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Θέκα: «Απφςεηο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο καο ζηελ δηαβνχιεπζε ηνπ ζηαδίνπ Β1 ηεο κειέηεο 

ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ξιαηζίνπ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο » 

 

ρεη.: Ρν ππ. αξηζκ. πξση. ΓΞΣΠ 3517/31-8-2015 έγγξαθν ζαο 

 

Ρν Ξαξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ Διιάδαο σο ν 

ζεζκνζεηεκέλνο ζχκβνπινο ηεο Ξνιηηείαο ζηελ πεξηνρή θαη έρνληαο σο ρψξν επζχλεο ηηο 

Ξ.Δ. Γξάκαο θαη Θαβάιαο πνπ αλήθνπλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Α.Κ.Θ. ζέιεη λα ζπκβάιεη κε ηηο 

απφςεηο ηνπ ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζηαδίνπ Β1 ηεο κειέηεο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ 

Ξιαηζίνπ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο 

Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Ρν παξάξηεκα καο έρνληαο ζπκκεηάζρεη ζε πξνεγνχκελεο 

δηαβνπιεχζεηο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζέιεη κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκκεηνρή λα εζηηάζεη ηηο 

απφςεηο ηνπ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ νκνινγνπκέλσο 

απνηειεί ηελ νηθνλνκηθή αηκνκεραλή ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ην ζπγθξηηηθφ ηεο πιενλέθηεκα. 

Πξψηε θαη βαζηθή καο παξαηήξεζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζηελ νκάδα 

κειέηεο πνπ ζπλέηαμε ην ζηάδην Β1 ηεο παξνχζαο κειέηεο δελ ζπκκεηέρεη νχηε 

έλαο Γεσηερληθφο (Γεσπφλνο, Γαζνιφγνο, Θηελίαηξνο, Γεσιφγνο, Ηρζπνιφγνο). Ζ 

παξαηήξεζε καο δελ γίλεηαη γηα ζπληερληαθνχο ιφγνπο, αιιά γηα λα αηηηνινγήζεη ηηο 

ειιείςεηο, ηη ακέιεηεο, ηηο παξαιείςεηο θαη θπξίσο ηα ιάζε πνπ πεξηέρεη ην Β1 ζηάδην ηεο 

κειέηεο θαη ηα νπνία ζα ζαο αλαιχζνπκε παξαθάησ. Νη αλσηέξσ επηζηεκνληθέο 

εηδηθφηεηεο είλαη απηέο πνπ θαηεμνρήλ ππνζηεξίδνπλ ηνλ Ξξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο 

θαη βηψλνπλ θαζεκεξηλά ηα πξνβιήκαηα ηνπ. Ππλεπψο κηα ηέηνηα κειέηε πνπ ζπληάρζεθε 
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απφ κηα νκάδα κειεηεηψλ, ζηελ νπνία δελ ζπκκεηέρνπλ Γεσηερληθνί, δελ κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ρσιαίλεη απφ ην 

πξννίκην ηεο.   

Κηα δεχηεξε βαζηθή καο παξαηήξεζε αθνξά ηνλ Αλαπηπμηαθφ Πρεδηαζκφ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο ΑΚΘ κε ηε δεκηνπξγία δηπφισλ θαη ηξηπφισλ. Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη 

ζηελ πεξηνρή καο, απφ ηελ επνρή αθφκα ηεο Ρνπξθνθξαηίαο, ππήξρε θαη ιεηηνπξγνχζε ην 

αλαπηπμηαθφ δίπνιν Γξάκαο – Θαβάιαο σο βαζηθφ αλαπηπμηαθφ δίπνιν ηεο πεξηνρήο, κε 

βαζηθά εξγαιεία ηνπ ην ιηκάλη ηεο Θαβάιαο, ην νδηθφ δίθηπν θαη ηα παξαγφκελα 

πξσηνγελή πξντφληα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο (εκπφξην θαπλνχ θ.α.). Ρν αλαπηπμηαθφ απηφ 

δίπνιν ππάξρεη θαη ζήκεξα θαη ζα πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί σο πξσηεχσλ εζληθφο πφινο 

δηαπεξηθεξεηαθήο θαη δηαθξαηηθήο εκβέιεηαο θαη φρη λα πεξηζσξηνπνηεζεί σο 

δεπηεξεχνλ. Ρα ηειεπηαία κάιηζηα ρξφληα κε ηελ αλάπηπμε ησλ νδηθψλ δηθηχσλ (π.ρ. 

Δγλαηίαο νδνχ θαη θαζέησλ δηθηχσλ ηεο) θαη κε εξγαιείν ηελ πξσηνγελή παξαγσγή θαη ην 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ κπνξεί ην δίπνιν απηφ λα επεθηαζεί σο ηξίπνιν παλεπξσπατθήο 

εκβέιεηαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ Μάλζε θαη ηελ λαπαξρίδα ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο 

Ξεξηθέξεηάο καο πνπ είλαη ε Θάζνο. Έηζη, ε δηθή καο πξφηαζε πεξηιακβάλεη γηα ηελ 

Πεξηθέξεηα έλα ηξίπνιν (Γξάκα, Καβάια, Ξάλζε) θαη έλα δίπνιν (Κνκνηελή-

Αιεμαλδξνχπνιε) ραξαθηεξίδνληάο ηα εζληθήο θαη δηαθξαηηθήο εκβέιεηαο. 

Πήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ άιινηε, έρεη θαλεί φηη ε Διιάδα κφλν κέζσ ηνπ 

γεσξγηθνχ ηνκέα (θαη ηνπ ηνπξηζκνχ) κπνξεί λα νξζνπνδήζεη. Ζ γεσξγία φκσο δελ κπνξεί 

πιένλ λα έρεη κέιινλ ρσξίο ηελ θάζεηε αμηνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ: Ξαξαγσγή 

– Ρππνπνίεζε – Κεηαπνίεζε – Γηαθίλεζε. Ππλεπψο ην ΓΔΥΡΔΔ παξαθάησ δηαηππψλεηο ηηο 

ζέζεηο ηνπ ζε φιν απηφ ην ηεηξάπηπρν. Θιεηδί ζηελ επηηπρία καο ζα είλαη ε πξνψζεζε θαη 

ε δηαθίλεζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Ρα παξαγφκελα πξντφληα καο πξέπεη λα 

θηάζνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο φπνπ απηνί θαη λα είλαη θαη ζε απηφλ ην ζηφρν θαίξηα ζέζε 

έρνπλ ηα δηακεηαθνκηζηηθά δίθηπα (νδηθνί άμνλεο, ζηδεξνδξνκηθέο ζπλδέζεηο, ιηκάληα, 

αεξνδξφκηα θιπ). Θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη ζην Ξεξηθεξεηαθφ Σσξνηαμηθφ Ξιαίζην 

Πρεδηαζκνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο ΑΚΘ λα είλαη μεθάζαξε ε ζέζε ηεο Ξεξηθέξεηαο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο – θηελνηξνθίαο ζπλνδεπφκελε κε ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη 

δξάζεηο. 

Απφ φια φζα ζαο αλαθέξνπκε ζε απηήλ ηελ παξέκβαζε καο είλαη πξνθαλέο φηη, ππάξρεη 

κία πξνρεηξφηεηα ζην θείκελν πνπ έρεη ζπληαρζεί θαη είλαη ειιηπέο. Ξξνηείλεηαη ινηπφλ ε 

επαλαδηαηχπσζε αξθεηψλ ζεκείσλ ηεο κειέηεο, ε δηφξζσζε αιιά θαη ε πξνζζήθε 
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ζεκείσλ πνπ θξίλνληαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά γηα ηελ ηζφξξνπε θαη βηψζηκε αλάπηπμε ηεο 

Ξεξηθέξεηαο ζε έλα «πγηέο» θαη ιεηηνπξγηθφ ζεζκηθφ θαη ρσξηθφ πεξηβάιινλ κε ηζφξξνπε 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ζηελ άξζε ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ. 

 

Αλαιπηηθφηεξα νη πξνηάζεηο καο θαη νη επηζεκάλζεηο καο επί ηνπ ζηαδίνπ Β1 ηεο κειέηεο 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ κεηά ηνλ πίλαθα απνδεθηψλ αλά ηνκείο θαη πεξηνρέο. 

 

 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΥΡΔ.Δ. 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 

 

 

 

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο 
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Πίλαθαο Απνδεθηψλ 

 Ξεξηθεξεηάξρε Α.Κ.Θ. θ. Γεψξγην Ξαπιίδε 
 Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην Α.Κ.Θ. 

 Αληηπεξηθεξεηάξρε Θαβάιαο θ. Θ. Καξθφπνπιν 
 Αληηπεξηθεξεηάξρε Γξάκαο θ. Αξγ. Ξαηαθάθε 

 Αληηπεξηθεξεηάξρε γηα ζέκαηα Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θ. Πση. Ξαπαδφπνπιν 
 Αληηπεξηθεξεηάξρε γηα ζέκαηα Ρνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, Δθζέζεσλ θ. Κ. Ακνηξίδε 
 Αληηπεξηθεξεηάξρε γηα ζέκαηα Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Απαζρφιεζεο θαη 

Θνηλ.Ππλνρήο θ. Σξ.Γεσξγηηζφπνπιν 
 Αληηπεξηθεξεηάξρε γηα ζέκαηα Δμππεξεηήζεο Ξνιηηψλ, θ. Θσλ.Δμνπθνπζηφ 
 Αληηπεξηθεξεηάξρε γηα ζέκαηα πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ, Δζεινληηζκνχ θ. Ε.Εάραξε 

 Αληηπεξηθεξεηάξρε γηα ζέκαηα Νηθνλνκηθψλ, Ξαξαθνινχζεζεο θαη Νηθ.Ππληνληζκνχ 
θ. Κνπζηαθά Θαηξαληδή 

 Γήκαξρν θαη Γεκ. Ππκβνχιην Θαβάιαο, Θάζνπ, Λέζηνπ, Ξαγγαίνπ 
 Γήκαξρν θαη Γεκ. Ππκβνχιην Γξάκαο, Γνμάηνπ, Ξαξαλεζηίνπ, Ξξνζνηζάλεο, Θ. 

Λεπξνθνπίνπ 

 Βνπιεπηέο Γξάκαο θαη Θαβάιαο 
 Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ Ξεξηβάιινληνο θαη πνδνκψλ 
 Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ – Ρκήκα Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ 

 

  

  

 

 

 

Πίλαθαο Κνηλνπνηήζεσλ 

 ΚΚΔ Θαβάιαο & Γξάκαο  

 Γ.Π. ΓΔΥΡ.Δ.Δ. 
 Ξαξαξηήκαηα ΓΔΥΡ.Δ.Δ. 
 Κέιε ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 
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1. Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Καβάιαο θαη Θάζνπ 

Νη δχν απηέο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηνλ Θαιιηθξάηε είλαη 

άξξεθηα δεκέλεο θαη γηα απηφ εμεηάδνληαη καδί. Πε φιεο ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο καο γηα ην 

ρσξνηαμηθφ, πξνζπαζνχκε λα κελ πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία κεγάινπ κεγέζνπο έξγσλ 

αιιά πνιιψλ κηθξψλ θαη ζηνρεπκέλσλ. Ξαξάιιεια δε ε ζπκκεηνρή ησλ Γεσηερληθψλ ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ καο είλαη θαη ην θιεηδί ηεο 

επηηπρίαο ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Ν πξσηνγελήο ηνκέαο αλαιχεηαη 

παξαθάησ ζηνπο θπξηφηεξνπο θιάδνπο ηνπ γηα απηέο ηηο πεξηνρέο. Ξαξάιιεια φκσο 

γίλνληαη αλαθνξέο θαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θαη ηηο άιιεο πεξηνρέο ηεο Ξεξηθέξεηαο καο 

ζε ζρέζε πάληα κε ηηο δχν απηέο πεξηνρέο θαη ην ζέκα πνπ καο απαζρνιεί. 

