΗΚΡΟΤ ΓΔΡΔΗΟΤ

1.000.000,00
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ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
11. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΡΟΤΑΓΟΝΗΚΟΤ
12. ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ ΠΛΑΓΗΑ,
ΣΡΟΦΖ, ΑΓΗΟΥΧΡΗΟΤ ΚΑΗ ΝΔΓΑ ΓΖΜΟΤ ΑΡΡΗΑΝΧΝ
13. ΓΗΑΜΟΡΦΧΔΗ ΠΛΑΣΔΗΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΟΡΓΑΝΖ
14. ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ, ΑΝΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΛΑΖ ΟΗΚΗΜΟΤ
ΓΡΤΜΖ
15. ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ, ΑΝΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΛΑΖ ΟΗΚΗΜΟΤ
ΔΟΥΖ
16. ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ, ΑΝΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΛΑΖ ΟΗΚΗΜΟΤ
ΚΑΣΧ ΓΡΟΗΝΖ
17. ΑΝΑΠΛΑΔΗ-ΓΗΑΜΟΡΦΧΔΗ ΥΧΡΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΟΡΓΑΝΖ
18. ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ, ΑΝΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΛΑΖ ΟΗΚΗΜΟΤ
ΑΝΧ ΓΡΟΗΝΖ
19. ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ, ΑΝΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΛΑΖ ΟΗΚΗΜΟΤ
ΓΡΟΗΑ
20. ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ, ΑΝΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΛΑΖ ΟΗΚΗΜΟΤ
ΡΑΓΑΓΑ
21. ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ, ΑΝΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΛΑΖ ΟΗΚΗΜΟΤ
ΚΗΑΓΑ
22. ΒΔΛΣΗΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΝ
ΟΗΚΗΜΟ ΝΤΜΦΑΗΑ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

Π/Τ

ΜΗΚΡΟΤ ΓΔΡΔΗΟΤ

1.500.000,00

ΠΛΑΓΗΑ, ΣΡΟΦΖ,
ΑΓΗΟΥΧΡΗΟΤ, ΝΔΓΑ

350.000,00

ΟΡΓΑΝΖ

600.000,00

ΓΡΤΜΖ

60.000,00

ΔΟΥΖ

60.000,00

ΚΑΣΧ ΓΡΟΗΝΖ

60.000,00

ΟΡΓΑΝΖ

300.000,00

ΑΝΧ ΓΡΟΗΝΖ

60.000,00

ΓΡΟΗΑ

60.000,00

ΡΑΓΑΓΑ

60.000,00

ΚΗΑΓΑ

60.000,00

ΠΑΝΓΡΟΟ

50.000,00

ΜΗΚΡΟΤ ΓΔΡΔΗΟΤ

150.000,00

24. ΥΔΓΗΑ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΟΛΖ
ΣΟΠΗΚΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ ΚΔΥΡΟΤ

ΚΔΥΡΟΤ

231.154,08

25. ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΔΥΡΟΤ

ΚΔΥΡΟΤ

500.000,00

26. ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΟΡΓΑΝΖ

ΟΡΓΑΝΖ

500.000,00

ΟΡΓΑΝΖ

251.390,38

ΦΗΛΤΡΑ

335.894,16

ΜΗΚΡΟΤ ΓΔΡΔΗΟΤ

274.735,72

23. ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΛΑΣΔΗΧΝ Γ.Γ. ΜΗΚΡΟΤ ΚΑΗ ΜΔΓΑΛΟΤ ΓΔΡΔΗΟΤ

27. ΥΔΓΗΑ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΟΛΖ
ΣΟΠΗΚΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ ΟΡΓΑΝΖ
28. ΥΔΓΗΑ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΟΛΖ ΓΖΜΟΤ
ΦΗΛΤΡΑ
29. ΥΔΓΗΑ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΟΛΖ
ΣΟΠΗΚΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ ΓΔΡΔΗΟΤ

Σα έξγα 1, 3-7, 9, 12, 14-21 πξνηείλνληαη γηα άκεζε έληαμε ζην Δ.Π. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο
(Οινθιεξσκέλα ρέδηα γηα ηελ Αζηηθή θαη Αγξνηηθή Αλαγέλλεζε ή έξγα ηεο Οκάδαο Η)
ελψ ηα ππφινηπα 2,8,10-11,13, 22-29 πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζε ινηπά ρξεκαηνδνηηθά
πξνγξάκκαηα σο έξγα ηεο Οκάδαο ΗΗ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.5-2, ηα έξγα 24-29 πξνηείλνληαη γηα έληαμε
ζε ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα (έξγα Οκάδαο ΗΗ). Ζ δε ζθνπηκφηεηα φκσο ησλ
έξγσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ νξηνζέηεζε ησλ νηθηζκψλ θαζψο θαη ζηα ζρέδηα
νηθηζηηθήο νξγάλσζεο αλνηθηήο πφιεο ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηθαηνπηξίδεηαη
ζηελ ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηελ Οκάδα ΗΗ ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. αιιά ηνπνζεηνχληαη εθεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ιφγσ ηεο θχζεο
ηνπο.
Ζ ζθνπηκφηεηα ησλ έξγσλ απηψλ ηεο Καηεγνξίαο πξάμεο 3.4 (αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνχ
πεξηβάιινληνο) ζην πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεγάδεη θαη
ζπλδηακνξθψλεηαη απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηελ αλάιπζε
SWOT θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ.
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Ζ

ζθνπηκφηεηα

πινπνίεζεο

ησλ

αλσηέξσ

έξγσλ

έγθεηηαη

πεξηιεπηηθά

θαη

αλαθεθαιαησηηθά ζηα εμήο:
-

Με ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ 1-4, 6-11, πνπ αθνξνχλ έξγα βειηίσζεο ηνπ
πδξεπηηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. ζα επηηεπρζεί ε ελίζρπζε
πδξνδφηεζεο ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ Αξξηαλψλ θαη νπθιίνπ θαη άξα ε
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα
πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη επνρηθή αλεπάξθεηα λεξνχ,
πιεκκειήο θαζαξηζκφο, αληηθαηάζηαζε απαξραησκέλνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο. Δπίζεο
νη παξεκβάζεηο απηέο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
Ο δηαρσξηζκφο ησλ έξγσλ απηψλ ζε έξγα νκάδαο Η θαη ΗΗ έγηλε κε βάζε ηελ
σξηκφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε
δηαβνχιεπζε κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο

-

Με ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ 24-29 αλ θαη πξνηείλνληαη ζηα έξγα ηεο νκάδαο ΗΗ
ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα θξίζηκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο. Ζ εθπφλεζε
ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ θαη πνιενδνκηθψλ κειεηψλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα
ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή θαζψο ζα επηιχζεη ην
πξφβιεκα ηνπ αβέβαηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο. Δπίζεο ζα βειηηψζεη ην βηνηηθφ
επίπεδν ησλ θαηνίθσλ, εμαιείθνληαο ηελ άλαξρε δφκεζε θαη επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα.

-

Σα έξγα 5 θαη 12 αλακέλεηαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε γηα ηε βειηίσζε ησλ
απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο Οξγάλεο, Γξαληάο, Πιαγηάο,
ηξνθήο, Αγηνρσξίνπ θαη Νέδαο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη ζα
βειηηψζνπλ ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ. εκεηψλεηαη φηη νη αλάγθεο ηεο
πεξηνρήο ζην παξαπάλσ ηνκέα είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο φπσο απηέο απνηππψζεθαλ
ζηα πιαίζηα ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Οη παξαπάλσ νηθηζκνί
επηιέρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαβνχιεπζεο κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη ηνπο
πεξηνξηζκνχο ζηε ρξεκαηνδφηεζε.

-

Σα ππφινηπα έξγα 13-23 αθνξνχλ ζε παξεκβάζεηο αλάπιαζεο ησλ νηθηζκψλ κε
ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Οηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηνπο νηθηζκνχο κε ζεβαζκφ
ζηελ ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο. Σα αλακελφκελα νθέιε είλαη ε βειηίσζε
ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ, ε πξνζέιθπζε πεξηζζνηέξσλ επηζθεπηψλ, ε
δηεπθφιπλζε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε δηαηήξεζε ηεο ηδηαίηεξεο ηνπηθήο
αξρηηεθηνληθήο.
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Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.3 (Δλίζρπζε ηεο
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο), πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηα εμήο θάησζη έξγα
ζε κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

Π/Τ

1.

ΦΤΣΟΚΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΖ ΛΔΚΑΝΖ ΑΠΟΡΡΟΖ ΥΛΟΖ

ΚΔΥΡΟΤ

3.000.000,00

2.

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΦΡΑΓΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΣΖ
ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΤΡΣΗΚΖ ΜΗΓΑΓΑ
ΒΤΡΗΝΖ

ΚΔΥΡΟΤ

331.388,40

3.

ΔΡΓΑ ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΥΔΗΜΑΡΡΟΤ ΥΑΜΖΛΟΤ

ΚΔΥΡΟΤ

150.000,00

4.

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΦΡΑΓΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΣΖ
ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΡΓΑΝΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΦΡΑΓΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΣΖ
ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΤΡΣΗΚΖ ΜΗΓΑΓΑ
ΒΤΡΗΝΖ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΓΧΝ ΣΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ ΣΖ
ΥΛΟΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΚΔΥΡΟΤ

ΟΡΓΑΝΖ

51.203,58

ΟΡΓΑΝΖ

52.4516,50

ΚΔΥΡΟΤ

150.000,00

ΚΔΥΡΟΤ

150.000,00

5.

6.
7.

ΒΔΛΣΗΧΖ ΠΡΑΝΧΝ ΥΔΗΜΑΡΡΧΝ ΥΑΡΑΓΡΑ-ΥΑΜΖΛΟΤ

8.

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΦΡΑΓΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΣΖ
ΓΡΑΖ ΣΧΝ ΥΔΗΜΑΡΡΗΚΧΝ ΤΓΑΣΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ
ΟΡΔΗΝΟΤ ΟΓΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΔΛΟΤ ΡΔΜΑΣΟ Μ. ΓΔΡΔΗΟΤ
(ΓΟΝΗΚΟ)
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΦΡΑΓΜΑΣΟ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΝΔΡΟΤ ΣΖΝ
ΠΔΡΗΟΥΖ ΥΗΛΗΑ ΚΑΗ ΑΠΚΑ

9.

ΜΗΚΡΟΤ ΓΔΡΔΗΟΤ
ΚΔΥΡΟΤ

1.001.770,00

150.000.000,00

10. ΔΡΓΑ ΑΝΣΗΓΗΑΒΡΧΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ.Γ. ΓΔΡΔΗΟΤ

ΜΗΚΡΟΤ ΓΔΡΔΗΟΤ

80.000,00

11. ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΑ-ΑΠΟΣΡΑΓΓΗΣΗΚΑ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΓΔΝ
ΤΝΓΤΑΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΑΡΓΔΤΣΗΚΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑ ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ
ΥΔΗΜΑΡΡΧΝ ΣΟ Γ.Γ. ΓΔΡΔΗΟΤ

ΜΗΚΡΟΤ ΓΔΡΔΗΟΤ

80.000,00

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.5-1, Σα έξγα 6-7 πξνηείλνληαη γηα άκεζε
έληαμε ζην Δ.Π. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Οινθιεξσκέλα ρέδηα γηα ηελ Αζηηθή θαη Αγξνηηθή
Αλαγέλλεζε ή έξγα ηεο Οκάδαο Η) ελψ ηα ππφινηπα 1-5, 8-11 πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζε
ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγα ηεο Οκάδαο ΗΗ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.5-2, φηη αλ θαη ηα έξγα 1-5, 8-11
πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζε ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα (έξγα Οκάδαο ΗΗ). Ζ δε
ζθνπηκφηεηα φκσο ησλ έξγσλ απηψλ ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηθαηνπηξίδεηαη
ζηελ ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηελ Οκάδα ΗΗ ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. αιιά ηνπνζεηνχληαη εθεί ιφγσ ηεο εηνηκφηεηαο αιιά θαη ηεο
δπλαηφηεηαο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο.
Ζ ζθνπηκφηεηα ησλ έξγνπ απηψλ ηεο Καηεγνξίαο πξάμεο 3.3 (Δλίζρπζε ηεο πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο) ζην πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεγάδεη θαη
ζπλδηακνξθψλεηαη απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηελ αλάιπζε
SWOT θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ.
Ζ

ζθνπηκφηεηα

πινπνίεζεο

ησλ

αλσηέξσ

έξγσλ

έγθεηηαη

πεξηιεπηηθά

θαη
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-

Σα έξγα 1,3,6,7,10,11 αθνξνχλ έξγα ππνδνκψλ γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ ρεηκάξξσλ
(αχμεζε ηεο παξνρεπηηθφηεηαο, πξνζηαζία απφ πιεκκπξηθά θαηλφκελα, ζπγθξάηεζε
ησλ εδαθψλ) πνπ ζπιιέγνπλ θαη απνζηξαγγίδνπλ φκβξηα χδαηα θαη δηαπεξλνχλ ή
είλαη παξαθείκελνη ζε νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο Σα έξγα απνζθνπνχλ ζην
λα βειηηψζνπλ ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, λα πξνζηαηεχζνπλ ην
ηδηφκνξθν αξρηηεθηνληθφ ηνπίν απφ ηα θπζηθά θαηλφκελα, ψζηε ε πεξηνρή λα
απνθηήζεη ηελ απαηηνχκελε δνκηθή ζηαζεξφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε εκπνξηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ. εκεηψλεηαη φηη επειέγεζαλ ηα έξγα 6,7 γηα ηελ νκάδα Η ιφγσ ηνπ
είδνπο ηεο παξέκβαζεο θαη ηεο εηνηκφηεηαο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ λα σξηκάζνπλ ην
έξγν.

-

Αληίζηνηρα νη παξεκβάζεηο 2,4,5,8,9 επηρεηξνχλ λα επηιχζνπλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα κε
ηελ παξαπάλσ νκάδα έξγσλ, κε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. Παξάιιεια κε ηε
πξνζηαζία ησλ νηθηζκψλ, νη πνιχηηκνη θαη ζπάληνη πδαηηθνί πφξνη ζπγθξαηνχληαη απφ
ηα δίθηπα θξαγκάησλ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο, επηιχνληαο παξάιιεια θαη ην κείδνλ
δήηεκα ηεο χδξεπζεο ησλ νηθηζκψλ. Βειηηψλνληαο ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ
θαη αλαβαζκίδνληαο ηνπο νηθηζκνχο.

Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.2 (Βειηίσζε ησλ
ππεξεζηψλ

κεηαθνξψλ

/

ηειεπηθνηλσληψλ),

πξνηείλνληαη

γηα

έληαμε

ζην

Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηα εμήο θάησζη έξγα ζε κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ΒΔΛΣΗΧΖ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ
ΓΖΜΟΤ ΑΡΡΗΑΝΧΝ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΓΡΟΜΧΝ ΚΑΗ
ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΝΔΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ
ΓΡΟΜΧΝ, ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΔΗ, ΣΗ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΟΤΚΑ,
ΚΔΡΑΗΑ, ΥΛΟΖ, ΟΤΜΑΚ
ΒΔΛΣΗΧΖ-ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ
ΣΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ ΚΔΡΑΗΑ, ΥΛΟΖ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΤ ΚΔΥΡΟΤ
ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΔΗ ΔΝΣΟ ΟΗΚΗΜΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΟΡΓΑΝΖ
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΡΑΓΑΓΑ
ΚΑΗ ΔΟΥΖ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΑΒΑΔΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΟΡΓΑΝΖ

7.

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΔΦΤΡΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΡΑΣΗΝΖ

8.

ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΓΡΤΜΖ ΑΡΑΚΖΝΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ ΤΠΑΡΥΟΝΣΟ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΝΔΟΤ
ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΟΗΚΗΜΧΝ
ΜΗΚΡΟΤ ΓΔΡΔΗΟΤ, ΗΓΖΡΟΥΧΡΗΟΤ, ΠΔΣΡΟΛΟΦΟΤ,
ΜΔΓΑΛΟΤ ΓΔΡΔΗΟΤ
10. ΔΠΔΚΣΑΖ / ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖ
ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΣΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ
ΣΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΟΡΓΑΝΖ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΠΛΑΓΗΑ, ΣΡΟΦΖ,
ΑΓΗΟΥΧΡΗΟΤ, ΝΔΓΑ

Π/Τ
300.000,00

ΚΔΥΡΟΤ

600.000,00

ΚΔΥΡΟΤ

450.000,00

ΟΡΓΑΝΖ

500.000,00

ΔΟΥΖ, ΡΑΓΑΓΑ

180.000,00

ΟΡΓΑΝΖ

150.000,00

ΓΡΑΣΗΝΖ

400.000,00

ΚΑΛΥΑΝΣΟ, ΦΗΛΤΡΑ

80.000,00

9.

ΜΗΚΡΟΤ ΓΔΡΔΗΟΤ

ΟΡΓΑΝΖ

1.800.000,00

600.000,00

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.5-1, Σα έξγα 5-6 πξνηείλνληαη γηα άκεζε
έληαμε ζην Δ.Π. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Οινθιεξσκέλα ρέδηα γηα ηελ Αζηηθή θαη Αγξνηηθή
Αλαγέλλεζε ή έξγα ηεο Οκάδαο Η) ελψ ηα ππφινηπα 1-4, 7-10 πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζε
ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγα ηεο Οκάδαο ΗΗ.
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.5-2, φηη αλ θαη ην έξγν 10 πξνηείλεηαη γηα
έληαμε ζε ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα (έξγα Οκάδαο ΗΗ). Ζ δε ζθνπηκφηεηα
φκσο ησλ έξγνπ απηψλ ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ
ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηελ Οκάδα ΗΗ ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.
αιιά ηνπνζεηνχληαη εθεί ιφγσ ηεο εηνηκφηεηαο ηνπο θαη ηελ δπλαηφηεηα
ρξεκαηνδφηεζεο ζε απηή ηε ρξνληθή ζπγθπξία.
Ζ ζθνπηκφηεηα ησλ έξγνπ απηψλ ηεο Καηεγνξίαο πξάμεο 3.2 (ησλ ππεξεζηψλ
κεηαθνξψλ / ηειεπηθνηλσληψλ) ζην πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
πεγάδεη θαη ζπλδηακνξθψλεηαη απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηελ
αλάιπζε SWOT θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη
δπλαηνηήησλ.
Ζ

ζθνπηκφηεηα

πινπνίεζεο

ησλ

αλσηέξσ

έξγσλ

έγθεηηαη

πεξηιεπηηθά

θαη

αλαθεθαιαησηηθά ζηα εμήο:
-

Σα κηθξήο θιίκαθαο έξγα νδνπνηίαο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηε θαηεγνξία πξάμεο
(1, 2,5,8) είλαη θπξίσο έξγα ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο ηεο ππάξρνπζαο νδνπνηίαο
πνπ δηαζπλδέεη νξηδφληηα ηνπο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο. Με ηηο παξεκβάζεηο απηέο
αλακέλεηαη λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο πξνζπειαζηκφηεηαο ηεο πεξηνρήο, ελψ
παξάιιεια, ζα δηαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε ζε απνκαθξπζκέλνπο νηθηζκνχο
(παξεκβάζεηο 2,3), εηδηθά θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Αλακελφκελα νθέιε ε
ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξννπηηθψλ ηεο πεξηνρήο, ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο θαη
δηάζεζεο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, ε δηεπθφιπλζε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.

-

Σα έξγα ηεο πξνεγνχκελεο νκάδαο αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά
κε ηα έξγα 3,4,6,9 θαζψο θαη κε απηά ηεο θαηεγνξίαο πξάμεο 3.4 ψζηε ε
πξνζπειαζηκφηεηα ηεο πεξηνρήο λα βειηησζεί, ελψ παξάιιεια λα αλαβαζκηζηεί θαη
ην νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ, θαζηζηψληαο ηνπο νηθηζκνχο πην αληαγσληζηηθνχο ζε ζρέζε
κε απηνχο ηεο φκνξεο πεδηάδαο ηεο Ρνδφπεο.

-

Δηδηθή κλεία πξέπεη λα γίλεη ζην έξγν 7, έλα έξγν ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζηε βαζηθή
δπηηθή δίνδν εηζφδνπ πξνο ην ζχιαθα. Έλα έξγν πνπ ζα επηιχζεη ζεκαληηθά
πξνβιήκαηα πξνζπειαζηκφηεηαο ζε θξίζηκν ζεκείν εηζφδνπ απφ θαη πξνο ην
δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο πεξηθέξεηαο, αιιά θαη σο πξνο ηε ζχλδεζε κε ηνλ θάζεην άμνλα
Κνκνηελήο-Νπκθαίαο-Διιελνβνπιγαξηθψλ

ζπλφξσλ,

δεκηνπξγψληαο

ζπλζήθεο

εμσζηξέθεηαο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.
-

Σέινο ζηελ ππάξρνπζα ρσξηθή θαη θνηλσληθή απνκφλσζε ηεο πεξηνρήο κπνξεί λα
ζέζεη ε πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Καη ε ππνβνήζεζε ηεο αλαπηπμηαθήο
δηαδηθαζίαο κέζσ απηψλ, κε δεδνκέλν φηη απηέο απμάλνπλ ηελ εμσζηξέθεηα, ηελ
ηαρχηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ επλντθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ
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σο ρψξσλ εγθαηάζηαζεο επελδχζεσλ. Σν έξγν 10 απνζθνπεί ζε απηφλ αθξηβψο ην
ζθνπφ θαη αλακέλεηαη λα δξάζεη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ νξηδφληηα δξάζε γηα ηελ
εγθαηάζηαζε επξπδσληθψλ δηθηχσλ.
Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 2.1 (Δλίζρπζε ηεο
γεσξγνθηελνηξνθηθήο θαη δαζηθήο παξαγσγήο), πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηα εμήο θάησζη έξγα ζε κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΡΗΧΝ (3) ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΧΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ
ΠΑΡΚΧΝ
2. ΔΓΓΔΗΟΒΔΛΣΗΧΣΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ ΠΛΑΓΗΑ,
ΣΡΟΦΖ, ΑΓΗΟΥΧΡΗΟΤ ΚΑΗ ΝΔΓΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΑΡΡΗΑΝΧΝ
3. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΗΚΡΟΦΡΑΓΜΑΣΟ ΣΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΟΡΓΑΝΖ
4. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΓΡΟΜΑΣΔΤΖ-ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΝΔΡΟΤΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΟΣΗΣΡΑ ΟΗΚΗΜΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΟΡΓΑΝΖ
5. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΝΔΧΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ (ΦΑΚΟΜΖΛΟ, ΣΑΗ
ΣΟΤ ΒΟΤΝΟΤ Κ.ΛΠ.)
6. ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΑΗΚΖ ΟΓΟΤ Γ‟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΡΟΗΑΦΛΑΜΠΟΡΟΤ
7. ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΑΗΚΖ ΟΓΟΤ Γ‟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΦΛΑΜΠΟΡΟΤΚΟΒΑΛΟΤ
8. ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΑΗΚΖ ΟΓΟΤ Γ‟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΗΓΑΓΑΚΤΜΖ
9. ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΑΗΚΖ ΟΓΟΤ Γ‟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΟΡΓΑΝΖ-ΑΝΧ
ΓΡΟΗΝΖ
10. ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΑΗΚΖ ΟΓΟΤ Γ‟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΤΡΣΗΚΖΚΑΛΤΒΗΑ-ΚΤΜΖ
11. ΔΠΑΝΑΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΑΗΚΟΤ ΦΤΣΧΡΗΟΤ ΟΡΓΑΝΖ

Π/Τ

1.

1.500.000,00
ΠΛΑΓΗΑ, ΣΡΟΦΖ,
AΓΗΟΥΧΡΗΟΤ, ΝΔΓΑ

350.000,00

ΟΡΓΑΝΖ

800.000,00

ΟΡΓΑΝΖ

150.000,00

ΚΔΥΡΟΤ

150.000,00

ΟΡΓΑΝΖ

830.000,00

ΟΡΓΑΝΖ

333.000,00

ΟΡΓΑΝΖ

545.000,00

ΟΡΓΑΝΖ

876.000,00

ΟΡΓΑΝΖ

292.000,00

ΟΡΓΑΝΖ

20.000,00

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.5-2, ια ηα έξγα πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζε
ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγα ηεο Οκάδαο ΗΗ. Ζ δε ζθνπηκφηεηα φκσο
ησλ έξγσλ απηψλ ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ ζπκπεξίιεςή
ηνπο ζηελ Οκάδα ΗΗ ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ ηνπ

Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. αιιά

ηνπνζεηνχληαη εθεί ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Δ.Γ.Σ.Π.Δ.
Ζ ζθνπηκφηεηα ησλ έξγνπ απηψλ ηεο Καηεγνξίαο πξάμεο 2.1 (Δλίζρπζε ηεο
γεσξγνθηελνηξνθηθήο θαη δαζηθήο παξαγσγήο) ζην πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ
ηνπ πξνγξάκκαηνο πεγάδεη θαη ζπλδηακνξθψλεηαη απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο, ηελ αλάιπζε SWOT θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ
αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ.
Ζ

ζθνπηκφηεηα

πινπνίεζεο

ησλ

αλσηέξσ

έξγσλ

έγθεηηαη

πεξηιεπηηθά

θαη

αλαθεθαιαησηηθά ζηα εμήο:
-

Σα έξγα 6-10 αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ ηεο δαζηθήο δηαρείξηζεο είλαη
πνιιαπιήο ζθνπηκφηεηαο θαη απηφ γηαηί έηζη ππνβνεζείηαη θαη ε αχμεζε ηεο δαζηθήο
παξαγσγήο αιιά θαη ε ελίζρπζε ηνπ νηθνηνπξηζκνχ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πξφιεςεο
θαη θαηαπνιέκεζεο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ελάληηα ζην Γαζηθφ νηθνζχζηεκα.
Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ έξγα πνπ αλακέλεηαη λα ηνλψζνπλ ηελ ηνπηθή δαζηθή
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παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζπκπιεξσκαηηθά αλακέλεηαη λα δξάζεη ην έξγν 11 πνπ
αθνξά ζηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ Γαζηθνχ θπησξίνπ Οξγάλεο, επαλαθέξνληαο
αθφκα κηα πεγή επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή
-

Σα έξγα 2-4 αθνξνχλ απαξαίηεηεο επεκβάζεηο ζηελ πεξηνρή πνπ αθνξνχλ ηελ
εμαζθάιηζε ησλ απαξαηηήησλ πδαηηθψλ πφξσλ, πάληνηε κε ήπηεο παξεκβάζεηο κε
ζεβαζκφ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ψζηε λα κπνξέζνπλ νη ηνπηθνί παξαγσγνί λα
βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο ζηνπο ιηγνζηνχο εδαθηθνχο πφξνπο ηεο
πεξηνρήο,

θαη

λα

ζηξαθνχλ

ζε

δηαθνξεηηθέο

θαιιηέξγεηεο

πνπ

απαηηνχλ

πεξηζζφηεξνπο πδαηηθνχο πφξνπο θαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο.
-

Με ηελ επέκβαζε 5 πξνηείλεηαη ε ελζάξξπλζε ηνπ ηνπηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
λα ζηξαθεί ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο θαιιηέξγεηαο, πέξα απφ ηηο ζπκβαηηθέο, θαη λα
εθκεηαιιεπηεί ηελ εκπεηξία ησλ θαηνίθσλ ζηελ δηάζεζε θαη εκπνξία ξίγαλεο. Ζ
παξαπάλσ

παξέκβαζε

αλακέλεηαη

λα

ιεηηνπξγήζεη

ζπκπιεξσκαηηθά

κε

παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ηδησηηθά έξγα θαη εηδηθφηεξα ηελ ίδξπζε κεηαπνηεηηθψλ
επηρεηξήζεσλ γηα ηα αξσκαηηθά πξντφληα.
-

Σέινο πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε παξέκβαζε 1 πνπ αθνξά ζηελ κεηεγθαηάζηαζε ησλ
δηάζπαξησλ θαη ζηε πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ παξάλνκσλ θηελνηξνθηθψλ
κνλάδσλ ζε ηξία νξγαλσκέλα θηελνηξνθηθά πάξθα, πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ κε
ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ ζε θαηάιιεια επηιεγκέλεο ηνπνζεζίεο πνπ ζα παξέρνπλ
ζηνπο θηελνηξφθνπο φιεο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα ην ζηαβιηζκφ ησλ δψσλ. Θα
κπνξέζνπλ λα επηηεπρζνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Δλψ ζα ιπζεί θαη ην ζνιφ
ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο

Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 2.3 (Δλίζρπζε
ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ), πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηα εμήο έξγα ζε
κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

Π/Τ

1.

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΟΤ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΦΛΑΜΠΟΤΡΟ

ΟΡΓΑΝΖ

200.000,00

2.

ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ ΜΤΛΧΝ ΚΑΗ ΓΔΦΤΡΗΧΝ ΣΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΔΥΡΟΤ

ΚΔΥΡΟΤ

300.000,00

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.5-1, Σν έξγν 2 πξνηείλεηαη γηα άκεζε έληαμε
ζην Δ.Π. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Οινθιεξσκέλα ρέδηα γηα ηελ Αζηηθή θαη Αγξνηηθή
Αλαγέλλεζε ή έξγα ηεο Οκάδαο Η) ελψ ην έξγν 1 πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζε ινηπά
ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγα ηεο Οκάδαο ΗΗ.
Ζ ζθνπηκφηεηα ησλ έξγνπ απηψλ ηεο Καηεγνξίαο πξάμεο 2.3 (Δλίζρπζε ηνπξηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ) ζην πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεγάδεη θαη
ζπλδηακνξθψλεηαη απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηελ αλάιπζε
SWOT θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ.
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Ζ

ζθνπηκφηεηα

πινπνίεζεο

ησλ

αλσηέξσ

έξγσλ

έγθεηηαη

πεξηιεπηηθά

θαη

αλαθεθαιαησηηθά ζηα εμήο:
-

ρεηηθά κε ην έξγν 1 αλαθέξνληαη ηα εμήο: ζηνρεχεη, κεηαμχ άιισλ λα δεκηνπξγήζεη
ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο ψζηε ηφζν νη ληφπηνη θάηνηθνη φζν θαη δπλεηηθνί
επηζθέπηεο

κπνξνχλ

λα

κεηαθέξνπλ

ηηο

εθδξνκηθέο

εμνξκήζεηο

ηνπο

θαη

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, γλσξίδνληαο φηη ππάξρεη ε
θαηάιιειε ππνζηεξηθηηθή ππνδνκή. Έηζη βειηηψλεηαη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ
θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ελψ ζα εμππεξεηεζνχλ πνιχ θαιχηεξα θαη νη επηζθέπηεο ή
εξγαδφκελνη ζηελ πεξηνρή.
-

Ζ ινγηθή ηνπ έξγνπ 2 εληάζζεηαη κέζα ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο παξέκβαζεο γηα
ηελ ελίζρπζε θαη δηαηήξεζε ηεο πξνβνιήο ηεο ηδηαίηεξεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
ηεο πεξηνρήο. Ζ ζπληήξεζε θαη αλάδεημε ησλ παξαδνζηαθψλ κχισλ θαη γεθπξηψλ
ηεο πεξηνρήο αλαδεηθλχεη ηελ ηδηαίηεξε ηνπηθή αξρηηεθηνληθή. Υαξάζζεη απηφκαηα κία
δηαδξνκή πνπ ζα πεξηιακβάλεη αλαγθαζηηθά θαη νηθηζκνχο ηνλψλνληαο ηελ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ παξαπάλσ παξέκβαζε αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη
ζπκπιεξσκαηηθά κε παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ηδησηηθά έξγα θαη εηδηθφηεξα ηελ
ίδξπζε κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ δηάζεζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ ίδξπζε
ππνδνκψλ εζηίαζεο θαη δηαλπθηέξεπζεο

Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.1 (Βειηίσζε ησλ
ππεξεζηψλ πγεηάο, θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη αζιεηηζκνχ), πξνηείλνληαη γηα έληαμε
ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηα εμήο έξγα ζε κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΗΑΣΡΔΗΟΤ ΚΔΥΡΟΤ

2.

ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΗΑΣΡΔΗΟΤ ΟΡΓΑΝΖ

3.

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΣΗΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ Γ.Γ. ΜΗΚΡΟΤ ΓΔΡΔΗΟΤ
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΠΟΥΗΑΚΟΤ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟΤ
ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΝ ΚΔΥΡΟ
ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΑΗΓΗΧΝ Γ.Γ.
ΜΗΚΡΟΤ ΓΔΡΔΗΟΤ

4.
5.

Π/Τ

ΚΔΥΡΟΤ

60.000,00

ΟΡΓΑΝΖ

60.000,00

ΜΗΚΡΟΤ ΓΔΡΔΗΟΤ

100.000,00

ΚΔΥΡΟΤ

60.000,00

ΜΗΚΡΟΤ ΓΔΡΔΗΟΤ

50.000,00

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.5-1, Σα έξγα 1-4 πξνηείλνληαη γηα άκεζε
έληαμε ζην Δ.Π. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Οινθιεξσκέλα ρέδηα γηα ηελ Αζηηθή θαη Αγξνηηθή
Αλαγέλλεζε ή έξγα ηεο Οκάδαο Η) ελψ ην έξγν 5 πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζε ινηπά
ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγα ηεο Οκάδαο ΗΗ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.5-2, φηη αλ θαη ην έξγν 5 πξνηείλεηαη γηα
έληαμε ζε ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα (έξγα Οκάδαο ΗΗ). Ζ δε ζθνπηκφηεηα
φκσο ησλ έξγνπ απηψλ ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ
ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηελ Οκάδα ΗΗ ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.
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αιιά ηνπνζεηνχληαη εθεί ιφγσ ηεο εηνηκφηεηαο ηνπο θαη ηελ δπλαηφηεηα
ρξεκαηνδφηεζεο ζε απηή ηε ρξνληθή ζπγθπξία.
Ζ ζθνπηκφηεηα ησλ έξγνπ απηψλ ηεο Καηεγνξίαο πξάμεο 3.1 (Βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ
πγεηάο, θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη αζιεηηζκνχ) ζην πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο πεγάδεη θαη ζπλδηακνξθψλεηαη απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο, ηελ αλάιπζε SWOT θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ
αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ.
Ζ

ζθνπηκφηεηα

πινπνίεζεο

ησλ

αλσηέξσ

έξγσλ

έγθεηηαη

πεξηιεπηηθά

θαη

αλαθεθαιαησηηθά ζηα εμήο:
-

Σα έξγα 1-3 ζηελ νπζία αληηκεησπίδνπλ ην ίδην πξφβιεκα ζηνπο ηξεηο κεγαιχηεξνπο
νηθηζκνχο ηνπ ζχιαθα. Ζ απνπζία θαηάιιεισλ ππνδνκψλ πγείαο ζηελ πεξηνρή
παξέκβαζεο ππνβαζκίδεη ην επίπεδν δσήο ησλ θαηνίθσλ ελψ είλαη αλαηξεπηηθφο
παξάγνληαο γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Γηα απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη
ηνπιάρηζηνλ νη φπνηεο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζηελ πεξηνρή
λα αλαβαζκηζηνχλ έζησ θαη κέρξη απηφ ην επίπεδν αθνχ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο
ρψξαο δελ επηηξέπεη ηελ ίδξπζε Κέληξνπ πγείαο ζηελ πεξηνρή.

-

Αληίζηνηρα αληηκεησπίδνπλ ηηο ζρεδφλ αλχπαξθηεο θνηλσληθέο ππνδνκέο ηα έξγα 4
θαη 5 γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο θξνληίδαο ησλ παηδηψλ, ηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε
ηνπο, εηδηθά ζε κία αγξνηηθή πεξηνρή πνπ ε επνρηθφηεηα ησλ εξγαζηψλ αλαγθάδεη ηηο
κεηέξεο ζε πνιχσξε εξγαζία θαη κεηά ην πέξαο ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ.

Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 2.5 (Δλέξγεηεο
ππνζηήξημεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο βάζεο), πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηα εμήο έξγα ζε κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

1.

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ-ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΠΡΟΧΘΖΖ
ΠΡΟΒΟΛΖ ΡΗΓΑΝΖ ΚΑΗ ΑΡΧΜΑΣΗΚΧΝ ΦΤΣΧΝ ΚΔΥΡΟΤ

ΚΔΥΡΟΤ

150.000,00

2.

ΣΟΠΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΡΗΓΑΝΖ

ΚΔΥΡΟΤ

75.000,00

3.

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ-ΚΑΣΑΡΣΗΖ Δ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ

ΚΔΥΡΟΤ

90.000,00

Π/Τ

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.5-2, ια ηα έξγα πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζε
ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγα ηεο Οκάδαο ΗΗ. Ζ δε ζθνπηκφηεηα φκσο
ησλ έξγσλ απηψλ ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ ζπκπεξίιεςή
ηνπο ζηελ Οκάδα ΗΗ ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ ηνπ

Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. αιιά

ηνπνζεηνχληαη εθεί ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Δ.Γ.Σ.Π.Δ. θαη
ην Δ.Κ.Σ.
Ζ ζθνπηκφηεηα ησλ έξγνπ απηψλ ηεο Καηεγνξίαο πξάμεο 2.5 (Δλέξγεηεο ππνζηήξημεο ηεο
ηνπηθήο νηθνλνκηθήο βάζεο) ζην πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
πεγάδεη θαη ζπλδηακνξθψλεηαη απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηελ
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αλάιπζε SWOT θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη
δπλαηνηήησλ.
Ζ

ζθνπηκφηεηα

πινπνίεζεο

ησλ

αλσηέξσ

έξγσλ

έγθεηηαη

πεξηιεπηηθά

θαη

αλαθεθαιαησηηθά ζηα εμήο:
-

Οη ελέξγεηεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο αιιά θαη νη ελέξγεηεο γηα ηελ πνηνηηθή
αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ξίγαλεο θαη ησλ αξσκαηηθψλ θπηψλ ηνπ Κέρξνπ
ζεσξνχληαη

απαξαίηεηα

εξγαιεία

ππνβνήζεζεο

ηεο

ελαιιαθηηθήο

απηήο

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή, ζε ζρέζε κε ηπρφλ παξαγσγηθφ πξφηππν θαη ηε
θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ. Σν παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηνπηθέο εθδειψζεηο
αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα brand name ζηελ πεξηνρή, ζα εληζρχζνπλ ηελ
εμσζηξέθεηα ηεο πεξηνρήο, ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηεο
πεξηνρήο, ζα εληζρχζνπλ ηελ ηνπηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα.
-

Οη παξαπάλσ δξάζεηο ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο ηελ θαηάξηηζε ησλ
λέσλ ζε παξαδνζηαθά επαγγέικαηα, δηαηεξψληαο έηζη ηελ ηδηαίηεξε πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ αιιά θαη δίλνληαο δηέμνδν ζηνπο λένπο ζην κεγάιν πξφβιεκα
ηεο αλεξγίαο ζηελ πεξηνρή.

Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.5 (βειηίσζε
ππνδνκήο παξαγσγήο ελεξγείαο γηα νηθηαθή θαη θνηλφρξεζηε ρξήζε), πξνηείλεηαη
γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ην εμήο έξγν:
ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΔΞΖΛΔΚΣΡΗΜΟ (ΑΠΚΑ, ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ-ΥΛΟΖ)

ΚΔΥΡΟΤ

Π/Τ
180.000,00

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.5-2, ην έξγν πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζε ινηπά
ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγν ηεο Οκάδαο ΗΗ
Ζ

ζθνπηκφηεηα

πινπνίεζεο

ηνπ

αλσηέξσ

έξγνπ

έγθεηηαη

πεξηιεπηηθά

θαη

αλαθεθαιαησηηθά θχξηα ζηα εμήο:
-

Σν παξαπάλσ έξγν ζα δξάζεη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα πξνηεηλφκελα έξγα ηεο
θαηεγνξίαο πξάμεο 2.1 πνπ αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγή ζηνλ αγξνηηθφ
ηνκέα. Αλακέλεηαη λα βνεζήζεη ηνπο θαηνίθνπο ησλ ελ ιφγσ νηθηζκψλ λα
εθζπγρξνλίζνπλ ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο πξνζβιέπνληαο ζε πνηνηηθφηεξεο θαη
κεγαιχηεξεο παξαγσγέο, ελψ πιένλ ζα κπνξνχλ λα ζηξαθνχλ θαη ζε ελαιιαθηηθέο
θαιιηέξγεηεο. Δλψ παξάιιεια ζα ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγεηαθή ζσξάθηζε ηεο πεξηνρήο.
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Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 1.4 (Δλέξγεηεο
ππνζηήξημεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο βάζεο), πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζην
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ην εμήο έξγν:

1.

Ζ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖΔΝΖΜΔΡΧΖ

ΚΔΥΡΟΤ

ζθνπηκφηεηα

πινπνίεζεο

ηνπ

αλσηέξσ

έξγνπ

έγθεηηαη

Π/Τ
60.000,00

πεξηιεπηηθά

θαη

αλαθεθαιαησηηθά θχξηα ζηα εμήο:
-

ε κηα πεξηνρή φπνπ νη θάηνηθνη έρνπλ ρακειή πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ηέηνηεο
παξεκβάζεηο είλαη απαξαίηεηεο ψζηε, νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρέο λα επελδχζνπλ ζηελ
πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο ηνπο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο ηνπο. Ζ
ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηεο δξάζεο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη επίζεο παξφκνηα κε
απηή ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ ηεο Καηεγνξίαο Πξάμεο 2.5 (Δλέξγεηεο ππνζηήξημεο
ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο βάζεο).γηαηί ελζαξξχλεη ηνπο θαηνίθνπο λα ζηξαθνχλ ζε
παξαδνζηαθνχο βηνινγηθνχο ηξφπνπο παξαγσγήο, δεκηνπξγψληαο πξντφληα πςειήο
πξνζηηζεκέλεο αμίαο γηα ηελ πεξηνρή, ππνβνεζψληαο θαη ηε ηνπξηζηηθή αλάδεημε ηεο
πεξηνρήο.

Με βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ ιφγσ ζχιαθα θαη έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ
πξνηεηλφκελα δεκφζηα έξγα, ζε ελδερφκελεο πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο
πνπ ζα απεπζχλεηαη ζε ηδηψηεο, νη εμήο Γξάζεηο ηδησηηθψλ έξγσλ ζεσξνχληαη σο
δξάζεηο-πξνηεξαηφηεηεο πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην
δεδνκέλν ζχιαθα (ζε κε ηεξαξρηθή θαηάηαμε):
2.2.5-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΚΛΑΓΧΝ (ΠΛΖΝ ΑΤΣΧΝ
ΣΖ ΓΡΑΖ 2.2.4)
2.2.6-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΗΚΟΣΔΥΝΗΑ, ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΔΗΓΧΝ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΣΔΥΝΖ
2.3.2-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ ΜΗΚΡΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ
2.3.3-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖ ΤΠΑΗΘΡΟΤ (ΠΔΡΗΖΓΖΔΗ, CANOE, KAYAK, RAFTING Κ.ΛΠ.)
2.3.4-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΔΣΗΑΖ
2.4.1-ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ / ΜΟΝΑΓΧΝ / ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΠΟΤ ΔΝΣΑΟΝΣΑΗ ΣΗ ΓΡΑΔΗ ΣΟΤ
ΑΞΟΝΑ) ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ (ΟΠΧ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ, ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ
ΒΗΟΜΑΕΑ, ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ) ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ
3.1.8-ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ / ΔΠΔΚΣΑΖ / ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΑΘΛΖΖ
3.5.2-ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΝ ΟΗΚΗΣΗΚΟ ΗΣΟ (ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ, ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ
ΣΕΑΚΗΑ Κ.ΛΠ.)
3.6.2-ΔΝΗΥΤΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ
4.2.3-ΓΗΑΚΡΑΣΗΚΔ ΤΝΔΡΓΑΗΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ
ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ
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Οη πξνηεηλφκελεο σο πξνηεξαηφηεηεο δξάζεηο ηδησηηθψλ έξγσλ ζεσξείηαη φηη ζα πξέπεη θπξίσο λα ζπλαξζξψλνληαη / ζπκπιεξψλνληαη κε ηα έξγα ησλ

2.1.5-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΟΝΑΓΧΝ
ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

2.1.6-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΟΝΑΓΧΝ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
ΦΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
(ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ, ΑΛΗΓΚΑΡΗΑ Κ.ΛΠ.)

