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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
Εισαγωγή
Πέραν του γεγονότος ότι η διαδικασία της διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς αποτελεί
συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου στα πλαίσια του Σχεδιασμού της Πρότασης
Ολοκληρωμένου Προγράμματος για τη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης της ΠΑΜΘ, οι
διαβουλεύσεις επιβεβαίωσαν ακόμη μια φορά το ρόλο τους ως ενός εξαιρετικά χρήσιμου
εργαλείου αναπτυξιακού σχεδιασμού.
Δίχως να θεωρείται ότι υπερεκτιμά κανείς την αποτελεσματικότητα των εν λόγω ενεργειών,
είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ειπωθεί ότι η διαδικασία των τοπικών ανοιχτών συζητήσεων
και των κατ’ ιδίαν, με τους επιμέρους φορείς και Υπηρεσίες, συνεντεύξεων, ανέδειξαν
σειρά ζητημάτων που, τελικά, τοποθετούν την ελλιπή και μη αποτελεσματική συνεργασία
και λειτουργία των υπηρεσιών στο κέντρο των θεμάτων που λειτουργούν ανασταλτικά στην
ανάπτυξη της υπό μελέτη περιοχής. Δεν θα ήταν, ίσως, υπερβολή, στο πλαίσιο αυτό, να
ειπωθεί ότι τελικά οι χρηματοδοτικοί πόροι αποτελούν μόνο ένα από τους μοχλούς
κινητοποίησης της τοπικής ανάπτυξης, σε αντίθεση όμως με τα προαναφερθέντα που
αποτελούν, αν όχι τον, σίγουρα ένα από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες
στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία.
Έχοντας φέρει σε πέρας ένα αρκετά ευρύ κύκλο διαβουλεύσεων με τους τοπικούς φορείς
και υπηρεσίες θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό που σίγουρα έχει ανάγκη η περιοχή
παρέμβασης του προγράμματος είναι ένα διαφορετικό μοντέλο διοίκησης. Ένα μοντέλο
διοίκησης που να στηρίζεται στη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων/φορέων μεταξύ τους
και που με το συντονισμό και την καθοδήγηση των τοπικών υπηρεσιών να είναι σε θέση να
διευκολύνει και ενθαρρύνει την τοπική δυναμική στην αξιοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της περιοχής παράλληλα με τη διαφύλαξη του τοπικού φυσικού
κεφαλαίου, σε μια λογική αειφόρου ανάπτυξης.
Το γεγονός ότι η πρωτοβουλία της αιρετής Περιφέρειας, για την εκπόνηση ενός
Επιχειρησιακού Αναπτυξιακού Προγράμματος σε μια περιοχή μοναδικής περιβαλλοντικής
σημασίας για την χώρα, χαιρετίστηκε με ιδιαίτερη θέρμη από τους συμμετέχοντες στη
διαδικασία, τόσο φορείς όσο και υπηρεσίες, είναι ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό σημάδι
σχετικά με το ότι οι καιροί είναι ώριμοι για την αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης της
ανάπτυξης. Το ότι η πρωτοβουλία αυτή ανελήφθη από την αιρετή Περιφέρεια, ένα νέο στη
σύσταση και λειτουργία του φορέα, είναι επίσης ενδεικτικό του ότι ο νέος αυτός θεσμός
κινείται με το σωστό τρόπο και στη σωστή κατεύθυνση. Άλλωστε αυτό επιβεβαιώνεται και
από την εξαιρετική υποστήριξη και ενδιαφέρον με το οποίο συνέδραμε η Ενδιάμεση
Υπηρεσία Διαχείρισης της ΠΑΜΘ τη μελετητική ομάδα σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της
μελέτης. Αυτό που απομένει πλέον είναι τα συμπεράσματα και ερεθίσματα που
συγκεντρώνονται και καταγράφονται στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας να
συστηματοποιηθούν και να δρομολογηθούν σε τακτικές, και όχι έκτακτες, διεργασίες, ώστε
ο τόπος να καλύψει με ταχύτητα και δυναμισμό την όποια απόσταση ενδεχομένως τον
χωρίζει από άλλες περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της Ευρώπης, τοποθετώντας
ισάξια μ’ αυτές το στίγμα του στο γενικότερο Ευρωπαϊκό οικονομικό γίγνεσθαι.
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Η Διαδικασία Διαβούλευσης
Σκοπός και Στόχοι
Σκοπός της διαδικασίας διαβούλευσης ήταν η επίτευξη ουσιαστικής συμμετοχής του
τοπικού πληθυσμού και των φορέων του στο σχεδιασμό του υπό εκπόνηση επιχειρησιακού
προγράμματος, ώστε με τον τρόπο αυτό να επιτευχθεί καλύτερη στόχευση των
προβλημάτων της περιοχής και αποτελεσματικότερος σχεδιασμός για τις παρεμβάσεις του
προγράμματος.
Στη λογική έτσι αυτή οι στόχοι που έθετε η διαβούλευση ήταν:






Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της
Περιφέρειας, το σχεδιασμό δηλ. ενός ειδικού επιχειρησιακού προγράμματος για
την Παράκτια Ζώνη της περιοχής της
Η ευαισθητοποίηση της στα θέματα που αφορούν στη συγκεκριμένη αυτή
γεωγραφική και φυσική ενότητα, τόσο σε σχέση με τη διαφύλαξη και προστασία
του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της όσο και σε σχέση με την αξιοποίηση
τους, και τέλος
Η κινητοποίηση των τοπικών φορέων να συμμετάσχουν ενεργά στο σχεδιασμό της
ανάπτυξης της περιοχής τους.

Η Διαδικασία
Στο παραπάνω πλαίσιο η διαδικασία που επελέγη αφορούσε σε δύο σκέλη. Το πρώτο
αναφερόταν σε μια σειρά πέντε ανοιχτών συγκεντρώσεων 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.
Το δεύτερο σκέλος της διαδικασίας αφορούσε κατ’ ιδίαν 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.
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)
Επιλεγμένες Υπηρεσίες.

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.
Σε μια διαδικασία διμερούς συνεργασίας και επικοινωνίας επιχειρήθηκε στη συνέχεια να
αποσαφηνιστούν τα τεχνικά στοιχεία των προτάσεων και να διερευνηθεί η επιχειρηματική
τους ετοιμότητα.
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Οι Συναντήσεις
Οι συναντήσεις που έλαβαν χώρα συνολικά είναι οι εξής:
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
Σε επίπεδο Δήμου – φορέα με τους:
o Δήμο Αλεξανδρούπολης
o Δήμο Κομοτηνής
o Δήμο Καβάλας
o Δήμο Αβδήρων
o Δήμο Θάσου
o Δήμο Ιάσμου
o Δήμο Μαρώνειας - Σαπών
o Δήμο Νέστου
o Δήμο Παγγαίου
o Δήμος Τοπείρου
o Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου ΑΜΘ
o Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου του Δέλτα του Έβρου
o ΙΝΑΛΕ
o ΙΗ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
o Διεύθυνση Υδάτων
o Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Καβάλας
o Δημοκρίτειο Παν/μιο, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης.

Έρευνας

και

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κυριότερα σημεία των διαβουλεύσεων υπό μορφή
πρακτικών των συναντήσεων.
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Φορείς που Συμμετείχαν στις Κεντρικές Διαβουλεύσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ 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.

Δήμος Κομοτηνής

8.

Δήμος Μαρώνειας – Σαπών

9.

Δήμος Ιάσμου

10. Δήμος Αβδήρων
11. Δήμος Τοπείρου
7/12/2011

Κομοτηνή

12. Δήμος Καβάλας
13. Δήμος Νέστου
14. Δήμος Παγγαίου
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
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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
38. Φορέας Διαχείρισης ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ – ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ
– ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
39. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου ΔΕΛΤΑ
ΕΒΡΟΥ

19/12/2011

Φέρες

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
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Π.Ε. Έβρου
8.

Αλιευτικός Σύλλογος Παράκτιος Αλιέων
Αλεξανδρούπολης

9.

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 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

20/12/2011

1.

Αντιπεριφέρεια Π.Ε. Καβάλας

2.

Δήμος Καβάλας

3.

Δήμος Νέστου

4.

Δήμος Παγγαίου

5.

Δήμος Θάσου

6.

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας

7.

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε.

Νέα Καρβάλη

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
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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
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

6.

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης

7.

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε.
Ξάνθης

8.
21/12/2011

Άβδηρα

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Π.Ε. Ξάνθης

9.

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης

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

11/01/2012

Μαρώνεια

1.

Αντιπεριφέρεια Π.Ε. Ροδόπης
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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 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

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
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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 (πχ 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 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
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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.



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 πχ 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.



Η συμμετοχή των υπηρεσιών τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή των εν 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 (πχ 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.
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Η δημιουργία επιδεικτικών παρεμβάσεων «πιλοτικού χαρακτήρα» (πχ 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 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 (πχ
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,
πχ 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 πχ 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 (πχ
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
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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.



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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Περιεχόμενο Διαβουλεύσεων

Κεντρική Διαβούλευση
Κομοτηνή, 7. Δεκεμβρίου 2011

Σημαντικότερα Σημεία Διαβούλευσης
Γενικά Θέματα





Ο προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας ανέρχεται
σε 545εκ. ε. Ποσό πχ 25εκ απ’ αυτά θα διατεθεί για την αειφόρο ανάπτυξη της
Παράκτιας Ζώνης.
Επιτέλους σχεδιάζονται προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες και τη φυσιογνωμία
των επιμέρους περιοχών.
Πρόβλημα η ωρίμανση των έργων

Προτάσεις για Ειδικές Παρεμβάσεις
Θέματα Χωροταξίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος



Να εξετασθεί ενδεχόμενα η ένταξη της περιοχής των Ελευθερών στο Πρόγραμμα,
γιατί δημιουργείται πρόβλημα συνέχειας της περιοχής με την Πέραμο.
Μήπως δεν έχει νόημα να λειτουργήσει η Παράκτια Ζώνη ενιαία, δεδομένης της
μεγάλης έκτασης της, αλλά οι παρεμβάσεις να αφορούν σε συγκεκριμένους
θύλακες?

Θέματα Παραγωγικού Δυναμικού


Ανάγκη στήριξης των ψαράδων και των ψαράδων στις λιμνοθάλασσες της περιοχής
ειδικότερα

Θέματα Υποδομών


Να ληφθεί μέριμνα για την προστασία της ακτής της περιοχής (πχ Δέλτα Νέστου και
Έβρου) από τη διάβρωση! Αποτελεί σημαντικότατο πρόβλημα, διότι χάνεται
πολύτιμο εθνικό έδαφος.

Θέματα Διοικητικής Λειτουργίας






Δημιουργούνται προβλήματα με την εμπλοκή πολλών φορέων στις αδειδοτήσεις
για τα διάφορα έργα. Καθυστερήσεις ιδιαίτερα σ’ ό,τι αφορά στην περιβαλλοντική
αδειοδότηση
Να γίνουν κοινές συναντήσεις με Υπηρεσίες, όπως πχ αρχαιολογία, λιμενικό κλπ.
για το συντονισμό των παρεμβάσεων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας στις
αδειοδοτήσεις
Θα πρέπει να αξιολογηθούν και οι δυνατότητες των φορέων ως προς την ικανότητα
να εκτελέσουν έργα.
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Επίσης σ’ ό,τι αφορά την ένταξη των έργων να μην ισχύει μόνο η ωριμότητα, αλλά
και η σκοπιμότητα τους.
Κεντρική Διαβούλευση Π.Ε. Έβρου
Φέρες, 19. Δεκεμβρίου 2011

Σημαντικότερα Σημεία Διαβούλευσης
Γενικά Θέματα


Ανάγκη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης στην ΠΖ. Πολύ σημαντική η
συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου – του Πανεπιστημίου – της
Περιφέρειας. Στόχος της προσπάθειας: και η αύξηση του εισοδήματος των
κατοίκων.

Προτάσεις για Ειδικές Παρεμβάσεις
Θέματα Χωροταξίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος














Χαρακτηριστικά Παράκτιας Ζώνης της Π. Α.Μ.Θ.:
o Το λιβάδι της Ποσειδωνίας
o Τα μεταβατικά οικοσυστήματα (δέλτα ποταμών)
Ανάγκη χαρτογράφησης του λιβαδιού. Εδώ στηρίζεται η μεγάλη αλιευτική
παραγωγή του Θρακικού Πελάγους. Η προστασία χαρακτηρίζεται με βάση την
«καλή οικολογική κατάσταση» της περιοχής σύμφωνα με τον EC 2000/60.
Ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης της οικολογικής κατάστασης της περιοχής.
Προβολή
- Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση της Π.Ζ.:
π.χ. δημιουργία
Κέντρου/Μουσείου για τη Βιοποικιλότητα του Θρακικού Πελάγους (εν μέρει και
πιθανή αυτοχρηματοδότηση από τα εισιτήρια (βλέπε Θαλάσσιο Μουσείο
Ηρακλείου Κρήτης))
Ο Φορέας Διαχείρισης προχωράει στη λογική του Προγράμματός της ΠΖ.
Πρόβλημα στο δυτικό Δέλτα – Διάβρωση της ακτής. Πρωτοβουλία του Φορέα
Διαχείρισης στο ΕΠΠΕΡΑΑ. Ανάγκη μελέτης.
Η αξιοποίηση των λιμνοθαλασσών είναι πολύ σημαντική για τον Φορέα
Διαχείρισης.
Ανάγκη ανάπτυξης Δικτύου Μονοπατιών στην περιοχή του Πάρκου του Δέλτα.
Υπάρχουν χάρτες του πυθμένα της θάλασσας που έχουν γίνει από τους ψαράδες.
Η Διεύθυνση Δασών είναι στη διάθεση των φορέων στα πλαίσια του προγράμματος
της ΠΖ

Θέματα Παραγωγικού Δυναμικού





Δύσκολοι καιροί. Ο κόσμος εξαγριωμένος
Το Δέλτα: Χώρος Ζωής, απαιτούνται πολύ λεπτές παρεμβάσεις
Ο χώρος ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης να χρησιμοποιηθεί και για την προώθηση
δράσεων
Η αλιεία έχει συρρικνωθεί σημαντικά. Πλέον ελάχιστες οικογένειες ασχολούνται με την
αλιεία, δεδομένου ότι η μία από τις δύο λιμνοθάλασσες (παραγωγή ψαριών)
καταστράφηκε από πλημμύρες. Πώς μπορούν να ξαναλειτουργήσουν τα φυσικά
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ιχθυοτροφεία; Απαιτούνται σίγουρα σχετικές μελέτες για την αποκατάσταση του
χώρου.
Στην περιοχή λειτουργούν 4 ελαιοτριβεία – έχει πολλή ελιά.
Να καταγραφεί το φυτικό κεφάλαιο της ελιάς.
Η βιομάζα από ελιά να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή pellets
Τα σφαγεία θα πρέπει να επαναλειτουργήσουν.

Θέματα Υποδομών




Γίνανε έργα μέχρι τώρα χωρίς μελέτες (π.χ. λιμάνια χωρίς ωκεανογραφική μελέτη).
Πρέπει να αποκατασταθούν οι αστοχίες και οι ζημιές που έχουν προκύψει.
Απαιτείται μια μονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων από τα ελαιουργεία.
Να γίνουν οι βιολογικοί καθαρισμοί: ΒΙΠΕ, Σαμοθράκης, Δήμων – και για απόβλητα
ελαιοτριβείων.

Διακρατική Συνεργασία


Διακρατική Συνεργασία είναι απαραίτητη σ’ ότι αφορά την παρακολούθηση της
ποιότητας και ποσότητας των νερών του Έβρου (για πολιτική προστασία).

Θέματα Διοικητικής Λειτουργίας











Μεγάλη η τεχνική δυσκολία ωρίμανσης των έργων, υλοποίησης του ΕΣΠΑ π.χ.
πρόβλημα διαχείρισης της Παραλιακής Ζώνης της Αλεξανδρούπολης - πολλοί
εμπλεκόμενοι φορείς – δύσκολη η λήψη αποφάσεων
Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης της Π.Ζ.
Ανάγκη για Υποστηρικτικές Μελέτες γενικά και για τα έργα
Παροχή Τεχνικής Βοήθειας στους Δικαιούχους
Μεγάλο πρόβλημα η πολυδιάσπαση των υπηρεσιών – των αρμοδιοτήτων κλπ/
Καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις.
Να υπάρξει συντονισμός για τις εγκρίσεις των μελετών.
Είναι πρόβλημα για τις λίμνες η πολυδιάσπαση των φορέων.
Οι υπηρεσίες να αφήσουν τους εγωισμούς και να προσπαθήσουν να συνεργαστούν
μεταξύ τους.
Επίσης πρέπει να καταβάλλονται εγκαίρως οι αποζημιώσεις στους πληγέντες από τις
πλημμύρες.
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Κεντρική Διαβούλευση Π.Ε. Καβάλας
Ν. Καρβάλη, 20. Δεκεμβρίου 2011

Σημαντικότερα Σημεία Διαβούλευσης
Γενικά Θέματα






Πρώτη φορά που επιχειρείται φαινομενικά αντικρουόμενα συμφέροντα και
δράσεις (περιβάλλον – επιχειρήσεις) να μπουν σε μια ενιαία στρατηγική
Πολύ σημαντικός ο ρόλος του θεσμού της Περιφέρειας, οι τοπικοί φορείς θα πρέπει
να τον αξιοποιήσουν
Έχουν γίνει πολλά εγκλήματα στις ακτές που πρέπει να αποκατασταθούν
Να γίνουν ειδικές παρεμβάσεις ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
περιοχών (ειδικό πρόγραμμα για τα δύο νησιά της Περιφέρειας)
Να ληφθεί υπόψη η νησιωτικότητα και ως παράγοντας ανάπτυξης

Προτάσεις για Ειδικές Παρεμβάσεις
Θέματα Χωροταξίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος












Το Πάρκο ΑΜΘ είναι στον αέρα, διότι έχει ακυρωθεί από το ΣτΕ η πράξη
θεσμοθέτησης του (ΚΥΑ)
Πρέπει να γίνει διαχείριση για τα νερά του Νέστου
Υπάρχουν μεγάλες συγκρούσεις στις χρήσεις γης: υπάρχει λιμνοθάλασσα
χαρακτηρισμένη ως αποδέκτης βιομηχανικών λυμάτων...
Αυθαίρετη δόμηση, πώς αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο της προστασίας του
περιβάλλοντος?
Έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού
Υπάρχουν δραστηριότητες στην Π.Ζ. που δημιουργούν προβλήματα. Σχεδιάστηκαν
έργα και παρεμβάσεις προ 60 ετών και σήμερα δεν είναι συμβατά με τις σύγχρονες
απαιτήσεις της κοινωνίας και της περιοχής. Π.χ. τα λιπάσματα (ΒΦΛ) μολύνουν την
περιοχή, ενώ από την άλλη η ίδια περιοχή είναι χώρος κολύμβησης και η περιοχή
στο σύνολο της είναι πρώτη στην αλιεία στη χώρα.
Ο τουρίστας πώς θα πάει στη Θάσο από το αεροδρόμιο, χωρίς να είναι
αναβαθμισμένη η περιοχή από την οποία διέρχεται?
Πώς μπορεί το σχέδιο της ΠΑΜΘ/Πρόγραμμα Παράκτιας Ζώνης να έρθει σε
αρμονία με τα διαχειριστικά σχέδια που πρέπει να συντάξουν τα δύο Πάρκα? Θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί στα πλαίσια των δύο
Πάρκων. Το Πάρκο ΑΜΘ είναι η μεγαλύτερη προστατευόμενη περιοχή με θαλάσσιο
μέτωπο στη χώρα. Ωστόσο προβλήματα, ακύρωση του θεσμικού πλαισίου
σύστασης του Πάρκου, λόγω των συγκρούσεων γης. Π.χ. προβλήματα στις χρήσεις
γης στο Δυτικό μέρος του Πάρκου, αλλά και θέματα διαχείρισης των νερών του
Νέστου που τροφοδοτούν τις λιμνοθάλασσες. Υπάρχει λιμνοθάλασσα που έχει
χαρακτηριστεί αποδέκτης βιομηχανικών λυμάτων, ενώ δίπλα είναι
προστατευόμενο οικοσύστημα.
Υπάρχει αυθαίρετη δόμηση. Υπάρχουν αστικά λύματα – χρειάζονται βιολογικοί
καθαρισμοί.
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Υπάρχουν πιέσεις από εργολάβους στα παράλια μέχρι Φανάρι για τουριστική
αξιοποίηση. Αν δεν αναδειχθούν τα προβλήματα πώς θα αντιμετωπισθούν?
Είναι πολυσύνθετο πρόβλημα η διαχείριση της ΠΖ, με απαιτήσεις σε πολλές
επιστημονικές ειδικότητες.
Θα πρέπει να κινητοποιηθούν οι Φορείς Διαχείρισης, για να αναλάβουν ενεργό
ρόλο στη διαχείριση του προγράμματος, γιατί θα πρέπει να είναι συμβατή η
διαχείριση με την προσέγγιση από τη Ramsar.
Ανάγκη να ληφθεί υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ΠΔ για τα Πάρκα).
Ωστόσο δεν είναι οι μοναδικοί περιορισμοί, υπάρχουν και διαφορετικά πλαίσια,
π.χ. ΓΠΣ, αρχαιολογικοί χώροι κλπ, όπου ισχύουν διαφορετικά περιοριστικά
καθεστώτα.
Θα πρέπει να αντιμετωπισθούν θεσμικά ζητήματα της παράκτιας ζώνης. Πχ τα
αυθαίρετα.
Να λυθεί το πρόβλημα των Πάρκων.
Το θέμα της διάβρωσης είναι πολύ σημαντικό: π.χ. χάνουμε περί τα 2 τχλμ γης ανά
δεκαετία και δεν γίνεται τίποτα. Απαιτείται εθνική στρατηγική, περιφερειακή
στρατηγική και μετά έργα σε συνεργασία με Δήμους κλπ.
Το θεσμικό ζήτημα είναι πολύ σημαντικό, γιατί επηρεάζει τις δράσεις στις οποίες
μετά πρέπει να εξειδικεύονται οι συνολικές στρατηγικές.
Ανάγκη χωροταξικού σχεδιασμού. Θετική η προσπάθεια που ξεκινά η Περιφέρεια.
Το πρόβλημα στην περιοχή μας είναι ότι στην παράκτια ζώνη υπάρχουν δράσεις
που έχουν ήδη καθιερωθεί. Πχ η βιομηχανία λιπασμάτων δημιουργεί
περιβαλλοντικά προβλήματα ρύπανσης. Σύγκρουση χρήσεων: κολύμπι με
βιομηχανική ρύπανση (ΒΦΛ). Συγκρούσεις χρήσεων γης (βλ. υδροβιότοπο δυτικά
της Ν. Καρβάλης).

Θέματα Παραγωγικού Δυναμικού










Η έρευνα είναι βασικό κομμάτι της ανάπτυξης της Περιφέρειας
Προτάσεις για βιομάζα – βιοκαύσιμα από απόβλητα για ψάρια.
Άλλη δράση για βιοκαύσιμα/συνεργασία με ΤΕΙ (π.χ. από φύκια)
Ενέργεια, τουρισμός, ιχθυοκαλλιέργειες, αλιεία κλπ. ενδιαφέρουν την περιοχή.
Ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, γιατί όλα περνούν απ’ αυτή.
Ναι στην προστασία, αλλά και επιχειρηματικότητα. Να ξέρουμε τι επιτρέπεται και τι
μπορούμε να κάνουμε. Θετικό το περιβάλλον, ωστόσο οι επιχειρήσεις και η
οικονομία καταρρέουν και πρέπει να ειδωθούν κι αυτά
Ανάγκη στήριξης της έρευνας στην περιοχή, για την ανάπτυξη της καινοτομίας.
Σε συνεργασία με ΤΕΙ θα ξεκινήσει πρόγραμμα για βιοκαύσιμα, αξιοποίηση
απορριμμάτων γεωργικών ή άλλων απορριμμάτων για μείωση ευτροφισμού
θαλάσσιου περιβάλλοντος για παραγωγή βιοκαυσίμων.

Θέματα Υποδομών



Μεγάλο πρόβλημα η διάβρωση των ακτών. Χάνουμε εθνικό έδαφος
Αν μπορεί να ειδωθεί ειδικότερα το θέμα των μεταφορών στα νησιά.

Θέματα Διοικητικής Λειτουργίας


Πρόβλημα οι Υπηρεσίες: κινδυνεύουν τα έργα από τις διαδικασίες.
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Προβλήματα με Καλλικράτη – διαχείριση
Πρόβλημα η συνεργασία των επιχειρήσεων με τους δημόσιους φορείς
6 νομοσχέδια, γιατί μόνιμα αναφορά στον Εθνικό χώρο χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη ο σχεδιασμός που υπάρχει ήδη από τους τοπικούς φορείς.
Τα θεσμικά θέματα πώς τα αντιμετωπίζουμε; Π.χ. Π.Δ. για τα αυθαίρετα, όταν αυτά
έρχονται σε σύγκρουση με τις τοπικές ανάγκες και τον τοπικό σχεδιασμό.
Προβλήματα στη συνεργασία με τις υπηρεσίες (περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις).
Πρόβλημα, η καθυστέρηση των απαλλοτριώσεων, η οποία μπορεί να οδηγήσει και
σε ακυρώσεις έργων
Παράκτιος χώρος, χώρος που είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου, ωστόσο
γίνονται παρεμβάσεις. Πχ το πρόγραμμα της Αλιείας.
Προβλέπεται ένα δάσος ανεμογεννητριών από την Ποταμιά μέχρι τη Σαμοθράκη,
παρά του ότι η περιοχή είναι το μεγαλύτερο αλιευτικό πεδίο της χώρας. Γενικά, απ’
ό,τι φαίνεται, τα υπουργεία σχεδιάζουν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις
της Περιφέρειας (πχ για τις ζώνες υδατοκαλλιεργειών) – τα Υπουργεία δεν
λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις της Περιφέρειας. Η περιοχή εδώ είναι το
πλουσιότερο αλιευτικό πεδίο της χώρας. Οργανωμένες Ζώνες υδατοκαλλιεργειών
κάναμε προτάσεις, δεν μας έλαβαν υπόψη (το 40% των αλιευμάτων βγαίνει στην
περιοχή). Υπάρχει το ΕΠ Αλιείας που μπαίνει σε συγκεκριμένα πράγματα όχι όμως
παντού. Θα ενδιέφερε π.χ. η προώθηση της καλλιέργειας συγκεκριμένων ειδών.
Θα μπορούσαμε να το δούμε μέσα από το πρόγραμμα?
Πρόβλημα ο χρόνος για την προετοιμασία των προτάσεων. Ωρίμανση προτάσεων
θα είναι δύσκολη.
Η παρέμβαση της Περιφέρειας δεν πρόκειται να λύσει τα θεσμικά ζητήματα.
Ωστόσο η Περιφέρεια καταγράφει τα προβλήματα με σκοπό να τα προωθήσει σε
ανώτερο επίπεδο.
Πρόβλημα επίσης το θέμα της επικοινωνίας των τοπικών με τους κεντρικούς
φορείς. Θέματα χωρίς χρηματικό κόστος με σημαντικές ωστόσο οικονομικές
επιπτώσεις. Και μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην ανάπτυξη της περιοχής.
Δυσκολίες να περάσουμε Μελέτες ΠΕ στο ΥΠΕΚΑ (4 χρόνια) για επέκταση κτιρίου
ινστιτούτου (ΙΝΑΛΕ) για αξιοποίηση υπολειμμάτων των ψαριών π.χ. για καλλυντικά,
βιοκαύσιμα, ανάπτυξη καινοτομίας και τεχνολογίας για όλη την περιοχή.
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Άβδηρα, 21. Δεκεμβρίου 2011

Σημαντικότερα Σημεία Διαβούλευσης
Γενικά Θέματα








Η περιοχή παρόλο τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο που διαθέτει δεν έχει
κατορθώσει να αξιοποιήσει τους πόρους της για να αναδειχθεί, αλλά και να
αναπτυχθεί!
Είναι σαφής πλέον η ανάγκη αλλαγής του μοντέλου ανάπτυξης από τις
μεμονωμένες δράσεις στα ολοκληρωμένα προγράμματα. Αυτό θα πρέπει να
συνδυάζεται με ένα νέο τρόπο αξιοποίησης των πόρων της περιοχής.
Πολύ θετική η ενέργεια σχεδιασμού ολοκληρωμένης παρέμβασης στην περιοχή
(Πρόγραμμα για Παράκτια Ζώνη ΠΑΜΘ), γιατί επιχειρεί να συνδυάσει τις
απαγορεύσεις που συνοδεύουν μια προστατευόμενη περιοχή με καθοδήγηση για
συγκεκριμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις, κάτι που δεν κατέστη δυνατό όλ’ αυτά
τα χρόνια.
Θα πρέπει να δημιουργηθούν νέοι μηχανισμοί που μέσα από τη συνεργασία του
δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα θα οδηγήσουν σε νέες προσεγγίσεις για την
αξιοποίηση των πόρων της περιοχής.

Προτάσεις για Ειδικές Παρεμβάσεις
Θέματα Χωροταξίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος








Έντονα είναι τα προβλήματα της περιοχής σε σχέση με το καθεστώς προστασίας.
Ενώ οι τοπικοί φορείς αναγνωρίζουν την αξία του φυσικού και πολιτιστικού
κεφαλαίου και την ανάγκη προστασίας και διαφύλαξης του, η έλλειψη
αποτελεσματικής καθοδήγησης σε σχέση με το ποιές παρεμβάσεις είναι συμβατές
με το ισχύον καθεστώς προστασίας για την ανάπτυξη της περιοχής και η
γραφειοκρατική λειτουργία των αδειοδοτούντων φορέων δημιουργούν έντονη
δυσαρέσκεια και προβλήματα και λειτουργούν ανασχετικά στην ανάπτυξη της.
Ο τεμαχισμός της περιοχής σε ζώνες προστασίας είναι πολύ γενικός και
ανασχετικός και δημιουργεί προβλήματα. Θα πρέπει να υιοθετηθεί η ξένη εμπειρία
που στηρίζεται στη δημιουργία θuλάκων προστασίας και στη συνεχή παρατήρηση
της εξέλιξης/φόρτου των υπό προστασία περιοχών και με βάση τα αποτελέσματα
της παρατήρησης να ορίζονται κάθε φορά τα μέτρα προστασίας που πρέπει να
ληφθούν.
Ωστόσο είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι τα καθεστώτα προστασίας των
βιοτόπων της περιοχής (Ramsar, Natura 2000) δεν αντιβαίνουν στην εκτέλεση
αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Απλά θα πρέπει οι δράσεις να χωροθετούνται
κατάλληλα. Αυτό αφορά και την χωροθέτηση παραθεριστικών και ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων.
Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των αυθαίρετων παράκτιων οικισμών σε
όλη την παράκτια ζώνη. Να οριοθετηθούν, να γίνουν τα έργα υποδομής και να
σταματήσει αυτό το φαινόμενο.
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Η χάραξη του αιγιαλού είναι πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί κατά
προτεραιότητα, δεδομένου ότι πολλά έργα μπορεί να ακυρωθούν εφόσον δεν έχει
προηγηθεί η οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας.

Θέματα Παραγωγικού Δυναμικού

















Στην περιοχή θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον πρωτογενή τομέα, στη
δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων (και μέσα από την αξιοποίηση της
γεωθερμίας για προσφορά υπηρεσιών και τους χειμερινούς μήνες (πχ
προπονητικός τουρισμός)), σε παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας και της
πρόνοιας.
Η ύπαρξη των γεωθερμικών πεδίων στην περιοχή και η επίλυση των θεσμικών
προβλημάτων αποτελεί πλέον μεγάλο τοπικό συγκριτικό πλεονέκτημα που πρέπει
να αξιοποιηθεί πολλαπλά.
Η εκτέλεση ενεργειακών παρεμβάσεων στη βάση της αξιοποίησης της φυτικής κα
ζωικής βιομάζας, από τα υπολείμματα των καλλιεργειών και τα κτηνοτροφικά
απόβλητα θα μπορούσε και την πρωτογενή παραγωγή να ενισχύσει και την
υποκατάσταση των ενεργειακών πηγών να υποστηρίξει. Ιδιαίτερα λαμβάνοντας
υπόψη το παραγωγικό προφίλ της περιοχής (σημαντική γεωργική και κτηνοτροφική
παραγωγή). Οι φορείς της περιοχής είναι πρόθυμοι να εργαστούν στην κατεύθυνση
αυτή.
Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η βιολογική γεωργία και οι άλλες εναλλακτικές μορφές
γεωργίας, να προσαρμοστούν τα γεωργικά προγράμματα στις ειδικές ανάγκες της
περιοχής, να δοθούν κίνητρα για στροφή των αγροτών σε πιο αποδοτικούς και
συμβατούς με την περιοχή τρόπους καλλιέργειας.
Είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί πράσινο βιοτεχνικό πάρκο στην περιοχή.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αξία των λιμνοθαλασσών και ως παραγωγικών
τόπων, δεδομένου ότι εκεί υπάρχει όγκος αλιευμάτων από τον οποίο ζει μια
σημαντική ομάδα των κατοίκων (μέλη των αλιευτικών συνεταιρισμών και όχι μόνο).
Θα πρέπει ωστόσο να γίνει παράλληλα μια εκστρατεία ενημέρωσης του πληθυσμού
για την ποιότητα των εν λόγω αλιευμάτων, το ότι αυτά δηλ. δεν αποτελούν προϊόν
εντατικής καλλιέργειας (ιχθυοκαλλιέργεια) και ότι η ποιότητα τους είναι εξαιρετική.
Μια σειρά συμπληρωματικές παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν για την υποστήριξη
των αλιέων, όπως μικρά έργα στα αλιευτικά καταφύγια (τοποθέτηση οικίσκων για
τη φύλαξη των διχτυών, δημιουργία ψυκτικών χώρων), θέματα όμως που εν μέρει
προσκρούουν στο ιδιοκτησιακό/νομικό καθεστώς των αλιευτικών καταφυγίων
καθώς και στην οριοθέτηση του αιγιαλού, όπου δεν έχει γίνει.
Όχι τελευταία, στη χάραξη του αιγιαλού σκοντάφτει και ο εκσυγχρονισμός των
παραγωγικών και τουριστικών εγκαταστάσεων του αλιευτικού συνεταιρισμού
Βιστωνίδας που υπάρχουν στο Πόρτο Λάγος.
Δεδομένης της αναγκαιότητας διατήρησης των αλιέων στην περιοχή, θα πρέπει
αυτοί να υποστηριχθούν. Ο αλιευτικός τουρισμός μπορεί να δώσει
συμπληρωματικό εισόδημα, υπάρχουν ωστόσο προβλήματα στο θεσμικό πλαίσιο,
που δεν επιτρέπει τη φιλοξενία επισκεπτών σε επαγγελματικά σκάφη.

Αξιοποίηση και Ανάδειξη Πολιτιστικών Πόρων


Η αρχαιολογική υπηρεσία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για το πρόγραμμα της
παράκτιας ζώνης και θέλει να συμμετάσχει ενεργά σ’ αυτό, ωστόσο δεν έχει ώριμες
προτάσεις. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι οι απαλλοτριώσεις, γεγονός που
καθυστερεί τα όποια έργα θα ήθελε να προτείνει. Ωστόσο στη λογική του ότι το
10% ενός έργου μπορεί να διατεθεί για απαλλοτριώσεις, είναι σκόπιμο να
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διατυπωθούν προτάσεις που θα μπορούσαν να δρομολογηθούν έστω και για την
επόμενη προγραμματική περίοδο
Σημαντικές αρχαιολογικές παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν αφορούν στην
ανάδειξη του παράλιου τείχους του 4ου αι., στην ανάπτυξη του αρχαιολογικού
χώρου των Αβδήρων και των λατομείων της Μάνδρας (σχετικά άμεσες
παρεμβάσεις) και η σύνδεση τους με άλλες δραστηριότητες (πχ Ποταμιά), η
ανάδειξη της αρχαϊκής πόλης των Αβδήρων (ωστόσο απαλλοτριώσεις), η ανάδειξη
του ιερού της Δήμητρας κλπ.
Έντονο πρόβλημα για τους αρχαιολογικούς χώρους είναι το φυλακτικό προσωπικό,
που ενδεχομένως όμως θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί σε συνεργασία με την ΤΑ
για την κατάρτιση και τοποθέτηση φυλάκων με μερική απασχόληση. Λύσεις, βέβαια
εν μέρει μπορούν να δοθούν, σ’ ό,τι αφορά οδηγούς/ξεναγούς και μέσα από την
αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας (πχ ξεναγήσεις μέσω κινητού τηλεφώνου ή
άλλης ψηφιακής συσκευής) και τη χρηματοδότηση από κάποιο σχετικό πρόγραμμα
του ΕΣΠΑ (πχ ψηφιακή σύγκλιση).
Η ανάδειξη και η προστασία των αρχαιολογικών χώρων θα πρέπει να εξυπηρετεί
και την ανάπτυξη της περιοχής και να μη αντιμετωπίζεται ανεξάρτητα από τις
συνολικές ανάγκες της. Η ανάδειξη έτσι των μνημείων θα πρέπει να συνδυάζεται με
ερμηνευτικές παρεμβάσεις (πχ πινακίδες) που να εμπλουτίζουν το τοπικό
πολιτιστικό απόθεμα και να διευκολύνουν τους επισκέπτες στις διαδρομές τους,
ενισχύοντας την ελκυστικότητα της περιοχής.

Θέματα Υποδομών











Το πρόγραμμα της Παράκτιας Ζώνης να συνδεθεί και με το Πρόγραμμα του Ορεινού
Όγκου, για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και να
αξιοποιηθούν καλύτερα οι φυσικοί πόροι που διαθέτει η περιοχή. Η παράκτια ζώνη
μπορεί να συνδεθεί εξαιρετικά με τον ορεινό όγκο σε ένα ενιαίο σύνολο και να
καταστήσει την περιοχή σημαντικό τουριστικό προορισμό για όλο τον χρόνο. Αυτό
μπορεί να υποστηριχθεί σημαντικά από τον κατάλληλο σχεδιασμό των έργων
υποδομής (πχ οδοποιία), ώστε να συνδέεται η μια περιοχή με την άλλη σε ενιαίο
σύνολο.
Αντίστοιχα θα πρέπει να δημιουργηθούν συνδέσεις μεταξύ των αξιοθέατων
σημείων της περιοχής, ώστε να μπορεί ο επισκέπτης να πάει σε όλα τα σημεία
ενδιαφέροντος
Χρειάζεται χαρτογράφηση της περιοχής και τοποθέτηση πινακίδων, καθοδηγητικών
και ενημερωτικών
Χρειάζονται έργα προστασίας των λιμνοθαλασσών από φερτά υλικά καθώς και
έργα για την αντιμετώπιση της υφαλμύρωσης του εδάφους
Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τον καθαρισμό των ακτών και την ανάδειξη των
παραλιών
Άξονας 9, Άβδηρα – Άβατο, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος ιδιαίτερα τους
καλοκαιρινούς μήνες που αυξάνεται η κυκλοφορία. Να τοποθετηθούν κόμβοι
round about!
Ανάγκη βελτίωσης του οδικού τμήματος που οδηγεί στην παραλία του Μυρωδάτου,
καθώς η εν λόγω παραλία δέχεται το μεγαλύτερο φόρτο επισκεπτών κάθε
καλοκαίρι από τη Βουλγαρία (τριπλασιασμός της επισκεψιμότητας της περιοχής).

Θέματα Διοικητικής Λειτουργίας


Δυσχερής η συνεργασία των τοπικών φορέων με τις υπηρεσίες περιβάλλοντος και
αρχαιολογίας, τόσο κεντρικά όσο και τοπικά, οι οποίες καθυστερούν πολύ τις

26







γνωμοδοτήσεις τους και είναι υπερβολικές στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου.
Στο ίδιο πλαίσιο οι τοπικές υπηρεσίες θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και
να μη μεταθέτουν τα προβλήματα στους κεντρικούς φορείς, προκαλώντας έτσι
καθυστερήσεις και ανασχέσεις.
Πρέπει να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των τοπικών αναπτυξιακών φορέων και
των υπηρεσιών ώστε να αντιμετωπίζονται από κοινού και γρήγορα τα αιτήματα και
τα προβλήματα των κατοίκων/επενδυτών και των φορέων, ώστε και ο κόσμος να
ξέρει τι πρέπει να κάνει και η ανάπτυξη στην περιοχή να μη καθυστερεί. Αυτό θα
μπορούσε πολύ εύκολα να δώσει δυναμική στην ανάπτυξη.
Θα πρέπει οι Υπηρεσίες (πχ Αρχαιολογία) να είναι κάπως πιο ευέλικτες
επιτρέποντας χρήσεις στην ευρύτερη περιοχή που δεν αλλοιώνουν την ταυτότητα
της και δεν επηρεάζουν τον χαρακτήρα της. Η τοποθέτηση πχ ομπρελών τους
καλοκαιρινούς μήνες στις παραλίες δεν έχει κάποια ουσιαστική επίπτωση στην
περιοχή και δεν είναι κατανοητό γιατί δεν επιτρέπεται.
Τα έργα τα οποία θα προταθούν στο πρόγραμμα της παράκτιας ζώνης θα πρέπει να
υποστηριχθούν από μηχανισμό ωρίμανσης τους, ώστε να οδηγήσουν σε πρακτικές
παρεμβάσεις.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση φορείς δεσμεύτηκαν να καταθέσουν υπομνήματα με τις
προτάσεις τους προς τους μελετητές και την ΕΔΑ, ενώ ο Δήμος Αβδήρων έκρινε ότι πρέπει
να κάνει και εσωτερική σύσκεψη για τη διαμόρφωση της δικής του ολοκληρωμένης
πρότασης.
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Κεντρική Διαβούλευση Π.Ε. Ροδόπης
Μαρώνεια, 11. Ιανουαρίου 2012

Σημαντικότερα Σημεία Διαβούλευσης
Γενικά Θέματα


Υπάρχει θετικό διοικητικό περιβάλλον με την αιρετή περιφέρεια, θα πρέπει οι
φορείς να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρει η περιφέρεια για συνεργασία
και συνδιαμόρφωση του προγράμματος.

Προτάσεις για Ειδικές Παρεμβάσεις
Θέματα Χωροταξίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος



Η παράκτια ζώνη θα πρέπει να προβάλλεται ενιαία, ώστε να αυξηθεί και η
ελκυστικότητα της για τους επισκέπτες.
Υπάρχουν απλές παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν χωρίς να υπάρχει ανάγκη
μελετών. Απαιτείται ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού.

Θέματα Πολιτισμού




Θα μπορούσαν να προταθούν απλά έργα, απλές παρεμβάσεις για προστασία και
ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων που δεν χρειάζονται μεγάλες υποδομές και
μηχανισμούς για την εκτέλεση τους.
Τέτοια έργα, έστω και μικρής κλίμακας είναι ωστόσο χρήσιμα για τον εμπλουτισμό
του πολιτιστικού προϊόντος της περιοχής και την αύξηση της αποτελεσματικότητας
της.

Θέματα Διοικητικής Λειτουργίας










Πρόβλημα αντιμετωπίζουν ενδεχομένως έργα τα οποία δεν είναι απολύτως
σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας της περιοχής. Αν θα μπορούσε να γίνει μνεία
από τους φορείς προς την Περιφέρεια, ώστε να ληφθούν υπόψη από τους φορείς
για περαιτέρω επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου.
Ενώ η περιοχή έχει μελετηθεί πολλές φορές, το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνονται
έργα. Χρειάζονται απλές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Τα προβλήματα είναι
χειροπιαστά και ορατά.
Απλές δράσεις, απλές παρεμβάσεις, ανάγκη αποτελεσματικότητας στη λειτουργία
των φορέων και των υπηρεσιών. Συντονισμένη προσπάθεια για τον σχεδιασμό και
την ανάπτυξη της περιοχής.
Η σύμπνοια των φορέων είναι απαραίτητη.
Απαιτείται συμπληρωματική προσπάθεια για την εκπόνηση των απαραίτητων
μελετών και την ωρίμανση των έργων.
Η ΕΔΑ, αφού υιοθετήσει το πρόγραμμα που θα προτείνουν οι μελετητές, θα
προκηρύξει τα έργα, οπότε θα πρέπει οι φορείς να έχουν την ετοιμότητα να
υλοποιήσουν τα έργα, γεγονός που σημαίνει ότι θα υπάρχουν οι απαραίτητες
μελέτες και άδειες.
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Θα πρέπει να ενταχθούν οι υπηρεσίες στο συγκεκριμένο σχεδιασμό, ώστε να οι
προτάσεις τους να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος και να
υπάρχει κοινή αντίληψη και προσέγγιση.
Διαβούλευση Δήμος Καβάλας
Καβάλα, 12. Ιανουαρίου 2012

Σημαντικότερα Σημεία Διαβούλευσης
Θέματα Χωροταξίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος




Σημαντικό πρόβλημα στην περιοχή αποτελεί η διάβρωση της ακτής. Στην περιοχή
της Ραψάνης σχεδιάζεται ένα έργο για το οποίο ξεκίνησαν μελέτες ακτομηχανικής.
Ήδη έχουν παρθεί προεγκρίσεις για ΜΠΕ. Το έργο προβλέπεται να έχει ένα
προϋπολογισμό της τάξης των 2,5 εκ.
Για αντίστοιχο έργο στο Περιγιάλι έγινε η ανάθεση της ΜΠΕ. Εκτιμάται ότι το έργο,
προϋπολογισμού περί τα 6εκ, θα έχει ωριμότητα σε 6 περίπου μήνες. Στην περιοχή,
η οποία αφορά σε περιοχή επέκτασης σχεδίου, προγραμματίζεται μεγαλύτερη
παρέμβαση με σκοπό τη δημιουργία ζώνης θαλάσσιας αναψυχής. Παράλληλα, στην
ίδια περιοχή, σχεδιάζεται μεταξύ άλλων και η δημιουργία τεχνητού υφάλου σε
συνεργασία με το ΙΝΑΛΕ. Είναι παρέμβαση μεγάλης κλίμακας, διότι συνδέεται και
με σειρά άλλα έργα με σκοπό τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Δήμου.

Θέματα Παραγωγικού Δυναμικού




Ένα έργο που σχετίζεται με την τόνωση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας
είναι η δημιουργία κέντρου προβολής τοπικών προϊόντων στον παλιό «Διόνυσο», ο
οποίος είχε καεί παλιότερα. Το ακίνητο θα παραχωρηθεί στο Δήμο. Απαιτείται
μελέτη αναμόρφωσης χώρου. Το έργο εκτιμάται σε 1,5 εκ.
Στο Περιγιάλι υπάρχουν μια σειρά ψαροταβέρνες που θα τονωθούν από τις
παρεμβάσεις του Δήμου και την αλλαγή του χαρακτήρα της περιοχής. Το έργο
σχετίζεται με τον χαρακτήρα της Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής ως του
μεγαλύτερου αλιευτικού πεδίου της χώρας.

Αξιοποίηση και Ανάδειξη Πολιτιστικών Πόρων








Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, όπου λειτουργούσαν καρνάγια στο παρελθόν, ο
Δήμος σχεδιάζει τη δημιουργία υπαίθριου μουσείου για τη ναυπηγική τέχνη.
Ο Δήμος θέλει να χαράξει μονοπάτια στις περιοχές της Ν. Καρβάλης και της Λεύκης,
όπου υπάρχει και μικρό γεφύρι.
Επίσης μια ειδική θεματική διαδρομή που σχεδιάζει να χαράξει ο Δήμος στην
ευρύτερη περιοχή του είναι «ο δρόμος του νερού», με σκοπό τη σύνδεση της πόλης
με το παλιό υδραγωγείο και την ανάδειξη όλων των ιστορικών στοιχείων που
συνδέονται με τα παλιά υδρευτικά κανάλια που χαρακτηρίζουν την πόλη.
Μια άλλη παρέμβαση είναι η τοποθέτηση ανελκυστήρα για τη σύνδεση της παλιάς
Καβάλας, στη Χερσόνησο, που βρίσκεται χτισμένη η παλιά πόλη, με τη νέα πόλη.
Για το έργο αυτό, ωστόσο, προβλέπεται αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.
Πέραν τούτου σχεδιάζονται στη Χερσόνησο μια σειρά παρεμβάσεις για την
ανάδειξη των βυζαντινών αρχαιοτήτων σε συνεργασία με την αρμόδια Εφορεία
Βυζαντινών, όπως και η δημιουργία δρόμου γύρω από τη Χερσόνησο, για τον οποίο
όμως θα πρέπει να γίνουν οι προβλεπόμενες στατικές μελέτες.
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Άλλο έργο που προγραμματίζει ο Δήμος είναι η ανάπλαση της παραλίας της Ν.
Καρβάλης.
Ακόμη, σημαντική είναι η αξιοποίηση του Φεστιβάλ των Φιλίππων και η εκτέλεση
εργασιών στο αρχαίο θέατρο στις Κρηνίδες.
Πέραν τούτου σχεδιάζονται παρεμβάσεις στο κάστρο από τη Δημωφέλεια, τη
δημοτική κοινωφελή επιχείρηση, για την αξιοποίηση των κτιρίων του ΓΚΠΣ.
Τέλος, στα έργα που προβλέπεται να προωθηθούν (ετοιμάζεται φάκελος για το ΕΠ
της ΠΑΜΘ) είναι και το Μουσείο Καπνού, όπου υπάρχει ήδη η εκθεσιακή συλλογή,
έχει γίνει η διαμόρφωση του κτιρίου, αλλά θα πρέπει να γίνουν βάθρα,
πινακοθήκες κλπ.

Θέματα Υποδομών




Στο Περιγιάλι προγραμματίζει ο Δήμος τη δημιουργία επιχειρηματικού κέντρου
(business center) ως αποτέλεσμα και της συμμετοχής της Καβάλας στο πρόγραμμα
FEIR. Για να μπορέσει να γίνει αυτό, ωστόσο, απαιτείται η παραχώρηση τμήματος
του εκεί υπάρχοντος στρατοπέδου, οι διαδικασίες της οποίας έχουν ξεκινήσει.
Δεδομένου του υψηλού ενεργειακού κόστους με το οποίο επιβαρύνεται ο Δήμος
κάθε χρόνο (περί τα 1,2εκ/έτος), προγραμματίζονται δράσεις για την
υποκατάσταση των ενεργειακών πηγών με ΑΠΕ. Μια παρέμβαση στο πλαίσιο αυτό
είναι η αξιοποίηση της γεωθερμίας για τη θέρμανση του Δημοτικού
κολυμβητηρίου. Για το σκοπό αυτό έγινε ήδη δοκιμαστική γεώτρηση, τα
αποτελέσματα της οποίας θα είναι διαθέσιμα σε 2-3 μήνες, ώστε, στη συνέχεια, να
εκπονηθεί η σχετική μελέτη. Το συνολικό κόστος της επένδυσης εκτιμάται στο 1 εκ.
Αν δεν ευδοκιμήσει η γεώτρηση εξετάζεται και η διερεύνηση της δυνατότητας
παραγωγής ενέργειας και από τα κύματα. Παίρνοντας υπόψη την ύπαρξη μιας
σειράς δημοτικών εγκαταστάσεων στη συγκεκριμένη περιοχή, σκοπός της όλης
προσπάθειας είναι η εξασφάλιση ενεργειακής αυτονομίας για την κάλυψη των
αναγκών.
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Διαβούλευση Δήμος Κομοτηνής
Κομοτηνή, 4. Απριλίου 2012

Στις 04/04/2012 πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή στο χώρο του δημαρχείου, συνάντηση
για το ΕΠ διατήρησης και βιώσιμης ανάπτυξης της Παράκτιας Ζώνης της ΠΑΜΘ. Στην
συνάντηση παραβρέθηκαν:





Κοσμίδου Ζωή, Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού Επενδύσεων και Υποδομών
του Δήμου.
Καρασταύρου Δημήτριος, Πρόεδρος ΔΕΥΑ Κομοτηνής.
Γκιουλέ Μαρία, υπάλληλος της Δ/νσης Προγραμματισμού Επενδύσεων και
Υποδομών του Δήμου.
Τσακμακίδης Ελευθέριος, Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου.

Ο Δήμος Κομοτηνής εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον του για το ΕΠ της ΠΖ, δήλωσε ότι
επιθυμεί πρωτίστως την ολοκλήρωση βασικών υποδομών των οικισμών που βρίσκονται
εντός της επιλέξιμης περιοχής. Οι υποδομές αυτές αφορούν δύο έργα ύδρευσης στον
οικισμό της Γλυφάδας και στον οικισμό του Ν. Σιδηροχωρίου αντίστοιχα και τρία έργα
οδοποιίας ένα στον παραθεριστικό οικισμό της Αρωγής, ένα στον οικισμό της Πόρπης και
τρίτο το έργο που αφορά το περιμετρικό και εσωτερικό δίκτυο στον οικισμό της Μέσης.
Παράλληλα ο Δήμος θεωρώντας ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και η προστασία και ανάδειξη του
περιβαλλοντικού αποθέματος πρέπει να συνδέεται και την ποιότητα ζωής των κατοίκων,
ενισχύοντας την πολιτιστική συνέχεια και συνοχή της περιοχής θέλει να υποβάλει ένα έργο
που αφορά τον πολιτισμό. Το έργο έχει να κάνει με την ανέγερση του Πολιτιστικού Κέντρου
στον οικισμό της Καλλίστης, έργο για το οποίο υπάρχουν αρκετά ώριμες μελέτες αλλά
βρίσκονται στην οριστικοποίηση αγοράς της έκτασης που αυτό θα ανεγερθεί.
Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής, διατύπωσε μέσω του προέδρου της, τις θέσεις της για το πρόγραμμα,
τονίζοντας ότι καλείται να αντιμετωπίσει την συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη ύδρευσης,
ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, και για τον λόγο αυτό υποβάλλει το έργο κατασκευής
δύο γεωτρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Πόρπης.
Επίσης σημαντικό για τον Δήμο είναι το έργο που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των
Bungalows στην περιοχή του Φαναρίου. Ωστόσο υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά το
ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, καθώς η χρήση γίνεται από τον Δήμο μετά από 25ετή
παραχώρηση των ΕΤΑ.
Τέλος διατυπώθηκε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου η πρόθεση της
δημοτικής αρχής για την ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής.
Στην υλοποίηση του στόχου αυτού θα συμβάλει η ανάπλαση και ανάδειξη των
αρχαιολογικών χώρων Στρύμης και Δίκαιας, πρόταση που ο Δήμος σκέφτεται να υποβάλει
σε συνεργασία με την ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και βρίσκεται
ήδη στο στάδιο εκπόνησης μελετών και σύναψης προγραμματικής σύμβασης.
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Διαβούλευση Δήμος Ιάσμου
Ίασμος, 23. Ιανουαρίου 2012

Της Δευτέρα 23/1/2011 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Δήμο Ιάσμου.
Στην συνάντηση συμμετείχαν:

1. ο Δήμαρχος Ιάσμου Καδή Ισμέτ και
2. ο Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών Γεραγάς Δημήτρης

Σημαντικότερα Σημεία Διαβούλευσης













Η περιοχή του Δήμου Ιάσμου που εντάσσεται στην Περιοχή Παρέμβασης της
Παράκτιας Ζώνης είναι σχετικά μικρή σε έκταση, με μικρούς οικισμούς και
περιορίζεται στα ανατολικά κυρίως της λίμνης Βιστωνίδας.
Ο Δήμος Ιάσμου θέλει να εντάξει δύο έργα στο επιχειρησιακό της Παράκτιας.
Το πρώτο έργο αφορά την παραλίμνια έκταση που βρίσκεται Νοτιοανατολικά του
οικισμού της Διαλαμπής. Στην Περιοχή αυτή ο Δήμος θέλει να δημιουργήσει
ποδηλατική και περιπατητική διαδρομή η οποία θα ξεκινάει από τον οικισμό της
Διαλαμπής. Σκοπεύει να διαμορφώσει ένα πάρκινγκ με παγκάκια, κιόσκια και ίσως
κάποια παιδική χαρά από όπου θα ξεκινάει η περιπατητική και ποδηλατική
διαδρομή για την λίμνη Βιστωνίδα. Επιπλέον θέλει να πραγματοποιήσει
δενδροφυτεύσεις σε όλη την περιοχή.
Τα έργα πλησίον του οικισμού της Διαλαμπής είναι σχετικά εύκολο να γίνουν
καθώς ο Δήμος διαθέτει κάποιες δημοτικές εκτάσεις κοντά στο γήπεδο. Το
πρόβλημα βρίσκεται στην υπόλοιπη περιοχή δίπλα στην λίμνη καθώς το
ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν είναι ξεκαθαρισμένο (μάλλον είναι στις διεκδικούμενες
εκτάσεις του Δημοσίου με την Μονή Βατοπεδίου). Ο Δήμος δεσμεύτηκε να
διερευνήσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς με το δασαρχείο και την κτηματική
υπηρεσία του δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση τα έργα εντός του οικισμού θα
μπορέσουν να γίνουν, τα υπόλοιπα έργα στην διεκδικούμενη περιοχή θα
μπορέσουν να γίνουν μόνο σε συνεργασία με το Δασαρχείο και τον Φορέα
Διαχείρισης του Πάρκου.
Το δεύτερο έργο αφορά στην ανάδειξη της βυζαντινής πόλης της Αναστασιούπολης
που βρίσκεται στις εκβολές του Κόσυνθου στη λίμνη Βιστωνίδα. Μέχρι τον
αρχαιολογικό χώρο υπάρχει ασφαλτοστρωμένος δρόμος και ο Δήμος θέλει
να διαμορφώσει ένα μικρό παρκινγκ στην είσοδο του χώρου και ένα μικρό φυλάκιο
για τον φύλακα που υπάρχει εκεί. Επιπλέον σε συνεργασία με την Εφορεία
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων θέλει να δημιουργήσει περιπατητική διαδρομή και
σήμανση εντός του χώρου της Αναστασιούπολης. Πρόκειται για πολύ ωραίο χώρο
με πλούσια βλάστηση.
Προβλήματα υποδομών στην περιοχή Παρέμβασης του Δήμου Ιάσμου δεν
υπάρχουν. Οι οικισμοί είναι μικροί και όλοι η περιοχή είναι αγροτική.
Φωτογραφίες του χώρου http://www.error.gr/?p=2434
Χάρτης http://g.co/maps/dmf7c
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Διαβούλευση Δήμος Νέστου
Δ. Νέστου, 18. Ιανουαρίου 2012

Γενικά
Στην συνάντηση από την πλευρά του Δήμου συμμετείχαν:
1. ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών Καμπούρης Αναστάσιος και
2. η κ. Λοβούλου Κική υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας.