 

1.1. Γεσξγία   

Δίλαη ν θιάδνο κε ηε κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηελ νηθνλνκία ηεο Ξεξηθέξεηαο. Γηα απηφ 

πηζηεχνπκε φηη ζην ρσξνηαμηθφ πξέπεη λα εληαρζνχλ ηα παξαθάησ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απηφλ: 

 Ππκθσλνχκε κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην ρσξνηαμηθφ εγγεηνβειηησηηθά έξγα. Όκσο 

απηά ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαζέζηκεο πξαγκαηηθέο 

παξνρέο ηνπ Λέζηνπ θαη ησλ άιισλ πνηακψλ ψζηε απηά ηα έξγα λα είλαη πξαγκαηηθά 

ιεηηνπξγηθά θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ αζηνρίεο ππεξδηαζηαζηνιφγεζεο. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα δπγίδεηαη ην θφζηνο κε ηηο σθέιεηεο ηνπ έξγνπ θαη λα δηεξεπλάηαη ζε βάζνο 

ε δπλαηφηεηα απφζβεζεο ηνπ έξγνπ. Ξαξάιιεια δε απηά ηα έξγα πξέπεη λα κελ είλαη 

κεγάισλ δηαζηάζεσλ, άιια θαη φηαλ ζα είλαη λα γίλνληαη νη θαηάιιειεο πξνβιέςεηο 

ψζηε λα κελ δηαηαξάζζνπλ ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία, φπσο ήδε έρεη ζπκβεί κε ηα 

θξάγκαηα ηνπ Λέζηνπ. 

 Ζ κεηαηξνπή ησλ αλνηθηψλ δηθηχσλ άξδεπζεο ζε θιεηζηά απνηειεί πάγην 

αίηεκα καο θαη ραηξφκαζηε γηα ηελ πξφβιεςε απηή ζην ρσξνηαμηθφ. Ξξνηείλνπκε 

φκσο θαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ηεο δπηηθήο πεδηάδαο ηνπ 

Λέζηνπ λα γίλεη φρη κε επηθαλεηαθφ δίθηπν - φπσο πινπνηείηαη - αιιά κε θιεηζηφ θαη 

ππφγεην. Ρα νθέιε είλαη πνιιαπιά θαη αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ, ην θφζηνο 

παξαγσγήο, ηελ νηθνλνκία λεξνχ θαη πνιιά άιια. 

 Να πξνβιεθζεί ζην ρσξνηαμηθφ ζρέδην ε θαηαζθεπή αξδεπηηθψλ δηθηχσλ 

ζηηο πεξηνρέο πνπ θαηαζθεπάδνληαη ή έρνπλ ήδε θαηαζθεπαζηεί 
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ηακηεπηήξεο θαη δελ ππάξρνπλ ηα ζπλνδεπηηθά αξδεπηηθά δίθηπα γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ζπιιεγφκελσλ πδάησλ (π.ρ θξάγκα Καξκαξά, Φσιηάο). 

 Πξνζηαζία ηεο γεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο. Πηελ Ξεδηάδα ηνπ Λέζηνπ, ησλ 

Ρελαγψλ, ηεο Γξάκαο θαη αιινχ ζηελ Ξεξηθέξεηά καο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπηεί ε 

γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο. Νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηελ απεηινχλ είλαη πνιιέο θαη 

πνιιέο θνξέο ηελ θαηαζηξέθνπλ αλεπαλφξζσηα ψζηε λα κελ κπνξεί ζην κέιινλ λα 

θαιιηεξγεζεί. Γηα απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη ζην ρσξνηαμηθφ ηεο Ξεξηθέξεηαο λα 

πξνβιεθζεί ε δεκηνπξγία κηα δψλεο δηέιεπζεο δηθηχσλ (ξεχκαηνο, θπζηθνχ 

αεξίνπ θ.ι.π.), ε νπνία ζα είλαη κειεηεκέλε θαη ζα παξέρεη ηε ζρεηηθή αζθάιεηα. Ζ 

δψλε απηή ζα δηαηξέρεη φιε ηελ Ξεξηθέξεηα θαη ζα πξέπεη λα βιάπηεη θαη’ ειάρηζηνλ 

ηε γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη ην πεξηβάιινλ. Έηζη εθεί ζα κπνξεί λα 

πξνγξακκαηηζηεί ε δηέιεπζε θαη άιισλ δηθηχσλ ζην κέιινλ, εληάζζνληαο ηελ 

Ξεξηθέξεηά καο κέζα ζηνπο Δπξσπατθνχο ελεξγεηαθνχο θφκβνπο κε ηα αληίζηνηρα 

φκσο νηθνλνκηθά νθέιε. 

 ρεηηθά κε ηελ δηέιεπζε ηνπ Αγσγνχ ΣΑΡ ην παξάξηεκα καο παξακέλεη ζηαζεξφ 

ζηελ άπνςε ηνπ πεξί ηεο δηαθχιαμεο ηεο γεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνεγνχκελε καο πξφηαζε 

 Γηαηήξεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη εμαζθάιηζε ηεο αεηθνξίαο ησλ 

Σελαγψλ Φηιίππσλ. Ζ πεξηνρή απηή είλαη κνλαδηθή θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη 

σο κλεκείν ηεο θχζεο. Όκσο κεηά απφ ηελ απνμήξαλζε θαη ηε δηάζεζή ηεο ζηνπο 

θαιιηεξγεηέο έρεη κεηαηξαπεί ζε έλαλ εχθνξν θάκπν. Απεηιείηαη φκσο απφ πνιινχο 

θηλδχλνπο. Απηνί είλαη ε θπζηθή θαζίδεζε θαη ζπλίδεζε, ηα πιεκκπξηθά θαηλφκελα, ε 

θαχζε ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηειεπηαία απφ ηε δηέιεπζε αγσγψλ 

θπζηθνχ αεξίνπ. Ξαξαθάησ ζπλνπηηθά ζαο αλαιχνπκε ηηο δξάζεηο θαη ηα έξγα πνπ 

πξέπεη λα εληαρζνχλ ζην ρσξνηαμηθφ γηα ηελ δηαθχιαμε ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ: 

 Αληηκεηψπηζε ζε κφληκε βάζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαχζεο ησλ θαιακηψλ ζηα 

Ρελάγε Φηιίππσλ. Θα πξέπεη απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ηνπ 

πνπξγείνπ λα εθαξκνζηεί έλα αλάινγν πξφγξακκα κε απηφ πνπ 

εθαξκφζηεθε απφ φινπο ηνπο θνξείο ηεο Θαβάιαο θαη ηεο Γξάκαο κε 

επηθεθαιή θαη ζπληνληζηή ην ΓΔΥΡ.Δ.Δ. Αλ. Καθεδνλίαο (ΓΑΝΘ, Ξπξνζβε-

ζηηθέο πεξεζίεο, Γήκνη, ΝΞΔΘΔΞΔ θ.α.) θαη είρε κεγάιε επηηπρία ζηελ 

θαηαπνιέκεζε απηήο ηεο εγθιεκαηηθήο πξαθηηθήο. Ζ ιαλζαζκέλε απηή 
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πξαθηηθή ζε βάζνο ρξφλνπ, νξηζκέλσλ επηπρψο αγξνηψλ, ζπκβάιεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηα πιεκκπξηθά θαηλφκελα ησλ Ρελαγψλ.  

 Ρν Ξαξάξηεκά καο ζέινληαο λα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ πέξαλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξνηάζεσλ πνπ 

θαηαηίζεληαη απφ ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο, έρεη θαηαζέζεη θαη αλαιπηηθή 

πξφηαζε γηα ηε δάζσζε ηεο θεληξηθήο ηάθξνπ κε ηα νθέιε πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ απηήλ.  

 Δπηπιένλ, ην θξάγκα ηεο Ππκβνιήο κε ηα 3 ζπξνθξάγκαηα ηνπ, ξπζκίδεη ηε 

ξνή ησλ λεξψλ ηνπ Αγγίηε πνηακνχ θαη ηεο απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ ησλ 

Ρελαγψλ Φηιίππσλ. Απηφ ην θξάγκα θιείλεη απφ αξρέο Καΐνπ θαη ζηγά ζηγά 

αλεβάδεη ηε ζηάζκε αλάληε ηνπ θαη έηζη αλεβαίλεη ε ππφγεηα ζηάζκε ζηε 

ηάθξν Φηιίππσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε ππφγεηα ζηάζκε ζηα Ρελάγε Φηιίππσλ. 

Απηφ είλαη απαξαίηεην γηα λα κπνξέζεη λα αξδεπηεί ππφγεηα ε πεδηάδα ησλ 

Ρελαγψλ θαη νη θαιιηέξγεηεο αξαβφζηηνπ, ζφγηαο θαη ειίαλζνπ πνπ έρεη επί ην 

πιείζηνλ. Θα πξέπεη ινηπφλ λα ππάξρεη έλαο κφληκνο ππάιιεινο απφ ηελ 

πεξηνρή (ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θαηάιιεινπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ) πνπ 

ζα εθπαηδεπηεί θαη ζα ρεηξίδεηαη ηε ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ θξάγκαηνο, κεηά απφ 

ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ. Ρπρφλ αζηνρίεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

ζπξνθξάγκαηνο ζα έρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ παξαγσγή ρηιηάδσλ 

ζηξεκκάησλ. Λα ζεκεηψζνπκε φηη πξηλ ηνλ Θαιιηθξάηε ην θξάγκα 

δηαρεηξηδφηαλ νη Λνκαξρίεο ελψ ζήκεξα ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 

Καθεδνλίαο Θξάθεο. 

 Έξγα απνζηξάγγηζεο ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ. Ρα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πην 

έληνλα παξνπζηάδνληαη πιεκκπξηθά θαηλφκελα ζηα Ρελάγε Φηιίππσλ θαη ζε 

κεγαιχηεξε έθηαζε. Απνηέιεζκα ηνπο είλαη ε θαηαζηξνθή ηεο παξαγσγήο ησλ 

αγξνηψλ ηεο πεξηνρήο. Γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα απηφ ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

έξγα πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηε κφληκε θαη δηαξθή απνζηξάγγηζε ηεο πεξηνρήο. 

πάξρνπλ δηαζέζηκεο εδαθνινγηθέο κειέηεο θαη κειέηεο πςνκεηξηθήο 

απνηχπσζεο ηνπ ΔΘΗΑΓΔ πνπ βνεζάλε ζηελ εχξεζε ηεο θαιχηεξεο ιχζεο ζην 

πξφβιεκα  

 Πρεηηθά κε ηα πιεκκπξηθά θαηλφκελα ζηα Ρελάγε, πξέπεη λα γίλεη κηα 

επηθαηξνπνηεκέλε κειέηε πνπ ζα εξεπλά θαη ζα βξίζθεη ιχζεηο γηα ηε κφληκε 

θαη δηαρξνληθή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξνηείλνληαο ηελ θαηαζθεπή 
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αληηζηνίρσλ έξγσλ. Ξξφζθαηα κάιηζηα ζε ςήθηζκα ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ 

απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηεο ιεθάλεο ησλ 

Ρελαγψλ Φηιίππσλ. 

 Ζ Αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηε κεηαπνίεζε θαη 

ηππνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ (θσδηθφο κέηξνπ ζην ρσξνηαμηθφ 4.2.1). Ρα 

ρξήκαηα φκσο πνπ πξνβιέπνληαη γηα απηά ηα έξγα είλαη πνιχ ιίγα ζην ρσξνηαμηθφ, 

ηδηαίηεξα αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηελ πνηθηιία ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη ε 

πεξηθέξεηα θαη ηε κεγάιε αλάγθε γηα ηελ χπαξμε ηέηνησλ κνλάδσλ κεηά ην θιείζηκν 

κεγάισλ γεσξγηθψλ βηνκεραληψλ πνπ ππήξραλ ζηελ Ξεξηθέξεηα.   

 Πηελ πνζνχκελε αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ λα απνθεχγνληαη πδξνβφξεο 

θαιιηέξγεηεο ζε πεξηνρέο πθαικχξηλζεο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα. Ππλεπψο ζα πξέπεη 

λα κπνπλ θαη άιια θξηηήξηα επηινγήο ησλ θαιιηεξγεηψλ ζε απηή ηελ αλαδηάξζξσζε 

(εθηφο ησλ νηθνλνκηθψλ, πνηνηηθψλ θ.ι.π.) κε βάζε ην δηαζέζηκν λεξφ άξδεπζεο, ηελ 

πθαικχξηλζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, ηα απαηηνχκελα εγγεηνβειηησηηθά έξγα 

(αλαδαζκνί, αξδεπηηθά δίθηπα θ.α.). 

