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Επιχειρησιακό Σχέδιο για την υλοποίηση Προγράμματος Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Παράκτιας Ζώνης στην Περιφέρεια ΑΜΘ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
«Οι ακτές είναι ένα από τα πιο πολύτιμα στοιχεία του φυσικού πλούτου της ηπείρου
μας. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται με σαφήνεια από τα εκατομμύρια των
ανθρώπων που κατευθύνονται στις ακτές για μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό
διάστημα, για να απολαύσουν τη δροσερή αύρα της θάλασσας, τον ήλιο που
λαμπυρίζει στο κύμα, την ιδιαίτερη, συχνά εντυπωσιακή, φύση της ακτής και την
ευαίσθητη σύζευξη των φυσικών, πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων του
περιβάλλοντος της. Οι ακτές όμως είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο για πολλές
αναγκαίες οικονομικές δραστηριότητες, όπως μπορεί να διαπιστωθεί για παράδειγμα
σε κάποιο από τα μεγάλα λιμάνια της ηπείρου μας.
Οι φυσικές ακτές είναι ένας μη ανανεώσιμος πόρος. Αυτή η αλήθεια βρίσκεται πίσω
από την αναζήτηση αειφόρου χρήσης των ακτών. Αειφόρος χρήση σημαίνει ότι η
γενιά μας θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις ακτές με τέτοιο τρόπο ώστε η
περιβαλλοντική, όπως και οι άλλες αξίες των ακτών, θα είναι επίσης διαθέσιμες για
τα εγγόνια μας. Με άλλα λόγια, δηλαδή, δεν θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες τις
ακτές για τα δικά μας εγωιστικά, οικονομικά συμφέροντα.
Η αρχή της βιώσιμης χρήσης έχει γίνει αποδεκτή σε πολλά διεθνή κείμενα που
υιοθετήθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις μας. Ο κατάλογος των ψηφισμάτων και
συστάσεων σχετικά με τη χρήση των παράκτιων πόρων είναι μεγάλος και
εντυπωσιακός. Παρ 'όλα αυτά, η εκμετάλλευση των παράκτιων περιοχών, για
παράδειγμα με την καταπάτηση για αστική χρήση ή την θερινή κατοικία κατά μήκος
της ακτογραμμής, συνεχίζεται ακόμα, με αποτέλεσμα την απώλεια φυσικών ακτών
και πολύτιμων παράκτιων οικοτόπων.» 1

1

Committee for the Activities of the Council of Europe in the Field of Biοlogical and Landscape Diversity, European Code of
Conduct for Coastal Zones, Γενεύη, 19 Απριλίου 1999, απόσπασμα από την Εισαγωγή της Lauri Nordberg (Φινλανδία),
Προέδρου της Ομάδας Ειδικών για την Προστασία των Ακτών
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μελέτη εκπόνησης του «Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Υλοποίηση Προγράμματος
Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Παράκτιας Ζώνης στην Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης» (ΠΑΜΘ) ανατέθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
της ΠΑΜΘ στην «Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης – TRANSCOOP» με
βάση

την

με

ΑΠ

1541/Α

από

13/09/2011

σύμβαση

και

κατόπιν

ανοιχτού

διαγωνισμού οι προδιαγραφές και η διενέργεια του οποίου εγκρίθηκε με την υπ’
αριθμ. 8986/30-12-2010 απόφαση της Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας ΑΜΘ και
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1017/Α/19-08-2011 Απόφαση τελικής κατακύρωσης του
αποτελέσματος του Διαγωνισμού, στον οποίο η εν λόγω εταιρία αναδείχθηκε τελικός
μειοδότης.
Η συμβατική διάρκεια της μελέτης προβλεπόταν οκτώ μήνες, με έναρξη την
13/09/2011 και λήξη την 12/05/2012. Η τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης της
μελέτης μετατέθηκε κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου σε συνεργασία με την ΕΔΑ έως
τον Νοέμβριο του 2012, με στόχο την ολοκλήρωση της συνεργασίας και των
διαβουλεύσεων με τους τοπικούς φορείς.
Όπως

αναφέρει

και

ο

τίτλος,

σκοπός

του

έργου

είναι

η

εκπόνηση

ενός

Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Υλοποίηση Προγράμματος Προστασίας και Ανάδειξης
της Παράκτιας Ζώνης της ΠΑΜΘ. Η εν λόγω ανάγκη υπαγορεύεται από την ιδιαίτερη
σημασία που κατέχει η συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ως τόπος ιδιαίτερα
σημαντικός περιβαλλοντικά, οικονομικά και πολιτιστικά στην Περιφέρεια, αλλά και σε
εθνικό

επίπεδο,

με

τη

συγκέντρωση

μεγάλου

αριθμού

λιμνοθαλασσών,

προστατευόμενων περιβαλλοντικά περιοχών, τη φιλοξενία πολλών σπάνιων ειδών
εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως επίσης και την ύπαρξη αριθμού
αξιόλογων αρχαιολογικών και πολιτιστικών πόρων.
Στη λογική αυτή δεν είναι τυχαίο ότι το εν λόγω έργο έρχεται να υλοποιήσει έναν
από τους κεντρικούς στόχους του τρέχοντος ΠΕΠ της Περιφέρειας ΑΜΘ που είναι «η
Παράκτια Ζώνη να διατηρηθεί και να αναδειχθεί ως το συγκριτικό πλεονέκτημά της
Περιφέρειας, αποτελώντας πηγή ωφελειών για κατοίκους και επισκέπτες και
υπόδειγμα αρμονικής συνύπαρξης του ανθρώπου με τη φύση και την ιστορία», όπως
συγκεκριμένα αναφέρεται στο σχετικό κείμενο του Περιφερειακού Προγράμματος της
ΑΜΘ.
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2. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Δομή και Παραδοτέα
Με βάση τη σύμβαση ανάθεσης του έργου, η μελέτη που εκπονήθηκε αφορά στις
παρακάτω θεματικές ενότητες:
(α) Συνοπτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης,
(β) Στρατηγικός σχεδιασμός,
(γ) Παρουσίαση προτεινόμενου προγράμματος,
(δ) Προϋπολογισμός,
(ε) Μηχανισμός υλοποίησης.
Δομικό στοιχείο του Στρατηγικού Σχεδιασμού αποτελεί η χρήση SWOT ανάλυσης,
ενώ οι προτεινόμενες παρεμβάσεις υποστηρίζονται από Τεχνικά Δελτία Έργου, όπου
παρουσιάζονται βασικές παράμετροι σε σχέση με το αντικείμενο της παρέμβασης, την
χωροθέτηση της και το επίπεδο ωριμότητας της.
Πέραν τούτου ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υλοποίηση του έργου στην εφαρμογή
της προσέγγισης «από τα κάτω προς τα πάνω» (bottom up approach) με στόχο την
ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της στη διαδικασία
σχεδιασμού της ανάπτυξης της περιοχής τους.
Από πλευράς διάρθρωσης και παραδοτέων, η μελέτη δομείται σε δύο διακριτές
φάσεις (Φάση Α και Φάση Β), η μεν πρώτη αφορούσα στην περιγραφή της
υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή ενδιαφέροντος, ενώ

η δεύτερη στη

διαμόρφωση της Πρότασης του Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την
Παράκτια Ζώνη.
Το συνολικό υλικό των δύο Φάσεων του Έργου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα
της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της ΠΑΜΘ, στη διεύθυνση www.eydamth.gr.
Μια ειδικότερη παρουσίαση των δύο φάσεων της μελέτης έχει ως εξής:
Η Φάση Α περιλαμβάνει την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και τη
διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και διαρθρώνεται ως εξής:
•

Α1 Προκαταρτικές ενέργειες

•

Α2 Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης

•

Α3 Διαβούλευση

Το Παραδοτέο της φάσης Α, περιλαμβάνει την περίληψη της καταγραφής της
υφιστάμενης κατάστασης καθώς και κατάλογο των προτεινόμενων έργων που
προκύπτουν από τη διαδικασία της διαβούλευσης.
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Πιο αναλυτικά το παραδοτέο της Α΄ φάσης διαρθρώνεται σε 3 τεύχη:
•

Το πρώτο τεύχος αποτελεί την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης.
Περιλαμβάνει τις ενότητες: Ιστορικά Στοιχεία της Περιοχής, Γεωγραφικά &
Μορφολογικά Στοιχεία, Πόροι της Περιοχής (Φυσικοί και Πολιτιστικοί),
Δημογραφικά

Δεδομένα,

Οικονομικές

Δραστηριότητες

–

Απασχόληση,

Χωροταξική και Πολεοδομική Οργάνωση, Τεχνικές – Κοινωνικές Υποδομές &
Δίκτυα, Υλοποιηθείσες – Σχεδιαζόμενες Παρεμβάσεις στην Περιοχή, Πιέσεις
στην Παράκτια Ζώνη (Φυσικές & Τεχνολογικές Απειλές), Πολιτική Προστασία
και Συμπεράσματα από την Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης στην
Περιοχή.
•

Το δεύτερο τεύχος περιλαμβάνει τα παραρτήματα στα οποία αναφέρεται το
πρώτο τεύχος.

•

Το τρίτο τεύχος περιλαμβάνει το περιεχόμενο των διαβουλεύσεων
(πρακτικά συναντήσεων) και τα προτεινόμενα από τους Τοπικούς Φορείς
έργα. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν
και οι προτάσεις έργων των τοπικών φορέων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια
των διαβουλεύσεων. Σε διαφορετικό πίνακα καταγράφονται επίσης, οι
προτάσεις των τοπικών φορέων, που υποβλήθηκαν (σε προηγούμενη χρονική
περίοδο) στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της ΠΑΜΘ, ώστε να
διαμορφωθεί μια συνολική εικόνα των προτεινόμενων και σχεδιαζόμενων
παρεμβάσεων για την περιοχή.

Η

Φάση

Β΄

αφορά

στο

Σχεδιασμό

της

ολοκληρωμένης

παρέμβασης

και

διαρθρώνεται ως εξής:
•

Β1 Σχεδιασμός Ολοκληρωμένης Παρέμβασης

•

Β2 Παράρτημα (Τεχνικά Δελτία Έργων/Παρεμβάσεων).