Την παρούσα περίοδο ο Δήμος Νέστου έχει εντάξει ένα έργο γεωθερμίας το οποίο
θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το έργο
στοχεύει στην εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου στο Ερατεινό Χρυσούπολης
για την εκμετάλλευση του οποίου ο Δήμος Νέστου βγήκε ανάδοχος
σε σχετικό διαγωνισμό του ΥΠΕΚΑ και κατέχει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης για
14.000 στρέμματα. Το έργο στοχεύει στην προμήθεια θερμικής ενέργειας από
γεωθερμία στις αγροτικές εκτάσεις στο Ερατεινό Χρυσούπολης για την δημιουργία
θερμοκηπίων. Στόχος είναι η δημιουργία 1000 στρεμμάτων θερμοκηπίων. Αρχικά ο
Δήμος Νέστου θα παρέχει την θερμική ενέργεια στους χρήστες εντελώς δωρεάν.
Στα μελλοντικά σχέδια του Δήμου εντάσσονται και άλλες μορφές εκμετάλλευσης
του γεωθερμικού δυναμικού της περιοχής, όπως η δημιουργία δικτύου
τηλεθέρμανσης στους οικισμούς του Δήμου, αρχίζοντας από τον οικισμό του
Ερατεινού καθώς και η ιχθυοκαλλιέργεια ειδών που απαιτούν υψηλές
θερμοκρασίες ύδατος (πχ γαρίδας).
Πέρα από τα θερμοκήπια η γεωθερμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ανοιχτές
καλλιέργειες για την πρώιμη συγκομιδή ορισμένων ειδών (πχ σπαράγγια).
Υπάρχουν σχέδια και για την επέκταση των γεωτρήσεων γεωθερμίας και για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι σε συζητήσεις για την εύρεση
χρηματοδότησης και σχήματος.
Από την όλη συζήτηση φαίνεται πως ο Δήμος Νέστου θα στηρίξει στην γεωθερμική
ενέργεια μεγάλο τμήμα των πόρων του για την ανάπτυξη της περιοχής.

Ο τουρισμός στην περιοχή περιορίζεται στον οικισμό της Κεραμωτής. Με την
οικονομική κρίση παρουσιάζεται αύξηση των επισκεπτών από Βουλγαρία και Ρωσία
και μειώνονται οι τουρίστες από Γερμανία. Παρόλα αυτά ο αριθμός των τουριστών
παραμένει σταθερός και κατά την διάρκεια του καλοκαιριού τα καταλύματα στην
Κεραμωτή παρουσίαζαν αυξημένη πληρότητα.
Στην Κεραμωτή υπάρχει δημοτικό κάμπινγκ το οποίο ο Δήμος σκοπεύει να το
αναβαθμίσει με την κατασκευή 12 οικίσκων φιλοξενίας και θα προσπαθήσουν να
λειτουργεί καθ όλη την διάρκεια του χρόνου. Επιπλέον υπάρχουν σχέδια
δημιουργίας τουριστικής εγκατάστασης σε δημοτική έκταση ανατολικά του
οικισμού της Κεραμωτής δίπλα από τα ΚΑΑΥ. Η συγκεκριμένη τουριστική μονάδα
θα βασιστεί σε ελαφριές κατασκευές (ξύλινοι οικίσκοι και σκηνές) για να
συμβαδίζει με τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της περιοχής.
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Ο Δήμος, επίσης λειτουργεί το "Κέντρο Περιβάλλοντος" και το "Κέντρο Εστίασης"
(στο επισυναπτόμενο αρχείο αναφέρονται ως Κέντρο Υποδοχής Επισκεπτών και
Περιβαλλοντικό Πάρκο αντίστοιχα). Τα δύο κέντρα τα ανέλαβε ο Δήμος μετά από
παραχώρηση από το Δασαρχείο. Στο Κέντρο Περιβάλλοντος πραγματοποιούνται
ξεναγήσεις μαθητών και τουριστών στο παραποτάμιο δάσος του Δέλτα του Νέστου
(το δάσος είναι περιφραγμένο και η είσοδος γίνεται μόνο με ξεναγό). Το "Κέντρο
Περιβάλλοντος” είναι πλήρως εξοπλισμένο με υλικό πληροφόρησης και εξοπλισμό
πολυμέσων (βλέπε επισυναπτόμενο αρχείο). Ενώ αντίστοιχα στο κέντρο εστίασης
λειτουργεί αναψυκτήριο και εστιατόριο. Πρόθεση του Δήμου είναι η πλήρης
αξιοποίηση των δύο Κέντρων για την προώθηση του Οικοτουρισμού,
την προσέλκυση επισκεπτών όλο τον χρόνο και την αύξηση των διανυκτερεύσεων
στην Χρυσούπολη.
Ο Δήμος Νέστου βρίσκεται σε συζητήσεις και με τον συνεταιρισμό αλιέων
Κεραμωτής για να συνεργαστούν σε θέματα προώθησης και εμπορίας των τοπικών
αλιευμάτων από τις λιμνοθάλασσες της περιοχής. Συζητάνε και με τον Φορέα
Διαχείρισης του Πάρκου καθώς και με το ΙΝΑΛΕ για το θέμα της προώθησης. Τους
απασχολεί η δυνατότητα σήμανσης των ψαριών των λιμνοθαλασσών ως ψάρια
φυσικού ιχθυοτροφείου και η εμπορία του μπλε καβουριού. Ο Δήμαρχος Νέστου
είναι Αντιπρόεδρος στο ΔΣ του φορέα του Πάρκου ΑΜΘ.
Το σύνολο του Δήμου υδρεύεται από τις πηγές του Παραδείσου και οι οικισμού του
δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ύδρευσης.
Αποχετευτικό δίκτυο υπάρχει στον οικισμό Χρυσούπολης καθώς και βιολογικός
καθαρισμός. Έχουν δημοπρατηθεί τα έργα αποχέτευσης στους οικισμούς Ερατεινό,
Χρυσοχώρι και Γραβούνα και είναι υπό δημοπράτηση η αποχέτευση των οικισμών
Κεραμωτής και Χαιδευτού. Τα λύματα θα οδηγούνται στον βιολογικό Χρυσούπολης.
Βορειοανατολικά της Χρυσούπολης υπάρχει ένας μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός
σε αρδευτικό κανάλι το οποίο και διαχειρίζεται ο Δήμος Ξάνθης!!!
( http://wikimapia.org/9676215/el/%CE%A5%CE%97%CE%A3%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%91%CE%9E%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CF%82)

Προτεινόμενα έργα
Οι προτάσεις του Δήμου για την παράκτια ζώνη θα είναι τα εξής:









ασφαλτόστρωση του δρόμου που οδηγεί στο "Κέντρο Περιβάλλοντος". Το χειμώνα
ο χωματόδρομος δεν είναι εύκολα προσπελάσιμος.
Ασφαλτόστρωση του δρόμου στο δυτικό ανάχωμα του Νέστου για την σύνδεση του
"Κέντρου Περιβάλλοντος" με το "Κέντρο Εστίασης". Ο Δήμος θέλει να οργανώνει
τουριστικές εκδρομές με το ιδιόκτητο τραινάκι που διαθέτει και να συνδέσει τα δύο
κέντρα (αυτό δεν είναι στις προτεραιότητες τους)
4 μικρά υδροηλεκτρικά κατάντι του υφιστάμενου υδροηλεκτρικού ισχύος 50kW το
ένα.
Αποκατάσταση γέφυρας στο κανάλι λιμνοθάλασσας ανατολικά της Κεραμωτής που
λόγω διάβρωσης κινδυνεύει να καταστραφεί. Είναι ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί
στις ιχθυοσυλλεκτικές εγκαταστάσεις στα ανατολικά.
Σε κάθε περίπτωση θα γίνει και επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Πάρκου ΑΜΘ για
τα έργα.
Θα υποβληθούν με email αναλυτικά οι προτάσεις του Δήμου με τους
σχετικούς προϋπολογισμούς.
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Χάρτης της περιοχής με τα σημεία ενδιαφέροντος. http://g.co/maps/c3j6s

Διαβούλευση Δήμος Παγγαίου
Ελευθερούπολη, 26. Ιανουαρίου 2012

Στις 26/01/2012 πραγματοποιήθηκε στην Ελευθερούπολη στο δημαρχείο του Παγγαίου η
συνάντηση για το ΕΠ διατήρησης και βιώσιμης ανάπτυξης της Παράκτιας Ζώνης της ΠΑΜΘ.
Στην συνάντηση παραβρέθηκαν:

1. Ξουλόγης Βασίλειος, Δήμαρχος Παγγαίου.
2. Μαρμίδης Στέργιος, Προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών.
3. Τσιαβδαρίδης Θεόδωρος, γεωπόνος του Δήμου.

Κεντρικά Σημεία Διαβούλευσης










Ο Δήμος Παγγαίου έχει εκδηλώσει το έντονο ενδιαφέρον του για το πρόγραμμα της
ΠΖ καθώς πολλά από τα έργα που τον ενδιαφέρουν δεν μπορούν να
χρηματοδοτηθούν από κάποια πρόσκληση του ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης.
Ο Δήμος ενδιαφέρεται να υποβάλει στα πλαίσια του προγράμματος αρκετά έργα
αναπλάσεων του παραλιακού του μετώπου στις αστικές και μη αστικές περιοχές
των παραθαλάσσιων οικισμών. Τα έργα αφορούν την ανάπλαση του παραλιακού
πεζοδρόμου του οικισμού της Ν. Ηρακλείτσας, του παραλιακού πεζοδρόμου του
οικισμού της Περάμου και την ανάπλαση της παραλίας του Οφρυνίου. Τα έργα θα
περιλαμβάνουν μια συνολική παρέμβαση σε κάθε περιοχή με δημιουργία
πεζοδρόμων, διαμόρφωση ποδηλατοδρόμων, θέσεων στάσεων, χώρων
στάθμευσης, διαμόρφωση χώρων πρασίνου κτλ.
Έντονο ενδιαφέρον υπάρχει επίσης και για δράσεις στον αγροτικό τομέα με
κυρίαρχο λόγο στα εγγειοβελτιωτικά έργα με την προμήθεια και τοποθέτηση
ηλεκτροβανών στις αγροτικές καλλιέργειες. Το έργο αυτό θα συμβάλει στην μείωση
της σπατάλης νερού για την άρδευση τον καλλιεργειών και στην ανάπτυξη
περιβαλλοντικής συνείδησης από τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής. Στον ίδιο
τομέα υπάρχει ακόμη ανάγκη για έργα βελτίωσης και συντήρησης της αγροτικής
οδοποιίας.
Εξίσου μεγάλης σημασίας αποτελεί για τον Δήμο και η δημιουργία δικτύου
εσωτερικής οδοποιίας στους παραθαλάσσιους οικισμούς του. Το πρόβλημα είναι
πολύ έντονο στον οικισμό της Ν. Ηρακλείτσας και στον οικισμό της Περάμου όπου
το δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί δημιουργώντας
τεράστιο πρόβλημα ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες. Πρόβλημα υπάρχει επίσης
και στον οικισμό της Τούζλας όπου ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η πράξη
εφαρμογής και ως εκ τούτου θα υπάρχει μια καθυστέρηση στην εκτέλεση του
έργου αυτού.
Στις προθέσεις της δημοτικής αρχής είναι και η δημιουργία τεχνητού υφάλου στην
περιοχή. Σημαντικός παράγοντας σε αυτό το έργο είναι η χωροθέτησή του και το
γεγονός ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτοιμες μελέτες από άλλους υφάλους
που δημιουργήθηκαν στην χώρα. Το έργο θα οδηγήσει στην αύξηση των
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ιχθυαποθεμάτων, σε αναβάθμιση του τοπικού οικοσυστήματος και στην άνοδο του
αλιευτικού και του καταδυτικού τουρισμού. Παράλληλα η ανάπτυξη του αλιευτικού
τουρισμού αποτελεί μια εναλλακτική επαγγελματική δραστηριότητα για τους αλιείς
και είναι ένας επιπλέον πόλος έλξης για τους επισκέπτες καθώς η αλιεία στην
περιοχή αποτελεί την πολιτιστική της κληρονομιά.
Στην περιοχή παρέμβασης εντός των ορίων του Δ. Παγγαίου υπάρχουν ακόμη
έτοιμες μελέτες για τα έργα ανάπλασης των πλατειών στους οικισμούς Ακροπόταμο
και Ορφάνι, όπως και για τα έργα ύδρευσης και οδοποιίας στους οικισμούς
Μυρτόφυτο και Φωλιά. Πιθανότατα να απαιτείται μόνο μια επικαιροποίηση σε
κάποιες από τις μελέτες αυτές.
Προτείνονται επίσης σαν έργα η ανάπλαση και διαμόρφωση στον οικισμό του
Ταξιάρχη ώστε να καταστεί επισκέψιμη και μια εντυπωσιακή εκκλησία της
περιοχής, έργα μικροεμπλουτισμού για την καταπολέμηση του φαινομένου της
εφαλμύρωσης και τέλος η εκμετάλλευση των ΑΠΕ με την δημιουργία Φ/Β πάρκου
στην στέγη κτιρίου του δήμου, ισχύος 100kWp για το οποίο υπάρχουν και έτοιμες
μελέτες. Τέλος υπάρχει ενδιαφέρον και για τη δημιουργία πλωτών κατασκευών στα
λιμενικά καταφύγια της περιοχής.
Έντονο πρόβλημα στην περιοχή υπάρχει από την παρατηρούμενη διάβρωση στις
ακτές της περιοχής. Ειδικά στην περιοχή της Κάριανης χάθηκαν περίπου είκοσι δύο
(22) μέτρα σε διάστημα 12 ετών. Το πρόβλημα αυτό παρατηρείται βέβαια και σε
άλλα σημεία της παράκτιας ζώνης που σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργεί
πρόβλημα ακόμη και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
Προβλήματα από την αυθαίρετη δόμηση παρουσιάζονται μόνο στις περιοχές της
Σαρακήνας και του Πύργου, ενώ στους υπόλοιπους οικισμούς παρατηρούνται
κυρίως μικροπαραβάσεις.
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Διαβούλευση Δήμος Θάσου
Θάσος, 24. Ιανουαρίου 2012

Στις 24/01/2012 πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο της Θάσου η συνάντηση για το ΕΠ
διατήρησης και βιώσιμης ανάπτυξης της Παράκτιας Ζώνης της ΠΑΜΘ. Στην συνάντηση
παραβρέθηκαν:
1. Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος, Δήμαρχος Θάσου.
2. Ραφτόπουλος Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Θάσου με αρμοδιότητα τις
τεχνικές υπηρεσίες.
3. Μανουσάκη Νίκη, Ειδική συνεργάτης του δημάρχου.



Ο Δήμος Θάσου έχει υποβάλει τα μεγάλα έργα υποδομών που θεωρεί κρίσιμα για
την ανάπτυξη του νησιού στις πράξεις σημαία που ζητήθηκαν από την ΕΔΑ το
προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο και στα πλαίσια του ΕΠ της ΠΖ υπάρχουν ακόμη
αρκετές προτάσεις για έργα και δράσεις.



Ο Δήμος στοχεύει στην ανάδειξη τεσσάρων (4) ορεινών μονοπατιών με άξονα το
καταφύγιο του ορειβατικού συλλόγου που βρίσκεται στο όρος Υψάριο. Για το
σκοπό αυτό θα απαιτηθούν αναγνώριση μονοπατιών, μικρά υποέργα συντήρησης
και βελτίωσης της προσβασιμότητας, κατάλληλη σήμανση, χαρτογράφηση και
ψηφιοποίηση για χρήση από συσκευές τύπου GPS. Μικρές διαμορφώσεις θα
απαιτηθούν και στην περιοχή του καταφυγίου του Υψαρίου με διαμόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου. Το έργο αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί και με τον
διαδεδομένο ποδηλατικό αγώνα που γίνεται στον Θεολόγο της Θάσου και ο Δήμος
θέλει να υποστηρίξει και να αναδείξει.



Άλλες περιπατητικές διαδρομές για τις οποίες υπάρχει έντονο ενδιαφέρον
αποτελούν η διαδρομή ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων του νησιού καθώς
και διαδρομές ιστορικών τόπων συνδυασμένες με το σπουδαίο μεταλλευτικό
παρελθόν της Θάσου. Οι δρόμοι των μετάλλων θα μπορούσαν να συνδέουν όλα τα
μεταλλεία και ορυχεία του νησιού που λειτούργησαν στο πέρασμα των αιώνων με
απαρχή τα ορυχεία της ώχρας της παλαιολιθικής εποχής μέχρι και τα μεταλλεία
σιδήρου στις αρχές της δεκαετίας του 1960 οπότε και σταμάτησε κάθε
μεταλλευτική δραστηριότητα. Με το τρόπο αυτό θα προβληθεί η πλούσια
εξορυκτική και μεταλλευτική ιστορία του τόπου.



Έντονη ανάγκη στο νησί υπάρχει και για την λειτουργία δημοτικής βιβλιοθήκης. Η
λειτουργία της προτείνεται να γίνει σε υφιστάμενο κτίριο στον οικισμό του
Θεολόγου, ενώ θα ήταν σκόπιμο να μπορεί να συνδυαστεί και με την λειτουργία
μια κινητής μονάδας (λεωφορείο) ώστε να μπορεί να επισκεφθεί και να
εξυπηρετήσει και άλλους οικισμούς.



Στο παραλιακό μέτωπο υπάρχει ανάγκη ανάπλασης αρκετών χερσαίων λιμενικών
ζωνών όπως για παράδειγμα στις περιοχές Σκάλα Καλλιράχης, Πρίνο και Λιμένα,
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ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να διευθετηθούν και να επιλυθούν τα καθεστώτα γης σε
σχέση πάντα με τις αρμοδιότητες του λιμενικού ταμείου.


Υπάρχουν επίσης σχέδια ανάδειξης, αξιοποίησης και χρήσης του συμμαχικού
αεροδρομίου του Α! παγκοσμίου πολέμου, το οποίο μάλιστα συμπληρώνει 100
χρόνια από τη δημιουργία του. Ο υφιστάμενος αεροδιάδρομος στη περιοχή του
Πρίνου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για πτήση από τις αερολέσχες ή ακόμα και
για V.I.P. πτήσεις.



Στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού θα μπορούσε να δημιουργηθεί μουσείο
αλιείας στη περιοχή του Ταρσανά στις εγκαταστάσεις υφιστάμενου εκθεσιακού
κέντρου, όπως επίσης και αξιοποίηση του θαλασσίου λιβαδιού της Ποσειδωνίας
(Posidonia oceanica) στην παραλία της Χρυσής Αμμουδιάς με χαρτογράφηση του
υποθαλάσσιου χώρου, δημιουργία επισκέψιμων χώρων, τοποθέτηση καμερών
παρακολούθησης και ειδικού εξοπλισμού προβολής του λιβαδιού. Στόχος αυτών
των δράσεων είναι η ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού στο νησί καθώς υπάρχει
διαθέσιμο πλούσιο δυναμικό.



Στον τομέα των ΑΠΕ υπάρχει διαπιστωμένο γεωθερμικό πεδίο στην περιοχή της
Θασοπούλας για το οποίο χρειάζονται επιπλέον μελέτες για τον εντοπισμό των
χαρακτηριστικών του, ενώ για την δημιουργία αιολικού πάρκου στην ίδια περιοχή
υπάρχουν έτοιμες μελέτες για την αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού της
περιοχής.



Ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος έχουν να κάνουν με τον
πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό κάτι που θα μπορούσε να λυθεί με την
εκπόνηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου το οποίο όμως έχει ένα κόστος περί τις
400.000ευρώ κάτι που καθιστά δύσκολή την υλοποίηση της μελέτης.



Στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης θα βοηθούσε ιδιαίτερα η υπογειοποίηση του
υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροδότησης ειδικά στις αστικές περιοχές του Δήμου.



Επίσης σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η αξιοποίηση του δικτύου οπτικών ινών το
οποίο καλύπτει το σύνολο σχεδόν του νησιού αλλά το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο
δεν επιτρέπει την αξιοποίηση του από το Δήμο. Στον τομέα των ευρυζωνικών
συνδέσεων επίσης, ενώ το ασύρματο δίκτυο καλύπτει το 80% του νησιού, αυτό δεν
έχει τεθεί ποτέ σε λειτουργία. Για τον λόγο αυτό σχεδιάζεται η καταγραφή των
μικροπροβλημάτων και φθορών που έχει υποστεί το δίκτυο και η αξιοποίηση του
με την αναζήτηση κάποιου παρόχου ευρυζωνικών συνδέσεων.



Στον τομέα της διαχείρισης των υδατικών πόρων, υπάρχει ανάγκη από ένα
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των υδάτων στο Δήμο και ορισμένα
προβλήματα που εντοπίζονται ιδιαίτερα στην περιοχή του Λιμένα, βρίσκονται σε
στάδιο επίλυσης καθώς αναμένεται να ενταχθεί στο ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης ένα
έργο ύδρευσης για την περιοχή.
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Διαβούλευση Δήμος Μαρώνειας- Σαπών
Σάπες, 30. Ιανουαρίου και 10. Απριλίου 2012

Πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με τον Δήμο Μαρωνείας - Σαπών η πρώτη στις
30/1/2012 και η δεύτερη στις 10/4/2012.
Παρόντες στην συνάντηση ήταν ο Δήμαρχος Μαρωνείας - Σαπών Δρ Ηλίας Ιωαννάκης.
Κύριος στόχος του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών είναι η προσέλκυση τουριστών κατά τους
θερινούς μήνες σε όλο το μήκος της παράκτιας ζώνης του Δήμου. Ιδιαίτερα ο
δήμος στοχεύει στην προσέλκυση επισκεπτών από την Βουλγαρία και την Τουρκία. Από
τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τουριστικός τομέας του Δήμου
θεωρούνται:
1) Η οδική σύνδεση του νομού Ροδόπης με την Βουλγαρία.
Η οδική σύνδεση του Νομού Ροδόπης με την Βουλγαρία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα με
αποτέλεσμα να είναι προβληματική η προσέλκυση Βούλγαρων επισκεπτών και έτσι να
στερείται η περιοχή από την δυνατότητα ανάπτυξης στον τομέα του τουρισμού.
2) Η προβληματική οδική σύνδεση του Δήμου με το αστικό κέντρο της Κομοτηνής αλλά και
με το κέντρο του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών
Το υπάρχον οδικό δίκτυο σύνδεσης της παράκτιας ζώνης του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών
με την πρωτεύουσα του Νομού κρίνεται προβληματικό καθώς και η σύνδεση της παράκτιας
περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας με τις Σάπες, η οποία παρουσιάζει σημαντικά
προβλήματα. Ως αποτέλεσμα δημιουργούνται προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
Επιπλέον προβληματική είναι και η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές της παράκτιας ζώνης,
όπως στις παραλίες Μαρμαρίτσας και Σύναξης.
3) Η έλλειψη τουριστικών υποδομών στην παράκτια ζώνη του Δήμου.
Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται σταδιακή μείωση των παρεχόμενων
τουριστικών υπηρεσιών στην παράκτια ζώνη του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών ιδιαίτερα στη
Δημοτική Ενότητα Μαρώνειας λόγω κυρίως της οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα πολλές
τουριστικές επιχειρήσεις να υπολειτουργούν ή να έχουν κλείσει. Ως αποτέλεσμα είναι
δύσκολη η προσέλκυση νέων επισκεπτών. Στον τομέα αυτό γίνονται προσπάθειες από την
Δημοτική αρχή για την τόνωση του τουρισμού και την εκμετάλλευση των υπαρχόντων
δημοτικών υποδομών παραχωρώντας τες σε ιδιώτες για την εκμετάλλευση τους.
4) Η έλλειψη υποδομών στην ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.
Οι αρχαιολογικοί χώροι του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών παρουσιάζουν προβλήματα στην
δυνατότητα επίσκεψης τους. Για παράδειγμα η οδική πρόσβαση στο Αρχαίο Θέατρο της
Μαρώνειας γίνεται από μη ασφαλτοστρωμένο δρόμο με αποτέλεσμα να μη μπορούν να
προσεγγίσουν τον χώρο τουριστικά λεωφορεία. Επιπλέον λόγω έλλειψης προσωπικού, ο
αρχαιολογικός χώρος δεν είναι πάντα ανοιχτός για το κοινό. Για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων ο Δήμος είναι σε διαρκή επαφή με την Αρχαιολογική Υπηρεσία για την από
κοινού δράση.
Τα έργα που θεωρεί ως προτεραιότητα για την παράκτια ζώνη είναι τα παρακάτω:
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1) Ασφαλτόστρωση της οδικής σύνδεσης του αρχαιολογικού χώρου του Αρχαίου Θεάτρου
της Μαρώνειας.
2) Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού από το Αρχαίο θέατρο Μαρωνείας μέχρι την παραλία
Μεσημβρίας
3) Ανάπτυξη Δικτύου Ποδηλατοδρόμων στην παράκτια ζώνη και ιδιαίτερα στην Δημοτική
Ενότητα Μαρωνείας
4) Οδική Σήμανση για την πληροφόρηση των επισκεπτών
5) Ανάδειξη ορειβατικού και αναρριχητικού δυναμικού της περιοχής σε συνεργασία με τον
ορειβατικό σύλλογο Ροδόπης.

40

Διαβούλευση Δήμος Αβδήρων
Άβδηρα, 14. Φεβρουαρίου 2012

Στις 14/2/2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Ξενοδοχείο Πέτρινος Λόφος την οποία
διοργάνωσε ο Δήμος Αβδήρων με όλους τους φορείς της περιοχής.
Από την συνάντηση προκύπτει πως ο Δήμος Αβδήρων διαθέτει σημαντικά αναπτυξιακά
πλεονεκτήματα τα οποία αν αξιοποιηθούν σωστά θα μπορούσαν να διαμορφώσουν ένα
αναπτυξιακό πυρήνα για την ευρύτερη περιοχή με κέντρο το Δήμο Αβδήρων. Μερικά από
τα πλεονεκτήματα είναι τα παρακάτω:
1) Εμπορικός Λιμένας του Πόρτο Λάγος. Η αξιοποίηση του λιμένα μπορεί να δώσει νέες
θέσεις εργασίας στην περιοχή και να καταστήσει το Πόρτο Λάγος εναλλακτικό
εμπορευματικό κέντρο της Περιφέρειας. Ο λιμένας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την
προσέλκυση και εξυπηρέτηση τουριστικών σκαφών με τα κατάλληλα έργα αναβάθμισης
του.
2) Η ανάδειξη της παράκτιας ζώνης μπορεί να προσελκύσει μεγάλο αριθμό επισκεπτών,
κάτι που παρατηρείται ήδη τα τελευταία χρόνια με την μεγάλη αύξηση των τουριστών.
3) Το περιβαλλοντικό δυναμικό της περιοχής μπορεί να αξιοποιηθεί για την προσέλκυση
εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως είναι ο οικοτουρισμός.
4) Τα ιαματικά Λουτρά της Ποταμιάς μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη του
τουρισμού της περιοχής και να προσελκύσουν επισκέπτες και εκτός της θερινής περιόδου
5) Οι αρχαιολογικοί χώρου του Δήμου Αβδήρων μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του
τουρισμού στην περιοχή.
6) Ο Δήμος Αβδηρών διαθέτει ένα γνωστό brand name και θα μπορούσε να το
εκμεταλλευτεί για την προώθηση του τουρισμού.
Τα σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίζονται στην περιοχή του Δήμου Αβδήρων είναι
τα ακόλουθα:
1) Στην παράκτια ζώνη υπάρχουν σημαντικά προβλήματα από την ύπαρξη μεγάλου
αριθμού αυθαίρετων εξοχικών κατοικιών οι οποίες έχουν αναπτυχθεί με άναρχο τρόπο.
Σημαντικό
πρόβλημα είναι και η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού και οργάνωσης της περιοχής.
2) Μεγάλο τμήμα της περιοχής είναι χαρακτηρισμένo ως περιβαλλοντικά προστατευόμενη
περιοχή ή αρχαιολογική περιοχή κάτι που δημιουργεί πιέσεις και συγκρούσεις καθώς
περιορίζεται η ανάπτυξη νέων τουριστικών και λοιπών υποδομών. Για την αντιμετώπιση
τους προτείνεται η επανεξέταση όλων των περιορισμών και η από κοινού συνεργασία όλων
των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής με
σεβασμό στο περιβαλλοντικό και πολιτισμικό αποθέματος της περιοχής.

41

3) Λόγω έλλειψης προσωπικού οι αρχαιολογικοί χώροι της περιοχής δεν είναι επισκέψιμοι
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους
4) Η λειτουργία των λουτρών της Ποταμιάς είναι προβληματική λόγω έλλειψης προσωπικού
και υλικοτεχνικών υποδομών
5) Παρουσιάζονται προβλήματα υδροδότησης της παράκτιας ζώνης κατά τους θερινούς
μήνες
Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν πως ο Δήμος Αβδήρων διαθέτει τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις για μία βιώσιμη ανάπτυξη και θα μπορούσε να λειτουργήσει
ως πυρήνας ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή.

42

Διαβούλευση Δήμος Τοπείρου
Εύλαλο, 28. Ιανουαρίου 2012
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 28/1/2012 στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Τοπείρου με τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας κύριο Σιαμίδη.
Κατά την συνάντηση τονίστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος καθώς πολλές
εκτάσεις εντός του δήμου ανήκουν στο δημόσιο και η παραχώρηση τους για
την εκμετάλλευση τους από τον Δήμο είναι προβληματική. Επίσης παρουσιάζονται
δυσκολίες κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων λόγω των προστατευόμενων
περιοχών εντός του Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σημαντική θεωρείται η
εκμετάλλευση της περιοχής της Φωνής της Αμερικής για την ανάπτυξη του Δήμου η οποία
θα πρέπει να γίνει με σεβασμό στο περιβάλλον καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στην
προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα του Νέστου.
Στις προθέσεις του Δήμου είναι η οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής σε συνεργασία με
τον Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και με το
Δασαρχείο Καβάλας.
Κατά την διαβούλευση προτάθηκαν τα παρακάτω έργα:
1) Ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών του Δήμου στην παραλία Μαγγάνων με την
ορθή σήμανση και τον έλεγχο της πρόσβασης
2) Ανάπτυξη ενός δικτύου τουριστικής-περιβαλλοντικής-πολιτιστικής ενημέρωσης και
σημείων πρόσβασης διαδραστικών εφαρμογών και ευρυζωνικών υπηρεσιών
3) Η κατασκευή του Ιατρείου Ευλάλου και τα παράλληλα έργα βελτίωσης της πρόσβασης
προς το ιατρείο από τους γύρω οικισμούς
4) Βελτίωση πρόσβασης στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Τοπείρου και αναβάθμιση
οικισμών εντός της παραλιακής ζώνης
5) Η λειτουργία και αναβάθμιση του χώρου υποδοχής και ενημέρωσης επισκεπτών που
βρίσκεται στο Δέλτα του Νέστου.
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Διαβούλευση Φ.Δ. Πάρκο ΑΜΘ
Ν. Πέραμος, 12. Οκτωβρίου 2011

Συμμετέχοντες
1. Δρ. Μάνος Κουτράκης, Πρόεδρος Δ.Σ. / Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ – ΙΝΑΛΕ
(manosk@inale.gr, τηλ. 25940 29037)
2. Δρ. Αργύρης Καλλινανιώτης, Διευθυντης ΕΘΙΑΓΕ – ΙΝΑΛΕ (akallian@inale.gr, τηλ.
25940 22691-2)

Γενικά


Έχει εκδοθεί ΚΥΑ «Χαρακτηρισμός των υγροβιοτόπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης
Βιστωνίδας με λιμνοθαλάσσια και λιμνιαία χαρακτηριστικά, Λίμνης Ισμαρίδας και
της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικό Πάρκο με Περιφερειακή Ζώνη» (2008), η
οποία ωστόσο δεν ισχύει, καθώς καταρρίφτηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Έχει εκπονηθεί εισηγητική έκθεση για την τροποποίηση της ΚΥΑ (με έκδοση Π.Δ.).



Έχει ολοκληρωθεί το Διαχειριστικό Σχέδιο για το Πάρκο, ωστόσο ακόμη δεν έχει
παραληφθεί από το ΥΠΕΚΑ).



Ο φορέας διαχείρισης έχει ήδη ετοιμάσει Τεχνικό Δελτίο για έργα εντός του
Πάρκου, την εκτέλεση των οποίων έχει προωθήσει μέσω προγραμματικών
συμβάσεων με Δήμους και με χρηματοδότηση από το ΕΠΑΛ .



Έχει επίσης εκπονηθεί μελέτη για την παράκτια ζώνη από την εταιρία
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. που μπορεί να αναζητηθεί στην Περιφέρεια ΑΜΘ.



Ο φορέας διαχείρισης του πάρκου συμμετείχε στο έργο BEACHMED / INTERREG,
συντονιστής του οποίου ήταν ο κ. Κουτράκης, και υλικό για τα αποτελέσματα του
έργου διαθέτει επίσης η Περιφέρεια ΑΜΘ.



Αλιευτικά στοιχεία μπορούν να ζητηθούν για τη ζώνη ΠΟΑΥ από τον κ. Καλλιανιώτη.

Ως σημαντικότερα προβλήματα για την προστατευόμενη περιοχή αναφέρθηκαν τα
ακόλουθα:



Συχνή σύγκρουση μεταξύ επιδίωξης οικονομικής ανάπτυξης και προστασίας του
περιβάλλοντος (π.χ. προτάσεις έργων εκ μέρους των ΟΤΑ που συχνά αντίκεινται
στην προστασία του περιβάλλοντος).



Ρύπανση από γεωργικές δραστηριότητες (ορυζώνες, οι οποίοι συχνά είναι
παράνομοι).



Διάβρωση ακτών (σε ορισμένα σημεία).
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Παράνομες αμμοληψίες.



Συγκρούσεις με παράκτια αλιεία (περιορισμένες)



Ανάγκη στήριξης των αλιέων στις λιμνοθάλασσες προκειμένου να λειτουργήσουν
ως παράγοντες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος (βελτίωση της
ανταγωνιστικότητάς τους, υποστήριξη για την εκμετάλλευση του «μπλε
καβουριού», συντήρηση των κτιρίων των αλιέων).



Παγετός στις λιμνοθάλασσες.



Κεντρικό ρόλο στην προστασία της περιοχής αποτελεί η τοπική ανάπτυξη να
σεβαστεί τους περιορισμούς της φέρουσας ικανότητας.



Έχει προταθεί η δημιουργία τεχνητών υγροτόπων (λιβάδια με καλαμώνες) σε
συνδυασμό με την απομάκρυνση καλλιεργειών προκειμένου να δημιουργηθούν
ζώνες προστασίας. (Πρόταση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, καθ. Τσιχριτζής,).
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Διαβούλευση Φ. Δ. Πάρκου Δέλτα Έβρου
Δέλτα, 10. Ιανουαρίου 2012

Σημαντικότερα Σημεία Διαβούλευσης
Γενικά Θέματα






Το Δέλτα καλύπτει μια έκταση 188χιλ. περ. στρ., από τα οποία τα 95χιλ στρ.
αποτελούν προστατευόμενη περιοχή, 93 χιλ. στρ. καλλιέργειες, από τα οποία πολλά
είναι εγκαταλελειμμένα και περ. 55χιλ. στρ. αποτελούν καλλιεργούμενες εκτάσεις.
Ο φορέας χρηματοδοτείται μέχρι το 2015 από το Υπουργείο με περ. 4εκ ε για την
κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων και για την κατασκευή συγκεκριμένων έργων
Ο φορέας αριθμεί αυτή τη στιγμή περ. 10 άτ.
Η στρατηγική του Φορέα συνοψίζεται ως εξής:
o Διαχείριση
της
οικονομικής
δραστηριότητας
(τουρισμός
και
λιμνοθάλασσες) και
o Αναβάθμιση - αποκατάσταση της ποιότητας του εδάφους (διαχείριση των
υδάτων).

Προτάσεις για Ειδικές Παρεμβάσεις
Θέματα Χωροταξίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος
Έργο του Φορέα:












η συνεχής παρακολούθηση της περιοχής (εποπτεία και φύλαξη) και η δημιουργία
Βάσης Δεδομένων για την ορνιθοπανίδα
o Στο έργο του ο φορέας υποστηρίζεται από το Δασαρχείο και το Λιμενικό
Σώμα
Η ανάπτυξη οικοτουριστικής δραστηριότητας, για το σκοπό αυτό ο φορέας διαθέτει
μικρό λεωφορείο και διοργανώνει ξεναγήσεις. Ξεναγήσεις διοργανώνει επίσης και
η τουριστική επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ωστόσο, τυπικά, για τη
διοργάνωση ξεναγήσεων απαιτείται η προηγούμενη άδεια από το Φορέα
Διαχείρισης. Ο Φορέας θέλει να πιστοποιήσει τους ενδιαφερόμενους φορείς
κατάλληλα, ώστε να μπορούν να κάνουν και αυτοί ξεναγήσεις στην περιοχή και το
ποτάμι. Θα πρέπει να σχεδιαστούν σχετικές προδιαγραφές, κοινές για όλά τα
Πάρκα, με βάση τις οποίες να πιστοποιούνται οι διάφοροι φορείς.
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση
Ο φορέας διαθέτει βάρκες για περιήγηση στο ποτάμι
o Το κόστος ωστόσο της χρήσης της βάρκας επιβαρύνει το κόστος της
ξενάγησης
Διαθέτει πωλητήριο ειδών
Η κίνηση επισκεπτών υπολογίζεται στους 12χιλ/έτος για τα προηγούμενα χρόνια,
τώρα ωστόσο περιορίζεται ο αριθμός τους λόγω της κρίσης και του κόστους με το
οποίο συνδέεται μια επίσκεψη στην περιοχή. Πάντως οι επισκέπτες προέρχονται
απ’ όλη την Ελλάδα.
Δημοσιότητα γύρω από το Πάρκο και την περιοχή
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Διοργάνωση εκδηλώσεων σχετικών με την περιοχή
Διοργάνωση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Η λειτουργία βιβλιοθήκης για το Δέλτα
Μια ειδική δράση στην οποία συμμετέχει ο Φορέας, είναι η «δακτυλίωση» και η
περίθαλψη πουλιών (παροχή α!
βοηθειών ή αντίστοιχα αποστολή του
τραυματισμένου πουλιού στο Κέντρο Περίθαλψης ή αλλού). Πάντως, δεδομένης της
σημασίας καταγραφής της μεταναστευτικής συμπεριφοράς των πουλιών,
επιχειρείται η δημιουργία «Κέντρου Μετανάστευσης Ορνιθοπανίδας»
Το Κέντρο συμμετείχε σε ειδική δράση για την Γρίππη του Πτηνών στα πλαίσια του
Προγράμματος Ε&Τ 5. Παλιότερα είχαν υλοποιήσει και ένα πρόγραμμα στα πλαίσια
του Life Φύση για την αποξηραμένη λίμνη Δράινα.

Η ρύπανση στην περιοχή προκαλείται με τους εξής τρόπους:



Ως μεταφερόμενη (στο Δυτικό Δέλτα)
Ως ενδογενής (κεντρικό Δέλτα, λόγω καλλιεργειών)

Ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα στο Δέλτα δημιουργεί η κακή διαχείριση του γλυκού
νερού. Υπάρχουν λάθος χωροθετημένα αντλιοστάσια τα οποία αρδεύουν λάθος
περιοχές.
Η υπεράντληση του υδροφόρου ορίζοντα έχει δημιουργήσει προβλήματα
υφαλμύρωσης του εδάφους. Υπεύθυνος φορέας γι’ αυτό είναι η Δ/νση Υδάτων.
Πρόβλημα μεγάλο επίσης στο Δέλτα είναι η ύπαρξη (500) καλύβων κυνηγών στην κοίτη
του ποταμού, οι οποίες νοικιάζονται από τους ιδιοκτήτες τους και αποτελούν
σημαντική πηγή εισοδήματος γι’ αυτούς.

Θέματα Παραγωγικού Δυναμικού







Στην περιοχή δραστηριοποιούνται περίπου 50 κτηνοτρόφοι, σχετικά μικρός
αριθμός, αλλά ωστόσο με προβλήματα σ’ ό,τι αφορά τους κανόνες προστασίας της
περιοχής
Οι υπάρχουσες καλλιέργειες είναι κυρίως παραδοσιακές, όπως π.χ. σιτάρι, ρύζι
(λίγο), κριθάρι, μηδική κλπ.., προκαλούν ωστόσο αρκετή ρύπανση.
Υπάρχουν περίπου 2χιλ. αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 3,5χιλ. ζώα (κυρίως βοοειδή),
περ. 15 επαγγελματίες ψαράδες (η παραγωγή των λιμνοθαλασσών ανέρχεται σε
περίπου 1500 τ κεφάλια).
Ο Φορέας συνεργάζεται με διάφορους άλλους επιστημονικούς φορείς, όπως το
ΙΝΑΛΕ, το ΑΠΘ, το ΕΘΙΑΓΕ, το Παν/μιο Αγρινίου κλπ.

Σ’ ό,τι αφορά προτάσεις για οικονομικές δραστηριότητες αυτές αφορούν:




Στην ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού στα ανοιχτά του Δέλτα
Στην ανάπτυξη βιολογικής κτηνοτροφίας και κτηνοτροφίας ελευθέρας βοσκής
Στην αποκατάσταση των λιμνοθαλασσών και την προώθηση της μεταποίησης των
αλιευμάτων (πχ κάπνισμα ψαριών).

Θέματα Υποδομών
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Ανάγκη δημιουργίας κτιρίου για το Φορέα Διαχείρισης του Δέλτα, το έργο είναι
ώριμο και υπάρχει ήδη οικοδομική άδεια γι’ αυτό
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Διαβούλευση ΙΝ.ΑΛ.Ε.
Ν. Πέραμος, 12. Ιανουαρίου 2012

Σημαντικότερα Σημεία Διαβούλευσης
Γενικά Θέματα
Τα χαρακτηριστικότερα προβλήματα της παράκτιας ζώνης ανά περιοχή:





Δέλτα Έβρου: κυνήγι και κυνηγετικές καλύβες
Κομοτηνή: Κέντρα διασκέδασης (μπαράκια)
Πάρκο ΑΜΘ: σκουπίδια στην παραλία
Καβάλα: πετρέλαια, εγκαταστάσεις εκφόρτωσης πετρελαιοειδών (πλωτά
αγκυροβόλια), αγωγοί φυσικού αερίου κλπ. (υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων σ’
ένα γεωγραφικό σημείο)

Προτάσεις για Ειδικές Παρεμβάσεις
Θέματα Χωροταξίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος









Υπάρχει πρόβλημα στις λιμνοθάλασσες, γιατί οι κάτοικοι (Δήμοι) θέλουν να
κατασκευάσουν δρόμους στα στόμια των λιμνοθαλασσών και έτσι εμποδίζουν την
εναλλαγή των υδάτων και καταστρέφουν τη λειτουργία των λιμνοθαλασσών
Στην Περιφέρεια δεν υπάρχουν γενικά μεγάλες πηγές ρύπανσης
Πρόβλημα ωστόσο αποτελεί το φυτοπλαγκτόν (ευτροφισμός από ποτάμια που
εκβάλλουν, λίπανση καλλιεργειών, φερτά από Μαύρη Θάλασσα κλπ.). Το
πρόβλημα είναι σοβαρό και πρέπει να μελετηθεί διεξοδικά (π.χ. στα πλαίσια του
προτεινόμενου Παρατηρητηρίου)
Σημαντική απειλή για την περιοχή και την αλιεία είναι το σχεδιαζόμενο Αιολικό
Πάρκο στη Ν. Καρβάλη που θα καλύψει μεγάλο μέρος της ακτής και θα πλήξει
σημαντικό τμήμα των αλιευτικών πεδίων
Γίνεται γενικά κακή διαχείριση του νερού για τις αρδεύσεις (κανάλια, κανονάκια).
Θα πρέπει, τουλάχιστον για το Πάρκο ΑΜΘ, να δημιουργηθεί κάποιο σύστημα
παρακολούθησης της διαχείρισης του νερού. Αν και υπάρχουν κάποιοι σταθμοί
παρακολούθησης, δεν λειτουργούν ωστόσο.

Θέματα Παραγωγικού Δυναμικού






Η απόσταση των 3νμ από την ακτογραμμή αναφέρεται στην παράκτια αλιεία, ενώ
στη ζώνη των 3-6νμ δραστηριοποιούνται τράτες (μέση αλιεία)
Υπάρχουν περίπου 1500 σκάφη στην περιοχή με 1,5 άτ. /σκάφος σε πλήρη
απασχόληση
Στην χώρα υπάρχουν περ. 7000 σκάφη με μερική απασχόληση
Γενικά λόγω της σημασίας του τομέα για την περιοχή έχει προταθεί να
δημιουργηθεί ένα Παρατηρητήριο Αλιείας (υπάρχει σχετική πρόταση)
Το ΙΝΑΛΕ συμμετέχει στο Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων, μαζί με το
ΕΛΚΕΘΕ το οποίο εδρεύει στην Κρήτη. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού το
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ΙΝΑΛΕ συγκεντρώνει εξαιρετικά και λεπτομερή στοιχεία (πχ απασχόληση ψαράδων,
ποιά και πόσα αλιεύματα πετιούνται κατά την αλιεία κλπ.). Όλα αυτά τα στοιχεία
θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από το Παρατηρητήριο. Το Παρατηρητήριο θα
μπορούσε επίσης να αναλάβει την προώθηση των τοπικών αλιευτικών προϊόντων
της περιοχής.
Ακόμη θα μπορούσε να βοηθήσει στην οργάνωση των ψαράδων.
Πέραν τούτου θα μπορούσε να κάνει παρακολούθηση της διακίνησης των
αλιευμάτων (π.χ. στα αλιευτικά καταφύγια), αλλά και να δημιουργήσει τις
απαιτούμενες υποδομές, όπου αυτές αναγκαίες (ψυκτικοί χώροι, προμήθεια
πάγου, έλεγχος ποιότητας προϊόντος κλπ.)
Στην Περιφέρεια υπάρχουν 28 λιμνοθάλασσες (οι περισσότερες απ’ όλη την χώρα),
όπου απασχολούνται περί τα 300-400 άτ/λιμνοθάλασσα
Επίσης υπάρχουν πολλές μεταποιητικές μονάδες που χρησιμοποιούν την τοπική
παραγωγή
Στην Περιφέρεια υπάρχουν ακόμη επαγγελματίες αλιείς, που όμως απειλούνται
από την κακή διαχείριση του κλάδου
Ακόμη στην περιφέρεια λειτουργούν κάποιες μονάδες μυδοκαλλιέργειας, οι οποίες
υφίστανται όμως ζημιές από τις χελώνες
Στη στρατηγική της Περιφέρειας εντάσσεται και η ανάπτυξη του αλιευτικού
τουρισμού, ώστε να υπάρξει μείωση της αλιευτικής προσπάθειας, με ό,τι αυτό
σημαίνει. Στην προσπάθεια αυτή θα πρέπει να ενταχθούν και οι λιμνοθάλασσες, να
ενταχθούν και τα σπίτια των ψαράδων (φιλοξενία – εστίαση), ώστε να το
παραγόμενο εισόδημα να δημιουργείται σε πολλά σημεία.
Σε ό,τι αφορά στις λιμνοθάλασσες, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και οι καλύβες
των ψαράδων (για γεύματα με αλιεύματα και για διανυκτέρευση) και θα μπορούσε
ο αλιευτικός τουρισμός να συνδυασθεί και με άλλες συμπληρωματικές
δραστηριότητες στην περιοχή (παρατήρηση πουλιών, που είναι εξαιρετικά
σημαντικό στοιχείο για την Περιφέρεια). Στην Περιφέρεια ζει ή σταθμεύει
απίστευτος αριθμός πτηνών, γεγονός που την καθιστά μοναδική περιοχή στο είδος.
Στην περιοχή έχει συσταθεί δίκτυο επαγγελματιών τουρισμού Θράκης.
Γενικά η Περιφέρεια θα πρέπει να ηγηθεί μιας προσπάθειας ανάπτυξης αλιευτικού
τουρισμού δεδομένης του υπάρχοντος δυναμικού και της σημασίας του τομέα για
την περιοχή.
Αλλά και η ερπετοπανίδα της Περιφέρειας έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για ειδικούς
επισκέπτες. Ήδη δραστηριοποιείται κάποιος Γερμανός ο οποίος φέρνει ομάδες για
παρακολούθηση φιδιών.
Η Περιφέρεια θα πρέπει να σχεδιάσει οικοτουριστικά πακέτα συνολικά, για όλες τις
προστατευόμενες περιοχές της. Θα πρέπει να εκπονηθεί σχετική μελέτη.
Θα πρέπει να χαραχθούν σχετικές διαδρομές για όλη τ ην περιοχή.
Είναι προφανές ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η συμμετοχή της Περιφέρειας σε
τουριστικές εκθέσεις. Χωρίς υπερβολή η Περιφέρεια θα μπορούσε να υιοθετήσει το
σλόγκαν «η Περιφέρεια των Εθνικών Πάρκων».
Άλλος τομέας που πρέπει να αναπτυχθεί είναι η τοπική κουζίνα σε σχέση με τα
ψάρια. Πρέπει να αναπτυχθούν τα τοπικά προϊόντα (λικουρίνος, καπνιστό
σκουμπρί, το μπλέ καβούρι (που υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες και είναι
νοστιμότατο, αν και ξένο είδος ). Δυστυχώς η τοπική κοινωνία δεν δείχνει κάποιο
ενδιαφέρον για το καβούρι ειδικά. Ωστόσο θα μπορούσαν να δημιουργηθούν
εστιατόρια – ταβέρνες γύρω από το καβούρι και να δημιουργηθούν θέσεις
εργασίας και να προωθηθεί η τοπική επιχειρηματικότητα. (βλ. π.χ. Πορτογαλία).
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Ακόμη υπάρχει και μικρή παραγωγή αυγοτάραχου (περ. 200kgr/έτος) που θα
μπορούσε επίσης να αξιοποιηθεί περαιτέρω. Πρόβλημα είναι η έλλειψη
πιστοποιημένης γραμμής παραγωγής. Ειδικά αυτή την περίοδο το αυγοτάραχο θα
μπορούσε να ανταγωνιστεί το χαβιάρι, μια και το εν λόγω προϊόν αντιμετωπίζει
πρόβλημα με τα είδη που το παράγουν. Θα πρέπει να πιστοποιηθούν οι
συνεταιρισμοί για να παράγουν αυγοτάραχο. Να δημιουργηθούν εργαστήρια
παραγωγής, σήραγγες κατάψυξης, ώστε να μπορούν να διατίθενται κατάλληλα τα
προϊόντα.
Αντίστοιχα πρέπει να υπάρξει ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών
εστιατόρων στα τοπικά προϊόντα και στο να τα αξιοποιούν μαγειρεύοντας και
προβάλλοντας τα. Θα πρέπει επίσης ο λικουρίνος να πιστοποιηθεί ως προϊόν ΟΠ,
όπως και να ενθαρρυνθεί η δημιουργία μικρών μεταποιητικών μονάδων.

Θέματα Υποδομών




Η ΠΑΜΘ διαθέτει πλήρες δίκτυο αλιευτικών καταφυγίων, ωστόσο δεν υπάρχει
μηχανισμός συντήρησης – παρακολούθησης τους, που θα μπορούσε να βοηθήσει
στην αύξηση της παραγομένης προστιθέμενης αξίας των αλιευμάτων.
Η Περιφέρεια θα πρέπει να αναλάβει τη βελτίωση των αλιευτικών καταφυγίων στη
βάση του σχετικού Κοινοτικού Κανονισμού.

Θέματα Διοικητικής Λειτουργίας






Το ΙΝΑΛΕ καλύπτει από πλευράς δραστηριότητας όλη την Ελλάδα, ωστόσο υπάρχει
κατανομή της χώρας μεταξύ του ΙΝΑΛΕ, που καλύπτει την περιοχή από τον
Θερμαϊκό κόλπο μέχρι το Δέλτα του Έβρου, αλλά επίσης και την Ήπειρο, και του
ΕΛΚΕΘΕ.
Το ΙΝΑΛΕ απασχολεί σήμερα περί τα 30 άτ.
Ο Φορέας του Πάρκου ΑΜΘ συστεγάζεται με το ΙΝΑΛΕ, δεδομένου ότι ο Πρόεδρος
του είναι στέλεχςος του ΙΝΑΛΕ
Το ΙΝΑΛΕ λειτουργεί ανάμεσα στη διοίκηση, την ΕΕ και τους αλιείς
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Διαβούλευση ΙΗ Εφορεία Αρχαιοτήτων
Καβάλα, 26. Ιανουαρίου 2012

Στις 26/01/2012 πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα στα γραφεία του αρχαιολογικού
μουσείου η συνάντηση για το ΕΠ διατήρησης και βιώσιμης ανάπτυξης της Παράκτιας Ζώνης
της ΠΑΜΘ. Στην συνάντηση παραβρέθηκε η κα. Μαρία Νικολάου Πατέρα προϊσταμένη της
εφορείας.

Σημαντικά Θέματα Διαβούλευσης



Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχαιολογικοί χώροι στην ΠΕ Καβάλας και
Θάσου έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι οι χώροι είναι υπαίθριοι και αυτό
απαιτεί αυξημένες ανάγκες και πόρους για τον καθαρισμό τους, τη συντήρησή τους
και τις απαιτούμενες μικροδιαμορφώσεις για την ομαλή λειτουργία τους.



Στο νησί της Θάσου υπάρχει έντονο το πρόβλημα του υδροφόρου ορίζοντα, ο
οποίος είναι πολύ υψηλά και δημιουργεί προβλήματα στις εργασίες που
εκτελούνται στους αρχαιολογικούς χώρους. Στη Θάσο υπάρχει επίσης άριστη
συνεργασία με τους σκαπανείς από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών που βοηθά στις
ανασκαφές στο νησί για περισσότερα από 100 χρόνια. Η Γαλλική Σχολή Αθηνών έχει
συμμετάσχει στις έρευνες σε σημαντικά μνημεία και αρχαιολογικές θέσεις της
Θάσου, όπως στα τείχη και στην Ακρόπολη, στην Αγορά και στο μνημειακό κέντρο,
στα ιερά (Αρτεμίσιο, Διονύσιο, Θεσμοφόριο, Ηράκλειο), στις συνοικίες, στη
νεκρόπολη, στα εργαστήρια κεραμικής, στα λατομεία και στα ορυχεία.