 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 Γηεζλήο αγνξέο. Σα βηνινγηθά πξντφληα καδί 

κε ηα πξντφληα ΠΟΠ θαη ΠΓΔ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηα αγξνηηθά πξντφληα ηεο πεξηνρήο καο. Ζ Ξεξηθέξεηά καο ζα 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ην κνληέιν ηεο παξαγσγήο πνηνηηθψλ, 

εμεηδηθεπκέλσλ θαη αζθαιψλ πξντφλησλ. Ρα πξντφληα ζηα νπνία ν ζηφρνο καο είλαη ε 

καδηθή παξαγσγή ηνπο κε φρη ηδηαίηεξα απαηηεηηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (ζπλήζσο 

ζε εθηαηηθέο θαιιηέξγεηεο) κπνξνχλ λα παξαρζνχλ κφλν ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο 

πεξηθέξεηαο καο γηα ηελ ζηήξημε ηεο θηελνηξνθίαο καο. Ραπηφρξνλα φκσο ζα πξέπεη 

λα πξνσζεζεί θαη ε παξαγσγή βηνινγηθψλ δσνηξνθψλ ζηελ Ξεξηθέξεηά καο.  

 Γηα ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ natura πξνηείλνπκε ηελ ελίζρπζε ησλ 

αγξνηψλ κε πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο γηα ηε ρξήζε κεζφδσλ άξδεπζεο θαη ιίπαλζεο 

αθξηβείαο πνπ επηηπγράλνπλ κεησκέλν θφζηνο παξαγσγήο θαη πξνζηαηεχνπλ ην 

πεξηβάιινλ. Πηελ Ξεξηθέξεηα, ήδε έρνπλ πινπνηεζεί ζρεηηθά πξνγξάκκαηα κε πνιχ 

ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα (πξφγξακκα Figaro).  

 Πε φιε ηελ Ξεξηθέξεηα ππάξρεη πξφβιεκα δηαρείξηζεο ησλ θελψλ ζπζθεπαζηψλ 

αγξνρεκηθψλ πνπ απνηεινχλ εζηίεο ξχπαλζεο. Ζ Ξεξηθέξεηα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
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δήκνπο θαη ηελ ΓΗΑΚΑΘ πξέπεη λα μεθηλήζεη μερσξηζηφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο ησλ 

θελψλ ζπζθεπαζηψλ αγξνρεκηθψλ. Ρν Ξαξάξηεκά καο έρεη ήδε θάλεη έξεπλα πάλσ 

ζην ζέκα θαη έρεη ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ηελ πξφηαζή ηνπ πξνο ηνπο δήκνπο 

θαηαγξάθνληαο ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο. 

  Οξγάλσζε θαη πξνψζεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο σο ΠΟΠ θαη 

ΠΓΔ (π.ρ. ηζίπνπξν, θαζφιηα Σξπζνχπνιεο), ηαπηφρξνλα κε άιιεο παξάιιειεο 

δξάζεηο ψζηε λα βειηησζεί ε πξνψζεζε θαη ε εκπνξία ηνπο. Ζ πξνβιεπφκελε δαπάλε 

ηεο δξάζεο 4.3.1. είλαη πάξα πνιχ κηθξή θαη δελ επαξθεί γηα ηελ πιεζψξα ησλ 

ηδηαίηεξσλ πξντφλησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο καο. Κέζσ ηνπ ρσξνηαμηθνχ κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη ε πηνζέηεζε θαη ε πξνψζεζε ησλ ζεκάησλ πνηφηεηαο (φπσο απηφ πνπ 

έθαλε ν Φ.Γ. Λέζηνπ – Βηζησλίδαο - Ηζκαξίδαο), ή ελφο εληαίνπ ζήκαηνο πνηφηεηαο, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην θαιάζη ησλ πξντφλησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο. Θιεηδί ζηελ επηηπρία 

απηήο ηεο δξάζεο απνηειεί ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ Γεσηερληθψλ. 

 Ζ Ξεξηθέξεηα ζε παιηφηεξν ζρεδηαζκφ ηεο ζθφπεπε ζηε δεκηνπξγία δχν 

δεκνπξαηεξίσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Ρα δεκνπξαηήξηα αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

ζαλ δνκή έρνπλ ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα: 

 εληζρχνπλ ηελ πξνψζεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ θαιχηεξε κεηαθνξά 

ηνπο ζηηο αγνξέο 

 κεηψλνπλ ηνπο κεζάδνληεο ζηελ αιπζίδα πψιεζεο 

 κεηψλνπλ ην άλνηγκα ηεο ςαιίδαο ηηκψλ κεηαμχ παξαγσγνχ - θαηαλαισηή θαη 

επηηπγράλνπλ θαιχηεξεο ηηκέο γηα ηνλ παξαγσγφ 

 εληζρχνπλ ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο δνκέο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν 

Γηα απηφ πξνηείλνπκε ζην ρσξνηαμηθφ ηεο Ξεξηθέξεηαο λα πεξηιεθζεί ε θαηαζθεπή 

δχν δεκνπξαηεξίσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζε Θαβάια θαη Αιεμαλδξνχπνιε γηα λα 

εμππεξεηνχληαη αληίζηνηρα νη πεξηνρέο ζηνπο δχν πφινπο ηεο Ξεξηθέξεηάο καο. 

 Γελ γίλεηαη θακία ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πνιιψλ νηλνπνηείσλ 

ηεο Γξάκαο θαη Θαβάιαο (γχξσ ζηα 30) θαη ην πψο κπνξνχλ απηά λα αμηνπνηεζνχλ 

ζηα πιαίζηα ηεο πξνψζεζεο ηνπ νηλνηνπξηζκνχ, ησλ θξαζηψλ ηεο πεξηνρήο καο θαη 

ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ Ακπειηνχ πνπ έρεη ηζηνξηθέο ξίδεο ζηελ πεξηνρή απφ ηελ 

αξραηφηεηα. 

 Αμηνπνίεζε ηεο αβαζνχο Γεσζεξκίαο φπνπ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα. Πην 

ρσξνηαμηθφ ζα πξέπεη λα θαηαγξαθεί ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο αβαζνχο 

γεσζεξκίαο πνπ είλαη επθνιφηεξε γηα ηνπο αγξφηεο καο. Ζ αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκίαο 
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φπνπ ππάξρεη ζα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, 

ζηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ (ζεξκνθήπηα θ.α.) θαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο. Σαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη ε πεδηάδα ηνπ Λέζηνπ (Σξπζνχπνιεο 

θαη Μάλζεο) πνπ ήδε θάπνηνη παξαγσγνί πξστκίδνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ ζπαξαγγηψλ. 

 Ζ αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκίαο νξζψο θαη ηίζεηαη σο πξνηεξαηφηεηα ζην 

ρσξνηαμηθφ. Όκσο ζα πξέπεη λα εληζρπζεί πεξηζζφηεξν ε πξνζπάζεηα ηνπ Γήκνπ 

Λέζηνπ απφ ηελ Ξεξηθέξεηα, δηφηη είλαη ε κνλαδηθή απηή θαη ρεηξνπηαζηή πξνζπάζεηα 

πνπ πινπνηείηαη θαη αθνξά ζε ηφζε κεγάιε έθηαζε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα. 

Ραπηφρξνλα κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκίαο ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή ζην δήκν 

Λέζηνπ κπνξεί λα πξνρσξήζεη θαη ε ηειεζέξκαλζε ηεο Σξπζνχπνιεο.  

 Πηηο ηακαηηθέο πεγέο ηεο ΞΔ Θαβάιαο, πέξαλ ησλ αλαγλσξηζκέλσλ, ππάξρνπλ θαη 

ζρεηηθά άγλσζηεο πεγέο. Όπσο γηα παξάδεηγκα ε ζεξκή ηακαηηθή πεγή ζηελ πεξηνρή 

αλαηνιηθά ηεο Λέαο Θαξβάιεο, ε νπνία επίζεο ζα κπνξνχζε εξεπλεζεί θαη λα 

αμηνπνηεζεί. Δπξήκαηα πνπ έρνπλ βξεζεί ζηελ πεξηνρή θαηαδεηθλχνπλ φηη 

ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ αξραηφηεηα ηακαηηθά ινπηξά (καξκάξηλνη ινπηήξεο θαη 

κπαληέξεο) 

 Δίλαη επηηαθηηθή θαη ζπκθσλνχκε κε ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε 

ηνπ εδαθνινγηθνχ ράξηε ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ.. Ραπηφρξνλα φκσο ζα πξέπεη 

λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηνπ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ. 

 Ππκθσλνχκε κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ κηθξψλ ηακηεπηήξσλ λεξνχ ζηελ Ξεξηθέξεηα 

(δξάζε 4.1.8). Απηά ηα έξγα ζα πξέπεη λα θαηεπζπλζνχλ ζηα 2 λεζηά ηεο 

Ξεξηθέξεηαο καο φπνπ ππάξρεη ηδηαίηεξν πξφβιεκα. 

 

1.2. Κηελνηξνθία 

Ξαξά ην γεγνλφο φηη ε θηελνηξνθία απνηειεί ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ 

ρσξνηαμηθνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο, ππάξρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα θαη δπζρέξεηεο πνπ αλαηξνχλ 

ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θαη ηηο παξαγσγηθέο πξννπηηθέο ηεο θηελνηξνθίαο. Έηζη ζα 

πξέπεη λα γίλεη κέξηκλα κέζσ ηνπ ρσξνηαμηθνχ, ψζηε λα πξνβιεθζνχλ έξγα, δξάζεηο θαη 

κέηξα πνπ αθνξνχλ: 

 Σελ ελίζρπζε ησλ δχν Κηεληαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ 

εδξεχνπλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Α.Κ.Θ. ζε πξνζσπηθφ, ππνδνκέο θαη αλαιψζηκα. Ηδηαίηεξα 

κάιηζηα απηνχ ηεο Θνκνηελήο πνπ επηηεξεί θαη ηελ πεξηνρή ηνπ Έβξνπ θαη 
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νπζηαζηηθά ππνιεηηνπξγεί απφ έιιεηςε πξνζσπηθνχ (έρεη 1 θηελίαηξν). Ρα 

εξγαζηήξηα απηά ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ θαη κέζσ ηεο πηζηνπνίεζήο ηνπο γηα ηνπο 

δηαθφξνπο ειέγρνπο πνπ πξέπεη λα θάλνπλ. Ζ πηζηνπνίεζε απηή είλαη απαξαίηεηε 

ψζηε νη αλαιχζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα παξαγφκελα πξντφληα θαη ην δσηθφ θεθάιαην 

λα είλαη αλαγλσξίζηκεο ζε φιε ηελ Δπξψπε. Γηα λα γίλεη ε πηζηνπνίεζε απηή 

ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηεί θαη αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο θαη ζα πξέπεη κέζα 

απφ ην ρσξνηαμηθφ λα ππάξμεη ε ζρεηηθή πξφβιεςε. 

 Ζ Ξεξηθέξεηά καο ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο ηεο κε άιιεο ρψξεο απνηειεί πεγή εηζφδνπ 

δσνλφζσλ θαη αλζξσπνδσνλφζσλ. Ξνιιέο θνξέο γηλφκαζηε κάξηπξεο 

επαλεηιεκκέλσλ επηδεκηψλ πνπ πιήηηνπλ ηε δσηθή παξαγσγή θαη ηελ νηθνλνκηθή 

επηβίσζε ησλ θηελνηξφθσλ καο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη 

πγεηνλνκηθά κέηξα. Γηα λα ηεξνχληαη φκσο απηά ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ θαη 

φπνπ ππάξρνπλ λα ζπληεξεζνχλ θαη λα βειηησζνχλ έξγα απνιχκαλζεο ησλ 

δηεξρφκελσλ νρεκάησλ ζηα ζεκεία εηζφδνπ θαη ζηηο γέθπξεο δηέιεπζεο ησλ πνηακψλ 

ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

 Γεκηνπξγία ππνδνκψλ (νδηθφ δίθηπν, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί) θαη δηθηχσλ θνηλήο 

σθέιεηαο (ξεχκα, λεξφ θ.ι.π.) ζε δψλεο ή πεξηνρέο θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη ζηα ιεγφκελα θηελνηξνθηθά πάξθα, φπνπ απηά ππάξρνπλ ή ζθνπεχνπλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ. Γελ λνείηαη ζχγρξνλε θηελνηξνθία θαη πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ 

θαηαλαισηή ρσξίο απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο. Θα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ δήκσλ γηα απηέο ηηο ππνδνκέο θαη ε ρξήζε πξνγξακκάησλ (π.ρ. 