Παραδοτέο της Φάσης Β, αποτελεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο στην τελική του μορφή,
βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Παράκτιας Ζώνης στην Περιφέρεια ΑΜΘ.
Στη Β΄ φάση της μελέτης περιλαμβάνονται: η σύνθεση των αποτελεσμάτων της
διαβούλευσης, η SWOT ανάλυση, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η εκπόνηση

του

προτεινόμενου Επιχειρησιακού Σχεδίου (με προτάσεις έργων σε μορφή Τεχνικών
Δελτίων Έργου), ο Προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, ο Μηχανισμός υλοποίησης.
Πιο αναλυτικά το παραδοτέο της Β΄ φάσης διαρθρώνεται σε 2 τεύχη:
•

Το πρώτο τεύχος αποτελεί το προτεινόμενο Επιχειρησιακό Σχέδιο,

•

Το δεύτερο τεύχος είναι το παράρτημα με τα συμπληρωμένα από τους
τοπικούς φορείς και τον Ανάδοχο ερωτηματολόγια που αφορούν στις
προτάσεις έργων για την ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης.
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3. Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ως προς την Οριοθέτηση της Περιοχής Παρέμβασης
Μολονότι η έννοια της παράκτιας ζώνης είναι διαισθητικά κατανοητή, με βάση τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου χώρου, δεν είναι εύκολος ο ακριβής
ορισμός των ζωνών αυτών. Δεν υπάρχει ένας ενιαίος ορισμός για την παράκτια
ζώνη, αλλά αντίθετα εμφανίζεται ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών ορισμών, που
ποικίλουν ανάλογα με το σκοπό που αυτοί εξυπηρετούν. Η οριοθέτηση της παράκτιας
ζώνης διαφέρει ανάλογα με το σκοπό, την επιστήμη, αλλά και τις ιδιαιτερότητες της
περιοχής που καλείται να εξυπηρετήσει.
Κριτήριο για την αποτελεσματική οριοθέτηση της παράκτιας ζώνης για το σκοπό του
παρόντος έργου δεν ήταν η χάραξη κάποιας γεωγραφικής οριογραμμής, αλλά ο
προσδιορισμός της περιοχής εκείνης στην οποία το χερσαίο περιβάλλον επιδρά στο
θαλάσσιο, και αντιστρόφως.
Στην ίδια λογική επίσης κριτήριο για την επιτυχή οριοθέτηση της περιοχής
παρέμβασης ήταν η ένταξη του συνόλου των σημαντικών στοιχείων της περιοχής
(παράκτια Εθνικά Πάρκα) εντός των ορίων της, δεδομένου ότι η χωρική λειτουργία
και διαχείριση των εν λόγω οικοσυστημάτων είναι ενιαία και όχι σημειακή.
Στο παραπάνω πλαίσιο εξετάστηκαν πέντε διαφορετικά εναλλακτικά σενάρια
οριοθέτησης της παράκτιας ζώνης της ΠΑΜΘ στη βάση των οποίων επιχειρήθηκε να
αναδειχθεί η βέλτιστη λύση για τον προσδιορισμό της περιοχής παρέμβασης του
έργου.
Ως προς την Καταγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης της Περιοχής
Η μελέτη βασίστηκε στη συλλογή στοιχείων από επίσημες δευτερογενείς και
πρωτογενείς πηγές, από τις Τοπικές Αρχές, από βιβλιογραφικό υλικό, από επίσημες
πηγές στο διαδίκτυο (internet), από συναντήσεις, διαβουλεύσεις με τους Τοπικούς
Φορείς και επιτόπιες επισκέψεις στην περιοχή.
Σχετικά με τη συλλογή στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ, πρέπει να σημειωθεί ότι εξαιτίας
της μη διαθεσιμότητας στοιχείων της τελευταίας απογραφής του 2011, η Ομάδα
Μελέτης αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει στοιχεία του 2001.
Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη οι Διεθνείς και Κοινοτικές συμβάσεις για την προστασία
του περιβάλλοντος που έχουν εφαρμογή στην περιοχή μελέτης καθώς αποτελούν το
νομικό πλαίσιο που καθορίζει τους όρους σε εθνικό επίπεδο.
Ως προς τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαδικασία του συμμετοχικού σχεδιασμού και τη
διαβούλευση με τους τοπικούς Ο.Τ.Α., φορείς και υπηρεσίες καθώς και με το ευρύ
κοινό (προσέγγιση από τη βάση (bottom-up approach)).
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Στο παραπάνω πλαίσιο η διαδικασία των διαβουλεύσεων που επελέγη αφορούσε σε
δύο σκέλη:
Το πρώτο αναφερόταν σε μια σειρά πέντε ανοιχτών συγκεντρώσεων (μία κεντρική
και τέσσερεις σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας της ΠΑΜΘ) με τους εκπροσώπους
των κυριοτέρων

τοπικών φορέων,

τόσο

υπηρεσιακών

όσο και αιρετών.

Οι

συγκεντρώσεις αυτές είχαν κυρίως χαρακτήρα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης,
αλλά και συνεύρεσης και ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα σε φορείς με κοινές αλλά
και με φαινομενικά διαφορετικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη της περιοχής τους.
(Στο Παράρτημα 1 παρουσιάζονται οι κεντρικές διαβουλεύσεις και οι φορείς που
συμμετείχαν).
Το δεύτερο σκέλος της διαδικασίας αφορούσε σε κατ’ ιδίαν (διμερείς) συναντήσεις
μεταξύ της μελετητικής ομάδας και των φορέων που συμμετείχαν στις παραπάνω
συγκεντρώσεις, ώστε τα ζητήματα και προβλήματα που ετέθησαν σ’ αυτές, να
πάρουν πιο συγκεκριμένο χαρακτήρα, με τη μορφή περιγραφής προβλημάτων και
διατύπωσης προτάσεων για την επίλυση τους. (Στο Παράρτημα 2 παρουσιάζονται οι
κατ’ ιδίαν συναντήσεις μεταξύ της μελετητικής ομάδας και των φορέων).
Οι φορείς που επελέγησαν για το δεύτερο σκέλος της διαδικασίας διαβούλευσης
ήταν:
•

Οι Δήμοι της περιοχής παρέμβασης

•

Φορείς με βαρύνοντα ρόλο στην ανάπτυξη της Παράκτιας Ζώνης της ΠΑΜΘ
(π.χ. οι φορείς διαχείρισης των Πάρκων, επιχειρηματικοί και κοινωνικοί
φορείς)

•

Επιλεγμένες Υπηρεσίες, με βαρύνοντα ρόλο στη διαχείριση της Παράκτιας
Ζώνης.

Απ’ όλους τους φορείς, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στο δεύτερο σκέλος της
διαβούλευσης, ζητήθηκε να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ώστε αυτές να
καταγραφούν και να αξιολογηθούν σε σχέση με τη σκοπιμότητα και τη δυνατότητα
ένταξης τους στον αναπτυξιακό προγραμματισμό της Περιφέρειας.
Ως συνέπεια από την παραπάνω διαδικασία, οι στρατηγικοί στόχοι του Σχεδίου
προέκυψαν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, από τα αποτελέσματα
των διαβουλεύσεων με τους φορείς και από την ανάλυση SWOT που εκπονήθηκε.
Σε μια διαδικασία διμερούς συνεργασίας και επικοινωνίας με τους τοπικούς φορείς
επιχειρήθηκε στη συνέχεια να αποσαφηνιστούν τα τεχνικά στοιχεία των προτάσεών
τους και να διερευνηθεί η επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. Για το σκοπό αυτό
διεξήχθη μια σειρά συνεργασιών με τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Φορέων (όπως
παρουσιάζονται στο Παράρτημα 3).
Η επιλογή των έργων που απαρτίζουν το Επιχειρησιακό Σχέδιο έγινε με βάση την
σκοπιμότητά και την ωριμότητα τους και πάντοτε στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου
αναπτυξιακού σχεδιασμού.
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4. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Έχοντας μελετήσει 5 εναλλακτικά σενάρια (όπως αναφέρθηκε και παραπάνω) και
στη λογική του ότι τα ιδιαίτερα ευαίσθητα και αξιόλογα οικοσυστήματα της
περιφέρειας που συνδέονται με τον παράκτιο χώρο θα πρέπει να συμπεριληφθούν
στο σύνολο τους στην περιοχή παρέμβασης, ώστε και η προστασία τους να ενισχυθεί
αλλά και η ανάδειξη τους να υποστηριχθεί, κρίθηκε σκόπιμο η περιοχή παρέμβασης
να οριοθετηθεί από τις παράκτιες Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες, αυτές δηλαδή που
έχουν μέτωπο στην ακτογραμμή και, σ’ ό,τι αφορά τα δύο Εθνικά Πάρκα, να
συμπεριληφθεί το σύνολο της έκτασης τους, όπου όμως οι παρεμβάσεις για τις μη
παράκτιες Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες να περιορίζονται αυστηρά στο έδαφος που
συμπεριλαμβάνεται στα δύο Πάρκα.

Στη

συνέχεια

ακολουθεί

πίνακας

με

τις

Τοπικές/Δημοτικές

Κοινότητες

που

περιλαμβάνει η οριοθετημένη περιοχή παρέμβασης.

Πίνακας 1: Περιοχή Παρέμβασης
Σύνολο Περιοχής Παρέμβασης
Δημοτικές

Τοπικές

Κοινότητες

κοινότητες

Δήμοι

Δημοτικές Ενότητες

Αβδήρων

Δ.Ε. Αβδήρων

Αβδήρων

Αβδήρων

Δ.Ε. Αβδήρων

Μάνδρας

Αβδήρων

Δ.Ε. Αβδήρων

Μυρωδάτου

Αβδήρων

Δ.Ε. Αβδήρων

Νέας Κεσσάνης

Αβδήρων

Δ.Ε. Βιστωνίδος

Σουνίου

Αβδήρων

Δ.Ε. Βιστωνίδος

Κουτσού

Αβδήρων

Δ.Ε. Βιστωνίδος

Πολυσίτου

Αβδήρων

Δ.Ε. Βιστωνίδος

Σελίνου

Αβδήρων

Δ.Ε. Σελέρου

Αλεξανδρούπολης

Δ.Ε Τραιανούπολης

Αλεξανδρούπολης

Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης
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Ανθείας
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Αλεξανδρούπολης

-
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Σύνολο Περιοχής Παρέμβασης
Δημοτικές

Τοπικές

Κοινότητες

κοινότητες

Δήμοι

Δημοτικές Ενότητες

Αλεξανδρούπολης

Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης

Μάκρης

Αλεξανδρούπολης

Δ.Ε. Τραιανούπολης

Λουτρού

Αλεξανδρούπολης

Δ.Ε. Φερών

Δημοτική Κοινότητα
Φερών
Δημοτική Κοινότητα

Θάσου

Θάσου
Δημοτική Κοινότητα

Θάσου

Θεολόγου
Δημοτική Κοινότητα

Θάσου

Καλλιράχης
Δημοτική Κοινότητα

Θάσου

Λιμεναρίων
Δημοτική Κοινότητα

Θάσου

Πρίνου

-

-

-

-

-

-

Δημοτική Κοινότητα

Θάσου

Ποταμιάς

Θάσου

Μαριών

Θάσου

Παναγίας

Θάσου

Ραχωνίου

Θάσου

Σωτήρος

Ιάσμου

Δ.Ε. Αμαξάδων

Αμαξάδων

Ιάσμου

Δ.Ε. Αμβροσίας

Αμβροσίας

Ιάσμου

Δ.Ε. Ιάσμου

Ιάσμου

Δ.Ε. Ιάσμου

Σάλπης

Ιάσμου

Δ.Ε. Σώστου

Πολυάνθου

Καβάλας

Δ.Ε. Καβάλας

Δημοτική Κοινότητα
Ιάσμου

Δημοτική Κοινότητα

-

-

Καβάλας
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Σύνολο Περιοχής Παρέμβασης
Δημοτικές

