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 Θαβάια, 7 Ηνπλίνπ 2016 
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΓΔΩΣΔΧΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ 

ΒΔΛΗΕΔΙΝ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ  

ΡΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 

E-mail:geoteeam@otenet.gr 

Web site: www.geotee-anmak.gr 

Ξιεξνθνξίεο: Ακπειίδεο Θεφδσξνο 

 
 
Πξνο: 

 
 

Κνηλ.: 

Αξηζ. Ξξση:  386 
 
Γήκν Θάζνπ 
 
 
Όπσο ν πίλαθαο θνηλνπνηήζεσλ 
 

 

Θέκα: «Απνζηνιή απφςεσλ ηεο επηηξνπήο ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ηνλ Γεληθφ 

Ξνιενδνκηθφ Πρεδηαζκφ θαη άιισλ ζεκάησλ ηνπ λεζηνχ ηεο Θάζνπ» 

 

Ρν παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο 

παξακέλεη πηζηφ ζην ξφιν ηνπ, σο ζεζκνζεηεκέλνο ζχκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα 

πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ην 

Λ.1474/1984 (ΦΔΘ Α128/07-09-1984). Ξξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα αληαπνθξηζεί ζηνλ ξφιν 

απηφ ην παξάξηεκα καο ζπκκεηέρεη ζηε δηαβνχιεπζε ηνπ Γήκνπ Θάζνπ επί ηεο πξφηαζεο 

ηεο κειέηεο γηα ην γεληθφ πνιενδνκηθφ ζρέδην ηνπ Γήκνπ Θάζνπ (Β1 ζηάδην). Γηα ην ιφγν 

απηφ ζπγθξφηεζε κηα εηδηθή δηεπηζηεκνληθή επηηξνπή ππνβνιήο πξνηάζεσλ πνπ κειέηεζε 

ην ζέκα θαη ζαο ππνβάιεη ζε ζπλεκκέλν θείκελν ηηο πξψηεο απφςεηο ηεο ζρεηηθά κε ην 

ππνβιεζέλ ζε δηαβνχιεπζε Β1 ζηάδην ηεο κειέηεο ηνπ Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδηαζκνχ 

ηνπ Γήκνπ Θάζνπ. Πε θάζε πεξίπησζε - θαη έρνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ν πξσηνγελήο 

ηνκέαο γεληθφηεξα έρεη θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ζηελ έμνδν ηεο ρψξαο καο απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε - ζέινπκε λα ζπκβάιινπκε θη εκείο ππεξεηψληαο ηνλ ελεξγά ζην λεζί 

ηεο Θάζνπ, πνπ έρεη λα παξνπζηάζεη ζεκαληηθά παξαγσγηθά απνηειέζκαηα ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα θαη πηζηεχνπκε φηη κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ κπνξεί λα παξνπζηάζεη 

αθφκα πεξηζζφηεξα. 

Ξαξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία θαη γηα 

ζπλεξγαζία καδί ζαο ζηα επφκελα ζηάδηα ηεο κειέηεο. 

 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΩΡΔ.Δ. 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 

 

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο 

mailto:geoteeam@otenet.gr
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Πίλαθαο Κνηλνπνηήζεσλ 

1) πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ πνπξγφο θαη Αλαπιεξσηήο ππνπξγφο 

minister-mailbox@hq.minagric.gr  θαη mbolaris@hq.minagric.gr   

2) πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πνπξγφο θαη θππνπξγφο 

secmin@ypapen.gr   θαη yper@ypapen.gr   

3) πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο:  

α) Γεληθή Γ/λζε Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ & Αζηηθνχ Ξεξηβάιινληνο n.manalis@prv.ypeka.gr    

β) Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Ξξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Αγξνπεξηβάιινληνο 

k.dimopoulos@prv.ypeka.gr   

γ) Γεληθή Γηεχζπλζε Ξνιενδνκίαο g.ganasoulis@prv.ypeka.gr   

δ) Γεληθή Γηεχζπλζε Νξπθηψλ Ξξψησλ ιψλ georgalasl@eka.ypeka.gr   

4) Βνπιεπηέο Θαβάιαο 

5) Ξεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο – Γξαθείν Ξεξηθεξεηάξρε 

periferiarxis@pamth.gov.gr θαμ: 2531352155 

6) Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θαβάιαο – Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε  

antip-kavalas@pamth.gov.gr θαμ: 2510834369 

7) Θεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Ξεξηβάιινληνο Α.Κ.Θ. 

antipagro@pamth.gov.gr θαμ: 2510837801 

8) Θεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ρνπξηζκνχ Α.Κ.Θ.  antip-tourismou@pamth.gov.gr 

θαμ: 2541350272  

9) Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Καθεδνλίαο Θξάθεο – Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα 

sg@damt.gov.gr   θαμ: 2310422590 

10) Δπηκειεηήξην Θαβάιαο info@chamberofkavala.gr θαμ: 2510835946  

11) Ρερληθφ Δπηκειεηήξην – Ρκήκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο teeam@tee.gr  

θαμ: 2510224624 

12) Νηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Ρκήκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο oee2pt@oe-e.gr  

θαμ: 2321052062  

13) Γεληθή Γ/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο Ξεξηθ. Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 

θαη Θξάθεο gagro@pamth.gov.gr  θαμ: 2531350483 

14) Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο Θαβάιαο 

daokkavalas@pamth.gov.gr  θαμ: 2510291472 

15) Γ/λζε Βηνκεραλίαο Δλέξγεηαο & Φπζηθψλ πφξσλ Α.Κ.Θ. dibiomixanias@pamth.gov.gr 

θαμ: 2531350483 
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16) Γ/λζε Αλάπηπμεο ΞΔ Θαβάιαο da.kavalas@pamth.gov.gr  θαμ: 2513503506 

17) Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ ηεο Απνθεληξ. Γηνίθεζεο Καθεδνλίαο - 

Θξάθεο dpxs-amt@damt.gov.gr θαμ: 2531032140 

18) Γ/λζε δάησλ Αλ. Καθ. – Θξάθεο dy-amt@damt.gov.gr  θαμ: 2510837173 

19) Γ/λζε Γαζψλ Θαβάιαο ddas-kav@damt.gov.gr  θαμ: 2510241336 

20) Γαζαξρείν Θάζνπ das-tha@damt.gov.gr  θαμ: 2593058149 

21) Δπηζεψξεζε Κεηαιιείσλ Β. Διιάδνο, Ρκήκα Δπηζεψξεζεο Κεηαιιείσλ 

embe2007@otenet.gr  θαμ: 2310264283 

22) Ρκήκα Ρερληθήο πνζηήξημεο θαη Φπζηθψλ Ξφξσλ Αλ. Καθ. Θξάθεο tyfp-

amt@damt.gov.gr  θαμ: 2313309914 

23) Ρκήκα Ξεξηβάιινληνο θαη δξννηθνλνκίαο, Θαβάιαο tpy.kavalas@pamth.gov.gr θαμ: 

2513503452 

24) Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Κεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ – Ξεξηθεξεηαθή κνλάδα Μάλζεο 

igmexan@3174.syzefxis.gov.gr , dexioglou@gmail.com  θαμ: 2541355120 

25) Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθψλ Δξεπλψλ Θαβάιαο (ΗΛΑΙΔ) fri@inale.gr  θαμ: 2594022222 

26) ΡΔΗ Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο info@teiemt.gr  θαμ: 2510462177  

27) Ρκήκα Γαζνπνλίαο  ΡΔΗ Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο  

gramdaso@teikav.edu.gr   θαμ: 2521060411  

28) Γεκνθξίηεην Ξαλεπηζηήκην Θξάθεο   webmaster@duth.gr    

29) Πχλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Καξκάξνπ smarblemth@kav.forthnet.gr  θαμ: 2510223121 

30) Έλσζε Μελνδφρσλ Θάζνπ  info@thassos-hotels.com      

31) ΔΑΠ Θαβάιαο  maria@easkavalas.gr  

32) Ππλεηαηξηζκφο Αιηέσλ Θάζνπ 

33) Κειηζζνθνκηθφο Ππλεηαηξηζκφο Θάζνπ  melithas@gmail.com       θαμ: 25930 71182 

34) Αλαπηπμηαθή Θαβάιαο  anka@ankavala.gr    θαμ: 2510620429   

35) Γ.Π. ΓΔΩΡ.Δ.Δ. 

36) Ξαξαξηήκαηα ΓΔΩΡ.Δ.Δ. 

37) Κέιε ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 

38) Κ.Κ.Δ. Θαβάιαο 
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Κείκελν απφςεσλ επηηξνπήο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Αλ. Μαθεδνλίαο 

Γεληθέο Απφςεηο επί ηνπ Γ.Π.. ηεο Θάζνπ 

 

Ρν λεζί ηεο Θάζνπ νκνινγνπκέλσο απνηειεί ην ζηνιίδη ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ. Ν 

ραξαθηεξηζκφο απηφο δφζεθε ζην λεζί γηαηί θαηάθεξε φια απηά ηα ρξφληα λα δηαηεξήζεη 

ζε κεγάιν βαζκφ ην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ιεινγηζκέλε 

ηνπξηζηηθή ηνπ αλάπηπμε (πιελ θάπνησλ εμαηξέζεσλ) θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη αλαιινίσηα 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Ξαξάιιεια φκσο ν πξσηνγελήο ηνκέαο ζην λεζί (Γεσξγία, 

Θηελνηξνθία, Αιηεία, Γαζηθφο θαη Νξπθηφο πινχηνο) θαηάθεξε λα παξακείλεη σο έλαο απφ 

ηνπο θπξηφηεξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο κε ηελ πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ λα 

απαζρνινχληαη ζε απηφλ είηε σο θχξηα, είηε σο δεπηεξεχνπζα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Απφ ηελ άιιε φκσο ζηε Θάζν, φπσο θαη ζηε ρψξα καο γεληθφηεξα, έρνπλ θεξπρηεί 

κεγάιεο εθηάζεηο ηνπ λεζηνχ σο πεξηνρέο Natura ρσξίο λα ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ λα δηθαηνινγνχλ απηφλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ, ρσξίο λα έρεη βγεη 

ζε ζρεηηθή δηαβνχιεπζε απηή ε απφθαζε θαη ρσξίο λα ππάξρεη ε δηαδηθαζία ππαλαρψξε-

ζεο ηνπ ραξαθηεξηζκνχ κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ γηα ηελ εμαγσγή ησλ 

επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζα επηβεβαηψλνπλ ή ζα θαηαξξίπηνπλ απηφλ ηνλ ηζρπξηζκφ. 