Γενικότερα ένα ακόμα έντονο πρόβλημα αποτελεί η οριοθέτηση των χώρων και οι
συγκρουόμενες χρήσεις γης που δημιουργούν συνεχείς τριβές τόσο με τους πολίτες
όσο και με φορείς του δημόσιου τομέα.



Μεγάλη προτεραιότητα αποτελεί η επίλυση του προβλήματος που υπάρχει στην
περιοχή των Αμμολόφων όπου στον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο υπάρχει αρχαία
και βυζαντινή πόλη, ενώ ταυτόχρονα ο χώρος αποτελεί προστατευόμενη περιοχή
μιας και είναι χαρακτηρισμένος ως τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Στην
περιοχή αυτή, με ένα ιδιαίτερα περίπλοκο θεσμικό πλαίσιο λειτουργούν περίπου
δέκα (10) καλοκαιρινά παραλιακά καταστήματα έχοντας καταστρέψει σε μεγάλο
βαθμό το τοπίο και τη φυσιογνωμία της περιοχής.



Προτείνεται επίσης ως έργο η διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου στο
Ποντολίβαδο του Δ. Νέστου, έργο για το οποίο υπάρχουν έτοιμες οι μελέτες και
έχει ήδη κατατεθεί για χρηματοδότηση και στο υπουργείο πολιτισμού αλλά χωρίς
να έχει λάβει ακόμα θετική απάντηση.
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Διαβούλευση με Δ/νση Υδάτων
Καβάλα, 18. Ιανουαρίου 2012

Συνάντηση με τον Διευθυντή της Δ/σης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας Θράκης κύριο Γεώργιο Καμπά.

Γενικά
Τα σημαντικότερα προβλήματα στην διαχείριση των υδάτων στην παράκτια ζώνη είναι τα
ακόλουθα:



Υφαλμύρωση του υπόγειων υδροφορέων ιδιαίτερα στις περιοχές ΚάρνιανηςΟρφανίου, Δέλτα του Νέστου, Νότια τις Ροδόπης και στο ανατολικό τμήμα του
νομού Έβρου.



Νιτρορύπανση



Η στάθμη στα φράγματα του Νέστου είναι σε ιστορικά χαμηλά. Καθώς οι
καλλιέργειες στο ανατολικό τμήμα του Δέλτα του Νέστου αρδεύονται κυρίως με
επιφανειακά κανάλια από τα νερά του Νέστου προβλέπεται να δημιουργηθούν
προβλήματα στην άρδευση των καλλιεργειών στην πεδιάδα της Χρυσούπολης. Οι
υφιστάμενες γεωτρήσεις δεν χρησιμοποιούνται, ενώ παλαιότερες μετρήσεις
έδειξαν αυξημένες τιμές αλατότητας και κατά συνέπεια δεν είναι κατάλληλες για
άρδευση. Οπότε η μοναδική πηγή άρδευσης είναι τα νερά του Νέστου τα οποία το
καλοκαίρι δεν θα επαρκούν («θα ξεκινήσει πόλεμος το καλοκαίρι»:. από τη μία
έχουμε δηλαδή επενδύσεις γεωθερμίας για την προώθηση θερμοκηπίων και από
την άλλη μπορεί να μην υπάρχει νερό για την άρδευση τους!!!)



Σε όλη την Περιφέρεια παρουσιάζεται ελλιπής παρακολούθηση των ποιοτικών και
ποσοτικών δεδομένων στα υδατικά διαμερίσματα Ανατολικής Μακεδονίας και της
Θράκης. Αιτία είναι οι μη επαρκείς πόροι και η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των
εμπλεκόμενων φορέων. Η Δ/ση Υδάτων δεν έχει άμεση πρόσβαση τα στοιχεία που
συλλέγει το ΥΠΕΚΑ και άλλοι φορείς. Επίσης υπάρχει πρόβλημα και στην
συντήρηση του εγκατεστημένου εξοπλισμού (π.χ. τα σταθμίμετρα στον Έβρο δε
συντηρούνται και ορισμένα έχουν καταστραφεί από τις πλημμύρες με αποτέλεσμα
να δημιουργείται πρόβλημα και στις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας).



Τα δύο νησιά δεν παρουσιάζουν πρόβλημα στην διαχείριση των υδάτων καθώς
έχουν θετικό ισοζύγιο υδάτων.



Η υπηρεσία έχει πραγματοποιήσει ορισμένα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την
παρακολούθηση του Νέστου ποταμού και τώρα διεξάγεται ένα πρόγραμμα του ΕΟΧ
για τις υδρολογικές λεκάνες στον Νομό Ροδόπης και ένα Ελλάδα Βουλγαρία για τον
Νέστο.



Παρατηρείται πρόβλημα και στη διακρατική συνεργασία για την διαχείριση των
υδάτων του Νέστου και του Έβρου καθώς η σχετική επικοινωνία γίνεται μέσω του

53

Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και η Δ/νση δεν έχει άμεση επαφή με τις
αντίστοιχες Βουλγαρικές υπηρεσίες.


Επίσης σημαντικά είναι τα υδρολογικά προβλήματα του Δέλτα του Έβρου και τα
προβλήματα διάβρωσης στο ανατολικό τμήμα του Δέλτα του Νέστου που έχουν
περιγράψει οι δύο φορείς διαχείρισης.



Η Υπηρεσία βρίσκεται σε συζητήσεις με την Περιφέρεια για τη δυνατότητα
χρηματοδότησης
από
το
ΠΕΠ
προγραμμάτων
παρακολούθησης
συντήρησης εγκατεστημένου εξοπλισμού.



Τέλος βρίσκεται σε διαβούλευση τα δύο διαχειριστικά σχέδια των δύο υδατικών
διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τα οποία όμως
θεωρούνται πολύ γενικά και θα πρέπει να συνταχθούν διαχειριστικά σε επίπεδο
υδρολογικής λεκάνης (δεν προβλέπεται στο άμεσο μέλλον).



Τα σχέδια βρίσκονται εδώ
http://wfd.ypeka.gr/index.php?option=com_content&task=section&id=2&Itemid=1
2
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Διαβούλευση Διεύθυνση Δασών Νομού Καβάλας
Καβάλα, 28. Φεβρουαρίου 2012
Στις 28/02/2012 πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα στα γραφεία της Δ/νσης Δασών ΠΕ
Καβάλας, συνάντηση για το ΕΠ διατήρησης και βιώσιμης ανάπτυξης της Παράκτιας Ζώνης
της ΠΑΜΘ. Στην συνάντηση παραβρέθηκαν ο κ. Γιάννης Καπετανγιάννης, διευθυντής και η
κα. Ζωή Γεωργούση, Δασάρχης Καβάλας.
Η υπηρεσία θέλει αρχικά να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τις δασικές
εκτάσεις στην περιοχή δικαιοδοσίας της τα κυριότερα από τα οποία είναι:












Ζητήματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο μεγαλύτερο μέρος της παραλιακής ζώνης
Καθορισμός καθεστώτος και πλαισίου αξιοποίησης των αναδασωτέων εκτάσεων
που προέκυψαν έπειτα από πυρκαγιές, από παράνομες εκχερσώσεις ή για την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Αυθαίρετες καταλήψεις γης από ιδιώτες και επενδυτές σε περιοχές με μεγάλη αξία
γης.
Προβλήματα επεκτάσεων ρυμοτομικών σχεδίων που εισέρχονται σε αναδασωτέες
εκτάσεις.
Ζητήματα υλοτομίας στην περιοχή του Νέστου, με την καλλιέργεια υβριδίων λεύκης
από τους υλοτομικούς συνεταιρισμούς.
Αντιμετώπιση λαθροϋλοτομίας στο Δέλτα του Νέστου.
Αντιμετώπιση λαθροθηρίας ειδικότερα στην περιοχή του ποταμού Στρυμώνα, που
αποτελεί μεταναστευτικό τόπο σπάνιας ορνιθοπανίδας.
Διαχείριση ζωικού κεφαλαίου στην περιοχή του Δέλτα του Νέστου.
Καθορισμός χρήσεων γης στο σύνολο της ΠΖ.
Διερεύνηση χάραξης περιμετρικής οδού Καβάλας και κατασκευής της με τούνελ
μήκους περίπου 1.300 μ. γιατί περνά από υψηλό δάσος πεύκης

Για την αντιμετώπιση ορισμένων από τα παραπάνω προβλήματα καθώς και για την
διατήρηση και αξιοποίηση του δασικού περιβαλλοντικού αποθέματος η υπηρεσία έχει να
προτείνει τις παρακάτω δράσεις:








Δασική αναψυχή στην περιοχή της αμμόγλωσσας της Κεραμωτής, για την οποία
υπάρχουν κάποιες μελέτες από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η περιοχή
αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα διάβρωσης και οι μελέτες ενδεχομένως να
απαιτούν επικαιροποίηση.
Λειτουργία και συντήρηση του παρατηρητηρίου στα στενά του ποταμού Νέστου.
Αποκατάσταση λατομείων Σαλιάρας στο νησί της Θάσου.
Ασφαλτόστρωση δρόμου από τον οικισμό της Νέας Καρυάς προς το κέντρο
υποδοχής
Επαναφορά αρχέγονου δάσους στις παρόχθιες περιοχές του ποταμού Νέστου.
Ολοκληρωμένες δασικές παρεμβάσεις στο Παγγαίο όρος, με συνολική
αντιμετώπιση από όλους τους γειτνιάζοντες νομούς.
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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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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT
Η Ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) αποτελεί ένα
μοντελοποιημένο τρόπο καταγραφής των κυριότερων συμπερασμάτων που προκύπτουν
από την ανάλυση και την καταγραφή του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της
περιοχής παρέμβασης, η οποία προηγήθηκε κατά την ανάλυση της υφιστάμενης
κατάστασης. Απώτερος στόχος της είναι η συμβολή στον καθορισμό των στρατηγικών
κατευθύνσεων του ολοκληρωμένου αναπτυξιακού προγράμματος της περιοχής. Η ανάλυση
SWOT συνίσταται από τις τέσσερις εξίσου σημαντικές παραμέτρους: τα Δυνατά Σημεία
(πλεονεκτήματα), τα Αδύνατα Σημεία (μειονεκτήματα), τις Ευκαιρίες και τις Απειλές.
Τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία καθορίζονται από την ανάλυση του ίδιου του
συστήματος δηλαδή του εσωτερικού περιβάλλοντος και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
της περιοχής, και αφορούν αποκλειστικά τον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων ή
μειονεκτημάτων που πηγάζουν από τη φυσιογνωμία, την υφιστάμενη υποδομή και τα
στοιχεία που αποτυπώνουν το κοινωνικοοικονομικό της προφίλ.
Στη συνέχεια,
λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα από την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος,
τα οποία κατά κύριο λόγο αφορούν την ευρύτερη περιοχή καθώς και τους εξωτερικούς
παράγοντες που την επηρεάζουν και διαμορφώνουν το πλαίσιο σχεδιασμού και
υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό
προσδιορίζονται τα σημεία εκείνα που διαφαίνεται να αποτελούν ευκαιρίες για ανάπτυξη,
που θα πρέπει ο στρατηγικός σχεδιασμός στην περιοχή παρέμβασης να εκμεταλλευτεί,
καθώς και κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο μέλλον και που είναι απαραίτητο
να αντιμετωπιστούν κατάλληλα.
Για την καλύτερη μελέτη αυτών των στοιχείων θεωρήθηκε σκόπιμο, η Ανάλυση SWOT, ως
προς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης να
πραγματοποιηθεί κατά τους ακόλουθους τομείς:


Γεωγραφική θέση / Προσβασιμότητα



Δημογραφικά χαρακτηριστικά



Απασχόληση



Φυσικό περιβάλλον



Τοπική οικονομία & επιχειρηματικότητα



Τουρισμός



Ενέργεια



Οικιστική ανάπτυξη και χωροταξία



Υποδομές – Δίκτυα

5.1 Πλεονεκτήματα
Βασικά πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης συνιστούν:


η κομβική γεωγραφική της θέση στο σταυροδρόμι σημαντικών εθνικών και
διευρωπαϊκών μεταφορικών και ενεργειακών αξόνων, σε συνδυασμό με τη
γειτνίασή της με τη Βουλγαρία και τη Τουρκία,
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η σχετικά ικανοποιητική δημογραφική εξέλιξη και το μορφωτικό επίπεδο του
πληθυσμού, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αλεξανδρούπολης και της
Καβάλας,



το εξαιρετικά αξιόλογο φυσικό περιβάλλον που προσδιορίζεται από την ένταξη
μεγάλου μέρους της έκτασης της περιοχής σε καθεστώτα περιβαλλοντικής
προστασίας και τη θεσμοθέτηση δύο εθνικών Πάρκων,



η συγκέντρωση σημαντικής βιομηχανικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με μια
αξιόλογη γεωργική, κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή,



η ύπαρξη τουριστικών πόλων προσέλκυσης ημεδαπού και αλλοδαπού τουρισμού,



η επάρκεια ενεργειακών πόρων (σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, δυναμικό ΑΠΕ), και
τέλος



η επάρκεια σε βασικές υποδομές εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης ανά
θεματικό τομέα:

Γεωγραφική θέση / Προσβασιμότητα
 Η γεωγραφική γειτνίαση της περιοχής παρέμβασης με τη Βουλγαρία και τη
Τουρκία, η μικρή απόσταση από τις υπόλοιπες αναδυόμενες αγορές της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και η κομβική της τοποθέτηση στο σταυροδρόμι
σημαντικών εθνικών και διευρωπαϊκών μεταφορικών και ενεργειακών αξόνων
μεταξύ δύσης και ανατολής, καθώς και στη δυτική πύλη εισόδου προς τις
βαλκανικές και ευρωπαϊκές χώρες.
 Η ύπαρξη αξιόλογων οδικών, θαλάσσιων, αεροπορικών υποδομών και διεθνών
συνδέσεων, όπως η Εγνατία Οδός ως βασικός άξονας διεθνών μεταφορών, οι
οδικές συνδέσεις με τη Βουλγαρία και την Τουρκία, η λειτουργία της
σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Κήποι (με επτά επιβατικούς σταθμούς
εντός της περιοχής παρέμβασης), τα δύο αεροδρόμια (Καβάλας και
Αλεξανδρούπολης) που τους θερινούς μήνες δέχονται και διεθνείς πτήσεις, καθώς
τα δύο μεγάλα λιμάνια εθνικής σημασίας (Καβάλας και Αλεξανδρούπολης), με
κύριο αντικείμενο τις εμπορευματικές μεταφορές.
 Το πυκνό δίκτυο μικρότερων λιμανιών και λιμενίσκων, που εξυπηρετούν την
κίνηση επιβατών και εμπορευμάτων, εντός και εκτός της Περιφέρειας ΑΜΘ, όπως
και τον ελλιμενισμό αλιευτικών και τουριστικών σκαφών.
 Η γενικά ικανοποιητική κατάσταση του δευτερεύοντος οδικού δικτύου
(πυκνότητα, βατότητα και είδος οδοστρώματος) στην περιοχή παρέμβασης.

Δημογραφικά χαρακτηριστικά


Η μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση μεταξύ 1981 και 2001 συγκριτικά με το μέσο
όρο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και οριακή αύξηση
μεταξύ 2001 και 2011 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της τελευταίας
απογραφής, γεγονός που αποδίδεται στις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης που
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έχουν διαμορφωθεί στην παράκτια ζώνη της Περιφέρειας, σε αντίθεση με τις
ορεινές και παραμεθόριες περιοχές της ενδοχώρας, στα οφέλη της παραθεριστικής
/ τουριστικής της ανάπτυξης, και στη συγκέντρωση πληθυσμού και οικονομικής
δραστηριότητας στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας.


Το καλύτερο μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού σε όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης συγκριτικά με το μέσο όρο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, που οφείλεται πρωτίστως στα υψηλότερα ποσοστά αποφοίτων της γ΄
βάθμιας και β’ βάθμιας εκπαίδευσης στα μεγάλα αστικά κέντρα της
Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας.

Φυσικό περιβάλλον


Η εξαιρετικά πλούσια βιοποικιλότητα το φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής
παρέμβασης και ο μεγάλος αριθμός βιοτόπων (διεθνούς σημασίας) που
φιλοξενούν σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας.



Η ύπαρξη ορισμένων από τις σημαντικότερες υγροτοπικές ζώνες της Ελλάδας,
αλλά και της Ευρώπης, στην περιοχή παρέμβασης, όπως το Δέλτα του ποταμού
Έβρου, η λίμνη Βιστωνίδα κ.α.



Η ένταξη μεγάλου μέρους της έκτασης της περιοχής παρέμβασης σε καθεστώτα
περιβαλλοντικής προστασίας (π.χ. της Διεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ ή ως Τόπων
Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στο Δίκτυο Natura 2000), και ειδικότερα ο
χαρακτηρισμός επτά Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), πέντε Τόπων Κοινοτικής
Σημασίας (ΤΚΠ), 13 Τοπίων Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) και 20 Καταφυγίων
Άγριας ζωής, σε συνδυασμό με τη θεσμοθέτηση δύο εθνικών Πάρκων (Εθνικό
Πάρκο Αν. Μακεδονίας Θράκης και Εθνικό Πάρκο Δ. Έβρου) και τη λειτουργία
φορέων διαχείρισης των εθνικών πάρκων1.

Τοπική οικονομία & επιχειρηματικότητα


Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα (ευνοϊκές εδαφοκλιματικές συνθήκες, πλούσιοι
υδάτινοι πόροι, βιοποικιλότητα) που ευνοούν την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων
της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής (ελιές – λάδι, πεπόνια, σπαράγγια,
παραδοσιακό γιαούρτι και άλλα κτηνοτροφικά προϊόντα, κρέατα, επιτραπέζιο
σταφύλι, τοπικοί οίνοι, καπνός – μπασμάς).



Η σημαντική δραστηριότητα στον κλάδο της παράκτιας αλιείας, τόσο σε όρους
απασχόλησης, όσο και επιχειρηματικής δραστηριότητας, με χωρική συγκέντρωση
στις περιοχές της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας (όπου λειτουργεί μια από τις
μεγαλύτερες ιχθυόσκαλες της Μεσογείου), της Κεραμωτής – Θάσου, και της
παράκτιας ζώνης του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών.



Η σημαντική ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα και παραγωγή αλιευμάτων
(κυρίως μονάδες εκτροφής μυδιών, καθώς και μονάδες εκτροφής ευρύαλων
ψαριών σε λιμνοθάλασσες από αλιευτικούς συνεταιρισμούς).

1

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας –
Ισμαρίδας.
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Ο πλούσιος ορυκτός πλούτος (υποθαλάσσια κοιτάσματα πετρελαίου στον Πρίνο
και φυσικού αερίου ανατολικά της Θάσου, κέντρα εξόρυξης μαρμάρου και
σχιστόλιθου στην περιοχή της Καβάλας και της Θάσου).



Η συγκέντρωση σημαντικής βιομηχανικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή
της Καβάλας και της Χρυσούπολης, όπου βρίσκονται εγκατεστημένες δεκάδες
βιομηχανικές μονάδες («Ελληνικά Λιπάσματα και Χημικά ΑΒΕΕ», η εταιρία εξόρυξης
υδρογονανθράκων «Kavala Oil», εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής υγρών
καυσίμων, μονάδες παραγωγής τροφίμων και μεταλλικών κατασκευών, καθώς και
αρκετές μονάδες επεξεργασίας μαρμάρου), μεταξύ των οποίων και ορισμένες με
σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα.

Τουρισμός


Η ύπαρξη στην περιοχή τουριστικών πόλων προσέλκυσης ημεδαπού και
αλλοδαπού τουρισμού (Θάσος και αστικά κέντρα της Αλεξανδρούπολης και της
Καβάλας), με αξιόλογη υποδομή ξενοδοχειακών μονάδων, κάποιων και υψηλής
ποιοτικής κατηγορίας.



Η ύπαρξη ιαματικών πηγών και οργανωμένων εγκαταστάσεων θερμαλισμού στην
περιοχή (Λουτρά Ελευθερών, Τραϊανούπολης και Σαμοθράκης).



Η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού με έμφαση στην αξιοποίηση
των πλούσιων φυσικών πόρων για δραστηριότητες οικοτουρισμού και των
υφιστάμενων υποδομών εξυπηρέτησης επισκεπτών στους βιότοπους (Κέντρα
Πληροφόρησης, παρατηρητήρια, δίκτυα μονοπατιών κλπ.).



Η αύξηση του συνολικού αριθμού αφίξεων αλλοδαπών τουριστών στους
βασικούς τουριστικούς προορισμούς της περιοχής παρέμβασης, κυρίως από τη
Βουλγαρία και τη Ρουμανία μετά την ένταξη τους στην ΕΕ και την κατάργηση των
συνοριακών ελέγχων, αλλά και από τη Γερμανία.



Η συγκριτικά ήπια εποχική διακύμανση της τουριστικής κίνησης στο σύνολο της
περιοχής παρέμβασης σε σύγκριση με άλλους προορισμούς της χώρας, γεγονός
που αντανακλά ένα μεγαλύτερο φάσμα κινήτρων προσέλκυσης επισκεπτών στην
περιοχή (επαγγελματικός και συνεδριακός τουρισμός στα αστικά κέντρα της
Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, αλλά και η ανάπτυξη των μορφών τουρισμού
ειδικού ενδιαφέροντος που προσελκύουν επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους).



Η ύπαρξη τουριστικών υποδομών για την προσέλκυση και εξυπηρέτηση των
επισκεπτών, οι οποίες αφορούν αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, οργανωμένες
ακτές, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του θαλάσσιου τουρισμού (μια μαρίνα και
ορισμένα αλιευτικά καταφύγια που εξυπηρετούν τον ελλιμενισμό σκαφών
αναψυχής), οργανωμένα μονοπάτια περιήγησης και κέντρα πληροφόρησης
επισκεπτών στα δύο Εθνικά Πάρκα της περιοχής, εγκαταστάσεις θερμαλιστικού
τουρισμού κ.α.

Ενέργεια


Η επάρκεια ενεργειακών πόρων και υποδομών στην περιοχή παρέμβασης
(σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της Κομοτηνής, ολοκλήρωση του δικτύου μεταφοράς
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υψηλής πίεσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού
υδροηλεκτρικά έργα Νέστου και έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας).


Αερίου,

Τα ευνοϊκά κλιματικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής για την
εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. υψηλό αιολικό δυναμικό,
γεωθερμικά πεδία) που προσελκύουν μεγάλο αριθμό ιδιωτών επενδυτών, κυρίως
στα τμήματα της Π.Ε. Έβρου (αιολικά πάρκα) και της Π.Ε. Ξάνθης (φωτοβολταϊκά
πάρκα).

Οικιστική ανάπτυξη και χωροταξία


Η θεσμοθέτηση παραδοσιακών οικισμών, κυρίως στην περιοχή της Καβάλας, της
Μαρώνειας και της Θάσου, με αποτέλεσμα την ανάδειξη και προστασία της
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της φυσιογνωμίας της
περιοχής.

Υποδομές – Δίκτυα


Η επάρκεια βασικών υποδομών υγείας – πρόνοιας στο σύνολο της περιοχής
παρέμβασης (Δημοτικά Ιατρεία, Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία,
βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών,
Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, δράσεις «Βοήθεια στο Σπίτι»,
γηροκομεία και Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρα Ψυχικής
Υγείας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Ειδικές Ανάγκες), σε
συνδυασμό με την λειτουργία των Γενικών Νοσοκομείων Καβάλας και
Αλεξανδρούπολης, με ορισμένες ωστόσο ελλείψεις σε αποκεντρωμένο επίπεδο.



Η σχετική επάρκεια υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια) στο σύνολο της περιοχής
παρέμβασης, με περιορισμένες ελλείψεις σε υποδομές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε ορισμένες απομονωμένες χωρικές ενότητες.



Η ικανοποιητική επάρκεια υποδομών μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης στις περιοχές της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης: Επαγγελματικές
Σχολές, δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, ΚΕΚ, Κέντρα (ΟΓΕΕΚΑ) «ΔΗΜΗΤΡΑ», ΤΕΙ Καβάλας,
καθώς και σχολές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου στην Αλεξανδρούπολη.



Η σταδιακή επέκταση δικτύων ευρυζωνικών συνδέσεων (οπτικές ίνες και
ασύρματο δίκτυο) και συνεχή ποιοτική αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής, με
αρκετά ικανοποιητική κάλυψη στα μεγάλα αστικά κέντρα της περιοχής και στις
περισσότερες αγροτικές περιοχές με περιορισμένη υφιστάμενη ζήτηση.

5.2 Μειονεκτήματα
Στα βασικά μειονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης καταγράφονται


η γεωγραφική της απομόνωση, με κριτήριο την απόσταση από τα μητροπολιτικά
κέντρα και τον «παραδοσιακό» αναπτυξιακό άξονα της χώρας,



τα φαινόμενα πληθυσμιακής συρρίκνωσης και γήρανσης σε επιμέρους χωρικές
ενότητες (κυρίως στις αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές της ενδοχώρας της
παράκτιας ζώνης και στα δύο νησιά της περιοχής),
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η υψηλή εξάρτηση της τοπικής οικονομίας από τον αγροτικό τομέα, σε συνδυασμό
με τα υψηλά επίπεδα υποαπασχόλησης και ανεργίας στις αγροτικές περιοχές και
τις χαμηλές επιδόσεις της αγροτικής παραγωγής,



η ρύπανση και υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς
δραστηριότητες,



η εξάντληση των αλιευτικών αποθεμάτων,



η μεγάλη ανισοκατανομή της τουριστικής κίνησης στις επιμέρους χωρικές ενότητες
της περιοχής και τα αδύναμα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τουριστικής προσφοράς,



τα έντονα φαινόμενα άναρχης και αυθαίρετης δόμησης και οι συγκρούσεις χρήσης
γης στις περιοχές ανάπτυξης της παραθεριστικής κατοικίας,



οι καθυστερήσεις στη δημιουργία νέων αδειοδοτημένων χώρων τελικής διάθεσης
απορριμμάτων και



τα προβλήματα επάρκειας των δικτύων ύδρευσης και ποιότητας του νερού.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα μειονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης ανά
θεματικό τομέα:
Γεωγραφική θέση - Προσβασιμότητα


Η ακριτική γεωγραφική θέση της περιοχής παρέμβασης, με κριτήριο την απόστασή
της από τα μητροπολιτικά κέντρα της χώρας, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά
και από τον «παραδοσιακό» αναπτυξιακό άξονα της χώρας.



Η χαμηλή πυκνότητα αεροπορικών δρομολογίων και χρήση μικρών αεροσκαφών
και έλλειψη ικανοποιητικής σύνδεσης των αεροδρομίων Αλεξανδρούπολης και
Καβάλας με το εξωτερικό.



Οι υποτυπώδεις υποδομές διακίνησης επιβατών στα δύο κύρια λιμάνια της
περιοχής παρέμβασης.



Τα προβλήματα στο εσωτερικό οδικό δίκτυο σε επιμέρους τμήματα της περιοχής
παρέμβασης, με ανάγκη βελτιώσεων όσον αφορά στην βατότητα και την χάραξη
των οδών, την παράκαμψη οικισμών, καθώς και τη βελτίωση των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών, με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων και τη μείωση των
χρονοαποστάσεων.



Το Υψηλό κόστος μεταφοράς λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης και την μη
ολοκλήρωση των οδικών και των σιδηροδρομικών αξόνων.

Δημογραφικά χαρακτηριστικά


Η πληθυσμιακή συρρίκνωση και έντονες τάσεις πληθυσμιακής γήρανσης και
αύξησης του συντηρούμενου πληθυσμού σε επιμέρους χωρικές ενότητες της
περιοχής παρέμβασης, γεγονός που καταδεικνύει την σταδιακή τους εγκατάλειψη
από τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό και τη μετακίνησή του προς τα μεγάλα
αστικά κέντρα της Περιφέρειας και της υπόλοιπης χώρας. Ιδιαίτερα έντονο
εμφανίζεται φαινόμενο της πληθυσμιακής γήρανσης στις αραιοκατοικημένες
αγροτικές περιοχές στην ενδοχώρα της παράκτιας ζώνης και στα δύο νησιά της
περιοχής παρέμβασης.
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Η υστέρηση του επιπέδου εκπαίδευσης του γυναικείου πληθυσμού της περιοχής
παρέμβασης σε σχέση με τον αντρικό, με ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό γυναικών
αναλφάβητων ή που εγκατέλειψαν το Δημοτικό.



Η σημαντική υστέρηση του μορφωτικού επιπέδου του πληθυσμού σε επιμέρους
χωρικές ενότητες της περιοχής παρέμβασης, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά
αναλφάβητων σε απομονωμένους οικισμούς και ορισμένες Κοινότητες
συγκέντρωσης της μουσουλμανικής μειονότητας.



Η μεγάλη εποχική διακύμανση του πληθυσμού σε επιμέρους τμήματα της
παράκτιας ζώνης και στα νησιά που δυσχεραίνει τον προσδιορισμό της χωροταξικής
διάρθρωσης και των αναγκών των περιοχών σε τεχνικές υποδομές και δημόσιες
υπηρεσίες (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, πολεοδομική οργάνωση).

Απασχόληση


Τα υψηλά επίπεδα υποαπασχόλησης και ανεργίας σε επιμέρους χωρικές ενότητες
της περιοχής παρέμβασης, που συνδέεται με το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των
κατοίκων και στην έλλειψη δυνατοτήτων απασχόλησης στις κυρίως αγροτικές
τοπικές οικονομίες, αλλά και στο στοιχείο της εποχικής απασχόλησης των κατοίκων
στην παράκτια ζώνη όπου αναπτύσσονται τουριστικές δραστηριότητες.



Η υψηλή εξάρτηση της τοπικής οικονομίας από τον αγροτικό τομέα, κυρίως σε
όρους απασχόλησης, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας (επεξεργασία –
τυποποίηση αγροτικών προϊόντων), σε συνδυασμό με τις περιορισμένες
δυνατότητες πολυαπασχόλησης του αγροτικού πληθυσμού (π.χ. στον τουρισμό),
που δεν επιτρέπει την απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος.

Φυσικό περιβάλλον


Η ρύπανση και υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς
δραστηριότητες (αστικά – βιοµηχανικά απόβλητα και λύµατα, απόβλητα
κτηνοτροφικών µονάδων, αυξημένη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων), με
ιδιαίτερες επιπτώσεις στις προστατευόμενες περιοχές.



Η έλλειψη αποτελεσματικής πολιτικής για την ανάδειξη, χρήση, προστασία και
διατήρηση των λιμνοθαλασσών με συνέπειες ως προς τη διατήρηση της φυσικής
και παραγωγικής τους κατάσταση.



Η απόθεση αστικών απορριμμάτων σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης
απορριμμάτων (π.χ. στον ΧΑΔΑ Αλεξανδρούπολης), πρόβλημα που εντείνεται με
την ανεξέλεγκτη απόρριψη μπαζών, αλλά και αγροτικών και κτηνοτροφικών
απορριμμάτων και υπολειμμάτων, σε συνδυασμό με την υστέρηση στην
αποκατάσταση παλαιών ΧΑΔΑ που αποτελούν μία συνεχή πηγή ρύπανσης,
προκαλώντας κυρίως υποβάθμιση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων λόγω
της εκροής στραγγισμάτων.



Η εκδήλωση φαινομένων φυσικών καταστροφών, κυρίως δασικές πυρκαγιές,
πλημμύρες των ποταμών (με τις πλημμύρες στον ποταμό Έβρου να αποτελούν
μόνιμη αιτία καταστροφών).
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Τοπική οικονομία & επιχειρηματικότητα


Η συνεχιζόμενη προσήλωση της γεωργικής παραγωγής στις εκτατικές
καλλιέργειες (βαμβάκι και καπνός) που συνεπάγεται προβλήματα ποιοτικής
υποβάθμισής των εδαφών, μειούμενης ανταγωνιστικότητας του παραγόμενου
προϊόντος και αδυναμία μεταστροφής σε νέες και πιο αποδοτικές καλλιέργειες.



Οι χαμηλές οικονομικές επιδόσεις και σχετικά μειωμένη αποδοτικότητα της
αγροτικής παραγωγής που οφείλονται στο μικρό μέσο μέγεθος των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων και στον πολυτεμαχισμό των αγροτεμαχίων.



Η έλλειψη πιστοποίησης και προβολής των γεωργικών προϊόντων, με
περιορισμένο αριθμό τοπικών προϊόντων χαρακτηρισμένων ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ, καθώς
και πιστοποιημένων προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.



Η Εξάντληση των αλιευτικών αποθεμάτων στο Θρακικό πέλαγος λόγω
υπεραλίευσης, μειωμένη ανταγωνιστικότητα της παράκτιας αλιείας που οφείλεται
στην δομή του αλιευτικού στόλου (μικρό μέγεθος σκαφών) και στην απουσία
σύγχρονου εξοπλισμού, καθώς και ρύπανση των εσωτερικών υδάτων από
ανθρώπινες δραστηριότητες, σε συνδυασμό με τις συγκρούσεις με άλλες
δραστηριότητες της παράκτιας ζώνης.



Η μείωση της αλιευτικής ικανότητας της παράκτιας αλιείας λόγω των περιορισμών
που επιβάλλει η εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών διαχείρισης του αλιευτικού
στόλου, με αποτέλεσμα τη μείωση του εισοδήματος αυτής της κατηγορίας των
αλιέων.



Οι σημαντικές συγκρούσεις μεταξύ των επαγγελματιών αλιέων της παράκτιας
αλιείας και των ερασιτεχνών αλιέων, η οποία εντείνεται εξαιτίας του μεγάλου
αριθμού ερασιτεχνών αλιέων στην περιοχή και της δυσκολίας εφαρμογής των
περιορισμών της ερασιτεχνικής αλιείας που επιδρά δυσμενώς στην κατάσταση των
ιχθυοπληθυσμών της περιοχής.



Το Περιορισμένο εύρος επιχειρηματικότητας στις περισσότερες χωρικές ενότητες
της περιοχής παρέμβασης, με συγκέντρωση του επιχειρηματικού δυναμικού κυρίως
στην περιοχή της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, καθώς και στον πρωτογενή
και τον τριτογενή τομέα.



Η περιορισμένη σημασία του δευτερογενή τομέα στην οικονομική ζωή της
περιοχής παρέμβασης που συνδέεται κυρίως με την μεταποίηση τοπικών
γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και με τις ανάγκες της
οικοδομικής δραστηριότητας.

Τουρισμός


Η μεγάλη ανισοκατανομή της τουριστικής κίνησης στις επιμέρους χωρικές
ενότητες της περιοχής παρέμβασης, με υπερσυγκέντρωση σε ορισμένους θυλάκους
(Θάσος, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη) και πολύ περιορισμένη διάχυση στα
υπόλοιπα τμήματα της παράκτιας ζώνης.



Τα αδύναμα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού με
συγκέντρωση της συντριπτικής πλειοψηφίας της ξενοδοχειακής υποδομής στις
χαμηλότερες κατηγορίες (1 και 2 αστέρων).

64



Ο κατακερματισμός και η περιορισμένη δυναμικότητα της τουριστικής υποδομής
(φιλοξενίας και εξυπηρέτησης τουριστικής κίνησης), σε συνδυασμό με τη μεγάλη
ανισοκατανομή της στην περιοχή παρέμβασης (συγκέντρωση των ξενοδοχειακών
μονάδων στην Θάσο).



Τα διαρθρωτικά μειονεκτήματα του ξενοδοχειακού δυναμικού της περιοχής που
αποτελείται κυρίως από επιχειρήσεις οικογενειακού τύπου, που εμφανίζουν
δυσχέρεια ανταπόκρισης στις σύγχρονες συνθήκες προβολής και προώθησης του
τουριστικού προϊόντος, αδυναμία αναβάθμισης της ποιότητας και του εύρους των
τουριστικών υπηρεσιών και υστέρηση στην απασχόληση κατάλληλα εκπαιδευμένου
και εξειδικευμένου προσωπικού.



Η μείωση της τουριστικής κίνησης από παραδοσιακές αγορές (Ηνωμένο Βασίλειο,
Ολλανδία, Ιταλία και Κύπρος).



Η εποχική συγκέντρωση της τουριστικής κίνησης κυρίως κατά την θερινή περίοδο
– αιχμής στους παράκτιους προορισμούς του παραθεριστικού τουρισμού.

Οικιστική ανάπτυξη και χωροταξία


Η απουσία αναπτυξιακής συγκρότησης και ιεράρχησης της οικιστικής
διάρθρωσης στην περιοχή και έλλειψη διασύνδεσης της ανάπτυξης οικισμών με
την εξασφάλιση βασικών λειτουργικών χαρακτηριστικών, τη δημιουργία υποδομών
και την παροχή υπηρεσιών.



Η έλλειψη Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων στους περισσότερους Δήμους και
απουσία αστικού σχεδιασμού στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων που
καθιστά προβληματική την ανάπτυξη τους και ασκεί πιέσεις στο φυσικό και
δομημένο περιβάλλον.



Τα έντονα φαινόμενα άναρχης και αυθαίρετης δόμησης, κυρίως σε περιοχές
παραθεριστικής κατοικίας και σε οικισμούς συγκέντρωσης νοικοκυριών μεσαίου
και κυρίως χαμηλού εισοδήματος, γεγονός που αντικατοπτρίζει σοβαρά κοινωνικά
και οικονομικά προβλήματα των κατοίκων σε αυτές τις περιοχές.



Τα έντονα φαινόμενα οικοπεδοποίησης, ραγδαίας αύξησης των τιμών γης, καθώς
και τάσεις εγκατάλειψης και μεταβίβασης της γεωργικής γης με αποτέλεσμα
συγκρούσεις χρήσης γης σε περιοχές ανάπτυξης της παραθεριστικής κατοικίας.

Υποδομές – Δίκτυα


Τα προβλήματα ηλεκτροδότησης (πτώσεις τάσης, διακοπές) ιδιαίτερα κατά τους
χειμερινούς μήνες στα δύο νησιά, αλλά και κατά τη θερινή περίοδο αιχμής της
ζήτησης ενέργειας.



Τα προβλήματα επάρκειας των δικτύων ύδρευσης και ποιότητας του νερού,
κυρίως στις παραθεριστικές περιοχές της παράκτιας ζώνης, λόγω της εποχικής
συγκέντρωσης της ζήτησης νερού, αλλά και των γεωτρήσεων κοντά στη θάλασσα.



Οι καθυστερήσεις στη δημιουργία νέων αδειοδοτημένων χώρων τελικής
διάθεσης απορριμμάτων (μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων με παράλληλο ΧΥΤΥ
(ΜΕΑ-ΧΥΤΥ) και συμπληρωματικών έργων προεπεξεργασίας και κομποστοποίησης,
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όπως έχουν προβλεφθεί από τον σχεδιασμό του «Ολοκληρωμένου Συστήματος
Διαχείρισης Απορριμμάτων» της Περιφέρειας ΑΜΘ.


Η απουσία προγραμμάτων ανακύκλωσης στους περισσότερους Δήμους της
περιοχής παρέμβασης (με εξαίρεση τα πολεοδομικά συγκροτήματα της Καβάλας
και της Αλεξανδρούπολης, καθώς και στο νησί της Σαμοθράκης).

5.3 Ευκαιρίες
Βασικές ευκαιρίες – τρέχουσες ή μελλοντικές – όπως αυτές προκύπτουν σε σχέση με το
ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον της περιοχής παρέμβασης αποτελούν κυρίως:


οι προοπτικές αξιοποίησης της γεωγραφικής θέσης και των οδικών αξόνων της
περιοχής για την προσέλκυση και ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων με
εξωστρεφή χαρακτήρα,



οι δυνατότητες διατήρησης / αύξησης των ιχθυαποθεμάτων, περαιτέρω ανάπτυξης
της ιχθυοκαλλιέργειας και μεταποίησης τοπικών αλιευμάτων για την κάλυψη της
αυξανόμενης ζήτησης στην αγορά ιχθυρών,



οι δυνατότητες ανταπόκρισης και προσαρμογής του τοπικού τουριστικού προϊόντος
στην αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς του εναλλακτικού τουρισμού, μέσω της
αξιοποίησης των πλούσιων φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής, της
αγροτικής κληρονομιάς και της δημιουργίας νέων υποδομών εξυπηρέτησης των
επισκεπτών (π.χ. «Οικοτουριστικό Πάρκο Φαναριού Ροδόπης»),



η δυνατότητα εξυπηρέτησης του τουρισμού κρουαζιέρας και του θαλάσσιου
τουρισμού, με τη επιδιωκόμενη μετατροπή του κεντρικού λιμένα της Καβάλας σε
“home port” κρουαζιερόπλοιων και τη λειτουργία μαρίνας,



η περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας προσέλκυσης επισκεπτών στην περιοχή μέσω
της ανάδειξης, προστασίας και προβολής των πολιτιστικών πόρων της περιοχής,



οι προοπτικές σταδιακής μετατροπής της περιοχής σε ενεργειακό κόμβο, με τη
διέλευση αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου, την κατασκευή αποθηκών
υγροποιημένου φυσικού αερίου και την εκμετάλλευση του δυναμικού ΑΠΕ (κυρίως
θαλάσσια αιολικά πάρκα και γεωθερμικά πεδία),



τα γενικότερα αναπτυξιακά οφέλη από την άντληση πόρων στο πλαίσιο των
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την προώθηση ιδιωτικών επενδυτικών
πρωτοβουλιών και την υλοποίηση σημαντικών υποδομών, π.χ. διαχείρισης
απορριμμάτων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, υποδομών ύδρευσης –
αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης της
περιοχής παρέμβασης αποτελούν ειδικότερα:


Η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της περιοχής στο σταυροδρόμι σημαντικών
εθνικών και διευρωπαϊκών μεταφορικών αξόνων μεταξύ δύσης και ανατολής και
στη δυτική πύλη εισόδου προς τις βαλκανικές και ευρωπαϊκές χώρες για την
ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με εξωστρεφή χαρακτήρα.



Η ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιοχής με την ολοκλήρωση των κάθετων
αξόνων της Εγνατίας Οδού και τη δημιουργία πολλαπλών συνδέσεων της περιοχής
με τη Βουλγαρία και κατ’ επέκταση με το Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο.
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Η εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη ρύθμιση της αλιευτικής
δραστηριότητας (κυρίως στις ευαίσθητες περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής
σημασίας) για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στους πληθυσμούς
των απειλουμένων ειδών, τη διατήρηση ή και αύξηση των ιχθυαποθεμάτων.



Οι ιδιαίτερα ευνοϊκές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της ιχθυοκαλλιέργειας
(κυρίως της μυδοκαλλιέργειας), λόγω της εκτεταμένης ακτογραμμής, της
καθαρότητας των παράκτιων υδάτων και των ιδανικών ωκεανογραφικών
συνθηκών.



Οι σημαντικές δυνατότητες επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στην μεταποίηση
τοπικών αλιευμάτων και την παραγωγή μοναδικών εδεσμάτων (αυγοτάραχο,
καπνιστά ψάρια κλπ.).



Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας του τουριστικού
προϊόντος της περιοχής μέσω της αξιοποίησης των σημαντικών αποθεμάτων
ανάπτυξης νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού (τουρισμού υπαίθρου /
αγροτουρισμού, πολιτιστικού τουρισμού, αλιευτικού τουρισμού), και ειδικότερα
των πλούσιων φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής, της αγροτικής
κληρονομιάς και της παραγωγής τοπικών / παραδοσιακών προϊόντων.



Η διεύρυνση της τουριστικής υποδομής με τη δημιουργία του «Οικοτουριστικού
Πάρκου Φαναριού Ροδόπης» σε ακίνητο της Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. στο
Φανάρι της Κομοτηνής, για το οποίο πρόσφατα δημοσιεύτηκε η προκήρυξη
εκπόνησης μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου.



Η προοπτική ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας, κυρίως με τη προσέγγιση
κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Καβάλας, αλλά και με την αξιοποίηση του
αεροδρομίου της Χρυσούπολης προκειμένου το κεντρικό λιμάνι της Καβάλας να
καταστεί λιμένας αφετηρίας – τερματισμού (home port) για κρουαζιερόπλοια, με
προφανή οφέλη για την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής
(οργανωμένες επισκέψεις επιβατών σε αρχαιολογικούς χώρους, στο
περιβαλλοντικό πάρκο του Δέλτα Νέστου κ.α.).



Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην ακτοπλοΐα και στην ανάπτυξη
δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών σκαφών (λειτουργία μαρίνας) ως
αποτέλεσμα της απελευθέρωσης του λιμανιού της Καβάλας από την εμπορική
κίνηση.



Η ενίσχυση της ικανότητας προσέλκυσης επισκεπτών στην περιοχή με την
προώθηση των σχεδιαζόμενων έργων ανάδειξης, προστασίας και προβολής των
πολιτιστικών πόρων στην περιοχή παρέμβασης (αρχαία Εγνατία οδός, μνημεία,
σπήλαια, αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακά και ιστορικά κτίρια κλπ.).



Οι προοπτικές λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης των δύο Πάρκων ως εν
δυνάμει μοχλών για την κινητοποίηση και διαχείριση αειφόρου αναπτυξιακής
δραστηριότητας.



Οι προοπτικές σταδιακής μετατροπής της περιοχής σε ενεργειακό κόμβο, καθώς
δρομολογείται η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου Τουρκίας Ελλάδας - Ιταλίας (TGI) και αποθηκών υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Πρίνο
της Καβάλας και στην Αλεξανδρούπολη.



Οι προοπτικές εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πεδίων ενέργειας (αιολικά,
φωτοβολταϊκά), καθώς και του γεωθερμικού πεδίου στο Ερατεινό Χρυσούπολης
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για την προμήθεια θερμικής ενέργειας σε θερμοκήπια, τη δημιουργία δικτύου
τηλεθέρμανσης και τη χρήση της θερμικής ενέργειας σε ιχθυοκαλλιέργειες ειδών
που απαιτούν υψηλές θερμοκρασίες ύδατος.


οι ευκαιρίες άντλησης πόρων από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της
τρέχουσας και της επόμενης προγραμματικής περιόδου για την υλοποίηση
παρεμβάσεων με σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη για την περιοχή παρέμβασης,
όπως την προώθηση ιδιωτικών επενδυτικών πρωτοβουλιών και τη δημιουργία
υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων (κατασκευή ΧΥΤΥ περιφερειακής εμβέλειας,
δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης και Περιφερειακού Δικτύου Ανακύκλωσης με
Κέντρα Ανάκτησης Υλικών), εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και υποδομών
ύδρευσης – αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας.

5.4 Απειλές - Κίνδυνοι
Βασικούς κινδύνους – υφιστάμενους ή μελλοντικούς – όπως αυτοί προκύπτουν σε σχέση με
το ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον της περιοχής παρέμβασης αποτελούν κυρίως:


η έκθεση της παράκτιας ζώνης σε κινδύνους φυσικών καταστροφών (π.χ.
πλημμύρες) και περιβαλλοντικούς κινδύνους (π.χ. από την εξόρυξη πετρελαίου και
τα διυλιστήρια),



η άσκηση πιέσεων στα ευαίσθητα οικοσυστήματα της περιοχής από την αύξηση της
τουριστικής δραστηριότητας, την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της παραθεριστικής
κατοικίας και την αυξημένη συσσώρευση εγκαταστάσεων ΑΠΕ (κυρίως θαλάσσιων
αιολικών πάρκων),



οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης, κυρίως ως προς την συρρίκνωση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας και την απώλεια θέσεων απασχόλησης σε
βασικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας (κατασκευές, λιανικό εμπόριο, παροχή
υπηρεσιών),



η ανεπαρκή διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, κυρίως ως προς την
προσαρμογή του προς τις απαιτήσεις της αγοράς των εναλλακτικών μορφών
τουρισμού, με αποτέλεσμα την σταδιακή απώλεια της ελκυστικότητας και της
ανταγωνιστικότητας των τοπικών τουριστικών προορισμών και την αδυναμία
διάχυσης εισοδήματος στις λιγότερο αναπτυγμένες χωρικές ενότητας.



η διολίσθηση σε φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και εσωστρέφειας της
θρησκευτικής μειονότητας στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τους κινδύνους ανάπτυξης
της περιοχής παρέμβασης αποτελούν ειδικότερα:


Η έκθεση της παράκτιας ζώνης σε κινδύνους φυσικών καταστροφών (πλημμύρες,
παλιρροϊκά κύματα, διάβρωση ακτών και θαλάσσιων πρανών, υφαλμύρωση
υδροφόρου ορίζοντα, άνοδος της στάθμης της θάλασσας ως αποτέλεσμα της
κλιματικής αλλαγής, πυρκαγιές), με προφανή ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης και
προστασίας.



Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από εξορυκτικές δραστηριότητες που βρίσκονται
εντός της ζώνης παρέμβασης (εγκαταστάσεις εξόρυξης πετρελαίου στην περιοχή
του Πρίνου και της Νότιας Καβάλας, διυλιστήρια πετρελαίου και εγκαταστάσεις
αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές βιομηχανίες λιπασμάτων, λατομικές
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επιχειρήσεις μαρμάρου στην Καβάλα και τη Θάσο), αλλά και από μεγάλες
εγκαταστάσεις που προγραμματίζονται να δημιουργηθούν εκτός της συγκεκριμένης
περιοχής και στις γειτονικές χώρες (εκμετάλλευση χρυσοφόρων κοιτασμάτων στην
ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ και στην Βουλγαρία).


Η χωροθέτηση νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στην Οδηγία
SEVESO II στην περιοχή της Ν. Καρβάλης που αυξάνει την πιθανότητα σοβαρού
ατυχήματος.



Οι περιβαλλοντικές πιέσεις από τις τουριστικές δραστηριότητες και την ανάπτυξη
της παραθεριστικής κατοικίας (νόμιμης ή αυθαίρετης) και ενδεχόμενο άσκησης
πιέσεων στα ευαίσθητα οικοσυστήματα της περιοχής από την αύξηση της
τουριστικής κίνησης και την ανεξέλεγκτη πρόσβαση στις προστατευόμενες
περιοχές.



Ο κίνδυνος πιέσεων στο φυσικό περιβάλλον από την αυξημένη συσσώρευση
εγκαταστάσεων ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά) σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες
περιοχές, και ιδιαίτερα από την εγκατάσταση θαλάσσιων αιολικών πάρκων.



Ο κίνδυνος σημαντικής συρρίκνωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας ως
αποτέλεσμα ων επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης σε κλάδους που ευνοήθηκαν
την προηγούμενη δεκαετία από την ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας και της
τουριστικής κίνησης (κατασκευές, λιανικό εμπόριο, παροχή υπηρεσιών).



Η εντατικοποίηση της τάσης εγκατάλειψης του πρωτογενούς τομέα της τοπικής
οικονομίας, με ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην απασχολησιμότητα και τις
συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού στις αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές.



Η ανεπαρκής αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων για τη
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την ανάπτυξη νέων / εναλλακτικών
μορφών τουρισμού, με αποτέλεσμα την όξυνση της χωρικής συγκέντρωσης της
τουριστικής κίνησης σε ορισμένους θύλακες της περιοχής, παράλληλα με τη
σταδιακή απώλεια της ελκυστικότητας των τοπικών τουριστικών προορισμών και
την αδυναμία δημιουργίας πηγών συμπληρωματικού εισοδήματος για τον
πληθυσμό στις λιγότερο αναπτυγμένες χωρικές ενότητας.



Η διολίσθηση σε φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και εσωστρέφειας της
θρησκευτικής μειονότητας στην περιοχή και υποβάθμιση των δυνατοτήτων
αξιοποίησης του πολυπολιτισμικού πλούτου.



Η Οικονομική Κρίση που αφορά όλη τη χώρα σήμερα.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (Strengths)

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (Weaknesses)

Κομβική γεωγραφική θέση (σταυροδρόμι
εθνικών / διευρωπαϊκών μεταφορικών και
ενεργειακών αξόνων, γειτνίαση με
Βουλγαρία και Τουρκία)

Γεωγραφική απομόνωση (απόσταση από
μητροπολιτικά κέντρα και αναπτυξιακό
άξονα της χώρας)

Ικανοποιητική δημογραφική εξέλιξη
(πληθυσμιακή αύξηση, συγκριτικά καλό
μορφωτικό επίπεδο)

Φαινόμενα πληθυσμιακής συρρίκνωσης και
γήρανσης σε επιμέρους χωρικές ενότητες
(κυρίως στις αραιοκατοικημένες αγροτικές
περιοχές και στα δύο νησιά της περιοχής)

Εξαιρετικά αξιόλογο φυσικό περιβάλλον με
ένταξη μεγάλου μέρους της έκτασης σε
καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας και
θεσμοθέτηση δύο εθνικών Πάρκων στην
περιοχή.

Υψηλή εξάρτηση της τοπικής οικονομίας από
τον αγροτικό τομέα, με έντονα
χαρακτηριστικά υποαπασχόλησης και
ανεργίας και χαμηλές επιδόσεις της
αγροτικής παραγωγής

Συγκέντρωση βιομηχανικής
δραστηριότητας, σε συνδυασμό με αξιόλογη
γεωργική, κτηνοτροφική και αλιευτική
παραγωγή.

Ρύπανση και υποβάθμιση του φυσικού
περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς
δραστηριότητες

Ύπαρξη τουριστικών πόλων προσέλκυσης
ημεδαπού και αλλοδαπού τουρισμού

Εξάντληση των αλιευτικών αποθεμάτων

Επάρκεια ενεργειακών πόρων (σταθμοί
ηλεκτροπαραγωγής, δυναμικό ΑΠΕ)

Μεγάλη ανισοκατανομή τουριστικής κίνησης
στις επιμέρους χωρικές ενότητες της
περιοχής και αδύναμα ποιοτικά
χαρακτηριστικά της τουριστικής προσφοράς

Επάρκεια σε βασικές υποδομές
εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας

Έντονα φαινόμενα άναρχης και αυθαίρετης
δόμησης και συγκρούσεις χρήσης γης στις
περιοχές ανάπτυξης της παραθεριστικής
κατοικίας
Ανεπάρκεια υποδομών διάθεσης
απορριμμάτων και δικτύων ύδρευσης

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities)

ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats)

Αξιοποίηση γεωγραφικής θέσης και δικτύου
οδικών αξόνων για την προσέλκυση και
ανάπτυξη νέων οικονομικών
δραστηριοτήτων με εξωστρεφή χαρακτήρα

Έκθεση της παράκτιας ζώνης σε κινδύνους
φυσικών καταστροφών (π.χ. πλημμύρες) και
περιβαλλοντικούς κινδύνους (π.χ. από την
εξόρυξη πετρελαίου και τα διυλιστήρια)
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Διατήρηση / αύξηση ιχθυαποθεμάτων και
περαιτέρω ανάπτυξη ιχθυοκαλλιέργειας και
μεταποίησης τοπικών αλιευμάτων για την
κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης στην
αγορά ιχθυρών

Ανταπόκριση και προσαρμογή του τοπικού
τουριστικού προϊόντος στην αυξανόμενη
ζήτηση της αγοράς εναλλακτικού τουρισμού
και εξυπηρέτηση του τουρισμού
κρουαζιέρας και θαλάσσιου τουρισμού
Περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας
προσέλκυσης επισκεπτών στην περιοχή
μέσω της ανάδειξης, προστασίας και
προβολής των πολιτιστικών πόρων της
περιοχής

Άσκηση πιέσεων στα ευαίσθητα
οικοσυστήματα της περιοχής από την αύξηση
της τουριστικής δραστηριότητας, την
ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της παραθεριστικής
κατοικίας και την αυξημένη συσσώρευση
εγκαταστάσεων ΑΠΕ (κυρίως θαλάσσιων
αιολικών πάρκων).
Επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης
(συρρίκνωση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας και απώλεια θέσεων
απασχόλησης σε βασικούς κλάδους της
τοπικής οικονομίας)

Ανεπαρκής διαφοροποίηση και προσαρμογή
του τουριστικού προϊόντος προς τις
απαιτήσεις της αγοράς και σταδιακή
απώλεια της ελκυστικότητας και της
ανταγωνιστικότητας των τοπικών
τουριστικών προορισμών

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
άντληση πόρων στο πλαίσιο των
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για
την προώθηση ιδιωτικών επενδυτικών
πρωτοβουλιών και την υλοποίηση
υποδομών

Η σημερινή οικονομική κρίση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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 πει 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.
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
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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

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,
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
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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.
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 μιάς 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:
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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.