2.2.2-ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΟΝΟΜΑΗΑ
ΠΡΟΔΛΔΤΖ

2.2.3-ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΧΝ
ΓΑΟΚΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ

2.3.1-ΗΓΡΤΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΧΝ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ (ΠΡΟΠΟΝΖΣΗΚΑ, ΗΑΜΑΣΗΚΑ,
ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΑ-ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ, ΗΑΣΡΗΚΑ
ΚΔΝΣΡΑ Κ.ΛΠ.)

2.3.2-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ /
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ ΜΗΚΡΖ
ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ

2.3.3-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ /
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖ
ΤΠΑΗΘΡΟΤ (ΠΔΡΗΖΓΖΔΗ, CANOE, KAYAK,
RAFTING Κ.ΛΠ.)

2.3.4-ΗΓΡΤΖ / ΔΠΔΚΣΑΖ /
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΔΣΗΑΖ

3.6.2-ΔΝΗΥΤΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ
ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ

Καηεγνξηψλ Πξάμεσλ δεκνζίνπ ραξαθηήξα ζηνλ αλαπηπμηαθφ ζχιαθαο Αξξηαλψλ-Μ. Γεξείνπ κε ηνλ παξαθάησ γξαθηθφ ηξφπν:

3.4-ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

3.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

3.2-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ /
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

2.1-ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΚΑΗ ΓΑΗΚΖ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ

ρ

ρ

ρ

ρ

2.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ

ρ

ρ

ρ

3.1-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ
ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ

ρ

2.5-ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΒΑΖ

ρ

ρ

ρ

3.5-ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑ ΟΗΚΗΑΚΖ
ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΖ ΥΡΖΖ

ρ

ρ

ρ

1.4-ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ρ

ρ

ρ

ρ
ρ

ρ
ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ
ρ

ρ

ρ
ρ

ρ
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6.5.9

Οξηδφληηεο αλαπηπμηαθέο παξεκβάζεηο

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο SWOT θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ
αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ γηα θάζε δήκν (βι. Δλφηεηεο 5.3.3 θαη 5.4.3) πξνηείλνπκε ηηο
θάησζη νξηδφληηεο θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ή γηα ηηο επηκέξνπο Τπνπεξηνρέο ηνπ Α θαη Β:
2.5-ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΒΑΖ
3.2-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ / ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ
2.3-ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ
4.1-ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΗΧΝ ΜΔ ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ
3.4-ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
3.1-ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
1.4-ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
3.6-ΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλσηέξσ θαηάηαμε γίλεηαη κε βάζε ηε βαξχηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ησλ δεκφζησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζε θάζε Καηεγνξία Πξάμεο ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. (βι. Πίλαθεο 6.5-1 θαη 6.5-2, Παξάξηεκα IV). Ζ ρσξνηαμία ησλ νξηδφληησλ
παξεκβάζεσλ καδί κε φιεο ησλ αλσηέξσ ζπιάθσλ παξνπζηάδεηαη ζην Υάξηε 12 Παξάξηεκα Η.
Αλαθνξηθά κε ηα νξηδφληηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 2.5
(Δλέξγεηεο ππνζηήξημεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο βάζεο), πξνηείλνληαη γηα έληαμε
ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηα θάησζη έξγα ζε κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ
ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ/Δ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

2.
3.
4.

ΜΔΛΔΣΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΤΠ‟ ΑΡΗΘ. 40379/02-10-2009 Κ.Τ.Α.
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟΤ ΣΧΝ ΥΔΡΑΗΧΝ ΚΑΗ ΤΓΑΣΗΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ
ΣΖ ΟΡΟΔΗΡΑ ΡΟΓΟΠΖ ΣΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ
ΓΑΟΠΟΝΗΑ, ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ
(ΦΔΡΟΤΑ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ)
ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ
ΤΦΖΛΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΗΜΟΣΖΣΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΡΟΓΟΠΖ
ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΠΡΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΦΤΗΚΖ
ΟΜΟΡΦΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ
ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ Δ
ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΟΛΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ
ΠΑΡΔΜΒΑΖ

Π/Τ

Α

50.000,00

Α&Β

80.000,00

Α

300.000,00

Α&Β

600.000,00

Σα έξγα πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζε ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγα ηεο
Οκάδαο ΗΗ.
Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπο έγθεηηαη -πεξηιεπηηθά- θπξίσο ζηα εμήο:
-

Οη κειέηεο ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ απφ ην ραξαθηεξηζκφ ηεο πεξηνρήο σο
Δζληθφ Πάξθν ζην ηνπηθφ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα είλαη κηα αλαγθαηφηεηα πνπ πεγάδεη
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απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ζρεηηθήο Κ.Τ.Α. γηα ηε δσλνπνίεζε ηνπ πάξθνπ. Οη
κειέηεο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο ηεο δαζνπνλίαο, ηεο γεσξγνθηελνηξνθίαο
θαη ηνπ ηνπξηζκνχ (θέξνπζα ηθαλφηεηα) θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα
αλαδεηθλχνπλ θαη ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη.
-

Οη ελέξγεηεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο (αιιά θαη ε εθπφλεζε ηεο κειέηεο γηα ηελ
ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο) ζεσξνχληαη απαξαίηεηα εξγαιεία ππνβνήζεζεο ηεο
ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ δε κειέηε γηα ηελ ηαπηφηεηά ηεο ζα βνεζήζεη ηνπο
ζρεδηαζηέο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα εληαίν brand name γηα ηελ Ρνδφπε, κε βάζε ηα κε
αληαιιάμηκα πιενλεθηήκαηά ηεο φπσο ην αμηφινγν θπζηθφ πεξηβάιινλ, ε
ηδηαηηεξφηεηα ηνπ πνιπζρηδνχο πνιηηηζκνχ ηεο θ.ιπ. Σν brand name ζα πξέπεη λα
πξνρσξήζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο πνπ-αθφκε θαη αλ
αλαθέξνληαη ζε επηκέξνπο πεξηνρέο-ζα πξέπεη λα δηαθαηέρνληαη απφ θνηλή
θηινζνθία θαη πξνζέγγηζε. Με βάζε ηα παξαπάλσ ε ζθνπηκφηεηα έγθεηηαη ζηελ
ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο αχμεζεο ηεο επηζθεςηκφηεηάο ηεο.

-

Ζ ζθνπηκφηεηα ησλ ελεξγεηψλ θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα πξάζηλεο αλάπηπμεο θαη
επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη κεγάιε γηα φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο αθνχ κπνξεί λα
απνηειέζεη ην πξψην ζηάδην ζηαδηαθήο κείσζεο ηεο εμάξηεζεο ηεο ηνπηθήο
νηθνλνκίαο απφ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ζα πξέπεη νη ελ
δπλάκεη επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο λα ιάβνπλ ηελ απαξαίηεηε
πιεξνθφξεζε πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξάζηλε αλάπηπμε φπσο ν
νηθνηνπξηζκφο, ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θ.ιπ.

Αλαθνξηθά κε ηα νξηδφληηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.2
(Βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ), πξνηείλνληαη γηα
έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηα θάησζη έξγα ζε κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ
ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ/Δ

Π/Τ

1.

ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΟΠΣΗΚΖ ΗΝΑ Δ ΟΗΚΗΜΟΤ ΣΖ
ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ

Α&Β

500.000,00

2.

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ

Α&Β

500.000,00

Σα έξγα πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζε ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγα ηεο
Οκάδαο ΗΗ.
Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπο έγθεηηαη -πεξηιεπηηθά- θπξίσο ζηα εμήο:
-

Ζ ππνβνήζεζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο θαη δε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζα
πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν ηηο λέεο ηερλνινγίεο, κε δεδνκέλν φηη απηέο απμάλνπλ ηελ
εμσζηξέθεηα, ηελ ηαρχηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ επλντθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ
νξεηλψλ πεξηνρψλ σο ρψξσλ εγθαηάζηαζεο επελδχζεσλ.
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Αλαθνξηθά κε ηα νξηδφληηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 2.3
(Δλίζρπζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ), πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.
ηα θάησζη έξγα ζε κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ
ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ/Δ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

2.

3.

Σα

ΦΖΦΗΑΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΟΤ ΗΥΝΟΤ ΣΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ
ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟΤ ΜΟΝΟΠΑΣΗΟΤ Δ6 ΚΑΗ ΣΧΝ ΚΑΘΔΣΧΝ
ΠΔΕΟΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ ΠΟΤ ΤΝΓΔΟΤΝ ΣΟ Δ6 ΜΔ
ΖΜΔΗΑ ΦΤΗΚΟΤ ΚΑΛΛΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ
ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ
ΔΡΓΑ ΖΜΑΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΟΡΟΔΗΡΑ ΣΖ ΡΟΓΟΠΖ Δ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΑ ΚΟΜΒΗΚΑ
ΖΜΔΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ
ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΤΝΓΔΖ ΣΧΝ ΓΤΟ
ΓΑΗΚΧΝ ΥΧΡΗΧΝ (ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ-ΔΛΑΣΗΑ)

έξγα

1-2

πξνηείλνληαη

γηα

άκεζε

έληαμε

ζην

Π/Τ

Α

500.000,00

Α

300.000,00

Α

80.000,00

Δ.Π.

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο

(Οινθιεξσκέλα ρέδηα γηα ηελ Αζηηθή θαη Αγξνηηθή Αλαγέλλεζε ή έξγα ηεο Οκάδαο Η)
ελψ ην έξγν 3 πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζε ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγν ηεο
Οκάδαο ΗΗ.
Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπο έγθεηηαη -πεξηιεπηηθά- θπξίσο ζηα εμήο:
-

Σν κνλνπάηη Δ6, δηαηξέρεη ην ζχλνιν ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηεο Ρνδφπεο θαη απνηειεί
έλαλ ηνπξηζηηθφ πφξν κεγάιεο εκβέιεηαο. Ο πφξνο απηφο ζα πξέπεη λα
ραξηνγξαθεζεί, έηζη ψζηε λα πξνβιεζεί απνηειεζκαηηθά θαη κε βάζε ηε ζχγρξνλε
ηερλνινγία.

-

Αλαθνξηθά κε ηα έξγα ζήκαλζεο θαηεχζπλζεο θαη πιεξνθφξεζεο επηζεκαίλεηαη φηη ε
ζθνπηκφηεηα ηνπο έγθεηηαη ζηε κέρξη ηψξα έιιεηςε ή θαθή θαηάζηαζή ηνπο. Έλα
επίζεο αξλεηηθφ ζηνηρείν ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο ζήκαλζεο είλαη ε δηαθνξεηηθή
αηζζεηηθή πξνζέγγηζε αιιά θαη ε πιεξνθφξεζε πνπ παξέρνπλ θαη ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο δελ είλαη αμηνπνηήζηκε ηνπξηζηηθά.

-

Ζ κειέηε ζα εμεηάζεη ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ δαζηθψλ
ρσξηψλ Δξπκάλζνπ-Διαηηάο, κέζσ ηεο θαηαζθεπήο θαη νξγάλσζεο ελφο κνλνπαηηνχ
πνπ ζα δηαζρίδεη ηελ Ρνδφπε κήθνπο πεξίπνπ 100 km Καηά κήθνο ηνπ κνλνπαηηνχ
ζα

δεκηνπξγεζνχλ

ελδηάκεζνη

ζηαζκνί

ππνδνρήο-δηαλπθηέξεπζεο,

γξαθεία

ελεκέξσζεο ηνπξηζηψλ θαη ζέζεηο ζέαο. Σν πξνηεηλφκελν κνλνπάηη ζα ελψλεη ην
Γαζηθφ ρσξηφ Δξπκάλζνπ (Ξάλζε) κε ην αληίζηνηρν ηεο Διαηηάο (Γξάκα), ηα νπνία
απνηεινχλ ηα πην πξνρσξεκέλα ζεκεία δηαλπθηέξεπζεο επί ηεο δαζηθήο έθηαζεο ηεο
νξνζεηξάο ηεο Ρνδφπεο.
Αλαθνξηθά κε ηα νξηδφληηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 4.1
(Δλίζρπζε ζπλεξγαζηψλ κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο), πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζην
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ην θάησζη έξγν:
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ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ
ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ/Δ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ Δ
ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΠΑΡΑΘΑΛΑΗΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΓΗΑ ΟΛΖ ΣΖΝ
ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ

Π/Τ

Α&Β

500.000,00

Σν έξγν πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζε ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγν ηεο
Οκάδαο ΗΗ.
Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπ έγθεηηαη -πεξηιεπηηθά- θπξίσο ζηα εμήο:
-

Ζ ζχλδεζε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο ζχιαθεο ησλ
παξαζαιάζζησλ πεξηνρψλ θαη δε ησλ πξννξηζκψλ ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο (βι.
Δλφηεηα 4.4Γ.1) θαη ηεο Καβάιαο ζα πξέπεη λα είλαη κηα απφ ηηο αλαπηπμηαθέο
πξνηεξαηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ., ζην πιαίζην ηεο εληαίαο ζεψξεζεο ηνπ
ρψξνπ ηεο σο πξντφλ. Ζ ζχλδεζε απηή κε ηε δεκηνπξγία παθέησλ «βνπλνχζάιαζζαο» ζα εληζρχζεη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη ζα ηελ εληάμεη ζε
επξχηεξνπο ζχιαθεο αλάπηπμεο.

Αλαθνξηθά κε ηα νξηδφληηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.4
(Αλαβάζκηζε

ηνπ

νηθηζηηθνχ

πεξηβάιινληνο),

πξνηείλνληαη

γηα

έληαμε

ζην

Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ηα θάησζη έξγα ζε κε ηεξαξρηθή ζεηξά:
ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ
ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ/Δ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

2.

ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟ ΤΣΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ,
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΤΝΟΛΗΚΖ ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ
ΟΗΚΗΜΧΝ ΚΑΗ ΗΔΡΑΡΥΖΖ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ Δ ΓΗΑΚΡΗΣΑ
ΚΣΗΜΑΣΑ / ΟΗΚΗΜΟΤ ΣΖ ΡΟΓΟΠΖ

Π/Τ

Α&Β

418.000,00

Α&Β

60.000,00

Σα έξγα πξνηείλνληαη γηα έληαμε ζε ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγα ηεο
Οκάδαο ΗΗ.
Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπο έγθεηηαη -πεξηιεπηηθά- θπξίσο ζηα εμήο:
-

Σν πξνηεηλφκελν έξγν 1 ζα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ,
παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο
ζηελ πεξηνρή κειέηεο ηεο νξνζεηξάο Ρνδφπεο θαζψο ελζσκαηψλεη ζε έλα
νινθιεξσκέλν ζχζηεκα, εξγαιεία δηαθπβέξλεζεο γηα βηψζηκε ηνπηθή αλάπηπμε,
εξγαιεία αλάιπζεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ ρψξνπ γηα έξγα θαη άιιεο παξεκβάζεηο,
εξγαιεία αμηνιφγεζεο πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ζεζκηθψλ
επηπηψζεσλ,

εξγαιεία

αληηζηαζκηζηηθήο

αμηνιφγεζεο

επηπηψζεσλ

γηα

ηελ

δηαζθάιηζε θνηλσληθήο ζπκθσλίαο θαη απνδνρήο ησλ έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ θαη
πξσηφθνιιν ηεξάξρεζεο ησλ έξγσλ κε βάζε ηελ ζπλεηζθνξά ησλ έξγσλ ζηελ
βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Σν έξγν δηαζθαιίδεη ηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ,
παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο κε
αληηθεηκεληθφ θαη δηαθαλή ηξφπν, κε θνηλσληθή ζπκκεηνρή θαη ρακειφ θφζηνο. Δπίζεο
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ην πξνηεηλφκελν έξγν κπνξεί λα απνηειέζεη πξφηππν ζρεδηαζκνχ, παξαθνινχζεζεο
θαη αμηνιφγεζεο θαη άιισλ ζηξαηεγηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ άιισλ
πεξηνρψλ δεκηνπξγψληαο έηζη πξνζηηζέκελε αμία.
Δγθαηάζηαζε ζε θνκβηθά ζεκεία ηεο νξεηλήο πεξηνρήο (π.ρ. Γεκαξρεία) θφκβσλ

ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ εξεπλεηψλ γηα ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαγξαθψλ πνπ έρεη εθπνλήζεη ην ΣΔΔ Θξάθεο αιιά θαη
γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ ήδε νξγαλψλνπκε κε ηνλ γεληθφ ηίηιν
«Βηνκεραληθή Κιεξνλνκηά».
-

Σν πξνηεηλφκελν έξγν 2 αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία ζπλνιηθήο βάζεο δεδνκέλσλ
πνιενδνκηθψλ, πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο ηεο
νξνζεηξάο ηεο Ρνδφπεο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα ελεξγή βάζε δεδνκέλσλ πνπ
ζα παξνπζηάδεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε αιιά θαη ζα πξνζθέξεηαη γηα ηελ
επεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κε ζθνπφ ηελ ηεξάξρεζε
παξεκβάζεσλ ζε δηαθξηηά θηίζκαηα ηεο πεξηνρήο. Ζ βάζε κπνξεί λα αλαδεηρζεί
θαη ζε ρξήζηκν εξγαιείν θαη γηα εμεχξεζε θαιψλ πξαθηηθψλ, πεξαηηέξσ έξεπλαο
θαη επεμεξγαζίαο ηφζν απφ ην θνηλφ φζν θαη απφ ηνπο εξεπλεηέο.

Αλαθνξηθά κε ηα νξηδφληηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.1
(Βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη αζιεηηζκνχ),
πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ην θάησζη έξγν:
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

ΚΗΝΖΣΔ ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑ ΟΛΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ
ΠΑΡΔΜΒΑΖ

ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ
ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ/Δ

Π/Τ

Α&Β

300.000,00

Σν έξγν πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζε ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγν ηεο
Οκάδαο ΗΗ.
Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπ έγθεηηαη -πεξηιεπηηθά- θπξίσο ζηα εμήο:
-

Ζ κεγάιε έθηαζε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο-θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην
δχζβαην ηνπ ραξαθηήξα ηεο-θαζηζηά ηηο θηλεηέο κνλάδεο πγείαο κηα ιχζε ζην
πξφβιεκα ηεο γξήγνξεο πξφζβαζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ζε πεξίζαιςε. Οη
θηλεηέο κνλάδεο πγείαο κπνξνχλ επίζεο λα είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκεο θαηά πεξηφδνπο
άζθεζεο ζπγθεθξηκέλσλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ (π.ρ. VFUT) ή ζε πεξηνρέο
ζπγθέληξσζεο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο

Αλαθνξηθά κε ηα νξηδφληηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 1.4
(Αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο), πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ην
θάησζη έξγν:

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.

/ 475

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΡΑΜΑ | ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ | ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΡΟΓΟΠΖ

ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ
ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ/Δ

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ
ΟΡΟΔΗΡΑ ΡΟΓΟΠΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ
(INTERNET, MOBILE, INFOKIOSK)

Α

Π/Τ
200.000,00

Σν έξγν πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζε ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγν ηεο
Οκάδαο ΗΗ.
Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη παξφκνηα κε απηή ησλ
πξνηεηλφκελσλ έξγσλ ηεο Καηεγνξίαο Πξάμεο 2.5 (Δλέξγεηεο ππνζηήξημεο ηεο ηνπηθήο
νηθνλνκηθήο βάζεο). Πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζηελ ελ ιφγσ Καηεγνξίαο Πξάμεο κε
δεδνκέλν φηη ε δξάζε απηή δελ ζα ζηνρεχεη κφλν ζηελ ππνβνήζεζε ηεο ηνπξηζηηθήο
δηαδηθαζίαο αιιά ζα αλαδεηθλχεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ σο πφξν κε εζσηεξηθή αμία
(intrinsic value). Ζ εθαξκνγή απηήο ηεο ζπιινγηζηηθήο απνηππψλεηαη ζηε ζθέςε π.ρ. γηα
real time κεηάδνζε εηθφλσλ απφ ηελ θαξδηά ηνπ Παξζέλνπ Γάζνπο Κεληξηθήο Ρνδφπεο
(φπνπ απαγνξεχεηαη παληειψο ε είζνδνο ζε επηζθέπηεο ρσξίο άδεηα).
Αλαθνξηθά κε ηα νξηδφληηα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία πξάμεο 3.6 (ηήξημε
θαη αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ), πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. ην
θάησζη έξγν:
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ
1.

ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ
ΤΠΟΠΔΡΗΟΥΖ/Δ

ΜΔΛΔΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΟΤ ΟΡΔΗΝΟΤ-ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ
ΥΧΡΟΤ ΣΖ ΡΟΓΟΠΖ

Α&Β

Π/Τ
200.000,00

Σν έξγν πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζε ινηπά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα σο έξγν ηεο
Οκάδαο ΗΗ.
Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηνπ έγθεηηαη -πεξηιεπηηθά- θπξίσο ζηα εμήο:
-

Ζ πνιπζρηδήο πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ ρψξνπ ηεο Ρνδφπεο ζα πξέπεη λα είλαη
έλα απφ ηα βαζηθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ζην πιαίζην ηεο δηαθνξνπνίεζεο
ηεο νηθνλνκίαο ηεο πξνο ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα θαη εηδηθά πξνο ηνλ ηνπξηζκφ. πσο
είδακε ζε πνιιά ζεκεία ηνπ παξφληνο, ν πνιηηηζκφο θαίλεηαη λα πζηεξεί σο
αλαπηπμηαθφο παξάγνληαο. Με γλψκνλα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε απηήο ηεο
πζηέξεζεο πξνηείλεηαη θαη ε αλσηέξσ κειέηε.

6.6

Πξνηεηλφκελεο ζεζκηθέο θαη άιιεο ελέξγεηεο

Με γλψκνλα ηα αλσηέξσ δεκφζηα έξγα πνπ πξνηείλνληαη ζην παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ
ρέδην θαη έρνληαο ππφςε θαη ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα
πινπνηεζνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. (ηηο πξνζεγγίζακε απφ

άπνςε

πξνηεξαηνηήησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο) πξνηείλνληαη νξηζκέλεο ζεζκηθέο, πνιηηηθέο
θαη άιιεο ελέξγεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σνλίδεηαη φηη νη
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πεξηζζφηεξεο εμ‟ απηψλ ησλ πξνηάζεσλ απνηεινχλ πάγηα αηηήκαηα ησλ θνξέσλ ηεο
πεξηνρήο, θαηαγξάθνληαη θαη ζε δεκφζηεο ζπδεηήζεηο θαη έρνπλ δεκνζηεπηεί θαηά θαηξνχο
ζηνλ ηνπηθφ Σχπν (βι. Μνπξαηίδεο, 2002, 2006, 2007, 2009α, 2009β).
Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 (Πξνζηαζία, βειηίσζε θαη
αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο), παξαηίζεληαη νη εμήο επηζεκάλζεηο-πξνηάζεηο:
Οη Γαζηθέο Τπεξεζίεο (Γαζαξρεία θαη Γηεπζχλζεηο Γαζψλ) απνηεινχλ ηε λαπαξρίδα ηεο
πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο ρψξαο. ηελ πεξίπησζε
ηεο Διιάδαο, ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ζπλζέηνπλ έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην ηεο δεκφζηαο
πεξηνπζίαο πνπ δελ κπνξεί λα απαμησζεί ή λα εθπνηεζεί αθνχ εμππεξεηεί δεθάδεο
άιινπο ζεκαληηθνχο ζθνπνχο πέξαλ ηεο παξαγσγήο δαζηθψλ πξντφλησλ (πξνζηαζία
απφ πιεκκχξεο, ξχζκηζε θιίκαηνο θ.ιπ.). ε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ., αιιά εηδηθά ζηελ Τπνπεξηνρή Α, ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα είλαη κεγάιεο
αμίαο θαη πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ απξφζθνπηα. Γηα λα γίλεη απηφ, απαηηείηαη ε άκεζε
ελεξγνπνίεζε ηνπ Δδηθνχ Φνξέα Γαζψλ, ν νπνίνο είλαη πξαθηηθά αλχπαξθηνο17. ηε
βάζε ηεο δαζηθήο παξαγσγήο θαη ζπλεηζθνξάο ηνπ ζην Δηδηθφ Σακείν Γαζψλ, ηα
Γαζαξρεία ηεο Τπνπεξηνρήο Α ζα ήηαλ έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο απνδέθηεο
ρξεκαηνδφηεζεο.
Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο (Φ.Γ.Ο.Ρ.), είλαη ζεζκηθά ν αξκνδηφηεξνο
φισλ ησλ θνξέσλ γηα ηε γεληθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ. κε απνζηνιή ηελ
πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο πεξηνρήο ηνπ
Δ.Π.Ο.Ρ. (Τπνπεξηνρή Α) θαζψο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε-επαηζζεηνπνίεζε.
Δληνχηνηο, ν ελ ιφγσ θνξέαο δελ κπνξεί λα εθηειέζεη ζην έπαθξν ηελ απνζηνιή ηνπ
απηή ιφγσ πξνβιεκάησλ πνπ είλαη θαηά βάζε δηνηθεηηθήο θχζεσο θαη εμσγελή. Έλα
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο κε επαξθνχο αληαπφθξηζεο ηνπ ελ ιφγσ θνξέα ζηελ
αλσηέξσ απνζηνιή είλαη ην γεγνλφο φηη απφ ηελ νπζηαζηηθή ελεξγνπνίεζή ηνπ (2005)
κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εθπνλεζεί αθφκε δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην γηα ηελ πεξηνρή ηνπ
Δ.Π.Ο.Ρ. παξά ην γεγνλφο φηη απηφ εληάρζεθε (καδί κε άιια έξγα) ηφζν ζην
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ (Δ.Π.ΠΔΡ.) θαηά ηε Γ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν
φζν

θαη

ζην

Δπηρεηξεζηαθφ

πξφγξακκα

Πεξηβάιινλ

θαη

Αεηθφξνο

Αλάπηπμε

(Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.) πνπ αθνινχζεζε θαηά ηε Γ (ηξέρνπζα) πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Ζ
έιιεηςε απηή ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ γηα ην Δ.Π.Ο.Ρ., ε νπνία πξνηείλεηαη λα

17

Αληίζεηα απφ ηελ πξφβιεςε ηνπ Νφκνπ 3208/2003 γηα ηε ζχζηαζε ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα Γαζψλ, ν

νπνίνο είρε σο ζθνπφ ηελ απηνρξεκαηνδφηεζε ηεο δαζνπνλίαο, ν θνξέαο απηφο φρη κφλν δελ
ζπζηάζεθε πνηέ, αιιά θαη ηα έζνδα πνπ ηνπ αληηζηνηρνχζαλ (θαη εηζπξάηηνληαλ θαλνληθά απφ δηάθνξεο
πεγέο), νπδέπνηε δηαηέζεθαλ ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ, αιιά δηνρεηεχηεθαλ ζε άιιεο κε
πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν δαπάλεο (ΣΟ ΒΖΜΑ, 2009).
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ζεξαπεπηεί άκεζα, δπζρεξαίλεη ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία πνηθηινηξφπσο αθνχ ην
ηνπηθφ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ζχζηεκα δελ αληηιακβάλεηαη ζαθψο ην πιαίζην ησλ
πεξηνξηζκψλ αιιά θαη ησλ πξννπηηθψλ πνπ αλνίγνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο.
Έλα δείγκα ηνπ εμσγελνχο ραξαθηήξα ησλ πξνβιεκάησλ δηνηθεηηθήο θχζεσο ηνπ
Φ.Γ.Ο.Ρ. είλαη ην γεγνλφο φηη απφ ην 2005 θαη κεηά άιιαμε ηέζζεξεηο (4) θνξέο ε
ζχλζεζε ηνπ Γ.. απφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε, γεγνλφο πνπ δελ επλνεί νχηε ηε
ζηαζεξφηεηα αιιά νχηε θαη ηελ εμνηθείσζε κε ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο. Φπζηθά,
πξφβιεκα παξακέλεη ε ίδηα ε ζχλζεζε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ.Ο.Ρ., ε νπνία δελ απνηππψλεη
ηφζν ηηο πξφζθαηεο δηνηθεηηθέο εμειίμεηο φζν θαη ηα φξηα ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ. Πξνηείλεηαη ινηπφλ
άκεζα ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ‟ αξηζ. 125810/1415 Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο,
ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. θαη Γεσξγίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ.Ο.Ρ. (ελδεηθηηθά
αλαθέξεηαη φηη δελ ππάξρεη ιφγνο εθπξνζψπεζεο ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο ζηε ζχλζεζε ηνπ Γ.., ελψ νη Γαζηθέο Τπεξεζίεο αλήθνπλ πηα ζηελ
αξκνδηφηεηα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ν ηνκέαο Γαζψλ αλήθεη ζην ΤΠΔΚΑ θαη
φρη ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο) θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ κε ππεξεζηαθφ Γ..
(ζεκεηψλεηαη φηη ν Φ.Γ.Ο.Ρ. δελ κπνξεί λα εθηειέζεη νπνηνδήπνηε έξγν αιιά θαη νχηε λα
ιάβεη επηρνξήγεζε ρσξίο ηζρχνλ Γ..).
Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Φ.Γ.Ο.Ρ. είλαη θαη ην νηθνλνκηθφ, κε δεδνκέλν
φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ έρεη ζπλδεζεί κε ην Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. θαη, πξηλ απφ απηφ, κε ην
Δ.Π.ΠΔΡ. Καζψο ε ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία ΦΓ απνηειεί ζεκαληηθή ππνρξέσζε ηεο
ρψξαο ζην πιαίζην ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000, ζα πξέπεη λα βξεζνχλ ελαιιαθηηθνί ή/θαη
πξφζζεηνη ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, είηε απφ εζληθνχο πφξνπο είηε
απφ ηελ είζπξαμε πεξηβαιινληηθψλ ηειψλ θαη‟ αληηζηνηρία κε απηψλ ησλ Ο.Σ.Α. (π.ρ.
ηέιε πινηνκίαο, ηέιε θπλεγίνπ). Δηδηθφηεξα πξνηείλεηαη, ζχκθσλα κε πξφηαζε ηνπ
Μνπξαηίδε:
-

