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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1.1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου των λιµνών Κορώνειας-Βόλβης και 
των Μακεδονικών Τεµπών συντάσσεται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του 
Φορέα ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 
άρθρα 15 - 16 του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν. 2742/99 (ΦΕΚ 207Α/99) για τον 
«Χωροταξικό σχεδιασµό και αειφόρο ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», όπου 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Άρθρο 15 (Φορείς ∆ιαχείρισης) παρ. 2 «Στην αρµοδιότητα των φορέων 
διαχείρισης υπάγονται: α) η κατάρτιση και ευθύνη της εφαρµογής των 

κανονισµών διοίκησης και λειτουργίας των προστατευόµενων αντικειµένων, 

καθώς και των Σχεδίων ∆ιαχείρισης που αναφέρονται στα άρθρα 18 παρ. 5 

του Ν. 1650/86, όπως τροποποιείται µε το νόµο αυτόν β) η παρακολούθηση 

και αξιολόγηση της εφαρµογής των κανονιστικών όρων και περιορισµών …… 

και των σχεδίων διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ.5 του Ν. 

1650/1986 σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 21 παρ. 4 του Ν. 

1650/86, όπως τροποποιείται µε το νόµο αυτόν».    

Άρθρο 16 (Τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του Ν. 1650/1986) 

Παρ. 1β «Με τις ίδιες ή όµοιες υπουργικές αποφάσεις εγκρίνονται επίσης 

πενταετή Σχέδια ∆ιαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών της παρ. 3. Με τα 

Σχέδια διαχείρισης προσδιορίζονται, στο πλαίσιο των γενικότερων όρων και 

προϋποθέσεων που τίθενται στα προεδρικά διατάγµατα των παραγράφων 1 

και 2 του άρθρου 21, οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την εφαρµογή 

των έργων, δράσεων και µέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσµατική 

προστασία και διαχείριση των κατά περίπτωση προστατευόµενων 

αντικειµένων. Τα Σχέδια ∆ιαχείρισης συνοδεύονται από προγράµµατα δράσης 

στα οποία εξειδικεύονται τα αναγκαία µέτρα, δράσεις, έργα και προγράµµατα, 

οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές και οι φορείς χρηµατοδότησής τους, καθώς και 

το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσής τους και οι φορείς εφαρµογής τους». 

Η εκπόνηση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης (Σ∆) υλοποιείται στο πλαίσιο του 
υποέργου 5 του εγκεκριµένου έργου «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΩΝ ΤΕΜΠΩΝ», το οποίο έχει εντάχθηκε στο Μέτρο 8.1 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙ∆ΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Περιβάλλον (ΕΠΠΕΡ) 2000-2006 µε τελικό ∆ικαιούχο τον Φορέα ∆ιαχείρισης 
Λιµνών Κορώνειας-Βόλβης. Ανατέθηκε µετά από δηµόσιο διαγωνισµό µε 
ανοιχτή διαδικασία στην ανάδοχο εταιρεία ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. Σχεδιασµός Μελέτη 
και ∆ιαχείριση Περιβαλλοντικών και Τεχνικών. 

Στον Πίνακα 1.1. που ακολουθεί δίνεται συνοπτικά η ταυτότητα του Σχεδίου 
∆ιαχείρισης.  
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Πίνακας 1.1. Ταυτότητα σχεδίου διαχείρισης. 

Τίτλος σχεδίου διαχείρισης Σχέδιο ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου των λιµνών 
Κορώνειας-Βόλβης και των Μακεδονικών Τεµπών 

Περίοδος ισχύος  Πέντε (5) έτη από την εγκριτική πράξη  

Υπεύθυνος και οµάδα εκπόνησης  ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. Σχεδιασµός Μελέτη και ∆ιαχείριση 
Περιβαλλοντικών και Τεχνικών 

 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ∆ασολόγος – 
Περιβαλλοντολόγος, Συντονιστής Οµάδας Μελέτης 

ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ, ∆ρ Βιολόγος – 
Περιβαλλοντολόγος, Υπεύθυνη Σύνταξης 

∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ∆ρ Βιολόγος, 
Ορνιθολόγος, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ∆ασολόγος, 
Ορνιθολόγος, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία  

ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ Αντώνιος, ∆ρ ∆ασολόγος - 
Περιβαλλοντολόγος 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ, ∆ρ ∆ασολόγος, Επικ. 
Καθηγήτρια ∆ασικής Βοτανικής – Γεωβοτανικής 

ΜΠΟΜΠΟΡΗ ∆ήµητρα, ∆ρ Βιολόγος - Ιχθυολόγος, 
Λέκτορας Τµ. Βιολογίας, Α.Π.Θ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ∆ρ Βιολόγος - 
Ιχθυολόγος, Τµήµα Αλιείας, Επαρχείο Λαγκαδά 

ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ Χαρίκλεια, Βιολόγος - Ιχθυολόγος 
Τµήµα Αλιείας, Επαρχείο Λαγκαδά  

ΖΑΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγ. Γεωπονικής Σχολής, 
ΑΠΘ, ∆ιαχείριση υγροτοπικών συστηµάτων και 
εδαφοϋδατικών πόρων 

ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Οµ. Καθηγ. Πολυτεχνικής 
Σχολής Α.Π.Θ. 

ΓΙΟΥΛΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ∆ρ Βιολόγος – Ζωολόγος, 
Επίκ. Καθ., Τµήµα Βιολογίας, Α.Π.Θ. 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ ΘΩΜΑΣ, ∆ρ Γεωπόνος, Ειδικός σε 
τηλεπισκόπηση 

ΜΠΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ρ Γεωπόνος 

ΠΑΡΤΟΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ∆ασολόγος, MSc 
Εδαφολογίας και διαχείρισης εδαφικών πόρων, 
Ειδικός GIS & Β∆ 

ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ Μηχανικός περιβάλλοντος, 
MSc Εδαφολογίας και διαχείρισης εδαφικών πόρων 

ΚΟΛΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, MSc Χωροταξίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΜΕΡΓΟΥ Φωτεινή, Βιολόγος 

ΧΑΤΖΗ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Οικονοµολόγος 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ, Ειδικός GIS 

Όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας 
του φορέα διαχείρισης   

Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Λουτρών 14, Λαγκαδάς, Τ.Κ. 57200 

Τηλέφωνο: 2394024553 

Fax: 2394026160 

Email:foreaskv@otenet.gr 

Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της - 
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εκπόνησης του σχεδίου διαχείρισης 

Ηµεροµηνία έγκρισής του και 
στοιχεία εγκριτικής πράξης 

- 

Στοιχεία ανεύρεσης αντιγράφου 
(εκτυπωµένου και ηλεκτρονικού) 

- 

Αριθµός σελίδων εκτυπωµένου 

αντιγράφου και αριθµός 
συνοδευτικών εγγράφων (χαρτών 
κλπ.) 

- 

Τρόπος βιβλιογραφικής αναφοράς 
του σχεδίου 

- 

 

1.2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ, ΟΡΙΑ, ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Ως περιοχή εφαρµογής του Σχεδίου ∆ιαχείρισης ορίζεται η περιοχή χωρικής 
ευθύνης του Φορέα ∆ιαχείρισης (Παρ/µα ΙΙ, Χάρτες 1, 3), όπως αυτή 
απεικονίζεται στον χάρτη που συνοδεύει τη διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 3044 
/2002 (ΦΕΚ 197/Β/27-08-2002). Στην περιοχή περιλαµβάνονται:  

− η περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των λιµνών Βόλβης - 
Κορώνειας και Μακεδονικών Τεµπών (Ζώνη Α), συµπεριλαµβανοµένων 
των Περιοχών Απόλυτης Προστασίας (Ζώνη Α1 –∆άσος Απολλωνίας και 
Πυρήνες Απόλυτης Προστασίας) και της Περιοχής Προστασίας της 
Φύσης (Ζώνη Α2 – Μακεδονικά Τέµπη) 

− οι Περιφερειακές Ζώνες Προστασίας του Εθνικού Πάρκου (Περιφερειακή 
Ζώνη Β’ και Περιφερειακή Ζώνη Γ’)  

όπως αυτές περιγράφονται, οριοθετούνται και απεικονίζονται στις ΚΥΑ 
6919/2004, ΦΕΚ 248/05-03-2004 (Χαρακτηρισµός των λιµναίων, χερσαίων και 
υδάτινων περιοχών του υγροτοπικού συστήµατος των λιµνών Βόλβης – 
Κορώνειας και των Μακεδονικών Τεµπών ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των 
λιµνών Βόλβης – Κορώνειας και των Μακεδονικών Τεµπών» και καθορισµός 
ζωνών προστασίας και καθορισµός χρήσεων, όρων και περιορισµών 
δόµησης) και στη διόρθωση αυτής ΦΕΚ 416/Β/24-05-2004 (∆ιορθώσεις 
σφαλµάτων της ΚΥΑ 6919/2004) (Χάρτης 2γ, Παρ/µα ΙΙ). 

Σηµειώνεται ότι η περιοχή χωρικής ευθύνης του Φορέα ∆ιαχείρισης (Φ∆), ενώ 
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των ανωτέρω νόµων και των ΚΥΑ θα έπρεπε 
να ταυτίζεται µε τα όρια της προστατευόµενης περιοχής (Εθνικό Πάρκο και 
Περιφερειακές Ζώνες Προστασίας), παρατηρείται διαφορά στο ανατολικό 
τµήµα, όπου η περιοχή ευθύνης του Φ∆ είναι µεγαλύτερη από αυτή της 
προστατευόµενης περιοχής (βλ. Χάρτη 2γ). 

Η περιοχή βρίσκεται ΒΑ του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης σε 
απόσταση περίπου 10 χλµ. Βόρεια και Νότια περιβάλλεται από βουνά µε ύψος 
600 έως 1200 µ και Ανατολικά οριοθετείται από την ακτογραµµή των εκβολών 
του Ρήχιου ποταµού στο Στρυµονικό Κόλπο (Χάρτης 1). Υπάγεται στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαµβάνει την υδρολογική λεκάνη της 
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Μυγδονίας, η οποία ανήκει στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα 10, της Κεντρικής 
Μακεδονίας. Η λεκάνη καταλαµβάνει σχεδόν ολόκληρη την Επαρχία Λαγκαδά 
και τµήµα της Βορειο-ανατολικής πλευράς της Επαρχίας Θεσσαλονίκης του 
Νοµού Θεσσαλονίκης και τµήµα της βόρειας πλευράς της Επαρχίας Αρναίας 
και της Επαρχίας Χαλκιδικής του Νοµού Χαλκιδικής. 

Η έκταση χωρικής ευθύνης του Φορέα ∆ιαχείρισης σε 2.121.782,542 στρ.  

Οι γεωγραφικές συντεταγµένες του κέντρου βάρους της περιοχής είναι: 

Σύστηµα αναφοράς Γεωγραφικό πλάτος Γεωγραφικό µήκος 

ΕΓΣΑ 87 23˚ 19’ 42’’ 92886 40˚ 41’ 17’’ 86 

ΓΥΣ 23˚ 19’ 51’’ 54 40˚ 41’ 30’’ 50 

Bessel -00 23’ 16’’ 618 40˚ 41’ 24’’ 66 

WGS 84 23˚ 19’ 49’’ 19 40˚ 41’ 27’’ 16 

Τα όρια της προστατευόµενης περιοχής, όπως αυτά προσδιορίζονται στην 
ΚΥΑ 6919 και τη διόρθωση αυτής, δεν έχουν σηµανθεί µε οριοσήµατα επί του 
εδάφους. Υπάρχουν οριοσήµατα σε τµήµατα του Εθνικού Πάρκου (Περιοχή Α’, 
λίµνη Κορώνεια) από την οριοσήµανση που πραγµατοποιήθηκε από το 
ΥΠΕΧΩ∆Ε στο πλαίσιο σχετικού έργου του Β’ ΚΠΣ. Στο σηµείο αυτό γίνεται 
εµφανής η ανάγκη οριοθέτησης και των υπόλοιπων τµηµάτων του Εθνικού 
Πάρκου (περιφερειακές ζώνες προστασίας Β’ και Γ’, δάσος Απολλωνίας και 
Στενά Ρεντίνας) που θα αποτελέσει και ένα από τα προτεινόµενα µέτρα του 2ου 
τεύχους του παρόντος σχεδίου. 

 

1.3. ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην περιοχή µελέτης, δηλαδή η ιδιοκτησιακή 
κατάσταση των εκτάσεων που περιήλθαν στην κατοχή του ελληνικού δηµοσίου 
µετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας, διακρίνεται: 

- Σε δηµόσιες εκτάσεις, 

- Σε δηµοτικές (κοινοτικές) εκτάσεις, 

- Σε ιδιωτικές εκτάσεις. 

Οι ιδιωτικές εκτάσεις περιλαµβάνουν: 

- γεωργικές εκτάσεις, οι οποίες προέρχονται είτε από αγοραπωλησίες 
παλαιών ιδιωτικών εκτάσεων είτε από διανοµές του δηµοσίου που οι 
δικαιοπάροχοί τους έλαβαν τίτλους ιδιοκτησίας από τη ∆ιεύθυνση Γεωργίας 

- δασικές εκτάσεις, που ανήκουν σε ιδιώτες 

- χορτολιβαδικές εκτάσεις 

- άλλες ιδιωτικές εκτάσεις (οικόπεδα). 
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Τέλος, στην περιοχή γεωργικές και δασικές εκτάσεις ανήκουν βάσει παλαιών 
τίτλων ιδιοκτησίας σε µοναστήρια τη Ελληνικής Εκκλησίας και του Αγίου 
Όρους. 

Καθώς το Εθνικό Κτηµατολόγιο δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν µπορεί να εκτιµηθεί η 
έκταση των ανωτέρω κατηγοριών του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Ωστόσο, για 
µία πρώτη περιγραφή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής µελέτης 
µπορούν χρησιµοποιηθούν παλαιότερα στοιχεία που αφορούν το καθεστώς 
ιδιοκτησίας των αγροτικών εκτάσεων της περιοχής. 

Στον Πίνακα 1.2α. παρουσιάζεται η κατανοµή των εκτάσεων ανά χρήση και 
ιδιοκτησιακό καθεστώς. 
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Πίνακας 1.2α. Κατανοµή εκτάσεων κατά χρήση/κάλυψη γης των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων της περιοχής µελέτης σε στρέµµατα για 

το έτος 1991 (Ε.Σ.Υ.Ε.) 

∆ηµοτικά 
∆ιαµερίσµατα 

Σύνολο 
έκτασης 

Αγροί 
∆ηµοτικοί / 
κοινοτικοί 
βοσκότοποι 

Ιδιωτικοί 
βοσκότοποι 

∆άση Νερά Οικισµοί 
Άλλες 
εκτάσεις 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ήµος Αγίου Γεωργίου 

Βρασνών 41100 8800 900 10000 19100 400 1400 500 

∆ήµος Απολλωνίας 

Μελισσουργού 22900 8400 12600 0 0 1400 400 100 

Ν. Απολλωνίας 70900 28600 21000 0 0 16100 5200 0 

Νικοµηδινού 12100 6700 4800 0 0 200 300 0 

Περιστερώνα 51200 12700 32600 0 0 5000 800 100 

Στίβου 11400 6300 4200 100 0 400 300 0 

∆ήµος Αρέθουσας 

Αρέθουσας 57000 12100 26600 0 17200 0 1100 0 

Μαυρούδας 23100 8400 1000 0 13200 100 400 0 

Σκεπαστού 30200 11200 3500 8500 6100 0 900 0 

Στεφανινών 56000 8200 6500 0 40400 0 900 0 

Φιλαδελφίου 48600 16200 28000 0 2800 0 1500 0 

∆ήµος Ασσήρου 

Ασσήρου 67900 34400 28000 0 800 3700 900 0 
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∆ήµος Βερτίσκου 

Όσσας 59100 11600 44800 1200 800 0 700 0 

Εξαλόφου 38100 7700 29400 100 200 0 700 0 

Λοφίσκου 52800 12000 39200 0 0 0 600 1000 

∆ήµος Εγνατίας 

Ευαγγελισµού 21300 5100 12200 0 0 3800 200 0 

Νυµφόπετρας 28800 8100 16000 0 1500 2800 400 0 

Προφήτου 48800 15200 23100 0 1700 7900 900 0 

Σχολαρίου 16200 9800 1400 200 1000 3300 500 0 

∆ήµος Καλλινδοίων 

Ζαγκλιβερίου 63200 23500 27500 200 8800 0 3200 0 

Αδάµ 18100 9900 0 3000 4300 100 800 0 

Καλαµωτού 29400 15900 0 11200 200 500 1400 300 

Πετροκέρασων 27400 8000 1800 400 16700 0 500 0 

Σαρακήνας 16600 8500 7000 100 0 500 500 0 

∆ήµος Κορώνειας 

Αγ. Βασιλείου 28300 11300 7400 300 0 8200 500 600 

Αδραµερίου 22900 10400 9300 0 1000 1100 500 600 

Βασιλουδίου 23000 7600 3600 0 0 11300 500 0 

Γερακαρούς 17800 11100 4400 0 0 700 1700 0 

Λαγκαδικίων 13600 7100 5200 0 0 700 600 0 

∆ήµος Λαγκαδά 

Αναλήψεως 29700 5800 12000 4200 0 7300 300 100 

Ηρακλείου 9800 8700 600 0 0 200 300 0 
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Καβαλλαρίου 43600 18000 4500 9700 0 5600 2400 3500 

Κολχικού 45400 17600 16800 0 0 9500 1600 0 

Λαγκαδά 31800 24000 800 200 300 2500 3500 500 

Λαγυνών 13400 5000 6600 600 400 100 600 0 

Περιβολακίου 7600 5700 600 300 0 300 500 300 

Χρυσαυγής 16000 9500 5500 0 0 900 200 0 

∆ήµος Λαχανά 

Ξυλόπολης 34400 16000 13100 400 0 3300 1600 100 

Καρτερών 71200 21300 0 47500 1100 400 1000 0 

Νικόπολης 20300 5900 10000 0 3300 500 600 0 

Λαχανά 47600 15700 19000 0 7200 0 1600 4000 

∆ήµος Μαδύτου 

Απολλωνίας 32700 10200 7100 0 1100 13500 800 0 

Μοδίου 22500 4500 2500 0 12100 3000 400 0 

Νέας Μαδύτου 34700 13000 8000 0 5800 7600 300 0 

∆ήµος Μυγδονίας 

Λητής 18900 11700 6700 0 200 0 400 0 

∆ρυµού 42000 32000 4800 2000 0 100 3100 0 

Μελισσοχωρίου 37600 15000 17200 0 1600 200 3500 0 

∆ήµος Ρεντίνας 

Άνω Σταυρού 19500 1300 1100 0 16800 100 200 0 

Βόλβης 92800 9100 18300 38500 0 23600 600 2700 

Σταυρού 16500 1300 0 0 12900 700 1500 0 
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∆ήµος Σοχού 

Σοχού 153000 34800 36200 19000 62000 0 900 200 

Ασκού 69800 22200 40900 0 2300 1300 3100 0 

Κρυονερίου 58700 24900 19500 0 12000 1700 600 0 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

∆ήµος Ανθεµούντα 

∆ουµπιών 23400 9200 4000 400 8600 0 1200 0 

∆ήµος Αρναίας 

Αρναίας 69400 9300 0 27900 31500 200 500 0 

Στανού 60400 11700 2400 34800 10900 200 500 0 

Βαρβάρας 90300 3500 0 11200 72900 1200 800 700 

∆ήµος Ζερβοχωρίων 

Παλαιοχώρας 50000 9200 0 0 33300 0 7500 0 

Γεροπλάτανου 13500 5300 0 0 7600 0 400 300 

Κρήµνης 9900 6700 0 0 2900 0 400 0 

Μαραθούσσας 44600 15500 28300 0 0 0 700 0 

Ριζών 21500 8400 0 6500 5200 0 1400 0 

∆ήµος Πολυγύρου 

Σανών 28300 11300 7400 300 0 8200 500 600 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

2398600 768100 695900 238800 447800 160400 71800 16200 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

100 32.02 29.01 9.96 18.67 6.69 2.99 0.68 
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Οι εκµεταλλεύσεις και η έκταση της χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης της 
περιοχής µελέτης ανά δηµοτικό διαµέρισµα και ανά µορφή κατοχής 
καταγράφηκαν κατά την Απογραφή Γεωργίας και Κτηνοτροφίας που 
πραγµατοποίησε η Ε.Σ.Υ.Ε. το 2000. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει πως η 
χρησιµοποιουµένη γεωργική έκταση της περιοχής µελέτης κατά το 2000 
ανερχόταν σε 596.004,8 στρέµµατα. Πάνω από το 99% της έκτασης αυτής 
αφορούσαν η ιδιόκτητη και η ενοικιαζόµενη γεωργική έκταση, ενώ η υπόλοιπη 
έκταση αφορούσε την µεσιακή γη και τη γη µε άλλη µορφή κατοχής. Τα 
στοιχεία της απογραφής αυτής παραθέτονται στον πίνακα 1.2β. 
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Πίνακας 1.2β. Εκµεταλλεύσεις και χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση αυτών κατά µορφή κατοχής της χρησιµοποιούµενης 
γεωργικής έκτασης 

Εκµεταλλεύσεις Χρησιµοποιούµενη Γεωργική Έκταση 

Ιδιόκτητη Ενοικιαζόµενη Μεσιακή Άλλος τύπος 

∆ήµος / ∆.∆. 

Σύνολο Χ.Γ.Ε. 

Χ.Γ.Ε. 

Εκµετ. Έκταση Εκµετ. Έκταση Εκµετ Έκταση Εκµετ Έκταση 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ήµος Αγίου 

Γεωργίου 

250 248 2366,1 247 2034,1 7 332 0 0 0 0 

∆.∆. Βρασνών 250 248 2366,1 247 2034,1 7 332 0 0 0 0 

∆ήµος Απολλωνίας 631 625 44084,8 562 19804,3 392 22665,6 1 38,5 48 1576,4 

∆.∆. Νέας 

Απολλωνίας 

288 286 22531,0 253 10009,4 172 11226,5 1 38,5 30 1256,6 

∆.∆. Μελισσουργού 105 102 7519,7 84 3177,1 69 4030,4 0 0 17 312,2 

∆.∆. Νικοµηδινού 94 94 4813,8 94 2727,9 59 2085,9 0 0 0 0 

∆.∆. Περιστερώνας 61 60 4591,1 57 1773,6 46 2817,5 0 0 0 0 

∆.∆. Στίβου 83 83 4629,2 74 2116,3 46 2505,3 0 0 1 7,6 

∆ήµος Αρέθουσας 687 679 49285,1 603 17139 556 32017,1 1 10,5 2 118,5 

∆.∆. Αρέθουσας 174 174 11948,4 167 3293,3 170 8655,1 0 0 0 0 

∆.∆. Μαυρούδας 89 88 6750 73 2656,8 67 3975,7 0 0 1 117,5 

∆.∆. Σκεπαστού 115 115 10399,7 102 3846,2 90 6553,5 0 0 0 0 

∆.∆. στεφανινών 110 105 6441 93 2476,9 79 3964,1 0 0 0 0 
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Εκµεταλλεύσεις Χρησιµοποιούµενη Γεωργική Έκταση 

Ιδιόκτητη Ενοικιαζόµενη Μεσιακή Άλλος τύπος 

∆ήµος / ∆.∆. 

Σύνολο Χ.Γ.Ε. 

Χ.Γ.Ε. 

Εκµετ. Έκταση Εκµετ. Έκταση Εκµετ Έκταση Εκµετ Έκταση 

∆.∆. Φιλαδελφίου 199 197 13746 168 4865,8 150 8868,7 1 10,5 1 1 

∆ήµος Ασσήρου 357 350 37733,2 317 17037 197 20110,4 9 568 1 17,8 

∆.∆. Ασσήρου 357 350 37733,2 317 17037 197 20110,4 9 568 1 17,8 

∆ήµος Βερτίσκου 283 271 27078 260 6536,6 170 20265,7 3 16,7 37 259 

∆.∆. Όσσης 107 103 9430 99 1727,7 43 7690,3 1 12 0 0 

∆.∆. Βερτίσκου 14 8 2550,1 7 84,3 4 2465,8 0 0 0 0 

∆.∆. Εξαλόφου 74 72 5185,1 66 2231,6 51 2689,8 2 4,7 37 259 

∆.∆. Λοφίσκου 88 88 9912,8 88 2493 72 7419,8 0 0 0 0 

∆ήµος Εγνατίας 598 584 28443,5 524 13057,4 365 15007,2 0 0 34 378,9 

∆.∆. Προφήτου 232 228 11009,8 212 5401,2 160 5604,1 0 0 2 4,5 

∆.∆. Ευαγγελισµού 83 76 3004,7 62 1235,4 47 1769,3 0 0 0 0 

∆.∆. Νυµφόπετρας 154 152 6346,1 128 3526,9 70 2710,2 0 0 5 109 

∆.∆. Σχολαρίου 129 128 8082,9 122 2893,9 88 4923,6 0 0 27 265,4 

∆ήµος Καλλινδοίων 518 512 50187,1 469 20732,5 293 29454,6 0 0 0 0 

∆.∆. Ζαγκλιβερίου 193 192 24371,3 172 8634,9 107 15736,4 0 0 0 0 

∆.∆. Αδάµ 81 81 5238,9 75 2627,9 39 2611 0 0 0 0 

∆.∆. Καλαµωτού 157 155 13934,2 140 5883,9 117 8050,3 0 0 0 0 

∆.∆. Πετροκεράσων 41 39 1222,2 39 411,9 3 810,3 0 0 0 0 
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Εκµεταλλεύσεις Χρησιµοποιούµενη Γεωργική Έκταση 

Ιδιόκτητη Ενοικιαζόµενη Μεσιακή Άλλος τύπος 

∆ήµος / ∆.∆. 

Σύνολο Χ.Γ.Ε. 

Χ.Γ.Ε. 

Εκµετ. Έκταση Εκµετ. Έκταση Εκµετ Έκταση Εκµετ Έκταση 

∆.∆. Σαρακήνας 46 45 5420,5 43 3173,9 27 2246,6 0 0 0 0 

∆ήµος Κορώνειας 633 625 33593,7 599 13183,4 263 20334,5 0 0 8 75,8 

∆.∆. Γερακαρούς 198 198 11370,8 186 3793,9 90 7536,8 0 0 4 40,1 

∆.∆. Αγίου Βασιλείου 138 138 10696,2 132 3339,2 79 7321,8 0 0 3 35,2 

∆.∆. Αρδαµερίου 71 65 1305,4 63 522,8 11 782,1 0 0 1 0,5 

∆.∆. Βασιλουδίου 72 71 4839,8 71 2955,6 33 1884,2 0 0 0 0 

∆.∆. Λαγκαδικίων 154 153 5381,5 147 2571,9 50 2809,6 0 0 0 0 

∆ήµος Λαγκαδά 1595 1556 69219,1 1481 33824,9 650 35305,7 5 85,5 1 3 

∆.∆. Λαγκαδά 399 392 12695,4 377 6831,3 134 5861,1 0 0 1 3 

∆.∆. Αναλήψεως 91 88 3289,5 86 1808 40 1481,5 0 0 0 0 

∆.∆. Ηρακλείου 123 123 5224,9 121 2889,3 45 2335,6 0 0 0 0 

∆.∆. Καβαλλαρίου 288 284 11768,0 280 6970,6 91 4797,4 0 0 0 0 

∆.∆. Κολχικού 286 265 13253,9 241 4721,5 161 8532,4 0 0 0 0 

∆.∆. Λαγυνών 142 139 11523,1 132 4174,7 75 7262,9 5 85,5 0 0 

∆.∆. Περιβολακίου 130 130 3099,7 124 2199,7 32 900 0 0 0 0 

∆.∆. Χρυσαυγής 136 135 8364,6 120 4229,8 72 4134,8 0 0 0 0 

∆ήµος Λαχανά 384 371 51736,9 321 15364,2 239 36070,2 1 207 2 95,5 

∆.∆. Ξυλοπόλεως 115 110 15199,4 95 3428,1 58 11755,8 0 0 1 15,5 
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Εκµεταλλεύσεις Χρησιµοποιούµενη Γεωργική Έκταση 

Ιδιόκτητη Ενοικιαζόµενη Μεσιακή Άλλος τύπος 

∆ήµος / ∆.∆. 

Σύνολο Χ.Γ.Ε. 

Χ.Γ.Ε. 

Εκµετ. Έκταση Εκµετ. Έκταση Εκµετ Έκταση Εκµετ Έκταση 

∆.∆. Καρτερών 104 102 16832,9 87 5420,2 80 11205,7 1 207 0 0 

∆.∆. Λαχανά 81 79 10572,2 69 2797,1 52 7775,1 0 0 0 0 

∆.∆. Λευκοχωρίου 56 56 6078,9 46 2623,9 40 3455 0 0 0 0 

∆.∆. Νικοπόλεως 28 24 3053,5 24 2094,9 9 1878,6 0 0 1 80 

∆ήµος Μαδύτου 301 297 21216,4 278 7771 173 13422,6 0 0 2 22,8 

∆.∆. Νέας Μαδύτου 111 110 10049,6 96 1606,9 60 8419,9 0 0 2 22,8 

∆.∆. Απολλωνίας 129 128 7391,5 123 3848,8 76 3542,7 0 0 0 0 

∆.∆. Μοδίου 61 59 3775,3 59 2315,3 37 1460 0 0 0 0 

∆ήµος Μυγδονίας 369 365 47359,3 337 18965,1 232 28394,2 0 0 0 0 

∆.∆. Λητής 121 117 11313 117 7750,9 37 3562,1 0 0 0 0 

∆.∆. ∆ρυµού 165 165 25023,2 144 7515,1 143 17508,1 0 0 0 0 

∆.∆. Μελισσοχωρίου 83 83 11023,1 76 3699,1 52 7324 0 0 0 0 

∆ήµος Ρεντίνας 358 347 12380,1 334 5071,1 79 7036,7 1 249,8 8 22,5 

∆.∆. Σταυρού 46 46 438 45 388 1 50 0 0 0 0 

∆.∆. Άνω Σταυρού 69 68 587 68 587 0 0 0 0 0 0 

∆.∆. Βόλβης 243 233 11355,1 221 4096,1 78 6986,7 1 249,8 8 22,5 

∆ήµος Σοχού 1097 1061 47514 987 21878,4 391 24528,7 4 169 55 937,9 

∆.∆. Σοχού 335 301 11822,4 277 5237,7 93 6491,7 1 93 0 0 
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Εκµεταλλεύσεις Χρησιµοποιούµενη Γεωργική Έκταση 

Ιδιόκτητη Ενοικιαζόµενη Μεσιακή Άλλος τύπος 

∆ήµος / ∆.∆. 

Σύνολο Χ.Γ.Ε. 

Χ.Γ.Ε. 

Εκµετ. Έκταση Εκµετ. Έκταση Εκµετ Έκταση Εκµετ Έκταση 

∆.∆. Ασκού 549 549 20163,7 534 10595,3 156 9460,9 1 15 6 92,5 

∆.∆. Κρυονερίου 213 211 15527,9 176 6045,4 142 8576,1 2 61 49 845,4 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

∆ήµος Ανθεµούντα 113 111 7966,5 109 4940,5 47 3026 0 0 0 0 

∆.∆. ∆ουµπιών 113 111 7966,5 109 4940,5 47 3026 0 0 0 0 

∆ήµος Αρναίας 211 186 11070,3 184 5964,7 35 4995,6 0 0 2 110 

∆.∆. Αρναίας 58 45 2205,5 45 1839,5 3 366 0 0 0 0 

∆.∆. Βαρβάρας 76 66 1266 66 1266 0 0 0 0 0 0 

∆.∆. Στανού 77 75 7598,8 73 2859,2 32 4629,6 0 0 2 110 

∆ήµος Ζερβοχωρίων 492 486 46939,3 470 27522,1 234 19417,2 0 0 0 0 

∆.∆. Παλαιοχώρας 114 110 10749,9 108 5916,3 67 4833,6 0 0 0 0 

∆.∆. Γεροπλατάνου 71 71 4459,9 64 2329,3 35 2130,6 0 0 0 0 

∆.∆. Κρηµνής 96 96 11382,2 96 7646,3 30 3735,9 0 0 0 0 

∆.∆. Μαραθούσας 130 130 13618,5 128 8194,3 58 5424,2 0 0 0 0 

∆.∆. Ριζών 81 79 6728,8 74 3435,9 44 3292,9 0 0 0 0 

∆ήµος Πολυγύρου 94 92 7831,4 92 4925,7 43 2902,7 0 0 1 3 

∆.∆. Σανών 94 92 7831,4 92 4925,7 43 2902,7 0 0 1 3 

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ 8971 8766 596.004,8 8174 255.752 4366 335.286,7 25 1.345 201 3.621,1 
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Εκµεταλλεύσεις Χρησιµοποιούµενη Γεωργική Έκταση 

Ιδιόκτητη Ενοικιαζόµενη Μεσιακή Άλλος τύπος 

∆ήµος / ∆.∆. 

Σύνολο Χ.Γ.Ε. 

Χ.Γ.Ε. 

Εκµετ. Έκταση Εκµετ. Έκταση Εκµετ Έκταση Εκµετ Έκταση 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

  100  42,91  56,26  0,23  0,61 

(Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Γεωργίας / Κτηνοτροφίας 2000) 
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Όσον αφορά την κατανοµή της Χρησιµοποιούµενης Γεωργικής Έκτασης 
ανάλογα µε τη χρήση της υπάρχουν σχετικά στοιχεία τα οποία παραθέτονται 
στον πίνακα 1.2γ. Από τα στοιχεία αυτά παρατηρείται πως το 78% των 
εκµεταλλεύσεων της περιοχής µελέτης αφορά τις αµιγώς γεωργικές εκτάσεις 
και ακολουθούν οι µικτές εκτάσεις µε 19,54% και οι αµιγώς κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις της περιοχής µελέτης µε µόλις 2,46%.  

Από τους δήµους του νοµού Θεσσαλονίκης που περιλαµβάνονται στην 
περιοχή µελέτης έχει πραγµατοποιηθεί καταγραφή της έκτασης των κοινοτικών 
βοσκοτόπων του εκάστοτε δήµου. Η έκταση αυτών των κοινοτικών 
βοσκοτόπων παρατίθεται επίσης στον πίνακα 1.2γ. 
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Πίνακας 1.2γ. Εκµεταλλεύσεις και Χρησιµοποιούµενη Γεωργική Έκταση αυτών σύµφωνα µε τον τόπο απογραφής των κατόχων νέας 
και σύµφωνα µε τον τόπο όπου βρίσκεται η έκταση και διάκρισή νέας ανάλογα µε τη χρήση νέας (σε στρέµµατα) 

Εκµεταλλεύσεις και Χ.Γ.Ε. σύµφωνα µε τον τόπο απογραφής του κατόχου 

Σύνολο Μικτές Εκτάσεις Αµιγώς Γεωργικές 
Αµιγώς 

Κτηνοτροφικές 

Κοινοτικοί 
Βοσκότοποι 

Εκµετ. Εκτ. Εκµετ. Εκτ. Εκµετ. Εκτ. Εκµετ Εκτ 

Χ.Γ.Ε. 
σύµφωνα µε 
τον τόπο όπου 
αυτή βρίσκεται Εκτ 

∆ήµος / ∆.∆. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ήµος Αγίου 
Γεωργίου 

250 2366,1 12 170,5 236 2195,6 2 0 0 18871 

∆.∆. Βρασνών 250 2366,1 12 170,5 236 2195,6 2 0 0 18871 

∆ήµος 
Απολλωνίας 

631 44084,8 162 14414,3 463 29670,5 6 0 45214,2 65127,3 

∆.∆. Νέας 
Απολλωνίας 

288 22531 100 9867,4 186 12663,6 2 0 0 21634,7 

∆.∆. 
Μελισσουργού 

105 7519,7 25 2369,1 77 5150,6 3 0 0 9536 

∆.∆. 
Νικοµηδινού 

94 4813,8 12 562,8 82 4251 0 0 0 4421,6 

∆.∆. 
Περιστερώνας 

61 4591,1 12 921,5 48 3669,6 1 0 0 26000 

∆.∆. Στίβου 83 4629,2 13 693,5 70 3935,7 0 0 0 3535 

∆ήµος 
Αρέθουσας 

687 49285,1 158 14161,6 521 35123,5 8 0 49406,7 89059 

∆.∆. 
Αρέθουσας 

174 11948,4 34 3346,5 140 8601,9 0 0 0 21849 
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Εκµεταλλεύσεις και Χ.Γ.Ε. σύµφωνα µε τον τόπο απογραφής του κατόχου 

Σύνολο Μικτές Εκτάσεις Αµιγώς Γεωργικές 
Αµιγώς 

Κτηνοτροφικές 

Κοινοτικοί 
Βοσκότοποι 

Εκµετ. Εκτ. Εκµετ. Εκτ. Εκµετ. Εκτ. Εκµετ Εκτ 

Χ.Γ.Ε. 
σύµφωνα µε 
τον τόπο όπου 
αυτή βρίσκεται Εκτ 

∆ήµος / ∆.∆. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

∆.∆. 
Μαυρούδας 

89 6750 25 2374 63 4376 1 0 0 7751 

∆.∆. Σκεπαστού 115 10399,7 26 2577,3 89 7822,4 0 0 0 10248 

∆.∆. Στεφανινών 110 6441 40 2925,6 65 3515,4 5 0 0 27759 

∆.∆. 
Φιλαδελφίου 

199 13746 33 2938,2 164 10807,8 2 0 0 21452 

∆ήµος 
Ασσήρου 

357 37733,2 40 4761,9 310 32971,3 7 0 0 11728,4 

∆.∆. Ασσήρου 357 37733,2 40 4761,9 310 32971,3 7 0 0 11728,4 

∆ήµος 
Βερτίσκου 

269 24527,9 62 5351,5 200 19175,5 7 9 0 54027 

∆.∆. Όσσης 107 9430 16 959,8 87 8470,2 4 0 0 31800 

∆.∆. Εξαλόφου 74 5185,1 20 2035,4 52 3149,7 2 0 0 4727 

∆.∆. Λοφίσκου 88 9912,8 26 2356,3 61 7555,6 1 9 0 17500 

∆ήµος Εγνατίας 598 28443,5 102 6474,1 482 21969,4 14 0 29389,6 44777,4 

∆.∆. Προφήτου 232 11009,8 33 2398,9 195 8610,9 4 0 0 15605,2 

∆.∆. 
Ευαγγελισµού 

83 3004,7 12 458,2 64 2546,5 7 0 0 8099,5 

∆.∆. 
Νυµφόπετρας 

154 6346,1 36 2209,3 116 4136,8 2 0 0 17017,2 

∆.∆. Σχολαρίου 129 8082,9 21 1407,7 107 6675,2 1 0 0 4055,5 
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Εκµεταλλεύσεις και Χ.Γ.Ε. σύµφωνα µε τον τόπο απογραφής του κατόχου 

Σύνολο Μικτές Εκτάσεις Αµιγώς Γεωργικές 
Αµιγώς 

Κτηνοτροφικές 

Κοινοτικοί 
Βοσκότοποι 

Εκµετ. Εκτ. Εκµετ. Εκτ. Εκµετ. Εκτ. Εκµετ Εκτ 

Χ.Γ.Ε. 
σύµφωνα µε 
τον τόπο όπου 
αυτή βρίσκεται Εκτ 

∆ήµος / ∆.∆. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

∆ήµος 
Καλλινδοίων 

518 50187,1 128 12196,7 384 34990,4 6 0 53157,5 45770,1 

∆.∆. 
Ζαγκλιβερίου 

193 24371,3 43 6984,2 149 17387,1 1 0 0 30755,2 

∆.∆. Αδάµ 81 5238,9 18 967,2 63 4271,7 0 0 0 3189 

∆.∆. Καλαµωτού 157 13934,2 56 6486,4 99 7447,8 2 0 0 9922,9 

∆.∆. 
Πετροκεράσων 

41 1222,2 5 209,8 34 1012,4 1 0 0 1000 

∆.∆. Σαρακήνας 46 5420,5 6 549,1 39 4871,4 1 0 0 903 

∆ήµος 
Κορώνειας 

633 33593,7 90 6970,5 535 26623,2 8 0 33568,2 26284,5 

∆.∆. 
Γερακαρούς 

198 11370,8 26 1548,1 172 9822,7 0 0 0 4567,8 

∆.∆. Αγίου 
Βασιλείου 

138 10696,2 21 3166,3 117 7529,9 0 0 0 5984 

∆.∆. 
Αρδαµερίου 

71 1305,4 18 401,3 47 904,1 6 0 0 8444,7 

∆.∆. 
Βασιλουδίου 

72 4839,8 8 540,2 63 4299,6 1 0 0 2783,5 

∆.∆. 
Λαγκαδικίων 

154 5381,5 17 1314,6 136 4066,9 1 0 0 4504,5 

∆ήµος Λαγκαδά 1595 69219,1 269 15172,8 1287 54046,3 39 0 71030 43482,6 
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Εκµεταλλεύσεις και Χ.Γ.Ε. σύµφωνα µε τον τόπο απογραφής του κατόχου 

Σύνολο Μικτές Εκτάσεις Αµιγώς Γεωργικές 
Αµιγώς 

Κτηνοτροφικές 

Κοινοτικοί 
Βοσκότοποι 

Εκµετ. Εκτ. Εκµετ. Εκτ. Εκµετ. Εκτ. Εκµετ Εκτ 

Χ.Γ.Ε. 
σύµφωνα µε 
τον τόπο όπου 
αυτή βρίσκεται Εκτ 

∆ήµος / ∆.∆. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

∆.∆. Λαγκαδά 399 12695,4 47 2377,3 345 10318,1 7 0 0 2274,6 

∆.∆. 
Αναλήψεως 

91 3289,5 28 1454,4 60 1835,1 3 0 0 9607,7 

∆.∆. Ηρακλείου 123 5224,9 36 1868,7 87 3356,2 0 0 0 347,9 

∆.∆. 
Καβαλλαρίου 

286 13253,9 28 1665,7 237 11588,2 21 0 0 6726 

∆.∆. Κολχικού 286 13253,9 28 1665,7 237 11588,2 21 0 0 15968,9 

∆.∆. Λαγυνών 142 11523,1 17 1540,5 122 9982,6 3 0 0 3719 

∆.∆. 
Περιβολακίου 

130 3099,7 18 589,6 112 2510,1 0 0 0 - 

∆.∆. Χρυσαυγής 136 8364,6 12 865,5 123 7499,1 1 0 0 4838,5 

∆ήµος Λαχανά 384 51736,9 83 14695,6 288 37041,3 13 0 56552,2 80418,5 

∆.∆. 
Ξυλοπόλεως 

115 15199,4 15 3445,3 95 11754,1 5 0 0 8216,1 

∆.∆. Καρτερών 104 16832,9 33 6093,2 69 10739,7 2 0 0 43467,2 

∆.∆. Λαχανά 81 10572,2 19 1741,4 60 8830,8 2 0 0 15495,6 

∆.∆. 
Λευκοχωρίου 

56 6078,9 14 1674 42 4404,9 0 0 0 7439,6 

∆.∆. 
Νικοπόλεως 

28 3053,5 2 1741,7 60 8830,8 2 0 0 5800 

∆ήµος Μαδύτου 301 21216,4 71 6480,3 226 14736,1 4 0 21292,5 19135,7 
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Εκµεταλλεύσεις και Χ.Γ.Ε. σύµφωνα µε τον τόπο απογραφής του κατόχου 

Σύνολο Μικτές Εκτάσεις Αµιγώς Γεωργικές 
Αµιγώς 

Κτηνοτροφικές 

Κοινοτικοί 
Βοσκότοποι 

Εκµετ. Εκτ. Εκµετ. Εκτ. Εκµετ. Εκτ. Εκµετ Εκτ 

Χ.Γ.Ε. 
σύµφωνα µε 
τον τόπο όπου 
αυτή βρίσκεται Εκτ 

∆ήµος / ∆.∆. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

∆.∆. Νέας 
Μαδύτου 

111 10049,6 23 3074 87 6975,6 1 0 0 11230,9 

∆.∆. 
Απολλωνίας 

129 7391,5 26 1457,7 102 5933,8 1 0 0 5340 

∆.∆. Μοδίου 61 3775,3 22 1948,6 37 1826,7 2 0 0 2564,8 

∆ήµος 
Μυγδονίας 

369 47359,3 108 17456,1 257 29903,2 4 0 48571  

∆.∆. Λητής 121 11313 45 5118,5 72 6194,5 4 0 0  

∆.∆. ∆ρυµού 165 25023,2 34 7681,6 131 17341,6 0 0 0  

∆.∆. 
Μελισσοχωρίου 

83 11023,1 29 4656 54 6367,1 0 0 0  

∆ήµος Ρεντίνας 358 12380,1 57 2810,4 289 7758 12 1811,7 11374,1 52420 

∆.∆. Σταυρού 46 438 3 65 43 373 0 0 0 

∆.∆. Άνω 
Σταυρού 

69 587 7 107 61 480 1 0 0 
6000 

∆.∆. Βόλβης 243 11355,1 47 2638,4 185 6905 11 1811,7 0 46420 

∆ήµος Σοχού 1097 47514 174 11128 885 36385,4 38 6 47868,4 127802,6 

∆.∆. Σοχού 335 11822,4 70 3109,2 231 8713,2 34 0 0 55404 

∆.∆. Ασκού 549 20163,7 56 3992,8 493 16170,9 0 0 0 37037,6 

∆.∆. Κρυονερίου 213 15527,9 48 4026 161 11501,3 4 6 0 35361 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 
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Εκµεταλλεύσεις και Χ.Γ.Ε. σύµφωνα µε τον τόπο απογραφής του κατόχου 

Σύνολο Μικτές Εκτάσεις Αµιγώς Γεωργικές 
Αµιγώς 

Κτηνοτροφικές 

Κοινοτικοί 
Βοσκότοποι 

Εκµετ. Εκτ. Εκµετ. Εκτ. Εκµετ. Εκτ. Εκµετ Εκτ 

Χ.Γ.Ε. 
σύµφωνα µε 
τον τόπο όπου 
αυτή βρίσκεται Εκτ 

∆ήµος / ∆.∆. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

∆ήµος 
Ανθεµούντα 

113 7966,5 20 2915,5 90 5043 3 8 0 - 

∆.∆. ∆ουµπιών 113 7966,5 20 2915,5 90 5043 3 8 0 - 

∆ήµος Αρναίας 211 11070,3 73 4715,6 99 5777,7 39 577 0 - 

∆.∆. Αρναίας 58 2205,5 8 676 37 1529,5 13 0 0 - 

∆.∆. Βαρβάρας 76 1266 29 550 30 571 17 145 0 - 

∆.∆. Στανού 77 7598,8 36 3489,6 32 3677,2 9 432 0 - 

∆ήµος 
Ζερβοχωρίων 

492 46939,3 122 14369,9 362 32449,4 8 120 45840 - 

∆.∆. 
Παλαιοχώρας 

114 10749,9 37 5426,9 73 5323 4 0 0 - 

∆.∆. 
Γεροπλατάνου 

71 4459,9 16 1004,6 55 3455,3 0 0 0 - 

∆.∆. Κρήµνης 96 11382,2 27 3201,1 69 8181,1 0 0 0 - 

∆.∆. 
Μαραθούσσης 

130 13618,5 19 2524,6 109 10973,9 2 120 0 - 

∆.∆. Ριζών 81 6728,8 23 2212,7 56 4516,1 2 0 0 - 

∆ήµος 
Πολυγύρου 

94 7831,4 19 2522 73 5309,4 2 0 0 - 

∆.∆. Σανών 94 7831,4 19 2522 73 5309,4 2 0 0 - 

ΣΥΝΟΛΟ 8957 590468.2 1750 156767,3 6987 431169,2 220 2531,7 513264,4 678904,1 
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Εκµεταλλεύσεις και Χ.Γ.Ε. σύµφωνα µε τον τόπο απογραφής του κατόχου 

Σύνολο Μικτές Εκτάσεις Αµιγώς Γεωργικές 
Αµιγώς 

Κτηνοτροφικές 

Κοινοτικοί 
Βοσκότοποι 

Εκµετ. Εκτ. Εκµετ. Εκτ. Εκµετ. Εκτ. Εκµετ Εκτ 

Χ.Γ.Ε. 
σύµφωνα µε 
τον τόπο όπου 
αυτή βρίσκεται Εκτ 

∆ήµος / ∆.∆. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

100 100 19.54 26.55 78.00 73.02 2.46 0.43 - - 

Πηγή: Τα στοιχεία των στηλών 1 – 9 προέρχονται από την Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας της ΕΣΥΕ (2000). 

 Τα στοιχεία της στήλης 10 προέρχονται από δεδοµένα των δήµων της περιοχής µελέτης για το έτος 2008. 
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Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης δίνεται επίσης η εκτίµηση των δασικών 
(δηµόσιων και ιδιωτικών), χορτολοβαδικών και γεωργικών εκτάσεων βάσει των 
δεδοµένων της οριοθέτησης δασών και δασικών εκτάσεων (Πίνακας 1.2δ). 
Επίσης, δίνεται η έκταση των διαχειριζόµενων δηµόσιων και ιδιωτικών δασικών 
εκτάσεων ανά περιοχή ευθύνης των ∆ασαρχείων Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, 
Σταυρού, Αρναίας, Πολυγύρου και Κιλκίς (ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε., 2008) (Πίνακας 1.2δ). 

Πίνακας 1.2δ. Στοιχεία ιδιοκτησιακού καθεστώτος δασικών, χορτολιβαδικών και 
γεωργικών εκτάσεων περιοχής µελέτης 

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Έκταση σε στρέµµατα 

∆ασικές εκτάσεις 1.106.866 

∆ιαχειριζόµενες δηµόσιες δασικές 
εκτάσεις 

∆ασαρχείο Λαγκαδά: 119.656 

∆ασαρχείο Σταυρού: 119.175 

∆ασαρχείο Θες/νίκης: 0 

∆ασαρχείο Αρναίας:  143.508 

∆ασαρχείο Πολυγύρου: 41.632 

∆ασαρχείο Κιλκίς: 16.220 

∆ιαχειριζόµενες ιδιωτικές δασικές 
εκτάσεις 

∆ασαρχείο Λαγκαδά: 125.517 

∆ασαρχείο Σταυρού: 91.753 

∆ασαρχείο Θες/νίκης: 3.316 

∆ασαρχείο Αρναίας:  19.773 

∆ασαρχείο Πολυγύρου: 11.123 

∆ασαρχείο Κιλκίς: 0 

Χορτολιβαδικές 53.327 

Λοιπές εκτάσεις 960.946 

 

 

1.4. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

1.4.1. Παρελθούσα κατάσταση διαχείρισης 

Η περιοχή έχει αντικείµενο πολλών µελετών και δράσεων µε σκοπό τη διαχείριση 
και διατήρηση των προστατευταίων αντικειµένων και άλλων σηµαντικών 
χαρακτηριστικών της. Οι κυριότερες ενέργειες που έχουν πραγµατοποιηθεί ή 
είναι σε εξέλιξη από το 1985 και έπειτα για την αποκατάσταση και διασφάλιση 
της φυσικής λειτουργίας του υγροτόπου είναι οι ακόλουθες: 

Πρόγραµµα οριοθέτησης Υγροβιοτόπων της Σύµβασης Ramsar, 
Υγροβιότοπος λιµνών Κορώνειας-Βόλβης, 1986.  

Στα πλαίσια του προγράµµατος αυτού πραγµατοποιήθηκε εκτίµηση της 
κατάστασης του υγροβιότοπου και προτάθηκαν ενέργειες για την οριοθέτηση 
και ∆ιαχείριση των περιοχών (συµπεριλαµβανοµένης και της περιοχής των 
λιµνών). 
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1ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

 Το ΥΠΕΧΩ∆Ε, µέσω του 1ου ΚΠΣ και του προγράµµατος ENVIREG, δηµιούργησε 
ορισµένες περιβαλλοντικές υποδοµές ερµηνείας περιβάλλοντος όπως Κέντρα 
πληροφόρησης, φυλάκια και παρατηρητήρια και προέβη στην προµήθεια του 
αναγκαίου εξοπλισµού µε απώτερο σκοπό την προώθηση της προστασίας 
της φύσης και της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στις 
οικολογικές αξίες και λειτουργίες για οκτώ προστατευόµενες περιοχές. Στις 
περιοχές αυτές περιλαµβάνονται και οι λίµνες Κορώνεια – Βόλβη, όπου 
κατασκευάστηκε Κέντρο Πληροφόρησης στον οικισµό Απολλωνία του ∆ήµου 
Μαδύτου που στελεχώθηκε και λειτούργησε µέχρι το 2004 µε χρηµατοδότηση 
από το ΕΤΕΡΠΣ. Σήµερα το Κέντρο Πληροφόρησης λειτουργεί υπό την ευθύνη 
του Φορέα ∆ιαχείρισης των λιµνών Κορώνειας-Βόλβης. 

Καθορισµός των ορίων και της διαχείρισης του υγροβιοτόπου λιµνών 
Κορώνειας – Βόλβης, 1992.  

Εκπόνηση µελέτης µε αντικείµενο την οριοθέτηση και τον καθορισµό ζωνών 
προστασίας στην περιοχή της Μυγδονίας λεκάνης. 

Πρόγραµµα MedWet «Πρόγραµµα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του 
κοινού για τις λίµνες Κορώνεια και Βόλβη», 1995. Είχε διάρκεια περίπου δύο 
χρόνων και στόχευε στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των 
βαθµίδων εκπαίδευσης της περιοχής και διαβούλευσης ενηµέρωση µε 
υπηρεσίες, φορείς και χρήστες της περιοχής. Επίσης, παράχθηκε ενηµερωτικό 
υλικό καθώς και η «βαλίτσα των λιµνών». 

«Πρόγραµµα αντιµετώπισης ειδικών περιβαλλοντικών προβληµάτων και 
συστήµατος λειτουργίας και διαχείρισης της προστατευόµενης περιοχής των 
λιµνών περιοχής Κορώνειας - Βόλβης, των Μακεδονικών Τεµπών και της 
ευρύτερης περιοχής τους», 1996.  

Περιλάµβανε τη σύνταξη της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, του σχεδίου Π.∆, 
πρόταση ειδικών µελετών παρεµβάσεων και έργων.  

«Περιβαλλοντική αποκατάσταση λίµνης Κορώνειας» (1ο Master Plan, Ταµείο 
Συνοχής), 1997-2002.  

Το 1997 ανατέθηκε από τη Γενική ∆ιεύθυνση XVI της ΕΕ, Τµήµα Περιφερειακής 
Πολιτικής και Συνοχής η εκπόνηση ενός Master Plan για την περιβαλλοντική 
αποκατάσταση της λίµνης Κορώνειας. Σε συνέχεια του Master Plan, το Ταµείο 
Συνοχής της Ε.Ε ενέκρινε µε την 99.09.61.008/13-12-99 απόφαση τη 
χρηµατοδότηση της Α’ Φάσης του πιλοτικού έργου ‘Περιβαλλοντική 
Αποκατάσταση της λίµνης Κορώνειας’ µε φορέα υλοποίησης τη Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί.  

Συνοπτικά οι µελέτες και έργα τα οποία χρηµατοδοτήθηκαν από το Ταµείο 
Συνοχής κατά την Α’ Φάση (Στάδιο Ι) εφαρµογής του Master Plan είναι τα 
ακόλουθα: 

1. Τεχνική Υποστήριξη στην Νοµαρχία της Θεσσαλονίκης (Φάση Ι) 
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2. Μελέτη Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης των βιοµηχανικών και 
κτηνοτροφικών αποβλήτων  

3. Προµήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισµού Περιβαλλοντικής 
Παρακολούθησης 

4. Έλεγχος και ∆ιαχείριση Απολήψεων υδάτων 

5. Εκστρατεία Ενηµέρωσης του Κοινού 

6. Έλεγχος και ∆ιαχείριση Απολήψεων υδάτων (Φάση Ι) 

7. Αποκατάσταση και ∆ιαχείριση Παρόχθιας  βλάστησης (Φάση Ι) 

8. Μελέτες (Προκαταρκτική, Προέγκριση Χωροθέτησης, Προµελέτη, 
Κτηµατογράφηση, Τοπογραφική Αποτύπωση, ΜΠΕ & Κόστους – 
Ωφέλειας) για µεταφορά νερού από τον ποταµό Αλιάκµονα 

9. ∆ιερεύνηση δυνατοτήτων εκµετάλλευσης βαθύτερου  υδροφόρου 

10. Μελέτη Οικοτουρισµού 

11. Μελέτες Σχεδιασµού & ΜΠΕ ελεγχόµενης εκτροπής χειµάρρων 
Λαγκαδικίων και Σχολαρίου 

12. Μελέτες Σχεδιασµού & ΜΠΕ Λιµνοδεξαµενής Ωρίµανσης Ακαθάρτων 
(lagoon) 

Σηµειώνεται ότι τα προβλεπόµενα έργα αποκατάστασης της λίµνης δεν 
υλοποιήθηκαν. 

2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

Στα πλαίσια του 2ου ΚΠΣ και του προγράµµατος ΕΠΠΕΡ υλοποιήθηκαν τα έργα 
που αναφέρονται στις ακόλουθες µελέτες: 

• Μελέτη της ιχθυοπανίδας και οριοθέτηση αλιευτικών ζωνών, 

• Παρεµβάσεις για την προστασία και ανάπτυξη του δάσους της 
Απολλωνίας και της Ρεντίνας, 

• Προµήθεια εργαστηριακού εξοπλισµού του Κέντρου  Πληροφόρησης, 

• Έργα ενηµέρωσης του κοινού µε σκοπό την προστασία και ανάδειξη 
σηµαντικών οικολογικών και πολιτισµικών στοιχείων της περιοχής. 

«Αποκατάσταση λίµνης Κορώνειας», (Αναθεωρηµένο Master Plan, Ταµείο 
Συνοχής), 2003-σήµερα.  

Στις 23/7/2003, µε απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης, συγκροτήθηκε 
Επιστηµονική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων µε στόχο την επαναπροσέγγιση - 
επαναδιατύπωση και επικαιροποίηση του σχεδίου περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης της λίµνης Κορώνειας. Αποτέλεσµα των ανωτέρω ήταν το 
«Αναθεωρηµένο σχέδιο αποκατάστασης της λίµνης Κορώνειας» (Ζαλίδης Γ.Χ., 
Β. Τακαβάκογλου και Θ. Αλεξανδρίδης. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Θεσσαλονίκης, Νοµαρχιακή Επιχείρηση Θεσσαλονίκης Σελ. 236 + 
Παραρτήµατα. 2004). 
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Ως κύριοι στόχοι του «Αναθεωρηµένου σχεδίου αποκατάστασης της λίµνης 
Κορώνειας» τέθηκαν οι ακόλουθοι:  

• Ο προσδιορισµός του βέλτιστου σεναρίου, που µε βάση την υδατική 
δίαιτα της λεκάνης, θα δύναται να παρέχει τις καλύτερες συνθήκες για: 
α) τη µακροπρόθεσµη λειτουργική και δοµική αποκατάσταση του 
υγροτοπικού / λιµναίου οικοσυστήµατος και β) τη µέγιστη ποικιλότητα 
ενδιαιτηµάτων και τη διατήρηση των πληθυσµών της πανίδας ιδιαίτερα 
δε της ορνιθοπανίδας και της ιχθυοπανίδας. 

• Ο προσδιορισµός των έργων – µέτρων που συνεισφέρουν: α) στην 
αποκατάσταση των λειτουργιών της Κορώνειας και β) στην αναίρεση 
των αιτίων υποβάθµισης. 

Στο πλαίσιο αυτό, αναθεωρήθηκαν οι ειδικοί σκοποί της αποκατάστασης ώστε 
το ενιαίο σύστηµα της λεκάνης της Μυγδονίας να είναι αυτοσυντηρούµενο 
(self sustainable). Έτσι κρίθηκε ότι η αποκατάσταση πρέπει να στοχεύει 
υδρολογικώς µεν στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των υδατικών πόρων της 
λεκάνης, συνολικά δε στη βελτιστοποίηση όλων των φυσικών πόρων της 
λεκάνης (εδαφικών και γενετικών) χρησιµοποιώντας όλες τις δυνατές 
διεργασίες επεξεργασίας και επαναχρησιµοποίησης των προϊόντων που 
προκύπτουν από ανθρωπογενείς διεργασίες στη λεκάνη απορροής και 
επιβαρύνουν τον υγρότοπο. Επιπλέον θεωρήθηκε πρωταρχικής σηµασίας ο 
ορισµός του επιπέδου αναφοράς του υγροτόπου σε σχέση µε το ότι ο 
υγρότοπος µπορεί αυτοσυντηρούµενα να αποκατασταθεί. Κρίθηκε, λοιπόν, ότι 
ήταν αδύνατο να αποκατασταθεί ο υγρότοπος στην προ του ’70 λειτουργική 
και δοµική κατάστασή του. Για το λόγο αυτό η αναθεώρηση, µε βάση και τις 
αρχές αποκατάστασης της σύµβασης Ραµσάρ, προσπάθησε να προσδιορίσει 
τα λειτουργικά και δοµικά χαρακτηριστικά του υγροτόπου τα οποία θα 
µπορούν να είναι αυτοσυντηρούµενα ακόµη και σε δύσκολα υδρολογικά έτη, 
έτσι όπως ταιριάζει στα Μεσογειακά οικοσυστήµατα. 

Η προσέγγιση βασίστηκε στην αρχή ότι το σύστηµα της λεκάνης της 
Μυγδονίας είναι ενιαίο λειτουργικά τόσο µεταξύ των λιµνών όσο και µεταξύ 
λεκάνης και λιµνών. Είναι φανερό ότι η διατήρηση της Κορώνειας είναι ζωτικής 
σηµασίας για τη διατήρηση της Βόλβης. Επίσης, όσο αειφορικότερες είναι οι 
εφαρµοζόµενες πρακτικές σε επίπεδο λεκάνης τόσο ευκολότερη θα είναι η 
διατήρηση του υγροτοπικού οικοσυστήµατος το οποίο πρέπει να επιτελεί µετά 
την αποκατάσταση τις υγροτοπικές λειτουργίες στο µέγιστο δυνατό βαθµό. 

Στο αναθεωρηµένο σχέδιο προτείνεται µία σειρά µέτρων και έργων, τόσο σε 
επίπεδο του συστήµατος λίµνης / υγροτόπου όσο και σε επίπεδο λεκάνης 
απορροής, για την άρση των αιτιών της υποβάθµισης και την επίτευξη των 
ειδικών σκοπών της αποκατάστασης. Η ανωτέρω προσέγγιση είναι 
ολοκληρωµένη και οι προτεινόµενες παρεµβάσεις είναι σύµφωνες µε το 
ψήφισµα VIII.10 της Σύµβασης Ραµσάρ και τις απαιτήσεις της Κοινοτικής 
Νοµοθεσίας, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού µε αρ. πρωτ. 168024/3395/1-10-2004. 
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Πίνακας 1.3. Προτεινόµενα µέτρα και έργα για την αποκατάσταση της λίµνης 
Κορώνειας από το Αναθεωρηµένο Σχέδιο Αποκατάστασης της Λίµνης 
Κορώνειας 

Μέτρα Έργα 

1. ∆ηµιουργία και 
διαµόρφωση υγροτόπου και 
βαθέων ενδιαιτηµάτων. 

1.1 Έργα δηµιουργίας και διαµόρφωσης υγροτόπου 
και βαθέων ενδιαιτηµάτων. 

2. Βελτίωση υδραυλικών 
χαρακτηριστικών και 
αµφίδροµης λειτουργίας 
ενωτικής τάφρου 

2.1 Βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών και 
αµφίδροµης λειτουργίας ενωτικής τάφρου 

3. Έργα αποχέτευσης και 
επεξεργασίας  αστικών και 
βιοµηχανικών λυµάτων 

3.1 Έργα µονάδων υποδοχής αστικών και βιοτεχνικών 
βοθρολυµάτων 

3.2  Έργα λιµνοδεξαµενών ωρίµανσης 

3.3 Έργο αποχέτευσης ακαθάρτων όµβριων και 
αντλιοστασίου Λαγκαδά 

3.4  Έργα επεξεργασίας και αποµάκρυνσης αλατούχων 
αποβλήτων 

3.5 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων Κολχικού – 
∆ρακοντίου – Λαγυνών - Καβαλαρίου 

4. Μέτρα οριζόντιας 
υποστήριξης του σχεδίου 
αποκατάστασης 

4.1 Παρακολούθηση διαχειριστικών παρεµβάσεων και 
δηµιουργία Συστήµατος Υποστήριξης Λήψης 
Αποφάσεων 

4.2 Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης και 
ενίσχυσης εθελοντισµού 

4.3 Σύµβουλος διαχείρισης έργου 

5. Εφαρµογή αειφόρων 
γεωργικών πρακτικών 

 

5.1 Αγροπεριβαλλοντικό Πρόγραµµα ΕΠΑΑ 

5.2 Ρυθµίσεις για τη βελτίωση των γεωργικών 
πρακτικών 

5.3 Ενέργειες υποστήριξης αγροτικού πληθυσµού 
(Αγροπεριβαλλοντικό Κέντρο Ενηµέρωσης και 
Ανάπτυξης µε Γραφείο Ενηµέρωσης Αγροτών) 

6. Μέτρα ενίσχυσης και 
διαχείρισης του φρεατίου 
υδροφορέα 

6.1 Έργα συλλογικών αρδευτικών δικτύων και 
εµπλουτισµού υπόγειου υδροφορέα 

7. Μέτρα ορεινής υδρονοµίας 7.1 Έργα ορεινής υδρονοµίας χειµάρρων Μπογδάνα - 
Καβαλαρίου – Κολχικού 

8. Στήριξη και ενίσχυση 
ιδιωτικών περιβαλλοντικών 
επενδύσεων 

8.1 Ιδιωτικές επενδύσεις ανάκτησης και 
επαναχρησιµοποίησης αλατούχων αποβλήτων στις 
βιοµηχανίες βαφείων 

8.2 Ιδιωτικές επενδύσεις αύξησης της αποδοτικότητας 
αρδεύσεων 

 

Σε συνέχεια του Αναθεωρηµένου Σχεδίου Αποκατάστασης, η ΝΑΘ προσέλαβε 
τεχνικό σύµβουλο για την προετοιµασία του Φακέλου χρηµατοδότησης από το 
Ταµείο Συνοχής που αφορούσε µέρος των µέτρων και έργων του Σχεδίου. Τον 
Οκτώβριο 2005 η ΝΑΘ υπέβαλε τον φάκελο χρηµατοδότησης (Αίτηση 
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συνδροµής, Μελέτη κόστους - ωφελειών, Σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης) 
στην ΕΕ.  

Με την µε αριθµό CCI: 2005 GR 16 C PE 006 της 19/12/2005 απόφαση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τη χορήγηση συνδροµής 
από το Ταµείο Συνοχής για το έργο «Αποκατάσταση λίµνης Κορώνειας Ν. 
Θεσσαλονίκης» στην Ελληνική ∆ηµοκρατία, εγκρίθηκε η συγχρηµατοδότηση 
του έργου από το Ταµείο Συνοχής, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
περιλαµβάνονται στην εν λόγω απόφαση και µε φορέα εκτέλεσης τη 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης.  

Το έργο περιλαµβάνει παρεµβάσεις που αποτελούν µία οµάδα από το σύνολο 
των µέτρων / έργων του Αναθεωρηµένου Σχεδίου Αποκατάστασης της λίµνης 
Κορώνειας, τα οποία στοχεύουν συνδυασµένα στη στήριξη των τροφικών 
πλεγµάτων και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, στην υδρολογική αποκατάσταση 
της λίµνης και στη βελτίωση της ποιότητας του νερού της µέσω της 
ανόρθωσης των υποβαθµισµένων λειτουργιών τόσο σε επίπεδο υγροτόπου / 
λίµνης όσο και σε επίπεδο λεκάνης απορροής, το συντονισµό των δράσεων 
των εµπλεκόµενων φορέων, την ευαισθητοποίηση και συµµετοχή της τοπικής 
κοινωνίας και συµβάλλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση της συνολικής 
στρατηγικής της αποκατάστασης και διαχείρισης της προστατευόµενης 
περιοχής. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνει επτά παρεµβάσεις η κάθε µια εκ των 
οποίων θα υλοποιηθεί µέσω ενός ή περισσοτέρων υποέργων. Στον Πίνακα 1.4 
που ακολουθεί δίνονται οι παρεµβάσεις µε τα υποέργα τους, συνοπτική 
περιγραφή και ο προϋπολογισµός τους. 
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Πίνακας 1.4. Παρεµβάσεις και υποέργα του εγκεκριµένου συγχρηµατοδοτούµενου από το Ταµείο Συνοχής Έργου «Αποκατάσταση 
λίµνης Κορώνειας, Ν. Θεσσαλονίκης» 

Παρέµβαση 
Τίτλος Παρέµβασης/Υποέργου 

Συνοπτική περιγραφή Προϋπολογισµός 
(€) 

1 Έργα δηµιουργίας και διαµόρφωσης 
υγροτόπου και βαθέων ενδιαιτηµάτων 

Τα έργα περιλαµβάνουν διαµόρφωση υγροτόπου στα δυτικά της 
λίµνης (έκτασης 3.760 στρεµµάτων), δηµιουργία υδατοσυλλογών 
µε ελεύθερη επιφάνεια νερού (3 πρωτεύουσες και 2 
δευτερεύουσες), δηµιουργία βαθέων ενδιαιτηµάτων µε 
βυθοκόρηση (θα δηµιουργηθεί στην ανατολική πλευρά της 
λίµνης ένα βαθύ ενδιαίτηµα και θα διαµορφωθεί επιφάνεια σε 
βάθος 1.00 µ από την υφισταµένη κατάσταση) και φυτεύσεις. 

14.200.000 

2 Έργα βελτίωσης υδραυλικών 
χαρακτηριστικών και αµφίδροµης 
λειτουργίας ενωτικής τάφρου 

Περιλαµβάνουν εργασίες διάνοιξης και διευθέτησης της ενωτικής 
τάφρου των λιµνών Κορώνειας και Βόλβης, καθώς και της 
διαχείρισης των υδάτων των χειµάρρων Σχολαρίου και 
Λαγκαδικίων στην περιοχή της συµβολής τους µε την ενωτική 
τάφρο για την ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου της λίµνης 
Κορώνειας. Τέλος, προβλέπεται η κατασκευή έργου διαχείρισης 
των υδάτων στην εκβολή της λίµνης Βόλβης προς τον ποταµό 
Ρήχιο για τη διατήρηση και πιθανόν ανύψωση της στάθµης της 
λίµνης Βόλβης και τη διασφάλιση της µετακίνησης των 
ανάδροµων ψαριών. 

8.000.000 

3 Έργα λιµνοδεξαµενών ωρίµανσης Στις λιµνοδεξαµενές ωρίµανσης θα µεταφέρονται τα 
προεπεξεργασµένα υγρά απόβλητα των βιοµηχανικών µονάδων 
(εκτός των αλατούχων και µετά το διαχωρισµό τους από αυτά) 
και τα επεξεργασµένα αστικά λύµατα της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυµάτων του Λαγκαδά. Η µεταφορά των 
προεπεξεργασµένων υγρών απόβλητων θα γίνεται µέσω 
υφιστάµενου αγωγού και των επεξεργασµένων αστικών λυµάτων 
µέσω προτεινόµενου αγωγού µήκους 4.415 µέτρων. Το σύστηµα 
των λιµνοδεξαµενών περιλαµβάνει δύο λιµνοδεξαµενές ανάµιξης 
και δύο καθίζησης. Για τη διάθεση των εκροών από τις 

2.450.000 
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λιµνοδεξαµενές στην τάφρο Καβαλαρίου, προβλέπεται η 
κατασκευή αγωγού µήκους 150 µέτρων από τις λιµνοδεξαµενές 
έως το σηµείο διάθεσης. 

4 Παρακολούθηση διαχειριστικών    
παρεµβάσεων και δηµιουργία 
Συστήµατος Υποστήριξης Λήψης 
Αποφάσεων 

820.000 

4.1 Βάση    δεδοµένων    παρακολούθησης    
περιβαλλοντικών παραµέτρων και 
Σύστηµα υποστήριξης λήψης 
αποφάσεων 

250.000 

4.2 Ειδικός εξοπλισµός παρακολούθησης 

Αφορά: 

- στο σχεδιασµό και την εφαρµογή του προγράµµατος 
παρακολούθησης των διαχειριστικών παρεµβάσεων των έργων 
για την αποκατάσταση των λειτουργιών της λίµνης Κορώνειας και 
της κατάστασης διατήρησης της λίµνης Βόλβης και του Ρήχιου 
ποταµού ως ενιαίου υγροτοπικού συστήµατος και στη 
δηµιουργία Συστήµατος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων 

- στην προµήθεια και εγκατάσταση του ειδικού εξοπλισµού και 
των οργάνων παρακολούθησης των δεικτών-παραµέτρων σε 
επίπεδο λίµνης και λεκάνης απορροής 

570.000 

5 ∆ιαχείριση καλαµώνων στο υγροτοπικό 
σύστηµα της Κορώνειας 

340.000 

5.1 Ειδικό  Σχέδιο ∆ιαχείρισης καλαµώνων 120.000 

5.2 Εξοπλισµός κοπής καλαµώνων 

Αφορά: 

- Στη σύνταξη του Ειδικού σχεδίου διαχείρισης των καλαµώνων 
στη λίµνη Κορώνεια 

- στην προµήθεια ειδικού µηχανήµατος κοπής των καλαµώνων, 
για την εφαρµογή του ειδικού σχεδίου διαχείρισης των 
καλαµώνων τόσο στον υγρότοπο όσο και στη λίµνη Κορώνεια 

220.000 

6 Ενέργειες ενηµέρωσης - 
ευαισθητοποίησης   και ενίσχυσης 
εθελοντισµού 

Περιλαµβάνει: 

την παραγωγή έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού και υλικού 
υποστήριξης (υλικά µέσα) 

- τη διοργάνωση συνεδρίου, ηµερίδων, εκδηλώσεων, κ.ά. (µη 
υλικά µέσα) 

400.000 

7 Σύµβουλος διαχείρισης έργου Αφορά στις υπηρεσίες Συµβούλου διαχείρισης του έργου όπως 
αυτές ορίζονται στην εγκριτική απόφαση και τα Τεύχη της 
παρούσας ∆ιακήρυξης    

700.000 

ΣΥΝΟΛΟ  26.910.000 
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Η εν λόγω εγκριτική απόφαση όπως προαναφέρεται περιλαµβάνει ειδικούς 
όρους, η τήρηση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση της πληρωµής της 
συνδροµής από το Ταµείο Συνοχής για την υλοποίηση των παρεµβάσεων. 

Το κύριο στοιχείο των ειδικών όρων αποτελεί η υλοποίηση Προγραµµατικής 
Σύµβασης µεταξύ των συµβαλλόµενων φορέων που εµπλέκονται, λόγω 
αρµοδιοτήτων, στην υλοποίηση του συνόλου των µέτρων και έργων του 
Αναθεωρηµένου Σχεδίου Αποκατάστασης. 

Συγκεκριµένα οι ειδικοί όροι κωδικοποιούνται στα ακόλουθα: 

� Υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ των φορέων υπεύθυνων 
για την υλοποίηση των δράσεων µε βάση το εκπονηθέν από τη 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης αναθεωρηµένο σχέδιο 
αποκατάστασης Λίµνης Κορώνειας – Master Plan (Ιούλιος 2004). 
Συµβαλλόµενα µέρη της προγραµµατικής σύµβασης θα είναι 
τουλάχιστον: 

− Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων, 

− Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, 

− Το Υπουργείο Ανάπτυξης, 

− Το Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών, 

− Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 

− Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, 

− Ο ∆ήµος Λαγκαδά, 

− Ο Φορέας ∆ιαχείρισης των Λιµνών Κορώνειας - Βόλβης 

Το αντικείµενο της σύµβασης θα καλύπτει το σύνολο των ενεργειών που 
προβλέπονται στο αναθεωρηµένο σχέδιο αποκατάστασης Λίµνης Κορώνειας. 
Επί πλέον, στη σύµβαση θα περιέχεται το κόστος εκτέλεσης των επί µέρους 
δράσεων, καθώς και οι πηγές χρηµατοδότησης. Το συγχρηµατοδοτούµενο µε 
την παρούσα απόφαση έργο αποτελεί µέρος των δράσεων του 
αναθεωρηµένου σχεδίου αποκατάστασης Λίµνης Κορώνειας. 

Σύσταση επιτροπής παρακολούθησης, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη 
διοίκηση και υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης, µε πρόεδρο τον 
Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η υπογραφή της προγραµµατικής σύµβασης αποτελεί αναγκαίο όρο και 
προϋπόθεση για την συγχρηµατοδότηση του παρόντος έργου. 

� η τελική πληρωµή της συνδροµής θα καταβληθεί εφόσον οι ελληνικές 
αρχές πιστοποιήσουν ότι το σύνολο των παρεµβάσεων που 
περιγράφονται στην προγραµµατική σύµβαση, και ειδικότερα στο 
σηµείο 7 κατωτέρω, έχουν ολοκληρωθεί. Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να 
γίνει: 

• στο οριστικό κλείσιµο των εκτιµώµενων σε 2.200 παράνοµων γεωτρήσεων, 
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• στα αποτελέσµατα επανελέγχου των αδειών γεωτρήσεων, 

• στο βαθµό επίτευξης περιορισµού άρδευσης µε προώθηση και χρήση 
αντικινήτρων, νέων τεχνολογιών και αλλαγής πρακτικών άρδευσης, 

• στην   εφαρµογή   του   νοµικού   πλαισίου   σχετικά   µε   το   πρόγραµµα   
µείωσης   της νιτρορύπανσης στη λίµνη και την ευρύτερη περιοχή της, 

• στην υλοποίηση του αγροπεριβαλλοντικού προγράµµατος δράσης για τη 
µείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης στην ευρύτερη περιοχή της 
λίµνης Κορώνειας (εγκεκριµένο   µέτρο   3.10   του   ΕΠΑΑ   2000-2006),    

• στην πρόοδο εφαρµογής του κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής στην 
ευρύτερη περιοχή της λίµνης Κορώνειας, και ειδικότερα εντός της περιοχής 
ΦΥΣΗ 2000, 

• στην ολοκλήρωση  και λειτουργία του συστήµατος  µονάδων υποδοχής 
αστικών και βιοτεχνικών λυµάτων και δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 
όµβριων και αντλιοστασίου Λαγκαδά. 

Η προγραµµατική σύµβαση υπεγράφη µεταξύ των ακόλουθων φορέων:  

1) Το Ελληνικό ∆ηµόσιο εκπροσωπούµενο στη σύµβαση από: 

α) τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων  

β) τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων  

γ) τον Υφυπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών  

δ) τον Υφυπουργό Ανάπτυξης  

ε) τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας   

2) Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη 
και εκπροσωπείται από το Νοµάρχη  

3) Ο ∆ήµος Λαγκαδά που εκπροσωπείται από το ∆ήµαρχο   

4) Ο Φορέας ∆ιαχείρισης των Λιµνών Κορώνειας – Βόλβης 
εκπροσωπούµενος νόµιµα από τον Πρόεδρό του 

Συγκεκριµένα οι δράσεις που αναλαµβάνει το κάθε συµβαλλόµενο 
µέρος/φορέας εκτέλεσης είναι: 

ΕΡΓΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-∆ΡΑΣΗ-∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Κατάρτιση Σχεδίου και εφαρµογή του στο πλαίσιο της ΚΥΑ 
«Ειδικό Πρόγραµµα µείωσης της ρύπανσης των νερών της 
λίµνης Κορώνειας από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων 
ουσιών που υπάγονται στο Παράρτηµα Ι παραγ. Β του 
άρθρου 6 της υπ. αριθ. 2/1-2-2001 Πράξης Υπουργικού 
Συµβουλίου..» 

ΥΠΕΧΩ∆Ε 

Κατάρτιση Σχεδίου και εφαρµογή του στο πλαίσιο της ΚΥΑ 
«Πρόγραµµα ∆ράσης για την ευπρόσβλητη από τη 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης περιοχή του κάµπου 
Θεσσαλονίκης- Πέλλας – Ηµαθίας, Κιλκίς, Σερρών, Άρτας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 2 της αρ. 19652/1906/1999 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης, ……..» 

ΥΠΕΧΩ∆Ε – Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων  
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ΕΡΓΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-∆ΡΑΣΗ-∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εφαρµογή εγκεκριµένου Αγροπεριβαλλοντικού 
Προγράµµατος  

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίµων – Ν.Α.Θ. 

Μελέτη προτύπου AGRO 2.2. ΕΥ∆-ΠΕΠ/ΠΚΜ 

Πιστοποίηση προτύπου AGRO 2.2. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίµων – ΟΠΕΓΕΠ 

Χρηµατοδότηση Ιδιωτικών Επενδύσεων για Αλατούχα 
απόβλητα 

ΥΠΟΙΟ – Π.Κ.Μ.-  

Υπ. Ανάπτυξης  

Σύνταξη µελέτης έργων ορεινής υδρονοµίας χειµάρρων 
Μπογδάνα – Καβαλαρίου – Κολχικού Λεκάνης Κορώνειας  

ΠΚΜ- ΝΑΘ/∆ΤΥ 

Σύνταξη µελέτης έργων κατασκευής συλλογικών αρδευτικών 
δικτύων και εµπλουτισµού του φρεάτιου υδροφορέα Λίµνης 
Κορώνειας  

ΠΚΜ/∆∆Ε 

Έργα δηµιουργίας και διαµόρφωσης υγροτόπου και βαθέων 
ενδιαιτηµάτων στη Λίµνη Κορώνεια 

ΝΑΘ/∆ΤΥ 

Έργα βελτίωσης υδραυλικών χαρακτηριστικών και 
αµφίδροµης λειτουργίας ενωτικής τάφρου  

ΝΑΘ/∆ΤΥ – ΠΚΜ/∆ΕΚΕ  

Έργα λιµνοδεξαµενών ωρίµανσης  ΝΑΘ/∆ΤΥ 

∆ιαχείριση καλαµώνων στο υγροτοπικό σύστηµα της 
Κορώνειας  

ΝΑΘ/∆ΤΥ 

Παρακολούθηση διαχειριστικών παρεµβάσεων και 
λειτουργία συστήµατος υποστήριξης λήψης απόφασης  

ΝΑΘ/∆ΤΥ/ ∆/νση 
Προστασίας  

Ενέργειες ενηµέρωσης ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης 
εθελοντισµού 

ΝΑΘ/ ∆/νση 
Προγραµµατισµού  

Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Λαγκαδά µονάδων 
υποδοχής αστικών και βιοτεχνικών βοθρολυµάτων και 
λειτουργία του βιολογικού 

∆ήµος Λαγκαδά - ∆ΕΥΑΛ 

Κατάρτιση Σχεδίου διαχείρισης και ολοκληρωµένου 
προγράµµατος παρακολούθησης του Εθνικού Πάρκου των 
λιµνών Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών 

Φορέας ∆ιαχείρισης 
λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Επανεξέταση των Περιβαλλοντικών Όρων των ρυπογόνων 
βιοµηχανιών περιοχής Λαγκαδά  

ΝΑΘ/∆/νση Προστασίας 
Περιβάλλοντος σε 
συνεργασία µε τον Φ∆ 
των λιµνών  

Κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης της λειτουργίας των έργων ΠΚΜ/∆ΙΣΑ 

Το ανωτέρω έργο και οι ειδικοί όροι προβλέπεται να υλοποιηθούν έως το τέλος 
του 2010. 

«∆ιαχείριση παρόχθιων οικοτόπων και τουρισµού, διάδοσης της γνώσης και 
ευαισθητοποίηση κοινού στην προστατευόµενη περιοχή «Λίµνες Βόλβη και 
Λαγκαδά» (GR 1220001)», (INTERREG IIIA Ελλάδα-Βουλγαρία), 2006-2008.  

Υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα υποέργα: 

Υποέργο 1: Αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 91Ε0 
(∆άσος Σκλήθρου) και των παρακείµενων παρόχθιων οικοτόπων. 

Υποέργο 2: Σχεδιασµός της διαχείρισης – διακίνησης επισκεπτών, Κοινού 
Πρωτοκόλλου Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Οδηγού ∆ιαχείρισης και 
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Παρακολούθησης παρόχθιων οικοτόπων και ορνιθοπανίδας στην 
προστατευόµενη περιοχή «Λίµνες Βόλβη – Λαγκαδά». 

Υποέργο 3: Πρόγραµµα ενηµέρωσης, ανταλλαγής και διάδοσης της γνώσης 
για την προστασία και διαχείριση των υγροτοπικών οικοσυστηµάτων στην 
προστατευόµενη περιοχή «Λίµνες Βόλβη – Λαγκαδά». 