Άξονας 5: Τεχνική Βοήθεια για την Εφαρμογή του Προγράμματος.
Έχοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων, μια σειρά υποστηρικτικές ενέργειες είναι αναγκαίες 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
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
7.1 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 συλλέχθηκαν 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, της ωριμότητάς του (ορίστηκε περίοδος ολοκλήρωσης
του φακέλου – μελέτες & αδειοδοτήσεις- μέχρι έξι μήνες), της ρεαλιστικότητας του
προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος. Έγιναν συναντήσεις – επαφές με τους
φορείς και τις τεχνικές τους υπηρεσίες για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για
την κατάταξη των έργων στα παραπάνω κριτήρια. Στη συνέχεια και ανάλογα με την
ανταπόκριση των έργων στα παραπάνω κριτήρια προέκυψαν 3 επίπεδα κατάταξης των
προτεινόμενων έργων: έργα Α΄, Β΄, & Γ΄ Προτεραιότητας.
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, τα 227 έργα, κατατάχθηκαν σε προτεραιότητες ως εξής:
Στην Α΄ Προτεραιότητα: 37 έργα, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 37.682.000€
Στην Β΄ Προτεραιότητα: 52 έργα, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 81620.000€
Στην Γ΄ Προτεραιότητα: 138 έργα, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 66.235.000€ (σημειώνεται
ότι πολλά από τα έργα Γ’ προτεραιότητας δεν έχουν προϋπολογισμό)
Στο Προτεινόμενο Επιχειρησιακό Σχέδιο που παρουσιάζεται στη συνέχεια,
περιλαμβάνονται έργα Α΄ και Β΄ Προτεραιότητας (89 έργα). Επίσης παρουσιάζονται
δράσεις των Αξόνων 4 & 5.
Τα έργα Γ΄ Προτεραιότητας (138 έργα) παρουσιάζονται στο ΑΝΝΕΧ του παρόντος τεύχους.
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται το Προτεινόμενο Επιχειρησιακό Σχέδιο Διατήρησης
και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Παράκτιας Ζώνης της ΑΜΘ, στους 5 Άξονες, σε αντιστοιχία με
τους στόχους του προγράμματος.
Στη στήλη Α/Α αναφέρεται ο αύξων αριθμός κάθε έργου δηλ. από το 1 μέχρι και το 89. Στη
στήλη Κωδικός, αναφέρεται ο κωδικός κάθε έργου (όπως ορίστηκε από την Ομάδα Έργου)
που ανταποκρίνεται σε κάθε ένα από τα συμπληρωμένα από τους Φορείς Ερωτηματολόγια
(τα οποία επισυνάπτονται στο ξεχωριστό τεύχος «Παράρτημα»). Ο κωδικός αυτός φαίνεται
στο ηλεκτρονικό αρχείο του τεύχους «Παράρτημα». Τα έργα των οποίων ο κωδικός ξεκινάει
με τα γράμματα ΟΕ αποτελούν προτάσεις της Ομάδας Έργου. Τα έργα χωρίς κωδικό
αποτελούν έργα τα οποία προέκυψαν από τη διαβούλευση και τα σχετικά ερωτηματολόγια
συμπληρώθηκαν από την Ομάδα Έργου.
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Για τη διευκόλυνση της Διαχειριστικής Αρχής, για να έχει μια περιληπτική εικόνα των
έργων, εκπονήθηκε ένα excel αρχείο (Πίνακας), με όλα τα προτεινόμενα έργα, όπου μπορεί
να γίνει σορτάρισμα των έργων ανά προτεραιότητα. Στον πίνακα αυτόν, αναφέρονται και
οι παραπάνω κωδικοί των έργων οι οποίοι συνδέονται με τα συμπληρωμένα από τους
φορείς ερωτηματολόγια. Για την αντιστοίχηση του κάθε έργου, που παρουσιάζεται στους
πίνακες στη συνέχεια, με το ίδιο έργο στο excel αρχείο, εφόσον αυτό χρειαστεί,
σημειώνεται ο αντίστοιχος αριθμός του excel αρχείου στη στήλη των παρακάτω πινάκων
«Αντιστοιχία excel» .

77

Προτεινόμενο Επιχειρησιακό Σχέδιο Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Παράκτιας Ζώνης της ΑΜΘ - Έργα Α+Β Προτεραιότητας
Α/Α
Δράσεων

ΑΞΟΝΑΣ 1 Προστασία και Ανάδειξη του
Περιβαλλοντικού Αποθέματος της Παράκτιας Ζώνης

Φορέας Πρότασης

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός
(€)

Αντιστοι
χία excel

Κωδικός

Προτεραιότητα

Κατ. Πραξ. 1.1 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

67

ΔΠΘ1

Α

2

Σύστημα παρακολούθησης υγροτοπικών δασικών
εκτάσεων

Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου
- Βιστωνίδας - Ισμαρίδας

400.000

147

ΦΔ1

Α

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

ΠΑΜΘ

3

210.000

189

4

Κατασκευή πιλοτικής μονάδας αντιμετώπισης
παγετού στις λιμνοθάλασσες Νέστου

Αλιευτικός Συνεταιρισμός
Λιμνοθαλασσών Κεραμωτής
Καβάλας
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής
Έρευνας & Εκπαίδευσης,
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Δέλτα Έβρου

800.000

22

ΑΛΣΚ1

Α

390.000

125

ΔΠΘ8

Β

150.000

124

ΠΑΡΕ10

Β

3.000.000

54

ΑΛ1

Α

Χαρτογράφηση και παρακολούθηση του λιβαδιού της
Posidonia oceanica στην Παράκτια Ζώνη της ΠΑΜΘ
5

Προμήθεια εξοπλισμού φύλαξης
6

7

Κατ. Πραξ. 1.2 Δράσεις που αποσκοπούν στην
αντιμετώπιση φαινομένων διάβρωσης υφαλμύρωσης
Προστασία από Διάβρωση της Παραλιακής Ζώνης
Αλεξανδρούπολης

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Α

78

8

Έργα προστασίας και διαμόρφωσης ακτής Ραψάνης

Δήμος Καβάλας

Οριστική μελέτη και κατασκευή έργων προστασίας
ακτής στην παραλία Κάριανης

Δήμος Παγγαίου

9

Τοπικά έργα διευθέτησης στο κατάντη μέρος της
ευθυγράμμισης
Κατ. Πραξ. 1.3 Δράσεις που αποσκοπούν στην
πολιτική προστασία
Σχεδιασμός προγράμματος προστασίας από φυσικές
καταστροφές στην παράκτια ζώνη- δημιουργία
υλικοτεχνικής υποδομής

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Δέλτα Έβρου

Κατασκευή Φράγματος στο Ρέμα Μελιας στην
Κοινότητα Πυλαίας Ν. Έβρου
Συμπληρωματικά τεχνικά έργα σε παραποτάμους και
συλλεκτήρες του ποταμού Έβρου (μόνο για το Δυτικό
Βραχίονα)
Ενίσχυση αναχωμάτων στο δυτικό Δέλτα

10

11

12

13

14

2.000.000

187

1.200.000

203

1.500.000

83

300.000

190

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

1.000.000

70

ΔΤΕΕ2

Β

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Δέλτα Έβρου

1.000.000

82

ΠΑΡΕ3

Β

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Δέλτα Έβρου

120.000

88

ΠΑΡΕ9

Β

1.000.000

194

Β

2.800.000

212

Β

100.000

179

1.747.000

199

Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
ΠΑΜΘ

Πλωτά Φράγματα για την αντιμετώπιση της
θαλάσσιας ρύπανσης

Δήμος Παγγαίου

15

Αντιπλημμυρικά έργα στις τοπικές κοινότητες
Ποταμιάς και Λιμεναρίων

Δήμος Θάσου

16

ΚΑ1

Α
Β

ΠΑΡΕ4

Β

Β

Κατ. Πραξ. 1.4 Δράσεις που αποσκοπούν στη
βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων
Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού Ακτών

Δήμος Παγγαίου

17

18

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

ΠΑ4

Α

Δήμος Παγγαίου
Α

79

Βιολογικός Καθαρισμός οικισμού Καμαριώτισσας
Σαμοθράκης

Δήμος Σαμοθράκης

19

Βιολογικός (compact) οικισμού Οφρυνίου (Δήμου
Παγγαίου)

Δήμος Παγγαίου

20

Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού
Καλλιράχης Θάσου

Δήμος Θάσου

21

Βιολογικός Καθαρισμός οικισμού Θέρμων
Σαμοθράκης

Δήμος Σαμοθράκης

22

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων από Κοινού των
Οικισμών Άνθειας, Αρίστεινου και Λουτρού

Δήμος Αλεξανδρούπολης

23

Βιολογικός (compact)οικισμού Χώρας Σαμοθράκης

Δήμος Σαμοθράκης

24
25

Βιολογικός (compact) οικισμού Λακκώματος
Σαμοθράκης

3.000.000

205

Α

720.000

216

Α

2.117.000

217

Α

3.000.000

213

Β

12.000.000

72

Β

720.000

214

Β

320.000

215

Β

90.000

204

Α

100.000

30

1.900.000

218

Δήμος Σαμοθράκης

Κατ. Πραξ. 1.5 Δράσεις για ανάδειξη χώρων,
σημείων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
Πλωτό προστατευτικό σύστημα με δίχτυ, περιοχή
Μυρωδάτο

ΠΑΜΘ

26

Σήμανση - Παρατηρητήριο, στις προστατευόμενες
περιοχές της παραλίας Μαγγάνων

Δήμος Τοπείρου

27

Προστασία και αναβάθμιση τεχνητής λίμνης Μαριών

Δήμος Θάσου

28

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟ1

Α
Β

42.004.000

80

Α/Α
Δράσεων

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός
(€)

Αντιστοιχία
excel

Κωδικός

Προτεραιότητα

350.000

160

ΟΕ1

Α

29

Άξονας 2: Ενίσχυση της Οικονομικής
Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
Κατ. Πραξ. 2.1 Δράσεις Ενίσχυσης της Ζήτησης
Τοπικών Προϊόντων
Πιστοποίηση και branding υπηρεσιών και προϊόντων
ΠΑΜΘ

30

Εκστρατεία ενημέρωσης για τα αλιευτικά προϊόντα
των Λ/Θ εντός του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.

Φορέας Διαχείρισης Δέλτα
Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας

150.000

148

ΦΔ2

Β

31

Προώθηση σήματος ποιότητας προϊόντων και
υπηρεσιών εντός του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.

Φορέας Διαχείρισης Δέλτα
Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας

60.000

149

ΦΔ3

Β

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Δέλτα Έβρου

400.000

81

ΠΑΡΕ2

Α

33

Κατ. Πραξ. 2.2 Δράσεις ενίσχυσης της τοπικής
παραγωγής (πειραματικές μονάδες καλλιέργειας,
μεταποίησης, μονάδες υποστήριξης τοπικής
παραγωγής κλπ)
Κατασκευή εγκαταστάσεων αλιευτικών
δραστηριοτήτων στις θέσεις των εκβολών Δράνας και
Ευθυγράμμισης στο Δέλτα του Έβρου
Εφαρμογή μέτρων διαχείρισης για την κτηνοτροφία
και κατασκευή παραδοσιακών μαντριών, ποτιστρών
και σημάνσεων

580.000

84

ΠΑΡΕ5

Β

34

Πειραματική μονάδα καλλιέργειας θαλάσσιων
μακροφυκών

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο
Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ)

150.000

19

ΙΝΑΛΕ 1

Β

1.350.000

90

ΠΑΡΕ12

Α

250.000

167

ΜΑ2

32

Φορέας Πρότασης

ΠΑΜΘ

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Δέλτα Έβρου

Κατ. Πραξ. 2.3 Προώθηση ανάπτυξης εναλλακτικών
μορφών τουρισμού στη φύση
35

Οικοτουριστική αξιοποίηση και υποδομές στο Δέλτα
Έβρου

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Δέλτα Έβρου

Έργα διαμόρφωσης - ανάδειξης ορειβατικών
διαδρομών και αναρριχητικών πεδίων Μαρώνειας

Δήμος Μαρωνείας-Σαπών

36

Α

81

Αναβάθμιση δημοτικού camping Σκάλας Πρίνου

Δήμος Θάσου

37
Αναβάθμιση κάμπινγκ Σκάλας Ποταμιάς

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

Δήμος Νέστου

39
40

Ανάδειξη ορεινού όγκου Σαμοθράκης

Δήμος Σαμοθράκης

Ανάπτυξη δικτύου τουριστικής-περιβαλλοντικήςπολιτιστικής ενημέρωσης και σημείων πρόσβασης
διαδραστικών εφαρμογών και υπηρεσιών

Δήμος Τοπείρου

41

Ανακατασκευή του χώρου αναψυχής στην τοποθεσία
"Πλάτανος" και μετατροπή του σε κέντρο ενημέρωσης
επισκεπτών.

Δήμος Αλεξανδρούπολης

42

Ανάπλαση περιπατητικής διαδρομής για ανάδειξη
αρχαιολογικών μνημείων από την πλατεία της Μάκρης
μέχρι τη σπηλιά του Κύκλωπα.

Δήμος Αλεξανδρούπολης

43

Δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών Δημοτικής Ενότητας
Μαρώνειας
Ανακατασκευή του χώρου του Φυλακίου Καραγώγου
και Μετατροπή του σε Κέντρο Ενημέρωσης
Επισκεπτών Δέλτα Έβρου

Δήμος Μαρωνείας-Σαπών

Δήμος Θάσου

47

Ανάδειξη τεσσάρων ορεινών μονοπατιών με κέντρο το
καταφύγιο του Υψάριου όρους
Κατ. Πραξ. 2.4 Ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων πολιτιστικός τουρισμός
Σύστημα σύγχρονης ξενάγησης στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Αβδήρων
Ανάπλαση - ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων Στρύμης
και Δίκαιας του Δήμου Κομοτηνής της Π.Ε. Ροδόπης

Δήμος Κομοτηνής

48

45
46

219

Α

400.000

220

Α

400.000

229

Α

150.000

206

Α

300.000

31

ΤΟ2

Β

500.000

55

ΑΛ6

Β

300.000

56

ΑΛ4

Β

420.000

166

ΜΑ1

Β

200.000

57

ΑΛ5

Β

370.000

105

200.000

36

ΛΑ1

Α

2.000.000

50

KO10

Β

Δήμος Θάσου

38

44

400.000

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Β

ΛΑ΄ ΕΠΚΑ

82

49

50
51
52

Ανάπτυξη Συστήματος Ενημέρωσης της Τοπικής
Ιστορίας και του Μύθου του Κύκλωπα

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου της «Διόδου των
Θεωρών» της αρχαίας αγοράς Θάσου
Αποκατάσταση παλαιού Νερόμυλου - Αλευρόμυλου
Χώρας Σαμοθράκης
Αξιοποίηση αρχαιολογικών μνημείων ιαματικών
λουτρών Τραϊανούπολης

Δήμος Θάσου

Ανάδειξη μεσαιωνικού οικισμού "Κακιράχης"

Δήμος Θάσου

Δήμος Σαμοθράκης
Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση
Δ. Αλεξανδρούπολης

53

54

Κατ. Πραξ. 2.5 Δράσεις ενίσχυσης
ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα (λιμάνια,
πλωτές προβλήτες, μαρίνες, παραλίες κλπ.)
Συνολική σήμανση σημείων και τόπων ενδιαφέροντος
ΠΑΜΘ
Υλοποίηση της περίφραξης της λιμενικής
εγκατάστασης του Λιμένα Λάγους

Λιμενικό Ταμείο Πόρτο Λάγους

55

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπλασης της
παραλίας Μολυβωτής
Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τις
παραλίες του Δήμου Αβδήρων (Άξονας Μυρωδάτου Παραλία Μυρωδάτου)

Δήμος Κομοτηνής

Ανάπλαση και ανάδειξη παραλίας Κήπων & Παχιάς
Άμμου

Δήμος Σαμοθράκης

Προμήθεια Πλοίου για τη διαδρομή Αλεξανδρούπολη
- Σαμοθράκη - Λήμνο
Οριοθέτηση, αναμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
Λουτρών Ποταμιάς

Δήμος Αλεξανδρούπολης

56

57

58
59

60

85.000

60

ΑΛ9

750.000

221

Β

750.000

207

Β

1.000.000

78

700.000

222

400.000

161

ΟΕ2

Α

300.000

145

ΛΙΜΤΑ1

Α

700.000

42

1.000.000

132

ΑΒ1

Α

200.000

154

ΣΑΜ4

Α

1.500.000

200

200.000

139

ΑΛ3

Β

Β

Β

ΠΑΜΘ

Α

Δήμος Αβδήρων

Α

Δήμος Αβδήρων
ΑΒ8

Β

83

61

62

63

64

Ασφαλτόστρωση οδού από το Κέντρο Επισκεπτών
Νέστου έως τη συμβολή με την Επαρχιακή οδό
Κεραμωτής-Χρυσούπολης.

Δήμος Νέστου

Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Λακκώματος
Νήσου Σαμοθράκης

Οργανισμός Λιμένος
Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (Ο.Λ.Α.
Α.Ε.)
Οργανισμός Λιμένος
Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (Ο.Λ.Α.
Α.Ε.)

Αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων και επέκταση
κρηπιδωμάτων στο λιμάνι Καμαριώτισσας Νήσου
Σαμοθράκης
Αναβάθμιση χερσαίας ζώνης αλιευτικού λιμανιού
Σκάλας Καλλιράχης Θάσου

Δήμος Θάσου

Αναβάθμιση λιμένος Λιμένα

Δήμος Θάσου

65
66

Προμήθεια πλωτών προβλητών - πιλοτική εφαρμογή
σε 3 περιοχές

1.700.000

24

ΝΕ1

Β

6.000.000

101

ΟΛΑ2

Β

8.500.000

174

ΟΛΑ1

Β

2.120.000

108

Β

5.150.000

223

Β

715.000

196

Β

ΠΑΜΘ

Κατ. Πραξ. 2.6 Έργα ΑΠΕ (γεωθερμία κλπ)
67

Αξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου Θασοπούλας

Δήμος Θάσου

4.500.000

112

Β

68

Δημιουργία αιολικού πάρκου Θασοπούλας

Δήμος Θάσου

3.800.000

113

Β

Κατ. Πραξ. 2.7 Δράσεις προβολής και ανάδειξης
περιοχής και επιμέρους στοιχείων της

ΣΥΝΟΛΟ

49.000.000

84

Άξονας 3: Βελτίωση των Υποδομών και της
Ποιότητας Ζωής

Φορέας Πρότασης

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός
(€)

Αντιστοιχί
α excel

Κωδικός

Προτεραιότητα

300.000

197

560.000

44

KO3

Α

350.000

43

KO2

Α

1.000.000

232

Α

720.000

198

Β

1.570.000

2

ΠΑ6

Α

200.000

192

Δικό μας

Α

600.000

172

ΚΑ5

Β

500.000

185

ΙΑ1

Β

780.000

224

Β

1.950.000

225

Β

Κατ. Πραξ. 3.1 Προώθηση της χρήσης ΤΠΕ
Προώθηση σημείων δωρεάν ίντερνετ (υπηρεσίες
Wifi, ΗΥ για το κοινό
Κατ. Πραξ. 3.2 Προώθηση εξοικονόμησης υδατικών
πόρων

ΠΑΜΘ

70

Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον
οικισμό Νέου Σιδηροχωρίου

Δήμος Κομοτηνής

71

Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον
οικισμό Γλυφάδας

Δήμος Κομοτηνής

72

Δίκτυο ύδρευσης Σαμοθράκης

Δήμος Σαμοθράκης

73

Κατ. Πραξ. 3.3 Προώθηση εξοικονόμησης
ενεργειακών πόρων
Ηλεκτροφωτισμός δημόσιων δικτύων με ΑΠΕ (200
μονάδες * 3 περιοχές παράκτιες * 800€ ανά μονάδα)
Κατ. Πραξ. 3.4 Έργα ανάδειξης περιοχών, οικισμών

ΠΑΜΘ

74

Ανάπλαση παραλιακού πεζόδρομου Ν. Ηρακλείτσας

Δήμος Παγγαίου

75

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Θάσου

Δήμος Θάσου

76

Ανάπλαση κέντρου Νέας Καρβάλης - Αγίου
Γρηγορίου
Αναπλάσεις - διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων
στους οικισμούς Μωσαϊκό, Διαλαμπή, Γλυκονέρι,
Παλλάδιο του Δήμου Ιάσμου.

Δήμος Καβάλας

Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων και ανάδειξη
διατηρητέων κτιρίων στον οικισμό Σωτήρος

Δήμος Θάσου

69

77

78

Ανάπλαση θαλασσίου μετώπου Λιμεναρίων
79

Β

Δήμος Ιάσμου

Κατ. Πραξ. 3.5 Κοινωνική Μέριμνα

85

80

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Δήμος Σαμοθράκης

81

Αποπεράτωση κτιρίου ΚΑΠΗ Φωλιάς

Δήμος Παγγαίου

82

Δημιουργία Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών
Σαμοθράκης
Κατ. Πραξ. 3.6 Έργα Προσπελασιμότητας

Δήμος Σαμοθράκης

83

Βελτίωση της υπ’ αριθ. 2 Επ. Οδού (Γέφυρα
Πολυσίτου)
Περιφερειακή οδός Καμαριώτισσας- Χώρας στην
θέση "Σωληνάρι"
Διαπλάτυνση γέφυρας εισόδου Ν. Περάμου

Π.Ε. Ξάνθης

84
85
84

Εσωτερική Οδοποιία Οικισμού Νέου Σιδηροχωρίου

Δήμος Σαμοθράκης
Δήμος Παγγαίου
Δήμος Κομοτηνής
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Κατασκευή παρακαμπτήριας οδού Πρίνου

Δήμος Θάσου

86

Κατασκευή παρακαμπτήριας οδού Ποτού

Δήμος Θάσου

87

Ανακατασκευή Ισόπεδων Κόμβων στην Αριθμ. 9
ΕΠ.Ο.

Π.Ε. Ξάνθης

ΣΥΝΟΛΟ

1.450.000

201

150.000

184

Α

800.000

208

Β

5.700.000

231

Α

3.000.000

233

Α

1.248.000

234

Α

50.000

202

Β

2.600.000

226

Β

3.120.000

227

Β

1.200.000

230

Β

ΠΑ15

Β

28.298.000
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ΑΞΟΝΑΣ 4

ΣΥΝΟΛΟ

Άξονας 4: Διατοπική, διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία
Δράσεις συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή
των προηγουμένων αξόνων
Παρεμβάσεις κοινής αντιμετώπισης περιβαλλοντικών απειλών και
φυσικών καταστροφών

Φορέας Πρότασης

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός (€)

ΠΑΜΘ

90.000

Παρεμβάσεις για την αποτελεσματικότερη διακρατική διαχείριση
του υδάτινου δυναμικού της παράκτιας ζώνης της Περιφέρειας

ΠΑΜΘ

60.000

Ανάπτυξη κοινών πακέτων τουριστικών πακέτων και άλλων
υπηρεσιών για την προσέλκυση τουριστικού ρεύματος

ΠΑΜΘ

100.000

Δράσεις τουριστικής προβολής της παράκτιας ζώνης ΑΜΘ στις
γειτονικές χώρες

ΠΑΜΘ

100.000

35.000
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ΑΞΟΝΑΣ 5

Άξονας 5: Τεχνική Βοήθεια για την Εφαρμογή του
Προγράμματος.

Λειτουργία μηχανισμού παρακολούθησης –

Φορέας Πρότασης

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός
(€)

ΠΑΜΘ

150.000

ΠΑΜΘ

70.000

αξιολόγησης διαχείρισης του Προγράμματος
Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των φορέων και
κατοίκων της περιοχής
Εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών

ΠΑΜΘ

Παροχή τεχνικής βοήθειας σε δικαιούχους και εν

ΠΑΜΘ

δυνάμει δικαιούχους

ΣΥΝΟΛΟ

220.000
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7.2 Δελτία Πληροφοριών Προτεινόμενων Έργων
Στη συνέχεια παρουσιάζονται όλα τα έργα των παραπάνω πινάκων, με τη μορφή τεχνικού
δελτίου. Τα έργα ακολουθούν αρίθμηση σύμφωνη με την πρώτη στήλη (Α/Α δράσεων) των
πινάκων.
Για κάθε έργο παρουσιάζεται το περιεχόμενό του, η συμβολή του στην διατήρηση και
ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής, η σκοπιμότητα του, η ωριμότητά του και ο
εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησής του.
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7.2.1 Περιβαλλοντικός Έλεγχος και Βιοπαρακολούθηση Παράκτιων
Λιμνοθαλασσών «ΔΠΘ 1»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δ/νση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Περιβαλλοντικός Έλεγχος και Βιοπαρακολούθηση των Παράκτιων
Λιμνοθαλασσών Έβρου και Ροδόπης
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος
της παράκτιας ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 320.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Δέλτα Έβρου
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Αντικείμενο της πρότασης αποτελεί ο Περιβαλλοντικός Έλεγχος και Βιοπαρακολούθηση των
Παράκτιων Λιμνοθαλασσών Έβρου και Ροδόπης (Μονολίμνη, Δράνα, Έλος, Πτελέα, Αλυκή,
Καρατζά, Ξηρολίμνη, Λάγος, κ.α.) και συγκεκριμένα:
1. Η συνεχής σε εικοσιτετράωρη βάση παρακολούθηση παραμέτρων του ύδατος
(θερμοκρασία, διαλυμένο οξυγόνο, αλατότητα, αγωγιμότητα, θολερότητα, pH, TDS, ORP) με
On-Site Σύστημα.
2. Η μέτρηση μηνιαία των συγκεντρώσεων μακροθρεπτικών στη στήλη του ύδατος
3. Η μέτρηση εποχικά των συγκεντρώσεων τοξικών ρύπων (βαρέα μέταλλα,
οργανοχλωριωμένοι υδρογονάνθρακες) στο ίζημα και σε μακρόφυτα (μακροφύκη,
αγγειόσπερμα) - βιοδείκτες.
4. Η μέτρηση εξαμηνιαία των συγκεντρώσεων τοξικών ρύπων (βαρέα μέταλλα,
οργανοχλωριωμένοι υδρογονάνθρακες) σε μυικούς ιστούς εμπορεύσιμων ειδών ιχθύων και
η πιστοποίηση της ποιότητάς τους.
5. Ο προσδιορισμός ενδεχομένως της σύνθεσης και αφθονίας της υδατικής χλωρίδας και
της πανίδας βενθικών ασπονδύλων και η με τη χρήση βιοτικών δεικτών εκτίμηση της
οικολογικής κατάστασης των λιμνοθαλασσών.
6. Η εισήγηση για την ανάδειξη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης
των λιμνοθαλασσών
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Η πρόταση συμβάλλει στη Διατήρηση της Παράκτιας Ζώνης της ΠΑΜΘ και στην Ανάδειξή
της ως το συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας, αποτελώντας πηγή ωφελειών για
κατοίκους και επισκέπτες και υπόδειγμα αρμονικής συνύπαρξης του ανθρώπου με τη φύση
και την ιστορία.
Συγκεκριμένα η πρόταση συμβάλλει (α) στην Προστασία και Διατήρηση του
Περιβαλλοντικού Αποθέματος των Παράκτιων Λιμνοθαλασσών Έβρου και Ροδόπης και (β)
στην Ανάδειξη και Προβολή του Περιβαλλοντικού Αποθέματος των περιοχών αυτών, αλλά
και την Προβολή της Περιβαλλοντικής Ιδιαιτερότητας της ΠΑΜΘ
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Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Κύριοι στόχοι της πρότασης είναι:
Ι.Η Προστασία και Διατήρηση του Περιβαλλοντικού Αποθέματος των Παράκτιων
Λιμνοθαλασσών Έβρου και Ροδόπης
II. Η Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της περιοχής μέσω της Βιώσιμης
Ανάπτυξης των λιμνοθαλασσών αυτών
Επιπρόσθετοι στόχοι είναι:
ΙΙΙ. Η Ανάδειξη και Προβολή του Περιβαλλοντικού Αποθέματος της περιοχής αυτής, αλλά
και η προβολή της περιβαλλοντικής ιδιαιτερότητας της ΠΑΜΘ
IV. Η Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής των κατοίκων της περιοχής
V. Η προώθηση της διατοπικής, διακρατικής και διασυνοριακής συνεργασίας
Στην Παράκτια Ζώνη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συναντάται ένας μεγάλος αριθμός
παράκτιων λιμνοθαλασσών υψηλής οικολογικής αξίας, πολλές από τις οποίες λειτουργούν
ως φυσικά ιχθυοτροφεία. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι πολλές από τις λιμνοθάλασσες αυτές
επηρεάζονται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Έρευνες του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής
Έρευνας και Εκπαίδευσης του Δ.Π. Θράκης έχουν προσδιορίσει υψηλές τιμές
βιοδιαθέσιμου Pb και κυρίως Cu στο νερό, τα ιζήματα και τους υδρόβιους οργανισμούς στο
παραθαλάσσιο τμήμα και τις λιμνοθάλασσες της περιοχής και έχουν διαπιστώσει ότι οι
βιοτικές κοινότητες υποφέρουν για μακρά χρονικά διαστήματα από ακραίες τιμές
περιβαλλοντικών παραγόντων, ιδιαίτερα της αλατότητας και ότι εξαιτίας ανθρώπινων
παρεμβάσεων η λιμνοθάλασσα Δράνα ήταν από τις πλέον υποβαθμισμένες Μεσογειακές
λιμνοθάλασσες.
Τα παραπάνω αναδεικνύουν την αναγκαιότητα ανάληψης πρωτοβουλιών για την
προστασία του Περιβαλλοντικού Αποθέματος των παράκτιων λιμνοθαλασσών Έβρου και
Ροδόπης και την επίτευξη τουλάχιστον «Καλής» Οικολογικής Κατάστασης μέχρι το 2015,
κάτι που εξάλλου αποτελεί συμβατική υποχρέωση της χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΕ). Η
προστασία του Περιβαλλοντικού Αποθέματος και η επίτευξη «Καλής» Οικολογικής
Κατάστασης θα αποτελέσει το θεμέλιο για μια αποδοτική αειφορική διαχείριση των
λιμνοθαλασσών της περιοχής ως φυσικά ιχθυοτροφεία.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Δεν πρόκειται για έργο υποδομής και δεν απαιτούνται σύνθετες μελέτες ή αδειοδοτήσεις
ωρίμανσης. Η υλοποίηση του μπορεί να ξεκινήσει σχετικά άμεσα.
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 9 μήνες
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7.2.2 Σύστημα Παρακολούθησης Υγροτοπικών Δασικών Εκτάσεων «ΦΔ1»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας Ισμαρίδας
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Σύστημα παρακολούθησης υγροτοπικών δασικών εκτάσεων
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος
της παράκτιας ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: ΠΑΜΘ. Περιοχές: α. παραποτάμιο δάσος Κοσύνθου, β.
παραποτάμιο δάσος Νέστου (δύο επιμέρους συστήματα) και γ. παραποτάμιο δάσος
Βοσβόζη.
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το προτεινόμενο πιλοτικό σύστημα, θα περιλαμβάνει για κάθε περιοχή:
• Κεντρικό σταθμό επεξεργασίας των ηχητικών δεδομένων,
• Πέντε απομακρυσμένους σταθμούς λήψης ηχητικών δεδομένων,
• Την ανάπτυξη του απαραίτητου λογισμικού επεξεργασίας ηχητικών δεδομένων και
παραγωγής κατάλληλων ειδοποιήσεων, και
• Τη σύνδεση όλων σε πρωτότυπο μοντέλο, το οποίο περιλαμβάνει την ανάλυση των
απαιτήσεων το συστήματος, την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, τον σχεδιασμό ενός
πρωτοτύπου με βάση τις απαιτήσεις και τον εξοπλισμό που θα επιλεγεί, την υλοποίηση του
πρωτοτύπου και τη δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Σκοπός του προτεινόμενου συστήματος είναι η προστασία επιλεγμένων περιοχών του
Εθνικού Πάρκου, στις οποίες υπάρχουν εντοπισμένα προβλήματα και παράνομες
δραστηριότητες όπως λαθροϋλοτομία, κυνήγι, παράνομες αμμοληψίες. Ο έγκαιρος
εντοπισμός των παράνομων δραστηριοτήτων θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τους
φορείς που έχουν αρμοδιότητα φύλαξης εντός της προστατευόμενης περιοχής, έτσι ώστε
να επιτευχθεί μείωση των παράνομων ενεργειών και των προβλημάτων που αυτές
συνεπάγονται.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Κύριος στόχος του έργου είναι η προστασία των υγροτοπικών δασικών εκτάσεων του
Εθνικού Πάρκου και η ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος της παράκτιας ζώνης.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Πρόκειται για προμήθεια και μπορεί να υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Υπάρχει
η σύμφωνη γνώμη της Δασικής Υπηρεσίας.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 2 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 6 μήνες

92

7.2.3 Προστασία και Αποκατάσταση των Υδάτινων και Δασικών Πόρων Ν.
Ροδόπης
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΚΒΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Προστασία και Αποκατάσταση των Υδάτινων και Δασικών Πόρων Ν. Ροδόπης
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος
της παράκτιας ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 210.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Νομός Ροδόπης – λίμνη Ισμαρίδα

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης (30.000€) και εργασιών για καθαρισμό του
καλαμώνα, εκριζώσεις με εκσκαφές (180.000€) στη λίμνη Ισμαρίδα.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Δεδομένου ότι το έργο αφορά ενέργειες προστασίας στη λίμνη Ισμαρίδα, θα συμβάλει
σημαντικά στην ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της ΠΑΜΘ.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Στόχος του έργου είναι η παρακολούθηση – υλοποίηση και επίδειξη μέτρων προστασίας
για τη μελλοντική διαχείριση της περιοχής της Ροδόπης. Με την υλοποίηση του έργου θα
δημιουργηθεί υδρο- μετεωρολογικό δίκτυο για την παρακολούθηση των υδάτινων πόρων
και την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Πρόκειται για μελέτη και εργασίες καθαρισμού και μπορεί να υλοποιηθεί σε σύντομο
χρονικό διάστημα.

Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 4 μήνες
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7.2.4 Πιλοτική Μονάδα Αντιμετώπισης Παγετού στις Λιμνοθάλασσες
Νέστου «ΑΛΣΚ1»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Αλιευτικός Συνεταιρισμός Λιμνοθαλασσών Κεραμωτής
Καβάλας
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή Πιλοτικής Μονάδας Αντιμετώπισης Παγετού στις Λιμνοθάλασσες
Νέστου
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος
της παράκτιας ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 800.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Νομός Καβάλας

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το προτεινόμενο έργο αφορά την κατασκευή πιλοτικής μονάδας, με εναλλακτική χρήση
γεωθερμίας, για την αντιμετώπιση του παγετού στη λιμνοθάλασσα Βάσσοβα.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Με το έργο θα επιτευχθεί η προστασία των ιχθυοαποθεμάτων των λιμνοθαλασσών της
παράκτιας ζώνης της ΑΜΘ.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Στόχος του έργου είναι η προστασία των φυσικών πληθυσμών ιχθύων των λιμνοθαλασσών
που κινδυνεύουν με μαζική θανή εξαιτίας του παγετού στην περιοχή.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Έχει εκπονηθεί η οριστική μελέτη.
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 10 μήνες
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7.2.5 Χαρτογράφηση Posidonia Oceanica «ΔΠΘ 8»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Έρευνας & Εκπαίδευσης,
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Χαρτογράφηση και παρακολούθηση του λιβαδιού της Posidonia oceanica
(οικότοπος προτεραιότητας NATURA 2000)στην Παράκτια Ζώνη της ΠΑΜΘ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος
της παράκτιας ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 390.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Θαλάσσιο τμήμα της Παράκτιας Ζώνης της ΠΑΜΘ που
εκτείνεται μεταξύ των Εθνικών Πάρκων Έβρου και Αν. Μακεδονίας

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
1. Η λεπτομερής χαρτογράφηση του λιβαδιού της Posidonia oceanica στην Παράκτια Ζώνη
της Θράκης και της Αν. Μακεδονίας.
2. Η συνεχής παρακολούθηση φυσικών - χημικών χαρακτηριστικών στη στήλη του ύδατος
(θερμοκρασία, διαλυμένο οξυγόνο, αλατότητα, αγωγιμότητα, θολερότητα, pH, TDS, ORP) με
On Site σύστημα σε οκτώ (8) σημεία του λιβαδιού.
3. Η μηνιαία παρακολούθηση των συγκεντρώσεων μακροθρεπτικών στη στήλη του ύδατος
σε 8 σημεία του λιβαδιού.
4. Η εποχική παρακολούθηση των συγκεντρώσεων τοξικών ρύπων (βαρέα μέταλλα,
οργανοχλωριωμένοι υδρογονάνθρακες) στο ίζημα, στα φύλλα της Posidonia oceanicaσε 8
σημεία του λιβαδιού.
5. Η ετήσια παρακολούθηση της οικολογικής κατάστασης του λιβαδιού σε 8 σημεία με την
πραγματοποίηση παρατηρήσεων, τη συλλογή δειγμάτων της Posidonia oceanicaκαι τη
χρήση βιοτικών δεικτών (π.χ. BiPo, Prey).
6. Η εισήγηση για την ανάληψη πρωτοβουλιών περιορισμού των ανθρωπογενών πιέσεων
που δέχεται το λιβάδι της Posidonia oceanica και γενικότερα το θαλάσσιο τμήμα της
Παράκτιας Ζώνης της περιοχής.

Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Η πρόταση POSIDONIA συμβάλλει στη διατήρηση της παράκτιας ζώνης της ΠΑΜΘ και στην
ανάδειξή της ως το συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας, αποτελώντας πηγή ωφελειών
για κατοίκους και επισκέπτες και υπόδειγμα αρμονικής συνύπαρξης του ανθρώπου με τη
φύση και την ιστορία.
Συγκεκριμένα η πρόταση POSIDONIA συμβάλλει κυρίως (α) στην Προστασία, Διατήρηση και
Αειφορική Διαχείριση του Περιβαλλοντικού Αποθέματος του Θαλάσσιου Τμήματος της
Παράκτιας Ζώνης της ΠΑΜΘ που εκτείνεται μεταξύ των Εθνικών Πάρκων Έβρου και Αν.
Μακεδονίας και ιδιαίτερα του υποθαλάσσιου λιβαδιού του φανερόγαμου Posidonia
oceanica∙ το υποθαλάσσιο αυτό λιβάδι είναι το κυρίαρχο οικοσύστημα στην περιοχή
αυτή, αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας NATURA 2000 και μαζί με τα Εθνικά Πάρκα
Έβρου και Αν. Μακεδονίας αποτελεί τα σημαντικότερα Περιβαλλοντικά Αποθέματα της
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Παράκτιας Ζώνης της ΠΑΜΘ και (β) στην Ανάδειξη και Προβολή του λιβαδιού της Posidonia
oceanica και γενικότερα του Περιβαλλοντικού Αποθέματος της περιοχής αυτής, αλλά και
την Προβολή της Περιβαλλοντικής Ιδιαιτερότητας της ΠΑΜΘ

Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Τα λιβάδια της Posidonia oceanica θεωρούνται ότι αποτελούν το σημαντικότερο τύπο
θαλάσσιων οικοσυστημάτων στη Μεσόγειο θάλασσα αποτελούν «οικότοπο
προτεραιότητας» σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/43/ΕΕ που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα Ι και προστατεύονται από την Κοινοτική Νομοθεσία. Παρά την
αναγνωρισμένη οικολογική και οικονομική σημασία των λιβαδιών ποσειδωνίας, υπάρχουν
συνεχείς καταγραφές για την καταστροφή ή συρρίκνωσή τους σχεδόν σε όλες τις χώρες της
Μεσογείου. Οι κυριότερες αιτίες για το γεγονός αυτό είναι η απόρριψη αποβλήτων (από
αστικές, βιομηχανικές και γεωργικές δραστηριότητες), η αλιεία με συρόμενα εργαλεία, τα
παράκτια έργα, τα αγκυροβόλια και οι παράκτιες υδατοκαλλιέργειες. Κατά τα τελευταία
χρόνια σημαντική απειλή για τα λιβάδια της Posidonia oceanica αποτελεί η παρουσία και
ταχεία εξάπλωση στη Μεσόγειο Θάλασσα τροπικών χλωροφυκών του γένους Caulerpa τα
οποία ανταγωνίζονται ευθέως την Posidonia oceanica και συμβάλλουν στη συρρίκνωση των
λιβαδιών της. Το μεγαλύτερο λιβάδι της Posidonia oceanica στη ΒΑ Μεσόγειο και το τρίτο
μεγαλύτερο συνολικά στη Μεσόγειο βρίσκεται κατά μήκος της ακτογραμμής της Θράκης,
συγκεκριμένα στην ενδιάμεση παράκτια περιοχή που συνδέει τα Εθνικά Πάρκα Υγροτόπων
Έβρου και Αν. Μακεδονίας. Ωστόσο, κατά τα τελευταία έτη, μαρτυρίες και οι ελάχιστες
διαθέσιμες επιστημονικές πληροφορίες αναφέρουν σημαντική συρρίκνωση του λιβαδιού
της Posidonia oceanica στην Παράκτια Ζώνη.
Στόχοι της πρότασης POSIDONIA είναι:
Α. Η Προστασία, Διατήρηση και Αειφορική Διαχείριση του Περιβαλλοντικού Αποθέματος
του Θαλάσσιου Τμήματος της Παράκτιας Ζώνης της ΠΑΜΘ που εκτείνεται μεταξύ των
Εθνικών Πάρκων Έβρου και Αν. Μακεδονίας και ιδιαίτερα του υποθαλάσσιου λιβαδιού του
φανερόγαμου Posidonia oceanica. Το υποθαλάσσιο αυτό λιβάδι είναι το κυρίαρχο
οικοσύστημα στην περιοχή αυτή, αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας NATURA 2000 και
μαζί με τα Εθνικά Πάρκα Έβρου και Αν. Μακεδονίας αποτελεί τα σημαντικότερα
Περιβαλλοντικά Αποθέματα της Παράκτιας Ζώνης της ΠΑΜΘ.
Β. Η Ανάδειξη και Προβολή του λιβαδιού της Posidonia oceanica και γενικότερα του
Περιβαλλοντικού Αποθέματος της περιοχής αυτής, αλλά και η προβολή της
περιβαλλοντικής ιδιαιτερότητας της ΠΑΜΘ.
Γ. Η ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της περιοχής μέσω της Αειφορικής
διαχείρισης του λιβαδιού της Posidonia oceanica και της ανάπτυξης συμβατών με τη
διατήρηση του Περιβαλλοντικού Αποθέματος οικονομικών δραστηριοτήτων.
Δ. Η Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Δεν πρόκειται για έργο υποδομής και δεν απαιτούνται σύνθετες μελέτες ή αδειοδοτήσεις
ωρίμανσης. Η υλοποίηση του μπορεί να ξεκινήσει άμεσα.

Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 10 μήνες
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7.2.6 Εξοπλισμός Φύλαξης ΦΔ Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου «ΠΑΡΕ 10»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Προμήθεια εξοπλισμού φύλαξης
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος
της παράκτιας ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Δήμος Αλεξανδρούπολης
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:

Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Η δράση αφορά την προμήθεια εξοπλισμού, με δύο αυτοκίνητα τύπου τζιπ και μία βάρκας
με μηχανή. Προϋποθέτει ωστόσο την πρόσληψη εποχικού προσωπικού φύλαξης για τον
υγρότοπο, που σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης και το Δασαρχείο
Αλεξανδρούπολης θα απασχολείται στην Φύλαξη του Εθνικού Πάρκου.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για την φύλαξη του υγροτόπου.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Η προστασία των οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας της προστατευόμενης
περιοχής από την πίεση και τους κινδύνους που δημιουργούνται από τις αυθαίρετες
ανθρώπινες δραστηριότητες (λαθροθηρία, παράνομη αλιεία, παράνομη βόσκηση,
ανέγερση αυθαίρετων κτισμάτων, πυρκαγιές, ρίψη απορριμμάτων) αποτελεί μία από τις
σημαντικότερες αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης. Μέσω της Φύλαξης ο Φορέας
Διαχείρισης αποσκοπεί στον έλεγχο για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και
κανονισμών, στοιχείο που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του
φυσικού πλούτου του Δέλτα Έβρου σε συνδυασμό με την αειφόρο άσκηση των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων από τους χρήστες της περιοχής.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Πρόκειται για προμήθεια και η ανάθεση του έργου μπορεί να γίνει σχετικά σύντομα.
Ωστόσο προϋποθέτει την πρόσληψη προσωπικού
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 4 μήνες
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7.2.7 Προστασία από Διάβρωση της Παραλιακής Ζώνης Αλεξανδρούπολης
«ΑΛ 1»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Αλεξανδρούπολης
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Προστασία από Διάβρωση της Παραλιακής Ζώνης Αλεξανδρούπολης
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος
της παράκτιας ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Αλεξανδρούπολη

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Με το παρόν έργο θα πραγματοποιηθεί η αντιστήριξη του παραλιακού μετώπου στο οποίο
παρουσιάζονται προβλήματα διάβρωσης και θα αναβαθμιστεί συνολικά το παραλιακό
μέτωπο.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Με το παρόν έργο θα προστατευθεί καταρχήν και θα αναδειχθεί στη συνέχεια η παραλιακή
περιοχή της Αλεξανδρούπολης και γενικότερα η παράκτια ζώνη της περιοχής.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Με το έργο θα επιτευχθεί η προστασία της περιοχής από τη διάβρωση που υφίσταται
σήμερα. Επίσης θα γίνει αποκατάσταση της συνέχειας της πόλης με τη θάλασσα που
σήμερα έχει διακοπεί και θα γίνει επανακαθορισμός της λειτουργίας της παραλιακής ζώνης
ως ενεργού πόλου έλξης της πόλης. Το έργο θα συμβάλει θετικά και στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Έχει ανατεθεί η εκπόνηση των μελετών. Υπάρχει άδεια περιβαλλοντική και αρχαιολογίας
καθώς και οι απαλλοτριώσεις και η παραχώρηση.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 5 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 12 μήνες
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7.2.8 Έργα Προστασίας – Διαμόρφωσης Ακτής Ραψάνης «ΚΑ 1»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Καβάλας
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Έργα προστασίας και διαμόρφωσης ακτής Ραψάνης
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος
της παράκτιας ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Δήμος Καβάλας
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει εργασίες εντός της θάλασσας (1 τεχνητό ύφαλο) και
στη χερσαία ζώνη (ανακατασκευή τοίχων αντιστήριξης και ενίσχυση των υφισταμένων)
στην περιοχή της ακτής της Ραψάνης ώστε να αποτραπεί η κατάρρευση των έργων στην
ακτή από διάβρωση και υποσκαφή.
Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται:
1. η κατασκευή ενός τεχνητού ύφαλου στο θαλάσσιο χώρο παράλληλο με την ακτή και σε
απόσταση 100μ., και
2. η αποκατάσταση των ζημιών στην ακτή με την απομάκρυνση των σκυροδεμάτων από τα
τοιχία που αστόχησαν, η ανακατασκευή των τοίχων αντιστήριξης και έλεγχος και ενίσχυση
των υφιστάμενων κατασκευών, ώστε να φέρουν επαρκώς και με ασφάλεια τα φορτία τους.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση και την παρουσίαση εντονότερων καιρικών
συνθηκών κατά τα τελευταία έτη, μετά από έντονες θύελλες, κινδυνεύουν να
καταρρεύσουν έργα υποδομής που βρίσκονται στην ακτή (κεντρικό αντλιοστάσιο της
ΔΕΥΑΚ, παιδική χαρά, τοιχίο αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα της επαρχιακής οδού
κ.α.) καθώς και η απομάκρυνση του υλικού επίχωσης (άμμος).
Με την κατασκευή του προτεινόμενου έργου θα επιχειρηθεί η αποτροπή της κατάρρευσης
των τοιχίων και των λοιπών έργων της ακτής λόγω διάβρωσης και υποσκαφής, καθώς και η
πρόκληση απωλειών ακόμη και ανθρώπινων θυμάτων. Το αποτέλεσμα θα είναι, η
αξιοποίηση της περιοχής και της ακτής από τους περίοικους και τους επισκέπτες για
αναψυχή, αλλά και η διατήρηση και προστασία των έργων υποδομής της πόλης (ασφάλεια
στην οδό και στο αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΚ) καθώς θα συνεχίσουν οι υποδομές να στηρίζουν
αυτά που μπορεί να προσφέρει η πόλη.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Στην ακτή της Ραψάνης υπάρχουν κτίρια και εγκαταστάσεις (κεντρικό αντλιοστάσιο της
ΔΕΥΑΚ, παιδική χαρά κλπ), ιδιοκτησίας του Δήμου Καβάλας. Επί της γραμμής αιγιαλού,
όπως αυτή ορίστηκε, υπάρχει τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο λειτουργεί ως
τοίχος αντιστήριξης για τις εγκαταστάσεις, την επαρχιακή οδό που διέρχεται εντός της
πόλης και τα κτίρια που υπάρχουν ανάντη. Μπροστά από το τοιχίο, κατά τη θερινή περίοδο,
υπάρχει αμμώδης περιοχή τουλάχιστον πλάτους 15μ. Στόχος της παρούσας πρότασης είναι
η προστασία των εγκαταστάσεων αυτών από τη διάβρωση και τις ζημιές που προκαλούνται
από τις θύελλες.
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Η ανάγκη εκπόνησης της παρούσας μελέτης προέκυψε μετά τις έντονες θύελλες που
σημειώνονται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή και τις ζημιές που προκαλούν.
Συγκεκριμένα το 2005, η περιοχή πλήγηκε από σφοδρή θύελλα του νότιου τομέα και
κατέρρευσε τμήμα του τοίχου αντιστήριξης μπροστά από το κεντρικό αντλιοστάσιο και την
παιδική χαρά, ο οποίος μετά ανακατασκευάστηκε χωρίς όμως να ληφθεί η επίδραση των
κυματικών δεδομένων, επειδή δεν υπήρχε ακτομηχανική μελέτη. Με τις έντονες
βροχοπτώσεις και θύελλες του χειμώνα 2010-2011 κατέρρευσε ένα άλλο τμήμα του τοίχου,
το τμήμα που ανακατασκευάστηκε έφυγε από την κατακόρυφο και αφαιρέθηκε από τους
κυματισμούς η υπάρχουσα επίχωση με αμμώδες υλικό που υπήρχε πίσω από το τοιχίο.
Παρόμοιες ζημιές παρουσιάζουν και τα υπόλοιπα τμήματα σε μικρότερο βαθμό.
Παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου χρονικά, διαπιστώθηκε ότι όταν
κατέρρευσε το τοιχίο και το όμορο έφυγε από την κατακόρυφο, η θάλασσα απομάκρυνε
την άμμο που ήταν μπροστά στα τοιχία και αποκαλύφθηκε το θεμέλιο του τοίχου. Επίσης
είχε απομακρύνει και την επίχωση που υπήρχε από πίσω επειδή ήταν από αμμώδες υλικό.
Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα και χωρίς να προβεί ο Δήμος Καβάλας ή κάποιος άλλος
φορέας σε κάποια ενέργεια, επιχώθηκε με άμμο που τη μετέφερε η θάλασσα μπροστά από
το τοιχίο σε ύψος 1,50μ. πάνω από τη θεμελίωση.
Συνεπώς πρέπει να γίνει ένα μόνιμο έργο εντός και εκτός της θάλασσας, ώστε να αποτραπεί
η κατάρρευση των έργων στην ακτή από διάβρωση και υποσκαφή. Μάλιστα υπάρχει
κίνδυνος επέκτασης των ήδη υπαρχουσών βλαβών, με συνέπεια τη δημιουργία
εκτεταμένων ζημιών και την απειλή ευστάθειας του υπολοίπου τοίχου, την αποξήλωση και
καταστροφή των υποδομών (κεντρικό αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑ Καβάλας) που υπάρχουν
ανάντη του τοιχίου και την πρόκληση απωλειών ακόμη και ανθρώπινων θυμάτων.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Το έργο διαθέτει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και οριστικές μελέτες. Αναμένεται η
ολοκλήρωση της αδειοδότησης και η αναθεώρηση των μελετών καθώς και η παραλαβή
τους από το ΔΣ.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 3 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 12 μήνες
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7.2.9 Έργα Προστασίας Ακτής στην Παραλία Κάριανης
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Παγγαίου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Οριστική Μελέτη και Κατασκευή Έργων Προστασίας Ακτής στην Περιοχή
«Παραλία Κάριανης»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος
της παράκτιας ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.200.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Παραλία Κάριανης Δήμου Παγγαίου
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο αναφέρεται στην εφαρμογή ήπιων τεχνικών ελέγχου της διάβρωσης με συνδυασμό
μέτρων απομείωσης της ενέργειας των κυματισμών και επανάμμωσης της ακτής. Οι αρχές
της προτεινόμενης μεθοδολογίας αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος
COASTANCE. Πρόκειται για εκπόνηση οριστικής μελέτης (200.000€) και κατασκευή έργων
προστασίας της ακτής (1.000.000€). Τα έργα περιλαμβάνουν την προστασία της ακτής με
ύφαλους κυματοθραύστες σε μικρό βάθος παράλληλα στην ακτή μέγιστου συνολικού
μήκους 300μ., επανάμμωση της ακτής πλάτους 10 μ. και μέγιστου μήκους 500μ, με χρήση
αμμώδους υλικού το οποίο θα προέλθει από εκσκαφή άμμου από γειτονική παραλία και
βυθοκόρηση στα ανοιχτά σε βάθος από -20 έως -50 μέτρα.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο στοχεύει στη διατήρηση του παράκτιου χαρακτήρα της περιοχής με τις
συνακόλουθες ήπιες χρήσεις για λουόμενους, αναψυχή κλπ για τα οποία προαπαιτούμενο
είναι η διατήρηση και η προστασία της παράκτιας αμμώδους ζώνης.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
H περιοχή της ακτής Κάριανης υποφέρει από χρόνια διάβρωση και το φαινόμενο βρίσκεται
σε εξέλιξη, απειλώντας την ασφάλεια των κατασκευών (μάνδρες, κτίρια και παραλιακός
δρόμος) καθώς και συνολικά την παράκτια ζώνη της περιοχής. Χαρακτηριστικά αναφέρεται
ότι έχει καταγραφεί μέγιστη υποχώρηση της ακτογραμμής 78 μ την περίοδο 1931-1975. Το
πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στα δυτικά του αλιευτικού καταφυγίου όπου πλέον έχουν
αρχίσει να χάνονται ολόκληρα παράκτια οικοδομικά τετράγωνα. Στόχος είναι η αναίρεση
της εδώ και δεκαετίες τάσης διάβρωσης της περιοχής η οποία εντάθηκε στα δυτικά του
αλιευτικού καταφυγίου.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Έχει εκπονηθεί η ΜΠΕ η οποία είναι στο στάδιο της έγκρισης. Η μελέτη σκοπιμότητας, η
τεχνική προμελέτη καθώς και η ΜΠΕ έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια του προγράμματος
COASTANCE. Χρειάζονται οριστικές μελέτες.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 5 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 14 μήνες.
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7.2.10 Έργα Διευθέτησης στον Έβρο «ΠΑΡΕ 4»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τοπικά έργα διευθέτησης στο κατάντη μέρος της ευθυγράμμισης
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος
της παράκτιας ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Περιοχή Φερών
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Πρόκειται για την κατασκευή ενός αναβαθμού σε θέση απέχουσα 5 km από την εκβολή στη
θάλασσα.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Η κατασκευή του έργου θα επιφέρει την: α) παρεμπόδιση της ταχείας διόδου του νερού
προς τη θάλασσα, β) παραμονή γλυκού νερού στην περιοχή του Δέλτα για όσο δυνατόν
μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα καθώς και την γ) προστασία όσο το δυνατόν μεγαλύτερων
εκτάσεων από την πρόοδο της υφαλμύρωσης.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Την δεκαετία 1960 κατασκευάστηκε η ευθυγράμμιση στον ανατολικότερο κύριο κλάδο του
ποταμού Έβρου, με αποτέλεσμα την παροχέτευση του κύριου όγκου του νερού με πολύ
μεγαλύτερη ταχύτητα και μέσω συντομότερης διαδρομής στη θάλασσα. Επιπλέον, κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες που η στάθμη του νερού του ποταμού είναι σε πολύ χαμηλά
επίπεδα, παρατηρήθηκε υφαλμύρινση των καλλιεργειών σε μεγάλη απόσταση από τη
θάλασσα (έχουν αναφερθεί προβλήματα υφαλμύρινσης σε απόσταση 40 km από τις
εκβολές του ποταμού). Για τους παραπάνω λόγους, στα πλαίσια των Μελετών «Μελέτη
Διαχείρισης Βιοτόπων του Δέλτα στις εκβολές του ποταμού Έβρου» και «Πρόγραμμα
Αντιμετώπισης Ειδικών Περιβαλλοντικών Προβλημάτων και Συστήματος Λειτουργίας και
Διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής Δέλτα Έβρου και της Ευρύτερης Περιοχής του»
προτάθηκε η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου, ώστε: α) να εμποδίζει την είσοδο του
θαλασσινού νερού προς τα ανάντη κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, β) να παρέχει τη
δυνατότητα κατάκλισης των εκατέρωθεν υγροτοπικών εκτάσεων με τα χειμερινά
επιφανειακά γλυκά νερά και γ) να έχει ελάχιστο κόστος κατασκευής, με παράλληλα μικρό
κόστος συντήρησης και λειτουργίας. Τα αναμενόμενα από το έργο αποτελέσματα είναι: α)
παρεμπόδιση της ταχείας διόδου του νερού προς τη θάλασσα, β) παραμονή γλυκού νερού
στην περιοχή του Δέλτα για όσο δυνατόν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα καθώς και την γ)
προστασία όσο το δυνατόν μεγαλύτερων εκτάσεων από την πρόοδο της υφαλμύρωσης.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Υπάρχει έγκριση περιβαλλοντικών όρων η οποία έχει λήξει και απαιτείται η ανανέωση της.
Δεν έχει βρεθεί η οριστική τεχνική μελέτη καθώς Φορέας του έργου ήταν η Περιφέρεια
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Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η αναθεώρηση του
προϋπολογισμού.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 4 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 10 μήνες
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7.2.11 Σχεδιασμός Προγράμματος Προστασίας από Φυσικές Καταστροφές
στην Παράκτια Ζώνη- Δημιουργία Υλικοτεχνικής Υποδομής»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜΘ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Σχεδιασμός Προγράμματος Προστασίας από Φυσικές Καταστροφές στην
Παράκτια Ζώνη – Δημιουργία Υλικοτεχνικής Υποδομής
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος
της παράκτιας ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Παράκτια Ζώνη ΠΑΜΘ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο αφορά στην αξιολόγηση και ιεράρχηση των κινδύνων που πλήττουν την παράκτια
ζώνη και τον σχεδιασμό πολιτικής πρόληψης τους με σκοπό τον μετριασμό των επιπτώσεων
τους σε ανθρώπινες ζωές, στο περιβάλλον και σε υλικά αγαθά.
Το έργο αφορά ειδικότερα στα εξής:




Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων σχετικά με την εμφάνιση
φυσικών καταστροφών στην περιοχή και αποτίμηση των επιπτώσεων τους
Αξιολόγηση της επικινδυνότητας των φαινομένων
Ιεράρχηση των κινδύνων και παραγωγή ψηφιακών χαρτών επικινδυνότητας σε ΓΣΠ
για τους σημαντικότερους κινδύνους και τις επιπτώσεις τους (περιοχές που
απειλούνται, σημαντικά στοιχεία που κινδυνεύουν (σχολεία, νοσοκομεία κλπ.))