Γηα ηα ηέιε πινηνκίαο αλαθέξεηαη φηη ην γεληθφ ζχλνιν ησλ θφξσλ (ηεο ηάμεο ηνπ 5%)
απφ ηελ πψιεζε ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ πνπ παξαθξαηήζεθαλ ππέξ Ο.Σ.Α.
(δπλάκεη ηνπ Ν 4260/62) αλήιζε γηα ην ζχλνιν ησλ Γήκσλ ηεο Π.Δ. Γξάκαο ζε
πεξίπνπ 300.000 € θαηά ηελ πεληαεηία 2006-2010. Αλ θαη ηα ρξήκαηα απηά ηνπ
παξαθξαηεζέληνο

θφξνπ

δαζηθψλ

πξντφλησλ

δελ

έρνπλ-παξαηχπσο-αθφκε

απνδνζεί ζηνπο Ο.Σ.Α., κέξνο ησλ ηειψλ απηψλ, εθφζνλ νη πινηνκίεο ιακβάλνπλ
ρψξα εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ., ζα κπνξνχζε λα εηζπξάηηεη ν Φ.Γ.Ο.Ρ. βάζεη
ζρεηηθήο ξχζκηζεο.
-

Γηα ηα παξάβνια έθδνζεο άδεηαο θπλεγίνπ πξνηείλεηαη ε επηβνιή εηδηθνχ πξφζζεηνπ
παξάβνινπ, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θάπνηνο ζέιεη λα θπλεγήζεη ζε
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επηηξεπφκελε πεξηνρή εληφο ηεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ΦΓ. Σα αλαινγνχληα πνζά
ζα πξέπεη λα απνδίδνληαη απεπζείαο, ελ πξνθεηκέλσ ζηνλ Φ.Γ.Ο.Ρ.
-

Σέινο, απνηειεί κείδνλ ζέκα θαη ε άκεζε απφδνζε απφ ηε Γ.Δ.Ζ. ζην Φ.Γ.Ο.Ρ. ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ

ηέινπο

ειεθηξνπαξαγσγηθψλ

κνλάδσλ

Θεζαπξνχ

θαη

Πιαηαλφβξπζεο, βάζεη ηνπ Άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 3734/2009 (ζεκ. ν Φ.Γ.Ο.Ρ. έρεη
πξνρσξήζεη ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ησλ ελ ιφγσ ηειψλ
αιιά ε Γ.Δ.Ζ. δελ έρεη αληαπνθξηζεί αθφκε).
ρεηηθά κε ην πξνηεηλφκελν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα γηα ηελ αλαθήξπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
Δ.Π.Ο.Ρ., επηζεκαίλεηαη φηη απηφ ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηφζν ηνπο ζθνπνχο
ίδξπζεο ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ ελ γέλεη φζν θαη ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο
Τπνπεξηνρήο Α. ην παξφλ (βι. Δλφηεηα 4.4Α-2) δείμακε πσο νη ξπζκίζεηο ηεο
ηζρχνπζαο Κ.Τ.Α. επεξεάδνπλ ηελ δαζνπνλία κε ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ πινηνκίαο πνπ
είλαη πξαθηηθά αλεθάξκνζηεο ζηηο παξνχζεο ζπλζήθεο (ΚΔΓ αληί γηα εκπνξία). Δπίζεο,
επηζεκαίλνληαη θαη αζηνρίεο ηεο Κ.Τ.Α. ζε άιια επίπεδα φπσο απηφ ηεο αξρηθήο
απαγφξεπζεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο εληφο ηεο πεξηνρήο Γ6, ε νπνία
αλαγλσξίζηεθε άκεζα απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Αλαπηπμηαθήο
Γξάκαο. Πξνηείλεηαη ινηπφλ, ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο δηαβνχιεπζεο γηα ην Πξνεδξηθφ
Γηάηαγκα λα αληηκεησπηζηνχλ απηά ηα ζέκαηα ζπλνιηθά κε ηε ζέζπηζε επηηξνπψλ ζε
θάζε αξκφδην θνξέα (φπσο απηή πνπ έρεη ζπζηήζεη ν Φ.Γ.Ο.Ρ.). ε θάζε πεξίπησζε,
επηζεκαίλεηαη φηη ππάξρεη ζαθήο έιιεηςε επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ ζε πνιιά επίπεδα
(πιελ ίζσο απηψλ πνπ αθνξνχλ ηε μπινπνλία) θαη γηα απηφλ ην ιφγν είλαη άκεζε ε
εθπφλεζε κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
Δ.Π.Ο.Ρ. ζηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο (πξνηείλνληαη ζην παξφλ) αιιά θαη ε εθαξκνγή
θαηλνηφκσλ εξγαιείσλ φπσο ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ, παξαθνινχζεζεο
θαη αμηνιφγεζεο έξγσλ πνπ πξνηείλνπκε γηα έληαμε ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.
Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ε αλάγθε άκεζεο ζπκκφξθσζεο ηεο Γ.Δ.Ζ. ζηνπο
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ έρνπλ επηβιεζεί κε ηελ ππ‟ αξηζ. 105195/12-06-2008
Κ.Τ.Α. γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ Τδξνειεθηξηθψλ ηαζκψλ Θεζαπξνχ θαη
Πιαηαλφβξπζεο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ ηνπ Σεκέλνπο ζηνλ πνηακφ Νέζην.
Δηδηθφηεξα πξνηείλεηαη ε πηζηή ηήξεζε φζσλ πξνβιέπνληαη γηα ηα ηερληθά έξγα θαη ηα
κέηξα αληηξξχπαλζεο ή γεληθφηεξα αληηκεηψπηζεο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο
πνπ επηβάιιεηαη λα θαηαζθεπαζζνχλ ή λα ιεθζνχλ.
Αλαθνξηθά κε ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 (Δλίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο
βάζεο), παξαηίζεληαη νη εμήο επηζεκάλζεηο-πξνηάζεηο:
Σα δεκφζηα έξγα ελίζρπζεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο βάζεο πνπ πξνηείλνληαη γηα έληαμε
ζην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. αθνξνχλ θπξίσο ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο νπνίαο «επελδπηήο»
είλαη ην θξάηνο. Αθνξά θπξίσο ηε δαζνπνλία θαη εηδηθφηεξα, παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο
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ππνδνκήο άζθεζήο ηεο (δαζηθνί δξφκνη, εξγνηάμηα, θ.ιπ.). Οη ζεζκηθέο θαη άιιεο
(πνιηηηθέο) ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πεξαηηέξσ ζηήξημε ηεο δαζηθήο παξαγσγήο
έρνπλ αλαιπζεί παξαπάλσ θαη αθνξνχλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ
κέζσ ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα Γαζψλ.
Δηδηθή αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη ζην ζέκα πνπ αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνη ηνπ ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ, κε δεδνκέλν φηη ν ελ ιφγσ πφξνο ζα κπνξνχζε λα
απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ πφιν ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ίζσο πξνζέιθπζεο κεγάινπ
ζηξαηεγηθνχ επελδπηή γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. (Θεξκηά, Θέξκεο,
θ.ιπ.).
Γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν αληηιεπηή ε αλσηέξσ πξφηαζε αλαθέξνπκε εηδηθά ηελ
πεξηίπησζε ηνπ ρψξνπ ησλ Θεξκηψλ φπνπ νη παξεκβάζεηο εζηηάδνληαη ζε ηξία ζεκεία:
-

Σν ηακαηηθφ λεξφ πξέπεη λα επαλαπηζηνπνηεζεί παξά ην γεγνλφο φηη έρεη
πηζηνπνηεζεί κε Π.Γ. (ν ρξφλνο αλαιχζεσλ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ ηξία ρξφληα).

-

Ζ παξαρψξεζε ρξήζεο γίλεηαη γηα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (10 ρξφληα) θαη άξα
ζα πξέπεη λα επεθηαζεί.

-

Αλ θαη ην πξνηεηλφκελν Π.Γ. γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ. θάλεη εηδηθή κλεία γηα ηελ
πινπνίεζε έξγσλ ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή Πεγψλ Θεξκηψλ (δειαδή δελ ηα
απαγνξεχεη εμ‟ αξρήο), εληνχηνηο ηα νξηνζεηεί ζε αθηίλα έσο 1.000 κέηξα απφ ηηο ελ
ιφγσ πεγέο. Καζψο απηή ε απφζηαζε δελ ζεσξείηαη επαξθήο, πξνηείλεηαη ε
ηξνπνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ ζεκείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο θαηφπηλ
εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνιφγεζεο ηεο αλάγθεο επέθηαζεο.

Μηα άιιε ζεκαληηθή παξέκβαζε πνπ πξνηείλεηαη-θαη έρεη πξνεθηάζεηο ηφζν ζηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο-είλαη απηή
ηεο ξχζκηζεο ηεο δηακνλήο ησλ πινηφκσλ ζηα δαζηθά ζπκπιέγκαηα θαηά ηελ πινηνκηθή
πεξίνδν. εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην ππφ δηαβνχιεπζε Π.Γ., επηηξέπεηαη: «ε
δηαλπθηέξεπζε ησλ πινηφκσλ, ησλ θηελνηξφθσλ θαη ελ γέλεη ησλ απαζρνινχκελσλ ζε
άιιεο επηηξεπφκελεο δξάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζε ηξνρφζπηηα ή ζε πξφρεηξεο μχιηλεο
θαηαζθεπέο κφλν θαηά ηελ πεξίνδν άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Μεηά ην πέξαο
απηήο ηεο πεξηφδνπ ππνρξεσηηθά απνκαθξχλνπλ απηέο ηηο θαηαζθεπέο θαζψο θαη φηη άιιν
έρνπλ θαηαζθεπάζεη ή ρξεζηκνπνηήζεη, ιακβάλνληαο κέξηκλα γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ».
Με δεδνκέλν φηη ε αλάγθε θαηαζθεπήο απηψλ ησλ πξφρεηξσλ παξαπεγκάησλ πεγάδεη
απφ ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο (κεγάιεο απνζηάζεηο, δχζβαηνη δξφκνη θ.ιπ.)
πξνηείλεηαη λα εμεηαζηεί ζην πιαίζην ηνπ ππφ δηαβνχιεπζε Π.Γ. ε δπλαηφηεηα
δεκηνπξγίαο εηδηθψλ νκαδηθψλ ζέζεσλ δηαλπθηέξεπζεο γηα ηνπο δαζεξγάηεο, ηνπο
θηελνηξφθνπο θαη φπνηνπο άιινπο βξίζθνληαη ζε αλάγθε δηαλπθηέξεπζεο ζην δάζνο. Οη
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νξγαλσκέλεο ζέζεηο θαηαζθήλσζεο ή δηακνλήο κε ηξνρφζπηηα ζεσξείηαη σο πην
ελδεδεηγκέλε ιχζε γηα έλα Δζληθφ Πάξθν ηέηνηαο εκβέιεηαο.
εκαληηθή θξίλεηαη γηα φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, ε αλαβίσζε ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ.
Γηα λα γίλεη απηφ απηηείηαη ε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο θπξηφηεηαο ησλ νηθηζκψλ πνπ ήηαλε
θαηνηθεκέλνη πξηλ ιίγεο δεθαεηίεο θαη έρνπλ έρνπλ πιένλ εγαηαιεθζεί ζηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε. Ζ ζεζκηθή απηή ελέξγεηα ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηνρχξσζε κηθξψλ
δπλεηηθψλ «ζπιάθσλ» αλάπηπμεο (θπξίσο ηνπξηζηηθήο) εληφο πξνζηαηπφκελσλ πεξηνρψλ
φπσο απηήο ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ. (ηκήκαηα Π.Δ. Ξάλζεο, Γξάκαο).
ρεηηθά

κε

ηελ

ηδησηηθή

επηρεηξεκαηηθφηεηα,

ζα

πξέπεη

λα

αλαθέξνπκε

ηελ

ραξαθηεξηζηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ φπσο νη
Άμνλεο 3 θαη 4 ηνπ Π.Α.Α. θαζψο θαη ζε απηήλ ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ. Δηδηθά γηα ηνλ
Άμνλα 3, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηα Μέηξα 311 (Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο),

312

(ηήξημε

ηεο

δεκηνπξγίαο

θαη

αλάπηπμεο

πνιχ

κηθξψλ

επηρεηξήζεσλ), θαη 313 (Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ), κε δηθαηνχρνπο
ηδηψηεο, έγηλε εηδηθή αλαθνξά ζην παξφλ (Τπνθεθάιαην 5.2). Απφ ηελ αλαθνξά απηή, ην
θχξην εζηηαθφ ζεκείν ζα πξέπεη λα είλαη ην ηδηαίηεξα πςειφ πνζφ ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο
πνπ παξακέλεη αδηάζεην (πεξίπνπ 8.6 MEUR) ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Α.Μ.-Θ. Σν
αδηάζεην απηφ πνζφ δελ ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα θαη απνθιεηζηηθά ηελ αδπλακία
αλάιεςεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο νχηε θαη «δείρλεη» ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή
θξίζε. ε κεγάιν βαζκφ έρεη άκεζε ζρέζε κε ην γεγνλφο φηη ε θεληξηθή πξνθήξπμε δελ
έιαβε ηελ αλάινγε δεκνζηφηεηα αιιά νχηε θαη νη ελδηαθεξφκελνη ηδηψηεο θαηάθεξαλ λα
αληαπεμέιζνπλ ζηελ απεπζείαο επηθνηλσλία ηνπο κε ην αξκφδην ππνπξγείν. Πξνηείλνληαη
ινηπφλ ηα εμήο:
-

Άκεζε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Άμνλα 3
(επηζεκαίλεηαη φηη έρεη γίλεη ν ζρεηηθφο δηαγσληζκφο, έρεη θαηαηεζεί κφλν κηα πξφηαζε
ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ. θαη εθθξεκεί ε ηειηθή απφθαζε αλάζεζεο).

-

Δπαλαπξνθήξπμε ησλ Μέηξσλ 311, 312 θαη 313 ηνπ Άμνλα 3 κέζσ ηεο Γνκήο
ηήξημεο ζηελ Πεξηθέξεηα Α.Μ.-Θ. κε ζθνπνχο ηε κεγαιχηεξε δπλαηή δηάρπζε ηεο
πιεξνθνξίαο ζηνλ νξεηλφ φγθν θαη ηελ ππνβνήζεζε ησλ ππνςήθησλ επελδπηψλ κε
ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.