Ξαξάιιεια κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ απηψλ ησλ πεξηνρψλ σο Natura, δελ πξνρψξεζε ε 

δεκηνπξγία ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ απηψλ ησλ πεξηνρψλ κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα 

ππάξρνπλ θάζε είδνπο εκπφδηα ζηελ άζθεζε δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζε απηέο ηηο 

πεξηνρέο.  

Γηα λα θαηαθέξεη φκσο ην λεζί λα επηηχρεη κηα ηζφξξνπε θαη αεηθνξηθή νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κε πξννπηηθή ζην κέιινλ θαη κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα 

νξηνζεηεζνχλ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην λεζί. Ζ νξηνζέηεζε απηή 

ζα πξέπεη λα γίλεη ηεξψληαο πάληνηε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη πηνζεηψληαο έλα Γεληθφ 

Ξνιενδνκηθφ Πρεδηαζκφ πνπ ζα πιεξνί φινπο απηνχο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο. 

Έηζη, ζπκκεηέρνληαο ζηε δηαβνχιεπζε ηνπ Γ.Ξ.Π. ηεο Θάζνπ έρνπκε λα ζρνιηάζνπκε θαη 

λα ζαο πξνηείλνπκε ηα παξαθάησ: 

 

 

 



 

5 

Γεληθέο Παξαηεξήζεηο: 

Δίλαη δφθηκν γηα λα είλαη έλα Γ.Ξ.Π. απνδνηηθφ, ιεηηνπξγηθφ, επθηαίν, λα απαηηείηαη ε 

χπαξμε ελφο μεθάζαξνπ πιάλνπ – νξάκαηνο αλάπηπμεο, ην νπνίν ζα ππεξεηεί ην Γ.Ξ.Π. 

Γπζηπρψο, φπσο πνιιά άιια πξάγκαηα πνπ γίλνληαη ζηε ρψξα καο, έηζη θαη ην 

ζπγθεθξηκέλν Γ.Ξ.Π. έπεηαη θαη δελ πξνεγείηαη. Καινχκαζηε ινηπφλ λα δηαηππψζνπκε 

πξνηάζεηο κε ζηφρν λα αληηκεησπίζνπκε έλα πξφβιεκα θαη κηα δηακνξθσκέλε 

θαηάζηαζε, απφ δεδνκέλα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε δηαρεηξίζηκα (π.ρ. ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε έρνπκε ήδε δηακνξθσκέλνπο ηνπο νηθηζκνχο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ, ηνπο 

νξεηλνχο νηθηζκνχο, ηελ θαηαλεκεκέλε έσο άλαξρε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ). 

Νπφηε, ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα ζρεδηάζνπκε εληάζζνληαο νπζηαζηηθά κηα 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζε έλα επξχηεξν θηιφδνμν πιάλν ζρεδηαζκνχ θαη ρσξνηαθηηθήο 

αλάπηπμεο ζηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Πηελ πξνζπάζεηα απηή ζα 

πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε επίζεο πφζν είκαζηε δηαηεζεηκέλνη φινη ζαλ πνιίηεο, κε φηη απηφ 

ζπλεπάγεηαη θάζε θνξά, λα αιιάμνπκε, λα δηνξζψζνπκε ή /θαη λα δερζνχκε ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε.   

Η παξνχζα κειέηε, ζα πξέπεη λα δηαηππψλεη μεθάζαξα ηελ πξφηαζε ηεο γηα ην 

πσο ζέινπκε λα γίλεη ην λεζί ζηα επφκελα ρξφληα (π.ρ. ζε 10, 20, 30 ρξφληα). 

Δπίζεο ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη ζε πνηνπο άμνλεο ζα είλαη 

εληαγκέλε απηή ε αλάπηπμε θαη πνηα ζα είλαη ε ηαπηφηεηα ηνπ λεζηνχ π.ρ. Αγξνηηθή; 

Ρνπξηζηηθή; Δμνρηθήο θαηνηθίαο; Δμφξπμεο Καξκάξνπ; ή θάπνηα άιιε κεηθηή ηαπηφηεηα. Ρν 

πην πηζαλφ ε ηαπηφηεηα απηή λα είλαη κεηθηήο θχζεσο αιιά θαη πάιη ζα πξέπεη λα 

θαζνξίδνληαη κε ηερλνθξαηηθφ ηξφπν νη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε βαξχηεηα (κε 

πνζνζηά) ηνπ θαζελφο ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε δηακνξθνχκελε ηαπηφηεηα ηνπ λεζηνχ. Νη 

γεληθέο δηαηππψζεηο ηεο κειέηεο ηνπ Γ.Ξ.Π. ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη αδφθηκεο θη έηζη ε 

παξνχζα κειέηε ζα πξέπεη λα θάλεη απηφλ ην πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ δηαρσξηζκφ κε 

πνζνζηά. 

Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα δίλεηαη κε ζηνηρεία 

αξηζκεηηθά, κε δεδνκέλα φπσο απηά πνπ πεξηγξάθνληαη π.ρ. γηα ηνλ πιεζπζκφ. Απηφ ζα 

καο νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία πιάλνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ, κε δηαηχπσζε, αηηηνιφ-

γεζε θαη ηεξάξρεζε ζηφρσλ άκεζα πινπνηήζηκσλ θαη κέζσ απηνχ ζα κπνξνχζε λα 

δηαηππσζεί έλα ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ θάζε ζηαδίνπ. Γηα παξάδεηγκα ε πξνηεη-

λφκελε Γφκεζε 45 η.κ. /θάηνηθν δελ αηηηνινγείηαη νχηε απφ θάπνηα λνκνζεζία νχηε απφ 

θάπνην ζρεδηαζηηθφ εξγαιείν. Όπσο επίζεο πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ, 



 

6 

ελψ ήδε ζηεγάδνληαη θάπνπ νη δνκέο απηέο νπφηε γηαηί λα είλαη αλαγθαίεο νη θαηαζθεπέο 

θαηλνχξγησλ εγθαηαζηάζεσλ (ειιηπήο αηηηνιφγεζε);. Ν πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην 

ηέινο ηνπ Γ.Ξ.Π. είλαη ζίγνπξα αλαγθαίνο αιιά δελ πξνθχπηεη απφ ην θείκελν ε 

αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο θάπνησλ έξγσλ θαζψο θαη ε θαηάηαμή ηνπο ζε πξνηεξαηφηεηεο 

Α, ή Β,. 

Κε ιίγα ιφγηα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε κειέηε Γ.Ξ.Π. ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

λα αθνξνχλ ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηα πνζνζηά εδάθνπο πνπ 

θαηαιακβάλνπλ απηέο επί ηνπ ζπλνιηθνχ, ηα πνζνζηά ησλ θαηνίθσλ πνπ δξαζηεξην-

πνηνχληαη ζε θάζε κία απφ απηέο θαη πσο κεηαβάιινληαη νη παξαπάλσ παξάκεηξνη ζηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο (θαινθαίξη – ρεηκψλαο). Δπίζεο ζα ήηαλ θαιφ λα ζπκπεξηιεθζεί θαη κία 

έζησ πξφρεηξε νηθνλνκηθή κειέηε πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηηο πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηφ-

ηεηεο. Αθφκε ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα ην πνηεο απφ απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απμήζεθαλ ή κεηψζεθαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη νπσζδήπνηε κηα 

πξφβιεςε γηα ην πψο απηέο αλακέλεηαη λα εμειηρζνχλ. Ρφηε κφλν ζα κπνξεί λα γίλεη θαη 

ζσζηή εθηίκεζε ησλ απαξαίηεησλ αιιαγψλ πνπ ζα πξέπεη ζπκπεξηιεθζνχλ ζην Γ.Ξ.Π., 

φπσο παξάδεηγκα ε θαηαζθεπή λέσλ δξφκσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ απμεκέλσλ 

αξηζκψλ ηνπξηζηψλ θιπ. 

Ρέινο, ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ζην Γ.Ξ.Π. ε δηαηχπσζε αιιεινζπγθξνπφκελσλ 

απφςεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ελψ ππάξρεη θεληξηθή ηδέα δηαρείξηζεο ηνπ λεζηνχ ζαλ 

αλνηθηή πφιε, λα απνθεχγεηαη ε δηαηχπσζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ δελ είλαη πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε.  

Θα ζέιακε ηέινο λα ζπκπιεξψζνπκε φηη γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ελφο 

Γ.Π.. ζε έλαλ Γήκν γεληθφηεξα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη άξξεθηε ζρέζε θαη 

ζχλδεζε ηνπ Γ.Π.. κε ηνλ ηξαηεγηθφ ρεδηαζκφ θαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην 

ηνπ Γήκνπ. Γηα απηφ θαη παξαθάησ νξηζκέλα απφ ηα ζέκαηα πνπ ζίγνπκε, 

αθνξνχλ ην Γ.Π.. ηνπ Γήκνπ Θάζνπ αιιά έρνπλ θαη άκεζε ζρέζε κε ηνλ 

ηξαηεγηθφ ρεδηαζκφ θαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηνπ Γήκνπ.    

 

Γεληθέο Πξνηάζεηο: 

 Θα ήηαλ θαιφ λα δηαηππσζνχλ νη γεληθέο αξρέο, νη θαηεπζχλεηο, νη άμνλεο θαη 

λα ηεξαξρεζνχλ νη ζηφρνη αλάπηπμεο μεθάζαξα ζε επίπεδν ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. Απηφ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζεί ην πιάλν νξγάλσζεο ζε 
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επίπεδν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Όρη κφλν λα αλαθεξφκαζηε ζεσξεηηθά γηα 

ηνπξηζκφ, κάξκαξν, πξσηνγελή ηνκέα, αιιά λα θαηαηάζζνπκε ηνπο ηνκείο ηεξαξρηθά 

θαη ζε πνζνζηφ.   