Στο πλαίσιο του υποέργου 2 συντάχθηκαν: 

− το Πρωτόκολλο περιβαλλοντικής παρακολούθησης της προστατευόµενης 
περιοχής 

− το σχέδιο ∆ιαχείρισης – ∆ιακίνησης επισκεπτών. O γενικός σκοπός του 
σχεδίου διαχείρισης - διακίνησης επισκεπτών ήταν να δηµιουργήσει τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις και να προτείνει έναν ολοκληρωµένο σχεδιασµό 
των αναγκαίων υποδοµών, παρεµβάσεων, ενεργειών και λειτουργίας, ώστε 
ο τουρισµός να συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, να 
προσδώσει τον χαρακτήρα του οικοτουρισµού στην περιοχή καθιστώντας 
τον ως ένα από τα µέσα κοινωνικής και οικονοµικής αναζωογόνησης της 
ευρύτερης περιοχής άλλα και της βιωσιµότητας του Φορέα ∆ιαχείρισης. 

Οι βασικοί άξονες ανάπτυξης του σχεδίου αυτού για την επίτευξη των 
ειδικών σκοπών και του γενικού σκοπού, ήταν οι ακόλουθοι: 

• ∆ιαµόρφωση ενός πλαίσιου λειτουργίας της προστατευόµενης 
περιοχής για την υποδοχή, ενηµέρωση, παρακολούθηση και διακίνηση 
των επισκεπτών που να σχετίζεται άµεσα µε την επίτευξη του γενικού 
σκοπού και των ειδικών σκοπών. 

• Καθορισµός α) των εισόδων, β) των διαδροµών που εντάσσονται στο 
σχέδιο διακίνησης και γ) των οµάδων - στόχων των επισκεπτών. 

• Πρόταση κάποιων απαραίτητων υποδοµών ερµηνείας, πληροφόρησης 
και ανάδειξης που αφορούν τους ειδικούς σκοπούς του σχεδίου. 

• Καθορισµός αναγκαίων δράσεων / ενεργειών ενηµέρωσης, 
πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης του οικοτουρισµού 
στην περιοχή. 

• ∆ιαµόρφωση Σχέδιου Παρακολούθησης της χρήσης της 
προστατευόµενης περιοχής. 

Στα πλαίσια της µελέτης αυτής προτάθηκαν συνολικά πέντε 
ολοκληρωµένες διαδροµές και έντεκα ειδικές – θεµατικές διαδροµές. Οι 
διαδροµές αυτές αφορούσαν τόσο την περιοχή πλησίον των λιµνών και 
του Ρήχιου ποταµού, όσο και την περιοχή στους οικισµούς του βόρειου και 
νότιου τµήµατος της περιοχής µελέτης. 

Εκτός από την πρόταση των διαδροµών στη µελέτη αυτή προτάθηκε και το 
απαραίτητο έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό (όπως είναι φωτογραφικό 
λεύκωµα, βιβλίο, τρίπτυχα έντυπα, αφίσες, χάρτες, σταθµοί διαδραστικής 
πληροφόρησης – info kiosk, ταινίες ντοκυµαντέρ κλπ) το οποίο θα πρέπει 
να είναι διαθέσιµο τόσο από τον Φορέα ∆ιαχείρισης όσο και από το Κέντρο 
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Πληροφόρησης για την καλύτερη παρουσίαση και ανάδειξη της περιοχής. 
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην δηµιουργία και προώθηση Πακέτου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προς τους µαθητές όλων των εκπαιδευτικών 
βαθµίδων της περιοχής µελέτης. 

Όσον αφορά τις αναγκαίες υποδοµές που προτείνονται για την περιοχή 
µελέτης στα πλαίσια της εν λόγω µελέτης, αυτές αφορούν κυρίως: 

• Έργα οριοθέτησης ζωνών προστασίας, 

• Έργα ερµηνείας περιβάλλοντος και διακίνησης επισκεπτών (που 
περιλαµβάνουν πινακίδες σήµανσης σε διάφορα σηµαντικά σηµεία της 
περιοχής που θα εξυπηρετούν ποικίλους σκοπούς καθώς και υποδοµές 
σχετικά µε τη διαµόρφωση και τον εξοπλισµό κατάλληλων θέσεων για 
παρατήρηση και στάθµευση - ανάπαυση). 

− Οδηγός διαχείρισης και παρακολούθησης των παρόχθιων οικοτόπων και 
της ορνιθοπανίδας. 

∆ιαχείριση και λειτουργία προστατευόµενης περιοχής λιµνών Κορώνειας και 
Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών, (ΕΠΠΕΡ 2000-2006), 2003-2009. 

Το έργο εντάχθηκε στο Μέτρο 8.1 του ΕΠΠΕΡ 2000 – 2006 και αποτελεί ένα από 
τα σηµαντικά έργα για τη διαχείριση και ανάδειξη της προστατευόµενης 
περιοχής µέσω µιας σειράς δράσεων. Αποτελεί την κύρια χρηµατοδότηση για 
τη λειτουργία του Φορέα ∆ιαχείρισης και την υλοποίηση των αρµοδιοτήτων 
του. Στον Πίνακα 1.5 παρουσιάζονται τα υποέργα του εγκεκριµένου έργου, 
σύµφωνα µε την 4η τροποποίηση του Τ∆Ε/Υ (2-10-2008)  

Πίνακας 1.5. Έργα που περιλαµβάνονται στο Τεχνικό ∆ελτίο Έργου του Φορέα 
∆ιαχείρισης των λιµνών Κορώνειας – Βόλβης. 

α/α Έργο – Ενέργεια Προϋπολογισµός (σε 
Ευρώ – Є) 

1 Αρχική λειτουργία του φορέα διαχείρισης λιµνών 
Κορώνειας – Βόλβης  (START UP) 

908.585,40 

2 Πρόγραµµα παρακολούθησης περιβαλλοντικών 
παραµέτρων 

171.453,60 

3 Ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 355.430,08 

4 Ενέργειες φύλαξης και επόπτευσης 258.830,92 

5 Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου 150.000,00 

6 Εκπόνηση µελέτης βιωσιµότητας 44.000,00 

7 Ειδική ∆ιαχειριστική Μελέτη Χωροθέτησης Έργων 
Ερµηνείας Περιβάλλοντος 

0,00 

8 Εκπόνηση µελέτης τουριστικής ανάπτυξης της 
περιοχής ευθύνης του Φορέα ∆ιαχείρισης Λιµνών 
Κορώνειας & Βόλβης 

36.001,07 

9 Ειδική διαχειριστική µελέτη αλιείας χάραξης χώρων 
ερασιτεχνικού ψαρέµατος προµέτρηση 
κοστολόγηση 

0,00 

10 Υποστήριξη δράσεων που λαµβάνουν χώρα στην 0,00 
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περιοχή αρµοδιότητας του φορέα 

11 Προµήθεια εξοπλισµού γραφείων 14.996,38 

12 Προµήθεια εξοπλισµού µηχανοργάνωσης 15.000,00 

13 Προµήθεια λογισµικού υποστήριξης γεωγραφικών 
συστηµάτων και λογιστικών-οικονοµικών 
προγραµµάτων 

37.500,00 

14 Προµήθεια αυτοκινήτου τύπου τζιπ 25.020,01 

15 Προµήθεια εξοπλισµού κλιµατισµού – ηλεκτρικών 
συσκευών 

10.000,00 

16 Προµήθεια εξοπλισµού παρακολούθησης 
ορνιθοπανίδας και επιστηµονικής έρευνας 

25.000,00 

17 Αγορά κτιρίου για τη στέγαση του Φορέα 
∆ιαχείρισης 

306.000,00 

Σύνολικός Προϋπολογισµός 2.357.817,46 

Πηγή: Τεχνικό ∆ελτίου Έργου, Φορέας ∆ιαχείρισης «Λιµνών Κορώνειας – Βόλβης», 

Οκτώβριος 2008 

 

Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.). 

Για τους δήµους της περιοχής µελέτης έχει εκπονηθεί και εγκριθεί ΓΠΣ για το 
Ζαγκλιβέρι (ΦΕΚ 1014∆/30-9-2003) ενώ  εκπονούνται Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. για 
τους δήµους που δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1.6). 

 

Πίνακας  1.6. ∆ήµοι της περιοχής για τους οποίους εκπονούνται Γενικά 
Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ) ή Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.). 

∆ΗΜΟΣ 
Εγκεκριµένα Γ.Π.Σ. / 

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. 
Υπό Εκπόνηση Γ.Π.Σ. / 

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. 

∆ήµος Καλλινδοίων ����  

∆ήµος Ζερβοχωρίων  ���� 

∆ήµος Ρεντίνας  ���� 

∆ήµος Μαδύτου  ���� 

∆ήµος Λαχανά  ���� 

∆ήµος Βερτίσκου  ���� 

∆ήµος Κορώνειας  ���� 

∆ήµος Απολλωνίας  ���� 

∆ήµος Λαγκαδά  ���� 

∆ήµος Ανθεµούντα  ���� 

∆ήµος Αρέθουσας  ���� 

∆ήµος Αρναίας  ���� 

∆ήµος Ασσήρου  ���� 
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∆ήµος Εγνατίας  ���� 

∆ήµος Μυγδονίας  ���� 

∆ήµος Πολυγύρου  ���� 

∆ήµος Σοχού  ���� 

 

Στον Πίνακα 1.7 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα κύρια 
προγράµµατα και µελέτες που αφορούν στη διαχείριση της περιοχή µελέτης 
καθώς και ο φορέας χρηµατοδότησή τους ή το χρηµατοδοτικό µέσο. 
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Πίνακας 1.7. Κύριες Μελέτες και προγράµµατα που αφορούν στη διαχείριση της περιοχής µελέτης 

Τίτλος Μελέτης Φορέας Χρηµατοδότησης Σύντοµη Περιγραφή 

«Μελέτη καθορισµού ορίων και 
διαχείρισης του υγροβιοτόπου 
λιµνών Κορώνειας – Βόλβης» 

ΥΠΕΧΩ∆Ε (1992) Η µελέτη περιλαµβάνει σύντοµη περιγραφή της περιοχής, οριοθέτηση του 
βιοτόπου µε τη µέθοδο και τεχνική “Habitat evaluation” και χάραξη των 
τελικών ορίων διαχωρισµού ζωνών προστασίας.  

«∆ιαχείριση βιότοπου λιµνών 
Βόλβης και Λαγκαδά»  

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Περιβάλλον (ΕΠΠΕΡ) του Β’ ΚΠΣ 
(1997-2001) 

Στο πλαίσιο του έργου πραγµατοποιήθηκε µία σειρά µελετών και δράσεων για 
την περιοχή των λιµνών (Όπως η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, ο εξοπλισµός 
και λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης, ιχθυολογική µελέτη, σήµανση 
ορίων λίµνης Κορώνειας, κ.ά.) 

«Πρόγραµµα αντιµετώπισης 
ειδικών περιβαλλοντικών 
προβληµάτων & συστήµατος 
λειτουργίας & διαχείρισης της 
προστατευόµενης περιοχής των 
λιµνών Κορώνειας και Βόλβης, 
των Μακεδονικών Τεµπών και της 
ευρύτερης περιοχής τους» 

ΥΠΕΧΩ∆Ε (1996) Αντικείµενο της µελέτης ήταν η σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, η 
πρόταση ειδικών µελετών, παρεµβάσεων και έργων, η σύνταξη εισηγητικής 
έκθεσης επί των προδιαγραφών της ως άνω παρέµβασης και η διατύπωση 
κατευθύνσεων για την υλοποίησή της, η παρακολούθηση – συντονισµός των 
ως άνω παρεµβάσεων, η σύνταξη Σχέδιου Κανονισµού Λειτουργίας και 
∆ιαχείρισης και η διατύπωση πρότασης για τη σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας. 

«Μελέτη ιχθυοπανίδας και 
καθορισµού κλειστών περιοχών 
οριοθέτησης αλιευτικών ζωνών 
και αντιµετώπισης της 
παρεµπόδισης της αµφίδροµης 
κίνησης των ψαριών στις λίµνες 
Κορώνεια και Βόλβη και των 
χειµάρρων αυτών» 

ΕΠΠΕΡ (2000) Το πρόγραµµα αυτό περιελάµβανε: 

• Γενικές πληροφορίες για τη Μυγδονία λεκάνη. 

• Καταγραφή της ιχθυοπανίδας των λιµνών Κορώνειας και Βόλβης, του 
ποταµού Ρήχιου, του ρέµατος της Παζαρούδας και λοιπών ρεµάτων της 
περιοχής, καθώς και την παρακολούθηση των µηνιαίων παροχών της 
αφθονίας των αλιευόµενων ιχθυοπληθυσµών κατά τη διάρκεια του έτους. 

• Καταγραφή της αναπαραγωγικής περιόδου των αλιευόµενων 
ιχθυοπληθυσµών. 

• Καταγραφή των αλιευτικών εργαλείων και της αλιείας. 

• Καταγραφή των θέσεων και επισήµανση των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων σε χειµάρρους και ποταµούς που παρεµποδίζουν την 
αµφίδροµη κίνηση των ψαριών. 

• Προτάσεις για τη λήψη µέτρων προστασίας των ανάδροµων ψαριών. 
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• Καταγραφή περιοχών απαγόρευσης της αλιείας. 

«Προγραµµατική Σύµβαση για την 
προστασία και ανάδειξη της 
περιοχής λιµνών Κορώνειας και 
Βόλβης» 

Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής 
Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών 
Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) (1995-1999) 

Σκοπός ήταν η προώθηση της προστασίας της φύσης, η ανάδειξη της 
προστατευόµενης περιοχής, η φύλαξη και η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση 
αρχών και κοινού. 

«Μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων 
περιοχής Αγίου Βασιλείου Βόλβης» 

Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων, 
∆/νση Υδραυλικών Έργων 
(1985) 

Η µελέτη αυτή συντάχθηκε στα πλαίσια µελέτης του συνόλου των 
αποχετευτικών και αντιπληµµυρικών έργων της περιοχής. 

«Πρόγραµµα MedWet – 
Πρόγραµµα ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού για 
τις λίµνες Κορώνεια και Βόλβη» 

1995 Το πρόγραµµα, διάρκειας δύο ετών στόχευε στην ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης της περιοχής σχετικά µε τα 
προβλήµατα της περιοχής ώστε να ληφθούν αποφάσεις για συγκράτηση και 
αντιστροφή των δυσµενών επιπτώσεων. 

Στα πλαίσια του προγράµµατος αυτού πραγµατοποιήθηκαν: συναντήσεις 
µεταξύ φορέων - υπηρεσιών - χρηστών της περιοχής καθώς και δηµιουργία 
ενός σηµαντικού έντυπου ενηµερωτικού υλικού. 

«Περιβαλλοντική έκθεση: Σχέδιο 
διάσωσης λίµνης Κορώνειας» 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆/νση 
περιβάλλοντος και Χωροταξίας 
Κεντρικής Μακεδονίας, Επαρχείο 
Λαγκαδά (1996) 

Περιλαµβάνει κάποια µέτρα – τοµείς δράσεως και επιµέρους ενέργειες για την 
αποκατάσταση των προβληµάτων της περιοχής. 

«Συντονισµένες δράσεις για τη 
διαχείριση της παράκτιας ζώνης 
του Στρυµονικού Κόλπου» 

Πρόγραµµα LIFE (50%), 
Υπουργείο Γεωργίας – ΕΘΙΑΓΕ 
(30%), ΥΠΕΧΩ∆Ε (20%) (1997-
2000) 

Σκοπός του έργου ήταν να αναδείξει τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν για 
την προστασία των παράκτιων ζωνών, από τον συντονισµό των δράσεων 
των εµπλεκόµενων φορέων, µέσω της προώθησης συντονισµένων δράσεων 
για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης του Στρυµονικού Κόλπου. Οι δράσεις 
του έργου αφορούν την περιγραφή της περιοχής, ένα διετές πρόγραµµα 
παρακολούθησής της, τον εντοπισµό των κυριότερων περιβαλλοντικών 
προβληµάτων και την ανάδειξη µέσων αντιµετώπισής τους, την ενθάρρυνση 
συµµετοχής των τοπικών κοινωνιών σε προσπάθειες για την προστασία της 
περιοχής, τη δηµιουργία συντονιστικών σχηµάτων µεταξύ των αρµοδίων 
υπηρεσιών και την ευαισθητοποίηση του κοινού. 
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«Αποκατάσταση φυσικού τοπίου 
στις παραλίµνιες εκτάσεις της 
Βόλβης – Προστασία παραλίµνιου 
δάσους Απολλωνίας και της 
κοιλάδας του Ρήχιου ποταµού» 

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Θεσσαλονίκης (ΝΑΘ), ∆/νση 
τεχνικών υπηρεσιών, Τµήµα 
υδραυλικών έργων (1998) 

 

«Περιβαλλοντική αποκατάσταση 
της λίµνης Κορώνειας» 

Ταµείο Συνοχής, Εθνικοί Πόροι 

(1997-2002) 

Εκπόνηση Master Plan για την αποκατάσταση της λίµνης Κορώνειας, 
Εκπόνηση µελετών για τα προτεινόµενα έργα αποκατάστασης: 

• Έργα αποκατάστασης της στάθµης της λίµνης, 

• Έργα αποκατάστασης της ποιότητας του νερού, 

• Έργα αποκατάστασης της οικολογίας της λίµνης, 

• Κοινωνικά και διοικητικά µέτρα, 

• Θεσµικά µέτρα. 

Ολοκληρώθηκαν ορισµένες µελέτες, δεν υλοποιήθηκαν έργα αποκατάστασης 

«Οικοτουριστικές διαδροµές στην 
περιοχή των λιµνών Κορώνειας – 
Βόλβης / Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία. Προγραµµατική 
σύµβαση για την προστασία και 
την Ανάδειξη περιοχής των λιµνών 
Κορώνειας – Βόλβης. Πρόγραµµα 
κατάρτισης στελεχών και 
φυλάκων-ξεναγών» 

1998 Η εν λόγω εργασία πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος 
κατάρτισης των στελεχών φυλάκων – ξεναγών που πραγµατοποιήθηκε για τις 
ανάγκες του Κέντρου Πληροφόρησης του υγροτόπου Κορώνειας – Βόλβης 
στην Απολλωνία. 

Περιλαµβάνεται αναλυτική περιγραφή πέντε διαδροµών στην ευρύτερη περιοχή 
των λιµνών Κορώνειας και Βόλβης µε κάθε µια από αυτές να συνοδεύεται από 
χρονοδιάγραµµα, συγκεκριµένα σηµεία στάσεων, διαδροµές για περιπάτους, 
βοηθητικούς χάρτες καθώς και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε το φυσικό 
περιβάλλον, τα µνηµεία, την ιστορία, τις παραδόσεις και τυχόν υπάρχοντα 
προβλήµατα. 

Βιολογικός Σταθµός επεξεργασίας 
λυµάτων Λαγκαδά 

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 
1995-1999 

 

«Ειδική περιβαλλοντική – 
∆ιαχειριστική µελέτη για την 
αποκατάσταση, προστασία και 
ανάδειξη δάσους Απολλωνίας» 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - ΕΠΠΕΡ (1999) Ο σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η σύνταξη ενός επιστηµονικά 
τεκµηριωµένου προγράµµατος δράσεων και παρεµβάσεων έτσι ώστε να 
ανακάµψει το δάσος και να είναι λιγότερο εκτεθειµένο στους φυσικούς και 
ανθρωπογενείς κινδύνους, να είναι προστατευµένα τα βιοτικά και αβιοτικά του 



 43 

Τίτλος Μελέτης Φορέας Χρηµατοδότησης Σύντοµη Περιγραφή 

στοιχεία χωρίς να αποκλείεται η ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα 
µέσα σ’ αυτό. Αντίθετα είναι επιθυµητό µε την θέσπιση κατάλληλων ρυθµίσεων 
να αναπτυχθεί τέτοια δραστηριότητα στο δάσος και στην ευρύτερη περιοχή 
ώστε να επιτυγχάνεται περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των επισκεπτών αλλά 
και συναίνεση των κατοίκων της περιοχής στο νέο τρόπο αξιοποίησης-
εκµετάλλευσης της περιοχής, λόγω του ότι θα είναι οι ίδιοι, αυτοί που θα 
καρπώνονται τα κέρδη από τέτοιου είδους διαδικασίες. 

«∆ιαχείριση και λειτουργία 
προστατευόµενης περιοχής 
λιµνών Κορώνειας Βόλβης και 
Μακεδονικών Τεµπών» 

ΕΠΠΕΡ (2000-2006) Μέτρο 8.1 
του ΕΠΠΕΡ 2000-2006 για την 
«Προστασία και ∆ιαχείριση 
βιοτόπων – οικοτόπων» 
(διάρκεια: 2003-2009) 

Το έργο περιλαµβάνει 17 υποέργα, σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση 
που αφορούν στην αρχική λειτουργία του Φορέα ∆ιαχείρισης των λιµνών 
Κορώνειας-Βόλβης, στην εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης, στην 
παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραµέτρων, στην προµήθεια εξοπλισµού 
(παρακολούθησης, κτιριακού, γραφείων, κ.ά.), αγορά κτιρίου για τη στέγαση 
του Φ∆,  σε δράσεις ενηµέρωσης –ευαισθητοποίησης. 

«∆ιαχείριση παρόχθιων οικοτόπων 
και τουρισµού, διάδοσης της 
γνώσης και ευαισθητοποίηση 
κοινού στην προστατευόµενη 
περιοχή «Λίµνες Βόλβη και 
Λαγκαδά» (GR 1220001)» 

Πρόγραµµα Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας Interreg III / 
Ελλάδα – Βουλγαρία 2000-2006. 

 

Φορέας υλοποίησης: «ΝΑΘ» 

(2006-2008) 

Υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα υποέργα: 

Υποέργο 1: Αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 91Ε0 
(∆άσος Σκλήθρου) και των παρακείµενων παρόχθιων οικοτόπων. 

Υποέργο 2: Σχεδιασµός της διαχείρισης – διακίνησης επισκεπτών, Κοινού 
Πρωτοκόλλου Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Οδηγού ∆ιαχείρισης και 
Παρακολούθησης παρόχθιων οικοτόπων και ορνιθοπανίδας στην 
προστατευόµενη περιοχή «Λίµνες Βόλβη – Λαγκαδά». 

Υποέργο 3: Πρόγραµµα ενηµέρωσης, ανταλλαγής και διάδοσης της γνώσης 
για την προστασία και διαχείριση των υγροτοπικών οικοσυστηµάτων στην 
προστατευόµενη περιοχή «Λίµνες Βόλβη – Λαγκαδά». 

«Αναγνώριση και περιγραφή των 
τύπων οικοτόπων σε περιοχές 
ενδιαφέροντος για τη διατήρηση 
της φύσης» 

ΕΠΠΕΡ, ΥΠΕΧΩ∆Ε (2001) Σκοπός του έργου ήταν: 

• Η αναγνώριση και περιγραφή (φυτοκοινωνιολογική ανάλυση και 
χαρτογράφηση) των τύπων οικοτόπων στους προτεινόµενους Τόπους 
Κοινοτικής Σηµασίας, ανάµεσά τους και η περιοχή «Λίµνες Κορώνεια – 
Βόλβη και Μακεδονικά Τέµπη», µε βάση εργασίες πεδίου και βιβλιογραφικά 
δεδοµένα. 

• Η ψηφιοποίηση των χαρτών κατανοµής των τύπων οικοτόπων 
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(βλάστηση) και εξάπλωσης ειδών χλωρίδας και η εισαγωγή των 
δεδοµένων τους καθώς και των αναλυτικών δεδοµένων των εργασιών της 
αναγνώρισης σε βάση γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών και 
βάση περιγραφικών δεδοµένων. 

• Η εκτύπωση των αντίστοιχων χαρτών και η σύνταξη των αντίστοιχων 
εκθέσεων. 

Μελέτη καταγραφής µονοπατιών 
– σύνδεση κλασσικού τουρισµού 
µε τον οικοτουρισµό – δηµιουργία 
τουριστικού ρεύµατος µέσα από 
τη διάθεση παραδοσιακών – 
βιολογικών προϊόντων. 
Περιβαλλοντική Αποκατάσταση 
Λίµνης Κορώνειας.  

2002  

«Αναθεωρηµένο σχέδιο 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης 
λίµνης Κορώνειας» 

ΝΑΘ (2003) Ως κύριοι στόχοι του «Αναθεωρηµένου σχεδίου αποκατάστασης της λίµνης 
Κορώνειας» τέθηκαν οι ακόλουθοι:  

• Ο προσδιορισµός του βέλτιστου σεναρίου, που µε βάση την υδατική 
δίαιτα της λεκάνης, θα δύναται να παρέχει τις καλύτερες συνθήκες για: α) 
τη µακροπρόθεσµη λειτουργική και δοµική αποκατάσταση του 
υγροτοπικού / λιµναίου οικοσυστήµατος και β) τη µέγιστη ποικιλότητα 
ενδιαιτηµάτων και τη διατήρηση των πληθυσµών της πανίδας ιδιαίτερα δε 
της ορνιθοπανίδας και της ιχθυοπανίδας,  

• Ο προσδιορισµός των έργων – µέτρων που συνεισφέρουν: α) στην 
αποκατάσταση των λειτουργιών της Κορώνειας και β) στην αναίρεση των 
αιτίων υποβάθµισης. 

Περιγράφονται έργα και ενέργειες για την αποκατάστασης της λίµνης 
Κορώνειας (βλ. ανωτέρω). 

«Μελέτη αντιµετώπισης 
επιπτώσεων από την εφαρµογή 
διαχειριστικών µέτρων στην 

Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΠΚΜ), ΕΠΤΑ, 
∆ήµος Μαδύτου (2003) 

Η µελέτη περιλαµβάνει περιγραφή της επικρατούσας κατάστασης στην 
περιοχή, ανάλυση των διαχειριστικών σχεδίων της περιοχής και περιγραφή των 
επιπτώσεων που προκύπτουν από την εφαρµογή τους και απώτερος στόχος 
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προστατευόµενη περιοχή λίµνης 
Βόλβης» 

ήταν η σχεδίαση ενός αναπτυξιακού προγράµµατος µέσα από την 
αξιολόγηση των προβληµάτων και των αναπτυξιακών προοπτικών που 
προκύπτουν από την ανάλυση των διαχειριστικών σχεδίων. 

«Μελέτη του προς αποκατάσταση 
φυσικού πληθυσµού του 
Σκλήθρου στην Απολλωνία» 

ΕΤΕΡΠΣ (2003) Στόχος της µελέτης είναι η µελέτη και η εκτίµηση της γενετικής ποικιλότητας των 
πληθυσµών σκλήθρου στο δάσος της Απολλωνίας και η εκπόνηση 
πρωτοκόλλων παραγωγής φυτευτικού υλικού έτσι ώστε να αποφευχθούν 
προβλήµατα γενετικής µόλυνσης της τοπικής βλάστησης κατά την 
αποκατάστασή τους. 

«∆ιαχειριστικό σχέδιο παρόχθιων 
οικοτόπων λίµνης Βόλβης» 

Ε.Π.Τ.Α ΠΚΜ, ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΗΜΩΝ 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑ∆ΥΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.,   (2004) 

Σκοπός της µελέτης ήταν η εκπόνηση ενός συστήµατος καταγραφής, 
παρακολούθησης – διαχείρισης για τα φερτά υλικά των χειµάρρων, καθώς και 
η προστασία των παρόχθιων οικοτόπων της λίµνης. Επίσης περιλαµβάνει τη 
διατύπωση και περιγραφή προγράµµατος µέτρων για τις ακόλουθες 
κατηγορίες: 

- Παρεµβάσεις διευθέτησης των χειµάρρων, συµπεριλαµβανοµένων των έργων 
προστασίας των ειδών ψαριών που επηρεάζονται άµεσα από τα τεχνικά έργα 
της διευθέτησης. 

- Παρεµβάσεις για την προστασία και διατήρηση των παρόχθιων 
οικοτόπων/ενδιατηµάτων ορνιθοπανίδας 

- Συµπληρωµατικές παρεµβάσεις για τη διατήρηση των σηµαντικών ειδών 
ορνιθοπανίδας 

- Παρεµβάσεις για την προστασία και διατήρηση των ρεόφιλων και 
αµφίδροµων ψαριών  

- Ρυθµίσεις ελέγχου άσκησης δραστηριοτήτων 

«Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
επεκτάσεων της οικιστικής 
ανάπτυξης των δήµων και των 
∆.∆. της λεκάνης Μυγδονίας Ν. 
Θεσσαλονίκης» 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (2006) Η εν λόγω µελέτη είναι δοµηµένη στα εξής κεφάλαια: 

• Περιγραφή του έργου που αναφέρεται στην οικιστική ανάπτυξη της 
λεκάνης Μυγδονίας, 

• Περιγραφή της περιοχής µελέτης η οποία σχετίζεται µε τη λεκάνη της 
Μυγδονίας, 

• Εντοπισµός και αξιολόγηση των βασικών επιπτώσεων της οικιστικής 
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ανάπτυξης στο περιβάλλον, 

• Περιγραφή των µέτρων για την πρόληψη των επιπτώσεων ή την 
αντιµετώπισή τους σε περιπτώσεις που η πρόληψη δεν είναι αρκετή. 

«Προβλέψεις για τη χωρική 
κατανοµή της πληθυσµιακής 
βιώσιµης ανάπτυξης των δήµων 
και των ∆.∆. της λεκάνης 
Μυγδονίας Ν. Θεσσαλονίκης» 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (2006) Η συγκεκριµένη ειδική χωροταξική µελέτη έχει ως αντικείµενο τη συνολική 
εξέταση όλων των επεκτάσεων των οικισµών εντός της λεκάνης Μυγδονίας, σε 
σχέση µε τα υπό εκπόνηση Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της περιοχής της εν λόγω 
λεκάνης. Οι παράµετροι που διερευνήθηκαν στα πλαίσια της µελέτης αυτής 
ήταν οι εξής: υπερκείµενες µορφές σχεδιασµού, χωροταξική θεώρηση της 
λεκάνης της Μυγδονίας, αναπτυξιακή φυσιογνωµία της περιοχής µελέτης, τα 
δεδοµένα του χώρου και του περιβάλλοντος, οι προοπτικές των πληθυσµιακών 
και οικιστικών εξελίξεων της περιοχής µελέτης και η πρόβλεψη των οικιστικών 
αναγκών ανάπτυξης για τους δήµους και ∆.∆. της περιοχής που δεν εκπονείται 
Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. 

«Αποκατάσταση λίµνης 
Κορώνειας, Ν. Θεσσαλονίκης» 

Ταµείο Συνοχής ΙΙΙ (2006-2010) Περιλαµβάνει την υλοποίηση επτά παρεµβάσεων µε σκοπό την αποκατάσταση 
της λίµνης Κορώνειας καθώς και τη δέσµευση των εµπλεκοµένων φορέων για 
την υλοποίηση έργων και ενεργειών για την εφαρµογή του αναθεωρηµένου 
σχεδίου αποκατάστασης της λίµνης Κορώνειας. 

«Εκπόνηση Σχεδίου 
Επικαιροποίησης της καταγραφής 
των αρδευτικών γεωτρήσεων και 
προσδιορισµού τόσο του 
προβλήµατος όσο και των 
κατάλληλων προς ανάληψη 
µέτρων στη λίµνη Κορώνεια»  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ/ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Υ∆ΑΤΩΝ (υπό εκπόνηση 2009) 

Αφορά στην επικαιροποίηση της καταγραφής των αρδευτικών γεωτρήσεων 
στη λεκάνη της Μυγδονίας  
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1.4.2. Νοµικό καθεστώς 

1.4.2.1. Κανονιστικό και θεσµικό πλαίσιο προστασίας της περιοχής 

Σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σε ότι αφορά το καθεστώς προστασίας, η 
περιοχή των Λιµνών Κορώνειας – Βόλβης έχει χαρακτηρισθεί ως: 

� Υγρότοπος διεθνούς σηµασίας σύµφωνα µε τη σύµβαση Ραµσάρ, µε την 
ονοµασία «Λίµνες Κορώνεια - Βόλβη» και κωδικό 3GR005. Η σύµβαση Ραµσάρ 
κυρώθηκε µε το νοµοθετικό διάταγµα 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α’/20.11.1974) και τις 
τροποποιήσεις αυτού ν. 1751/1988 (ΦΕΚ 26/Α’/9.2.1988) και ν. 1950/1991 (ΦΕΚ 
84/Α’/31.5.1991). 

� Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Special Protected Area) σε εφαρµογή της Οδηγίας 
79/409/ΕΟΚ, µε κωδικό GR1220009 «Λίµνες Βόλβη και Λαγκαδά και Στενά 
Ρεντίνας» (Χάρτης 2γ, Παρ/µα ΙΙ), 

� Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας (Site of Community Importance – SCI, ∆ίκτυο 
NATURA 2000) σε εφαρµογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ µε κωδικό GR1220001 
«Λίµνες Βόλβη και Λαγκαδά - Ευρύτερη περιοχή» (Χάρτης 2γ, Παρ/µα ΙΙ), 

� Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας (Site of Community Importance – SCI, ∆ίκτυο 
NATURA 2000) σε εφαρµογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ µε κωδικό GR1220003 
«Στενά Ρεντίνας - Ευρύτερη περιοχή» (Χάρτης 2γ, Παρ/µα ΙΙ), 

� Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιµνών Κορώνειας-Βόλβης και των 
Μακεδονικών Τεµπών (ΚΥΑ 6919/2004, ΦΕΚ 248/5.3.2004 και η τροποποιητική 
αυτής ΚΥΑ 39542/2008, ΦΕΚ 441/9.10.2008) (Χάρτες 2β και 2γ, Παρ/µα ΙΙ). 
Συµφώνα µε την ΚΥΑ οι λιµναίες, χερσαίες και υδάτινες περιοχές του υγροτοπικού 
συστήµατος των λιµνών Βόλβης – Κορώνειας και των Μακεδονικών Τεµπών 
χαρακτηρίζονται ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιµνών Βόλβης – Κορώνειας 
και των Μακεδονικών Τεµπών» και καθορίζονται ζώνες προστασίας και 
επιτρεπόµενες χρήσεις και δραστηριότητες καθώς και οι περιορισµοί δόµησης. 
Σκοπός της ΚΥΑ είναι «η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του 
τοπίου, ως φυσικής κληρονοµιάς και πολύτιµου εθνικού φυσικού πόρου στις 
λιµναίες, χερσαίες και υδάτινες περιοχές του υγροτοπικού συστήµατος των 
λιµνών Βόλβης – Κορώνειας και Μακεδονικών Τεµπών, που διακρίνονται για τη 
µεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστηµονική, γεωµορφολογική και 
παιδαγωγική τους αξία». 

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 6919/2004 καθορίζονται οι εξής ζώνες προστασίας: 

Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιµνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών 

Τεµπών (ΠΕΡΙΟΧΗ Α) 

Περιλαµβάνει τις υδάτινες επιφάνειες των λιµνών Κορώνειας και Βόλβης, τις όχθες 
των δύο λιµνών, τα ρηχά νερά µε τα υδρόβια φυτά, τους καλαµώνες, τα κανάλια, τις 
ελώδεις και περιοδικά κατακλυζόµενες εκτάσεις, τα ποτάµια, τα ρέµατα, την 
παραλίµνια και παραποτάµια βλάστηση καθώς και τις δασικές και γεωργικές 
εκτάσεις που περιλαµβάνονται ανάµεσα στις παραπάνω περιοχές. Η περιοχή A 
περικλείει υγροτόπους διεθνούς σηµασίας και περιοχές µε ιδιαίτερη ορνιθολογική και 
οικολογική αξία, συνολικής επιφάνειας χερσαίας και υδάτινης 16.388 Ha, που 
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αποτελούν τις εκτάσεις που καταχωρούνται από την Ελλάδα στον κατάλογο 
υγροτόπων διεθνούς σηµασίας της Σύµβασης Ραµσάρ και χαρακτηρίζονται ως 
«Περιοχές Ειδικής Προστασίας». 

Εντός της περιοχής Α χαρακτηρίζονται: 

α) Περιοχές απόλυτης προστασίας 

- Ζώνη Α1 (∆άσος Απολλωνίας): περιλαµβάνει την έκταση του υγρόφιλου 
παραλίµνιου δάσους της Απολλωνίας, την κοίτη και τις εκβολές του ρέµατος 
Μελισσουργού και τις χερσαίες εκτάσεις εσωτερικά και στα όρια του ∆άσους. 

- Πυρήνες Απόλυτης Προστασίας: προσδιορίζονται εντός της περιοχής που 
εκτείνεται περιµετρικά των λιµνών Κορώνειας και Βόλβης, εκτός από τις 
απότοµες βόρειες ακτές της λίµνης Βόλβης. Περιλαµβάνουν τους 
οικολογικούς θώκους αναπαραγωγής, ανάπαυσης, και διατροφής 
σηµαντικών ειδών ορνιθοπανίδας που βρίσκονται σε ρηχά νερά µε υδρόβια 
φυτά, καλαµιώνες, ελώδεις και περιοδικά κατακλυζόµενες εκτάσεις. Η έκταση 
της περιοχής αυτής είναι µεταβαλλόµενη και η ακριβής οριοθέτηση και 
σήµανσή της γίνεται µε επιτόπια υπόδειξη, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και 
από οµάδα ειδικών σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, επειδή η 
έκταση που περιλαµβάνει τους θώκους των ειδών είναι µεταβαλλόµενη, 
εφόσον εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη στάθµη των λιµνών, τα φερτά 
υλικά που µεταφέρονται στις λίµνες κλπ. Την ευθύνη για τον καθορισµό της 
συχνότητας σήµανσης των πυρήνων απόλυτης προστασίας και τη 
συγκρότηση και συντονισµό της οµάδας των ειδικών έχει ο Φορέας 
∆ιαχείρισης. 

β) Περιοχή Προστασίας της Φύσης 

Ζώνη Α2 (Μακεδονικά Τέµπη): περιλαµβάνει την κοίτη και τις όχθες του Ρήχιου 
ποταµού σε όλο το µήκος του από τη λίµνη Βόλβη µέχρι το Στρυµονικό Κόλπο και 
τµήµα της κοιλάδας του µε υγρόφιλη και θαµνώδη σκληρόφυλλη βλάστηση, 
ραχώδεις σχηµατισµούς κ.λπ. 

Περιφερειακές Ζώνες Προστασίας του Εθνικού Πάρκου 

α) Περιφερειακή ζώνη Β: Η περιοχή αυτή εφάπτεται περιφερειακά µε την περιοχή 
Α και περιλαµβάνει την χερσαία έκταση µεταξύ των οικισµών Ευαγγελισµός, Σχολάρι, 
Άγιος Βασίλειος, Νυµφόπετρα, Μικρή και Μεγάλη Βόλβη, Ρεντίνα, Μόδιο, Νέα 
Μάδυτος, Κοκκαλού, Εγκαταστάσεις λουτρών Βόλβης και Περιστερώνας και 
εφάπτεται των οικισµών Καβαλλαρίου, ∆ρακοντίου, Ανάληψης, Προφήτη, 
Λαγκαδίκιων, Στίβου, Γερακαρού, Βασιλουδίου, Βαϊοχωρίου, Σταυρού, Ν. 
Απολλωνίας, Πλατείας. 

β) Περιφερειακή ζώνη Γ: Περιλαµβάνει τη χερσαία έκταση η οποία εφάπτεται 
περιφερειακά της Ζώνης Β και φθάνει µέχρι τα όρια της λεκάνης απορροής των 
λιµνών Κορώνειας – Βόλβης (Μυγδονία Λεκάνη), η οποία ορίζεται από τον 
υδροκρίτη των ορεινών όγκων. 
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Οι χρήσεις, οι δραστηριότητες, τα µέτρα, οι όροι και οι περιορισµοί προστασίας και 
διαχείρισης των παραπάνω ζωνών αναφέρονται περιληπτικά στις παρακάτω 
παραγράφους: 

Στην Περιοχή Α’ (εκτός των ζωνών Α1, Α2 και των Πυρήνων Απόλυτης Προστασίας) 
επιτρέπονται µεταξύ άλλων: Η συστηµατική παρακολούθηση οικολογικών 
παραµέτρων και η εκτέλεση ειδικών διαχειριστικών έργων και εφαρµογή µέτρων που 
αποσκοπούν στην αποκατάσταση, προστασία, διατήρηση, βελτίωση και ανάδειξη 
των ειδών και των ενδιαιτηµάτων της περιοχής, υποβοηθούν στην επέκταση των 
υγροτοπικών εκτάσεων και στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση του υδάτινου 
δυναµικού. Στο πλαίσιο αυτό, επιτρέπεται ιδίως η διαχείριση των καλαµιώνων, η 
ολοκληρωµένη διαχείριση των χειµαρρικών οικοσυστηµάτων µε έργα 
σταθεροποίησης και καθαρισµού της κοίτης τους, έργα αντιδιαβρωτικά, 
αντιπληµµυρικά κλπ, εφ’ όσον τεκµηριώνεται επαρκώς η σκοπιµότητα. 

Στους πυρήνες απόλυτης προστασίας επιτρέπονται µόνο η επιστηµονική έρευνα, η 
παρακολούθηση των οικολογικών παραµέτρων και ορισµένες µόνο εργασίες που 
αποσκοπούν στην προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση των χαρακτηριστικών 
του οικοσυστήµατος κατόπιν επαρκούς τεκµηρίωσης για την αναγκαιότητα, τη 
σκοπιµότητα και την αποτελεσµατικότητά τους µετά από γνωµοδότηση του Φορέα 
∆ιαχείρισης. Λοιπές δραστηριότητες και επεµβάσεις καθώς και η προσπέλαση 
στους συγκεκριµένους χώρους απαγορεύονται (άρθρο 3, παρ. 4). 

Στην Περιοχή Β’ επιτρέπονται µεταξύ άλλων η εκτέλεση έργων που αποσκοπούν στη 
διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση των στοιχείων του οικοσυστήµατος, µετά 
από γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης (άρθρο 3, παρ. 5, σηµείο 3). 

Στην Περιοχή Γ’ επιτρέπονται όλα τα έργα και οι δραστηριότητες σύµφωνα µε τη 
ισχύουσα νοµοθεσία και τις κείµενες διατάξεις εξαιρουµένων µεταξύ άλλων των 
οµάδων έργων και δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στην υποκατηγορία 1 και 
2 της πρώτης κατηγορίας της ΚΥΑ 15393/2332/5.8.2002. Από την απαγόρευση αυτή 
εξαιρούνται ορισµένα έργα και δραστηριότητες ορισµένων οµάδων (άρθρο 3, παρ. 
6, σηµεία 1 και 2). Από τις απαγορεύσεις της παραγράφου 6 εξαιρούνται τα έργα 
που αποδεδειγµένα αποσκοπούν στην αποκατάσταση, βελτίωση και διατήρηση του 
φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής αυτής και των κατάντη χερσαίων και 
υγροτοπικών οικοσυστηµάτων και προβλέπονται από ολοκληρωµένα σχέδια 
διαχείρισης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

Βάσει της ΚΥΑ 39542/2008 (ΦΕΚ 441/Α/9.10.2008 «τροποποίηση της ΚΥΑ 
6919/11.2.2004»), στην περιοχή Γ’ επιτρέπεται και η ίδρυση νέων οικισµών ή 
επέκταση υφιστάµενων, όταν αυτή πραγµατοποιείται υπό το πλαίσιο της κείµενης 
νοµοθεσίας (Ν.2508/1997, «κατευθύνσεις του Περιφερειακού Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας κλπ»). Η ίδρυση ή 
επέκταση οικισµών πραγµατοποιείται µετά από την εκπόνηση ειδικής µελέτης η 
οποία γνωστοποιείται για έγκριση στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Ειδικότερα 
για τη δηµιουργία νέων οικισµών και προκειµένου να διασφαλίζεται η προστασία 
του περιβάλλοντος και του τοπίου τίθενται αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι, χαµηλή 
πυκνότητα οίκησης, ύδρευση από δίκτυο, µονάδες επεξεργασίας µε 
επαναχρησιµοποίηση νερού για πότισµα καθώς και ειδικοί περιορισµοί στη δόµηση. 
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Συγκεκριµένα η θέση των νέων οικισµών θα αναζητείται προς τα εξωτερικά όρια της 
λεκάνης απορροής εντός της ζώνης Γ’ και όχι σε απόσταση µικρότερη των 1500µ 
από το Εθνικό Πάρκο (Περιοχή Α’), ο αριθµός των κατοίκων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 2000 κατοίκους και επιβάλλεται η ύπαρξη νόµιµων πηγών παροχής 
νερού και κατάλληλης µεθόδου επεξεργασίας λυµάτων (άρθρο 3, παρ. 6, σηµείο 6). 

Οι τροποποιήσεις της ΚΥΑ 6919/11.2.2004 βάσει της ΚΥΑ 39542/2008 
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1.8). 
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Πίνακας 1.8. Τροποποιήσεις της ΚΥΑ 6919/11.2.2004, όπως αυτές αναφέρονται στην ΚΥΑ 39542/9.10.2008 

Άρθρο Τροποποιήσεις 

Άρθρο 2, 
Παρ. 1, 
Αντικαθίσταται 
η Ενότητα α’ 
ως εξής: 

α) Περιοχές Απόλυτης προστασίας: 

Ζώνη Α1 (∆άσος Απολλωνίας) 

- Εµπίπτει στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών … την κοίτη και τις εκβολές του ρέµατος Μελισσουργού και τις χερσαίες 
εκτάσεις εσωτερικά και στα όρια του ∆άσους. 

- Εντός της περιοχής που εκτείνεται περιµετρικά των λιµνών Κορώνειας και Βόλβης… που βρίσκονται σε ρηχά νερά µε υδρόβια 
φυτά, καλαµιώνες, ελώδεις και περιοδικά κατακλυζόµενες εκτάσεις. Η ακριβής οριοθέτηση και σήµανση των οικολογικών 
αυτών θώκων (πυρήνες απόλυτης προστασίας) γίνεται, όπως προβλέπεται από τον Κανονισµό ∆ιοίκησης και Λειτουργίας 
της περιοχής και τροποποιείται µε βάση το Σχέδιο ∆ιαχείρισης και το Πρόγραµµα Παρακολούθησης. 

Έως την έγκριση των ανωτέρω, η ακριβής οριοθέτηση και σήµανση των οικολογικών αυτών θώκων (πυρήνων απόλυτης 
προστασίας) γίνεται µε επιτόπια υπόδειξη των ορίων και σηµείων σε τακτά χρονικά διαστήµατα από οµάδα ειδικών, σε 
συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, επειδή η έκταση που περιλαµβάνει τους θώκους των ειδών είναι µεταβαλλόµενη, εφόσον 
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη στάθµη των λιµνών, τα φερτά υλικά που µεταφέρονται στις λίµνες κ.λπ. Την ευθύνη για τον 
καθορισµό της συχνότητας σήµανσης των πυρήνων απόλυτης προστασίας και τη συγκρότηση και συντονισµό της οµάδας των 
ειδικών, έχει ο Φορέας ∆ιαχείρισης. 

Άρθρο 3, 
Παρ. 5, 
Αντικαθίσταται 
η Περίπτωση 6 
ως εξής: 

6. Η λειτουργία και ο εκσυχρονισµός των νόµιµα υφιστάµενων πτηνοτροφικών µονάδων. Επίσης είναι δυνατή η εγκατάσταση 
νέων µικρών βιώσιµων πτηνοτροφικών µονάδων εφ’ όσον: 

- ευρίσκονται σε απόσταση µεγαλύτερη των 500m από το πλησιέστερο όριο της Περιοχής Α’. Για τη µέτρηση των 
αποστάσεων των πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από οικισµούς δρόµους κ.λπ. έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της κοινής 
υπουργικής απόφασης Υ1β/2000/26.3/4.5.1995 (Β’ 343), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

- δεν καταναλώνουν νερό περισσότερο από 10 m3/ηµέρα. 

- … 

η επεξεργασία των αποβλήτων τους τα καθιστά κατάλληλα τουλάχιστον για αρδευτική χρήση. 

Άρθρο 3, 
Παρ. 5, 
Προστίθεται 
Περίπτωση 23 

23. Η διάθεση των αστικών λυµάτων και των βιοµηχανικών αποβλήτων, µετά από όσο το δυνατόν πληρέστερη επεξεργασία, στις 
λίµνες ή σε ρέµατα σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους, απαγορευοµένης της καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
διάθεσης, µη επαρκώς επεξεργασµένων βιοµηχανικών αποβλήτων αλλά και αστικών αποβλήτων σε αποδέκτες που καταλήγουν 
στις λίµνες (ρέµατα, έδαφος). Η ποιότητα των επεξεργασµένων αστικών λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων απαιτείται να 
ικανοποιεί κατ’ ελάχιστο τα όρια της υπ’ αριθµ. 5673/400/14.3.1997 (Β’ 192/14.3.1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία 
αστικών λυµάτων», Παράρτηµα Ι, Πίνακες 1 και 2 όπως εκάστοτε ισχύουν και τους όρους διάθεσης που προβλέπονται από τη 
σχετική Νοµαρχιακή Απόφαση για γον ορισµό χρήσης του αποδέκτη και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των διατιθέµενων 
αποβλήτων. Κάθε απόρριψη επεξεργασµένων λυµάτων ή αποβλήτων θα υπόκειται σε έλεγχο από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
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σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

Άρθρο 3, 
Παρ. 6, 
Αντικαθίσταται 
η Περίπτωση 
1/β ως εξής: 

β) 22, 23 και 24 της 6ης Οµάδας (ιδιωτική πολεοδόµηση, πολεοδοµικός – χωροταξικός σχεδιασµός) µε την προϋπόθεση ότι 
καλύπτονται αποκλειστικά διαπιστωµένες ανάγκες πρώτης κατοικίας απαγορευµένης της ίδρυσης παραθεριστικών οικισµών (β’ 
κατοικίας).  

Η ίδρυση νέων οικισµών ή επεκτάσεις υφιστάµενων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία (ν. 2508/1997, 
κατευθύνσεις του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας κ.λπ.). Των σχετικών 
εγκρίσεων (Γ.Π.Σ., ΣΧΟΟΑΠ, κ.λπ.) πρέπει να προηγείται η εκπόνηση ειδικής µελέτης για την τεκµηρίωση της αναγκαιότητας και της 
δυνατότητας αύξησης του πληθυσµού και των χρήσεων και λειτουργιών που την ακολουθούν και, στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής προστασίας (οικοσυστήµατα, φυσικοί πόροι, τοπίο, κ.λπ.), να τίθενται συγκεκριµένοι όροι και προϋποθέσεις. Η 
ως άνω µελέτη γνωστοποιείται στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., η σύµφωνη γνώµη των οποίων είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης. 

Ειδικότερα για τη δηµιουργία νέων οικισµών και προκειµένου να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου 
τίθενται αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι, χαµηλή πυκνότητα οίκισης, ύδρευση από δίκτυο, µονάδες επεξεργασίας µε 
επαναχρησιµοποίηση νερού για πότισµα καθώς και ειδικοί περιορισµοί για τη δόµηση. 

Ειδικότερα: 

- … 

Η θέση των νέων οικισµών θα αναζητείται προς τα εξωτερικά όρια της ως άνω λεκάνης απορροής εντός της ζώνης Γ’ και 
πάντως όχι σε απόσταση µικρότερη των 1500m από το όριο του εθνικού πάρκου (Περιοχή Α). 

Άρθρο 3, 
Παρ. 6, 
Προστίθεται 
Περίπτωση 
1/στ’ 

στ) όλων των περιπτώσεων της 5ης οµάδας (εξορυκτικές δραστηριότητες) µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i) Το εξορυκτικό µέτωπο δε θα είναι ορατό από τη ζώνη Α’ 

ii) ∆ε θα επηρεάζονται σηµαντικά τα επιφανειακά και υπόγεια νερά που τροφοδοτούν τις λίµνες 

iii) Η εξορυκτική δραστηριότητα θα απέχει τουλάχιστον 10km από το όριο της Περιοχής Α’ και εφόσον αυτό εµπίπτει µέσα στα 
όρια της προστατευόµενης περιοχής. Ειδικότερα και για περιπτώσεις που η δραστηριότητα αυτή απέχει απόσταση µικρότερη των 
10km από το όριο της περιοχής Α’, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτής εφόσον πρόκειται για έργο 
Εθνικής σηµασίας, γεγονός που πιστοποιείται µε απόφαση του Yπουργού Ανάπτυξης µετά από σύµφωνη γνώµη των 
συναρµόδιων υπουργείων και τηρούµενων σε κάθε περίπτωση των προαναφερθησών προϋποθέσεων i και ii. 

Άρθρο 3, 
Παρ. 6, 
Αντικαθίσταται 
η Περίπτωση 2 
ως εξής:  

Η περίπτωση γ της KYA 6919 διαγράφεται και  στην KYA 39542, η περίπτωση 2δ γίνεται 2γ .  

Η Περίπτωση 2ε γίνεται 2δ και αντικαθίσταται ως εξής: 

δ) όλων των περιπτώσεων της 5ης οµάδας (εξορυκτικές δραστηριότητες) µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Το εξορυκτικό µέτωπο δε θα είναι ορατό από τη ζώνη Α’. 

∆ε θα επηρεάζονται σηµαντικά τα επιφανειακά και υπόγεια νερά που τροφοδοτούν τις λίµνες. 
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Η εξορυκτική δραστηριότητα θα απέχει τουλάχιστον 10km από το όριο της Περιοχής Α’ και εφόσον αυτό εµπίπτει µέσα στα όρια 
της προστατευόµενης περιοχής. Ειδικότερα και για περιπτώσεις που η δραστηριότητα αυτή απέχει απόσταση µικρότερη των 10km 
από το όριο της περιοχής Α’, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτής εφόσον πρόκειται για έργο Εθνικής 
σηµασίας, γεγονός που πιστοποιείται µε απόφαση του Yπουργού Ανάπτυξης µετά από σύµφωνη γνώµη των συναρµόδιων 
υπουργείων και τηρούµενων σε κάθε περίπτωση των προαναφερθησών προϋποθέσεων i και ii. 

Επιπλέον των ανωτέρω, για την εξόρυξη αδρανών υλικών τίθεται η προϋπόθεση να εξυπηρετούν εγκεκριµένα έργα που 
υλοποιούνται στην περιοχή ή να καλύπτουν αποκλειστικά τοπικές ανάγκες. 

Όσον αφορά την αµµοληψία αυτή θα διενεργείται (εκτός εάν ορίζεται διαφορετική διαδικασία από την κείµενη εθνική νοµοθεσία) 
µετά την εκπόνηση διαχειριστικής µελέτης από την αρµόδια Υπηρεσία ή τον Φορέα ∆ιαχείρισης ή τους ενδιαφερόµενους και την 
έγκρισή της από την αρµόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας και µε τη σύµφωνη γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης. 

Η Περίπτωση 2στ γίνεται 2ε και αντικαθίσταται ως εξής: 

ε) όλων των περιπτώσεων της 7ης οµάδας (κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις) µε την προϋπόθεση ότι οι µονάδες να 
διαθέτουν αξιόπιστο σύστηµα για την επεξεργασία  και διάθεση των παραγόµενων λυµάτων της µονάδας (ζωικών και αστικών), 
τουλάχιστον δευτεροβάθµιας επεξεργασίας, καθώς και Σχέδιο ∆ιαχείρισης Θνησιµότητας των Ζώων εγκεκριµένο από την αρµόδια 
Υπηρεσία της Νοµαρχίας. Η εγκατάσταση και λειτουργία των µονάδων αυτών γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και µετά 
από σύµφωνη γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης. 

Η Περίπτωση 2ζ γίνεται 2στ 

Άρθρο 3, 
Παρ. 6, 
Αντικαθίσταται 
η Περίπτωση 4 
ως εξής: 

4. Της ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας … εκατέρωθεν της κοίτης των υφιστάµενων ρεµάτων. Η εγκατάσταση και 
λειτουργία των µονάδων αυτών γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και µετά από γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης. 
Μέχρι την ολοκλήρωση των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων ή ΣΧΟΟΑΠ  σε εφαρµογή του ν. 2508/1997, οι βιοµηχανικές / 
βιοτεχνικές µονάδες που από τη λειτουργία τους (παραγωγική διαδικασία) προκύπτει ότι έχουν ανάγκη σε νερό καθώς επίσης και 
παράγουν υγρά απόβλητα µέχρι 15m3/ηµέρα – κατά την παραγωγική διαδικασία – δύναται να χωροθετούνται εκτός των 
οργανωµένων ζωνών, σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης καθώς και τη 
σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Φορέα ∆ιαχείρισης. 

Άρθρο 3, 
Παρ. 6, 
Τροποποιείται 
η Περίπτωση 
5/∆ και 
προστίθεται 
περίπτωση 5/Ε 

∆. Των απαγορεύσεων της παρούσης παραγράφου 6 εξαιρούνται: 

α) τα έργα που αποδεδειγµένα αποσκοπούν στην αποκατάσταση, βελτίωση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της 
περιοχής αυτής και των κατάντη χερσαίων και υγροτοπικών οικοσυστηµάτων και προβλέπονται ολοκληρωµένα σχέδια 
διαχείρισης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και 

β) τα έργα υποδοµης της 4ης οµάδας της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/5.8.2002 που συµβάλλουν στην εκάστοτε 
προσαρµογή των υφιστάµενων έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην σχετική κοινοτική και εθνική νοµοθεσία. 

Ε. Στο σύνολο της περιοχής Γ επιτρέπονται οι περιπτώσεις 3, 4, 5, 6 και 7 των έργων και δραστηριοτήτων της 4ης οµάδας 
(Συστήµατα Υποδοµών) όλων των κατηγοριών του παραρτήµατος Ι της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/5.8.2002. 
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Άρθρο 4, 
Παρ. 2, 
Αντικαθίσταται 
η Περίπτωση β 
ως εξής: 

β) Τα έργα εθνικής σηµασίας που ορίζονται µε απόφαση του Yπουργού Aνάπτυξης, έπειτα από σύµφωνη γνώµη των 
συναρµοδίων Yπουργών καθώς και τα έργα και οι επεµβάσεις λόγω εκτάκτου ανάγκης (π.χ. σεισµών, πληµµύρων, θεοµηνειών 
κ.λπ.). 

Άρθρο 4, 
Προστίθεται 
Παρ.7 

7. Στο σύνολο των Ο.Τ.Α. που περιλαµβάνοντα, εντός όλων των Περιοχών Προστασίας των λιµνών Κορώνειας – Βόλβης, 
επιβάλλεται η εκπόνηση µελετών Γ.Π.Σ. και ΣΧΟΟΑΠ, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, εντός διετίας από την έκδοση της παρούσας, 
οι οποίες θα ληφθούν υπόψη σε µελλοντική τροποποίηση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Μετά την εν λόγω 
τροποποίηση θα ακολουθήσει η διαδικασία θεσµοθέτησης Γ.Π.Σ. και ΣΧΟΟΑΠ. Στις παραπάνω µελέτες θα πρέπει να 
προβλέπονται οι ανάλογες ΠΟΑΠ∆ δραστηριοτήτων σύµφωνα µε το ν. 2742/1999. 

Επίσης, για την ίδια περιοχή και εντός του ίδιου χρονικού διαστήµατος, επιβάλλεται η εκπόνηση υδρογεωλογικών µελετών µε 
µέριµνα της Π.Υ. Υδάτων. 

Μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω σε όλη την έκταση της Περιοχής Γ’ ισχύουν οι κάτωθι όροι και περιορισµοί για την εκτός 
σχεδίου δόµηση: 

Ως όριο κατάτµησης και αρτιότητας ορίζονται τα 8 στρ. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα τα γήπεδα 
εµβαδού 4 στρ. τα υφιστάµενα κατά την ηµέρα δηµοσίευσης της παρούσας. 

Όλες οι ισχύουσες αυστηρότερες της παρούσας Απόφασης διατάξεις, για τις επιτρεπόµενες χρήσεις καθώς και την αρτιότητα 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

Για κάθε έκδοση οικοδοµικής άδειας απαιτείται έλεγχος και έγκριση της αρµόδιας Επιτροπής Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού 
Ελέγχου, σύµφωνα µε την τυπολογία και τα χαρακτηριστικά της περιοχής. 

Για τις επιτρεπόµενες χρήσεις, εφαρµόζονται επιπλέον και οι διατάξεις του από 6.10.1978 π.δ. (∆’ 538) και του από 24.5.1985 π.δ. 
(∆’ 270), όπως ισχύουν. 
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- Καταφύγια άγριας ζωής («Λίµνη Λαγκαδά» Φ.Ε.Κ. 398/Β/83, «Προφήτου - 
Νυµφόπετρας» Φ.Ε.Κ. 423/Β/83, «Λίµνη Βόλβη» και «Λίµνη Κορώνεια» µε ισχύ 
έως 31/7/99, «Παραλίµνιο ∆άσος Απολλωνίας» Φ.Ε.Κ. 172/Β/86, «Ρήχιος 
ποταµός» Φ.Ε.Κ. 569/Β/91, «Λόφος Φιλαδελφίου (Ταουσάν)» Φ.Ε.Κ. 698/Β/82, 
«Ζεστά νερά» Φ.Ε.Κ. 423/Β/83, «Κλαδερή» Φ.Ε.Κ. 583/Β/83, «Ζαγκλιβερίου» 
Φ.Ε.Κ. 673/Β/85). Στα καταφύγια άγρια ζωής απαγορεύεται η θήρα κάθε 
θηράµατος και κάθε είδους της άγριας πανίδας, η σύλληψη κάθε είδους 
άγριας πανίδας για µη ερευνητικούς σκοπούς, η καταστροφή κάθε είδους 
ζώνης µε φυσική βλάστηση, η καταστροφή υφιστάµενων φυτοφραχτών, η 
αµµοληψία, η αποστράγγιση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η 
ρύπανση των υδατικών πόρων και η ένταξη έκτασης καταφυγίου άγριας 
ζωής σε πολεοδοµικό ή ρυµοτοµικό σχέδιο. 

1.4.2.2. Νοµοθετικές πράξεις ίδρυσης και στελέχωσης του Φορέα ∆ιαχείρισης 

Για τη διαχείριση των προστατευόµενων αντικειµένων έχει συσταθεί, συγκροτηθεί και 
λειτουργεί ο Φορέας ∆ιαχείρισης (Φ∆) Λιµνών Κορώνειας-Βόλβης. Ο Φορέας 
∆ιαχείρισης ιδρύθηκε βάσει του Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197Α/27-8-2002) «Μεταφορά 

συντελεστή δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας ΥΠΕΧΩ∆Ε», 
(Άρθρο 13).   

Οι αρµοδιότητες του Φ∆ καθορίζονται στο κεφ. Ε’, άρθρο 16 του Ν. 2742/99.  

Ειδικότερα, για τη συγκρότηση, στελέχωση και τους κανονισµούς λειτουργίας του 
Φ∆ έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες νοµικές πράξεις: 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Φ∆ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ∆Σ 

ΚΥΑ 125192/365  

(ΦΕΚ 126/Β/7-2-03) 

1. ΥΑ. 50547 ΦΕΚ1876/ Β/17-12-04 
(Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα 
∆ιαχείρισης των λιµνών Κορώνειας-
Βόλβης)  

2. ΥΑ 15564 ΦΕΚ 493/Β/18-4-06 
(Έγκριση Κανονισµού Προσωπικού και 
Υπηρεσιών του Φ∆ των λιµνών 
Κορώνειας-Βόλβης) 

3. ΥΑ. 50550 ΦΕΚ1879/ Β/20-12-04 
(Έγκριση Κανονισµού για την Εκτέλεση 
έργων έργων και την ανάθεση και 
σύναψη συµβάσεων, προµηθειών, 
µελετών και υπηρεσιών του Φ∆ των 
λιµνών Κορώνειας-Βόλβης) 

4. ΥΑ. 50545 ΦΕΚ 1879 Β/20-12-04  
(Έγκριση Κανονισµού οικονοµικής 
διαχείρισης του Φ∆ των λιµνών 
Κορώνειας-Βόλβης) 

-   ΥΑ 126439/2467  

(ΦΕΚ 894/Β/3-7-03)  

-    ΥΑ 20698  

(ΦΕΚ 659/B/25-5-2006) 

1.4.2.3.  Λοιπό Κανονιστικό Πλαίσιο 

Γ1. Κανονιστικό πλαίσιο για την περιοχή  

• Π.∆. 10.10.85 (ΦΕΚ 689/∆/1985) περί του «Καθορισµού Ζωνών Οικιστικού 
Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) και κατώτατου όριου κατατµήσεως στην εκτός σχεδίου και 
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εκτός ορίων οικισµών, προϋφιστάµενη του 1923, περιοχή του νοµού 
Θεσσαλονίκης». Στο διάταγµα αυτό ανάµεσα σε άλλους οικισµούς, για τους 
οποίους καθορίζονται Ζ.Ο.Ε., αναφέρονται και οι οικισµοί Χρυσαυγής, 
Καβαλαρίου, Περιβολακίου, Ηρακλείου, Σταυρού, Βρασνών, Ασπροβάλτας, 
Λαγκαδικίων και Ζαγκλιβερίου της επαρχίας Λαγκαδά. Το κατώτατο όριο 
κατάτµησης µέσα στη Ζ.Ο.Ε. ορίζεται στα δέκα στρέµµατα. Ακόµη το 1992  µε 
το ΦΕΚ 274/∆/1992 καθορίστηκαν Ζ.Ο.Ε. στην εκτός εγκεκριµένου σχεδίου και 
εκτός ορίων προϋφιστάµενων του έτους 1923 περιοχή του οικισµού «Λουτρά 
Βόλβης». 

• ∆Υ/22374/91/94 (ΦΕΚ 82Β/10-02-94) απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης 
περί των «Όρων διάθεσης των λυµάτων και υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων 
σε φυσικούς αποδέκτες και τον καθορισµό της ανώτερης τάξεως χρήσεως των 
υδάτων τους στο Νοµό Θεσσαλονίκης». 

• ΚΥΑ 5673/400/97 «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυµάτων» (ΦΕΚ 
192Β/14-03-1997). 

• ΚΥΑ 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811Β/29-09-1999), που αποτελεί τροποποίηση της 
5673/400/97 ΚΥΑ περί των «Μέτρων και όρων για την επεξεργασία αστικών 
λυµάτων» (Β192)  και περιλαµβάνει επίσης «Κατάλογο ευαίσθητων περιοχών 
για την διάθεση αστικών λυµάτων», σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ.1) της 
απόφασης αυτής.  

• Η υπ’ αριθµ. 260/14-12-2000 απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου 
Θεσσαλονίκης µε θέµα τα «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθµιστικά 
µέτρα για την προστασία του υδατικού δυναµικού του Ν. Θεσσαλονίκης», η 
οποία ρυθµίζει διαδικασίες και ορίζει µέτρα σε σχέση µε τη χρήση του υδάτινου 
δυναµικού του νοµού (έργα υδροληψίας).  

• ΚΥΑ 20419/2522/2001 (ΦΕΚ 1212Β/18-09-01) «Συµπλήρωση της ΚΥΑ 
19652/1906/1999 µε θέµα: «Προσδιορισµός των νερών που υφίστανται 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης - Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών», 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της ΚΥΑ 
16190/1335/1997. 

• ΚΥΑ 674/2004 (ΦΕΚ 218/Β/2004): Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

• ΚΥΑ 335308/1838/2005 (ΦΕΚ 1416/Β/12-10-2005) περί της διαµόρφωσης 
«Ειδικού Προγράµµατος µείωσης της ρύπανσης των νερών της λίµνης 
Κορώνειας από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται 
στο Παράρτηµα Ι παράγ. Β του άρθρου 6 της υπ’αριθµ. 2/1-2-2001 πράξης 
Υ.Σ. περί του «Καθορισµού των κατευθυντήριων οριακών τιµών ποιότητας των 
νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στο 
Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4ης Μαΐου 1976 (Α’ 
15), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 50388/2003 ΚΥΑ (Β’ 1886)». Στην 
ΚΥΑ αναλύεται το Ειδικό πρόγραµµα µείωσης της ρύπανσης: «Η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρµογής του ανατίθεται στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
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το οποίο λαµβάνει σε συνεργασία µε τα κατά περίπτωση συναρµόδια 
Υπουργεία και µετά από εισήγηση της προβλεπόµενης επιτροπής..». Στην παρ. 
2 του Άρθρου 3 αναφέρεται: «Για την αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων 
της παρ. 1 συστήνεται επιτροπή µε την ονοµασία Επιτροπή Παρακολούθησης 
Ειδικού προγράµµατος για την προστασία της λίµνης Κορώνειας 
αποτελούµενη από ένα εκπρόσωπο των Υπουργείων Ανάπτυξης, ΠΕΧΩ∆Ε, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας, της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 
της ΤΕ∆Κ και της Ένωσης ∆ΕΥΑ καθώς και έναν εκπρόσωπο του Φορέα 
∆ιαχείρισης λιµνών Βόλβης - Κορώνειας». 

• ΚΥΑ 16175/824/2006 (ΦΕΚ Β’ 530/28.04.2006) µε θέµα το «Πρόγραµµα ∆ράσης 
για την περιοχή του κάµπου Θεσσαλονίκης – Πέλλας - Ηµαθίας, που έχει 
χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της υπ’αριθµ. 19652/1906/1999 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1575), όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 
(παραγ. Β-.5) της υπ’ αριθµ. 20419/2522/2001 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
(Β’ 1212)». Στο Άρθρο 4 αναφέρεται «η παρακολούθηση και ο έλεγχος της 
εφαρµογής του Προγράµµατος ∆ράσης ανατίθεται στα Υπουργεία ΠΕΧΩ∆Ε, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 
«Για την αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 1 συστήνεται 
επιτροπή µε την ονοµασία Επιτροπή ∆ιαχείρισης της Νιτρορύπανσης στην 
περιοχή του κάµπου Θεσσαλονίκης – Πέλλας - Ηµαθίας, η οποία αποτελείται 
από εκπροσώπους των Υπηρεσιών: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Θεσ/νίκης, Ηµαθίας, Κιλκίς, Πέλλας…». 

• Η υπ’ αριθµ. 2358/2007 (ΦΕΚ 1305/Β/26-7-2007) απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η συµπλήρωση αυτής 
(απόφαση 75/2009, ΦΕΚ 128/Β/27-1-2009) µε θέµα τα «Απαγορευτικά, 
περιοριστικά και λοιπά ρυθµιστικά µέτρα για την προστασία και διαχείριση 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του Νοµού Θεσσαλονίκης». Τα θέµατα που 
ρυθµίζονται µε την εν λόγω απόφαση καθώς και τα οριζόµενα απαγορευτικά 
µέτρα και περιορισµοί που αφορούν τη θεσµοθέτηση της διαχείρισης υδάτων 
της περιοχής µελέτης παρουσιάζονται αναλυτικά στη σχετική παράγραφο 
(βλέπε παράγραφο 2.2.5.2). 

• Η υπ’ αριθµ. 2234/2007 (ΦΕΚ 1072/Β/29-6-2007) απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µε θέµα τα «Απαγορευτικά, 
Περιοριστικά και λοιπά Ρυθµιστικά µέτρα για την προστασία και διαχείριση 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του Νοµού Χαλκιδικής». Τα θέµατα που 
ρυθµίζονται µε την εν λόγω απόφαση καθώς και τα απαγορευτικά µέτρα και οι 
περιορισµοί που προτείνονται σχετικά µε την προστασία και διαχείριση των 
υδάτων παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω (Παράγραφος 2.2.5.2). 

Γ2 . Κύριο  Εθνικό Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την περιοχή 

Στο θεσµικό πλαίσιο που αφορά την περιοχή µελέτης περιλαµβάνονται και οι νόµοι 
του ελληνικού δικαίου που αφορούν το περιβάλλον και ισχύουν για το σύνολο της 
χώρας. Οι κυριότεροι από του νόµους αυτούς είναι:  
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Κυρώσεις διεθνών Συµβάσεων και Οδηγιών 

N.∆. 191/74 (ΦΕΚ 350/Α/29-11-74) "Περί κυρώσεως της ∆ιεθνούς Συµφωνίας 
Ραµσάρ περί προστασίας των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων". 

Ν. 1335/83 "Κύρωση της  ∆ιεθνούς Σύµβασης της Βέρνης για τη διατήρηση της 
άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης". 

ΚΥΑ 414985/1985 (ΦΕΚ 757Β/18-12-1985 "Μέτρα διαχείρισης της άγριας 
πτηνοπανίδας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 79/409/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε µε 
την Οδηγία 81/854/ΕΟΚ" όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 294283/98 (ΦΕΚ 68/Β/98). 

N. 1751/88 (ΦΕΚ 26/Α/9-2-88) "Περί κυρώσεως πρωτοκόλλου τροποποιητικού της 
Σύµβασης Ραµσάρ 1971 περί προστασίας των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων 
ιδίως ως υγροβιοτόπων". 

N. 1950/91 (ΦΕΚ 84/Α/31-5-91) "Κυρώσεως των τροποποιήσεων της Σύµβασης 
Ραµσάρ 1971 περί προστασίας των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδίως ως 
υγροβιοτόπων". 

Ν. 2055/92 (ΦΕΚ 105/Α) "Σύµβαση CITES. Κύρωση σύµβασης διεθνούς εµπορίας 
ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν µε τα 
Παραρτήµατα Ι και ΙΙ αυτής". 

Ν. 2204/94 (ΦΕΚ 59/Α/15-4-94) "Κύρωση Σύµβασης για τη βιολογική ποικιλότητα". 

ΚΥΑ 33318/3082/1998 "Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας" (ΦΕΚ 1289 Β') 
καθώς και η τροποποίηση αυτής ΚΥΑ ΗΠ 14849/853/Ε103/2008 (ΦΕΚ 645/Β/11-4-
2008). Με την ΚΥΑ 33318/3082/1998 ενσωµατώθηκε η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» 
στο ελληνικό δίκαιο. 

Ν. 2719/99 (ΦΕΚ 106/Α) "Σύµβαση Βόννης. Κύρωση της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τη 
διατήρηση των αποδηµητικών ειδών της άγριας πανίδας". 

Ν. 3010/2001 (ΦΕΚ 91Α/02) Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 
96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και 
άλλες διατάξεις. 

 ΚΥΑ. 48392/2002: Συµπλήρωση καταλόγου µε τις ευαίσθητες περιοχές από τη 
διάθεση αστικών λυµάτων. Αφορά στην εφαρµογή του άρθρου 5 της Οδηγίας 
91/271/ΕΟΚ.  

Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – 
Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». 

Π∆ 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/8-3-2007) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την 
ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ». 

ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ B 383/28.3.06) «Μέτρα όροι και περιορισµοί για την 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 
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91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 
1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων»(Β’ 604). 

ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ. 107017 - ΦΕΚ1225Β΄/5-9-2006. Ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2001/42/ΕΚ (Εκτίµηση επιπτώσεων από σχέδια και προγράµµατα). 

Λοιπό Εθνικό κανονιστικό πλαίσιο  

Ν.∆. 420/1970 (Α’27): «Αλιευτικός κώδικας». 

Ν. 998 /1979 (ΦΕΚ 289/Α): περί «της προστασίας των δασών και των δασικών εν 
γένει εκτάσεων της χώρας». Σκοπός του νόµου είναι ο καθορισµός των 
συγκεκριµένων µέτρων προστασίας για την διατήρηση, την ανάπτυξη και τη 
βελτίωση των δασών και των δασικών εκτάσεων γενικά. Τα µέτρα διαχείρισης που 
προβλέπει ο εν λόγω νόµος αφορούν, τη χαρτογράφηση των δασών, τη σύνταξη 
δασικού κτηµατολογίου, τους δασικούς δρόµους και τα δασοτεχνικά έργα, την 
ανανέωση και βελτίωση των δασών, την αντιµετώπιση των πυρκαγιών, τις 
δασώσεις και αναδασώσεις κ.λ.π. Στα µέτρα προστασίας που προτείνονται µε το 
νόµο αυτό διευκρινίζεται ότι τα δάση και οι δασικές εκτάσεις συνιστούν εθνικό 
κεφάλαιο, η προστασία του οποίου αποτελεί υποχρέωση του κράτους και των 
πολιτών. Καµιά δραστηριότητα που παραβιάζει την παραπάνω υποχρέωση δεν 
ασκείται, παρά µόνο εάν εµπίπτει στις εξαιρέσεις που ορίζει ο νόµος. Οι εξαιρέσεις 
αυτές πραγµατοποιούνται µε προϋποθέσεις και για εξαιρετικούς λόγους και 
αφορούν: στην εκχέρσωση δηµόσιων δασών και δασικών εκτάσεων για αγροτικές 
χρήσεις, στη διάνοιξη οδών, στην οικιστική επέκταση, στις τουριστικές 
εγκαταστάσεις, στη βιοµηχανία, στην εξορυκτική δραστηριότητα, στα δηµόσια έργα, 
κ.α (άρθρα 45-61). Οι παραβάτες των διατάξεων του νόµου τιµωρούνται µε 
φυλάκιση ή χρηµατική ποινή. 

Π.∆. 658/1981 "Για την προστασία της ιχθυοπανίδας των λιµνών και των ποταµών". 

Π.∆. 67/1981 (ΦΕΚ 23,43/Α): «Προστασία της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας 
πανίδας και τον καθορισµό διαδικασίας συντονισµού και ελέγχου της έρευνας 
αυτών». Με το διάταγµα αυτό κηρύσσονται προστατευόµενα 775 είδη αυτοφυούς 
χλωρίδας και 225 είδη άγριας πανίδας (εκτός από πουλιά), τα οποία αναγράφονται 
µε την επιστηµονική τους ονοµασία σε συνοδευτικά παραρτήµατα. 

Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986): «Περί της Προστασίας του περιβάλλοντος». 
Αποτελεί το νόµο πλαίσιο και για τα ζητήµατα προστασίας – διατήρησης της φύσης. 
Περιλαµβάνει τις διαδικασίες και τα µέσα θεσµοθέτησης, την κατηγοριοποίηση των 
προστατευόµενων περιοχών, καθώς και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τη 
θεσµοθέτηση και διαχείρισή τους τους. 

Ν. 1734/87  (ΦΕΚ 189/Α/1987): "Βοσκότοποι και ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε 
κτηνοτροφική αποκατάσταση και µε άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεµάτων που 
αφορούν δασικές εκτάσεις". 

Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α): "Σύσταση Οργανισµού Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία 
Οργανισµός πιστοποίησης λογαριασµών. Άρθρο 57: Τροποποίηση και 
συµπλήρωση διατάξεων του Ν.∆. 86/69 "∆ασικώς Κώδιξ" (ΦΕΚ 7/Α) ". 
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Ν. 2742/99 (ΦΕΚ 207Α/99): «Χωροταξικό σχεδιασµό και αειφόρο ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις». Ειδικότερα, στα άρθρα 15 - 16 του Κεφαλαίου Ε΄ προσδιορίζονται οι 
φορείς που µπορούν να αναλάβουν τη διαχείριση µιας προστατευόµενης περιοχής 
και περιγράφονται αναλυτικά οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις τους, καθώς και 
οι πόροι που µπορούν αυτοί να εκµεταλλευθούν. Η διαχείριση ασκείται µε βάση τον 
Κανονισµό ∆ιοίκησης και Λειτουργίας και το Σχέδιο ∆ιαχείρισης, τα οποία 
εγκρίνονται µε ΚΥΑ των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών (άρθρο 16). 
Επίσης, κάθε νέος χαρακτηρισµός Εθνικών ∆ρυµών, Αισθητικών ∆ασών και 
∆ιατηρητέων Μνηµείων της Φύσης καθώς και κάθε τροποποίηση ορίων και 
καθορισµός αναγκαίων όρων και περιορισµών προστασίας αυτών υπάγεται στο 
άρθρο 21 του Ν. 1650/1986, όπως συµπληρώθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 
2742/1999. 

Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001): που αφορά «τον αιγιαλό, την παραλία και άλλες 
διατάξεις». Στις διατάξεις του νόµου αυτού διευκρινίζονται οι προδιαγραφές και τα 
διαγράµµατα και η διαδικασία καθορισµού των οριογραµµών αιγιαλού, παραλίας 
και παλαιού αιγιαλού, καθώς και η επιτροπή που είναι αρµόδια για τον καθορισµό 
αυτό. 

Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α΄ 153/28-6-2002): Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 
γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς: Συµβάλλει στη διαφύλαξη της πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονοµιάς. Με την εφαρµογή του επιτυγχάνεται πλέον της προστασίας 
των αρχαιοτήτων και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002): Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών 
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κ.λ.π. 

ΚΥΑ 25535/3281/2002 (ΦΕΚ 1463/Β/20-11-2002): Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
από το Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας των έργων και των δραστηριοτήτων που 
κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α’ κατηγορίας σύµφωνα µε την υπ’αριθµ 
15393/2002 ΚΥΑ κ.λ.π. 

Ν. 3208/24.12.2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003): «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, 
κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών 

εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». Έχει τεθεί εν  µέρει σε ισχύ (κάποια άρθρα του 
είναι σε αναστολή). 

ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β/20-3-2003): ∆ιαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης-έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

ΚΥΑ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391Β/29-9-2003): ∆ιαδικασία ενηµέρωσης και 
συµµετοχής του κοινού 

ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ B 1909/22.12.2003) «Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση 
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης»  

ΚΥΑ 47630/2005 (ΦΕΚ 1688/Β/1-12-2005): «∆ιάρθρωση της ∆ιεύθυνσης Υδάτων της 
Περιφέρειας» 

N. 3536/2007 (ΦΕΚ A 42/23.02.2007) «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής 
πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωση»  Άρθρο 30: Στερεά απόβλητα 
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1.4.2.4. ∆εσµεύσεις για τη διαχείριση της περιοχής που προκύπτουν από διεθνείς, 
εθνικές και τοπικές πολιτικές 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 80 µέχρι σήµερα (και ιδιαίτερα την τελευταία 
δεκαπενταετία) έχουν σηµειωθεί σηµαντικές αλλαγές και εξελίξεις στο πλαίσιο των 
πολιτικών και θεσµών στον τοµέα του περιβάλλοντος, οι οποίες εκφράζονται µε τη 
γενική πλέον αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και της ενσωµάτωσης της 
περιβαλλοντικής πολιτικής στις τοµεακές πολιτικές (∆ιεθνείς Συµβάσεις, Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες, θεµατικές στρατηγικές, εθνικό θεσµικό πλαίσιο, χρηµατοδοτικό πλαίσιο της 
ΕΕ, κ.ά.),  

Το περιβάλλον αποτελεί το υπόβαθρο της δηµόσιας υγείας και του βιοτικού επιπέδου 
των πολιτών. Ταυτόχρονα αποτελεί και βασικό πυλώνα αναφοράς της Αειφόρου 
Ανάπτυξης (sustainable development). Η υπεροχή της ποιοτικής έννοιας 
“Ανάπτυξη” (development) σε σχέση µε τον καθαρά ποσοτικό χαρακτήρα της 
έννοιας “Μεγέθυνση” (growth) σηµατοδοτεί το περιεχόµενο και την ουσία της 
Αειφόρου Ανάπτυξης, έννοια στην οποία συναρθρώνονται το Περιβάλλον µε την 
Κοινωνία και την Οικονοµία1. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου η ιδιαίτερη πολιτισµική ταυτότητα και παράδοση των 
Κρατών Μελών, το σχετικά υψηλό ΑΕΠ των Κρατών – Μελών και το υψηλό µέσο 
διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών έχει επιβάλει οι χώρες αυτές (κατά κύριο λόγο οι 
Κεντρο-Ευρωπαϊκές) να πρωτοπορούν σε περιβαλλοντική µέριµνα και να επιβάλουν 
τις κατευθύνσεις της ανάπτυξης στις δηµόσιες πολιτικές των Κρατών – Μελών της 
Ε.Ε. Η Απόφαση της Λισαβόνας, όπως συµπληρώθηκε για το Περιβάλλον µε τα 
Συµπεράσµατα του Συµβουλίου του Γκέτεµποργκ (2001) υιοθετεί 
ποσοτικοποιηµένους και µετρήσιµους στόχους προς επίτευξη για το διάστηµα έως 
το 2010 µε την αξιοποίηση των θεσµών και των µηχανισµών της αγοράς. 

Αποτέλεσµα αυτών των γενικότερων τάσεων σε επίπεδο Ε.Ε, είναι η ολοένα 
συχνότερη υιοθέτηση Κανονισµών και Οδηγιών, µε τις οποίες ρυθµίζονται 
δραστηριότητες και αγορές µε τη θεσµοθέτηση ολοένα και υψηλότερων 
προδιαγραφών και στόχων, µε χαρακτηριστικότερους τους τοµείς του ελέγχου της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, της 
διαχείρισης των υδατικών πόρων (βλέπε Οδηγία 2000/60 για τη ∆ιαχείριση των 
νερών, Οδηγία 94/62 για τη ∆ιαχείριση Συσκευασιών και των Αποβλήτων τους, 
Οδηγία 99/31 για την Υγειονοµική Ταφή των Αποβλήτων, Οδηγία 96/61 για την 
Ολοκληρωµένη Πρόληψη & τον Έλεγχο Ρύπανσης (IPPC), Οδηγία 92/43 για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, άγριας πανίδας και χλωρίδας (Ευρωπαϊκό 
∆ίκτυο Περιοχών NATURA), η Οδηγία 2002/49 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση 
του περιβαλλοντικού θορύβου κλπ). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές πολιτικές και στρατηγικές της ΕΕ 
για το περιβάλλον που έχουν υιοθετηθεί από τα Κράτη Μέλη. 

