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Θέμα: «Βαζικέρ Δπιζημάνζειρ επί ηος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΟΡΟΔΙΡΑ ΡΟΓΟΠΗ (Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.)»
Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαηόπηλ ηνπ
ππ. αξηζκ. πξση. 15/13-01-2011 αηηήκαηνο ηεο αλαπηπμηαθήο Γξάκαο Α.Δ.
ζπλέζηεζε δηεπηζηεκνληθή επηηξνπή απνηεινύκελε από όινπο ηνπο θιάδνπο ηνπ
ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. Απνηέιεζκα ησλ εξγαζηώλ απηήο ηεο επηηξνπήο ήηαλ έλα 35ζέιηδν
θείκελν νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθε κε ην ππ. αξηζκ. πξση.
393/20-05-2011 έγγξαθν καο, ην νπνίν θαη θνηλνπνηήζεθε ζε όινπο ηνπο
εκπιεθόκελνπο θνξείο θαη αθνξνύζε ηελ Π.Δ. Γξάκαο ε νπνία αλήθεη ζην
παξάξηεκα καο.
Δπί ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ θαη εηδηθόηεξα επί ηνπ ηειηθνύ θεηκέλνπ (Β
παξαδνηένπ) ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. όζν θαη επί ηεο εηζήγεζεο
πνπ θαηαηέζεθε ζην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην θαη πξόθεηηαη λα ζπδεηεζεί ζηε
ζεκεξηλή ηνπ ζπλεδξίαζε ,ην Παξάξηεκα καο έρεη λα επηζεκάλεη ηα εμήο:
Γηαξζξσηηθά ην πξόγξακκα είλαη ρσξηζκέλν ζε 2 Τπνπεξηνρέο Α (Γπηηθή
Ρνδόπε) θαη Β (Αλαηνιηθή Ρνδόπε). Αθόκα είλαη ρσξηζκέλν ζε 5 άμνλεο δξάζεο νη
νπνίνη είλαη:
Άμνλαο 1: Πξνζηαζία/Βειηίσζε/Αλάδεημε θπζηθνύ πεξηβάιινληνο
Άμνλαο 2: Δλίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο Βάζεο – Πξάμεηο 2.1 θαη 2.2 ηνπ
Πξσηνγελή ηνκέα θπξίσο πνπ καο ελδηαθέξεη σο Γεσηερληθνύο.
Άμνλαο 3: Βειηίσζε ππνδνκώλ θαη πνηόηεηαο δσήο.

Άμνλαο 4: Γηαηνπηθή δηαθξαηηθή εξγαζία.
Άμνλαο 5: Σερληθή Βνήζεηα.
Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ει. 388-394 Παξαδνηέν Β.
Ξεθηλώληαο από ηνπο πεξηγξαθόκελνπο ζθνπνύο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά
άμνλα Γξάζεο παξαηεξνύκε λα απαξηζκνύληαη