 Ζ αλαιπηηθή απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο γηα θάζε θιάδν – 

θαηεχζπλζε αλάπηπμεο, ππνδνκψλ, δηθηχσλ κε λνχκεξα. π.ρ. ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, 

πφζεο εθηάζεηο έρνπκε δηαζέζηκεο; Ξφζεο είλαη ελεξγέο θαη θαιιηεξγνχληαη θαη κε ηη 

είδνπο θαιιηέξγεηα. Πηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζνπκε ζηε δηεξεχλεζε ηνπ αλ ππάξρνπλ 

άιιεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο – ζηξνθήο πξνο άιιεο θαηεπζχλζεηο ηνπ πξσηνγελνχο 

ηνκέα π.ρ. πδαηνθαιιηέξγεηεο, ή/θαη ηεο θαιιηέξγεηαο άιισλ θπηψλ π.ρ. παηάηα. 

 Οινθιήξσζε ηεο Κηεκαηνγξάθεζεο ηνπ λεζηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο 

εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ (π.ρ. αλαδαζκνί). 

 Ξξέπεη λα γίλεη δηεξεχλεζε ηνπ πηζαλνχ ζηφρνπ απηνλνκίαο ηνπ λεζηνχ ζε 

θάπνηα ηνπιάρηζηνλ πξντφληα ή αγαζά. Γηα παξάδεηγκα φζνλ αθνξά ηελ 

πξσηνγελή παξαγσγή ή φζνλ αθνξά ηελ ελέξγεηα π.ρ. Αηνιηθή ελέξγεηα. Απηφ γηα λα 

επηηεπρζεί ζα πξέπεη λα γίλεη θνζηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε (π.ρ. πφζν θνζηίδεη ε ελέξγεηα / θάηνηθν ηνπ λεζηνχ) θαη φρη κφλν απιή 

αλαθνξά, ηνπ πσο θαη απφ πνχ ηξνθνδνηείηαη ην λεζί. Δάλ ην γλσξίδνπκε απηφ, ζα 

κπνξέζνπκε λα ζρεδηάζνπκε κε γλψκνλα ην νηθνλνκηθφ φθεινο, γηα ην αλ ζα πξέπεη ή 

φρη λα επελδχζνπκε θαη πξνο πνηα θαηεχζπλζε ζα είλαη ε επέλδπζε. 

 Γελ γίλεηαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζχλδεζε ηνπ λεζηνχ κε ην ιηκάλη ηεο Νέαο 

Πεξάκνπ. Δπίζεο ην λεζί δελ πεξηιακβάλεηαη ζε θαλέλαλ άμνλα ζαιάζζηαο 

ζχλδεζεο π.ρ. κε ην δξνκνιφγην ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ. Ξηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη λα 

εληαρζεί ζε απηέο ηηο ζαιάζζηεο ζπλδέζεηο θαη λα ζπκπεξηιεθζεί ε ζχλδεζε απηή θαη 

ζην Γ.Ξ.Π.. 

 Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαηαξηηζζεί, αλ δελ ππάξρεη, έλα πιήξεο δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην 

δξάζεο γηα ηνλ ηνπξηζκφ, πνπ ζα αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ Θάζν, έηζη ψζηε λα 

αλαπηπρζεί ζσζηά θαη νινθιεξσκέλα ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ.  

 Δπίζεο γηα ην λεζί ηεο Θάζνπ, πέξαλ ηεο χπαξμεο ηνπ θιαζζηθνχ κνληέινπ ηνπξη-

ζηηθήο αλάπηπμεο, ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί θαη λα εθαξκνζηεί έλα ζρέδην αλάπηπμεο 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη κνξθέο 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (ζξεζθεπηηθφο, ηζηνξηθφο - αξραηνινγηθφο, αγξνηνπξηζκφο, 
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νηθνηνπξηζκφο, αιηεπηηθφο, θαηαδπηηθφο, νξεηβαηηθφο, πεξηπαηεηηθφο, αλαξξηρεηηθφο, 

παξαηήξεζεο πνπιηψλ, θ.α.).  

 Δπίζεο ζα κπνξνχζε δεκηνπξγεζεί έλα γεσκεηαιιεπηηθφ πάξθν ζηε Θάζν γηα 

ηελ πξνψζεζε ηνπ γεσινγηθνχ - κεηαιιεπηηθνχ ηνπξηζκνχ ζην λεζί ζηα παιηά 

κεηαιιεία ηνπ λεζηνχ. 

 Γελ πξνηείλεηαη πνπζελά ε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ θπθινθνξίαο νχηε θαλ θαηά 

ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ζηνπο νηθηζηηθνχο ππνδνρείο, π.ρ. απαγφξεπζε ρξήζεο ησλ 

ΗΣ ζε ηκήκαηα νηθηζκψλ (π.ρ. Ξαλαγία Θάζνπ), πχθλσζε ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθν-

ξάο, ρξήζε πνδειάηνπ θ.α., κε δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ ππνδνκψλ ζηάζκεπζεο. 

 Πηελ ζει. 44 ηνπ Γ.Ξ.Π. αλαθέξεηαη ε εμίζσζε ηνπ χςνπο ησλ θηηξίσλ ηνκέα ΗΗΗΑ 

Ιηκέλα, ρσξίο λα έρεη γίλεη δηεξεχλεζε ηνπ πιάηνπο ησλ νδψλ αθνχ ε ηξνπνπνίεζε 

απηή κπνξεί λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ειηαζκνχ ή / θαη ζέαζεο. 

 Ππκθσλνχκε φηη πξέπεη λα ππάξμεη δηαθχιαμε ηεο αγξνηηθήο ελδνρψξαο θαη 

ηνπ ραξαθηήξα ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ. Απηφ φκσο δελ κπνξεί λα γίλεη αλ 

δελ μέξνπκε ην νηθηζηηθφ απφζεκα ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, κε ηε ρξήζε θαη ηνπ 

θηεκαηνινγίνπ (εάλ έρεη θαηαξηηζζεί ….). Δπίζεο γηα λα πεηχρνπκε απηή ηελ 

δηαθχιαμε ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφ-

ηεηαο, φπσο πνιινί κηθξντδηνθηήηεο ή ηδηνθηήηεο εμ αδηαηξέηνπ αθηλήησλ πνπ 

πξνέθπςαλ ζαλ θιεξνλφκνη ησλ παηξηθψλ ηδηνθηεζηψλ. 

 Μεγάιν πξφβιεκα ζην λεζί απνηειεί ε δηαρείξηζε νγθσδψλ θαη νξγαληθψλ 

απνβιήησλ. Ππγθεθξηκέλα, ηα απνξξίκκαηα δηαρεηξίδνληαη απφ ηνλ Γήκν Θάζνπ θαη 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΗ.Α.Α.ΚΑ.Θ Α.Δ. πνπ αλήθεη ζηελ πεξηθέξεηα. Ρα απνξξίκκαηα 

κεηαθέξνληαη εθηφο λεζηνχ θαη απνζέηνληαη ζην Σ..Ρ.Α Θαβάιαο (θαη απηφ απνηειεί 

έλα αθαλζψδεο δήηεκα). Ρν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο αλαθπθιψζηκεο ζπζθεπαζίεο, νη 

νπνίεο κεηαθέξνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηηο Διιεληθήο Δηαηξείαο Αμηνπνίεζεο 

Αλαθχθισζεο (Δ.Δ.Α.Α.). Ξξφβιεκα φκσο δεκηνπξγείηαη κε ηελ δηαρείξηζε νγθσδψλ 

απνβιήησλ, φπσο κπάδα απφ αλαθαηλίζεηο, ζηξψκαηα, παιηά έπηπια θ.α., γηα ηα νπνία 

δελ ππάξρεη εηδηθή κέξηκλα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπο. Νη πνιίηεο, πνιιέο θνξέο, κελ 

έρνληαο πνπ λα απνζέζνπλ απηά ηα απφβιεηα, ηα αθήλνπλ θνληά ζηνπο θάδνπο 

απνξξηκκάησλ ή ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηα ξίρλνπλ ζηα ξέκαηα ή ζε άιια ζεκεία ηνπ 

δάζνπο. Ν Γήκνο Θάζνπ πξνζπαζεί λα δηαρεηξηζηεί ηελ θαηάζηαζε κε ηελ απνθνκηδή 

ηνπο απφ ηνπο δξφκνπο, φκσο ηα κέζα πνπ δηαζέηεη δελ αξθνχλ. Ρν ίδην ζπκβαίλεη κε 
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ηα νξγαληθά ππνιείκκαηα, φπσο θχιια, θιαδηά δέληξσλ, ρφξηα θ.α., ηα νπνία είηε 

θαηαιήγνπλ ζην δάζνο είηε θαίγνληαη ζηηο απιέο ησλ ζπηηηψλ. Ξξνηείλεηαη ε δεκηνπξ-

γία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ησλ νγθσδψλ απνβιήησλ απφ ηελ 

έγθαηξε απνθνκηδή ηνπο έσο ηελ αλαθχθισζε ησλ πνιχηηκσλ πιηθψλ θαη ελαπφζεζε 

ησλ άρξεζησλ πιηθψλ ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο (είηε εληφο είηε εθηφο λεζηνχ). Ρέινο, 

πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή ελφο θνκπνζηνπνηεηή ψζηε λα ζπιιέγνληαη εθεί φια ηα 

νξγαληθά ππνιείκκαηα. Ρν ιίπαζκα (θνκπφζηα) πνπ ζα παξάγεηαη κπνξεί λα ρξεζηκν-

πνηείηαη ζε δεκφζηα πάξθα θαη ζε θπηνθαιπκέλεο λεζίδεο δξφκσλ ή λα πσιείηαη γηα ηα 

έμνδα ζπληήξεζεο ηνπ ρψξνπ. 