Τοπικές

Κοινότητες

κοινότητες

Δήμοι

Δημοτικές Ενότητες

Καβάλας

Δ.Ε. Καβάλας

Καβάλας

Δ.Ε. Καβάλας

Χαλκερού

Κομοτηνής

Δ.Ε. Αιγείρου

Νέας Καλλίστης

Κομοτηνής

Δ.Ε. Αιγείρου

Αρωγής

Κομοτηνής

Δ.Ε. Αιγείρου

Γλυφάδας

Κομοτηνής

Δ.Ε. Αιγείρου

Καλλίστης

Κομοτηνής

Δ.Ε. Αιγείρου

Μέση

Κομοτηνής

Δ.Ε. Αιγείρου

Παγουριών

Κομοτηνής

Δ.Ε. Αιγείρου

Παραλία Μέσης

Κομοτηνής

Δ.Ε. Αιγείρου

Πόρπης

Κομοτηνής

Δ.Ε. Αιγείρου

Φαναρίου

Κομοτηνής

Κομοτηνής
ΜαρωνείαςΣαπών
ΜαρωνείαςΣαπών
Μαρωνείας-

Δημοτική Κοινότητα
Νέας Καρβάλης

Δ.Ε. Νέου

Αγίων Θεοδώρων

Σιδηροχωρίου
Δ.Ε. Νέου

Νέου Σιδηροχωρίου

Σιδηροχωρίου
Δ.Ε. Μαρωνείας

Δ.Ε. Μαρωνείας

-

Προσκυνητών
Δημοτική Κοινότητα
Ξυλαγανής

-

Δ.Ε. Μαρωνείας

Ιμέρου

Δ.Ε. Μαρωνείας

Μαρωνείας

Δ.Ε. Σαπών

Κρωβύλης

Νέστου

Δ.Ε. Κεραμωτής

Αγιάσματος

Νέστου

Δ.Ε. Κεραμωτής

Κεραμωτής

Σαπών
ΜαρωνείαςΣαπών
ΜαρωνείαςΣαπών
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Σύνολο Περιοχής Παρέμβασης
Δημοτικές

Τοπικές

Κοινότητες

κοινότητες

Δήμοι

Δημοτικές Ενότητες

Νέστου

Δ.Ε. Κεραμωτής

Νέας Καρυάς

Νέστου

Δ.Ε. Κεραμωτής

Πηγών

Νέστου

Δ.Ε. Χρυσούπολης

Νέστου

Δ.Ε. Χρυσούπολης

Αβραμυλιάς

Νέστου

Δ.Ε. Χρυσούπολης

Γέροντα

Νέστου

Δ.Ε. Χρυσούπολης

Γραβούνης

Νέστου

Δ.Ε. Χρυσούπολης

Διαλεκτού

Νέστου

Δ.Ε. Χρυσούπολης

Ερατεινού

Νέστου

Δ.Ε. Χρυσούπολης

Ζαρκαδιάς

Νέστου

Δ.Ε. Χρυσούπολης

Ξεριά

Νέστου

Δ.Ε. Χρυσούπολης

Παραδείσου

Νέστου

Δ.Ε. Χρυσούπολης

Πέρνης

Νέστου

Δ.Ε. Χρυσούπολης

Πετροπηγής

Νέστου

Δ.Ε. Χρυσούπολης

Ποντολιβάδου

Νέστου

Δ.Ε. Χρυσούπολης

Χρυσοχωρίου

Παγγαίου

Δ.Ε. Ελευθερούπολης

Κοκκινοχώματος

Παγγαίου

Δ.Ε. Ελευθερών

Ελαιοχωρίου

Παγγαίου

Δ.Ε. Ελευθερών

Μυρτοφύτου

Παγγαίου

Δ.Ε. Ελευθερών

Νέας Ηρακλίτσης

Παγγαίου

Δ.Ε. Ελευθερών

Νέας Περάμου

Παγγαίου

Δ.Ε. Ελευθερών

Φωλεάς

Παγγαίου

Δ.Ε. Ορφανού

Ακροποτάμου

Παγγαίου

Δ.Ε. Ορφανού

Καριανής

Παγγαίου

Δ.Ε. Ορφανού

Ορφανίου

Παγγαίου

Δ.Ε. Ορφανού

Οφρυνίου
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Σύνολο Περιοχής Παρέμβασης

Δήμοι

Δημοτικές Ενότητες

Δημοτικές

Τοπικές

Κοινότητες

κοινότητες

Σαμοθράκης

Σαμοθράκης
Δημοτική Κοινότητα

Τοπείρου

Δ.Ε. Τοπείρου

Τοπείρου

Δ.Ε. Τοπείρου

Τοπείρου

Δ.Ε. Τοπείρου

Εξοχής

Τοπείρου

Δ.Ε. Τοπείρου

Ερασμίου

Τοπείρου

Δ.Ε. Τοπείρου

Μαγγάνων

Τοπείρου

Δ.Ε.Τοπείρου

Αβάτου

Τοπείρου

Δ.Ε.Τοπείρου

Ολβίου

Ευλάλου
Δημοτική Κοινότητα
Τοξοτών

-

-

Στο Παράρτημα 4 παρουσιάζονται οι χάρτες της περιοχής παρέμβασης.
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5. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
5.1 Βασικά Συμπεράσματα των Διαβουλεύσεων

Τα γενικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τη συνολική διαδικασία των
διαβουλεύσεων είναι τα εξής:
•

Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον τόσο των φορέων όσο και των υπηρεσιών για
ενεργό συμμετοχή στις πέντε ανοιχτές διαβουλεύσεις

•

Ωστόσο αδυναμίες καταγράφηκαν στην ανταπόκριση των φορέων στις
διαβουλεύσεις τεχνικού χαρακτήρα (διμερείς συνεργασίες μεταξύ φορέα και
μελετητικής ομάδας), όπου έπρεπε να διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις
και να διατεθούν συγκεκριμένα στοιχεία

•

Η

περιοχή

εμφανίζει

σημαντικό

αναξιοποίητο

δυναμικό

και

πολλές

δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης
•

Μεγάλο πρόβλημα η έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς μεταξύ τους,
τις υπηρεσίες, αλλά και στη συνεργασία ανάμεσα στους φορείς και τις
υπηρεσίες, όπως και στη συνεργασία ανάμεσα στις τοπικές και τις κεντρικές
υπηρεσίες

•

Μεγάλο πρόβλημα επίσης, δεδομένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της
Παράκτιας Ζώνης, η έλλειψη σαφήνειας γύρω από τις διατάξεις του
καθεστώτος προστασίας της περιοχής που καθορίζουν τις χρήσεις γης και
τέλος

•

Μεγάλο πρόβλημα η γραφειοκρατική και αναποτελεσματική αντιμετώπιση των
θεμάτων της περιοχής από τις εγκρίνουσες και αδειοδοτούσες υπηρεσίες τόσο
τοπικά όσο και κεντρικά.

Ειδικότερα:
•

Το μεγαλύτερο τμήμα της παράκτιας ζώνης καλύπτεται από καθεστώς

προστασίας και αποτελεί τμήμα των δύο Φυσικών Πάρκων. Αυτό συνάδει με τις
πολιτικές και τους στόχους των τοπικών φορέων οι οποίοι βλέπουν στην εν λόγω
διαμορφωμένη κατάσταση ευκαιρίες ανάπτυξης για τον τόπο τους. Ωστόσο
διαπιστώνεται έλλειψη ενιαίας, κοινής στρατηγικής, όπως και ειδικών θεματικών
πολιτικών (π.χ. για την αλιεία, το περιβάλλον κλπ.) για την αξιοποίηση των
πλεονεκτημάτων της περιοχής συνολικά, πάνω στις οποίες

θα μπορούσαν να

δομούνται οι παρεμβάσεις όλων των φορέων.
•

Αντίστοιχα

επίσης παρατηρείται εμπλοκή πολλών φορέων, με όχι πάντα

σαφείς αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες, στη διαχείριση της περιοχής. Αυτά, σε
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συνδυασμό με την ασάφεια – άγνοια των ειδικών παραμέτρων του καθεστώτος
προστασίας

λειτουργούν

ανασταλτικά

στην

εκτέλεση

αναπτυξιακών

παρεμβάσεων. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλουν επίσης οι εξαιρετικά μεγάλοι
χρόνοι για τις γνωμοδοτήσεις - αδειοδοτήσεις των υπηρεσιών, κυρίως αυτών του
περιβάλλοντος, η μειωμένη ευελιξία των αρχαιολογικών υπηρεσιών, και όχι μόνο,
και η έλλειψη συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των φορέων και των
υπηρεσιών.
•

Τα προηγούμενα οδηγούν συχνά σε διαφορετικό σχεδιασμό και παρεμβάσεις

από πλευράς των φορέων, στην ανάπτυξη αρνητικών προς το περιβάλλον
δραστηριοτήτων και σε συγκρούσεις στις χρήσεις γης με αποτέλεσμα την
υποβάθμιση των φυσικών πόρων.
•

Πέραν τούτου, σε θεσμικό επίπεδο, απαιτείται ενδεχομένως τροποποίηση της

προσέγγισης του πλαισίου προστασίας, με αποστασιοποίηση από τη λογική των
ζωνών και προσέγγιση στην πολιτική των θυλάκων, ώστε να επιτρέπονται
δραστηριότητες

και

εντός

των

ορίων

της

προστατευόμενης

περιοχής.