Σχεδιασμός σεναρίων αντιμετώπισης των κινδύνων και προσδιορισμός αναγκών σε
ανθρώπινο δυναμικό, υλικά μέσα και επιχειρησιακή ετοιμότητα



Καταγραφή διαθέσιμου δυναμικού και μέσων και προσδιορισμός ενδεχομένων
επιπλέον αναγκών



Δημιουργία ψηφιακών βάσεων δεδομένων με τους απαραίτητους και διαθέσιμους
πόρους με γεωγραφική απεικόνιση και θεματική σύνδεση



Παραγωγή σχετικών εκθέσεων ανά εμπλεκόμενη υπηρεσία και διοργάνωση
ενημερωτικών σεμιναρίων για το στελεχιακό δυναμικό τους.

Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο θα συμβάλει σημαντικά στον σχεδιασμό πολιτικής πρόληψης στην περιοχή και
στην πρόληψη καταστροφών στην παράκτια ζώνη.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Το έργο κρίνεται ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης καθ’ ότι η σχέση μεταξύ κόστους και οφέλους
που μπορεί να δημιουργήσει είναι εξαιρετικά θετική. Ο κατάλληλος σχεδιασμός μιας
περιοχής σε σχέση με τις πραγματικές συνθήκες επικινδυνότητας της αποτελεί πλέον
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απαραίτητη προϋπόθεση, λόγω της έντονης αξιοποίησης της γης και του περιβάλλοντος και
των με αυτήν συνδεδεμένων ανθρώπινων και υλικών πόρων.
Το έργο, πέραν της συμβολής του στον αποτελεσματικότερο χωρικό σχεδιασμό, θα
συνδράμει και στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται κάθε χρόνο για την
αντιμετώπιση των καταστροφών, ενώ θα αποτελέσει καινοτομία σε εθνικό επίπεδο,
δεδομένου ότι ο σημερινός σχεδιασμός της πολιτικής προστασίας εστιάζει κυρίως στην
αντιμετώπιση των καταστροφών και όχι στην πρόληψη τους.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Δεν απαιτείται ωριμότητα για το συγκεκριμένο έργο. Μπορεί η υλοποίησή του να ξεκινήσει
άμεσα.
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 11 μήνες
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7.2.12 Κατασκευή Φράγματος στο Ρέμα Μελιας «ΔΤΕΕ 2»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας
Έβρου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή Φράγματος στο Ρέμα Μελιας στην Κοινότητα Πυλαίας Ν. Έβρου
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος
της παράκτιας ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Κοινότητα Πυλαίας

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Κατασκευή φράγματος στο ρέμα Μελιας στην Κοινότητα Πυλαίας Ν. Έβρου.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Θα βοηθήσει στην αντιπλημμυρική προστασία της παράκτιας Ζώνης περιοχής Φέρων.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Στόχος του έργου είναι η αύξηση της παραγωγικότητας των αγροτικών περιοχών και
αντιπλημμυρική προστασία της παράκτιας ζώνης περιοχής Φερών
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Έχει εκπονηθεί , παραληφθεί και εγκριθεί η οριστική, Τοπογραφική, Γεωτεχνική, Γεωλογική
Υδρολογική και Υδραυλική Προμελέτη καθώς και η Μ.Π.Ε. Απαιτείται πίστωση 40.000€ για
ολοκλήρωση της οριστικής υδραυλικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 4 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 14 μήνες
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7.2.13 Τεχνικά Έργα σε Παραποτάμους και Συλλεκτήρες Ποταμού Έβρου
«ΠΑΡΕ 3»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Συμπληρωματικά τεχνικά έργα σε παραποτάμους και συλλεκτήρες του
ποταμού Έβρου (μόνο για το Δυτικό Βραχίονα)
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος
της παράκτιας ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Περιοχή Φερών
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο που προβλέπεται για τον Δυτικό Βραχίονα του ποταμού Έβρου, είναι ένα
θυροφράγμα, με συρταροθυρίδες. Προβλέπεται να κατασκευαστεί σε κοντινή απόσταση
από τις εκβολές του Δυτικού βραχίονα, γι’ αυτό και προβλέπονται ειδικές ανοξείδωτες
κατασκευές. Επίσης, οι συρταροθυρίδες θα είναι ελεγχόμενες από ηλεκτρικό μηχανισμό
ανύψωσης.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Η συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής μέσω του
προτεινόμενου έργου θα επιτευχθεί μέσω των παρακάτω στόχων που πρόκειται να
επιτευχθούν α) να αποτρέπει την άνοδο του θαλασσινού νερού προς τα ανάντι τμήματα
του Δυτικού βραχίονα, β) να λειτουργεί σαν φράγμα για την αποθήκευση των
επιφανειακών υδάτων εντός του συλλεκτήρα, γ) να επιτρέπει την εύρυθμη και ασφαλή
λειτουργία του συλλεκτήρα ως αποχετευτικής τάφρου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, δ) να
επιτυγχάνει το μέγιστο δυνατό αποθηκευόμενο όγκο ύδατος κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού, χωρίς ωστόσο να δημιουργεί προβλήματα στα ανάντι τμήματα του Δυτικού
βραχίονα, ε) να ικανοποιεί τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις του υγροβιοτόπου του Δέλτα
Έβρου, δηλαδή να παρέχει τη δυνατότητα κατάκλισης των εκατέρωθεν περιοχών με γλυκό
νερό το χειμώνα
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Το έργο που προβλέπεται για τον Δυτικό Βραχίονα του ποταμού Έβρου, είναι ένα
θυροφράγμα, με συρταροθυρίδες. Προβλέπεται να κατασκευαστεί σε κοντινή απόσταση
από τις εκβολές του Δυτικού βραχίονα, γι’ αυτό και προβλέπονται ειδικές ανοξείδωτες
κατασκευές. Επίσης, οι συρταροθυρίδες θα είναι ελεγχόμενες από ηλεκτρικό μηχανισμό
ανύψωσης.
Το προτεινόμενο έργο έχει ως στόχο: α) να αποτρέπει την άνοδο του θαλασσινού νερού
προς τα ανάντι τμήματα του Δυτικού βραχίονα, β) να λειτουργεί σαν φράγμα για την
αποθήκευση των επιφανειακών υδάτων εντός του συλλεκτήρα, γ) να επιτρέπει την
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εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του συλλεκτήρα ως αποχετευτικής τάφρου καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους, δ) να επιτυγχάνει το μέγιστο δυνατό αποθηκευόμενο όγκο ύδατος κατά
τη διάρκεια του καλοκαιριού, χωρίς ωστόσο να δημιουργεί προβλήματα στα ανάντι
τμήματα του Δυτικού βραχίονα, ε) να ικανοποιεί τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις του
υγροβιοτόπου του Δέλτα Έβρου, δηλαδή να παρέχει τη δυνατότητα κατάκλισης των
εκατέρωθεν περιοχών με γλυκό νερό το χειμώνα
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της προμελέτης. Δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανάθεσης
των οριστικών τεχνικών μελετών.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 6 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 14 μήνες
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7.2.14 Ενίσχυση Αναχωμάτων στο Δυτικό Δέλτα «ΠΑΡΕ 9»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ενίσχυση αναχωμάτων στο δυτικό Δέλτα
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος
της παράκτιας ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 120.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Περιοχή Τραϊανούπολης
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το συγκεκριμένο έργο αφορά την ενίσχυση των αναχωμάτων περιμετρικά της λ/θ Δράνας
αλλά και στο χείμαρρο του Λουτρού στο δυτικό δέλτα. Κατά την διάρκεια των τελευταίων
χρόνων τα αναχώματα αυτά έχουν υποστεί φθορές από τις θεομηνίες και χρειάζονται
συντήρηση – ενίσχυση. Η ενίσχυση θα γίνει με την κατασκευή λιθοριπής προστασίας. Το
συνολικό μήκος των αναχωμάτων που θα ενισχυθούν ανέρχεται σε 2.000 μ.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο είναι απαραίτητο για την συντήρηση και την αποτελεσματική προστασία των
αναχωμάτων τα οποία έχουν υποστεί ζημιές από πρόσφατες πλημμύρες. Με τον τρόπο
αυτό θα προστατευτούν και οι γειτονικές γεωργικές εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται βόρεια
της λ/θ Δράνας από πλημμύρες. Επιπλέον, τα αναχώματα χρησιμοποιούνται στην
πλειοψηφία τους και για τη διέλευση των αγροτικών δρόμων, δηλαδή αφορούν σε όλους
τους χρήστες της περιοχής.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Κύριος στόχος του έργου είναι η προστασία των εκτάσεων, στην ευρύτερη περιοχή του
Δέλτα Έβρου από φυσικές καταστροφές.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων έχει λήξει και απαιτείται η ανανέωση της. Οι τεχνικές
μελέτες παρουσιάζουν ελλείψεις και απαιτείται η αναθεώρηση τους.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 4 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 8 μήνες
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7.2.15 Πλωτά Φράγματα για την Αντιμετώπιση της Θαλάσσιας Ρύπανσης
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμοι ΠΑΜΘ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Πλωτά Φράγματα για την Αντιμετώπιση της Θαλάσσιας Ρύπανσης
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος
της παράκτιας ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Παράκτια Ζώνη ΠΑΜΘ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο αφορά στην προμήθεια – εγκατάσταση, σε θαλάσσιες περιοχές, πλωτών
αντιρρυπαντικών φραγμάτων πολλαπλής συγκράτησης. Τα φράγματα αυτά διαθέτουν
κατάλληλο συνδυασμό από δίχτυ και συνθετικά ειδικά υφάσματα στο κέντρο βύθισης της
κατασκευής τους. Τα φράγματα αποτελούνται κατασκευαστικά από τέσσερα βασικά μέρη :
Το μέρος που επιπλέει ( πλωτήρας ). Το μέρος που συγκρατεί το πετρέλαιο ( ποδιά ). Το
έρμα. Οι εντατήρες.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Τα πλωτά αντιρρυπαντικά φράγματα αποτελούν λύση για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας
ρύπανσης της παράκτιας περιοχής από πετρελαιοειδή, υγρά και αστικά λύματα, φύκια και
επιπλέοντα απορρίμματα. Επιπλέον επιτυγχάνεται προστασία των ιχθυοπαραγωγικών και
οστρακοκαλλιεργητικών μονάδων, των υδροβιότοπων της παράκτιας ζώνης, από
περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Στόχος του έργου είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της
θαλάσσιας ρύπανσης. Στη θαλάσσια περιοχή της παράκτιας ζώνης υπάρχει ο κίνδυνος
ρύπανσής της που μπορεί να προέρχεται από πετρέλαιο, άλλες ελαιώδεις ουσίες, λόγω των
δραστηριοτήτων της εμπορικής ναυτιλίας, των αλιευτικών σκαφών και άλλων παραγόντων.
Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος ρύπανσής της από επιπλέοντα στερεά αντικείμενα, από
πλαγκτόν, φυτοπλαγκτόν κλπ. Τα πλωτά φράγματα θα συμβάλλουν σημαντικά στην
αντιμετώπιση των παραπάνω.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Απαιτείται ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός των σημείων της θαλάσσιας περιοχής όπου θα
πρέπει να τοποθετηθούν τα πλωτά φράγματα. Επίσης απαιτείται ο καθορισμός
προδιαγραφών αλλά και διοικητική ωριμότητα (άδεια από Λιμενική Αρχή κλπ)
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών - Αδειών: 5 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 4 μήνες
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7.2.16 Αντιπλημμυρικά Έργα στην Θάσο
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Θάσου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αντιπλημμυρικά Έργα στις Τοπικές Κοινότητες Ποταμιά και Λιμενάρια Θάσου
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος
της παράκτιας ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.800.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Ποταμιά & Λιμενάρια Θάσου
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο περιλαμβάνει έργα προστασίας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος καθώς
και την πρόληψη κινδύνων από τις πλημμύρες. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται έργα
προστασίας της λεκάνης απορροής, δημιουργία αναβαθμών, εγκατάσταση φυτοκάλυψης
για την αναστροφή της διάβρωσης των εδαφών, δημιουργία ταμιευτήρων ανάσχεσης και
ταμιευτήρων αποθήκευσης ύδατος καθώς και διόδων ανακούφισης.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο κρίνεται καθοριστικής σημασίας για την προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση
του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής στα πλαίσια της βιώσιμης και
αειφορικής ανάπτυξης αυτής. Επιπροσθέτως, το έργο έχει και κοινωνικές και οικονομικές
προεκτάσεις καθώς βελτιώνει το τοπικό εισόδημα, προστατεύοντας την γεωργική γη, αλλά
επίσης προλαμβάνει και υλικές καταστροφές σε ιδιοκτησίες δημόσιου ή/και ιδιωτικού
συμφέροντος.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Οι παραπάνω παρεμβάσεις έχουν ως σκοπό την προστασία τόσο των οικισμών των
προαναφερόμενων τοπικών κοινοτήτων από τις πλημμύρες, όσο και την προστασία του
εξωαστικού χώρου, των εκεί δραστηριοτήτων και των καλλιεργειών. Επιπλέον,
επιτυγχάνεται η αναστροφή της διάβρωσης των εδαφών, καθώς και η αειφορική χρήση των
υδάτων σε μακροχρόνιο ορίζοντα και έχοντας υπόψη τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του
νησιού σε νερό, συνυπολογίζοντας και τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Απαιτείται η εκπόνηση οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής. Απαιτούνται
αδειοδοτήσεις.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών - Αδειών: 6 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 18 μήνες
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7.2.17 Προμήθεια Μηχανήματος Καθαρισμού Ακτών «ΠΑ4»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Παγγαίου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού ακτών
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος
της παράκτιας ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Περιοχή Ελευθερών-Ορφανού
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού ακτών
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Επιτυγχάνεται μέσω της αρτιότερης αποτελεσματικότερης αποκομιδής των απορριμμάτων
στους οικισμούς της παραλιακής ζώνης
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Η αρτιότερη και αποτελεσματικότερη αποκομιδή των απορριμμάτων στους παραλιακούς
οικισμούς
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Πρόκειται για προμήθεια εξοπλισμού και η διαδικασία ανάθεσης μπορεί να
πραγματοποιηθεί σχετικά σύντομα.
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 3 μήνες
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7.2.18 Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης και Μονάδα
Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. ΦΩΛΕΑΣ.
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Παγγαίου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης και Μονάδα Επεξεργασίας
Λυμάτων Δ.Δ ΦΩΛΕΑΣ.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του Περιβαλλοντικού Αποθέματος
της Παράκτιας Ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.747.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Δ.Δ ΦΩΛΕΑΣ – ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο αφορά την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο σύνολο του οικισμού Φωλέας και
τη μεταφορά των λυμάτων στην τοπική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (νέα μονάδα Ε.Ε.Λ.
Φωλέας) για την επεξεργασία τους.
Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει: εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης, ένα αντλιοστάσιο
λυμάτων και μία μονάδα επεξεργασίας λυμάτων
Πιο αναλυτικά :
1. Το συνολικό μήκος του εσωτερικού δικτύου ανέρχεται σε 4.734 μ και αποτελείται από
αγωγούς διαμέτρου Φ200-250 από πολυαιθυλένιο διπλού δομημένου τοιχώματος
2. Ο Συλλεκτήρας Σ μήκους 499 μ και διατομής Φ315 ξεκινά από το ΝΑ όριο του οικισμού
και κατέρχεται με βαρύτητα στο άκρο της δημοτικής οδού μέχρι τη θέση του χειμάρρου τον
οποίο διασχίζει κάτωθεν της κοίτης και καταλήγει αμέσως μετά σε σημείο όπου θα
κατασκευαστεί το αντλιοστάσιο ΑΣ-1.
3. Ο Καταθλιπτικός Κ1 ξεκινά από το αντλιοστάσιο ΑΣ-1 και οδεύει στο άκρο της δημοτικής
οδού με κατεύθυνση προς νότια-ΝΑ και καταλήγει στην είσοδο του Βιολογικού Καθαρισμού
που βρίσκεται στο χώρο της αποκατάστασης του παλαιού ΧΑΔΑ του οικισμού. Ο
καταθλιπτικός αγωγός θα είναι διατομής Φ125 από PE και μήκους 620 μ μέχρι την είσοδο
της προγραμματιζόμενης εγκατάστασης.
4. Για την ανύψωση των λυμάτων της Φωλεάς εντός του Βιολογικού καθαρισμού (έργα
εισόδου) θα απαιτηθεί άντληση μέσω του αντλιοστασίου ΑΣ-1 που κατασκευάζεται στο
πέρας του Συλλεκτήρα Σ και δίπλα στην κοίτη του ρέματος.
5. Κατασκευή της τοπικής μονάδας βιολογικού καθαρισμού με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος
με παρατεταμένο αερισμό και απομάκρυνση αζώτου
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Η κατασκευή του εν λόγω έργου εξυπηρετεί τη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών
υδάτων και γενικότερα τη προστασία του περιβάλλοντος καθώς σήμερα τα λύματα
ρίχνονται ανεξέλεγκτα στα κατά τόπους ρέματα, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του
αποδέκτη από τη ρίψη ανεπεξέργαστων λυμάτων. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλει στην
προστασία του περιβάλλοντος της παράκτιας ζώνης της ΑΜΘ.
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Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης της Φωλεάς θα εξυπηρετήσει το σύνολο του οικισμού με
βάση το υπάρχον ρυμοτομικό σχέδιο και τους υφιστάμενους διανοιγμένους δρόμους.
Η προτεινόμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ελευθερών σχεδιάζεται στην
παρούσα φάση για ισοδύναμο φορτίο 1.600 ατόμων, ώστε να μπορεί να καλύψει πλήρως
τις ανάγκες της επόμενης 20ετίας.
Με το έργο θα επιτευχθεί η βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων.
Ωφελούμενος πληθυσμός είναι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής καθώς και οι
επισκέπτες.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Υπάρχουν εγκεκριμένες μελέτες και τεύχη δημοπράτησης. Επίσης:
-Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης υποβολής πρότασης
-Άδεια Δασικής Υπηρεσίας
-Άδεια εφορείας Προϊστορικών & κλασσικών αρχαιοτήτων
-Άδεια Εφορείας Βυζαντινών αρχαιοτήτων
-Άδεια εκτέλεσης έργου από την Δ/νση Υδάτων της περιφέρειας Α.Μ.Θ.
- Ορισμός αποδέκτη
-Περιβαλλοντική αδειοδότηση από την Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. της περιφέρειας Α.Μ.Θ. (υπό
έκδοση)

Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 3 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 18 μήνες
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7.2.19 Βιολογικός Καθαρισμός Οικισμού Καμαριώτισσας.

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Σαμοθράκης
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Βιολογικός Καθαρισμός Οικισμού Καμαριώτισσας Σαμοθράκης
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος
της παράκτιας ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Καμαριώτισσα Σαμοθράκης
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων για την εξυπηρέτηση του οικισμού Καμαριώτισσας, 2000 κατοίκων.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο συμβάλει στον περιορισμό της ρύπανσης, στην αναβάθμιση του φυσικού
περιβάλλοντος και στην βελτίωση της ελκυστικότητας του οικισμού και της παράκτιας
ζώνης γενικότερα.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Με το έργο διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών σε στοιχειώδεις υποδομές για τουριστικούς
προορισμούς, όπως επιδιώκει να αναδειχθεί η Σαμοθράκη.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Οι μελέτες εκπονούνται
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 6 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 18 μήνες
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7.2.20 Βιολογικός (Compact) Οικισμού Οφρυνίου.
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Παγγαίου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Βιολογικός (Compact) Οικισμού Οφρυνίου (Δήμου Παγγαίου)
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος
της παράκτιας ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 720.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Οφρύνιο Δήμου Παγγαίου
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Πρόκειται για εξυπηρέτηση οικισμού 1500 κατοίκων. Το Compact σύστημα βιολογικού
καθαρισμού για οικισμούς είναι προκατασκευασμένο σύστημα σε container, πλήρως
κλειστό, μεταφέρεται προκατασκευασμένα και τοποθετείται στο οικόπεδο της
εγκατάστασης.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Τα συστήματα βιολογικού καθαρισμού Compact δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, αντίθετα
μπορούν να το αναβαθμίσουν αφού το επεξεργασμένο νερό μπορεί να
επαναχρησιμοποιηθεί στην άρδευση.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Το σύστημα Compact βιολογικού καθαρισμού αποτελεί πρωτοποριακή λύση για οικισμούς
εκτός αποχετευτικού δικτύου. Η τοποθέτηση Compact Βιολογικού Καθαρισμού καταργεί
τον βόθρο και όλα τα προβλήματα που η ύπαρξή του συνεπάγεται. Με την εγκατάσταση
του Compact βιολογικού καθαρισμού θα εξυπηρετηθούν 1500 κάτοικοι.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Εκπονείται μελέτη για τη μεταφορά και τη διάθεση των λυμάτων.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 4 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 8 μήνες
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7.2.21 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στην Καλλιράχη Θάσου
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Θάσου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στην Καλλιράχη Θάσου
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος
της παράκτιας ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.117.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Οικισμοί: Καλλιράχης, Σκάλας Καλλιράχης και Σκάλας
Σωτήρα της Θάσου.
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το προτεινόμενο έργο αφορά την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων,
δυναμικότητας 3.000 κατοίκων για την εξυπηρέτηση των οικισμών Καλλιράχης, Σκάλας
Καλλιράχης και Σκάλας Σωτήρα.
Πρόκειται για 2 Υποέργα:
Υποέργο 1
Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας 3.000 κατοίκων
Υποέργο 2
Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων μήκους 800 μ και ένα αντλιοστάσιο αποχέτευσης
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο θα συμβάλλει στη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων και στην προστασία του
περιβάλλοντος της παράκτιας ζώνης της περιοχής.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Με το έργο θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα από διαρροές λυμάτων στο χείμαρρο
Καλλιράχης, το πρόβλημα επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τους απορροφητικούς
βόθρους των περιοχών Καλλιράχης - Σκάλας Σωτήρα.
Θα επιτευχθεί η αποφυγή ρύπανσης από ανεξέλεγκτη διάθεση βοθρολυμάτων.
Η κάλυψη με δίκτυο αποχέτευσης και επεξεργασία των λυμάτων των περιοχών Καλλιράχης
- Σωτήρα θα ωφελήσει πληθυσμό 3.000 κατοίκων.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Το έργο έχει ωριμότητα. Συγκεκριμένα υπάρχουν τα παρακάτω:
Άδεια επέμβασης από Δασαρχείο 1563/27-8-08
Γνωμοδότηση 12ης ΕΒΑ 3594/2008
Γνωμοδότηση ΙΗ' Εφορείας 1203/2009
Άδεια εκτέλεσης Δ/νσης Υδάτων 6398/05-05-2011
Περιβαλλοντική αδειοδότηση 36860/3448/14-07-10
Επίσης έχει διασφαλιστεί η κυριότητα του ακινήτου όπου θα υλοποιηθεί το έργο.
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 18 μήνες
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7.2.22 Βιολογικός Καθαρισμός Οικισμού Θέρμων.
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Σαμοθράκης
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Βιολογικός Καθαρισμός Οικισμού Θέρμων Σαμοθράκης
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος
της παράκτιας ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Θέρμα Σαμοθράκης
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων για την εξυπηρέτηση του οικισμού Θέρμων, 1500 κατοίκων.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο συμβάλει στον περιορισμό της ρύπανσης, στην αναβάθμιση του φυσικού
περιβάλλοντος και στην βελτίωση της ελκυστικότητας του οικισμού και της παράκτιας
ζώνης γενικότερα.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Με το έργο διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών σε στοιχειώδεις υποδομές για τουριστικούς
προορισμούς, όπως επιδιώκει να αναδειχθεί η Σαμοθράκη.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Οι μελέτες εκπονούνται
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 8 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 18 μήνες
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7.2.23 Δίκτυα Αποχέτευσης και ΕΕΛ στην Τραϊανούπολη.
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Αλεξανδρούπολης
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης και ΕΕΛ Δ.Ε Τραϊανούπολης του Δήμου
Αλεξανδρούπολης.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του Περιβαλλοντικού Αποθέματος
της Παράκτιας Ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.000.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Οικισμοί Άνθειας, Αρίστεινου, Λουτρού της ΔΕ
Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο περιλαμβάνει: α) την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης λυμάτων και β) τη μελέτη –
κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) στη Δ.Ε Ταϊανούπολης και
συγκεκριμένα στους οικισμούς Άνθειας, Αρίστεινου και Λουτρού.
Το συνολικό μήκος των δικτύων ανέρχεται σε 29.000μ.μ. μαζί με το μήκος των αγωγών
μεταφοράς και του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού μέχρι την εγκατάσταση επεξεργασίας.

Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το προτεινόμενο έργο συμβάλει στη διατήρηση της καλής οικολογικής ποιότητας των
υδάτων (σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ), στη διατήρηση της βιοποικιλότητας των
ιχθυαποθεμάτων και της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει
άμεσα στη διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της ΠΑΜΘ.

Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Η σημερινή κατάσταση της αποχέτευσης των λυμάτων στους οικισμούς Άνθειας, Αρίστεινου
και Λουτρού χαρακτηρίζονται από την ανεξέλεγκτη διάθεσή τους σε παράνομους
απορροφητικούς βόθρους, που το περιεχόμενό τους διαρρέει συχνά ή υπερχειλίζει ή
διατίθεται με παράνομες συνδέσεις στους παρακείμενους χείμαρρους που εκβάλουν στην
ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των οικισμών και στο Δέλτα του ποταμού Έβρου. Με το έργο
θα γίνει η συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και αξιοποίηση των λυμάτων των οικισμών με
στόχο την προστασία και ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος της περιοχής (η
περιοχή βρίσκεται στα όρια του δικτύου Natura και σε χείμαρρο που εκβάλει στο Δέλτα του
Έβρου).
Υπάρχει η πρόβλεψη της μελλοντικής εξυπηρέτησης των πλησιέστερων οικισμών της
Αγνάντιας, του Αετοχωρίου και του Δορίσκου. Ο συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός
ανέρχεται στους 5000 κατοίκους, συνυπολογιζόμενου του παιδικού χωριού SOS και των
τουριστικών εγκαταστάσεων των Ιαματικών Πηγών του Λουτρού.
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Το γήπεδο για την κατασκευή της Ε.Ε.Λ θα έχει εξασφαλιστεί σύντομα. Έχει κινηθεί η
διαδικασία παραχώρησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης του δημοσίου
αγροτεμαχίου 1065 του Αγροκτήματος Ανθείας στη θέση «Γραμμές», το οποίο έχει
δεσμευθεί για τη ΔΕΥΑΑ από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε Έβρου. Η όλη
διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός διμήνου. Παράλληλα, για την ελάχιστη
πιθανότητα αποτυχίας της προηγούμενης προσπάθειας, έχει διακανονιστεί η αγορά από τη
ΔΕΥΑΑ κοντινού στο παραπάνω, ιδιωτικού αγροτεμαχίου με ισοδύναμο εμβαδό (6.000τ.μ.).
Η τοπογραφική μελέτη του γηπέδου της Ε.Ε.Λ έχει ολοκληρωθεί.
Η τοπογραφική μελέτη των δικτύων εκπονείται από ιδιώτη μελετητή και σύντομα θα
παραδοθεί στη ΔΕΥΑΑ για να συνταχθεί η υδραυλική μελέτη (με τις υποστηρικτικές
μελέτες) από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου και να γίνουν τα τεύχη δημοπράτησης.
Η προμελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για τη μελέτη-κατασκευή της ΕΕΛ εκπονούνται
από μελετητή από τις αρχές Μαϊου.
Ταυτόχρονα εκπονούνται και οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σύντομα θα
εξασφαλιστούν οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.

Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 6 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 18 μήνες
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7.2.24 Βιολογικός (Compact) Οικισμού Χώρας Σαμοθράκης.
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Σαμοθράκης
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Βιολογικός (Compact) Οικισμού Χώρας Σαμοθράκης
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος
της παράκτιας ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 720.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Χώρα Σαμοθράκης
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Πρόκειται για εξυπηρέτηση οικισμού 1500 κατοίκων. Το Compact σύστημα βιολογικού
καθαρισμού για οικισμούς είναι προκατασκευασμένο σύστημα σε container, πλήρως
κλειστό, μεταφέρεται προκατασκευασμένα και τοποθετείται στο οικόπεδο της
εγκατάστασης.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Τα συστήματα βιολογικού καθαρισμού Compact δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, αντίθετα
μπορούν να το αναβαθμίσουν αφού το επεξεργασμένο νερό μπορεί να
επαναχρησιμοποιηθεί στην άρδευση. Το έργο συμβάλει στον περιορισμό της ρύπανσης,
στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και στην βελτίωση της ελκυστικότητας του
οικισμού.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Το σύστημα Compact βιολογικού καθαρισμού αποτελεί πρωτοποριακή λύση για οικισμούς
εκτός αποχετευτικού δικτύου. Η τοποθέτηση Compact Βιολογικού Καθαρισμού καταργεί
τον βόθρο και όλα τα προβλήματα που η ύπαρξή του συνεπάγεται. Με την εγκατάσταση
του Compact βιολογικού καθαρισμού θα εξυπηρετηθούν 1500 κάτοικοι. Με το έργο
διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών σε στοιχειώδεις υποδομές για τουριστικούς
προορισμούς, όπως επιδιώκει να αναδειχθεί η Σαμοθράκη.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Εκπονείται η μελέτη για τη μεταφορά και τη διάθεση των λυμάτων.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 4 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 8 μήνες
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7.2.25 Βιολογικός (Compact) Οικισμού Λακκώματος Σαμοθράκης.
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Σαμοθράκης
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Βιολογικός (Compact) Οικισμού Λακκώματος Σαμοθράκης
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος
της παράκτιας ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 320.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Λάκκωμα Σαμοθράκης
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Πρόκειται για εξυπηρέτηση οικισμού 500 κατοίκων. Το Compact σύστημα βιολογικού
καθαρισμού για οικισμούς είναι προκατασκευασμένο σύστημα σε container, πλήρως
κλειστό, μεταφέρεται προκατασκευασμένα και τοποθετείται στο οικόπεδο της
εγκατάστασης.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Τα συστήματα βιολογικού καθαρισμού Compact δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, αντίθετα
μπορούν να το αναβαθμίσουν αφού το επεξεργασμένο νερό μπορεί να
επαναχρησιμοποιηθεί στην άρδευση.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Το σύστημα Compact βιολογικού καθαρισμού αποτελεί πρωτοποριακή λύση για οικισμούς
εκτός αποχετευτικού δικτύου. Η τοποθέτηση Compact Βιολογικού Καθαρισμού καταργεί
τον βόθρο και όλα τα προβλήματα που η ύπαρξή του συνεπάγεται. Με την εγκατάσταση
του Compact βιολογικού καθαρισμού θα εξυπηρετηθούν 1500 κάτοικοι.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Εκπονείται η μελέτη για τη μεταφορά και τη διάθεση των λυμάτων.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 4 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 8 μήνες
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7.2.26 Πλωτό Προστατευτικό Σύστημα στο Μυρωδάτο
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΜΘ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Πλωτό Προστατευτικό Σύστημα με Δίχτυ στην περιοχή Μυρωδάτο
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος
της παράκτιας ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 90.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Περιοχή Μυρωδάτο

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση πλωτού προστατευτικού συστήματος με
δίχτυ, για την προστασία της περιοχής. Το πλωτό σύστημα θα τοποθετηθεί κατά μήκος και
παράλληλα της ακτής, σε απόσταση 150m όπου το μέσο βάθος κυμαίνεται στα 3m. Το
πλωτό σύστημα θα έχει ως σημεία έναρξης της διάταξης τοποθέτησης τα όρια της
κολυμβητικής περιοχής. Θα χρειαστούν 750m πλωτού συστήματος, για την πλήρη κάλυψη
της ακτής. Στο κέντρο περίπου της διάταξης θα υλοποιηθεί δίαυλος διέλευσης ώστε να μην
καταργείται το κοινόχρηστο του αιγιαλού και η είσοδος σε πλωτά μέσα ασφαλείας. Η
διάταξη του προστατευτικού διχτυού στα σημεία του διαύλου θα είναι τέτοια ώστε ο
δίαυλος να μπορεί να ανοίγει και να κλείνει για την ασφαλή διέλευση ενός πλωτού μέσου
ασφαλείας δίχως όμως να μειώνεται η αποτελεσματικότητα του. Στο κέντρο της διάταξης
του πλωτού συστήματος και σε απόσταση ασφαλείας από αυτό θα τοποθετηθεί φανός
φωτοσήμανσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις Διεθνούς Υπηρεσίας Φάρων και τις
οδηγίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Συστήματος (IALA A) . Η πόντισή του πραγματοποιείται
με άγκυρες κατάλληλου τύπου και βάρους.

Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Με το έργο θα εξαλειφθεί η παρουσία των μεδουσών στη θαλάσσια περιοχή και θα
αναδειχθεί η παράκτια ζώνη.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Η περιοχή αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα από υπέρμετρες συγκεντρώσεις μεδουσών.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Πρόκειται για προμήθεια – εγκατάσταση, ωστόσο χρειάζονται αδειοδοτήσεις.
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 10 μήνες
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7.2.27 Σήμανση Προστατευόμενων Περιοχών Παραλίας Μαγγάνων «ΤΟ 1»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Τοπείρου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Σήμανση και έλεγχος πρόσβασης στις προστατευόμενες περιοχές της
παραλίας Μαγγάνων
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του Περιβαλλοντικού Αποθέματος
της Παράκτιας Ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Τοπικές Κοινότητες Μαγγάνων και Ερασμίου
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Τα έργα που προτείνονται στην περιοχή μελέτης είναι ήπιας μορφής, δηλαδή
συγκεκριμένης έκτασης και είδους κατασκευών, και προτείνονται στα πλαίσια των έργων
διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης του Δέλτα του Νέστου και της Παραλίας Μαγγάνων.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
1. Σήμανση κατά μήκος των ορίων των Ζωνών Α’ και Β’
2. Κατασκευή ενημερωτικού δικτύου μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων
πινακίδων.
3. Σήμανση μονοπατιών μικρού μήκους.
4. Κατασκευή παρατηρηρίου.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο αυτό αποτελεί κατ' εξοχήν δράση διατήρησης και ανάδειξης της περιοχής, μίας και
περιλαμβάνει ενέργειες ενημέρωσης, σήμανσης, οριοθέτησης, ελέγχου της πρόσβασης
στην περιοχή του Δέλτα του Νέστου και των παραλιών του Δήμου Τοπείρου.
Περιλαμβάνονται ενημερωτικές πινακίδες, σήμανση και οριοθέτηση των περιοχών
προστασίας, μπάρες ελέγχου εισόδου στην περιοχή προστασίας και παρατηρητήρια.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Στόχος είναι η προστασία και ανάδειξη μιας περιβαλλοντικά σπουδαίας περιοχής
ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η ενημέρωση και η
ευαιθητοποίηση των επισκεπτών σχετικά με την περιοχή και το περιβάλλον και σχετικά με
κανόνες σωστής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και προστασίας. Επίσης αναμένεται να
υπάρχει καλύτερη δυνατότητα ελέγχου της πρόσβασης στις περιοχές προστασίας.
Το έργο αυτό μπορεί να λειτουργήσει συνοδευτικά -συμπληρωματικά με το επίσης
προτεινόμενο έργο για την Ανάπτυξη Δικτύου Τουριστικής -Περιβαλλοντικής - Πολιτιστικής
Ενημέρωσης και Σημείων Πρόσβασης Διαδραστικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Το έργο θα δημοπρατηθεί με τις διαδικασίες των προμηθειών και υπάρχει η σχετική μελέτη
τεκμηρίωσης και τεχνικών προδιαγραφών. Ο Δήμος Τοπείρου προτίθεται να τροποποιήσει
τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει από το υπάρχον
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προσωπικό χωρίς να απαιτείται ανάθεση μελέτης σε εξωτερικούς μελετητές, και να
συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
Για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει απαλλαγή έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από το
Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. του 2005 και προφορική συμφωνία με το Δασαρχείο. Θα πρέπει
επίσης να παρθεί και η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω το έργο μπορεί να υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα
καθώς δεν απαιτείται η εκπόνηση νέων μελετών ή η έκδοση χρονοβόρων αδειών.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 3 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 6 μήνες
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7.2.28 Προστασία και Αναβάθμιση Τεχνητής Λίμνης Μαριών
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Θάσου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Προστασία και Αναβάθμιση Τεχνητής Λίμνης Μαριών
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Προστασία και Ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος
της παράκτιας ζώνης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.900.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Λίμνη Μαριών Θάσου
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο περιλαμβάνει έργα προστασίας του τεχνητού υγροτόπου, έργα άρδευσης, έργα
αναβάθμισης του περιβάλλοντα χώρου, έργα προστασίας της χλωρίδας και της πανίδας,
έργα εμπλουτισμού της υδρόβιας πανίδας και της παραλίμνιας χλωρίδας, έργα προστασίας
του ιχθυοπληθυσμού και διατήρησης και βελτίωσης της ποσότητας και ποιότητας του
ύδατος.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Η συμβολή του παρόντος έργου στην παράκτια ζώνη είναι διττή. Αφενός συμβάλλει στην
προστασία των φυσικών πόρων (χλωρίδα, πανίδα, υδάτινοι πόροι) της περιοχής και στην
ανάδειξή τους και αφετέρου μεσοπρόθεσμα συμβάλλει και στην αναβάθμιση εν γένει του
οικισμού βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο και το οικιστικό περιβάλλον παρέχοντας κίνητρα
για την αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής, με τα αντίστοιχα πολλαπλασιαστικά
αποτελέσματα με οικονομικούς όρους.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Κύριος στόχος είναι η προστασία και αναβάθμιση της τεχνητής λίμνης. Με αυτό τον τρόπο
θα προστατευθεί το ήδη αναπτυχθέν οικοσύστημα, θα βελτιωθεί η ποιότητα και η
ποσότητα των υδάτων, θα επιτευχθεί η αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων του
νησιού οι οποίοι λόγω της αύξησης των αναγκών και της κλιματικής αλλαγής ολοένα και
λιγοστεύουν, θα αναβαθμιστεί η ιχθυοπανίδα, καθώς και η παραλίμνια χλωρίδα και
πανίδα. Επιπλέον, όσον αφορά την ανάπτυξη της περιοχής θα ενισχυθεί η τουριστική
επισκεψιμότητα ενός δυναμικού πόλου συμβάλλοντας σημαντικά στην τοπική οικονομία
και την διαμόρφωση της τουριστικής φυσιογνωμίας του νησιού.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Υπάρχει σχετική μελέτη
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών/Αδειοδοτήσεων: 6 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 20 μήνες
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7.2.29 Πιστοποίηση Υπηρεσιών και Προϊόντων «ΟΕ 1»`
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΜΘ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Πιστοποίηση και branding υπηρεσιών και προϊόντων ΠΑΜΘ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 350.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Η πρόταση αφορά την δημιουργία προτύπων ποιότητας μέσω των οποίων θα παρέχεται
πιστοποίηση για τα παραγόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΠΑΜΘ (και εντός των 2
Εθνικών Πάρκων). Η διαδικασία θα ξεκινήσει από τα προϊόντα του πρωτογενή τομέα
(αγροτικά, κτηνοτροφικά, αλιευτικά) και κατόπιν θα προχωρήσει σε διαδικασίες του
δευτερογενή τομέα καθώς και στο σύνολο των υπηρεσιών που παράγονται σε αυτά όπως
υπηρεσίες εστίασης, ξενοδοχειακές μονάδες, επαγγελματίες ξεναγούς κ.α.
Η διαδικασία θα περιλαμβάνει την δημιουργία προτύπων διαδικασιών παραγωγής, οδηγών
για τους επαγγελματίες, σήμανσης των προϊόντων ως και εκπαίδευση όλων των
εμπλεκομένων φορέων.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο προβλέπει την προβολή και την πιστοποίηση των υπηρεσιών και προϊόντων της
ΠΑΜΘ και των δύο Εθνικών Πάρκων της ΠΑΜΘ στην παράκτιας ζώνη. Μέσω της δράσης
αυτής θα αναπτυχθούν οι κατάλληλες μέθοδοι, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την
προβολή των πάρκων. Συγκεκριμένα οι δράσεις είναι: 1) Ανάπτυξη έντυπου και
ηλεκτρονικού υλικού για τα χαρακτηριστικά των Εθνικών Πάρκων 2) Διοργάνωση ημερίδων,
φεστιβάλ 3) Βελτίωση ιστοσελίδων των δύο Εθνικών Πάρκων 4) Δημιουργία νέας
ιστοσελίδας. Μέσω της πραγματοποίησης περιβαλλοντικών και οικοτουριστικών εκδρομών
- εκδηλώσεων θα αναδεικνύεται η παράκτια ζώνη της περιοχής.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Η πρόταση έχει ως στόχο την ανάδειξη και προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών εντός
των ορίων των 2 Εθνικών Πάρκων. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:
1)Ανάπτυξη ταυτότητας προϊόντων - υπηρεσιών
2) Αύξηση του περιηγητικού τουρισμού και του οικοτουρισμού στην παράκτια ζώνη της
ΠΑΜΘ
3) Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Δεν πρόκειται για έργο υποδομής και οι διαδικασίες ανάθεσης μπορούν να ολοκληρωθούν
σχετικά γρήγορα καθώς δεν απαιτούνται τεχνικές μελέτες.
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 10 μήνες
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7.2.30 Εκστρατεία Ενημέρωσης για Αλιευτικά Προϊόντα «ΦΔ 2»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας Ισμαρίδας
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Εκστρατεία ενημέρωσης για τα αλιευτικά προϊόντα των Λ/Θ εντός του
Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: ΠΑΜΘ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το προτεινόμενο έργο αφορά δράσεις προώθησης των αλιευτικών προϊόντων των
λιμνοθαλασσών εντός του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Μπλέ
Καβούρι, Κέφαλος, Λαβράκι, Τσιπούρα, Αβγοτάραχο κ.α.) ως εξής:
• Καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα ενημέρωσης
• Δράσεις προβολής των συγκεκριμένων προϊόντων σε χώρους εστίασης
• Παραγωγή φυλλαδίων αναφορικά με τα αλιευτικά προϊόντα των λιμνοθαλασσών, των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, της βιολογικής και θρεπτικής τους αξίας.
Εκδηλώσεις προβολής
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Μέσα στο Εθνικό Πάρκο Α.Μ.Θ. υπάρχουν 17 λιμνοθάλασσες, οι περισσότερες από τις
οποίες χρησιμοποιούνται παραγωγικά από αλιευτικούς συνεταιρισμούς.
Η ιδιαιτερότητα των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται σε αυτές είναι ότι δεν
αποτελούν είδη ιχθυοτροφείου αλλά είδη της θάλασσας που απλά τρέφονται και
μεγαλώνουν μέσα στις λ/θ με φυσικό τρόπο. Αυτό τους προσδίδει ιδιαίτερη διατροφική
αξία η οποία δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό, ούτε και σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο,
με αποτέλεσμα να ταυτίζονται με αυτά των ιχθυοτροφείων και έτσι να χάνουν αφενός σε
αξία και αφετέρου να μην προτιμώνται από το καταναλωτικό κοινό. Σκοπός του
προτεινόμενου έργου είναι η ανάδειξη αυτής της ιδιαιτερότητας, η γνωριμία του κοινού με
τα είδη της περιοχής και η προώθησή τους σε χώρους εστίασης.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Κύριος στόχος του έργου είναι η οικονομική ενίσχυση και αύξηση παραγωγής των
αλιευτικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου της ΑΜΑΘ
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Πρόκειται για εκστρατεία ενημέρωσης και μπορεί να υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό
διάστημα.
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 8 μήνες
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7.2.31 Σήμα Ποιότητας στο Εθνικό Πάρκο ΑΜΘ «ΦΔ 3»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας Ισμαρίδας
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Προώθηση σήματος ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών εντός του Εθνικού
Πάρκου Α.Μ.Θ.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Εθνικό Πάρκο ΑΜΘ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Αφορά την προώθηση ενός σήματος ποιότητας το οποίο θα δίνεται σε επιχειρήσεις που
παράγουν προϊόντα ή λειτουργούν μέσα στα όρια του Εθνικού Πάρκου (πρωτογενής
παραγωγή ή μεταποίηση γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, βιοτεχνίες, βιομηχανίες,
χώρους εστίασης και διαμονής, κλπ), των οποίων η λειτουργία θα είναι ελεγμένη σε όλα τα
στάδια και θα πιστοποιείται ότι είναι φιλοπεριβαλλοντική. Η δημιουργία του σήματος
ποιότητας και ο ορισμός της διαδικασίας ένταξης επιχειρήσεων σε αυτό έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Στο παρόν έργο
προτείνονται οι δράσεις προώθησης αυτού του σήματος και των επιχειρήσεων - προϊόντων
που θα ενταχθούν σε αυτό.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Μέσα στα όρια του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ. δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός
επιχειρήσεων, από τις οποίες άλλες αφορούν την παραγωγή ή τυποποίηση/συσκευασία
προϊόντων, ενώ άλλες αφορούν καθαρά την παροχή υπηρεσιών, όπως καταλύματα,
μονάδες εστίασης, μονάδες εναλλακτικού τουρισμού, κλπ.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η προώθηση των
προϊόντων και υπηρεσιών του Εθνικού Πάρκου.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Πρόκειται για δράσεις προώθησης του σήματος και μπορεί να υλοποιηθεί σε σύντομο
χρονικό διάστημα.
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 8 μήνες
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7.2.32 Εγκαταστάσεις Αλιευτικών Δραστηριοτήτων «ΠΑΡΕ 2»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή εγκαταστάσεων αλιευτικών δραστηριοτήτων στις θέσεις των
εκβολών Δράνας και Ευθυγράμμισης στο Δέλτα του Έβρου
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Περιοχή Τραϊανούπολης, Φερών
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Κατασκευή ξύλινων οικίσκων για την εξυπηρέτηση των αλιέων και κατασκευή
παρατηρητηρίου. Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή: α) Ενός ξύλινου οικίσκου,
στις εκβολές της ευθυγράμμισης του Έβρου με προβλήτα για την εύκολη πρόσβαση στην
περιοχή από τη θάλασσα, β) Ενός ξύλινου οικίσκου στις εκβολές Δράνας με προβλήτα, για
την αντικατάσταση παλιών οικίσκων και προβλήτας στο ίδιο σημείο και γ) Ενός
παρατηρητηρίου πουλιών, ξύλινης κατασκευής, στις εκβολές της Ευθυγράμμισης.

Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Η πράξη αποσκοπεί στον περιορισμό της αυθαίρετης δόμησης κτισμάτων από τους αλιείς
και συγκέντρωσή τους σε χώρους αρμονικά συνυπάρχοντες με το γύρω περιβάλλον.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Το έργο έχει ως αντικείμενο την κατασκευή κτισμάτων υποβοηθητικών στις εργασίες των
αλιέων που δραστηριοποιούνται στο Δέλτα. Τα κτίσματα δεν θα προσβάλουν την αισθητική
του τοπίου. Επιπλέον, είναι σχεδιασμένα ώστε να έχουν τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις
στον υγροβιότοπο. Η πράξη θα διευκολύνει σημαντικά τις εργασίες των αλιέων.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Υπάρχει έγκριση περιβαλλοντικών όρων η οποία έχει λήξει και θα πρέπει να ανανεωθεί. Η
τεχνική μελέτη είναι σε στάδιο προμελέτης.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 6 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 5 μήνες
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7.2.33 Μέτρα Διαχείρισης για την Κτηνοτροφία «ΠΑΡΕ 5»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Εφαρμογή μέτρων διαχείρισης για την κτηνοτροφία και κατασκευή
παραδοσιακών μαντριών, ποτίστρων και σημάνσεων
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 580.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Περιοχή Τραϊανούπολης, Φερών
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Αντικείμενο της πράξης είναι η υλοποίηση έργων για την διαχείριση της κτηνοτροφίας στο
Δέλτα Έβρου και συγκεκριμένα: εργασίες χωματισμών με σκοπό την κατάκλυση εκτάσεων
με γλυκό νερό, εργασίες προστασίας και επέκτασης των παραποτάμιων δασών και
διαχείριση θαμνώνων, οργάνωση δικτύων προσπέλασης, κατασκευή λεκανών υδροληψίας
των ζώων, έργα σήμανσης και ενημέρωσης, διοργάνωση ημερίδων και έκδοση
ενημερωτικού υλικού. Για το έργο έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη το 2000.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Με τα παραπάνω έργα θα επιτευχθούν:
-Η βελτίωση των λιβαδικών εκτάσεων
-Η εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας και ρύθμιση της βόσκησης
-Η ενημέρωση και παροχή βοήθειας στους παραγωγούς
-Η άσκηση της κτηνοτροφίας μέσω της ορθολογικής αξιοποίησης των λιβαδικών πόρων και
της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της προστασίας των οικοτόπων του Δέλτα
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Η κατάκλιση των εκτάσεων με γλυκό νερό έχει στόχο τον περιορισμό της αλατότητας των
εδαφών και κατ’ επέκταση την αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Η πρακτική αυτή έρχεται
για να ανατρέψει την από πολλές δεκαετίες αύξηση της αλατότητας των εδαφών λόγω των
εγγειοβελτιωτικών έργων, με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί ο υγροβιότοπος. Επιπλέον, η
δράση αυτή θα ωφελήσει τη βόσκηση, τόσο των άγριων φυτοφάγων πουλιών, όσο και των
οικόσιτων ζώων.
Η προστασία και επέκταση του παραποτάμιου δάσους κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς
είναι από τα πλέον υποβαθμισμένα τμήματα του Δέλτα Έβρου, ενώ διεθνώς θεωρείται
ζώνη υψηλής βιοποικιλότητας. Αυτό θα επιτευχθεί με φυτεύσεις ντόπιων ειδών δέντρων,
περίφραξή και απαγόρευση της βόσκησης.
Τέλος, η κατάργηση κάποιων δρόμων που είναι μικρής χρηστικότητας παράλληλα με την
αποκατάσταση κάποιων άλλων, όπου έχουν υποστεί ζημιές από τη χρόνια χρήση τους, θα
ωφελήσει στην απρόσκοπτη ανάπτυξη των φυτοκοινωνιών στο Δέλτα Έβρου.