γηα ξεπκαηνδφηεζε κέζσ θσηνβνιηατθψλ).  

 Γεκηνπξγία κηθξψλ ζθαγείσλ πνπ ζα πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο. Ρν πξφβιεκα είλαη εληνλφηεξν ζηε Θάζν πνπ, εθηφο ηνπ ηνπξηζκνχ, 

έρεη λα επηδείμεη θη αμηφινγε θηελνηξνθία. Ζ έιιεηςε ζθαγείνπ φκσο 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 επνρηαθήο ρξήζεο ζην λεζί. 

 Πηελ πεξηνρή ηνπ δέιηα Λέζηνπ ππήξρε θη αλζνχζε παξαδνζηαθά ε 

βνπβαινηξνθία. Ρα βνπβάιηα ηαηξηάδνπλ ζην νηθνζχζηεκα θαη ζπλδένληαη άξξεθηα 

κε απηφ. Ζ εθηξνθή απηή εγθαηαιείθζεθε ππέξ ησλ λέσλ θπιψλ θαη ηεο αχμεζεο 

ηεο παξαγσγήο. Πήκεξα φκσο πνπ αλαγλσξίδνληαη ηα πνηνηηθά πξντφληα ηεο 

βνπβαινηξνθίαο ζα πξέπεη λα δνζνχλ θίλεηξα θαη λα αξζνχλ νη λνκηθέο αγθπιψζεηο 
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πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ηέηνησλ κνλάδσλ ζηελ πεξηνρή. Ππλεπψο κέζα απφ 

ην ρσξνηαμηθφ ζα πξέπεη λα δηεπθνιπλζεί θαη νξηνζεηεζεί ε ίδξπζε ηέηνησλ κνλάδσλ 

Βνπβαινηξνθίαο ζηελ πεξηνρή θαη λα αξζνχλ νη αγθπιψζεηο ηνπ ππάξρνληνο λνκηθνχ 

πιαηζίνπ. 

 Πην ππάξρνλ ζρέδην ρσξνηαμηθνχ ππάξρνπλ ειάρηζηεο αλαθνξέο γηα ηε κειηζζν-

θνκία θαη θαζφινπ κέηξα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο. Πηελ Ξεξηθέξεηά καο ππάξρεη 

αλαπηπγκέλε λνκαδηθή κειηζζνθνκία πνπ νξηζκέλεο επνρέο ηνπο έηνπο παξνπζηάδεη 

κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο θπςειψλ (π.ρ. ην θαινθαίξη ζηε Θάζν). Δπίζεο, ην 

Θηεληαηξηθφ Δξγαζηήξην Θαβάιαο εθηειεί ρξέε Δζληθνχ Δξγαζηεξίνπ Αλαθνξάο 

γείαο ησλ κειηζζψλ θαη ζηελ πεξηνρή δξαζηεξηνπνηνχληαη αξθεηνί κειηζζνθνκηθνί 

ζχιινγνη θαη ζπλεηαηξηζκνί (π.ρ. κειηζζνθνκηθφο ζπλεηαηξηζκφο Ξξίλνπ). Ππλεπψο 

ζηα έξγα ηνπ κέηξνπ 4.2 θαη ζπγθεθξηκέλα 4.2.1. ζα πξέπεη λα εληζρπζεί ε 

κεηαπνίεζε θαη ε ηππνπνίεζε ηνπ κειηνχ θαη ησλ άιισλ πξντφλησλ ηεο 

κειηζζνθνκίαο. Έηζη, επαλαιακβάλνπκε γηα κηα αθφκα θνξά φηη ην πνζφ ζηνλ θσδηθφ 

παξέκβαζεο 4.2.1. είλαη πνιχ κηθξφ. 

 πάξρεη κεγάιε αλαγθαηφηεηα γηα ηελ ζχληαμε κειεηψλ δηαρείξηζεο ηεο 

Κηελνηξνθίαο θαη ηελ ζχληαμε κειεηψλ βνζθνηθαλφηεηαο ζηηο νξεηλέο 

αιιά θαη πεδηλέο πεξηνρέο ηεο Ξεξηθέξεηαο. Ρα πνζά πνπ αλαθέξνληαη γηα απηέο 

ηηο δξάζεηο ζηνλ θσδηθφ παξέκβαζεο 4.1.6 είλαη πνιχ ιίγα θαη ζα πξέπεη λα 

απμεζνχλ. Κφλν κε ηελ χπαξμε ηέηνησλ ζρεδίσλ θαη κειεηψλ ζα απνθεπρζεί ε 

ππεξβφζθεζε (π.ρ. ην πξφβιεκα ηεο Πακνζξάθεο) θαη ζα δηεπζεηεζνχλ δηαρεηξηζηηθά 

ζέκαηα φζνλ αθνξά ηα βνζθνηφπηα, δηθαηψκαηα βφζθεζεο θαη ηηο επηδνηήζεηο. 

 Πρεηηθά κε ηα παξαπάλσ είλαη θαη ηα έξγα βειηίσζεο ησλ βνζθνηφπσλ θαη ηεο 

απνθπγήο ππνβάζκηζήο ηνπο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηα πξνηεηλφκελα έξγα ηνπ 

ρσξνηαμηθνχ. Θα πξέπεη ινηπφλ κέζσ ηνπ ρσξνηαμηθνχ λα πξνβιεθζεί ε θαηαζθεπή 

αληηδηαβξσηηθψλ έξγσλ ζηα βνζθνηφπηα (νη παξαδνζηαθέο αλαβαζκίδεο βξίζθνληαη 

πιένλ ζε θαθή θαηάζηαζε), ε θαηαζθεπή αγξνηηθψλ δξφκσλ, λα θαηαζθεπαζηνχλ 

πνηίζηξεο, λα γίλνπλ επαλαζπνξέο κε ληφπηα θαη βνζθήζηκα είδε βιάζηεζεο θ.α.. 

Απηά ηα αλσηέξσ κέηξα θαη έξγα ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ κε ηα δηαρεηξηζηηθά 

ζρέδηα ησλ δαζψλ.    
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1.3 Αιηεία, ιηκλνζάιαζζεο θαη πδαηνθαιιηέξγεηεο 

 

Ξξφθεηηαη γηα ηξία δηαθνξεηηθά αληηθείκελα πνπ ελψ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο 

παξνπζηάδνπλ θαη πνιιέο δηαθνξέο. Έηζη ζα πξέπεη:  

 Λα δηνξζσζεί θαη ζην ρσξνηαμηθφ ε ρξήζε ηνπ φξνπ πδαηνθαιιηέξγεηεο. Ζ 

αιηεπηηθή παξαγσγή ζηηο ιηκλνζάιαζζεο ηεο Ξεξηθέξεηάο καο δελ έρεη ζρέζε κε ηηο 

πδαηνθαιιηέξγεηεο δηφηη δελ πξνζηίζεηαη ηξνθή ζηα ςάξηα φπσο γίλεηαη ζηηο 

εληαηηθέο πδαηνθαιιηέξγεηεο. Ξξφθεηηαη γηα κηα κνξθή παξαδνζηαθήο εθηαηηθήο 

αιηείαο ζε θπζηθά νηθνζπζηήκαηα, φπνπ ηα κηθξά ςάξηα εηζέξρνληαη ζηηο 

ιηκλνζάιαζζεο, ηξέθνληαη απφ ηελ εθεί ρισξίδα θαη ηνπο κηθξννξγαληζκνχο ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο, κεγαιψλνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα αιηεχνληαη. Βάδνληαο φκσο ηηο 

ιηκλνζάιαζζεο ζηελ θαηεγνξία ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ, αλαγθάδνπκε ηνπο ςαξάδεο 

πνπ απαζρνινχληαη ζε απηέο λα αθνινπζήζνπλ ηηο πςειέο απαηηήζεηο ησλ 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ (πηζηνπνηήζεηο, θέληξα ζπζθεπαζίαο θ.α.) θαη ηειηθά κε 

κπνξψληαο λα ηηο αθνινπζήζνπλ ή λα αληέμνπλ ην πςειφ θφζηνο, εγθαηαιείπνπλ 

ηηο ιηκλνζάιαζζεο είηε ζηελ αδπζψπεηε δηάβξσζε θαη θαηαζηξνθή απφ ηελ 

δηείζδπζε ηεο ζάιαζζαο, είηε ζηηο κεγάιεο εηαηξείεο πνπ ζην βσκφ ηεο 

κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο αζθνχλ κεγάιε πεξηβαιινληηθή πίεζε ζε απηά ηα 

θπζηθά νηθνζπζηήκαηα. Υο ηειηθφ απνηέιεζκα ζα έρνπκε ηνλ κεδεληζκφ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ νθέινπο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο απφ ηελ εγθαηάιεηςε απηήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο. 

 Όπσο αλαθεξζήθακε θαη παξαπάλσ ζε φιεο ηηο ιηκλνζάιαζζεο ηεο Πεξηθέξεηάο 

καο ειινρεχεη ν θίλδπλνο θαηαζηξνθήο ησλ αλαρσκάησλ ηνπο θαη ηεο 

έλσζήο ηνπο κε ηε ζάιαζζα ιφγσ ηεο αλφδνπ ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο θαη ηεο 

δξάζεο ησλ ζαιάζζησλ ξεπκάησλ, γεγνλφο  απνδεηθλχεηαη απφ κειέηεο ηνπ ΗΛΑΙΔ 

θαη ηνπ Γ.Ξ.Θ.. Αλ ζπκβεί απηφ ζα έρνπκε ηελ πιήξε νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή ησλ 

αιηέσλ ησλ ιηκλνζαιαζζψλ, νη νπνίνη πξνζπαζνχλ κε ηα ειάρηζηα κέζα πνπ 

δηαζέηνπλ λα ηηο πξνζηαηεχζνπλ απφ ηε δηάβξσζε. Απηφο άιισζηε ζήκεξα είλαη θαη 

ν κνλαδηθφο ιφγνο χπαξμεο ησλ ιηκλνζαιαζζψλ, δηφηη ζα είραλ ήδε θαηαζηξαθεί 

(π.ρ. απηέο πνπ βξίζθνληαη δπηηθά ηνπ Λέζηνπ). Ζ θαηαζηξνθή ησλ ιηκλνζαιαζζψλ 

φκσο πέξαλ ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ζα έρεη θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, 

δηφηη ζα θαηαζηξαθνχλ πινχζηα νηθνζπζηήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ εθεί, εδψ θαη 

ρηιηάδεο ρξφληα, ιφγσ ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ ηελ αλνηθηή ζάιαζζα θαη ηα νπνία 
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απνηεινχλ ρψξνπο αλαπαξαγσγήο πνιιψλ εηδψλ. Γηα απηφ πηζηεχνπκε φηη ηα έξγα 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηε δξάζε 2.1 θαη θπξίσο ζηνλ θσδηθφ παξέκβαζεο 2.1.2 λα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζηαζία απφ ηε δηάβξσζε ησλ ιηκλνζαιαζζψλ ηεο 

Ξεξηθέξεηάο καο. Γηα λα γίλεη απηφ φκσο ζα πξέπεη λα απμεζεί ην θνξηίν 

θεξηψλ πιψλ απφ ηα πνηάκηα ηεο πεξηνρήο πνπ έρεη κεησζεί απφ ηα κεγάια 

θξάγκαηα ηνπ Λέζηνπ. 