Παρεμβάσεις και δραστηριότητες, ωστόσο, επιτρέπονται και με το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο, η άγνοια όμως ως προς το είδος και τη μορφή τους αναστέλλει τον
σχεδιασμό και την εκτέλεση τους.
•

Σε κάθε περίπτωση διαπιστώνεται μεγάλη ανάγκη ευρείας ενημέρωσης των

φορέων

και

των

τοπικών

αναπτυξιακών

συντελεστών

σχετικά

με

τις

επιτρεπόμενες παρεμβάσεις και τις ειδικές προδιαγραφές εκτέλεσης τους.
•

Τα παραπάνω κρίνεται ότι μέσα από την εισαγωγή – θεσμοθέτηση ενός

συστήματος και διαδικασιών συντονισμού – παρακολούθησης της τοπικής
δράσης, με τακτικές συναντήσεις ανάμεσα στους τοπικά δρώντες, τις υπηρεσίες,
συστηματική καταγραφή των προβλημάτων, δρομολόγηση λύσεων, τακτική
επικαιροποίηση του καθεστώτος προστασίας και του σχετικού θεσμικού πλαισίου
και συστηματική ενημέρωση – επικοινωνία προς τη τοπική κοινωνία μπορούν να
βελτιωθούν δραστικά. Το εξαιρετικό ενδιαφέρον και η διαθεσιμότητα της ΕΔΑ και
της Περιφέρειας ΑΜΘ προς την κατεύθυνση αυτή ήδη αποτελούν σημαντικές
προϋποθέσεις.
•

Υπάρχει

σημαντικό

πρόβλημα

στην

επιχειρησιακή

ετοιμότητα

και

ανταποκρισιμότητα των Δήμων, ιδιαίτερα των νέων που προέκυψαν από τον
Καλλικράτη για το σχεδιασμό και την παραγωγή έργων. Ενώ σε επίπεδο ηγεσίας
υπάρχει η βούληση για σχεδιασμό

και εκτέλεση αναπτυξιακών παρεμβάσεων,

καθώς επίσης δεν στερούνται προτάσεων ιδεών, καταγράφονται προβλήματα
στην τεχνική διατύπωση αυτών των ιδεών και στην προετοιμασία της εκτέλεσης
τους. Το θέμα της ωρίμανσης των έργων – παρεμβάσεων, αποτελεί σαφώς ένα
σημαντικό ανασταλτικό παράγονται στην εκτέλεση των έργων.
•

Προκύπτει σαφώς η αναγκαιότητα της δημιουργίας μηχανισμού τεχνικής –

επιχειρησιακής υποστήριξης των Δήμων, ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα σε
αυτό το επίπεδο.
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•

Πέραν των παραπάνω κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός και

παρακολούθηση της Παράκτιας Ζώνης στο σύνολο της, ώστε και οι πολιτικές
διαχείρισης να είναι ενιαίες αλλά και τα οφέλη που προκύπτουν σε μια περιοχή να
διαχέονται στο σύνολο της Ζώνης. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί
εξειδίκευση της στρατηγικής σε τοπικό και θεματικό επίπεδο («καθετοποίηση»
τους)

και

συμπληρωματικότητα

μεταξύ

τους

και

μεταξύ

των

επιμέρους

σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων.
•

Στη λογική αυτή θα έπρεπε επίσης να προκύψουν ειδικότερες τομεακές –

θεματικές πολιτικές, όπως π.χ. για την αλιεία, τον τουρισμό, τη διαχείριση των
υδάτων κλπ., ενώ παράλληλα θα έπρεπε να δημιουργηθούν και κατάλληλοι
μηχανισμοί παρακολούθησης των επιμέρους τομέων – θεμάτων της Παράκτιας
Ζώνης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
•
εν

Η συμμετοχή των υπηρεσιών τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή των
λόγω

πολιτικών

θα

βοηθούσε

στη

δημιουργία

κοινής

αντίληψης

και

προσέγγισης για την τοπική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των προβλημάτων
οδηγώντας έτσι στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της στρατηγικής για την
περιοχή.
•

Στο πλαίσιο αυτό θα έπρεπε να γίνει και κατάλληλη προσαρμογή των

διαφόρων προγραμμάτων και ενισχύσεων (π.χ. για τον αγροτικό τομέα) στις
ειδικές ανάγκες της περιοχής, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα τους.
•

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η περιοχή διαθέτει αξιόλογους συντελεστές

καινοτομίας (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, ΙΝΑΛΕ, Φορείς Διαχείρισης των δύο Πάρκων), οι
οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλλουν δυναμικά στην τοπική ανάπτυξη. Ωστόσο
καταγράφονται δυσκολίες στην εξωτερικότητα των εν λόγω φορέων όπως και
στη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς για τη μετάδοση της τεχνογνωσίας.
•

Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να σημειωθεί η θετική στάση των τοπικών

συντελεστών σε καινοτομίες και νεωτερισμούς, όπως αυτό καταγράφεται με τη
μεταφορά και υιοθέτηση παραδειγμάτων καλής πρακτικής από τη συμμετοχή σε
διάφορα διακρατικά προγράμματα.
•

Η δημιουργία επιδεικτικών παρεμβάσεων «πιλοτικού χαρακτήρα» (π.χ. για την

ενεργειακή αξιοποίηση των γεωργικών αποβλήτων, την κομποστοποίηση των
οικιακών αποβλήτων κλπ.) θα έδινε την δυνατότητα εντοπισμού των δυσκολιών
και των προβλημάτων

σε καινοτόμες δράσεις και θα μπορούσε να προσδώσει

δυναμική και αποτελεσματικότητα σε τομείς για τους οποίους υπάρχει ενδιαφέρον
από τους τοπικούς φορείς αλλά απουσιάζει η εμπειρία.
•

Σημαντικός

τομέας

που

θα

μπορούσε

να

ωφεληθεί

από

την

ενιαία

αντιμετώπιση της περιοχής στο σύνολο της είναι ο τουρισμός, καθώς ο ενιαίος
τουριστικός σχεδιασμός της Παράκτιας Ζώνης θα εμπλούτιζε το τοπικό προϊόν
κάθε περιοχής και θα δρομολογούσε τα κατάλληλα έργα υποδομής για την
αύξηση της ελκυστικότητας της Παράκτιας Ζώνης στο σύνολο της (δημιουργία
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συνδέσεων μεταξύ των σημείων επισκεψιμότητας, εμπλουτισμός και αύξηση
διάρκειας πακέτων, μετακίνηση επισκεπτών κλπ.).
•

Στην ίδια λογική, με συνολική γεωγραφική κάλυψη όλης της Παράκτιας

Ζώνης, θα πρέπει να αναπτυχθούν και τα κατάλληλα θεματικά τουριστικά πακέτα
για τα οποία η περιοχή έχει μοναδικότητα και αδιαμφισβήτητο συγκριτικό
πλεονέκτημα (π.χ. οικοτουριστικές διαδρομές, παρατήρηση ερπετοπανίδας, bird
watching κλπ, ενιαία, για όλες τις προστατευόμενες περιοχές της Παράκτιας
Ζώνης).
•

Παράλληλα

η

υποστήριξη

του

τουριστικού

προϊόντος

με

παρεμβάσεις

ερμηνευτικού χαρακτήρα (τοποθέτηση δικτύου πινακίδων καθοδήγησης και
πληροφόρησης, παραγωγή χαρτογραφικού υλικού κλπ.) θα αναδείκνυε τους
διαθέσιμους τουριστικούς πόρους και θα ενίσχυε την αξιοποίηση τους.
•

Μια ευέλικτη αντιμετώπιση του προβλήματος της φύλαξης των αρχαιολογικών

χώρων, π.χ. με τη διάθεση από άλλους φορείς εποχιακού προσωπικού ή
προσωπικού με μερική απασχόληση για συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας
κλπ., θα επέλυε ένα από τα βασικά προβλήματα των αρχαιολογικών υπηρεσιών
και θα αύξανε το εύρος του τοπικού τουριστικού προϊόντος.
•

Η διασύνδεση των διαφόρων τομέων της οικονομίας μεταξύ τους θα

δημιουργούσε σημαντικές συνέργιες και θα διαμόρφωνε οικονομίες κλίμακας με
οφέλη για όλους τους τομείς και την τοπική οικονομία. Η διασύνδεση π.χ. του
τουριστικού τομέα με την παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων, στα οποία η
περιοχή διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα, θα ενίσχυε και τον τουρισμό αλλά θα
προκαλούσε και την αύξηση της ζήτησης των τοπικών προϊόντων. Για τον σκοπό
αυτό ωστόσο, απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια με στόχο την ανάπτυξη
τοπικής κουζίνας βασισμένης στα τοπικά προϊόντα, την διάδοση της στους
επαγγελματίες της γαστρονομίας και την προβολή της, με στόχο τη δημιουργία
τοπικού branding.
•

Τα προϊόντα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια τέτοια προσπάθεια

είναι πολλά και αρκετά από αυτά μπορούν να πιστοποιηθούν ως διακεκριμένης
ποιότητας (π.χ. λικουρίνος, αυγοτάραχο, χέλια κλπ.).
•

Δεδομένου ότι η περιοχή αποτελεί το πλουσιότερο, ίσως, αλιευτικό πεδίο της

χώρας και διαθέτει σημαντικές προϋποθέσεις διατήρησης του πλεονεκτήματος
αυτού απαιτείται ειδική φροντίδα στη διαχείριση των αλιευτικών πόρων. Η
παρακολούθηση

και

προστασία

του

θαλάσσιου

περιβάλλοντος

και

των

ιχθυοτόπων όπως και η ενίσχυση των επαγγελματιών για την παραμονή τους
στον κλάδο είναι σημαντικές παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο
σχεδιασμό.
•

Η ενιαία και αποτελεσματική διαχείριση των αλιευτικών καταφυγίων της

Περιφέρειας θα αποτελούσε σημαντική υποστήριξη προς τους αλιείς και θα
συνέβαλε στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας και των εισοδημάτων τους.
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•

Αντίστοιχα επίσης θα πρέπει να υπάρξει σχεδιαστική μέριμνα και για τις

λιμνοθάλασσες της περιοχής, ώστε αυτές να συνεχίσουν να αποτελούν πηγή
εισοδήματος για τους κατοίκους της.
•

Ο νέος νόμος για τον αλιευτικό τουρισμό δημιουργεί νέες προϋποθέσεις για

την περιοχή και θα πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα με τη διασύνδεση των
θαλασσίων δραστηριοτήτων και με χερσαίες δραστηριότητες στο πλαίσιο ειδικά
διαμορφωμένων πακέτων.
•

Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για το θέμα της διάβρωσης των ακτών της

ΠΑΜΘ, τόσο σ’ ότι αφορά τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος όσο και την
κατασκευή των διαφόρων έργων στην ακτογραμμή, που ελλείψει σωστού
σχεδιασμού προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στη μορφολογία της ακτής.
•

Τέλος σημαντικές διαστάσεις έχει αρχίσει να παίρνει η κατασκευή αυθαίρετης

δόμησης σε πολλά σημεία της Παράκτιας Ζώνης, κάνοντας πλέον επιτακτική την
ανάγκη χωροταξικής αντιμετώπισης του προβλήματος ώστε και το φαινόμενο να
οριοθετηθεί αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διάφοροι οικισμοί να
αντιμετωπισθούν, μέσα από την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών.
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5.2. Η Ανάλυση SWOT (περιληπτικά)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (Strengths)
Κομβική γεωγραφική θέση
(σταυροδρόμι εθνικών / διευρωπαϊκών
μεταφορικών και ενεργειακών αξόνων,
γειτνίαση με Βουλγαρία και Τουρκία)
Ικανοποιητική δημογραφική εξέλιξη
(πληθυσμιακή αύξηση, συγκριτικά καλό
μορφωτικό επίπεδο)
Εξαιρετικά αξιόλογο φυσικό περιβάλλον
με ένταξη μεγάλου μέρους της έκτασης
σε καθεστώς περιβαλλοντικής
προστασίας και θεσμοθέτηση δύο
εθνικών Πάρκων στην περιοχή.
Συγκέντρωση βιομηχανικής
δραστηριότητας, σε συνδυασμό με
αξιόλογη γεωργική, κτηνοτροφική και
αλιευτική παραγωγή.