- Οι αποφάσεις του Γκέτεµποργκ, όπου στην προοπτική της αειφόρου ανάπτυξης 
τίθενται ως ισότιµοι πυλώνες η οικονοµική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η 
προστασία του περιβάλλοντος και προσδιορίζονται ως κύριες περιβαλλοντικές 

                                                 
1 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013, ΥΠΕΧΩ∆Ε, Μάρτιος 2007 
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προτεραιότητες: η αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών, η διασφάλιση των 
βιώσιµων µεταφορών, υπό την έννοια της αποσύνδεσης (decoupling) της 
ανάπτυξης των µεταφορών από την αύξηση του ΑΕΠ µε κύριο χαρακτηριστικό 
την στροφή από τις οδικές µεταφορές προς τις σιδηροδροµικές και τις υδάτινες 
(συµπεριλαµβανοµένων των θαλάσσιων) καθώς επίσης και προς τα µαζικά 
µέσα µεταφοράς, η αντιµετώπιση των απειλών για τη δηµόσια υγεία, µε κύρια 
στοιχεία την υγιεινή και την ασφάλεια  των τροφίµων και τη χρήση χηµικών, η 
ορθολογικότερη και περισσότερο υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων µε 
κύρια χαρακτηριστικά τη µείωση των αποβλήτων, τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, την προστασία των οικοσυστηµάτων και την αντιµετώπιση της 
ερηµοποίησης, η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις τοµεακές 
πολιτικές. 

- Το 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον, αποτελεί το βασικό πολιτικό 
πλαίσιο για την εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και ορίζει τις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕE) µέχρι το 2010. ∆ίνεται έµφαση σε 
τέσσερα πεδία δράσης προτεραιότητας: η αντιµετώπιση των κλιµατικών 
αλλαγών, η προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της 
βιοποικιλότητας, η ολοκληρωµένη συσχέτιση της προστασίας του 
περιβάλλοντος µε την υγεία και η αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων µε 
αποσύνδεση της χρήσης τους από την οικονοµική ανάπτυξη και πρόληψη της 
παραγωγής αποβλήτων. Η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ διέπεται από την αρχή 
της προφύλαξης και την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Παράλληλα, διαθέτει 
πολλά µέσα - θεσµικά, οικονοµικά και διαχειριστικά - ώστε η εφαρµογή της να 
είναι αποτελεσµατική. Η συµµετοχή των πολιτών αποτελεί, επίσης, βασικό 
στοιχείο της πολιτικής αυτής όπου προσδιορίζονται ως κύριες προτεραιότητες. 
Ειδικότερα:  

Η αλλαγή του κλίµατος 

Στο έκτο πρόγραµµα δράσης η αλλαγή του κλίµατος αναγνωρίζεται ως η 
κυριότερη πρόκληση για την επόµενη δεκαετία. Στόχος στον τοµέα αυτόν είναι 
να µειωθούν οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου σε επίπεδα τέτοια ώστε να µην 
προκαλούνται τεχνητές µεταβολές του κλίµατος στη γη. 

Βραχυπρόθεσµος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να επιτευχθούν οι 
στόχοι του πρωτοκόλλου του Κυότο , δηλαδή από σήµερα και µε ορίζοντα το 
χρονικό διάστηµα 2008-2012, να µειωθούν οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου 
κατά 8% συγκριτικά µε το 1990. 

Φύση και βιοποικιλότητα 

Στόχος είναι η προστασία και αποκατάσταση της δοµής και λειτουργίας των 
φυσικών συστηµάτων, χωρίς περαιτέρω απώλεια βιοποικιλότητας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσµίως. 

Περιβάλλον και υγεία 

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, στόχος εδώ είναι να επιτευχθεί µια τέτοια 
ποιότητα του περιβάλλοντος, ώστε η υγεία του ανθρώπου ούτε να κινδυνεύει 
ούτε να επηρεάζεται αρνητικά. 
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• ∆ιαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων 

Στόχος είναι να λαµβάνεται µέριµνα ώστε η κατανάλωση ανανεώσιµων και 
µη ανανεώσιµων πόρων να µη θέτει σε δοκιµασία το περιβάλλον� θα πρέπει 
γι' αυτό να διαχωρίζεται η οικονοµική µεγέθυνση από τη χρήση των φυσικών 
πόρων, να βελτιώνεται η αποδοτικότητα των τελευταίων και να µειώνεται η 
παραγωγή αποβλήτων. Ειδικότερα ως προς τα απόβλητα, στόχος είναι να 
έχουν µειωθεί κατά 20% µέχρι το 2010 και κατά 50% από σήµερα µέχρι το 2050. 

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2007 σχετικά µε την ενδιάµεση 
επανεξέταση του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον 
[COM(2007) 225 τελικό - Επίσηµη Εφηµερίδα C 181 της 3.8.2007]. 

Στην εξέταση αυτή, η Επιτροπή αξιολογεί θετικά την πρόοδο που σηµειώθηκε 
µέχρι σήµερα, πλην όµως εκτιµά ότι χρειάζονται περαιτέρω σηµαντικές 
προσπάθειες για να επιτευχθεί αειφόρος περιβαλλοντική ανάπτυξη. 
Συγκεκριµένα, η Επιτροπή αξιολογεί τέσσερις τοµείς προτεραιότητας του 
προγράµµατος δράσης. Στον τοµέα της αλλαγής του κλίµατος, καταλήγει στο 
συµπέρασµα ότι είναι αναγκαίο να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίστηκαν στο 
πρωτόκολλο του Κυότο και από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μαρτίου 2007, να 
αναπτυχθούν τα µέσα και οι τεχνολογίες που θα επιτρέψουν την επίτευξη των 
στόχων αυτών, να βρεθούν λύσεις για µια δίκαιη και αποτελεσµατική στράτευση 
των χωρών που δεν έχουν δεσµευθεί σε στόχους µείωσης των εκποµπών βάσει 
του πρωτοκόλλου του Κυότο ή που αποσύρθηκαν από τη διαδικασία αυτή, 
καθώς και να υπάρξει προετοιµασία για την προσαρµογή στις αναπόφευκτες 
συνέπειες της αλλαγής του κλίµατος. Όσον αφορά τη φύση και τη 
βιοποικιλότητα, η Επιτροπή τονίζει ιδιαίτερα ότι είναι σηµαντικό να ολοκληρωθεί η 
συγκρότηση του δικτύου Natura 2000, το οποίο θα πρέπει επίσης να επεκταθεί, 
να σταµατήσει η αποδάσωση, µε την καταπολέµηση ιδίως του παράνοµου 
εµπορίου ξυλείας, και επίσης να προστατευθούν τα θαλάσσια οικοσυστήµατα 
από τις επιπτώσεις της αλιείας µε τράτες βυθού. Στον τοµέα της υγείας, η 
Επιτροπή επιθυµεί την ουσιαστική υλοποίηση των κοινοτικών πρωτοβουλιών, 
όπως της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, του κανονισµού REACH, της 
στρατηγικής για την ατµοσφαιρική ρύπανση και της πρότασης για τα 
φυτοφάρµακα. Όσον αφορά τους φυσικούς πόρους και τα απόβλητα, η 
Επιτροπή δίνει έµφαση στη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της 
παραγωγής αποβλήτων και την ανακύκλωσή τους και στην οδηγία πλαίσιο για 
τα απόβλητα. 

Πέραν αυτών, στην εξέταση περιλαµβάνεται κατάλογος των στρατηγικών 
βελτιώσεων της περιβαλλοντικής πολιτικής, οι οποίες συνίστανται συγκεκριµένα 
στη βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας (προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης 
ανά τον κόσµο, «περιβαλλοντική διπλωµατία», προώθηση της µεταφοράς 
τεχνολογίας κ.λπ.), στην εφαρµογή της αρχής της «καλύτερης νοµοθεσίας» στην 
περιβαλλοντική πολιτική (χρησιµοποίηση αγορακεντρικών µηχανισµών, 
απλούστευση και µείωση του διοικητικού φόρτου, συνεργασία µε τα 
ενδιαφερόµενα µέρη κ.λπ.), στην καλύτερη ενσωµάτωση του περιβαλλοντικού 
προβληµατισµού στις άλλες πολιτικές (µεταξύ άλλων στους τοµείς της γεωργίας, 
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της έρευνας, της αλιείας και των µεταφορών), καθώς και στη βελτίωση της 
εφαρµογής της νοµοθεσίας. 

- Οι 7 Θεµατικές Στρατηγικές, που έχουν διαµορφωθεί στην κατεύθυνση της 
εφαρµογής του 6ου Προγράµµατος ∆ράσης και αφορούν στην ποιότητα της 
ατµόσφαιρας, στην προστασία του εδάφους, στη βιώσιµη χρήση 
φυτοφαρµάκων, στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στην 
ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, στη βιώσιµη διαχείριση των φυσικών 
πόρων και στο αστικό περιβάλλον. 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη 

Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί έναν από τους θεµελιώδεις στόχους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην αρχή αυτής της χιλιετίας, η ΕΕ ανέλαβε τη δέσµευση να 
καταρτίσει ένα πρόγραµµα αλλαγών, ώστε να αρχίσει η αντιµετώπιση των 
οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών τάσεων που είναι αντίθετες προς την 
αειφόρο ανάπτυξη. Το 2000, η στρατηγική της Λισαβόνας καθόρισε ένα φιλόδοξο 
πρόγραµµα οικονοµικών και κοινωνικών µεταρρυθµίσεων για τη δηµιουργία µιας 
πιο δυναµικής και ανταγωνιστικής οικονοµίας της γνώσης. Η ΕΕ ανέλαβε για πρώτη 
φορά δέσµευση για την αειφόρο ανάπτυξη τον Ιούνιο του 2001. Τότε, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ ενέκρινε τη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη της ΕΕ 
µε βάση ανακοίνωση της Επιτροπής. Το 2002, η Επιτροπή παρουσίασε δεύτερη 
ανακοίνωση2 η οποία τόνιζε την εξωτερική διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης, την 
οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Bαρκελώνης. Τα κείµενα αυτά 
αποτελούν από κοινού τη βάση της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη της ΕΕ. 
Η Επιτροπή δεσµεύτηκε να επανεξετάσει τη στρατηγική µε την έναρξη των 
καθηκόντων κάθε νέας Επιτροπής. 

Η στρατηγική αναθεωρήθηκε το 2005 και συµπληρώθηκε µε την αρχή της 
ενσωµάτωσης του περιβάλλοντος στο σύνολο των πολιτικών της ΕΕ. Γενικός 
στόχος της ανανεωµένης στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη είναι ο 
προσδιορισµός και η ανάπτυξη δράσεων που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να επιτύχει 
συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο της σηµερινής γενιάς όσο και των 
επόµενων γενεών, µέσω της δηµιουργίας βιώσιµων κοινοτήτων ικανών για 
αποτελεσµατική διαχείριση και χρησιµοποίηση των πόρων και η αξιοποίηση του 
δυναµικού οικολογικής και κοινωνικής καινοτοµίας προκειµένου να εξασφαλίζεται 
ευηµερία, προστασία του περιβάλλοντος και κοινωνική συνοχή. 

Οι βασικοί στόχοι της αναθεωρηµένης στρατηγικής είναι: 

• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆ιατήρηση της ικανότητας της γης να ευνοεί τη ζωή σε όλη της την ποικιλία, 
τήρηση των ορίων των φυσικών πόρων του πλανήτη και εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου όσον αφορά την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας 
του περιβάλλοντος. Πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος 
και προώθηση αειφόρων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής, ώστε να 

                                                 
2 COM(2002) 82, 13.2.2002: "Προς µια παγκόσµια σύµπραξη για αειφόρο ανάπτυξη". 
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αποσυνδεθεί η οικονοµική µεγέθυνση από την υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος. 

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ 

Προώθηση µιας δηµοκρατικής, υγιούς, ασφαλούς και δίκαιης κοινωνίας, 
που βασίζεται στην κοινωνική ένταξη και τη συνοχή, σέβεται τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα και την πολιτιστική ποικιλοµορφία, διασφαλίζει την ισότητα 
ανδρών και γυναικών και καταπολεµά κάθε µορφή διάκρισης. 

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ 

Προώθηση µιας ακµάζουσας, καινοτόµου, πλούσιας σε γνώσεις, 
ανταγωνιστικής και οικολογικά αποτελεσµατικής οικονοµίας, που εξασφαλίζει 
υψηλό επίπεδο ζωής, πλήρη απασχόληση και ποιότητα της εργασίας σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Θεµατική στρατηγική για την ατµοσφαιρική ρύπανση3 

Με στόχο να επιτευχθεί µια ποιοτική στάθµη του ατµοσφαιρικού αέρα που δεν θα 
έχει αρνητικές επιπτώσεις ούτε θα συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους για την υγεία 
του ανθρώπου και για το περιβάλλον, η υπόψη θεµατική στρατηγική συµπληρώνει 
τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, ορίζει στόχους για την ατµοσφαιρική ρύπανση και 
προτείνει µέτρα επίτευξης των στόχων µε χρονικό ορίζοντα το 2020: να 
εκσυγχρονιστεί η ισχύουσα νοµοθεσία, να δοθεί βάρος στην αντιµετώπιση των 
επιβλαβέστερων ρύπων και να εµπλακούν περισσότερο σ' αυτήν τοµείς και πολιτικές 
που επηρεάζουν δυνητικά την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα. 

Η ατµοσφαιρική ρύπανση βλάπτει σοβαρά την υγεία του ανθρώπου και το 
περιβάλλον: αναπνευστικά προβλήµατα, πρόωροι θάνατοι, ευτροφισµός και 
υποβάθµιση των οικοσυστηµάτων εξαιτίας αζωτούχων και όξινων επικαθίσεων είναι 
µερικές µόνο από τις συνέπειες του προβλήµατος, τοπικού όσο και διασυνοριακού. 

Οι ρύποι οι πλέον ανησυχητικοί για τη δηµόσια υγεία είναι το τροποσφαιρικό όζον  
και προπαντός τα σωµατίδια (κυρίως δε τα λεπτά σωµατίδια/PM2,5). 

Οι στόχοι της στρατηγικής 

Η στρατηγική θέτει στόχους για θέµατα υγείας και περιβάλλοντος, καθώς και 
στόχους για µείωση των εκποµπών των κυριότερων ρύπων. Οι στόχοι αυτοί θα 
υλοποιούνται σταδιακά έτσι ώστε να προστατεύονται τόσο οι κάτοικοι της ΕΕ από 
έκθεση στα σωµατίδια και το όζον που υπάρχουν στον αέρα όσο και τα 
οικοσυστήµατα από την όξινη βροχή, την υπερβολική χρήση αζωτούχων 
λιπασµάτων και το όζον. 

Κατά τη χάραξη της στρατηγικής, δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισµός ενός 
βαθµού έκθεσης σε σωµατίδια και τροποσφαιρικό όζον που να µην παρουσιάζει 
κανένα κίνδυνο για τον άνθρωπο. Εντούτοις, µια σηµαντική τους µείωση θα είναι 
επωφελής για τη δηµόσια υγεία αλλά και για τα οικοσυστήµατα. 

                                                 
3 [COM(2005) 446] Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 21ης 
Σεπτεµβρίου 2005, µε τίτλο: «Θεµατική στρατηγική για την ατµοσφαιρική ρύπανση» 
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Σε σχέση µε την κατάσταση που επικρατούσε το 2000, η στρατηγική καθορίζει 
συγκεκριµένους µακροπρόθεσµους στόχους (2020): 

• κατά 47% µείωση της απώλειας προσδόκιµου επιβίωσης εξαιτίας έκθεσης σε 
σωµατίδια. 

• κατά 10% µείωση των περιπτώσεων οξείας θνησιµότητας εξαιτίας του 
όζοντος. 

• µείωση των πλεονασµάτων όξινων επικαθίσεων κατά 74% και 39% στις 
δασικές ζώνες και στις επιφάνειες γλυκών νερών αντιστοίχως. 

• κατά 43% µείωση των ζωνών στων οποίων τα οικοσυστήµατα παρατηρείται 
ευτροφισµός. 

Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα  

Η Στρατηγική αποσκοπεί στην πρόβλεψη, πρόληψη και αντιµετώπιση των αιτίων της 
σηµαντικής µείωσης ή απώλειας της βιοποικιλότητας. ∆ιαµορφώνει το πλαίσιο για 
την έγκριση των κοινοτικών πολιτικών και µέσων που απαιτούνται για την εφαρµογή 
της σύµβασης. 

Η στρατηγική είναι διαρθρωµένη γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες (θέµατα), οι 
οποίοι αντιστοιχούν στις κυριότερες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Κοινότητα στο 
πλαίσιο της σύµβασης για τη βιολογική ποικιλότητα. Εκθέτει επίσης τους στόχους 
που πρέπει να επιτευχθούν για την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων. Οι 
άξονες της στρατηγικής είναι οι ακόλουθοι: διατήρηση και αειφόρος χρήση της 
βιολογικής ποικιλότητας• επιµερισµός του οφέλους από τη χρήση των γενετικών 
πόρων• έρευνα, εντοπισµός, παρακολούθηση και ανταλλαγή πληροφοριών• 
εκπαίδευση, επιµόρφωση και ευαισθητοποίηση. 

Όσον αφορά τη διατήρηση και αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας, η 
στρατηγική προβλέπει επιτόπια (δηλαδή στο φυσικό περιβάλλον) και µη επιτόπια (σε 
τράπεζες γονιδίων, εργαστήρια, ζωολογικούς ή βοτανικούς κήπους) διατήρηση των 
ειδών και των οικοσυστηµάτων. Ο στόχος αυτός συναρτάται επίσης µε την 
αποκατάσταση των οικοσυστηµάτων και πληθυσµών, καθώς και µε την προστασία 
των καλλιεργούµενων φυτικών ειδών ή οικόσιτων ζωικών ειδών που έχουν 
αποκτήσει ιδιαίτερα γενετικά χαρακτηριστικά. 

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που έχουν 
επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών µε την 
παροχή κινήτρων και την επιβολή απαγορεύσεων, ώστε να προωθηθεί η αειφόρος 
χρήση των συστατικών στοιχείων της βιοποικιλότητας. 

Όσον αφορά τον επιµερισµό του οφέλους από τη χρήση των γενετικών πόρων, η 
ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει τη συνεργασία µεταξύ των χωρών, προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση στους φυσικούς πόρους, η µεταφορά τεχνολογίας και η 
επιστηµονική και τεχνική συνεργασία. Η σύµβαση επιβεβαιώνει µεν τα κυριαρχικά 
δικαιώµατα των κρατών επί των οικείων φυσικών πόρων, ορίζει όµως επίσης ότι τα 
συµβαλλόµενα µέρη δεν πρέπει να επιβάλλουν αδικαιολόγητους περιορισµούς στην 
πρόσβαση στους πόρους. 



 67 

Οι προσπάθειες στους τοµείς της έρευνας, του εντοπισµού, της παρακολούθησης 
και της ανταλλαγής πληροφοριών πρέπει να ενταθούν, ώστε να εξασφαλιστεί η 
ορθή εφαρµογή της σύµβασης. Στο πλαίσιο αυτό είναι σκόπιµο να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στα έργα που αφορούν την εµβάθυνση των γνώσεων, τη δηµιουργία 
δικτύου πληροφοριών και τη διαµόρφωση δεικτών. 

Προκειµένου να αλλάξουν οι αντιλήψεις και η συµπεριφορά του κοινού - το οποίο 
θα πρέπει να συνειδητοποιήσει περαιτέρω τη σηµασία της προστασίας της 
βιοποικιλότητας - η παρούσα στρατηγική επιδιώκει να δοθεί έµφαση στην 
εκπαίδευση, την επιµόρφωση και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης, καθώς 
και των υπευθύνων για την εφαρµογή των σχετικών µε τη στρατηγική µέτρων. 

Ειδικότερα, η στρατηγική ορίζει τους τοµείς δραστηριοτήτων και τους στόχους που 
πρέπει να επιτευχθούν σε καθέναν από τους εν λόγω τοµείς. Οι τοµείς αυτοί και οι 
κυριότεροι από τους αντίστοιχους στόχους είναι οι εξής: 

• ∆ιατήρηση των φυσικών πόρων: δηµιουργία και λειτουργία του δικτύου 
«Natura 2000», προστασία ορισµένων ευάλωτων ειδών, εφαρµογή νοµοθετικών 
µέσων, όπως της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, προώθηση των διεθνών 
δράσεων και αντιµετώπιση της αλλαγής του κλίµατος κ.λπ.  

• Γεωργία: καλύτερη διατήρηση των γενετικών πόρων που έχουν αξία για τη 
διατροφή, προαγωγή των ορθών γεωργικών πρακτικών που συντελούν στη 
διαφύλαξη της γενετικής ποικιλότητας και στον περιορισµό της ρύπανσης 
(ορίζοντας ειδικότερα ως προϋπόθεση για τη χορήγηση γεωργικών ενισχύσεων την 
τήρηση οικολογικών κριτηρίων), ενίσχυση των γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων, 
προώθηση εµπορικών πολιτικών συµβατών µε την προστασία της βιοποικιλότητας 
κ.λπ.  

• Αλιεία: προαγωγή πρακτικών που διευκολύνουν τη διατήρηση και την 
αειφόρο χρήση των αλιευτικών αποθεµάτων και που έχουν περιορισµένες 
επιπτώσεις στα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήµατα, αυξηµένη προστασία των 
υδάτινων συστηµάτων ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος κ.λπ.  

• Περιφερειακή πολιτική και χωροταξικός προγραµµατισµός: προώθηση 
χωροταξικών µέτρων ικανών να συµβάλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας, 
ιδίως στους διαδρόµους µεταξύ προστατευόµενων περιοχών, στις αγροτικές 
περιοχές και στις µη προστατευόµενες ευαίσθητες περιοχές, συνεκτίµηση του 
περιβαλλοντικού παράγοντα στο πλαίσιο της χρηµατοδότησης έργων από τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία κ.λπ.  

• ∆άση: µέριµνα ώστε η διαχείριση των δασών να µη θίγει τη βιοποικιλότητα, 
ούτε την οικολογική ποιότητα των συγκεκριµένων περιοχών και λήψη µέτρων για την 
αναδάσωση, προαγωγή της έρευνας και της εκτίµησης των επιπτώσεων κ.λπ.  

• Ενέργεια και µεταφορές: λήψη µέτρων κατά της οξύνισης και της αλλαγής 
του κλίµατος, περιορισµός των αρνητικών επιπτώσεων της ανάπτυξης υποδοµών, 
αναζήτηση των βέλτιστων ενεργειακών πηγών κ.λπ.  

• Τουρισµός: προαγωγή του αειφόρου τουρισµού, προσδιορισµός των πόλων 
τουριστικής έλξης που σχετίζονται µε το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα κ.λπ.  
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• Αναπτυξιακή βοήθεια και οικονοµική συνεργασία: ενσωµάτωση των σχετικών 
µε τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στόχων στους µηχανισµούς αναπτυξιακής 
βοήθειας και οικονοµικής συνεργασίας, υποστήριξη της αειφόρου χρήσης των 
φυσικών πόρων στις αναπτυσσόµενες χώρες, εξασφάλιση του συντονισµού και της 
συµπληρωµατικότητας των µέτρων που λαµβάνονται σε εθνικό 
(συµπεριλαµβανοµένων των τρίτων χωρών), διεθνές και κοινοτικό επίπεδο κ.λπ.  

Στρατηγική για τους φυσικούς πόρους  

Η στρατηγική καθορίζει τις κατευθύνσεις της δράσης της ΕΕ για την επόµενη 25ετία, 
µε στόχο την αποδοτικότερη και πλέον αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων καθ' 
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.  

Στόχος της στρατηγικής είναι ο περιορισµός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
έχει η χρήση των φυσικών πόρων (εξάντληση των πόρων και ρύπανση), 
τηρουµένων, εκ παραλλήλου, των στόχων που ορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο της Λισσαβόνας όσον αφορά την οικονοµική ανάπτυξη και την 
απασχόληση. Εµπλέκονται εν προκειµένω όλοι οι τοµείς οι οποίοι καταναλώνουν 
πόρους, µε στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, τον περιορισµό των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους και την υποκατάσταση των εξαιρετικά 
ρυπογόνων πόρων µε εναλλακτικές λύσεις. 

Προκειµένου να ενισχυθούν οι γνώσεις οι σχετικές µε τη χρήση των πόρων και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους, η στρατηγική προτείνει τη σύσταση κέντρου 
δεδοµένων σχετικού µε τους φυσικούς πόρους, του οποίου τη διαχείριση 
αναλαµβάνει η Επιτροπή. Το εν λόγω κέντρο δεδοµένων θα συγκεντρώνει τις 
πληροφορίες που θα προέρχονται από διάφορους οργανισµούς ανάλυσης και 
έρευνας (στο πλαίσιο της Επιτροπής και αλλού). Θα διευκολύνει την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τη διάθεσή τους για τους λαµβάνοντες τις πολιτικές αποφάσεις. 

Μέχρι το 2008, η Επιτροπή προβλέπει την κατάρτιση δεικτών που θα επιτρέπουν την 
περιοδική παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου στην επίτευξη του στόχου 
της στρατηγικής. Οι εν λόγω δείκτες θα αφορούν τη βελτίωση της χρηστικής 
αποδοτικότητας των πόρων, τον διαχωρισµό της χρήσης των πόρων και των 
επιπτώσεών τους στο περιβάλλον, καθώς και το διαχωρισµό µεταξύ των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον και της οικονοµικής ανάπτυξης. 

Από πλευράς τους, τα κράτη µέλη καλούνται να θεσπίσουν µέτρα και προγράµµατα 
σε εθνικό επίπεδο (εις ό,τι αφορά ιδίως την εκπαίδευση, την κατάρτιση ή τα 
οικονοµικά κίνητρα). 

Στρατηγική για την προστασία του εδάφους  

Η θεµατική στρατηγική για την προστασία του εδάφους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 
προτείνει µέτρα µε στόχο την προστασία του εδάφους και τη διαφύλαξη της 
ικανότητάς του να επιτελεί τις οικολογικές, οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
λειτουργίες του. 

Η στρατηγική προβλέπει τη διαµόρφωση νοµοθετικού πλαισίου για την προστασία 
και τη βιώσιµη αξιοποίηση του εδάφους, την ενσωµάτωση της προστασίας του 
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εδάφους στις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, την ενίσχυση του αντίστοιχου 
γνωστικού υπόβαθρου, καθώς και τη µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού. 

Στρατηγική για τα δάση  

O στόχος της δασικής στρατηγικής της ΕΕ είναι η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης 
και διαχείρισης των δασών όπως εκφράζεται στις «δασικές αρχές» που 
υιοθετήθηκαν από τη διάσκεψη των ΗΕ και όπως ορίζονται στο ψήφισµα που 
υιοθετήθηκε στις πανευρωπαϊκές υπουργικές διασκέψεις για την προστασία των 
δασών. Αναφέρει µια σειρά κατευθύνσεων και µέτρων για την επίτευξη του στόχου. 

Εθνική Στρατηγική προς τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (2002) 

Η Ελληνική στρατηγική για τη βιώσιµη ανάπτυξη, εκτός από τον στόχο της 
οικονοµικής µεγέθυνσης εµπεριέχει τρεις βασικούς άξονες: Την περιβαλλοντική 
πολιτική, την πολιτική της κοινωνικής αλληλεγγύης και την σύνθεση των επιµέρους 
τοµεακών πολιτικών σε ένα ενιαίο στρατηγικό σχεδιασµό. 

Για να µπορέσει η στρατηγική αυτή να είναι εφαρµόσιµη και ελέγξιµη θα πρέπει οι 
βασικοί άξονες να αναλυθούν σε επί µέρους στόχους που θα περιλαµβάνουν 
συγκεκριµένες δράσεις και µέτρα. 

Σε αυτά τα πλαίσια η περιβαλλοντική πολιτική αναλύεται σε µέτρα και δράσεις που 
αφορούν: την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, την µείωση των αερίων ρύπων, 
την ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, των δασικών και των υδατικών 
πόρων, την αντιµετώπιση της ερηµοποίησης την προστασία της βιοποικιλότητας 

Η πολιτική της κοινωνικής αλληλεγγύης συναρθρώνει το Εθνικό Σχέδιο για την 
Κοινωνική Ενσωµάτωση µε τις άλλες πολιτικές στα πλαίσια της βιώσιµης ανάπτυξης. 

Τέλος, στις επιµέρους τοµεακές πολιτικές αναδεικνύεται το στοιχείο της βιωσιµότητας 
και εντάσσονται οργανικά στον στρατηγικό σχεδιασµό. 

Οι αξόνες για τη µείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων της στρατηγικής είναι: 

� Αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής 

• Αναδιάρθρωση και διαφοροποίηση της προσφοράς ενέργειας: Ο άξονας 
αυτός έχει ιδιαίτερο ειδικόβάρος και αποσκοπεί στον περιορισµό των 
εκποµπών CO2 για τις οποίες ο ενεργειακός τοµέας φέρει τηνκύρια ευθύνη. Η 
επιτάχυνση της διείσδυσης του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ, τόσο στην 
ηλεκτροπαραγωγή,όσο και στους τοµείς τελικής ζήτησης, αποτελούν τις δύο 
κεντρικές κατηγορίες δράσεων. Η προώθηση της συµπαραγωγής 
ηλεκτρισµού /θερµότητας αποτελεί µια άλλη κατηγορία δράσεων, ενώ 
περιλαµβάνονται και πρόσθετα µέτρα για τον εκσυγχρονισµό και τη σειρά 
φόρτισης των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής. 

• Ορθολογική χρήση και εξοικονόµηση ενέργειας: Ο άξονας αυτός 
επικεντρώνεται επίσης στις εκποµπέςCO2 και διαρθρώνεται σε κατηγορίες 
δράσεων για κάθε τοµέα τελικής ζήτησης. Περιλαµβάνει την προώθηση 
τεχνολογιών ανάκτησης ενέργειας, νέων αποδοτικών συσκευών και 
εξοπλισµού, συντήρηση εξοπλισµούκαθώς και πρόσθετα µη τεχνικά-µέτρα 
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για τη µείωση της τελικής ενεργειακής ζήτησης µε έµφαση στον τοµέα των 
µεταφορών. 

• Μέτρα περιορισµού άλλων αερίων του θερµοκηπίου: Ο άξονας αυτός 
επικεντρώνεται κυρίως στη βιοµηχανία και τη γεωργία και αποσκοπεί στη 
δραστική µείωση των αερίων του φθορίου, καθώς και τη συγκράτηση ή και 
µείωση των εκποµπών του µεθανίου και του υποξειδίου του αζώτου. 

• Θεσµικά µέτρα: Ο άξονας αυτός αποσκοπεί στην εναρµόνιση της χώρας µε 
τις κοινές πολιτικές και τα µέτραπου επεξεργάζεται η ΕΕ, και παράλληλα 
προβλέπει τη λειτουργία ενός µηχανισµού ελέγχου της πορείας καιτης 
απόδοσης των µέτρων, συµπεριλαµβανοµένης της συγκρότησης Εθνικής 
Επιτροπής για τις ΚλιµατικέςΑλλαγές. 

� Μείωση αέριων ρύπων 

• Αναδιάρθρωση και διαφοροποίηση της προσφοράς ενέργειας: 
περιλαµβάνει τις δράσεις που περιέχονται και στο Εθνικό Πρόγραµµα για την 
Κλιµατική Μεταβολή και αποσκοπεί κυρίως στον περιορισµό των εκποµπών 
SO2 και δευτερευόντως ΝΟx και αιωρουµένων σωµατιδίων για τις οποίες ο 
ενεργειακός τοµέας φέρει την κύρια ευθύνη. Οι δύο βασικές κατευθύνσεις 
γύρω από τις οποίες περιστρέφονται τα µέτρα αφορούν τη διείσδυση του 
φυσικού αερίου και των ΑΠΕ, τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή, όσο και στους 
τοµείς τελικής ζήτησης. 

• Ορθολογική χρήση και εξοικονόµηση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα: Ο 
άξονας αυτός επικεντρώνεται κυρίως στις εκποµπές ΝΟx και αιωρουµένων 
σωµατιδίων και περιλαµβάνει τις δράσεις που περιέχονται στο Πρόγραµµα 
του ΥΠΕΧΩ∆Ε για τον κτιριακό τοµέα «ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2000».  

• Μέτρα για τον τοµέα των µεταφορών: Και στην περίπτωση αυτή υπάρχει 
ταυτότητα µέτρων µε το Εθνικό Πρόγραµµα για την Κλιµατική Μεταβολή, 
όπως τα µέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας, η ανανέωση του στόλου 
οχηµάτων, η προώθηση αεριοκίνησης, η βελτίωση της ποιότητας των 
καυσίµων και η ενίσχυση των µαζικών µέσων µεταφοράς. Οι ειδικότεροι 
στόχοι στην περίπτωση αυτή είναι ο περιορισµός των εκποµπών NOx και CO, 
καθώς και η περαιτέρω µείωση αιωρουµένων σωµατιδίων και µολύβδου. 

• Μέτρα για τη βιοµηχανία: Εκτός από τις δράσεις που αφορούν τη χρήση 
ενέργειας (υποκατάσταση πετρελαίου µε φυσικό αέριο, εξοικονόµηση 
ενέργειας, προώθηση συµπαραγωγής) ο άξονας αυτός περιλαµβάνει µέτρα 
για την αναδιάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας, όπως η εφαρµογή 
Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών στην παραγωγική διαδικασία και 
συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. 

• Θεσµικά και οργανωτικά µέτρα: Ο άξονας αυτός περιλαµβάνει δράσεις για 
την πλήρη εναρµόνιση της χώρας µε τις κοινές πολιτικές και τα µέτρα που 
επεξεργάζεται η ΕΕ, τη θεσµοθέτηση µέτρων για την ενεργειακή αναβάθµιση 
των κτιρίων, την επέκταση του δικτύου σταθµών µέτρησης των 
ατµοσφαιρικώνσυγκεντρώσεων, και την αναβάθµιση των ελεγκτικών 
µηχανισµών. 
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� Μείωση και ορθολογική διαχείριση στερεών αποβλήτων 

• Ασφαλής διάθεση: αποτελεί πρώτη προτεραιότητα σε βραχυπρόθεσµο 
χρονικό ορίζοντα καιαποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του ποσοστού των 
στερεών αποβλήτων που καταλήγουν σε ανεξέλεγκτες χωµατερές. Οι σχετικές 
δράσεις αφορούν την κατασκευή και λειτουργία νέων οργανωµένων χώρων 
υγειονοµικής ταφής, τη µετεξέλιξη υπαρχόντων χώρων έτσι ώστε να πληρούν 
τις προϋποθέσεις ασφαλούςδιάθεσης, καθώς και την αποκατάσταση των 
χώρων ανεξέλεγκτης απόρριψης. 

• Αξιοποίηση οικιακών απορριµµάτων: περιλαµβάνονται δράσεις για την 
ανάκτηση και επαναφορά των οικιακών και απορριµµάτων στο οικονοµικό 
κύκλωµα, µέσω της επέκτασης των συστηµάτωνσυλλογής στην πηγή σε 
όλους τους µεγάλους δήµους της χώρας αλλά και την επεξεργασία και 
αξιοποίησητων αποβλήτων στην πηγή -ή κατά το δυνατόν πλησιέστερα σε 
αυτήν. 

• ∆ιαχείριση βιοµηχανικών και επικίνδυνων στερεών αποβλήτων: Αν και έχει ήδη 
σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος στον τοµέα αυτό, προβλέπονται περαιτέρω 
δράσεις προσαρµοσµένες στις ιδιαιτερότητες κάθε κατηγορίας αποβλήτων. 
Ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται στην οργάνωση µηχανισµών συστηµατικής 
καταγραφής των αποβλήτων, καθώς και µηχανισµών ενηµέρωσης και 
γενικότερης υποστήριξης των παραγωγών. 

• Μείωση της ποσότητας στερεών αποβλήτων: Ο στόχος της µείωσης των 
παραγόµενων στερεών αποβλήτων µεταφράζεται κατ’ αρχήν στη 
συγκράτηση της κατά κεφαλή ποσότητας στα σηµερινά -χαµηλότερατων 
άλλων χωρών της ΕΕ- επίπεδα, ενώ παραµένει ως απώτερος στόχος της 
στρατηγικής η περαιτέρω µείωση τους. 

• Θεσµικά µέτρα: Εκτός από τις δράσεις εναρµόνισης της χώρας µε την 
Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, ο άξονας περιλαµβάνει µέτρα για τη λειτουργία 
βιώσιµων φορέων διαχείρισης µε εφαρµογή της αρχής «Ο ρυπαίνων 
πληρώνει» µέσα από τη θεσµοθέτηση σύγχρονων κανόνων τιµολόγησης του 
όλου κύκλου της διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

� ∆ιαχείριση υδατικών πόρων 

• Ολοκληρωµένη προσέγγιση της διαχείρισης υδάτων που θα 
συµπεριλαµβάνει τόσο την ποσοτική, όσο και την ποιοτική διάσταση και θα 
βασίζεται στη σύνταξη ενιαίων διαχειριστικών σχεδίων σε κλίµακα 
υδρογραφικών λεκανών απορροής - και σε διακρατικό επίπεδο -, 
λαµβάνοντας υπόψη και την αλληλεπίδραση µεταξύ επιφανειακών και 
υπογείων υδάτων. 

• Αποκέντρωση: Συγκρότηση διαχειριστικών φορέων και µετάθεση διοικητικών 
αρµοδιοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο. Οι φορείς αυτοί θα προχωρήσουν 
στην εκπόνηση αποκεντρωµένων σχεδίων διαχείρισης κρίσεων (πληµµύρες, 
ξηρασία). 
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• Αναβάθµιση και επέκταση υποδοµών: περιλαµβάνει µέτρα που αποσκοπούν 
α) στην τροφοδοσία της ζήτησης και τη µείωση των απωλειών, β) στην 
επέκταση και αναβάθµιση των µονάδων επεξεργασίας λυµάτων µε 
προώθηση της ανακύκλωσης, και γ) στην οργάνωση µηχανισµών και 
δικτύων συνεχούς παρακολούθησης της ποσότητας και της ποιότητας των 
υδάτων στην κλίµακα λεκανών απορροής και δηµιουργία εθνικής τράπεζας 
υδατικών πληροφοριών. 

• Κοινωνικο-οικονοµική θεώρηση στη διαχείριση υδατικών πόρων: Ο άξονας 
αυτός περιλαµβάνει µέτρα για την ενδυνάµωση της κοινωνικής συµµετοχής 
στη διαχείριση των υδατικών πόρων καθώς και για την επανεξέταση της 
τιµολογιακής πολιτικής ανά τοµέα χρήσης µε στόχο τη σταδιακή 
ενσωµάτωση του κοινωνικού κόστους για τις υπηρεσίες νερού 

• Προστασία από επικίνδυνες ουσίες: Επιβολή ανώτατων ορίων στις εκποµπές, 
παράλληλα µε την επίτευξη ποσοτικών στόχων ως προς την περιεκτικότητα 
τους στους υδάτινους αποδέκτες και τη συστηµατική παρακολούθηση των 
συγκεντρώσεων. 

� Αντιµετώπιση της ερηµοποίησης 

• Προστασία των δασών από πυρκαγιές και καταστροφικές εκχερσώσεις, 
καθώς και την έγκαιρη αποκατάσταση της καταστρεφόµενης από τις 
πυρκαγιές δασικής βλάστησης. 

• Προστασία των υδατικών πόρων από την υπερκατανάλωση και τη ρύπανση. 
Ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται στον τοµέα της γεωργίας µε πρόνοια για την 
εφαρµογή αρδευόµενης γεωργίας µόνο σε περιπτώσεις εξασφαλισµένης 
βιώσιµης επάρκειας υδατικών πόρων, µε παράλληλο εκσυγχρονισµό των 
αρδευτικώνσυστηµάτων και λαµβανοµένων υπόψη και των αναγκών της 
πρόληψης της αλάτωσης των εδαφών. 

• Προστασία των αγροτικών γαιών και βοσκοτόπων από την εντατική 
εκµετάλλευση λαµβάνοντας υπόψη τα όρια της βιοϊκανότητας τους και µε 
πρόνοια για άσκηση της γεωργίας µόνο σε εδάφη µε µικρές κλίσεις. Επίσης, 
προστασία αγροτόπων και δασικών εκτάσεων από πιέσεις για οικοδοµική, 
βιοµηχανική και τουριστική χρήση, καθώς και αναθεώρηση του συστήµατος 
γεωργικών και κτηνοτροφικών επιδοτήσεων οι οποίες δεν εξασφαλίζουν τη 
Βιώσιµη Ανάπτυξη. 

• Ενίσχυση της έρευνας, ανταλλαγής πληροφοριών και εκπαίδευσης, και 
οργάνωση µηχανισµών παρακολούθησης µε την επιλογή κατάλληλων 
δεικτών. 

� Προστασία βιοποικιλότητας και φυσικών οικοσυστηµάτων 

• ∆ιατήρηση και αποκατάσταση σε ευνοϊκά επίπεδα των σηµαντικών φυσικών 
οικοτόπων και ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας. 

• ∆ιαχείριση υδατικών και εδαφικών πόρων για την αντιστροφή των 
τρεχουσών τάσεων απώλειας της βιοποικιλότητας. 
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• Προώθηση οριζόντιων περιβαλλοντικών πολιτικών. Κυριότερη από αυτές 
είναι η διαδικασία Εκτίµησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως 
εκφράζεται και µε τη νέα Οδηγία για τη Στρατηγική Εκτίµηση Επιπτώσεων. 

• Ενσωµάτωση της συνιστώσας της βιοποικιλότητας στις τοµεακές πολιτικές. 

� Βιώσιµη διαχείριση των δασικών πόρων 

• Η ολοκλήρωση της δασικής νοµοθεσίας µε τη δηµιουργία ενός νέου 
«δασικού κώδικα», εναρµονισµένου µε την εθνική και την κοινοτική 
περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

• Η σύνταξη µιας νέας εθνικής στρατηγικής για τα δάση σε συµφωνία µε αυτή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα προωθεί τη «φυσική δασοπονία», 
αξιοποιώντας το συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας µας. 

• Η δηµιουργία εθνικού χάρτη χρήσεων γης (∆ασολόγιο), όπου τα δάση και τα 
άλλα φυσικά οικοσυστήµατα θα περιγράφονται ξεκάθαρα και θα 
διαχωρίζονται από άλλες χρήσεις γης. 

• Η επίλυση των προβληµάτων ιδιοκτησίας στην Ελλάδα µε δίκαια και διαφανή 
µέτρα αποθαρρύνοντας µελλοντικές παράνοµες δραστηριότητες. 

• Η δηµιουργία δασικού σχήµατος πιστοποίησης µε διεθνές κύρος, το οποίο 
θα προωθεί τη βιώσιµη δασική διαχείριση και θα δώσει ένα πλεονέκτηµα στη 
δασική παραγωγή της χώρας. 

Εθνική Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα 

Συντάχθηκε η εθνική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και βρίσκεται στη διαδικασία 
της διαβούλευσης. 

Το υπό διαβούλευση κείµενο συνοπτικά αναφέρει: 

Η Εθνική Στρατηγική θέτει το πλαίσιο για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των 
πιέσεων στη βιοποικιλότητα µέσα από έναν ενιαίο, συγκροτηµένο και 
ολοκληρωµένο  σχεδιασµό.  

∆ιέπεται ιδίως από τις 27 θεµελιώδεις αρχές της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης του Ρίο, που 
πραγµατοποιήθηκε το 1992 στο Ρίο ντε Τζανέιρο και καθοδηγούν έκτοτε τις 
προσπάθειες τουλάχιστον 178 κρατών, (συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας), για 
αειφορική ανάπτυξη. Επίσης, για την εκπόνησή της, ελήφθησαν υπ' όψιν και όλες οι 
άλλες διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας µας, όπως η Σύµβαση Ραµσάρ, η 
Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και άλλων 
κρατών-µελών, το ΕΠΠΕΡΑΑ  2007-2013, το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού, 
οι κατευθύνσεις των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού, καθώς και πολλές 
µελέτες που αφορούν στη  βιοποικιλότητα της Ελλάδας. 

Κεντρικός στόχος της Στρατηγικής είναι η ανάσχεση της απώλειας της 
βιοποικιλότητας στη χώρα µας, ενώ ο χρονικός ορίζοντας εφαρµογής της είναι η 
δεκαπενταετία 2009-2023. Ο συνολικός αυτός σκοπός αναλύεται σε 23 Γενικούς 
Σκοπούς, οι οποίοι προέκυψαν από την ανάλυση της κατάστασης της 
βιοποικιλότητας στην Ελλάδα και των συγκεκριµένων απειλών που αυτή 
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αντιµετωπίζει, έχει δε ληφθεί υπόψη το υφιστάµενο θεσµικό και διοικητικό πλαίσιο και 
το πλαίσιο πολιτικών και προγραµµάτων.  

Οι 23 Γενικοί σκοποί µπορούν να ενταχθούν θεµατικά σε τέσσερις κατηγορίες:  

1. Η πρώτη κατηγορία αφορά στα τρία επίπεδα της βιοποικιλότητας, δηλαδή τη 
γενετική, των ειδών και των οικοσυστηµάτων. Εδώ εντάσσονται 10 Γενικοί 
Σκοποί οι οποίοι αναφέρονται:  

Α) Στην διατήρηση των γενετικών πόρων,  καθώς και στη διατήρηση 
σηµαντικών ειδών φυτών (κεφαλληνιακή ελάτη, ζώων όπως αρκούδα, 
µεσογειακή φώκια, γυπαετός, λεπτοµύτα, βαλτόπαπια, αργυροπελεκάνος, 
όλες οι χερσαίες χελώνες, αφρικανικός χαµελαίων, σαλαµάνδρα, πηλοβάτης, 
διάφορα είδη κυπρινοειδών και περκών).  

Β) Στην διατήρηση τύπων οικοτόπων Κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος  

( δάση, υγρότοποι και παράκτιοι). 

Γ) Στην διατήρηση των οικοσυστηµάτων (αγροτικά οικοσυστήµατα,  
υγροτοπικά, δασικά, φρύγανα και µακκί, ορεινά, παράκτια και θαλάσσια). 

∆) Στην αειφορική διατήρηση και  διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών 
(ολοκλήρωση του δικτύου Natura 2000), και στην προστασία και διατήρηση 
των Τοπίων.   

2. Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει θέµατα τοµεακά. Εδώ εντάσσονται 4 Γενικοί 
Σκοποί, οι οποίοι αναφέρονται στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και 
στην υποστήριξη της δυνατότητας προσαρµογής της βιοποικιλότητας σ’ 
αυτήν, στην ενσωµάτωση της διατήρησης της βιοποικιλότητας στον 
χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό καθώς και στον τουρισµό. Επίσης εδώ 
περιλαµβάνεται και η διεθνής  και διακρατική συνεργασία για την προστασία 
της βιοποικιλότητας. 

3. Η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει θέµατα οριζόντια. Εδώ εντάσσονται 7 Γενικοί 
Σκοποί οι οποίοι αναφέρονται στην έρευνα για τη βιοποικιλότητα ώστε να 
καλυφθούν τα κενά γνώσης και να υποστηριχθεί πιο αποτελεσµατικά η 
διατήρησή της, στην πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζηµίας, 
στη θέσπιση κινήτρων για την διατήρηση της βιοποικιλότητας, στην ενηµέρωση 
και ευαισθητοποίηση του κοινού, στην ενδυνάµωση της συµµετοχής των 
κοινωνικών εταίρων κατά τη λήψη αποφάσεων για θέµατα βιοποικιλότητας, 
στην χρηµατοδότηση για την διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην 
ενδυνάµωση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την εφαρµογή πολιτικών και 
δράσεων διατήρησής της. 

4. Η τέταρτη κατηγορία περιλαµβάνει ειδικά θέµατα. Εδώ εντάσσονται 2 Γενικοί 
Σκοποί, οι οποίοι αναφέρονται στην αντιµετώπιση της εξάπλωσης των ξενικών 
χωροκατακτητικών ειδών και στην πρόληψη πιθανών επιπτώσεων από Γενετικά 
Τροποποιηµένους Οργανισµούς.  
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Οι ανωτέρω στρατηγικές εξειδικεύονται µε µια σειρά Οδηγιών και κανονισµών της 
ΕΕ, οι οποίες έχουν ενσωµατωθεί στην εθνική νοµοθεσία, όπως παρουσιάσθηκε 
ανωτέρω. Οι υποχρεώσεις της χώρας για την εφαρµογή στους ελληνικούς 
υγροτόπους, και συνεπώς για την περιοχή, µέτρων προστασίας για τη διατήρηση 
των οικοτόπων και των  πληθυσµών των ειδών, των ποιοτικών και ποσοτικών 
γνωρισµάτων των υδάτων, για τη δηµιουργία συστήµατος παρακολούθησης της 
κατάστασης διατήρησης, ως βασικού διαχειριστικού εργαλείου, αλλά και της 
υποχρέωσης περιοδικών αναφορών στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα 
απορρέουν κυρίως από τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ∆ιεθνείς Συµβάσεις: 

� Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας, όπως ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία. 

� Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «Περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών», όπως 
ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία µε τις ΚΥΑ 41498/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β) 
και ΚΥΑ 294283/98 (ΦΕΚ 68/Β/98) σχετικά µε τις Ζώνες Ειδικής προστασίας (οι 
οποίες εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000) 

� Οδηγία 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα 
πολιτικής των υδάτων», όπως ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία 

� ∆ιεθνής Σύµβαση Ραµσάρ «περί προστασίας των διεθνούς ενδιαφέροντος 
υγροτόπων», όπως ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία  

� Σύµβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, όπως ενσωµατώθηκε στην ελληνική 
νοµοθεσία 

Ειδικότερα, οι πλέον ισχυρές δεσµεύσεις για τη διαχείριση της περιοχής προκύπτουν 
από την εφαρµογή των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2000/60/ΕΚ, όπως αυτές 
ενσωµατώθηκαν στην εθνική νοµοθεσία.  

Όπως προαναφέρθηκε η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της 
βιοποικιλότητας αποτελεί µία από της προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ. Βασικό 
εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής αυτής αποτελεί η δηµιουργία του 
Ευρωπαϊκού Οικολογικού ∆ικτύου Προστατευόµενων Περιοχών NATURA 2000. Η 
εγκατάσταση και λειτουργία του δικτύου αποτελεί την επιδίωξη της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας». Το ∆ίκτυο NATURA 2000 στοχεύει στη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων και των ειδών Κοινοτικού ενδιαφέροντος (δηλαδή αυτών που 
περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα Ι και II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) και στη 
διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση, στην 
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δηλαδή των πτηνών για τα οποία η Οδηγία 
79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» καθορίζει τις βασικές 
κατευθύνσεις προστασίας τους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης). Το ∆ίκτυο 
NATURA 2000 περιλαµβάνει τις περιοχές που αναγνωρίζονται ως Ειδικές Ζώνες 
∆ιατήρησης (ΕΖ∆) βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και τις περιοχές που 
αναγνωρίζονται ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) βάσει της Οδηγίας 
79/409/ΕΟΚ.  

Σύµφωνα µε την Οδηγία, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν την εποπτεία της 
κατάστασης της διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων που αναφέρει το άρθρο 
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2, λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τους τύπους φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας 
και τα είδη προτεραιότητας, και κάθε έξι χρόνια (από τη λήξη της προθεσµίας που 
προβλέπει το άρθρο 23) συντάσσουν µια έκθεση για την εφαρµογή των διατάξεων 
που εκδίδονται στα πλαίσια της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει 
κυρίως πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα διατήρησης καθώς και την εκτίµηση των 
επιπτώσεων αυτών των µέτρων στην κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων 
που αναφέρει το παράρτηµα Ι και των ειδών που αναφέρει το παράρτηµα ΙΙ και τα 
κυριότερα αποτελέσµατα της εποπτείας που προβλέπει το άρθρο 11. Η έκθεση αυτή, 
που συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα έκθεσης της ΕΕ, διαβιβάζεται στην 
Επιτροπή και γνωστοποιείται στο κοινό. 

Στο Άρθρο 6 της Οδηγίας, το οποίο ορίζει το πλαίσιο διατήρησης των περιοχών του 
δικτύου, αναφέρονται µεταξύ άλλων «Για τις ειδικές ζώνες διατήρησης, τα κράτη 
µέλη καθορίζουν τα αναγκαία µέτρα διατήρησης που ενδεχοµένως συνεπάγονται 

ειδικά ενδεδειγµένα σχέδια διαχείρισης ή ενσωµατωµένα σε άλλα σχέδια 

διευθέτησης και τα δέοντα κανονιστικά, διοικητικά ή συµβατικά µέτρα που 

ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων του 

Παραρτήµατος Ι και των ειδών του Παραρτήµατος Π, τα οποία απαντώνται στους 

τόπους». 

Στο πλαίσιο της εφαρµογής της Οδηγίας, όπως αυτή ενσωµατώθηκε στο εθνικό 
δίκαιο, για την περιοχή ισχύουν συνοπτικά οι ακόλουθες δεσµεύσεις: 

� Καθορισµός αναγκαίων µέτρων (σχέδιο διαχείρισης) και εφαρµογή αυτών για τη: 

- ∆ιασφάλιση της ικανοποιητικής4 κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων. 

- ∆ιασφάλιση της ικανοποιητικής5 κατάστασης των σπάνιων και απειλούµενων 
ειδών χλωρίδας 

� Εφαρµογή προγράµµατος παρακολούθησης για την εκτίµηση της κατάστασης 
διατήρησης των οικοτόπων και ειδών των παρ/των της Οδηγίας και της 
αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής των διαχεριστικών µέτρων 

                                                 

4 Σύµφωνα µε την Οδηγία η «κατάσταση της διατήρησης ενός φυσικού οικοτόπου» 
θεωρείται «ικανοποιητική», όταν: α) η περιοχή της φυσικής κατανοµής του στον χώρο και οι 
εκτάσεις που περιέχει µένουν σταθερές ή αυξάνονται και β) η δοµή και οι ειδικές λειτουργίες 
που απαιτούνται για τη µακροπρόθεσµη συντήρηση του υφίστανται και είναι δυνατό να 
συνεχίσουν να υφίστανται κατά το προβλεπτό µέλλον και γ) η κατάσταση της διατήρησης 
των χαρακτηριστικών ειδών κρίνεται ικανοποιητική 
5 «Κατάσταση διατήρησης ενός είδους» είναι το αποτέλεσµα του συνόλου των παραγόντων 
που, επιδρώντας στο οικείο είδος, είναι δυνατό να αλλοιώσουν µακροπρόθεσµα την 
κατανοµή στον χώρο και το µέγεθος των πληθυσµών του στο ευρωπαϊκό έδαφος των 
κρατών µελών στο οποίο εφαρµόζεται η συνθήκη. 
Η «κατάσταση της διατήρησης ενός είδους» κρίνεται ως «ικανοποιητική», όταν: 
α) τα δεδοµένα τα σχετικά µε την πορεία των πληθυσµών του οικείου είδους δείχνουν ότι το 
είδος αυτό εξακολουθεί και µπορεί να εξακολουθεί µακροπρόθεσµα να αποτελεί ένα ζωτικό 
στοιχείο των φυσικών οικοτόπων στους οποίους ανήκει και 
β) η περιοχή της φυσικής κατανοµής στον χώρο του είδους αυτού δεν φθίνει ούτε υπάρχει 
κίνδυνος να µειωθεί κατά το προβλεπτό µέλλον και 
γ) υπάρχει και θα συνεχίσει πιθανόν να υπάρχει ενδιαίτηµα σε επαρκή έκταση ώστε οι 
πληθυσµοί του να διατηρηθούν µακροπρόθεσµα. 
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� Σύνταξη αναφορών    

Στον τοµέα των υδάτων, η επί σχεδόν 30 έτη νοµοθετική δραστηριότητα της ΕΕ µαζί 
µε τις εθνικές και διεθνείς ενέργειες για την προστασία και τη βελτίωση του υδατικού 
περιβάλλοντος ολοκληρώθηκε µε την Οδηγία – Πλαίσιο για το Νερό (2000/60). Η 
ΟΠΝ δίνει την ευκαιρία στις χώρες της Ενωµένης Ευρώπης να οργανώσουν, να 
εκσυγχρονίσουν και να οµογενοποιήσουν τα συστήµατα διαχείρισης των υδατικών 
τους πόρων αποκτώντας µε τον τρόπο αυτόν υδατική πολιτική. Πρόκειται για µια 
σηµαντική ευκαιρία για την Ανάπτυξη και το Περιβάλλον στην Ευρώπη, καθώς η 
οδηγία υποδεικνύει το δρόµο για την χάραξη και εφαρµογή µιας πολιτικής νερού µε 
χαρακτηριστικά βιωσιµότητας, µιας πολιτικής δηλαδή που να διασφαλίζει διαχρονικά 
τόσο την ανάπτυξη, µε την ικανοποίηση των αναγκών σε νερό, όσο και το 
περιβάλλον, µε τη διατήρηση και την προστασία των υδατικών συστηµάτων. 

Στο πλαίσιο εφαρµογής της ΟΠΝ, όπως αυτή ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο, οι 
δεσµεύσεις για την περιοχή είναι: 

�  Προσδιορισµό και ανάλυση των πιέσεων στη λεκάνη της Μυγδονίας 

� εφαρµογή προγραµµάτων παρακολούθησης (άρθρο 8) σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα V, ούτως ώστε να υπάρχει συνεκτική και συνολική εικόνα της 
κατάστασης των υδάτων στα όρια της λεκάνης απορροής. Η παρακολούθηση, 
αφορά στα επιφανειακά ύδατα, στα υπόγεια ύδατα και στις προστατευόµενες 
περιοχές. 

Για τα επιφανειακά ύδατα τα προγράµµατα καλύπτουν: 

- τον όγκο και την στάθµη ή το ρυθµό ροής στο µέτρο που αφορά την 
οικολογική και τη χηµική τους κατάσταση και το οικολογικό δυναµικό 

- την οικολογική και τη χηµική τους κατάσταση και το οικολογικό τους δυναµικό 

Για τα υπόγεια ύδατα τα προγράµµατα καλύπτουν την παρακολούθηση της 
χηµικής και της ποσοτικής τους κατάστασης. 

Για τις προστατευόµενες περιοχές, τα προγράµµατα συµπληρώνονται µε τις 
προδιαγραφές που περιέχονται στην κοινοτική νοµοθεσία µε την οποία έχουν 
καθορισθεί οι επιµέρους προστατευόµενες περιοχές. 

� Ταξινόµηση της οικολογικής κατάστασης (και του οικολογικού δυναµικού για τα 
Ιδιαιτέρως Τροποποιηµένα Υδατικά συστήµατα και τα Τεχνητά Υδατικά 
Συστήµατα) και της χηµικής κατάστασης των επιφανειακών υδατικών  

� Ταξινόµηση της χηµικής και ποσοτικής κατάστασης των υπογείων υδάτων της 
λεκάνης 

� Οικονοµική ανάλυση των βασικών χρήσεων ύδατος για την ανάκτηση του 
κόστους των υπηρεσιών ύδατος (ύδρευση, γεωργία, βιοµηχανία) 

� Καθορισµό των απαιτούµενων µέτρων για την επίτευξης της καλής οικολογικής 
και χηµικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων και της καλής χηµικής και 
ποσοτικής κατάστασης των υπογείων υδάτων 

� Οικονοµική ανάλυση του προγράµµατος µέτρων 
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� Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης της λεκάνης απορροής 

 

1.4.3. ∆ιοικητικές υπηρεσίες 

Στη διαχείριση της περιοχής εµπλέκεται ένας µεγάλος αριθµός υπηρεσιών, φορέων 
και δηµοσίων αρχών µε διαφορετικές ή σε ορισµένες περιπτώσεις 
αλληλοεπικαλυπτόµενες αρµοδιότητες. Στον Χάρτη 3, Παρ/µα ΙΙ παρουσιάζονται οι 
έδρες των υπηρεσιών. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες. 

1.4.3.1. Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Η διοίκηση και διαχείριση καθώς και η εφαρµογή των όρων και προϋποθέσεων 
προστασίας της περιοχής µελέτης περιλαµβάνονται, όπως αναφέρθηκε και 
ανωτέρω, στις αρµοδιότητες του Φορέα ∆ιαχείρισης «Λιµνών Κορώνειας – Βόλβης», 
σύµφωνα µε τον Ν. 2742/99.  

Η έδρα του Φορέα σήµερα είναι στο ∆ήµο Λαγκαδά, βάσει της ΥΑ 15564/2006, και 
στεγάζεται προσωρινά στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Επαρχείου Λαγκαδά.  

Το ∆ιοικητικό του Συµβούλιο, αποτελείται από έντεκα µέλη, η θητεία των οποίων είναι 
τριετής και µπορεί να ανανεώνεται. Τα µέλη είναι εκπρόσωποι των ακόλουθων 
φορέων, υπηρεσιών και δηµοσίων αρχών:  

− Ένας εκπρόσωπος του ΥΠΕΧΩ∆Ε, που ορίζεται από τον οικείο Υπουργό 

− Ένας εκπρόσωπος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που ορίζεται 
από τον οικείο Υπουργό 

− Ένας εκπρόσωπος του Υπ. Ανάπτυξης, που ορίζεται από τον οικείο Υπουργό 

− Ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που ορίζεται από τον 
Γενικό Γραµµατέα 

− Ένας εκπρόσωπος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, που 
ορίζεται από τον οικείο Νοµάρχη  

− Ένας εκπρόσωπος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής, που ορίζεται 
από τον οικείο Νοµάρχη  

− Ένας κοινός εκπρόσωπος των ΟΤΑ Α’ βαθµού Θεσσαλονίκης, που ορίζεται µε 
απόφαση της ΤΕ∆Κ Θεσσαλονίκης 

− Ένας εκπρόσωπος των ΟΤΑ Α’ βαθµού Χαλκιδικής, που ορίζεται µε απόφαση 
της ΤΕ∆Κ Θεσσαλονίκης 

− Ένας εκπρόσωπος του τοπικού Παραρτήµατος του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), που ορίζεται από το ∆Σ 

− Ένας ειδικός επιστήµονας, που ορίζεται από τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε 

− Ένας εκπρόσωπος µη κυβερνητικής περιβαλλοντικής οργάνωσης, που ορίζεται 
από τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε 
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Το προσωπικό του Φ∆ την παρούσα χρονική περίοδο αποτελείται από 18 άτοµα και 
περιλαµβάνει τις εξής ειδικότητες: ∆ασολόγους (2), Γεωπόνο, Οικονοµολόγο, 
Μηχανικούς Π.Ε. (2), ∆ασοπόνο, Γεωτεχνολόγο Τ.Ε., Ξεναγό, Γραµµατέα, Υπεύθυνο 
Μηχανοργάνωσης, Υπεύθυνο Κέντρου Πληροφόρησης και Φύλακες (6).  

Τα γραφεία του Φορέα διαθέτουν πλήρη εξοπλισµό γραφείου ενώ πρόσφατα 
αγοράστηκε και ένα πολύµετρο για την λήψη και ανάλυση φυσικοχηµικών 
παραµέτρων. 

- Ο Φορέας ∆ιαχείρισης αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, 
κοινωφελούς χαρακτήρα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

Οι αρµοδιότητες του Φορέα ∆ιαχείρισης προκύπτουν από το νόµο 2742/1999 και 
από την ΚΥΑ 6919/2004 και την τροποποίηση αυτής. 

Αρµοδιότητες του Φ∆ βάσει της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999: 

� Η κατάρτιση και η ευθύνη της εφαρµογής των κανονισµών διοίκησης και 
λειτουργίας των προστατευόµενων αντικειµένων καθώς και των σχεδίων 
διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/1986 όπως 
τροποποιείται µε τον νόµο αυτόν. 

� Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής των κανονιστικών όρων 
και περιορισµών που επιβάλλονται µε τα διατάγµατα των παραγράφων 1 
και 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 καθώς και των κανονισµών 
διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης που αναφέρονται 
στο άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/1986 σύµφωνα µε όσα ειδικότερα 
ορίζονται στο άρθρο 21 παρ. 4 του ν. 1650/1986 όπως τροποποιείται µε το 
νόµο. Στο πλαίσιο αυτό οι φορείς διαχείρισης µεριµνούν για τη συλλογή, 
ταξινόµηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδοµένων για 
τις περιοχές ευθύνης τους καθώς και για τη συγκρότηση και λειτουργία 
σχετικών βάσεων δεδοµένων για τις περιοχές ευθύνης τους καθώς και για 
τη συγκρότηση και λειτουργία σχετικών βάσεων και δεδοµένων 
τεκµηρίωσης σύµφωνα µε τα υπάρχοντα εθνικά πρότυπα. Για την άσκηση 
της λειτουργίας αυτής οι φορείς διαχείρισης συνεργάζονται µε το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων άλλα 
αρµόδια υπουργεία, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, ερευνητικά κέντρα και 
ινστιτούτα, µη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους οργανισµούς 
δηµοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Τα ανωτέρω στοιχεία, δεδοµένα και 
πληροφορίες κοινοποιούνται και εντάσσονται στο Εθνικό Σύστηµα 
Πληροφοριών Περιβάλλοντος που λειτουργεί στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων. 

� Η παροχή γνωµοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την 
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των  έργων και δραστηριοτήτων που 
εµπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους καθώς και σε κάθε άλλο θέµα για το 
οποίο ζητείται η γνώµη τους από τις αρµόδιες αρχές. 

� Η επικουρία των αρµόδιων διοικητικών αρχών στον έλεγχο της εφαρµογής 
της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων που 
ισχύουν ή επιβάλλονται αντιστοίχως για έργα ή δραστηριότητες που 
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πραγµατοποιούνται στις περιοχές ευθύνης τους. Για τον σκοπό αυτό οι 
φορείς διαχείρισης εισηγούνται ή αναφέρουν προς τις αρµόδιες αρχές ή 
πράξεις ή παραλείψεις εκείνες που συνιστούν παράβαση των όρων και 
περιορισµών που καθορίζονται µε τα προεδρικά διατάγµατα των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 για τις περιοχές 
ευθύνης τους. Για τον ίδιο σκοπό οι φορείς διαχείρισης θέτουν στη διάθεση 
των αρµόδιων αρχών τα αναγκαία µέσα και προσωπικό που απαιτούνται 
για την εκτέλεση αποφάσεων µε τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις ή άλλα 
µέτρα προστασίας της περιοχής. 

� Η κατάρτιση µελετών και ερευνών καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων 
έργων που περιλαµβάνονται στο οικείο σχέδιο διαχείρισης και στα 
αντίστοιχα προγράµµατα δράσης και είναι απαραίτητα για την προστασία, 
διατήρηση, αποκατάσταση  και ανάδειξη των προστατευόµενων 
αντικειµένων  που εµπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους. Η κατασκευή, 
επισκευή και συντήρηση των αναγκαίων έργων υποδοµής καθώς και η 
προµήθεια του αναγκαίου επιστηµονικού και τεχνικού εξοπλισµού για την 
άσκηση των λειτουργιών διαχείρισης. 

� Η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραµµάτων 
και δράσεων σχετικών µε την περιοχή ευθύνης τους τα οποία προάγουν ή 
προβάλλουν τους σκοπούς της διαχείρισης των προστατευόµενων 
αντικειµένων.   

� Η ενηµέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσµού σε θέµατα 
αναγόµενα στις αρµοδιότητες των  φορέων διαχείρισης καθώς και στην 
προστασία των περιοχών ευθύνης τους. Στο πλαίσιο αυτό οι φορείς 
διαχείρισης µπορούν να ιδρύουν κέντρα πληροφόρησης στην έδρα των 
προστατευόµενων αντικειµένων, να διοργανώνουν προγράµµατα 
κατάρτισης και επιµόρφωσης σε συνεργασία µε άλλους αρµόδιους 
δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς καθώς και συνέδρια, ηµερίδες 
επιµορφωτικά σεµινάρια και άλλες ενηµερωτικές εκδηλώσεις για την 
προβολή των στόχων και των επιτευγµάτων της διαχείρισης και να 
αναλαµβάνουν σχετική εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή ηλεκτρονικής 
µορφής.     

� Η προώθηση, υποστήριξη οργάνωση και εφαρµογή οικοτουριστικών 
προγραµµάτων,  έκδοση αδειών ξενάγησης και η χορήγηση αδειών 
επιστηµονικής έρευνας και τεχνικών δοκιµών και αναλύσεων εντός των 
ορίων των προστατευόµενων αντικειµένων σύµφωνα µε τους ειδικότερους 
όρους και  προϋποθέσεις που καθορίζονται στα προεδρικά διατάγµατα 
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 και στον 
κανονισµό διοίκησης και λειτουργίας του προστατευόµενων αντικειµένου. Η 
χορήγηση σήµατος ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται εντός των προστατευόµενων αντικειµένων σύµφωνα 
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον κανονισµό 
διοίκησης και λειτουργίας  της προστατευόµενης περιοχής. 
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� Η διαχείριση δηµοσίων εκτάσεων που παραχωρούνται προς το φορέα ή 
µισθώνονται από το φορέα διαχείρισης κατά τις κείµενες διατάξεις καθώς 
και η ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων που περιλαµβάνονται στην περιοχή 
ευθύνης του και η πραγµατοποίηση σε αυτές των προβλεπόµενων στον 
οικείο κανονισµό διοίκησης και λειτουργίας και στο σχέδιο διαχείρισης 
αναγκαίων παρεµβάσεων».  

Αρµοδιότητες βάσει της ΚΥΑ 6919/2004 και της τροποποίησης αυτής (ΚΥΑ 
39542/2008):  

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης: 

Α. Γνωµοδοτεί για: 

� τα επιτρεπόµενα έργα για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση 

� την εκτέλεση των διαχειριστικών έργων και την εφαρµογή µέτρων 
αποκατάστασης, προστασίας, διατήρησης, βελτίωσης και ανάδειξης ειδών 
και ενδιαιτηµάτων της περιοχής 

� τις δασοκοµικές εργασίες , τα έργα δασοπροστασίας και τη διαχείριση των 
δασών και δασικών εκτάσεων 

� την κατασκευή έργων βελτίωσης, αποκατάστασης και εκσυγχρονισµού 
λειτουργικών υποδοµών και µεταφορών 

� την εγκατάσταση και λειτουργία νέων βιοµηχανικών µονάδων  

� τη διαχειριστική µελέτη αµµοληψιών (απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του Φ∆) 

� την εκτέλεση φυτοτεχνικών έργων, έργων για την αποκατάσταση της 
οµαλής ροής των παρακείµενων χεοµάρρων, έργων για την τροφοδοσία 
του δάσους Απολλωνίας µε νερό, κ.ά. 

� την εκτέλεση έργων συντήρησης και αποκατάστασης της ροής του Ρήχειου 
ποταµού λόγω προσχώσεων καθώς και για την επαναλειτουργία της 
ιχθυοσυλληπτικής εγκατάστασής του 

� τις επεκτάσεις οικισµών στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, 
κ.λπ.) 

Β. Χορηγεί τις προβλεπόµενες από το άρθρο 3 άδειες για: 

� επιστηµονική έρευνα και τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις εντός των ορίων των 
περιοχών Α και Β  

� ξενάγησης επισκεπτών και διεξαγωγής οικοτουριστικών προγραµµάτων 
εντός των ορίων των Περιοχών Α’ της προστατευόµενης περιοχής 

Γ. Έχει την ευθύνη: 

� καθορισµού της συχνότητας σήµανσης των πυρήνων απόλυτης 
προστασίας και της συγκρότησης και συντονισµού της οµάδας των 
ειδικών 
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�  καθορισµού των θέσεων ελλιµενισµού και κίνησης των µικρών αλιευτικών 
σκαφών και των σκαφών περιήγησης στις λίµνες και των διαδροµών 
περιήγησης 

� καθορισµού των θέσεων πρόσβασης για ήπιες ναυταθλητικές 
δραστηριότητες στην Περιοχή Α, µετά από σύµφωνη γνώµη των καθ ’ύλη 
αρµοδίων υπηρεσιών 

� της καταγραφής των νόµιµα υφιστάµενων βιοµηχανικών και βιοτεχνικών 
µονάδων της περιοχής καθώς και όσων έχουν εφοδιαστεί µε άδεια 
εγκατάστασης 

∆. Υποδεικνύει / προτείνει / εισηγείται 

� Την επιβολή πρόσθετων όρων και περιορισµών ή και ελέγχων για τις 
αλιευτικές δραστηριότητες και την αλιευτική διαχείριση 

� Την αποµάκρυνση όλων των παράνοµων καλλιεργειών ή οποιονδήποτε 
άλλων χρήσεων γης που προήλθαν από παράνοµες εκχερσώσεις και 
καταπατήσεις νεοαποκαλυπτόµενων, δασικών ή άλλων περιοχών και η 
αποκατάσταση αυτών, µε µέριµνα και ευθύνη των καθ’ ύλη αρµοδίων 
υπηρεσιών 

� Την επιβολή περιορισµών ή απαγορεύσεων της λειτουργίας νόµιµα 
υφιστάµενων αρδευτικών στραγγιστικών δικτύων σε περίπτωση µη 
τήρησης των περιβαλλοντικών όροων ή εφόσον προκύπτει ανάγκη µε 
βάση τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδοµένα του υδατικού δυναµικού της 
περιοχής , που επηρεάζεται από τη λειτουργία των έργων 

Ε. Συνεργάζεται µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες 

� Για την ορθολογική άρδευση και την εφαρµογή νέων βελτιωµένων µεθόδων 
που τεκµηριωµένα διασφαλίζουν εξοικονόµηση νερού 

� Για την επιβολή πρόσθετων όρων ή την αποµάκρυνση νόµιµα υφιστάµενων 
βιοµηχανικών και βιοτεχνικών µονάδων στην περίπτωση διαπίστωσης 
υποβάθµισης του οικοσυστήµατος από τη λειτουργία τους 

� για την κατάρτιση του προγράµµατος µετεγκατάστασης 
πτηνοκτηνοτροφικών µονάδων στην περίπτωση διαπίστωσης 
υποβάθµισης του οικοσυστήµατος από τη λειτουργία τους  

� Για την εφαρµογή του Σχεδίου ∆ιαχείρισης και του Κανονισµού ∆ιοίκησης και 
Λειτουργίας της περιοχής όπου εξειδικεύονται θεµατικά ή/και χωρικά οι 
γενικοί όροι και περιορισµοί στις χρήσεις γης, την εγκατάσταση και άσκηση 
δραστηριοτήτων, την εκτέλεση έργων και την εφαρµογή προγραµµάτων. 

Από την ίδρυσή του (Σεπτέµβριος 2003), ο Φ∆ διατηρεί µία βάση δεδοµένων των 
έργων και δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται µέσα στην περιοχή 
αρµοδιότητάς του και για τα οποία έχει γνωµοδοτήσει (Πρώτη και ∆εύτερη Έκθεση 
αξιολόγησης εφαρµογής των όρων προστασίας του εθνικού πάρκου λιµνών 
Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών). Οι γνωµοδοτήσεις µπορούν να 
ταξινοµηθούν ανά κατηγορία δραστηριότητας µε βάσει τις κατηγορίες 
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δραστηριότητας που δίνονται στην ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1002/Β/2002). Η 
κατανοµή των γνωµοδοτήσεων ανά κατηγορία δραστηριότητας για το χρονικό 
διάστηµα Σεπτέµβριος 2003 – Φεβρουάριος 2006 και Μάρτιος 2006 – ∆εκέµβριος 
2007 φαίνονται στα σχήµατα 1.1.α και 1.1.β. 

 

59%

2%

3%

3%

19%

1%

5%
5% 1%2%

Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις

Ειδικά έργα

Εξορυκτικές δραστηριότητες

Έργα οδοποιίας

Κτηνοπτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις
Συστήµατα υποδοµών

Τουριστικές εγκαταστάσεις -
Εργασίες πολεοδοµίας
Υδραυλικά έργα

Λιµενικά έργα

Αποθήκες

 

Σχήµα 1.1.α. Ποσοστιαία κατανοµή γνωµοδοτήσεων Φ∆ κατά Κατηγορία 
∆ραστηριότητας για το χρονικό διάστηµα Σεπτέµβριος 2003 – Φεβρουάριος 2006. 
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Κτηνοπτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις

Συστήµατα υποδοµών
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Εργασίες πολεοδοµίας

Υδραυλικά έργα

 

Σχήµα 1.1.β. Ποσοστιαία κατανοµή γνωµοδοτήσεων Φ∆ κατά Κατηγορία 
∆ραστηριότητας για το χρονικό διάστηµα Μάρτιος 2006 – ∆εκέµβριος 2007. 

 

Οι γνωµοδοτήσεις ταξινοµήθηκαν επίσης ανάλογα µε το αν έχουν ή όχι υγρά 
απόβλητα και αν αυτά ξεπερνούν τα 50 m3 ηµερησίως. Από τις ήδη υπάρχουσες 
βιοµηχανίες είχε βρεθεί πως οι περισσότερες είχαν µικρό όγκο αποβλήτων και η 
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διάθεσή τους γινόταν υπεδάφια ύστερα από κάποια στοιχειώδη επεξεργασία, ενώ 
πλέον ο Φ∆ δεν επιτρέπει την εγκατάσταση βιοµηχανιών µε υγρά απόβλητα που 
ξεπερνούν τα 50 m3 / ηµέρα. Η κατάσταση αυτή απεικονίζεται στα σχήµατα 1.2.α και 
1.2.β που ακολουθούν. 

 

31%

69%

Έχουν υγρά απόβλητα

∆εν έχουν υγρά απόβλητα

 

Σχήµα 1.2.α. Κατανοµή των δραστηριοτήτων ανάλογα µε το αν έχουν ή όχι υγρά 
απόβλητα για το χρονικό διάστηµα Σεπτέµβριος 2003 – Φεβρουάριος 2006. 

 

22%

78%

Έχουν υγρά απόβλητα

∆εν έχουν υγρά απόβλητα

 

Σχήµα 1.2.β. Κατανοµή των δραστηριοτήτων ανάλογα µε το αν παράγουν ή όχι 
υγρά απόβλητα για το χρονικό διάστηµα Μάρτιος 2006 – ∆εκέµβριος 2007. 

  

1.4.3.2. Υπηρεσίες της Κεντρικής και Περιφερειακής ∆ιοίκησης και της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης 

1.4.3.2.1. ∆ασικές Υπηρεσίες 

Η περιοχή υπάγεται ως προς τα θέµατα διαχείρισης των δασών και δασικών 
εκτάσεων στις ακόλουθες δασικές Υπηρεσίες: 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΛΑΓΚΑ∆Α, ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΡΝΑΙΑΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΚΙΛΚΙΣ 

Οι αρµοδιότητες των ανωτέρω υπηρεσιών καθορίζονται από την Απόφαση 
8063/2008 του ΓΓ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2317/Β/13-11-2008. 
Αυτές που σχετίζονται άµεσα και έµµεσα µε τη διαχείριση της περιοχής είναι: 

A. Οι αρµοδιότητες που ασκούνται από το Γενικό Γραµµατέα είναι οι κατωτέρω: 

� Κατανοµή ∆ηµοσίων Επενδύσεων κατά Νοµό. 

� Απόφαση χαρακτηρισµού δασών και δασικών εκτάσεων ως  
προστατευτικών πλην Νοµού Θεσσαλονίκης (αρθρ. 4 παρ. 6 ν. 3208/2003). 

� Απόφαση άρσης αναδασώσεων (αρθ. 44, ν. 998/1979). 

� Συγκρότηση επιτροπής διενεργείας αποτερµατισµού και οριοθέτησης 
∆ηµοσίων ∆ασών (παρ. 73 ν. 998/1979 και π.δ. 577/1980 

� Αναγνώριση εκτάσεων ως αυτοτελών δασυλλίων υπέρ των κατόχων αυτών 
(άρθ. 16 ν. 86/1969) 

� Απόφαση για ανταλλαγή δηµοσίων εκτάσεων δασικών ή µη, µε αξιόλογες 
δασικές ή µη εκτάσεις, που ανήκουν σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (άρθ. 50 
παρ. 3.3 ν.δ. 86/1969). 

� Απόφαση ανταλλαγής µη δασικών εκτάσεων ευρισκοµένων εντός δασικών 
οικοσυστηµάτων (αρθ. 4 παρ. 1 ν. 3208/2003). 

� Παραχώρηση κοινοχρήστων ή διαθεσίµων δασικών εποικιστικών εκτάσεων 
σε ειδικούς οικοδοµικούς συνεταιρισµούς (άρθ.33 παρ. 20 ν. 1845/1989). 

� Εισήγηση για εξαγορά και απαλλοτρίωση ιδιωτικών δασών (άρθ. 49 ν.δ. 
86/1969 και 72 ν. 998/1979). 

� Εισήγηση για ανταλλαγή και απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων (άρθ. 50, 51 
παρ. 1 και 2 ν.δ. 86/1969 και αρθ. 1 ν.δ. 996/1971). 

� Εισήγηση για απαλλοτρίωση µη δηµόσιων προστατευτικών δασών (αρθ. 72 
ν.δ. 86/1969). 

� Περιορισµό, καθορισµό και απόσβεση δικαιωµάτων επί δασών (αρθ. 57 
παρ. 2 ν.δ. 86/1969). 

� Παραχώρηση µεριδίου του ∆ηµοσίου επί συνιδιόκτητων µε το ∆ηµόσιο 
δασών (αρθ. 63 ν. 998/1979). 

� Εκχέρσωση δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων (άρθ. 46 ν. 998/1979). 

� Εκχέρσωση ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων (άρθ. 47 ν. 998/1979). 

� Παραχώρηση δασικών εκτάσεων για δηµιουργία τουριστικών 
εγκαταστάσεων (αρθ. . 51 ν. 998/1979 και π.δ. 347/1988 αρθ. 1 παρ. 7α3α) 

� Παραχώρηση δασικών εκτάσεων για δηµιουργία βιοµηχανικής περιοχής ή 
επέκταση (αρθ. 56 παρ. 2 ν. 998/1979, και π.δ. 347/1988 αρθ. 1 παρ. 7α3στ'). 
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� Παραχώρηση δασικών εκτάσεων για στρατιωτικούς σκοπούς (αρθ. 17 παρ. 
2, 3 ν. 1734/1987). 

� Παραχώρηση και αλλαγή χρήσης δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων 
εµβαδού µέχρι 50 στρ. και αλλαγή χρήσης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
δασικών εκτάσεων (αρθ. 13 ν. 1734/1987). 

� Σύσταση αναγκαστικών συνεταιρισµών ιδιοκτησίας ιδιωτικών δασών (αρθ. 1 
και 2 παρ. 2 και 3 τουν. 1627/39 ΦΕΚ 64 Α/39, αρθ. 151 παρ. 7, 8, 9 ν.δ. 
86/1969) 

� Η εκµίσθωση ∆ηµοσίων εκτάσεων σε τρίτους ως και η διάθεση εκτάσεων 
Ν.Π.∆.∆. στο ∆ηµόσιο για αναδάσωση (άρθρα 39 και 40 του ν. 998/1979, 
ΦΕΚ 289 Α’, π.δ. 1157/1980, ΦΕΚ 293 Α'). 

� Κύρωση και κήρυξη ως οριστικών, των προσωρινών δασικών χαρτών (παρ. 
3 αρθ. 27 ν. 2664/1998). 

� Κύρωση των αναµορφωθέντων δασικών χαρτών (αρθ. 5 παρ. 3 ν. 
3208/2003). 

� Θεώρηση προγράµµατος για την χρηµατοδότηση έργων, εργασιών και 
δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ειδικού Φορέα ∆ασών 
(αρθρ. 8 παρ. 6 ν. 3208/2003). 

� Πρόταση για την έκδοση κοινής Απόφασης Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών 
και Γεωργίας, για την αποζηµίωση των διακατόχων των διακατεχοµένων 
δασών λόγω κατάργησης του εµπράγµατου αυτού δικαιώµατος υπέρ του 
∆ηµοσίου (αρθρ. 13 παρ. 3 περίπτ. β εδαφ. 2 
και 4 ν. 3208/2003). 