 Αληηδηαβξσηηθά έξγα ζηελ παξάθηηα δψλε θαη ζηηο ιηκλνζάιαζζεο ζα πξέπεη λα 

εληαρζνχλ θαη ζηε δξάζε 4.3.5. κε ηίηιν «Ξαξεκβάζεηο αλάπιαζεο ζηνλ παξάθηην 

ρψξν» θαη ζηε δξάζε 5.4.1. κε ηίηιν «Θιηκαηηθή αιιαγή θαη αληηπιεκκπξηθή 

πξνζηαζία». 

 Πηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ 

δηακεξηζκάησλ Α.Κ.Θ. (δξάζε 2.1.5. ηνπ πίλαθα ησλ έξγσλ) θαη ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν ζέκα, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί κέζσ εηδηθψλ έξγσλ θαη κέηξσλ 

ε επαλαθνξά ησλ θεξηψλ πιψλ ζηνλ πνηακφ Νέζην. Απηή ε επαλαθνξά ζα 

απμήζεη ζεκαληηθά ηα αιηεχκαηα ζην Γέιηα ηνπ Λέζηνπ θαη ζα κεηψζεη ηελ 

παξάθηηα δηάβξσζε ζε φιε ηελ παξαιηαθή δψλε θαη ηε δηάβξσζε ησλ 

ιηκλνζαιαζζψλ πνπ ηηο απεηιεί άκεζα φπσο αλαιχζακε παξαπάλσ. Πηα ίδηα κέηξα 

ηεο δξάζεο 2.1.5. ζα πξέπεη λα εληαρζεί θαη θαηαζθεπή δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο 

ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πδάησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

 Ρα έξγα γηα ηελ αλσηέξσ επαλαθνξά ησλ θεξηψλ πιψλ ζα πξέπεη ιακβάλνπλ 

κέξηκλα θαη γηα ηελ ειεχζεξε επηθνηλσλία ησλ ςαξηψλ ζηελ θνίηε ηνπ 

πνηακνχ αλάληε θαη θαηάληε. Ν Λέζηνο θαη ηα άιια πνηάκηα ηεο Ξεξηθέξεηαο 

καο δηαζέηνπλ πινχζηα γεγελή ηρζπνπαλίδα πνπ φκσο βξίζθεηαη απνκνλσκέλε ζε 

κηθξνχο πιεζπζκνχο ιφγσ ησλ θξαγκάησλ θαη ζε κεγάιν θίλδπλν απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ κε ηα μεληθά είδε-εηζβνιείο. Δπνκέλσο θαη γηα κειινληηθά έξγα, κέζα 

απφ ην ρσξνηαμηθφ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε κέξηκλα ηεο ειεπζεξνεπηθνηλσλίαο 

ηεο ηρζπνπαλίδαο ζε θάζε ζρεδηαζκφ θξάγκαηνο ή άιιεο θαηαζθεπήο επί ηεο θνίηεο 

ησλ πνηακψλ. 

 Ζ Ξεξηθέξεηά καο δηαζέηεη δχν ηρζπφζθαιεο, απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηεο ρψξαο, ιφγσ 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ Β. Αηγαίνπ ζε αιηεχκαηα (Θαβάια, Αιεμαλδξνχπνιε). Νη 

ηρζπφζθαιεο απηέο είλαη παιηέο, κε θζαξκέλεο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ θαη κε 

πνιιέο ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ. Ππλεπψο ζα πξέπεη ζην ρσξνηαμηθφ 

λα πξνβιεθζεί ε βειηίσζε θαη ε ζπληήξεζε ησλ ππνδνκψλ ζε απηέο ηηο 
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ηρζπφζθαιεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζηειέρσζε ηνπο. Ραπηφρξνλα κε ηηο 

ηρζπφζθαιεο ζα πξέπεη λα ζπληεξεζνχλ θαη λα θαηαζθεπαζηνχλ νη θαηάιιειεο 

ππνδνκέο φρη κφλν ζηα δχν κεγάια ιηκάληα (Θαβάιαο, Αιεμαλδξνχπνιεο) αιιά θαη 

ζηα ππφινηπα ιηκάληα φπνπ αζθείηαη εκπνξηθφ έξγν (Διεπζεξψλ, Θεξακσηήο, 

Ιηκέλα, Ξφξην Ιάγνπο, Φαλαξίνπ θαη Καξψλεηαο) κέζσ ηεο δξάζεο 5.1.30. 

 Οξγάλσζε θαη πξνψζεζε αιηεπηηθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο σο ΠΟΠ ή 

ΠΓΔ. Ρέηνηα πξντφληα κπνξεί λα είλαη ν Θξαθηψηηθνο Ιπθνπξίλνο, ην Απγνηάξαρν, 

ην Κπιέ Θαβνχξη θ.α.. Όκσο, φπσο θαη ζηα αγξνηηθά πξντφληα έηζη, θαη ζηα 

αιηεπηηθά ε πξνβιεπφκελε δαπάλε ηεο δξάζεο 4.3.1. ζην ρσξνηαμηθφ είλαη πάξα 

πνιχ κηθξή θαη δελ επαξθεί γηα ηελ πιεζψξα ησλ ηδηαίηεξσλ πξντφλησλ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο καο. 

 Ρα ρξήκαηα πνπ εθηηκψληαη ζηε δξάζε 4.1.7. γηα ηηο κειέηεο πινπνίεζεο πεξηνρψλ 

νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο πδαηνθαιιηεξγεηψλ (ΞΝΑ θαη ΞΑ) είλαη πνιχ ιίγα θαη 

δελ επαξθνχλ γηα φιε ηελ πεξηθέξεηα. 

 Πηε Θάζν ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ζην ρσξνηαμηθφ ε βειηίσζε ηνπ ιηκαληνχ ηεο 

ζθάιαο Ξνηακηάο σο αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ θαη ηνπ λένπ ιηκελνβξαρίνλα ηνπ 

Ιηκέλα Θάζνπ γηα ηνλ ειιηκεληζκφ ησλ κηθξψλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, γηα ηα ζθάθε 

αλαςπρήο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θξνπαδηέξαο.  

 Θαηαζθεπή ηνπ αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ ζα πξέπεη λα γίλεη θαη ζηελ Λ. Θαξβάιε 

Θαβάιαο, δηφηη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή αιηεχνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο γαξίδαο 

άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ην θαηαθχγην απηφ είλαη αλαγθαίν γηα απηά ηα αιηεπηηθά.   

 

1.4 Γάζε – Πεξηβάιινλ 

 

Ν ηίηινο πνπ δίλεηαη ζην ρσξνηαμηθφ θαη είλαη «Ξαξαγσγηθά Γάζε» είλαη αδφθηκνο θαη 

ζα πξέπεη λα αιιάμεη. Ρν δάζνο απφ ηε θχζε ηνπ είλαη παξαγσγηθφ αθνχ παξάγεη 

νμπγφλν, ζπγθξαηεί θαη θαζαξίδεη ππφγεηα θη επηθαλεηαθά χδαηα, εκπνδίδεη ηε δηάβξσζε, 

δηαηεξεί πινχζηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα θαη θάλεη θαη ηφζα άιια πξάγκαηα γηα ηε δσή καο, 

πνπ ηα ζεσξνχκε δεδνκέλα θαη ηα νπνία γίλνληαη αληηιεπηά κφλν φηαλ καο ιείπνπλ. Ξέξαλ 

ησλ αλσηέξσ, ην δάζνο απνηειεί θη αληηθείκελν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ 

παξαγσγή μπιείαο, ηελ ππνζηήξημε ηεο θηελνηξνθίαο, ηεο ζήξαο, ηνπ ελαιιαθηηθνχ 

ηνπξηζκνχ θ.α. δξαζηεξηνηήησλ. 
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 Πηνλ αθνξηζηηθφ ραξαθηεξηζκφ φηη ηα δάζε ηεο Ξεξηθέξεηαο έρνπλ έλα πιενλέθηεκα 

πνπ δελ έρεη κεηαηξαπεί ζε παξαγσγηθφ, ζέινπκε λα ζαο ελεκεξψζνπκε φηη ην 

δαζηθφ ζχκπιεγκα ηεο Ρνδφπεο είλαη ην πην παξαγσγηθφ ηεο ρψξαο θαη 

ηδηαηηέξσο ηα δάζε πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Γαζαξρείν Γξάκαο είλαη ηα πην απνδνηηθά θαη 

παξαγσγηθά. Ππκθσλνχκε φηη ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο γηα φιε ηελ 

Ξεξηθέξεηα θαη ζα πξέπεη λα ζπληαρζνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ πξνγξάκκαηα 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

ζρέδην Β1. Όκσο ζηνλ πίλαθα έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ ηνπ Σσξνηαμηθνχ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θσδηθφ παξέκβαζεο 4.1.9, φπνπ πξνγξακκαηίδεηαη ε ζπγθε-

θξηκέλε παξέκβαζε, ηα εθηηκνχκελα ρξήκαηα είλαη πνιχ ιίγα θαη δελ επαξθνχλ. 

 Σν Παγγαίν φξνο είλαη ην 2ν ζε ηζηνξία φξνο ηεο Διιάδαο κεηά ηνλ Όιπκπν. 

Έρεη πιεζψξα αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, παιηά κεηαιιεία, ρηνλνδξνκηθφ θέληξν θαη 

δαζηθφ ρσξηφ. Δπηπιένλ, ζην Ξαγγαίν ππάξρεη πιεζψξα κνλαζηεξηψλ (πεξηζζφηεξα 

θαη πην γλσζηά απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Ηάζκνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζει 74 ηνπ 

ρσξνηαμηθνχ π.ρ. Ηεξά Κνλή Δηθνζηθνίληζζαο, Ηεξά Κνλή παπαληήο θ.α.) ηα νπνία 

δίλνπλ δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ. Αθφκα, ζην Ξαγγαίν φξνο 

θαη ζε άιιεο πεξηνρέο κπνξεί λα αλαπηπρζεί ν αγξνηνπξηζκφο αθνχ ζηνπο πξφπνδεο 

ηνπ βνπλνχ ππάξρεη πινχζηα αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα. ην παξφλ φκσο 

ρσξνηαμηθφ ζρέδην ην Παγγαίν είλαη παξακειεκέλν. Παο ελεκεξψλνπκε φηη 

ππάξρεη εηδηθφ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα ην Ξαγγαίν φξνο θαη ην νπνίν ζα  πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε ψζηε λα εληαρζνχλ έξγα θαη δξάζεηο πνπ πξνβιέπεη απηφ ην 

επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηνπ Ξαγγαίνπ ζην ρσξνηαμηθφ ηεο Ξεξηθέξεηαο.  

 Ζ Ξεξηθέξεηά καο είλαη ηδαληθή γηα λα αλαπηπρζνχλ δηάθνξέο κνξθέο εηδηθνχ θαη 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ηζηνξία ηεο. 

Ππγθεθξηκέλα ζην παξφλ ρσξνηαμηθφ γίλνληαη γεληθέο αλαθνξέο ζηα επξσπατθά 

κνλνπάηηα E4 θαη Δ6, ελψ ππάξρνπλ θαη αγλννχληαη πνιιά ηνπηθά κνλνπάηηα 

παλειιελίσο γλσζηά φπσο πρ ην «κνλνπάηη ηεο Κεζνξφπεο», «ν δξφκνο ηνπ λεξνχ 

Ξαιαηάο Θαβάιαο» θ.α., θαζψο θαη πνιιά άιια κνλνπάηηα πνπ ρξήδνπλ αλάδεημεο θαη 

πξνβνιήο. Δπίζεο, δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηνλ αγψλα Rodopi ultra trail πνπ είλαη 

επξέσο γλσζηφο, φπσο θαη ζε άιιεο νξεηλνχο αγψλεο φπσο πρ ην κνλνπάηη ηεο 

παιηάο Απιήο, νη αγψλεο ζην Ξαξαλέζηη θ.α.. Αθφκα δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά θαη ζε 

άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ φπσο πρ ηνπ αλαξξηρεηηθνχ, ελψ ζηα ζηελά ηνπ Λέζηνπ θαη 

ζηε Οέκβε Ζξαθιείηζαο ππάξρνπλ πνιιά παλειιελίσο γλσζηά αλαξξηρεηηθά πεδία. 
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 Πην ππάξρνλ ρσξνηαμηθφ ζρέδην ζα πξέπεη ην δάζνο Φξαθηνχ Γξάκαο θαη ην Θνηδά 

νξκάλ (παξαπνηάκην δάζνο Λέζηνπ) λα ραξαθηεξηζηνχλ σο Γηεζλνχο θαη φρη σο 

Ξεξηθεξεηαθήο ζεκαζίαο (φπσο αλαθέξεηαη ζην ζρέδην Β1). Απηφ άιισζηε ην 

απνδεηθλχεη ε πξνγελέζηεξε έληαμε ηνπο ζε δηεζλήο ζπλζήθεο, φπσο ε ζπλζήθε 

Οακζάξ. 