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (Weaknesses)
Γεωγραφική απομόνωση (απόσταση από
μητροπολιτικά κέντρα και αναπτυξιακό άξονα της
χώρας)
Φαινόμενα πληθυσμιακής συρρίκνωσης και
γήρανσης σε επιμέρους χωρικές ενότητες
(κυρίως στις αραιοκατοικημένες αγροτικές
περιοχές και στα δύο νησιά της περιοχής)
Υψηλή εξάρτηση της τοπικής οικονομίας από τον
αγροτικό τομέα, με έντονα χαρακτηριστικά
υποαπασχόλησης και ανεργίας και χαμηλές
επιδόσεις της αγροτικής παραγωγής

Ρύπανση και υποβάθμιση του φυσικού
περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς
δραστηριότητες

Ύπαρξη τουριστικών πόλων
προσέλκυσης ημεδαπού και αλλοδαπού

Εξάντληση των αλιευτικών αποθεμάτων

τουρισμού
Μεγάλη ανισοκατανομή τουριστικής κίνησης στις
Επάρκεια ενεργειακών πόρων (σταθμοί

επιμέρους χωρικές ενότητες της περιοχής και

ηλεκτροπαραγωγής, δυναμικό ΑΠΕ)

αδύναμα ποιοτικά χαρακτηριστικά της
τουριστικής προσφοράς
Έντονα φαινόμενα άναρχης και αυθαίρετης
δόμησης και συγκρούσεις χρήσης γης στις

Επάρκεια σε βασικές υποδομές

περιοχές ανάπτυξης της παραθεριστικής

εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας

κατοικίας
Ανεπάρκεια υποδομών διάθεσης απορριμμάτων
και δικτύων ύδρευσης
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities)
Αξιοποίηση γεωγραφικής θέσης και
δικτύου οδικών αξόνων για την
προσέλκυση και ανάπτυξη νέων
οικονομικών δραστηριοτήτων με
εξωστρεφή χαρακτήρα

ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats)
Έκθεση της παράκτιας ζώνης σε κινδύνους
φυσικών καταστροφών (π.χ. πλημμύρες) και
περιβαλλοντικούς κινδύνους (π.χ. από την
εξόρυξη πετρελαίου και τα διυλιστήρια)
Άσκηση πιέσεων στα ευαίσθητα οικοσυστήματα
της περιοχής από την αύξηση της τουριστικής

Διατήρηση / αύξηση ιχθυαποθεμάτων

δραστηριότητας, την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της

και περαιτέρω ανάπτυξη

παραθεριστικής κατοικίας και την αυξημένη

ιχθυοκαλλιέργειας και μεταποίησης

συσσώρευση εγκαταστάσεων ΑΠΕ (κυρίως

τοπικών αλιευμάτων για την κάλυψη

θαλάσσιων αιολικών πάρκων).

της αυξανόμενης ζήτησης στην αγορά

Επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης (συρρίκνωση

ιχθυηρών

της επιχειρηματικής δραστηριότητας και απώλεια
θέσεων απασχόλησης σε βασικούς κλάδους της
τοπικής οικονομίας)

Ανταπόκριση και προσαρμογή του
τοπικού τουριστικού προϊόντος στην
αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς
εναλλακτικού τουρισμού και
εξυπηρέτηση του τουρισμού

Ανεπαρκής διαφοροποίηση και προσαρμογή του

κρουαζιέρας και θαλάσσιου τουρισμού

τουριστικού προϊόντος προς τις απαιτήσεις της

Περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας
προσέλκυσης επισκεπτών στην περιοχή
μέσω της ανάδειξης, προστασίας και

αγοράς και σταδιακή απώλεια της
ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των
τοπικών τουριστικών προορισμών

προβολής των πολιτιστικών πόρων της
περιοχής

Σταδιακή μετατροπή της περιοχής σε
ενεργειακό κόμβο (διέλευση αγωγών
μεταφοράς φυσικού αερίου, κατασκευή
αποθηκών υγροποιημένου φυσικού
αερίου, εκμετάλλευση δυναμικού ΑΠΕ
Γενικότερα αναπτυξιακά οφέλη από την

Η σημερινή οικονομική κρίση.

άντληση πόρων στο πλαίσιο των
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
για την προώθηση ιδιωτικών
επενδυτικών πρωτοβουλιών και την
υλοποίηση υποδομών.
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5.3. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός

Ο Σκοπός
Η παράκτια ζώνη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΠΑΜΘ), όπως
ήδη αναφέρθηκε, είναι μια από τις πλουσιότερες σε υγροτόπους και υγροβιοτόπους
περιοχές της χώρας. Περιλαμβάνοντας μια σειρά περιοχών χαρακτηρισμένων ως
Ειδικές Ζώνες Προστασίας (SPA) και Ζώνες Περιοχών Κοινοτικού Ενδιαφέροντος
(SCI), οι οποίες περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000,
έχοντας χαρακτηρισμένες δύο περιοχές ως Εθνικά Πάρκα, διαθέτοντας πλούσια
χλωρίδα και σπάνια ορνιθοπανίδα κι έχοντας ένα άφθονο υδάτινο δυναμικό αποτελεί
αναμφισβήτητα μια από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικά περιοχές της χώρας.
Το γεγονός αυτό, αν και συνειδητοποιημένο ήδη από τη δεκαετία του ’70, δεν
κατέστη επαρκές τόσο για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του
φυσικού αυτού κεφαλαίου όσο όμως και για την ικανοποιητική αξιοποίηση του στη
λογική μιας αειφόρου αναπτυξιακής προσέγγισης.
Από την άλλη, η σταδιακή αλλαγή του αναπτυξιακού προφίλ της Περιφέρειας κάνει
ήδη εμφανείς τους κινδύνους από πιέσεις προς τον φυσικό αυτό πλούτο, που
ενδέχεται να αυξηθούν στο μέλλον, ενώ και η τρέχουσα οικονομική συγκυρία της
χώρας σίγουρα δεν λειτουργεί υποστηρικτικά στη διασφάλιση της ακεραιότητας του
πολύτιμου αυτού περιβαλλοντικού πόρου.
Ωστόσο, τόσο η ανάγκη εφαρμογής του Κοινοτικού και εθνικού θεσμικού πλαισίου
στην περιοχή, σ’ ό,τι αφορά την προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων, όσο όμως
και η ωρίμανση της ιδέας αξιοποίησης αυτής της ιδιαιτερότητας της περιοχής σε μια
λογική αειφόρου ανάπτυξης της, διαμορφώνουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για
έναν εναλλακτικό τρόπο διαχείρισης της.
Τον εναλλακτικό αυτό τρόπο διαχείρισης καλείται να υλοποιήσει το συγκεκριμένο
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης της ΠΑΜΘ.
Στη λογική αυτή το Πρόγραμμα συμπίπτει με τον στρατηγικό στόχο και όραμα της
ΠΑΜΘ, που είναι η Παράκτια Ζώνη να διατηρηθεί και να αναδειχθεί ως το συγκριτικό
πλεονέκτημά της Περιφέρειας, αποτελώντας πηγή ωφελειών για κατοίκους και
επισκέπτες και υπόδειγμα αρμονικής συνύπαρξης του ανθρώπου με τη φύση και την
ιστορία.
Έχοντας αναφέρει τα παραπάνω, σκοπός του Ολοκληρωμένου Προγράμματος
Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης της ΠΑΜΘ είναι να διατηρηθεί αυτή ώστε να
μπορέσει να αναδειχθεί ως το συγκριτικό πλεονέκτημά της Περιφέρειας,
αποτελώντας πηγή ωφελειών για κατοίκους και επισκέπτες και υπόδειγμα
αρμονικής συνύπαρξης του ανθρώπου με τη φύση και την ιστορία.
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Οι Στόχοι
Σύμφωνα με τα παραπάνω, γνωρίζοντας τις ανάγκες και τις προκλήσεις της περιοχής
παρέμβασης αλλά και την ιδιαίτερη οικονομική συγκυρία που περνάει η χώρα, οι
στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος διατυπώνονται ως εξής:
1. Προστασία και Ανάδειξη του Περιβαλλοντικού Αποθέματος της Παράκτιας
Ζώνης
2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
3. Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής των κατοίκων
4. Προώθηση της διατοπικής, διακρατικής και διασυνοριακής συνεργασίας

Το Περιεχόμενο
Έχοντας διατυπώσει το σκοπό και τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος
το περιεχόμενο του Προγράμματος διαρθρώνεται σε επιμέρους άξονες παρέμβασης οι
οποίοι αποσκοπούν στην επίτευξη των ειδικών του στόχων. Ειδικότερα, και σε
αντιστοιχία με τους προαναφερθέντες στόχους, το πρόγραμμα εξειδικεύεται στους
παρακάτω άξονες παρέμβασης:

Άξονας 1: Προστασία και Ανάδειξη του Περιβαλλοντικού Αποθέματος της Παράκτιας
Ζώνης
Ο συγκεκριμένος άξονας επιδιώκει την υλοποίηση ενεργειών αφενός για την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής αφετέρου την ανάληψη
πρωτοβουλιών για την ανάδειξη του και την ανάδειξη της ιδιαιτερότητας του.
Στο πλαίσιο αυτό, και σ’ ό,τι αφορά την προστασία της περιοχής, επιδιώκεται αυτή
μέσα από την προσπάθεια εφαρμογής της Πανευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη
Βιοποικιλότητα και την Ποικιλότητα του Τοπίου (Pan-European Biological and
Landscape Diversity Strategy - PEBLDS) στην Παράκτια Ζώνη της Περιφέρειας, στη
βάση της προσέγγισης του από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για τις
Παράκτιες Ζώνες (European Code of Conduct for Coastal Zones) του Συμβουλίου
της Ευρώπης, καθώς και το Εθνικό Σχέδιο για τη Βιοποικιλότητα.
Με βάση

τα παραπάνω ο συγκεκριμένος άξονας αφορά σε ενέργειες – δράσεις

διαχείρισης του περιβάλλοντος, προστασίας των ακτών, των δασών, των υδάτων ως
εξής:
•

Δράσεις ελέγχου και παρακολούθησης του περιβαλλοντικού αποθέματος

•

Δράσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση φαινομένων διάβρωσης –
υφαλμύρωσης

•

Δράσεις που αποσκοπούν στην πολιτική προστασία

•

Δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων
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•

Δράσεις που αποσκοπούν στο να καταστήσουν τη λειτουργία τους συμβατή με
την παραπάνω στρατηγική.