� Απόφαση για την κατασκευή εντός δασών ή δασικών εκτάσεων, 
εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν πολιτιστικές εκδηλώσεις (αρθρ. 21 παρ. 1 
ν. 3208/2003) 

� Απόφαση παραχώρησης αλσών, κήπων, πάρκων και δενδροστοιχιών που 
διαχειρίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σε 
Ο.Τ.Α., Ν.Π.∆.∆. ή άλλους φορείς του ∆ηµόσιου τοµέα (άρθρ. 
25 ν. 2945/2001). 

Β. Αρµοδιότητες που µεταβιβάζονται στο Γενικό ∆ιευθυντή να υπογράφει «Με 
εντολή του Γενικού Γραµµατέα» είναι οι κατωτέρω: 

� Έγκριση εκτέλεσης δηµοσίου δασικού. έργου από ενδιαφερόµενο φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο µε δαπάνη του (αρθ. 20 παρ. 6 ν. 1418/1984). 

� Παραχώρηση εποικιστικών εκτάσεων (µέχρι 300 στρ.) για δασικούς σκοπούς 
(αρθ. 10 παρ. 2 ν. 666/77) 

� Απόφαση να επιτρέπεται υπό όρους ή και να απαγορεύεται εντελώς στην 
Περιφέρεια, η εκ του εξωτερικού εισαγωγή παντός είδους ξυλείας υπό 
οιανδήποτε µορφή ξύλινων σκευών ως και φυτών, σπόρων, φύλλων 
ανθέων, φυτικής γης, χωµάτων, έρµατος πλοίων εκ χώµατος ως και χαλίκων 
και άµµου περιεχόντων χώµατα (αρθ. 221 ν.δ. 86/1969) 
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� Εισήγηση για απαλλοτρίωση ή αγορά εκτάσεων για ίδρυση εκτροφείων 
θηραµάτων κ.λπ. (άρθρο 4 παρ. 3 τουν. 177/1975, ΦΕΚ 205 ΑΙ). 

� Απόφαση χαρακτηρισµού µη δηµοσίων δασικών εκτάσεων ως κυνηγετικών 
περιοχών επί αιτήσεων των ιδιοκτητών 

� Η έγκριση λειτουργίας της Κυνηγετικής Οµοσπονδίας Μακεδονίας - Θράκης 
(ΣΤ΄ Κ.Ο.ΜΑ. Θ.) 

� Ο χαρακτηρισµός συνιδιόκτητων εκτάσεων στις οποίες το ∆ηµόσιο µετέχει 
κατά το µικρότερο ποσοστό ιδιοκτησίας, ως ιδιωτικών Ε.Κ.Π., ο καθορισµός 
µισθώµατος υπέρ του ∆ηµοσίου, ως και ο καθορισµός του ετησίου 
δικαιώµατος θήρας υπέρ των συνιδιοκτητών (π.δ. 453/1977 αρθ. 6 παρ. 4). 

� Έκδοση απόφασης περί απαγόρευσης της θήρας και χορήγηση άδειας 
θήρας σε ορισµένες περιφέρειες και ορισµένα άτοµα για λόγους εθνικής 
ασφάλειας και η ανάκληση χορηγηθείσης άδειας (αρθ. 264 ν.δ. 86/1969 
παρ. 4 και 5). 

� Η επιβολή ∆ιοικητικού προστίµου(άρθρο 57 ν. 2637/1998 όπως τροποποιεί 
τις διατάξεις του άρθρου 288 του ν.δ. 86/1969). 

� Συγκρότηση επιτροπών εξέτασης των αντιρρήσεων κατά των προσωρινών 
δασικών χαρτών (παρ. 3 αρθ. 27 ν. 2664/1998). 

� Απόφαση για προσωρινή εγκατάσταση και διαµονή πληγέντων από φυσικές 
καταστροφές εντός δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων (αρθρ. 1 παρ. 12 
ν.3208/2003). 

� Απόφαση διακοπής λειτουργίας κάθε υφιστάµενης εγκατάστασης που 
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του π.δ. 98/2004 και δεν διαθέτει άδεια 
λειτουργίας (αρθρ. 11 π.δ. 98/2004). 

� Έκδοση αιτήµατος σύγκλησης της Επιστηµονικής Αρχής για θέµατα κατ' 
εφαρµογή της διεθνούς σύµβασης CITES και του κανονισµού (ΕΚ) 338/1997. 

Γ. Οι αρµοδιότητες που µεταβιβάζονται στο ∆ιευθυντή ∆ασών Περιφέρειας να 
υπογράφει «Με εντολή Γενικού Γραµµατέα» είναι οι κατωτέρω: 

� Απόφαση ανάθεσης εκπόνησης διαχειριστικών µελετών και µελετών πάσης 
φύσεως δασικών έργων και εργασιών σε ιδιώτες µελετητές (π.δ. 437/1981 
αρθ. 2 παρ. 1, ν. 716/1977, π.δ. 194/1979). 

� Η έγκριση διαχειριστικών εκθέσεων, σχεδίων ή εκθέσεων κάρπωσης των µη 
∆ηµόσιων ∆ασών και οι τροποποιήσεις αυτών (ν.δ. 86/1969 αρθ. 141 παρ. 
2). 

� Έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των Προσωρινών ή µονίµων 
δασοπονικών σχεδίων και εκθέσεων ∆ηµοσίων ∆ασών (ν.δ. 86/1969 αρθ. 
64) 

� Η παροχή σύµφωνης γνώµης για τη σκοπιµότητα µίσθωσης εποικιστικών 
δασικών ή άγονων εκτάσεων για υδατοκαλλιέργειες (άρθρα 1 και 3 ν.δ. 
221/1974, ΦΕΚ 368 Α΄, άρθρα 11 και 13 του ν. 2503/1997, ΦΕΚ 107 Α΄). 
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� Απόφαση ανάθεσης εκπόνησης διαχειριστικών µε λετών και µελετών πάσης 
φύσεως δασικών έργων και εργασιών σε υπαλλήλους µε αυτεπιστασία, ως 
και η λήψη αποφάσεων για τα ανακύπτοντα κατά την εκπόνηση των 
ανωτέρω µελετών θέµατα (π.δ. 437/1981 αρθ2 παρ. 1 και αρθ. 63 και 67 ν.δ. 
86/1969). 

� Η θεώρηση και η έγκριση όλων των µελετών ∆ασοτεχνικών Έργων και ο 
καθορισµός του τρόπου εκτέλεσης των έργων δι' εργολαβίας ή δι' 
αυτεπιστασίας ύψους προϋπολογισµού από 300.001,00 € και άνω (π.δ. 
437/1981 αρθ. 5, αρθ. 7 παρ. 1). 

� Μέριµνα ανάθεσης και εκπόνησης των µελετών διευθέτησης χειµάρρων, 
έλεγχο − επεξεργασία και µέριµνα για την έγκρισή τους (αρθ. 8 παρ. 2γ π.δ. 
46/1991). 

� Λήψη ειδικών µέτρων βελτίωσης των βιοτόπων της άγριας πτηνοπανίδας 
(διατήρηση ή δηµιουργία ζωντανών φρακτών στα όρια των ιδιοκτησιών, 
ίδρυση δενδροστοιχιών κατά µήκος αγροτικών δρόµων κ.λπ.). 

� Η συµπλήρωση και υπογραφή των προβλεποµένων κατά περίπτωση από 
τους Κανονισµούς ΕΟΚ 3626/1982 και 3418/1983 αδειών και λοιπών 
εγγράφων διακίνησης των ειδών της, από 3 Μαρτίου 1973, σύµβασης της 
Ουάσιγκτον (CITES). 

� Η έκδοση των αδειών εισαγωγής, εξαγωγής, επανεξαγωγής, πιστοποιητικών 
και λοιπών εγγράφων σχετικών µε την διακίνηση των ειδών της αυτοφυούς 
χλωρίδας και άγριας πανίδας που καταλογραφούνται στα 
παραρτήµατα της σύµβασης cites και τους πίνακες του 
εφαρµοστικού Κανονισµού ΕΚ 338/1997 ως έχει. 

� Έκδοση απόφασης επιβολής προστίµουγια τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας 
και άγριας πανίδας και των δειγµάτων αυτών των ζώντων ή νεκρών 
επεξεργασµέ− νων ή µη που κατάσχονται από την αρµόδια δασική ή 
τελωνειακή αρχή. 

� Η έγκριση συλλογής προστατευοµένων ή µη ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας 
µεσκοπό την έρευνα και εξαγωγή συλλεχθέντος υλικού (άρθρο 6 και 8 του 
π.δ. 67/1981, ΦΕΚ 23 Α'). 

� Χορήγηση αδείας συλλογής για ερευνητικούς σκοπούς των υδροβίων  
οργανισµών που περιλαµβάνονται στο άρθρο 6 π.δ. 67/1981. 

� Έγκριση επέµβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις για την εκτέλεση έργων 
υποδοµής για εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρισµού από ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας και µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίουκαι πετρε− λαϊκών 
προϊόντων (αρθρ. 30 ν. 3229/2004). 

∆. Οι αρµοδιότητες που µεταβιβάζονται στο ∆ιευθυντή ∆ασών Νοµού να 
υπογράφει «Με εντολή Γενικού Γραµµατέα» είναι οι κατωτέρω: 

� Συγκρότηση Α/θµιας Επιτροπής Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων 
έκαστου Νοµού (αρθ. 10 παρ. 3 ν. 998/1979 και αρθ. 27290182 κοινή 
υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε µε τις αρ. 347624/1982 και 
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393155/1992 όµοιες Κ.Υ.Α. 

� Έγκριση της εκδοθείσης από τον ∆ασάρχη δασικής αστυνοµικής διάταξης 
που ρυθµίζει θέµατα απόληψης δασικών προϊόντων γενικά εκτός του 
βαλανιδιού, καθώς και αυτών της ρητίνευσης και τροποποίησης ή άρσης 
αυτών (αρθ. 66 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Αι69). 

� Η θεώρηση και η έγκριση όλων των µελετών ∆ασοτεχνικών Έργων και ο 
καθορισµός του τρόπου εκτέλεσης των έργων δι' εργολαβίας ή δι' 
αυτεπιστασίας ύψους προϋπολογισµού µέχρι 300.000,00 € (π.δ. 437/1981 
αρθ. 5 παρ. 7). 

� Έγκριση για απόληψη δασικών προϊόντων από ∆ηµόσια ∆άση χωρίς 
δηµοπρασία: α) για τις ανάγκες ενοικιαστών ιχθυοτροφείων του κράτους ή 
δηµοσίων αλυκών και β) για την κατασκευή καλυβών ή παραπηγµάτων για 
την αποθήκευση των δασικών προϊόντων ή για τη διαµονή των εργατών 
όταν η παραγωγή δασικών προϊόντων των ∆ηµοσίων ∆ασών γίνεται µε 
εργολαβίες καθώς και τον καθορισµό του µισθώµατος (αρθ. 129 και 
132 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Α/1969). 

� Έγκριση της απόφασης ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου για τη χωρίς 
δηµοπρασία εκµίσθωση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης κοινοτικών ή 
δηµοτικών δασών σε δασικούς συνεταιρισµούς (παρ. 2 αρθ. 147 
ν.δ. 86/1969). 

� Έγκριση τροποποίησης ή ανανέωσης των υπό. του ∆ασάρχου εκδιδοµένων 
∆ασικών Αστυνοµικών διατάξεων βοσκής, εφ' όσον δεν προβλέπεται προς 
τούτο διαφορετική διαδικασία (παρ. 5 αρθ. 113 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Α/1969). 

� Εγγραφή στον προϋπολογισµό των ∆ήµων και Κοινοτήτων ποσοστού εκ 
των προσόδων της βοσκής για έργα αναδάσωσης (αρθ. 103 παρ. 3 ν.δ. 
86/1969). 

� Αποφάσεις − Εγκρίσεις − Τροποποιήσεις διατάξεων περί ρητινεύσεως δασών 
(Β.∆. 439/68). 

� Άρση απαγόρευσης βοσκής (αρθ. 105 παρ. 3 ν.δ. 86/1969). 

� Απαγόρευση βοσκής σε καέντα δάση (αρθ. 107 παρ. 2 και 3 ν.δ. 86/1969). 

� Ρύθµιση βοσκής σε αγρούς που βρίσκονται µέσα σε δάση (αρθ. 109 παρ. 3 
ν.δ. 86/1969). 

� Ρύθµιση βοσκής κατοικίδιων ζώων (αρθ. 111 ν.δ. 86/1969). 

� Γνωµοδότηση περί της κηρύξεως ή µη αναδασωτέων κοινοχρήστων 
δασικών εκτάσεων ως και διαθεσίµων του αγροτικού κώδικα για την 
απόδοσή τους στην αγροτική εκµετάλλευση και την διάθεσή τους προς 
εκπλήρωση του Στ' κεφ. ν. 998/1979 ή άλλων σκοπών (άρθρο 75 παρ. 2 ν. 
998/1979). 

� Η ανά διετία ανανέωση της χορηγηθείσης από το ∆ασάρχη άδειας 
εγκατάστασης ποιµνιοστασίου (π.δ. 190/1981). 
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� Απόφαση απόδοσης εισοδήµατος στους συνιδιοκτήτες, για συνιδιόκτητα 
δάση διαχειριζόµενα από το ∆ηµόσιο (αρθ. 152 ν.δ. 86/1969). 

� Απόφαση για την ποινική ή όχι δίωξη παραβατών παράνοµης υλοτοµίας ή 
µεταφοράς σε περιπτώσεις συντηρητικής κατάσχεσης (αρθ. 274 ν.δ.  6/1969 
ΦΕΚ 7 Α/1969). 

� Έγκριση επέµβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις για την διάνοιξη δηµοσίων 
οδών δια µέσου αυτών (αρθ. 48 ν. 998/1979). 

� Απόφαση σύστασης Επιτροπών διενέργειας των 
διαγωνισµών και προσωρινής και οριστικής παραλαβής των δασικών έργων 
και εργασιών (αρθ. 9, 13 π.δ. 437/1981). 

� Απόφαση σύστασης Επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 
δασικών έργων και εργασιών (αρθ. 53 και 55 π.δ. 609/1985). 

� Έγκριση των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής δασικών 
έργων και εργασιών 

� Κατάρτιση προγράµµατος κτηµατογράφησης του Νοµού (ν. 2026/1992). 

� Απόφαση για την κήρυξη αναδασωτέων εκτάσεων (αρθ. 38 και 41 ν. 
998/1979). 

� Έκδοση ειδικού κανονισµού ρύθµισης της διέλευσης και παραµονής των 
ιδιωτών εντός δασών και δασικών εκτάσεων επικίνδυνων περιοχών και η 
λήψη των µέτρων επείγοντος χαρακτήρα (ν. 998/1979 αρθ. 25 παρ. 3δ) 

� Η υπογραφή των δηλώσεων, ενστάσεων και προσφύγων του ∆ηµοσίου, σε 
εφαρµογή των νόµων 2308/1995 και 2664/1998 άρθρα 27−28 για τις ∆ασικές 
και Χορτολιβαδικές εκτάσεις 

� Συγκρότηση συνεργείων για την προστασία των υγροβιότοπων, 
κυνηγότοπων, χριστουγεννιάτικων δένδρων κ. λ. π. και καθορισµό αµοιβής 
υπερωριακής απασχόλησης των συµµετεχόντων στα ανωτέρω συνεργεία. 

� Απόφαση ορισµού ∆ασολόγου για την εκτίµηση ζηµιών που προκαλούν τα 
θηράµατα στις ιδιωτικές γεωργικές εκτάσεις που βρίσκονται µέσα στα όρια 
των Ε.κ.π. (π.δ. 553/1977 αρθ. 5 παρ. 1 ζ). 

� Απόφαση ορισµού ∆ασολόγου για την διαπίστωση της φθοράς που 
προξενείται στα ζώα κτηνοτρόφων από τα επιβλαβή θηράµατα (π.δ. 
453/1977 αρθ. 5 παρ. 2). 

� Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Εκτίµησης Ζηµιών που προκαλούν τα 
θηράµατα στην γεωργία − κτηνοτροφία στις Ε.κ.π. (αρθ. 5 παρ. 3 π.δ. 
453/1977 

� Απόφαση διάθεσης στα σχολεία της Περιφέρειας Ε.Κ.Π. µέσων για την 
κατασκευή φωλεών και λοιπών κατασκευών, χρηµάτων δια την απονοµή 
επάθλων, και οργάνωσης κυνηγετικών εορτών και εκδηλώσεων. 

� Αναγνώριση ιδιωτικών φυλάκων θήρας (αρθ. 267 παρ. 3 ν.δ. 86/1969). 

� Συγκρότηση επιτροπής διενεργείας αποτερµατισµού και οριοθέτησης 
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∆ηµοσίων ∆ασών (παρ. 73 ν. 998/1979 και π.δ. 577/1980). 

� Παραχώρηση δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων για διενέργεια 
µεταλλευτικών και λατοµικών εργασιών (ν. 998/1979 αρθ. 57 και ν. 1734/1987 
αρθ. 13 Α). 

� Η χορήγηση άδειας συλλογής υδρόβιων οργανισµών για ερευνητικούς 
σκοπού (αρθ. 6 του π.δ. 67/1981ΦΕΚ 23 ΑΙ − ∆ιόρθωση στο ΦΕΚ 43 ΑΙ) 

� Απόφαση παραχώρησης της χρήσης των έργων - ευκολιών αναψυχής 
οργανωµένων χώρων υπαίθριας αναψυχής εντός δηµοσίων δασών και 
δασικών εκτάσεων στους  Ο.Τ.Α. ή σε άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου (66102/970123−2−95 απόφαση Υπ. Γεωργίας). 

� Η έγκριση λειτουργίας των Κυνηγετικών Συλλόγων (καταστατικά κ.λπ.) 

� Η έκδοση απόφασης λήψης ειδικών µέτρων προστασίας θηραµάτων και 
έλεγχο πληθυσµού σε προστατευόµενες περιοχές (άρθ. 259 ν.δ. 86/1969) 

� Έγκριση επέµβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις για τη κατασκευή 
∆ηµοσίων Έργων και έργων υποδοµής (αρθ. 58 παρ. 2 ν. 998/1979) 

� Έγκριση επέµβασης σε δασικές εκτάσεις για κατασκευή µικρών δηµ. έργων 
(αρθ. 58 παρ. 3 ν. 998/1979 όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα ν. 
2040/1992 και ν. 1822/1988). 

� ∆υνατότητα χρήσης τµηµάτων δασικών οδών, αντιπυρικών λωρίδων και 
άλλων τεχνικών έργων, για την εκτέλεση κοινωφελών έργων (άρθ. 60 παρ3 
ν.δ. 86/1969 και άρθ. 4 παρ. 2 ν. 3208/2003, 93493/1885/2006 
δ/γη Υ.Α.Α. και Τα) 

� Γνωµοδότηση - απόψεις επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης 
και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.) των πάσης φύσεως έργων, για την έκδοση απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) (ν. 1650/1986, ν. 3010/2002, ν. 3468/2006). 

Ε. Οι αρµοδιότητες που µεταβιβάζονται στους Προϊσταµένους των ∆ασαρχείων 
να υπογράφουν «Με εντολή Γενικού Γραµµατέα» είναι οι κατωτέρω 

� Απόφαση περί επιβολής κατάσχεσης ζώων και τροχοφόρων δια των οποίων 
µεταφέρονται δένδρα Χριστουγέννων από αναδασωτέες εκτάσεις (παρ. 4 
αρθ. 270 ν.δ. 86/1969). 

� ∆ιαδικασία καταγραφής θηρευόµενων θηραµάτων κλπ (αρθ. 7 παρ. 13 π.δ. 
453/1977 και π.δ. 94/1993) 

� Έγκριση θήρας επιβλαβών θηραµάτων εντός κατοικηµένων χώρων (αρθ. 
256 παρ. 1 ν.δ. 86/1969 κοινήυπουργική απόφαση 414985/1985 αρθ. 3 παρ. 
2). 

� Λήψη µέτρων προς διαφύλαξη του θηραµατικού πλούτου σε ελώδεις 
εκτάσεις (παρ. 2 αρθ. 257 ν.δ. 86/1969 και κοινή υπουργική απόφαση 
414985/1985 αρθ. 8 παρ. 5). 

� Έκδοση ∆ασικής Απαγορευτικής ∆ιάταξης Θήρας 
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� Έκδοση ετήσιας Ρυθµιστικής ∆ιάταξης Θήρας, ύστερα από τη σχετική 
απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας. 

� Έγκριση απαγόρευσης βοσκής, εκχέρσωσης έκτασης ή υλοτοµίας ή 
αποκλάδωσης δένδρων και συστάδων καθώς και εκτέλεσης έργων ή 
εργασιών που µπορούν να διαταράξουν την οικολογική ισορροπία στις 
περιοχές του αρθ. 8 παρ. 1 κοινή υπουργική απόφαση 414985/85, για 
σκοπούς προστασίας και αναπαραγωγής ζώων και πτηνών (αρθ. 259 παρ. 
3 ν.δ. 86/1969 κοινή υπουργική απόφαση 414985/85 αρθ. 7 παρ. 3 εδ δ'). 

 

1.4.3.2.2. Πυροσβεστικό Σώµα 

Το Πυροσβεστικό Σώµα (Π.Σ.) είναι Σώµα Ασφαλείας και υπάγεται στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, µε τοπική αρµοδιότητα, που εκτείνεται σε όλη την επικράτεια, εκτός από 
τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρµοδιότητα άλλων 
Υπηρεσιών. 

Το Πυροσβεστικό Σώµα, προς εκπλήρωση της αποστολής του, ασκεί δια των 
Υπηρεσιών του τις ακόλουθες ιδίως αρµοδιότητες: 

α.   Την αντιµετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές 
καταστροφές, όπως σεισµοί, πληµµύρες, χηµικές – βιολογικές – ραδιολογικές – 
πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.) απειλές, καθώς και τη διάσωση ατόµων και υλικών αγαθών, 
που κινδυνεύουν από αυτές. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιεί τα διαθέσιµα επιστηµονικά 
στοιχεία και πληροφορίες, προετοιµάζει, οργανώνει και κινητοποιεί τις 
πυροσβεστικές δυνάµεις, µέσα και εξοπλισµό και ζητά τη συνδροµή άλλων Αρχών, 
Υπηρεσιών και Φορέων. 

β.   Τη διάσωση και παροχή κάθε δυνατής συνδροµής σε άτοµα των οποίων 
απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η σωµατική τους ακεραιότητα από κάθε 
είδους ατυχήµατα, όπως αεροπορικά, σιδηροδροµικά, τροχαία, εργατικά, πτώση σε 
λίµνες ή ποταµούς, εγκλωβισµός σε ανελκυστήρες ή άλλους χώρους και 
εγκαταστάσεις, δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, σπήλαια καθώς και την ειδοποίηση 
των αρµοδίων Υπηρεσιών για τη µεταφορά τους σε ιδρύµατα παροχής ιατρικής 
συνδροµής ή περίθαλψης. 

γ.   Την περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή 
απειλήθηκε από πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές, µέχρι την παράδοσή της σε 
αστυνοµικά όργανα ή τους κατόχους της. 

δ.   Τη διατήρηση και προστασία της κοινωνικής ασφάλειας από τα εγκλήµατα 
εµπρησµού (άρθρα 264, 265, 266, 267 Π.Κ.). 

ε.  Τη θέσπιση και τον έλεγχο εφαρµογής της νοµοθεσίας πυροπροστασίας. 

στ.  Την πιστοποίηση των εθελοντών πυροσβεστών, που υπάγονται στις διατάξεις 
του Ν.1951/1991 (ΦEK 84-Α΄) και των εθελοντών και εθελοντικών οµάδων, που 
δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώµατος, 
αλλά δεν έχουν οργανωθεί σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις, καθώς και 
του προσωπικού πυρασφαλείας επιχειρήσεων και άλλων φορέων, που προβλέπεται 
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από τη νοµοθεσία πυροπροστασίας. Για την πιστοποίηση του προσωπικού 
πυρασφαλείας επιχειρήσεων και άλλων φορέων, καταβάλλεται ειδικό παράβολο, 
που θεσπίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
∆ηµόσιας Τάξης. 

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος είναι αποκεντρωµένες 
Υπηρεσίες µε τοπική αρµοδιότητα, που εκτείνεται σε συγκεκριµένη εδαφική περιοχή.  

Η περιοχή υπάγεται στην Περιφερειακή ∆ιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Κεντρικής Μακεδονίας, Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Θεσσαλονίκης και Πολυγύρου  και 
εντός της περιοχής υπάρχουν τα ακόλουθα πυροσβεστικά κλιµάκια: 

- Πυροσβεστικό Κλιµάκιο Λαγκαδά 

- Πυροσβεστικό Κλιµάκιο Σταυρού 

- Πυροσβεστικό Κλιµάκιο Αρναίας 

 

1.4.3.2.3. Ελληνική Αστυνοµία 

Η Ελληνική Αστυνοµία µε τη σηµερινή της µορφή δηµιουργήθηκε το 1984, µε τη 
συγχώνευση της Χωροφυλακής και της Αστυνοµίας Πόλεων (νόµος 1481/1-10-
1984, ΦΕΚ Α΄ - 152). Σύµφωνα µε το νόµο 2800/2000, είναι Σώµα Ασφάλειας και έχει 
ως αποστολή: 

• την εξασφάλιση της δηµόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης 
κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, που περιλαµβάνει την άσκηση της 
αστυνοµίας γενικής αστυνόµευσης και τροχαίας.  

• την πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος και την προστασία του Κράτους 
και του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, στα πλαίσια της συνταγµατικής τάξης, 
που περιλαµβάνει την άσκηση της αστυνοµίας δηµόσιας και κρατικής 
ασφάλειας 

Η περιοχή υπάγεται στις ακόλουθες Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις και Τµήµατα: 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

- Αστυνοµικό Τµήµα Ασπροβάλτας 

- Αστυνοµικό Τµήµα Ζαγκλιβερίου 

- Αστυνοµικό Τµήµα Λαγκαδά 

- Αστυνοµικό Τµήµα Σοχού 

- Τµήµα Τουριστικής Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης 

- Τµήµα συνοριακής φύλαξης Μυγδονίας (Λητή) 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ  

- Αστυνοµικό Τµήµα Αρναίας 
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1.4.3.2.4. Ελληνική Αγροφυλακή 

Η Ελληνική Αγροφυλακή µε τη σηµερινή της µορφή ιδρύθηκε βάσει του Ν. 
3585/2007, υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών  και έχει τις ακόλουθες 
αρµοδιότητες: 

1. Πρόληψη,   καταστολή   αξιόποινων πράξεων   που   αφορούν   το αγροτικό 
περιβάλλον, τα κτήµατα, τα αρδευτικά ύδατα και την περιουσία του ∆ηµοσίου και 
των Ο.Τ.Α. που βρίσκονται στο αγροτικό περιβάλλον. 

Εκτιµήσεις αγροζηµιών, συµβιβαστική επίλυση διαφορών. 

 2. Άσκηση αστυνόµευσης για εφαρµογή διατάξεων που αφορούν: 

• Πρόληψη πυρκαγιών, λήψη προληπτικών µέτρων αποτροπής τους. 

• Μόλυνση, ρύπανση εδάφους και υδάτων. 

• ∆ιάθεση αποβλήτων. 

• Υλοτόµηση, βόσκηση και αυθαίρετη δόµηση. 

• Προστασία φυσικών αγωγών υδάτων. ∆ιατήρηση χλωρίδας και Πανίδας. 

3. Παροχή συνδροµής σε άλλες διωκτικές αρχές για την: 

• ∆ίωξη της καλλιέργειας, της διακίνησης και της εµπορίας ναρκωτικών. 

• ∆ίωξη της λαθροµετανάστευσης 

• Αντιµετώπιση υποβάθµισης της βιοποικιλότητας 

Η περιοχή υπάγεται στα: 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

- Αγρονοµικό Τµήµα Νοµού Θεσσαλονίκης 

 

1.4.3.2.5. ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Οι αρµοδιότητες καθορίζονται από την Απόφαση 8063/2008 του ΓΓ της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2317/Β/13-11-2008). Αυτές που σχετίζονται άµεσα και 
έµµεσα µε τη διαχείριση της περιοχής είναι: 

Α. Οι αρµοδιότητες που ασκούνται από τον Γενικό Γραµµατέα είναι οι 
κατωτέρω: 

� Αποφάσεις που αφορούν έγκριση σχεδίων πόλης και εγκρίσεις Γενικού 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµό κλπ. (ν. 2508/1997). 

� Συγκρότηση Β/θµιας Επιτροπής Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου 
(Ε.Π.Α.Ε.). 

� Την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 
προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση του περιβάλλοντος, 
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που προβλέπονται από το άρθρο 30 του ν. 1650/1986, όπως εκάστοτε 
ισχύει. 

� Την χορήγηση δικαιώµατος αµµοληψίας σε αναδόχους δηµοσίων έργων και 
ιδιώτες (α.ν. 219/1938, όπως έκτοτε ισχύει). 

� Την έγκριση για την εξόρυξη και λήψη άµµουκαι αµµοχώµατος από θέσεις 
που δεν επιτρέπεται αυτή, στις περιπτώσεις που επιβάλλεται για λόγους 
υγείας ή προστασίας τεχνικών έργων (άρθρο 4 του α.ν. 1219/1938). 

� Την αναστολή ή και απαγόρευση της αµµοληψίας από θέσεις που είχε 
επιτραπεί αυτή, σε έκτακτες που ειδικοί λόγοι επιβάλλουν την άµεση 
απαγόρευση της αµµοληψίας (άρθρο 3 της 42279/24.11.1938 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης). 

Β. Αρµοδιότητες που µεταβιβάζονται στον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης να 
υπογράφει «Με εντολή Γενικού Γραµµατέα» είναι οι κατωτέρω: 

� Αποφάσεις που αφορούν τροποποίηση σχεδίων πόλεως. 

� Άδειες διαχείρισης (συλλογής - µεταφοράς) µη επικίνδυνων αποβλήτων 
(κοινή υπουργική  πόφαση Η.Π. 50910/2227/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22.12.2003) 

� Άδειες διαχείρισης (συλλογή - µεταφορά - αποθήκευση - επεξεργασία - 
αξιοποίηση− διάθεση) επικινδύνων  αποβλήτων και την έγκριση µελετών 
εξυγίανσης -αποκατάστασης χώρων ρυπασµένων από επικίνδυνα 
απόβλητα (κοινή υπουργική απόφαση Η.Π. 13588/725/2006 ΦΕΚ 
383Β/28.3.2006, όπως τροποποιήθηκεµεταγενέστε−ρα µε την κοινή 
υπουργική απόφαση 8668/2007 ΦΕΚ 287Β/2.3.2007). 

� Έγκριση Επιβολής Περιβαλλοντικών Όρων. 

� Περιβαλλοντική αδειοδότηση σταθµών βάσης και αναµεταδοτών κινητής 
τηλεφωνίας τηλεόρασης κα ραδιοφώνου κατηγορίας Β4 (ν. 3431/2006, 
ΦΕΚ13Α). 

 

1.4.3.2.6. ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Α. Οι αρµοδιότητες που ασκούνται από τον Γενικό Γραµµατέα είναι οι 
παρακάτω: 

� Προτάσεις της Περιφέρειας στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
ένταξης έργων, µελετών και λοιπών δράσεων στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων καθώς και η τροποποίηση στοιχείων τους. 

� Χορήγηση αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας, επέκτασης, ανανέωσης 
σταθµών ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

� Εγκρίσεις απ' ευθείας µίσθωσης δηµοσίων λατοµείων µαρµάρων και 
βιοµηχανικών ορυκτών καθώς και αδρανών υλικών εκτός λατοµικών 
περιοχών για έργα εθνικής σηµασίας. 

Β. Αρµοδιότητες που µεταβιβάζονται στον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
να υπογράφει «Με εντολή Γενικού Γραµµατέα» 
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� Εγκύκλιοι οδηγίες προς Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ΟΤΑ, λοιπούς φορείς 
και ∆ιευθύνσεις της Περιφέρειας για την κατάρτιση των ετήσιων και 
µεσοχρόνιων αναπτυξιακών προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται 
από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

� Παρατάσεις µίσθωσης λατοµείων αδρανών υλικών για αποκατάσταση 
περιβάλλοντος. 

 

1.4.3.2.7. ∆ιεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

� Χορήγηση άδειας σκοπιµότητας για την ίδρυση σφαγείου παραγωγής 
κρέατος δυναµικότητας 801 και άνω τόννων ετησίως παραγωγής κρέατος, ή 
πτηνοσφαγείου δυναµικότητας 1001 και άνω κεφαλών σφαζοµένων 
ορνιθοειδών ωριαίως (ν. 111/1975) (ν. 2647/1998) 

� Σύσταση ή συγχώνευση γενικών οργανισµών εγγείων βελτιώσεων (ν.δ. 
3881/1958) (ν. 2647/1998) (ν. 2647/1998) (Αριθ. 1814/4.3.1999 Απ.Γ.Γ. της 
Π.Κ.Μ) (Γνωµ. 719/200 Ν.Σ.Κ.) 

� Συγχρηµατοδοτούµενα µέτρα από το ΕΓΤΠΕ−Π στα πλαίσια του 1257/1999 
Καν. Ε.Κ. 

� Συγχρηµατοδοτούµενα µέτρα του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής 
Ανάπτυξης Ε.Π.Α..Α. στα πλαί− σια του Καν. Ε.Κ 1257/99 

� Θέµατα Αλιείας 

� Έκδοση της απόφασης παραχώρησης, µίσθωσης, αναµίσθωσης ή 
παράτασης υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση ή µετεγκατάσταση 
µονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ηµιεντατικής µορφής (άρθρο 19, 
παράγραφος 11 του ν. 3208/2003, ΦΕΚ Α 303/ 24.12.2003) 

 

1.4.3.2.8. ∆ιεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Υδάτων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής: 

Τµήµα Παρακολούθησης και Ελέγχου της Ποιότητας και Ποσότητας των  Υδάτων 

� Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία της ποσότητας και ποιότητας των 
υδάτων και τα αποστέλλει στη βάση υδρολογικών και µετεωρολογικών 
δεδοµένων της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων. 

� Παρακολουθεί και ελέγχει ποιοτικές παραµέτρους και την ποσοτική 
κατάσταση των υδάτων, την οικολογική κατάσταση των επιφανειακών 
υδάτων καθώς και την κατάσταση των υδάτων των προστατευόµενων 
περιοχών, όπως ειδικότερα καθορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα που 
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3199/2003. 

� Συνεργάζεται µε την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων για θέµατα 
παρακολούθησης σε εθνικό επίπεδο της ποιότητας και ποσότητας των 
υδάτων και θέµατα λειτουργίας του εθνικού δικτύου παρακολούθησης της 
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ποιότητας των υδάτων καθώς και για την επιλογή των θέσεων 
παρακολούθησης και εγκατάσταση υδρολογικών σταθµών, λαµβάνοντας 
υπόψη τα ισχύοντα κριτήρια. 

� Καταρτίζει µητρώο προστατευόµενων περιοχών το οποίο επανεξετάζει και 
ενηµερώνει υποχρεωτικά κατά τακτικά διαστήµατα, και το οποίο διαβιβάζει 
στην Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων προκειµένου να καταρτισθεί το Εθνικό 
Μητρώο Προστατευόµενων Περιοχών. 

� Μεριµνά για τον έλεγχο των σηµειακών και διάχυτων εκποµπών ρύπων στα 
επιφανειακά, υπόγεια και παράκτια ύδατα. 

� ∆ιαχειρίζεται τα δεδοµένα των πηγών ρύπανσης των υδάτων και µεριµνά για 
τη διαρκή επικαιροποίησή τους. 

� Επιβάλλει τις προβλεπόµενες από το άρθρο 13 του ν. 3199/2003 κυρώσεις 
µετά από ελέγχους που διενεργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού 
και των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδοµένων κανονιστικών διατάξεων. 

Τµήµα Αναβάθµισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, το οποίο: 

� Λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για: 

- την πρόληψη της υποβάθµισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 

- την αναβάθµιση και αποκατάσταση των υδατικών συστηµάτων 

- την προοδευτική µείωση της ρύπανσης από τις ουσίες προτεραιότητας και την 
παύση ή τη σταδιακή εξάλειψη των εκποµπών, των απορρίψεων και των 
διαρροών επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας 

- την προώθηση της βιώσιµης χρήσης του νερού βάσει µακροχρόνιας 
προστασίας των διαθέσιµων υδατικών πόρων 

- τη διασφάλιση της ισορροπίας ανάµεσα στην άντληση νερού από τα 
υδροφόρα στρώµατα και τον εµπλουτισµό τους 

- το µετριασµό των επιπτώσεων από πληµµύρες και ξηρασίες και την εφαρµογή 
όλων των στόχων και προτύπων που προβλέπονται για τις προστατευόµενες 
περιοχές 

� Εφαρµόζει τα µακροχρόνια και µεσοχρόνια εθνικά προγράµµατα 
προστασίας και διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταµού της περιοχής 
ευθύνης τους. 

� Καταρτίζει και εφαρµόζει Σχέδια ∆ιαχείρισης και Προγράµµατα Μέτρων, 
όπως προβλέπεται στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3199/2003, εναρµονισµένα στα 
εθνικά προγράµµατα προστασίας και διαχείρισης υδατικών πόρων. 
Συντάσσει ετήσια έκθεση εφαρµογής τους την οποία διαβιβάζει στην 
Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων. 

� Μεριµνά για την ουσιαστική συµµετοχή του κοινού στις διαδικασίες 
προστασίας και διαχείρισης των υδάτων και ιδίως στη διαδικασία 
εκπόνησης, ενηµέρωσης και αναθεώρησης των Σχεδίων ∆ιαχείρισης. 

� Ειδικότερα, θέτει στη διάθεση του κοινού, συµπεριλαµβανοµένων των 
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χρηστών, για τη διατύπωση παρατηρήσεων: 

- Το χρονοδιάγραµµα και το πρόγραµµα εργασιών για την εκπόνηση του Σχεδίου, 
τουλάχιστον τρία έτη πριν από την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά το 
σχέδιο. 

- Τα Προγράµµατα Μέτρων του άρθρου 8 του ν. 3199/2003 

- Την ενδιάµεση επισκόπηση των σηµαντικών ζητηµάτων διαχείρισης των υδάτων 
που εντοπίστηκαν στη λεκάνη απορροής ποταµού, τουλάχιστον δύο έτη πριν 
από την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά το Σχέδιο ∆ιαχείρισης. 

� Συντονίζει, σε περιφερειακό επίπεδο, όλους τους φορείς για θέµατα που 
σχετίζονται µε τη χρήση και την προστασία των υδάτων. Ειδικότερα 
συνεργάζεται µε τους Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών του 
άρθρου 15, παρ. 1, του ν. 2742/1999 όπως ισχύει σήµερα, για την 
αντιµετώπιση θεµάτων αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων των 
περιοχών αυτών. 

� Λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για να πραγµατοποιείται: 

- ανάλυση των χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού  

- επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση  
των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 

- οικονοµική ανάλυση της χρήσης των υδάτων 

� Εφαρµόζει µέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης στην πηγή µέσω του 
ορισµού οριακών τιµών εκποµπής και προτύπων περιβαλλοντικής 
ποιότητας. 

� Σχεδιάζει και επιβάλλει όλα τα αναγκαία προληπτικά µέτρα για την 
αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών. 

� Επιβάλλει µέτρα για την προστασία των υπόγειων υδάτων και την 
αντιµετώπιση αυξητικών τάσεων που προκύπτουν από ανθρώπινες 
δραστηριότητες στις συγκεντρώσεις ουσιών στα υπόγεια ύδατα. 

� Επιβάλλει σε υφιστάµενα ή σε νέα έργα και δραστηριότητες, που είναι 
πιθανό να  υποβαθµίσουν τα ύδατα, τους περιορισµούς και τα µέτρα που 
είναι πρόσφορα για την προστασία τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν. 
3199/2003. 

Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης, Αδειοδότησης, Οργάνωσης και Επικοινωνίας 

� Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 3199/2003. 

� Εφαρµόζει Πρόγραµµα Μέτρων Προστασίας από τη ρύπανση, καθώς και 
µέτρων απορρύπανσης των υδάτων. 

� Τηρεί µητρώο έργων αξιοποίησης υδατικού δυναµικού και προστασίας 
υδατικών πόρων. 

� Ενηµερώνεται για προγράµµατα: 

- έργων αξιοποίησης και εκµετάλλευσης υδατικού δυναµικού για τις διάφορες 



 99 

χρήσεις και παρεµβαίνει σε περιπτώσεις ασυµβατότητας χρήσεων 

- έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, προστασίας και αναβάθµισης του 
υδατικού περιβάλλοντος και παρεµβαίνει µε γνώµονα την τήρηση των κοινοτικών 
οδηγιών και της εθνικής νοµοθεσίας όσον αφορά στην αντιµετώπιση της 
ρύπανσης. 

� Σε συνεργασία µε την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων επιµελείται το σχεδιασµό και την 
έκδοση κάθε αναγκαίου εντύπου ή ηλεκτρονικού µέσου καθώς και την 
διοργάνωση κάθε είδους εκδήλωσης για την πληροφόρηση και ενηµέρωση 
πολιτών, υπηρεσιών και φορέων. 

 

1.4.3.2.9. Υπηρεσίες Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής 

ΑΠΟΦ. Ν.Σ. ΑΡΙΘΜ. 21/31-3-95 "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 
Ν.Α.Θ.", (ΦΕΚ 392/Β/11-5-95) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ (ΦΕΚ 544/Β/11-5-01) 

ΑΠΟΦ. Ν.Σ. ΑΡΙΘΜ. 98/14-7-2003 "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Ν.Α.Χ." (ΦΕΚ 1320/Β/16-9-2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ (ΦΕΚ 
1641/Β/17-8-2007) 

 

Στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι 
εξής διευθύνσεις: 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

∆ιοικητική διάρθρωση της ∆/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α.Θ. µε βάσει το Π.∆. 
78/2006 (ΦΕΚ 80/Α/13-4-2006) "∆ιάρθρωση, στελέχωση και αρµοδιότητες της 
∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων". Με βάση το εν λόγω 
Π.∆. η ∆/νση Ανάπτυξης διαιρείται στα ακόλουθα τµήµατα: 

Τµήµα Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης 

� - Η χορήγηση µηχανολογικών αδειών εγκατάστασης, επέκτασης, 
εκσυγχρονισµού, λειτουργίας κα ειδικής δήλωσης καθώς και οι 
τροποποιήσεις αυτών, σε βιοµηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, 
επαγγελµατικά εργαστήρια, αποθήκες και ηλεκτροµηχανολoγικές 
εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, σε µονάδες παραγωγής εκρηκτικών 
υλών καθώς και σε αποθήκες εκρηκτικών υλών και καψυλλίων (ανεξάρτητα 
από την εγκατεστηµένη ισχύ και την αποθηκευτική ικανότητα). 

- η έγκριση τεχνικού υποµνήµατος και προϋπολογισµού καθώς και η θεώρηση 
σχεδιαγραµµάτων, τα οποία υποβάλλονται προκειµένου να χορηγηθούν οι 
ανωτέρω άδειες. 

� Ο τεχνικός έλεγχος και η ρύθµιση κάθε θέµατος που ανακύπτει από τη 
λειτουργία των µονάδων της προηγούµενης παραγράφου, µε σκοπό τη 
προστασία των εργαζοµένων, των περιοίκων και του φυσικού 
περιβάλλοντος και ειδικότερα:  

- Η διενέργεια αυτοψίας, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από καταγγελία είτε 
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µε τους υπαλλήλους και τα τεχνικά µέσα του παρόντος Τµήµατος 
είτε µε τη συνδροµή του Τµήµατος ∆΄ είτε µε τη συνδροµή άλλων 
συναρµόδιων Υπηρεσιών ή νοµαρχιακών οργάνων, κατά τη κρίση 
της Αδειοδοτούσας Αρχής.  

- Ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε 
τη παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν.1650/1986.  

- Η επιβολή πρόσθετων όρων λειτουργίας των µονάδων πλην των 
περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας  

- Η επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, προκειµένου για 
µονάδες της Κατηγορίας Β4, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθµ. 
ΗΠ15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, σε 
συνεργασία µε το Τµήµα ∆΄.  

- Η εισήγηση στις αρµόδιες Υπηρεσίες για την επιβολή πρόσθετων 
περιβαλλοντικών όρων, προκειµένου για µονάδες των Κατηγοριών 
Α1 και Α2, σύµφωνα µε την προαναφερόµενη κοινή υπουργική 
απόφαση.  

� Η διενέργεια αυτοψίας στις µονάδες αρµοδιότητας του παρόντος Τµήµατος 
σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος, για τη διαπίστωση των αιτίων του 
ατυχήµατος και την υπόδειξη προληπτικών µέτρων.  

� Η καταχώρηση της µελέτης ασφαλείας και η δηµοσιοποίηση αυτής, ο 
έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων στις µονάδες αρµοδιότητας του παρόντος 
Τµήµατος, που η δραστηριότητά τους περικλείει κινδύνους από ατυχήµατα 
µεγάλης έκτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 5697/590/2000 
(ΦΕΚ 405 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης.  

� Η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν. 3325/2005.  

� Η έκδοση απόφασης προσωρινής ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας του 
συνόλου ή µέρους των µονάδων, για τις οποίες η σχετική άδεια λειτουργίας 
έχει δοθεί από το παρόν Τµήµα, καθώς και η εφαρµογή αυτής. Η απόφαση 
αυτή εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση στο Νοµάρχη των 
συναρµόδιων Υπηρεσιών, Αρχών, Επιθεωρητών ή Φορέων, οι οποίοι 
χορηγούν ειδικές άδειες ή εγκρίσεις ή βεβαιώσεις ή ασκούν ειδικούς 
ελέγχους, για λόγους σχετικά µε παράβαση διατάξεων αρµοδιότητάς τους.  

� Η εισήγηση για την απευθείας εκποίηση δηµοσίων εκτάσεων ή για τη 
παραχώρηση κοινόχρηστων δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για ίδρυση ή 
επέκταση βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.  

� Η διατύπωση γνώµης για την απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων για ίδρυση 
ή επέκταση αξίας λόγου επαρχιακής βιοµηχανίας.  

� α) Η αποδοχή των πιστοποιητικών καταλληλότητας των µηχανηµάτων 
παραγωγής εκρηκτικών υλών, β) η αποδοχή του διορισµού, της απολύσεως ή 
της παραιτήσεως των υπευθύνων συντηρήσεως και του ∆ιευθυντή παραγωγής 
των µονάδων παραγωγής εκρηκτικών υλών καθώς και η διενέργεια ελέγχου περί 
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του εάν συντρέχει η προϋπόθεση της διετούς προϋπηρεσίας σε εργοστάσιο 
παραγωγής εκρηκτικών υλών στη περίπτωση διορισµού του ως άνω ∆ιευθυντή, 
γ) η αποδοχή της αναφοράς των µονάδων παραγωγής  εκρηκτικών υλών για 
τυχόν ατυχήµατα που έχουν συµβεί και η σύνταξη σχετικής έκθεσης, δ) η έγκριση 
της γενικής διαταγής που εκδίδει κάθε µονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών, ε) η 
θεώρηση των ηµερολογίων − βιβλίων των µονάδων παραγωγής εκρηκτικών 
υλών για τις πραγµατοποιούµενες δοκιµές και ελέγχους των εκρηκτικών και για τη 
συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού. 

� Η κατά παρέκκλιση έγκριση ανέγερσης πολυώροφων επικίνδυνων κτιρίων, 
εφόσον αυτό επιβάλλεται από λειτουργικούς λόγους, σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθµ. 3329/1989 (ΦΕΚ 132 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση. 

�  Η έγκριση παραγωγής εκρηκτικών υλών και η έκδοση απόφασης για την 
επιβολή προστίµων σε βάρος οποιουδήποτε παράγει, κατέχει ή διαθέτει στην 
αγορά εκρηκτικά, τα οποία δεν πληρούν τις νόµιµες απαιτήσεις.  

� Η έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 
2 της υπ’ αριθµ. 3329/1989 κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά µε τη 
µείωση των αποστάσεων ασφαλείας.  

� Η τήρηση και ενηµέρωση ηλεκτρονικού Ειδικού Μητρώου των επιχειρήσεων 
ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, η εγγραφή στο 
Ειδικό Μητρώο και η διαγραφή από το µητρώο αυτό των εν λόγω επιχειρήσεων, 
η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επιβολή σ’ αυτές των νοµίµων κυρώσεων. 

� Η έγκριση τεχνικών µελετών ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του 
∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆. συνολικού προϋπολογισµού άνω των 5.870 €. 

� Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας φωτοβόλων 
σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών µηχανηµάτων 
και ο έλεγχος της λειτουργίας αυτών.  

� Ο τεχνικός έλεγχος δοκιµασίας ατµολεβήτων, ατµοδοχείων, αεροδεξαµενών και 
δοχείων εν γένει υπό πίεση και η επιθεώρηση µετά την εγκατάσταση αυτών για τη 
χορήγηση πιστοποιητικών υδραυλικής δοκιµασίας και παραλαβής. 

� Η χορήγηση ειδικών αδειών εργοστασίων κατασκευής και επισκευής 
ατµολεβήτων. 

� Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας αρτοποιείων, αµιγών 
κλιβάνων έψησης και κουλουροποιίας. 

� Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης, άδειας λειτουργίας και ειδικής δήλωσης 
στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και 
ταπητοκαθαριστηρίων, δηµόσιας χρήσης. 

� Η χορήγηση βεβαίωσης σχετικά µε την αρτιότητα και καταλληλότητα του 
µηχανολογικού εξοπλισµού βιοµηχανικών και βιοτεχνικών µονάδων 
επεξεργασίας βιοµηχανικής ντοµάτας.  

� Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων 
επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, οι οποίες ευρίσκονται είτε εντός είτε εκτός 
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υγειονοµικών µονάδων.  

� Η ενηµέρωση των επενδυτών σε θέµατα ίδρυσης επιχειρήσεων, 
αναπτυξιακών προγραµµάτων, δικαιολογητικών και διαδικασιών 
προκειµένου να χορηγηθούν οι απαιτούµενες άδειες και οι επιµέρους 
εγκρίσεις.  

� Η υλοποίηση προγραµµάτων υποστήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 
αξιοποίησης των ήπιων µορφών ενέργειας, όπως ηλιακή, αιολική, 
γεωθερµία καθώς και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης 
αναπτυξιακών προγραµµάτων και σχεδίων αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης.  

� Η ενηµέρωση των φορέων των βιοµηχανιών και βιοτεχνιών για τις νέες 
τεχνολογίες, εφευρέσεις και ευρεσιτεχνίες.  

� Η συνεργασία µε αρµόδιους συλλογικούς φορείς και Επιµελητήρια για την 
εξέταση θεµάτων τα οποία αφορούν στην αδειοδότηση και στη λειτουργία 
των µεταποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, 
στην υπαγωγή των ανωτέρω επιχειρηµατικών µονάδων σε αναπτυξιακά 
προγράµµατα και σχέδια και γενικά στη βελτίωση του επιχειρηµατικού 
κλίµατος και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.  

� Η συνεργασία µε άλλες υποστηρικτικές δοµές της επιχειρηµατικότητας στη 
περιφέρεια και στο νοµό, αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, η 
συλλογή στοιχείων σχετικά µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα και η 
αξιολόγηση των οικονοµικών δεδοµένων.  

� Η υποβολή προτάσεων στη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Γενικής Γραµµατείας 
Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και δι’ αυτής στον Γενικό Γραµµατέα 
Βιοµηχανίας, σχετικά µε την ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στο 
νοµό, µε τις διαµορφούµενες τάσεις οικονοµικής δραστηριότητας, µε την 
υπαγωγή των µεταποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών σε αναπτυξιακά προγράµµατα και σχέδια καθώς και µε τη βελτίωση 
των διαδικασιών αδειοδότησης των µεταποιητικών επιχειρήσεων γενικά. 

� Η τήρηση και ενηµέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, σε θέµατα αρµοδιότητας του παρόντος Τµήµατος. 

 

Τµήµα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 

� Η χορήγηση άδειας µεταλλευτικών ερευνών.  

� Η αποδοχή παραίτησης από δικαιώµατα που απορρέουν από άδεια 
µεταλλευτικών ερευνών. 

� Η έγκριση µεταβίβασης ή µίσθωσης δικαιωµάτων από άδεια µεταλλευτικών 
ερευνών. 

� Η έκδοση απόφασης έκπτωσης από δικαιώµατα άδειας µεταλλευτικών ερευνών, 
των κληρονόµων δικαιούχου που δεν γνωστοποιήθηκαν.  
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� Η έγκριση για την εκµετάλλευση διαπιστωθέντων µεταλλευµάτων κατά τη 
διάρκεια της ισχύος της άδειας µεταλλευτικών ερευνών πριν από την έκδοση 
του προεδρικού διατάγµατος για την παραχώρηση µεταλλείου.  

� Η έκδοση απόφασης έκπτωσης ή απώλειας δικαιωµάτων τα οποία απορρέουν 
από άδεια µεταλλευτικών ερευνών και η ανάκληση άδειας µεταλλευτικών 
ερευνών για την παράβαση όρων που έχουν τεθεί σ’ αυτή. 

� Η βεβαίωση του φόρου υπέρ του ∆ηµοσίου σε περίπτωση µεταβίβασης 
δικαιωµάτων από άδειες µεταλλευτικών ερευνών. 

� Η εξέταση της υποβαλλόµενης από τον αδειούχο µεταλλευτικών ερευνών 
αίτησης για παραχώρηση εν όλω ή εν µέρει του χώρου της άδειας, καθώς 
και η έκδοση προκήρυξης για την παραχώρηση µεταλλείων. 

� Η έγκριση ατελούς εισαγωγής µηχανηµάτων που προορίζονται για µεταλλευτικές 
εγκαταστάσεις. 

� Η χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης σε δηµοτικά, κοινοτικά ή ιδιωτικά 
λατοµεία αδρανών υλικών, σε λατοµεία Ν.Π.∆.∆., καθώς και η παράταση της 
άδειας αυτής.  

� Η έκδοση διαπιστωτικής απόφασης σχετικά µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων 
παράτασης της ισχύος των αδειών εκµετάλλευσης δηµοτικών, κοινοτικών, 
ιδιωτικών και Ν.Π.∆.∆. λατοµείων µαρµάρων και βιοµηχανικών ορυκτών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 2702/1999 (ΦΕΚ 70 Α΄). 

� Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων λατοµείων αδρανών υλικών.  

� Η έγκριση ατελούς εισαγωγής µηχανηµάτων που προορίζονται για λατοµικές 
εγκαταστάσεις. 

� Ο καθορισµός και ο αποχαρακτηρισµός των λατοµικών περιοχών.  

� Η ανάκληση άδειας εκµετάλλευσης των δηµοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών 
λατοµείων αδρανών υλικών.  

� Η µέριµνα για την εκτίµηση λατοµικών επιχειρήσεων στις περιπτώσεις του 
άρθρου 9 του ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄).  

� Η έγκριση εισφοράς σε εταιρία του συνόλου των µισθωτικών δικαιωµάτων επί 
ιδιωτικών λατοµείων. 

� Η συµπλήρωση του φακέλου µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
(γνωµοδοτήσεις Υπηρεσιών άρθρου 10 του ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43 Α΄), 
µελέτες, εγκρίσεις επέµβασης κλπ) για την έκδοση άδειας εκµετάλλευσης 
λατοµείων µαρµάρων και βιοµηχανικών ορυκτών (πλην των δηµόσιων 
λατοµείων όπου η αρµοδιότητα ανήκει στον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 2647/1998).  

� Η χορήγηση άδειας ατελούς εισαγωγής ειδικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες 
των µεταλλείων. 

� Η έκδοση απόφασης για τη συνέχιση για µία διετία της λειτουργίας των 
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δηµοτικών, κοινοτικών, ιδιωτικών και Ν.Π.∆.∆. λατοµείων αδρανών υλικών, µε 
αποκλειστικό σκοπό την αποκατάσταση του περιβάλλοντος κατά τα 
προβλεπόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α΄), 
του άρθρου 19 του ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249 Α΄) και του άρθρου 17 του ν. 3335/ 
2005 (ΦΕΚ 95 Α΄) καθώς και η παράταση αυτής µέχρι µία τριετία. 

� Η έκδοση απόφασης για τη σφράγιση των µόνιµων ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων των λατοµείων αδρανών υλικών, βιοµηχανικών ορυκτών και 
µαρµάρων.  

� Η χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης των λατοµείων σχιστολιθικών πλακών.  

� Η έκδοση απόφασης για την απόκτηση µεταλλευτικών δικαιωµάτων επί αδειών 
µεταλλευτικών ερευνών (ΑΜΕ) σε παραµεθόριες περιοχές, πλην της 
µεταλλειοκτησίας. 

� Η χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης λατοµείων αργίλων και µαργών 
πλινθοποιίας και κεραµοποιίας.  

� Η έκδοση απόφασης για τον χαρακτηρισµό ως βιοµηχανικών, των 
λατοµικών επιχειρήσεων βιοµηχανικών ορυκτών, µαρµάρων και αδρανών 
υλικών.  

� Η χορήγηση αδειών κατασκευής και λειτουργίας των υπόγειων και 
υπαίθριων αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλλίων για την εξυπηρέτηση 
των µεταλλείων και λατοµείων (αδρανών υλικών, µαρµάρων και 
βιοµηχανικών ορυκτών).  

� Η έκδοση απόφασης για την άρση απαγόρευσης δικαιοπραξιών λατοµικού ή 
µεταλλευτικού περιεχοµένου στις παραµεθόριες περιοχές. 

� Η έκδοση απόφασης για την παραχώρηση ερευνητικών γεωτρήσεων του 
ΙΓΜΕ προς εκµετάλλευση σε ∆ήµους, Κοινότητες και ιδιώτες.  

� Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού και λειτουργίας, 
σύµφωνα µε το ν.3325/2005, στις: 

α) Βιοµηχανίες παραγωγής πετρελαιοειδών και λιπαντικών (διυλιστήρια) µε 
εγκατεστηµένη παραγωγική ισχύ µέχρι και 367 KW (500 ΗΡ) και αποθηκευτική 
ικανότητα µέχρι και 10.000 m³. 

β) Εγκαταστάσεις εναποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίµων, υγραερίων 
και ασφάλτου, εµφιάλωσης υγραερίων και συσκευασίας λιπαντικών, µε 
αποθηκευτική ικανότητα µέχρι και 50.000 m³ και µε εγκατεστηµένη παραγωγική 
ισχύ µέχρι και 367 KW (500 ΗΡ), µε εξαίρεση τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Θεσσαλονίκης για τηνοποία ισχύει µέχρι και 1470 KW (2.000 ΗΡ). 

γ) Εγκαταστάσεις αναγέννησης ορυκτελαίων χωρίς περιορισµό στην 
εγκατεστηµένη ισχύ και µε αποθηκευτική ικανότητα µέχρι και 10.000 m³. 

δ) Εγκαταστάσεις ερευνών και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, 
αποθήκευσης, διακίνησης και διανοµής φυσικού αερίου, µε εγκατεστηµένη 
παραγωγική ισχύ µέχρι και 367 KW (500 ΗΡ) και αποθηκευτική ικανότητα µέχρι και 
10.000 m³. 



 105 

� Η χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρµανση, διανοµής 
και εµφιάλωσης υγραερίου καθώς και η επιβολή κυρώσεων σε διυλιστήρια και 
σε εταιρίες εµπορίας µε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών 
καυσίµων, υγραερίων, λιπαντικών και ασφάλτου, στις µονάδες εµφιάλωσης 
υγραερίου και στους πωλητές πετρελαίου θέρµανσης. 

� Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας εφεδρικών 
σταθµών ηλεκτροπαραγωγής.  

� Η έκδοση απόφασης για την εξαίρεση από την απαλλαγή υποχρέωσης 
εφοδιασµού µε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµών 
ηλεκτροπαραγωγής, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του 
ν.2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α΄). 

� Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας για ιδία χρήση 
ενεργειακών συστηµάτων θέρµανσης ή ψύξης χώρων µέσω της 
εκµετάλλευσης της θερµότητας των γεωλογικών σχηµατισµών και των 
νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερµικό 
δυναµικό.  

� Ο τεχνικός έλεγχος και η ρύθµιση κάθε θέµατος που ανακύπτει από τη 
λειτουργία των µονάδων αρµοδιότητας του παρόντος Τµήµατος, µε σκοπό 
τη προστασία των εργαζοµένων, των περιοίκων και του φυσικού 
περιβάλλοντος:  

o Η διενέργεια αυτοψίας, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από καταγγελία είτε µε 
τους υπαλλήλους και τα τεχνικά µέσα του παρόντος Τµήµατος είτε µε 
τη συνδροµή του Τµήµατος ∆΄ είτε µε τη συνδροµή άλλων 
συναρµόδιων Υπηρεσιών ή νοµαρχιακών οργάνων, κατά τη κρίση της 
Αδειοδοτούσας Αρχής.  

o Ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν.1650/1986.  

o Η επιβολή πρόσθετων όρων λειτουργίας των µονάδων πλην των 
περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας.  

o Η επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, προκειµένου για 
µονάδες της Κατηγορίας Β4, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθµ. 
ΗΠ15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β΄), σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆΄.  

o Η εισήγηση στις αρµόδιες Υπηρεσίες για την επιβολή πρόσθετων 
περιβαλλοντικών όρων, προκειµένου για µονάδες των Κατηγοριών Α1 
και Α2, σύµφωνα µε την προαναφερόµενη κοινή υπουργική 
απόφαση.  

� Η διενέργεια αυτοψίας στις µονάδες αρµοδιότητας του παρόντος Τµήµατος σε 
περίπτωση εργατικού ατυχήµατος, για τη διαπίστωση των αιτίων του ατυχήµατος 
και την υπόδειξη προληπτικών µέτρων. 

� Η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν.3325/2005. 
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� Η έκδοση απόφασης προσωρινής ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας του 
συνόλου ή µέρους των µονάδων, για τις οποίες η σχετική άδεια λειτουργίας 
έχει δοθεί από το παρόν Τµήµα, καθώς και η εφαρµογή αυτής. Η απόφαση 
αυτή εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση στο Νοµάρχη των 
συναρµόδιων Υπηρεσιών, Αρχών, Επιθεωρητών ή Φορέων, οι οποίοι 
χορηγούν ειδικές άδειες ή εγκρίσεις ή βεβαιώσεις ή ασκούν ειδικούς 
ελέγχους, για λόγους σχετικά µε παράβαση διατάξεων αρµοδιότητάς τους.  

� Η καταχώρηση της µελέτης ασφαλείας (επικινδυνότητας) και η δηµοσιοποίηση 
αυτής, ο έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων των µονάδων αρµοδιότητας του 
παρόντος Τµήµατος, που η δραστηριότητά τους περικλείει κινδύνους από 
ατυχήµατα µεγάλης έκτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 
5697/590/2000 κοινής υπουργικής απόφασης. 

� Η τήρηση και ενηµέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε θέµατα αρµοδιότητας του παρόντος 
Τµήµατος.  

Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος και έκδοσης οικοδοµικών αδειών 

Στις αρµοδιότητές του Τµήµατος αυτού, που αφορούν µόνο στα βιοµηχανικά κτίρια 
και στις δραστηριότητες του ν. 3325/2005, περιλαµβάνονται:  

� Ο έλεγχος των αρχιτεκτονικών, των στατικών, των υδραυλικών και των 
ηλεκτροµηχανολογικών µελετών, της µελέτης θερµοµόνωσης και της µελέτης 
παθητικής πυροπροστασίας, καθώς και των φορολογικών για την έκδοση ή 
αναθεώρηση οικοδοµικών αδειών και η έκδοση των αδειών αυτών, όπου αυτές 
δεν εκδίδονται από τις πολεοδοµικές υπηρεσίες της παραγράφου 2.  

� Ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου της οικοδοµικής άδειας, η αποστολή 
αυτού στις πολεοδοµικές Υπηρεσίες ∆ήµων ή Επαρχείων ή αποκεντρωµένων 
Πολεοδοµικών Υπηρεσιών και η µέριµνα, σε συνεργασία µε τις 
προαναφερόµενες Υπηρεσίες, για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας.  

� Ο έλεγχος των απαιτούµενων δικαιολογητικών και η εισήγηση για την έκδοση 
αδειών περιτοίχισης, κατεδάφισης, επιχωµάτωσης και κοπής δένδρων.  

� Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για βιοµηχανικές - βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις, επαγγελµατικά εργαστήρια, αποθήκες και ηλεκτροµηχανολογικές 
εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών Κατηγορίας Β4, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 
ΗΠ15393/2332/2002 κοινή υπουργική απόφαση.  

� Ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής 
εκτίµησης και αξιολόγησης, της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της 
περιβαλλοντικής έκθεσης, που υποβάλλονται στην Αδειοδοτούσα Αρχή και 
αφορούν τις µονάδες αρµοδιότητας του ν. 3325/2005.  

� Η αποστολή στις αρµόδιες Υπηρεσίες του φακέλου της προκαταρκτικής 
περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης και της µελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων.  
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� Η διατύπωση εισηγήσεων επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο 
Νοµαρχιακό Συµβούλιο της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, κατά τη 
διαδικασία έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.  

� Ο έλεγχος, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1650/1986, της τήρησης 
των περιβαλλοντικών όρων που αφορούν µονάδες του ν. 3325/2005 και έχουν 
εκδοθεί από υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.  

� Η επιβολή κυρώσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο1 του άρθρου 30 του ν. 
1650/1986.  

� Η τήρηση και ενηµέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, σε θέµατα αρµοδιότητας του παρόντος Τµήµατος.  

� Η αυτεπάγγελτη ή ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων, αναζήτηση από 
άλλες Υπηρεσίες ή Αρχές, δικαιολογητικών απαραίτητων για την έκδοση αδειών.  

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Τµήµα Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

Τµήµα Περιβαλλοντικού Ελέγχου 

Τµήµα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεµάτων 

Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος Λαγκαδά 

Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης και των Τµηµάτων αυτής συνοψίζονται στα 
ακόλουθα: 

� Έλεγχος των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και εισήγηση 
προς τον Νοµάρχη της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) 

� Έλεγχος εφαρµογής και τήρησης των ΕΠΟ. 

� ∆ιενέργεια ελέγχων µετά από καταγγελία. 

� Χορήγηση αδειών διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

� Καθορισµός χρήσης νερών αποδεκτών και ανωτάτων ορίων ρυπαντών στα 
λύµατα και στα υγρά βιοµηχανικά απόβλητα καθώς και στο περιβάλλον. 

� Έγκριση µελετών επεξεργασίας λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων, 
έλεγχος της απόδοσης των έργων επεξεργασίας και χορήγηση οριστικής 
άδειας διάθεσης. 

� Υλοποίηση προγραµµάτων προστασίας, ανάδειξης και παρακολούθησης 
της ποιότητας περιβάλλοντος.  

∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Τµήµα Χωροταξίας Αγροτικού Περιβάλλοντος και Μεθόδων Παραγωγής 

Αρµοδιότητες 

� Η ένταξη και ο έλεγχος των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στα προγράµµατα: 
α) Βιολογικής Γεωργίας, β) ∆ιαχείριση Παραλίµνιων εκτάσεων Κορώνειας και 
Βόλβης, γ) ∆ιατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από Γενετική 
∆ιάβρωση, δ) Μείωση της Νιτρορρύπανσης Γεωργικής προέλευσης και 
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εφαρµογής των αντίστοιχων προγραµµάτων µηχανογράφησης για την 
καταβολή των αντίστοιχων προγραµµάτων µηχανογράφησης για την 
καταβολή των οικονοµικών ενισχύσεων.  

� Η συνεργασία µε τους Οργανισµούς ΟΠΕΓΕΠ και ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο των 
Αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων.  

� Η σύνταξη, η εφαρµογή και αξιοποίηση των Εδαφολογικών Χαρτών για το 
σύνολο του Νοµού.  

� Η εφαρµογή των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π.), όπως 
αυτοί ισχύουν κάθε φορά.  

� Η παρακολούθηση της εφαρµογής των µέτρων προστασίας αγροτικού 
περιβάλλοντος των Υγροτόπων και Βιοτόπων του Νοµού.  

� Η διάθεση των αποβλήτων των γεωργοκτηνοτροφικών µονάδων.  

� Η υποστήριξη και ο συντονισµός λειτουργίας της Νοµαρχιακής Επιτροπής 
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (Ν.Ε.Χ.Ω.Π.), η οποία γνωµοδοτεί για τις 
επιπτώσεις στον πρωτογενή τοµέα από χωροταξική και περιβαλλοντική 
άποψη για όλα τα έργα που γίνονται στις Γεωργικές, ∆ασικές περιοχές 
(επεκτάσεις οικισµών, καθορισµός Ζ.Ο.Ε. και χωροθετήσεις εξεωγεωργικών 
δραστηριοτήτων).  

� Η συµµετοχή µε συναρµόδιες υπηρεσίες σε επιτροπές και οµάδες εργασίας 
που έχουν σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και µε τις 
ευρωπαϊκές και διεθνείς συµβάσεις (Σύµβαση Ramsar, Natura 2000, Master 
plan για τη διάσωση της λίµνης «Κορώνειας» κλπ.). 

Τµήµα Γεωργικών Εφαρµογών Λαγκαδά / Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης 

Λαγκάδα, Σοχού, Αγ. Βασιλείου, Λαγκαδικίων, Ζαγκλιβερίου 

Αρµοδιότητες: 

� Η ενηµέρωση και εκπαίδευση του αγροτικού πληθυσµού, µε την παροχή 
τεχνικών γνώσεων για εφαρµογή βελτιωµένων µεθόδων παραγωγής 
γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, ποιοτικών και ασφαλών για την υγεία 
των καταναλωτών.  

� Η ενηµέρωση και εκπαίδευση του αγροτικού πληθυσµού, επί των 
προϋποθέσεων και των διαδικασιών ένταξης των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων στο πρόγραµµα εκσυγχρονισµού αυτών, στο πρόγραµµα 
ένταξης νέων αγροτών για τη βελτίωση της ηλιακής σύνθεσης του 
αγροτικού πληθυσµού της χώρας και στα διάφορα προγράµµατα για την 
προστασία του περιβάλλοντος.  

� Η διενέργεια των ελέγχων που απαιτούνται για την ένταξη των 
γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων στα προγράµµατα της υπηρεσίας, 
καθώς και η χορήγηση διάφορων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στα 
πλαίσια της αποκεντρωµένης λειτουργίας της υπηρεσίας 

∆/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ 
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Τµήµα Αλιείας Λαγκαδά 

Αρµοδιότητες 

� Αλιευτική διοίκηση και διαχείριση λιµνών και ποταµών.  

� Λήψη διοικητικών µέτρων για την προστασία των υδάτινων οικοσυστηµάτων 
όπου διαβιούν υδρόβιοι οργανισµοί και λήψη µέτρων για την προστασία των 
υδρόβιων οργανισµών. 

� Γνωµοδότηση για την έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας µονάδων 
υδατοκαλλιέργειας, στα εσωτερικά νερά.  

� Προγραµµατισµό για τη δηµιουργία υποδοµών για την ορθολογική 
διαχείριση των αλιευτικών πόρων και την  ανάπτυξη της αλιείας. 

� Παρακολούθηση της εφαρµογής  των προβλεποµένων όρων από τις ΑΕΠΟ, 
που αφορούν µονάδες εκµετάλλευσης, µονάδες υδατοκαλλιεργειών, 
µονάδες µεταποίησης-τυποποίησης και εµπορίας αλιευτικών και προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας, έργα  υποδοµής για την αλιεία.  Η ρύθµιση αλιευτικής 
εκµετάλλευσης φυσικών αποθεµάτων υδρόβιων οργανισµών. 

� Υλοποίηση προγραµµάτων οικονοµικών ενισχύσεων για βελτιωτικά έργα 
υποδοµών στα εσωτερικά νερά. 

�  Η εφαρµογή προγραµµάτων οικονοµικών ενισχύσεων για τον 
εκσυγχρονισµό, αντικατάσταση, ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών 
εσωτερικών υδάτων.  

� Η εφαρµογή προγραµµάτων παρακολούθησης της ποιότητας νερών για τη 
διαβίωση υδρόβιων οργανισµών στα εσωτερικά νερά. 

� Η δηµιουργία αρχείου στοιχείων των παραγωγικών µονάδων (χερσαίων ή 
υδάτινων) στα εσωτερικά νερά  Η τήρηση µητρώου των µονάδων 
εκµετάλλευσης των εσωτερικών υδάτων και των υδατοκαλλιεργειών. 

� Η µέριµνα λήψης µέτρων για την προστασία της αλιείας εσωτερικών υδάτων. 

� Η τήρηση µητρώου αλιέων και αλιευτικών σκαφών στα εσωτερικά νερά. 

� Η χορήγηση βεβαιώσεων πλοιοκτησίας αλιέων των εσωτερικών υδάτων. 

� Η έγκριση έκδοσης επαγγελµατικών αδειών αλιείας σκαφών στα εσωτερικά 
νερά. 

� Η έγκριση ανανέωσης επαγγελµατικών αδειών αλιείας σκαφών εσωτερικών 
υδάτων. 

� Η έκδοση επαγγελµατικών αδειών αλιείας σκαφών στα εσωτερικά νερά.  

� Χορήγηση αδειών αλιευτικών εργαλείων για επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη 
εσωτερικών υδάτων. 

� Η παρακολούθηση της εφαρµογής κανόνων και οδηγιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον τοµέα της αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, µεταποίησης αλιευτικών 
προϊόντων στα εσωτερικά νερά. 



 110 

� Η κατάρτιση προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης στον τοµέα της 
αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και µεταποίησης αλιευτικών προϊόντων. 

� Η παροχή επιστηµονικών και τεχνικών  συµβουλών σε αλιείς, αλιευτικούς 
συνεταιρισµούς και σε ιδιώτες για τα θέµατα αλιείας – υδατοκαλλιέργειας. 

�  Εισήγηση και παρουσίαση προτάσεων για την ανάπτυξη, διαχείριση και 
προστασία του τοµέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

� Η εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυσης ιχθυοπληθυσµών. 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

� Η µελέτη, εκτέλεση, αστυνόµευση και συντήρηση των δηµοσίων έργων 
Νοµαρχιακού επιπέδου πλην των εγγειοβελτιωτικών  

� Τοπογραφήσεις, απαλλοτριώσεις, αστυνόµευση των δηµοσίων υδάτων, 
εποπτεία έργων και µελετών οργανισµών κοινής ωφέλειας και ΝΠ∆∆,  

� η συντήρηση και διάθεση του µηχανολογικού εξοπλισµού της ΝΑΘ 

Στη Νοµαρχική Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής αντίστοιχα µε τα όσα ισχύουν για τη 
Ν.Α.Θ. λειτουργούν οι διευθύνσεις:  

� ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  

� ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  

� Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΟΡΥΚΤΩΝ – ΑΛΙΕΙΑΣ και  

� ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.  

Οι αρµοδιότητες των διευθύνσεων αυτών είναι ανάλογες µε αυτές των 
αντίστοιχων διευθύνσεων της Ν.Α.Θ που παρουσιάστηκαν αναλυτικά στις 
προηγούµενες παραγράφους. 

 

1.4.3.2.10. Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθµού 

Η περιοχή υπάγεται σε 18 ∆ήµους (12 του Ν. Θεσσαλονίκης και 4 του Ν. 
Χαλκιδικής). Οι δηµοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθµίζουν όλες τις τοπικές 
υποθέσεις, σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, µε 
στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συµφερόντων 
και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. 

Οι αρµοδιότητες των ∆ήµων αφορούν, κυρίως, τους τοµείς: 

• Ανάπτυξης, 

• Περιβάλλοντος, όπου περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων οι εξής αρµοδιότητες: 

- Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προστασία και αναβάθµιση 
του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο 
των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 

- Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του 
εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιµνοθάλασσες, 
λίµνες, ιχθυοτροφεία, ποταµοί) και η καταπολέµηση της ρύπανσης στην 
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περιφέρειά τους. 

- Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους 
περιφέρειας, η αποκοµιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η 
κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστηµάτων αποχέτευσης και 
βιολογικού καθαρισµού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων 
για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων 
διάθεσης απορριµµάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύµφωνα µε την 
κείµενη σχετική νοµοθεσία. 

- Η µελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραµµάτων οικιστικής και 
πολεοδοµικής ανάπτυξης. 

- Η λήψη µέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών της 
περιφέρειάς τους, κυρίως σε περιοχές όπου αναπτύσσεται εκµετάλλευση 
ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. 

- Η συµµετοχή τους σε θέµατα πολεοδοµίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, 
όπως αυτή προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. 

• Ποιότητας Ζωής και Εύρυθµης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισµών, 

• Απασχόλησης, 

• Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 

• Παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού, 

• Πολιτικής Προστασίας. 

 

1.4.3.2.11. Αρµόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες 

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων  

Μεταξύ άλλων έχει την ευθύνη του σχεδιασµού, της χάραξης πολιτικής και 
εφαρµογής σε εθνικό επίπεδο της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, της Οδηγίας Πλαίσιο για 
τα Νερά (2000/60/ΕΚ), της ΚΥΑ 35308/1838/2005 (µείωση ρύπανση από 
επικίνδυνες ουσίες των νερών της Κορώνειας) και συναρµοδιότητα µε το Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων για την εφαρµογή της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ 
και της ΚΥΑ 16175/824 (µείωση της νιτρορύπνασης), την Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση των έργων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000, την έγκριση του 
Σχεδίου ∆ιαχείρισης και του Κανονισµού ∆ιοίκησης και Λειτουργίας της 
Προστατευόµενης Περιοχής (Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε), των τροποποιήσεων των ΚΥΑ 
χαρακτηρισµού της περιοχής και των όρων άσκησης δραστηριοτήτων (µε τα 
εκάστοτε συναρµόδια Υπουργεία), την επιβολή προστίµων σε περιπτώσεις µη 
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων από ρυπογόνες δραστηριότητες, κ.ά.. 
Επίσης, είναι, µέσω του αρµόδιου Τµήµατος ∆ιαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος, το εθνικό εστιακό σηµείο για τη Σύµβαση Ραµσάρ.    

Οι ανωτέρω αρµοδιότητες ασκούνται από τις ακόλουθες ∆ιευθύνσεις και Ειδικές 
Υπηρεσίες: 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : Υπηρεσία που έχει συσταθεί µε το Π.∆. 
221/98 και υπάγεται στη Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η 
αρµοδιότητα της ανάγεται στην εποπτεία εκπόνησης Περιβαλλοντικών Μελετών 
των πάσης φύσεως έργων και αναφέρεται στην τήρηση και ενιαία εφαρµογή 
της Νοµοθεσίας και γενικά στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα στην αρµοδιότητα της ΕΥΠΕ ανήκουν : 

1. Η εισήγηση για την αξιολόγηση και δηµοσιοποίηση ΜΠΕ, καθώς και η 
εισήγηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. 

2. Η εισήγηση για την αξιολόγηση και έγκριση Μελετών Προέγκρισης 
Χωροθέτησης 

3. Η υποστήριξη Κεντρικών, Περιφερειακών και Νοµαρχιακών Υπηρεσιών, 
καθώς και Φορέων Υλοποίησης έργων Περιβαλλοντικής Προστασίας 

4. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της υλοποίησης των Περιβαλλοντικών 
Όρων και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΥΕΠ) (άρθρο 9 
παράγραφος Α1, του νόµου 2947/2001 (ΦΕΚ Α΄ 228/2001) 

H Ε.Υ.Ε.Π. ελέγχει την τήρηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και των 
εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων που έχουν θεσπισθεί για να 
πραγµατοποιηθούν δηµόσια έργα. Συγκεκριµένα, για την κατασκευή και 
λειτουργία χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), τη λειτουργία 
τουριστικών εγκαταστάσεων, βιοµηχανιών, εξορυκτικών δραστηριοτήτων, 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, υδατοκαλλιεργειών και άλλων 
δραστηριοτήτων. Παράλληλα έχει αρµοδιότητα σε θέµατα προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος από καταπατήσεις δηµόσιων εκτάσεων, ανέγερσης και 
συντήρησης αυθαίρετων κατασκευών οπουδήποτε και ιδιαίτερα σε 
προστατευόµενες περιβαλλοντικά περιοχές, επεµβάσεις σε ρέµατα, αιγιαλό και 
παραλία. 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

Έχει µεταξύ άλλων την αρµοδιότητα σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε της 
εφαρµογής της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και της  ΚΥΑ 16175/824. Οι αρµοδιότητες 
ακούνται µέσω των ακόλουθων ∆ιευθύνσεων: 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤAΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ 
& ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

2.1. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

2.1.1. Κλίµα και βιοκλίµα 

Στην ευρύτερη περιοχή µελέτης έχουν κατά το παρελθόν λειτουργήσει αρκετοί 
µετεωρολογικοί σταθµοί για µικρό όµως χρονικό διάστηµα. Οι σταθµοί αυτοί 
βρίσκονταν στους οικισµούς Αγίου Βασιλείου, Λαγκαδά, Νέας Απολλωνίας και 
Ζαγκλιβερίου και τα δεδοµένα που υπάρχουν είναι για το χρονικό διάστηµα 
1960 – 1968 (Αραµπατζή-Καρά κ.ά., 1996). Τα µετεωρολογικά δεδοµένα των 
σταθµών αυτών δίνονται στον Πίνακα 2.1. 

Επίσης, στα πλαίσια της υδρολογικής µελέτης και της επακόλουθης οριστικής 
υδραυλικής µελέτης που εκπονήθηκαν για τα έργα του αναθεωρηµένου 
σχεδίου αποκατάστασης (MASTER PLAN) της λίµνης Κορώνειας: “ Έργο 1: 
Υδατοσυλλογές – ανάχωµα - βαθέα ενδιαιτήµατα ”  και “ Έργο 2 : Υδροληψία - 
έλεγχος ροής Ενωτικής Τάφρου – Ρήχειου Ποταµού”, τοποθετήθηκε στη 
περιοχή της λίµνης Κορώνειας µετεωρολογικός σταθµός ο οποίος λειτούργησε 
για ένα έτος (από 27-3-2002 έως 1-3-2003) και πραγµατοποιήθηκε βάσει των 
παλαιότερων και των στοιχείων του σταθµού εκτίµηση της µέσης µηνιαίας 
θερµοκρασίας αέρα για την τελευταία 40ετία. 