πεξηζζόηεξνη ζθνπνί ζηελ

Τπνπεξηνρή Β από όηη ζηελ Α ρσξίο απηή ε δηαθνξά λα δηθαηνινγείηαη από ηηο
ηδηαηηεξόηεηεο ηεο πεξηνρήο, αιιά ίζσο γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηα απμεκέλα
πξνηεηλόκελα έξγα (ηόζν ζε πνζά όζν θαη ζε αξηζκό) ζηελ Τπνπεξηνρή Β. (βιέπε
ει.384-385 ηνπ Β παξαδνηέν).
Γηα ηελ θαιύηεξε επηζθόπεζε ησλ έξγσλ θαη ησλ πνζώλ πνπ αλαινγνύλ ζε απηά
θαη πξόθεηηαη λα δηεθδηθεζνύλ είηε κέζα από ην Δ.Π. Μαθεδνλία – Θξάθε είηε από
άιια πξνγξάκκαηα έρνπκε ζπληάμεη ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα (ππάξρεη ζε αξρείν Excel
ζπλεκκέλα ζην email). ην πίλαθα απηό ππάξρνπλ ηα πνζά όισλ ησλ
πξνηεηλόκελσλ έξγσλ αλά Τπνπεξηνρή, αλαπηπμηαθό ζύιαθα θαη Π.Δ.. Σα
ζπκπεξάζκαηα πνπ άκεζα εμάγνληαη από απηόλ ηνλ πίλαθα είλαη ηα παξαθάησ:
1) ηελ ππνπεξηνρή Α (Γπηηθή Ρνδόπε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ Π.Δ. Γξάκαο θαη
ηνλ Γήκν ηαπξνύπνιεο από Π.Δ. Ξάλζεο) πξνηείλνληαη πνιύ ιηγόηεξα έξγα
ζε αξηζκό αιιά θαη ζε αμία ζε ζρέζε κε ηελ ππνπεξηνρή Β (Αλαηνιηθή Ρνδόπε
Γήκνο Μύθεο, νιόθιεξε Π.Δ. Ρνδόπεο). Όκσο ε έθηαζε ηεο ππνπεξηνρήο Α
είλαη πνιύ κεγαιύηεξε. πγθεθξηκέλα έρνπκε ζε θάζε ππνπεξηνρή, Α 104 έξγα
θαη Β 181 έξγα ελώ ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπο είλαη Α 52 θαη Β 72 εθαηνκκύξηα
επξώ.
2) Αλά Π.Δ. ππάξρεη κηα «ηζόηεηα ζηελ θαηαλνκή πόξσλ, εάλ θαη εθόζνλ
ππάξρεη ην ιάζνο πνπ παξαηεξήζεθε ζην θξάγκα ηεο πεξηνρήο Κέρξνπ πνπ
αλαιύεηαη ζην ηέινο ηνπ ζπλεκκέλνπ πίλαθα.
3) Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί θαη αλάινγνο πίλαθαο έξγσλ πνπ αλήθνπλ
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ρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ Αγξνηηθή Αλαγέλλεζε θαη ζα εληαρζνύλ ζην Δ.Π.
Μαθεδνλία – Θξάθε, από ηνλ νπνίν πηζηεύνπκε όηη ζα βγνύλε αλάινγα θαη
θαζαξόηεξα ζπκπεξάζκαηα. Ο πίλαθαο απηόο απνηειεί ππνζύλνιν ηνπ
πίλαθα πνπ ζαο ππνβάινπκε ζπλεκκέλα. Γηα παξάδεηγκα κόλν 16 έξγα ζηελ
ΠΔ Γξάκαο (επί ζπλόινπ 99 έξγσλ ζε όιε ηε πεξηνρή κειέηεο) αλήθνπλ εθεί.
Γελ είλαη δπλαηόλ ην Δ.Π. Μαθεδνλία Θξάθε λα κελ πεξηιακβάλεη αξθεηά έξγα

ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο Γξάκαο, κηα πεξηνρή πνπ ζηεξείηαη ππνδνκώλ θαη
ρξεηάδεηαη λα επελδπζνύλ ρξήκαηα κε ηε κνξθή έξγσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο.
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παξαηεξήζνπκε θαη ηα παξαθάησ από ηε γεληθόηεξε κειέηε ηνπ Β παξαδνηένπ:
Α) Σο Γεωηεσνικό Δπιμεληηήπιο παπάπηημα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ δεν
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εμππόθεζμα εκηεηαμένερ πποηάζειρ 35 ζελίδων για ηην Π.Δ. Γπάμαρ ηιρ
οποίερ είσε ζςνηάξει διεπιζηημονική επιηποπή πος είσε ζςζηήζει ηο
παπάπηημα. Ανηιθέηωρ μελεηώνηαρ καλύηεπα ηο Β παπαδοηέο είδαμε ηιρ
πποηάζειρ μαρ να αξιοποιούνηαι ζε άλλερ πεπιοσέρ και κςπίωρ ζηην
ςποπεπιοσή Β και σωπίρ να αναθεπόμαζηε ποςθενά ωρ θοπέαρ αςηών ηων
πποηάζεων. Δνώ ακόμα πολλέρ πποηάζειρ μαρ καηασωπήθηκαν ζηα
ιδιωηικά έπγα σωπίρ πάλι να γίνεηαι αναθοπά ζηο ΓΔΩΣ.Δ.Δ..
Β) ηελ Π.Δ. Γξάκαο πξνηείλνπλ έξγα θπξίσο νδηθά θαη αλαθαηλίζεηο θηηξίσλ
ρσξίο όκσο «θαληαζία» θαη απνηειεζκαηηθόηεηα. Σα έξγα απηά θαηαλαιώλνπλ
αξθεηά ρξήκαηα ρσξίο λα γίλνληαη άιια παξάιιεια έξγα πνπ ζα κπνξέζνπλ λα
αμηνπνηήζνπλ ηνπο λένπο δξόκνπο. Δύινγε απνξία καο πξνθαιεί ην γεγνλόο όηη
πξνηείλνληαη θαηά θαηξνύο ηα ίδηα πξάγκαηα. Μηα πξόηαζε πνπ ζα έιπλε πνιιά
από ηα ζέκαηα ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζα ήηαλ λα κπεη ε πεξηνρή ζε εθείλεο ηηο
θπζηθέο πεξηνρέο κνλαδηθνύ θάινπο ηεο Unesco. Έηζη ζα είρακε ηνπιάρηζηνλ θάηη
κνλαδηθό θαη ζα έδηλε άιιε δηάζηαζε ζηελ πεξηνρή.
Γ) Σα έξγα ηεο ππνπεξηνρήο Β ζα κπνξνύζαλ λα ραξαθηεξηζηνύλ σο
«πνηνηηθόηεξα» αιιά θαη «αθξηβόηεξα» ζην νηθνλνκηθό ηνπο κέξνο ζε ζρέζε κε
ηελ ππνπεξηνρή Α. Σν γεγνλόο απηό ην επηζεκάλνπκε ηδηαίηεξα ζηελ πξάμε 2.1
πνπ αθνξά ηα αγξνηνθηελνηξνθηθά θαη δαζηθά έξγα.
Γ) Όπσο είλαη γλσζηό νιόθιεξε πεξηνρή ηεο Οξνζεηξάο Ρνδόπεο ραξαθηεξίδεηαη
- σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηεύζπλζε - θπξίσο σο αγξνηνθηελνηξνθηθή (θαη
δαζνθνκηθή), νπόηε δελ ζα κπνξνύζακε κε νπνηαδήπνηε παξέκβαζε θαη λα
θάλνπκε λα ηεο αιιάμνπκε ραξαθηήξα. Μόλν παξάιιεια κπνξνύκε λα
αλαπηύμνπκε θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο (ηνπξηζκόο θ.ι.π.). Άξα ε ελίζρπζε ηνπ
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απαξαίηεηε. Όκσο απνθιεηζηηθά γηα απηνύο ηνπο ηνκείο (πξάμε 2.1) δηαηίζεληαη