 Σα ρξήκαηα πνπ εθηηκνχληαη ζην ρσξνηαμηθφ (πίλαθαο έξγσλ) ζηε δξάζε 3.1.2. γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηνπίσλ θαη ησλ ιαηνκείσλ είλαη ιίγα, αλ ιεθζεί 

ππφςε ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηα εγθαηαιειεηκκέλα ιαηνκεία ηεο πεξηνρήο θαη 

ην γεγνλφο φηη ε Γξάκα κε ηελ Θαβάια αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πιεηνλφηεηα ηεο 

ιαηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο φρη κφλν ηεο Ξεξηθέξεηάο καο αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο 

ρψξαο. 

 Πρεηηθή είλαη θαη ε δξάζε 3.1.4. ηνπ πίλαθα έξγσλ ηνπ ρσξνηαμηθνχ, φπνπ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηαο νηθνηφπσλ ζε ηνπία γίλεηαη εθηίκεζε γηα πνιχ ιίγα 

ρξήκαηα. 

 Ρα ρξήκαηα πνπ εθηηκψληαη ζηε δξάζε 5.2.1. θαη αθνξνχλ ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ππνδνκψλ απνρέηεπζεο θαη δηαρείξηζεο ιπκάησλ δελ επαξθνχλ γηα ηηο αλάγθεο φιεο 

ηεο πεξηθέξεηαο. Θα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ηαπηφρξνλα ιχζεηο δεκηνπξγίαο θπζηθψλ 

ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο θαη θαζαξηζκνχ αζηηθψλ ιπκάησλ κηθξήο δπλακηθφηεηαο 

γηα κηθξά ρσξηά θαη νηθηζκνχο. Απηφ ζα πξέπεη λα  πξνζερζεί ηδηαίηεξα ζην λεζί ηεο 

Θάζνπ, κε ηνπο πνιινχο νηθηζκνχο πνπ βξίζθνληαη παξαζαιάζζηα φπνπ ζα πξέπεη λα 

δηαθπιαρζεί ε θαζαξφηεηα ησλ πδάησλ ηνπ λεζηνχ γηα ηα νπνία θεκίδεηαη. 

 

1.5 Γηνηθεηηθφο ηνκέαο – Ννκνζεζία – Τπεξεζίεο – Λνηπά ζέκαηα 

Ρα ζέκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο αθνξνχλ πιεζψξα αληηθεηκέλσλ. Έηζη ζα πξέπεη: 

  Θα πξέπεη θαη πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ιεηηνπξγία ησλ ιηκαληψλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο λα απαγνξεπζεί ε ιεηηνπξγία ησλ πισηψλ αγθπξνβνιίσλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα απηφ πνπ ππάξρεη ζηα αλνηθηά ηεο ιηκλνζάιαζζαο Βάζνβαο θαη λα 

γίλεηαη ε εθθφξησζε ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζην ιηκάλη Φίιηππνο Β’. Δθεί ππάξρνπλ, ή 

πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ κέζσ ηεο ζρεδηαδφκελεο αλαβάζκηζεο ηνπ, νη απαξαίηεηεο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα παξέρνπλ ηε ζρεηηθή αζθάιεηα θαη ζα δηαζθαιίδνπλ ην 

πεξηβάιινλ. Πε ζπλδπαζκφ κάιηζηα κε ηελ Δγλαηία νδφ θαη ηελ ζρεδηαδφκελε 

ζηδεξνδξνκηθή γξακκή ζα κπνξεί λα γίλεηαη δηαθίλεζε θαη εκπνξία ησλ θαπζίκσλ ζε 

φια ηα Βαιθάληα. 
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 Δίκαζηε αληίζεηνη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ πισηνχ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ LNG ζηνλ θφιπν ηεο Θαβάιαο, φπσο αλαθέξεηαη 

ζηελ ζειίδα 153 ηνπ ζρεδίνπ (ηεχρνο 1). Έλαο ζηαζκφο θνξηνεθθφξησζεο, 

απνζήθεπζεο θαη αεξηνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ εκπίπηεη ζηελ νδεγία Seveso II θαη ζα 

απνηειεί ηελ ηέηαξηε κνλάδα ζηελ πεξηνρή πνπ εκπίπηεη ζηελ πξναλαθεξφκελε 

νδεγία. Ππλεπψο ζα αζθεζνχλ ππεξβνιηθέο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο θαη επηπηψζεηο 

ζηελ πεξηνρή καο φπνπ ππάξρεη θαη ην Δζληθφ Ξάξθν Α.Κ.Θ. Δπηπξφζζεηα, ε 

θαηαζθεπή ηνπ LNG πιεζίνλ ηνπ ιηκαληνχ Φίιηππνο Β ζα απνδπλακψζεη ηηο 

πξννπηηθέο ηνπ γηα λα γίλεη έλα δηακεηαθνκηζηηθφ – εκπνξεπκαηηθφ θέληξν κε ηε 

βνήζεηα ηεο Δγλαηίαο νδνχ, ησλ θαζέησλ αμφλσλ θαη ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ. 

Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ ζηε θπζηθή ππφγεηα απνζήθε ηνπ εμαληιεκέλνπ θνηηάζκαηνο ζηνλ Ξξίλν κε 

κεγαιχηεξε ελδερνκέλσο ρσξεηηθφηεηα θαη ιηγφηεξεο πεξηβαιινληηθέο θαη άιιεο 

επηπηψζεηο. 

 Δίκαζηε αληίζεηνη κε ηε ζπγρψλεπζε ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Νέζηνπ - 

Βηζησλίδαο κε ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεο Ρνδφπεο, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

ζηάδην Β1. Ξξφθεηηαη γηα δχν ηειείσο δηαθνξεηηθά νηθνζπζηήκαηα (Ξεδηλφ θαη 

πδαηηθφ νηθνζχζηεκα ην έλα, Νξεηλφ θαη δαζηθφ ην άιιν) πνπ δελ έρνπλ άκεζα ζρέζε 

κεηαμχ ηνπο. 

 Ιφγσ ησλ αγθπιψζεσλ ηεο λνκνζεζίαο δελ κπνξνχλ λα αδεηνδνηεζνχλ 

πξνυπάξρνπζεο θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηε δψλε Β ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ 

Α.Κ.Θ. θαη λέεο κνλάδεο Βνπβαινηξνθίαο. Κέζσ ηνπ ρσξνηαμηθνχ λα νξηνζεηεζνχλ 

νη πεξηνρέο θαη ελδερνκέλσο θάπνηνη εηδηθνί φξνη αδεηνδφηεζεο ηέηνησλ κνλάδσλ. 

 Ρνλίδνπκε γηα κηα αθφκα θνξά φηη ην Δζληθφ Πάξθν Α.Μ.Θ. (Νέζηνπ, 

Βηζησλίδαο, Ιζκαξίδαο) πξέπεη λα ζεζκνζεηεζεί κε Π.Γ. θαη φρη κε ηελ 

ππάξρνπζα ΚΤΑ. Πε απηφ ην Ξ.Γ. ζα πξέπεη λα ξπζκίδνληαη λνκνζεηηθά νη 

ζηξεβιψζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηνπο αγξφηεο θαη ζηνπο θηελνηξφθνπο 

ηεο πεξηνρήο θη αλαθέξακε παξαπάλσ (π.ρ. αδεηνδφηεζε πξνυπαξρνπζψλ ζηαβιηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζηε δψλε Β). Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαηαξγεζεί ε δψλε Γ ηνπ 

Δζληθνχ Πάξθνπ Α.Μ.Θ. ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε δεμακελψλ 

θαπζίκσλ πιεζίνλ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Βάζνβαο. 

 Ρελ ζηειέρσζε ησλ Κηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε 

εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. Ζ επαλαζχζηαζε ηεο Γ/λζεο Θηεληαηξηθήο 
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αλά λνκφ κε ηαπηφρξνλε ζηειέρσζε ηεο είλαη ε ελδεδεηγκέλε ιχζε. Πηελ Ξ.Δ. 

Θαβάιαο απηή ηε ζηηγκή ππεξεηνχλ ηξεηο Θηελίαηξνη θαη θάλνπλ ηα αδχλαηα – 

δπλαηά (ρσξίο λα επαξθνχλ φκσο) γηα λα θαιχςνπλ έλαλ κεγάιν ζε έθηαζε λνκφ 

καδί κε ην λεζί ηεο Θάζνπ. Κε ηελ αλαζχζηαζε θαη ηελ ελίζρπζε ζε πξνζσπηθφ ηεο 

ππεξεζίαο ζα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπηζηνχλ θαιχηεξα νη επηδεκίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην δσηθφ καο θεθάιαην, ζα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ε ζπλέρηζε ηεο παξαγσγήο αλαγλσξηζκέλσλ θαη θαηνρπξσκέλσλ 

Δζληθψλ καο πξντφλησλ, φπσο είλαη ε ειιεληθή θέηα πνπ απηή ηε ζηηγκή βξίζθεηαη ζε 

θίλδπλν. Ρα αληηθείκελα θαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ. πνπ απαζρνινχλ ηηο 

θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο είλαη πνιιά θαη αθνξνχλ ηελ εθξίδσζε δσναλζξσπνλφζσλ θαη 

δσνλφζσλ, ηελ αληηκεηψπηζε επηδσνηηψλ φπσο ζπκβαίλεη ηψξα κε ηελ νδψδε 

δεξκαηίηηδα, ηνλ έιεγρν, ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ (πξνζηαζία ηεο 

δεκφζηαο πγείαο), ηελ αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ηεο κειηζζνθνκίαο θ.α.. 

 Όπσο αλαθέξζεθε γηα ην Ξαγγαίν φξνο πξνεγνπκέλσο ζα πξέπεη θαη γηα φιε ηελ 

Ξεξηθέξεηα λα εθπνλεζεί θαη λα εθαξκνζηεί έλα ζρέδην αλάπηπμεο 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη κνξθέο 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (ζξεζθεπηηθφο, ζεξκαιηζηηθφο, αγξνηνπξηζκφο, 

νηθνηνπξηζκφο, νηλνηνπξηζκφο, αιηεπηηθφο, θαηαδπηηθφο, νξεηβαηηθφο, θπλεγεηηθφο, 

πεξηπαηεηηθφο, αλαξξηρεηηθφο, παξαηήξεζεο πνπιηψλ, θ.α.)  

 Θα πξέπεη ζηα πξνβιεπφκελα έξγα ηνπ Σσξνηαμηθνχ λα δεκηνπξγεζεί έλα 

πεξηβαιινληηθφ GIS αδεηψλ θαη δεδνκέλσλ γηα φιε ηελ Πεξηθέξεηα. Έηζη ζα 

απνηππσζνχλ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ζα δηεπθνιπλζεί ε αδεηνδφηεζή ηνπο. Ήδε 

ε Ξ.Δ. Γξάκαο έρεη θηηάμεη κηα ηέηνηα εθαξκνγή πνπ έρεη βξαβεπζεί θαη είλαη 

δηαδηθηπαθά πξνζβάζηκε θαη κπνξείηε λα ηε δείηε ζην: 

http://www.pedramas.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2466 .  

 Γηα ην αεξνδξφκην ηνπ Ακπγδαιεψλα πνπ είλαη παξνπιηζκέλν, ζα κπνξνχζε ζην 

ρσξνηαμηθφ λα αμηνπνηεζεί σο ρψξνο αλάπηπμεο αεξνπνξηθνχ ηνπξηζκνχ θαη 

αεξνκνληειηζκνχ θη αλ αλαβαζκηζηνχλ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηφηε λα αμηνπνηεζεί θαη 

γηα άιιεο ρξήζεηο (απνζηνιέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θ.ι.π.). 