Τα µετεωρολογικά δεδοµένα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 
αυτού καθώς και οι εκτιµώµενες θερµοκρασίες παραθέτονται στους Πίνακες 
2.2 και 2.3. 
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Πίνακας 2.1. Μέσοι όροι µετεωρολογικών δεδοµένων για τα έτη 1960-1968 

Παράµετρος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε ∆εκ Μ.Ο. Έτους 

Στοιχεία Μετεωρολογικού Σταθµού Αγίου Βασιλείου (Έτη 1963 – 1967) 

Μέσες ελάχιστες Θερµοκρασίες (ºC) -0.9 0.8 4.7 8 11.8 15.9 18.5 18.5 14.6 11.3 7.1 2.3 9.4 

Μέσες µέγιστες Θερµοκρασίες (ºC) 8.2 10.9 12.6 20 25.2 30.4 33 33.7 29 23.8 17.1 12.4 21.4 

Θερµοκρασία (ºC) 3,6 5,9 9,7 13,5 18,5 23,2 25,8 26,1 21,8 17,6 12 7,3 15.4 

Βροχόπτωση (mm) 65,7 40,3 51,5 36,3 72,1 33,4 45,2 12,4 28,5 30,2 59,9 57,5 533 

Στοιχεία Μετεωρολογικού Σταθµού Λαγκαδά (Έτη 1963 – 1967) 

Μέσες ελάχιστες Θερµοκρασίες (ºC) -1.82 -0.56 2.00 5.14 9.74 13.92 16.48 15.74 12.30 8.58 4.78 1.14 7.29 

Μέσες µέγιστες Θερµοκρασίες (ºC) 8.80 11.10 14.24 19.50 24.62 29.90 33.14 32.84 28.52 23.18 16.28 11.50 21.14 

Θερµοκρασία (ºC) 6,66 5,98 8,62 13,05 17,39 22,49 25,25 26,27 22,65 17,72 13,06 8,19 15.61 

Βροχόπτωση (mm) 30,06 23,27 29,72 36,36 57,00 51,46 27,50 16,20 33,85 48,49 57,12 42,65 453.67 

Στοιχεία Μετεωρολογικού Σταθµού Νέας Απολλωνίας (Έτη 1963 – 1967) 

Μέσες ελάχιστες Θερµοκρασίες (ºC) -0.9 0.8 4.7 8 11.8 15.9 18.5 18.5 14.6 11.3 7.1 2.3 9.4 

Θερµοκρασία (ºC) 3,6 5,9 9,7 13,5 18,5 23,2 25,8 26,1 21,8 17,6 12 7,3 15.4 

Βροχόπτωση (mm) 45,3 34,6 37,0 43,2 59,8 37,9 33,4 11,6 36,5 41,5 54,3 63,4 498.7 

Στοιχεία Μετεωρολογικού Σταθµού Αρέθουσας (Έτη 1965 – 1968) 

Μέσες ελάχιστες Θερµοκρασίες (ºC) -1.52 -0.76 2.63 5.54 9.20 13.40 15.46 15.72 11.68 8.16 4.92 0.66 7.09 

Μέσες µέγιστες Θερµοκρασίες (ºC) 7.65 10.05 12.34 17.82 23.13 26.57 30.60 30.60 26.77 21.47 15.17 9.90 19.34 

Θερµοκρασία (ºC) 3.20 4.23 6.75 11.40 15.80 19.63 22.77 23.17 18.93 14.40 10.23 4.80 12.94 

Βροχόπτωση (mm) 72.20 59.37 54.53 36.45 67.24 40.10 29.44 35.38 59.42 64.58 75.36 81.34 675.41 

Στοιχεία Μετεωρολογικού Σταθµού Ζαγκλιβερίου (Έτη 1960 – 1968) 

Βροχόπτωση (mm) 46,6 54,5 52,7 32,7 56,2 61,9 56,8 14,9 35,5 43,7 76,1 104,3 632.0 

Στοιχεία Μετεωρολογικού Σταθµού Αρναίας (Έτη 1978-  1996) 

Θερµοκρασία (ºC) 2.6 3.4 6.5 11.0 16.2 20.9 22.9 22.3 18.6 13.3 7.6 4.7 12.5 
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Πίνακας 2.2. ∆εδοµένα προσωρινού µετεωρολογικού σταθµού της λίµνης 
Κορώνειας για το διάστηµα Απρίλιος 2002 – Φεβρουάριος 2003 

Μέση τιµή Ιαν Φεβρ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε ∆εκ 

Λίµνη Κορώνεια (Έτος 2002) 

Θερµοκρασία 
(ºC) 

5.87 1.34  11.83 18.0 23.8 25.12 23.53 18.75 14.76 9.97 5.62 

Σχετική 
Υγρασία (%) 

81.25 74.42  70.91 65.7 56.26 63.61 63.64 76.01 78.12 79.05 79.93 

 

Πίνακας 2.3. Μέσες µηνιαίες θερµοκρασίες αέρα για το χρονικό διάστηµα 1954-

1997, (ΝΑΘ, 2005) 

Έτος Ιαν Φεβρ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε ∆εκ 

1954 - - - - - - - - 18,54 14,54 10,04 5,43 

1955 5,87 1.33 4,84 11,83 18,00 23,80 25,12 23,53 18,65 14,54 10,04 5,43 

1956 5,87 1,38 4,95 11,83 18,00 23,80 25,12 23,53 18,65 14,54 10,04 5,43 

1957 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1958 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1959 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1960 5,9 1,4 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1961 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1962 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1963 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1964 5,9 1,4 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1965 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1966 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1967 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1968 5,9 1,4 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1969 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1970 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1971 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1972 5,9 1,4 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1973 5,9 1,3 5 11,8 18 25,1 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1974 5,9 1,3 5 11,8 15 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1975 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 
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Έτος Ιαν Φεβρ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε ∆εκ 

1976 5,9 1,4 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5.43 

1977 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1978 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1979 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1980 5,9 1,4 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1981 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1982 5,9 5 5 18 23,8 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1983 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1984 5,9 1,4 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1985 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1986 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1987 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1988 5,9 1,4 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1989 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1990 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1991 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1992 5,9 1,4 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18.65 14,5 10 5,43 

1993 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1994 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1995 5,9 1,3 5 11,8 18 23,8 25,1 23,5 18,7 14,5 10 5,43 

1996 5,87 1,38 4,95 11,83 18,00 23,80 25,12 23,53 18,65 14,54 10,04 5,43 

1997 5,87 1,34 4,95 11,83 18,00 23,80 25,12 - - - - - 

Από το έτος 2008 εντός της περιοχής µελέτης λειτουργεί ο µετεωρολογικός 
σταθµός Λαγκαδά (υπό την επίβλεψη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σε 
συνεργασία µε το δήµο Λαγκαδά), ενώ οι πλησιέστεροι εν λειτουργία σταθµοί 
είναι αυτοί της Μίκρας και του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου στη Θεσσαλονίκη. 

Οι τιµές των µετεωρολογικών παραµέτρων του µετεωρολογικού σταθµού 
Λαγκαδά παραθέτονταιστον πίνακα 2.4. 
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Πίνακας 2.4. Μετεωρολογικά δεδοµένα της περιοχής µελέτης έτους 2008 
(Μετεωρολογικός σταθµός Λαγκαδά) 

Μετεωρολογικός σταθµός Λαγκαδά (Έτος 2008) 

Παράµετρος Ιαν Φεβρ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε ∆εκ 

Θερµοκρασία 
(ºC) 

4.9    30.6 30.6 32.8 34.4 26.6 22.0 15.4 10.3 

Βροχόπτωση 
(mm) 

80.8    0 73.6 14.6 3.6 58.0 11.6 25.0 54.4 

Ταχύτητα 
ανέµων (km/h) 

2.7    4.1 2.4 3.6 2.8 3.0 1.5 1.9 5.1 

Κατεύθυνση 
ανέµου 

ΑΝΑ    ΑΝΑ Ν∆ Β∆ Β∆ Β∆ ∆ ΑΝΑ Β∆ 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεδοµένα, σχετικά µε τις µέσες τιµές θερµοκρασίας 
και βροχόπτωσης, παρατηρείται πως στην ευρύτερη περιοχή µελέτης οι 
θερµότεροι και ξηρότεροι µήνες του έτους είναι ο Μάιος, ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και 
ο Αύγουστος.  

Σύµφωνα µε την κλιµατική κατάταξη κατά Köppen, το κλίµα ανήκει στον κλιµατικό 
τύπο «Csα – Μεσογειακό Ενδοχώρας». Τα χαρακτηριστικά του τύπου αυτού είναι 
εύκρατο βροχερό κλίµα µε µέση θερµοκρασία, του θερµότερου µήνα του έτους 
πάνω από 22 oC , και του ψυχρότερου µεταξύ 0 και 18 oC.  

Το κλίµα είναι θερµό από το Μάιο µέχρι το Σεπτέµβριο µε τη µέγιστη θερµοκρασία 
να κυµαίνεται µεταξύ 23 και 25 °C και ψυχρό από το ∆εκέµβριο µέχρι το 
Φεβρουάριο, µε την ελάχιστη θερµοκρασία να κυµαίνεται µεταξύ 1 και 6 °C. 

Για τον προσδιορισµό του κλιµατικού τύπου στην περιοχή της Μεσογείου καλά 
αποτελέσµατα δίνει και ο τύπος του οµβροθερµικού πηλίκου του Emberger (Q2), 
όπως παρουσιάζεται στην εξίσωση που ακολουθεί : 

m)(M)
2

mM
(

P x 1000
2

Q
−×

+
=

 

όπου: 

Ρ = η ετήσια βροχόπτωση σε mm, 

Μ = η µέση τιµή των µέγιστων θερµοκρασιών του θερµότερου µήνα του έτους σε 
απόλυτους βαθµούς (-273,2 οC=0οK), 

m = η µέση τιµή των ελάχιστων θερµοκρασιών του ψυχρότερου µήνα του έτους 
σε απόλυτους βαθµούς (-273,2 οC=0οK). 

Όσο µικρότερος είναι ο δείκτης Q2, τόσο ξηρότερο είναι το κλίµα. Με βάση τις 
τιµές του Q2 και την τιµή του m συντάχθηκε το λεγόµενο κλιµατικό διάγραµµα του 
Emberger, το οποίο, τροποποιήθηκε από τον Sauvage και στο οποίο 
τοποθετήθηκαν από τον Μαυροµάτη οι µετεωρολογικοί σταθµοί της Ελλάδας µε 
βάση τις συντεταγµένες Q2 και m. ο Μαυροµάτης διακρίνει: 
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� τέσσερις βιοκλιµατικούς ορόφους, Υγρό, Ύφυγρο, Ξηρό και Ηµίξηρο και 

� τέσσερις υποορόφους µε βάση την τιµή του m (oC) σε χειµώνα θερµό 
(m>7oC), χειµώνα ήπιο (3<m<7oC), χειµώνα ψυχρό (0<m<3oC) και χειµώνα 
δριµύ (-10< m<0oC).  

Με βάση το οµβροθερµικό πηλίκο του Emberger και τα µετεωρολογικά δεδοµένα 
της περιοχής η περιοχή φαίνεται να κατατάσσεται στον ύφυγρο βιοκλιµατικό 
όροφο, µε θερµό χειµώνα. Ασφαλής εκτίµηση δεν µπορεί να γίνει λόγω της 
απουσίας χρονοσειράς δεδοµένων για τα τελευταία 30 έτη.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία για τους ανέµους που πνέουν στην περιοχή 
παρατηρείται ότι στη λεκάνη της Μυγδονίας επιδρούν κυρίως Βόρειοι, 
Βορειοανατολικοί και Βορειοδυτικοί άνεµοι. Χαρακτηριστικότερος άνεµος είναι ο 
Βαρδάρης ο οποίος πνέει από Βόρεια διεύθυνση κατά µήκος της κοιλάδας του 
Αξιού και επιδρά κυρίως στην υπολεκάνη της λίµνης Κορώνειας. Κατά τη 
διάρκεια της επίδρασής του παρατηρείται αύξηση της ορατότητας και πτώση της 
θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας της ατµόσφαιρας. Στην περιοχή επιδρά 
επίσης και ο άνεµος του Χορτιάτη. Πρόκειται για σφοδρό τοπικό άνεµο ο οποίος 
πνέει από τα ανατολικά της λεκάνης και επιδρά στην παραλίµνια ζώνη και το 
νότιο της λεκάνης. Άλλος άνεµος ο οποίος επιδρά εξασθενηµένα στην 
υπολεκάνη της λίµνης Βόλβης είναι ο Ρουπελιώτης. Ο άνεµος αυτός είναι επίσης 
Βορειοανατολικής διεύθυνσης. Στην περιοχή παρατηρούνται επίσης νότιας 
διεύθυνσης άνεµοι που προέρχονται από τη θαλάσσια περιοχή του Στρυµονικού 
κόλπου και εκδηλώνονται κυρίως κατά τη θερινή περίοδο (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 1984). 

Ενδεικτικά παρατίθεται και το οµβροθερµικό διάγραµµα της περιοχής Λουτρών 
Απολλωνίας (Σχήµα 2.1) σύµφωνα µε τα υφιστάµενα παλαιότερα δεδοµένα. 
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Σχήµα 2.1. Οµβροθερµικό διάγραµµα Λουτρών Απολλωνίας 
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Από το οµβροθερµικό διάγραµµα βλέπουµε πως η περίοδος των βροχών 
παρουσιάζεται ακανόνιστη κατά τη διάρκεια του έτους µε το µέγιστο ύψος 
βροχής να καταγράφεται κατά τους χειµερινούς µήνες (Νοέµβριο και ∆εκέµβριο). 

 

2.1.2. Γεωλογία - Γεωµορφολογία 

Η περιοχή δοµείται από κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο έντονα ρωγµατοµένο, 
που τεκτονικά εντάσσεται στη Σερβοµακεδονική µάζα, µε εξαίρεση το δυτικό 
τµήµα της λεκάνης (υπολεκάνη Λαγκαδά) που αποτελεί το όριο µεταξύ 
Σερβοµακεδονικής µάζας και ζώνης Αξιού (Ζαλίδης κ.α., 2004) (Χάρτης 4, 
Παρ/µα ΙΙ). Υπάρχει σαφής τεκτονικός έλεγχος της λεκάνης η οποία είναι 
πληρωµένη µε ιζήµατα ηλικίας Μεσο-παλαιογενούς έως και πρόσφατα. 
Σηµαντική είναι η εξάπλωση των πλειο-πλειστοκαινικών ιζηµάτων, όπως 
προκύπτει από τους γεωλογικούς χάρτες της περιοχής. Στο γεωλογικό χάρτη της 
ευρύτερης περιοχής είναι σαφής η κατανοµή του κρυσταλλοσχιστώδους 
υποβάθρου της ευρύτερης λεκάνης, καθώς επίσης και η σηµαντική εξάπλωση 
των µετα-νεογενών ιζηµάτων που έχουν πληρώσει το τεκτονικό βύθισµα της 
λεκάνης Μυγδονίας και εποµένως και το τµήµα αυτής που αποτελεί η υπολεκάνη 
Κορώνειας. 

Οι σχηµατισµοί του προνεογενούς υποβάθρου της Σερβοµακεδονικής µάζας 
είναι γνευσιακά πετρώµατα εντός των οποίων συναντώνται ορίζοντες 
µαρµάρων, αµφιβολίτες, πετρώµατα της φυλλιτικής σειράς, περιορισµένης 
έκτασης και σηµασίας ασβεστόλιθοι, χαλαζίτες και γρανίτες. Στη συνέχεια 
περιγράφεται η σύσταση και η θέση των σχηµατισµών αυτών στη λεκάνη της 
Μυγδονίας ( Ψιλοβίκος, 1977). 

Γνευσιακά πετρώµατα 

Οι σχηµατισµοί των γευσίων βρίσκονται στην κατώτερη σειρά των Κερδυλλίων 
προς την ανατολή και την ανώτερη του Βερτίσκου προς τη δύση. Οι γνεύσιοι των 
Κερδυλλίων είναι κυρίως βιοτιτικοί χαλαζοδιοριτικής σύστασης και έχουν ως επί 
το πλείστον κοκκοβλαστικό ιστό και εξαπλώνονται εκατέρωθεν της κοιλάδας της 
Ρεντίνας µε διεύθυνση βορρά – νότου. Αυτοί του Βερτίσκου είναι 
διµαρµαρυγιακοί, βιοτιτικοί και µοσχοβιτικοί µε σαφή προσανατολισµό των 
φυλλωδών συστατικών και εµφανή σχιστότητα. Στην περιοχή των κοινοτήτων 
Νέα Μάδυτος, Στίβος και Παλαιά Χρυσαυγή παρατηρείται παρουσία 
µαρµαρυγιακών σχιστολίθων. Στο βόρειο τµήµα της Μυγδονίας λεκάνης οι 
σχηµατισµοί γνευσίων εξαπλώνονται από την Άσσηρο µέχρι τη Μεγάλη Βόλβη 
ενώ στο νότιο τµήµα συναντώνται στην περιοχή νοτίως των γραµµών που 
ορίζουν οι κοινότητες Λαγκαδίκια – Στίβος και Κοκκαλού – Μόδι. 

Μάρµαρα 

Τα µάρµαρα συναντώνται υπό µορφή ταινιών ή οριζόντων εντός των 
γνευσιακών πετρωµάτων της ανατολικής Μυγδονίας. Στην περιοχή εκατέρωθεν 
της κοιλάδας της Ρεντίνας τα µάρµαρα έχουν διεύθυνση βορρά – νότου. 
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Παρόµοιοι ορίζοντες µαρµάρων βρίσκονται εντός των γνευσίων της σειράς του 
Βερτίσκου και εµφανίζονται νοτίως της γραµµής που ορίζεται από τις κοινότητες 
Κοκκαλού – Νέα Μάδυτος αλλά µε διεύθυνση βορειοδυτική – βορειοανατολική. 

Αµφιβολίτες 

Το σύστηµα των αµφιβολιτών κατέχει την βορειοανατολική πλευρά της 
Μυγδονίας και εκτείνεται µεταξύ των κοινοτήτων Μικρή Βόλβη και Αγριελιά. Η 
προέλευση των αµφιβολιτών αποδόθηκε στη µεταµόρφωση παλαιών πυριγενών 
βασικών και υπερβασικών πετρωµάτων της οφειολιθικής σειράς του 
Παλαιοζωικού. Ωστόσο παρατηρούνται και µεµωνοµένες εµφανίσεις 
αµφιβολιτών εντός των γνευσιακών σχηµατισµών της σειράς των Κερδυλλίων 
που φαίνεται να προήλθαν από τη µεταµόρφωση παλαιών ιζηµάτων και 
θεωρούνται ως παρααµφιβολίτες. 

Φυλλιτική σειρά 

Η φυλλιτική σειρά αποτελείται από µεταµορφωµένα και ιζηµατογενή πετρώµατα 
κυρίως φυλλίτες σκοτεινόχροους, γραφιτικούς, εν µέρει ψαµµιτικούς που 
εναλλάσσονται µε ψαµµιτικούς ασβεστόλιθους και χαλαζίτες µε παρενθέσεις 
µαρµάρων, σιπολινών και φακών ασβεστόλιθων. 

Η έκταση της σειράς αυτής περιορίζεται στη βόρεια πλευρά και τις κλιτύες του 
Χορτιάτη, η διεύθυνση των πετρωµάτων είναι βορειοδυτική – νοτιοανατολική, η 
κλίση τους βορειοανατολική και η ηλικία τους θεωρείται Παλαιοζωική. 

Ασβεστόλιθοι 

Πρόκειται περί συµπαγών στρωσιγενών µε εναλλαγές µαρµάρων και 
δολοµιτικών ασβεστόλιθων. Το σύστηµα των ασβεστόλιθων επικάθεται επί των 
σχηµατισµών µιας ηφαιστειο – ιζηµατογενούς σειράς η οποία υπέρκειται των 
γνευσίων της σειράς του Βερτίσκου. 

Χαλαζίτες 

Οι χαλαζίτες και τα κροκαλοπαγή που τους συνοδεύουν βρίσκονται στη βόρεια 
πλευρά της υπολεκάνης Κορώνειας και κατέχουν ορισµένους µικρού εύρους 
ορίζοντες εντός της γνευσιακής σειράς του Βερτίσκου. Η γενική διεύθυνση των 
οριζόντων αυτών είναι βορειοδυτική – νοτιοανατολική και σχηµατισµοί της 
κατηγορίας αυτής ιδιαίτερης σηµασίας βρίσκονται µεταξύ των κοινοτήτων 
Ευαγγελισµός και ∆ρακόντιο. 

Γρανίτες 

Οι γρανίτες βρίσκονται εντός του συστήµατος των γνευσίων της σειράς του 
Βερτίσκου µε τη µορφή γρανιτικών διεισδύσεων στην περιοχή εκατέρωθεν του 
δυτικού τµήµατος της λίµνης Βόλβης. Σε ορισµένες περιοχές οι γρανίτες έχουν 
γνευσιακή εµφάνιση. Οι γρανίτες αυτοί εξαπλώνονται µε τη µορφή ζώνης από 
την Αρναία µέχρι το Σοχό, στην κεντρική περιοχή της Μυγδονίας και διακόπτονται 
στις λεκάνες Μαραθούσας και Μυγδονίας, λόγω κάλυψης από νεότερους σε 
ηλικία ιζηµατογενείς σχηµατισµούς.  
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία σεισµικότητας της περιοχής καθώς και 
στοιχεία γεωθερµίας καθώς η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο γεωθερµικό 
ενδιαφέρον και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη των ιαµατικών νερών, που 
αποτελούν και πόλο ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας (Λουτρά 
Λαγκαδά, Απολλωνίας) 

Στοιχεία σεισµικότητας περιοχής 

Η Σερβοµακεδονική ζώνη θεωρείται η περισσότερο έντονη σεισµική ζώνη του 
βορειοελλαδικού χώρου καθώς αυτή συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό 
σεισµικών εστιών. Ένα από τα κύρια σεισµικά κέντρα της ζώνης αυτής αποτελεί 
και η περιοχή της Μυγδονίας λεκάνης. Στην περιοχή αυτή µάλιστα καταγράφηκε 
και ένας από τους µεγαλύτερους σεισµούς του ελλαδικού χώρου κατά την 
τελευταία 30ετία. Συγκεκριµένα πρόκειται για ένα σεισµό εντάσεως 6,5 ρίχτερ που 
καταγράφηκε στην περιοχή κατά το καλοκαίρι του έτους 1978 και ο οποίος έγινε 
αισθητός σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Η σεισµική δραστηριότητα του έτους 
αυτού προκάλεσε εδαφικές διαρρήξεις και ρωγµές στην πλειόσειστη περιοχή και 
ιδιαίτερα στην περιοχή Στίβου – Σχολαρίου. 

Έχει διαπιστωθεί πως στην περιοχής Στίβου – Σχολαρίου το υπόβαθρο της 
λεκάνης παρουσιάζει ένα έξαρµα, µε διεύθυνση ΒΑ – Ν∆ το οποίο τεκτονικά 
χωρίζει τις υπολεκάνες των δύο λιµνών. Ωστόσο το τεκτονικό βύθισµα της 
λεκάνης Μυγδονίας δραστηριοποιείται και σήµερα µε την επίδραση δυνάµεων 
εφελκυσµού που έχουν ως αποτέλεσµα τη διεύρυνση του βυθίσµατος µερικά 
εκατοστά κάθε χρόνο (Ζεϊµπέκη 2004).      

Τεκτονικά βεβαρηµένοι εµφανίζονται επίσης, οι οικισµοί Ανάληψης, ∆ρακοντίου, 
Κολχικού, από τα όρια των οποίων διέρχεται το ενεργό ρήγµα «Ασσήρου – 
Ανάληψης», καθώς και ο οικισµός των Λαγυνών, που από το Ν∆ του όριο  
διέρχεται το µεγάλο ενεργό ρήγµα «Λητής – Λαγυνών – Αγίου Βασιλείου». 

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτονται οι κυριότερες σεισµικές δονήσεις που 
καταγράφηκαν για την περιοχή µελέτης από το 1970 έως σήµερα. 

Πίνακας 2.5. Κύριες σεισµικές δονήσεις στην περιοχή µελέτης για το χρονικό 
διάστηµα 1970 – 2008. 

Έτος 
Γεωγραφικό 

Μήκος 
Γεωγραφικό 
Πλάτος 

Μέγεθος σεισµού (Κλίµακα Ρίχτερ – R) 

1970 40,620 23,500 5.2 

1974 40,500 23,450 4.5 

1978 40,610 23,270 
6.5 (καταγράφηκαν 27 σεισµικές 
δονήσεις µε την ισχυρότερη να έχει 
ένταση 6.5 R) 

1979 40,730 23,380 4.7 

1980 40,680 23,080 4.5 

1981 40,655 23,195 4.6 

1982 40,570 23,710 4.7 
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Έτος 
Γεωγραφικό 

Μήκος 
Γεωγραφικό 
Πλάτος 

Μέγεθος σεισµού (Κλίµακα Ρίχτερ – R) 

1984 40,636 23,377 4.9 

1986 40,680 23,200 4.8 

1990 40,000 22,490 4.5 

1994 40,606 23,433 4.7 

1995 40,570 23,397 4.5 

1999 40,554 23,646 4.5 

2001 40,830 23,050 4.8 

2005 40,700 23,000 4.6 

2006 40,510 23,470 4.6 

(Πηγή: ∆εδοµένα Σεισµολογικού Σταθµού Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης) 

Από τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα παρατηρείται πως, εκτός από τον 
σεισµό του 1978, οι σεισµοί που καταγράφονται συνήθως στην περιοχή µελέτης 
κατατάσσονται στην κατηγορία «Ασθενείς: 4.0R – 4.9R, Αισθητοί µε ελαφρές 
συνήθως ζηµιές γύρω από το επίκεντρο». 

Στις αρχές του 2004 ενσωµατώθηκε στον νέο Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό 
(2000) ο νέος χάρτης σεισµικής επικινδυνότητας (Εικόνα 2.1), ο οποίος κατανέµει 
τον ελληνικό χώρο σε τρεις ζώνες σεισµικής επικινδυνότητας (I–IΙΙ). Με βάση αυτή 
την κατανοµή η περιοχή µελέτης ανήκει στην ζώνη ΙΙ, δηλαδή στις µετρίως 
σεισµόπληκτες περιοχές, που αντιστοιχεί σε τιµή εδαφικών επιταχύνσεων 
σχεδιασµού 0,24 g (ποσοστό της επιτάχυνσης της βαρύτητας g). 

 



 123 

 

Εικόνα 2.1. Χάρτης σεισµικής επικινδυνότητας Ελλάδας (Πηγή: Οργανισµός 
Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας, 2004) 

Γεωθερµία 

Στην περιοχή µελέτης και συγκεκριµένα στους οικισµούς του Λαγκαδά, της Ν. 
Απολλωνίας και της Νυµφόπετρας, έχουν εντοπιστεί τρία γεωθερµικά πεδία 
χαµηλής ενθαλπίας (Αραµπατζή, Καρρά κ.ά., 1996). 

Γεωθερµικό πεδίο Λαγκαδά 

Η κύρια ζώνη γεωθερµικού ενδιαφέροντος έχει έκταση 6 km2 µε θετική θερµική 
ανωµαλία περίπου 8οC/100m. Τα γεωθερµικά ρευστά που εντοπίζονται σε µικρά 
βάθη (100 - 230 m) έχουν θερµοκρασία από 32 έως 40οC και παρουσιάζουν 
αρτεσιανισµό. Τα γεωθερµικά ρευστά ανήκουν στην κατηγορία των ανθρακικών 
νατριούχων ή δισανθρακικών ασβεστούχων και έχουν pH 7 – 8. 

Η θερµή πηγή Λαγκαδά έχει θερµοκρασία 40οC και παροχή 9 m3/h, ενώ µε τις 
γεωτρήσεις εκµετάλλευσης φτάνει τα 85 m3/h. Τα βέβαια αποθέµατα του πεδίου 
φθάνουν τα 300 m3/h ή 2600 Τ.Ι.Π.6   

                                                 
6 Τ.Ι.Π.: Τόνοι Ισοδύναµου Πετρελαίου. Μονάδα που εκφράζει την ποσότητα του πετρελαίου που απαιτείται για 
την παραγωγή θερµικής ενέργειας ισοδύµανης µε εκείνη που µπορεί να παραχθεί από τη χρήση γεωθερµικών 
ρευστών που έχουν θερµοκρασία απόληψης 25οC και τα οποία χρησιµοποιούνται για τη θέρµανση 
θερµοκηπίων µε συντελεστή ωρών λειτουργίας τους 80% (100% = 8760 ώρες / έτος) 
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Γεωθερµικό πεδίο Νέας Απολλωνίας 

Η κύρια ζώνη γεωθερµικού ενδιαφέροντος που εντοπίστηκε έχει έκταση 2 km2 µε 
θετική θερµική ανωµαλία περίπου 28οC/100m. Τα γεωθερµικά ρευστά 
εντοπίζονται σε µικρά βάθη (55-110m), έχουν θερµοκρασία από 40 έως 50οC και 
παρουσιάζουν αρτεσιανισµό. Τα γεωθερµικά ρευστά ανήκουν στην κατηγορία 
των ανθρακικών θειούχων νατριούχων και έχουν pH 8. 

Η θερµή πηγή των λουτρών Βόλβης έχει θερµοκρασία 50οC και παροχή 60 m3/h. 
Τα βέβαια αποθέµατα του πεδίου φθάνουν τα 300 m3/h ή 5250 Τ.Ι.Π. 

Γεωθερµικό πεδίο Νυµφόπετρας 

Η κύρια ζώνη γεωθερµικού ενδιαφέροντος έχει έκταση 2 km2 µε θετική θερµική 
ανωµαλία περίπου 20.9οC/100m. Τα γεωθερµικά ρευστά εντοπίζονται σε µικρά 
βάθη (80-120m), έχουν θερµοκρασία από 30οC έως 44οC και παρουσιάζουν 
αρτεσιανισµό. 

∆εν αποκλείεται το πεδίο αυτό να αποτελεί συνέχεια του γεωθερµικού πεδίου της 
Νέας Απολλωνίας, αφού παρουσιάζει παραπλήσια χαρακτηριστικά. Τα βέβαια 
αποθέµατα του πεδίου φτάνουν τα 200 m3/h ή 2300 Τ.Ι.Π. 

Από την ανάλυση των γεωχηµικών ρευστών εξήχθησαν τα εξής: 

• Τα νερά κατατάσσονται στην κατηγορία των γλυκών έως υφάλµυρων 
(αφού το σύνολο των διαλυµένων ουσιών κυµαίνεται µεταξύ 500 – 1150 
mg/l), 

• Το pH τους κυµαίνεται µεταξύ 6.8 – 8.7, που τα χαρακτηρίζει ως ουδέτερα ή 
ελαφρώς αλκαλικά, 

• Από χηµική άποψη κατατάσσονται στην κατηγορία των νατριούχων 
δισανθρακικών και θειικών, 

• Η θερµοκρασία του µητρικού πετρώµατος κυµαίνεται µεταξύ 75 – 100οC. 

 

2.1.3. Έδαφος 

Τα στοιχεία για τα εδάφη της περιοχής καθώς και ο σχετικός εδαφολογικός 
χάρτης (Χάρτης 6, Παρ/µα ΙΙ) προέρχονται από το έργο «Εδαφολογικός χάρτης 
Ν. Θεσσαλονίκης) (ΝΑΘ - ΕΘΙΑΓΕ, 2002) και αφορούν στο πεδινό και λοφώδες 
τµήµα της περιοχής. 

Η συνδυασµένη επίδραση των παραγόντων εδαφογένεσης (µητρικό υλικό, 
κλίµα, µικροοργανισµοί, τοπογραφικό ανάγλυφο, χρόνος), είχε σαν αποτέλεσµα 
την ανάπτυξη στην περιοχή διαφόρων τύπων εδαφικών συστηµάτων. Κυρίως 
όµως η επίδραση του µητρικό υλικού και του τοπογραφικού αναγλύφου, σε 
συνδυασµό βέβαια και µε τους άλλους παράγοντες εδαφογένεσης οι οποίοι 
δηµιούργησαν τα εδάφη στην περιοχή και κατατάσσονται στις εξής τέσσερις 
εδαφογενετικές τάξεις (U.S.D.A., 1975, U.S.D.A., 1962, U.S.D.A., 1996):  
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� Entisols 

� Inceptisols 

� Alfisols 

� Vertisols 

Από αυτές τα Entisols και Inceptisols καταλαµβάνουν κυρίως τα πεδινά τµήµατα 
των αλλουβιακών, κολλουβιακών και λιµναίων αποθέσεων, καθώς και τα εδάφη 
των λοφωδών περιοχών που είναι έντονα διαβρωµένα (Entisols). Τα Alfisols όπως 
επίσης και πολλά από τα Inceptisols καταλαµβάνουν τα εδάφη εκείνα των 
χαµηλών και λοφωδών περιοχών που είναι µέτρια διαβρωµένα. Ο σχηµατισµός 
των Inceptisols και των Alfisols εξαρτάται βασικά από τη µικρή ή µεγάλη 
περιεκτικότητα το µητρικού υλικού των εδαφών σε ελεύθερο ανθρακικό ασβέστιο. 
Όταν είναι µικρή ή δεν υπάρχει καθόλου, ο σχηµατισµός είναι Inceptisols, ενώ εκεί 
που αυτή είναι µεγάλη ο σχηµατισµός είναι Alfisols. 

Τοπικά, όπου τα αλλουβιακά και κολλουβιακά υλικά προέρχονται από µητρικά 
υλικά πλούσια σε βάσεις και αργίλους του τύπου µοντοµοριλλονίτη, σχηµάτισαν 
εδάφη µε Vertic χαρακτηριστικά υποοµάδων άλλων τάξεων (Inceptisols – 
Alfisols). Στις πεδινές περιοχές των αλλουβιακών και κολλουβιακών αποθέσεων µε 
µεγάλο ποσοστό µοντµοριλλονιτικής αργίλου σχηµατίσθηκαν εδάφη της τάξης 
των Vertisols. 

Αναλυτικότερα οι Ταξινοµικές µονάδες που προσδιορίσθηκαν και 
χαρτογραφήθηκαν στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου στην περιοχή είναι (Χάρτης 
6, Παρ/µα ΙΙ): 

Τάξη Entisols 

H τάξη των Entisols περιλαµβάνει εδάφη τα οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν 
παρουσιάζουν ευδιάκριτους πεδογενετικούς ορίζοντες µέχρι το βάθος του 1 m 
από την επιφάνεια. Είναι πρόσφατα και βρίσκονται είτε πάνω σε παλαιές 
επιφάνειες αλλά υπό συνεχή διάβρωση, είτε σε πεδινές περιοχές υπό συνεχή 
απόθεση νέων υλικών. Η τάξη αυτή περιλαµβάνει εδάφη µεγάλης 
ποικιλοµορφίας, κάτω από διάφορες καταστάσεις εδαφικής υγρασίας και 
θερµοκρασίας, τα οποία αναπτύσσονται πάνω σε οποιαδήποτε ορυκτά και 
κάτω από οποιαδήποτε βλάστηση.  

Τα Entisols που είναι και µία από τις επικρατέστερες εδαφικές τάξεις της χαρτο-
γραφηθείσας περιοχής. 

Οι υποτάξεις και υποοµάδες της τάξης αυτής που χαρτογραφήθηκαν είναι: 

Υποοµάδα Typic Xeropsamments 

Εδάφη υπερβολικά αποστραγγιζόµενα µε χονδρόκοκκο υπέδαφος και µέσο 
υπόστρωµα, επίπεδα, χωρίς διάβρωση ή ελαφρά διαβρωµένα, µικρή έως µεγάλη 
περιεκτικότητα περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο χωρίς ή µε  λίθους στην 
επιφάνεια και σε κάποιο βάθος. 
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Typic Xerofluvents 

� Εδάφη υπερβολικά αποστραγγιζόµενα µε χονδρόκοκκο υπέδαφος και 
λεπτόκοκκο υπόστρωµα, χωρίς έως µεγάλη περιεκτικότητα σε ανθρακικό 
ασβέστιο, χωρίς διάβρωση, επίπεδο. 

� Εδάφη υπερβολικά από στραγγιζόµενα µε υπέδαφος µέσης κοκκοµετρικής 
σύστασης και µετρίως χονδρόκοκκο υπόστρωµα, χωρίς έως µέτρια 
περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο χωρίς διάβρωση, επίπεδο. 

� Εδάφη καλώς αποστραγγιζόµενα µε υπέδαφος και υπόστρωµα µέσης 
κοκκοµετρικής σύστασης, µέτρια έως µεγάλη περιεκτικότητα σε ανθρακικό 
ασβέστιο, επίπεδα, χωρίς διάβρωση. 

� Εδάφη καλά στραγγιζόµενα, µε µέσο υπέδαφος και µετρίως λεπτόκοκκο 
υπόστρωµα, χωρίς έως µικρή περιεκτικότητα ανθρακικού ασβεστίου χωρίς 
διάβρωση, επίπεδα. 

� Εδάφη καλά στραγγιζόµενα, µε υπέδαφος µετρίως λεπτόκοκκο και 
υπόστρωµα χονδρόκοκκο, χωρίς ανθρακικό ασβέστιο, επίπεδα, χωρίς 
διάβρωση. 

� Εδάφη καλά στραγγιζόµενα µε χονδρόκοκκο υπέδαφος και µέσο 
υπόστρωµα, επίπεδα, χωρίς διάβρωση και µεγάλη περιεκτικότητα σε 
ανθρακικό ασβέστιο. 

� Εδάφη καλά στραγγιζόµενα µε χονδρόκοκκο υπέδαφος και λεπτόκοκκο 
υπόστρωµα, επίπεδα έως κεκλιµένα, χωρίς, µέτρια έως µεγάλη 
περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο. 

Vertic Χerofluvents 

� Εδάφη καλά αποστραγγιζόµενα µε υπέδαφος και υπόστρωµα µετρίως 
λεπτόκοκκο, χωρίς, µέση έως µεγάλη περιεκτικότητα ανθρακικού ασβεστίου, 
επίπεδα, χωρίς διάβρωση 

� Εδάφη καλά στραγγιζόµενα µε υπέδαφος και υπόστρωµα λεπτόκοκκο, 
ελαφρά έως  µέτρια κεκλιµένα και διαβρωµένα, µε µικρή περιεκτικότητα 
ανθρακικού ασβεστίου 

Τάξη Inceptisols 

Είναι εδάφη κολλουβιακά και αλλουβιακά µε κάποια διαφοροποίηση εδαφικών 
οριζόντων όχι όµως πολύ ισχυρή. Τα λοφώδη εδάφη τα οποία η διάβρωση δεν 
κατέστρεψε τελείως, αλλά άφησε έναν ή περισσότερους εδαφογενετικούς 
ορίζοντες στους οποίους  ανόργανα υλικά εκτός από ανθρακικά άλατα ή 
άµορφα πυριτικά ορυκτά έχουν σχηµατισθεί ή αποµακρυνθεί, αλλά σε καµία 
περίπτωση δεν συγκεντρώθηκαν σε σηµαντικό βαθµό. Μπορεί να έχουν ωχρικό, 
ουµβρικό ιστώδες, ανθρωπογενές ή µολικό επίπεδο. 

Οι υποτάξεις και υποοµάδες της τάξης αυτής που χαρτογραφήθηκαν είναι: 
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Typic Xerochrepts 

Εδάφη καλά στραγγιζόµενα µε υπέδαφος µετρίως λεπτόκοκκο και  υπόστρωµα 
µέσο έως χονδρόκοκκο, επίπεδα έως µέτρια κεκλιµένα, χωρίς έως µέτρια  
διαβρωµένα, χωρίς έως υψηλή   περιεκτικότητα ανθρακικού ασβεστίου 

Vertic Xerochrepts 

Εδάφη καλά αποστραγγιζόµενα, µε λεπτόκοκκο υπέδαφος και υπόστρωµα, 
επίπεδα έως µέτρια κεκλιµένα, χωρίς έως µέτρια διαβρωµένα, χωρίς έως µεγάλη 
περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο 

Τάξη Vertisols 

Τα Vertisols είναι εδάφη τα οποία:  

1. ∆εν έχουν λίθινη ή παραλιθίνη επαφή, πετροκαλσικό ορίζοντα ή duripan 
εντός του βάθους των 50 cm από την επιφάνεια. 

2. Ύστερα από ανάµιξη του εδάφους σε βάθος 18 cm έχουν 30% ή περισσότερο 
άργιλο σε όλους του υποορίζοντες σε βάθος 50 cm ή περισσότερο. 

3. Έχουν, σε κάποιο χρονικό διάστηµα για µία σειρά ετών εκτός αν αρδεύονται ή 
καλλιεργούνται, ανοικτές ρωγµές σε βάθος 50 cm οι οποίες είναι τουλάχιστον 
1 cm και εκτείνονται προς τα πάνω στην επιφάνεια του εδάφους ή στη βάση 
της αρόσιµης στρώσης ή της επιφανειακής κρούστας. 

4. Έχουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:  

 α. Gilga. 

 β. Σε κάποιο βάθος µεταξύ 25 cm και 1 m Slickensides. 

γ. Σε κάποιο βάθος µεταξύ 25 cm και 1 m σφηνοειδή συσσωµατώµατα µε 
κλίση του µεγάλου του άξονα 10-60ο σε σχέση µε την οριζόντια 
κατεύθυνση. 

Οι υποτάξεις και υποοµάδες της τάξης αυτής που χαρτογραφήθηκαν είναι: 

Typic Chromoxerarts 

Εδάφη καλά αποστραγγιζόµενα µε υπέδαφος και υπόστρωµα λεπτόκοκκο, 
επίπεδα ως µέτρια κεκλιµένα, χωρίς έως µέτρια διαβρωµένα, χωρίς έως µέτρια 
περιεκτικότητα ανθρακικού ασβεστίου 

Τάξη Alfisols 

Είναι εδάφη τα οποία:  

1. Είναι εξελιγµένα και έχουν αργιλικό ή νιτρικό ορίζοντα. 

2. Έχουν ένα fragipan που : 

 α. Είναι εντός ή υπόκειται του αργιλικού ορίζοντα. 

 β. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός αργιλικού ορίζοντα. 
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γ. Έχει επικαλύψεις αργίλου πάχους > 1 mm σε κάποιο τµήµα του εδάφους 

Οι υποτάξεις και υποοµάδες της τάξης αυτής που χαρτογραφήθηκαν είναι: 

Typic Haploxeralfs 

Εδάφη καλά αποστραγγιζόµενα µε υπέδαφος και υπόστρωµα λεπτόκοκκο, 
ελαφρά έως µέτρια κεκλιµένα, ελαφρά έως µέτρια διαβρωµένα, χωρίς έως υψηλή 
περιεκτικότητα ανθρακικού ασβεστίου. 

 

2.1.4. Υδρολογία – Υδρογεωλογία – Ποιότητα υδάτων 

2.1.4.1. Λεκάνη Μυγδονίας 

Η Μυγδονία λεκάνη συγκροτείται από δύο τµήµατα: ένα ανατολικό, το οποίο 
συνιστά την υπολεκάνη της Βόλβης και ένα δυτικό, το οποίο συνιστά την 
υπολεκάνη της Κορώνειας. Το όριο µεταξύ των δύο αυτών υπολεκανών δεν είναι 
σαφές, ορίζεται όµως, από τον άξονα Στίβου – Σχολαρίου, µε ένα σύστηµα 
ραχών, λόφων και αναβαθµίδων, διαµέσου των οποίων διέρχεται το ρέµα 
∆ερβένι, στην κεντρική περιοχή της Μυγδονίας. Εντός των υπολεκανών 
βρίσκονται οι λίµνες Κορώνεια (ή Λαγκαδά ή Αγίου Βασιλείου) και Βόλβη 
αντίστοιχα. 

Η λίµνη Κορώνεια βρίσκεται ψηλότερα από τη Βόλβη κατά 38 m (Εικόνα 2.2), και 
σε απόσταση 11 km από αυτήν. Η επιφανειακή επικοινωνία µεταξύ των δύο 
λιµνών επετεύχθη µε τη διάνοιξη τεχνητής τάφρου (Ενωτική Τάφρος) κατά τη 
δεκαετία του ’20 ( Υ.Ε.Β. - Υπ. Γεωργίας). Η επικοινωνία αυτή, µετά τη σηµαντική 
πτώση της στάθµης της λίµνης Κορώνειας, έχει διακοπεί. 

Η λεκάνη της Μυγδονίας υπάγεται στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα της Κεντρικής 
Μακεδονίας (Υδατικό ∆ιαµέρισµα 10).  

Βάσει σποραδικών µετρήσεων παροχής σε υδατορεύµατα που εκβάλλουν στις 
λίµνες καθώς και σε άλλων υδρολογικών δεδοµένων, η µέση ετήσια επιφανειακή 
απορροή στις δύο λίµνες εκτιµάται σε 85 hm3 (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2008). Σύµφωνα µε την 
ίδια πηγή τα ρυθµιστικά αποθέµατα της λεκάνης Μυγδονίας εκτιµώνται σε 200 
hm3, από το σύνολο των 1.260 hm3 των ρυθµιστικών αποθεµάτων του Υδατικού 
∆ιαµερίσµατος 10.  Το πεδινό τµήµα της λεκάνης καλύπτεται από νεογενή και 
τεταρτογενή ιζήµατα και έχει έκταση 684 km2 (Εικόνα 2.3). 

Σύµφωνα µε το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων της χώρας (ΥΠΑΝ, ΙΓΜΕ, 
2008) εντός του πεδινού τµήµατος της λεκάνης συναντάται µια αξιόλογη 
υδροφορία. ∆ιακρίνεται ένας υδροφόρος ορίζοντας ελεύθερης ροής µέχρι 
µέσου βάθους 50 m και ένα σύστηµα υπό πίεση οριζόντων για βάθη µεγαλύτερα 
των 50m. Οι µετρηµένες απορροές στα κράσπεδα της λεκάνης είναι 
215x106m3/έτος  και στην είσοδο των δύο λιµνών 50x106m3/έτος, γεγονός που 
υποδηλώνει µέση ετήσια τροφοδοσία του ελεύθερου κυρίως ορίζοντα µε 165 
x106m3. Στις ποσότητες αυτές προστίθενται µέσες ετήσιες απ’ευθείας 
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κατεισδύσεις βροχοπτώσεων στο πεδινό τµήµα, οπότε τα ρυθµιστικά αποθέµατα 
της λεκάνης εκτιµώνται στα  197 x106m3.  

Λαµβάνοντας υπόψη την Οδηγία 2000/60/ΕΚ σε σχέση µε τα υδατικά 
επιφανειακά συστήµατα (Υδατικά σώµατα), αυτά στην περιοχή εντάσσονται στις 
ακόλουθες κατηγορίες:  

- Λιµναία υδάτινα συστήµατα 

- Ποτάµια Υδάτινα Συστήµατα 

- Μεταβατικά Υδάτινα Συστήµατα 

 

Εικόνα 2.2. Μορφολογική τοµή (Profile) κατά µήκος του µεγάλου άξονα της 
λεκάνης της Μυγδονίας από το όρος Καµήλα µέχρι το Στρυµονικό Κόλπο 
(Ψιλοβίκος 1977) 

Στο υδατικό διαµέρισµα της Κεντρικής Μακεδονίας, συµπεριλαµβανοµένης και 
της λεκάνης Μυγδονίας, έχουν πραγµατοποιηθεί µετρήσεις της ποιοτικής 
κατάστασης των υπόγειων υδάτων στα πλαίσια ερευνητικών προγραµµάτων 
από το Πανεπίστηµιο Πατρών και το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Τα αποτελέσµατα από τις 
µετρήσεις αυτές φαίνονται στον πίνακα 2.6. 

Πίνακας 2.6. Ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδάτων Λεκάνης Μυγδονίας 
(ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2008). 

Πανεπιστήµιο 
Πατρών 

ΥΠΕΧΩ∆Ε 

Θέση 

NO3 NO2 NH4 NO3 NO2 NH4 pH Cl- SO42- 
Αγωγιµότητα 
(µS/cm) 

Ν. 
Απολλωνία 

(Βόλβη) 
2.3 0.010 0.018    7.2 32 52 892 

Ασκός 
(Κορώνεια) 

   2.3 0.008 0.039 7.4 31 42 626 
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Γερακαρού 
(Κορώνεια) 

22 0.01 0.18        

Γερακαρού 
(Κορώνεια) 

   3.8 0.049 0.016 7.7 91 179 1243 

Γερακαρού 
(Κορώνεια) 

   23 0.011 0.016 7.4 34 47 813 

Γερακαρού 
(Κορώνεια) 

   18 0.008 0.018 7.2 34 42 713 

(Κορώνεια) 55.88 0.017 0.09        

    47 0.018 0.015 7.5 52 38 750 

 

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα φαίνεται πως οι υψηλότερες τιµές σε 
όλες τις εξεταζόµενες παραµέτρους σηµειώνονται στην λίµνη Κορώνεια και 
συγκεκριµένα στην περιοχή της Γερακαρούς. Οι αυξηµένες αυτές συγκεντρώσεις 
µπορούν να αποδοθούν στην έντονη καλλιεργητική δραστηριότητα που 
πραγµατοποιείται, καθώς και στην ύπαρξη µεµονωµένων βιοµηχανικών και 
βιοτεχνικών µονάδων και θερµοκηπίων στην ευρύτερη περιοχή. 

Τα στοιχεία αυτά βεβαίως είναι ελάχιστα και ελλιπή και είναι εµφανής η ανάγκη 
πραγµατοποίησης ενός συστηµατικού προγράµµατος δειγµατοληψιών για την 
παρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας των υπόγειων υδάτων της 
περιοχής. 

 



 131 

 

Εικόνα 2.3. Χάρτης υδατικών πόρων και ζήτησης νερού στο Υδατικό διαµέρισµατα 10. 
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2.1.4.1.1.  Υπολεκάνη Κορώνειας 

Η λίµνη Κορώνεια είναι ο φυσικός αποδέκτης µιας σειράς χειµάρρων και 
ρεµάτων µε υδρογραφικό συγκρότηµα συνολικής επιφάνειας 788,40 km2 
(Ν.Α.Θ. 2005). Η λεκάνη απορροής της λίµνης Κορώνειας υποδιαιρείται σε 20 
υπολεκάνες των αντίστοιχων ρεµάτων (Πίνακας 2.7, Χάρτης 7, Παρ/µα ΙΙ). Στον 
πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατανοµή της έκτασης του κάθε χειµάρρου – 
ρέµατος ανά τύπο χρήσης. 

 

Πίνακας 2.7. Εµβαδά υπολεκανών χειµάρρων λίµνης Κορώνειας και χρήσεις 
γης(Ν.Α.Θ. 2005) 

Έκταση υπολεκάνης ανά κατηγορία χρήσης (km2) 
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Ονοµασία Χειµάρρου 
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1 Χείµαρρος Ευαγγελισµού 0,01 0,27 0,83 0,37 6,73 0 8,21 

2 Χείµαρρος Ανάληψης 0,08 0,51 3,38 1,58 2,33 0 7,88 

3 
Ρέµατα Πεδινής Περιοχής ∆ρακοντίου 

- Ανάληψης 
0,02 0,46 1,78 0,70 12,94 0 15,89 

4 
Ρέµατα Πεδινής Περιοχής Ανάληψης - 

Ευαγγελισµού 
0,16 1,05 4,61 1,95 4,93 0 12,70 

5 Χείµαρρος Λάκκου Αµπελιών 0,08 1,81 5,80 1,55 21,53 0 30,77 

6 
Ρέµατα Πεδινής Περιοχής Κολχικού - 

∆ρακοντίου 
0,27 2,48 5,99 1,33 1,81 0 11,88 

7 Χείµαρρος Κολχικού 0,22 5,90 14,53 3,33 57,88 0 81,85 

8 
Ρέµατα Πεδινής Περιοχής Χρυσαυγής 

- Λουτρών 
0,46 5,06 14,66 2,31 0,97 0 23,47 

9 Χείµαρρος Μουριές - Βαραδάς 0,04 1,39 4,12 1,11 15,85 0 22,51 

10 Χείµαρρος Χρυσαυγής 0,05 0,46 8,19 0,93 1,35 0 10,98 

11 Χείµαρρος Μπογδάνα 0,21 7,30 23,24 9,53 121,60 8,32 170,20 

12 
Ρέµατα Πεδινής Περιοχής Ηρακλείου – 

Περιβολακίου - Καβαλαρίου 
2,34 14,49 50,78 12,02 5,36 0 85,00 

13 
Ρέµατα Μελισσοχωρίου – Λητής - 

∆ρυµού 
0,05 1,10 27,85 3,76 5,62 18,91 57,30 

14 Χείµαρρος Ασσήρου 0,02 1,38 10,92 1,22 4,75 0 18,29 

15 Ρέµατα Αγίου Βασιλείου ( 2 ενότητες) 0,16 1,13 5,58 0,62 1,48 0 8,97 

16 
Ρέµατα Νότιας Πεδινής Περιοχής 

Κορώνειας 
0,28 2,67 8,42 1,05 12,84 0 25,26 

17 Χείµαρρος Λάκκου Ληστών 0,08 3,69 8,01 0,89 13,48 0 26,15 

18 
Χείµαρρος Γερακαρούς - 

Βασιλουδίου 
0,37 5,48 10,44 1,75 29,95 0 47,99 
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Έκταση υπολεκάνης ανά κατηγορία χρήσης (km2) 
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19 
Ρέµατα Ανατολικής Πεδινής Περιοχής 

Κορώνειας 
0,08 0,90 3,69 0,69 1,85 0 7,21 

20 Ρέµατα Λαγυνών - Υδραυλικού 1,03 10,09 29,32 6,93 68,52 0 115,89 

 ΣΥΝΟΛΟ 6,02 67,63 242,13 53,62 391,77 27,23 788,40 

 

Η µη ορθολογική άσκηση των δραστηριοτήτων στην υπολεκάνη της 
Κορώνειας τις τελευταίες δεκαετίες σε συνδυασµό µε τις κλιµατικές συνθήκες 
που επικρατούν τα τελευταία έτη (µείωση βροχοπτώσεων, αυξηµένες 
θερµοκρασίες) είχαν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική υποβάθµιση της λίµνης 
Κορώνειας. Ως κυριότεροι παράγοντες υποβάθµισης αναγνωρίστηκαν οι 
αντλήσεις νερού, αρχικά από τη λίµνη και µετέπειτα από τον φρεάτιο 
υδροφορέα, καθώς και η ρύπανση από σηµειακές (αστικά λύµατα, 
βιοµηχανία) και µη σηµειακές πηγές (γεωργία). 

Οι επιπτώσεις αντανακλώνται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της λίµνης και στα 
ποσοτικά χαρακτηριστικάα τόσο της λίµνης όσο και της υπολεκάνης 
Κορώνειας. 

Η µεταβολή της έκτασης της υδάτινης επιφάνειας της λίµνης από το 1945 έως 
σήµερα δίνεται στον Πίνακα 2.8α, στην Εικόνα 2.4 και στον Χάρτη 5α (Παρ/µα 
ΙΙ). Ο υπολογισµός της µεταβολής της έκτασης έγινε µε τη χρήση Γεωγραφικών 
Συστηµάτων Πληροφοριών και τηλεπισκόπισης βάσει των αεροφωτογραφιών 
του 1945 και δορυφορικών εικόνων σε διάφορες χρονικές περιόδους. 

  

Πίνακας 2.8α. Μεταβολή της υδάτινης επιφάνειας της λίµνης Κορώνειας κατά 
την περίοδο 1945-2008  

Ηµεροµηνία λήψης Α/Φ και 
δορυφορικών εικόνων 

Υδάτινη επιφάνεια (ha) 

1945 4.858 

22/8/1977 4.509 

19/7/1987 4.294 

9/8/1989 4.303 

24/8/1994 3.803 

26/7/1998 3.511 

24/8/2000 2.979 
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5/8/2002 1.925 

16/7/2003 3.268 

7/8/2005 2.949 

15/6/2007 2.829 

6/7/2008 0 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα και των εικόνων παρατηρείται ότι κατά το 
διάστηµα 1945 – 1989 η µείωση της υδάτινης επιφάνειας γίνεται σταδιακά και η 
απώλεια είναι περίπου 500 ha. Από το 1990 η µείωση της υδάτινης επιφάνειας 
είναι ταχεία φθάνοντας στη δραµατική κατάσταση του καλοκαιριού του 2008 
όπου σχεδόν µηδενίζεται, ενώ αρχίζει µικρή πλήρωση κατά τη διάρκεια του 
χειµώνα του τρέχοντος έτους. Η λίµνη είχε κατά τη δεκαετία του 1970 µέγιστο 
βάθος 8,5 m (Ψιλοβίκος 1977), το 1995  είχε 1 m, το 2003 είχε 0,9 m, το 2004 
ήταν <0,9 m (Michaloudi et al. 2009). 

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει η µεταβολή του όγκου των υδάτων της λίµνης. 
O όγκος της λίµνης στη δεκαετία του ’70 ήταν της τάξης των 140 Mm3, ενώ το 
2003 ανερχόταν σε 58,2 Mm3 (Karavokyris et al., 1998, Ζαλίδης κ.ά. 2004). 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω προκύπτει ότι η λίµνη  Κορώνεια από το 1945 έως 
σήµερα έχει χάσει  περίπου το µισό της έκτασής της και το 1/3 του υδάτινου 
όγκου. Οι κύριες αιτίες του προβλήµατος αυτού είναι: i) η µείωση της φυσικής 
τροφοδοσίας της λίµνης και της ευρύτερης λεκάνης της Μυγδονίας από τις 
βροχοπτώσεις και την απορροή των χειµάρρων και ii) η µη ορθολογική χρήση 
των επιφανειακών και υπογείων υδάτων για την άρδευση  και τη βιοµηχανία.  



 135 

1945 

 

22/08/1977 

 

19/07/1987 

 

24/08/1994 

 

26/07/1998 

 

24/08/2000 

Εικόνα 2.4. Μεταβολή της υδάτινης επιφάνειας της λίµνης Κορώνειας κατά την περίοδο 1945-2008 
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Εικόνα 2.4. (συνέχεια) 
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Για την εκτίµηση της συνολικής ετήσιας ποσότητας που ρέει επιφανειακά στο 
πεδινό τµήµα της υπολεκάνης Κορώνειας πραγµατοποιήθηκαν από το ΙΓΜΕ 
περιοδικές µετρήσεις παροχής των ρεµάτων στο χρονικό διάστηµα 1995-2000 
(Βεράνης, Κατιρτζόγλου 2001a,b). Κατά τους θερινούς µήνες η επιφανειακή 
απορροή στα χαµηλά υψοµετρικά τµήµατα των λεκανών είναι µικρή έως 
µηδενική. Στον Πίνακα 2.8β δίνονται οι ετήσιες παροχές υδρορεµάτων 
Κορώνειας και Σχολαρίου.  

Πίνακας  2.8β. Ετήσια παροχή υδρορεµάτων Κορώνειας και Σχολαρίου 
(x106m3). 

Έτος (παροχή x106m3) 
α/α Ονοµασία 

1996 1997 1998 1999 2000 

1 Μπογδάνας 1 14,44 8,66 7,14 20,40 10,35 

2 Μπογδάνας 2 3,50 0,00 2,76 10,58 0,00 

3 Κολχικό 1 2,20 1,59 1,42 4,00 2,96 

4 Κολχικό 2 0,91 0,66 0,89 1,91 1,40 

5 ∆ρακόντειο 0,25 0,12 0,10 0,82 0,14 

6 Ανάληψη 0,19 0,00 0,14 1,00 0,04 

7 Ευαγγελισµός 0,29 0,05 0,11 0,21 0,12 

8 Λαγκαδίκια 5,95 4,38 4,26 12,51 4,57 

9 Σχολάρι 4,52 2,69 3,11 5,97 1,45 

10 ∆ερβένι 6,68 4,02 3,48 6,23 2,68 

11 Γερακαρού 1,96 1,04 0,86 2,10 1,18 

12 Βασιλούδι 0,78 0,40 0,16 0,89 0,25 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 2.8β παρατηρείται ότι η παροχή των ρεµάτων που 
καταλήγουν στη λίµνη Κορώνεια φαίνεται να µειώνεται µε την πάροδο των 
ετών, µε εξαίρεση το έτος 1999 όπου παρατηρείται αύξηση της παροχής που 
µπορεί να αποδοθεί σε αιτίες όπως η αυξηµένη βροχόπτωση. 

Για τις λεκάνες Μπογδάνα και Κολχικού υλοποιήθηκαν µετρήσεις παροχών σε 
δύο θέσεις, µία στο πεδινό τους τµήµα και µία στο σηµείο εκφόρτισής τους 
από το ορεινό στο πεδινό ώστε να  ελεγχθούν οι διηθήσεις στο ενδιάµεσο των 
σηµείων πεδινό τµήµα. Η διήθηση που υπολογίστηκε στους χαλαρούς 
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σχηµατισµούς της περιοχής κυµαίνεται από 11 έως 100% των επιφανειακών 
απορροών µε τις µεγαλύτερες τιµές στον Μπογδάνα ποταµό (48,2-100%). Οι 
ποσότητες που διηθούνται στο πεδινό τµήµα του Μπογδάνα, σε µία απόσταση 
µόλις έξι χιλιοµέτρων, είναι κατά µέσο όρο της τάξης των 9x106m3 νερού 
ετησίως. Στις εκτιµήσεις αυτές δεν περιλαµβάνονται οι πληµµυρικές παροχές. Οι 
µεγάλες ποσότητες νερού που διηθούνται κατά µήκος του Μπογδάνα 
οφείλονται στην υπεράντληση του φρεάτιου υδροφορέα από τις υπάρχουσες 
αρδευτικές γεωτρήσεις. 

Εντός της υπο-λεκάνης Κορώνειας αναπτύσσεται υδροφορία που µπορεί να 
διαχωριστεί σε φρεάτια και υπό πίεση σε κλίµακα περιοχής (Karavokyris and 
Partners et al., 1998). Ο διαχωρισµός µεταξύ των δύο αυτών οριζόντων γίνεται 
µέσω ορίζοντα αργιλικού κατά βάση υλικού ποικίλου πάχους και υδραυλικών 
χαρακτηριστικών (Μήτσιου και Τσακούµης, 2002). Ωστόσο, από τις µέχρι 
σήµερα µελέτες δεν γνωρίζουµε το ακριβές πάχος και τις υδραυλικές 
παραµέτρους του ορίζοντα αυτού. Στα κράσπεδα της λεκάνης ο αργιλικός 
αυτός ορίζοντας αποσφηνώνεται. Πέρα από την ύπαρξη του ορίζοντα αυτού, 
οι λιθολογικές τοµές των υφιστάµενων παραγωγικών και ερευνητικών 
γεωτρήσεων, πιστοποιούν την ύπαρξη ενδιάµεσων οριζόντων µικρής 
υδροπερατότητας, οι οποίοι ωστόσο δεν εµφανίζουν ενιαία εξάπλωση στο 
χώρο (Μήτσιου και Τσακούµης, 2002; Βεράνης και Κατιρτζόγλου, 2001). 
Αποτέλεσµα της ύπαρξης των οριζόντων αυτών είναι ο µεγάλος βαθµός 
ετερογένειας και ανισοτροπίας που εµφανίζουν οι υδροφόροι ορίζοντες. Το 
πάχος του υδροφόρου συστήµατος είναι µικρό στα κράσπεδα της λεκάνης και 
προοδευτικά αυξάνεται κινούµενοι προς το κέντρο της και προς την επιφάνεια 
των λιµνών Κορώνεια και Βόλβη. Παράλληλα, παρατηρείται η ανάπτυξη ενός 
υβώµατος (αναθόλωση του υποβάθρου) στα δυτικά όρια της λίµνης 
Κορώνειας και επίσης στο µεσοδιάστηµα µεταξύ Κορώνειας και Βόλβης. Το 
µέγιστο πάχος των ιζηµάτων που πληρούν τη λεκάνη είναι 400-450m και 
παρατηρείται σε δύο ζώνες: Ν∆ του Λαγκαδά και Α-ΝΑ της Κορώνειας (BRGM, 
1972). Η έκταση του υδροφόρου συστήµατος (ενιαιοποιηµένη-χωρίς 
διαχωρισµό µεταξύ φρεάτιας και υπό πίεση υδροφορίας) ανέρχεται σε περίπου 
260km2.  

Ο φρεάτιος υδροφορέας είναι ανοικτός και σχηµατίζεται από µια διαδοχή 
λιµνιαίων αποθεµάτων, που αποτελούνται από άµµο και χαλίκι µε µικρότερα 
στρώµατα αργίλου. Ο υδροφορέας έχει πάχος 40 – 60 µ. περίπου. Ο 
εµπλουτισµός πραγµατοποιείται µε απ’ ευθείας κατείσδυση στις επιφανειακές 
αποκαλύψεις του υδροφόρου και συµπληρώνεται µε διαρροές από 
υδατορέµατα / κοίτες ποταµών σε εποχές ψηλών βροχοπτώσεων. Η λίµνη 
Κορώνεια και ο ρηχός υδροφορέας έχουν άµεση υδραυλική συνέχεια. 

Ο βαθύς υπό πίεση υδροφορέας είναι περιορισµένος µε µέσο πάχος 150 µ. 
∆ιαχωρίζεται από τον ρηχό υδροφορέα µε ένα αργιλικό ηµιδιαπερατό στρώµα. 
Ο εµπλουτισµός πραγµατοποιείται µε απ’ ευθείας κατείσδυση στις 
επιφανειακές αποκαλύψεις και έµµεσα από πλευρική τροφοδοσία από τους 
σχηµατισµούς του υποβάθρου.  
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Η τροφοδοσία του φρεάτιου υδροφορέα πραγµατοποιείται µε απευθείας 
κατείσδυση των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων στην έκταση της 
επιφανειακής του εξάπλωσης. Στην τροφοδοσία του συµµετέχουν οι διηθήσεις 
κατά µήκος των κοιτών των ρεµάτων η οποία επιτελείται κυρίως στις ζώνες 
ανάπτυξης των αδροµερών κλαστικών ιζηµάτων (αναβαθµοί και ριπίδια-κώνοι 
κορηµάτων), η γεωγραφική εξάπλωση των οποίων περιγράφηκε παραπάνω. 
Το σύνολο της µέσης ετήσιας τροφοδοσίας µέσω κατακρηµνισµάτων και 
βροχόπτωσης ανέρχεται σε 30Μm3/έτος, σύµφωνα µε εκτιµήσεις του 
προηγούµενου Master Plan (Karavokyris and Partners, 1998). Ωστόσο δεν 
παρέχεται διαχωρισµός του βαθµού συµµετοχής της κάθε πηγής 
τροφοδοσίας. 

Όσον αφορά στην τροφοδοσία του υπό πίεση υδροφορέα, αυτή επιτελείται 
µέσω διηθήσεων από τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα, στις ζώνες 
επιφανειακής εξάπλωσής του, και επίσης από υπόγειες πλευρικές µεταγγίσεις 
προερχόµενες από το κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο που περιβάλλει την 
περιοχή. Η εκτίµηση του Master Plan αναφέρει 3Μm3/έτος µέση τροφοδοσία 
από κατακρηµνίσµατα (Karavokyris and Partners et al., 1998), ενώ σύµφωνα 
µε το ΙΓΜΕ 14.5-15.5 Μm3/έτος είναι η συνεισφορά του κρυσταλλοσχιστώδους 
υποβάθρου υπό τη µορφή υπόγειων πλευρικών µεταγγίσεων προς την υπό 
πίεση υδροφορία και υπό µορφή βασικής ροής που εκφορτίζεται στα 
κράσπεδα της λεκάνης εντός των ρεµάτων (Βεράνης και Κατιρτζόγλου, 2003). 
Τµήµα της βασικής αυτής ροής στη συνέχεια εκφορτίζεται στη λίµνη, ενώ ένα 
άλλο τµήµα της εκτιµάται ότι διηθείται εκ νέου στη φρεάτια αυτή τη φορά 
υδροφορία. 

Ο βαθµός επικοινωνίας µεταξύ φρεάτιας και υπό πίεση υδροφορίας είναι 
άγνωστος και δεν µπορεί µε τα υφιστάµενα δεδοµένα να υπολογιστεί. Ως εκ 
τούτου, δεν υφίσταται δυνατότητα υπολογισµού της κατακόρυφης 
συνιστώσας κίνησης των υπόγειων νερών, αφού η περιοχή στερείται δικτύου 
παρακολούθησης για τη φρεάτια και για την υπό πίεση υδροφορία. Οι 
υφιστάµενες µετρήσεις στάθµης υπόγειων νερών αφορούν µια µέση 
ισοσταθµισµένη κατάσταση, αποτέλεσµα της ισορροπίας µεταξύ 
πιεζοµετρικών φορτίων των δύο υδροφοριών εντός της γεώτρησης 
παρακολούθησης. ∆εδοµένου ωστόσο ότι οι περισσότερες από τις 
υφιστάµενες γεωτρήσεις υδροµαστεύουν είτε µόνο τη φρεάτια υδροφορία είτε 
και τις δύο, και υπό την παραδοχή ότι η πρώτη υδροφορία που εξαντλείται 
λόγω υπερεκµετάλλευσης υπό την υπάρχουσα κατάσταση κατανοµής των 
γεωτρήσεων, δίδεται η εκτίµηση ότι οι υφιστάµενες µετρήσεις στάθµης 
αφορούν σε µεγάλο βαθµό τη βαθιά υδροφορία. Σε συνέχεια της παραπάνω 
σκέψης προκύπτει ότι ενδέχεται η βασική κατακόρυφη συνιστώσα υπόγειας 
ροής να έχει φορά από τη βαθιά προς τη φρεάτια υδροφορία. Τούτο όµως 
αποτελεί αντικείµενο συστηµατικής διερεύνησης δια της εγκατάστασης και 
συστηµατικής λειτουργίας κατάλληλων δικτύων παρακολούθησης.  

Η εκφόρτιση του συστήµατος επιτελείται κυρίως µε την άντληση σηµαντικών 
όγκων νερού για γεωργικές δραστηριότητες και δευτερευόντως για κάλυψη των 
υπόλοιπων αναγκών, µέσω πολυάριθµων γεωτρήσεων που υδροµαστεύουν 
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όπως προαναφέρθηκε είτε τη φρεάτια είτε και τις δύο υδροφορίες. Εξαίρεση 
αποτελούν οι γεωτρήσεις βιοµηχανικής χρήσης για τις οποίες είναι γνωστό ότι 
υδροµαστεύουν αποκλειστικά τη βαθιά υπό πίεση υδροφορία. Ο µέσος όρος 
των ετήσια αντλούµενων όγκων νερού ανέρχεται σύµφωνα µε το ΙΓΜΕ σε 70 
Μm3/έτος, από τα οποία 60 Μm3/έτος αφορούν την κάλυψη αρδευτικών 
αναγκών (Βεράνης και Κατιρτζόγλου, 2003). Αξίζει να αναφερθεί στο σηµείο 
αυτό ότι η εκτίµηση στελεχών της ∆ΕΒ της Ν.Α. Θεσσαλονίκης (προφορική 
επικοινωνία µε Κ. Μήτσιου), είναι ότι σηµαντικό ποσοστό του συνόλου των 
γεωτρήσεων εστιάζεται στην άντληση νερού από τη φρεάτια υδροφορία, ενώ 
οι υπόλοιπες (µε εξαίρεση τις λίγες γεωτρήσεις βιοµηχανικής χρήσης που 
αντλούν αποκλειστικά από την υπό πίεση υδροφορία), εκµεταλλεύονται και 
τους δύο υδροφορείς.  

Παράλληλα, όγκος νερού που εκτιµάται από το ΙΓΜΕ και τη µελέτη του Master 
Plan σε περίπου 6 Μm3/έτος εκφορτίζεται υπό τη µορφή υπόγειων πλευρικών 
µεταγγίσεων προς την υπολεκάνη της λίµνης Βόλβης (Karavokyris and Partners 
et al., 1998, Βεράνης και Κατιρτζόγλου, 2003). Ο όγκος αυτός σύµφωνα µε 
τους ίδιους µελετητές µπορεί να αυξηθεί εάν παρατηρηθεί αύξηση της 
υδραυλικής κλίσης προς τη λίµνη Βόλβη. Ωστόσο, συγκράτηση ή και 
περιορισµός των ποσοτήτων αυτών επιτελείται µέσω της διήθησης των 
επιφανειακών απορροών των χειµάρρων Λαγκαδικίων και Σχολαρίου προς την 
κορεσµένη ζώνη. Η διήθηση αυτή έχει ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη ενός 
υπόγειου υδροκρίτη που λειτουργεί ως υδραυλικό φράγµα ανάσχεσης της 
υπόγειας ροής από την υπολεκάνη Κορώνειας στην υπολεκάνη Βόλβης.  

Ένα ποσοστό της βασικής ροής κατά µήκος των χειµάρρων εκφορτίζεται σε 
αυτούς, κυρίως κατά τις περιόδους των υγρών µηνών και όταν έχει επέλθει 
κορεσµός της ανώτερης υδροφόρου ζώνης. Τέλος, όγκος νερού που 
υπολογίζεται για την περίοδο µέχρι το 2002 σε περίπου 0.5 Μm3/έτος, σύµφωνα 
µε υπολογισµούς του ΙΓΜΕ, εκφορτίζεται από τη φρεάτια υδροφορία στη λίµνη. 
Η εκφόρτιση αυτή επιτελείται εξαιτίας της πολύ µειωµένης τιµής των υδραυλικών 
χαρακτηριστικών των ιζηµάτων του πυθµένα και των κράσπεδων της λίµνης 
συγκριτικά µε αυτά της φρεάτιας υδροφορίας. Στο µηχανισµό αυτό θα πρέπει 
επίσης να προστεθεί η φυσική εκφόρτιση της φρεάτιας υδροφορίας στη λίµνη 
όταν η στάθµη εντός αυτής υπερβαίνει τη στάθµη της ελεύθερης υδάτινης 
επιφάνειας της λίµνης. Εποµένως εκτιµάται ότι στα κράσπεδα της λίµνης 
Κορώνειας αναπτύσσεται µηχανισµός εκφόρτισης της φρεάτιας υδροφορίας 
ο οποίος προσιδιάζει στους µηχανισµούς λειτουργίας των πηγών 
υπερπλήρωσης.  

Πρόσφατες ερευνητικές γεωτρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν εντός των 
ιζηµάτων της λίµνης απέδειξαν ότι το υπόβαθρό της είναι πλήρως στεγανό και 
εποµένως δεν αντιµετωπίζεται το ενδεχόµενο διαρροών από αυτήν προς τη 
φρεάτια υδροφορία, αφού η µέση υδαταγωγιµότητα που υπολογίστηκε είναι 
Κ<10-9m/sec, (Γεωέρευνα, 2001).  

Με βάση υφιστάµενες µελέτες και διαχρονικές παρατηρήσεις της εξέλιξης της 
στάθµης της υπόγειας υδροφορίας και της µεταβολής της ελεύθερης υδάτινης 
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επιφάνειας της λίµνης προκύπτει ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 το 
υδατικό ισοζύγιο της περιοχής έχει γίνει ελλειµµατικό, αποτέλεσµα του οποίου 
είναι η συρρίκνωση της λίµνης και η συστηµατική πτώση στάθµης του 
υδροφόρου συστήµατος. Με βάση τα αποτελέσµατα της υδρογεωλογικής 
έκθεσης που εκπόνησε το ΙΓΜΕ (Βεράνης και Κατιρτζόγλου, 2003), προκύπτει 
ότι η µέση ετήσια πτώση στάθµης που αποδίδεται σε εκµετάλλευση των 
µόνιµων αποθεµάτων του υδροφορέα ανέρχεται σε 0.5m. Η τιµή αυτή 
περιορίζεται στα 0.3m µε βάση τα αποτελέσµατα που παραθέτονται σε σχετική 
έκθεση για την εκµετάλλευση του βαθέως υδροφορέα (Μήτσιου και 
Τσακούµης, 2002). 

Με βάση υφιστάµενες µελέτες και διαχρονικές παρατηρήσεις της εξέλιξης της 
στάθµης της υπόγειας υδροφορίας και της µεταβολής της ελεύθερης υδάτινης 
επιφάνειας της λίµνης προκύπτει ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 το 
υδατικό ισοζύγιο της περιοχής έχει γίνει ελλειµµατικό, αποτέλεσµα του οποίου 
είναι η συρρίκνωση της λίµνης και η συστηµατική πτώση στάθµης του 
υδροφόρου συστήµατος. Εξαίρεση στην πορεία αυτή αποτελούν τα τελευταία 
2 έτη κατά τη διάρκεια των οποίων παρατηρείται σηµαντική αύξηση της 
ελεύθερης υδάτινης επιφάνειας, σαν αποτέλεσµα της αυξηµένης 
βροχόπτωσης και εποµένως τροφοδοσίας του συστήµατος και παράλληλα 
της µειωµένης άντλησης για κάλυψη αρδευτικών αναγκών. Με βάση τα 
αποτελέσµατα της υδρογεωλογικής έκθεσης που εκπόνησε το ΙΓΜΕ (Βεράνης 
και Κατιρτζόγλου, 2003), προκύπτει ότι η µέση ετήσια πτώση στάθµης που 
αποδίδεται σε εκµετάλλευση των µόνιµων αποθεµάτων του υδροφορέα 
ανέρχεται σε 0.5m. Η τιµή αυτή περιορίζεται στα 0.3m µε βάση τα αποτελέσµατα 
που παραθέτονται σε σχετική έκθεση για την εκµετάλλευση του βαθέως 
υδροφορέα (Μήτσιου και Τσακούµης, 2002). Οι Ζαλίδης κ.α. (2004) αναφέρουν 
ότι λαµβάνοντας υπόψη το δυσµενέστερο σενάριο του ΙΓΜΕ, για τη συνολική 
έκταση του υδροφορέα (260km2) και µε µέση τιµή ενεργού πορώδους για όλο 
το σύστηµα ne=0.09 (ΙΓΜΕ), προκύπτουν οι ακόλουθοι υπολογισµοί. Συνολική 
µέση πτώση στάθµης κατά τη διάρκεια των 22 ετών (1982-2004) ∆h=11m και 
εποµένως συνολικό έλλειµµα του υπόγειου υδατικού ισοζυγίου: 

( hnAV e ∆××= ) V=257.5 Μm3. Το έλλειµµα αυτό, σε συνδυασµό µε τις 
αντλήσεις µέχρι το 1995 για άρδευση απευθείας από τη λίµνη και τη σειρά 
ξηρών υδρολογικών ετών στα τέλη της δεκαετίας '80-αρχές '90 προκάλεσαν την 
σηµερινή κατάσταση. Σύµφωνα µε την ίδια πηγή βάσει της ανάλυσης του  
πιεζοµετρικού χάρτη του υδροφόρου συστήµατος που συντάχθηκε για την 
περίοδο του θέρους του 2000 και του χάρτη ισοβαθών καµπυλών του 
υποβάθρου, όπως προέκυψε από τη µελέτη του BRGM, 1972, και θεωρώντας 
ως αντιπροσωπευτική τιµή µέσου ενεργού πορώδους ne=0.09 (Βεράνης και 
Κατιρτζόγλου, 2003), προέκυψε ότι το σύνολο των υδατικών αποθεµάτων του 
υδροφορέα κατά την περίοδο αυτή είναι 3150 Μm3. Με βάση µετρήσεις 
στάθµης του υδροφόρου συστήµατος σε δίκτυο παρακολούθησης 
αποτελούµενο από 66 σηµεία κατανεµηµένα στη λεκάνη της Κορώνειας και 
κύρια στη Β∆ ζώνη αυτής, δηµιουργήθηκαν οι πιεζοµετρικοί χάρτες της ξηρής 
περιόδου 2000, υγρής 2000, ξηρής 1997 και υγρής 1997. Από τη µελέτη των 
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χαρτών αυτών προκύπτει ότι η κύρια ζώνη τροφοδοσίας του υδροφόρου 
συστήµατος εντοπίζεται στα Β∆ της λίµνης. Όπως προκύπτει  σηµαντικό ρόλο 
στην τροφοδοσία του συστήµατος παίζει τόσο ο χείµαρρος Μπογδάνα, όσο 
και ο χείµαρρος ανατολικά αυτού. Παράλληλα, ενισχύεται η άποψη ότι οι 
αποθέσεις στα Β∆ κράσπεδα της λεκάνης (κώνοι κορηµάτων και πλευρικά 
κορήµατα) παίζουν σηµαντικό ρόλο στην τροφοδοσία του συστήµατος. 
Προφανώς, η κύρια ζώνη συγκέντρωσης των υπόγειων υδατικών αποθεµάτων 
ταυτίζεται µε την περιοχή ανάπτυξης του υδροφόρου συστήµατος µε το 
µεγαλύτερο πάχος, όπως αυτό περιγράφηκε προηγουµένως. Επίσης, 
διαφαίνεται ότι η περιοχή στα ανατολικά της λίµνης δέχεται σηµαντική 
τροφοδοσία δια των πλευρικών υπόγειων µεταγγίσεων και της διήθησης των 
χειµάρρων της περιοχής. Η επικρατούσα διεύθυνση υπόγειας ροής είναι από 
Β∆ προς ΝΑ, δηλαδή προς τη λίµνη. Στα ανατολικά της λίµνης ωστόσο 
φαίνεται ότι υπάρχει αναστροφή της κίνησης του υπόγειου νερού ώστε 
υπογείως να κινείται προς αυτήν. ∆εν είναι σαφής, λοιπόν, η ανάπτυξη 
υπόγειας κίνησης του νερού προς την υπολεκάνη της Βόλβης, ωστόσο αυτό 
δεν µπορεί να τεκµηριωθεί µε βάση τα δεδοµένα που υπήρχαν διαθέσιµα και 
ως εκ τούτου γίνεται αποδεκτή η θεώρηση της υπόγειας διαφυγής ποσοτήτων 
νερού προς τη Βόλβη (Βεράνης κ.α., 2002). Παρά το γεγονός ότι µεταξύ των 4 
προαναφερθέντων πιεζοµετρικών χαρτών δεν προκύπτει δραµατική 
διαφοροποίηση της εικόνας της πιεζοµετρικής επιφάνειας, είναι σαφής η 
πτώση της κατά τους θερινούς µήνες (ξηρή περίοδος), συγκριτικά µε τους 
χειµερινούς (υγρή περίοδος), όπως επίσης είναι σαφής και η ταπείνωση των 
ισοβαθών στάθµης του 2000 συγκριτικά µε αυτές του 1997. Η µέση πτώση 
στάθµης µεταξύ των ξηρών περιόδων 1997-2000 για όλο το δίκτυο 
παρακολούθησης είναι 1.74m, έναντι της µέσης αντίστοιχης πτώσης στάθµης 
των 0.54m για την υγρή περίοδο. Αξίζει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι η µέγιστη 
πτώση στάθµης µεταξύ των ξηρών περιόδων 1997 και 2000 φτάνει τα 12-16m 
αντίστοιχα. Από την ανάλυση των δεδοµένων προκύπτει ότι το µέσο βάθος 
στάθµης κυµαίνεται από 10-15m εντός των 4 περιόδων που προαναφέρθηκαν. 

Όπως είναι αναµενόµενο, το βάθος στάθµης είναι µικρότερο περιµετρικά της 
λίµνης και γύρω από τις κοίτες των κύριων χειµάρρων τροφοδοσίας και 
αυξάνεται προοδευτικά προς τα κράσπεδα της λίµνης. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και µελετώντας τα ποσοτικά στοιχεία που υπάρχουν 
για το υδατικό ισοζύγιο της λεκάνης απορροής της λίµνης Κορώνειας από 
διάφορες πηγές την τελευταία δεκαετία, συνοψίζονται τα ακόλουθα: 

 Η έκθεση του ΙΓΜΕ καταλήγει ότι κατά το χρονικό διάστηµα 1996-2000 στην 
πεδινή περιοχή της Κορώνειας έχουν εισρεύσει ποσότητες νερού της τάξης 
των 30x106 m3/έτος από τις οποίες 6x106 m3/έτος έφθασαν µέχρι τη λίµνη 
και 24x106 m3/έτος εµπλούτισαν τους υπόγειους υδροφορείς.  

 Για το έτος 2001 το υδρολογικό ισοζύγιο της λίµνης Κορώνειας υπολογίζεται 
να είναι αρνητικό και ανέρχεται σε – 23 x 106 m3 (Πίνακας 2.8γ). 
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Πίνακας 2.8γ. Υδρολογικό ισοζύγιο λίµνης Κορώνειας (Μυλόπουλος κ.ά., 
2001). 

Παράµετρος Τιµή ( x 106 m3) 

ΕΙΣΡΟΕΣ 

Ατµοσφαιρικές κατακρηµνίσεις 147,6 

Επιφανειακές εισροές 25,3 

Υπόγειες εισροές 22,0 

ΕΚΡΟΕΣ 

Εξατµισοδιαπνοή 107,1 

Εξάτµιση λίµνης 30 

Υπόγειες εκροές προς Βόλβη 5,3 

Νερό για ύδρευση 2,1 

Νερό για άρδευση 70,2 

Νερό για βιοµηχανική χρήση 4,0 

ΣΥΝΟΛΟ - 23,0 

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Σχεδίου προγράµµατος διαχείρισης των 
υδατικών πόρων της χώρας (ΥΠΑΝ, ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, και ΚΕΠΕ, 2003) και  του 
Προγράµµατος Ανάπτυξη συστηµάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών 
πόρων σε 14 Υδατικά ∆ιαµερίσµατα της χώρας (ΥΠΑΝ 2008) στη λεκάνη 
της λίµνης Κορώνειας προκύπτει µέσο ετήσιο έλλειµµα 20,3x 106 m3. Επίσης, 
αναφέρεται ότι οι στάθµες νερού των διαφόρων εντός της λεκάνης 
γεωτρήσεων παρουσιάζουν πτωτική τάση. 

  Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Master Plan I, το έλλειµµα ισοζυγίου της λίµνης 
(όχι του υδροφορέα) ανέρχεται σε περίπου 3x 106 m3, ενώ το το υδατικό 
ισοζύγιο της υδρολογικής υπολεκάνης της Κορώνειας ανέρχεται σε 30x106 
m3.  