πνζά ύςνπο πεξίπνπ 20 εθ. επξώ επί ζπλόινπ 130 εθ. επξώ ηνπ ζπλόινπ ηνπ
πξνγξάκκαηνο όιεο ηεο Οξνζεηξάο Ρνδόπεο.
Γ) Σν Β παξαδνηέν γεληθά είλαη κηα ζπξξαθή πξνηάζεσλ γηα έξγα ρσξίο
ζπληνληζκό θαη νκαδνπνίεζε αιιά θαη ρσξίο νινθιεξσκέλε θαηεύζπλζε.
Γ) Γελ πηζηεύνπκε όηη ζηελ ππνπεξηνρή Β ππάξρεη κεγαιύηεξε εηνηκόηεηα έξγσλ
ζε ζρέζε κε ηελ Α γηα λα δηθαηνινγνύληαη θαη ηα κεγαιύηεξα πνζά, δηόηη απηό
θαίλεηαη θαη κε ηελ πξώηε καηηά από ηνλ θαηά απνθνπή θαη θαηά πξνζέγγηζε
ππνινγηζκό ηνπ θόζηνπο ησλ έξγσλ ζηελ ππνπεξηνρή Β.
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ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη
πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, θαηέζεζε ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ην (Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ.)
επειπηζηώληαο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπκε θαη εκείο ζηελ
αλάπηπμε κηαο από ηηο πην κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ηνπ ηόπνπ καο, ε νπνία όκσο είλαη
πινύζηα ζε νκνξθηά ελώ δηαζέηεη θαη ζεκαληηθή παξαγσγηθή δπλακηθόηεηα. Όκσο
γηα λα αμηνπνηεζνύλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο θαη λα ιύζνπκε ηα πνιιά
πξνβιήκαηά ηεο ζα πξέπεη λα πξνηείλνπκε νινθιεξσκέλεο δξάζεηο πνπ ζα
αμηνπνηνύλ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο έηζη ώζηε λα έρνπκε
νπζηαζηηθό απνηέιεζκα. πλεπώο ζε κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα ζα πξέπεη λα
ζπκκεηέρεη θαη ην Δπηκειεηήξην καο ην νπνίν ζεκεηώλνπκε όηη δελ είρε πξνζθιεζεί
ζε θακία από ηηο ζπλαληήζεηο πνπ είραλ γίλεη γηα ηελ ζύληαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο,
αιιά είρε θιεζεί λα θαηαζέζεη γξαπηώο ηηο πξνηάζεηο ηνπ.
Παξόια απηά παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπκε ζηελ
βειηίσζε ηνπ ελ ιόγσ πξνγξάκκαηνο, έζησ θαη ζηελ ύζηαηε ζηηγκή ηεο έγθξηζήο ηνπ
αιιά θαη θαηά ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ.

Γηα ην παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο
Ο Πξόεδξνο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο

Εαθείξεο Μπζηαθίδεο