 Πηελ Ξεξηθέξεηά καο δηάθνξνη ζρεκαηηζκνί θαη πεξηνρέο (Ρελάγε, Ξαγγαίν φξνο θ.α.) 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαη παξνπζηάδνπλ αλαπηπμηαθέο δπζρέξεηεο. Ζ δηνηθεηηθή 

δηαίξεζε ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ απηψλ φπσο ζπκβαίλεη κε ηα Ρελάγε Φηιίππσλ πνπ αλήθνπλ ζε ηξεηο 

http://www.pedramas.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2466
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Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο θαη ζε δχν Ξεξηθέξεηεο. Γηα απηφ ην ιφγν ζην ρσξνηαμηθφ ζα 

πξέπεη λα εληζρπζεί ε δηαπεξηθεξεηαθή θαη δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηαρείξηζεο ηέηνησλ πεξηνρψλ (Ρελάγε Φηιίππσλ) θαη πδάηηλσλ ζσκάησλ πνπ 

δηαηξέρνπλ Ξεξηθέξεηεο (π.ρ. Αγγίηεο) θαη θξάηε (π.ρ. Λέζηνο). Ρν ίδην ζα πξέπεη λα 

ζπκβεί θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ θαηαζηξνθψλ (ππξθαγηέο, 

πιεκκχξεο θ.ι.π.). 

 

 

 

2. Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γξάκαο 

 

 Πηα πιαίζηα ηεο δηαβνχιεπζεο επί ηνπ Β1 Πηαδίνπ ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Σσξνηαμηθνχ 

Ξιαηζίνπ Πρεδηαζκνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο ΑΚΘ, ην ΓΔΥΡ.Δ.Δ. ΑΚ έρεη ηηο παξαθάησ 

παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ Ξ.Δ. Γξάκαο. Γηα αξθεηά θνηλά ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηφζν ηε Γξάκα φζν θαη ηελ Θαβάια αιιά θαη φιε ηελ Ξεξηθέξεηα ζπλήζσο 

δελ γίλεηαη αλαθνξά ζε απηήλ ηελ ελφηεηα (2ε ελφηεηα), εθφζνλ ην ζέκα είρε 

αλαθεξζεί πξνγελέζηεξα ζηελ ελφηεηα γηα ηηο Ξ.Δ. Θαβάιαο θαη Θάζνπ (1ε ελφηεηα). 

 

2.1. Γεληθέο Παξαηεξήζεηο 

Ζ Γξάκα απέρεη απφ ηνλ αλαπηπμηαθφ άμνλα, ιφγσ ηνπ φηη έρεη απνθιεηζηεί απφ ηελ 

Δγλαηία Νδφ. Πηε κειέηε ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη: 

“Ζ Γξάκα εληάζζεηαη ζηνπο ινηπνχο πφινπο πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο σο αζηηθφο 

ππθλσηήο ππεξεζηψλ ....“. 

Γελ αλαθέξεηαη θαζφινπ ζε νξηζκέλα ζεκεία ην γεγνλφο φηη ε Γξάκα δελ δηαζέηεη θαιή 

δηαζχλδεζε κε ηα ρεξζαία κεηαθνξηθά δίθηπα. Νχηε επίζεο ε χπαξμε ζηδεξνδξνκηθνχ 

δηθηχνπ ζηνλ λνκφ θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην αεξνδξφκην ηεο Σξπζνχπνιεο θαη 

ζηα ιηκάληα ηεο Θαβάιαο. Δπίζεο δελ γίλεηαη αλαθνξά γηα ηε δηαζχλδεζε ηεο Γξάκαο κε ηε 

Βνπιγαξία (Gotse Delcev – Πφθηα- Plovdiv κέζσ Δμνρήο) πνπ ηεο πξνζδίδεη θχξην 

δηαζπλνξηαθφ ξφιν ζε ζρέζε κε άιιεο πχιεο ηεο πεξηθέξεηαο. 

Ρέινο, ηνλ απνκνλσηηζκφ ηεο Γξάκαο εληζρχεη ην ρσξνηαμηθφ κε ηελ αλαθνξά ηνπ ζηελ 

Θαβάια ...”Υο αζηηθφο πφινο εζληθήο εκβέιεηαο θαη πχιε ηεο Ξεξηθέξεηαο, πξνδηαγξάθεηαη 

ε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζή ηεο κε ην εμσηεξηθφ κέζσ ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη ησλ δχν 

ιηκαληψλ θαη ηδηαίηεξα... ε ζχλδεζε κε ηε Βνπιγαξία ..” κέζσ ηνπ άμνλα Θαβάια – Πέξξεο 
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– Ξξνκαρψλαο» Ν απνκνλσηηζκφο απηφο εληζρχεηαη απφ ηελ παξάιεηςε ηνπ 

δηαζπλνξηαθνχ πεξάζκαηνο ηεο Δμνρήο Λεπξνθνπίνπ. Ζ Βνπιγαξία ηα ηειεπηαία ρξφληα 

αλαβαζκίδεη ηνπο νδηθνχο ηεο άμνλεο θαη ν δξφκνο ζηε Βνπιγαξία κεηά ηελ Δμνρή ήδε 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. Γελ ζα πξέπεη ινηπφλ λα πξνηηκάηαη έλα 

δηαζπλνξηαθφ πέξαζκα εθηφο ηεο Ξεξηθέξεηάο καο (Ξξνκαρψλαο Πεξξψλ) θαη λα 

παξακειείηαη έλα ππάξρνλ δηαζπλνξηαθφ πέξαζκα εληφο απηήο (Δμνρή Λεπξνθνπίνπ) πνπ 

έρεη κεγάιεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαη βξίζθεηαη πην θνληά κεηψλνληαο ην κεηαθνξηθφ 

θφζηνο. 

 Γηα ην δηαζπλνξηαθφ πέξαζκα ηεο Δμνρήο θαη πξνθεηκέλνπ απηφ λα 

αλαβαζκηζηεί, λα ειέγρεηαη θαιχηεξα (ιαζξεκπφξην, παξάλνκεο εηζαγσγέο, 

αζζέλεηεο δσηθνχ θαη θπηηθνχ θεθαιαίνπ) θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν γηα 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ αλαβαζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

δεκηνπξγία γεθπξνπιάζηηγγαο, ρψξσλ εζηίαζεο, δηαηάμεσλ απνιχκαλζεο, 

εγθαηάζηαζεο κεραλήκαηνο scanner (φπσο δηαζέηεη ε Βνπιγαξηθή πιεπξά) θαη άιιεο 

βειηηψζεηο. Βειηηψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θαη ζην ρσξνηαμηθφ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο.  

 Ρν παξφλ ζρέδην αλαθέξεηαη ζηελ Θαβάια – Γξάκα ζαλ αζηηθφ δίπνιν θη φρη ζαλ 

“ιεηηνπξγηθφ δίπνιν” φπσο ε Θνκνηελή – Αιεμαλδξνχπνιε. Όκσο ζηελ Θαβάια – 

Γξάκα ππάξρεη έληνλε αιιειεμάξηεζε θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, κέζσ ππνδνκψλ 

πεξίζαιςεο, κεηαθνξψλ (ιηκάληα, αεξνδξφκην) θαη δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη φρη κφλν, 

φπσο αλαθέξνπκε θαη ζηελ εηζαγσγή καο. 

 Ν ρσξηθφο ζρεδηαζκφο φζνλ αθνξά ηελ Π.Δ. Γξάκαο είλαη νπζηαζηηθά 

αλχπαξθηνο θαζψο ζηεξείηαη κειεηψλ ΓΞΠ ή ΠΣΝΝΑΞ ζην ζχλνιν ηεο επηθξαηείαο 

ηεο Ξ.Δ. Γξάκαο ζχκθσλα κε ηνλ Λ.2508/97. Ππλεπψο ν θσδηθφο παξέκβαζεο 1.1.11 

ζηνλ πίλαθα ησλ έξγσλ ζα πξέπεη ζε κεγάιν βαζκφ λα αθνξά ηε Γξάκα. 

 Πηνλ Πίλαθα κε ην πξφγξακκα ησλ έξγσλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ, ε Γξάκα 

δελ είλαη παξνχζα ζρεδφλ ζε θαλέλα έξγν πνπ ζα αθνξά απνθιεηζηηθά ηε 

Γξάκα, φπσο γίλεηαη γηα ηηο άιιεο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο. Πε ειάρηζηα έξγα φπνπ 

γίλεηαη αλαθνξά, πξφθεηηαη γηα κεηθηά έξγα πνπ αθνξνχλ θαη άιιεο πεξηθεξεηαθέο 

ελφηεηεο ρσξίο λα είλαη ζαθέο ηνπ ηη αλαινγεί ζηελ Ξ.Δ. Γξάκαο.  

 πάξρνπλ ειάρηζηεο αλαθνξέο γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

ηεο Γξάκαο ζην ρσξνηαμηθφ. Ζ Ξ.Δ. Γξάκαο φκσο δηαζέηεη θαη αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο θαη ρηνλνδξνκηθφ θέληξν θαη επηζθέςηκα ζπήιαηα θαη εηήζηεο εθδειψζεηο 
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(Νλεηξνχπνιε, Γξακνηλνγλσζία θ.ι.π.) θαη πνιιά άιια ζεκεία ηνπξηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. 

 Γελ γίλεηαη επίζεο θακία αλαθνξά ζηηο πεγέο Μααξά – Μπινπνηάκνπ - Αγίαο 

Βαξβάξαο –Κεθαιαξίνπ Γξάκαο, πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πφιν έιμεο 

ηνπξηζηψλ, αιιά θαη λα αμηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ άξδεπζε θαιιηεξγεηψλ, γηα 

ηελ χδξεπζε θαη γηα ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο. Πην Θεθαιάξη ππάξρνπλ πθηζηάκελεο 

πδαηνθαιιηέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα πξνζερζνχλ θαη λα αλαβαζκηζηνχλ.   

 Πην Κέηξν 1.2 θαη ζηνπο θσδηθνχο 1.2.1 - 1.2.5 πξνβιέπεηαη ε Αλάπηπμε -Δλίζρπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ Θνηλσληθψλ Γνκψλ ζηηο νπνίεο δελ πεξηιακβάλεηαη θαζφινπ ε Γξάκα, 

ελψ αληίζεηα πξνβιέπνληαη Λνζνθνκείν ζηελ Νξεζηηάδα, ελίζρπζε ηνπ 

Ξαλεπηζηεκηαθνχ Λνζνθνκείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο, δεκηνπξγία λέσλ ζρνιψλ ζηελ 

Νξεζηηάδα θ.α. 

 Γελ ππάξρεη θακία αλαθνξά ζην Γεσζεξκηθφ πεδίν Θεξκηψλ Παξαλεζηίνπ 

νχηε πξνγξακκαηίδεηαη ε πινπνίεζε ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκίαο ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Αληηζέησο γίλεηαη αλαθνξά ζην 

γεσζεξκηθφ πεδίν ηεο Θαζνπνχιαο πνπ ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

αμηνπνηεζεί. 

 Θα πξέπεη λα πινπνηεζεί ζε άκεζε πξνηεξαηφηεηα ν άμνλαο Γξάκαο-Ακθίπνιεο 

θαη Καβάιαο-Γξάκαο-Δμνρήο γηα λα κπνξεί λα ζπλδεζεί ε Γξάκα κέζσ θαζέησλ 

αμφλσλ κε ηελ Δγλαηία νδφ θαη λα αξζεί ε απνκφλσζε ηεο. 

 Θαηαζθεπή αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη θξαγκάησλ ζηηο ιεθάλεο θαηάθιηζεο 

ζηελ πεξηνρή ησλ θαηαβνζξψλ (Νρπξνχ) ηνπ ιεθαλνπέδηνπ ηνπ Λεπξνθνπίνπ λα 

πξνβιεθζεί κέζσ ηνπ ρσξνηαμηθνχ γηα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα πιεκκπξηθά 

θαηλφκελα πνπ πιήηηνπλ ηνπο αγξφηεο. Ραπηφρξνλα φκσο λα πξνσζεζεί θαη ε 

πξφηαζε νη θαηαβφζξεο Ορπξνχ Νεπξνθνπίνπ λα γίλνπλ Μλεκείν ηεο Φχζεο. 