Αντίστοιχα από την άλλη αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην
ανάδειξη της περιβαλλοντικής ιδιαιτερότητας της περιοχής, δράσεις για την ανάδειξη
χώρων και σημείων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Άξονας 2: Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
Παίρνοντας υπόψη την ανάγκη στροφής της οικονομικής δραστηριότητας σε τομείς
συμβατούς με τη λογική της προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος
της Παράκτιας Ζώνης, της ανάδειξης της ταυτότητας του τόπου όπως επίσης την
ανάγκη οικονομικής βιωσιμότητας της περιοχής, ιδιαίτερα κάτω από της συνθήκες
της σημερινής οικονομικής συγκυρίας, υποστηρίζει ο συγκεκριμένος άξονας του
Προγράμματος ενέργειες στην κατεύθυνση αυτή.
Δράσεις έτσι που αφορούν:
•

Στην ενίσχυση της Ζήτησης Τοπικών Προϊόντων

•

Στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής (πειραματικές μονάδες καλλιέργειας,
μεταποίησης, μονάδες υποστήριξης τοπικής παραγωγής κλπ)

•

Στην προώθηση ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στη φύση
(περιπατητικός, ποδηλατικός, θαλάσσιος κλπ)

•

Στην ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων - πολιτιστικός τουρισμός

•

Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα (αλιευτικά
καταφύγια,

λιμάνια,

ανάδειξη

τουριστικών

χώρων,

άλλοι

τομείς

που

βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της περιοχής όπως η σήμανσή της κλπ)
•

Στην προώθηση Έργων ΑΠΕ στην περιοχή

•

Στην προβολή της περιοχής και των επιμέρους στοιχείων της

μπορούν να εκτελεστούν στα πλαίσια του παρόντος άξονα.

Άξονας 3: Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής
Με δεδομένες τις ανάγκες της περιοχής για τη βελτίωση των υποδομών της και την
αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους κατοίκους της, ώστε αυτή να καταστεί
περισσότερο

λειτουργική

και

πρόσφορη

για

κατοικία

και

οικονομική

δραστηριοποίηση, ενέργειες που αφορούν σε έργα μικρής κλίμακας και είναι
συμβατά με τη γενικότερη στρατηγική του Προγράμματος ή αποσκοπούν στη
βελτίωση των υπηρεσιών προς τους κατοίκους μπορούν να υποστηριχθούν στα
πλαίσια του παρόντος άξονα.
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Δράσεις έτσι που αφορούν:
•

Στην προώθηση της χρήσης ΤΠΕ

•

Στην προώθηση εξοικονόμησης υδατικών πόρων

•

Στην προώθηση εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων

•

Στην ανάδειξη περιοχών, οικισμών

•

Στην Κοινωνική Μέριμνα

•

Στην βελτίωση της Προσπελασιμότητας

μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο αυτό.

Άξονας 4: Διατοπική, διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία
Ο στόχος της προστασίας, ανάδειξης και βιώσιμης ανάπτυξης μιας εδαφικής ενότητας
με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιομορφίες της Παράκτιας Ζώνης κάνει αναγκαία τη
σύνθεση όλων των τοπικών δυνάμεων και δραστηριοτήτων μέσα από ένα κοινό
πλαίσιο συνεργασίας. Από την άλλη πλευρά, η εγγύτητα της Παράκτιας Ζώνης στις
Βαλκανικές χώρες και την Τουρκία, με τις οποίες ήδη υπάρχει μία διαμορφωμένη
κατάσταση σ’ ό,τι αφορά την ύπαρξη τουριστικού ρεύματος και οικονομικών
δραστηριοτήτων από και προς αυτές, ευνοεί την ανάπτυξη σχετικών συνεργασιών με
διακρατικό και διασυνοριακό περιεχόμενο προς διάφορες κατευθύνσεις (τουρισμός,
διαχείριση υδάτων, μετριασμός ρύπανσης ποταμών, πολιτική προστασία, πολιτισμός
κλπ).
Έτσι, οι δράσεις στα πλαίσια της εν λόγω θεματικής ενότητας αποσκοπούν:
•

στην εγκαθίδρυση διαδικασιών για την παγίωση της διατοπικής συνεργασίας
όλων των εμπλεκομένων ΟΤΑ, φορέων, υπηρεσιών, επιχειρήσεων και εν γένει
δυναμικού στο θέμα της διατήρησης και βιώσιμης ανάπτυξης της Παράκτιας
Ζώνης

•

στην ανάπτυξη πλατφόρμας συνεργασίας με διακρατικό και διασυνοριακό
περιεχόμενο, με στόχο:
o

Την ανάδειξη της Παράκτιας Ζώνης

o

Την αποφυγή – κοινή αντιμετώπιση περιβαλλοντικών απειλών και
φυσικών καταστροφών

o

Την ανάπτυξη κοινών πακέτων τουριστικών και άλλων υπηρεσιών και
την προσέλκυση τουριστικού ρεύματος

•

Την θέσπιση ενιαίας πολιτικής σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος κλπ.
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Άξονας 5: Τεχνική Βοήθεια για την Εφαρμογή του Προγράμματος.
Έχοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων, μια σειρά υποστηρικτικές ενέργειες κρίνονται σκόπιμες για την
επιτυχή υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διαχείρισης της Παράκτιας
Ζώνης, οι οποίες συνοψίζονται στο συγκεκριμένο άξονα.

Αυτές αφορούν στα εξής:
•

Λειτουργία μηχανισμού παρακολούθησης – αξιολόγησης διαχείρισης του
Προγράμματος

•

Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των φορέων και κατοίκων της περιοχής

•

Εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών

•

Παροχή τεχνικής βοήθειας σε δικαιούχους και εν δυνάμει δικαιούχους.

5.4. Το Προτεινόμενο Επιχειρησιακό Σχέδιο

Το Προτεινόμενο Επιχειρησιακό Σχέδιο διαρθρώνεται, σύμφωνα με τη στρατηγική
(που παρουσιάστηκε παραπάνω) σε 5 Άξονες:
•

Άξονας 1: Προστασία και Ανάδειξη του Περιβαλλοντικού Αποθέματος της
Παράκτιας Ζώνης,

•

Άξονας 2: Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής,

•

Άξονας 3: Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής,

•

Άξονας 4: Διατοπική, διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία,

•

Άξονας 5: Τεχνική Βοήθεια για την Εφαρμογή του Προγράμματος.

Για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου συγκεντρώθηκαν συνολικά 227
προτάσεις φορέων από τις οποίες οι 161 διατυπώθηκαν με τη συμπλήρωση
ερωτηματολογίου, 54 προτάσεις διατυπώθηκαν κατά τις διαβουλεύσεις με τους
φορείς και 12 προτάσεις διατυπώθηκαν από την Ομάδα Έργου. Για τις 227
προτάσεις έργων τέθηκαν τα κριτήρια:
•

της συνάφειας με τη στρατηγική του προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης της
παράκτιας ζώνης,

•

της σκοπιμότητας του έργου,
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•

της ωριμότητας της παρέμβασης (δυνατότητα ολοκλήρωσης μελετών –
αδειοδοτήσεων εντός 6 μηνών),

•

της ρεαλιστικότητας του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος.

Διεξήχθησαν συναντήσεις – συνεργασίες με τους φορείς και τις τεχνικές τους
υπηρεσίες για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών/στοιχείων για την
κατάταξη των έργων στα παραπάνω κριτήρια. Στη συνέχεια και ανάλογα με την
ανταπόκριση των έργων στα παραπάνω κριτήρια προέκυψαν 3 επίπεδα κατάταξης σε
έργα Α΄, Β΄ & Γ΄ Προτεραιότητας. Επιχειρήθηκε έτσι με τον τρόπο αυτό να
καταγραφεί το σύνολο των προτεινομένων παρεμβάσεων και να δημιουργηθεί
παράλληλα μια δεξαμενή έργων και για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014 –
2020.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, τα 227 έργα, κατατάχθηκαν σε προτεραιότητες
ως εξής:
¾ Στην Α΄ Προτεραιότητα: 37 έργα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού:
37.682.000€
¾ Στην Β΄ Προτεραιότητα: 52 έργα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού:
81.620.000€
¾ Στην Γ΄ Προτεραιότητα: 138 έργα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού:
66.235.000€.

Στο

Προτεινόμενο

Επιχειρησιακό

Σχέδιο,

που

παρουσιάζεται

στη

συνέχεια,

περιλαμβάνονται μόνο τα έργα Α΄ Προτεραιότητας (37 έργα). Ωστόσο, τα έργα της
Β΄ όσο της Γ΄ Προτεραιότητας αποτελούν δεξαμενή έργων για την επόμενη
Προγραμματική Περίοδο (2014 – 2020).