Βάσει των προαναφερθέντων διαπιστώνεται η ανάγκη υλοποίησης 
υδρογεωλογικής µελέτης για τη λεκάνη της Μυγδονίας µε έµφαση στην 
υπολεκάνη της Κορώνειας. Σηµειώνεται ότι από τη ∆/νση Υδάτων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται σε εξέλιξη υδρογεωλογική µελέτη 
που αφορά τη συγκέντρωση των ποσοτικών στοιχείων της λεκάνης 
Μυγδονίας και η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 
τρέχοντος έτους. 
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Ποιοτικά στοιχεία λίµνης Κορώνειας 

Η σηµαντική µείωση της υδάτινης επιφάνειας και συνεπώς του όγκου και της 
στάθµης της λίµνης είχε δραµατικές επιπτώσεις σε όλα τα οικολογικά 
χαρακτηριστικά του υδατικού συστήµατος που συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 εξαφάνιση της ιχθυοπανίδας 

 εξαφάνιση της υδρόβιας υφυδατικής βλάστησης (υδρόβια µακρόφυτα) 

 Μεγάλο ρυθµό ανάπτυξης και εξάπλωσης των καλαµώνων 

 υψηλές τιµές των συγκεντρώσεων των θρεπτικών αλάτων 

 υψηλή συγκέντρωση αλάτων 

 υψηλές τιµές pH 

 εµφάνιση εκρήξεων βιοµάζας του φυτοπλαγκτικού είδου Prymnesium 

parvum, το οποίο παράγει τοξίνες µε επιπτώσεις σε διάφορα είδη βοσκητών 
(ζωοπλαγκτικών ειδών, ψαριών, κ.ά.). Οι µονοειδικές αυτές εκρήξεις της 
βιοµάζας παρατηρήθηκαν στη λίµνη Κορώνεια κατά το έτος 2004, είχαν  
µεγάλη διάρκεια και οδήγησαν στη διαταραχή του πλαγκτικού τροφικού 
πλέγµατος και αναφέρονται στην κατηγορία των φυτοπλαγκτικών 
«ανθήσεων - εκρήξεων βιοµάζας» διαταραχής των οικοσυστηµάτων 
(Ecosystem Disruptive Algal Blooms, -EDABs) (Michaloudi et al. 2009) 

 Μαζικός θάνατος ψαριών και πτηνών κατά τον Οκτώβριο του 2004. 
Περίπου 30.000 νεκρά πουλιά περισυλλέχθησαν από τα νερά και τις όχθες 
της λίµνης πολλά από τα οποία ανήκαν σε σπάνιες και απειλούµενες 
οµάδες υδρόβιων και παρυδάτιων ειδών. 

Στους Πίνακες (2.9, - 2.13) που ακολουθούν δίνονται τιµές φυσικοχηµικών 
παραµέτρων από διάφορες πηγές.  

Πίνακας 2.9. Τιµές φυσικοχηµικών παραµέτρων για τη λίµνη Κορώνεια, (Πηγή: 
Michaloudi & Kostecka, 2004, Michaloudi et al. 2009, ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2008)     

Παράµετρος/Έτος 1983-19897 1990-19977 1998-2001* 20048 

Θερµοκρασία 2-32 0-34 2-28.6 20.9-26.4 

pH 7.8-9.4 7.9-10.1 7.5-9.7 8.2-9.5 

Αγωγιµότητα 1200-1760 1630-6750 4460-
16730 

8350-9220 

Ο2 (mg L-1) 3.2-13.2 4.1-13.8  3-11.23 

Secchi disc (cm)    13-33 

NH4-N    0.9-1,2µΜ 

ΝΟ2-Ν    10,1 µΜ 

                                                 
7 Michaloudi & Kostecka, 2004 
8 Michaloudi et al. 2009 
* ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2008 
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Πίνακας 2.10. Τιµές φυσικοχηµικών παραµέτρων της Λίµνης Κορώνειας για την 
περίοδο 1983 – 1997 (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2008). 
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Πίνακας 2.11. Μέση + τυπική απόκλιση των τιµών φυσικοχηµικών παραµέτρων 
στο νερό της λίµνης Κορώνειας κατά την περίοδο 1999-2000 (Υπ. Γεωργίας –
Α.Π.Θ., 2002). 

 

 

Πίνακας 2.12. Μέση τιµή + τυπική απόκλιση των συγκεντρώσεων ανιόντων, 
αµµωνίας, αλκαλικότητας και στερεού υπολείµµατος που µετρήθηκαν στο 
νερό της λίµνης Κορωνείας κατά την περίοδο 1999-2000 (Υπ. Γεωργίας –Α.Π.Θ., 
2002). 
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Πίνακας 2.13. Μέση τιµή + τυπική αποκλίση των συγκεντρώσεων µετάλλων,SAR 
και σκληρότητας στο νερό της λίµνης Κορωνεία κατά την περίοδο 1999-2000 
(Υπ. Γεωργίας –Α.Π.Θ., 2002). 

 

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της προγραµµατικής σύµβασης του υπό 
υλοποίηση έργου «Αποκατάσταση της λίµνης Κορώνειας, Ν. Θεσσαλονίκης» 
και της εφαρµογής της ΚΥΑ 35308/1838/2005, πραγµατοποιήθηκαν µε ευθύνη 
του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΚΥΥ) δειγµατοληψίες από τη λίµνη Κορώνεια για τις 
παραµέτρους που ορίζονται στην ΚΥΑ καθώς και αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων (Πίνακας 2.14.).  
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Πίνακας 2.14. Αποτελέσµατα ανάλυσης δειγµάτων νερού της λίµνης Κορώνειας για  τα έτη 2006 και 2008 (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2008) 

∆υτικό 
Άκρο 
Λίµνης 

Ανατολικό 
Άκρο 
Λίµνης 

∆υτικό Άκρο Λίµνης Ανατολικό Άκρο Λίµνης Παράµετρος9 

2006 2006 5-2-2008 17-4-2008 5-2-2008 17-4-2008 

∆ιαύγεια   Μερικώς 
θολερό 

∆ιαυγές Μερικώς 
θολερό 

Μερικώς 
θολερό 

Αφροί, κηλίδες, επιπλέοντα   Άνευ Άνευ Άνευ Άνευ 

Μακροσκοπική 
εξέταση 

Οσµή   ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρώµα 42,5 34,30 52,1 32,9 53,2 30,1 

Θολερότητα 5 5 25 51 33 70 

Αιωρούµενα στερεά (SS) 70 81 168 104 196 90 

∆ιαλυµένα στερεά  (TDS) 7170 6932 10955 11186 10442 11806 

Ολικά στερεά  (TS)  7261 11186 11302 11750 11690 

Καθιζάνοντα στερεά 70 81 168 103 196 89 

∆ιαλυµένο Οξυγόνο 7 9,4 6,2 1,55 6,35 1,35 

Κορεσµός σε οξυγόνο 49 69,30 58 15 61 13 

Θερµοκρασία νερού 9,1 9,3 8,6 13,4 8,8 13,6 

Θερµοκρασία αέρα 7 7 12,9 17,1 12,9 18,8 

Αγωγιµότητα (20oC) 11200 11300 14990 17130 15630 17360 

pH (25oC) 9,7 9,7 8,7 8,6 8,5 8,6 

Φυσικοχηµικές 
Παράµετροι 

Ολική σκληρότητα (ως CaCO3) 61,50 62,50 870 945 850 855 

                                                 
9 Μονάδες συγκεντρώσεων: µg / l 
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∆υτικό 
Άκρο 
Λίµνης 

Ανατολικό 
Άκρο 
Λίµνης 

∆υτικό Άκρο Λίµνης Ανατολικό Άκρο Λίµνης Παράµετρος9 

2006 2006 5-2-2008 17-4-2008 5-2-2008 17-4-2008 

Χλωριόντα (Cl-) 2411 2552 3793 4083 3758 4083 

Βρωµιόντα  (Br- )       

Θειϊκά (SO42 - ) 1000 975 2300 1800 2200 1900 

Κάλιο (K+ ) 37,85 38,71 47,2 49,46 46,1 48,83 

Νάτριο (Na+ ) 2344 2344 3993 4191 3894 4587 

Ασβέστιο (Ca2+ ) 14 11,20 5,7 22,1 7 24,3 

Μαγνήσιο (Mg2+ ) 141 145 208 216,1 202 192,9 

Βάριο (Ba2+ )       

T.O.C. 98 95 91 111 93 105 

C.O.D. 397 314 296 350 324 360 

B.O.D. 5 5,10 7,10 28,1 35,9 27,4 28,4 

Νιτρικά (ΝΟ3-1) 0,97 1,74 6,5  6,7  

Άζωτο νιτρικών (ΝΟ3-1) (υπολογιστικά)   1,48 0,25 1,52 0,25 

Νιτρώδη (ΝΟ2-)   -99 -99 -99 -99 

Άζωτο νιτρωδών (ΝΟ2-) (υπολογιστικά)   0,05 0,05 0,05 0,05 

Αµµώνιο (NH4+) 2,99 3,16 1,19 2,49 1,39 1,57 

Άζωτο αµµωνίου (NH4+) (υπολογιστικά)   0,92 1,93 1,08 1,22 

Ολικό οξειδωµένο άζωτο (υπολογιστικά, 
άθροισµα αζώτου νιτρικών και 

νιτρωδών) 

0,18 0,4 1,53 0,3 1,57 0,3 

θρεπτικά 
συστατικά - 

Ευτροφισµός 

Φωσφορικά (P2O5) 1,49 1,02 0,28 0,42 0,3 0,56 
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∆υτικό 
Άκρο 
Λίµνης 

Ανατολικό 
Άκρο 
Λίµνης 

∆υτικό Άκρο Λίµνης Ανατολικό Άκρο Λίµνης Παράµετρος9 

2006 2006 5-2-2008 17-4-2008 5-2-2008 17-4-2008 

Φώσφορος φωσφορικών 
(υπολογιστικά) 

  0,12 0,18 0,13 0,25 

Ολικός φώσφορος (P2O5) 1,50 1,46 0,45 1,23 0,36 1,3 

Φώσφορος ολικού φωσφόρου 
(υπολογιστικά) 

  0,20 0,54 0,16 0,57 

Χλωροφύλλη a   22,3 20 24,2 15,8 

Ανεπιθύµητες 
ουσίες 

Φθοριόντα (F) 4250 4300 3600 4950 3600 4700 

Τοξικές ουσίες Κυανιούχα  (CN) 10  12  10  
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Για την αξιολόγηση των παραπάνω αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκαν, από 
την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων του ΥΠΕΧΩ∆Ε, τα όρια της εθνικής νοµοθεσίας 
(ΚΥΑ 46399/4352/1986 και ΚΥΑ 50388/2704/Ε103/2003) καθώς επίσης και τα 
όρια της πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου COM(2006)397 «σχετικά µε πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος 
στον τοµέα της υδατικής πολιτικής και σχετικά µε την τροποποίηση της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ». 

Σύµφωνα µε τα κατευθυντήρια κείµενα της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ ο τελικός 
χαρακτηρισµός της χηµικής κατάστασης γίνεται µε αξιολόγηση της παρουσίας 
ουσιών προτεραιότητας (COM(2006)397) πάνω από τα όρια της Μέγιστης 
Επιτρεπόµενης Συγκέντρωσης. Όταν εντοπίζονται ουσίες προτεραιότητας 
πάνω από τα όρια αυτά τότε η κατάσταση χαρακτηρίζεται κατώτερη της 
καλής. 

Βάσει των τιµών του πίνακα 2.1.4 η χηµική κατάσταση των υδάτων της λίµνης 
Κορώνειας και για τις δύο χρονικές περιόδους κρίνεται ως κατώτερη της καλής. 

Οι τιµές των διάφορων παραµέτρων µπορούν να συγκριθούν για τα έτη 2006 
και 2008. Από τη σύγκριση αυτή παρατηρούνται τα εξής: 

• Όσον αφορά τις τιµές των φυσικοχηµικών παραµέτρων, βλέπουµε πως 
παράµετροι όπως αιωρούµενα στερεά (SS), διαλυµένα στερεά (TDS), ολικά 
στερεά (TS), καθιζάνοντα στερεά, αγωγιµότητα αυξήθηκαν αισθητά από το 
ένα έτος στο άλλο ενώ η ποσότητα του διαλυµένου οξυγόνου και η 
συγκέντρωση των ιόντων Η εµφανίζονται µειωµένες. Ακόµη οι 
συγκεντρώσεις στοιχείων όπως χλώριο (Cl), θείο (S), κάλιο (Κ), νάτριο 
(Να), µαγνήσιο (Mg) εµφανίζουν ιδιαίτερα αυξηµένες τιµές. 

• Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις θρεπτικών τα νιτρικά εµφανίζουν αύξηση 
ενώ η συγκέντρωση αµµωνίου, φωσφορικών και ολικού φωσφόρου 
εµφανίζονται µειωµένες. 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται το µέγεθος της περιβαλλοντικής υποβάθµισης 
της λίµνης Κορώνειας, ενώ η κατάσταση αυτή παρουσιάζεται επιδεινωµένη 
από το 2006 στο 2008. 

Το φαινόµενο της υψηλής περιεκτικότητας του νερού της λίµνης Κορώνειας σε 
άλατα οφείλεται κυρίως στην εντατικοποίηση της γεωργίας (αυξηµένη χρήση 
λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων) και της κτηνοτροφίας (υπολείµµατα 
ζωοτροφών και απόβλητα ζώων), αλλά και την επιβάρυνση της λίµνης µε 
βιοµηχανικά και αστικά απόβλητα. 

2.1.4.1.2. Υπολεκάνη Βόλβης 

Η λεκάνη απορροής της λίµνης Βόλβης ανέρχεται σε 1127,71 km2 (Ν.Α.Θ. 2005) 
και υποδιαιρείται σε 11 υπολεκάνες των αντίστοιχων ρεµάτων (Χάρτης 7, 
Παρ/µα ΙΙ, Πίνακας 2.15). Οι εκτάσεις των χειµάρρων – ρεµάτων της λεκάνης 
απορροής της λίµνης Βόλβης ανά κατηγορία χρήσης και συνολικά δίνονται 
στον Πίνακα 2.15 
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Πίνακας 2.15. Εµβαδά υπολεκανών χειµάρρων λίµνης Βόλβης (Ν.Α.Θ. 2005) 

Έκταση υπολεκάνης ανά κατηγορία χρήσης (km2) Χείµαρροι 
Ενωτικής 
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1 Χείµαρρος Λαγκαδικίων 0,67 10,11 30,10 5,13 64,41 0 11043,23 

2 Χείµαρρος Σχολαρίου 0,19 4,97 8,31 2,44 27,84 0 43,75 

Χείµαρροι 
Βόλβης 

Ονοµασία        

1 Χείµαρροι ∆υτικών Περιοχών 
Βόλβης-Ενωτικής 

0,66 5,21 10,86 2,39 9,38 0 28,50 

2 Χείµαρροι Πεδινών Περιοχών 
Ενωτικής 

0,90 12,99 33,94 8,01 21,71 0 77,55 

3 Βόρειοι Παραλίµνιοι Χείµαρροι 
Βόλβης 

0,97 4,34 9,79 4,67 67,01 0 86,78 

4 Χείµαρρος Μοδίου 0,21 0,59 0,87 0,44 32,93 8,35 43,39 

5 Νότιοι Χείµαρροι Βόλβης-
Μαδύτου 

0,78 9,62 16,80 1,87 21,97 0 51,04 

6 Ορεινή λεκάνη Μαυρούδας-
Χείµαρρος Βαµβακιάς 

1,54 23,45 59,56 9,84 109,24 0 203,63 

7 Νότιοι Χείµαρροι Βόλβης-
Λουτρών Απολλωνίας 

0,95 7,98 12,66 2,37 14,63 0 38,59 

8 Χείµαρρος Μεγάλο Ρέµα-Νέας 
Απολλωνίας 

0,83 27,27 97,82 13,32 108,68 0 247,92 

9 Χείµαρρος Απολλωνίας-
Χολοµώντας 

0,29 18,58 30,91 8,07 122,69 15,58 196,12 

 ΣΥΝΟΛΟ 8,00 125,10 311,64 58,56 600,48 23,93 1127,71 

Η υδάτινη επιφάνεια της λίµνης Βόλβης κατά την περίοδο 1945 έως σήµερα 
παρουσίασε µικρή µεταβολή συγκριτικά µε τη λίµνη Κορώνεια. Στον Πίνακα  
2.16, στην Εικόνα 2.5 και στον Χάρτη 5β (Παρ/µα ΙΙ) δίνονται οι µεταβολές της 
υδάτινης επιφάνειας της λίµνης Βόλβης. Ο υπολογισµός της µεταβολής της 
έκτασης έγινε µε τη χρήση Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών και 
τηλεπισκόπησης βάσει των αεροφωτογραφιών του 1945 και δορυφορικών 
εικόνων για τις χρονικές περιόδους 1994 και 2008. 

Πίνακας 2.16. Μεταβολές της υδάτινης επιφάνειας της λίµνης Βόλβης κατά την 
χρονική περίοδο 1945 – 2008. 

Έτος Υδάτινη επιφάνεια (ha) 

1945 7.179 

10/8/1994 6.701 

2/5/2008 7.080 
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Εικόνα 2.5. Μεταβολή της υδάτινης επιφάνειας της λίµνης Βόλβης κατά την 
περίοδο 1945-2008. 

 

Στο Σχήµα 2.2 δίνεται η διακύµανση της στάθµης της λίµνης Βόλβης για το 
διάστηµα 1982 - 2003, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Εγγείων 
Βελτιώσεων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. Όπως φαίνεται 
στο διάγραµµα η στάθµη της Βόλβης παρουσίασε σηµαντική πτώση κατά το 
1994, η οποία συνδυάζεται και µε τη µεγαλύτερη µείωση της υδάτινης 
επιφάνειας κατά περίπου 1000 ha την ίδια περίοδο.  
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Σχήµα 2.2. ∆ιακύµανση της στάθµης της λίµνης Βόλβης κατά το διάστηµα 1982-2003 (Πηγή: ∆ΕΒ, ΝΑΘ) 

∆ιακύµανση στάθµης λίµνης Βόλβης

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Ηµεροµηνία

∆
ια
κ
ύ
µ
α
ν
σ
η
 σ
τά
θ
µ
η
ς,

 m
 



 155 

Σύµφωνα µε τον Ψιλιβίκο (1977) το µέγιστο βάθος είναι 23,5m (στο κέντρο του 
ανατολικού τµήµατος) ενώ το µέσο βάθος 13,5 m.  

Σύµφωνα µε τους Σίνης (1981), Μουστάκα (1988) η Βόλβη χαρακτηρίζεται ως 
θερµή µονοµικτική λίµνη µε θερµική και χηµική στρωµάτωση κατά τη θερµή 
περίοδο.  

Ένα από τα εν δυνάµει προβλήµατα που σχετίζονται µε τα υδροµορφολογικά 
χαρακτηριστικά της λίµνης και τις µεταβολές αυτών αποτελεί η απόθεση 
πολλών φερτών υλών από τους χειµάρρους στη λίµνη. Σύµφωνα µε τους 
Βαφειάδη (1988) και Μπαλλά (2007) εκτιµάται ότι στο µέλλον, αν δεν ληφθούν 
κατάλληλα µέτρα, υπάρχει η πιθανότητα διαχωρισµού της λίµνης σε δύο 
τµήµατα λόγω των µεγάλων αποθέσεων στο νότιο τµήµα κυρίως από τα 
ρέµατα της Κερασιάς, το Μικρό Ρέµα και Μεγάλο Ρέµα. 

Το ισοζύγιο της υδρολογικής λεκάνης της λίµνης Βόλβης έχει ως εξής 
(Τζιµόπουλος κ.α., 2004): 

� Απορροή της λεκάνης Βόλβης. 

Η απορροή της λίµνης υπολογίζεται µε βάση τα εκτιµώµενα µετεωρολογικά 
στοιχεία (βροχόπτωσης και εξατµισοδιαπνοής) της τελευταίας 20ετίας καθώς 
και τα στοιχεία κατείσδυσης. Έτσι η απορροή για το σύνολο της υδρολογικής 
λεκάνης (1200 m2) υπολογίζεται ίση µε 69.000.000m3. 

� Βροχόπτωση προς τη λίµνη. 

Η βροχόπτωση προς τη λίµνη δίνεται από το γινόµενο της επιφάνειας της 
λίµνης επί το ύψος της βροχόπτωσης και ισούται µε 31.280.000 m3. 

� Εξάτµιση από τη λίµνη. 

Η εξάτµιση της λίµνης υπολογίζεται να είναι ίση µε 65.200.000 m3. 

� Υπόγεια εισροή από τη λίµνη Κορώνεια. 

Η υπόγεια εισροή από τη λίµνη Κορώνεια είναι ίση µε µηδέν. 

� Εισροή από τη θάλασσα. 

Η εισροή από τη θάλασσα υπολογίζεται να είναι ίση µε 500.000 m3. 

� Αντλούµενη παροχή από τις γεωτρήσεις. 

Η αντλούµενη παροχή από τις γεωτρήσεις υπολογίζεται να φτάνει τα 
25.730.000 m3. 

� Μερική παροχέτευση των χειµάρρων Λαγκαδικίων – Σχολαρίου. 

Η µερική παροχέτευση των παραπάνω χειµάρρων υπολογίζεται ίση µε 
9.500.000 m3.  

Συνοπτικά το υδρολογικό ισοζύγιο της λίµνης Βόλβης φαίνεται στον πίνακα 
2.17. 

 

 



 156 

Πίνακας 2.17. Υδρολογικό ισοζύγιο λίµνης Βόλβης (Τζιµόπουλος κ.α., 2004). 

Παράµετρος Τιµή (* 106 m3) 

ΕΙΣΡΟΕΣ 

Απορροή προς τη λίµνη 69 

Βροχόπτωση προς τη λίµνη 31,28 

Υπόγεια εισροή από Κορώνεια 0 

ΕΚΡΟΕΣ 

Εξάτµιση από τη λίµνη - 65,2 

Αντλήσεις - 25,73 

Εκροή προς τη θάλασσα - 0,5 

Σύνολο + 8,85 

 

Ποιοτικά στοιχεία λίµνης Βόλβης 

Όσον αφορά στα ποιοτικά στοιχεία των υδάτων της Βόλβης δεν υπάρχουν 
πολλά διαθέσιµα πρόσφατα δεδοµένα.  

Οι κύριες αναφορές προέρχονται από τις εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο ερευνητικών προγραµµάτων και ειδικότερα των Μουστάκα (1988) 
για το φυτοπλαγκτό, Ζαρφτσιάν (1989) για το ζωοπλαγκτό, Οικονοµίδης (1991) 
για το ζωοβένθος και η πλέον πρόσφατη που αφορά στην ιχθυοπανίδα 
(Κοκκινάκης κ.ά., 2000). 

Στους πίνακες 2.18α – 2.18θ δίνονται τα αποτέλεσµα των µετρήσεων που 
πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της µελέτης «Πρόγραµµα ελέγχου ποιότητας 
επιφανειακών υδάτων στη Μακεδονία και Θράκη» για την περίοδο 1999 – 2000 
(Υπ. Γεωργίας – Α.Π.Θ., 2002), καθώς και οι τιµές των ποιοτικών παραµέτρων 
της λίµνης Βόλβης για την περίοδο 2000 – 2001 σύµφωνα µε τους Gantidis et 
al. (2007).  
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Πίνακας 2.18α. Μέση + τυπική απόκλιση των τιµών φυσικοχηµικών 
παραµέτρων στο νερό της λίµνης Mεγάλη Βόλβη κατά την περίοδο 1983-1997 
(ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2008). 
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Πίνακας 2.18β. Μέση + τυπική απόκλιση των τιµών φυσικοχηµικών 
παραµέτρων στο νερό της λίµνης Mεγάλη Βόλβη κατά την περίοδο 1999-2000 
(Υπ. Γεωργίας –Α.Π.Θ., 2002). 

 

Πίνακας 2.18γ. Μέση + τυπική απόκλιση των τιµών φυσικοχηµικών 
παραµέτρων στο νερό της λίµνης Μικρή Βόλβη κατά την περίοδο 1999-2000 
(Υπ. Γεωργίας –Α.Π.Θ., 2002). 

 

Πίνακας 2.18δ. Τιµές φυσικοχηµικών παραµέτρων του νερού της λίµνης 
Βόλβης κατά την περίοδο 2000-2001 (Gantidis et al., 2007). 

Παράµετρος Τιµή 

Ph 8,43 – 9,14 

Συγκέντρωση (µS/cm) 890 – 1150 

DO (mg/l) 6,3 – 10,4 

COD (mg/l) 42 – 132 

TOC (mg/l) 8.0 – 29,3 

TC (mg/l) 60 – 126 

IC (mg/l) 42 – 116 
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TP (mg/l) 64 – 218 

NO3 (µg N/l) 16 – 206 

NO2 (µg N/l) 10 - 32 

 

Πίνακας 2.18ε. Μέση τιµή + τυπική απόκλιση των συγκεντρώσεων ανιόντων, 
αµµωνίας, αλκαλικότητας και στερεού υπολείµµατος που µετρήθηκαν στο 
νερό της λίµνης Μεγάλη Βόλβη κατά την περίοδο 1999-2000 (Υπ. Γεωργίας –
Α.Π.Θ., 2002). 

 

Πίνακας 2.18ε. Μέση τιµή + τυπική απόκλιση των συγκεντρώσεων ανιόντων, 
αµµωνίας, αλκαλικότητας και στερεού υπολείµµατος που µετρήθηκαν στο 
νερό της λίµνης Μικρή Βόλβη κατά την περίοδο 1999-2000 (Υπ. Γεωργίας –
Α.Π.Θ., 2002). 
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Πίνακας 2.18στ. Μέση τιµή των συγκεντρώσεων βαρέων µετάλλων που 
µετρήθηκαν στο νερό της λίµνης Βόλβης κατά την περίοδο 2000 – 2001 
(Gantidis et al., 2007). 

Μέταλλο Μέση τιµή συγκέντρωσης (mg/g dw) 

Pb 12,46 

Zn 53,43 

Cu 15,20 

Mn 145,30 

Fe 3,65 

Cr 23,12 

Cd 0,75 

 

Πίνακας 2.18ζ. Μέση (γεωµετρικός µέσος όρος), µεγίστη και ελαχίστη 
συγκέντρωση των γεωργικών φαρµάκων και της καφεϊνης και αντίστοιχα 
ποσοστά ανιχνεύσεως στο νερό των λιµνών Μεγάλης και Μικρής Βόλβης κατά 
την περίοδο 1999-2000. 

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 2.18ζ ανιχνεύθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις 
των ζιζανιοκτόνων alachlor, metolachlor και atrazine ανιχνεύθηκαν στα νερά 
της Μικρής και Μεγάλης Βόλβης. Τα ζιζανιοκτόνα αυτά χρησιµοποιούνται 
προφυτρωτικά και µεταφυτρωτικά για την καταπολέµηση ετησίων ζιζανίων σε 
καλλιέργειες αραβοσίτου που καλύπτουν σηµαντικές εκτάσεις γύρω από τις 
δύο αυτές λίµνες. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις των ζιζανιοκτόνων 
µετρήθηκαν στην δειγµατοληψία που πραγµατοποιήθηκε στις 18/4/99 δηλ. 
αµέσως µετά την ανοιξιάτικη εφαρµογή τους. Συνεπώς, η υποβάθµιση της 
ποιότητας των νερών των λιµνών Μικρής και Μεγάλης Βόλβης οφείλεται κατά 
µεγάλο ποσοστό στην ανοιξιάτικη εφαρµογή τους σε παρακείµενους αγρούς 
που καλλιεργούνται µε αραβόσιτο. 
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Πίνακας 2.18η. Μέση τιµή + τυπική απόκλιση των συγκεντρώσεων µετάλλων, 
SAR και σκληρότητας στο νερό της λίµνης Μεγάλη Βόλβη κατά την περίοδο 
1999-2000 (Υπ. Γεωργίας –Α.Π.Θ., 2002). 
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Πίνακας 2.18θ. Μέση τιµή + τυπική απόκλιση των συγκεντρώσεων µετάλλων, 
SAR και σκληρότητας στο νερό της λίµνης Μικρή Βόλβη κατά την περίοδο 1999-
2000 (Υπ. Γεωργίας –Α.Π.Θ., 2002). 
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2.1.4.2. Ρήχιος ποταµός 

Το µήκος του Ρήχιου ποταµού από τη Βόλβη µέχρι την κοιλάδα της Ρεντίνας 
είναι 1,5 km, ενώ από το τέλος της κοιλάδας µέχρι τη θάλασσα 2,8 km περίπου. 

Το 1970-1971 (στοιχεία ΟΥΘ) µετρήθηκαν µέσες παροχές 2,35 m3/sec και 1,58 
m3/sec αντίστοιχα. Για το διάστηµα ‘83-’87 (στη θέση φράγµατος χελιών, 200 
m κατάντη της γέφυρας της Εθνικής Οδού Θεσ/νίκης - Καβάλας) η µέγιστη 
µέση παροχή του Ρήχιου ήταν ~2,2 m3/sec και η ελάχιστη 0,05 m3/sec περίπου. 

Στο σχήµα 2.3 που ακολουθεί δίνεται η διακύµανση της παροχής του Ρήχιου για 
το διάστηµα Οκτώβριος 1996 - Οκτώβριος 2000, σύµφωνα µε τα στοιχεία τη 
∆ιεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Θεσσαλονίκης. Η µέγιστη παροχή το 1998 ήταν 3854,2 m3/h (ή 1,07 m3/sec) και 
η ελάχιστη 386,6 m3/h (ή 0,107 m3/sec) µε µέση ετήσια παροχή 1384,03 m3/h (ή 
0,38 m3/sec). Η µέγιστη παροχή το 1999 ήταν 4756,34 m3/h (ή 1,32 m3/sec) και 
η ελάχιστη 874,43 m3/h (ή 0,24 m3/sec) µε µέση ετήσια παροχή 2642,12 m3/h (ή 
0,73 m3/sec). Η µέγιστη παροχή το 2000 ήταν 3348,76 m3/h (ή 0,93 m3/sec) και 
η ελάχιστη 295,76 m3/h (ή 0,08 m3/sec) µε µέση ετήσια παροχή 1579,79 m3/h (ή 
0,44 m3/sec).  

Παροχή Ρήχιου ποταµού
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Σχήµα 2.3. ∆ιακύµανση της παροχής του Ρήχιου για το διάστηµα Οκτώβριος 
1996-Οκτώβριος 2000 (Πηγή: ∆ΕΒ, ΝΑΘ) 

Για τον Ρήχιο δεν βρέθηκαν ποιοτικά φυσικοχηµικά στοιχεία. Σχετικά µε τα 
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία υπάρχουν δεδοµένα µόνο για την ιχθυοπανίδα (βλ. 
κεφ. 2.1.8). 
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2.1.5. Τοπίο 

Στην περιοχή, εκτός των περιοχών Natura 2000 που αποτελούν ταυτόχρονα 
σηµαντικά στοιχεία του τοπίου και παρέχουν πολλές δυνατότητες 
παρατήρησης των στοιχείων της βιοποικιλότητας και των φυσικών 
σχηµατισµών, άλλα σηµαντικά στοιχεία είναι τα ακόλουθα. 

Παραλίµνιο ∆άσος Απολλωνίας 

Το παραλίµνιο δάσος της Απολλωνίας βρίσκεται στη νότια όχθη της λίµνης 
Βόλβης. Τα δάσος αυτό έχει µοναδική οικολογική αξία για δύο κυρίως λόγους. 
Πρώτον, τα φυτικά είδη που το συγκροτούν δύσκολα βρίσκονται σήµερα 
συνενωµένα σε δάσος. Τα είδη αυτά περιλαµβάνουν σκλήθρα, πλατάνια, 
ασηµόλευκες, ιτιές και λυγαριές. Τέτοιες φυτοκοινωνίες (Alnopopuletum) που 
άλλοτε υπήρχαν σε πολλά ποτάµια της χώρας, σήµερα θεωρούνται πολύ 
σπάνιες. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι το δάσος της Απολλωνίας είναι η 
µοναδική περιοχή στην Ελλάδα που φιλοξενεί µεικτές αποικίες γκρίζων ερωδιών 
και πελαργών.  

Ο θεµελιώδης ανώροφος του δάσους κυριαρχείται από χαρακτηριστικά 
υγρόφιλα δέντρα όπως είναι τα Alnus glutinosa (σκλήθρο), Platanus orientalis 
(πλάτανος) και Populus alba (λεύκα). Ένας χαµηλότερου ύψους όροφος 
σχηµατίζεται στον υπόροφο µε είδη όπως είναι τα Salix alba, Salix fragilis, 
Populus nigra ssp nigra, Ulmus minor, Pyrus amygdaliformis, Juglans regia. Στον 
υπόροφο συµµετέχουν και θαµνώδη είδη όπως είναι τα Rubus canescens, 
Hedera helix, Humulus lupulus, Rubus hirtus, Solanum dulcamara. Η ποώδης 
υποδασική βλάστηση απαρτίζεται από δύο µορφές, την υψηλή που φθάνει 
µέχρι τα δύο µέτρα και τη χαµηλή που αναπτύσσεται κάτω από ένα µέτρο 
ύψος. Στην περίµετρο του δάσους συχνά αναπτύσσεται νιτρόφιλη βλάστηση 
ανάµικτη µε θαµνώδη στοιχεία που κάποιες φορές σχηµατίζουν αδιαπέραστες 
συστάδες. 

Η ορνιθολογική αξία του δάσους αυτού είναι µοναδική καθώς στα κλαδιά των 
δέντρων του βρίσκουν ασφαλές καταφύγιο πουλιά του υγροτόπου όπως οι 
Σταχτοτσικνιάδες και οι λευκοπελαργοί. Αυτά τα δύο είδη αποτελούν µία 
κοινωνία που δεν είναι γνωστή αλλού στην Ελλάδα.  

Κατά το παρελθόν το δάσος εκτεινόταν σε έκταση 3.000 στρεµµάτων, αλλά 
υλοτοµήθηκε για να αποδοθούν εκτάσεις στους γεωργούς. Έτσι σήµερα έχουν 
παραµείνει µόλις 150 στρέµµατα δάσους που τελευταία µε προσπάθειες του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε στο πλαίσιο της αποκατάστασης και ανάδειξης του δάσους της 
Απολλωνίας γίνονται έργα, όχι µόνο για να σταµατήσει η συρρίκνωσή του, 
αλλά και για να αυξηθεί η έκτασή του. 

Παραποτάµιο ∆άσος νέας Ρεντίνας (Μακεδονικά Τέµπη) 

Το δάσος αυτό σχηµατίζεται στην κοιλάδα που σχηµατίζει ο Ρήχιος ποταµός, ο 
οποίος συνδέει τη λίµνη Βόλβη µε το Στρυµονικό κόλπο. Έχει ιδιαίτερη σηµασία 
από ορνιθολογική άποψη κυρίως όσον αφορά την τροφοληψία και τη 
φωλεοποίηση κάποιων ειδών. 
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Η βλάστηση του δάσους περιλαµβάνει µεγάλα πλατάνια τα οποία 
συνοδεύονται από ιτιές, φτελιές, φράξους (Fraxinus ornus), κρανιές (Cornus 
mas), θάµνους µε πικροδάφνες (Nerium oleander) και λυγαριές (Vitex agnus – 
castus), αναρριχώµενα και άλλα ποώδη. 

Η ιδιαίτερη ορνιθολογική αξία του δάσους τεκµηριώνεται από το γεγονός ότι 
αποτελεί ένα σύνθετο σύστηµα κυρίως σκληρόξυλων ειδών και πλατανιού, σε 
συνδυασµό µε το ποτάµι και τους γύρω ορεινούς όγκους. Εδώ βρίσκουν 
τροφή αρκετά είδη πουλιών που είτε είναι «µόνιµοι» κάτοικοι του δάσους είτε 
περνούν κατά τη µετανάστευση. Επίσης, εδώ κατασκευάζουν τις φωλιές τους 
µικρά αρπακτικά (από τις γύρω περιοχές) και ένας σηµαντικός αριθµός 
συκοφάγων. 

Την κοιλάδα διασχίζει η εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Καβάλας και στις εκβολές 
του Ρήχιου ποταµού στο Στρυµονικό κόλπο κάποιες περιοχές έχουν εκχερσωθεί 
και έχουν δοθεί είτε για καλλιέργεια είτε για τουριστικές εγκαταστάσεις. Αυτές οι 
ενέργειες έχουν οδηγήσει σε σηµαντική υποβάθµιση της περιοχής. 

Πλάτανοι Σχολαρίου 

Στην περιοχή Σχολαρίου που βρίσκεται µεταξύ των δύο λιµνών υπάρχουν δύο 
υπεραιωνόβιοι πλάτανοι, αποµεινάρια ενός άλλοτε παραλίµνιου δάσους. Η 
σηµαντικότητά τους έγκειται στο ότι κάθε χρόνο ζευγάρια ερωδιών φτιάχνουν 
τις φωλιές τους στην κορυφή των δυο αυτών δέντρων. Οι πλάτανοι αυτοί 
έχουν κηρυχθεί µε υπουργική απόφαση «Μνηµείο της Φύσης» (Απόφαση: 
5212/1975 – ΦΕΚ: 281/ΤΒ/1975).  

Οι πλάτανοι του Σχολαρίου είναι το πρώτο Μνηµείο της Φύσης που ιδρύθηκε 
στη χώρα το 1975. Σήµερα υπάρχουν συνολικά 51 Μνηµεία νέας Φύσης τα 
οποία αποτελούν σηµαντικά στοιχεία ή σχηµατισµούς, ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος και σπανιότητας. 

Στα δέντρα αυτά φωλιάζουν ερωδιοί και συγκεκριµένα Σταχτοτσικνιάδες (Ardea 
cinerea). Το είδος βρίσκεται σε µεγάλους πληθυσµούς στην ευρύτερη περιοχή 
των λιµνών (5-10% του συνολικού πληθυσµού της Ελλάδας) και ότι οι 
συγκεκριµένες αποικίες αποτελούν ένα σηµαντικό τόπο για την αναπαραγωγή 
του.   

Ο Σταχτοτσικνιάς είναι ο µεγαλύτερος ερωδιός της Ευρώπης και αποτελεί 
µόνιµο κάτοικο της χώρας. Βέβαια δεν είναι λίγοι και οι Σταχτοτσικνιάδες που 
επισκέπτονται την Ελλάδα το χειµώνα ή περνούν από εδώ κατά το ταξίδι της 
µετανάστευσής τους.  

Πλάτανος Γεροπλάτανου Χαλκιδικής 

Στην περιοχή του Γεροπλατάνου Χαλκιδικής υπάρχει ένας αιωνόβιος πλάτανος 
ο οποίος περιλαµβάνεται στα 51, σήµερα, ανακηρυγµένα «Μνηµεία της 
Φύσης» (ΦΕΚ 738/Β/1976). 

∆άσος Βασιλουδίου 

Μικρό όµορφο υγρόφιλο δάσος στην περιµετρική ζώνη της Κορώνειας. 
Αποτελείται από συστάδες ιτιάς και λεύκης και η σηµασία του αυξάνει από το 
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γεγονός ότι αποτελεί το µοναδικό υπόλειµµα των φυσικών παρόχθιων δασών 
της λίµνης Κορώνειας. Η έκτασή του έχει µειωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια.  

Πλατανόδασος Μελισσουργού 

Εκτεταµένο δάσος από µεγάλα πλατάνια ιδιαίτερης οµορφιάς, το οποίο 
διασχίζεται από µικρό ποτάµι. 

Βυζαντινός ελαιώνας 

Μεταξύ της Μικρής και της Μεγάλης Βόλβης υπάρχει µία έκταση όπου 
κυριαρχεί η παρουσία της Olea europea. Πρόκειται για το Βυζαντινό ελαιώνα 
και η αξία του έγκειται στο ότι είναι ιδιαίτερα µεγάλης ηλικίας. Φηµολογείται πως 
στον ελαιώνα αυτό υπάρχουν ρίζες που χρονολογούνται από τη Βυζαντινή 
εποχή. Στην περιοχή του Βυζαντινού ελαιώνα υπάρχει και αρχαιολογικό κτίσµα, 
ο Βυζαντινός Λαδόµυλος. 

Πλατάνια Νυχτερίδων στη Ρεντίνα 

Κοντά στο χωριό Ρεντίνα και µέσα στο στρατόπεδο υπάρχει ένας µεγάλος 
αριθµός πλατανιών µε κουφάλες οι οποίες φιλοξενούν σηµαντικούς αριθµούς 
(σε ευρωπαϊκό επίπεδο) από µεταναστευτικές νυχτερίδες, οι οποίες έρχονται 
από πολύ µακριά (Ρωσία, Ουκρανία) για αναπαραγωγή. 

Τα περισσότερα είδη των θηλαστικών αυτών απειλούνται σε σηµαντικό βαθµό 
αφού οι πληθυσµοί τους µειώνονται δραστικά. Τα αίτια βρίσκονται στην 
κατάσταση των βιοτόπων τους και στην ελάττωση της τροφής τους, που 
αποτελείται από έντοµα, εξαιτίας νέας υπερβολικής χρήσης φυτοφαρµάκων. 

Νυµφόπετρες 

Οι «Νυµφόπετρες» βρίσκονται έξω από το χωριό Νυµφόπετρα και είναι ένας 
ιδιόµορφος γεωλογικός σχηµατισµός από όρθιους ασβεστολιθικούς βράχους. 
Οι βράχοι αυτοί αποτελούν κατά µία λαογραφική άποψη τα µέλη από µια 
απολιθωµένη γαµήλια ποµπή. Οι ασβεστολιθικοί σχηµατισµοί είναι αποτέλεσµα 
απόθεσης ασβεστίου από θερµές πηγές που υπήρχαν στην περιοχή και πήραν 
τη σηµερινή τους µορφή λόγω της διάβρωσης. 

 

2.1.6. Χλωρίδα 

Στην περιοχή δεν απαντώνται φυτικά είδη που να περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων 
NATURA 2000. Ωστόσο περιλαµβάνονται 3 είδη φυτών τα οποία 
προστατεύονται από άλλες διεθνείς συµβάσεις και τα οποία παρατίθενται στον 
πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 2.19. Άλλα σηµαντικά είδη χλωρίδας της περιοχής µελέτης σύµφωνα 
µε τη βάση δεδοµένων NATURA 2000. 

Επιστηµονικό 
όνοµα 

(Κοινή 
ονοµασία) 

Καθεστώς 
Προστασίας 

Κατάσταση 
∆ιατήρησης 
σε εθνικό 
και διεθνές 
επίπεδο 

Πληθυσµιακά 
∆εδοµένα 

Ενδηµισµός 
Τύποι 

Οικοτόπων 

Mentha 
suaveolens 

   B  

Salvinia natans 
(Σαλβίνια) 

WCMC, Π∆ 
67/81 

Ε P ∆  

Trapa natans 
(Νεροκάστανο) 

WCMC, Π∆ 
67/81 

V V ∆ 3150 

Όπου: Κατάσταση διατήρησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο:   αναφέρεται µε βάση του 

συµβολισµούς  από το WCMC που είναι οι εξής: Ε : κινδυνεύον, R : σπάνιο, V : 

τρωτό, T: απειλούµενο. 

Πληθυσµιακά δεδοµένα:   R: σπάνιο, V: πολύ σπάνιο, P: παρών, Α: 100 >= p > 

15%, B: 15 > p > 2, C: 2 > p > 0%, D: ασήµαντος 

Ενδηµισµός: Α: Τοπικό ενδηµικό, Β: Ενδηµικό Ελλάδας, Γ: Ενδηµικό Βαλκανίων, 

∆: Ευρείας εξάπλωσης. 

 

Στο πλαίσιο του έργου της χαρτογράφησης των οικοτόπων 
πραγµατοποιήθηκε µεγάλος αριθµός φυτοληψιών για τον προσδιορισµό των 
φυτοκοινωνιών. Στην περιοχή πραγµατοποιήθηκαν 139 φυτοληψίες όπου 
προσδιορίσθηκαν 225 είδη φυτών (Πίνακας 2.20). Στον χάρτη 8 (Παρ/µα ΙΙ) 
δίνεται η κατανοµή των σηµαντικών ειδών καθώς και οι φυτοληψίες µε τους 
κωδικούς τους για τη χρήση τους στο πρόγραµµα παρακολούθησης 
οικοτόπων και φυτικών ειδών της περιοχής. Στο Παράρτηµα Ι δίνεται ο 
κατάλογος των ειδών ανά φυτοληψία καθώς και η κάλυψη του κάθε είδους. 
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Πίνακας 2.20. Κατάλογος ειδών φυτών που καταγράφηκαν στο πλαίσιο των 
φυτοληψιών του έργου της χαρτογράφησης των οικοτόπων (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2001) 

Επιστηµονική ονοµασία Επιστηµονική ονοµασία Επιστηµονική ονοµασία 

1. Achillea crithmifolia 2. Cichorium intybus 3. Humulus lupulus 

4. Achillea millefolium 5. Cirsium arvense 6. Juncus gerardi 

7. Aegilops triuncialis 8. Cirsium creticu s. cre 9. Juncus heldreichianus 

10. Agropyron cristatum 11. Cladophora species 12. Juncus inflexus 

13. Agrostis stolonifera 14. Clematis vitalba 15. Juncus maritimus 

16. Allium ampeloprasum 17. Clinopodium vulgare 18. Isatis tinctoria 

19. Allium guttatum 20. Conium maculatum 21. Juncus acutus 

22. Allium panicul s. pani 23. Conyza canadensis 24. Juncus articulatus 

25. Alnus glutinosa 26. Cornus mas 27. Juniperus oxycedrus 

28. Alopecurus myosuroides 29. Corylus avellana 30. Knautia integrifolia 

31. Althaea officinalis 32. Crataegus monogyna 33. Lactuca serriola 

34. Anagallis arvensis 35. Crepis setosa 36. Lactuca virosa 

37. Anchusa officinalis 38. Crypsis schoenoides 39. Lagurus ovatus 

40. Anthemis arvensis 41. Cupressus sempervirens 42. Lamium maculatum 

43. Anthemis tinctoria 44. Cuscuta campestris 45. Lemna gibba 

46. Anthoxanthum odoratum 47. Cynanchum acutum 48. Lemna minor 

49. Aristolochia clematiti 50. Cynodon dactylon 51. Leonurus cardiaca 

52. Artemisia vulgaris 53. Cynoglossum hungaricum 54. Leonurus marrubiastrum 

55. Arum italicum 56. Cynosurus echinatus 57. Lolium rigidum 

58. Asparagus acutifolius 59. Cyperus fuscus 60. Lomelosia brachiata 

61. Atriplex prostrata 62. Cyperus laevigatus 63. Lonicera implexa 

64. Avena barbata 65. Cyperus longus 66. Lotus corniculatus 

67. Avena fatua 68. Dactylis glomerata 69. Marrubium peregrinum 

70. Avena sativa 71. Dasypyrum villosum 72. Matricaria recutita 

73. Avena sterilis 74. Daucus guttatus 75. Medicago lupulina 

76. Ballota nigra 77. Dianthu monadel s. pal 78. Medicago minima 

79. Berteroa incana 80. Dracunculus vulgaris 81. Medicago sativa s. sat 

82. Berula erecta 83. Echinochloa crus-galli 84. Melica ciliata 

85. Bolboschoenus maritimu 86. Echinops sphaerocephal 87. Melilotus officinalis 

88. Brachypodium pinnatum 89. Equisetum ramosissimum 90. Mentha aquatica 

91. Brachypodium sylvaticu 92. Eryngium campestre 93. Mentha spicata 

94. Briza maxima 95. Erysimum diffusum 96. Morus alba 

97. Bromus commutatus 98. Euphorbia cyparissias 99. Muscari species 

100. Bromus hordeaceus 101. Euphorbia seguieriana 102. Myriophyllum spicatum 

103. Bromus rigidus 104. Euphorbia taurinensis 105. Myrrhoides nodosa 

106. Bromus squarrosus 107. Ficus carica 108. Najas marina 

109. Bromus sterilis 110. Fraxinus angustifolia 111. Nasturtium officinale 

112. Bromus tectorum 113. Fumana thymifolia 114. Nigella arvensis 
115. Calystegia sepium 116. Galium aparine 117. Olea europaea 
118. Campanula patula 119. Galium spurium 120. Ononis spinosa 
121. Carex distans 122. Galium verum 123. Onopordum illyricum 

124. Carthamus lanatus 125. Geranium rotundifolium 126. Origanu vulgare s. vir 
127. Centaurea diffusa 128. Geum urbanum 129. Paliurus spina-christi 
130. Chaerophyllum temulum 131. Gledisia triacanthos 132. Parietaria officinalis 
133. Chelidonium majus 134. Gledisia triacanthos 135. Paspalum paspalodes 

136. Chenopodium album 137. Hedera helix 138. Periploca graeca 
139. Chenopodium glaucum 140. Heracleum sphondylium 141. Persicaria lapathifoli 
142. Chenopodium murale 143. Herniaria incana 144. Persicaria maculosa 

145. Chrysopogon gryllus 146. Hordeum geniculatum 147. Petasites hybridus 
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Επιστηµονική ονοµασία Επιστηµονική ονοµασία 

148. Petrorhagia prolifera 149. Silene conica 
150. Phillyrea latifolia 151. Silene gigantea 
152. Phillyrea latifolia 153. Sisymbrium irio 

154. Phragmites australis 155. Solanum dulcamara 

156. Phytolacca americana 157. Sophora japonica 
158. Pinus nigra 159. Stachys palustris 
160. Piptatherum miliaceum 161. Stipa bromoides 

162. Plantago arenaria 163. Stipa bromoides 

164. Plantago coronopus 165. Tamarix parviflora 

166. Plantago lagopus 167. Teucrium capitatum 

168. Plantago major 169. Teucrium scordium 

170. Platanus orientalis 171. Thymus sibthorpii 

172. Poa species 173. Thymus striatus 

174. Polypogon monspeliensi 175. Tordylium maximum 

176. Populus alba 177. Torilis arvensis 
178. Populus nigra 179. Trifolium angustifoliu 

180. Potamogeton pectinatus 181. Trifolium arvense 

182. Potamogeton perfoliatu 183. Trifolium campestre 

184. Potamogeton pusillus 185. Trifolium fragiferum 

186. Potentilla detommasii 187. Trifolium repens 

188. Potentilla reptans 189. Typha angustifolia 
190. Prunus domesti s. dome 191. Ulmus minor 

192. Puccinellia distans 193. Urtica dioica 
194. Pulicaria dysenterica 195. Verbascum sinuatum 

196. Pyrus pyraster 197. Verbascum undulatum 

198. Pyrus spinosa 199. Verbena officinalis 
200. Quercus coccifera 201. Vicia cassubica 
202. Ranunculus marginatus 203. Viola alba 
204. Ranunculus sceleratus 205. Vitex agnus-castus 
206. Reseda lutea 207. Vitis vinifera 
208. Robinia pseudoacacia 209. Vulpia myuros 

210. Rostraria litorea 211. Xanthium strumarium 

212. Rubus ulmifolius 213. Zannichellia palustris 
214. Rumex dentatus  

215. Rumex sanguineus  

216. Ruscus aculeatus  

217. Salix alba  

218. Salix fragilis  

219. Sambucus ebulus  

220. Sambucus nigra  

221. Sanguisorba minor  

222. Saponaria officinalis  

223. Schoenoplectu lacustri  

224. Scirpoides holoschoenu  

225. Scutellaria rupestris  
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2.1.7. Βλάστηση και τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

2.1.7.1. Βλάστηση 

Εντός της περιοχής µελέτης και της ευρύτερης περιοχής (λεκάνη απορροής), 
αναπτύσσεται ένα πολυσχιδές ανάγλυφο που περιλαµβάνει πεδινά, λοφώδη, 
ορεινά και ηµιορεινά τµήµατα από τους ορεινούς όγκους του Χορτιάτη, 
Βερτίσκου, Χολοµώντα και των Κερδυλλίων. Στις περιοχές αυτές αναπτύσσεται 
ποικιλία οικοσυστηµάτων που φιλοξενεί ενδιαφέρουσα χλωρίδα και πανίδα. 

Οι κατηγορίες οικοσυστηµάτων που υπάρχουν στη λεκάνη απορροής είναι: 

α) υδάτινα: που περιλαµβάνουν τις λίµνες Κορώνεια και Βόλβη 

β) υγροτοπικά: αναφέρονται στη µεταβατική ζώνη ανάµεσα στα χερσαία και 
υδάτινα οικοσυστήµατα (οικοτόνος) και περιλαµβάνουν την περιµετρική 
ζώνη γύρω από τις λίµνες Κορώνεια και Βόλβη (πλάτους 300-500m) που 
δέχεται άµεσες επιδράσεις από την παρουσία νερού και περιλαµβάνει τη 
βλάστηση που αναπτύσσεται σε παραλίµνια τέλµατα, υδατοσυλλογές, 
κανάλια και χείµαρρους, καθώς και δενδρώδεις συστάδες που αποτελούν 
υπολείµµατα των παραλίµνιων υγρόφιλων δασών αυτοφυούς προέλευσης 
(Απολλωνία-Ρεντίνα) και που η παρουσία τους σχετίζεται άµεσα µε το 
συγκεκριµένο υδάτινο (λιµναίο) οικοσύστηµα. 

γ) χερσαία: περιλαµβάνουν τις εκτάσεις που περιβάλλουν το υγροτοπικό 
οικοσύστηµα. Αντιπροσωπευτικοί τύποι οικοσυστηµάτων που 
περιλαµβάνονται εντός του σύνθετου χερσαίου οικοσυστήµατος είναι: 

i) Φυσικά και ηµι-φυσικά οικοσυστήµατα: που περιλαµβάνουν δάση, 
βοσκότοπους, αείφυλλα πλατύφυλλα, φυλλοβόλους θάµνους 

Οι ζώνες βλάστησης που διακρίνονται στην περιοχή, σύµφωνα µε τα 
δεδοµένα της ΕΠΜ, είναι: 

Α. Αυξητικός χώρος Orno-Quercetum ilicis της Υποζώνης Quercion ilicis 

της Ευµεσογειακής ζώνης βλάστησης (Quercetalia ilicis) ή σύµφωνα µε 

νεότερες απογραφές: Μεσογειακή υγρόθερµη αειθαλής βλάστηση 

µακκί – Quercion ilicis. Η βλάστηση αυτή αντιπροσωπεύει τις 
σκληρόφυλλες αείφυλλες θαµνώδεις διαπλάσεις του µεσογειακού 
χώρου. Καλύπτει κυρίως τις νότιες πλαγιές των ορέων της Βόλβης και 
εκτείνεται από τα παρόχθια τµήµατα µέχρι το υερθαλάσσιο ύψος 350 m. 

B. Υποµεσογειακή θερµόφιλη αειθαλή-φυλλοβόλος ηµιδενδρώδης ζώνη 

Ostryo-Carpinion. Ακολουθεί χωρολογικά τη ζώνη των µακκί στην κατά 
ύψος εξάπλωση που είναι αποµακρυσµένες από το παραθαλάσσιο 
περιβάλλον. Εξαπλώνεται σεσυνήθως σε χαµηλού υψοµέτρου τµήµατα 
της πεδινής και λοφώδους ζώνης καθώς και σε τµήµατα της ηµιορεινής. 
Η ζώνη αυτή χωρίζεται σε δύο αυξητικούς χώρους, οι οποίοι διαφέρουν 
µεταξύ τους φυσιογνωµικά, ανάλογα µε τις επικρατούσες τοπογραφικές 
συνθήκες και ανθρωπογενείς επεµβάσεις. ∆ιακρίνονται: 

- Θαµνώδης βλάστηση πρινώνων (κυρίως στα λοφώδεις περιοχές 
στο Β-Β∆ και Ν-Ν∆ τµήµα της λεκάνης) 
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- Θαµνώδης βλάστηση πρινώνων κέδρων (Coccifero-
Carpinetum). Η διάπλαση αυτή είναι αποτέλεσµα της 
υπερβόσκησης των φυλλοβόλων δασών. 

- Ηµιδενδρώδης διάπλαση Πρίνου-Γαύρου. Εµφανίζεται κυρίως 
στις βόρειες εκθέσεις της λοφώδους περιοχής και στις παρυφές 
των υψηλών ορέων, όπου αντικαθιστά την Coccifero-
Carpinetum ή και αποτελεί συνέχεια αυτής. 

Γ. Ηπειρωτική ζώνη µικτών φυλλοβόλων δασών δρυός, καστανιάς 

Quercion Frainetto (pubescentis). Στην κατά ύψος εξάπλωσή της, 
περιέχεται στη ζώνη όπου επικρατούν τα διάφορα φυλλοβόλα είδη 
δρυός και σε εξαιρετικές περιπτώσεις (Βόρειες υγρές θέσεις) η καστανία 
(Χορτιάτης). Καλύπτουν περιφερειακά τη λεκάνη της Μυγδονίας σε ζώνη 
που σχηµατίζεται σε υψόµετρο 400-900 m. ∆ιακρίνεται σε δύο αυξητικές 
υποενώσεις: 

- Τα δάση της διάπλασης της δρυός Quercetum frainetto. Είναι τα 
πιο αντιπροσωπευτικά δάση της ζώνης και καλύπτουν µεγάλες 
περιοχές. 

- Τα δάση της διάπλασης της καστανιάς Castanetum sativae. 

∆. Μεσευρωπαϊκή ζώνη δασών οξυάς – Fagion moesiacae, Αυξητικός 

χώρος Fagetum moesiacae. Στη συνέχεια της ζώνης δρυός-καστανιάς 
εκτείνονται τα δάση οξυάς κατά νησίδες, στα υψηλότερα τµήµατα των 
ορεινών συγκροτηµάτων της λεκάνης σε υψόµετρα µεγαλύτερα των 
800-900 m. Πολλές φορές συναντώνται και σε κατώτερες ζώνες 
ακολουθώντας κοίτες ρεµάτων ή καλύπτοντας βόρειες και σκιερές 
πλαγιές. 

 ii) Ανθρωπογενή οικοσυστήµατα: που περιλαµβάνουν 
αγροοικοσυστήµατα (γεωργική-κτηνοτροφική περιοχή) και οικισµούς - 
βιοµηχανίες – βιοτεχνίες - τουριστικές περιοχές. 

iii) Μικτό οικοσύστηµα που περιλαµβάνει συνδυασµό καλλιεργειών και 
φυσικής βλάστησης (φυτοφράχτες). 

Περιµετρικά του υγροτοπικού συµπλέγµατος των λιµνών Κορώνειας-Βόλβης-
Ρήχιου ποταµού αναπτύσσονται ως επί το πλείστον αγροοικοσυστήµατα. 

2.1.7.2. Τύποι οικοτόπων 

Σύµφωνα µε την Εθνική Βάση ∆εδοµένων Natura 2000 στην περιοχή απαντούν 
12 τύποι οικοτόπων του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Πίνακας 
2.21, Χάρτης 9α – Παρ/µα ΙΙ).  Επίσης, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του 
έργου «Αναγνώριση και περιγραφή τύπων οικοτόπων σε περιοχές 
ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης» (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2001), 
αναγνωρίσθηκαν πέντε τύποι οικοτόπων που δεν περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα Ι της Οδηγίας (Πίνακας 2.21, Χάρτης 9α – Παρ/µα ΙΙ).   

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος «Παρακολούθηση των λιµνών 
Βόλβης και Κορώνειας µε χρήση τηλεπισκοπικών δεδοµένων στο πλαίσιο της 
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Συµµετοχής της Ελλάδας στο Πρόγραµµα GlobWetland του Ευρωπαϊκού 
οργανισµού ∆ιαστήµατος (ESA) και της Σύµβασης Ραµσάρ», 2004-2006, έγινε 
επικαιροποίηση και χωρική διόρθωση των τύπων οικοτόπων (Πίνακας 2.22, 
Χάρτης 9β, Παρ/µα ΙΙ). 
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Πίνακας 2.21. Τύποι οικοτόπων του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και εκτός της Οδηγίας στην περιοχή «Λίµνες Κορώνεια – 
Βόλβη και Μακεδονικά Τέµπη» 

ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΕ 

GR1220001 GR1220003 Κωδ. 

Οικοτόπου 

Ονοµασία οικοτόπου 

Κάλυψη (%) Κατάσταση 
διατήρησης 

Κάλυψη (%) Κατάσταση 
διατήρησης 

1210 Μονοετής βλάστηση µεταξύ των ορίων πληµµυρίδας και αµπώτιδας 0,1 B 0.02 C 

2110 Υποτυπώδεις κινούµενες θίνες   0 C 

2120 Κινούµενες θίνες της ακτογραµµής µε Ammophila arenaria (λευκές 

θίνες) 

  0.01 C 

3130 Στάσιµα, ολιγοτροφικά έως µεσοτροφικά ύδατα µε βλάστηση 

Littorelletea uniflorae και / ή Isoëto-nanojuncetea 

0.01 -   

3150 Ευτροφικές φυσικές λίµνες µε βλάστηση τύπου Magnopotamion ή 

Hydrocharition 

0.21 C 0.09 C 

3290 Ποταµοί της Μεσογείου µε περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion 0 - 0.1 B 

5210 ∆ενδροειδή Mattorals µε Juniperus ssp. 1 -   

6420 Υγροί µεσογειακοί λειµώνες µε υψηλές πόες από Molinio 

Holoschoenion 

1.09 B   

9260 ∆άση µε Castanea sativa   4.81 B 

92A0 ∆άση-στοές µε Salix alba και Populus alba 0.07 B 0.02 D 
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92C0 ∆άση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion 

orientalis) 

0.21 B 2.71 A 

92D0 Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχµες (Nerio-Tamariceteae και 

Securinegion tinctoriae) 

0.22 C   

9340 ∆άση αριάς Quercus ilex και Quercus rotundifolia 3.89 D 9.1 A 

ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΕ 

1030 Αναδασώσεις    B 

5350 Ψευδοµακκί 2 C 35 B 

72Α0 Καλαµώνες 3 B 0 C 

924A Θερµόφιλα δρυοδάση της Αν. Μεσογείου και της Βαλκανικής   22 B 

(Πηγή:  Bάση δεδοµένων Natura 2000 και βάση δεδοµένων του έργου «Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε 
περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης») 
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Πίνακας 2.22. Τύποι οικοτόπων στην περιοχή µελέτης σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα: «Παρακολούθηση των λιµνών Βόλβης και Κορώνειας µε χρήση 
τηλεπισκοπικών µεθόδων (ΑΠΘ, ΑΝΕΘ, 2005)» 

4ψήφιος κωδικός 

Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ 

Περιγραφή 

1210  Μονοετής βλάστηση µεταξύ των ορίων πληµµυρίδας και αµπώτιδας 

3130 Ολιγοτροφικά ύδατα της Κεντρικής Ευρώπης και του περί τις Άλπεις 

χώρου µε βλάστηση Littorela ή Isoetes ή µονοετή βλάστηση στις 

αποκαλυπτόµενες από τα ύδατα όχθες (Nanocypereta) 

3150 Ευτροφικές φυσικές λίµνες µε βλάστηση τύπου Magnopotamion ή 

Hydrocharition 

3290  Ποταµοί της Μεσογείου µε περιοδική ροή 

6420  Μεσογειακοί λειµώνες µε υψηλές πόες και βούρλα (Molinio-

Holoschoenion) 

91Ε0* Υπολειµµατικά αλλουβιακά δάση  (Alnion glutinoso-incanae) 

92Α0 ∆άση-στοές µε Salix alba και Populus alba 

92C0 ∆άση πλάτανου της Ανατολής (Platanion orientalis) 

92D0  Παρόχθια δάση-στοές της θερµής Μεσογείου (Nerio-Tamariceteae) και 

της Νοτιο-∆υτικής Ιβηρικής χερσονήσου (Securinegion tinctoriae) 

9340 ∆άση µε Quercus ilex 

6420x72A0 Συνδυασµός των τύπων 6420 και 72A0 

92A0x72A0x92D0 Συνδυασµός των τύπων 92A0, 72A0 και 92D0 

92A0x92C0x91E0 Συνδυασµός των τύπων 92A0, 72A0 και 92D0 

92A0x92D0 Συνδυασµός των τύπων 92A0 και 92D0 

92D0x6420 Συνδυασµός των τύπων 92D0 και 6420 

92D0x72AO Συνδυασµός των τύπων 92D0 και 72AO 

Κωδικοί εκτός 

Οδηγίας 
Περιγραφή 

1020 Αγροτικές καλλιέργιες 

1022 Κανάλια – Τάφροι 

1031 Αναδασώσεις µε ευρωπ. Είδη 

1050 Οικισµοί 

1070 Εγκαταλελλειµµένοι αγροί και λειβάδια 

21Β0 Αµµώδεις παραλίες χωρίς βλάστηση 
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3190  Ανοιχτά νερά – πελαγική ζώνη λιµνών 

32A0 Ιλυώδεις όχθες ποταµών χωρίς βλάστηση 

 Αλλουβιακές Αποθέσεις 

5350  Ψευδοµακκί 

72Α0 Καλαµώνες 

924A  Θερµόφιλα δρυοδάση της Αν. Μεσογείου και της Βαλκανικής 

 

Όπως προκύπτει από τους ανωτέρω πίνακες και τους αντίστοιχους χάρτες 
παρατηρούντια διαφοροποιήσεις µεταξύ των χαρτογραφήσεων. Η βασικότερη 
διαφορά σχετίζεται µε την ταυτοποίηση και χαρτογράφηση του οικοτόπου 
προτεραιότητας (*91E0) από το πρόγραµµα GlobWetland, στην περιοχή του 
δάσους Απολλωνίας. 

Στη συνέχεια δίνεται η περιγραφή των τύπων οικοτόπων βάσει των 
Τυποποηµένων ∆ελτίων του έργου της χαρτογράφησης, (ΥΠΕΧΩ∆Ε 2001). 

Οι αναπτυσσόµενες αναδασώσεις στην περιοχή της Ρεντίνας, που αποτελούν 
τον τύπο οικοτόπου 1030, απαντούν στην κατώτερη ζώνη των αείφυλλων 
πλατύφυλλων και περιλαµβάνουν κυρίως αναδασώσεις µε Pinus maritima και 
κατά δεύτερο λόγο µε µικρότερη έκταση Pinus halepensis και Pinus brutia. 
Κυρίως κυριαρχούν τα αναδασωτέα είδη στον ανόροφο και στον θαµνόροφο 
τα είδη της αντίστοιχης ζώνης που κρίνεται αναδασωτέα, (Erica arborea, 
Quercus coccifera, Calycotome villosa, Phillyrea latifolia, Quercus pubescens, 

Fraxinus ornus, Quercus conferta, Asparagus acutifolius, Ruscus aculeatus, 

κ.λ.π.). Οι αναδασώσεις κρίνονται απαραίτητες και µεγάλης σηµασίας για την 
περιοχή από κάθε άποψη λόγω της έντονης υποβάθµισης της κατώτερης 
ζώνης όπου γίνονται. 

Ο τύπος οικοτόπου 1210 απαντάται κυρίως σε θαλάσσιες αποθέσεις µε 
αµµώδες έδαφος. Στην περιοχή εµφανίζεται υπό µορφή αραιών κηλίδων 
διάσπαρτων ειδών της κοινωνίας Salsola kali - Xanthium strumarium, η οποία 
χαρακτηρίζεται από τα παραπάνω είδη, καθώς και από τα αµµόφιλα είδη 
Eryngium maritimum, Euphorbia paralias, Mattiola tricuspitata, κ.λ.π. Λόγω της 
έντονης ανθρώπινης παρουσίας, οι κοινωνίες έχουν διαταραχθεί πολύ, σχεδόν 
εξαφανισθεί. 

Ο τύπος οικοτόπου 2110 εµφανίζεται σε παράκτιες – αµµώδης θέσεις και στην 
περιοχή συναντάται µε την κοινωνία Agropyretum meditteraneum η οποία 
φαίνεται να απαντάται σε πτωχά σε χούµο και άργιλλο, αλλά πλούσια σε 
ασβέστιο αµµώδη εδάφη. Χλωριδικά στοιχεία είναι τα: Elymus farctus ssp. 

bessarabicus (το οποίο κυριαρχεί), Ottanthus maritimus, Eryngium maritimum, 

Cyperus capitatus, κ.λ.π. Η εµφάνιση των φυτοκοινωνιών των θινών αυτών 
γίνεται µε τη µορφή εναλλασσόµενων κηλίδων, οι οποίες συχνά διακόπτονται 
από την έντονη ανθρώπινη παρουσία, ιδιαίτερα από το πλήθος των οικιστικών 
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εγκαταστάσεων. Αποτελούν ένα από τα βασικά ενδιαιτήµατα βλάστησης για 
την σπουδαία στην περιοχή ορνιθοπανίδα η οποία εξαφανίζεται. 

Ο τύπος οικοτόπου 2120 εµφανίζεται µε κοινωνίες που ανήκουν στην ένωση 
Ammophilion arenariae, καταλαµβάνουν πολύ µικρή έκταση (2 κηλίδες) µε 
χαρακτηριστικό είδος την Ammophila arenaria ssp. arundinacea. Άλλα είδη 
που βρέθηκαν είναι τα Elymus farctus, Xanthium strumarium, Ottanthus 
maritimus, κ.λ.π. Αποτελούν σπουδαίο ενδιαίτηµα για την ορνιθοπανίδα της 
περιοχής, αλλά λόγω του περιορισµένου διαθέσιµου χώρου συνωστίζονται µε 
άλλα αµµόφιλα και αµµονιτρόφιλα είδη. 

Ο τύπος οικοτόπου 3130 είναι εξαιρετικά περιορισµένος και απαντάται 
σποραδικά. Σχηµατίζει πολύ στενή ζώνη µεταξύ καλαµώνων (72A0) και όχθης 
σε υψόµετρο 30-80 m και σε υπόστρωµα αποτελούµενο από λιµναία ιζήµατα. 
Κυριαρχούν τα Cyperus fuscus, C. laevigatus, Chenopodium glaucum και 
κατά κύριο απαντάται στις ανατολικές όχθες της Κορώνειας. Η σύνθεση της 
βλάστησης του τύπου αυτού στην Κορώνεια δεν είναι ιδιαίτερα 
αντιπροσωπευτική καθώς απαντάται σε πολύ µικρές επιφάνειες. 

Ο τύπος οικοτόπου 3150 απαντάται σε ύδατα βάθους 0.25 - 2 (-5m) και σε 
απόσταση 0-100 m από την ακτή. Το υπόστρωµα αποτελείται από λιµναία 
ιζήµατα. Καταγράφηκαν οι φυτοκοινωνίες: Trapetum natantis µε 
χαρακτηριστικό είδος την Trapa natans, Potametum lucentis µε χαρακτηριστικό 
είδος το Potamogeton lucens, Potamo -Vallisnerietum µε χαρακτηριστικα είδη 
τα Myriophyllum spicatum και Vallisneria spiralis, Potametum pectinati µε 
χαρακτηριστικό είδος το Potamogeton pectinatus, Myriophyletum spicati µε 
χαρακτηριστικό είδος το Myriophylum spicatum, Potametum perfoliatum µε 
χαρακτηριστικό είδος το Potamogeton perfoliatus, Najadetum marinae µε 
χαρακτηριστικό είδος το Najas marina, Zannichelietum palustris µε 
χαρακτηριστικό είδος το Zannichelia palustris, Ceratophylletum demersi µε 
χαρακτηριστικό είδος το Ceratophyllum demersum, Lemnetum gibbae µε 
χαρακτηριστικό είδος το Lemna gibba, Hydrocharitetum morsus-ranae µε 
χαρακτηριστικό είδος το Hydrocharis morsus-ranae. Ο οικότοπος 
αντιπροσωπεύεται καλά στη λίµνη Βόλβη, ενώ αντίθετα στη λίµνη Κορώνεια 
εντοπίστηκε σε δύο µόνον περιοχές (Ν όχθη, Ζεστά νερά). 

Ο τύπος οικοτόπου 3290 εµφανίζεται κυρίως σε υγρές κοιλότητες, σε κοίτες 
χειµάρρων και σε υψόµετρο 30-50m. Tο υπόστρωµα αποτελείται από ριπίδια 
προσχώσεων, αποθέσεις στις κοίτες ποταµών και χειµάρρων ή λιµναία 
ιζήµατα. Kυριαρχεί το είδος Paspalum paspalodes. Σε αρκετές φυτοληψίες 
καταγράφηκαν (µε µικρότερο βαθµό κάλυψης) τα Nasturtium officinalis, 
Polygonum persicaria, Cyperus fuscus, Mentha aquatica. Οι δοµές 
βλάστησης που σχηµατίζονται παίζουν σηµαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση 
του ιζήµατος του πυθµένα και της όχθης. Η άντληση των υδάτων των 
χειµάρρων προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για άρδευση, η ρίψη λυµάτων 
και απορριµάτων, οι αµµοληψίες και τα έργα διαπλάτυνσης της κοίτης είχαν ως 
αποτέλεσµα το σηµαντικό περιορισµό ή και την εξαφάνιση του οικοτόπου από 
πληθώρα χειµάρρων. Στη µελετούµενη περιοχή εντοπίστηκε µόνον σε τρείς 
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χειµάρρους (∆ερβενίου, Κολχικού και µικρός χείµαρρος Α του χωριού Μικρή 
Βόλβη). Ακόµα και σε αυτές τις περιοχές ήταν εξαιρετικά υποβαθµισµένος και 
απο τη χλωριδική του σύνθεση απουσίαζαν τα υδρόφυτα (µε εξαίρεση το 
πλευστόφυτο Lemna gibba). Η κοίτη των υπολοίπων χειµάρρων είτε καλυπτεται 
από τον οικότοπο 72Α0, ή στερείται βλαστήσεως. 

Ο τύπος οικοτόπου 5350 στην περιοχή µελέτης καταλαµβάνει µικρή έκταση σε 
πλαγιές µε βόρεια έκθεση, κλίση 20-30% και υψόµετρο 60-90 m κοντά στο χωριό 
Περιστερώνας. Το γεωλογικό υπόστρωµα στα σηµεία αυτά αποτελείται από το 
κατώτερο σύστηµα αναβαθµίδων ή ριπίδια προσχώσεων. Κυρίαρχα είδη του 
τύπου αυτού είναι τα εξής: Quercus coccifera, Phillyrea latifolia, Juniperus 
oxycedrus, ενώ µε µικρότερο βαθµό κάλυψης συµµετέχουν τα Ruscus 

aculeatus, Asparagus acutifolius, Pyrus amygdaliformis. Στον υπόροφο 
απαντώνται κυρίως τα: Anthemis arvensis, Plantago lagopus, Cynodon 
dactylon κ.ά. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά υποβαθµισµένο οικότοπο µε 
διάσπαρτες µικρές καλλιέργειες, µικρό τµήµα του οποίου έχει αναδασωθεί µε 
Pinus nigra και Cupressus sempervirens. 

Ο τύπος οικοτόπου 6420 αναπτύσσεται σε υψόµετρο 30–75m και υπόστρωµα 
αποτελούµενα από λιµναία ιζήµατα, ριπίδια προσχώσεων και αλλουβιακές 
αποθέσεις. Περιβάλλει σε αρκετά σηµεία τις όχθες των λιµνών σχηµατίζοντας 
ζώνη αυξοµειούµενου πλάτους µετά τη ζώνη των καλαµώνων (72Α0). Απαιτεί 
µόνιµη ή µακρόχρονη παρουσία νερού (γλυκού ή/και υφάλµυρου) πλούσια σε 
θρεπτικά. Σε αυτόν τον τύπο οικοτόπου κυριαρχούν τα Scirpus holoschoenus, 
Juncus acutus ή/και J. heldreichianus, Cynodon dactylon ή Paspalum 

paspalodes. Επίσης συµµετέχουν τα Plantago coronopus,  Cichorium intybus, 
Bromus hordaceus, Anthemis arvensis, Cirsium arvense, C. creticum subsp. 
creticum, Hordeum murinum, Petrorhagia prolifera. Ο οικότοπος αυτός όπως 
και ο 72Α0 είναι περιοχή διαχείµασης και αναπαραγωγής της ορνιθοπανίδας. Η 
ρύπανση των παρόχθιων περιοχών, η εντατική βόσκηση και η επέκταση των 
καλλιεργειών αποτελούν απειλή για τη διατήρησή του. Η κατάσταση 
διατήρησής του τύπου οικοτόπου είναι µέτρια. 

Ο τύπος οικοτόπου 72A0 αναπτύσσεται σε υψόµετρο 25-100m και σε στάσιµα 
ή αργά ρέοντα νερά µε διακύµανση της στάθµης τους και µερικές φορές σε 
κορεσµένα µε νερό εδάφη. Σχηµατίζει ζώνη αυξοµειουµένου πλάτους στις 
όχθες και των δύο λιµνών, ενώ σε πολλές περιοχές εκτείνεται και µέσα στο 
νερό. Απαντάται επίσης και στις κοίτες ορισµένων χειµάρρων. Αναπτύσσεται 
καλύτερα σε προσχωσιγενείς περιοχές και σε περιοχές όπου ο πυθµένας είναι 
οµαλός. Το άριστο της ανάπτυξής του εµφανίζει στις δυτικές και ανατολικές 
πλευρές των λιµνών. Αντίθετα απουσιάζει από τις εκβολές ορµητικών 
χειµάρρων όπου εναποτίθενται φερτά υλικά και σχηµατίζονται ασταθή εδάφη. 
Σε αυτόν τον τύπο οικοτόπου κυριαρχούν είτε το Phragmites australis, είτε το 
Typha angustifolia ή τα Scirpus lacustris, S. maritimus. Σε ορισµένες περιπτώσεις 
συµµετέχουν µε τον ίδιο βαθµό φυτοκάλυψης δύο ή περισσότερα από τα 
παραπάνω είδη. Επίσης συµµετέχουν µε µικρότερο βαθµό φυτοκάλυψης τα 
Pulicaria dysenterica, Lycopus europaeus, Polypogon monspeliensis, 
Calystegia sepium, Paspalum paspalodes. Το Phragmites australis έχει εποικίσει 
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εγκαταλελειµµένες καλλιέργειες κοντά στις όχθες των λιµνών. Οι καλαµώνες 
σχηµατίζουν πληθώρα ενδιαιτηµάτων για τη σηµαντική ορνιθοπανίδα της 
περιοχής. Πολλά είδη πουλιών χρησιµοποιούν τον οικότοπο αυτό ως ζώνη 
διατροφής κατά την εαρινή και φθινοπωρινή µετανάστευση, ως τόπο 
ωοτοκίας και διαχείµασης. Η ρύπανση των παρόχθιων περιοχών και των 
υδάτων, η πτώση της στάθµης των λιµνών, το θέρισµα ή κάψιµο των 
καλαµώνων προς εξοικονόµηση καλλιεργήσιµης γης αποτελούν απειλή για τη 
διατήρηση του οικοτόπου. Η συνολική κατάσταση διατήρησής του 72Α0 
χαρακτηρίζεται έως µέτρια. 

Ο τύπος οικοτόπου 92A0 σχηµατίζει διάσπαρτες συστάδες γύρω από τις 
λίµνες ή στενή ζώνη κατά µήκος χειµάρρων, σε υψόµετρο 50-100 m και σε 
υπόστρωµα αποτελούµενο από ριπίδια προσχώσεων, αλλουβιακές αποθέσεις, 
προσχώσεις κοιλάδων, λιµναία ιζήµατα ή το κατώτερο σύστηµα αναβαθµίδων. 
Συχνά περιορίζεται στον κάτω ρού του χειµάρρου (κοντά στις εκβολές), 
διαδεχόµενος τον οικότοπο 92C0. Στην καλύτερή του ανάπτυξη απαντάται στο 
∆, Ν∆ τµήµα τού δάσους της Απολλωνίας. Κυρίαρχα είδη είναι τα: Salix alba,  
Populus nigra, Ulmus minor, Alnus glutinosa. Επίσης σηµαντική είναι η 
παρουσία των αναρρηχητικών Periploca graeca, Humulus lupulus, Hedra 
helix, των θαµνωδών Rubus ulmifolius, Sambucus ebulus και των ποωδών 
Aristolochia clematitis, Phytolacca americana, Urtica dioica και Parietaria 
officinalis. Στο ∆άσος της Απολλωνίας συµµετέχουν στη χλωριδική σύνθεση 
αιωνόβια άτοµα του προστατευόµενου δενδρώδους είδους Fraxinus 

angustifolia. Κατά µήκος του Ρήχιου ο τύπος αυτός απαντά µε τη µορφή δύο 
(τριών) κηλίδων ενώ στον κάµπο των εκβολών µε τη µορφή µεµονοµένων 
ατόµων. Ο οικότοπος αυτός συµβάλλει στη συγκράτηση και σταθεροποίηση 
των πρανών των χειµάρρων. Η ξύλευση των δένδρων, η ρίψη λυµάτων και 
απορριµάτων στους χειµάρρους, η άντληση των υδάτων τους προς κάλυψη 
αρδευτικών αναγκών είχαν ως αποτέλεσµα τη συρρίκνωση ή ακόµα και την 
εξαφάνιση του οικοτόπου. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά µήκος του Ρέµατος 
∆ερβενίου, του µεγαλύτερου ρέµατος της περιοχής ο οικότοπος απουσιάζει και 
µόνο διάσπαρτα άτοµα Salix και Populus µαρτυρούν την προηγούµενη 
παρουσία του. Το ∆άσος της Απολλωνίας µε τα αιωνόβια δένδρα του είναι 
υπόλειµµα παλαιότερου αλλουβιακού δάσους και αποτελεί βιότοπο εξαιρετικής 
σηµασίας όπου βρίσκουν καταφύγιο αρκετά είδη της πανίδας. Ωστόσο η 
εκτροπή του χειµάρρου της Κοκκαλούς, ο οποίος παλαιότερα διερχόταν από 
το ∆άσος, δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στη διατήρηση των πλέον 
ευπαθών υγρόφιλων δένδρων όπως τα σκλήθρα (Alnus glutinosa). Τα 
τελευταία χρόνια το ∆άσος της Απολλωνίας υπόκειται σε καθεστώς 
διαχείρησης-προστασίας. Η κατάσταση διατήρησής του στην Κορώνεια δεν 
είναι καλή ενώ στη Βόλβη (στο δάσος Απολλωνίας) είναι µέτρια. Θα πρέπει να 
αναφερθεί τέλος ότι ο οικότοπος αυτός συµβάλλει στη συγκράτηση και 
σταθεροποίηση των πρανών των χειµάρρων και είναι σηµαντικός για διάφορα 
είδη πανίδας και πτηνοπανίδας. 

Ο τύπος οικοτόπου 92C0 σχηµατίζει ζώνη κατά µήκος χειµάρρων σε υψόµετρο 
30 -100 m και υπόστρωµα αποτελούµενο από αποθέσεις στις κοίτες ποταµών 
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και χειµάρρων, αλλουβιακές αποθέσεις ή ριπίδια προσχώσεων. Στην καλύτερή 
του ανάπτυξη εµφανίζεται στο ∆άσος της Απολλωνίας και τον χείµαρρο της 
Κοκκαλούς. Σε αυτόν τον τύπο οικοτόπου κυριαρχεί το δενδρώδες είδος 
Platanus orientalis (πλάτανος), τα θαµνώδη Rubus ulmifolius ή/και Sambucus 

ebulus, Clematis vitalba και τα ποώδη Aristolochia clematits, Brachypodium 

sylvaticum, Parietaria officinalis, Urtica dioica ή Saponaria officinalis. Στην 
περιοχή της Ρεντίνας ο τύπος αυτός απαντάται µε δύο φυτοκοινωνίες: Την 
Platanus orientalis - Dracunculus vulgaris που εξαπλώνεται στην µεγαλύτερη 
έκταση, και την  Platanus orientalis - Equisetum telmateia που αναπτύσσεται 
κατά θέσεις. Εκτός από τα παραπάνω χαρακτηριστικά είδη απαντούν στον 
ανόροφο διάσπαρτα µεµονωµένα δενδρώδη άτοµα των ειδών Populus nigra, 
Alnus glutinosa και Ulmus minor. Ο θαµνώδης υπόροφος αποτελείται από τα: 
Vitex agnus-casta, Rosa arvensis, Rubus sp., Celtis australis, Cornus mas, κ.τ.λ. 
και σε σχετική αφθονία τα αναρριχώµενα Hedera helix, Clematis vitalba, 

Smilax aspera, Tamus communis, κ.λ.π. Άφθονα είναι τα συνοδά σκιόφιλα 
κυρίως ποώδη είδη. Ο οικότοπος συµβάλλει στη συγκράτηση και 
σταθεροποίηση των πρανών των χειµάρρων. Η ξύλευση των δένδρων, η 
ρύπανση των χειµάρρων, η άντληση των υδάτων τους προς κάλυψη 
αρδευτικών αναγκών είχαν ως αποτέλεσµα τη συρρίκνωση ή ακόµα και την 
εξαφάνιση του οικοτόπου (π. χ. Ρέµα ∆ερβενίου όπου σποραδικά απαντώνται 
µεµονωµένα άτοµα Platanus orientalis). Το ∆άσος της Απολλωνίας αποτελεί 
υπόλειµµα παλαιότερου αλλουβιακού δάσους και αποτελεί καταφύγιο αρκετών 
ειδών της πανίδας. 

Ο τύπος οικοτόπου 92D0 σχηµατίζει διάσπαρτες συστάδες στην περιµετρική 
ζώνη των λιµνών µετά τις ζώνες των οικοτόπων 72Α0 και 6420, στα όρια του 
λιµναίου οικοσυστήµατος και καλλιεργιών, σε υψόµετρο 50 -100 m και σε 
υπόστρωµα αποτελούµενο από λιµναία ιζήµατα, κατώτερο σύστηµα 
αναβαθµίδων ή αλλουβιακές αποθέσεις. Στις Β όχθες της Βόλβης κυριαρχούν 
συστάδες Vitex agnus - castus ενώ στις Ν όχθες το είδος αυτό συνυπάρχει µε 
το Tamarix parviflora. Συστάδες Tamarix parviflora απαντώνται στη ∆ και Β-Β∆ 
πλευρά της λίµνης Κορώνειας. Σ’ αυτήν την τελευταία περιοχή το Tamarix 

parviflora έχει εποικίσει περιοχές που “αναδύθηκαν” µετά την πτώση της 
στάθµης των υδάτων της λίµνης Κορώνειας και σχηµατίζει ζώνη µέσα σε 
καλαµώνα. 