 

2.2. Γεσξγία 

 

 Ρα ηειεπηαία ρξφληα αλζεί ζηε Γξάκα ν ζεξκνθεπηαθφο θιάδνο πνπ επαγγειίδεηαη ε 

κειέηε ηνπ ρσξνηαμηθνχ. Ξξφθεηηαη γηα κεγάιεο ζεξκνθεπηαθέο κνλάδεο πνπ 

εθαξκφδνπλ αγξνπνληθέο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο θαη νινθιεξσκέλεο παξαγσγήο θαη 

αμηνπνηνχλ ην θπζηθφ αέξην γηα ηελ ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (πνπ 

πσιείηαη ζηε ΓΔΖ) θαη παξαγσγήο ζεξκφηεηαο (γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ ζεξκνθεπίνπ). 
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Πηελ παξνχζα φκσο κειέηε δελ πξνβιέπεηαη δψλε αλάπηπμεο ζεξκνθεπηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Γξάκα. 

 Πην παξφλ ζρέδην δελ πξνβιέπεηαη επέθηαζε ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο γηα ηε 

Γξάκα, αιιά κφλν εμπγίαλζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ. Γει. δελ ζα 

κπνξνχλ λα γίλνπλ λέεο κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο ζε πεξηνρέο λφηηα ηνπ Αγίνπ 

Αζαλαζίνπ φπνπ ήδε ιεηηνπξγεί ν ΑΠΝΞ Αγίνπ Αζαλαζίνπ απνρπκσηήξην θαη ζηελ 

Αγία Ξαξαζθεπή φπνπ ππάξρεη κνλάδα κεηαπνίεζεο πηπεξηάο Φισξίλεο θαη άιισλ 

θεπεπηηθψλ. Θέιεζε ηνπ ρσξνηαμηθνχ είλαη ε αλάπηπμε ηεο κεηαπνίεζεο. Γηα απηφ 

ζα πξέπεη, ζε κηα πεξηνρή πνπ πεξηιακβάλεη δπλακηθέο θαιιηέξγεηεο (θεπεπηηθά) θαη 

έλα πθηζηάκελν βηνηερληθφ πάξθν, λα πξνβιέπεηαη ε επέθηαζε ηεο κεηαπνηεηηθήο 

βηνκεραλίαο ζηελ λφηηα πιεπξά ηεο Ξ.Δ. Γξάκαο. 

 Θα πξέπεη λα γίλεη κειέηε γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο 

Πεξηθέξεηαο (αλαδηάξζξσζε θαιιηεξγεηψλ θη εθηξνθψλ, πηζηνπνίεζε αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ θ.α.) θαη ζηε κειέηε απηή λα δίλεηαη ηδηαίηεξε βάζε ζηε κεξηθή 

απεμάξηεζε νξηζκέλσλ πεξηνρψλ απφ ηελ κνλνθαιιηέξγεηα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζην Λεπξνθφπη κε ηελ παηάηα. Γηφηη ζε ρξνληέο πνπ ε ηηκή ηνπ 

πξντφληνο είλαη ρακειή νιφθιεξν ην ιεθαλνπέδην ηνπ Λεπξνθνπίνπ πιήηηεηαη 

νηθνλνκηθά ιφγσ ηεο κεγάιεο εμάξηεζεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ 

παηαηνθαιιηέξγεηα. 

 Δπηζθεπή, βειηίσζε θαη επέθηαζε ηνπ αγξνηηθνχ δηθηχνπ δξφκσλ πξέπεη λα 

πξνβιεθζεί ζην ρσξνηαμηθφ πνπ ζα σθειήζεη ηφζν ηνπο γεσξγνχο φζν θαη ηνπο 

θηελνηξφθνπο θαη ηνπο δαζεξγάηεο. 

 Κεηαπνίεζε – ηππνπνίεζε ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζηνλ δεπηεξνγελή πιένλ 

ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο (πξφηππα ή κηθξά ηπξνθνκεία, κεηαπνίεζε παηάηαο, 

ζπζθεπαζηήξηα, ζθαγεία, αιεπξφκπινη, βηνηερλίεο γάιαθηνο θ.α.), ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηεο δσηθήο παξαγσγήο, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε πξψηε χιε γηα απηέο ηηο κνλάδεο. 

 χληαμε εηδηθήο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο πξέπεη λα πξνβιεθζεί ζην ρσξνηαμηθφ 

γηα ηελ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ γεσξγηθψλ βηνκεραληψλ ζηελ Αλ. 

Καθεδνλία θαη Θξάθε. 

 Αλαγθαία είλαη ε πξφβιεςε ζην ρσξνηαμηθφ ηεο νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ 

αλαδαζκνχ πνπ ρξνλίδνπλ θαη ε πινπνίεζε λέσλ γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 
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παξαγσγήο θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ. Πηελ 

Ξ.Δ. Γξάκαο ππάξρεη έληνλν πξφβιεκα απφ ηέηνηνπο εκηηειείο αλαδαζκνχο. 

 

2.3. Κηελνηξνθία 

Ξέξαλ ησλ φζσλ αλαθέξακε παξαπάλσ γηα ηε γεσξγία θαη αθνξνχλ θαη ηελ 

θηελνηξνθία, ζέηνπκε παξαθάησ θη άιιεο πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαηππσζνχλ ζην 

ρσξνηαμηθφ θαη αθνξνχλ ηελ θηελνηξνθία.  

 Ζ Γξάκα είλαη θαηά βάζε έλαο γεσξγνθηελνηξνθηθφο λνκφο. Γελ πξνβιέπεηαη ζηε 

κειέηε ηνπ ρσξνηαμηθνχ κηα δψλε αγξνθηελνηξνθηθνχ πάξθνπ γηα λα 

επηηεπρζεί, φπσο πξνηείλεη θαη ε κειέηε, κηα ζπκπιεξσκαηηθφηεηα γεσξγίαο – 

θηελνηξνθίαο ζηε Γξάκα 

  Αμηνπνίεζε γεσξγηθψλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Απηφ ζα 

κπνξεί λα γίλεη ζε ηνπηθφ επίπεδν ζε κεγάιεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο πνπ ππάξρνπλ 

ζηε Γξάκα, αιιά θαη ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα ζηηο πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ 

θηελνηξνθηθά πάξθα, φπσο επίζεο θαη ζηα απφβιεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ θπηηθήο 

πξνέιεπζεο. 

 

2.4 Αιηεία θαη πδαηνθαιιηέξγεηεο 

Ρν παξφλ ζρέδην δίλεη πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηελ Αιηεία θαη ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο ζηε 

ζάιαζζα θη αλαθέξεη ειάρηζηα γηα ηελ αιηεία θαη ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο ησλ 

εζσηεξηθψλ πδάησλ, ζηα νπνία ε Γξάκα πξσηνζηαηεί ζε φιε ηελ Ξεξηθέξεηα. Γελ 

αλαθέξεηαη θαζφινπ φηη ζηε Γξάκα ππάξρνπλ ηρζπνθαιιηέξγεηεο ζηα εζσηεξηθά λεξά 

(Πηδεξφλεξν, Θεθαιάξη) κε έληνλα εμαγσγηθφ ραξαθηήξα κηαο εμ απηψλ (νμχξξπγρνο –

ραβηάξη - Οσζία). 

 Γίλεηαη κφλν αλαθνξά ζε γεληθφινγεο πξνηάζεηο φπσο “...ζηε ρεξζαία δψλε ηεο 

ΞΑΚΘ (αθφκε θαη ηελ εκηνξεηλή, ζηηο πεξηνρέο ηεο Γξάκαο) πθίζηαηαη δπλακηθφ 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ εζσηεξηθψλ πδάησλ (θπξίσο πεζηξνθνθαιιηέξγεηεο) γηα ην 

νπνίν πξέπεη λα ππάξμεη κέξηκλα δηαρείξηζεο, νηθνινγηθήο θαη παξαγσγηθήο.” 

 Ν θαζνξηζκφο πεξηνρψλ ζχκθσλα κε ην ΔΣΞΠΑΑ γηα ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο αθνξά 

θπξίσο ζηηο πεξηνρέο πθηζηάκελσλ νζηξαθνθαιιηεξγεηψλ (Πηξπκσληθφο θφιπνο, Λέα 

Ξέξακνο, Θεξακσηή, Βηζησληθφο θφιπνο) θαη φρη ηα εζσηεξηθά χδαηα. 

 Ππκθσλνχκε κε ηε δηαπίζησζε φηη πξέπεη λα δίδεηαη θαηεχζπλζε γηα ηελ έληαμε 

ζε Π.Α.Τ. ηνπ ζπλφινπ ησλ πδαηνζπιινγψλ γιπθψλ θαη πθάικπξσλ 
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πδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. ζηηο νπνίεο πθίζηαληαη παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο ή αιηείαο – ηρζπνζπιινγήο. Πε απηέο πξέπεη λα 

πεξηιεθζνχλ θαη νη κνλάδεο ζπζθεπαζίαο – κεηαπνίεζεο, απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη 

κεραλεκάησλ θιπ. 

 Δπίζεο ζπκθσλνχκε ζην λα ελζαξξχλνληαη νη δπλαηφηεηεο ελαιιαθηηθνχ 

ηνπξηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αιηεπηηθνχ, ζηηο πεξηνρέο ησλ 

ιηκλνζαιαζζψλ ή ησλ εζσηεξηθψλ πδάησλ, ρσξίο δηαηάξαμε ηεο παξαγσγηθήο 

ηθαλφηεηάο ηνπο. 

 Θα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ν ρσξηθφο ζρεδηαζκφο κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο 

ζηα εζσηεξηθά λεξά, φπσο έρεη πξνρσξήζεη γηα ηα ζαιάζζηα χδαηα. Γηα λα γίλεη 

απηφ ζα πξέπεη λα πξνβιεζεί ζην ρσξνηαμηθφ κηα κειέηε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο 

γηα ηελ αιηεπηηθή δηαρείξηζε θαη ηελ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ησλ θξαγκαιηκλψλ ηεο 

Γξάκαο (πνπ είλαη ν κεγαιχηεξνο πδάηηλνο φγθνο γιπθνχ λεξνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο) 

θαη άιισλ πεγψλ ηεο Γξάκαο (π.ρ. Θεθαιάξη) φπνπ ππάξρνπλ ηρζπνηξνθεία. 

 

2.5 Γάζε – Πεξηβάιινλ 

Πε θαλέλα ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ δελ αλαδεηθλχεηαη ν δαζηθφο πινχηνο ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη ηδηαίηεξα ηεο Γξάκαο. Όπσο άιισζηε αλαθέξνπκε γεληθφηεξα ζηελ 

παξάγξαθν 1.4. ηα δάζε ηεο Γξάκαο είλαη απφ ηα πην παξαγσγηθά ηεο ρψξαο. 

 Ππλεπψο ζα πξέπεη λα ζπληεξεζνχλ νη δαζηθνί δξφκνη θη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Γαζαξρείνπ θαη ηα ηνπηθά κνλνπάηηα, γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ ηεο 

πεξηνρήο αιιά θαη γηα άιιεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ιαηνκεία, ηνπξηζκφο 

θιπ.).  

 Θα πξέπεη λα απμεζνχλ ηα ρξήκαηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ιαηνκείσλ, φπσο 

αλαθέξνπκε ζηελ παξάγξαθν 1.4. 

 Ρν ηδηαίηεξν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Νξεηλνχ Όγθνπ Ονδφπεο (Δζληθφ Ξάξθν 

Νξνζεηξάο Ονδφπεο) βξίζθεηαη εθηφο θαηεπζχλζεσλ ζηξαηεγηθήο γηα ην ηνπίν ζην 

πξνηεηλφκελν ΞΞΣΠΑΑ. Ρν Δζληθφ Πάξθν νξνζεηξάο Ρνδφπεο αλαθέξεηαη ζε 

κηθξφηεξε θιίκαθα ζε ζρέζε κε ηα Δζληθά Ξάξθα πγξνβηφηνπσλ ΑΚΘ θαη Γέιηα 

Έβξνπ. 

 