 

Πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ Αγξνηηθφ ηνκέα  

 Πξνζηαζία ηεο γεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο. Ξξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ε 

αγξνηηθή παξαγσγή ηνπ λεζηνχ ζα πξέπεη ην Γ.Ξ.Π. λα δηαθπιάηηεη ζε γεληθέο γξακκέο 

ηε γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ λεζηνχ. Γηα λα κελ απνηειεί ε δηαθχιαμε απηή 

ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ ζα πξέπεη ε δφκεζε ζην λεζί λα ηεξεί ηελ 

ππάξρνπζα λνκνζεζία θαη λα ζπλππάξρεη κε ηηο ππάξρνπζεο θαιιηέξγεηεο κε νξγαλσ-

κέλν ηξφπν. Γηα ηελ γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο ζέινπκε λα ζαο επηζεκάλνπκε φηη 

απηή πξνζηαηεχεηαη κε πιεζψξα λνκνζεηεκάησλ. Σαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν Λ. 

3851/2010 (ΦΔΘ 85 Α’) φπνπ ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο 1769 θαζνξίδεηαη απζηεξά ε 

πξνζηαζία ηεο γεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη ε πξνζηαζία απηή αίξεηαη κφλν γηα 

έξγα ακπληηθά, δεκνζίνπ θαη ΝΡΑ (φρη γηα ηδησηηθά έξγα). Ππγθεθξηκέλα «Ζ 

απαγφξεπζε απηή δελ ηζρχεη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηελ εθηέιεζε ζηξαηησηηθψλ έξγσλ, 

πνπ αθνξνχλ ηελ εζληθή άκπλα ηεο ρψξαο, θαζψο θαη γηα ηελ εθηέιεζε κεγάισλ 

αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ν.Ρ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ». 

Δπηπξφζζεηα ζην ζέκα ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο γεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο ππάξρεη ην 

ΦΔΘ 1528/7-9-2010 φπνπ νξίδνληαη ηα θξηηήξηα παξαγσγηθφηεηαο. Ρέινο, αλαθνξέο 

γηα ηελ γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο ζα βξείηε θαη ζηνπο Λ.2637/1998 άξζξν 56 θαη 

Λ.2945/2001 άξζξν 24. 

 Ζ Αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπ λεζηνχ. Ξέξαλ ησλ παξαδνζηαθψλ 

θαιιηεξγεηψλ θαη εθηξνθψλ ηνπ λεζηνχ (ειηέο, ακπέιηα, κειηζζνθνκία, αηγνπξνβαην-

ηξνθία θ.α.) ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο θαη άιισλ. Απηή 

ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηε κεηαπνίεζε θαη ηππνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη 
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ηελ δεκηνπξγία ελφο brand name γηα ηελ Θάζν. Ρέηνηεο κνλάδεο ζα κπνξνχζαλ λα 

είλαη ηππνπνηεηήξηα ειηάο, κηθξά ηπξνθνκεία, κηθξά νηλνπνηεία (πνπ δελ ππάξρνπλ ζην 

λεζί) θ.α.. Ρν Γ.Ξ.Π. ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη ηε ρσξνζέηεζε ηνπο φπνπ ππάξρεη ε 

ζρεηηθή παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Πηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ επίζεο ζα 

πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε ελίζρπζε ησλ βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ κε δηάθνξα θίλεηξα 

θαη κε ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζήο ηνπο ζηηο Διιεληθέο θαη Γηεζλείο αγνξέο. 

Σα βηνινγηθά πξντφληα καδί κε ηα πξντφληα ΠΟΠ θαη ΠΓΔ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηα αγξνηηθά πξντφληα ηεο Θάζνπ. 

Άιισζηε ε Θάζνο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα πηνζεηήζεη έλα θιαζζηθφ κνληέιν 

καδηθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο.  

 Ρν λεζί ηεο Θάζνπ έρεη αλεπηπγκέλε θηελνηξνθία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπηεί 

απφ ηηο δσνλφζνπο θαη παξάιιεια ν πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ απφ ηηο αλζξσπνδσν-

λφζνπο. Πην παξειζφλ ην λεζί έρεη πιεγεί απφ ηελ εμάπισζε επηδεκηψλ (κειηηαίνπ 

ππξεηνχ) πνπ πιήηηνπλ ηε δσηθή παξαγσγή θαη ηελ νηθνλνκηθή επηβίσζε ησλ θηελν-

ηξφθσλ ηνπ, θάλνληαο κάιηζηα δεκηά θαη ζηνλ ηνπξηζκφ ηεο πεξηνρήο. Γηα ην ιφγν 

απηφ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη πγεηνλνκηθά κέηξα. Γηα λα ηεξνχληαη φκσο απηά ζα 

πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζηα 2 ιηκάληα εηζφδνπ ζην λεζί έξγα απνιχκαλζεο ησλ 

δηεξρφκελσλ νρεκάησλ θαη άιιεο ζρεηηθέο ππνδνκέο. 

 Γεκηνπξγία κηθξνχ ζθαγείνπ πνπ ζα πιεξνί ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο. 

Ρν πξφβιεκα είλαη έληνλν ζηε Θάζν. Ζ έιιεηςε ζθαγείνπ ζην λεζί, πέξαλ ηεο 

αχμεζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο γηα ηνπο θηελνηξφθνπο, εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα 

ηνπο θαηαλαισηέο θαη γηα ηνλ ηνπξηζκφ ηνπ λεζηνχ. Γηα απηφ πξνηείλνπκε ηε 

δεκηνπξγία κηθξνχ ζθαγείνπ ζην λεζί πνπ πξέπεη λα πξνβιεθζεί ζην Γ.Ξ.Π.. 

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ αλαπηπγκέλε λνκαδηθή κειηζζνθνκία 

πνπ νξηζκέλεο επνρέο ηνπ έηνπο παξνπζηάδεη κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο θπςειψλ ζην 

λεζί. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα δελ ζα πξέπεη λα παξεκπνδίδεηαη νχηε φκσο θαη λα 

δεκηνπξγεί θσιχκαηα ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζην λεζί θαη γηα απηφ ζα πξέπεη λα 

δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην Γ.Ξ.Π. ηεο Θάζνπ. 

 Γηελέξγεηα θαη νινθιήξσζε ησλ αλαδαζκψλ ζην λεζί. Πηε Θάζν παξνπζηάδεηαη 

ζε νξηζκέλεο αθφκα πεξηνρέο ην θαηλφκελν δηαθνξεηηθνχ ηδηνθηήηε ζηε γε θαη ζηα 

δέληξα. Απηή ε ζηξέβισζε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ηφζν ζηελ αγξνηηθή δξαζηε-
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ξηφηεηα φζν θαη ζε θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα. Ζ πξφβιεςε έξγσλ αλαδαζκνχ ζην 

Γ.Ξ.Π. ζε ζπλδπαζκφ κε ην Θηεκαηνιφγην ζα ιχζεη απηφ ην πξφβιεκα.   

 

Πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα Γάζε-Πεξηβάιινλ  

 Όζνλ αθνξά ηελ αλάγθε θαηαγξαθήο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο πνπ δηαηππψζεθε 

ζηηο γεληθέο παξαηεξήζεηο καο θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ 

λεζηνχ θαη θπξίσο ηνπ δαζηθνχ πεξηβάιινληνο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε 

ζρεηηθή κειέηε πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο δξάζεο INFORM ηνπ Ξξνγξάκκαηνο LIFE θαη 

αθνξά ηε Βφξεηα Θάζν. Ρα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο κειέηεο αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά 

παξαθάησ θαη κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζην Γ.Ξ.Π.: 

«Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξά ζηελ πιήξε πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ε νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο θαη εξγαιείσλ 

γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο πνιπιεηηνπξγηθήο δαζηθήο δηαρείξηζεο ησλ Διιεληθψλ Γαζψλ.  

Ρν λεζί ηεο Θάζνπ, είλαη ην βνξεηφηεξν λεζί ηνπ Αηγαίνπ. Ζ επηθάλεηα ηνπ λεζηνχ 

παξνπζηάδεη πνιιέο πηπρψζεηο θαη ζρεκαηίδνληαη ξέκαηα κε πιαγηέο πνπ νη θιίζεηο είλαη 

απφηνκεο θαη ξάρεο θαη θνξπθνγξακκέο κε κηθξέο κέρξη κεγάιεο θιίζεηο. Ρν πςφκεηξν 

θπκαίλεηαη απφ ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο έσο ηα 1204κ. Θχξην δαζηθφ είδνο είλαη ε ηξαρεία 

Ξεχθε, ελψ ππάξρνπλ ζε κηθξφηεξε έθηαζε θαη ζπζηάδεο καχξεο Ξεχθεο θαζψο θαη ζε 

πεξηνξηζκέλε επηθάλεηα πβξηδνγελήο Διάηε.  

Ζ κεγαιχηεξε έθηαζε ηνπ λεζηνχ θαιχπηεηαη απφ δάζε θαη αθνινπζνχλ νη θαιιηεξγνχ-

κελεο εθηάζεηο. Απφ ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πεξηιακβάλεη 

κφληκεο θαιιηέξγεηεο θαη βνζθφηνπνπο – ζπλδπαζκνί ζακλψδνπο θαη πνψδνπο βιάζηεζεο.  

Ν ζπλδπαζκφο ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπ δάζνπο, ε πνηθηιία ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο πνπ 

ζπλίζηαηαη απφ έλα πιήζνο δαζνπνληθψλ εηδψλ, νη πνιιέο θπζηθέο νκνξθηέο, ε ελαιιαγή 

ησλ ηνπίσλ, έθαλαλ ηε Θάζν πφιν έιμεο ηνπξηζηψλ ηφζν Διιήλσλ φζν θαη μέλσλ, πνπ 

ρξφλν κε ην ρξφλν απμάλνληαη. Γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ θαηαζθεπά-

ζηεθαλ θπξίσο ζηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ λεζηνχ κεγάιεο 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, μελψλεο πνπ θηινμελνχλ πιήζνο 

ηνπξηζηψλ ηνπο θαινθαηξηλνχο θπξίσο κήλεο.» 