Ο τύπος οικοτόπου 924Α καταλαµβάνει µεγάλη έκταση στην περιοχή των 
Στενών της Ρεντίνας και είναι δύσκολη η οριοθέτηση του λόγω της µεγάλης 
διαταραχής από τις ανθρώπινες επεµβάσεις. Οι σχηµατιζόµενες κοινωνίες των 
δασών αυτών ανήκουν στην «Quercion confertae – ζώνη» και η χλωριδική 
τους σύνθεση επηρεάζεται από το υπερθαλάσσιο ύψος, την έκθεση, την κλίση 
και το πέτρωµα. Σε ΝΝΑ εκθέσεις έχουµε σε µεγάλα υψόµετρα και σε όξινα 
χουµώδη εδάφη µικτά δάση δρυοδασών µε καστανιά και οξυά όπου 
αυξάνονται τα ποσοστά συµµετοχής αυτών των ειδών. Κυρίαρχα στοιχεία είναι 
τα Quercus conferta, Quercus dalechampii, Quercus petraea, Castanea 

sativa, Fagus sp. (sylvatica ssp. sylvatica). Στον θαµνόροφο συνήθως 
απαντούν Fraxinus ornus, Sorbus torminalis, Crataegus monogyna, κ.λ.π. Στα 



 181 

χαµηλά υψόµετρα απαντούν τα σκληρόφυλλα αειθαλή στοιχεία Quercus 
coccifera, Phillyrea latifolia, Juniperus oxycedrus καθώς και τα φυλλοβόλα 
Carpinus orientalis, Paliurus spina-cristi, κ.λ.π. Στον ποώδη όροφο εµφανίζονται 
πολλά είδη, µε πιο συχνά τα: Poa nemoralis, Euphorbia amygdaloides, 

Physospermum cornubiense, Pteridium aquillinum, κ.λ.π. Ο τύπος αυτός είναι 
µεγάλης σπουδαιότητας για την πλούσια ορνιθοπανίδα και πανίδα της 
περιοχής. Παρουσιάζουν µεγάλη ευπάθεια στις ανθρώπινες επεµβάσεις 
(ξυλεύσεις, εκχερσώσεις, πυρκαγιές) και από την ιδιωτική διαχείριση και 
εκµετάλευση. 

Ο τύπος οικοτόπου 9260 αποτελεί τα δάση καστανιάς που σχηµατίζουν 
κοινωνίες οι οποίες ανήκουν στην Quercion confertae ένωση. Συνήθως 
κυριαρχεί η Castanea sativa, συχνές όµως είναι και οι µικτές συνθέσεις µε 
Quercus sp., Populus tremula, Fagus sp., και κατά θέσεις Tilia tomentosa. Στον 
όροφο θάµνων του τύπου αυτού εµφανίζονται τα είδη: Castanea sativa, 
Sorbus, torminalis, Fraxinus ornus, Quercus sp. κ.λ.π., ενώ στον όροφο των 
ποών χαρακτηριστικά είναι τα: Euphorbia amygdaloides, Lathyrus niger, 

Lathyrus laxiflorus, Physospermum cornubiense, Poa nemoralis, κ.λ.π. Αν και 
καταλαµβάνουν µικρή έκταση τα δάση αυτά είναι µεγάλης σηµασίας τόσο για 
την πλούσια ορνιθοπανίδα, όσο και για την πανίδα της περιοχής. 
Υπερεκµετάλλευση αυτών αποτελεί απειλή για την ανάπτυξη αυτών. Μεγάλο 
µέρος αυτών βρίσκονται στη διαχείρηση µε ιδιωτική πρωτοβουλία. 

Ο τύπος οικοτόπου 9340 απαντά κυρίως σε περιοχές µε υψόµετρο 50-100m, 
έκθεση νότια, κλίση 20-30% και γεωλογικό υπόστρωµα αποτελούµενο από το 
κατώτερο σύστηµα  αναβαθµίδων, διµαρµαρυγιακούς γνευσίους, ριπίδια 
προσχώσεων, αµφιβολίτες ή ασβεστολίθους ανακρυσταλλωµένους και 
µάρµαρα. Χαρακτηριστικά είδη αυτού του τύπου είναι τα θαµνώδη: Olea 
europaea, Quercus coccifera, Phillyrea latifolia, Juniperus oxycedrus, Paliurus 
spina-christi ενώ µικρότερο βαθµό κάλυψης έχουν τα: Asparagus acutifolius, 
Thymus striatus, Teucrium polium. Στον υπόροφο κυριαρχούν τα ποώδη 
Anthemis arvensis, Cynodon dactylon, Plantago lagopus και συµµετέχουν τα 
Nugella arvensis, Daucus guttatus, Allium guttatum, Horeum murinum, Melica 

ciliata, Lagurus ovatus, Avena barbata. Στα Στενά της Ρεντίνας ο τύπος αυτός 
εµφανίζεται µε την φυτοκοινωνία Quercion ilicis. Χαρακτηριστικά είδη µε υψηλό 
ποσοστό εµφάνισης στην περιοχή αυτή είναι τα: Quercus ilex και Q. Coccifera, 
τα οποία συνοδεύονται από τα χαρακτηριστικά θαµνόµορφα είδη, Pistacia 
terebinthus, Arbutus unedo, Phillyrea latifolia, Erica arborea, Anthyllis 

hermanniae, Calycotome villosa, Coronilla emerus, Paliurus spina-christi, 

Cercis siliquastrum, κ.λ.π. Η ξύλευση, η υπερβόσκηση και η επέκταση των 
καλλιεργειών (κυρίως ελαιώνες) έχουν υποβαθµίσει τον οικότοπο σε µεγάλο 
βαθµό, αν και κατά µήκος της Ρεντίνας από τη µεριά του Σταυρού τα δάση 
αυτά εµφανίζουν πολύ καλή ανάπτυξη. 
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2.1.8.Πανίδα 

2.1.8.1. Θηλαστικά 

Στην περιοχή µελέτης σύµφωνα µε την εθνική βάση βάση δεδοµένων Natura 
2000 παρατηρούνται επτά είδη που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα της 
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και άλλα 10 σηµαντικά είδη που αναφέρονται στον Εθνικό 
κόκκινο κατάλογο δεδοµένων και ένα σηµαντικό είδος που περιλαµβάνεται στο 
παράρτηµα ΙΙΙ της διεθνούς σύµβασης της Βέρνης (Πίνακες 2.23 και 2.24). 

Στην ΕΠΜ (Αραµπατζή - Καρρά κ.ά., 1996) αναφέρονται 33 είδη θηλαστικών για 
την περιοχή της Μυγδονίας λεκάνης (Πίνακας 2.25). 

Στον Πίνακα 2.26 δίνεται ο συνολικός κατάλογος των σηµαντικών θηλαστικών 
της περιοχής, µε αναφορά στο καθεστώς προστασίας, στην κατάσταση 
διατήρησης, στα πληθυσµιακά δεδοµένα, στην ανάλυση των ενδιαιτηµάτων και 
στις απειλές. Για την κωδικοποίηση των απειλών χρησιµοποιήθηκαν οι κωδικοί 
των Τυποποιηµένων ∆ελτίων ∆εδοµένων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.  
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Πίνακας 2.23. Είδη θηλαστικών του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

GR1220001 

ΠΑΡII 
92/43 

Επιστ. Ονοµασία Είδους Κοινή Ονοµασία Είδους Ενδιαιτεί Πληθυσµός ∆ιατήρηση Αποµόνωση Συνολικά 

x Myotis bechsteini Μυώτιδα του Bechstein V C C B C 

x Myotis blythii Mικροµυωτίδα P B C B B 

x Lutra lutra Βίδρα V D    

GR1220003 

x Myotis bechsteini Μυώτιδα του Bechstein V C C C C 

x Myotis emarginatus Πυρροµυωτίδα P D    

x Miniopterus schreibersi Πτερυγονυχτερίδα V C C C C 

x Rhinolophus ferrumequinum Τρανορινόλοφος V C C B C 

x Lutra lutra Βίδρα V D    

GR1220009 

x Spermophilus citellus Λαγόγυρος R C B C C 

x Lutra lutra Βίδρα V D    

x Myotis bechsteini Μυώτιδα του Bechstein V C C C C 

x Rhinolophus ferrumequinum Τρανορινόλοφος V C C C C 

x Miniopterus schreibersii Πτερυγονυχτερίδα V C C C C 

Όπου : Ενδιατεί, Αναπαράγεται, ∆ιαχειµάζει, Σταθµεύει: p: ζεύγη, i: άτοµα, C: κοινό, R: σπάνιο, V: πολύ σπάνιο, P: παρών 
Πληθυσµός:  Α: 100 ≥ p > 15%, B: 15 > p > 2, C: 2 > p > 0%, D: ασήµαντος 
∆ιατήρηση:  Α: εξαίρετη, Β: καλή, C: µέτρια ή περιορισµένη 
Αποµόνωση:  Α: (σχεδόν) αποµονωµένος πληθυσµός, Β: µη αποµονωµένος παρά µόνο στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, 
C: πληθυσµός µη αποµονωµένος σε µεγάλο µέρος της περιοχής εξάπλωσης 
Συνολικά:  Α: εξαιρετική διατήρηση, Β: καλή διατήρηση, C: επαρκής διατήρηση 
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Πίνακας 2.24. Άλλα σηµαντικά είδη θηλαστικών σύµφωνα µε τη βάση 
δεδοµένων του Natura 2000 

GR1220001 

Επιστ. Ονοµασία 
Είδους 

Κοινή Ονοµασία Είδους Πληθυσµός 
Λόγος 

Κατάταξης 

Pipistrellus kuhli Λευκονυχτερίδα R A 

Pipistrellus nathusii Νυχτερίδα του Nathusius R A 

Canis lupus Λύκος V A 

GR1220003 

Capreolus 
capreolus 

Ζαρκάδι P A 

Felis silvestris Αγριόγατα P C 

Myotis daubentoni 
Μυωτίδα του 
Duabenton 

R A 

Myotis nattereri Μυωτίδα R A 

Nyctalus lasiopterus Μεγάλος νυκτοβάτης R A 

Nyctalus leisleri Μικρονυκτοβάτης R A 

Pipistrellus nathusii Νυχτερίδα του Nathusius R A 

Tadarida teniotis Νυχτονόµος R A 

Canis lupus Λύκος R A 

GR1220009 

Capreolus 
capreolus 

Ζαρκάδι P A 

Felis silvestris Αγριόγατα P C 

Myotis daubentoni 
Μυωτίδα του 
Daubenton 

R A 

Myotis natarreri Μυώτιδα R A 

Nyctalus lasiopterus Μεγάλος νυκτοβάτης R A 

Nyctalus leisleri Μικρονυκτοβάτης R A 

Tadarida teniotis Νυχτονόµος R A 

Όπου : Λόγοι κατάταξης: Α: Εθνικός κόκκινος κατάλογος δεδοµένων, Β: Ενδηµικά είδη, 

C: ∆ιεθνείς Συµβάσεις (όπως Σύµβαση Βόννης, Βέρνης, Βιοποικιλότητας), D: 

Άλλοι λόγοι  

Πληθυσµός:  C: κοινό, R: σπάνιο, V: πολύ σπάνιο, P: παρών 

Οι κατηγορίες – παραρτήµατα που αναφέρονται στη σύµβαση της Βέρνης είναι 

για την κατηγορία ΙΙ είδη πανίδας υπό αυστηρή προστασία και για την 

κατηγορία ΙΙΙ είδη πανίδας υπό προστασία. 
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Πίνακας 2.25. Είδη θηλαστικών που συναντώνται στην περιοχή µελέτης 
σύµφωνα µε την ΕΠΜ. 

Νοµοθεσία για το είδος Είδος Ελληνική ονοµασία 

N.C.C. 
1982 

Π.∆. 
67/1981 

Συνθήκη 
Βέρνης (Π.∆. 
1335/1983) 

Talpa europaea Ασπάλακας  ● + 

Talpa stankovici Ασπάλακας του 
Stankovic 

 ● + 

Sorex araneus Κοινή Μυγαλίς   + 

Sorex minutus Νανοµυγαλίς  ● + 

Neomys ssp. Νεροµυγαλίς  ● + 

Crocidula ssp. Μυγαλίς  ● + 

Rhinolophus 
hipposiderus 

Μικρορινόλοφος ** ● ● 

Rhinolophus 
euryale 

Μεσορινόλοφος  ● ● 

Rhinolophus blasii Ρινόλοφος του 
Blasius 

** ● ● 

Rhinolophus 
mehelyi 

Ρινόλοφος του 
Mehely 

** ● ● 

Myotis mystacinus Μουστακονυχτερίδα ** ● ● 

Myotis myotis Τρανοµυώτιδα ** ● ● 

Epstesius serotinus Τρανονυχτερίδα ** ● ● 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Νανονυχτερίδα ** ● ● 

Pipistrellus savii Βουνονυχτερίδα ** ● ● 

Vespertilio murinus Παρδαλονυχτερίδα ** ● ● 

Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα  ● ● 

Plecotus 
austriacus 

Μεσογειακή 
Ωτονυχτερίδα 

** ● ● 

Sciurus vulgaris Σκίουρος  ● ● 

Spermophilus 
citellus 

Λαγόγυρος ** ● + 

Dryomys nitedula ∆ενδροµυωξός  ● + 

Glis glis ∆ασοµυωξός  ● + 

Muscardinus 
avellanarius 

Βουνοµυωξός    

Microtus 
rossiaemeridionalis 

Σκαπτοποντικός    

Spalax leucodon Μικροτυφλοποντικός *   

Rattus norvegicus ∆εκατιστής    

Rattus rattus Μαυροποντικός    

Apodemys ∆ασοποντικός    
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Νοµοθεσία για το είδος Είδος Ελληνική ονοµασία 

N.C.C. 
1982 

Π.∆. 
67/1981 

Συνθήκη 
Βέρνης (Π.∆. 
1335/1983) 

sylvaticus 

Micromys minutus Νανοποντικός    

Mus musculus Σταχτοποντικός    

Canis aureus Τσακάλι    

Mustela nivalis Νυφίτσα   + 

Meles meles Ασβός   + 

Όπου οι συµβολισµοί δείχνουν: 

●: το είδος προστατεύεται αυστηρά 

+: το είδος απλώς προστατεύεται 

*: πιθανώς απειλούµενο είδος 

**: απειλούµενο είδος (σύµφωνα µε την Nature Conservation Counsil – 1982) 
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Πίνακας 2.26. Συνολικός κατάλογος σηµαντικών ειδών θηλαστικών στην περιοχή µελέτης 

Επιστηµονικό όνοµα 

(Κοινή ονοµασία) 

Καθεστώς Προστασίας Κατάσταση 
∆ιατήρησης σε 
εθνικό και 

διεθνές επίπεδο 

Πληθυσµιακά 
∆εδοµένα 

Παρουσία 
στην 

περιοχή 

Ανάλυση 
Ενδιαιτήµατος 

Απειλές 

Canis lupus (Λύκος) 92/43 (ΙΙ, IV, v), Εθνικός 
Κόκκινος Κατάλογος 
∆εδοµένων, Σύµβαση 

Βέρνης (ΙΙ), Σύµβαση CITES 
(ΙΙ) 

VU V Μ Ανοικτές περιοχές µε 
κάποια φυτοκάλυψη, 
Γενικά προσαρµόζεται 
σε ποικιλία χερσαίων 
ενδιαιτηµάτων εκτός 

από ερήµους και 
κορυφές ψηλών 

βουνών 

500-503, 
243, 

Αποψίλω
ση 

Capreolus capreolus 
(Ζαρκάδι) 

Εθνικός Κόκκινος 
Κατάλογος ∆εδοµένων, 

Σύµβαση Βέρνης (ΙΙΙ) 

LC P Μ Μικτά περιβάλλοντα µε 
δάση και ανοιχτές 

περιοχές  

500-503, 
230 

Felis silvestris (Αγριόγατα) 92/43 (IV), Σύµβαση 
Βέρνης (ΙΙΙ), Σύµβαση CITES 

VU                  P Μ Ποικιλία χερσαίων 
ενδιαιτηµάτων αλλά 
κυρίως περιφέρειες 
δασωδών περιοχών  

230, 240-
242 

Lutra lutra (Βίδρα) 92/43 (ΙΙ, IV), Π∆ 67/81, 
Σύµβαση Βέρνης (ΙΙ), 
Σύµβαση CITES (ΙΙ) 

NT D Μ Γλυκά νερά µε αρκετή 
κάλυψη (π.χ. κοιλότητες 

σε όχθες, κουφάλες 
δένδρων κλπ) 

230, 240-
242, 100, 
500-503, 

920 

Myotis daubentoni 

(Μυωτίδα του Daubenton) 
92/43 (IV, V), Σύµβαση 

Βέρνης (ΙΙ) 
VU R Μ Ανοιχτά δάση και 

παρόχθιες περιοχές 
700-703, 

690 

Myotis nattereri (Μυωτίδα) 92/43 (IV, V), Π∆ 67/81, 
Σύµβαση Βέρνης, Σύµβαση 

Βόννης 

LC R Μ Ανοιχτά δάση, 
γεωργικές και 

παρόχθιες περιοχές, 
οικισµοί 

690, 110 

Myotis bechsteini (Μυώτιδα 
του Bechstein) 

92/43 (ΙΙ,IV), Σύµβαση 
Βέρνης (ΙΙ), Σύµβαση 

ΝΤ C Μ ∆άση, άλση, κήποι και 
γενικά δενδρώδεις 

Αποψίλω
ση 
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Επιστηµονικό όνοµα 

(Κοινή ονοµασία) 

Καθεστώς Προστασίας Κατάσταση 
∆ιατήρησης σε 
εθνικό και 

διεθνές επίπεδο 

Πληθυσµιακά 
∆εδοµένα 

Παρουσία 
στην 

περιοχή 

Ανάλυση 
Ενδιαιτήµατος 

Απειλές 

Βόννης περιοχές 

Myotis blythii 
(Mικροµυωτίδα) 

92/43 (ΙΙ, IV), Π∆ 67/81, 
Σύµβαση Βέρνης (ΙΙ), 

Σύµβαση Βόννης 

LC B Μ Θερµές περιοχές µε 
µέτρια πυκνή βλάστηση 
δένδρων και θάµνων, 

Ασβεστρολιθικές 
περιοχές, Άλση, Κοντά 

σε ανθρ. 
εγκαταστάσεις 

100, 690, 
110 

Myotis emarginatus 
(Πυρροµυωτίδα) 

92/43 (ΙΙ, IV), Π∆ 67/81, 
Σύµβαση Βέρνης (ΙΙ), 

Σύµβαση Βόννης 

LC D Μ ∆άση, Ασβεστολιθικές 
περιοχές, κοντά σε 

ανθρ. εγκαταστάσεις, 
Άλση, Νερά 

 

Miniopterus schreibersi 
(Πτερυγονυχτερίδα) 

92/43 (ΙΙ, IV), Π∆ 67/81, 
Σύµβαση Βέρνης (ΙΙ) 

VU C Α Ανοικτές, βραχώδεις, 
ασβεστολιθικές 

περιοχές µε σπήλαια 
και άλλες εδαφικές 

κοιλότητες σε υψόµετρο 
µέχρι 1000m. 

 

Nyctalus lasiopterus 
(Μεγάλος νυκτοβάτης) 

92/43 (IV, V), Π∆ 67/81, 
Σύµβαση Βέρνης, Σύµβαση 

Βόννης 

ΝΤ R Α Μικτά δάση  

Nyctalus leisleri 
(Μικρονυκτοβάτης) 

92/43 (IV, V), Π∆ 67/81, 
Σύµβαση Βέρνης, Σύµβαση 

Βόννης 

LC R Α Μικτά δάση, άλση και 
γενικά δενδρώδεις 

περιοχές 

 

Pipistrellus kuhli 
(Λευκονυχτερίδα) 

92/43 (IV, V), Π∆ 67/81, ΝΤ R Μ κοντά σε ανθρ. 
Εγκαταστάσεις, 
ασβεστολιθικές 

περιοχές µε σπήλαια 
και κοιλότητες 
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Επιστηµονικό όνοµα 

(Κοινή ονοµασία) 

Καθεστώς Προστασίας Κατάσταση 
∆ιατήρησης σε 
εθνικό και 

διεθνές επίπεδο 

Πληθυσµιακά 
∆εδοµένα 

Παρουσία 
στην 

περιοχή 

Ανάλυση 
Ενδιαιτήµατος 

Απειλές 

Pipistrellus nathusii 

(Νυχτερίδα του Nathusius) 
92/43 (IV, V) Εθνικός 
Κόκκινος Κατάλογος 

∆εδοµένων, Π∆ 67/81, 

LC R Α Μικτά δάση, 
πευκοδάση, περιφέρεια 
δασών, καλλιέργειες, 
παρόχθιες περιοχές 

Αποψίλω
ση 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

(Τρανορινόλοφος) 

92/43 (ΙΙ), Π∆ 67/81, 
Σύµβαση Βέρνης (ΙΙ), 

Σύµβαση Βόννης 

LC C Μ ∆ασώδεις - θαµνώδεις 
περιοχές µε πρόσβαση 
σε λιβάδια και κοντά σε 
νερό, ασβεστολιθικούς 

βράχους 

690, 110 

Tadarida teniotis 

(Νυχτονόµος) 
92/43 (IV, V), Π∆ 67/81 LC R Μ Βραχώδεις και 

κρηµνώδεις ανοιχτές 
περιοχές µε κοιλότητες 
και σπήλαια, κοντά σε 

ανθρώπινες 
εγκαταστάσεις 

 

Όπου: Κατάσταση διατήρησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο:   αναφέρεται µε βάση τους συµβολισµούς  από τον Κόκκινο Κατάλογο 
Απειλούµενων Ζώων της IUCN που είναι οι εξής: VU: Τρωτό, LC: Ελάχιστης Ανησυχίας, ΝΤ: Σχεδόν απειλούµενο. 
Πληθυσµιακά δεδοµένα:   R: σπάνιο, V: πολύ σπάνιο, P: παρών, Α: 100 >= p > 15%, B: 15 > p > 2, C: 2 > p > 0%, D: ασήµαντος 
Παρουσία στην περιοχή:  Μ: µόνιµος κάτοικος, Α: αναπαραγωγή, ∆: διαχείµαση – ξεχειµώνιασµα, Σ: στάθµευση 
Απειλές:  αναφέρονται µε βάση τους κωδικούς του Τυποποιηµένου ∆ελτίου ∆εδοµένων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 
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Στοιχεία βιολογίας των σηµαντικών ειδών θηλαστικών10 

Canis lupus  

Πρόκειται για προστατευόµενο είδος το οποίο ενδιαιτεί σε ορεινές δασικές περιοχές 
αρκεί να υπάρχει η απαραίτητη τροφή. Το είδος της τροφής που καταναλώνει 
περιλαµβάνει µεγάλα θηλαστικά όπως ελάφια, αγριόχοιροι κλπ. 

Η περίοδος αναπαραγωγής του διαρκεί από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο µε µια 
διαφοροποίηση ανάλογα µε τη γεωγραφική θέση (οι βορειότεροι πληθυσµοί 
αναπαράγονται πιο αργά από τους νοτιότερους). Η κύηση διαρκεί από 60 έως 63 
ηµέρες και γεννιούνται συνήθως 6-7 απόγονοι. 

Capreolus capreolus 

Το ζαρκάδι συναντάται σε µια ποικιλία οικοσυστηµάτων όπως φυλλοβόλα, µικτά ή 
κωνοφόρα δάση, λιβάδια. Προτιµά κυρίως τοπία που συνδυάζουν δάσος και πεδιάδα, 
καθώς επίσης και καµένες και αποψιλοµένες εκτάσεις όπου υπάρχει ποώδης βλάστηση. 
Τρέφεται κυρίως µε φύλλα, τρυφερά κλαδιά και βλαστούς από τους θάµνους και τα 
δέντρα, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες ή αργά το βράδυ. 

Αναπαράγεται από τον Μάρτιο µέχρι τον Οκτώβριο, µε το µεγαλύτερο ποσοστό των 
ατόµων του είδους να αναπαράγεται κατά τους καλοκαιρινούς µήνες (από τον Ιούνιο 
µέχρι τον Αύγουστο). Η κύηση διαρκεί 9 µήνες και συνήθως γεννιούνται ένα έως τρία 
µικρά.  

Felis silvestris 

Η αγριόγατα είναι συνήθης κάτοικος των δασών και πολλών υγροτόπων της 
ηπειρωτικής Ελλάδας, µε την παρουσία της να γίνεται εντονότερη στις περιοχές της 
Βόρειας και Βορειο – ανατολικής Ελλάδας. Ζει σε ένα µεγάλο αριθµό οικοσυστηµάτων, 
από ερηµικά οικοσυστήµατα µέχρι µικτά δάση, απουσιάζοντας τελείως από τα τροπικά 
δάση και τα δάση κωνοφόρων.  

Στην Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένης και της περιοχής µελέτης, συναντάται κυρίως σε 
δάση πλατύφυλλων και µικτά δάση όπου η παρουσία του ανθρώπου είναι πολύ µικρή. 
Τρέφεται κυρίως µε τρωκτικά και λαγούς, ενώ άλλα θηράµατα που προτιµώνται είναι 
πουλιά, ερπετά, αµφίβια, αυγά διάφορων ζώων καθώς και µεγάλα έντοµα. Η 
αναπαραγωγή λαµβάνει χώρα κυρίως µεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου και τα µικρά 
γεννιούνται συνήθως το Μάιο. 

Lutra lutra 

Η βίδρα είναι είδος που συναντάται στα υδάτινα οικοσυστήµατα όπως είναι ποτάµια, 
λίµνες, ρέµατα καθώς επίσης και σε χερσαία οικοσυστήµατα τα οποία σχετίζονται 
άµεσα µε την παρουσία νερού. Έχει δύο κύριες αναπαραγωγικές περιόδους: µία το 
χειµώνα (Φεβρουάριο – Μάρτιο) και µία το καλοκαίρι (Ιούλιος). Η κύηση διαρκεί γύρω 
στους δύο µήνες και συνήθως γεννιούνται δύο ή τρία µικρά. 

                                                 

10 Οι πληροφορίες προέρχονται από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές πηγές: 

- http://www.iucnredlist.org, 

- animaldiversity.ummz.umich.edu 
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Η βίδρα τρέφεται µε µία ποικιλία οργανισµών όπως είναι: ψάρια, καρκινοειδή, µικρά 
θηλαστικά και αµφίβια, πτηνά, έντοµα. Οι διατροφικές της προτιµήσεις σχετίζονται µε το 
ενδιαίτηµα στο οποίο διαβιούν. Στην περιοχή µελέτης η πιθανότητα της παρουσίας της 
προκύπτει κυρίως από ίχνη που έχουν βρεθεί και δεν έχει ακόµη εξακριβωθεί. 

Myotis daubentonii 

Οι νυχτερίδες του είδους αυτού ζουν σε υδάτινα οικοσυστήµατα (φυσικά ή τεχνητά) και 
το καλοκαίρι συναντώνται κυρίως σε υπέργεια µέρη όπως κουφάλες δέντρων, σπηλιές, 
κτίρια και άλλες κατασκευές ενώ το χειµώνα διαχειµάζουν σε υπόγεια ενδιαιτήµατα. 
Πρόκειται για µεταναστευτικά, εντοµοφάγα είδη τα οποία τρέφονται κυρίως µε 
Λεπιδόπτερα, ∆ίπτερα και Ηµίπτερα τα οποία συλλαµβάνουν από την επιφάνεια του 
νερού. 

Αναπαράγονται κατά τους φθινοπωρινούς και χειµερινούς µήνες και ένας απόγονος 
από κάθε θηλυκό γεννιέται το καλοκαίρι (Ιούνιο ή Ιούλιο). 

Myotis bechsteini 

Οι νυχτερίδες του είδους αυτού συναντώνται συνήθως σε δάση µε οξιές και δρυς όπου 
προτιµούν τα ώριµα δέντρα. Περιστασιακά ωστόσο µπορεί να βρίσκονται και σε 
ανθρωπογενή οικοσυστήµατα όπως καλλιέργειες και βοσκότοποι. Τα άτοµα του είδους 
αυτού δείχνουν επίσης µια εποχιακή διαφοροποίηση στα ενδιαιτήµατα που 
καταλαµβάνουν καθώς το χειµώνα ζουν κυρίως σε υπόγεια ενδιατηµάτα ενώ το 
καλοκαίρι συναντώνται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Πρόκειται για 
µεταναστευτικά, εντοµοφάγα είδη τα οποία τρέφονται κυρίως µε Λεπιδόπτερα, ∆ίπτερα 
και τα οποία συλλαµβάνουν από την επιφάνεια του νερού. 

Αναπαράγονται κατά τους φθινοπωρινούς και χειµερινούς µήνες και ένας απόγονος 
από κάθε θηλυκό γεννιέται το καλοκαίρι (Ιούνιο ή Ιούλιο). 

Myotis blythii  

Ενδιαιτεί σε βάλτους και λιβάδια και τρέφεται κατά κύριο λόγο µε αραχνοειδή και µύγες. 
Το χειµώνα βρίσκεται σε σπηλιές, συχνά µαζί µε την τρανοµυωτίδα, ενώ το καλοκαίρι 
συναντάται σε κοιλώµατα δένδρων, σπηλιές και κτίρια. ∆ηµιουργεί «αποικίες 
µητρότητας» συνήθως σε υπόγειες στοές και σπηλιές. 

Myotis emarginatus 

Ενδιαιτεί σε βάλτους και λιβάδια και τρέφεται κατά κύριο λόγο µε αραχνοειδή και µύγες. 
Το καλοκαίρι διαµένει µαζί µε άτοµα του είδους Rhinolophus.  

Myotis nattereri 

Ζει κυρίως σε δάση (όπως κωνοφόρα και δάση οξιάς), βάλτους, βοσκότοπους. Η 
αναπαραγωγή λαµβάνει χώρα κατά το φθινόπωρο και ένας απόγονος γεννιέται από 
κάθε θηλυκό γύρω στον Ιούνιο. 

Miniopterus schreibersi 

Τα άτοµα του είδους αυτού ωριµάζουν σε ηλικία ενός έτους, ζευγαρώνουν στα τέλη της 
άνοιξης (τέλη Μαΐου – αρχές Ιουνίου) και συνήθως ένας απόγονος γεννιέται γύρω στο 
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∆εκέµβριο. Τρέφονται συνήθως µε έντοµα τα οποία συλλαµβάνουν σε ύψος 10 έως 20 
µέτρων από το έδαφος µε τη βοήθεια του ηχοεντοπισµού. 

Nyctalus leisleri 

Οι νυχτερίδες του είδους αυτού ζουν κυρίως σε φυλλοβόλα και κωνοφόρα δάση, 
δείχνοντας µία ιδιαίτερη προτίµηση σε δέντρα µεγάλης ηλικίας. Η αναπαραγωγή 
λαµβάνει χώρα στα τέλη του καλοκαιριού και την άνοιξη. Συνήθως ζουν σε χαρέµια 
ενός αρσενικού µε έως και 9 θηλυκά άτοµα. Κάθε θηλυκό γεννά ένα ή δύο απογόνους 
στα τέλη της άνοιξης. 

Όσον αφορά τις διατροφικές συνήθειες των νυχτερίδων αυτών πρόκειται για 
εντοµοφάγα ζώα µε το είδος των εντόµων που καταναλώνονται να ποικίλει ανάλογα µε 
το ενδιαίτηµα όπου ζουν. 

Nyctalus lasiopterus 

Ενδιαιτεί κυρίως σε φυλλοβόλα και µικτά δάση και συνήθως αναζητούν ώριµα δέντρα 
για να εγκαταστήσουν τις αποικίες τους. Είναι είδη εντοµοφάγα. 

Pipistrellus kuhli 

Πρόκειται για είδη που ζουν σε µία ποικιλία ενδιαιτηµάτων, φυσικά και τεχνητά, και 
τρέφονται µε έντοµα όπως ∆ίπτερα, Psocoptera και Κολεόπτερα.  

Pipistrellus nathusii 

Τα άτοµα του είδους αυτού δείχνουν επίσης µια εποχιακή διαφοροποίηση στα 
ενδιαιτήµατα που καταλαµβάνουν καθώς το χειµώνα ζουν κοιλότητες βράχων, σπηλιές, 
ενώ το καλοκαίρι συναντώνται σε κουφάλες δέντρων και κτίρια.  

Το ζευγάρωµα λαµβάνει χώρα κατά το φθινόπωρο και οι απόγονοι γεννιούνται µέσα σε 
αποικίες θηλυκών τον Απρίλιο και Μάιο. Πρόκειται για επίσης εντοµοφάγα ζώα τα 
οποία συλλαµβάνουν την τροφή τους σε ύψος 4 – 15 µέτρα από το έδαφος. 

Rhinolophus ferrumequinum 

Τα άτοµα του είδους αυτού ζουν κυρίως σε καρστικές σπηλιές και σε κενούς υπόγειους 
χώρους. Το ζευγάρωµα λαµβάνει χώρα συνήθως κατά το φθινόπωρο αλλά µπορεί να 
συµβεί και κατά την άνοιξη. Η γέννηση ενός απογόνου λαµβάνει χώρα γύρω στον 
Ιούνιο ή Ιούλιο. 

Πρόκειται για είδος εντοµοφάγο που τρέφεται µε µεγάλα έντοµα όπως Λεπιδόπτερα και 
Κολεόπτερα. Κυνηγούν συνήθως τις νυχτερινές ώρες πετώντας κοντά στο έδαφος, ενώ 
αποφεύγουν να κυνηγούν όταν οι θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ χαµηλή. 

Tadarida teniotis 

Ενδιαιτεί συνήθως σε εύκρατα και ηµι-ερηµικά περιβάλλοντα. Είναι εντοµοφάγο και 
κατοικεί συνήθως σε κοιλότητες και ρωγµές βράχων και πλαγιών, σπηλιές και γέρικα 
δένδρα. Είναι σύνηθες και σε αστικές περιοχές όπου διαµένει σε τεχνητές κατασκευές 
όπως γέφυρες και κτίρια. Ζει σε σπηλιές, σχισµές βράχων και γέρικα δένδρα. 
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2.1.8.2. Ασπόνδυλα 

Στην περιοχή µελέτης και σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων του Natura 2000 
παρατηρούνται 3 είδη που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
(βλ. Πίνακα 2.27). 

Πίνακας 2.27. Είδη ασπονδύλων του Παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

ΠΑΡII 

92/43 

Ονοµασία 

Είδους 

Ενδιαιτεί Πληθυσµός ∆ιατήρηση Αποµόνωση Συνολικά 

x Lindenia 

tetraphylla* 

P A B C B 

x Lycaena 

dispar* 
P D    

x Unio crassus* P C C C C 

Όπου : Ενδιατεί, Αναπαράγεται, ∆ιαχειµάζει, Σταθµεύει: p: ζεύγη, i: άτοµα, C: κοινό, R: σπάνιο, V: 
πολύ σπάνιο, P: παρών 

Πληθυσµός:  Α: 100 ≥ p > 15%, B: 15 > p > 2, C: 2 > p > 0%, D: ασήµαντος 

∆ιατήρηση:  Α: εξαίρετη, Β: καλή, C: µέτρια ή περιορισµένη 

Αποµόνωση:  Α: (σχεδόν) αποµονωµένος πληθυσµός, Β: µη αποµονωµένος παρά µόνο στις 
παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: πληθυσµός µη αποµονωµένος σε µεγάλο µέρος της 
περιοχής εξάπλωσης 

Συνολικά:  Α: εξαιρετική διατήρηση, Β: καλή διατήρηση, C: επαρκής διατήρηση 
* Τα είδη αυτά περιλαµβάνονται και στα Παραρτήµατα II, IV και V της 92/43/ΕΟΚ 

2.1.8.3. Αµφίβια – Ερπετά 

Στην περιοχή µελέτης, σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων Natura 2000 αναφέρονται πέντε 
είδη που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και άλλα επτά 
σηµαντικά είδη που προστατεύονται βάσει διεθνών συµβάσεων (Πίνακες 2.28 και 2.29). 
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Πίνακας 2.28. Είδη αµφιβίων / ερπετών του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

ΠΑΡII 
92/43 

Επιστ. Ονοµασία Είδους Κοινή Ονοµασία Είδους Ενδιαιτεί Πληθυσµός ∆ιατήρηση Αποµόνωση Συνολικά 

GR1220001 

x Testudo graeca Χελώνα η ελληνική P D    

GR1220003 

x Testudo hermanni Χελώνα η βαλκανική P D    

x Testudo graeca Χελώνα η ελληνική P D    

x Emys orbicularis 
Έλµυς η τελµατόβια 

(νεροχελώνα) 
P D    

x Mauremys caspica 
Μαυρέµυς η κασπική 

(νεροχελώνα) 
P D    

x Triturus karelinii Τρίτωνας Μεγάλος P D    

GR1220009 

x Testudo graeca Χελώνα η ελληνική P D    

x Testudo hermanni Χελώνα η βαλκανική P D    

x Emys orbicularis 
Έλµυς η τελµατόβια 

(νεροχελώνα) 
P D    

x Mauremys caspica 
Μαυρέµυς η κασπική 

(νεροχελώνα) 
P D    

x Triturus Karelinii Τρίτωνας Μεγάλος P D    

Όπου : Ενδιατεί, Αναπαράγεται, ∆ιαχειµάζει, Σταθµεύει: p: ζεύγη, i: άτοµα, C: κοινό, R: σπάνιο, V: πολύ σπάνιο, P: παρών 

Πληθυσµός:  Α: 100 ≥ p > 15%, B: 15 > p > 2, C: 2 > p > 0%, D: ασήµαντος 

∆ιατήρηση:  Α: εξαίρετη, Β: καλή, C: µέτρια ή περιορισµένη 

Αποµόνωση:  Α: (σχεδόν) αποµονωµένος πληθυσµός, Β: µη αποµονωµένος παρά µόνο στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης, C: πληθυσµός 
µη αποµονωµένος σε µεγάλο µέρος της περιοχής εξάπλωσης 

Συνολικά:  Α: εξαιρετική διατήρηση, Β: καλή διατήρηση, C: επαρκής διατήρηση 
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Πίνακας 2.29. Άλλα σηµαντικά είδη αµφιβίων - ερπετών σύµφωνα µε τη βάση 
δεδοµένων του Natura 2000 

Επιστ. Ονοµασία Είδους Κοινή Ονοµασία Είδους Πληθυσµός 
Λόγος 

Κατάταξης 

Rana ridibunda Βατράχι P C 

Bufo viridis Μικρός φρύνος P C 

Hyla arborea ∆ενδροβάτραχος P C 

Lacerta viridis Πρασινόσαυρα, γουστέρα P C 

Lacerta trilineata Μεγάλη σαύρα P C 

Natrix tessellata Νερόφιδο το ψηφιδωτό P C 

Agama 
stelio(=Laudakia stelio) 

Κροκοδειλάκι, 
Κουρκούβιαλος 

P C 

Όπου : Λόγοι κατάταξης: Α: Εθνικός κόκκινος κατάλογος δεδοµένων, Β: Ενδηµικά είδη, 

C: ∆ιεθνείς Συµβάσεις (όπως Σύµβαση Βόννης, Βέρνης, Βιοποικιλότητας), D: Άλλοι 

λόγοι  

Πληθυσµός:  C: κοινό, R: σπάνιο, V: πολύ σπάνιο, P: παρών 

 

Στην ΕΠΜ για την περιοχή µελέτης (Αραµπατζή - Καρρά κ.ά., 1996) 
αναφέρονται τα ακόλουθα 14 είδη αµφιβίων και ερπετών που συναντώνται 
στην περιοχή καθώς και το καθεστώς προστασίας τους. 

 

Πίνακας 2.30. Είδη αµφιβίων – ερπετών που συναντώνται στην περιοχή µελέτης 
σύµφωνα µε την ΕΠΜ 

Νοµοθεσία για το είδος 

Είδος Ελληνική ονοµασία 
N.C.C. (1982) Π.∆. 67/1981 

Π.∆. 
1335/1983 

Triturus 
cristatus=Triturus 
karelinii για την 

Ελλάδα 

Τρίτωνας 
Λοφιοφόρος 

  ● 

Triturus vulgaris Τρίτωνας κοινός  ● + 

Bombina variegata Μποµπίνα κίτρινη  ● ● 

Bufo bufo Φρύνος * ● + 

Rana dalmatina Πηδοβάτραχος   + 

Cyrtodactylus 
kotschyi 

Κυρτοδάκτυλος  ● ● 

Podarcis taurica Γουστέρα του 
Ταύρου (ριγωτή 
σαύρα) 

 ● + 

Podarcis erhardii Σιλιβούτι  ● + 
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Νοµοθεσία για το είδος 

Είδος Ελληνική ονοµασία 
N.C.C. (1982) Π.∆. 67/1981 

Π.∆. 
1335/1983 

Ophisaupus apodus Τυφλίτης   + 

Anguis fragillis Κονάκι   + 

Eryx jaculus Έρυξ   + 

Coluber jugularis σαΐτα  ● + 

Elaphe situla Σπιτόφιδο  ● ● 

Elaphe 
quatrolineata 

Λαφιάτης ** ● ● 

Όπου: 

●: το είδος προστατεύεται αυστηρά 

+: το είδος απλώς προστατεύεται 

*: πιθανώς απειλούµενο είδος (σύµφωνα µε την Nature Conservation Counsil – 
1982) 

**: απειλούµενο είδος (σύµφωνα µε την Nature Conservation Counsil – 1982) 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνεται ο συνολικός κατάλογος των σηµαντικών 
ειδών της περιοχής, µε αναφορά στο καθεστώς προστασίας, στην κατάσταση 
διατήρησης, στα πληθυσµιακά δεδοµένα, στην ανάλυση των ενδιαιτηµάτων και 
στις απειλές. Για την κωδικοποίηση των απειλών χρησιµοποιήθηκαν οι κωδικοί 
των Τυποποιηµένων ∆ελτίων ∆εδοµένων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.  

 

Πίνακας 2.31. Συνολικός κατάλογος σηµαντικών ειδών ερπετών – αµφιβίων 
στην περιοχή µελέτης 

Επιστηµονικό 
όνοµα 

(Κοινή ονοµασία) 

Καθεστώς 
Προστασίας 

Κατάσταση 
∆ιατήρησης 
σε εθνικό 
και διεθνές 
επίπεδο 

Πληθυσµια-
κά 

∆εδοµένα 

Ανάλυση 
Ενδιαιτήµατος 

Απειλές 

Emys orbicularis 
(Έλµυς η 

τελµατόβια) 

92/43 (ΙΙ, IV), Π∆ 
67/81, Σύµβαση 

Βέρνης (ΙΙ) 
ΝΤ  

Ποτάµια, 
Ρέµατα, Λίµνες 

240-243, 
700-703, 

920 

Mauremys caspica 
(Μαυρέµυς η 

κασπική)1 

92/43 (ΙΙ, IV), Π∆ 
67/81, Σύµβαση 

Βέρνης (ΙΙ) 
R  

Ποτάµια, 
Λίµνες 

240-243, 
700-703, 
400-403, 
920, 110 

Testudo graeca 
(Χελώνα η ελληνική) 

92/43 (ΙΙ, IV), Π∆ 
67/81, Σύµβαση 

Βέρνης (ΙΙ), 
Σύµβαση CITES 

(II), IUCN Red List 

VU  
Μακκί, 

Φρύγανα, 
∆άση, Βουνά 

240-243, 
165-166, 
100, 110 
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Επιστηµονικό 
όνοµα 

(Κοινή ονοµασία) 

Καθεστώς 
Προστασίας 

Κατάσταση 
∆ιατήρησης 
σε εθνικό 
και διεθνές 
επίπεδο 

Πληθυσµια-
κά 

∆εδοµένα 

Ανάλυση 
Ενδιαιτήµατος 

Απειλές 

Testudo hermanni 

(Χελώνα η 
βαλκανική) 

92/43 (II, IV), 
Σύµβαση Βέρνης 

(ΙΙ), CITES (II) 
NT  

Μακκί, 
Φρύγανα, 

∆άση, Βουνά 

240-243, 
700-703, 
690, 400-

403 

Triturus karelinii 
(Τρίτωνας 
Μεγάλος) 

92/43 (II, IV), 
Σύµβαση Βέρνης 

(ΙΙ) 
LC  

Ρέµατα, 
Λίµνες, Ρήχιος 

700-703, 
110 

Agama stelio 
(Κροκοδειλάκι, 

Κουρκούβιαλος)1 

92/43 (IV, V), Π∆ 
67/81 

R P 
Τοίχοι, Πέτρες, 

Ελαιώνες 
240-243, 
100, 110 

Bufo viridis (Μικρός 
φρύνος) 

92/43 (IV), Π∆ 
67/81, Σύµβαση 

Βέρνης (ΙΙ) 
LC P 

Καλλιέργειες, 
υγρολίβαδα 

165-166, 
500-503, 
400-403, 

110 

Hyla arborea 
(∆ενδροβάτραχος) 

92/43 (IV), Π∆ 
67/81 

ΝΤ P 
Υγρά και 
παρόχθια 

δάση 

240-243, 
700-703, 
920, 110 

Lacerta viridis 

(Πρασινόσαυρα, 
γουστέρα) 

92/43 (IV), Π∆ 
67/81, Σύµβαση 

Βέρνης (ΙΙ) 
LC P 

δασώδεις, 
θαµνώδεις και 

λιβαδικές 
περιοχές 

100, 110 

Lacerta trilineata 
(Μεγάλη σαύρα) 

92/43 (IV), Π∆ 
67/81 

LC P 
Θαµνώδεις και 

αµµώδεις 
περιοχές 

700-703, 
100, 110 

Natrix tessellata 

(Νερόφιδο το 
ψηφιδωτό) 

92/43 (IV), Π∆ 
67/81, Σύµβαση 

Βέρνης (ΙΙ) 

Μη 
απειλούµενο 

P 
Λίµνες, 

Ποτάµια, Έλη 

700-703, 
500-503, 
920, 110 

Rana ridibunda 
(Βατράχι) 

92/43 (IV, V) LC P 
Λίµνες, Έλη, 

Ποτάµια 

240-243, 
700-703, 

110 

Όπου:   

Κατάσταση διατήρησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο:   αναφέρεται µε βάση τους 
συµβολισµούς  από την Κόκκινη Λίστα Απειλούµενων Ζώων της IUCN που είναι οι εξής: 
VU: Τρωτό, LC: Ελάχιστης Ανησυχίας, ΝΤ: Σχεδόν απειλούµενο. 

Πληθυσµιακά δεδοµένα:   C: κοινό, R: σπάνιο, V: πολύ σπάνιο, P: παρών 

Απειλές:  αναφέρονται µε βάση τους κωδικούς του Τυποποιηµένου ∆ελτίου ∆εδοµένων 
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 
1: Τα είδη Mauremys caspica και Agama stelio δεν περιλαµβάνονται στην Κόκκινη 
Λίστα της IUCN και η Κατάσταση ∆ιατήρησης περιγράφεται µε βάση τον Κόκκινο 
Κατάλογο Απειλούµενων Σπονδυλοζώων της Ελλάδας όπου: R: Σπάνιο 
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Στοιχεία βιολογίας των σηµαντικών ειδών αµφιβίων και ερπετών 

Emys orbicularis 11 

Ζει κατά κανόνα σε υδάτινα οικοσυστήµατα (ποτάµια, λίµνες, ρέµατα). Τρέφεται 
κυνηγώντας κάτω από το νερό ψάρια, tadpoles, worms ή έντοµα. Το 
ζευγάρωµα λαµβάνει χώρα τον Απρίλιο και το θηλυκό αποθέτει 3 – 16 αυγά σε 
τρύπες που σκάβει το ίδιο στο έδαφος.  

Mauremys caspica 12  

Τα άτοµα του είδους αυτού ζουν σχεδόν σε όλα τα υδάτινα οικοσυστήµατα 
όπου υπάρχει µόνιµο νερό. Αναπαράγονται συνήθως στις αρχές της άνοιξης. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί αναπαραγωγή και το καλοκαίρι. Η 
επώαση των αυγών πραγµατοποιείται κατά τον Ιούνιο και Ιούλιο και συνήθως 
αποθέτονται 4 – 6 αυγά. Οι χελώνες αυτές είναι σαρκοφάγες και τρέφονται µε 
µικρά ασπόνδυλα, έντοµα και αµφίβια. 

Testudo graeca 12 

Οι χελώνες του είδους αυτού ζουν σε χερσαία οικοσυστήµατα όπως τα 
µεσογειακά µακκί, φρυγανικά οικοσυστήµατα και δάση. Πρόκειται για ζώα 
τελείως χορτοφάγα. Αναπαράγονται κυρίως τον Απρίλιο και αποθέτουν τα 
αυγά τους σε τρύπες στο έδαφος για να εκκολαφθούν οι απόγονοι γύρω στο 
Σεπτέµβριο. 

Testudo hermanni 13 

Οι χελώνες του είδους αυτού είναι χορτοφάγες και συναντώνται σε χερσαία 
ενδιαιτήµατα όπως δάση, φρυγανικά οικοσυστήµατα και λιβάδια. Η 
αναπαραγωγή λαµβάνει χώρα την άνοιξη και κατά το Μάιο – Ιούνιο τα θηλυκά 
αποθέτουν τα αυγά τους (από 2 έως 12) σε τρύπες που σκάβουν στο έδαφος. 
Οι απόγονοι εκκολάπτονται µετά τις πρώτες βροχές το Σεπτέµβριο. 

Triturus karelinii 14 

Συναντάται κυρίως σε δάση και λίµνες. Είναι είδος νυκτόβιο. Αναπαράγεται 
κατά την άνοιξη (από το Μάρτιο έως το Μάιο). Η µεταµόρφωση των 
προνυµφών λαµβάνει χώρα από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο. Οι 
προνύµφες τρέφονται µε µικροκαρκινοειδή και µικρές ποσότητες από πελαγικά 
και βενθικά είδη. Τα ενήλικα άτοµα τρέφονται µε οργανισµούς όπως 
γαστερόποδα, οστρακοειδή, έντοµα των οικογενειών Dytiscidae, 
Chironomidae, Tipulidae. 

                                                 

11 Ηλεκτρονική πηγή: bioge.ubbcluj.ro/vivariu/emys_entxt.htm 
12 Ηλεκτρονική πηγή: en.wikipedia.org 
13 Ηλεκτρονική πηγή: http://www.arkive.org 
14 Ηλεκτρονική πηγή: amphibiaweb.org 
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Agama stelio 

Συναντάται συνήθως σε βραχώδεις περιοχές. Πρόκειται για εντοµοφάγες 
σαύρες που ζευγαρώνουν τον Μάρτιο – Απρίλιο. Τα θηλυκά αποθέτουν 6 – 8 
αυγά τον Ιούνιο τα οποία εκκολάπτονται κατά τον Αύγουστο – Σεπτέµβριο. 

Bufo viridis 14 

Το είδος αυτό συναντάται σε µία ποικιλία ενδιαιτηµάτων και είναι ένα από τα πιο 
ευρυτοπικά αµφίβια. Η αναπαραγωγική περίοδος ποικίλει και κυµαίνεται από το 
Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο. Αποθέτονται 2000-30000 αυγά σε 1 – 2 σειρές. Η 
µεταµόρφωση των προνυµφών πραγµατοποιείται την άνοιξη και το καλοκαίρι 
και εξαρτάται από τη γεωγραφική θέση και το υψόµετρο. Οι ενήλικες βάτραχοι 
του είδους αυτού τρέφονται κυρίως µε έντοµα και ασπόνδυλα. 

Hyla arborea 14 

Ο δενδροβάτραχος συναντάται σχεδόν σε όλα τα χερσαία οικοσυστήµατα 
(αποφεύγει τα δάση µε πολύ πυκνή βλαστηση). Πρόκειται για εντοµοφάγο 
είδος που αναπαράγεται κατά κύριο λόγο τον Απρίλιο – Μάιο και µερικές 
φορές τον Μάρτιο ή και τον Ιούνιο. Γεννά 200 – 2000 αυγά τοποθετηµένα σε 
portions. Η µεταµόρφωση των προνυµφών συµβαίνει συνήθως από τον Ιούνιο 
έως το Σεπτέµβρη και εξαρτάται από τη γεωγραφική θέση.  

Lacerta viridis 12 

Συναντάται σε χερσαία οικοσυστήµατα όπως δάση, θαµνώδεις και λιβαδικές 
περιοχές. Τρέφεται µε έντοµα, µικρές σαύρες ή ακόµη και ποντίκια. 
Αναπαράγεται την άνοιξη και τα θηλυκά αποθέτουν 6 – 20 αυγά από τα οποία 
2 – 3 µήνες αργότερα θα γεννηθούν οι απόγονοι. 

Lacerta trilineata 14 

Συναντάται κυρίως σε θαµνώδεις και αµµώδεις περιοχές. Τρέφεται κυρίως µε 
ασπόνδυλα και αναπαράγεται την άνοιξη. Το ζευγάρωµα πραγµατοποιείται 
κατά τον Απρίλιο και το Μάιο το θηλυκό αποθέτει 9 – 12 αυγά τα οποία 
καλύπτει µε χώµα. Σε πιο νότιες περιοχές µπορεί να πραγµατοποιηθεί και 
δεύτερη απόθεση αυγών γύρω στον Ιούνιο. 

Natrix tessellata 12 

Τα φίδια του είδους αυτού ζουν κοντά σε λίµνες και ποτάµια και τρέφονται 
κυρίως µε ψάρια και κατά δεύτερο λόγο µε αµφίβια όπως βάτραχοι και φρύνοι. 
Αναπαράγονται κατά την άνοιξη (Μάρτιο – Μάιο), αποθέτουν τα αυγά τους 
γύρω στον Ιούλιο και τα νεαρά φίδια γεννιούνται γύρω στις αρχές Σεπτέµβρη. 

Rana ridibunda 14 

Οι βάτραχοι του είδους αυτού συναντώνται σε µία ποικιλία υδάτινων 
οικοσυστηµάτων µε ρέοντα ή / και στάσιµα νερά (από µικρές λακκούβες µε 
νερό µέχρι µεγάλες λίµνες και ποτάµια). Είναι είδος κατά κύριο λόγο 
εντοµοφάγο. Αναπαράγονται στις αρχές της άνοιξης (Φεβρουάριο – Μάρτιο) 
και γεννούν 670 – 13000 αυγά. Η µεταµόρφωση των προνυµφών σε ώριµα 
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άτοµα πραγµατοποιείται συνήθως από τον Απρίλιο έως το Νοέµβριο και 
εξαρτάται από το ενδιαίτηµα και τη γεωγραφική θέση. 

2.1.8.4. Ιχθυοπανίδα 

Στην περιοχή µελέτης και σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων του Natura 2000 έχει 
καταγραφεί η παρουσία πέντε (5) ειδών που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 
ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Πίνακας 2.32) και ενός (1) είδους που δεν 
περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ αλλά θεωρείται σηµαντικό για άλλους 
λόγους (Πίνακας 2.32). 
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Πίνακας 2.32. Είδη ιχθυοπανίδας του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

ΠΑΡII 
92/43 

Επιστ. Ονοµασία Είδους* Κοινή Ονοµασία 
Παρου
σία 

Πληθυσµό
ς 

∆ιατήρησ
η 

Αποµόνωσ
η 

Συνολικά 

GR1220001 

x Rhodeus sericeus amarus Μουρµουρίτσα C B B C B 

x Cobitis taenia Θρακοβελονίτσα C B B C B 

x Alosa alosa Λιπαριά C A A A A 

x Aspius aspius Ασπρογρίβαδο V C B B B 

x Chalcalburnus chalcoides Γελάρτζα P A A B A 

GR1220003 

x Rhodeus sericeus amarus Μουρµουρίτσα C B B C B 

x Cobitis taenia Θρακοβελονίτσα R C B C C 

x Chalcalburnus chalcoides Γελάρτζα V D    

x Alosa alosa Λιπαριά C A A A A 

GR1220009 

x Alosa alosa Λιπαριά C A A A A 

x Aspius aspius Ασπρογρίβαδο V C B B B 

x Rhodeus sericeus amarus Μουρµουρίτσα C B B C B 

x Cobitis taenia Θρακοβελονίτσα C B B C B 

x Chalcalburnus chalcoides Γελάρτζα P B B B B 

*Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη  ονοµατολογία (Kottelat & Freyhof, 2007) τα έγκυρα ονόµατα των ειδών έχουν ως εξής: 

Rhodeus sericeus amarus:  αναφέρεται ως  Rhodeus amarus   
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Cobitis taenia:  aφορά το είδος  Cobitis strumicae  

Alosa alosa:  aφορά το είδος  Alosa macedonica 

Chalcalburnus chalcoides : αναφέρεται πλεον ως  Alburnus volviticus 

Όπου : Παρουσία:  C: κοινό, R: σπάνιο, V: πολύ σπάνιο, P: παρών 

Πληθυσµός:  Α: 100 ≥ p > 15%, B: 15 > p > 2, C: 2 > p > 0%, D: ασήµαντος 

∆ιατήρηση:  Α: εξαίρετη, Β: καλή, C: µέτρια ή περιορισµένη 

Αποµόνωση:  Α: (σχεδόν) αποµονωµένος πληθυσµός, Β: µη αποµονωµένος παρά µόνο στις παρυφές της περιοχής εξάπλωσης,  

C: πληθυσµός µη αποµονωµένος σε µεγάλο µέρος της περιοχής εξάπλωσης 

Συνολικά:  Α: εξαιρετική διατήρηση, Β: καλή διατήρηση, C: επαρκής διατήρηση 

 

Πίνακας 2.33. Άλλα σηµαντικά είδη ιχθυοπανίδας σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων του Natura 2000 

Επιστ. Ονοµασία Είδους Κοινή Ονοµασία Είδους Πληθυσµός 
Λόγος 

Κατάταξης 

Leuciscus cephalus1 Τυλινάρι P Α 

1Σύµφωνα µε τους Kottelat & Freyhof (2007) πιθανόν να πρόκειται για το είδος Squalius orpheus  

Όπου : Λόγος κατάταξης: Α: Εθνικός κόκκινος κατάλογος δεδοµένων,  

Πληθυσµός:  P: παρών 
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Πίνακας 2.34. Κατάλογος σηµαντικών ειδών ιχθυοπανίδας στην περιοχή µελέτης 

Επιστηµονικό 
όνοµα 

(Κοινή ονοµασία) 
Καθεστώς Προστασίας 

Κατάσταση 
∆ιατήρησης σε 
εθνικό και 

διεθνές επίπεδο 

Πληθυσµι
ακά 

∆εδοµένα 

Παρουσί
α στην 
περιοχή 

Ανάλυση 
Ενδιαιτήµατος 

Απειλές 

Alosa macedonica 
(Λιπαριά) 

92/43 (ΙΙ, V), Σύµβαση Βέρνης (ΙΙΙ) VU A Ε Λίµνες 
210-213, 700-

703 

Aspius aspius 
(Ασπρογρίβαδο) 

92/43 (ΙΙ, V), Σύµβαση Βέρνης (ΙΙΙ) DD C  Ποτάµια, Λίµνες 
210-213, 700-
703, 400-403 

Cobitis taenia 
(Θρακοβελονίτσα) 

92/43 (ΙΙ), Σύµβαση Βέρνης, 
Κόκκινος Κατάλογος 

Απειλούµενων Σπονδυλοζώων 
LC B  Λίµνες, Ποτάµια 700-703 

Chalcalburnus 
chalcoides 
(Γελάρτζα) 

92/43 (ΙΙ), Σύµβαση Βέρνης (ΙΙΙ) DD A Ε Λίµνες, Ποτάµια 700-703 

Rhodeus sericeus 

amarus 
(Μουρµουρίτσα) 

92/43 (ΙΙ), Σύµβαση Βέρνης (ΙΙΙ) LC B  Ποτάµια, Λίµνες 700-703 

Barbus cyclolepis1 
(Βιργιάνα) 

92/43 (V), Σύµβαση Βέρνης (ΙΙΙ) LC  Ε Ποτάµια, Λίµνες 
700-703, 400-

402, 920 

Leuciscus cephalus 
(Τυλινάρι) 

Κόκκινος Κατάλογος 
Απειλούµενων Σπονδυλοζώων 

LC  Ε 
Περιοχές µε γλυκό 

ή/και υφάλµυρο νερό 
210-213, 700-

703 

 1 Σύµφωνα µε τους Kottelat & Freyhof (2007) πρόκειται για το είδος Barbus strumicae. Για την έγκυρη ονοµασία των υπόλοιπων ειδών βλέπε 
υποσηµείωση Πίνακα 2.32 και Πίνακα 2.33. 

Όπου: Κατάσταση διατήρησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο: αναφέρεται µε βάση τους συµβολισµούς από την Κόκκινη Λίστα Απειλούµενων 
Ζώων της IUCN που είναι οι εξής: VU: Τρωτό, LC: Ελάχιστης Ανησυχίας, DD: Είδος για το οποίο υπάρχουν ελλιπή δεδοµένα. 

Πληθυσµιακά δεδοµένα:  Α: 100 ≥ p > 15%, B: 15 > p > 2, C: 2 > p > 0%, D: ασήµαντος 

Παρουσία στην περιοχή: Μ: µόνιµος κάτοικος, Α: αναπαραγωγή, ∆: διαχείµαση – ξεχειµώνιασµα, Σ: στάθµευση, E: ενδηµικό 

Απειλές: αναφέρονται µε βάση τους κωδικούς του Τυποποιηµένου ∆ελτίου ∆εδοµένων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 
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Η πλέον πρόσφατη µελέτη που αφορά στην ιχθυοπανίδα της περιοχής είναι η 
«Μελέτη ιχθυοπανίδας και καθορισµού κλειστών περιοχών/οριοθέτησης 
αλιευτικών ζωνών και αντιµετώπισης της παρεµπόδισης της αµφίδροµης 
κίνησης των ψαριών στις λίµνες Κορώνεια και Βόλβη και των χειµάρρων 
αυτών» (Κοκκινάκης κ.ά., 2000), που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του το 
Υποπρόγραµµα 2, Μέτρο 3, ∆ράση 4 του Ε.Π.ΠΕΡ. Στον πίνακα που ακολουθεί 
δίνεται ο κατάλογος της ιχθυοπανίδας του Συστήµατος Κορώνειας – Βόλβης 
όπως αυτός προέκυψε από την έρευνα που έγινε στο πλαίσιο της 
προαναφερόµενης µελέτης. Τα άτοµα των ψαριών συλλέχθηκαν από 
πειραµατική δειγµατοληψία που πραγµατοποιήθηκε το έτος 1999 και από 
πειραµατική αλιεία στη Βόλβη (Πίνακας 2.35). 

 

Πίνακας 2.35. Κατάλογος ειδών που συλλέχθηκαν µε δειγµατοληψία από το 
σύστηµα Κορώνειας – Βόλβης κατά το έτος 1999 (Κοκκινάκης κ.ά., 2000) 

Σύστηµα Κορώνειας Σύστηµα Βόλβης 

Οικογένεια / 
Είδος 

Λ
ίµ
ν
η
 Κ
ο
ρ
ώ
ν
ει
α
ς
 

Ρ
έµ
α
 Μ
π
ο
γ
δ
ά
ν
α
 

Ρ
έµ
α
 Κ
ο
λ
χ
ικ
ο
ύ
 

Ρ
έµ
α
 Α
ν
ά
λ
ψ
η
ς
 

Ρ
έµ
α
 Σ
ο
χ
ο
ύ
 

Εν
ω
τι
κ
ή
 Τ
ά
φ
ρ
ο
ς
 

Λ
ίµ
ν
η
 Β
ό
λ
β
η
 

Π
ο
τα
µ
ό
ς
 Ρ
ή
χ
ιο
ς
 

Ρ
έµ
α
 Β
α
µ
β
α
κ
ιά
ς
 

Ρ
έµ
α
 Χ
ώ
ρ
α
 

Ρ
έµ
α
 Ν
. 

Α
π
ο
λ
λ
ω
ν
ία
ς
 

Ρ
έµ
α
 Π
α
ζα
ρ
ο
ύ
δ
α
ς
 

Ρ
έµ
α
 Μ
ο
δ
ίο
υ
 

ANGUILLIDAE 

Anguilla 
anguilla 

      +       

BLENNIIDAE 

Salaria fluviatilis       + +      

CENTRARCHIDAE 

Lepomis 
gibbosus 

 +            

CLUPEIDAE 

Alosa 
macedonica 

      +       

COBITIDAE 

Cobitis 
strumicae 

      + +    +  

CYPRINIDAE 

Abramis brama       +       

Alburnus 
alburnus 

      +       

Aspius aspius       +       

Barbus 
cyclolepis 

 + +     + + + + + + 

Carassius 
gibelio 

  +    +       
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Σύστηµα Κορώνειας Σύστηµα Βόλβης 

Οικογένεια / 
Είδος 

Λ
ίµ
ν
η
 Κ
ο
ρ
ώ
ν
ει
α
ς
 

Ρ
έµ
α
 Μ
π
ο
γ
δ
ά
ν
α
 

Ρ
έµ
α
 Κ
ο
λ
χ
ικ
ο
ύ
 

Ρ
έµ
α
 Α
ν
ά
λ
ψ
η
ς
 

Ρ
έµ
α
 Σ
ο
χ
ο
ύ
 

Εν
ω
τι
κ
ή
 Τ
ά
φ
ρ
ο
ς
 

Λ
ίµ
ν
η
 Β
ό
λ
β
η
 

Π
ο
τα
µ
ό
ς
 Ρ
ή
χ
ιο
ς
 

Ρ
έµ
α
 Β
α
µ
β
α
κ
ιά
ς
 

Ρ
έµ
α
 Χ
ώ
ρ
α
 

Ρ
έµ
α
 Ν
. 

Α
π
ο
λ
λ
ω
ν
ία
ς
 

Ρ
έµ
α
 Π
α
ζα
ρ
ο
ύ
δ
α
ς
 

Ρ
έµ
α
 Μ
ο
δ
ίο
υ
 

Chalcalburnus 
chalcoides 

      +       

Cyprinus carpio       +       

Leuciscus 
cephalus 

       +  +  +  

Rhodeus 
amarus 

      + +      

Rutilus rutilus       +       

Scardinius 
erythropthalmus 

      +       

Vilba melanops       +       

ESOCIDAE 

Esox lusius       +       

GOBIIDAE 

Knipowitschia 
caucasica 

      +       

MUGILIDAE 

Mugil cephalus       + +      

PERCIDAE 

Perca fluviatilis       +       

POECILIIDAE 

Gambusia 
affinis 

       + +     

 

Από τα δεδοµένα του Πίνακα προκύπτουν ορισµένα στοιχεία για τα οποία 
κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθούν τα ακόλουθα:  

� Κατά την περίοδο δειγµατοληψίας το 1999, δηλαδή τέσσερα χρόνια µετά 
την οικολογική καταστροφή της Κορώνειας, κανένα είδος ψαριού δεν είχε 
αναγνωριστεί στα νερά της. Το 2004 µε την δεύτερη σε σειρά οικολογική 
κρίση της λίµνης και µε το µαζικό θάνατο χιλιάδων πουλιών, 
εµφανίστηκαν στην επιφάνεια της λίµνης νεκρά ψάρια. Ανήκουν στο είδος 
Cyprinus carpio (γριβάδι) και στο είδος Lepomis gibbosus (ηλιόψαρο).  Τα 
νεκρά άτοµα του κυπρίνου δεν υπερέβαιναν σε αριθµό τις λίγες δεκάδες 
και πιθανώς να προέρχονταν από την απόπειρα εµπλουτισµού της 
λίµνης από ψαράδες της περιοχής. Τα νεκρά ηλιόψαρα υπολογίστηκαν σε 
λίγες εκατοντάδες και είναι είδος ξενόφερτο που για πρώτη φορά 
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εµφανίζεται στη λίµνη Κορώνεια, µετά από την καταγραφή του στο ρέµα 
Μπογδάνα.  

� Επισηµαίνεται η παρουσία σε όλα σχεδόν τα ρέµατα του συστήµατος (µε 
εξαίρεση τα ρέµατα Σοχού και Ανάληψης) του ρεόφιλου  είδους Barbus 
cyclolepis (Βιργιάνα). To είδος φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό, 
κυρίως στη µείωση του νερού που παρουσιάζουν τα ρέµατα κατά τη 
θερινή περίοδο, καθώς επίσης και στη ρύπανση που παρατηρείται στα 
περισσότερα από τα ρέµατα που εκβάλλουν στη λίµνη Κορώνεια. 

� Επισηµαίνεται η παρουσία ενός ενδηµικού είδους και ενός ενδηµικού 
υποείδους.  Το ενδηµικό είδος είναι το Alosa macedonica, µε κοινό όνοµα 
λιπαριά και το ενδηµικό υποείδος Chalcalburnus chalcoides 

macedonicus, µε κοινό όνοµα Γελάρτζα. Τα είδη αυτά, που η παρουσία 
τους έχει καταγραφεί και σε προηγούµενες ιχθυολογικές έρευνες 
αποτελούν σηµαντικότατη παρακαταθήκη για τη λίµνη Βόλβη. 

� Βάσει του Πίνακα 2.35 η ιχθυοπανίδα του Ρήχιου αποτελείται από 7 είδη. Οι 
ίδιοι ερευνητές (Π. Οικονοµίδης, Α. Σίνης κ.ά) κατέγραψαν 14 είδη σε 
παλαιότερες έρευνες. Σε άλλες µελέτες αναφέρεται η παρουσία 20 ειδών 
(βλ. Πίνακα 2.36). Οι Κοκκινάκης κ.ά. (2000) υπαινίσσονται στη µελέτη 
τους, την παρουσία και άλλων ειδών, εκτός από τα 7 είδη που 
κατέγραψαν, καθώς είναι δύσκολο να διαπιστωθεί η παρουσία τους στο 
ποτάµι, είτε γιατί µερικά από τα είδη είναι «διερχόµενα» οπότε η παρουσία 
τους διαπιστώνεται σε άλλες περιόδους του έτους είτε γιατί άλλα είδη είναι 
µικρόσωµα και συνεπώς δύσκολο να εντοπιστούν. 

Πίνακας 2.36. Ιχθυοπανίδα του ποταµού Ρήχειου (Πρόγραµµα Pesca, TEI 
Ηγουµενίτσας 2000) 

Καθεστώς προστασίας 

Οικογένεια/Είδος 
Κοινή 

ονοµασία 
Βιότοπος 

Οικολ. 

Απαιτ. 

Κατ. 

Ενδ. 92/43 
Σύµβ. 
Βέρνη 

Κόκκ. 
Βιβλίο 

Anguillidae 

Anguilla anguilla Χέλι ∆Ι-ΕΥ ΛΙ-ΡΕ-ΕΛ ΕΥ    

Clupeidae 

Alosa macedonica1* ? Λιπαριά ΓΛ ΛΙ ΕΛ-ΣΥ ΙΙ-V ΙΙΙ  

Cyprinidae 

Alburnus alburnus * Σίρκο ΓΛ ΛΙ-PΕ ΕΥ   Τ-Απ-τ 

Aspius aspius * Ασπρογρίβαδο ΓΛ ΛΙ-ΡΕ ΕΥ ΙΙ ΙΙΙ  

Barbus cyclolepis 2 Βιργιάνα ΓΛ ΡΕ ΕΥ II ΙΙΙ Τ-Απ-τ 

Chalcalburnus 
chalcoides ? 

Γελάρτσα ΓΛ ΛΙ-ΡΕ ΕΥ II ΙΙΙ Τ 

Cyprinus carpio ?* 
Γριβάδι, 

Κυπρίνος 
ΓΛ ΛΙ ΕΥ    

Leucaspius delineatus Μικροσίρκο ΓΛ ΡΕ ΕΥ  ΙΙΙ  



 207 

Καθεστώς προστασίας 

Οικογένεια/Είδος 
Κοινή 

ονοµασία 
Βιότοπος 

Οικολ. 

Απαιτ. 

Κατ. 

Ενδ. 92/43 
Σύµβ. 
Βέρνη 

Κόκκ. 
Βιβλίο 

Leuciscus 
borysthenicus 

Τσαϊλάκι ΓΛ ΡΕ (ΛΙ) ΕΥ    

Leuciscus cephalus Τυλινάρι ΓΛ ΡΕ (ΛΙ) ΕΥ   
Τ-Απ. -

τ 

Rhodeus amarus Μουρµουρίτσα ΓΛ ΛΙ-ΡΕ ΕΥ ΙΙ ΙΙΙ  

Rutilus rutilus * Τσιρώνι ΓΛ ΛΙ ΕΥ    

Vimba melanops Μαλαµίδα ΓΛ ΡΕ (ΛΙ) ΒΑ   Κ 

Cobitidae 

Cobitis strumicae Θρακοβελονίτσα ΓΛ ΛΙ-ΡΕ ΒΑ ΙΙ ΙΙΙ Τ-Απ.τ. 

Siluridae 

Silurus glanis * Γουλιανός ΓΛ ΛΙ ΕΥ  ΙΙΙ  

Esocidae 

Esox lucius * Τούρνα ΓΛ ΛΙ ΕΥ    

Poeciliidae 

Gambusia affinis Κουνουπόψαρο ΓΛ ΛΙ-ΕΛ ΕΙ    

Blenniidae 

Salaria fluviatilis Ποταµοσαλιάρα ΓΛ ΡΕ-ΛΙ ΕΥ  ΙΙΙ  

Gobiidae 

Knipowitschia 
caucasica 

Ποντογωβιός ΓΛ ΡΕ ΛΙ ΒΑ    

Mugilidae 

Mugil cephalus # Κέφαλος ΕΥ-ΥΦ ΛΙ ΕΥ-∆Ι    

ΣΥΜΒΟΛΑ: (?) = Είδη µε αµφίβολη παρουσία, (*) ∆εν εµφανίζεται σε όλο το µήκος του 

ποταµού παρά µόνο στο σηµείο εξόδου της λίµνης Βόλβης,( # ) στο κάτω τµήµα του 

ποταµού 

1 = Αναφερόµενο στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ ως Alosa alosa 

2 = Αναφερόµενο στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ ως Barbus plebejus 

3 = Αναφερόµενο στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ ως Barbus plebejus 

Βιότοπος: ΓΛ=Γλυκά νερά, ΥΦ=Υφάλµυρα νερά, ΕΥ=Ευρύαλο, ∆Ι=∆ιάδροµο  

Οικολογικές απαιτήσεις: ΛΙ=Λιµνόφιλο, ΡΕ=Ρεόφιλο, ΕΛ=Ελόφιλο 

Κατανοµή/τύπος ενδηµισµού:ΣΥ=Σύστηµα, ΕΛ=Ελλάδα, ΒΑ=Βαλκανική, ΕΥ=Ευρωπαϊκό, 

ΕΙ=Εισαγωγής 

Καθεστώς προστασίας: - Κοινοτική Οδηγία για τους οικότοπους (92/43/EEC): ΙΙ = 

Παράρτ. ΙΙ,  IV = Παράρτ. IV,  * = είδος προτεραιότητας- Σύµβαση Βέρνης: ΙΙ = Παράρτ. 

ΙΙ,  ΙΙΙ = Παράρτ. ΙΙΙ, Κόκκινο Βιβλίο της Ελλάδας 
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Το γεγονός της µείωσης της παροχής του νερού έχει παίξει καθοριστικό ρόλο 
στην παρουσία κάποιων ειδών (κυρίως χελιών και κεφαλοειδών) στον Ρήχειο 
και στη Βόλβη. Η µεγάλη παροχή του νερού και η εκροή του στη θάλασσα 
παίζει ουσιώδη ρόλο στο να «αντιληφθούν» τα θαλασσινά είδη ψαριών την 
παρουσία γλυκού νερού και να αναζητήσουν τη διαδροµή προς τα ποτάµια 
και τις λίµνες. Ο λόγος της µείωσης της αφθονίας κάποιων ειδών ή της 
πιθανής εξαφάνισης κάποιων άλλων πιθανόν να οφείλεται ακόµη και στην 
καταστροφή περιοχών αναπαραγωγής ή στην παρεµπόδιση ανόδου των 
ψαριών από, την ύπαρξη φυσικών εµποδίων ή στην υποβάθµιση των 
ενδιαιτηµάτων. 

Στον Χάρτη 10 (Παρ/µα ΙΙ) απεικονίζονται οι θέσεις ενδιαιτηµάτων και 
αναπαραγωγής των σηµαντικών ειδών ιχθύων. 

Στοιχεία βιολογίας των σηµαντικών ειδών ιχθύων15 

Alosa macedonica 

Πρόκειται για είδος ενδηµικό της λίµνης Βόλβης, τα άτοµα του οποίου 
τρέφονται κυρίως µε πλαγκτό αλλά και ψάρια µικρότερου µεγέθους. Η 
αναπαραγωγή λαµβάνει χώρα την άνοιξη (από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο). 

Aspius aspius 

Πρόκειται για ανάδροµο είδος τα άτοµα του οποίου µεταναστεύουν  για 
ωοαπόθεση την άνοιξη (Απρίλιος – Ιούνιος). Τα άτοµα του είδους αυτού 
τρέφονται µε ψάρια, ειδικά Alburnus alburnus ή Osmerus eperlanus. 

Cobitis strumicae 

Η Θρακοβελονίτσα βρίσκεται κυρίως σε περιοχές µε χαµηλή ροή νερού, και 
αµµώδη πυθµένα, όπου µένει κρυµµένη κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 
Φιλτράρει την άµµο για να βρει τροφή. Αναπαράγεται την Άνοιξη και τα αβγά 
αποθέτονται στον πυθµένα και σε φυτά σε περιοχές µε ρηχά, τρεχούµενα νερά.   

Chalcalburnus chalcoides 

Οι τροφικές συνήθειες της γελάρτζας δεν µεταβάλονται ιδιαίτερα µε την ηλικία. 
Έτσι τόσο τα νεαρά όσο και τα ενήλικα άτοµα τρέφονται κυρίως µε 
ζωοπλαγκτόν, φύκη και εντόµα και σπάνια καταναλώνουν άλλα βενθικά ζώα. 
Οι πιο ανατολικοί πληθυσµοί είναι ανάδροµοι και µεταναστεύουν στα ποτάµια 
για ωοαπόθεση. 

Rhodeus sericeus amarus 

Πρόκειται για παµφάγο είδος που τρέφεται µε ασπόνδυλα και φυτά. Τα άτοµα 
του είδους αυτού στην Ελλάδα τρέφονται επίσης µε φύκη, έντοµα, καρκινοειδή 
και οργανικό και ανόργανο υλικό. 

H αναπαραγωγή του είδους αυτού λαµβάνει χώρα κατά τους ανοιξιάτικους και 
καλοκαιρινούς µήνες (Απρίλιο έως Αύγουστο) µε µεγαλύτερη ένταση το Μάιο. 

                                                 
15 Οι πληροφορίες προέρχονται από την ηλεκτρονική πηγή: www.fishbase.org 
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Leuciscus cephalus 

Εντοπίζεται σε µικρά ή µεγαλύτερα ρεύµατα και ποταµούς µε µικρή ή ενδιάµεση 
ροή. Κυρίως όµως εντοπίζεται στις λίµνες. Τρέφεται µε έντοµα και σκουλήκια, 
καθώς επίσης και µε φύκη και άλγη. Τα µεγάλα άτοµα τρέφονται µε διάφορα 
είδη άλλων ψαριών. Αναπαράγεται αφήνοντας τα ωχροκίτρινα αβγά του σε 
άµµο, πέτρες και φύκια, σε τρεχούµενα νερά.  

 

2.1.8.4. Ορνιθοπανίδα 

Μεθοδολογία 

Για την συγκέντρωση των ορνιθολογικών δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν 
δηµοσιευµένες και αδηµοσίευτες πηγές. Οι αδηµοσίευτες πηγές προέρχονται 
από: 

• αρχεία παρατηρήσεων της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και 
συγκεκριµένα από τις Μεσοχειµωνιάτικες Καταµετρήσεις Υδρόβιων 
πουλιών που γίνονται τα τελευταία 25 χρόνια, καθώς και από τον 
«Ορνιθότοπο», τον διαδικτυακό τόπο όπου αναρτώνται παρατηρήσεις 
µελών της ΕΟΕ.  

• αδηµοσίευτες αναφορές ξένων παρατηρητών (trip reports) 

• συµπληρωµατικές πληροφορίες από ανθρώπους που έχουν γνώση της 
ορνιθοπανίδας της περιοχής και συγκεκριµένα από τους Π. Ασµάνη, Σ. 
Καζαντζίδη, Λ. Κάρτα, Σ. Μπουρδάκη, Γ. Τσουγκράκη,  

• προσωπικές παρατηρήσεις της Μ. Παναγιωτοπούλου.  

Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί ότι πληθυσµιακά στοιχεία για ορισµένα 
σηµαντικά είδη αντλήθηκαν από την εργασία που εκπονείται για την σύνταξη 
του νέου Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούµενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας 
καθώς και του νέου Βιβλίου για τις Σηµαντικές για τα Πουλιά Περιοχές της 
Ελλάδας. Τα δύο αυτά βιβλία είναι υπό έκδοση και αποτελούν προϊόν 
συλλογικής εργασίας, συγκεντρώνοντας τα πιο πρόσφατα δεδοµένα για την 
ορνιθοπανίδα της Ελλάδας.  

Σε γενικές γραµµές καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται (είδη, πληθυσµοί, καθεστώς παρουσίας) να είναι 
επικαιροποιηµένα, να περιλαµβάνουν δηλαδή παρατηρήσεις των τελευταίων 
10 ετών και να είναι διασταυρωµένα, να έχουν δηλαδή επιβεβαιωθεί από 
περισσότερες από µία δηµοσιευµένες ή αδηµοσίευτες πηγές.  

Ο λόγος που έχουν παραληφθεί παλαιότερες παρατηρήσεις ορισµένων 
ενδεχοµένως σπάνιων και απειλούµενων ειδών (π.χ. βασιλαετός) για τα οποία 
γνωρίζουµε ότι παλαιότερα η παρουσία τους ήταν τακτική στην περιοχή, είναι 
ότι κατά την αξιολόγηση των ειδών – στόχων για προστασία, ο 
συνυπολογισµός αυτών των «ιστορικών» ειδών θα προκαλούσε αποκλίσεις 
στους διαχειριστικούς στόχους και κατ’ επέκταση στα προτεινόµενα µέτρα, µε 
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αποτέλεσµα η εφαρµογή τους να µην έχει άµεσα αποτελέσµατα στην 
προστασία των σπάνιων ειδών που απαντώνται σήµερα στην περιοχή.  