Στους παρακάτω πίνακες (2, 3 και 4) παρουσιάζεται το Προτεινόμενο Επιχειρησιακό
Σχέδιο Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Παράκτιας Ζώνης της ΑΜΘ, σ’ ότι
αφορά στους Άξονες 1, 2 και 3, σε αντιστοιχία με τους στόχους του προγράμματος,
ενώ οι Άξονες 4 και 5 αφορούν στη διατοπική, διακρατική και διασυνοριακή
συνεργασία και την τεχνική βοήθεια.
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Πίνακας 2: Έργα / Παρεμβάσεις Άξονα 1 Επιχειρησιακού Προγράμματος

Α/Α
Δράσεων

ΑΞΟΝΑΣ 1 Προστασία και Ανάδειξη του
Περιβαλλοντικού Αποθέματος της Παράκτιας
Ζώνης

Φορέας Πρότασης

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

Προτεραιό
τητα

Κατ. Πράξ. Δράσεις ελέγχου και παρακολούθησης
του περιβαλλοντικού αποθέματος
1

Περιβαλλοντικός Έλεγχος και Βιοπαρακολούθηση των
Παράκτιων Λιμνοθαλασσών Έβρου και Ροδόπης

Δ/νση Υδάτων Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

320.000€

Α

2

Σύστημα παρακολούθησης υγροτοπικών δασικών
εκτάσεων

Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας - Ισμαρίδας

400.000€

Α

3

Προστασία και Αποκατάσταση των υδάτινων και των
δασικών πόρων του Ν. Ροδόπης

ΠΑΜΘ

210.000€

Α

4

Κατασκευή πιλοτικής μονάδας αντιμετώπισης παγετού
στις λιμνοθάλασσες Νέστου

Αλιευτικός Συνεταιρισμός
Λιμνοθαλασσών Κεραμωτής Καβάλας

800.000€

Α

Κατ. Πράξ. Δράσεις που αποσκοπούν στην
αντιμετώπιση φαινομένων διάβρωσης υφαλμύρωσης
5

Προστασία από Διάβρωση της Παραλιακής Ζώνης
Αλεξανδρούπολης

Δήμος Αλεξανδρούπολης

3.000.000€

Α

6

Έργα προστασίας και διαμόρφωσης ακτής Ραψάνης

Δήμος Καβάλας

2.000.000€

Α

Δήμος Παγγαίου

100.000€

Α

Κατ. Πράξ. Δράσεις που αποσκοπούν στη
βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων
7

Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού Ακτών
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Α/Α
Δράσεων

ΑΞΟΝΑΣ 1 Προστασία και Ανάδειξη του
Περιβαλλοντικού Αποθέματος της Παράκτιας
Ζώνης

Φορέας Πρότασης

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

Προτεραιό
τητα

8

Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης και
Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. ΦΩΛΕΑΣ.

Δήμος Παγγαίου

1.747.000€

Α

9

Βιολογικός Καθαρισμός οικισμού Καμαριώτισσας
Σαμοθράκης

Δήμος Σαμοθράκης

3.000.000€

Α

10

Βιολογικός (compact) οικισμού Οφρυνίου (Δήμου
Παγγαίου)

Δήμος Παγγαίου

720.000€

Α

11

Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού
Καλλιράχης Θάσου

Δήμος Θάσου

2.117.000€

Α

Κατ. Πράξ. Δράσεις για ανάδειξη χώρων, σημείων
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
12

Πλωτό προστατευτικό σύστημα με δίχτυ, περιοχές
Μυρωδάτο και Μάγγανα

ΠΑΜΘ

90.000€

Α

13

Σήμανση - Παρατηρητήριο, στις προστατευόμενες
περιοχές της παραλίας Μαγγάνων

Δήμος Τοπείρου

100.000€

Α

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Πίνακας 3: Έργα / Παρεμβάσεις Άξονα 2 Επιχειρησιακού Προγράμματος

Α/Α
Δράσεων

Άξονας 2: Ενίσχυση της Οικονομικής
Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής

Φορέας Πρότασης

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

Προτεραιότητ
α

ΠΑΜΘ

350.000€

Α

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Δέλτα Έβρου

400.000€

Α

Α

Κατ. Πράξ. Δράσεις Ενίσχυσης της Ζήτησης
Τοπικών Προϊόντων
14

Πιστοποίηση και branding υπηρεσιών και προϊόντων
Εθνικών Πάρκων ΠΑΜΘ
Κατ. Πράξ. Δράσεις ενίσχυσης της τοπικής
παραγωγής (πειραματικές μονάδες καλλιέργειας,
μεταποίησης, μονάδες υποστήριξης τοπικής
παραγωγής κλπ)

15

Κατασκευή εγκαταστάσεων αλιευτικών δραστηριοτήτων
στις θέσεις των εκβολών Δράνας και Ευθυγράμμισης στο
Δέλτα του Έβρου
Κατ. Πράξ. Προώθηση ανάπτυξης εναλλακτικών
μορφών τουρισμού στη φύση

16

Οικοτουριστική αξιοποίηση και υποδομές στο Δέλτα
Έβρου

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Δέλτα Έβρου

1.350.000€

17

Έργα διαμόρφωσης - ανάδειξης ορειβατικών διαδρομών
και αναρριχητικών πεδίων Μαρώνειας

Δήμος Μαρωνείας-Σαπών

250.000€

18

Ανάδειξη ορεινού όγκου Σαμοθράκης

Δήμος Σαμοθράκης

150.000€

Α

19

Αναβάθμιση δημοτικού camping Σκάλας Πρίνου

Δήμος Θάσου

400.000€

Α

20

Αναβάθμιση κάμπινγκ Σκάλας Ποταμιάς

Δήμος Θάσου

400.000€

Α

21

Κατασκευή Πρόσβασης Ατόμων με ειδικές ανάγκες
(ΑΜΕΑ) στην Παραλία Κεραμωτής του Δήμου Νέστου.

Δήμος Νέστου

400.000€

Α
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Α/Α
Δράσεων

Άξονας 2: Ενίσχυση της Οικονομικής
Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής

Φορέας Πρότασης

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

ΛΑ΄ ΕΠΚΑ

200.000€

Προτεραιότητ
α

Κατ. Πράξ. Ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων πολιτιστικός τουρισμός
22

Σύστημα σύγχρονης ξενάγησης στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Αβδήρων

Α

Κατ. Πράξ. Δράσεις ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας
του τουριστικού τομέα (λιμάνια, πλωτές
προβλήτες, μαρίνες, παραλίες κλπ.)
23

Συνολική σήμανση σημείων και τόπων ενδιαφέροντος
ΠΑΜΘ

ΠΑΜΘ

400.000€

Α

24

Εργασίες περίφραξης της λιμενικής εγκατάστασης του
Λιμένα Λάγους

Λιμενικό Ταμείο Πόρτο Λάγους

300.000€

Α

25

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπλασης της παραλίας
Μολυβωτής

Δήμος Κομοτηνής

700.000€

Α

26

Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τις
παραλίες του Δήμου Αβδήρων (Άξονας Μυρωδάτου Παραλία Μυρωδάτου)

Π.Ε. Ξάνθης / Δήμος Αβδήρων

1.000.000€

Α

27

Ανάπλαση και ανάδειξη παραλίας Κήπων και Παχιάς
Άμμου

Δήμος Σαμοθράκης

200.000€

Α

28

Προμήθεια Πλοίου για τη διαδρομή Αλεξανδρούπολη Σαμοθράκη - Λήμνο

Δήμος Αλεξανδρούπολης

1.500.000€

Α

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

8.000.000€
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Πίνακας4: Έργα / Παρεμβάσεις Άξονα 3 Επιχειρησιακού Προγράμματος

Α/Α
Δράσεων

Άξονας 3: Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής

Φορέας
Πρότασης

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

Προτεραιότητα

Κατ. Πράξ. Προώθηση εξοικονόμησης υδατικών πόρων
29

Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Νέου
Σιδηροχωρίου - Γλυφάδας

Δήμος
Κομοτηνής

560.000€

Α

30

Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς
Παγούρια, Μαυρομάτι, Αδριανή

Δήμος
Κομοτηνής

350.000€

Α

31

Δίκτυο ύδρευσης Σαμοθράκης

Δήμος
Σαμοθράκης

1.000.000€

Α

Κατ. Πράξ. Έργα ανάδειξης περιοχών, οικισμών
32

Ανάπλαση παραλιακού πεζόδρομου Ν. Ηρακλείτσας

Δήμος Παγγαίου

1.570.000€

Α

33

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Θάσου

Δήμος Θάσου

200.000€

Α

Δήμος
Σαμοθράκης

1.450.000€

Α

Κατ. Πράξ. Κοινωνική Μέριμνα
34

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κατ. Πράξ. Έργα Προσπελασιμότητας

35

Βελτίωση της υπ’ αριθ. 2 Επ. Οδού (Γέφυρα Πολυσίτου)

ΠΕ Ξάνθης

5.700.000€

Α

36

Περιφερειακή οδός Καμαριώτισσας- Χώρας στην θέση "Σωληνάρι"

Δήμος
Σαμοθράκης

3.000.000€

Α

37

Διαπλάτυνση γέφυρας εισόδου Ν. Περάμου

Δήμος Παγγαίου

1.248.000€

Α

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15.078.000€
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Πίνακας 5: Ενδεικτικός Προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Σχεδίου
ΑΞΟΝΕΣ /
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 1: Προστασία και Ανάδειξη του
Περιβαλλοντικού Αποθέματος της Παράκτιας
Ζώνης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
14.604.000€

Δράσεις ελέγχου και παρακολούθησης του
περιβαλλοντικού αποθέματος

1.730.000€

Δράσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση
φαινομένων διάβρωσης - υφαλμύρωσης

5.000.000€

Δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης
των αποβλήτων

7.684.000€

Δράσεις για ανάδειξη χώρων, σημείων περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος

190.000€

Άξονας 2: Ενίσχυση της Οικονομικής
Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής

8.000.000€

Δράσεις Ενίσχυσης της Ζήτησης Τοπικών Προϊόντων

350.000€

Δράσεις ενίσχυσης της τοπικής παραγωγής

400.000€

Προώθηση ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού
στη φύση
Ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων - πολιτιστικός
τουρισμός
Δράσεις ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας του τουριστικού
τομέα (λιμάνια, προβλήτες κλπ)
Άξονας 3: Βελτίωση των Υποδομών και της
Ποιότητας Ζωής

2.950.000€
200.000€
4.100.000€
15.078.000€

Προώθηση εξοικονόμησης υδατικών πόρων

1.910.000€

Έργα ανάδειξης περιοχών, οικισμών

1.770.000€

Κοινωνική Μέριμνα

1.450.000€

Έργα Προσπελασιμότητας

9.948.000€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

37.682.000€
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6. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αλλά και ειδικότερα:
α) το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87-07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρα:
¾ 186 (Α.5), σύμφωνα με το οποίο αρμοδιότητες των περιφερειών είναι, η
διαχείριση, ο έλεγχος και η εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, για
την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 όπως αυτή οριοθετείται από το
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για τα περιφερειακά όργανα
στις διατάξεις του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α) όπως ισχύει…
¾ 159, σύμφωνα με το οποίο ο περιφερειάρχης …κατευθύνει την υλοποίηση του
σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης…,
¾ 163, σύμφωνα

με

το οποίο

το περιφερειακό

συμβούλιο

εγκρίνει και

παρακολουθεί αναπτυξιακά προγράμματα κατά την κείμενη νομοθεσία,

β) το εγκεκριμένο με την με αρ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 Απόφαση της Ε.Ε.
«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013» και ειδικά:
¾ Το αναπτυξιακό όραμα / στρατηγικό στόχο της ΑΜΘ για την περίοδο 2007 –
2013 με βάση το οποίο η στρατηγική εστιάζει σε επιλογές που διασφαλίζουν
υψηλό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ για την επίτευξη σύγκλισης.