 Λα αμηνπνηεζεί απφ ην παξφλ Γ.Ξ.Π. ε πηινηηθή κειέηε αεηθνξηθήο δαζηθήο δηαρείξηζεο 

πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε ηκήκα ηνπ Γεκνηηθνχ Γάζνπο ηεο Θάζνπ απφ ην ηκήκα 
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Γαζνπνλίαο Γξάκαο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο INFORM. Ζ πηινηηθή απηή κειέηε 

κε ηηο θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αεηθνξηθή 

δηαρείξηζε θαη ησλ ππνινίπσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ηνπ λεζηνχ. 

 Ξξνηείλεηαη ζην Γ.Ξ.Π. ν απνραξαθηεξηζκφο αλαδαζσηέσλ εθηάζεσλ πνπ πεξηιακβά-

λνληαη ζην ζεζκνζεηεκέλν φξην ηνπ νηθηζκνχ (ΠΔΙ.59). Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζακε 

λα ζπλδπάζνπκε θαη άιια κνληέια αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή αθφκε θαη κέζα ζε δαζηθή 

έθηαζε. 

 Θα πξέπεη επίζεο λα ζπληαρζεί δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην γηα ηελ πεξηνρή NATURA 2000 ην 

νπνίν ζα απνηειέζεη θαη ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν γηα πηζαλέο δξάζεηο ζηελ πεξηνρή 

απφ ην ΔΡΔΞ. Ρν λεζί ηεο Θάζνπ έρεη κεγάιεο πεξηνρέο ηνπ εληαγκέλεο ζην δίθηπν 

NATURA 2000 νη νπνίεο θαίλνληαη γξακκνζθηαζκέλεο ζηνλ παξαθάησ ράξηε: 

 

 Όζνλ αθνξά ηδηαίηεξα θαζεζηψηα πξνζηαζίαο πνπ ππάξρνπλ ζηε Θάζν θαη ζα πξέπεη 

λα ιεθζνχλ θαη απηά ππφςε ζηελ θαηάξηηζε θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ Γ.Ξ.Π. είλαη ηα 

παξαθάησ:  

 Ζ Νδεγία 79/409/ΔΝΘ (φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ Νδεγία 2009/147/ΔΘ) 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηηο αθφινπζεο Α θαη ΘΑ: 
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 Α 414985/29-11-85 (ΦΔΘ Β΄757) «Κέηξα δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο πηελνπαλίδαο» 

 KYA 37338/1807/E.103/1-9-10 (ΦΔΘ 1495/B/6-9-10) «Θαζνξηζκφο κέηξσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο θαη ησλ νηθνηφπσλ / 

ελδηαηηεκάησλ ηεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 79/409/ΔΝΘ, 

«Ξεξί δηαηεξήζεσο ησλ άγξησλ πηελψλ», ηνπ Δπξσπατθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο 2αο 

Απξηιίνπ 1979, φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2009/147/ΔΘ.» 

 ΘΑ 8353/276/Δ103/17-2-2012 (ΦΔΘ 415/Β/23-2-2012) «Ρξνπνπνίεζε θαη 

ζπκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 37338/1807/2010 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 

«Θαζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο 

θαη ησλ νηθνηφπσλ / ελδηαηηεκάησλ ηεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Νδεγία 79/409/ 

ΔΝΘ....» (Β΄ 1495), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Νδεγίαο 79/409/ΔΝΘ «Γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 

άγξησλ πηελψλ» ηνπ Δπξσπατθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο 2αο Απξηιίνπ 1979, φπσο 

θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2009/147/ΔΘ» 

 Πηελ ΘΑ 8353/276/Δ103/17-2-2012 ζηε ζειίδα 7994 αλαθέξεηαη ε ΕΔΞ “GR 

1150012 Θάζνο (Όξνο ςάξηνλ θαη παξάθηηα δψλε) θαη λεζίδα Μεξνλήζη” κε ηα 

Δίδε Σαξαθηεξηζκνχ ηεο. 

 Ρν ζρέδην δξάζεο ηνπ νηθνηφπνπ GR 1150012 Θάζνο (Όξνο ςάξηνλ θαη παξάθηηα 

δψλε) θαη λεζίδα Μεξνλήζη πνπ ήηαλ ε βάζε ραξαθηεξηζκνχ θαη νξηνζέηεζεο ηεο 

ΕΔΞ. 

 Πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηνπ λεζηνχ. Νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ην λεξφ ηεο 

βξνρήο εηζέξρεηαη ζηνπο θπζηθνχο ηακηεπηήξεο, νη νπνίνη πδξνδνηνχλ ηνπο νηθηζκνχο, 

πξέπεη λα πξνθπιάζζνληαη θαη λα απνθιείνληαη απφ νπνηαδήπνηε ιαηνκηθή ή βηνκερα-

ληθή δξαζηεξηφηεηα, γηα λα απνθεχγεηαη ε ξχπαλζε ηνπ λεξνχ ή αθφκε πεξηζζφηεξν 

λα δηαηαξάζζνληαη νη πδξνθφξνη νξίδνληεο. Απηά άιισζηε πξνβιέπνληαη θαη ζην 

Γηαρεηξηζηηθφ Πρέδην ηνπ δαηηθνχ δηακεξίζκαηνο 12 πνπ αλήθεη ε Θάζνο θαη ζηνλ 

ΘΙΚΔ (Θαλνληζκφο Κεηαιιεπηηθψλ θαη Ιαηνκηθψλ Δξγαζηψλ). Ζ λνκνζεζία απηή κάιη-

ζηα θαζνξίδεη θαη ηηο επηηξεπφκελεο απνζηάζεηο θάζε δξαζηεξηφηεηαο απφ ηηο πεγέο. 

 Xξήζε ηνπ πφξνπ ηεο δαζηθήο αλαςπρήο θαη νηθνλνκηθή απνηίκεζε ησλ κε-

αγνξαίσλ ιεηηνπξγηψλ ησλ δαζψλ ηεο Θάζνπ. Ρν λεζί ηεο Θάζνπ δηαζέηεη 

πινχζην δαζηθφ πινχην πνπ απνηειεί θαη νηθνλνκηθφ πφξν γηα ην λεζί αθνχ, πέξαλ ηεο 

πξνζφδνπ απφ ηελ μπιεία, ην δάζνο απνηειεί θαη ην νηθνζχζηεκα κέζα ζην νπνίν 
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κπνξνχλ λα αλαπηχζζνληαη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε Κειηζζνθνκία, ε 

Γαζηθή Αλαςπρή θ.α.. Ππγθεθξηκέλα γηα ηελ δαζηθή αλαςπρή ζηε Θάζν έρεη γίλεη κηα 

εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζαο παξνπζηάδνπκε παξαθάησ 

(απφ ην ηκήκα Γαζνπνλίαο Γξάκαο):  

«Ρα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ζπιιέρζεθαλ κέζσ απνγξαθήο βαζηζκέλεο ζηε Κέζνδν 

Δμαξηεκέλεο Απνηίκεζεο (CVM). 

Ππγθεθξηκέλα, έγηλαλ εθηηκήζεηο ηφζν ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ρξήζεο ηεο δαζηθήο 

αλαςπρήο ηεο λήζνπ Θάζνπ, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή επηζθεςηκφηεηα ησλ 

δαζηθψλ πεξηνρψλ ηνπ λεζηνχ, θαη ηεο αμίαο ελδερφκελεο ρξήζεο, ε νπνία αθνξά ηε 

κειινληηθή επηζθεςηκφηεηα ησλ δαζηθψλ πεξηνρψλ. 

Η ζπλνιηθή πξαγκαηηθή αμία ρξήζεο ηεο δαζηθήο αλαςπρήο ζην λεζί ηεο 

Θάζνπ ππνινγίζηεθε ίζε κε 24.194 εκέξεο επηζθέπηε ή 1,75 εκέξεο επηζθέπηε 

/ εθηάξην / έηνο. Ζ εθηίκεζε έγηλε κε αλαθνξά ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Κηα κέξα 

επηζθέπηε ζεσξείηαη ε παξνπζία ελφο ή πεξηζζφηεξσλ πξνζψπσλ ζηηο δαζηθέο πεξηνρέο γηα 

δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο γηα ζπλνιηθά 12 ψξεο. Η αμία ελδερφκελεο ρξήζεο ηεο 

δαζηθήο αλαςπρήο ζηε Θάζν ππνινγίζηεθε ίζε κε 12.896 εκέξεο επηζθέπηε ή 

0,93 εκέξεο επηζθέπηε / εθηάξην / έηνο.  

Ζ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθή αμία ρξήζεο γηα ηελ δαζηθή αλαςπρή αλήιζε ζε 180 

€ / εθηάξην / έηνο, ελψ ε νηθνλνκηθή αμία ηεο ελδερφκελεο ρξήζεο ηεο δαζηθήο 

αλαςπρήο ζηε Θάζν εθηηκήζεθε ζε 27 € / εθηάξην / έηνο (νη ηηκέο αθνξνχλ ην έηνο 

2014). 

Ζ νηθνλνκηθή αμία ησλ κή-αγνξαίσλ δαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ λεζηνχ ππνινγίζηεθε κε 

βάζε ηελ έλλνηα ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο (ΞΞ). Ξξάγκαηη, νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ 

κέζσ ηεο έξεπλαο CVM λα δειψζνπλ αλ ζα ήηαλ πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ ζε εηήζηα βάζε 

έλα επηπιένλ ρξεκαηηθφ πνζφ κε ηε κνξθή έκκεζσλ θφξσλ γηα δξάζεηο (έξγα) πνπ 

κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ παξνρή δηάθνξσλ κή- αγνξαίσλ ιεηηνπξγηψλ ησλ δαζψλ. 

Νη εθηηκήζεηο έγηλαλ κε αλαθνξά ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ θαη είραλ σο εμήο. 

Βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ δαζηθήο αλαςπρήο: Ζ ζπλνιηθή ΞΞ ππνινγίζηεθε ζε 

24 € / εθηάξην / έηνο, κε βάζε ηηο ζεηηθέο απαληήζεηο ΞΞ ζρεδφλ ηνπ 62% ησλ 

εξσηεζέλησλ. 
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Πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο απφ ηε δηάβξσζε: Ζ ζπλνιηθή ΞΞ ήηαλ ίζε κε 7,5 € / ha / 

έηνο κε κφλν ην 20% ησλ εξσηεζέλησλ λα δειψλνπλ φηη ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα 

πιεξψζνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο. 

Πξνζηαζία απφ δεκίεο πιεκκπξψλ: Ζ ζπλνιηθή ΞΞ εθηηκήζεθε ζε 13 € / εθηάξην / 

έηνο, κε 28,5% ησλ εξσηεζέλησλ λα εκθαλίδνληαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεκηψλ απφ ηηο πιεκκχξεο ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. 

Αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ πδάησλ: Ζ ζπλνιηθή ΞΞ ππνινγίζηεθε ίζε κε 17,5 € / 

ha / έηνο, κε βάζε ηηο ζεηηθέο απαληήζεηο ΞΞ γηα ηελ αχμεζε πνζφηεηαο λεξνχ ησλ 

πεξίπνπ 31% ησλ εξσηεζέλησλ. 

Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ: Ζ ζπλνιηθή ΞΞ εθηηκήζεθε ίζε κε 23,7 € / ha / 

έηνο, δεδνκέλνπ φηη βαζίζηεθε ζηηο ζεηηθέο απαληήζεηο ΞΞ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ λεξνχ ηνπ 52,6% ησλ εξσηεζέλησλ. 

Πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο: Ζ ζπλνιηθή ΞΞ ππνινγίζηεθε ζε 16,5 € / ha / έηνο 

κε 45,7% ησλ εξσηεζέλησλ λα εκθαλίδνληαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.  

Βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ: Ζ ζπλνιηθή ΞΞ βξέζεθε ίζε κε 17 € / εθηάξην 

/ έηνο, κε βάζε ηηο ζεηηθέο απαληήζεηο ΞΞ γηα ηε βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ ηνπ 

44,8% ησλ εξσηεζέλησλ. 

Ρχζκηζε ηνπ θιίκαηνο: Ζ ζπλνιηθή ΞΞ ππνινγίζηεθε ίζε κε 15 € / εθηάξην / έηνο, κε 

βάζε ηηο ζεηηθέο απαληήζεηο ΞΞ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ξφινπ ησλ δαζψλ γηα ηε ξχζκηζε ηνπ 

θιίκαηνο ησλ πεξίπνπ 44% ησλ εξσηεζέλησλ. 

Γηαηήξεζε απεηινχκελσλ δσηθψλ θαη θπηηθψλ εηδψλ ηεο Θάζνπ: Ζ κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα CVM (ζρεδφλ 70%), φηαλ ηνπο δεηήζεθε λα 

δειψζνπλ ηελ ΞΞ ηνπο ζε έλα ππνζεηηθφ ηακείν αθηεξσκέλν ζηε δηαηήξεζε ησλ εηδψλ 

αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά. Ζ ζπλνιηθή ΞΞ βξέζεθε 24 € / εθηάξην / έηνο. Ζ ηηκή απηή είλαη 

πςειφηεξε απφ ηελ αμία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, πηζαλψο επεηδή ε ζρεηηθή εξψηεζε ζηελ 

CVM έξεπλα πνπ απεπζχλζεθε ζηνπο εξσηεζέληεο είρε ζρέζε κε ηελ ΞΞ ηνπο γηα ηελ 

δηαηήξεζε ησλ απεηινχκελσλ κφλνλ εηδψλ ηνπ λεζηνχ. 

Βειηίσζε ηεο ζπκβνιήο ησλ δαζψλ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία: Ζ ζπλνιηθή ΞΞ 

ππνινγίζηεθε ίζε κε πεξίπνπ 38 € / εθηάξην / έηνο θαη βαζίζηεθε ζηηο ζεηηθέο απαληήζεηο 

ΞΞ ηνπ 83,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο 
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ησλ δαζψλ ηφζν απφ άπνςε παξαγσγήο μπισδψλ πξντφλησλ φζν θαη ηελ παξαγσγή κή- 

μπισδψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε λα απμεζεί ε ζπκβνιή ησλ δαζψλ ζηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία. 

Δίλαη πξνθαλέο απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο φηη νη άλζξσπνη, ηφζν νη θάηνηθνη 

φζν θαη νη κε θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ, ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ ζπκβνιή 

ησλ δαζψλ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία κε έκθαζε ζηελ δαζηθή αλαςπρή θαη 

βειηίσζε ησλ επθαηξηψλ αλαςπρήο, ελψ κεηαμχ ησλ άιισλ ιεηηνπξγηψλ ησλ 

δαζψλ έδεημαλ ελδηαθέξνλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ, ηελ 

πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ.» Ρα ζπκπεξάζκαηα 

απηήο ηεο έξεπλαο ζα πξέπεη ιεθζνχλ ππφςε ηφζν γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Γ.Ξ.Π. ηεο 

Θάζνπ φζν θαη γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπ λεζηνχ.  

 

Πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αιηεία θαη ην ζαιάζζην θαη παξάθηην πεξηβάιινλ 

Ζ αιηεία είλαη κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λεζηνχ. Γηα απηφ ζην Γ.Ξ.Π. 

πξέπεη λα ππάξρεη πξφλνηα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο. Ζ επέθηαζε ησλ ιηκέλσλ ζηνλ Ξξίλν 

θαη ζηνλ Ιηκέλα Θάζνπ πέξαλ ηεο ηνπξηζηηθήο ρξήζεο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ θαη 

αιηεπηηθή ρξήζε.  

 Ζ κειέηε επέθηαζεο ησλ ιηκέλσλ Ξξίλνπ θαη Ιηκέλα Θάζνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα 

πξφβιεςε γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρνπλ ηα θαηλνχξγηα έξγα ζηηο 

παξαθείκελεο ακκψδεηο παξαιίεο. Ξξνηείλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θπκαηηθή 

κειέηε λα εθαξκνζζεί θαη έλα κνξθνδπλακηθφ νκνίσκα γηα λα πεξηγξαθνχλ νη κεηα-

βνιέο ζηελ αθηνγξακκή (κε ειάρηζηε ρξνληθή πεξίνδν πξφβιεςεο ηα 10 έηε). Ρέηνηα 

νκνηψκαηα, δει. κνληέια καζεκαηηθά πνπ θάλνπλ πξνβιέςεηο, ππάξρνπλ θαη δσξεάλ 

θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απφ άηνκα κε γλψζε ππνινγηζηψλ ζε ζπλεξγαζία κε 

θάπνηνλ εηδηθφ. Απηφ ζεσξείηαη ζηάληαξ δηαδηθαζία ζηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο. 

 Πηελ πεξίπησζε πνπ φλησο δηαπηζησζεί φηη ζα πξνθιεζνχλ έληνλα θαηλφκελα δηάβξσ-

ζεο ζηηο παξαιίεο γχξσ απφ ηνπο ιηκέλεο - ιφγσ ηεο επέθηαζεο ηνπο - ζα πξέπεη λα 

πξνηαζνχλ ιχζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο, ηδηαίηεξα αθνχ απηέο νη παξαιίεο είλαη 

ηνπξηζηηθέο ή ζε ηνπξηζηηθή δψλε, γεγνλφο ην νπνίν ηζρχεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησ-

ζε. Νη ιχζεηο πνπ κπνξνχλ λα βξεζνχλ είλαη πνιιέο αιιά ε πην απιή πνπ εθαξκφδεηαη 

παληνχ κε ηε κεγαιχηεξε επηηπρία είλαη νη ηερλεηνί ππνζαιάζζηνη χθαινη. Απηνί δελ 

δεκηνπξγνχλ αηζζεηηθφ πξφβιεκα, απμάλνπλ ηελ ηρζπνπαλίδα νπφηε θαη ην πνζνζηφ 
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ησλ εξαζηηερλψλ ςαξάδσλ (Αιηεπηηθφο Ρνπξηζκφο) θαη θπξίσο ζηακαηνχλ ηε δηάβξσ-

ζε, ελψ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο απμάλνπλ θαη ην πιάηνο ηεο παξαιίαο. Γηα λα βξεζεί ην 

ζσζηφ βάζνο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ρξεηάδεηαη κειέηε (πάληα κε ην ίδην κνληέιν). 

 Πηελ πεξίπησζε ηεο Θάζνπ ην θφζηνο γηα λα θηηαρηνχλ απηνί νη ηερλεηνί χθαινη 

κπνξεί λα θξαηεζεί ηδηαίηεξα ρακειφ αθνχ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ζηείξα 

απφ ηα ιαηνκεία. Κε απηφ ηνλ ηξφπν ην θφζηνο κεηαθνξάο είλαη πνιχ κηθξφ θαη ε 

πξψηε χιε επίζεο κπνξεί λα δεηεζεί ζε πνιχ ρακειή ηηκή ή/θαη δσξεάλ απφ ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο. Ραπηφρξνλα ζα απνζπκθνξεζνχλ ηα ιαηνκεία θαη ν γχξσ ρψξνο απφ 

ηα ζηείξα, πνπ είλαη έλα απφ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηνπο. 

 Δδψ πξνηείλεηαη λα δνζνχλ θίλεηξα γηα λα απνθηεζεί δσξεάλ ε πξψηε χιε. Πε θάπνηεο 

επξσπατθέο ρψξεο ζπλεζίδεηαη απφ ηνπο Γήκνπο λα επηβξαβεχνπλ ηνπο επηρεηξεκαηίεο 

κε εηδηθέο κλείεο, πηζηνπνηεηηθά ζπκκεηνρήο θιπ, ηα νπνία κπνξνχλ νη εηαηξείεο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε άιια επξσπατθά πξνγξάκκαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο αθνχ ηνπο δίλνπλ επηπιένλ πφληνπο. 