Αλαθνξηθά κε ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3 (Βειηίσζε ππνδνκψλ θαη πνηφηεηαο
δσήο), παξαηίζεληαη νη εμήο επηζεκάλζεηο-πξνηάζεηο:
Οη αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ζε ππνδνκέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο είλαη πνιιέο θαη έρνπλ
αλαδεηρηεί δεφλησο ζην παξφλ. Δληνχηνηο θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί γηα αθφκε κηα
θνξά πσο ε αλαγθαηφηεηα ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ ζηα
φξηα ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ. είλαη κεγάιε. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε δηάζεζε κέξνπο ησλ
πφξσλ ηνπ Δ.Π. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (ζην πιαίζην ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.) (ή ελαιιαθηηθά ηνπ
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Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. ή ηνπ Δ.Σ.Δ.Ρ.Π..) γηα ην ζθνπφ εθπφλεζεο Γ.Π.. θαη .Υ.Ο.Ο.Α.Π. απφ
ηνπο Γήκνπο πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ Δ.Π.Ο.Ρ. ή γεηηληάδνπλ κε απηφ.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ζεζκηθψλ θπξίσο παξεκβάζεσλ, παξαζέηνπκε θαη ζεηξά
γεληθφηεξσλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε
ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ Τπνπεξηνρή Β:
-

Γηαδηθαζίεο θαηνρχξσζεο ηίηισλ ηδηνθηεζίαο πεξηνρήο πιεζπζκνχ Γ. Μχθεο.

-

Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ γηα παξαρψξεζε δαζηθψλ εθηάζεσλ κε ζθνπφ ηελ
επέθηαζε νηθηζκψλ.

-

Δπίζπεπζε δηαδηθαζηψλ εθπφλεζεο .Υ.Ο.Ο.Α.Π., Γ.Π.., πνιενδνκηθψλ κειεηψλ,
νξηνζέηεζεο νηθηζκψλ.

-

Καηνρχξσζε δηαδηθαζηψλ γηα εμαζθάιηζε αγξνηηθήο γεο.

-

Πξνζαξκνγή δηαηάμεσλ γηα πινπνίεζε αλαδαζκψλ ζηελ πεξηνρή.

-

Καηνρχξσζε ξπζκίζεσλ θηλεηξνδφηεζεο ηνπ πιεζπζκνχ γηα επελδχζεηο εηδηθνχ
ζθνπνχ (π.ρ ελεξγεηαθά ηδάθηα).

-

Ρπζκίζεηο γηα εμεχξεζε γεο γηα δεκηνπξγία Βηνηερληθνχ Πάξθνπ.

-

Δμεηδίθεπζε θαη αλαγλψξηζε δηαδηθαζηψλ δεκηνπξγίαο νξεηλψλ Κηελνηξνθηθψλ
Πάξθσλ.

-

Ξεθαζάξηζκα αξκνδηνηήησλ Φνξέσλ γηα ηελ έγθξηζε κειεηψλ θαη έξγσλ, π.ρ. δξφκνη
πνπ ελψλνπλ νηθηζκνχο (δαζηθνί ή αγξνηηθνί;).

-

πγθεθξηκελνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε.
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Τινπνίεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο

6.7

6.7.1

Γηαδηθαζία έληαμεο έξγσλ

Δπηζεκαίλεηαη φηη, βάζεη ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο, θαη αλαθνξηθά κφλν κε
ηε δηαδηθαζία έληαμεο έξγσλ / πξάμεσλ πξνβιέπνληαη ηα θάησζη:
1. Ζ Δπηηξνπή πληνληζκνχ θαη Δμεηδίθεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή
Γξακκαηεία-κε βάζε ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην θαζψο θαη ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο-

πξνβαίλεη ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο θαη ησλ Καηεγνξηψλ
Πξάμεο, κε ηελ πεξηγξαθή Δλδεηθηηθψλ Πξάμεσλ γηα ην πξφγξακκα κε βάζε ηα
Κξηηήξηα Δπηινγήο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο.
2. Γηα ηελ έληαμε ησλ πξάμεσλ ζην πξφγξακκα θαη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ απηφ
πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε θαη ππνβνιή απφ ηνπο θνξείο πινπνίεζεο Σερληθψλ Γειηίσλ
Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα πνπ πξνεηνηκάδνληαη απφ ηελ Σερληθή
Γξακκαηεία θαη εγθξίλνληαη κε απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο. Ζ έληαμε
ζηεξίδεηαη ζε απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Δμεηδίθεπζεο, κε βάζε ηε
ζρεηηθή αμηνιφγεζε απφ ηελ Σερληθή Γξακκαηεία. Ζ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη
πιεξφηεηαο ησλ Σερληθψλ Γειηίσλ Έξγνπ γίλεηαη απφ ηελ Σερληθή Γξακκαηεία κε
ζχληαμε Γειηίνπ Διέγρνπ Δθπιήξσζεο Κξηηεξίσλ (Γ.Δ.Δ.Κ.), κε βάζε ππφδεηγκα
πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο. Με απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο
Παξαθνινχζεζεο πξνζδηνξίδνληαη επίζεο ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα εληφο ησλ νπνίσλ
νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ησλ κειεηψλ θαη ησλ έξγσλ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ
ζπκπιεξσκέλα ηα Σερληθά Γειηία Έξγνπ.
3. Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ πξάμεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή πληνληζκνχ θαη Δμεηδίθεπζεο νη
θνξείο πινπνίεζεο απνζηέιινπλ, κέζσ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο αξκφδηαο Πεξηθέξεηαο,
ζρεηηθφ

αίηεκα

ζηε

Γηεχζπλζε

Γεκνζίσλ

Δπελδχζεσλ

ηνπ

Τπνπξγείνπ

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηελ έληαμε ησλ έξγσλ θαη
κειεηψλ ζην Δζληθφ Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.
πκπεξαζκαηηθά, ε Σερληθή Γξακκαηεία πξέπεη λα:
-

ππνβνεζήζεη ην έξγν ηεο εμεηδίθεπζεο θαηά Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο θαη Καηεγνξίεο
Πξάμεσλ κε βάζε ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην θαη ηηο εηζεγήζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ,

-

παξάμεη πξφηππα Σ.Γ.Δ. γηα έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο,

-

παξάμεη Γειηία Διέγρνπ Δθπιήξσζεο Κξηηεξίσλ (Γ.Δ.Δ.Κ.) γηα έγθξηζε απφ ηελ
Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο,
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-

αμηνινγήζεη ηηο πξάμεηο κε βάζε ηα Γ.Δ.Δ.Κ. θαη ηελ εμεηδίθεπζε θαη λα πξνσζήζεη ηα
απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο γηα επηθχξσζε απφ ηελ Δπηηξνπή πληνληζκνχ θαη
Δμεηδίθεπζεο.

Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ-θαηά βάζε-γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ηα
έξγα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Π.Γ.Δ. Χζηφζν, δελ δηεπθξηλίδεηαη αλ ε αλσηέξσ
δηαδηθαζία πξέπεη λα ηεξείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα έξγα εληάζζνληαη ζε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα φπσο ην Δ.Π. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, έζησ θαη
γηα ιφγνπο ηππηθνχο.
ε θάζε πεξίπησζε, απαηηείηαη κηα απινπνίεζε-βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο γηα
ηελ αληηκεηψπηζε φρη ζαθψλ πεξηπηψζεσλ φπσο ε αλσηέξσ, αιιά θαη ην «θαηέβαζκα»
ηνπ επηπέδνπ ιήςεο απφθαζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κε βάζε ην ηζρχνλ ζχζηεκα
δηνίθεζεο, σο έλα απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Δμεηδίθεπζεο νξίδεηαη ν
Τθππνπξγφο

Οηθνλνκίαο

Αληαγσληζηηθφηεηαο

θαη

Ναπηηιίαο

(λπλ

Πεξηθεξεηαθήο

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο).
Ζ Οκάδα Έξγνπ ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ έρεη ήδε
εμεηδηθεχζεη ην πξφγξακκα ζε Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο θαη Καηεγνξίεο Πξάμεσλ (βι.
Τπνθεθάιαην 6.5) θαη έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζηε ζχληαμε πξφηππσλ Σερληθψλ Γειηίσλ
γηα

ην

πξφγξακκα

(παξνπζηάδνληαη

ζην

Παξάξηεκα

ΗΗ)

ηα

νπνία

κάιηζηα

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ππνβνιήο πξνηάζεσλ.
Καζψο, εληφο ζχληνκνπ ρξφλνπ, ε Δ.Γ.Α. Α.Μ.-Θ. ζα ελεξγνπνηήζεη ην Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. κε
πξνθήξπμε γηα έληαμε έξγσλ ζην Δ.Π. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Οινθιεξσκέλα ρέδηα γηα
ηελ Αζηηθή θαη Αγξνηηθή Αλαγέλλεζε), θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηεξεπλεζεί απφ ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή ε ηπρφλ παξάιιειε δηαδηθαζία ε νπνία πξέπεη λα αθνινπζεζεί κε
απηή ηνπ Δ..Π.Α. (π.ρ. δηαδηθαζίεο έγθξηζεο δηνηθεηηθψλ «εξγαιείσλ» φπσο ηα Σερληθά
Γειηία Έξγνπ). Οη δηαδηθαζίεο απηέο ζα «σζήζνπλ» νπζηαζηηθά θαη ηελ νπζηαζηηθή
ελεξγνπνίεζε ησλ επηηξνπψλ πνπ πξνΐζηαληαη ηεο Σερληθήο Γξακκαηείαο.

6.7.2

Μεραληζκφο ππνζηήξημεο

πσο πξνθχπηεη απφ ηηο ζεσξεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ., ε δηαδηθαζία ηνπ
νινθιεξσκέλνπ-ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη ε ζεκειηψδεο αξρή ηεο ελδνγελνχο
αλάπηπμεο. ην πιαίζην ηεο ζπλερηδφκελεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, ε ελδνγελήο
αλάπηπμε, δειαδή ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ απφ ην ηνπηθφ αλαπηπμηαθφ
ζχζηεκα, εηθάδεηαη φηη ζα πηνζεηεζεί πιήξσο σο ελδεδεηγκέλε πξαθηηθή ελφο
πεξηζζφηεξν επηηειηθνχ θξάηνπο.
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Φπζηθά, έλα θαίξην εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη ζε απηφ ην ζεκείν είλαη ην θαηά πφζν ην
ηνπηθφ αλαπηπμηαθφ ζχζηεκα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη
πινπνίεζεο αλαπηπμηαθψλ έξγσλ. Σν εξψηεκα απηφ είλαη θαίξην θαη αθνξά θπξίσο
θνξείο φπσο νη Ο.Σ.Α. ή νη Τπεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.
Ζ ηξηβή ηεο Οκάδαο Έξγνπ κε ηέηνηνπ είδνπο θνξείο ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηνπ
παξφληνο ηελ θαζηζηά ζε θάπνην βαζκφ αξκφδηα λα απαληήζεη απηφ ην εξψηεκα απηφ
αθνχ εηζέπξαμε ζε κεγάιν βαζκφ, ηηο αδπλακίεο ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο λα
αληαπεμέιζεη ζην ζρεδηαζκφ, εηδηθά ζε κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο φπσο απηέο ησλ
απηνδηνηθεηηθψλ εθινγψλ. Παξάιιεια φκσο, δηαπηζηψζεθε θαη ε κεγάιε δπλακηθή
γηα απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ απφ ηνπο ίδηνπο θνξείο φηαλ απηφο γίλεηαη ζην
πιαίζην ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο θαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο εκςχρσζεο
(empowerment).
Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαη κε γλψκνλα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε ηνπ
Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. -πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα ππνβηβαζηεί ε αμία ηνπ σο
πξνο ην ζπκκεηνρηθφ ηνπ ζρεδηαζκφ- πξνηείλεηαη έλα νινθιεξσκέλν θαη ζπλερηδφκελν
έξγν ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε
δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ελφο Μεραληζκνχ Τπνζηήξημεο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο (ζηα
πξφηππα ηεο παξνχζαο Έλσζεο Δηαηξεηψλ) ν νπνίνο ζα δηεθπεξαηψλεη φιεο κε ηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη ζε φια ηα επίπεδα.
Απηφο ν κεραληζκφο ζα κπνξνχζε λα εμππεξεηήζεη γεληθά:
-

ην ζπκκεηνρηθφ-νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ ζε έλα βάζνο ρξφλνπ,

-

ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ (αβέβαηε) ρξεκαηνδνηηθή πξαγκαηηθφηεηα,

-

ηελ ελίζρπζε ηεο ηεθκεξίσζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ επηινγψλ κε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ
εξγαιείσλ ρσξηθήο ή άιιεο αλάιπζεο.

Τπελζπκίδεηαη, ζε απηφ ην ζεκείν, φηη ζην πιαίζην ηνπ Α Παξαδνηένπ, είρε ήδε πξνηαζεί
ν ζρεηηθφο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο, ζπκθσλα κε
ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 6.7-1.

Πίλαθαο 6.7-1:

Πξνηεηλφκελνο

πξνυπνινγηζκφο

Άμνλα

Πξνηεξαηφηεηαο

5

Ο.Π.Β.ΑΟ.Ρ.
Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 5: ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ

8.000.000 €

Καηεγνξία Πξάμεο 5.1

Κφζηνο ππνζηήξημεο πξνγξάκκαηνο

3.000.000 €

Καηεγνξία Πξάμεο 5.2

Μειέηεο / απαιινηξηψζεηο / δηνηθεηηθέο πξάμεηο

5.000.000 €
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Σν αλσηέξσ έξγν θαη εηδηθφηεξα απηφ ηνπ Μεραληζκνχ Τπνζηήξημεο κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο:
-

δηαβνχιεπζεο κε ηνπο Ο.Σ.Α. θαη άιινπο θνξείο κε ζθνπφ ηε ζπιινγή έξγσλ γηα
έληαμε ζην πξφγξακκα αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο,

-

επξείαο δηαβνχιεπζεο κε ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ, κε δεδνκέλν φηη ην πξφγξακκα
πξνβιεέπεη θαη ηελ πινπνίεζε ηδησηηθψλ έξγσλ,

-

ππνζηήξημεο ζεζκηθψλ νξγάλσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην ππάξρνλ ζχζηεκα
δηνίθεζεο ή ηε βειηίσζε - απνινπνίεζή ηνπ,

-

σξίκαλζεο έξγσλ γηα ινγαξηαζκφ Ο.Σ.Α. ή άιισλ θνξέσλ κε ζθνπφ ηελ ηαρχηεηα
θαη απνηειαζκαηηθφηεηα ζηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο,

-

σξίκαλζεο έξγσλ πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ εληαία αλαπηπμηαθή
ζεψξεζε ηνπ ρψξνπ.