«….με τη

διασφάλιση των όρων για την αξιοποίηση του ευρείας διαφοροποίησης και
πλούσιου

ενδογενούς

αναπτυξιακού

δυναμικού

της

Περιφέρειας,

συμπεριλαμβανομένων του υδατικού δυναμικού, των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, του φυσικού περιβάλλοντος, του οικολογικού αποθέματος, των
πολιτιστικών

πόρων

και

ειδικών

χωρικών

συνόλων,

στοχεύοντας

σε

διατηρήσιμη ανάπτυξη στο σύνολο του γεωγραφικού χώρου που καλύπτει η
Περιφέρεια».
¾ Το Γενικό Στόχο 1: Αυτοτροφοδοτούμενη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη μέσω
της κινητοποίησης του συνόλου του αναπτυξιακού δυναμικού και με έμφαση
στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, στην ποιότητα ζωής, στην
αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης και στην
ανάδειξη του πολιτισμού και ειδικών χωρικών συνόλων σε παράγοντα
οικονομικής ανάπτυξης ώστε να καταστεί η Περιφέρεια ελκυστικός τόπος για
κατοικία και επενδύσεις.
¾ Το κεφάλαιο 2.10 «Χωρικές Προτεραιότητες της Στρατηγικής» και ειδικόττερα
τα υποκεφάλαια
− 2.10.4 «Ανάπτυξη Παράκτιων Περιοχών»,
− 2.10.5 «Ανάπτυξη Νησιωτικών Περιοχών»,
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− 2.10.6. Ανάπτυξη αγροτικών περιοχών και περιοχών που συνδέονται με
την αλιεία (εκτός ορεινών και νησιωτικών),

Εισηγούμαστε:

Την έγκριση του Προγράμματος Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Παράκτιας
Ζώνης στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Ειδικότερα, εγκρίνεται το Επιχειρησιακό Σχέδιο
Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Παράκτιας Ζώνης στην Περιφέρεια ΑΜΘ η
σκοπιμότητα υλοποίησης των προτεινόμενων έργων και η συμβολή αυτών στην
επίτευξη της προτεινόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής. Η χρηματοδότηση των
έργων θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναλόγως της πηγής
χρηματοδότησης (Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013». Ειδικότερα και σε
συνέχεια της ανωτέρω έγκρισης η Ενδιάμεση Διαχειριστική της Περιφέρειας
Ανατολικής

Μακεδονίας

–

Θράκης

θα

εκδώσει

σχετική

πρόσκληση

προϋπολογισμού τριάντα επτά εκατομμύριων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλ. €
(37.682.000 €). Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα υποβληθούν για
αξιολόγηση προς ένταξη τα έργα των Πινάκων 2, 3 και 4 με τα Έργα /
Παρεμβάσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος, του παρόντος τεύχους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

&

Κεντρικές Διαβουλεύσεις:
•

Σε επίπεδο Περιφέρειας, στην Κομοτηνή, την 7. Δεκ. 2011

•

Σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, για:
o Την ΠΕ Έβρου, στις Φέρες την 19. Δεκ. 2011
o Την ΠΕ Καβάλας, στη Ν. Καρβάλη, την 20. Δεκ. 2011
o Την ΠΕ Ξάνθης, στα Άβδηρα, την 21. Δεκ. 2011
o Την ΠΕ Ροδόπης, στη Μαρώνεια την 11. Ιαν. 2012

Φορείς που Συμμετείχαν στις Κεντρικές Διαβουλεύσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Αντιπεριφέρειες Π.Ε. Έβρου, Ροδόπης,
Ξάνθης, Καβάλας
2. Αντιπεριφέρεια Τουρισμού – Πολιτισμού
3. Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα
4. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης
5. Δήμος Αλεξανδρούπολης
6. Δήμος Σαμοθράκης

7/12/2011

Κομοτηνή

7. Δήμος Κομοτηνής
8. Δήμος Μαρώνειας – Σαπών
9. Δήμος Ιάσμου
10. Δήμος Αβδήρων
11. Δήμος Τοπείρου
12. Δήμος Καβάλας
13. Δήμος Νέστου
14. Δήμος Παγγαίου
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15. Δήμος Θάσου
16. Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και
Υποδομών Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
17. Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας
Α.Μ.Θ.
18. Γενική Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφέρειας
Α.Μ.Θ.
19. Γενική Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
20. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας
Α.Μ.Θ.
21. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης
22. Δ/νση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης
23. Δ/νση Αναδασώσεων Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης
24. Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης
25. Δ/νση Δασών Έβρου
26. Δ/νση Δασών Ροδόπης
27. Δ/νση Δασών Ξάνθης
28. Δ/νση Δασών Καβάλας
29. Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης
30. Δασαρχείο Ξάνθης
31. Δασαρχείο Καβάλας
32. Δασαρχείο Θάσου
33. ΙΗ΄ΕΠΚΑ
34. ΙΘ΄ ΕΠΚΑ
35. ΛΑ΄ ΕΠΚΑ
36. 15ης ΕΒΑ
37. 12ης ΕΒΑ
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38. Φορέας Διαχείρισης ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ –
ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ – ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
39. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου
ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ
1. Αντιπεριφέρεια Π.Ε. Έβρου
2. Δήμος Αλεξανδρούπολης
3. Δήμος Σαμοθράκης
4. Περιφερειακή Ένωση Δήμων και
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
5. Δ/νση Δασών Έβρου
6. Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης
7. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου
8. Αλιευτικός Σύλλογος Παράκτιος Αλιέων
Αλεξανδρούπολης
9. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου
19/12/2011

Φέρες

ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ
10. Δνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
11. Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης
12. Τμήμα Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας Π.Ε. Έβρου
13. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου
14. Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Π.Ε. Έβρου
15. ΓΕΩΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Θράκης
16. Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Έρευνας &
Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης
1. Αντιπεριφέρεια Π.Ε. Καβάλας

20/12/2011

Νέα Καρβάλη

2. Δήμος Καβάλας
3. Δήμος Νέστου
4. Δήμος Παγγαίου
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5. Δήμος Θάσου
6. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας
7. Τμήμα Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας Π.Ε. Καβάλας
8. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας
9. Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης
10. Δ/νση Δασών Καβάλας
11. Δασαρχείο Καβάλας
12. ΙΗ΄ ΕΠΚΑ
13. 12η ΕΒΑ
14. ΙΝΑΛΕ
15. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,
Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής
Μακεδονίας
16. Επιμελητήριο Καβάλας
17. Φορέας Διαχείρισης ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ –
ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ – ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
18. Κτηνοτροφικός Σύλλογος Καβάλας

1. Αντιπεριφέρεια Π.Ε. Ξάνθης
2. Δήμος Αβδήρων
3. Δήμος Τοπείρου
4. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης
5. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
21/12/2011

Άβδηρα

Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
6. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης
7. Τμήμα Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας Π.Ε. Ξάνθης
8. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Ξάνθης
9. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης
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10. Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Π.Ε. Ξάνθης
11. – ΛΑ ΕΠΚΑ
12. Λιμεναρχείο Λάγους
13. Επιμελητήριο Ξάνθης
14. Φορέας Διαχείρισης ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ –
ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ – ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
15. Αλιευτικός Συνεταιρισμός Ερασμίου
1. Αντιπεριφέρεια Π.Ε. Ροδόπης
2. Δήμος Κομοτηνής
3. Δήμος Μαρωνείας – Σαπών
4. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
5. Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Α.Μ.Θ.
6. ΙΘ’ ΕΠΚΑ
7. ΔΕΥΑ Κομοτηνής
8. Δ/νση Δασών Ροδόπης
9. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης
10. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και
11/01/2012

Μαρώνεια

Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης
11. Δ/νση Αγροτικής Οικονομία Περιφέρειας
Α.Μ.Θ.
12. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Ροδόπης
13. Αλιευτικός Σύλλογος Ν. Σιδηροχωρίου
14. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης
15. Αλιευτικός Σύλλογος Κομοτηνής
16. 15η ΕΒΑ
17. Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων
Παράκτιας Αλιείας Α.Μ.Θ.
18. Οικολογική Ομάδα Ροδόπης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ & ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ
Σε επίπεδο Δήμου – φορέα έγιναν διαβουλεύσεις με τους:

•

Δήμο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη 10. Ιανουαρίου 2012

•

Δήμο Κομοτηνής, Κομοτηνή, 4. Απριλίου 2012

•

Δήμο Καβάλας, Καβάλα, 12. Ιανουαρίου 2012

•

Δήμο Αβδήρων, Άβδηρα, 14. Φεβρουαρίου 2012

•

Δήμο Θάσου, Θάσος, 24. Ιανουαρίου 2012

•

Δήμο Ιάσμου, Ίασμος, 23. Ιανουαρίου 2012

•

Δήμο Μαρώνειας – Σαπών, Σάπες, 30. Ιανουαρίου και 10. Απριλίου 2012

•

Δήμο Νέστου, Δ. Νέστου, 18. Ιανουαρίου 2012

•

Δήμο Παγγαίου, Ελευθερούπολη, 26. Ιανουαρίου 2012

•

Δήμος Τοπείρου, Εύλαλο, 28. Ιανουαρίου 2012

•

Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου ΑΜΘ, Ν. Πέραμος, 12. Οκτωβρίου 2011

•

Φορέα

Διαχείρισης

του

Πάρκου

του

Δέλτα

του

Έβρου,

Δέλτα,

10.

Καβάλα,

26.

Ιανουαρίου 2012
•

ΙΝΑΛΕ, Ν. Πέραμος, 12. Ιανουαρίου 2012

•

ΙΗ

Εφορεία

Προϊστορικών

και

Κλασσικών

Αρχαιοτήτων,

Ιανουαρίου 2012
•

Διεύθυνση Υδάτων, Καβάλα, 18. Ιανουαρίου 2012

•

Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Καβάλας, Καβάλα, 28. Φεβρουαρίου 2012

•

Δημοκρίτειο Παν/μιο, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης,
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης, Αλεξανδρούπολη 12. Ιανουαρίου
2012
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3:

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΜΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβούλευση με Τεχνικές Υπηρεσίες

10/04/2012

Τεχνική Υπηρεσία Δ. Μαρώνειας-Σαπών

09/05/2012

Τεχνική Υπηρεσία Δ. Αλεξανδρούπολης

09/05/2012

Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου

10/05/2012

Τεχνική Υπηρεσία Δ. Ιάσμου

15/05/2012

Φορέας Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

15/05/2012

Δήμος Τοπείρου

23/05/2012

Τεχνική Υπηρεσία Δ. Κομοτηνής

23/05/2012

Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής

31/05/2012

Τεχνική Υπηρεσία Δ. Καβάλας

31/05/2012

Τεχνική Υπηρεσία Δ. Παγγαίου

Τηλεφωνική
Επικοινωνία

Δήμος Θάσου

>

Δήμος Σαμοθράκης

>

Δήμος Νέστου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΧΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
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