 Ρν λεζί ηεο Θάζνπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα δηάβξσζεο ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα κε 

απνηέιεζκα ζε θάπνηεο πεξηνρέο λα έρνπλ εμαθαληζηεί νη ακκψδεηο παξαιίεο ηδηαίηεξα 

απηέο πνπ βξίζθνληαλ κέζα ζηα αζηηθά ηνπ θέληξα. Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηεινχλ ηα Ιηκελάξηα ζηα νπνία κέρξη θαη πξηλ κηα δεθαεηία είρε εμαθαληζηεί φιε ε 

ακκψδεο παξαιία αλαηνιηθά ηνπ φξκνπ ηνπ. Πηε ζπλέρεηα κε θάπνηα έξγα πξνζηαζίαο 

θαη αθνχ ε αθηνγξακκή κεηαθέξζεθε κέρξη ηα πξψηα ζπίηηα ην θαηλφκελν ζηακάηεζε 

ρσξίο φκσο λα απνθαηαζηαζεί ε ίδηα ε παξαιία. Απφ απηφ ην παξάδεηγκα είλαη θαλεξφ 

φηη ζα πξέπεη λα γίλεη πξφιεςε θαη φρη εθ ησλ πζηέξσλ αληηκεηψπηζε. Ρα επφκελα 

ρξφληα θαη κε ηελ αχμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ άλνδν ηεο 

ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ηα πξνβιήκαηα απηά ζα γίλνπλ εληνλφηεξα. 

 Γηάβξσζε ζην ιφθν Παιαηάθη ζηα Ληκελάξηα. Ζ δηάβξσζε ησλ θξνθαινπαγψλ 

θαη ηδίσο ησλ αξγηινςακκηηηθψλ πεηξσκάησλ, πάλσ ζηα νπνία ζεκειηψλεηαη ν νηθηζκφο 

ησλ Ιηκελαξίσλ κε ηηο πέξημ πεξηνρέο, είλαη ηδηαίηεξα έληνλε κε ζπρλέο θαηνιηζζήζεηο. 

Ηδηαίηεξα επηθίλδπλε είλαη ελδερφκελε θαηνιίζζεζε ζην χςσκα επάλσ ζην νπνίν είλαη 

θηηζκέλν ην δηαηεξεηέν θηίξην Ξαιαηάθη κε απξφβιεπηεο ηζηνξηθέο ζπλέπεηεο. Ζ 

θαηαζθεπή ηνπ πξψηνπ ιηκαληνχ ζηε δεθαεηία ηνπ ΄80 ππέζθαςε ηε δπηηθή πιαγηά 

ηνπ, ελψ ε ζάιαζζα δηαβξψλεη αξγά ηε λφηηα πιεπξά ηνπ πςψκαηνο. Κειέηε ηνπ 
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ΗΓΚΔ γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ θαηνιηζζήζεσλ θαη ηελ αζθαιή ζεκειίσζε ηνπ ιφθνπ 

κέλεη αλαμηνπνίεηε. 

 Να δεκηνπξγεζεί ιηκέλαο ζηελ πεξηνρή Βαζχ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζηείξσλ 

απφ ηα ιαηνκεία ηεο πεξηνρήο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξέπεη λα ηεξεζεί ε ζρεηηθή 

λνκνζεζία θαη λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηάβξσζεο. 

 Πηε Θάζν ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ζην Γ.Ξ.Π. ε βειηίσζε ηνπ ιηκαληνχ ηεο Πθάιαο 

Ξνηακηάο σο αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ.  

 

Πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ Οξπθηφ πινχην ηνπ λεζηνχ 

Όζνλ αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ θάζε πεξηνρήο, είλαη ππνρξέσζε 

ηεο πνιηηείαο λα ηελ ελζαξξχλεη γηα λα εληζρχζεη ηφζν ηελ ηνπηθή φζν θαη ηελ Δζληθή 

Νηθνλνκία. Ζ κεηαιιεπηηθή θαη ιαηνκηθή εμφξπμε ζηε Θάζν ρξνλνινγείηαη απφ ηνπο 

πξψηκνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο κέρξη ησλ εκεξψλ καο. Ρν λεζί είλαη δηάηξεην απφ επίγεηα 

θαη ππφγεηα κεηαιιεπηηθά θαη ιαηνκηθά κέησπα. Σξπζνθφξεο ζηνέο δηαηξππνχλ ηα βνπλά 

ησλ Θνηλχξσλ θαη ηνλ ιφθν ηεο Αθξφπνιεο. Πην δπηηθφ θαη λφηην ηκήκα απφ ην Οαρψλη 

κέρξη ηε Θπκσληά είλαη δηάζπαξηεο επηθαλεηαθέο θαη ππφγεηεο εθκεηαιιεχζεηο κνιχβδνπ 

θαη ςεπδαξγχξνπ κε ζσξνχο απφ αδξαλή πιηθά θαη ζθσξηέο λα ζπλαληνχληαη ζε θάζε 

βήκα. Λεφηεξεο εμνξχμεηο ζηδεξνχρσλ θαη καγγαληνχρσλ κεηαιιεπκάησλ απαληηνχληαη ζηε 

λφηηα πιεπξά. 

Αθφκε ηα παλάξραηα θαη νλνκαζηά κάξκαξα απφ ηα ιαηνκεία ηεο Αιπθήο θαη ηεο 

πεξηνρήο ζην Βαζχ παξακέλνπλ πεξηζζφηεξν ζαλ κλεκεία ηνπ παξειζφληνο παξά πιεγέο 

ζηελ αγλφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ θχζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επνπιψλεη ηηο πιεγέο 

πνπ δέρεηαη απφ ηελ εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ θαη λα αλαγελλάηε. 

Αθξηβψο απηή ε αλαγελλεηηθή δχλακε θαζηζηά ηε Θάζν αλαιινίσηε ζε θπζηθή νκνξθηά 

ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. 

Ζ εμφξπμε ηνπ καξκάξνπ είλαη ζήκεξα αλαγθαία γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία αιιά θαη 

επξχηεξα γηα ηελ Δζληθή Νηθνλνκία. Γεκηνπξγεί ζηαζεξέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη πξνζθέξεη 

ζηνλ Δζληθφ Ξξνυπνινγηζκφ κε ηδηαίηεξε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Απηνλφεην είλαη φηη 

ζηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ζην πέξαο ελφο ιαηνκείνπ πξέπεη λα ελεξγνπνηνχληαη φιεο 

εθείλεο νη παξάκεηξνη πνπ πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ην επαλαθέξνπλ θαηά πνιχ 

ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή. Ζ αμηνπνίεζε ησλ αδξαλψλ πιηθψλ νθείιεη λα είλαη ζπλερήο ψζηε 
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λα κελ ξππαίλνπλ ηνλ ρψξν. πάξρνπλ νη εκπνξηθέο δπλαηφηεηεο ζπλερνχο απνκάθξπλζεο 

απηψλ. Ρα ιαηνκεία αιινηψλνπλ ην πεξηβάιινλ πξνζσξηλά αιιά ε ζρεδφλ πιήξεο 

απνθαηάζηαζε απηψλ ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη θαζφια δπλαηή ζχκθσλα κε ηηο 

εγθεθξηκέλεο πεξηβαιινληνινγηθέο κειέηεο πνπ πξνεγνχληαη θάζε εθκεηάιιεπζεο. 

Ζ ζηαζεξή φκσο αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί 

εθεζπραζκφ νχηε λα απνθξχπηεη ηα πξνβιήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ καξκάξνπ πνπ είλαη 

αξθεηά θαη απαηηνχλ ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίιπζή ηνπο. Ζ βηψζηκε αλάπηπμε 

ησλ επηρεηξήζεσλ καξκάξνπ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ απνηειεζκαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ 

πθηζηάκελσλ ιαηνκείσλ φζν θαη απφ ηελ δηεμνδηθή έξεπλα γηα ηελ αλεχξεζε λέσλ 

ιαηνκείσλ. Ραπηφρξνλα γηα ηε ζπζηεκαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ ιαηνκείσλ θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο είλαη ε δπλαηφηεηα εμεχξεζεο λέσλ ιαηνκηθψλ ρψξσλ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο παξαρψξεζεο θαηάιιεισλ ρψξσλ – παιαηψλ 

ιαηνκείσλ γηα ηελ απφζεζε ησλ ζηείξσλ πιηθψλ. Ζ εμφξπμε ηνπ καξκάξνπ, ζηα ηκήκαηα 

ηνπ νξεηλνχ φγθνπ πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ, πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε ζέζεηο κε θαιή 

πνηφηεηα καξκάξνπ θαη λα κελ δηαλνίγνληαη κεγάια κέησπα γηα κηθξέο απνιήςεηο. 

Έηζη είκαζηε ζχκθσλνη φηη ε ζπγθέληξσζε ησλ ιαηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε 

νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο (κε αμηνπνίεζε ησλ ζεκεξηλψλ άηππσλ ζπγθεληξψζεσλ) ζα 

ζπκβάιεη ζηελ εμπγίαλζε ηνπ ρψξνπ, ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ξαξάιιεια ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο 

πνιενδνκηθψλ ζεζκηθψλ εξγαιείσλ θαη ξπζκίζεσλ, σο θίλεηξα γηα ηελ πνιενδνκηθή 

εμπγίαλζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ. 

Πην ζεκείν απηφ φκσο πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε ην γεγνλφο φηη νη Νξπθηέο Ξξψηεο 

Ύιεο (ΝΞ) ζπλδένληαη κνλνζήκαληα κε ηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο απηέο εληνπίδνληαη 

θαη δελ είλαη δπλαηφ λα κεηαηεζνχλ αθνχ ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηα γεσινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ππαθνχνληαο ζε κηα «a priori” ρσξνζέηεζε ησλ θνηηαζκάησλ 

ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο. Ζ αλσηέξσ ηδηφηεηα έρεη ιεθζεί ππφςε ζηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο 

δηαηάμεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξάγξαθν 1α ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Λ.2837/2000 (ΦΔΘ 

178/Α), φπνπ νξίδεηαη ζαθψο φηη «Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν εληνπίδεηαη θνίηαζκα 

κεηαιιεπηηθψλ, βηνκεραληθψλ νξπθηψλ θαη καξκάξσλ, ζεσξείηαη εθ ηνπ λφκνπ 

ρσξνζεηεκέλν κεηαιιείν ή ιαηνκείν αληίζηνηρα». 