131

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της προμελέτης. Δεν έχει ξεκινήσει η σύνταξη των οριστικών
τεχνικών μελετών. Ωστόσο εκτιμάται ότι μπορεί να υλοποιηθεί σε σχετικά σύντομο χρόνο
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 6 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 6 μήνες
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7.2.34 Καλλιέργεια Θαλάσσιων Μακροφυκών «ΙΝΑΛΕ 1»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Πειραματική μονάδα καλλιέργειας θαλάσσιων μακροφυκών
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Τοπική Κοινότητα Νέας Περάμου
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Στόχος του έργου είναι η κατασκευή πειραματικής μονάδας καλλιέργειας μακροφυκών και
γενικότερα φυκών στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) για την ανάπτυξη
τεχνολογιών, οι οποίες συνδυάζουν την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος
(παράκτια ύδατα-λιμνοθάλασσες) με την παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής
προστιθέμενης αξίας (π.χ. σούσι, φυτικές τροφές για ψάρια) και με την παραγωγή
ενέργειας (π.χ. βιοκαύσιμα), προσαρμοσμένων στις ανάγκες της χώρας και ειδικότερα στις
ανάγκες της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Oι συνεχώς αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις των τελευταίων δεκαετιών και γεγονότα,
όπως οι συνεχώς αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου και η παρούσα οικονομική και
οικολογική κρίση, έστρεψαν και στρέφουν το ενδιαφέρον στο υδάτινο οικοσύστημα και
κατά κύριο λόγο στις θάλασσες και στους ωκεανούς. Απώτερος σκοπός, η εξεύρεση νέων
πηγών ενέργειας, αλλά και η βιώσιμη αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων. Σ’ αυτές
περιλαμβάνονται όλοι οι οργανισμοί με εμπορική αξία, μεταξύ αυτών και τα φύκη.
Η οικονομική αξιοποίηση των φυσικών αποθεμάτων των φυκών και ιδιαίτερα των
μακροφυκών (φύκη εμφανή με γυμνό μάτι) είναι γνωστή εδώ και πάρα πολλούς αιώνες
στην Ασία. Σήμερα, σε διεθνές επίπεδο, η βιομηχανική χρήση των μακροφυκών, που
χρησιμοποιεί τόσο φυσικά αποθέματα όσο και καλλιεργούμενη βιομάζα, είναι ιδιαίτερα
διαδεδομένη και στηρίζεται στην αξιοποίηση των πολύτιμων κυτταρικών τους συστατικών.
Οι κυριότερες βιομηχανικές χρήσεις των μακροφυκών είναι: στη βιομηχανία τροφής και
ζωοτροφής, στη βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών, στην παραγωγή λιπασμάτων και
στην Ιατρική. Τελευταία, τα μακροφύκη χρησιμοποιούνται και ως βιολογικά φίλτρα σε
«πολυ-τροφικές υδατοκαλλιέργειες» μαζί με άλλους υδρόβιους οργανισμούς, π.χ. μαλάκια,
γαστερόποδα ή σε απόβλητα πλούσια σε θρεπτικά άλατα ή βαρέα μέταλλα, με σκοπό την
παραγωγή βιομάζας και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος από τον ευτροφισμό
και τη ρύπανση. Ως γνωστό, ουσίες όπως τα άλατα του αζώτου και του φωσφόρου
αποτελούν απαραίτητα συστατικά για την αύξηση και την ανάπτυξη των φυκών.
Στην Ελλάδα η καλλιέργεια και η οικονομική αξιοποίηση των ενδημικών μακροφυκών είναι
άγνωστη. Αυτή η παρατήρηση αποκτάει μεγαλύτερη βαρύτητα αν σκεφθεί κανείς ότι
πρόκειται για μια χώρα της Μεσογείου με μεγάλη ανάπτυξη άλλων μορφών
υδατοκαλλιέργειας π.χ. της ιχθυοκαλλιέργειας. Στις περιπτώσεις που απαιτούνται προϊόντα
που προέρχονται από την επεξεργασία των φυκών, πχ. υγρό βιολογικό λίπασμα για τα
θερμοκήπια από μακροφύκη, άγαρ για τη μικροβιολογία και βιομηχανία τροφίμων,
καλλυντικά, αυτά εισάγονται από το εξωτερικό. Επιπλέον, ουδεμία προσπάθεια μείωσης
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των φορτίων διαφόρων αποβλήτων με αυξημένες ποσότητες θρεπτικών αλάτων π.χ.
γεωργικά ή αστικά απόβλητα ή απόβλητα ιχθυοκαλλιέργειας, για λόγους προστασίας του
περιβάλλοντος και παραγωγής ενέργειας (π.χ. βιοκαύσιμα) έχει πραγματοποιηθεί. Με την
ενσωμάτωση της καλλιέργειας των μακροφυκών στον κλάδο της ζωικής υδατοκαλλιέργειας
(π.χ. ιχθυοκαλλιέργεια) προστατεύεται σημαντικά το περιβάλλον γιατί τα απορρίμματα
μεταποιούνται σε βιομάζα και δεν διαλύονται σε αυτό. Η υιοθέτηση τέτοιων
ολοκληρωμένων πολύ-τροφικών πρακτικών αυξάνει την περιβαλλοντική, οικονομική και
κοινωνική αποδοχή της υδατο-καλλιεργητικής βιομηχανίας. ΄
Η Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης αποτελεί μία από τις καταλληλότερες
περιοχές της Ελλάδας για την ανάπτυξη των παραπάνω τεχνολογιών για την ανάδειξη και
προστασία της παράκτιας ζώνης της, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα πολυποίκιλο
(ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ακτές) και ευρείας εξάπλωσης υδατικό δυναμικό πλούσιο
σε θρεπτικά άλατα εξαιτίας φυσικών (π.χ. θαλάσσια ρεύματα από τη Μαύρη Θάλασσα) ή
ανθρωπογενών (π.χ. γεωργικά λύματα σε λιμνοθάλασσες) αιτιών.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Η επιτυχής καλλιέργεια των φυκών και ιδιαίτερα μακροφυκών σε μια περιοχή προϋποθέτει,
κατά κύριο λόγο, την ύπαρξη: α) Εμπορικού ενδιαφέροντος, β) Κατάλληλου φυσικού
περιβάλλοντος, γ) Τεχνολογία προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες.
α) Εμπορικό ενδιαφέρον
Η χρήση των μακροφυκών στη χώρα μας είναι γνωστή από την αρχαιότητα, όπου νωπά τα
χρησιμοποιούσαν ως ζωοτροφές, ενώ μετά από ξήρανση ως καλλυντικά προσώπου. Η
τελευταία χρήση δηλώνεται και από την ετυμολογία της λέξης «φτιασίδι», που προέρχεται
από την αρχαιοελληνική λέξη «φύκι» που σημαίνει κοκκινάδι, καλλυντικό. Σήμερα,
προϊόντα από μακροφύκη χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ελληνική αγορά, με κυριότερα τα
υγρά λιπάσματα των οπωροκηπευτικών, το άγαρ στα εργαστήρια γενετικής και
μικροβιολογίας (πωλείται προς 10 US $/kg από τις μονάδες παραγωγής) και τα διάφορα
καλλυντικά προσώπου-σώματος. Όλα τα παραπάνω προϊόντα εισάγονται έτοιμα από το
εξωτερικό. Η συμμετοχή των μακροφυκών στη δίαιτα των Ελλήνων είναι πολύ μικρή έως
μηδαμινή. Εξαίρεση αποτελεί το γηγενές είδος Polysiphonia sp., το οποίο τρώγεται στην
περιοχή των Χανίων της Κρήτης. Η επονομαζόμενη από τους ντόπιους «σαλάτα του
γιαλού», συλλέγεται την άνοιξη με το χέρι από τις ακτές του Σφιναρίου, Κισσάμου (Νομός
Χανίων) και στη συνέχεια ακολουθεί πλύσιμο με θαλασσινό νερό και τοποθέτηση σε δοχεία
με ξύδι. Στα πιάτα προσφέρεται με την προσθήκη ρίγανης και ελαιολάδου αποτελώντας ένα
ακόμη κρητικό μεζέ για τη ρακή. Έχοντας υπόψη τη σύγχρονη τάση των καταναλωτών, σε
τοπικό και Ευρωπαϊκό-διεθνές επίπεδο, για κατανάλωση υγιεινών και εξωτικών ειδών
διατροφής, πιστεύουμε ότι η κατανάλωση φυκών στη χώρα μας θα αυξάνει συνεχώς.
Σήμερα σε ορισμένα ασιατικά εστιατόρια, πχ. Κινέζικα και όχι μόνο (π.χ. Sushi-Bar),
προσφέρεται τροφή που έχει ως συστατικό είδη του γένους Porphyra. Το γένος αυτό
αποτελεί μια ιδιαίτερη κερδοφόρα βιομηχανία υδατοκαλλιέργειας σε πολλές ασιατικές
χώρες και ιδιαίτερα στην Ιαπωνία (60.000 τόνοι ξηρής βιομάζας/έτος, 25 US $ /kg). Κατά
κύριο λόγο χρησιμοποιείται σαν περιτύλιγμα του ρυζιού, κάτι σαν τα δικά μας
αμπελόφυλλα στα «γιαπράκια».
β) Κατάλληλο φυσικό περιβάλλον
Με τον όρο κατάλληλο φυσικό περιβάλλον εννοούμε την ύπαρξη υδάτινων θαλάσσιων ή
υφάλμυρων οικοσυστημάτων στα οποία οι κυριότεροι φυσικοχημικοί παράμετροι του
νερού να ευνοούν την αύξηση των μακροφυκών. Το παράκτιο περιβάλλον της χώρας μας
και της Περιφέρειας ΑΜΘ παρουσιάζει έντονο διαμελισμό, π.χ. κλειστοί κόλποι, δέλτα
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ποταμών, λιμνοθάλασσες. Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία πολλών υδάτινων μικροπεριβαλλόντων κατάλληλων για την καλλιέργεια των μακροφυκών. Για παράδειγμα, τα
μεγαλύτερα αποθέματα εμπορικών μακροφυκών, και ιδιαίτερα του είδους Gracilaria bursapastoris έχουν μέχρι τώρα βρεθεί στις λιμνοθάλασσες του Δέλτα του Νέστου. Το γεγονός
αυτό οφείλεται μάλλον στις κατάλληλες θερμοκρασίες (αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα) και
στην περίσσεια των θρεπτικών αλάτων του αζώτου και φωσφόρου (ευτροφισμός) της
περιοχή. Με βάση τη διεθνή εμπειρία, κατάλληλοι χώροι για την καλλιέργεια των
μακροφυκών είναι και οι χώροι κοντά στους κλωβούς της ιχθυοκαλλιέργειας, όπου
παρατηρείται συγκέντρωση θρεπτικών αλάτων ή οι χερσαίες πολυτροφικές μονάδες
υδατοκαλλιέργειας.
γ) Τεχνολογία προσαρμοσμένη στις τοπικές απαιτήσεις.
Η τεχνολογία της καλλιέργειας των μακροφυκών χωρίζεται σε δύο βασικούς τομείς: 1) Τη
σποριογένεση, και 2) Τη μαζική καλλιέργεια. Ο πρώτος τομέας αφορά τη γνώση των
μακροφυκών, του κύκλου ζωής και της καλλιέργειάς τους σε εργαστηριακές συνθήκες.
Σκοπός αυτού του τομέα είναι εύρεση καλλιεργούμενων στελεχών με γρήγορη αύξηση, είτε
με απομόνωση από τους φυσικούς πληθυσμούς είτε από υβριδισμό μεταξύ φυσικών
στελεχών, και ελεγχόμενο τρόπο αναπαραγωγής. Το στάδιο αυτό αναλογεί μερικώς με τον
ιχθυογενετικό σταθμό στις μονάδες καλλιέργειας ψαριών. Η τεχνογνωσία γι’ αυτό το
κομμάτι της καλλιέργειας των μακροφυκών είναι εν’ μέρη γνωστή στο Ινστιτούτο Αλιευτικής
Έρευνας. Αντίθετα, ο τομέας της μαζικής καλλιέργειας και μεταποίησης δεν έχει ακόμη
δοκιμαστεί στην Ελλάδα. Έτσι, προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει καμιά προσέγγιση της
καθαρής απόδοσης είτε άμεσης (αξία βιομάζας) είτε έμμεσης (βιοφίλτρο θρεπτικών αλάτων
για μείωση του ευτροφισμού) αυτού του τύπου της υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα.
Επιπλέον, δεν έχουν δοκιμαστεί γηγενή εμπορικά είδη σε συνθήκες μαζικής καλλιέργειας
και έτσι δεν έχει εκτιμηθεί και η εμπορικής τους αξία.
Στόχος του έργου:
Στόχος του έργου είναι η κατασκευή πειραματικής μονάδας καλλιέργειας μακροφυκών και
γενικότερα φυκών στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) για την ανάπτυξη
τεχνολογιών, οι οποίες συνδυάζουν την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος
(παράκτια ύδατα-λιμνοθάλασσες) με την παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής
προστιθέμενης αξίας (π.χ. σούσι, φυτικές τροφές για ψάρια) και με την παραγωγή
ενέργειας (π.χ. βιοκαύσιμα), προσαρμοσμένων στις ανάγκες της χώρας και ειδικότερα στις
ανάγκες της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Η ανάπτυξη για πρώτη φορά στη χώρα μας και στην Περιφέρεια ΑΜΘ τεχνογνωσίας που να
αφορά το σύνολο των απαιτήσεων για την επιτυχή ένταξη της καλλιέργειας των φυκών, με
έμφαση στα μακροφύκη, στον υπάρχοντα κλάδο της Υδατοκαλλιέργειας. Δηλαδή από την
απομόνωση κατάλληλων στελεχών από γηγενείς πληθυσμούς, μέχρι τον τρόπο μαζικής
καλλιέργειας και χρήσης της σε «πολυτροφικά» συστήματα υδατοκαλλιέργειας και την
παραγωγή προϊόντων τροφής και βιοκαυσίμων.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Το έργο διαθέτει τις απαιτούμενες μελέτες. Εκκρεμεί η περιβαλλοντική του αδειοδότηση
από το ΥΠΕΚΑ καθώς εκκρεμεί απάντηση στην κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων από
Υπηρεσίες ΥΠΕΚΑ από Μάρτιο 2010.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Αδειοδοτήσεων: 5μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 8 μήνες.
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7.2.35 Οικοτουριστική Αξιοποίηση στο Δέλτα Έβρου «ΠΑΡΕ 12»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Οικοτουριστική αξιοποίηση και υποδομές στο Δέλτα Έβρου
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.350.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Περιοχή Τραϊανούπολης, Φερών
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Πρόκειται για έργα, προμήθειες και ενέργειες που αφορούν την καλύτερη τουριστική
αξιοποίηση του Δέλτα Έβρου και συγκεκριμένα:
- Προμήθεια και εγκατάσταση Πλωτής Εξέδρας για την Πρόσδεση Σκαφών στο
Μυδοτροφείο και το Δασικό περίπτερο
- Προμήθεια εξοπλισμού παρατήρησης (κυάλια, τηλεσκόπια, ψηφιακή μηχανή)
- Κατασκευή οικοτουριστικών υποδομών πεδίου για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του
δέλτα Έβρου (παρατηρητήρια, εκπαιδευτικά μονοπάτια, πινακίδες, χώροι στάθμευσης, κλπ)
- Προμήθεια τουριστικού ‘Τρένου’ για την ξενάγηση επισκεπτών περιμετρικά της λ/θ
Δράνας και Παλούκια (όπου απαγορεύεται η κίνηση επισκεπτών)
- Προμήθεια εξοπλισμένων Σκαφών εξυπηρέτησης επισκεπτών (6 μπλάβες και 8 εξωλέμβιες
μηχανές)
- Προμήθεια δύο λεωφορείων για την μεταφορά των επισκεπτών
-Αναβάθμιση της έκθεσης ερμηνείας περιβάλλοντος του Κέντρου Πληροφόρησης Δέλτα
Έβρου (η οποία λειτουργεί από το 1998),
-Εκπόνηση προγράμματος οργάνωσης του συστήματος πιστοποίησης οικοτουριστικών
δραστηριοτήτων και τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα - Πιλοτική εφαρμογή του
συστήματος για διάστημα ενός έτους
- Κατασκευή Θεματικού Κέντρου Ενημέρωσης στο φυλάκιο Καραγώγου στις Φέρες.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την πράξη αναμένεται να είναι:
-Αύξηση του αριθμού επισκεπτών της περιοχής
-Η καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών στο δέλτα Έβρου καθώς και η επιμήκυνση του
χρόνου παραμονής των επισκεπτών στον υγρότοπο όπως και η καλύτερη ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς αυτούς
-Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση πάνω στα θέματα προστασίας του υγροτόπου
-Μείωση της ανεξέλεγκτης εισόδου επισκεπτών σε χώρους όπου απαγορεύεται η διέλευση
οχημάτων
-Ορθολογικότερη χρήση του Δέλτα και μείωση της όχλησης που προκαλείται στην πανίδα
κυρίως της περιοχής
-Αποτελεσματικότερη διαχείριση των επισκεπτών στο Δέλτα Έβρου
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Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Κύριος στόχος του έργου είναι η οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Δέλτα Έβρου
όπου μέσω αυτής θα ενισχυθεί και ο τουρισμός στην παράκτια ζώνη της περιφέρειας.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Τα τεύχη δημοπράτησης βρίσκονται στην φάση σύνταξης και δεν έχουν οριστικοποιηθεί
ακόμα.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 3 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 8 μήνες
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7.2.36 Ορειβατικές Διαδρομές, Αναρρίχηση στη Μαρώνεια - Σήμανση «ΜΑ
2»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Μαρώνειας-Σαπών
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Έργα διαμόρφωσης - ανάδειξης ορειβατικών διαδρομών και αναρριχητικών
πεδίων Μαρώνειας
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Δήμος Μαρωνείας - Σαπών
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαιτούμενων υποδομών για την ανάδειξη και
ασφαλή χρήση δύο αναρριχητικών πεδίων και δύο ορειβατικών μονοπατιών στην Δημοτική
Ενότητα Μαρώνειας. Πρόκειται για τα αναρριχητικό πεδίο της Μαρώνειας που βρίσκεται
κοντά στο Σπήλαιο Μαρώνειας και το Πεδίο αναρρίχησης Boulder κοντά στην παραλία της
Μαρμαρίτσας. Το υποέργο ανάδειξης των αναρριχητικών πεδίων θα περιλαμβάνει έργα
σήμανσης, πινακίδες πληροφόρησης αναρριχητικών διαδρομών, υποδομές ανάπαυσης
καθώς και εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας αναρρίχησης. Το υποέργο ανάδειξης
ορειβατικών μονοπατιών αφορά το ορειβατικό μονοπάτι της Αγίας Κυριακής το οποίο
ξεκινά από τον οικισμό Μαρώνειας και καταλήγει στην κορυφή του Ίσμαρου και το
μονοπάτι του Αγίου Γεωργίου το οποίο ξεκινάει από τον οικισμό Μαρώνειας και καταλήγει
στην Αρχαία Ισμάρα.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών στα πλαίσια των συντονισμένων ενεργειών του για την
ανάπτυξη και προώθηση του ορειβατικού τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών
άθλησης προχωρεί στη δημιουργία δικτύου ανάδειξης ορειβατικών διαδρομών και των
αναρριχητικών πεδίων που βρίσκονται στην περιοχή της Μαρώνειας. Το έργο συμβάλει
ουσιαστικά στην ανάδειξη και προώθηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
της περιοχής. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις συμβάλουν στην διατήρηση και βιώσιμη
ανάπτυξη της περιοχής μέσω των ήπιων παρεμβάσεων και των φιλικών προς το περιβάλλον
υλικών και τεχνικών δόμησης.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Στόχος του έργου είναι να προβάλλει το σπουδαίο περιβαλλοντικό απόθεμα της περιοχής
και η νέα υποδομή να αρχίσει να χρησιμοποιείται από ξένους και ντόπιους ορειβάτες και
αναρριχητές. Συμβάλει επίσης στην άθληση και αναψυχή του πληθυσμού του Δήμου αλλά
και των γύρω περιοχών, αλλά και στην εξοικείωση του κόσμου με εναλλακτικές μορφές
τουρισμού. Μέσα από το έργο αυτό θα επιτευχθεί, παράλληλα, η αναζωογόνηση των
περιοχών της ενδοχώρας του Δήμου καθώς αναμένεται να δημιουργηθεί αυξημένη ζήτηση
ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Θα δημιουργηθεί με αυτό τον τρόπο, μεγαλύτερο
επενδυτικό ενδιαφέρον καθώς θα αυξήσει τον αριθμό των επισκεπτών με αποτέλεσμα την
δημιουργία θέσεων εργασίας και νέων επιχειρήσεων στους κλάδους του τουριστικού
τομέα.
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Πρόκειται για εύκολο τεχνικά έργο οι τεχνικές μελέτες του οποίου μπορούν να συνταχθούν
σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 4 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 6 μήνες
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7.2.37 Αναβάθμιση Camping Σκάλας Πρίνου
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Θάσου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αναβάθμιση δημοτικού camping Σκάλας Πρίνου
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Σκάλα Πρίνου, Θάσος

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Πρόκειται για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του κάμπινγκ στη Σκάλα Πρίνου
ώστε όχι μόνο να αυξηθεί η δυναμικότητα και συνεπώς και η επισκεψιμότητά του, αλλά και
να παρέχει πιο ποιοτικές και εναλλακτικές υπηρεσίες που θα προσελκύσουν και νέες
εισοδηματικά τάξεις δυνητικών επισκεπτών. Επίσης βασική φιλοσοφία του έργου είναι η
δημιουργία ενός χώρου κατασκήνωσης, λιγότερο ενεργοβόρου και πλήρως
εναρμονισμένου με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Μέσω του έργου ενισχύεται το τουριστικό προϊόν της περιοχής και ταυτόχρονα και το
τοπικό εισόδημα. Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή αναδεικνύεται και προστατεύεται καθώς οι
εναλλακτικές μορφές τουρισμού που προωθούνται είναι πλήρως συμβατές και
εναρμονισμένες με το φυσικό-πολιτισμικό-ανθρωπογενές περιβάλλον.

Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Το έργο είναι αναγκαίο καθώς η ποιότητα των τουριστικών υποδομών σε συνδυασμό με
την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθορίζουν και το βαθμό
αναγνωρισιμότητας ενός προορισμού, τα μεγέθη επισκεψιμότητας αυτού και την εν γένει
προβολή του στο διεθνοποιημένο πλέον περιβάλλον. Απώτερο σκοπό αποτελεί η
αναβάθμιση των υποδομών, ο εμπλουτισμός των προσφερόμενων υπηρεσιών που
αποστρέφονται το μαζικό μοντέλο τουρισμού και συνάδουν σε ένα πιο ποιοτικό και
αειφορικό μοντέλο ανάπτυξης.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Οι απαιτούμενες μελέτες έχουν εκπονηθεί.
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 10 μήνες

140

7.2.38 Αναβάθμιση Camping Σκάλας Ποταμιάς
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Θάσου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αναβάθμιση δημοτικού camping Σκάλας Ποταμιάς
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Σκάλα Ποταμιάς, Θάσος

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Πρόκειται για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του κάμπινγκ στη Σκάλα Πρίνου
ώστε όχι μόνο να αυξηθεί η δυναμικότητα και συνεπώς και η επισκεψιμότητά του, αλλά και
να παρέχει πιο ποιοτικές και εναλλακτικές υπηρεσίες που θα προσελκύσουν και νέες
εισοδηματικά τάξεις δυνητικών επισκεπτών. Επίσης βασική φιλοσοφία του έργου είναι η
δημιουργία ενός χώρου κατασκήνωσης, λιγότερο ενεργοβόρου και πλήρως
εναρμονισμένου με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Μέσω του έργου ενισχύεται το τουριστικό προϊόν της περιοχής και ταυτόχρονα και το
τοπικό εισόδημα. Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή αναδεικνύεται και προστατεύεται καθώς οι
εναλλακτικές μορφές τουρισμού που προωθούνται είναι πλήρως συμβατές και
εναρμονισμένες με το φυσικό-πολιτισμικό-ανθρωπογενές περιβάλλον.

Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Το έργο είναι αναγκαίο καθώς η ποιότητα των τουριστικών υποδομών σε συνδυασμό με
την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθορίζουν και το βαθμό
αναγνωρισιμότητας ενός προορισμού, τα μεγέθη επισκεψιμότητας αυτού και την εν γένει
προβολή του στο διεθνοποιημένο πλέον περιβάλλον. Απώτερο σκοπό αποτελεί η
αναβάθμιση των υποδομών, ο εμπλουτισμός των προσφερόμενων υπηρεσιών που
αποστρέφονται το μαζικό μοντέλο τουρισμού και συνάδουν σε ένα πιο ποιοτικό και
αειφορικό μοντέλο ανάπτυξης.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Οι απαιτούμενες μελέτες έχουν εκπονηθεί.
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 10 μήνες
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7.2.39 Πρόσβαση ΑΜΕΑ στην Παραλία Κεραμωτής
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Νέστου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή Πρόσβασης Ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) στην Παραλία
Κεραμωτής του Δήμου Νέστου.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Δήμος Νέστου
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Κύριο αντικείμενο της κατασκευής του έργου είναι η δημιουργία πόλων έλξης ατόμων με
ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) στην παραλία Κεραμωτής.
Η παρέμβαση προσδιορίζεται σε τρία σημεία του παραλιακού μετώπου του οικισμού
Κεραμωτής:
•πλησίον του κάμπινγκ (θέση 1 – αναψυκτήριο “Coco”),
•πλησίον του δευτέρου αναψυκτηρίου (θέση 2 – αναψυκτήριο “Paralia”),
•πλησίον των εγκαταστάσεων του Κ.Α.Α.Υ. (θέση 3).

Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Ο Δήμος Νέστου με την ανωτέρω δράση αναβαθμίζει το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών της
παραλιακής ζώνης και το χαρακτηρίζει ως συνολικά προσβάσιμο τόπο, γεγονός που
επιτρέπει την περαιτέρω ανάδειξη της περιοχής με τον χαρακτηρισμό της προσβασιμότητας
ειδικού τύπου.

Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Με το έργο αυτό δίνεται η δυνατότητα της χαράς, της ψυχαγωγίας και της άθλησης, σε
άτομα με αναπηρία ή άλλες κινητικές δυσκολίες (ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες γυναίκες,
άτομα με μειωμένη όραση, κ.λπ.), προσφέροντας πέρα από την εξυπηρέτηση των ατόμων
αυτών, άρση της περιθωριοποίησης τους από το κοινωνικό σύνολο. Τα άτομα με αναπηρία
έχουν κάθε δικαίωμα και στη χρήση των εγκαταστάσεων, που σχετίζονται με τη διάθεση
του ελεύθερου χρόνου, με την ψυχαγωγία, τον αθλητισμό, τον τουρισμό και γενικότερα με
την αναψυχή, πράγματα που σε όλους μας προσφέρονται ανεμπόδιστα και χωρίς κανέναν
απολύτως περιορισμό.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
α) 1.Έχουν εκπονηθεί η Τοπογραφική , Αρχιτεκτονική, Στατική και Ηλεκτρομηχανολογική
Μελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
2.Έχουν ολοκληρωθεί τα Τεύχη Δημοπράτησης (Διακήρυξη, Τεχνική έκθεση, Επιμετρήσεις,
Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Σ.Α.Υ & Φ.Α.Υ.)
β) Σε Διαδικασία Ολοκλήρωσης των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων.
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 10 μήνες.
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7.2.40 Ανάδειξη Ορεινού Όγκου Σαμοθράκης
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Σαμοθράκης
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ανάδειξη ορεινού όγκου Σαμοθράκης
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Σαμοθράκη

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο περιλαμβάνει την ανάδειξη διαδρομών, μονοπατιών, την χαρτογράφηση, την
σήμανση, τη δημιουργία ενδιάμεσων σταθμών αναψυχής, στον ορεινό όγκο της
Σαμοθράκης.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο συμβάλλει στην ανάδειξη της Σαμοθράκης, δημιουργώντας παράλληλα και
συνθήκες και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη διαφόρων εναλλακτικών μορφών τουρισμού,
όπως για παράδειγμα ο πεζοπορικός, ο φυσιολατρικός κ.ο.κ.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Ο στόχος του έργου, είναι αφενός η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού πλούτου της
περιοχής και αφετέρου η ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος μέσω της ενίσχυσης του
εναλλακτικού τουρισμού.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Η μελέτη ολοκληρώνεται πολύ σύντομα.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 1 μήνας
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 8 μήνες
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7.2.41 Δίκτυο Τουριστικής Ενημέρωσης Δήμου Τοπείρου «ΤΟ 2»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Τοπείρου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ανάπτυξη δικτύου τουριστικής-περιβαλλοντικής-πολιτιστικής ενημέρωσης
και σημείων πρόσβασης διαδραστικών εφαρμογών και ευρυζωνικών υπηρεσιών.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Τοπικές Κοινότητες Μαγγάνων και Ερασμίου
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο αφορά την ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών για την εικονική περιήγηση στη
περιοχή, μέσω ευρυζωνικών υπηρεσιών και τη δημιουργία εφαρμογών τηλεπισκόπησης για
τον έλεγχο και εποπτεία της περιοχής από υπηρεσίες του Δήμου
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο αυτό αποτελεί κατ' εξοχήν έργο ανάδειξης και προστασίας της περιοχής. Με το
έργο αυτό επιδιώκεται η ανάπτυξη σύγχρονων ευρυζωνικών υπηρεσιών που αναδεικνύουν
της περιοχές των παραλιών του Δήμου Τοπείρου και του Δέλτα και της παραποτάμιας
ζώνης του Νέστου που παρουσιάζουν ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Μάλιστα
μέσω διαδραστικών εφαρμογών και εφαρμογών τηλεπισκόπησης παρέχεται η δυνατότητα
σε ενδιαφερόμενους ανά τον κόσμο να περιηγηθούν εικονικά για να γνωρίσουν την
περιοχή. Με τα παραπάνω επιδιώκεται η ανάδειξη της περιοχής αλλά και η περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση των πολιτών. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα σε υπηρεσίες του Δήμου
ελέγχου και εποπτείας της περιοχής μέσω εφαρμογών τηλεπισκόπησης το οποίο μπορεί να
συμβάλει καθοριστικά στην διατήρηση και προστασία της ιδιαίτερα ευαίσθητης
περιβαλλοντικά περιοχής. Επιπλέον επιδιώκεται η ανάδειξή της πλούσιας πολυπολιτιστικής
κληρονομίας της περιοχής στην οποία κατοικούν πολλές πολιτισμικές ομάδες.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος της περιοχής
μέσω πολυκαναλικών δομών όπως το internet, την κινητή τηλεφωνία και διαδραστικών
οθονών. Επίσης θα παρέχεται δυνατότητα απομακρυσμένης επιτήρησης και ελέγχου της
πρόσβασης στην περιοχή.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Πρόκειται για προμήθεια και εφαρμογή και μπορεί να υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Υπάρχουν τα τεύχη δημοπράτησης και οι τεχνικές προδιαγραφές.
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 6 μήνες
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7.2.42 Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης «ΑΛ
6»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Αλεξανδρούπολης
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ανακατασκευή του χώρου αναψυχής στην τοποθεσία "Πλάτανος" και
μετατροπή του σε κέντρο ενημέρωσης επισκεπτών.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Τοπική Κοινότητα Μάκρης

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ανακατασκευής όπως αντικατάσταση των φθαρμένων
τμημάτων των τοίχων, δαπέδων, αντικατάσταση των κουφωμάτων και δικτύου ύδρευσης
και ηλεκτροφωτισμού, διαμόρφωση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Μέσω του έργου αναδεικνύεται η τοπική ταυτότητα της περιοχής, ο πολιτιστικός και
φυσικός πλούτος της παράκτιας ζώνης.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται η δημιουργία ενός σύγχρονου Κέντρου για την
ενημέρωση των επισκεπτών του οικισμού της Μάκρης σχετικά με την πλούσια ιστορία του
τόπου.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Το έργο δεν διαθέτει ωριμότητα αλλά έχει ξεκινήσει η σύνταξη των οριστικών μελετών. Με
το έργο προβλέπεται η αναβάθμιση του υπάρχοντος κτιρίου χωρίς να γίνει καμία επέκταση
στις κτιριακές εγκαταστάσεις. Πρόκειται για εύκολο τεχνικά έργο με σχετικά σύντομο χρόνο
ωρίμανσης.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 4 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 6 μήνες
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7.2.43 Περιπατητική Διαδρομή στη Μάκρη «ΑΛ 4»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Αλεξανδρούπολης
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ανάπλαση περιπατητικής διαδρομής για ανάδειξη αρχαιολογικών μνημείων.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Τοπική Κοινότητα Μάκρης
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή περιπατητικού διαδρόμου και εγκατάσταση του
δικτύου χαμηλού ηλεκτροφωτισμού από την πλατεία της Μάκρης μέχρι τη σπηλιά του
Κύκλωπα.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Η ανάπλαση της περιπατητικής διαδρομής θα συμβάλλει στην ανάδειξη του πολιτιστικού
και φυσικού πλούτου της παράκτιας ζώνης.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Το έργο έχει σκοπό την ανάδειξη των αρχαιολογικών μνημείων του παραθαλάσσιου
οικισμού της Μάκρης (βυζαντινού τοίχου, του χαμάμ, βυζαντινής εκκλησίας της Αγ.
Παρασκευής, κλπ).
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Το έργο δεν διαθέτει ωριμότητα αλλά έχει ξεκινήσει η εκπόνηση των μελετών. Πρόκειται για
εύκολο τεχνικά έργο που δεν απαιτεί σύνθετες τεχνικές μελέτες. Η προτεινόμενη χάραξη
του μονοπατιού βρίσκεται εκτός χαρακτηρισμένων αρχαιολογικών χώρων.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 4 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 6 μήνες
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7.2.44 Ποδηλατικές Διαδρομές στη Μαρώνεια - Σήμανση «ΜΑ 1»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Μαρώνειας-Σαπών
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 420.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Δήμος Μαρωνείας - Σαπών
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών στα πλαίσια των συντονισμένων ενεργειών του για την
ανάπτυξη και προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών
άθλησης προχωρεί στη δημιουργία δικτύου ποδηλατικών διαδρομών.
Η διαδρομή περιλαμβάνει ασφαλτοστρωμένους δρόμους και χωμάτινες διαδρομές και
χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα:
- Δρόμος της ελιάς: Λιμάνι Αγίου Χαραλάμπου-Μαρώνεια διαμέσου Καγκελών με μήκος
7,60 χλμ.
- Δρόμος της αμπέλου: Μαρώνεια-Σπήλαιο Κύκλωπα με μήκος 5,53 χλμ.
- Δρόμος του Κύκλωπα: Σπήλαιο Κύκλωπα-Προσκυνητές διαμέσου Οχυρού με μήκος 5,23
χλμ.
- Δρόμος του Κρυονερίου: Προσκυνητές-Παραλία Κρυονερίου με μήκος 6,34 χλμ.
Οι συγκεκριμένες διαδρομές αξιοποιούν συνδυασμό δημόσιων δρόμων επιστρωμένων με
οδόστρωμα καλής ποιότητας και αγροτικών δρόμων χωμάτινου οδοστρώματος. Στους
δημόσιους δρόμους θα υπάρξει τόσο οριζόντια σήμανση (διαγράμμιση), όσο και κάθετη
σήμανση (πινακίδες) για την πληροφόρηση και την ασφάλεια των χρηστών του δρόμου.
Στους αγροτικούς δρόμους θα υπάρχει μόνο κάθετη σηματοδότηση (πινακίδες).
Σε όλο το μήκος των διαδρομών οι δρόμοι που χρησιμοποιούνται είναι κοινής χρήσης από
μηχανοκίνητα οχήματα και ποδήλατα.
Για τους σκοπούς του έργου θα δημιουργηθούν ειδικά διαρρυθμισμένα και
σηματοδοτημένα σημεία θέας και ανάπαυσης για την άνεση και την απόλαυση των
ποδηλατών, πληροφοριακά σκέπαστρο ποδηλατικών διαδρομών και ποδηλατοστάσια.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο συμβάλει ουσιαστικά στην ανάδειξη και προώθηση του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις συμβάλουν στην διατήρηση και βιώσιμη ανάπτυξη της
περιοχής μέσω των ήπιων παρεμβάσεων και των φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και
τεχνικών δόμησης.
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Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Στόχος του έργου είναι να προβάλλει το σπουδαίο περιβαλλοντικό απόθεμα της περιοχής
και η νέα υποδομή να αρχίσει να χρησιμοποιείται από ξένους και ντόπιους ποδηλάτες.
Συμβάλει επίσης στην άθληση και αναψυχή του πληθυσμού του Δήμου αλλά και των γύρω
περιοχών, αλλά και στην εξοικείωση του κόσμου με εναλλακτικά μέσα μεταφοράς όπως το
ποδήλατο.
Μέσα από το έργο αυτό θα επιτευχθεί, παράλληλα, η αναζωογόνηση των περιοχών της
ενδοχώρας του Δήμου καθώς αναμένεται να δημιουργηθεί αυξημένη ζήτηση ιδιαίτερα
κατά τους θερινούς μήνες. Θα δημιουργηθεί με αυτό τον τρόπο, μεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον και δημιουργία θέσεων εργασίας και νέων επιχειρήσεων στους κλάδους του
τουριστικού τομέα.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Πρόκειται για εύκολο τεχνικά έργο οι τεχνικές μελέτες του οποίου μπορούν να συνταχθούν
σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 3 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 4 μήνες
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7.2.45 Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών στο Δέλτα Έβρου «ΑΛ 5»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Αλεξανδρούπολης
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ανακατασκευή του χώρου του Φυλακίου Καραγώγου και Μετατροπή του σε
Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών Δέλτα Έβρου
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Φέρες
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Αναπαλαίωση Φυλακίου Καραγώγου και αξιοποίηση του σαν οικολογικό
αναψυκτήριο/καντίνα/εστιατόριο, με κατάλληλες εγκαταστάσεις parking, αίθουσα
συσκέψεων/διδασκαλίας (για σχολεία-επισκέπτες), εκθετήριο ειδών πανίδας και χλωρίδας
κλπ.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το Φυλάκιο με το εκθετήριο που θα διαθέτει, με τα είδη πανίδας και χλωρίδας της περιοχής
θα συμβάλει στην ανάδειξη προώθηση της παράκτιας ζώνης της περιοχής.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Το προτεινόμενο έργο θα συμβάλει:
Στη δημιουργία δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή
Στη δυνατότητα επιτόπιας ενημέρωσης και επιμόρφωσης των επισκεπτών με την χρήση
σύγχρονων, ηλεκτρονικών εποπτικών μέσων.
Στην προβολή και διάχυση της μοναδικής περιβαλλοντικής κληρονομιάς της περιοχής
Στην ενημέρωση των μαθητών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Το έργο διαθέτει προμελέτες και έχει ξεκινήσει η σύνταξη οριστικών μελετών. Δεν
προβλέπεται η κατασκευή νέων κτιρίων παρά μόνο η αποκατάσταση των υπαρχόντων
κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου. Παραμένει σε εκκρεμότητα η οριστική παραχώρηση
από το Υπουργείο Αμύνης για 20 χρόνια καθώς η υπάρχουσα παραχώρηση προβλέπει την
χρήση του φυλακίου από το Υπουργείο Αμύνης σε περίπτωση ανάγκης.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 4 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 5 μήνες
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7.2.46 Μονοπάτια στο Υψάριο Όρος
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Θάσου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ανάδειξη τεσσάρων ορεινών μονοπατιών με κέντρο το καταφύγιο του
Υψάριου όρους.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 370.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Θάσος

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο περιλαμβάνει τον καθορισμό των μονοπατιών, την χαρτογράφηση, την σήμανση, τη
δημιουργία ενδιάμεσων σταθμών αναψυχής, την προβολή αυτών και την ενεργοποίηση
οδηγών.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο συμβάλλει στην ανάδειξη της Θάσου, δημιουργώντας παράλληλα και συνθήκες και
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη διαφόρων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο
πεζοπορικός, ο φυσιολατρικός κ.ο.κ.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Στόχος του έργου είναι αφενός η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού πλούτου της
περιοχής και αφετέρου η ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος μέσω της ενίσχυσης του
εναλλακτικού τουρισμού.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Η μελέτη είναι υπό εκπόνηση.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 2 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 8 μήνες
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7.2.47 Σύγχρονη Ξενάγηση στο Μουσείο Αβδήρων «ΛΑ 1»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΛΑ΄ ΕΠΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Σύστημα σύγχρονης ξενάγησης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Άβδηρα
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ηλεκτρονικό οδηγό, που θα είναι εξαιρετικά απλός στη χρήση
του και θα επιτρέπει πρόσβαση σε διαφορετικές κατηγορίες πληροφοριών με ένα απλό
πάτημα πάνω στη συσκευή που θα χρησιμοποιεί. Μέσα από το σύστημα θα προσφέρεται η
δυνατότητα εξατομικευμένης ξενάγησης, ώστε ο επισκέπτης να λαμβάνει πληροφορίες για
το αντικείμενο που επιθυμεί, ενώ περιηγείται ελεύθερα μέσα στο Μουσείο.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων βρίσκεται μέσα στο σύγχρονο χωριό των Αβδήρων.
Λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2000 και αποτελεί ένα από τα πιο αξιόλογα επαρχιακά
μουσεία της χώρας μας. Έχει προταθεί ως το καλύτερο ευρωπαϊκό μουσείο για το έτος
2002. Κάθε χρόνο δέχεται χιλιάδες επισκέπτες, Έλληνες και αλλοδαπούς. Ανάμεσά τους και
πολλοί μαθητές της Α΄Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης, αφού η διάρθρωση της
έκθεσης έχει έντονο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μέχρι σήμερα η προσέγγιση του συνόλου
του κοινού του μουσείου γίνεται μέσα από τα ίδια τα εκθέματα και συνοδευτικά κείμενα,
φωτογραφίες, σχέδια, χάρτες και διαγράμματα. Αρκετά συχνά διατυπώνεται η επιθυμία για
"ξενάγηση", η οποία εν μέρει καλύπτεται από επαγγελματίες ξεναγούς, οι οποίοι όμως
εδρεύουν σε πόλεις γειτονικών νομών και το κόστος που απαιτείται είναι ιδιαίτερα υψηλό
και επομένως αποτρεπτικό. Οι ανάγκες της σύγχρονης εποχής δεν μπορούν να καλυφθούν
μόνο με τα υπάρχοντα μέσα αλλά απαιτείται πλέον να συμπληρωθούν με σύγχρονα
εργαλεία, τα οποία είναι προσιτά και κατανοητά στον κάθε επισκέπτη. Για τους λόγους
αυτούς προτείνεται η εφαρμογή ενός συστήματος σύγχρονης ξενάγησης. Πρόκειται
ουσιαστικά για ένα ηλεκτρονικό οδηγό, που θα είναι εξαιρετικά απλός στη χρήση του και
θα επιτρέπει πρόσβαση σε διαφορετικές κατηγορίες πληροφοριών με ένα απλό πάτημα
πάνω στη συσκευή που θα χρησιμοποιεί. Με τη δυνατότητα επιλογής γλώσσας εργασίας
(ελληνική ή αγγλική για παράδειγμα), ο επισκέπτης θα μπορεί να κατανοεί τα όσα
παρουσιάζονται. Μέσα από το σύστημα θα του προσφέρεται η δυνατότητα
εξατομικευμένης ξενάγησης, ώστε να λαμβάνει πληροφορίες για το αντικείμενο που
επιθυμεί, ενώ περιηγείται ελεύθερα μέσα στο Μουσείο. Βασικά χαρακτηριστικά της
παρουσίασης των εκθεμάτων θα είναι
• Πολυγλωσσικό Κείμενο
• Σενάρια Ξενάγησης
• Συσχετίσεις Εκθεμάτων
• Συσχέτιση εκθεμάτων με την αρχαία πόλη και τα νεκροταφεία.
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Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Γενικό στόχο αποτελεί η προβολή τόσο των αντικειμένων όσο και η σύνδεσή τους με τον
αρχαιολογικό χώρο από τον οποίο προέρχονται, με τρόπο απλό και εύχρηστο που θα
προσελκύει τον επισκέπτη και θα επιτρέπει την ενεργή συμμετοχή του στην πληροφορία
που του παρέχεται, μέσα από τη δυνατότητα που προσφέρει η χρήση των πολυμέσων
(multimedia).
Η διαδραστικότητα θα είναι ένα ακόμη στοιχείο που θα χαρακτηρίζει το σύστημα
ξενάγησης. Καθώς το μαθητικό κοινό είναι μία από τις κύριες κατηγορίες επισκεπτών που
ενδιαφέρει το Μουσείο, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και κάποιες εκπαιδευτικές
εφαρμογές, όπως παιχνίδια μνήμης, εύρεση αντικειμένων, puzzles, ερωτήσεις κτλ. Μέσα
από τις πολυμεσικές αυτές εφαρμογές οι μαθητές θα μπορέσουν να γνωρίσουν καλύτερα
το Μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο των Αβδήρων.
Στο σύνολό του το προτεινόμενο σύστημα σύγχρονης ξενάγησης στοχεύει μέσα από τις
εφαρμογές που θα δημιουργηθούν ,να λειτουργήσει ουσιαστικά ως μια «παράλληλη
έκθεση» με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, συμβάλλοντας σημαντικά τόσο στη σωστή κατανόηση
του ιστορικού πλαισίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς που εμπεριέχονται στο μουσείο
των Αβδήρων όσο και στη διάχυση της γνώσης αυτής. Επιπρόσθετα, η δημιουργία ενός
συστήματος ακουστικής ξενάγησης, το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και επιλογή
ξένων γλωσσών, όπως για παράδειγμα της αγγλικής, γαλλικής, ισπανικής, βουλγαρικής κ.α.,
θα καταστήσει το Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων πιο προσιτό και κατανοητό και θα
προσελκύσει νέες ομάδες κοινού: αλλοδαπούς τουρίστες και κυρίως από χώρες του πρώην
ανατολικού μπλοκ, οι οποίοι συνεχώς αυξάνονται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της
παράκτιας ζώνης της Π. Ε. Ξάνθης, άτομα με προβλήματα όρασης κ.ά.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Το έργο αφορά προμήθεια και οι διαδικασίες ανάθεσης μπορούν να ολοκληρωθούν σχετικά
εύκολα καθώς δεν απαιτούνται κατασκευαστικά έργα.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 2 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 8 μήνες
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7.2.48 Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων Στρύμης & Δικαίας «ΚΟ 10»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Κομοτηνής
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ανάπλαση - ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων Στρύμης και Δίκαιας του Δήμου
Κομοτηνής της Π.Ε. Ροδόπης
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Τοπικές Κοινότητες Παγουρίων / Φαναρίου
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Με το προτεινόμενο έργο θα γίνουν επισκέψιμοι οι Αρχαιολογικοί Χώροι: ι. Αρχαιολογικός
χώρος Στρύμης(1.000.000€), ιι. Αρχαιολογικός χώρος Δίκαιας(1.000.000€)
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Για πρώτη φορά η Δίκαια και η Στρύμη μνημονεύονται από τον Ηρόδοτο στις αρχές του 5ου
αι. π.Χ. Ο αρχαιολογικός χώρος της Δίκαιας βρίσκεται στη θέση Λασπότοπος, 2 περίπου
χλμ ΒΑ του οικισμού του Φαναρίου του Δήμου Κομοτηνής της περιφερειακής ενότητας
Ροδόπης. Οι χώροι αυτοί με την ανάδειξή τους θα γίνουν γνωστοί και θα προσελκύσουν
πολλούς επισκέπτες.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Η ανάδειξη τους και η παράδοση στο κοινό οργανωμένων επισκέψιμων χώρων, οι οποίοι
μπορούν να συνδυαστούν με ποικίλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού (οικολογικού,
ορειβατικού – περιηγητικού, θρησκευτικού και συνεδριακού) θα αυξήσει την
επισκεψιμότητα της περιοχής.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Για τον αρχαιολογικό Στρύμης ο Δήμος Κομοτηνής βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης
μελετών ενώ για τον αρχαιολογικό χώρο Δίκαιας βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής με το
Δημόσιο και αναμένεται το καλοκαίρι να ολοκληρωθεί

Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 4 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 8 μήνες
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7.2.49 Σύστημα Ενημέρωσης για την Ιστορία και το Μύθο του Κύκλωπα
«ΑΛ 9»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Αλεξανδρούπολης
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ανάπτυξη Συστήματος Προβολής της Τοπικής Ιστορίας και του Μύθου του
Κύκλωπα
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 85.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Τοπική Κοινότητα Μάκρης
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:

Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Θα δημιουργηθεί σύστημα ενημέρωσης – προβολής και θα τοποθετηθεί στο κέντρο
ενημέρωσης που θα δημιουργηθεί στο χώρο αναψυχής "Πλάτανος", στη Μάκρη.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διαθέτει πληθώρα μνημείων ιστορικού και φυσικού κάλους, τα
οποία βρίσκονται στην παράκτια ζώνη. Τα μνημεία βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια των
πρώην Δήμων Αλεξανδρούπολης, Τραϊανούπολης και Φερών, οι οποίοι συνενώθηκαν για
να αποτελέσουν το νέο Καλλικρατικό Δήμο Αλεξανδρούπολης. Μέχρι στιγμής η προβολή
του τουριστικού προϊόντος του νέου Δήμου είναι αποσπασματική και αντιστοιχεί
περισσότερο στα μνημεία της κάθε Δημοτικής Ενότητας χωριστά, με αποτέλεσμα την ελλιπή
ανάδειξη της περιοχής αυτής της παράκτιας ζώνης.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Το σύστημα θα συμβάλει:
Στη συλλογή, καταγραφή, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του πολιτιστικού περιβαλλοντικού θησαυρού της περιοχής.
Στην αύξηση της επισκεψιμότητας των αξιοθέατων της περιοχής.
Στη δυνατότητα επιτόπιας ενημέρωσης και επιμόρφωσης των επισκεπτών με την χρήση
σύγχρονων, ηλεκτρονικών εποπτικών μέσων.
Στην προβολή και διάχυση της πλούσιας πολιτισμικής – περιβαλλοντικής κληρονομιάς της
περιοχής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μέσω του διαδικτυακού τόπου
πληροφόρησης με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Δεν πρόκειται για έργο υποδομής και δεν απαιτούνται σύνθετες μελέτες ή αδειοδοτήσεις
ωρίμανσης. Η υλοποίηση του μπορεί να ξεκινήσει σχετικά άμεσα. Προϋποθέτει τη
δημιουργία του κέντρου ενημέρωσης.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 1 μήνας
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 6 μήνες
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7.2.50 Ανάδειξη της «Διόδου των Θεωρών» της Αρχαίας Αγοράς Θάσου
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Θάσου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου της «Διόδου των Θεωρών» της αρχαίας
αγοράς Θάσου.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 750.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Θάσος

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:

Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Η δράση περιλαμβάνει έργα προστασίας και ανάδειξης της «Διόδου των Θεωρών» της
αρχαίας αγοράς. Συγκεκριμένα θα εκτελεσθούν σε συνεργασία με την εφορεία κλασσικών
αρχαιοτήτων έργα αναστήλωσης, έργα σήμανσης και πληροφόρησης του κοινού, έργα
προστασίας του αρχαιολογικού χώρου από την παρακείμενη οδό, καθώς και έργα
περίφραξης και ασφάλισης του χώρου.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Μέσω της ανάδειξης και προβολής του εν λόγω αρχαιολογικού χώρου επιτυγχάνεται η
πολιτιστική αξιοποίηση της περιοχής και η ανάδειξη του ανθρωπογενούς και πολιτισμικού
της περιβάλλοντος. Αυτό δύναται να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην
αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Κύριος στόχος είναι η προστασία και αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου, ο οποίος λόγω
της ελλιπούς συντήρησης παρουσιάζει σημεία φθοράς και υποβάθμισης. Η σημασία του
έργου είναι πολύ σημαντική κυρίως για την προστασία της ανεκτίμητης αυτής πολιτιστικής
κληρονομιάς. Επιπλέον, θα συμβάλει σημαντικά στην τοπική ανάπτυξη καθώς οι
αρχαιολογικοί χώροι του νησιού αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους πόλους έλξης
τουριστών.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Έχει εκπονηθεί μελέτη.
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 14 μήνες
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7.2.51 Ανάδειξη Νερόμυλου – Αλευρόμυλου στη Σαμοθράκη
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Σαμοθράκης
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αποκατάσταση παλαιού Νερόμυλου - Αλευρόμυλου Χώρας Σαμοθράκης.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 750.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Σαμοθράκη

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του παλαιού
Νερόμυλου- Αλευρόμυλου.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο συμβάλλει στην ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής κληρονομιάς της Σαμοθράκης
και γενικότερα της παράκτιας ζώνης της ΠΑΜΘ.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Κύριος στόχος είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Θα συμβάλει
στην τοπική ανάπτυξη ως χώρος προσέλκυσης επισκεπτών.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Η μελέτη είναι υπό εκπόνηση. Χρειάζονται αδειοδοτήσεις
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 6 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 10 μήνες
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7.2.52 Αξιοποίηση Αρχαιολογικών Μνημείων Λουτρών Τραϊανούπολης
«ΑΛ 3»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δ. Αλεξανδρούπολης
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αξιοποίηση αρχαιολογικών μνημείων ιαματικών λουτρών Τραϊανούπολης
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου ΧΑΝΑΣ. Η "ΧΑΝΑ" αποτελεί ένα
σωζόμενο επιβλητικό, καμαροστεγές, ρωμαϊκό, θερμαινόμενο λουτρό που χρησίμευε ως
ξενώνας των ταξιδιωτών και των επισκεπτών των ιαματικών πηγών. Απαιτείται άμεση
επέμβαση για σταθεροποίηση και αποτροπή κατάρρευσής του που θα γίνει με το
προτεινόμενο έργο.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το λουτρό "ΧΑΝΑ" ανοικοδομήθηκε το 14ο αιώνα από τον Πασά Γαζή Αχμέτ Εβρενός.
Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και καλύτερα σωζόμενα μνημεία της παράκτιας ζώνης
του Δήμου Αλεξανδρούπολης, το οποίο, όμως έχει υποστεί σημαντικές φθορές. Η ανάδειξή
του θα συμβάλει στην ανάδειξη γενικότερα της παράκτιας ζώνης.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Το μνημείο ΧΑΝΑ παρουσιάζει έντονα σημάδια φθοράς, κυρίως λόγω κόπωσης των υλικών
στα σημεία στήριξης και απαιτείται άμεση επέμβαση για σταθεροποίηση και αποτροπή
κατάρρευσής του Μετά την αποκατάσταση ο αρχαιολογικός χώρος θα είναι ανοικτός σε
επισκέπτες, γεγονός που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής και στη συνέχιση της
απρόσκοπτης λειτουργίας της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης του Δήμου
Αλεξανδρούπολης.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Το έργο διαθέτει οριστικές μελέτες και έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 3 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 12 μήνες
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7.2.53 Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οικισμού «Κακιράχης»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Θάσου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ανάδειξη μεσαιωνικού οικισμού "Κακιράχης"
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 700.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Θάσος
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Στα πλαίσια της δράσης προωθούνται έργα ανάδειξης του "οικισμού". Το έργο
περιλαμβάνει τη δημιουργία ζωνών πρασίνου, τη βιοκλιματική και αισθητική αναβάθμιση
κομβικών σημείων αυτού και έργα αποκατάστασης των μνημείων του οικισμού που
διασώζονται. Το έργο περιλαμβάνει και δράσεις σήμανσης και πληροφόρησης για την
ιστορία του οικισμού.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο συμβάλλει στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής,
ενισχύει το τοπικό εισόδημα καθώς μέσω της ανάδειξης του μεσαιωνικού οικισμού,
αναμένεται να αυξηθεί και η αναγνωρισιμότητα και επισκεψιμότητά του.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Στόχος του έργου είναι η διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της
περιοχής, προβάλλοντας μνημεία με ιδιαίτερη ιστορική αξία. Επίσης, η αισθητική και
περιβαλλοντική αναβάθμιση συγκεκριμένων χώρων στοχεύει στην αειφορική ανάπτυξη και
διαχείριση της περιοχής. Έτσι, αναμένεται η αύξηση της αναγνωρισιμότητας του οικισμού.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Οι απαιτούμενες μελέτες εκπονούνται.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 6 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 12 μήνες
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7.2.54 Συνολική Σήμανση Σημείων & Τόπων ΠΑΜΘ «ΟΕ 2»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΜΘ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Συνολική Σήμανση Σημείων και Τόπων ενδιαφέροντος ΠΑΜΘ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο προβλέπει την συνολική σήμανση σημείων και τόπων ενδιαφέροντος ΠΑΜΘ. Θα
τοποθετηθούν σχετικές πινακίδες σε σημαντικούς τόπους στην παράκτια ζώνη. Π.χ.
κάμπινγκ, περιπατητικά μονοπάτια, αρχαιολογικοί χώροι κ.α. Η μεθοδολογία που θα
ακολουθηθεί θα δημιουργεί αλληλεξαρτήσεις και συνδέσεις μεταξύ των σημείων καθώς και
συνδέσεις με άλλους τόπους και αξιόλογα σημεία της ενδοχώρας.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Μέσω της πραγματοποίησης της σήμανσης, αναδεικνύεται ο φυσικός και πολιτισμικός
πλούτος της παράκτιας ζώνης.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ενιαία εικόνα, φιλική προς τον επισκέπτη που θα
διευκολύνει την ξενάγηση, την πρόσβαση και θα αυξήσει την επισκεψιμότητα των τόπων
αυτών. Συγκεκριμένα αναμένεται το έργο να έχει τα εξής αποτελέσματα:
1) Αύξηση εναλλακτικού τουρισμού
2) Αύξηση οικοτουρισμού
3) Αύξηση θαλάσσιου τουρισμού
4)Αύξηση πολιτιστικού και περιηγητικού τουρισμού.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Δεν πρόκειται για έργο υποδομής και οι διαδικασίες ανάθεσης μπορούν να ολοκληρωθούν
σχετικά γρήγορα καθώς δεν απαιτούνται τεχνικές μελέτες.
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 8 μήνες
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7.2.55 Περίφραξη Λιμενικής Εγκατάστασης Πόρτο Λάγους «ΛΙΜΤΑ 1»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Λιμενικό Ταμείο Πόρτο Λάγους
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Υλοποίηση της Περίφραξης της Λιμενικής Εγκατάστασης του Λιμένα Λάγους
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Νέα Κεσσάνη
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Υλοποίηση της περίφραξης της λιμενικής εγκατάστασης του Λιμένα Λάγους
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Η περίφραξη του εμπορικού λιμένα Λάγους θα συμβάλει στην αναβάθμιση του λιμένα. Το
έργο θα συμβάλει επίσης στην ασφάλεια των προσφερόμενων υπηρεσιών του.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Στόχος του έργου αναβάθμισης είναι η ανάδειξη και ανάπτυξη του Λιμένα Λάγους ως ενός
εναλλακτικού ασφαλούς εμπορικού λιμένα στην Περιφέρεια ΑΜΑΘ.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Το έργο δεν διαθέτει καμία ωριμότητα. Λόγω της φύσης του έργου μπορεί να
πραγματοποιηθεί σχετικά γρήγορα καθώς δεν παρουσιάζει τεχνικές δυσκολίες.

Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 3 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 5 μήνες
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7.2.56. Ολοκληρωμένες
Μολυβωτής

παρεμβάσεις

ανάπλασης

της

παραλίας

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Κομοτηνής
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Ανάπλασης της παραλίας Μολυβωτής
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 700.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Παραλία Μολυβωτής Δήμου Αλεξανδρούπολης
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:

Το προτεινόμενο έργο αναφέρεται σε ήπιες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της
προσπελασιμότητας και την ανάδειξη της παραλίας Μολυβωτής.

Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Η ανάδειξη της παραλίας Μολυβωτής συμβάλλει στην ανάδειξη της ιδιαιτερότητας της
παράκτιας ζώνης της ΠΑΜΘ. Οι παρεμβάσεις θα είναι ήπιες σεβόμενες την ποικιλότητα του
τοπίου.

Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Στόχος του έργου είναι αφενός η βελτίωση της προσπελασιμότητας της παραλίας,
αφετέρου η ήπια ανάδειξή της με σεβασμό στο ιδιαίτερο περιβάλλον της περιοχής
(βιοποικιλότητα - αρχαιολογικοί τόποι) και η αποφυγή πιθανόν αυθαίρετων παρεμβάσεων.
Με το έργο επιδιώκεται η επισκεψιμότητα της περιοχής και ενίσχυση ήπιου τουρισμού και
αναψυχής.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Οι μελέτες βρίσκονται υπό- εκπόνηση
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 3 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 8 μήνες
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7.2.57 Βελτίωση Προσβασιμότητας στις Παραλίες Δήμου Αβδήρων «ΑΒ 1»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Αβδήρων
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τις παραλίες του Δήμου
Αβδήρων (Άξονας Μυρωδάτου - Παραλία Μυρωδάτου)
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Δήμος Αβδήρων
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τις παραλίες του Δήμου Αβδήρων (Άξονας
Μυρωδάτου - Παραλία Μυρωδάτου)
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Με την βελτίωση του οδικού άξονα Μυρωδάτου – Παραλίας Μυρωδάτου αναβαθμίζεται η
προσβασιμότητα στην παράκτια ζώνη της περιοχής σε μία σημαντική παραλία του Δήμου
Αβδήρων η οποία μπορεί να προσελκύσει πολλούς επισκέπτες.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Κύριος στόχος του έργου είναι η προσέλκυση νέων επισκεπτών καθώς και η ασφαλή
πρόσβαση των επισκεπτών στις παραλίες του Δήμου Αβδήρων.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Το έργο βρίσκεται στην φάση σύνταξης της μελέτης.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 4 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 6 μήνες
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7.2.58 Ανάδειξη Παραλίας Κήπων & Παχιάς Άμμου- Σαμοθράκης «ΣΑΜ 4»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Σαμοθράκης
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ανάπλαση και ανάδειξη παραλίας Κήπων & Παχιάς Άμμου
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Δήμος Σαμοθράκης
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών και
παρεμβάσεων για την ανάδειξη της ακτής Κήπων & Παχιά Άμμος. Το γενικό πλαίσιο αφορά
την κατασκευή υποδομών όπως ομπρέλες, ξαπλώστρες, ντουζιέρες, WC και αναψυκτήριο.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Μέσω του έργου αναβαθμίζεται η προσφορά τουριστικών υπηρεσιών της παράκτιας
ζώνης. Επίσης η αύξηση επισκεπτών θα συμβάλλει στην τοπική οικονομική ανάπτυξη στην
παράκτια ζώνη.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Η σκοπιμότητα του έργου προκύπτει από την ανάγκη για ανάδειξη των ακτών της
Σαμοθράκης γεγονός που θα έχει θετική επίδραση στην προσέλκυση τουριστικού
ρεύματος. Τα οφέλη που θα προκύψουν εστιάζονται στην βελτίωση της τουριστικής εικόνας
του νησιού, της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής
των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Απαιτείται η επικαιροποίηση της μελέτης εφαρμογής.
Περιβαλλοντικών Όρων ενώ εκκρεμεί απόφαση του ΣΤΕ.

Δεν

υπάρχει

Έγκριση

Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 6 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 6 μήνες
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7.2.59 Προμήθεια Πλοίου για τη διαδρομή Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη Λήμνο
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Αλεξανδρούπολης
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Προμήθεια Πλοίου για τη διαδρομή Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη - Λήμνο
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Δήμος Αλεξανδρούπολης – Δήμος Σαμοθράκης
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο αφορά στην προμήθεια επιβατηγού - οχηματαγωγού πλοίου (Ε/Γ – Ο/Γ) για την
εκτέλεση δρομολογίων στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη – Λήμνος.
Το πλοίο προβλέπεται να καλύψει ζωτικές ανάγκες της περιοχής δεδομένου ότι από το
2008 το νησί ταλαιπωρείται καθώς δεν βρίσκεται ακτοπλοϊκή εταιρία για να καλύψει
επαρκώς τις συγκοινωνιακές ανάγκες του, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες που η γραμμή
παρουσιάζει παθητικό.

Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Η εν λόγω συγκοινωνιακή γραμμή αποτελεί τη μοναδική συγκοινωνιακή σύνδεση του
νησιού με την ενδοχώρα και ως εκ τούτου είναι ζωτικής σημασίας για το νησί. Με το εν
λόγω έργο προβλέπεται να καλυφθούν οι κάθε είδους ανάγκες των κατοίκων του νησιού σε
σχέση με την ενδοχώρα, ενώ σαφώς δίνεται και η δυνατότητα μετάβασης επισκεπτών στο
νησί, συμβάλλοντας έτσι στην εισοδηματική βελτίωση των τοπικών επιχειρηματιών και
κατοίκων και στην προβολή του νησιού.

Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Η αναγκαιότητα του έργου είναι μεγάλη καθώς αφορά σε ένα έργο εξαιρετικής
προτεραιότητας για το νησί. Επικοινωνία με την ενδοχώρα, θέματα υγειονομικής
περίθαλψης, τροφοδοσίας κλπ. του νησιού, αλλά και η τουριστική ανάπτυξη του
εξαρτώνται από την ύπαρξη αξιόπιστης συγκοινωνιακής υποδομής που επί τετραετία πλέον
δεν μπορεί να διασφαλισθεί από τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Έχουν εκπονηθεί οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ολοκληρώνεται η οικονομοτεχνική
μελέτη.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 2 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 9 μήνες
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7.2.60 Αναμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Λουτρών Ποταμιάς «ΑΒ 8»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Αβδήρων
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Οριοθέτηση, αναμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Λουτρών Ποταμιάς
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Δήμος Αβδήρων
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Πρόκειται για: αντικατάσταση της κεντρικής πύλης / εισόδου, περίφραξη του οικοπέδου
(130στρ.), διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στον χώρο μεταξύ των κτιρίων των λουτρών
(είναι περιορισμένος χώρος, τα κτίρια είναι μαζεμένα σε ένα χώρο, δεν είναι απλωμένα στα
130 στρ.)
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Η αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου των Λουτρών Ποταμιάς θα λειτουργήσει ως πόλος
έλξης επισκεπτών ιδιαίτερα αυτών που ενδιαφέρονται για τον ιαματικό τουρισμό.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Στόχο του έργου αποτελεί η αύξηση των επισκεπτών στα Λουτρά (και στην ευρύτερη
περιοχή).
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Η μελέτη είναι υπό εκπόνηση. Πρόκειται για εύκολα υλοποιήσιμο έργο.

Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 2 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 6 μήνες
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7.2.61 Βελτίωση Πρόσβασης στο Κέντρο Ενημέρωσης Δέλτα Νέστου «ΝΕ
1»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Νέστου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ασφαλτόστρωση οδού από το Κέντρο Επισκεπτών Νέστου έως τη συμβολή
με την Επαρχιακή οδό Κεραμωτής-Χρυσούπολης
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.700.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Δήμος Νέστου
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Πρόκειται για την ασφαλτόστρωση δρόμου που συνδέει την επαρχιακή οδό Κεραμωτής –
Χρυσούπολης με το Κέντρο Επισκεπτών Δέλτα Νέστου. Ο συγκεκριμένος δρόμος μήκους
5,50 km είναι χαραγμένος, χαλικοστρωμένος αλλά την περίοδο του χειμώνα με τις βροχές ο
δρόμος γίνεται ακατάλληλος και επικίνδυνος για το σύνολο των επισκεπτών που έρχονται
να θαυμάσουν το φυσικό περιβάλλον του παραποτάμιου δάσους του Νέστου.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Η βελτίωση των υποδομών της περιοχής (ασφαλτόστρωση δρόμου) και με δεδομένη την
αναβάθμιση των υπηρεσιών του Κέντρου Περιβάλλοντος Νέστου, θα συμβάλλει στην
ανάδειξη τόσο της περιοχής όσο και του Κέντρου Περιβάλλοντος.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
H κατασκευή του συγκεκριμένου έργου θα συμβάλλει στην βελτίωση των υποδομών άρα
και της επισκεψιμότητας του Κέντρου Ενημέρωσης Δέλτα Νέστου, το οποίο προσφέρει
πλήρη και καταρτισμένη ενημέρωση με μακέτες, οπτικοακουστικό υλικό καθώς και
περιηγήσεις στους πανέμορφους υγροβιότοπους της περιοχής του Νέστου.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία σύνταξης των μελετών. Καθώς πρόκειται για την
ασφαλτόστρωση ήδη υφιστάμενου δρόμου η σύνταξη των μελετών και η αδειοδότησή του
έργου μπορεί να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 4 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 5 μήνες
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7.2.62 Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου Λακκώματος - Σαμοθράκης
«ΟΛΑ 2»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Λακκώματος Νήσου Σαμοθράκης
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Σαμοθράκη
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο αφορά σε κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στην περιοχή Πλάτανος –
Λακκώματος ν. Σαμοθράκης που συνίσταται από μικρής κλίμακας λιμενικό έργο με τη
μορφή δύο κάθετων μεταξύ τους βραχιόνων και διαμόρφωση λιμενολεκάνης διαστάσεων
123,00Χ80,00μ, χωρητικότητας 30περίπου σκαφών . Στο σημείο κατασκευής του έργου
υπάρχει εκβολή μικρού υδατορέματος που έρχεται από τον οικισμό Λακκώματος, του
οποίου έχει μελετηθεί η διαμόρφωση και μικρή μετατόπιση της κοίτης, ώστε να εκβάλλει
εκτός λιμενολεκάνης.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Σε σχέση με τους στόχους και το περιεχόμενο του Προγράμματος, όπως αυτό διαρθρώνεται
σε επιμέρους άξονες παρέμβασης σημειώνονται τα εξής: το αλιευτικό καταφύγιο
Λακκώματος, θα αναδείξει μέσω της ενίσχυσης του τουρισμού και της αναψυχής, τις
περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες του νησιού και θα συμβάλει στην γενικότερη προβολή του.
Η κατασκευή μίας νέας λιμενικής εγκατάστασης στο νότιο τμήμα της Σαμοθράκης (η οποία
στερείται αντίστοιχων υποδομών) συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής
ανταγωνιστικότητας της περιοχής, καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο, μέσω της
προσέλκυσης αλιευτικού τουρισμού, για ανάπτυξη τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών
και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται οικονομικά στην
συγκεκριμένη παράκτια ζώνη (επιχειρηματίες, αλιείς κλπ). Το προτεινόμενο λιμενικό έργο
εντάσσεται στα πλαίσια της βελτίωσης των υποδομών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων
της Σαμοθράκης και καθιστά αυτή περισσότερο λειτουργική και πρόσφορη για κατοικία και
οικονομική δραστηριοποίηση.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Η σκοπιμότητα του έργου συνίσταται στη δημιουργία μίας ήρεμης λιμενολεκάνης για την
ασφάλεια των αλιέων και των αλιευτικών αλλά και τουριστικών σκαφών του νοτίου
τμήματος του νησιού της Σαμοθράκης, τα οποία αναγκάζονται σήμερα να καταφεύγουν στο
λιμάνι της Καμαριώτισσας. Επίσης στην ορθολογική ανάπτυξη της παράκτιας περιοχής και
στη διασφάλιση της αειφόρου προσέγγισης για την ανάπτυξη του τομέα αλιείας. Με την
κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου θα εξυπηρετηθούν οι αλιείς τόσο της περιοχής του
Λακκώματος, όσο και της ευρύτερης περιοχής Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης, Μαρώνειας.
Αποτέλεσμα του έργου θα είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και η αύξηση του
εισοδήματος των των απασχολούμενων με την αλιεία αλλά και γενικότερα των κατοίκων
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της περιοχής, μέσω της διαφοροποίησης της απασχόλησης με ανάπτυξη αλιευτικού
τουρισμού.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Έχουν εγκριθεί οι: Μελέτη Λιμενικού Έργου, Η/Μ εγκαταστάσεων, Αποχέτευσης Ομβρίων
και Υδραυλικών Έργων. Έχουν επίσης εγκριθεί με την τα τεύχη μελέτης (Τιμολόγιο, ΕΣΥ, ΤΣΥ,
Προϋπολογισμός κλπ). Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επικαιροποίησής τους και η
ολοκλήρωση της Διακήρυξης του προτεινόμενου έργου. Εκκρεμεί από την ΕΥΠΕ η ανανέωση
των περιβαλλοντικών όρων του έργου.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 6 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 14 μήνες
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7.2.63 Αναβάθμιση Λιμενικών
Σαμοθράκης «ΟΛΑ 1»

Εγκαταστάσεων

Καμαριώτισσας

-

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων και επέκταση κρηπιδωμάτων στο
λιμάνι Καμαριώτισσας Νήσου Σαμοθράκης
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.500.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Σαμοθράκη
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων και Επέκταση κρηπιδωμάτων στο Λιμάνι
Καμαριώτισσας Νήσου Σαμοθράκης.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Σε σχέση με τους στόχους και το περιεχόμενο του Προγράμματος, όπως αυτό διαρθρώνεται
σε επιμέρους άξονες παρέμβασης σημειώνονται τα εξής: Άξονας 1 - Λόγω της ένταξης του
μεγαλύτερου τμήματος της νήσου Σαμοθράκης αλλά και ειδικότερα της θαλάσσια περιοχής
της θέσης του συγκεκριμένου έργου (Καμαριώτισσα) στο δίκτυο Natura2000, η ανάληψη
πρωτοβουλιών που αφορά σε αναβάθμιση βασικών υποδομών του νησιού, όπως το λιμάνι
της Καμαριώτισσας, θα αναδείξει μέσω της ενίσχυσης του τουρισμού, της αναψυχής και
των μεταφορών τις περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες του νησιού και θα συμβάλει στην
γενικότερη προβολή του. Άξονας 2 - Η αναβάθμιση της βασικής λιμενικής εγκατάστασης
του νησιού συμβάλει ασφαλώς στην ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της
περιοχής, καθώς θα αποτελέσει το έναυσμα για την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη
τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού που
δραστηριοποιείται οικονομικά στην παράκτια ζώνη (έμποροι, επιχειρηματίες, αλιείς κλπ).
Άξονας 3 - Το προτεινόμενο λιμενικό έργο εντάσσεται στα πλαίσια της βελτίωσης των
υποδομών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Σαμοθράκης και καθιστά αυτή
περισσότερο λειτουργική και πρόσφορη για κατοικία και οικονομική δραστηριοποίηση.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Το λιμάνι της Καμαριώτισσας που έχει να συντηρηθεί 15 και πλέον χρόνια, κινδυνεύει να μη
δέχεται στο άμεσο μέλλον σκάφη ακόμα και μέτριου βυθίσματος, με κίνδυνο διακοπής της
ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Σαμοθράκης. Το προτεινόμενο έργο αποβλέπει στην κατασκευή
αναγκαίων λιμενικών εγκαταστάσεων ώστε το λιμάνι της Καμαριώτισσας Ν. Σαμοθράκης να
μπορέσει να ανταπεξέλθει στις άμεσες και μελλοντικές ανάγκες και να υπάρξει βελτίωση
των συγκοινωνιακών συνθηκών επικοινωνίας με την Αλεξανδρούπολη και κατά τους
χειμερινούς μήνες, αφού θα υπάρχει δυνατότητα και η ασφάλεια σε πλοία μεγάλου
μεγέθους της άγονης γραμμής να μπορούν να προσδέσουν στο λιμάνι.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Πρόκειται για σύνθετο τεχνικό έργο με πλήθος αδειοδοτήσεων. Η ωριμότητα του έργου
περιγράφεται αναλυτικά στο δελτίο υποβολής της πρότασης. Αναμένεται η εκπόνηση
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μελέτης κυματικής διείσδυσης και οικολογικής αξιολόγησης, οι οποίες κρίθηκαν
απαραίτητες κατά το στάδιο των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Η ΜΠΕ θα ολοκληρωθεί
και θα υποβληθεί προς έγκριση με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων υποστηρικτικών
μελετών
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 6 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 14 μήνες
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7.2.64 Αναβάθμιση Χερσαίας Ζώνης Λιμανιού Σκάλας Καλλιράχης
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Θάσου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αναβάθμιση χερσαίας ζώνης αλιευτικού λιμανιού Σκάλας Καλλιράχης
Θάσου.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.120.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Σκάλα Καλλιράχης, Θάσος

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Η πρόταση μεταξύ άλλων περιλαμβάνει έργα και υποδομές παροχής ενέργειας στα
αλιευτικά σκάφη, παροχές ύδατος, σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, αποθηκευτικούς
χώρους, έργα αναβάθμισης του περιβάλλοντα χώρου, βελτίωση της προσβασιμότητας,
αντικατάσταση και επέκταση του προσήνεμου μώλου κλπ.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το παραπάνω έργο συμβάλει στην βελτίωση της υποδομής του αλιευτικού καταφυγίου του
οικισμού, το οποίο αποτελεί αφενός σημαντικό πόλο έλξης τουριστών και επισκεπτών,
αφετέρου βοηθάει σημαντικά στην βελτίωση και υποστήριξη του αλιευτικού τομέα του
οικισμού ο οποίος αποτελεί μαζί με τη γεωργία τις δύο σημαντικότερες συνιστώσες της
οικονομικής δραστηριότητας του οικισμού.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Κύριος στόχος είναι να αναβαθμιστεί το ο χερσαίος χώρος του προαναφερόμενου λιμανιού,
συμβάλλοντας στην εξυπηρέτηση επισκεπτών και στην ανάπτυξη μορφών τουρισμού
σχετικού με την θάλασσα, όπως ο ναυταθλητικός τουρισμός, ο αλιευτικός τουρισμός κλπ.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Οι μελέτες εκπονούνται
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 6 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 14 μήνες
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7.2.65 Αναβάθμιση Λιμένος Λιμένα
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Θάσου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αναβάθμιση λιμένος Λιμένα.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.150.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Λιμένας, Θάσος

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο περιλαμβάνει τη λειτουργική αναβάθμιση του λιμένα του Λιμένα με μία δέσμη
τεχνικών και λιμενικών έργων, όπως την κατασκευή προσήνεμου μώλου, την τοποθέτηση
ογκόλιθων για αντιστήριξη και προστασία κτλ.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική και όχι μόνο, ανάπτυξη της περιοχής, στην
ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος και στην εξασφάλιση ει δυνατόν περισσότερο ασφαλών
μετακινήσεων. Εξάλλου, η βελτίωση των υποδομών του λιμένος συνδέεται άμεσα με την
ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της τουριστικής
ανάπτυξης της περιοχής.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Η αναγκαιότητα του έργου κρίνεται υψίστης σημασίας καθώς συμβάλλει στις ασφαλείς
θαλάσσιες μεταφορές από και προς το νησί. Επίσης, στόχος του έργου είναι η λειτουργική
αναβάθμιση του λιμένα με την παροχή όσο το δυνατόν πιο ασφαλών και ολοκληρωμένων
υπηρεσιών για την προσέλκυση περισσότερων ή/και μεγαλύτερων πλοίων.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Οι μελέτες εκπονούνται
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 6 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 14 μήνες
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7.2.66 Προμήθεια – Εγκατάσταση Πλωτών Προβλητών
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΜΘ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Προμήθεια Πλωτών Προβλητών – Πιλοτική Εφαρμογή
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 715.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Παράκτια Ζώνη
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το προτεινόμενο έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών προβλητών
πρόσβασης μικρών σκαφών. Πρόκειται για πλωτές κατασκευές. Η χρήση τους θα είναι για
την πρόσδεση σκαφών. Η συναρμολόγηση της πλωτής εξέδρας είναι εύκολη και γρήγορη.
Οι κύβοι ενώνονται σφικτά και σταθερά μεταξύ τους με την βοήθεια ειδικών πλαστικών
μπουλονιών. Το σύστημα είναι ελαφρύ και ασφαλές και αισθητικά δένει με το περιβάλλον.
Το κόστος προβλήτας 100τ.μ ανέρχεται σε 65.000€. Προτείνεται να επιλεγούν 3 περιοχές
της παράκτιας ζώνης όπου να τοποθετηθούν οι πλωτές προβλήτες.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το προτεινόμενο έργο θα συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της παράκτιας
ζώνης με τη δυνατότητα εξυπηρέτησης σκαφών που θα προσφέρει.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου προκύπτει από τις ανάγκες περιοχών της
παράκτιας ζώνης αλλά και των νησιών της σε προβλήτες πρόσδεσης σκαφών δεδομένου
ότι το καλοκαίρι δέχονται αρκετά μεγάλο αριθμό σκαφών αναψυχής που δεν δύνανται να
εξυπηρετήσουν με τις υπάρχουσες σήμερα υποδομές.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Δεν απαιτείται ιδιαίτερη ωριμότητα. Απαιτείται μόνο διοικητική ωρίμανση/αδειοδότηση.
Απαιτείται αίτηση στη Λιμενική Αρχή που θα συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή,
τεχνικό σχέδιο και σχέδιο ασφαλούς αγκύρωσης, πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από ΕΕ
Οργανισμό Επιθεώρησης, γνωμάτευση του Γενικού Χημείου του Κράτους για το υλικό
κατασκευής, τοπογραφικό διάγραμμα. Η Λιμενική Αρχή κατά την κρίση της αποστέλλει το
φάκελο στην Κτηματική Υπηρεσία η οποία εντός 10 ημερών διαβιβάζει το φάκελο στις
λοιπές Υπηρεσίες για να διατυπώσουν τη γνώμη τους το αργότερο μέσα σε 2 μήνες. Στη
συνέχεια εκδίδεται απόφαση από την Κτηματική Υπηρεσία για τους όρους και τις
προϋποθέσεις τοποθέτησης. Για την τοποθέτηση της εξέδρας εκδίδεται άδεια από τη
Λιμενική Αρχή.
Αναμενόμενος Χρόνος Διοικητικής Ωρίμανσης: 4 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 4 μήνες
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7.2.67 Αξιοποίηση Γεωθερμικού Πεδίου Θασοπούλας
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Θάσου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου στην περιοχή της Θασοπούλας
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.500.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Θάσος

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής (ύπαρξη γεωθερμικού πεδίου) ευνοούν την
εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και πιο συγκεκριμένα την ανάπτυξη
εγκαταστάσεων αξιοποίησης της γεωθερμότητας της περιοχής της Θασοπούλας για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο συμβάλλει σημαντικά τόσο στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της
εξοικονόμησης πόρων και της έκλυσης ει δυνατόν λιγότερο επιβλαβών αερίων στην
ατμόσφαιρα, όσο και στην ενίσχυση του εισοδήματος και στην αύξηση του βιοτικού
επιπέδου εν γένει των κατοίκων του νησιού.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Μέσω της αξιοποίησης του γεωθερμικού πεδίου της περιοχής, το έργο στοχεύει στην
απεξάρτηση από τους συμβατικούς τρόπους παραγωγής ενέργειας και στρέφεται σε πιο
φιλικούς περιβαλλοντικά τρόπους, στα πλαίσια πάντα της βιώσιμης και αειφορικής
ανάπτυξης της περιοχής.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Οι μελέτες εκπονούνται
Αναμενόμενος Χρόνος Διοικητικής Ωρίμανσης: 8 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 24 μήνες
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7.2.68 Δημιουργία Αιολικού Πάρκου Θασοπούλας
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Θάσου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημιουργία αιολικού πάρκου στην περιοχή της Θασοπούλας.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.800.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Θάσος

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής ευνοούν την εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ) και πιο συγκεκριμένα την ανάπτυξη εγκαταστάσεων ανεμογεννητριών για
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία αιολικού
πάρκου στην περιοχή της Θασοπούλας.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο συμβάλλει σημαντικά τόσο στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της
εξοικονόμησης πόρων και της έκλυσης ει δυνατόν λιγότερο επιβλαβών αερίων στην
ατμόσφαιρα, όσο και στην ενίσχυση του εισοδήματος και στην αύξηση του βιοτικού
επιπέδου εν γένει των κατοίκων του νησιού.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Μέσω της αξιοποίησης του αιολικού δυναμικού της περιοχής, το έργο στοχεύει στην
απεξάρτηση από τους συμβατικούς τρόπους παραγωγής ενέργειας και στρέφεται σε πιο
φιλικούς περιβαλλοντικά τρόπους, στα πλαίσια πάντα της βιώσιμης και αειφορικής
ανάπτυξης της περιοχής.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Οι μελέτες εκπονούνται
Αναμενόμενος Χρόνος Διοικητικής Ωρίμανσης: 8 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 24 μήνες
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7.2.69 Προώθηση Σημείων Δωρεάν Internet «Σημεία Intrenet»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΜΘ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Προώθηση Σημείων Δωρεάν Internet «Σημεία Internet»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3. Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Παράκτια Ζώνη
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το προτεινόμενο έργο αφορά την εγκατάσταση ασύρματου δικτύου wifi σε συγκεκριμένες
περιοχές της παράκτιας ζώνης.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο θα συμβάλλει στην δυνατότητα παροχής συνεχούς πρόσβασης στο διαδίκτυο,
εξυπηρετώντας τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής. Θα συμβάλει στην
ανάδειξη της παράκτιας ζώνης προσθέτοντας ένα επιπλέον πλεονέκτημα στον δυνητικό
επισκέπτη.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Το προτεινόμενο έργο αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής και
διευκολύνει τους επισκέπτες.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Πρόκειται για προμήθεια που μπορεί να ολοκληρωθεί σχετικά σύντομα. Θα πρέπει να
ζητηθούν προσφορές από παρόχους.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 2 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 4 μήνες
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7.2.70 Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης – Νέο Σιδηροχώρι Δήμου Κομοτηνής
«ΚΟ 3»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Κομοτηνής
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Νέου
Σιδηροχωρίου
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3. Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 560.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Τοπική Κοινότητα Ν. Σιδηροχωρίου
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Νέου Σιδηροχωρίου
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής με έργα
στον τομέα ύδρευσης των κατοίκων του οικισμού Νέου Σιδηροχωρίου καθώς και στην
επαρκή διάθεση του νερού
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων ώστε να καταστεί πιο πρόσφορος ο τόπος ως
κατοικία και οικονομική δραστηριότητα.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Δεν διαθέτει καμία ωριμότητα. Οι απαιτούμενες μελέτες μπορούν ωστόσο να
πραγματοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα καθώς το έργο αφορά εσωτερικό δίκτυο
ύδρευσης.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 4 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 9 μήνες
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7.2.71 Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης – Γλυφάδα Δήμου Κομοτηνής «ΚΟ 2»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Κομοτηνής
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Γλυφάδας
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3. Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 350.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Τοπική Κοινότητα Γλυφάδας
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Γλυφάδας
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής με έργα
στον τομέα ύδρευσης των κατοίκων του οικισμού Γλυφάδας.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων ώστε να καταστεί πιο πρόσφορος ο τόπος ως
κατοικία και οικονομική δραστηριότητα καθώς και στην επαρκή διάθεση του νερού
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Δεν διαθέτει ωριμότητα. Οι απαιτούμενες μελέτες μπορούν ωστόσο να πραγματοποιηθούν
σε σύντομο χρονικό διάστημα καθώς το έργο αφορά εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 4 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 9 μήνες
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7.2.72 Δίκτυο Ύδρευσης Σαμοθράκης
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Σαμοθράκης
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δίκτυο Ύδρευσης Σαμοθράκης
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3. Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Σαμοθράκη
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο αφορά τη βελτίωση του δικτύου ύδρευσης.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο θα συμβάλει στη βελτίωση των υποδομών της περιοχής. Θα βελτιώσει την
ποιότητας ζωής των κατοίκων και θα εξυπηρετήσει τους επισκέπτες. Η βελτίωση του τομέα
της ύδρευσης στη Σαμοθράκη, αποτελεί βασική υποδομή απαραίτητη για την ανάδειξη της
περιοχής.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων ώστε να καταστεί πιο πρόσφορη η περιοχή ως
τόπος κατοικίας, οικονομικής δραστηριότητας και προσέλκυσης επισκεπτών.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Η μελέτη ολοκληρώνεται πολύ σύντομα
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 2 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 10 μήνες
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7.2.73 Ηλεκτροφωτισμός Δημόσιων Δικτύων με ΑΠΕ
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΜΘ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ηλεκτροφωτισμός Δημόσιων Δικτύων με ΑΠΕ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3. Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 720.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Παράκτια Ζώνη ΠΑΜΘ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Πρόκειται για την ανάπτυξη δικτύου ηλεκτροφωτισμού με ΑΠΕ, τοποθετώντας ειδικές
κολώνες με ΦΒ. Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την προμήθεια 900 τέτοιων μονάδων
και την εγκατάστασή τους σε 3 περιοχές, πιλοτικά, της παράκτιας ζώνης. Το κόστος κάθε
μονάδας ανέρχεται σε 800€.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο αυτό θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ανάδειξη περιοχών της
παράκτιας ζώνης.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Το έργο θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση της δαπάνης για ρεύμα
καθώς και στην αναβάθμιση του επιπέδου του ηλεκτροφωτισμού σε συγκεκριμένες
περιοχές της παράκτιας ζώνης. Εκτιμάται ότι μετά την πιλοτική αυτή εγκατάσταση, πολλοί
Δήμοι θα υιοθετήσουν παρόμοιες πρακτικές.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Το έργο δεν απαιτεί ωριμότητα. Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων
ηλεκτροφωτισμού.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 1 μήνας (για τις προδιαγραφές της
προμήθειας)
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 3 μήνες
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7.2.74 Ανάπλαση Παραλιακού Πεζοδρόμου Ν. Ηρακλείτσας «ΠΑ 6»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Παγγαίου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ανάπλαση παραλιακού πεζοδρόμου Ν. Ηρακλείτσας
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3. Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.570.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Νέα Ηρακλείτσα
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Οικισμού Ν. Ηρακλείτσας με τη Χρήση Φιλικών προς το
Περιβάλλον Μεθόδων, Πρακτικών, Μέσων και Υλικών.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του οικισμού Ν. Ηρακλείτσας θα συμβάλει στην
ανάδειξη της παράκτιας ζώνης και θα βελτιώσει την πρόσβαση και τις προσφερόμενες
υποδομές στους επισκέπτες και τους μόνιμους κατοίκους στις παραλίες του οικισμού.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Στόχο αποτελεί η αύξηση της επισκεψιμότητας στον Δήμο Παγγαίου και ειδικότερα στον
οικισμό Νέας Ηρακλείτσας μέσω των προσφερόμενων υποδομών. Επιπλέον θα βελτιωθεί η
σχέση του οικισμού με τη παραλία προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Το έργο διαθέτει εγκεκριμένες οριστικές μελέτες
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 2 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 8 μήνες
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7.2.75 ΓΠΣ Θάσου
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Θάσου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Θάσου.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3. Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Δήμος Θάσου.
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Πρόκειται για μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΓΠΣ. Η μελέτη θα εκπονηθεί σε
δύο στάδια: Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη
διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων του Δήμου και τη διατύπωση κατ'
αρχήν πρότασης ή εναλλακτικών προτάσεων ρύθμισης της περιοχής. Κατά το δεύτερο
στάδιο γίνεται η λεπτομερής επεξεργασία του ΓΠΣ με βάση την πρόταση η οποία θα
προκριθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο θα συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Με το ΓΠΣ θα επιτευχθεί η ταυτόχρονη ρύθμιση του χώρου εντός και εκτός των σχεδίων των
οικισμών, έτσι ώστε η ικανοποίηση αναγκών ένταξης περιοχών σε σχέδια ή προς
πολεοδόμηση ζώνες να εξισορροπείται με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις προστασίας. Οι
μικροί οικισμοί, των οποίων μέχρι σήμερα η ρύθμιση γινόταν μεμονωμένα, χωρίς να είναι
απόρροια γενικότερου σχεδιασμού, τώρα εντάσσονται σε ευρύτερα οικιστικά σύνολα, και
κατ' αυτόν τον τρόπο η οικιστική τους οργάνωση εναρμονίζεται με τους γενικότερους
στόχους του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και με τις αρχές της βιώσιμης
ανάπτυξης.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Το έργο δεν απαιτεί ωριμότητα. Μπορεί άμεσα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ανάθεσης.
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 8 μήνες
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7.2.76 Ανάπλαση Κέντρου Νέας Καρβάλης – Αγίου Γρηγορίου «ΚΑ 5»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Καβάλας
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ανάπλαση κέντρου Νέας Καρβάλης - Αγίου Γρηγορίου
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3. Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 600.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Δήμος Καβάλας
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Οι εργασίες που προτείνονται είναι η διαπλάτυνση του δρόμου μπροστά από την εκκλησία
του Αγ. Γρηγορίου με απώτερο σκοπό τη μείωση ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων.
Επίσης, προβλέπεται η ανάπλαση της περιοχής μπροστά από την παρούσα κύρια είσοδο
του Ιερού Ναού. Τμήμα των γενικότερων παρεμβάσεων θα περιλαμβάνει την πεζοδρόμηση
των παράδρομων με στόχο τη δημιουργία επιμέρους πλατειών, τη βελτίωση της
λειτουργίας και της αισθητικής αποκατάστασης της υπόγειας διάβασης και τη διαμόρφωση
του τετραγώνου όπου ανήκει το δημοτικό κατάστημα της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, οι
παρεμβάσεις που προβλέπονται είναι οι εξής:
1. Ανασχεδιασμός της εθνικής οδού (διαπλάτυνση του δρόμου μπροστά από την κεντρική
είσοδο του Ιερού Ναού του Αγ. Γρηγορίου, ανάπλαση πεζοδρομίων και στάσεων
λεωφορείων)
2. Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου (κατάργηση παράδρομων που εξυπηρετούσαν δευτ.
κίνηση και πεζοδρόμηση αυτών, δημιουργία πρόσβασης από ΑΜΕΑ, καθορισμός της
κίνησης οχημάτων και πεζών, δημιουργία χώρου ανάπαυσης, αλλαγή χώρου και αισθητικής
του υπάρχοντος περιπτέρου σε νέα πιο κομβική θέση)
3. Βελτίωση της υπάρχουσας υπόγειας διάβασης (ανακαίνιση της υπόγειας διάβασης,
δημιουργία πρόσβασης από ΑΜΕΑ εσωτερικά και εξωτερικά, επιπρόσθετος φωτισμός)
4. Διαμόρφωση πλατείας που ανήκει το δημοτικό διαμέρισμα (δημιουργία περαιτέρω και
νέων χώρων ανάπαυσης, επιπρόσθετος φωτισμός, αντικατάσταση δημόσιων WC με νέα
υψηλότερων προδιαγραφών υγιεινής, δημιουργία εξέδρων με σκοπό την έκθεση
παραδοσιακών τοπικών προϊόντων).
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Σκοπός της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η βελτίωση της μορφής, της ασφάλειας και
της λειτουργικότητας της ευρύτερης περιοχής και η ανάδειξή της σε πόλο έλξης για κάθε
ηλικία με κυρίαρχο στοιχείο την ασφάλεια των κατοίκων σε συνδυασμό με την ψυχαγωγία,
την εξυπηρέτηση και την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων και την ευρύτερη ανάγκη τους
να ζουν και να κινούνται σε ένα υγιές και όμορφο περιβάλλον. Αυτό θα δώσει νέα ώθηση
στην περιοχή, καθώς θα εξασφαλίσει την ασφάλεια στις μετακινήσεις των κατοίκων αλλά
και των επισκεπτών και διερχόμενων αλλά και θα συμβάλλει στην περαιτέρω τουριστική
ανάπτυξη που έτσι κι αλλιώς στηρίζεται στον θρησκευτικό τουρισμό.
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Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η διαπλάτυνση του δρόμου μπροστά από την
εκκλησία του Αγ. Γρηγορίου με απώτερο στόχο την μείωση ταχύτητας των διερχόμενων
οχημάτων, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι οι οδηγοί αναπτύσσουν ταχύτητες που
υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια ταχυτήτων σε κατοικημένες περιοχές. Επίσης,
προβλέπεται η ανάπλαση της περιοχής μπροστά από την παρούσα κύρια είσοδο του Ιερού
Ναού. Τμήμα των γενικότερων παρεμβάσεων θα περιλαμβάνει την πεζοδρόμηση των
παράδρομων με στόχο τη δημιουργία επιμέρους πλατειών ώστε να γίνεται ευκολότερη η
κίνηση / διέλευση των πεζών σε καθημερινή βάση καθώς επίσης και τις ημέρες γιορτής του
Ιερού Ναού όπου πλήθος κόσμου ρέει να αποτίσει τιμές στο Ιερό λείψανο του Αγίου
Γρηγορίου. Σημαντικό μέρος της πρότασης αποτελεί και η βελτίωση της λειτουργίας και της
αισθητικής αποκατάστασης της υπόγειας διάβασης, καθώς η παρούσα κατάσταση αυτής
κρίνει αναγκαία την ριζική ανάπλασή της σε βαθμό που θα ενθαρρύνει και πάλι τους
κατοίκους να τη χρησιμοποιούν, καθώς το πέρασμα των πεζών από τη μια πλευρά της
εθνικής οδού στην άλλη κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνο. Τέλος, θα γίνει και διαμόρφωση του
τετραγώνου όπου ανήκει το δημοτικό κατάστημα της περιοχής, ώστε να λυθεί το πρόβλημα
της συγκέντρωσης ομάδων ατόμων με αντικοινωνική συμπεριφορά. Στόχος είναι η
βελτίωση της μορφής, της ασφάλειας και της λειτουργικότητας της ευρύτερης περιοχής και
η ανάδειξή της σε πόλο έλξης για κάθε ηλικία με κυρίαρχο στοιχείο την ασφάλεια των
κατοίκων σε συνδυασμό με την ψυχαγωγία, την εξυπηρέτηση και την κάλυψη των αναγκών
των κατοίκων και την ευρύτερη ανάγκη τους να ζουν και να κινούνται σε ένα υγιές και
όμορφο περιβάλλον.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Έχει ξεκινήσει η εκπόνηση των μελετών.

Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 5 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 9 μήνες
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7.2.77 Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων στο Δήμο Ιάσμου «ΙΑ 1»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Ιάσμου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αναπλάσεις - διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων στους οικισμούς
Μωσαϊκό, Διαλαμπή, Γλυκονέρι, Παλλάδιο του Δήμου Ιάσμου.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3. Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Δήμος Ιάσμου
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Διαμορφώσεις - αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων) εντός των
ορίων των οικισμών Μωσαϊκό, Διαλαμπή, Γλυκονέρι, Παλλάδιο του Δήμου Ιάσμου.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Βελτίωση της προσβασιμότητας, της κίνησης οχημάτων και πεζών, της διαχείρισής της,
δημιουργία προϋποθέσεων εναλλακτικού τρόπου ανάπτυξης.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Αναβάθμιση των βασικών υποδομών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων. Επίσης βελτίωση των προϋποθέσεων για εναλλακτικούς τρόπους ανάπτυξης της
περιοχής, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα των υγροτόπων της περιοχής.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Το έργο δεν παρουσιάζει καμία ωριμότητα. Οι μελέτες μπορούν ωστόσο να
πραγματοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα καθώς τα έργα που προβλέπονται είναι
εντός οικισμών και δεν απαιτούν σύνθετες διαδικασίες αδειοδότησης.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 6 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 9 μήνες
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7.2.78 Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων στον Οικισμό Σωτήρος Θάσου

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Θάσου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων και ανάδειξη διατηρητέων κτιρίων στον
οικισμό Σωτήρος
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3. Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 780.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Οικισμός Σωτήρος, Θάσος

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Στα πλαίσια της δράσης προωθούνται έργα ανάπλασης των κοινόχρηστων χώρων του
οικισμού του Σωτήρος, (ο οποίος είναι κηρυγμένος παραδοσιακός οικισμός από την
Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων) αλλά και ανάδειξης των διατηρητέων κτισμάτων του
οικισμού. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία ζωνών πρασίνου, τη βιοκλιματική και
αισθητική αναβάθμιση της πλατείας και κτιριακά έργα αποκατάστασης των ιδιαίτερων
αρχιτεκτονημάτων του οικισμού.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο συμβάλλει στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής,
ενισχύει το τοπικό εισόδημα καθώς μέσω της αναβάθμισης εν γένει του οικισμού
αναμένεται να αναδειχθεί η ταυτότητά του και να αυξηθεί και η επισκεψιμότητά του.
Επίσης συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων ενώ μέσω της
επανάχρησης κάποιων οικιστικών συνόλων αξιοποιείται και η δημόσια περιουσία.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Στόχος του έργου είναι η διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της
περιοχής, προβάλλοντας οικιστικά σύνολα και κελύφη που εμπεριέχουν υψηλή ιστορική και
μνημειακή αξία, καθώς και τοπικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Επίσης, η αισθητική και
περιβαλλοντική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στοχεύει εκτός των
προαναφερομένων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Οι μελέτες εκπονούνται
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 5 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 10 μήνες
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7.2.79 Ανάπλαση Θαλασσίου Μετώπου Λιμεναρίων Θάσου

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Θάσου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ανάπλαση θαλασσίου μετώπου Λιμεναρίων
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3. Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.950.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Λιμενάρια, Θάσος

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο περιλαμβάνει την αισθητική, περιβαλλοντική και λειτουργική αναβάθμιση του
θαλασσίου μετώπου του οικισμού των Λιμεναρίων. Πιο συγκεκριμένα, τα επιμέρους έργα
αφορούν στη βιοκλιματική αναβάθμιση αυτού και στη μεταστροφή του μικροκλίματος της
περιοχής, στην αισθητική του αναβάθμιση με την προσθήκη χώρων πρασίνου και
σύγχρονου αστικού εξοπλισμού αλλά και την προσθήκη και παροχή πρόσθετων υπηρεσιών
για τους κατοίκους.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω των βιοκλιματικών του
χαρακτηριστικών, στην ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος μέσω της αύξησης της
επισκεψιμότητας και της παροχής νέων υπηρεσιών και τέλος στην αισθητική και ποιοτική
αναβάθμιση του οικισμού που επηρεάζει το επίπεδο ευημερίας των κατοίκων.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση εν γένει της περιοχής και η βελτίωση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων. Το έργο θα επιδράσει σημαντικά στην αναπτυξιακή φυσιογνωμία του
οικισμού εν γένει.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Οι μελέτες εκπονούνται
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 6 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 12 μήνες
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7.2.80 Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στη Σαμοθράκη

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Σαμοθράκης
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή Κέντρου Φροντίδας Ηλικιωμένων Σαμοθράκης
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3. Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.450.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Δήμος Σαμοθράκης

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το προτεινόμενο έργο αφορά την κατασκευή Κέντρου Φροντίδας Ηλικιωμένων στον
οικισμό Αλώνια Σαμοθράκης. Πρόκειται για μονάδα με δυναμικότητα 35 κλινών.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων του νησιού,
τόσο των ηλικιωμένων όσο και των συγγενών τους που τους φροντίζουν σήμερα. Πρόκειται
για έργο κοινωνικής υποδομής για τη Σαμοθράκη που αποτελεί μέρος της παράκτιας ζώνης
της ΠΑΜΘ.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Σήμερα οι ηλικιωμένοι του νησιού ταλαιπωρούνται με μετακινήσεις και ταλαιπωρούν και
τους συγγενείς τους γιατί δεν υπάρχει σχετική υποδομή φροντίδας στο νησί. Το
προτεινόμενο έργο θα καλύψει αυτή την ανάγκη των κατοίκων του νησιού.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Έχουν εκπονηθεί οι απαιτούμενες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, Η/Μ και υδραυλικών
εγκαταστάσεων. Έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια.
Ετοιμάζονται τα τεύχη δημοπράτησης.
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 12 μήνες
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7.2.81 Αποπεράτωση Κτιρίου ΚΑΠΗ Φωλιάς Δήμου Παγγαίου «ΠΑ 15»
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Παγγαίου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αποπεράτωση κτιρίου ΚΑΠΗ Φωλιάς
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3. Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Τοπική Κοινότητα Φωλιάς
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Αποπεράτωση κτιρίου ΚΑΠΗ Φωλιάς
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Η Αποπεράτωση του κτιρίου ΚΑΠΗ θα συμβάλλει στην Ανάδειξη του Οικισμού.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Η αποπεράτωση της κατασκευής και η έναρξη της λειτουργίας του ΚΑΠΗ Φωλιάς θα
συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας που θα
βρούν ένα χώρο για τις συναντήσεις τους και την ανάπτυξη κοινωνικότητας ιδιαίτερα
σημαντικής στις μεγάλες ηλικίες.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Το κτίριο του παλαιού ΚΑΠΗ δεν έχει αποπερατωθεί λόγω έλλειψης χρημάτων. Λόγω της
φύσης του έργου οι τεχνικές μελέτες μπορούν να εκπονηθούν σε σύντομο χρονικό
διάστημα.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 4 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 6 μήνες
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7.2.82 Δημιουργία Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών στη Σαμοθράκη
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Σαμοθράκης
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημιουργία Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών Σαμοθράκης
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3. Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 800.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Σαμοθράκη

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Πρόκειται για τη δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου στη Σαμοθράκη
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των νέων κυρίως (και όχι μόνο)
κατοίκων του νησιού. Πρόκειται για έργο κοινωνικής υποδομής για τη Σαμοθράκη που
αποτελεί μέρος της παράκτιας ζώνης της ΠΑΜΘ.

Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Το έργο θα συμβάλει σημαντικά στην άθληση των νέων της περιοχής, στην βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους, στην κάλυψη, με δημιουργικό τρόπο, του ελεύθερου χρόνου των
νέων.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Οι μελέτες εκπονούνται
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 5 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 20 μήνες
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7.2.83 Βελτίωση της Επ. Οδού 2 – Γέφυρα Πολυσίτου
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Π.Ε. Ξάνθης
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Βελτίωση της υπ’ αριθ. 2 Επ. Οδού (Γέφυρα Πολυσίτου)»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3. Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.700.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Π.Ε. Ξάνθης, Περιοχή Πολυσίτου
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο αφορά στη βελτίωση υποδομών και πιο συγκεκριμένα την κατασκευή της γέφυρας
Πολυσίτου, επί του ποταμού Κοσύνθου.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Με το προτεινόμενο έργο εξυπηρετούνται οι απαιτήσεις σύγχρονης οδικής σύνδεσης των
περιοχών βορείως-νοτίως του ποταμού και εξασφαλίζονται οι κινήσεις των γεωργικών
μηχανημάτων, ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές και η ποιότητα ζωής των κατοίκων της
περιοχής.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Με την υλοποίηση του έργου θα επιτευχθεί τόσο η βελτίωση των υποδομών στην περιοχή
όσο και η ασφάλεια των επιβατών που μετακινούνται. Παράλληλα θα βελτιωθούν οι
υποδομές της περιοχής και θα καταστεί περισσότερο λειτουργική για την ανάπτυξη της
οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Έχουν εκπονηθεί οι απαιτούμενες μελέτες:
Γεωτεχνικές Έρευνες και Γεωτεχνική Μελέτη – εγκεκριμένη στις 4/8/2010 &
Σύνταξη Κτηματολογίου και Πράξεων - Αναλογισμού εγκεκριμένη στις 21/12/2010
Μελέτη Οδικών Έργων - εγκεκριμένη στις 4/8/2010 &
Τοπογραφική αποτύπωση - εγκεκριμένη στις 24/9/2008 &
Μελέτη Τεχνικών Έργων - εγκεκριμένη στις 4/8/2010 &
Μελέτη Κόμβων - εγκεκριμένη στις 4/8/2010 &
Μελέτη Η/Μ - εγκεκριμένη στις 21/12/2010 &
Μελέτη Σήμανσης/ Ασφάλισης οδού- εγκεκριμένη στις 6/7/2012
Περιβαλλοντική αδειοδότηση εγκεκριμένη στις 6/7/2012
Άδεια Δασαρχείου
Οικοδομική Άδεια

Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 24 μήνες
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7.2.84 Περιφερειακή Οδός στη Σαμοθράκη
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Σαμοθράκης
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Περιφερειακή οδός Καμαριώτισσας- Χώρας στην θέση «Σωληνάρι»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3. Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Σαμοθράκη
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο αφορά την κατασκευή Περιφερειακής οδού πλάτους 10 μ. και μήκους 1χ.λ.μ.
περίπου
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο θα βελτιώσει την πρόσβαση και θα αναδείξει παράλληλα τον οικισμό
διευκολύνοντας την κίνηση των οχημάτων.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Με το έργο θα επιτευχθεί τόσο η βελτίωση των υποδομών στην περιοχή όσο και η
διευκόλυνση των κατοίκων, επισκεπτών που μετακινούνται.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Η μελέτη ολοκληρώνεται πολύ σύντομα

Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 3 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 20 μήνες
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7.2.85 Διαπλάτυνση γέφυρας εισόδου Ν. Περάμου
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Παγγαίου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Διαπλάτυνση γέφυρας εισόδου Ν. Περάμου
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3. Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.248.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Δήμος Παγγαίου – Ν. Πέραμος
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο περιλαμβάνει: α) τη διαπλάτυνση γέφυρας εισόδου Ν. Περάμου και β) τη
μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Κατά κύριο λόγο η συμβολή του έργου αφορά την ασφάλεια και τη λειτουργική
αναβάθμιση του οδικού δικτύου από και προς την Ν. Πέραμο έδρα της Δημοτικής Ενότητας
Ελευθερών. Με την κατασκευή της γέφυρας θα προαχθεί η οδική ασφάλεια αφού η γέφυρα
θα αποτελέσει συνέχεια του ήδη διαμορφωμένου δρόμου. Επίσης αντιμετωπίζονται τα
πλημμυρικά φαινόμενα που δημιουργούνται από την υπάρχουσα γέφυρα εξαιτίας της
ανεπαρκούς διατομής
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Αναμένεται να αυξηθεί η ασφάλεια του οδικού δικτύου, να αναβαθμιστεί η
προσβασιμότητα σε χώρους οικονομικής δραστηριότητας και να βελτιωθεί το οδικό δίκτυο
μεταξύ των δημοτικών διαμερισμάτων, με άμεσους αποδέκτες τους κατοίκους αλλά και
τους επισκέπτες της περιοχής.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Το πρώτο υποέργο: διαπλάτυνση γέφυρας εισόδου Ν. Περάμου, έχει οριστική μελέτη η
οποία είναι και μελέτη εφαρμογής (κατασκευαστικά σχέδια, λεπτομέρειες, τεύχη
δημοπράτησης κλπ). Υπάρχει έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή του έργου,
και γεωλογική-γεωτεχνική μελέτη για το γεωλογικό υπόβαθρο. Για το δεύτερο υποέργο:
μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ, υπάρχει έγγραφος προϋπολογισμός με επίσημη αλληλογραφία
με την ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Οι εργασίες μετατόπισης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης
έχουν ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του πρώτου υποέργου.

Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 20 μήνες
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7.2.86 Εσωτερική Οδοποιία Οικισμού Νέου Σιδηροχωρίου

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Κομοτηνής
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Εσωτερική Οδοποιία Οικισμού Νέου Σιδηροχωρίου Δήμου Κομοτηνής
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3. Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Οικισμός Νέου Σιδηροχωρίου του Δήμου Κομοτηνής
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο αφορά στη βελτίωση της εσωτερικής οδοποιίας του οικισμού Ν. Σιδηροχωρίου Δ.
Κομοτηνής.

Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Με το έργο αυτό διευκολύνεται η μετακίνηση των κατοίκων εντός του οικισμού και
μειώνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων στη θέση αυτή, ενώ βελτιώνεται η προσπελασιμότητα
και η επισκεψιμότητα, καθώς τμήμα του είναι χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό και ο
οικισμός στο σύνολο του είναι ενταγμένος στους δρόμους του κρασιού της Β. Ελλάδας.

Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Τμήμα του οικισμού Ν. Σιδηροχωρίου είναι χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό οικιστικό
σύνολο, ενώ η περιοχή είναι ενταγμένη στο δίκτυο των δρόμων του κρασιού της Β.
Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό η κατασκευή του έργου θα βοηθήσει στη βελτίωση της
επισκεψιμότητας της περιοχής και στην τουριστική της άνοδο.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Εκπονούνται οι απαιτούμενες μελέτες.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 5 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 9 μήνες
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7.2.87 Παρακαμπτήρια Οδός Πρίνου
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Θάσου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή παρακαμπτήριας οδού Πρίνου
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3. Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.600.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Πρίνος, Θάσος
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Στα πλαίσια του παρόντος έργου θα κατασκευαστεί παρακαμπτήρια (περιφερειακή οδός)
περιμετρικά του οικισμού του Πρίνου, έτσι ώστε να διοχετεύεται η κυκλοφορία των βαρέων
και των διερχόμενων οχημάτων σε αυτήν και να αποφεύγεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση
εντός του οικισμού με ό,τι αυτό συνεπάγεται (κίνδυνος ατυχήματος, περιβαλλοντική και
αισθητική υποβάθμιση, αύξηση χρόνου μετακινήσεων κτλ.).
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο συμβάλλει στην προστασία και ανάδειξη του δομημένου και οικιστικού
περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως, συμβάλλει και στην εξυγίανση της περιοχής (μείωση
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης) και αποτρέπει την
υποβάθμιση εν γένει του φυσικού περιβάλλοντος.

Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Η δράση στοχεύει στην αποφόρτιση του κυκλοφοριακού φόρτου του οικισμού του Πρίνου
ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς η περιφερειακή οδός θα απορροφήσει
αφενός την κίνηση των βαρέων οχημάτων και αφετέρου την κίνηση των διερχομένων προς
άλλους προορισμούς οχημάτων. Η αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου κρίνεται υψηλή,
τόσο για λόγους ασφάλειας και εύρυθμης κυκλοφορίας των οχημάτων όσο και βελτίωσης
της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Οι μελέτες εκπονούνται
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 6 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 20 μήνες
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7.2.88 Παρακαμπτήρια Οδός Ποτού
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Θάσου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή παρακαμπτήριας οδού Ποτού
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3. Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.120.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Ποτός, Θάσος
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Στα πλαίσια του παρόντος έργου θα κατασκευαστεί παρακαμπτήρια (περιφερειακή οδός)
περιμετρικά του οικισμού του Ποτού, έτσι ώστε να διοχετεύεται η κυκλοφορία των βαρέων
και των διερχόμενων οχημάτων σε αυτήν και να αποφεύγεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση
εντός του οικισμού με ό,τι αυτό συνεπάγεται (κίνδυνος ατυχήματος, περιβαλλοντική και
αισθητική υποβάθμιση, αύξηση χρόνου μετακινήσεων κτλ.).
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Το έργο συμβάλλει στην προστασία και ανάδειξη του δομημένου και οικιστικού
περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως, συμβάλλει και στην εξυγίανση της περιοχής (μείωση
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης) και αποτρέπει την
υποβάθμιση εν γένει του φυσικού περιβάλλοντος.

Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Η δράση στοχεύει στην αποφόρτιση του κυκλοφοριακού φόρτου του οικισμού του Ποτού,
ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς η περιφερειακή οδός θα απορροφήσει
αφενός την κίνηση των βαρέων οχημάτων και αφετέρου την κίνηση των διερχομένων προς
άλλους προορισμούς οχημάτων. Η αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου κρίνεται υψηλή,
τόσο για λόγους ασφάλειας και εύρυθμης κυκλοφορίας των οχημάτων όσο και βελτίωσης
της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Οι μελέτες εκπονούνται
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 6 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 20 μήνες
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7.2.89 Ανακατασκευή Ισόπεδων Κόμβων στην Αριθμ. 9 Επ. Οδό
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Π.Ε. Ξάνθης
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ανακατασκευή Ισόπεδων Κόμβων στην Αριθμ. 9 ΕΠ.Ο.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3. Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.200.000€
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Π.Ε. Ξάνθης, Δ.Ε Αβδήρων - Τοπείρου
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με βάση τα παρακάτω:
Α. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου/δράσης:
Το έργο αφορά τη βελτίωση υποδομών και πιο συγκεκριμένα τη σύνδεση της Επαρχιακής
Οδού 9 με τους παραλιακούς οικισμούς του Ν. Ξάνθης, με κατασκευή κυκλικών κόμβων
στις διασταυρώσεις, ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα της περιοχής και η ασφάλεια
των επιβατών.
Β. Συμβολή στην διατήρηση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής:
Με την υλοποίηση του έργου αφενός θα βελτιωθούν οι υποδομές της περιοχής και θα
γίνουν πιο ασφαλείς και αφετέρου θα καταστεί η περιοχή περισσότερο λειτουργική για την
τουριστική αξιοποίησή της και την ανάπτυξη της οικονομικής της δραστηριότητας.
Γ. Στόχος-αναγκαιότητα του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα:
Το έργο έχει ως στόχο τη βελτίωση των υποδομών, σε μια περιοχή (την παραλιακή ζώνη του
Ν. Ξάνθης) στην οποία το καλοκαίρι, μετακινούνται καθημερινά πάνω από 2000 άτομα. Τα
τελευταία χρόνια έγιναν πάνω από 3 θανατηφόρα ατυχήματα . Με την υλοποίηση του
έργου, κατασκευή κυκλικών κόμβων θα επιτευχθεί τόσο η βελτίωση των υποδομών στην
περιοχή όσο και η ασφάλεια των επιβατών που μετακινούνται.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
Έχει εκπονηθεί προμελέτη. Οι οριστικές μελέτες υπό εκπόνηση. Θα ζητηθεί απαλλαγή για
περιβαλλοντικούς όρους.
Αναμενόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Μελετών: 6 μήνες
Αναμενόμενος Χρόνος Εκτέλεσης Έργου: 24 μήνες
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7.3 Προϋπολογισμός
7.3.1 Προϋπολογισμός Έργων Α+Β Προτεραιότητας

ΑΞΟΝΕΣ /
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 1: Προστασία και Ανάδειξη του Περιβαλλοντικού
Αποθέματος της Παράκτιας Ζώνης
1.1 Δράσεις ελέγχου και παρακολούθησης του περιβαλλοντικού
αποθέματος
1.2 Δράσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση φαινομένων
διάβρωσης - υφαλμύρωσης
1.3 Δράσεις που αποσκοπούν στην πολιτική προστασία
1.4 Δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης των
αποβλήτων
1.5 Δράσεις για ανάδειξη χώρων, σημείων περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος
Άξονας 2: Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της
Περιοχής
2.1 Δράσεις Ενίσχυσης της Ζήτησης Τοπικών Προϊόντων
2.2 Δράσεις ενίσχυσης της τοπικής παραγωγής
2.3 Προώθηση ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στη
φύση
2.4 Ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων - πολιτιστικός τουρισμός
2.5 Δράσεις ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα
(λιμάνια, προβλήτες κλπ)
2.6 Έργα ΑΠΕ
2.7 Δράσεις προβολής και ανάδειξης περιοχής και επιμέρους
στοιχείων της
Άξονας 3: Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής
3.1 Προώθηση της χρήσης ΤΠΕ
3.2 Προώθηση εξοικονόμησης υδατικών πόρων
3.3 Προώθηση εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων
3.4 Έργα ανάδειξης περιοχών, οικισμών
3.5 Κοινωνική Μέριμνα
3.6 Έργα Προσπελασιμότητας
Άξονας 4: Διατοπική, διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία
Άξονας 5: Τεχνική Βοήθεια για την Εφαρμογή του Προγράμματος.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
42.004.000€
2.270.000€
7.700.000€
6.220.000€
23.724.000€
2.090.000€
49.000.000€
560.000€
1.130.000€
5.040.000€
5.485.000€
28.485.000€
8.300.000€
Δεν υπήρχαν έργα Α΄ ή Β΄
προτεραιότητας

28.298.000€
300.000€
1.910.000€
720.000€
5.600.000€
2.400.000€
17.368.000€
350.000
220.000
119.872.000
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7.3.2 Προϋπολογισμός Έργων Α΄ Προτεραιότητας

ΑΞΟΝΕΣ /
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 1: Προστασία και Ανάδειξη του Περιβαλλοντικού
Αποθέματος της Παράκτιας Ζώνης
1.1 Δράσεις ελέγχου και παρακολούθησης του περιβαλλοντικού
αποθέματος
1.2 Δράσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση φαινομένων
διάβρωσης - υφαλμύρωσης
1.3 Δράσεις που αποσκοπούν στην πολιτική προστασία
1.4 Δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης των
αποβλήτων
1.5 Δράσεις για ανάδειξη χώρων, σημείων περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος
Άξονας 2: Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της
Περιοχής
2.1 Δράσεις Ενίσχυσης της Ζήτησης Τοπικών Προϊόντων
2.2 Δράσεις ενίσχυσης της τοπικής παραγωγής
2.3 Προώθηση ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στη
φύση
2.4 Ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων - πολιτιστικός τουρισμός
2.5 Δράσεις ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα
(λιμάνια, προβλήτες κλπ)
2.6 Έργα ΑΠΕ
2.7 Δράσεις προβολής και ανάδειξης περιοχής και επιμέρους
στοιχείων της
Άξονας 3: Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής
3.1 Προώθηση της χρήσης ΤΠΕ
3.2 Προώθηση εξοικονόμησης υδατικών πόρων
3.3 Προώθηση εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων
3.4 Έργα ανάδειξης περιοχών, οικισμών
3.5 Κοινωνική Μέριμνα
3.6 Έργα Προσπελασιμότητας
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
14.604.000€
1.730.000€
5.000.000€
Δεν υπήρχαν έργα Α΄
Προτεραιότητας

7.684.000€
190.000€
8.000.000€
350.000€
400.000€
2.950.000€
200.000€
4.100.000€
Δεν υπήρχαν έργα Α΄
Προτεραιότητας
Δεν υπήρχαν έργα Α΄
Προτεραιότητας

15.078.000€
Δεν υπήρχαν έργα Α΄
Προτεραιότητας

1.910.000€
Δεν υπήρχαν έργα Α΄
Προτεραιότητας

1.770.000€
1.450.000€
9.948.000€
37.682.000€
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7.3.3 Προϋπολογισμός Αξόνων 4 & 5

ΑΞΟΝΕΣ /
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Άξονας 4: Διατοπική, διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία
Άξονας 5: Τεχνική Βοήθεια για την Εφαρμογή του Προγράμματος.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
350.000€
220.000€
570.000€
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7.3.4 Προϋπολογισμός Έργων Β΄ Προτεραιότητας

ΑΞΟΝΕΣ /
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 1: Προστασία και Ανάδειξη του Περιβαλλοντικού
Αποθέματος της Παράκτιας Ζώνης
1.1 Δράσεις ελέγχου και παρακολούθησης του περιβαλλοντικού
αποθέματος
1.2 Δράσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση φαινομένων
διάβρωσης - υφαλμύρωσης
1.3 Δράσεις που αποσκοπούν στην πολιτική προστασία
1.4 Δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης των
αποβλήτων
1.5 Δράσεις για ανάδειξη χώρων, σημείων περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος
Άξονας 2: Ενίσχυση της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας της
Περιοχής
2.1 Δράσεις Ενίσχυσης της Ζήτησης Τοπικών Προϊόντων
2.2 Δράσεις ενίσχυσης της τοπικής παραγωγής
2.3 Προώθηση ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στη
φύση
2.4 Ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων - πολιτιστικός τουρισμός
2.5 Δράσεις ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα
(λιμάνια, προβλήτες κλπ)
2.6 Έργα ΑΠΕ
2.7 Δράσεις προβολής και ανάδειξης περιοχής και επιμέρους
στοιχείων της
Άξονας 3: Βελτίωση των Υποδομών και της Ποιότητας Ζωής
3.1 Προώθηση της χρήσης ΤΠΕ
3.2 Προώθηση εξοικονόμησης υδατικών πόρων
3.3 Προώθηση εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων
3.4 Έργα ανάδειξης περιοχών, οικισμών
3.5 Κοινωνική Μέριμνα
3.6 Έργα Προσπελασιμότητας
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
27.400.000€
540.000€
2.700.000€
6.220.000€
16.040.000€
1.900.000€
41.000.000€
210.000€
730.000€
2.090.000€
5.285.000€
24.385.000€
8.300.000€
Δεν υπήρχαν έργα Β΄
Προτεραιότητας

13.220.000€
300.000€
Δεν υπήρχαν έργα Β΄
Προτεραιότητας

720.000€
3.830.000€
950.000€
7.420.000€
81.620.000€
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7.4
Μηχανισμός
Προγράμματος

Παρακολούθησης

της

Υλοποίησης

του

Για την υλοποίηση του προγράμματος θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:
1. Έκδοση Πρόσκλησης από την ΕΔΑ, για την υποβολή προτάσεων πράξεων προς
ένταξη στο ΠΕΠ 2007-2013.
2. Υποβολή Τεχνικών Δελτίων Πράξεων στην ΕΔΑ από τους δικαιούχους των πράξεων
και ένταξη των επιμέρους έργων / δράσεων στο ΠΕΠ.
3. Παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος Διατήρησης και Βιώσιμης
Ανάπτυξης Παράκτιας Ζώνης ΠΑΜΘ με την υποβολή των εντύπων που
προβλέπονται στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου καθώς και την υποβολή
εκθέσεων προς την ΕΔΑ.
4. Ολοκλήρωση του Προγράμματος - Εκπόνηση τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης του
Προγράμματος.
Στην ανάγκη δημιουργίας ενός μηχανισμού σχεδιασμού και εφαρμογής μιας ενιαίας
στρατηγικής για την Παράκτια Ζώνη έγινε αναφορά προηγουμένως και ειδικότερα στο
κεφάλαιο της Διαβούλευσης. Εκεί έγινε επίσης αναφορά στην ανάγκη εκπόνησης και
θεματικών πολιτικών για διάφορους τομείς που αφορούν άμεσα τη διαχείριση της
Παράκτιας Ζώνης, όπως πχ για το νερό, την αλιεία, τον τουρισμό κλπ. Άλλο θέμα στο οποίο
έγινε επίσης εκτενής αναφορά είναι αυτό του συντονισμού των φορέων και υπηρεσιών
μεταξύ τους, ώστε, στη λογική της ενιαίας στρατηγικής και των διαφόρων κοινών πολιτικών,
να μπορεί να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στην παραγωγή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
και έργων (επιτάχυνση εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων, αύξηση ευελιξίας φορέων, διαφάνεια,
αποσαφήνιση, κατανόηση αλλά και επικαιροποίηση θεσμικού πλαισίου κλπ). Πέραν τούτου
έγινε επίσης αναφορά και στις επιχειρησιακές αδυναμίες των Δήμων και των άλλων
φορέων της περιοχής στην τεχνική διατύπωση των ιδεών τους αλλά και στην ωρίμανση των
παρεμβάσεων – έργων για τα οποία έχουν ανάγκη. Τέλος, και παράλληλα με όσα
αναφέρθηκαν προηγουμένως, κρίνεται απαραίτητη και η συνεχής παρακολούθηση της
υλοποίησης του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος, ώστε να διασφαλισθεί η
απρόσκοπτη υλοποίηση του και να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Ξεκινώντας από το τελευταίο, την ανάγκη απρόσκοπτης υλοποίησης του παρόντος
Επιχειρησιακού Προγράμματος, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία ενός μηχανισμού που θα
διασφαλίζει την ομαλή εκτέλεση του Προγράμματος, παρακολουθώντας την υλοποίηση των
επιμέρους δράσεων και παρεμβαίνοντας υποστηρικτικά, όπου κρίνεται αναγκαίο.
Στη λογική, έτσι, αυτή θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας σχετικός Μηχανισμός. Για το λόγο
αυτό, στο προτεινόμενο Επιχειρησιακό Σχέδιο προβλέπεται ο Άξονας 5: Τεχνική Βοήθεια για
την Εφαρμογή του Προγράμματος.
Ο Μηχανισμός αυτός θα είναι υποστηρικτικός στην υλοποίηση του προγράμματος, με τη
μορφή Τεχνικού Συμβούλου. Θα παρακολουθεί την ορθή και αποτελεσματική εκτέλεση του
προγράμματος σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και τις εγκεκριμένες πιστώσεις.
Ο Τεχνικός Σύμβουλος, μετά την έγκριση των σχετικών Πράξεων του Προγράμματος θα
προβεί στην εκπόνηση ex-ante αξιολόγησης για τον καθορισμό δεικτών εκροών και
αποτελεσμάτων του προγράμματος.
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Σε μηνιαία βάση θα υπάρχει επικοινωνία του Τεχνικού Συμβούλου με τους εκπροσώπους
των Φορέων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, για να ενημερώνεται για την πορεία
του έργου συνολικά και να μπορεί να αντιμετωπίσει γενικότερα προβλήματα λειτουργίας
που ενδεχομένως εμφανίζονται. Έκτακτες συσκέψεις – επικοινωνίες θα λαμβάνουν χώρα
οποτεδήποτε για την αντιμετώπιση προβλημάτων.
Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα παρεμβαίνει υποστηρικτικά στις περιπτώσεις που αναφαίνονται
προβλήματα και δυσκολίες και θα καλύπτει το διαχειριστικό σκέλος των δράσεων, όπου
κρίνεται αναγκαίο (τεχνικά δελτία, ενημερωτικές εκθέσεις σε σχέση με την εξέλιξη των
δράσεων και του προγράμματος συνολικά, παρακολούθηση δεικτών, επικοινωνία με ΕΔΑ
κλπ).
Κάθε τρίμηνο, ο Τεχνικός Σύμβουλος θα συλλέγει στοιχεία για την πορεία υλοποίησης των
έργων των συμμετεχόντων φορέων και θα συντάσσει έκθεση την οποία θα αποστέλλει στη
Διαχειριστική Αρχή. Επίσης θα συντάσσει ετήσιες εκθέσεις και συνολική έκθεση
ολοκλήρωσης του έργου.
Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα παρακολουθεί την πορεία του έργου όλων των συμμετεχόντων
στο Πρόγραμμα φορέων ώστε να είναι αντίστοιχη με τους δείκτες εκροών και
αποτελεσμάτων και σύμφωνη με τα τεθέντα χρονοδιαγράμματα. Για το λόγο αυτό θα
προβαίνει σε on going αξιολόγηση ανά εξάμηνο για να μπορεί να εντοπίσει έγκαιρα τυχόν
αστοχίες και να προβεί σε απαραίτητες ενέργειες. Συνολική ex-post αξιολόγηση θα γίνει
μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος.
Για τη συνεχή και απρόσκοπτη ενημέρωση και επικοινωνία όλων των συμμετεχόντων στο
Πρόγραμμα, ο Τεχνικός Σύμβουλος θα δημιουργήσει διαδικτυακή πύλη ειδικά για το
Πρόγραμμα της Παράκτιας Ζώνης, όπου θα δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στους
εξουσιοδοτημένους χρήστες – συμμετέχοντες φορείς του Προγράμματος.
Η πλατφόρμα αυτή επικοινωνίας δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ομάδων εργασίας εξ
αποστάσεως, για την επίλυση κοινών θεμάτων που τους απασχολούν και αυξάνει
σημαντικά την αποτελεσματικότητα υλοποίησης του προγράμματος.
Ο Μηχανισμός αυτός (ο Τεχνικός Σύμβουλος) θα εκπονήσει επίσης δράσεις
δημοσιοποίησης - ενημέρωσης ευαισθητοποίησης των φορέων και κατοίκων της περιοχής
σχετικά με το Πρόγραμμα όπως ενδεικτικά: Δημιουργία ενημερωτικού υλικού του
προγράμματος, οργάνωση εκδηλώσεων - ημερίδων, σύνταξη ηλεκτρονικών ενημερωτικών
δελτίων, κλπ.
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ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

Π.Ε.

ΔΗΜΟΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ

ΦΟΡΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε
εκατ. €)

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

1

ΠΑ7

Καβάλας

Παγγαίου

Δήμος Παγγαίου

Ανάπλαση παραλιακού
μετώπου οικισμού Οφρυνίου

1,000

Γ

Υπάρχει προμελέτη.
Χρειάζεται να γίνουν
απαλλοτριώσεις

Καβάλας

Παγγαίου

Δήμος Παγγαίου

Ανάπλαση Παραλιακής Οδού
Ακτής Ν. Περάμου

0,250

Γ

Δεν υπάρχει ωριμότητα.
Υπάρχει μελέτη από ευρωπαϊκό
πρόγραμμα

0,500

Γ

Δεν υπάρχει ωριμότητα.
Υπάρχει μελέτη από ευρωπαϊκό
πρόγραμμα

2

3

ΠΑ19

Καβάλας

Παγγαίου

Δήμος Παγγαίου

Αντιμετώπιση του
φαινομένου της
υφαλμύρωσης των υπόγειων
υδάτων της Παράκτιας
Ζώνης του Δήμου

4

ΠΑ13

Καβάλας

Παγγαίου

Δήμος Παγγαίου

Παρεμβάσεις προστασίας
από διάβρωση οδών της
Παράκτιας Ζώνης του Δήμου
Παγγαίου

Γ
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5

6

ΠΑ16

Καβάλας

Παγγαίου

Δήμος Παγγαίου

Προστασία από τη
Διάβρωση της Ακτογραμμής
της Κάριανης

Καβάλας

Παγγαίου

Δήμος Παγγαίου

Προστασία και ανάδειξη της
ακτογραμμής των
Αμμολόφων Νέας Περάμου

7

ΠΑ17

Καβάλας

Παγγαίου

Δήμος Παγγαίου

Δημιουργία περιπατητικών
μονοπατιών σε 3 παράκτιες
περιοχές του Δήμου

8

ΠΑ18

Καβάλας

Παγγαίου

Δήμος Παγγαίου

Δημιουργία τεχνητού
υφάλου σε παράκτια
περιοχή του Δήμου

Δήμος Παγγαίου

Εφαρμογή ηλεκτρονικού
συστήματος ελέγχου
υδροληψιών άρδευσης στην
παράκτια ζώνη του Δήμου
Παγγαίου (προμήθεια
ηλεκτρονικών βανων με
κάρτα)

9

ΠΑ12

Καβάλας

Παγγαίου

Γ

0,050

0,200

0,500

Γ

Υπάρχει προμελέτη (ΕΘΙΑΓΕ)

Γ

Περιοχές: 1. ΣΠΗΛΑΙΟΥ
"ΦΩΚΙΟΤΡΥΠΑ" Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ,
2. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ "ΒΡΑΣΙΔΑ" Ν.
ΠΕΡΑΜΟΥ, 3. ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, τίποτε από
μελέτες

Γ

Υπάρχει προμελέτη ΕΘΙΑΓΕ

Γ
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10

Καβάλας

Παγγαίου

Δήμος Παγγαίου

Έργα βελτίωσης και
συντήρησης της αγροτικής
οδοποιίας

Γ

11

ΠΑ5

Καβάλας

Παγγαίου

Δήμος Παγγαίου

Εσωτερική οδοποϊια
οικισμών Νέας Περάμου και
Νέας Ηραλείτσας

0,700

Γ

12

ΠΑ9

Καβάλας

Παγγαίου

Δήμος Παγγαίου

Ανάπλαση πλατείας στον
οικισμό Ορφανού

0,350

Γ

13

Καβάλας

Παγγαίου

Δήμος Παγγαίου

Έργα ύδρευσης και
οδοποιίας στους οικισμούς
Μυρτόφυτο και Φωλιά

Γ

14

Καβάλας

Παγγαίου

Δήμος Παγγαίου

Ανάπλαση και διαμόρφωση
εκκλησίας οικισμού Ταξιάρχη

Γ
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15

16

17

18

19

ΔΤΕ1

ΔΤΕ2

ΑΛΣΚ2

ΑΛΣΚ3

Καβάλας

Παγγαίου

Δήμος Παγγαίου

Δημιουργία Φ/Β στην στέγη
κτιρίου του δήμου, ισχύος
100kWp

Γ

Καβάλας

Παγγαίου

Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων Περιφερειακής
Ενότητας Καβάλας

Αντιμετώπιση διαβρώσεων
στις Ακτές Ορφανού

Γ

Υπάρχει Προγραμματική
Σύμβαση με ΔΠΘ. Υπάρχουν
υποστηρικτικές μελέτες

Νέστου

Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων Περιφερειακής
Ενότητας Καβάλας

Διερεύνηση φαινομένων
διάβρωσης στην ανατολική
ακτη του κόλπου καβάλας
από εκβολές Νέστου μέχρι
Ν. Καρβάλη

Γ

Σε εξέλιξη Προγραμματική
Σύμβαση με ΔΠΘ. Υπάρχουν
υποστηρικτικές μελέτες

Νέστου

Αλιευτικός
Συνεταιρισμός
Λιμνοθαλασσών
Κεραμωτής Καβάλας

Κατασκευή Κέντρου
Αποστολής Ιχθύων και
Μεταποίησης Αβγοτάραχου

Γ

Αν και δεν υπάρχει ωριμότητα
για το προτεινόμενο έργο, η
υλοποίηση μπορεί να είναι
γρήγορη καθώς υπάρχει
διαθέσιμη έκταση στην
Κεραμωτή

Νέστου

Αλιευτικός
Συναιτερισμός
Λιμνοθαλασσών
Κεραμωτής Καβάλας

Αντιμετώπιση της
διάβρωσης στις
λιμνοθάλασσες Νέστου Προστασία από καιρικές
συνθήκες

Γ

Αν και δεν υπάρχουν πρόσφατες
σχετικές μελέτες, μπορούν να
αξιοποιηθούν τυχόν παλιότερες
υφιστάμενες καθώς και η
σχετική εμπειρία

Καβάλας

Καβάλας

Καβάλας

0,300

0,600
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20

21

ΝΕ2

22

23

ΙΝΑΛΕ2

Καβάλας

Νέστου

Δήμος Νέστου

Ασφαλτόστρωση του δρόμου
στο δυτικό ανάχωμα του
Νέστου για την σύνδεση του
"Κέντρου Περιβάλλοντος" με
το "Κέντρο Σίτισης"

Καβάλας

Νέστου

Δήμος Νέστου

Δημιουργία 4 μικρών
υδροηλεκτρικών έργων

Καβάλας

Νέστου

Δήμος Νέστου

Αποκατάσταση γέφυρας στο
κανάλι λιμνοθάλασσας
ανατολικά της Κεραμωτής

Έβρου,
Καβάλας

Νέστου,
Αλεξανδρούπολης

ΕΘΙΑΓΕ - ΙΝΑΛΕ

Κατασκευή και Επίβλεψη
Τεχνητών Υφάλων

1,200

Γ

1,200

Γ

Οι μελέτες δεν έχουν εκπονηθεί.

Γ

1,000

Γ

Δεν υπάρχουν οριστικές μελέτες.
Υπάρχει μόνο μία προμελέτη για
την Κεραμωτή
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24

25

ΤΠΞ1

ΤΟ3

Ξάνθης

Ξάνθης

Τοπείρου

Τοπείρου

Τμήμα Περιβάλλοντος
Περιφερειακής Ενότητας
Ξάνθης

Κατασκευή αλιευτικού
καταφυγίου παραλίας
Ερασμίου

Δήμος Τοπείρου

Αναβάθμιση υπηρεσιών
ιατρικής φροντίδας Δήμου
Τοπείρου και παράλληλα
έργα βελτίωση πρόσβασης

Γ

Το έργο είχε προταθεί
παλαιότερα κατά την
διαμόρφωση περιβαλλοντικού
καθεστώτος στην περιοχή.
Υπάρχει υποστηρικτική μελέτη.

2,200

Γ

Σύντομα θα ξεκαθαριστεί εάν η
έκταση για την ανέγερση του
ιατρείου είναι δημοτική ή
δημόσια οπότε ξεκινά η
διαδικασία παραχώρησης

1,800

Γ

26

ΤΟ4

Ξάνθης

Τοπείρου

Δήμος Τοπείρου

Βελτίωση πρόσβασης στην
παραλιακή ζώνη του Δήμου
Τοπείρου και αναβάθμιση
οικισμών εντός της
παραλιακής ζώνης

27

ΤΟ5

Ξάνθης

Τοπείρου

Δήμος Τοπείρου

Προμήθεια περιβαλλοντικά
φιλικών οχημάτων

0,120

Γ

Αβδήρων

Αλιευτικός
Συνεταιρισμός
Οστρακοκαλλιεργητών
"Βιστωνικός Όρμος"
(Φορέας ΠΟΑΥ
Φαναρίου και Πόρτο
Λάγος)

Κατασκευή Κέντρου
Αποστολής Ψαριών –
Ψυκτικής Αποθήκης

0,600

Γ

28

ΟΣΤΡΑ2

Ξάνθης

210

29

ΛΑ2

Ξάνθης

Αβδήρων

ΛΑ΄ ΕΠΚΑ

Επέκταση και βελτίωση του
επισκέψιμου αρχαιολογικού
χώρου Αβδήρων

Γ

Δεν υπάρχει μελέτη

30

ΛΑ3

Ξάνθης

Αβδήρων

ΛΑ΄ ΕΠΚΑ

Ανάδειξη-Ανάπλαση αρχαίων
λατομείων Μάνδρας

Γ

Δεν υπάρχει μελέτη

Ροδόπης

Ιάσμου

Δήμος Ιάσμου

Δημιουργία ποδηλατικής και
περιπατητικής διαδρομής
στον οικισμό Διαλαμπή

Γ

Ιάσμου

Δήμος Ιάσμου

Ανάδειξη της βυζαντινής
πόλης της Αναστασιούπολης
στις εκβολές του Κόσυνθου
στην λίμνη Ισμαρίδα

Γ

Κομοτηνής

Αλιευτικός
Συνεταιρισμός
Οστρακοκαλλιεργητών
"Βιστωνικός Όρμος"
(Φορέας ΠΟΑΥ
Φαναρίου και Πόρτο
Λάγος)

Κατασκευή Κέντρου
Αποστολής και Καθαρισμού
(εξυγίανσης) Οστράκων

31

32

33

Ροδόπης

ΟΣΤΡΑ1

Ροδόπης

1,500

Γ

Δεν υπάρχει ωριμότητα.
Υπάρχει ιδιόκτητο οικόπεδο
έκτασης 10 στρεμμάτων
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34

KO4

Ροδόπης

Κομοτηνής

Δήμος Κομοτηνής

Διαμόρφωση οδού
διέλευσης εντός του
παραθεριστικού οικισμού
Αρωγής

35

KO5

Ροδόπης

Κομοτηνής

Δήμος Κομοτηνής

Κατασκευή οδού σύνδεσης
οικισμού Πόρπης με το
κοιμητήριο

0,300

Γ

1,500

Γ

1,000

Γ

36

KO6

Ροδόπης

Κομοτηνής

Δήμος Κομοτηνής

Διαμόρφωση περιμετρικού
οδικού δικτύου και
εσωτερικού δικτύου στον
παραθεριστικό οικισμό
Μέσης

37

KO8

Ροδόπης

Κομοτηνής

Δήμος Κομοτηνής

Κατασκευή Πολιτιστικού
Κέντρου στον οικισμό
Καλλίστης

1,000

Γ

38

KO9

Ροδόπης

Κομοτηνής

Δήμος Κομοτηνής

Ενεργειακή Αναβάθμιση
(BUNGALOWS) Φαναρίου

1,000

Γ

Δεν έχει κυρωθεί πράξη
εφαρμογής
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39

ΚΟ7

40

Ροδόπης

Έβρου

Κομοτηνής

ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Κατασκευή δύο γεωτρήσεων
στην ευρύτερη περιοχή
Πόρπης - Μέσης

Αλεξανδρούπολης

Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Περιφ.
Ενότητας Έβρου

Σύνδεση ΜεσημβρίαςΜαρώνειας με πλακόστρωση

Μελέτη οριοθέτησης
υδατορεμάτων περιοχής
Δικέλων, Μάκρης, Χιλής,
Μαίστρου Δήμου
Αλεξανδρούπολης

0,300

0,100

Γ

Γ

41

ΔΤΕΕ1

Έβρου

Αλεξανδρούπολης

Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων Περιφερειακής
Ενότητας Έβρου

42

ΑΛ7

Έβρου

Αλεξανδρούπολης

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Προβολή του Τουριστικού
Προϊόντος του Δήμου
Αλεξανδρούπολης

0,200

43

ΑΛ8

Έβρου

Αλεξανδρούπολης

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Πυροφυλάκιο Εθελοντών,
Τοπικό Κέντρο Επιχειρήσεων
Πολιτικής Προστασίας

0,105

Γ

Πρόκειται για μελέτη

Δεν απαιτείται ωριμότητα

Γ

Δεν υπάρχουν μελέτες
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44

Έβρου

Αλεξανδρούπολης

Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Περιφ.
Ενότητας Έβρου

45

Έβρου

Αλεξανδρούπολης

Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Περιφ.
Ενότητας Έβρου

Διάνοιξη συνδετήριου
κόμβου Εγνατίας-Δικέλλων

Γ

Αλεξανδρούπολης

Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Περιφ.
Ενότητας Έβρου

Διαπλάτυνση παραλιακής
οδού Μάκρης-Μεσημβρίας

Γ

Αλεξανδρούπολης

Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Περιφ.
Ενότητας Έβρου

Δημιουργία μαρίνας σκαφών
στην Αλεξανδρούπολη

Γ

Αλεξανδρούπολης

Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Περιφ.
Ενότητας Έβρου

Αξιοποίηση γεωθερμικού
πεδίου Τραϊανούπολης

Γ

Αλεξανδρούπολης

Εργαστήριο
Περιβαλλοντικής
Έρευνας & Εκπαίδευσης,
Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης

Επιστημονική υποστήριξη
για τη δημιουργία Κέντρου
Ενημέρωσης για το λιβάδι
της Posidonia oceanica
(οικότοπος προτεραιότητας
NATURA 2000) στην ΠΑΜΘ.

46

Έβρου

47

Έβρου

48

49

Έβρου

ΔΠΘ2

Έβρου

Επαναλειτουργία των
Σφαγείων στις Φέρες (πρώην
ΘΡΑΚΗ Α.Ε.)

Γ

Επένδυση, Μπορεί να
χρηματοδοτηθεί από ΠΑΑ

Εγνατία ΟΔΟΣ ΑΕ

0,200

Γ

Θα πρέπει να γίνει πρώτα Κέντρο
Ενημέρωσης.
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50

ΔΠΘ3

Έβρου

Αλεξανδρούπολης

Εργαστήριο
Περιβαλλοντικής
Έρευνας & Εκπαίδευσης,
Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης

Επιστημονική υποστήριξη
για την ίδρυση μουσείου
θαλάσσιας βιοποικιλότητας

Γ

Θα πρέπει να γίνει Μουσείο
πρώτα.

Σταγδην άρδευση με
συλλογικό Δίκτυο Παλιού
Ελαιώνα Μάκρης Νοτιως της
ΕΟ Αλεξ/πολύς - Μάκρης σε
ζώνη οικιστικού ελέγχου

Γ

Δεν υπάρχει άδεια
περιβαλλοντικών

51

ΠΕΡΕΒΡΟΥ1

Έβρου

Αλεξανδρούπολης

Τμήμα Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας Π.Ε.
Έβρου

52

ΠΕΡΕΒΡΟΥ4

Έβρου

Αλεξανδρούπολης

Τμήμα Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας Π.Ε.
Έβρου

Εγκατάσταση επεξεργασίας
λυμάτων οικισμού Μάκρης

Γ

Δεν υπάρχουν μελέτες

53

ΠΕΡΕΒΡΟΥ
5

Έβρου

Αλεξανδρούπολης

Τμήμα Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας Π.Ε.
Έβρου

Ειδική περιβαλλοντική
μελέτη περιοχής δικτύου
Natura Νότιου Δασικού
Συμπλέγματος

Γ

Δεν απαιτείται ωριμότητα αλλά
μπορεί να μπεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ

54

ΠΕΡΕΒΡΟΥ7

Έβρου

Αλεξανδρούπολης

Τμήμα Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας Π.Ε.
Έβρου

Πρόγραμμα
παρακολούθησης
διάβρωσης των ακτών

Γ

Δεν απαιτείται ωριμότητα.
Πρόκειται για μελέτη
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Πρόγραμμα
παρακολούθησης ποιότητας
υδάτων (θαλάσσιων και
ποτάμιων)

55

ΠΕΡΕΒΡΟΥ8

Έβρου

Αλεξανδρούπολης

Τμήμα Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας Π.Ε.
Έβρου

56

ΑΛ2

Έβρου

Αλεξανδρούπολης

Τουριστική Ιαματική
Επιχείρηση Δ.
Αλεξανδρούπολης

Αξιοποίηση ιαματικών
λουτρών Τραϊανούπολης

Αλεξανδρούπολης

Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Δέλτα
Έβρου

Κατασκευή συνδέσεων
επικοινωνίας της ανατολικής
περιοχής του ανατολικού
αναχώματος με την δυτική

57

58

ΠΑΡΕ15

ΠΑΡΕ1

Έβρου

Έβρου

Αλεξανδρούπολης

Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Δέλτα
Έβρου

Κατασκευή γραφείων του
φορέα διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Δέλτα Έβρου

Γ

Δεν απαιτείται ωριμότητα.

1,200

Γ

Δεν υπάρχουν μελέτες

0,480

Γ

Δεν υπάρχουν μελέτες

Γ

Υπάρχει εγκεκριμένη
Αρχιτεκτονική Μελέτη, Μελέτη
Φέροντα Οργανισμού, Μελέτη
Παθητικής Πυροπροστασίας,
Μελέτη Τοπογραφικού.
Έχουν γίνει οι απαραίτητες
ενέργειες αλλά επίκειται η
παραχώρηση του οικοπέδου από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο
Φορέα Διαχείρισης. Αναμένεται
μελέτη εφαρμογής

0,400
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59

ΠΑΡΕ6

Έβρου

Αλεξανδρούπολης

Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Δέλτα
Έβρου

Ιχθυοβελτιωτικά έργα στις
λιμνοθάλασσες Δράνα και
Παλούκια του Δέλτα Έβρου

1,200

Γ

Υπάρχει προμελέτη για την
περιοχή της Δράνας

Δημιουργία ηλεκτρονικής
βάσης δεδομένων των
θεματικών χαρτών της
Προστατευόμενης Περιοχής

0,300

Γ

Δεν απαιτείται ωριμότητα

60

ΠΑΡΕ7

Έβρου

Αλεξανδρούπολης

Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Δέλτα
Έβρου

61

ΠΑΡΕ8

Έβρου

Αλεξανδρούπολης

Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Δέλτα
Έβρου

Αγορά υποβαθμισμένης
αγροτικής Γης περιμετρικά
των λιμνοθαλασσών

0,700

Γ

62

ΠΑΡΕ11

Έβρου

Αλεξανδρούπολης

Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Δέλτα
Έβρου

Ενίσχυση – ισχυροποίηση
νησίδας «Καραβιού Ξηράδι»

0,500

Γ

63

ΠΑΡΕ13

Έβρου

Αλεξανδρούπολης

Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Δέλτα
Έβρου

Πρόγραμμα προβολής και
προώθησης του Δέλτα Έβρου

0,360

Γ

Δεν απαιτείται ωριμότητα
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64

65

66

ΠΑΡΕ14

ΠΑΡΕ16

ΠΑΡΕ17

Έβρου

Έβρου

Έβρου

Αλεξανδρούπολης

Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Δέλτα
Έβρου

Συντήρηση αγροτικής
οδοποιίας

Γ

0,045

Γ

Υπάρχουν Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων και Πρόσκληση
Υποβολής Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
(αρ.πρωτ. 56658/1066/7-032002 Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, Γενική
Δ/νση περιβάλλοντος, Τμήμα
Διαχ/σης Φυσ. Περ/ντος)

Κέντρο Περιβαλλοντικών
δραστηριοτήτων στη θέση
ΤΟΠΣΙ- Νεραϊδότοπος στο
Δέλτα Έβρου

0,800

Γ

Μελέτη - Πρόγραμμα για την
διάβρωση των ακτών του
Δέλτα Έβρου

0,100

Γ

Συμπληρωματική
εδαφολογική μελέτη
χαμηλών περιοχών Δέλτα
ποταμού Έβρου

Αλεξανδρούπολης

Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Δέλτα
Έβρου

Πρόγραμμα χωρική
οργάνωσης οικοτουρισμού –
Συνολική χωροθέτηση
οικοτουριστικών
δραστηριοτήτων στην
περιοχή Δέλτα Έβρου και
σύνδεση τους με τουριστικό
κύκλωμα ευρύτερης
περιοχής

67

ΠΑΡΕ18

Έβρου

Αλεξανδρούπολης

Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Δέλτα
Έβρου

68

ΠΑΡΕ19

Έβρου

Αλεξανδρούπολης

Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Δέλτα
Έβρου

Γ

Υπάρχουν Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων και Πρόσκληση
Υποβολής Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
(αρ.πρωτ. 56658/1066/7-032002 Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, Γενική
Δ/νση περιβάλλοντος, Τμήμα
Διαχ/σης Φυσ. Περ/ντος)

Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Δέλτα
Έβρου

Αλεξανδρούπολης

0,800

0,080

Πρόκειται για μελέτη. Δεν
απαιτείται ωριμότητα.
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69

70

ΠΑΡΕ20

ΠΑΡΕ21

71

Έβρου

Έβρου

Έβρου

Αλεξανδρούπολης

Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Δέλτα
Έβρου

Ενίσχυση της Δράνας και της
περιμετρικής της ζώνης με
γλυκό νερό και μείωση της
αλατότητας

2,000

Γ

Αλεξανδρούπολης

Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Δέλτα
Έβρου

Επαναλειτουργία
αποκοπέντων μαιανδρικών
βραχιόνων δυτικού βραχίονα
Έβρου και κατασκευή δυο
λιμνοδεξαμενών

2,000

Γ

Σαμοθράκης

Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Περιφ.
Ενότητας Έβρου

Καθορισμός θαλάσσιων
πάρκων σε Αλεξανδρούπολη
- Σαμοθράκη

Επιστημονική υποστήριξη
για την Προβολή του
Περιβαλλοντικού
Αποθέματος και την
Ανάπτυξη Θεματικού
Τουρισμού στη Σαμοθράκη

Πρόγραμμα προστασίας
βλάστησης από
υπερβόσκηση

72

ΔΠΘ4

Έβρου

Σαμοθράκης

Εργαστήριο
Περιβαλλοντικής
Έρευνας & Εκπαίδευσης,
Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης

73

ΠΕΡΕΒΡΟΥ2

Έβρου

Σαμοθράκης

Τμήμα Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας Π.Ε.
Έβρου

0,200

Γ

Δεν υπάρχει μελέτη

Γ

Δεν απαιτείται ωριμότητα.

Γ
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74

ΠΕΡΕΒΡΟΥ6

Έβρου

Σαμοθράκης

Τμήμα Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας Π.Ε.
Έβρου

Ειδική Περιβαλλοντική
Μελέτη Περιοχής Δικτύου
NATURA Σαμοθράκης

75

ΣΑΜ9

Έβρου

Σαμοθράκης

Δήμος Σαμοθράκης

Μελέτη γέφυρας ρέματος
Πλατιάς Δήμου Σαμοθράκης

76

Θάσου

Θάσου

Δήμος Θάσου

Διαδρομή ενοποίησης των
αρχαιολογικών χώρων του
νησιού καθώς και διαδρομές
ιστορικών τόπων
συνδυασμένες με το
σπουδαίο μεταλλευτικό
παρελθόν της Θάσου

77

Θάσου

Θάσου

Δήμος Θάσου

Λειτουργία δημοτικής
βιβλιοθήκης και κινητής
μονάδας

78

Θάσου

Θάσου

Δήμος Θάσου

Ανάδειξη, αξιοποίηση και
χρήση του συμμαχικού
αεροδρομίου του Α'
παγκοσμίου πολέμου

79

Θάσου

Θάσου

Δήμος Θάσου

Μουσείο αλιείας στη
περιοχή του Ταρσανά

0,150

Γ

Δεν απαιτείται ωριμότητα

Γ

Δεν απαιτείται ωριμότητα
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80

Θάσου

Θάσου

Δήμος Θάσου

Αξιοποίηση του θαλασσίου
λιβαδιού της Ποσειδωνίας
(Posidonia oceanica)στην
παραλία της Χρυσής
Αμμουδιάς

81

Θάσου

Θάσου

Δήμος Θάσου

Υπογειοποίηση του
υφιστάμενου δικτύου
ηλεκτροδότησης ειδικά στις
αστικές περιοχές του Δήμου

82

Θάσου

Θάσου

Δήμος Θάσου

Αξιοποίηση του δικτύου
οπτικών ινών - ευρυζωνικών
δικτύων

83

Θάσου

Θάσου

Δήμος Θάσου

Δημιουργία Γεωγραφικού
Συστήματος Πληροφοριών

Αλεξανδρούπολης

Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Περιφ.
Ενότητας Έβρου

84

85

86

Έβρου

Έβρου

Έβρου

0,180

Γ

Δεν απαιτείται ωριμότητα

Δημιουργία μονοπατιών
περιπάτου

Γ

Δεν υπάρχει μελέτη

Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Περιφ.
Ενότητας Έβρου

Αξιοποίηση φυτομάζας από
κλαδέματα ελαιώνων,
δευτερεύοντα κλαδιά από
υλοτομία δασών, δέντρων
των Δήμων για παραγωγή
δωρεάν θερμικής ενέργειας
δημοσίων κτηρίων και στα
πλαίσια ανταποδοτικότητας
με αυτούς που διαθέτουν τη
φυτομάζα

Γ

Δεν υπάρχει μελέτη

Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Περιφ.
Ενότητας Έβρου

Κίνητρα για καλλιέργεια
ελιάς

Γ
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87

Γ

Δεν υπάρχει μελέτη

Αλεξανδρούπολης

Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Περιφ.
Ενότητας Έβρου

Δημιουργία τριών
προβλητών-ραμπών ρίψης
ερασιτεχνικών σκαφών κατά
μήκος της παραλιακής οδού
Αγ. Παρασκευή-Μεσημβρία

Γ

Δεν υπάρχει μελέτη

Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Περιφ.
Ενότητας Έβρου

Εκσυγχρονισμός των
ελαιοτριβείων σε
συνδυασμό με κατάλληλη
υποδομή για διαχείριση
αποβλήτων

Γ

Επένδυση. Μπορεί να ενταχθεί
στο ΠΑΑ

Έβρου,
Ροδόπης

Εργαστήριο
Περιβαλλοντικής
Έρευνας & Εκπαίδευσης,
Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης

Περιβαλλοντικός Έλεγχος και
Βιοπαρακολούθηση των
Παράκτιων Λιμνοθαλασσών
Έβρου και Ροδόπης

0,235

Γ

Δεν απαιτείται ωριμότητα

ΠΑΜΘ

Εργαστήριο
Περιβαλλοντικής
Έρευνας & Εκπαίδευσης,
Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης

Επιστημονική υποστήριξη
για την Ανάδειξη και
Προβολή του
Περιβαλλοντικού
Αποθέματος της Παράκτιας
Ζώνης της ΠΑΜΘ

0,350

Γ

Δεν απαιτείται ωριμότητα

Έβρου

89

91

Δημιουργία επαρκών χώρων
στάθμευσης κατά μήκος της
παραλιακής οδού Αγ.
Παρασκευή-Μεσημβρία

Έβρου

88

90

Αλεξανδρούπολης

Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Περιφ.
Ενότητας Έβρου

Έβρου

ΔΠΘ9

ΔΠΘ5
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92

ΔΠΘ6

93

94

ΠΑΜ1

ΠΑΜΘ

Εργαστήριο
Περιβαλλοντικής
Έρευνας & Εκπαίδευσης,
Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης

Ενίσχυση ανθρώπινου
δυναμικού

Καβάλας

ΙΗ΄ Εφορεία
Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων

Διαμόρφωση αρχαιολογικού
χώρου στο Ποντολίβαδο του
Δ. Νέστου

ΠΑΜΘ

Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

Εκβαθύνσεις δεξαμενών
διαχείμασης λιμνοθαλασσών
- καθαρισμός στομίων
επικοινωνίας με τη θάλασσα
- προστασία από πλημμύρες

Εργαστήριο
Περιβαλλοντικής
Έρευνας & Εκπαίδευσης,
Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης

Δήμος Αβδήρων

95

ΔΠΘ7

ΠΑΜΘ

96

ΑΒ2

Ξάνθης

Αβδήρων

0,200

Γ

Δεν απαιτείται ωριμότητα

2,000

Γ

Αν και δεν υπάρχουν πρόσφατες
σχετικές μελέτες μπορούν να
αξιοποιηθούν τυχόν παλαιότερες
υφιστάμενες, καθώς και η
σχετική εμπειρία, γιατί έχουν
πραγματοποιηθεί αντίστοιχα
έργα στην περιοχή στο παρελθόν

Ενημέρωση –
Ευαισθητοποίηση Φορέων
και Κατοίκων

0,200

Γ

Δεν απαιτείται ωριμότητα

Κατασκευή υπαίθριου
θεάτρου στη Δ.Ε. Αβδήρων

0,300

Γ

Δεν υπάρχει μελέτη
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97

ΑΒ3

Ξάνθης

Αβδήρων

Δήμος Αβδήρων

Εκσυγχρονισμός αλιευτικού
καταφυγίου Αβδήρων

0,300

Γ

Δεν υπάρχει μελέτη

98

ΑΒ4

Ξάνθης

Αβδήρων

Δήμος Αβδήρων

Διαμόρφωση και ανάπλαση
παραλίας Μυρωδάτου

0,400

Γ

Δεν υπάρχει μελέτη

99

ΑΒ5

Ξάνθης

Αβδήρων

Δήμος Αβδήρων

Διαμόρφωση και ανάπλαση
παραλίας Αβδήρων

0,200

Γ

Δεν υπάρχει μελέτη

100

ΑΒ6

Ξάνθης

Αβδήρων

Δήμος Αβδήρων

Διαμόρφωση και ανάπλαση
παραλίας Μάνδρας

0,200

Γ

Δεν υπάρχει μελέτη

101

ΑΒ7

Ξάνθης

Αβδήρων

Δήμος Αβδήρων

Διαμόρφωση και ανάπλαση
παραλίας Πόρτο Λάγους

0,150

Γ

Δεν υπάρχει μελέτη
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102

ΑΒ9

Ξάνθης

Αβδήρων

Δήμος Αβδήρων

Αποκατάσταση κτιρίου
παλαιού λιμεναρχείου Πόρτο
Λάγος και δημιουργία
Ναυτικού Μουσείου

103

ΑΒ10

Ξάνθης

Αβδήρων

Δήμος Αβδήρων

Κατασκευή αγωγού ομβρίων
υδάτων στο Πόρτο Λάγος

0,200

Γ

Δεν υπάρχει μελέτη

104

ΑΒ11

Ξάνθης

Αβδήρων

Δήμος Αβδήρων

Δημιουργία κυνοκομείου στη
Δ.Ε. Αβδήρων

0,300

Γ

Δεν υπάρχει μελέτη

105

ΑΒ12

Ξάνθης

Αβδήρων

Δήμος Αβδήρων

Διαμόρφωση κοινόχρηστου
χώρου στο λιμάνι του Πόρτο
Λάγος

0,150

Γ

Δεν υπάρχει μελέτη

Δήμος Αβδήρων

Αναμόρφωση Περιπατητικού
Μονοπατιού που συνδέει
τους οικισμούς Αβδήρων και
Μάνδρας μέσω των
εκκλησιών Αγίου Αθανασίου
και Προφήτη Ηλία

0,100

Γ

Δεν υπάρχει μελέτη

106

ΑΒ13

Ξάνθης

Αβδήρων

0,500

Γ

Δεν υπάρχει μελέτη
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107

108

ΛΙΜΤΑ2

Ξάνθης

ΦΔ4

Ξάνθης
Καβάλας
Ροδόπης

Αβδήρων

Λιμενικό Ταμείο Πόρτο
Λάγους

Επισκευή της Βλάβης των
Κρηπιδωμάτων Μαρίνας
Λιμένα Λάγος

0,600

Γ

Φορέας Διαχείρισης
Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας - Ισμαρίδας

Εγκατάσταση συστήματος
περιβαλλοντικής
πληροφόρησης για κινητά
τηλέφωνα (smartphones)

0,400

Γ

0,700

Γ

0,200

Γ

109

ΣΑΜ8

Έβρου

Σαμοθράκης

Δήμος Σαμοθράκης

Δημιουργία υποδομών
πολιτιστικών
περιβαλλοντικών δράσεων
και παρόχθιων αθλημάτων

110

ΣΑΜ7

Έβρου

Σαμοθράκης

Δήμος Σαμοθράκης

Δημιουργία υποθαλάσσιου
διαχειριστικού πάρκου στην
παράκτια ζώνη της Β.Α.
πλευράς της Ν. Σαμοθράκης

Δεν απαιτείται ωριμότητα
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111

ΣΑΜ5

Έβρου

Σαμοθράκης

Δήμος Σαμοθράκης

Κέντρο προστασίας
διάσωσης και ανάδειξης
ενδημικών ειδών χλωρίδας
και πανίδας

0,250

Γ

0,500

Γ

Βρίσκεται στη φάση της
προμελέτης

Απαιτείται οριστική μελέτη και
έκδοση οικ. Άδειας

112

ΣΑΜ3

Έβρου

Σαμοθράκης

Δήμος Σαμοθράκης

Αλιευτική και οικοτουριστική
αξιοποίηση λιμνοθάλασσας
Αγίου Ανδρέα και της
ευρύτερης περιοχής
Ακρωτηρίου

113

ΣΑΜ1

Έβρου

Σαμοθράκης

Δήμος Σαμοθράκης

Βελτίωση υποδομών
υδροθεραπευτηρίου
Θερμών

0,500

Γ

114

ΚΑ3

Καβάλας

Καβάλας

Δήμος Καβάλας

Έργα προστασίας και
διαμόρφωσης ακτών
Περιγιαλίου

2,000

Γ
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115

ΟΕ3

ΠΑΜΘ

Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα
Διαχείρισης και Ενημέρωσης
της ΠΖ της ΠΑΜΘ

116

ΟΕ4

ΠΑΜΘ

Διεθνές Κέντρο
Περιβάλλοντος και
Υγροβιότοπων

2,000

Γ

Δεν υπάρχει μελέτη

117

ΟΕ5

ΠΑΜΘ

Σύνδεση λιμένα Φίλιππος Β’
με εγκαταστάσεις
αποθήκευσης καυσίμων

2,500

Γ

Δεν υπάρχει μελέτη

Επέκταση δικτύου
ραδιοφωνίας ΕΡΤ3 στην
Ανατολική Μακεδονία Θράκη

0,500

Γ

Τσιμεντόστρωση αγροτικής
οδού Αρχαίο Θέατρο
Μαρώνειας έως Παραλία
Μεσημβρίας

2,000

Γ

118

ΕΡΤ1

Έβρου

Αλεξανδρούπολης

ΕΡΤ3 (ΕΡΤ
ΑΕ)/Περιφέρεια Αν.
Μακεδονίας-Θράκης

119

ΜΑ3

Ροδόπης

Μαρωνείας-Σαπών

Δήμος ΜαρωνείαςΣαπών

0,600

Γ

Δεν απαιτείται ωριμότητα
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Ασφαλτόστρωση αγροτικής
οδού από διαστάυρωση
οδού Μαρώνεια-Αγ.
Χαράλαμπος έως το Αρχαίο
Θέατρο Μαρώνειας

0,500

Γ

120

ΜΑ4

Ροδόπης

Μαρωνείας-Σαπών

Δήμος ΜαρωνείαςΣαπών

121

ΚΑ2

Καβάλας

Καβάλας

Δήμος Καβάλας

Έργα προστασίας και
διαμόρφωσης ακτής
Καλαμίτσας

2,500

Γ

Δήμος Καβάλας

Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ
(αβαθής γεωθερμία) Γεωθερμική ενέργεια για την
λειτουργία του κλειστού
κολυμβητηρίου

0,800

Γ

Εργαστήριο
Περιβαλλοντικής
Έρευνας & Εκπαίδευσης,
Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης

POSIDONIA: Διατήρηση και
βιώσιμη ανάπτυξη του
λιβαδιού της Posidonia
oceanica (οικότοπος
προτεραιότητας NATURA
2000) στην ΠΑΜΘ

0,240

Γ

Οργανισμός Λιμένος
Αλεξανδρούπολης Α.Ε.
(Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

Αναβάθμιση λιμενικών
εγκαταστάσεων αλιευτικού
λιμένα Μάκρης

1,630

Γ

122

ΚΑ4

Καβάλας

123

ΔΠΘ10

Έβρου,
Ροδόπης,
Ξάνθης

124

ΟΛΑ3

Έβρου

Καβάλας

Αλεξανδρούπολης
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125

126

ΠΑ1

ΠΑ2

Καβάλας

Καβάλας

Παγγαίου

Παγγαίου

Δήμος Παγγαίου

Προμήθεια
απορριμματοφόρων για την
εξυπηρέτηση της
παραλιακής ζώνης Δ.
Παγγαίου

0,250

Γ

Προμήθεια. Δεν απαιτείται
ωριμότητα

Δήμος Παγγαίου

Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων για την
εξυπηρέτηση της
παραλιακής ζώνης του
Δήμου Παγγαίου

0,100

Γ

Προμήθεια. Δεν απαιτείται
ωριμότητα

0,100

Γ

Προμήθεια. Δεν απαιτείται
ωριμότητα

127

ΠΑ3

Καβάλας

Παγγαίου

Δήμος Παγγαίου

Προμήθεια οχήματος για την
φόρτωση και μεταφορά των
κάδων απορριμμάτων για
7,5 τν

128

ΠΑ8

Καβάλας

Παγγαίου

Δήμος Παγγαίου

Ανάπλαση πλατείας στον
οικισμό Ακροποτάμου

0,300

Γ

129

ΠΑ10

Καβάλας

Παγγαίου

Δήμος Παγγαίου

Αποπεράτωση πολιτιστικού
κέντρου Νέας Περάμου

0,250

Γ
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130

ΠΑ11

Καβάλας

Παγγαίου

Δήμος Παγγαίου

Βελτίωση πρόσβασης και
ανάδειξη αρχαιολογικού
χώρου Ανακτορούπολης
Νέας Περάμου

131

ΠΑ14

Καβάλας

Παγγαίου

Δήμος Παγγαίου

Ανάπλαση περιοχής
προβλήτα λιμανιού Νέας
Ηρακλείτσας

0,450

Γ

132

ΙΑ2

Ροδόπης

Ιάσμου

Δήμος Ιάσμου

Αντικατάσταση εσωτερικού
δικτύου ύδρευσης οικισμού
Διαλαμπής Δήμου Ιάσμου.

0,400

Γ

133

134

ΚΑ3

Καβάλας

ΠΑΜΘ

Καβάλας

0,300

Γ

Δήμος Καβάλας

Έργα προστασίας και
διαμόρφωσης ακτής
Περιγιαλίου

8,000

Γ

Η Βυθομέτρηση και τα δεδομένα
της ακτομηχανικής μελέτης
εκπονήθηκαν από εξωτερικό
μελετητή στα πλαίσια
ερευνητικού προγράμματος - Η
Ακτομηχανική (οριστική) μελέτη
είναι στη φάση της εκπόνησης ΜΠΕ: είναι στη φάση της
εκπόνησης - Τοπογραφική
μελέτη: Έγινε από την Τεχνική
Υπηρεσία.

Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης
Τοπικής Κουζίνας

0,070

Γ

Δεν απαιτείται ωριμότητα
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135

ΠΑΜΘ

Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

Προμήθεια κάδων
κομποστοποίησης για
πιλοτική εφαρμογή κατά
μήκος της παράκτιας ζώνης Καμπάνια ευαισθητοποίησης

136

Καβάλας

ΙΗ΄ Εφορεία
Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων

Ανάδειξη Αρχαιολογικού
Χώρου Ακοντίσματος Νομού
Καβάλας

Γ

137

Καβάλας

ΙΗ΄ Εφορεία
Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων

Ανάδειξη Αρχαιολογικού
Χώρου Αντισάρας Νομού
Καβάλας

Γ

138

Καβάλας

ΙΗ΄ Εφορεία
Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων

Ανάδειξη Αρχαιολογικού
Χώρου Περιγιαλίου Δήμου
Καβάλας Νομού Καβάλας

Γ

0,540

Γ

Δεν απαιτείται ωριμότητα

232