-

άκεζεο ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαθνξξνπνίεζεο κέζα απφ
ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία δνκψλ εθπαίδεπζεο, δηα βίνπ κάζεζεο, πιεξνθφξεζεο
θ.ιπ.
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Μνπξαηίδεο, Μ. (2006). Δηδηθφ Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα Πεξηνρήο Ρνδφπεο - Νέζηνπ.
Δθεκεξίδα «ΥΡΟΝΗΚΑ» Γξάκαο. Σεχρνο 30/10/2007.
Μνπξαηίδεο, Μ. (2006). πκπξάμεηο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λ.
Γξάκαο. Δθεκεξίδα «ΥΡΟΝΗΚΑ» Γξάκαο. Σεχρνο 23/01/2006.
Μνπξαηίδεο, Μ. (2009α). Δηδηθά Πεξηβαιινληηθά θαη Δλεξγεηαθά Σέιε: Γπλαηφηεηεο θαη
πξννπηηθέο γηα ην Ννκφ Γξάκαο. Δθεκεξίδα «ΥΡΟΝΗΚΑ» Γξάκαο. Σεχρνο
23/10/2009.
Μνπξαηίδεο, Μ. (2009β). Δζληθφ Πάξθν Ρνδφπεο: Δπθαηξία γηα Γξάζε θαη φρη γηα
Καηαζηξνθνινγία. Δθεκεξίδα «ΥΡΟΝΗΚΑ» Γξάκαο. Σεχρνο 26/10/2009.
Μνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο-Διιεληθφ Κέληξν Βηνηφπσλ Τγξνηφπσλ (Ηνχληνο
1994). Απνγξαθή Διιεληθψλ Τγξνηφπσλ σο θπζηθψλ πφξσλ.
Μνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο-Διιεληθφ Κέληξν Βηνηφπσλ Τγξνηφπσλ θαη
Γαζαξρείν Καβάιαο. Παξαπνηάκην δάζνο Νέζηνπ: Απνθαηάζηαζε θαη
Αλάδεημε.
Ν. 3937/2011 (2011) Φ.Δ.Κ. Α’/60/31-03-2011 «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
Ννκαξρία Ξάλζεο (2011). Δηζήγεζε Λαιέλε Κ. θαη ακανπξθαζίδνπ Δ., Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαιίαο, ζην 2ν Αλαπηπμηαθφ πλέδξην Ξάλζεο, Ννκφο Ξάλζεο, Υάξηεο
πνξείαο σο ην 2020: Πνιενδνκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηδηαηηεξφηεηεο ρσξηθνχ
ζρεδηαζκνχ ζηνπο νξεηλνχο δήκνπο ηνπ Ννκνχ Ξάλζε. Γηαζέζηκν ζηελ
ηζηνζειίδα: http://www.xanthi.gr. (Ζκεξνκελία πξφζβαζεο: 28/04/2011).
Ννκαξρία Ξάλζεο (2011). Δηζήγεζε Οηθνλφκνπ Αζ., Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο, ζην 2ν Αλαπηπμηαθφ πλέδξην Ξάλζεο, Ννκφο Ξάλζεο, Υάξηεο
πνξείαο σο ην 2020: Πξνβιέςεηο & Πεξηνξηζκνί ηεο Νέαο Κ.Τ.Α. ηνπ Δζληθνχ
Πάξθνπ. Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.xanthi.gr. (Ζκεξνκελία
πξφζβαζεο: 14/04/2011).
Ννκαξρία Ξάλζεο (2011). Δηζήγεζε ππξ. Κ. Κπξηάθε, Καζεγεηή Κηεληαηξηθήο ΑΠΘ ζην
2ν Αλαπηπμηαθφ πλέδξην Ξάλζεο: Ννκφο Ξάλζεο, Υάξηεο πνξείαο σο ην
2020: Εεηήκαηα Κηελνηξνθηθήο Αλάπηπμεο ζην Ννκφ Ξάλζεο. Γηαζέζηκν
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ζηελ

ηζηνζειίδα:

http://www.xanthi.gr.

(Ζκεξνκελία

πξφζβαζεο:

14/04/2011).
Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Γξάκαο (2011). Γλσξηκία κε ην Ννκφ Γξάκαο / Δπηθνηλσλία /
Γηακνλή ζην Ννκφ Γξάκαο. Γηαζέζηκν ζην http://www.traveldrama.gr/.
(Σειεπηαία πξφζβαζε: 15/05/2011).
Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Γξάκαο (2011). Μελνίθην. Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:
http://www.menoikio.com. (Σειεπηαία πξφζβαζε: 12/04/2011).
Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Γξάκαο (Αηθαηεξηλίδεο, Γ., Μέληεο, Ν., Πεξηζηέξε, Κ.,
Ρηηδαιένο, Β., Σδήκνπ, Δ. θαη Σζνπξή, Δ.) (2002). Σνπξηζηηθφο Οδεγφο:
Ννκφο Γξάκαο. Αζήλα: Ίηαλνο.
Οκάδα Δξγαζίαο «Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο Οξνζεηξάο
ΡΟΓΟΠΖ» (2007-2010) Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γ. Μχθεο (2007-2010).
Ξάλζε.
Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (2011) Δξκελεπηηθά θείκελα Δξεπλεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο «eDemography».

Γηαζέζηκα

ζηελ

ηζηνζειίδα:

http://www.e-

demography.gr/theory/. (Σειεπηαία πξφζβαζε: 24/02/2011).
Παληνθξάηνξαο, Α. (Αλ. Καζεγεηήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, Πνιπηερληθή
ρνιή, Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Σνκέαο Τδξαπιηθψλ Έξγσλ) θαη
Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ν. Ξάλζεο (2001). Δθπφλεζε έξεπλαο
γηα ηηο ζπλζήθεο απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ πδάησλ Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ Ν. Ξάλζεο: Πξννπηηθέο. Ξάλζε.
Παπαδάθε - Σδεδάθε, . (1999). Δλδνγελήο ηνπξηζηηθή αλάπηπμε Γηαξζξσκέλε ή
απνδηαξζξσκέλε ηνπηθή αλάπηπμε: Ζ πεξίπησζε ηνπ Ρεζχκλνπ Κξήηεο.
Αζήλα: Παπαδήζεο.
Παπαδφπνπινο , . Γθαηδνγηάλλεο, Γ. Παιάζθαο, Ν. ηάκνπ (Ννέκβξηνο 2004). Φπζηθά
Κηελνηξνθηθά Πάξθα: Οη ππξήλεο-αηκνκεραλέο ηεο Βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο.
Πεξηβαιινληηθή Οκάδα 1νπ Γπκλαζίνπ Ξάλζεο (1999). Δγθαηαιεηκκέλνη νξεηλνί νηθηζκνί Ν.
Ξάλζεο. Ξάλζε.
Πεξηθέξεηα Αλ. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο - Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο (Ηνχιηνο
1999). Πξφηαζε Μειεηψλ έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ δηαρείξηζεο πδάηηλσλ
πφξσλ Πεξηθέξεηαο Αλ. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο γηα ην Γ’ Κνηλνηηθφ Πιαίζην
ηήξημεο. Κνκνηελή.
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Πεξηθέξεηα Αλ. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο - Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο (Μάηνο 2009).
Οξηζηηθνπνηεκέλε πξφηαζε Αλ. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο: ΠΔΠ ΜαθεδνλίαοΘξάθεο. Κνκνηελή.
Πεξηθέξεηα Αλ. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο - Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. (επηέκβξηνο
2011).

ΠΔΠ

Αλ.

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο:

Σειηθή

Έθζεζε

εθηέιεζεο

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Κνκνηελή.
Πεξηθέξεηα Αλ. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (2003). Απφθαζε 29310/ΦΔΚ1471/9-10-2003
«Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο.
Κνκνηελή.
Πεξηθέξεηα Αλ. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (Μάηνο 1988). Δηδηθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο
Θξάθεο. Κνκνηελή.
Πεξηθέξεηα Αλ. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ
2007-2013. Κνκνηελή.
Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ (ΠΔΓΑ) (2009).
Δγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζ. 9424/9/03.09.2009 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο. Γηαζέζηκν
ζηελ ηζηνζειίδα: http://diaamath.gr/. (Σειεπηαία πξφζβαζε: 13/04/2011).
Πέηξνπ Ν. θαη Βηδάθεο Κ. (2009). Υξψκαηα ηνπ δάζνπο: Ρνδφπε. Αζήλα: Μίιεηνο.
Πνιηηηζηηθφ

Αλαπηπμηαθφ

Κέληξν

Θξάθεο

(ΠΑΚΔΘΡΑ)

(1995).

Πνκάθνη

-

Οη

Μνπζνπικάλνη ηεο Ρνδφπεο. Ξάλζε.
Πνκάθνη-Οη Μνπζνπικάλνη ηεο Ρνδφπεο (2010). Φσηνγξαθίεο. Γηαζέζηκν ζηελ
ηζηνζειίδα:

http://www.peripomakon.blogspot.com.

(Ζκεξνκελία

πξφζβαζεο: 29/04/2011).
Πνκαθνρψξηα (2010). Οη Πνκάθνη ηεο Θξάθεο ρζεο, ζήκεξα, αχξην. Έλα νδνηπνξηθφ ζηελ
ηζηνξία, ηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:
http://www.pomakohoria.blogspot.com.

(Ζκεξνκελία

πξφζβαζεο:

29/04/2011).
ηάδηνλ Α.Δ. (Ννέκβξηνο 1994). Αλαπηπμηαθή Μειέηε γηα ηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο (Ν.
Ξάλζεο-Ρνδφπεο-Έβξνπ).
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χιινγνο αξαθαηζάλσλ Ν. Ξάλζεο ¨Ο Λεπεληψηεο¨ (2011). Φσηνγξαθίεο. Γηαζέζηκν
ζηελ

ηζηνζειίδα:

http://www.lepeniotis.gr

(Ζκεξνκελία

πξφζβαζεο:

28/04/2011).
χλδεζκνο Ξελνδφρσλ Θξάθεο (2011). Λανγξαθηθφ Μνπζείν ηαπξνχπνιεο. Γηαζέζηκν
ζηελ

ηζηνζειίδα:

http://www.thracehotels.gr.

(Ζκεξνκελία

πξφζβαζεο:

28/04/2011).
Σ.Δ.Γ.Κ.

Ν.

Γξάκαο

(2001α).

Σνπηθφ

Αλαπηπμηαθφ

Πξφγξακκα

Γήκνπ

Κάησ

Νεπξνθνπίνπ. Υξεκαηνδφηεζε: ΔΑΠΣΑ 2. Γξάκα: Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Γξάκαο.
Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Γξάκαο (2001β). Σνπηθφ Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα Γήκνπ Παξαλεζηίνπ.
Υξεκαηνδφηεζε: ΔΑΠΣΑ 2. Γξάκα: Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Γξάκαο.
Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Γξάκαο (2001γ). Σνπηθφ Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα Κνηλφηεηαο ηδεξνλέξνπ.
Υξεκαηνδφηεζε: ΔΑΠΣΑ 2. Γξάκα: Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Γξάκαο.
Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Γξάκαο (2009). Ζ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηεο Γξάκαο θαη ηεο πεξηνρήο ηεο.
(Πξνσζεηηθφ Έληππν 16 ζει.). Γξάκα: Photo/Graphs Studio.
Σερληθή Τπεξεζία Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ν. Ξάλζεο (Οθηψβξηνο 1999). Πξφηαζε
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηα πιαίζηα ζχληαμεο ηνπ Γ΄ΠΔΠ (20002006) ΑΜΘ.
Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο - Σκήκα Θξάθεο (2007). Σα Μνπζνπικαληθά κλεκεία ηεο
Ξάλζεο.
Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο - Μφληκε Δπηηξνπή Υσξνηαμίαο θαη Γνκεκέλνπ
Πεξηβάιινληνο - Σκήκα Θξάθεο (2007). «Υσξηθφο ρεδηαζκφο - Ζ ζέζε θαη ν
ξφινο ησλ ΓΠ θαη ησλ ΥΟΟΑΠ ζην Υσξηθφ ρεδηαζκφ».
Σδήκνπ, Δ. (2011). πλέληεπμε. Γξάκα, 23/03/2011.
Σδήκνπ, Δ., Θσκαΐδεο, Ν., Βηδάθεο, Κ., Μαιθάθεο, Δ. (2006). Φαιαθξφ: Σνπξηζηηθφο
πξννξηζκφο ηεζζάξσλ επνρψλ. Δηζήγεζε ζην Αλαπηπμηαθφ πλέδξην ηνπ
Ννκνχ Γξάκαο, 28-28/01/2006.
ΣΟ ΒΖΜΑ (2009). Δηζαγγειέαο γηα ηα ρακέλα εθαηνκκχξηα ηνπ Φνξέα Γαζψλ. Γηαζέζηκν
ζην: http://www.tovima.gr/society/article/?aid=295791. (Σειεπηαία πξφζβαζε:
29/05/2011).
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Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΣΔΓΚ) Ν. Γξάκαο θαη ΣΔΓΚ Ν. Καβάιαο θαη
ΣΔΓΚ Ν. Ξάλζεο θαη Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Γξάκαο-Καβάιαο-Ξάλζεο
(Οθηψβξηνο 1995). Eπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα: Οινθιεξσκέλε Παξέκβαζε
ζηελ πεξηνρή Ρνδφπεο-Νέζηνπ.
Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ν. Ξάλζεο (1999). Πξφγξακκα «ΓΗΟΓΟ» Κ.Π.
Απαζρφιεζε - Άμνλαο INTEGRA: Καηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηνπ
Πξσηνγελή ηνκέα ηεο νξεηλήο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Μχθεο.
Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ν. Ξάλζεο (Μάηνο 2001). Δπηρεηξεζηαθή Αλάπηπμε
Οξεηλήο πεξηνρήο Ν. Ξάλζεο - Τθηζηάκελε θαηάζηαζε νξεηλψλ Κνηλνηήησλ
Ν. Ξάλζεο. Ξάλζε
Σνπξηζηηθή δηαδηθηπαθή πχιε (2011). Φσηνγξαθίεο. Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:
http://www.tourportal.gr. (Ζκεξνκελία πξφζβαζεο: 28/04/2011).
Σνπξηζηηθφο νδεγφο Ξάλζεο (1999). Οξεηλή Πεξηνρή: Ζ Αξρηηεθηνληθή ησλ Οξεηλψλ
Κεηκέλσλ. Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://travel.xan.gr, (Ζκεξνκελία
πξφζβαζεο: 28/04/2011).
Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο (Ννέκβξηνο 1994). Αλαπηπμηαθή
Μειέηε γηα ηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο (Ν. Ξάλζεο-Ρνδφπεο-Έβξνπ).
Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Μάηνο 2002).
Δπελδπηηθέο δπλαηφηεηεο ζηνλ ηνκέα Αξσκαηηθψλ Φπηψλ ζηελ Διιάδα.
Αζήλα.
Φνξέαο Γηαρείξηζεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο (ΦΓΟΡ) (2011) Πεξηνρή επζχλεο. Γηαζέζηκν
ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.fdor.gr/. (Σειεπηαία πξφζβαζε: 12/04/2011).
Υαηδεδεκεηξίνπ,

Κ.

(2009).

Οηθνλνκηθφηεηα

-

παξαγσγηθφηεηα

παηάηαο

Κάησ

Νεπξνθνπίνπ. Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή πνπ θαηαηέζεθε ζην ΑΠΘ, ρνιή
Γεσπνλίαο, Σκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο. Γηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα:
http://invenio.lib.auth.gr/. (Σειεπηαία πξφζβαζε: 12/04/2011).
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