Όζνλ αθνξά ηελ αξρηθή ρσξνζέηεζε ησλ κεηαιιεπηηθψλ θαη ιαηνκηθψλ δξαζηεξην-

ηήησλ ζην λεζί ζην ζηάδην Β1 ηνπ Γ.Ξ.Π., πηζηεχνπκε φηη ήηαλ ιάζνο. Ζ αξρηθή πξφηαζε 
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ηνπ Γ.Ξ.Π. «Ξεξηνρή Ιαηνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ» πεξηιακβάλεη πεξηνρέο ηδηαίηεξεο νηθν-

ινγηθήο αμίαο θαη ζπάλησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζία απφ θάζε 

αλζξψπηλε παξέκβαζε, πφζν κάιινλ ιαηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Νη πεξηνρέο απηέο 

βξίζθνληαη αλαηνιηθά θαη λφηηα ηεο θνξπθήο ηνπ ςάξηνπ Όξνπο θαη απνηεινχληαη απφ 

κεηθηά δάζε Καχξεο Ξεχθεο (Pinus nigra) – βξηδνγελήο Διάηεο (Abies borisii regis) θαη 

Καχξεο Ξεχθεο – Αξθεχζνπ (Juniperus exelsa), ελψ εκθαλίδνληαη θαη κεκνλσκέλα 

ππέξγεξα άηνκα Ίηακνπ (Taxus baccata). Νη πδάηηλνη πφξνη ηνπ λεζηνχ πξέπεη θαη απηνί 

λα δηαθπιάζζνληαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πνπ αλαθέξνπκε παξαπάλσ. 

Δπίζεο, αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ε Θάζνο απνηειεί πφιν έιμεο ρηιηάδσλ ηνπξηζηψλ ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο, ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί αθφκε πεξηζζφηεξν ε «Ξεξηνρή Ιαηνκηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ» ψζηε λα κελ δηαηαξάζζεηαη ε νκνηνκνξθία ηνπ ηνπίνπ απφ ηα παξαζε-

ξηζηηθά θέληξα. Ρέινο, ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ νη βνπλνθνξθέο ψζηε λα κελ ππάξρεη 

κφληκε αιινίσζε ηνπ αλάγιπθνπ ηνπ λεζηνχ. Δπνκέλσο πξνηείλεηαη ε νξηνζέηεζε κηαο 

«Ξεξηνρήο Ιαηνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ» ζε έλαλ δηεπξπκέλν ρψξν γχξσ απφ ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε αθελφο λα πξνζηαηεπηνχλ ηα ζπάληα 

δαζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη αθεηέξνπ νη ιαηνκηθέο επηρεηξήζεηο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. ε πεξίπησζε αλάπηπμεο ησλ ηερληθψλ εμφξπ-

μεο κε ππφγεηεο ζηνέο πνπ επηβαξχλνπλ ιηγφηεξν ην πεξηβάιινλ ζα κπνξνχζαλ 

λα εληαρζνχλ θαη λέεο πεξηνρέο. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο έρνπκε κηθξήο έθηαζεο 

επηθαλεηαθψλ εθζθαθψλ ελψ ε βαζηθή ιαηνκηθή δξαζηεξηφηεηα αλαπηχζζεηαη ππφγεηα. 

Ρεξψληαο ινηπφλ ηελ θείκελε λνκνζεζία ε πεξηνρή ιαηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπνπ 

επηηξέπεηαη ε εμφξπμε θαη νη ζπλαθείο κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θνηηαζκάησλ 

δξαζηεξηφηεηεο – εγθαηαζηάζεηο, δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη ηνπο ρψξνπο: 

 Παιηάξαο, Κνχξγελα, Ρξείο Γθξεκνί, Πθεπαζηφ φπνπ βξίζθνληαη ηα ήδε αδεηνδνηεκέλα 

ιαηνκεία θαη ηα πιένλ αλαγθαία θαη άκεζα αηηήκαηα πξνο αδεηνδφηεζε. Δλψ γηα ηελ 

πεξηνρή Ιαγθάδα ε ρσξνζέηεζε λα αθνξά κφλν ηα ιαηνκεία πνπ έρνπλ άδεηα 

εθκεηάιιεπζεο. 

 Λα δνζεί κηα πξννπηηθή επέθηαζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Παιηάξαο, ζχκθσλα κε ηνλ 

γεσινγηθφ ράξηε ηνπ ΗΓΚΔ θαζψο ζην άκεζν κέιινλ νη πθηζηάκελνη ρψξνη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο αλαδαζσηέεο εθηάζεηο, δελ επαξθνχλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

ιαηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην ρηνλφιεπθν κάξκαξν Θάζνπ, φπσο ζα φθεηιε λα θάλεη 

έλαο εκπεξηζηαησκέλνο Ξνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο. 
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 Πηηο πεξηνρέο εθηφο ησλ δσλψλ ιαηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ 

απαγνξεπηηθνί ιφγνη ηνπ Λ. 669/77, ή άιια λνκνζεηήκαηα (ΘΙΚΔ, θ.α.) πνπ 

αλαθέξακε παξαπάλσ, λα επηηξέπεηαη ε έξεπλα κε κεζφδνπο δεηγκαηνιεπηηθψλ 

γεσηξήζεσλ θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε αμηφινγνπ θνηηάζκαηνο λα δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ εθκεηάιιεπζεο κε ρακειφ εμνξπθηηθφ απνηχπσκα, ε νπνία ζα 

εμεηάδεηαη κε απζηεξά πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα, αλαιφγσο θαη ηεο πεξηνρήο πνπ 

βξίζθνληαη (π.ρ. πεξηνρή Natura θ.ι.π.). 

Ρν κεγαιχηεξν πξφβιεκα απφ ηελ εμφξπμε ηνπ ιεπθνχ καξκάξνπ ηεο Θάζνπ είλαη ε 

παξαγσγή κεγάισλ πνζνηήησλ αδξαλψλ πιηθψλ. Ζ αμηνπνίεζε ηνπο είλαη δχζθνιε ιφγσ 

ηεο κηθξήο αμίαο ηνπο θαη ησλ κεγάισλ εμφδσλ κεηαθνξάο. Έλα κηθξφ κφλν πνζνζηφ 

επεμεξγάδεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο θαηαζθεπέο ελψ ην ππφινηπν κέξνο ελαπνηίζεηαη 

ζηα θαηάληε ησλ πεξηνρψλ εμφξπμεο, κε απνηέιεζκα λα θαηαιήγνπλ ζηα ξέκαηα. Ξαξφια 

απηά ηα πιηθά απηά έρνπλ νηθνλνκηθή αμία (βνηζαιάθη, καξκαξφζθνλε, δσνηξνθέο θ.ι.π.). 

Έλα άιιν θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη είλαη ε ελαπφζεζε ηνπο ζε γεσξγηθέο εθηάζεηο 

θαηαζηξέθνληαο παξαγσγηθά εδάθε θαη ππεξαησλφβηνπο ειαηψλεο. Γηα λα πεξηνξηζηνχλ 

απηά ηα θαηλφκελα πξνηείλεηαη ε απφζεζε ησλ αδξαλψλ πιηθψλ ζε ρψξνπο εμφξπμεο πνπ 

είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπο ή λα δηνρε-

ηεχνληαη εθηφο ηνπ λεζηνχ κέζσ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ιηκαληνχ ζηελ πεξηνρή Βαζχ γηα άιιεο 

ρξήζεηο. 

 

Θιείλνληαο ην θείκελν ησλ πξνηάζεσλ καο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηδηαηηέξσο ηα 

κέιε ηεο δηεπηζηεκνληθήο επηηξνπήο πνπ εξγάζηεθαλ αθηινθεξδψο γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ 

αλσηέξσ πνξίζκαηνο, απνηεινχκελε απφ ηνπο:  

 

α/α Ολνκαηεπψλπκν Δηδηθφηεηα -έδξα 

1 ΑΙΔΜΑΛΓΟΗΓΝ ΠΩΡΖΟΗΑ ΓΔΩΞΝΛΝΠ / ΓΟΑΚΑ 

2 ΑΚΞΔΙΗΓΖΠ ΘΔΝΓΩΟΝΠ ΓΔΩΞΝΛΝΠ / ΘΑΒΑΙΑ 

3 ΑΛΑΠΡΑΠΗΝ ΠΩΡΖΟΗΑ ΗΣΘΝΙΝΓΝΠ / ΘΑΒΑΙΑ 

4 ΓΔΩΟΓΗΑΓΖΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ ΓΔΩΙΝΓΝΠ / ΘΑΒΑΙΑ 

5 ΘΑΕΑΛΑ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΓΑΠΝΙΝΓΝΠ / ΓΟΑΚΑ 
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6 ΚΞΝΛΡΖΠ ΓΗΑΚΑΛΡΖΠ ΓΑΠΝΙΝΓΝΠ / ΘΑΠΝΠ 

7 ΚΠΡΑΘΗΓΖΠ ΕΑΦΔΗΟΗΝΠ ΓΔΩΞΝΛΝΠ/ ΝΟΦΑΛΗ 

8 ΞΑΛΡΑΕΖΠ ΞΔΡΟΝΠ ΓΔΩΙΝΓΝΠ / ΘΑΒΑΙΑ 

9 ΞΑΙΗΓΖΠ ΘΩΛ/ΛΝΠ ΓΔΩΙΝΓΝΠ / ΓΟΑΚΑ 

10 ΞΟΝΔΓΟΝ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ ΓΔΩΙΝΓΝΠ / ΘΑΒΑΙΑ 

11 ΣΑΡΕΖΑΓΓΔΙΝ ΚΑΟΗΑ ΓΔΩΙΝΓΝΠ/ ΘΔΠ/ΛΗΘΖ 

Δπηκέιεηα ζχληαμεο θεηκέλνπ: Ακπειίδεο Θεφδσξνο.  

Γηνξζψζεηο: Ρζαηαιπά Διέλε 

 

 

 