Περιγραφή της Ορνιθοπανίδας της περιοχής και Σηµαντικά είδη 

Συνολικά έχουν καταγραφεί µέχρι στιγµής 266 είδη από τα οποία τα 126 
φωλιάζουν, ενώ για άλλα 11 είδη το φώλιασµά τους απαιτεί επιβεβαίωση 
(Πίνακας 2.37 και Παράρτηµα Ι). Στον Πίνακα 2.38 φαίνεται συνοπτικά το 
καθεστώς προστασίας και σπανιότητας των ειδών αυτών. Συνολικά:  

- 11 είδη αναφέρονται στην λίστα των παγκοσµίως απειλούµενων ειδών της 
IUCN 

- 85 είδη αναφέρονται στο παράρτηµα Ι της Οδηγίας 79/409 για τα Άγρια 
Πουλιά 

- 117 είδη είναι Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για προστασία 

 

Πίνακας 2.37. Καθεστώς παρουσίας ειδών ορνιθοπανίδας Ε.Π. Λιµνών 
Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών τεµπών 

Καθεστώς παρουσίας Αριθµός ειδών 

ΑΓ Ανεπαρκώς γνωστό 4 

Μ Μόνιµη παρουσία 90 

ΚΕ Καλοκαιρινός επισκέπτης 53 

ΧΕ Χειµερινός επισκέπτης 53 

ΜΤΠ Μη τακτική παρουσία 10 

ΠΜ Περαστικό κατά τη Μετανάστευση 56 

 

Πίνακας 2.38. Καθεστώς προστασίας ορνιθοπανίδας στο Εθνικό Πάρκο 
Λιµνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών (συγκεντρωτικά 
στοιχεία) 

Συνολικά  Ανά 
κατηγο-
ρία 

SPEC Europea
n Threat 
Status 
(ΕΤS) 

IUCN 79/409 Σύµβαση 
Βέρνης 

Σύµβαση 
Βόννης 

AEWA CITES 

 

SPEC  117 SPEC 1 8        

  SPEC 2 30        

  SPEC 3 79        

ETS   S  82       

  (S)  65       

  H  13       

  (H)  27       

  D  13       
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Συνολικά  Ανά 
κατηγο-
ρία 

SPEC Europea
n Threat 
Status 
(ΕΤS) 

IUCN 79/409 Σύµβαση 
Βέρνης 

Σύµβαση 
Βόννης 

AEWA CITES 

 

  (D)  33       

  R  8       

  (R)  3       

  VU  8       

  (VU)  9       

  EN  2       

  L  2       

  NE  1       

IUCN  11 EN   1      

  NT   7      

  VU   3      

79/409  119 Παρ. Ι     85     

  Παρ. ΙΙ/1 
και ΙΙ/2 

   34     

Σύµβ/ση 
Βέρνης  

258 Παρ. ΙΙ     190    

  Παρ. ΙΙΙ     68    

Σύµβ/ση 
Βόννης  

160 Παρ. Ι;II       7   

  Παρ. ΙΙ      153   

AEWA  85        85  

CITES 36 Παρ. Ι        4 

  Παρ. ΙΙ        32 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: 

European IUCN: V=ευάλωτο, E=κινδυνεύον 

SPEC: Είδη µε ευρωπαϊκό ενδιαφέρον διατήρησης Species of European Conservation 
Concern 

1= είδη µε παγκόσµιο ενδιαφέρον για την προστασία τους 

2= είδη που ο παγκόσµιος πληθυσµός τους είναι συγκεντρωµένος στην Ευρώπη και 
βρίσκονται υπό δυσµενές καθεστώς διατήρησης 

3= είδη που ο παγκόσµιος πληθυσµός τους δεν είναι συγκεντρωµένος στην Ευρώπη 

αλλά βρίσκονται υπό δυσµενές καθεστώς διατήρησης 

Non SPEC = είδη µε ευµενές καθεστώς προστασίας στην Ευρώπη 

ETS Ευρωπαϊκό καθεστώς απειλής (European Threat Status): D=µειούµενο, ΕN= 

Κινδυνεύον, H= µεγάλη ιστορική µείωση,  L=περιορισµένο τοπικά, NE=δεν 
αξιολογήθηκε,  R=σπάνιο, S= ασφαλές, VU=ευάλωτο,  κωδικοί σε παρενθέσεις είναι 

προαιρετικοί  
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Global IUCN: V= ευάλωτο, ΝΤ=απειλούµενο, E= κινδυνεύον, CR=σε κρίσιµη κατάσταση 

(Επικαιροποίηση 2008) 

79/409: Οδηγία της Ε.Ε. για την προστασία των Άγριων Πουλιών,  

Παράρτηµα I: είδη των οποίων οι βιότοποι αποτελούν αντικείµενο ειδικών διαχειριστικών 

µέτρων ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωση και αναπαραγωγή των ειδών αυτών  στην 
περιοχή κατανοµής τους 

Παράρτηµα ΙΙ: είδη που είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείµενο θηρευτικών 

πράξεων στα πλαίσια της εθνικής νοµοθεσίας. 

Bern: Σύµβαση της Βέρνης για την Προστασία της Άγριας Ζωής και των Βιοτόπων της 

Ευρώπης 

Παράρτηµα ΙΙ: αυστηρά προστατευόµενα είδη πανίδας  

Παράρτηµα ΙΙΙ: προστατευόµενα είδη πανίδας 

Bonn: Σύµβαση της Βόννης για την Προστασία των Μεταναστευτικών ειδών Άγριων 

Ζώων 

Παράρτηµα Ι: είδη σε κίνδυνο εξαφάνισης σε όλη ή στο µεγαλύτερο µέρος της 

κατανοµής τους 

Παράρτηµα ΙΙ: είδη που θα ωφελούνταν από την διεθνή συνεργασία για την 
προστασία και διαχείρισή τους 

AEWA: (African Eurasian Waterbird Agreement) Αφρο-ευρασιατική Συµφωνία για τα 

υδρόβια πουλιά  

Παράρτηµα ΙΙ: Υδρόβια είδη που προστατεύονται από τη συµφωνία 

CITES: ∆ιεθνής συνθήκη σχετικά µε το διεθνές εµπόριο στα απειλούµενα µε εξαφάνιση 

είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας 

Παράρτηµα Ι: κινδυνεύοντα είδη 

Παράρτηµα II: είδη που δεν κινδυνεύουν µε εξαφάνιση αλλά µπορεί να τεθούν σε 

κίνδυνο αν δεν υπάρχει αυστηρός έλεγχος της εµπορίας τους  

 

Τα σηµαντικά είδη ορνιθοπανίδας που περιγράφονται αναλυτικότερα 
παρακάτω επιλέχτηκαν µε βάση την σπανιότητά τους σε επίπεδο: 

• Παγκόσµιο -  IUCN κατηγορίες VU, EN και ΝΤ 

• Ευρωπαϊκό  - Ευρωπαϊκό Καθεστώς Απειλής VU, R, EN και (VU), (R), 
(EN),  

• Είδη µε Ευρωπαϊκό Ενδιαφέρον για την Προστασία τους και δυσµενές 
καθεστώς διατήρησης (SPEC) κατηγορία 2 

Αλλά και είδη εθνικής σηµασίας, που είναι ενδεχοµένως κοινά σε άλλες χώρες 
της Ευρώπης αλλά σπάνια στην Ελλάδα.  

Για την ανακύρηξη και οριοθέτηση της περιοχής Λιµνών Κορώνειας – Βόλβης 
και Μακεδονικών Τεµπών ως Σηµαντικής για τα Πουλιά Περιοχής 
χρησιµοποιήθηκαν ορισµένα τυποποιηµένα κριτήρια, καθορισµένα από το 
Birdlife International. Η πρώτη τέτοιου είδους αποτίµηση έγινε πριν το 2000 κι 
έτσι σήµερα παρατηρούνται αλλαγές είτε θετικές είτε αρνητικές που φαίνονται 
στον Πίνακα 2.39. Οι αλλαγές αυτές είναι ιδιαίτερα σηµαντικές σαν δείκτες για 
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την κατάσταση διατήρησης των οικοσυστηµάτων και θα δώσουν τις 
κατευθύνσεις για τα µέτρα προστασίας ή και αποκατάστασης, όσον αφορά 
την ορνιθοπανίδα.  
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Πίνακας 2.39. Είδη κριτήρια για την ανακήρυξη της περιοχής σε Σηµαντική για τα Πουλιά Περιοχή (Important Birds Area) και αλλαγές 
στους πληθυσµούς και στο καθεστώς παρουσίας τους τα τελευταία χρόνια (Πηγή: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αδηµοσίευτα 
στοιχεία) 

Είδος 

 

Περίοδος 1996 - 2000 Περίοδος 2002 - 2008 

Επιστηµονική 
ονοµασία 

Ελληνική 
ονοµασία 

Καθεστώς 
παρουσίας 

Χρονιά Πληθυσµός 
(Μ.Ο. ή 
έύρος) 

Κριτήρια* Καθεστώς 
παρουσίας 

Χρονιά Μ.Ο.. 

Σχόλια 

Aythya ferina Γκισάρι ΧΕ 1997 8029 B1i, C3 ΧΕ 2003-7 723 Μείωση  

Podiceps 
cristatus 

Σκουφοβουτηχτάρι 
ΧΕ 1997 6729 B1i, C3 ΧΕ 2003-7 3911 

Μείωση 

Phoenicopterus 
roseus 

Φοινικόπτερο 
Μ (δεν 
αναπαράγεται) 

1995 0-1410 A4i, B1i, 
C2 

ΧΕ 2007 8000 - 
10000 

Αύξηση 

Ciconia ciconia Λευκοπελαργός 
ΚΕ 
αναπαράγεται 

1993 80 B2, C6 ΚΕ 2008 74 
Σταθερό 

Casmerodius 
albus 

Αργυροτσικνιάς 
ΧΕ 1997 35 A4i, B1i, 

C2 
 2003-7 73 

Αύξηση 

Pelecanus 
crispus 

Αργυροπελεκάνος 
ΠΜ 1995 0-473 A1, A4i, 

B1i, C1, 
C2 

   ∆εν 
υπάρχουν 
νέα στοιχεία 

Pelecanus 
crispus 

Αργυροπελεκάνος 
ΧΕ 1995 249 A1, A4i, 

B1i, C1, 
C2 

ΧΕ 2003-7 366 
Αύξηση 

Phalacrocorax 
carbo 

Κορµοράνος 
Μ     2006-8 60-

100 ζ. 
Νέα αποικία 

Phalacrocorax 
pygmeus 

Λαγγόνα 
ΧΕ 1997 43 A1, C1 ΧΕ 2003-7 67 

Αύξηση 

Phalacrocorax Λαγγόνα     Μ 2008  Νέα αποικία 
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Είδος 

 

Περίοδος 1996 - 2000 Περίοδος 2002 - 2008 

Επιστηµονική 
ονοµασία 

Ελληνική 
ονοµασία 

Καθεστώς 
παρουσίας 

Χρονιά Πληθυσµός 
(Μ.Ο. ή 
έύρος) 

Κριτήρια* Καθεστώς 
παρουσίας 

Χρονιά Μ.Ο.. 

Σχόλια 

pygmeus 

Haliaeetus 
albicilla 

Θαλασσαετός 
ΧΕ  σπάνιο  Μ 2004-

2008 
0-2 ζ. 

Φώλιασµα 

Accipiter 
brevipes 

Σαΐνι 
ΚΕ 
αναπαράγεται 

1992 0 B2  2002-7 κοινό 
Αύξηση 

*Υπόµνηµα: επεξήγηση κριτηρίων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

A. Περιοχές µε παγκόσµια σηµασία 

Α1. Παγκοσµίως απειλούµενα είδη Η περιοχή τακτικά συντηρεί σηµαντικούς αριθµούς από ένα παγκοσµίως απειλούµενο είδος, ή άλλο είδος χρήζον 
προστασίας σε παγκόσµιο επίπεδο 

Α2. Περιορισµένης εξάπλωσης είδη Η περιοχή είναι γνωστό, ή θεωρείται, ότι συντηρεί ένα σηµαντικό τµήµα ενός είδους περιορισµένης εξάπλωσης, η 
αναπαραγωγική κατανοµή του οποίου ορίζει µία ΕΒΑ(Ενδηµική Περιοχή για τα Πουλιά) ή SA (∆ευτερεύουσα Περιοχή) 

Α3. Οµάδα ειδών που η εξάπλωση τους 
περιορίζεται σε ένα τύπο οικοτόπων 
(biome) 

Η περιοχή είναι γνωστό, ή θεωρείται ότι συντηρεί ένα σηµαντικό τµήµα της οµάδας των ειδών, των οποίων οι 
κατανοµές είναι κυρίως ή ολοκληρωτικά περιορισµένες σε ένα biome 

Α4. Συγκεντρώσεις  (i) Η περιοχή είναι γνωστό, ή θεωρείται ότι συντηρεί σε τακτική βάση περισσότερο από το 1% ενός βιογεωγραφικού 
πληθυσµού από ένα υδρόβιο είδος 

 (ii) Η περιοχή είναι γνωστό, ή θεωρείται ότι συντηρεί σε τακτική βάση περισσότερο από το 1% του παγκόσµιου 
πληθυσµού ενός θαλασσοπουλιού ή εδαφόβιου είδους 

 (iii) Η περιοχή είναι γνωστό, ή θεωρείται ότι συντηρεί σε τακτική βάση περισσότερα από 20.000 υδρόβια πουλιά, ή 
10.000 ζευγάρια θαλασσοπούλια από ένα ή περισσότερα είδη. 

 (iv) Η περιοχή είναι γνωστό, ή θεωρείται ότι υπερβαίνει τα πληθυσµιακά όρια που έχουν τεθεί για µεταναστευτικά είδη 
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Β. Περιοχές µε Ευρωπαϊκή σηµασία 

 (ii) Η περιοχή είναι γνωστό, ή θεωρείται ότι συντηρεί περισσότερο από το 1% ενός ξεχωριστού πληθυσµού ενός 
θαλασσοπουλιού. 

 (iii) Η περιοχή είναι γνωστό, ή θεωρείται ότι συντηρεί περισσότερο από το 1% ενός flyway ή άλλου ξεχωριστού 
πληθυσµού ενός άλλου αγελαίου είδους 

 (iv) Περιοχή όπου περισσότεροι από 5000 Πελαργοί, ή 3000 αρπακτικά ή Γερανοί περνούν τακτικά κατά την 
ανοιξιάτικη ή φθινοπωρινή µετανάστευση 

Β2. Είδη µε δυσµενές καθεστώς 
διατήρησης στην Ευρώπη (SPEC 1, 2 και 
3) 

Η περιοχή είναι µια από τις «n» σηµαντικότερες στην χώρα για ένα είδος µε δυσµενές καθεστώς διατήρησης στην 
Ευρώπη (SPEC 1, 2 και 3), για το οποίο η προσέγγιση µε βάση τις περιοχές θεωρείται κατάλληλη 

Β3. Είδη µε ευνοϊκό καθεστώς 
διατήρησης, αλλά συγκεντρωµένα στην 
Ευρώπη (SPEC 4) 

Η περιοχή είναι µια από τις «n» σηµαντικότερες στην χώρα για ένα είδος µε ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης στην 
Ευρώπη (SPEC 4), για το οποίο η προσέγγιση µε βάση τις περιοχές θεωρείται κατάλληλη 

C. Περιοχές µε σηµασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Για είδη ή υποείδη του Παραρτήµατος Ι 
της Κοινοτικής Οδηγίας για τα Πουλιά 

C1. Η περιοχή τακτικά συντηρεί σηµαντικούς αριθµούς από ένα παγκοσµίως απειλούµενο είδος, ή άλλο είδος χρήζον 
προστασίας σε παγκόσµιο επίπεδο 

 C2. Η περιοχή είναι γνωστό ότι συντηρεί τουλάχιστον το 1% ενός flyway ή συνόλου πληθυσµού στην Ε.Ε. από ένα 
απειλούµενο είδος 

 C3. Η περιοχή είναι γνωστό ότι συντηρεί τουλάχιστον το 1% ενός flyway άλλου µεταναστευτικού είδους 

 C4. Η περιοχή είναι γνωστό ότι συντηρεί σε τακτική βάση τουλάχιστον 20.000 µεταναστευτικά υδρόβια, ή 10.000 
ζευγάρια θαλασσοπούλια από ένα ή περισσότερα είδη. 

 C5. Περιοχή όπου περισσότεροι από 5000 Πελαργοί, ή 3000 µεταναστευτικά αρπακτικά ή Γερανοί περνούν τακτικά 
κατά την ανοιξιάτικη ή φθινοπωρινή µετανάστευση 

 C6. Η περιοχή είναι µία από τις 5 πιο σηµαντικές σε µία Ευρωπαϊκή περιφέρεια, για ένα είδος ή υποείδος που 
θεωρείται απειλούµενο στην Ευρωπαίκή Ένωση 

 C7. H περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως SPA, ή έχει επιλεγεί ως υποψήφιο SPA βάσει ορνιθολογικών κριτηρίων 
(παρόµοιων αλλά όχι ίσων µε τα C1-C6) αναγνωρισµένων για την επιλογή SPA. 
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Α.1. Αναπαραγόµενα είδη 

Στα αναπαραγόµενα είδη περιλαµβάνονται τόσο είδη που η παρουσία τους είναι 
µόνιµη στην περιοχή (επιδηµητικά) όπως το διπλοσάϊνο Accipiter gentillis, αλλά 
και είδη που είναι µεταναστευτικά και βρίσκονται στην περιοχή µόνο κατά τους 
θερινούς µήνες, όπως οι κεφαλάδες Lanius sp. ή ο µαυροπελαργός Ciconia 
nigra.  

Η προστασία των αναπαραγόµενων ειδών αποτελεί προτεραιότητα σε σχέση µε 
την προστασία των ειδών που είναι χειµερινοί επισκέπτες καθώς η 
αναπαραγωγική περίοδος είναι η πιο ευαίσθητη περίοδος στον ετήσιο κύκλο 
ζωής των πουλιών και τα µέτρα προστασίας στους τόπους αναπαραγωγής 
αποδίδουν περισσότερο στην διατήρηση και αύξηση των πληθυσµών τους.  

Στον Πίνακα 2.40 φαίνονται τα σηµαντικότερα από άποψη σπανιότητας 
αναπαραγόµενα είδη στην περιοχή µελέτης. Ορισµένα από αυτά όπως ο 
Τσιφτάς Miliaria calandra ή το φανέττο Carduelis cannabina µπορεί να είναι 
κοινά είδη της ελληνικής υπαίθρου, είναι όµως χαρακτηρισµένα ως SPEC 2 «είδη 
που ο παγκόσµιος πληθυσµός τους είναι συγκεντρωµένος στην Ευρώπη και 
βρίσκονται υπό δυσµενές καθεστώς διατήρησης».  

 

Πίνακας 2.40. Αναπαραγόµενα είδη ενδιαφέροντος στο Εθνικό Πάρκο Λιµνών 
Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών 

Επιστηµονική 
ονοµασία 

Ελληνική ονοµασία  Κορώνεια Βόλβη Μακεδονικά 
Τέµπη 

Πεδινή 
αγροτική 
ζώνη 

Ορεινή  
ζώνη 

Phalacrocorax 
pygmeus 

Λαγγόνα                     ■    

Ciconia nigra Μαύρος Πελαργός               ■ ■  ■ ■ 

Platalea leucorodia Χουλιαροµύτα                ■    

Aythya nyroca Βαλτόπαπια                   ■    

Haliaeetus albicilla Θαλασσαετός                 ■ ■    

Circaetus gallicus Φιδαετός                     ■    ■ 

Accipiter brevipes Σαΐνι  ■ ■ ■ ■  

Buteo rufinus Αετογερακίνα                    ■ 

Aquila pomarina Κραυγαετός   ■  ■ 

Aquila chrysaetos Χρυσαετός                       ■ 

Hieraaetus 
pennatus 

Γερακαετός                      ■ 

Falco biarmicus Χρυσογέρακο                     ■ 

Alectoris graeca 
graeca 

Πετροπέρδικα                   ■ 

Perdix perdix perdix Καµπίσια Πέρδικα              ■ ■ 

Otus scops Γκιώνης                        ■ ■ ■ 
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Επιστηµονική 
ονοµασία 

Ελληνική ονοµασία  Κορώνεια Βόλβη Μακεδονικά 
Τέµπη 

Πεδινή 
αγροτική 
ζώνη 

Ορεινή  
ζώνη 

Caprimulgus 
europaeus 

Γιδοβύζι                      ■ ■ ■ 

Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα             ■ ■ ■ ■ ■ 

Picus viridis Πράσινος 
∆ρυοκολάπτης                

  ■ ■  

Lullula arborea ∆εντροσταρήθρα                  ■ 

Oenanthe 
hispanica 

Ασπροκωλίνα                      ■ ■ 

Lanius minor Σταχτοκεφαλάς               ■ ■ ■ 

Lanius senator Κοκκινοκεφαλάς               ■ ■ ■ 

Carduelis 
cannabina 

Φανέτο                          ■ ■ 

Emberiza hortulana Βλαχοτσίχλονο                         ■ ■ 

Emberiza 
melanocephala 

Αµπελουργός                   ■  

Miliaria calandra Τσιφτάς                  ■ ■ 

Σύνολο ανά 
περιοχή 

 
5 7 7 14 19 

 

Αναλυτικές περιγραφές ειδών 

Α1. Αναπαραγόµενα είδη 

1. Λαγγόνα Phalacrocorax pygmeus (Pallas, 1773) 

Εξάπλωση – Κατανοµή – Πληθυσµός 

Η παγκόσµια κατανοµή της Λαγγόνας περιλαµβάνει τις ανατολικές ακτές της 
Αδριατικής, το βόρειο Αιγαίο, τη Μαύρη Θάλασσα ώς την Κασπία και το Ιράκ. 
Το είδος αναπαράγεται στα Βαλκάνια (Αλβανία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουµανία) 
και στην Τουρκία, Μολδαβία, Ουκρανία, Ρωσία, Αζερµπαϊτζάν και Ιράκ, ενώ 
λίγα ζευγάρια αναπαράγονται στην Ουγγαρία και στη Σλοβακία. Ο 
αναπαραγόµενος πληθυσµός του είδους στην Ευρώπη, εκτιµάται σε 6.400 έως 
7.300 ζευγάρια, ενώ η µεγαλύτερη αποικία του βρίσκεται στο ∆έλτα του 
∆ούναβη, µε περίπου 4.000 ζευγάρια. Ο αναπαραγόµενος πληθυσµός του 
είδους στη χώρα µας, φαίνεται να ξεπερνά τα 600 ζευγάρια. Ενώ πρόσφατα 
στοιχεία από χειµερινές καταµετρήσεις έδειξαν ότι το µεγαλύτερο µέρος του 
παγκόσµιου πληθυσµού ξεχειµωνιάζει στους ελληνικούς υγρότοπους.  

Ενδιαίτηµα – Οικολογία 

 Είναι είδος επιδηµητικό αν και τον χειµώνα παρατηρούνται στην Ελλάδα 
συγκεντρώσεις από πουλιά βορειότερων περιοχών που ξεχειµωνιάζουν εδώ. 
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Αναπαράγεται από τον Απρίλιο έως και τον Ιούλιο σε µεγάλες µικτές αποικίες 
µε άλλα είδη ερωδιών, κορµοράνους, χουλιαροµύτες κ.λ.π. Εκτός 
αναπαραγωγικής περιόδου τρέφεται µόνο του ή σε µικρές οµάδες, αντίθετα µε 
τον κορµοράνο που µπορεί να σχηµατίζει µεγάλα κοπάδια.  

Προτιµά υγρότοπους µε γλυκά νερά, αν και παρατηρείται και σε παράκτιες 
περιοχές, αλλά βασική προϋπόθεση για την επιλογή βιοτόπου είναι η αφθονία 
ψαριών. Φωλιάζει κατά προτίµηση σε παρόχθια δάση ιτιάς αλλά και σε 
πυκνούς κι εκτεταµένους καλαµώνες. 

Τρέφεται σε ρηχά νερά, υγρά λιβάδια και στις όχθες ποταµών και καναλιών. Η 
τροφή του είδους αποτελείται κυρίως από µικρά ψάρια µήκους έως 15 εκ.  

Το είδος στην Περιοχή Εθνικού Πάρκου Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών 
Τεµπών  

Ο διαχείµάζων πληθυσµός λαγγόνας έχει αυξηθεί ελαφρά τα τελευταία χρόνια, 
ενώ έχει δηµιουργηθεί και µία καινούρια µικρή αποικία στον νότιο τµήµα της 
Λίµνης Βόλβης που αριθµεί κατά µέγιστο 50 άτοµα.  

Απειλές  

Μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια για την προστασία του είδους 
στην νοτιοανατολική Ευρώπη έχουν αποδώσει, µε αποτέλεσµα να βελτιωθεί η 
κατάσταση των πληθυσµών της λαγγόνας, κυρίως όσον αφορά στις 
βασικότερες απειλές που είναι; 

• Η καταστροφή του ενδιαιτήµατος φωλιάσµατος (κοπή δέντρων, καύση 
καλαµιώνων) 

• Θανάτωση λόγω προκατάληψης ανταγωνισµού µε τους επαγγελµατίες 
και ερασιτέχνες ψαράδες 

• Τυχαία σύλληψη σε δίχτυα ψαράδων 

• Αποξήρανση υγροτόπων και υποβάθµισή τους λόγω ρύπανσης 

• Αλλαγή της υδρολογικής δίαιτας των υγροτόπων  

• ρύπανση των νερών στις περιοχές διατροφής της (αστικά λύµατα, 
βιοµηχανικά απόβλητα, περίσσεια λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων) 

Βιβλιογραφία:  

Crivelli, A.J., T. Nazirides, H. Jerrentrup, 1996. Ation Plan for the Pygmy cormorant 

(Phalacrocorax pygmeus) in Europe 

Καζαντζίδης Σ., Ναζηρίδης Θ., 1999. Εθν ικό Σχέδιο ∆ράσης για τη Λαγγόνα 

(Phalacrocorax pygmaeus P., 1773). WWF Ελλάς - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία - 

Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, 56 σελ.  

Καζαντζίδης Σ. Απειλούµενο είδος: Λαγγόνα. 

http://www.ornithologiki.gr/gr/oiwnos/i5/grlagona.htm 

Kazantzidis S., Naziridis Th., Panayotopoulou M., Goutner V., Poirazidis K.. Skartsi Th., 
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Tsougrakis Y., Malakou M., Shogolev I., 2000. The Pygmy Cormorant ( Phalacrocorax 

pygmaeus ) in Greece during the period 1997-1999. In: B. Ivanov (ed.), Proceedings of 

the International Cooperation for the Pygmy Cormorant Conservation . Hisar, 

Bulgaria, 23-26 June 2000, pp. 19-24. Bulgarian Society for the Protection of Birds - 

BirdLife International. 

2. Ερωδιοί και αποικιακά υδρόβια πουλιά               

Εξάπλωση – Κατανοµή – Πληθυσµός 

Στην περιοχή των Λιµνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών έχουν 
καταγραφεί και περιγραφεί οι παρακάτω αποικίες ερωδιών.  

1. ∆άσος Απολλωνίας: σταχτοτσικνιάδες Ardea cinerea (197 ζευγάρια το 
2003), λευκοτσικνιάς Egretta garzetta (έως 50 άτοµα έχουν 
παρατηρηθεί το 2008), και λευκοπελαργοί Ciconia ciconia (3 ζευγάρια 
το 2003) 

2. Σχολάρι: η αποικία βρίσκεται σε δύο µεγάλα πλατάνια και αποτελείται 
από περίπου 60 φωλιές σταχτοτσικνιάδων Ardea cinerea 

3. Βόλβη, νότια πλευρά κεντρικό τµήµα (εκβολή χειµάρρου Μελισουργού): 
περίπου 220-230 ζευγάρια κορµοράνων Phalacrocorax carbo, και 
λιγότερα από 10 ζευγάρια σταχτοτσικνιάδων Ardea cinerea, 1 ζευγάρι 
χουλιαροµύτες Platalea leucorodia, λαγγόνα Phalacrocorax pygmeus, 
κρυπτοτσικνιάς Ardeola ralloides, νυχτοκόρακας Nycticorax nycticorax 
(σε αριθµούς που δεν έχουν προσδιοριστεί) 

4. Βόλβη, καλαµώνες νότιας και ανατολικής πλευράς µικροτσικνιάς 
Ixobrychus minutus, σε αριθµούς που δεν έχουν προσδιοριστεί αλλά 
υπολογίζονται σε 30 ζευγάρια τουλάχιστον και πορφυροτσικνιάς Ardea 
purpurea σε αριθµούς που δεν έχουν προσδιοριστεί. 

Απειλές  

Η κυριότερη απειλή που αντιµετωπίζει η αποικία του δάσους Απολλωνίας είναι: 

• η περιορισµένη αναγέννηση του δάσους, που οφείλεται στην 
υπερβόσκηση 

• ο περιορισµός της έκτασης του δάσους από καταπατήσεις 

• η πτώση µεγάλων δέντρων από ισχυρούς ανέµους 

• η παράνοµη ξύλευση και  

• η ενόχληση από επισκέπτες 

Στην αποικία του Σχολαρίου τα προβλήµατα εντοπίζονται στην κακή 
κατάσταση της υγείας των δέντρων, µε αποτέλεσµα τµήµα του ενός δέντρου 
να γέρνει και να µην χρησιµοποιείται, να σπάζουν µεγάλα κλαδιά από τον 
άνεµο και τέλος σε περίπτωση πτώσης κάποιου από τα δέντρα να µην υπάρχει 
κατάλληλο δέντρο για την µετεγκατάσταση της αποικίας. 
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Για τους ερωδιούς που φωλιάζουν σε καλαµώνες κυριότερες απειλές είναι η 
καύση των καλαµώνων και η ενόχληση από την διάνοιξη προσβάσεων στις 
όχθες της λίµνης.  

Βιβλιογραφία:  

Archer R., 2003. Lake Volvi & Lake Koronia IBA Breeding Bird Survey 2003. RSPB 

Sabbatical Project 24 April – 22 May 2003.  

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 2003-8. Μεσοχειµωνιάτικες Καταµετρήσεις Υδροβίων 

Πουλιών. 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 2006. Αδηµοσίευτα δεδοµένα του προγράµµατος 

“Preliminary conservation measures for Haliaeetus albicilla in Greece”, ΕΟΕ, RSPB 

Καζαντζίδης Σ. (αδηµοσίευτα δεδοµένα) 

Κάρτα Ε. (Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνών Κορώνειας – Βόλβης) 2008 

Τσουγκράκης Γ. (Προσωπική επικοινωνία) 

Υφαντής Γ. και Καζαντζίδης, Σ., 2004. Καταγραφή των αποικιών των ερωδιών στην 

Ελλάδα. Τελική αναφορά. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. Αθήνα 53 σελ.  

3. Βαλτόπαπια Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) 

Εξάπλωση – Κατανοµή – Πληθυσµός 

Ο παγκόσµιος πληθυσµός του είδους εκτιµάται σε 163.000 – 257.000 άτοµα και 
η εξάπλωσή τους περιλαµβάνει την νοτιοδυτική Ασία (ανατολιά έως την Κϊνα 
και νότια έως το Πακιστάν και την Ινδία) την κεντρική και ανατολική Ευρώπη και 
την βόρειο Αφρική. Ο ευρωπαϊκός πληθυσµός εκτιµάται σε 12.000 – 18.000 
ζευγάρια από τα οποία περίπου τα µισά αναπαράγονται στο ∆έλτα του 
∆ούναβη στην Ρουµανία. Είναι µεταναστευτικό είδος που ξεχειµωνιάζει στην 
βορειοανατολική και στην δυτική Αφρική, αλλά και στην Μέση Ανατολή. Στην 
Ελλάδα το λίγα άτοµα του είδους παρατηρούνται και κατά τον χειµώνα. Ο 
σηµερινός πληθυσµός του είδους στην Ελλάδα εκτιµάται στα 400 ζευγάρια 
περίπου. 

Ενδιαίτηµα – Οικολογία 

Προτιµά γλυκά νερά αν και µπορεί να παρατηρηθεί και σε ενδιαιτήµατα µε 
υφάλµυρα νερά. Απαιτεί µικρό βάθος νερού (30 – 100 εκ,) και πλούσια 
υδροχρή βλάστηση για την τροφοληψία τους.  

Αναπαράγεται σε περιοχές µε πλούσια υδρόβια βλάστηση και κυρίως στους 
εκτεταµένους καλαµιώνες που διακόπτονται από διάσπαρτα τµήµατα ανοιχτού 
νερού. Κατά τη µετανάστευση και περιστασιακά το χειµώνα µπορεί να βρεθεί 
και σε πιο ανοιχτά νερά, σε µικρά κοπάδια. Σε γενικές γραµµές όµως αποφεύγει 
τις µεγάλες ανοικτές επιφάνειες νερού. Κατάλληλα ενδιαιτήµατα για 
αναπαραγωγή είναι µικρά ρέµατα, ποτάµια, µικρές ή µεγάλες λίµνες (γλυκού 
νερού, ή υφάλµυρες), καλαµώνες, εσωτερικές εκβολές ποταµών και ρεµάτων, 
παράκτιες λιµνοθάλασσες, τεχνητοί υγρότοποι, αποστραγγιστικά και άλλα 
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κανάλια.  

Παρ’ότι είναι µεταναστευτικό είδος, ορισµένα άτοµα κυρίως στους νότιους 
πληθυσµούς, όπως είναι ο Ελληνικός µένουν στους χώρους αναπαραγωγής 
όλο τον χρόνο. Αναπαράγεται από τον Απρίλιο έως τον Μάϊο µοναχικά είναι 
σε χαλαρές οµάδες. Τα ενήλικα περνούν περίοδο πτερόροιας στην ίδια περιοχή 
στο διάστηµα µεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου. Η φθινοπωρινή µετανάστευση 
ξεκινά τον Σεπτέµβριο και κορυφώνεται στον Οκτώβριο. Ενώ η ανοιξιάτικη 
µετανάστευση ξεκινά στις αρχές Μαρτίου. 

Έρχονται στην Ελλάδα από τα µέσα Μαρτίου έως και τις αρχές Μαΐου. Το κύριο 
φθινοπωρινό πέρασµα γίνεται τον Οκτώβριο. 

Τρέφεται µε ποικιλία τροφών αλλά κύριο µέρος της διατροφής του είναι φυτικά 
µέρη όπως σπόρι, ρίζες, και άλλα τµήµατα υδρόβιων φυτών (Potamogeton 
spp., Ceratophyllum spp., Scirpus spp., Carex spp. και µακροφύξη όπως 
Chara spp). Τρέφεται και µε ζωϊκή ύλη όπως σκουλήκια, γυµνοσάλιγκες, 
καρικινοειδή, ενήλικα έντοµα και λάρβες, (κολεόπτερα, µύγες κ.λ.π.), αµφίβια 
και µικρά ψάρια µεγάθους έως 3 εκ.  

Το είδος στην Περιοχή Εθνικού Πάρκου Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών 
Τεµπών  

Μικρός πληθυσµός από βαλτόπαπιες διαχειµάζει στην Λίµνη Βόλβη λίγες 
δεκάδες άτοµα ανάλογα µε την χρονιά, ενώ ο αναπαραγόµενος πληθυσµός 
είναι πολύ µικρός (λιγότερα από 5 ζ.) και δεν έχει προσδιοριστεί ακριβώς.  

Απειλές  

Το είδος απειλείται από την υποβάθµιση και την καταστροφή των µικρών 
ρηχών λιµνών µε πλούσια βλάστηση και άλλων υγροτοπικών ενδιαιτηµάτων, 
που οφείλονται σε αλλαγές στην διαδοχή της βλάστησης, διαταραχή της 
υδρολογικής δίαιτας, προσαµµώσεις από φερτά υλικά, αυξηµένη θολότητα 
του νερού, ευτροφισµό, διευθέτηση των ποταµών και ανάπτυξη υποδοµών.  

Η καύση των καλαµώνων κατά την αναπαραγωγική περίοδο έχει 
καταστρεπτικές συνέπειες στους τοπικούς πληθυσµούς. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις η εισαγωγή ξενικών ειδών όπως το ψάρι Ctenopharyngodon 
idella (είδος κυπρίνου) είχε ως αποτέλεσµα την µείωση της βιοµάζας 
µακροφύτων και κατά συνέπεια και την µείωση της βιοµάζας των 
ασπονδύλων. 

Επιπλέον οι ξηρασίες λόγω της κλιµατικής αλλαγής επηρρεάζουν αρνητικά το 
είδος σε ορισµένες περιοχές.  

Βιβλιογραφία:  

BirdLife International (2008) Species factsheet: Aythya nyroca. Downloaded 
from http://www.birdlife.org on 12/2/2009 

Callaghan Des A., (Compiler) 1997. European Species Action Plan Ferruginous 
Duck (Aythya nyroca) 
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4. Θαλασσαετός Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) 

Εξάπλωση – Κατανοµή – Πληθυσµός 

Ο Ευρωπαϊκός πληθυσµός υπολογίζεται σήµερα στα 5,000-6,000 ζευγάρια, 
αποτελώντας το 50-75% του παγκόσµιου πληθυσµού. Η εξάπλωση του είδους 
είναι ευρεία και περιλαµβάνει την βόρεια, κεντρική και ανατολική Ευρώπη έως 
και την ανατολική Ρωσία τη Μογγολία, την κεντρική Κίνα και την Ιαπωνία. 

Τα ζευγάρια θαλασσαετών που φωλιάζουν στη χώρα µας δεν ξεπερνούν τα 6 
και βρίσκονται όλα στη βόρεια και βορειοανατολική Ελλάδα.  

Ενδιαίτηµα – Οικολογία 

Το ενδιαίτηµά του αποτελείται από εκτενείς και ανοιχτές περιοχές µε κοιλάδες 
λιµνών, παραλιακές περιοχές ή δέλτα ποταµών, εντός της βόρειας ζώνης και 
της τούνδρας, καθώς και στην ενδιάµεση ζώνη, κοντά σε βράχια όπου δεν 
υπάρχει όχληση. Για φωλεοποίηση επιλέγει µεγάλα σε µέγεθος και ηλικία 
δένδρα σε ανοιχτές συστάδες. 

Η διατροφή του αποτελείται από σπονδυλωτά (ψάρια, θηλαστικά και ιδιαίτερα 
από πουλιά), που βρίσκει σε θαλάσσια, γλυκού νερού ή χερσαία 
οικοσυστήµατα. Είναι κυρίως µεταναστευτικό στη βόρεια και ανατολική πλευρά 
της εξάπλωσής των περιοχών αναπαραγωγής του, αλλά µόνιµο σε άλλες 
περιοχές. 

Το είδος στην Περιοχή Εθνικού Πάρκου Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών 
Τεµπών  

Στην περιοχή του Ε.Π. έχουν παρατηρηθεί και καταγραφεί 2 ζευγάρια 
θαλασσαετού που φωλιάζουν. Το ένα ζευγάρι έχει φωλιάσει σε λευκώνα 
βορειοδυτικά της Κορώνειας και το άλλο έχει φωλιάζει στο δάσος της 
Απολλωνίας. Πρέπει να αναφερθεί ότι ο θαλασσαετός είναι είδος που δεν 
φωλιάζει κάθε χρόνο, παρ’ότι το ενήλικο ζευγάρι µπορεί να παραµένει στην 
επικράτειά του. Για τον λόγο αυτό και µόνο η παρουσία του ζευγαριού στην 
περιοχή δεν σηµαίνει ότι το ζευγάρι φώλιασε.  

Τους χειµερινούς µήνες παρατηρούνται µεγαλύτεροι αριθµοί θαλασσαετών και 
πρόκειται για άτοµα που έρχονται για να ξεχειµωνιάσουν. Τον Ιανουάριο, κατά 
τις µεσοχειµωνιάτικες καταµετρήσεις του 2009 υπολογίζεται ότι στην περιοχή 
ήταν 5-7 άτοµα θαλασσαετού (συµπεριλαµβανοµένου και του ενήλικου 
ζευγαριού της Απολλωνίας (Ελληνική Ονριθολογική Εταιρεία αδηµοσίευτα 
στοιχεία και Μ. Παναγιωτοπούλου, Ε. Κάρτα, Π. Ασµάνης προσωπικές 
παρατηρήσεις).  

Το ενδιαίτηµα φωλιάσµατος και τροφοληψίας του είδους για την περιοχή του 
Ε.Π. φαίνεται στον Χάρτη 10. 

Απειλές  

Οι κίνδυνοι που απειλούν το είδος περιλαµβάνουν την απώλεια και 
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υποβάθµιση των υγροβιότοπων, η όχληση και καταδίωξη από τον άνθρωπο, 
τη ρύπανση του περιβάλλοντος, την πρόσκρουση µε ανεµογεννήτριες και τον 
θάνατο από δηλητηριασµένα δολώµατα. Οι σύγχρονες πρακτικές στη δασική 
διαχείριση µειώνουν την διαθεσιµότητα των ενδιαιτηµάτων φωλεοποίησης.  

Βιβλιογραφία:  

BirdLife International (2008) Species factsheet: Haliaeetus albicilla. 
Downloaded from http://www.birdlife.org on 11/2/2009 

Hellenic Ornithological Society, Royal Society for the Protection of Birds, 
2004.“Preliminary conservation measures for Haliaeetus albicilla in Greece”. 

5. Κραυγαετός Aquila pomarina (Brehm, 1831) 

Εξάπλωση – Κατανοµή – Πληθυσµός 

Το είδος έχει µία τεράστια παγκόσµια εξάπλωση που ξεκινά από την κεντρική 
και ανατολική Ευρώπη καθώς αν και ο παγκόσµιος πληθυσµός του εκτιµάται 
σε 80.000 – 110.000 άτοµα και ο ευρωπαϊκός σε λιγότερα από 19.000 ζευγάρια. 
Ο αναπαραγόµενος πληθυσµός στην Ελλάδα εκτιµάται σε 60 – 80 ζευγάρια 
(Meyburg et.al. 1997) που βρίσκονται στην Βόρεια Ελλάδα και τα µισά από 
αυτά εκτιµάται ότι βρίσκονται στον νοµό Έβρου.  

Ενδιαίτηµα – Οικολογία 

Είναι µεταναστευτικό είδος που ξεχειµωνιάζει στην Αφρική και παρατηρείται σε 
µεγάλες συγκεντρώσεις κατά τη µετανάστευση στον Βόσπορο και στο Ισραήλ.  

Αναπαράγεται σε φυλλοβόλα δάση αλλά τρέφεται σε γειτονικές ανοιχτές 
περιοχές όπως χωράφια, υγρά λιβάδια, βοσκοτόπια κ.λ.π. Συνήθως απαντάται 
σε λοφώδεις, υποορεινές δασωµένες περιοχές (σε υψόµετρα από 50 – 300 µ.) , 
ενώ σηµαντικός παράγοντας για την επιλογή της θέσης φωλιάσµατος είναι η 
ύπαρξη διάκενων και ανοιχτών περιοχών κοντά στον χώρο φωλιάς.  

Σε πεδινές περιοχές τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του ενδιαιτήµατος 
φωλιάσµατος είναι τα µοναχικά ώριµα δέντρα, ή λόχµες ή άλλα υπερυψωµένα 
σηµεία που το βοηθούν στο να κυνηγά. Γεννά δύο αυγά και η οικολογία του 
είδους χαρακτηρίζεται από το σύνδροµο του Κάϊν (όπως και σε πολλά άλλα 
είδη αρπακτικών), όπου µέσα στις πρώτες δύο εβδοµάδες από την εκκόλαψή 
τους ο µεγαλύτερος νεοσσός σκοτώνει τον µικρότερο.  

Τρέφεται µε µικρά θηλαστικά (Apodemus, Microtus, Hamster και µερικές φορές 
Citellus). Επίσης κοινά στην δίαιτά του είναι είδη αµφιβίων, ενώ στην Ελλάδα 
µεγάλο ποσοστό τηνς διατροφής του αποτελείται από φίδια και σαύρες.  

Το είδος στην Περιοχή Εθνικού Πάρκου Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών 
Τεµπών  

Παρατηρήσεις κραυγαετού κατά την αναπαραγωγική περίοδο υπάρχουν για 
τα Βουνά της Βόλβης, τις βόρειες πλαγιές του ορεινού όγκου Χορτιάτη, στην 
περιοχή γύρω από τον οικισµό Βαρβάρα στο όρος Στρατονικό, στα στενά 
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Ρεντίνας και στην περιοχή Λητής - ∆ρυµού (Σ. Καλπάκης, Π. Ασµάνης, Ε. 
Κάρτα, Σ. Μπουρδάκης, Γ. Τσουγκράκης προσωπική επικοινωνία). Με κριτήριο 
τις παρατηρήσεις αυτές αλλά και την ύπαρξη κατάλληλων ενδιαιτηµάτων για 
το είδος όπως φαίνεται στον Χάρτη 10 (Παρ/µα ΙΙ) υπολογίζεται ότι στην 
περιοχή πρέπει να φωλιάζουν τουλάχιστον 2-3 ζευγάρια. Ωστόσο η υπόθεση 
αυτή θέλει επιβεβαίωση.  

Απειλές  

Αλλοίωση του ενδιαιτήµατός του προκαλείται από την δασική διαχείριση και 
συγκεκριµένα από την διάνοιξη νέων δασικών δρόµων, την ενόχληση κατά την 
περίοδο της αναπαραγωγής (λόγω υλοτοµιών) και η επιλογική αποµάκρυνση 
ώριµων δέντρων που είναι κατάλληλα για φωλεοποίηση.  

Επιπλέον η απώλεια της µωσαϊκότητας του τοπίου λόγω εντατικοποίησης της 
γεωργίας, έχει επηρεάσει αρνητικά το ενδιαίτηµα τροφοληψίας. Μικροί 
υγρότοποι όπως έλη και τέλµατα αποξηραίνονται. Η λαθροθηρία κυρίως κατά 
τη µετανάστευση είναι µία από τις σηµαντικότερες απειλές για το είδος.  

Βιβλιογραφία:  

Meyburg Bernd-Ulrich , Lászlo Haraszthy, Maris Strazds, Norbert Schäffer, 
(Compilers) 1997. European Union Species Action Plan for Lesser Spotted 
Eagle (Aquila pomarina) 

BirdLife International, 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and 
conservation status 

6. Χρυσογέρακο Falco biarmicus (Temminck, 1825) 

Εξάπλωση – Κατανοµή – Πληθυσµός 

Το χρυσογέρακο έχει πέντε υποείδη και η εξάπλωσή του περιλαµβάνει την 
δυτική παλεαρκτική, αραβική χερσόνησο, κεντρική και νότιο Αφρική. Στην 
Μεσόγειο, που αποτελεί και το βορειότερο όριο εξάπλωσης του είδους οι 
πληθυσµοί έχουν µειωθεί σηµαντικά τα τελευταία 50 – 60 χρόνια. Ο συνολικός 
ευρωπαϊκός πληθυσµός του υποείδους feldeggii είναι 328-431 ζευγάρια τα 
οποία φωλιάζουν σε 7 χώρες. Το 56% του ευρωπαϊκού πληθυσµού φωλιάζει 
στην Ιταλία. Ο συνολικός πληθυσµός του είδους στην Ελλάδα εκτιµάται σε 38-
53 ζευγάρια από τα οποία υπολογίζεται ότι στην βόρεια Ελλάδα υπάρχουν 7-11 
ζευγάρια (Αλιβιζάτος προς. επικοινωνία, Birdlife International 2004). 

Ενδιαίτηµα – Οικολογία 

 Η οικολογία του είδους δεν είναι επαρκώς γνωστή. Φωλιάζει αποµονωµένο 
από άλλα ζευγάρια, σε απόκρηµνες βραχοπλαγιές σε υψόµετρα από 50 έως 
και πάνω από 1000 µέτρα αλλά συνήθως σε χαµηλά υψόµετρα, σπανιότατα 
όµως σε παράκτια βράχια. Τυπικός του βιότοπος είναι οι ξηρές ανοικτές, 
λοφώδεις, υποορεινές περιοχές, οι κοιλάδες µε πολύ χαµηλή και αραιή 
βλάστηση, λιβάδια, βοσκότοποι ή περιοχές µε µη αρδευόµενες καλλιέργειες. 
Κυνηγά σε περιοχές µε αραιή βλάστηση διάσπαρτες από βράχια και αποφεύγει 
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τις δασωµένες περιοχές (Tucker and Heath 1994). 

Είναι είδος µονογαµικό και η περίοδος ζευγαρώµατος ξεκινά τον ∆εκέµβριο-
Ιανουάριο. Γεννά 3-4 αυγά (σπανιότερα 2) στα τέλη Φεβρουαρίου µε µέσα 
Μαρτίου, τα οποία κλωσσούν και τα δύο φύλλα. Τα αυγά εκκολάπτονται στα 
µέσα Απριλίου και τους νεοσσούς τρέφει κυρίως το θηλυκό. Οι νεοσσοί 
πτερώνονται στα µέσα Μαΐου.  

Είναι είδος επιδηµητικό και πραγµατοποιεί περιορισµένες µετακινήσεις κυρίως 
τον χειµώνα, όταν κατεβαίνει σε χαµηλότερα υψόµετρα.  

Οι περιοχές τροφοληψίας του χρυσογέρακου συχνά επικαλύπτονται µε 
αντίστοιχες άλλων αρπακτικών και νυκτόβιων ειδών όπως η κουκουβάγια, η 
πεπλόγλαυκα, ο γκιώνης, το κιρκινέζι, το βραχοκιρκίνεζο και άλλα. Η τροφή του 
εξαρτάται από την περιοχή αλλά αποτελείται κυρίως από µικρά ή µεσαίου 
µεγέθους πουλιά (περιστέρια, κορακοειδή όπως καρακάξες, κουρούνες, 
ψαρόνια) που ζυγίζουν κατά µέσο όρο 100 – 150 γραµµάρια. Επίσης κυνηγά 
ερπετά, έντοµα και σπανιότερα µικρά θηλαστικά (νυχτερίδες, τρωκτικά κ.λ.π).  

Το είδος στην Περιοχή Εθνικού Πάρκου Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών 
Τεµπών  

Παρατηρήσεις χρυσογέρακου υπάρχουν από την περιοχή Όρη Βόλβης και 
από την ορεινή περιοχή βορειοδυτικά της Λίµνης Κορώνειας κατά την 
αναπαραγωγική περίοδο (Π. Ασµάνης προσωπική επικοινωνία, Ε. Κάρτα 
προσωπική επικοινωνία). Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές υπολογίζεται ότι 
στην περιοχή φωλιάζουν 2 ζευγάρια, γεγονός όµως που απαιτεί επιβεβαίωση 
µε περισσότερα στοιχεία κατά την αναπαραγωγική περίοδο,  

Απειλές  

Ο πληθυσµός του είδους µειώνεται στην Ευρώπη ήδη από την δεκαετία του ’50 
και αυτό οφείλεται κυρίως στις παρακάτω αιτίες: 

• παράνοµο κυνήγι 

• αλλαγή του κύριου ενδιαιτήµατός του που προκαλείται από την 
εντατικοποίηση των καλλιεργειών και την µετατροπή άγονων ή ξηρικών 
εκτάσεων σε αρόσιµες εντατικές καλλιέργειες, τα εκτενή προγράµµατα 
αναδάσωσης στεπικών και ξηρικών ηπειρωτικών περιοχών, αλλά 
επίσης και από αστικοποίηση και ανάπτυξη υποδοµών 

• παράνοµη συλλογή αυγών και νεοσσών 

• ανθρώπινη ενόχληση στους τόπους αναπαραγωγής 

• θανάτωση λόγω σύγκρουσης µε δίκτυα µεταφοράς ρεύµατος, απειλή 
που τοπικά µπορεί να είναι πολύ υψηλή 

Βιβλιογραφία:  

Archer R., 2003. Lake Volvi & Lake Koronia IBA Breeding Bird Survey 2003. RSPB 
Sabbatical Project 24 April – 22 May 2003.  
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Gustin M., G. Palumbo, & A. Corso (Compilers), 1999. International Species 
Action Plan Lanner Falcon Falco biarmicus 

7. Χαλκοκουρούνα Coracias garrulus (Linnaeus, 1758) 

Εξάπλωση – Κατανοµή – Πληθυσµός 

Ο παγκόσµιος πληθυσµός τους είδους εκτιµάται κατά µέγιστο σε περίπου 
500.000 άτοµα µε σηµαντικές όµως τάσεις µείωσης. Η παγκόσµια εξάπλωσή 
του είναι ευρύτατη και περιλαµβάνει την Ευρώπη, βόρεια Αφρική, µέση 
Ανατολή, έως και το νότιο Κασακστάν και την βορειοδυτική Κϊνα. Ενώ επίσης 
απαντάται και στην δυτική ανατολική και νότια Αφρική.  

Στην Ευρώπη εκτιµάται ότι αναπαράγεται ένα 50 – 74% του παγκόσµιου 
πληθυσµού του είδους.  

Παλαιότερα είχε ευρεία κατανοµή στον ελληνικό χώρο, αλλά σήµερα φωλιάζει 
κυρίως στις πεδιάδες της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας και σε 
µερικά νησιά. Ο συνολικός του πληθυσµός στην Ελλάδα εκτιµάται περίπου στα 
200 – 400 ζευγάρια.  

Τα τελευταία χρόνια ο πληθυσµός τους έχει µειωθεί σηµαντικά σε όλη την 
Ευρώπη γι’ αυτό και το είδος έχει πλέον χαρακτηριστεί παγκόσµια απειλούµενο 
µε εξαφάνιση. 

Ενδιαίτηµα – Οικολογία 

Προτιµά περιοχές σε χαµηλά υψόµετρα µε εναλλαγή µη εντατικών 
καλλιεργειών, φυτοφρακτών ή µικρών συστάδων από βελανιδιές, ώριµα 
πευκοδάση, ρεµατιές και ανοιχτές περιοχές µε διάσπαρτα δέντρα ή ακόµη και 
στεπικές περιοχές στα πεδινά και στα ηµιορεινά.. Χεχειµωνιάζει κυρίως σε ξηρή 
σαβάννα στην Αφρική.  

Φωλιάζει µέσα σε κοιλότητες σε πρανή, ή σε κουφάλες δέντρων και 
χρησιµοποιεί εγκατελειµένες φωλιές δρυοκολαπτών και κυρίως του πράσινου, 
που βρίσκονται συνήθως σε λευκοκαλλιέργειες ή σε παραποτάµια δάση. 
Τρέφεται µε µεγάλα έντοµα όπως σκαθάρια και ακρίδες σε αγροτικές περιοχές 
και λιβάδια, ενώ την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου τρέφεται κυρίως σε 
σταροχώραφα. Σηµαντικός στοιχείο του ενδιαιτήµατός της είναι η ύπαρξη 
κατάλληλων θέσεων επιθεώρησης (δέντρα, στύλοι κ.λ.π.) από όπου το είδος 
κυνηγάει τη λεία του. 

Το είδος στην Περιοχή Εθνικού Πάρκου Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών 
Τεµπών  

∆εν έχει γίνει έως τώρα συστηµατική καταγραφή των θέσεων φωλιάσµατος της 
χαλκοκουρόυνας στο Ε.Π., ωστόσο υπάρχουν σποραδικές καταγραφές για 4 
ζευγάρια και συγκεκριµένα: 

2 ζευγάρια που φώλιασαν στο δέντρα των ερωδιών στο Σχολάρι το 2003,  

1 ζευγάρι σε αγροτική περιοχή της Λίµνης Κορώνειας και  
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1 ζευγάρι σε αγροτική περιοχή της Λίµνης Βόλβης.  

Εκτιµάται ωστόσο, µε βάση την φαινοµενική διαθεσιµότητα κατάλληλου 
ενδιαιτήµατος τροφοληψίας και φωλιάσµατος ότι ο αναπαραγόµενος 
πληθυσµός χαλκοκουρούνας στο Ε.Π. πρέπει να είναι αρκετά µεγαλύτερος.  

Απειλές  

Η ευρεία χρήση φυτοφαρµάκων  και η µεταστροφή της γεωργίας στην 
µονοκαλλιέργεια µειώνουν την διαθεσιµότητα τροφής. Το είδος είναι ευαίσθητο 
στην απώλεια του ενδιαιτήµατος των φυτοφρακτών και των απαραίτητων 
θέσεων επιθεώρησης και φωλιάσµατος.  

Βιβλιογραφία:  

Archer R., 2003. Lake Volvi & Lake Koronia IBA Breeding Bird Survey 2003. RSPB 
Sabbatical Project 24 April – 22 May 2003.  

BirdLife International (2008) Species factsheet: Coracias garrulus Downloaded 
from http://www.birdlife.org on 16/2/2009 

Συµπληρωµατικές πληροφορίες για άλλα είδη που φωλιάζουν στο Ε.Π.  

Αρπακτικά 

Στο Ε.Π. φωλιάζουν επίσης τα παρακάτω σηµαντικά είδη αρπακτικών: 

Σαΐνι Accipiter brevipes που χαρακτηρίζεται ως κοινό και προτιµά παρόχθια 
δάση ή συστάδες λεύκης όπως στο ∆άσος της Απολλωνίας όπου υπάρχουν 
τουλάχιστον 2 ζευγάρια, στα στενά της Ρεντίνας, και στις λευκοκαλλιέργειες στην 
βορειοδυτική πλευρά της Λίµνης Κορώνειας (Archer 2003).  

Καλαµόκιρκος Circus aeruginosus, είδος που αν και παρατηρείται σε 
σηµαντικούς αριθµούς τον χειµώνα δεν είναι ουσιαστικά ένα κοινό φωλιάζον 
αρπακτικό της χώρας µας καθώς φωλιάζει µόνο στους υγροτόπους της 
Μακεδονίας και της Θράκης και περιστασιακά σε άλλους υγρότοπους της 
δυτικής Ελλάδας. Ο αναπαραγόµενος πληθυσµός του στην Ελλάδα 
υπολογίζεται σε 80 φωλιές, ενώ στην περιοχή µελέτης εκτιµάται σε 3-4 φωλιές 
(Handrinos & Akriotis 1997, Archer 2003). Το είδος είναι πολυγυνικό, δηλαδή ένα 
αρσενικό ζευγαρώνει µε περισσότερα από ένα θηλυκά, γι΄ αυτό και για την 
εκτίµηση του πληθυσµού µετρώνται τα θηλυκά που έχουν φωλιές.  

Γερακαετός Hieraaetus pennatus, είναι είδος που πιθανότατα έχει υποεκτιµηθεί ο 
πληθυσµός του στην περιοχή, λόγω της συµπεριφοράς και του ενδιαιτήµατός 
του που είναι δασικό και δεν επιτρέπει την εύκολη παρατήρησή του. Εκτιµάται ότι 
το είδος είναι σχετικά συχνό σε κατάλληλες περιοχές, όπως είναι τα δάση δρυός 
σε χαµηλά και µέσα υψόµετρα, µε διάσπαρτα διάκενα, κρασπεδικά ενδιαιτήµατα 
και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Η προστασία του είδους απαιτεί την προσεκτική 
δασική διαχείριση και την διατήρηση των υφιστάµενων γεωργικών πρακτικών 
στα ηµιορεινά αγροοικοσυστήµατα (Martínez et.al. 2007). 

Χρυσαετός Aquila chrysaetos: Αδηµοσίευτες παρατηρήσεις από την ευρύτερη 
περιοχή του Ε.Π. παρέχουν ενδείξεις για 1-2 ζευγάρια χρυσαετού στην περιοχή, 
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γεγονός που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό καθώς το είδος έχει υποστεί σηµαντικές 
µειώσεις τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.  

∆ρυοκολάπτες 

Σταχτής δρυοκολάπτης Picus canus: Ένα είδος για το οποίο γνωρίζουµε πολύ 
λίγα στην Ελλάδα. Έχει καταγραφεί σε λίγες µόνο τοποθεσίες της κεντρικής και 
βόρειας Ελλάδας και από όσο γνωρίζουµε το είδος εµφανίζεται σε µικρούς 
υποπληθυσµούς αποµονωµένους µεταξύ τους κυρίως στη Μακεδονία, τη 
Θράκη, τη Θεσσαλία και την κεντρική Πίνδο. Ο ελληνικός πληθυσµός του 
εκτιµάται σε 50 – 200 ζευγάρια, αλλά γενικά θεωρείται σταθεροποιηµένος 
(Handrinos and Akriotis 1997). Χρειάζεται να γίνει καταγραφή για το είδος σε 
περιοχές µε παρόχθια δάση όπως τα στενά της Ρεντίνας και µεγάλα ρέµατα 
όπως του Μελισσουργού. 

Λευκονώτης Dendrocopus leucotos: είναι ένας από τους σπανιότερους 
δρυοκολάπτες της Ευρώπης. Το ενδιαίτηµά του αποτελείται από ώριµα δάση 
πλατυφύλλων µε µεγάλο ποσοστό νεκρών ιστάµενων δέντρων και απειλείται από 
την εντατικοποίηση της δασικής διαχείρισης (Czeszczewik and Walankiewicz 
2006). Το είδος έχει καταγραφεί στην νοτιοανατολική πλευρά του ΕΠ στα δάση 
του Στρατωνικού (περιοχή κοντά στον οικισµό Βαρβάρα).  

Α2. Περαστικά κατά τη µετανάστευση είδη 

Τα είδη που περνούν κατά τη µετανάστευση από την περιοχή µελέτης (Πίνακας 
2.41) µπορεί να εµφανίζονται εκεί για διάστηµα µερικών ηµερών έως µερικών 
εβδοµάδων. Τα µέτρα προστασίας τους αφορούν κυρίως την διατήρηση των 
ενδιαιτηµάτων τους σε καλή κατάσταση ώστε να µπορούν τα πουλιά να 
τραφούν και να κουρνιάσουν µε ασφάλεια πριν συνεχίσουν το µεταναστευτικό 
τους ταξίδι προς τους τόπους αναπαραγωγής (άνοιξη) ή ξεχειµωνιάσµατος 
(φθινόπωρο).  

Οι πληθυσµοί των µεταναστευτικών αυτών ειδών είναι δύσκολο να εκτιµηθούν, 
ιδιαίτερα για τα είδη που βρίσκονται πραγµατικά σε πέρασµα, δηλαδή µένουν 
στην περιοχή ελάχιστες µέρες. Στην περίπτωση αυτή οι µετρήσεις που γίνονται 
µπορεί να αφορούν διαφορετικά κοπάδια οπότε προστίθενται για να εκτιµηθεί ο 
συνολικός πληθυσµός σε µία δεδοµένη περίοδο, π.χ. µαυροκιρκίνεζο. 

Πίνακας 2.41. Σηµαντικά είδη που είναι περαστικά κατά τη µετανάστευση από το 
ΕΠ Λιµνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών 

Επιστηµονική ονοµασία 
Ελληνική 
ονοµασία 

Κορώνεια Βόλβη 
Μακεδονικά 

Τέµπη 

Πεδινή 
αγροτική 
ζώνη 

Ορεινή  
ζώνη 

Pelecanus onocrotalus Ροδοπελεκάνος  ■    

Pandion haliaetus Ψαραετός  ■ ■   

Falco naumanni Κιρκινέζι    ■ ■ 

Falco vespertinus Μαυροκιρκίνεζο    ■ ■ 

Porzana pusilla 
intermedia 

Νανοπουλάδα ■ ■    
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Burhinus oedicnemus Πετροτουρλίδα ■ ■    

Gallinago media ∆ιπλοµπεκάτσινο ■ ■    

Sterna nilotica nilotica Γελογλάρονο ■ ■  ■  

Sterna caspia Καρατζάς ■ ■    

Erythropygia 
galactotes 

Κουφαηδόνι   ■ ■ ■ 

Philomachus pugnax Μαχητής ■ ■    

Phylloscopus sibilatrix 
∆ασοφυλλοσκό-

πος 
  ■  ■ 

Σύνολο ανά περιοχή  6 8 3 4 4 

 

Ακολουθούν αναλυτικές περιγραφές για ορισµένα από αυτά τα είδη.  

1. Ροδοπελεκάνος Pelecanus onocrotalus (Linnaeus, 1758) 

Εξάπλωση – Κατανοµή – Πληθυσµός 

Το 25% του παγκόσµιου πληθυσµού του αναπαράγεται στην νότια και 
ανατολική Ευρώπη. Ο πληθυσµός αυτός είναι πολύ µικρός (περίπου 4.100 
ζευγάρια) και παρ’ ότι είναι σχετικά σταθερός τα τελευταία χρόνια παραµένει σε 
κίνδυνο λόγω του µικρού µεγέθους του.  

Ενδιαίτηµα – Οικολογία 

 Οι βόρειοι πληθυσµοί του είδους είναι καθαρά µεταναστευτικοί και 
ξεχειµωνιάζουν στην Αφρική, ενώ στην διαδροµή χρησιµοποιούν σταθερούς 
σταθµούς. Άλλοι πληθυσµοί του είδους είναι βασικά επιδηµητικοί και 
πραγµατοποιούν µετακινήσεις µικρότερων αποστάσεων. 

Το είδος φωλιάζει σε µεγάλες αποικίες και στην Ελλάδα µόνο σε µία αποικία 
στον Αµβρακικό.  

Ψαρεύει µοναχικά είτε σχηµατίζοντας κοπάδια 8-12 ατόµων. 

Προτιµά σχετικά µεγάλους, θερµούς, ρηχούς υγρότοπους, όπως λίµνες, 
λιµνοθάλασσες, εκβολές ποταµών κ.λ.π. Τρέφεται αποκλειστικά µε ψάρια 
βάρους 300 – 600 γραµµαρίων.  

Απειλές  

Το είδος απειλείται από την αλλοίωση του ενδιαιτήµατός του λόγω 
αποξήρανσης, εκτροπής ποταµών για άρδευση, εντατικοποίησης της 
γεωργίας και ανάτπυξης εντατικών συστηµάτων ιχθυοκαλλιέργειας. Επιπλέον 
λόγω των κλιµατικών αλλαγών, χρονιές µε µεγάλες ξηρασίες έχουν σαν 
αποτέλεσµα τον µαζικό θάνατο ψαριών και συνεπώς την απώλεια τροφής για 
το είδος. Άλλες απειλές είναι: 

• Πρόσκρουση σε εναέρια δίκτυα µεταφοράς ενέργειας 
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• Θανάτωση λόγω ανταγωνισµού µε τους ψαράδες (ιδιαίτερα σε 
υγροτόπους όπου γίνεται εντατική ιχθυοκαλλιέργεια) 

• Τυχαία σύλληψη σε δίχτυα ψαράδων 

Βιβλιογραφία:  

BirdLife International (2008) Species factsheet: Pelecanus onocrotalus. 
Downloaded from http://www.birdlife.org on 16/2/2009 

2. Μαυροκιρκίνεζο Falco vespertinus (Linnaeus, 1767)  

Εξάπλωση – Κατανοµή – Πληθυσµός 

Το είδος φωλιάζει στην ανατολική Ευρώπη, την δυτική και κεντρική Ασία, έως το 
βόρειο Καζακστάν και την βορειοδυτική Κίνα. Ξεχειµωνιάζει στην νότια Αφρική, 
από την νότια Κένυα και κάτω. Ο παγκόσµιος πληθυσµός του εκτιµάται σε 
300.000 – 800.000 άτοµα, ενώ ο ευρωπαϊκός πληθυσµός υπολογίζεται σε 
26.000 – 39.000 ζευγάρια, αποτελόντας ένα 25 – 49% του παγκόσµιου 
πληθυσµού. Η µείωση που έχουν υποστεί οι πληθυσµοί του µαυροκιρκίνεζου 
τόσο την Ευρώπη όσο και παγκοσµίως είναι δραµατική και για την Ευρώπη 
ξεπερνά το 30% τις τελευταίες δεκαετίες. 

Το µαυροκιρκίνεζο δεν αναπαράγεται στην Ελλάδα, αλλά η χώρα µας αποτελεί 
σηµαντικό σταθµό στην µεταναστευτική διαδροµή του προς τις χώρες της 
ανατολικής Ευρώπης. 

Ενδιαίτηµα – Οικολογία 

Αναπαράγεται σε κάµπους χαµηλών υψοµέτρων µε διάσπαρτα δέντρα και 
αφθονία εντόµων. Είναι είδος που σχηµατίζει αποικίες και ακόµη και στην 
µετανάστευση έχουν βρεθεί θέσεις κουρνιάσµατος όπου υπάρχουν 
συγκεντρώσεις 1000 – 3500 ατόµων στην Κεντρική Ευρώπη. 

Κατά τη µετανάστευση στην Ελλάδα παρατηρείται σε αγροτικές περιοχές και 
συνήθως βλέπουµε συγκεντρώσεις µερικών έως λίγων δεκάδων ατόµων σε 
σύρµατα.  

Απειλές  

Εκτός από την καταστροφή των θέσεων φωλεοποίησης (όταν κόβονται τα 
δέντρα που είναι εγκατεστειµένες οι αποικίες) σηµαντικότερη απειλή είναι η 
ευρεία χρήση φυτοφαρµάκων που επιδρά στην διαθεσιµότητα και την αφθονία 
τροφής. Η εντατικοποίηση της γεωργίας και η µείωση των χορτολιβαδικών 
εκτάσεων λόγω εγκατάλειψής τους ή λόγω µετατροπής τους σε καλλιέργειες 
είναι µία από τις βασικές απειλές για το είδος.  

Βιβλιογραφία:  

BirdLife International (2008) Species factsheet: Falco vespertinus. Downloaded 
from http://www.birdlife.org on 16/2/2009 
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Α.3 ∆ιαχειµάζοντα είδη και είδη µε µόνιµη παρουσία 

Οι Λίµνες Κορώνεια και Βόλβη είναι σηµαντικοί υγρότοποι σε εθνικό, ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο λόγω του ότι σε αυτές διαχειµάζουν τακτικά περισσότερα από 
20.000 υδρόβια πουλιά και επίσης λόγω του ότι συντηρούν το 1% του 
βιογεωγραφικού πληθυσµού των ειδών γκισάρι, σκουφοβουτηχτάρι, 
φοινικόπτερο, αργυροτσικνιάς και αργυροπελεκάνος (Bourdakis and Vareltzidou 
2000). Επιπλέον για την περίοδο 1982 - 1986 συγκαταλέγονταν ανάµεσα στους 
12 σηµαντικότερους υγρότοπους στην Ελλάδα για τα είδη: Φαλαρίδα Fulica atra, 
Μαυροκέφαλη Πάπια Aythya fuligula, Καπακλής Anas strepera, Βουβόκυκνος 
Cygnus olor (Athanasiou 1987).  

Τα υδρόβια είναι µία οµάδα που περιλαµβάνει πάνω από 30 οικογένειες πουλιών 
που είναι χαρακτηριστικά των υγροτόπων κι εξαρτώνται από αυτούς. Πολλά 
υδρόβια πουλιά είναι πολύ ορατά και εµφανίζονται σε εντυπωσιακές 
συγκεντρώσεις. Για τον λόγο αυτό τα υδρόβια πουλιά αποτελούν έναν από τους 
πιο σηµαντικούς δείκτες της ποιότητας των υδάτινων οικοσυστηµάτων. Η 
Ευρώπη είναι καλά µελετηµένη στο θέµα αυτό και υπάρχουν εκτιµήσεις των 
τάσεων των πληθυσµών για το 73% από 351 πληθυσµούς που δείχνουν ότι 41% 
των πληθυσµών αυτών βρίσκονται σε µείωση (Delany and Scott 2006).  

Στην Ελλάδα ο συνολικός αριθµός διαχειµαζόντων υδροβίων στην περίοδο 1968 
– 2007 κυµαίνεται µεταξύ 100.000 – 963.000 πουλιά µε µέσο όρο 30ετίας 454.625 
πουλιά (±208.699) ανάλογα µε την χρονιά αλλά και την ένταση παρατήρησης 
καθώς οι υγρότοποι που µετρούνται είναι περισσότεροι κάθε χρόνο. Οι τάσεις 
του συνολικού διαχειµάζοντος πληθυσµού υδροβίων στην Ελλάδα 
παρουσιάζουν µία σχεδόν αµελητέα µείωση και µεγάλες ετήσιες διακυµάνσεις 
(Σχήµα 2.4)  

y = -26,247x + 454993

R2 = 1E-06
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Σχήµα 2.4. Συνολική πληθυσµοί διαχειµαζόντων υδρόβιων πουλιών στην 
Ελλάδα(1968 - 2007) από Μεσοχειµωνιάτικες Καταµετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών. 
© Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και Athanasiou 1987 
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Στοιχεία από µεσοχειµωνιάτικες καταµετρήσεις υδρόβιων πουλιών στην Βόλβη και 
την Κορώνεια υπάρχουν από το 1968 και στην παρούσα ανάλυση έχουν 
χρησιµοποιηθεί τα διαθέσιµα στοιχεία για την περίοδο 1968 – 2007 (Πίνακας 
2.42). Πρόκειται για µία σχεδόν πλήρη 30ετία που δίνει µία καθαρότερη εικόνα για 
την κατάσταση των πληθυσµών των διαχειµάζοντων πουλιών στις δύο λίµνες, µε 
δεδοµένα όπως τα ακόλουθα: 

• Την σταδιακή υποβάθµιση της Λίµνης Κορώνειας λόγω υπεράντλησης 
υπόγειων υδάτων για άρδευση που οδήγησε στην µείωση της στάθµης 
της και την αύξηση της αλατότητας, ενώ παράλληλα υπήρχε ανεξέλεγκτη 
διάθεση αποβλήτων από βιοτεχνίες υφασµάτων και άλλες στην λίµνη 
(Tsiouris et al., 2002). Αποτέλεσµα ήταν ότι η λίµνη έγινε υπερευτορφική, 
παρατηρήθηκαν µαζικοί θάνατοι ψαριών και τελικά επήλθε η κατάρρευση 
του οικοσυστήµατος το 1995.  

• Την γενική µείωση των πληθυσµών των υδρόβιων πουλιών παγκοσµίως 
αλλά και στην Ευρώπη 

• Τις φυσικές διακυµάνσεις των πληθυσµών διαχειµαζόντων που 
εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κάθε χειµώνα 

• Άλλους αστάθµητους παράγοντες (π.χ. συµπεριφορά) που δεν έχουν 
σχέση µε την κατάσταση διατήρησης των ενδιαιτηµάτων αλλά µε εγγενείς 
παράγοντες της βιολογίας και συµπεριφοράς των διαφόρων ειδών.  

Σε γενικές γραµµές οι αριθµοί των διαχειµάζοντων πουλιών σε ολόκληρο το 
υγροτοπικό σύµπλεγµα, όσο και στην Λίµνη Κορώνεια και την Λίµνη Βόλβη 
χωριστά, παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις οι οποίες δεν είναι όµως στατιστικά 
σηµαντικές (σύνολο περιοχής r = -0.4012; p = 0.0714, Κορώνεια r = -0.0689; p = 
0.7666 και Βόλβη r = -0.1892; p = 0.3759 αντίστοιχα και Σχήµα 2.5. 

 

Πίνακας 2.42. Συγκεντρωτικά  στοιχεία για τις λίµνες Κορώνεια και Βόλβη από τις 
Μεσοχειµωνιάτικες Καταµετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (1968 – 2007)© 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 

 Αριθµός 
µετρήσεων 

Μέσος 
όρος 

Min Max Τυπική 
απόκλιση 

Κορώνεια 21 4697,52 696 12935 3526,45 

Βόλβη 24 18793,75 3108 50155 13649,32 

Σύνολο 
συµπλέγµατος 

21 23181,05 8048 45635 11819,23 
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Κορώνεια

y = -16,184x + 5012,7

R2 = 0,0023

Βόλβη

y = -253,66x + 23782

R2 = 0,0376
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Σχήµα 2.5. Πληθυσµοί υδρόβιων πουλιών στην Κορώνεια και την Βόλβη (1968 - 
2007) από Μεσοχειµωνιάτικες Καταµετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών. © 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και Athanasiou 1987 

 

Κατά την τελευταία 5ετία τα πιο πολυάριθµα υδρόβια είδη στις µεσοχειµωνιάτικες 
καταµετρήσεις είναι η χουλιαρόπαπια Anas clypeata (Σχήµα 2.6), η βαρβάρα 
Tadorna tadorna (Σχήµα 2.7), το κιρκίρι Anas crecca, το φοινικόπτερο 
Phoenicopterus roseus και από τα παρυδάτια η καληµάνα Vanellus vanellus. Το 
σκουφοβουτηχτάρι Podiceps critatus, και η φαλαρίδα Fulica atra, παρ’ ότι ήταν 
είδη που πληρούσαν το κριτήριο Β1i (1% του πληθυσµού flyway) έχουν πλέον 
µειωθεί, µην πληρώντας πια το κριτήριο αλλά παραµένουν από τα πιο 
πολυάριθµα διαχειµάζοντα στην περιοχή µελέτης (Σχήµα 2.8 και 2.9 αντίστοιχα).  
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Σχήµα 2.6. Πληθυσµός της Χουλιαρόπαπιας Anas clypeata από 
Μεσοχειµωνιάτικες Καταµετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών © Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία 
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Σχήµα 2.7. Πληθυσµός της Βαρβάρας Tadorna tadorna από Μεσοχειµωνιάτικες 

Καταµετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών © Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
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Σχήµα 2.8. Πληθυσµός του Σκουφοβουτηχταριού Podiceps cristatus από 
Μεσοχειµωνιάτικες Καταµετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών © Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία 
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Σχήµα 2.9. Πληθυσµός της Φαλαρίδας Fulica atra από Μεσοχειµωνιάτικες 
Καταµετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών © Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
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Πίνακας 2.43. Σηµαντικά διαχειµάζοντα είδη στο ΕΠ Λιµνών Κορώνειας – Βόλβης 
και Μακεδονικών Τεµπών 

Επιστηµονική 
ονοµασία 

Ελληνική ονοµασία  Κορώνεια Βόλβη Μακεδονικά 
Τέµπη 

Πεδινή 
αγροτική 
ζώνη 

Ορεινή  
ζώνη 

Gavia arctica arctica Λαµπροβούτι                 ■ ■    

Cygnus columbianus Νανόκυκνος                  ■ ■    

Aquila clanga Στικταετός                   ■ ■  ■  

Vanellus vanellus Καληµάνα                     ■ ■  ■  

Limosa limosa Λιµόζα                   ■ ■    

Numenius arquata Τουρλίδα                    ■ ■    

Gallinago media ∆ιπλοµπεκάτσινο             ■ ■  ■  

Aythya ferina Γκισάρι                       ■    

Larus canus Θυελλόγλαρος                ■ ■    

Sterna sandvicensis  Χειµωνογλάρονο              ■ ■    

Σύνολο ανά περιοχή  9 10 - 3 - 

 

Πίνακας 2.44. Σηµαντικά είδη µε µόνιµη παρουσία που δεν αναπαράγονται στο 
ΕΠ Λιµνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών 

 

Επιστηµονική 

ονοµασία 

Ελληνική 

ονοµασία  

Κορώνεια Βόλβη Μακεδονικά 

Τέµπη 

Πεδινή 

αγροτική 

ζώνη 

Ορεινή  

ζώνη 

Pelecanus crispus Αργυροπελεκάνος              ■    

Casmerodius albus 

albus Αργυροτσικνιάς            

■ ■    

Phoenicopterus 

roseus Φοινικόπτερο                

■     

Tringa totanus Κοκκινοσκέλης              ■ ■    

Σύνολο ανά περιοχή  3 3 - - - 

 

Από τα παραπάνω είδη που είναι σηµαντικά από άποψη σπανιότητας, ο 
στικταετός δεν έχει καταγραφεί ποτέ στις µεσοχειµωνιάτικες καταµετρήσεις 
υδρόβιων πουλιών και τα στοιχεία για την παρουσία του είναι ελάχιστα, ενώ 
επίσης οι παρατηρήσεις τουρλίδας, λιµόζας και διπλοµπεκάτσινου είναι επίσης 
ελάχιστες. Για τα είδη αυτά χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση για τους 
πληθυσµούς τους στην περιοχή µελέτης, καθώς και για το καθεστώς παρουσίας 
τους εκεί. Αµέσως παρακάτω παρουσιάζονται στοιχεία για υδρόβια πουλιά που 
διαχειµάζουν στην περιοχή µελέτης και είτε αποτέλεσαν κριτήρια για την ένταξή 
της στο δίκτυο των Σηµαντικών για τα Πουλιά Περιοχών της Ελλάδας “Important 
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Bird Areas” (Bourdakis & Vareltzidou 2000) όπως είναι το σκουφοβουτηχτάρι, το 
γκισάρι, ο αργυροτσικνιάς και ο αργυροπελεκάνος, είτε έχουν παρουσιάσει 
αύξηση τα τελευταία χρόνια και γι΄ αυτό έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τη 
διαχείρισή τους όπως η χουλιαρόπαπια και η βαρβάρα.  

1. Γκισάρι Aythya ferina (Linnaeus, 1758) 

Εξάπλωση – Κατανοµή – Πληθυσµός 

Τα είδος έχει ευρεία εξάπλωση µε εκτιµώµενη έκταση παγκόσµιας εµφάνισης 1,000,000-
10,000,000 km². Ο παγκόσµιος πληθυσµός του υπολογίζεται σε 2,500,000-3,800,000 άτοµα 
(Wetlands International 2002).  

Ενδιαίτηµα – Οικολογία 

Οι βόρειοι πληθυσµοί του είδους είναι καθαρά µεταναστευτικοί, ενώ αυτοί που 
αναπαράγονται σε περιοχές της δυτικής και νότιας Ευρώπης είναι µόνιµοι ή 
πραγµατοποιούν µετακινήσεις µικρών αποστάσεων, ανάλογα από τις καιρικές συνθήκες. Η 
φθινοπωρινή µετανάστευση στις περιοχές διαχείµασης κορυφώνεται στα τέλη Σεπτεµβρίου 
για τα αρσενικά και Νοέµβριο για τα θηλυκά που µεταναστεύουν λίγο αργότερα από τα 
αρσενικά. Η ανοιξιάτικη µετανάστευση ξεκινά νωρίς το Φεβρουάριο, όπου οι χειµώνες είναι 
ήπιοι, µε την κύρια µετανάστευση να γίνεται από τον Μάρτιο µέχρι νωρίς τον Απρίλιο.  

Το είδος αναπαράγεται σε µοναχικά ζευγάρια ή χαλαρές οµάδες και ταξιδεύει σε µικρές 
συναθροίσεις, µερικές φορές συγκεντρώνεται σε κοπάδια πολλών χιλιάδων ατόµων κατά 
τη διάρκεια της µετα – αναπαραγωγικής περιόδου πτερόρροιας. Το χειµώνα γίνεται 
ιδιαιτέρως κοινωνικό και συγκεντρώνεται σε κοπάδια πολλών χιλιάδων ατόµων. Το είδος 
µπορεί να γίνεται δραστηριοποιείται τη νύχτα (crepuscular), να τρέφεται τη νύχτα µε βουτιές 
στο βυθό σε βάθη από 1-3µ. 

Το γκισάρι χρειάζεται εκτενείς περιοχές µε νερά πλούσια σε θρεπτικά, βάθους >6m, µε 
επιπλέουσα βλάστηση, αλλά και άφθονα βυθισµένα µακρόφυτα, περιµετρική αναδυόµενη 
βλάστηση και τροφή ζωικής προέλευσης όπως. Προνύµφες Chironomidae. Προτιµάει 
υγροτόπους της ενδοχώρας, αλλά µπορεί να βρεθεί και σε παραλιακά οικοσυστήµατα, 
όπως προφυλαγµένους παραλιακούς κόλπους, 

Είναι παµφάγο είδος και η διατροφή του αποτελείται από σπόρους, ρίζες, ριζώµατα και τα 
τρυφερά µέρη της χλοώδους βλάστησης, υδρόβια φυτά, υδρόβια έντοµα και προνύµφες 
µαλάκια, κρουστώδη, σκουλήκια (oligochaetes), αµφίβια και µικρά ψάρια.  

Το είδος στην Περιοχή Εθνικού Πάρκου Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών  

Παλαιότερα (δεκαετία ‘90) οι πληθυσµοί του είδους κατά τις µεσοχειµωνιάτικες 
καταµετρήσεις στην Κορώνεια και στην Βόλβη αριθµούσαν µερικές χιλιάδες άτοµα µε τις 
µεγαλύτερες συγκεντρώσεις να παρατηρούνται στην Βόλβη. Κατά τα τελευταία 6 χρόνια 
υπάρχει µία κάθετη πτώση κι έτσι παρατηρούνται µόνο µερικές εκατοντάδες άτοµα έως 
λιγότερα από 2000 άτοµα (Σχήµα 2.10). Το γκισάρι ήταν είδος κριτήριο για την ανακήρυξη 
της περιοχής σε IBA (κριτήριο Β1i = 1% του µεταναστευτικού πληθυσµού) 
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Σχήµα 2.10. Πληθυσµός του γκισαριού Aythia ferina από Μεσοχειµωνιάτικες Καταµετρήσεις 
Υδρόβιων Πουλιών © Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 

Απειλές  

Το είδος κινδυνεύει από την όχληση λόγω κυνηγίου, από δραστηριότητες αναψυχής κοντά 
στην όχθη και από το θόρυβο µηχανηµάτων λόγω αστικής ανάπτυξης. Απειλείται επίσης 
από την καταστροφή του ενδιαιτήµατος στις περιοχές διαχείµασης λόγω ευτροφισµού που 
εν µέρει οφείλεται στα γεωργικά λύµατα. Επιπλέον πολλά άτοµα παθαίνουν µολυβδίαση ή 
πιάνονται σε δίχτυα ψαρέµατος. Το είδος είναι επιρρεπές στη γρίπη των πτηνών, οπότε και 
κινδυνεύει από µια µελλοντική έξαρση του ιού. 

Βιβλιογραφία:  

BirdLife International (2008) Species factsheet: Aythya ferina. Downloaded from 
http://www.birdlife.org on 12/2/2009 

2. Αργυροτσικνιάς Casmerodius albus (Linnaeus, 1758) 

Εξάπλωση – Κατανοµή – Πληθυσµός 

Η εξάπλωση του είδους είναι πολύ µεγάλη µε εκτιµώµενη έκταση παγκόσµιας εµφάνισης 
στα 10.000.000 km². Ο παγκόσµιος πληθυσµός του είναι µεγάλος και υπολογίζεται στα 
550.000-1.900.000 άτοµα (Wetlands International 2002). Στην Ευρώπη εκτιµάται ότι 
αναπαράγονται συνολικά 11.000-24.000 ζευγάρια και παρατηρείται σηµαντική αύξηση 
των πληθυσµών. Εκτιµάται επίσης ότι από τα παραπάνω πουλιά περισσότεροι από 8.600 
αργυροτσικνιάδες διαχειµάζουν στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, την Τουρκία, το 
Αζερµπαϊτζάν,  την Γαλλία και την Ιταλία.  
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Ενδιαίτηµα – Οικολογία 

Όλοι οι πληθυσµοί του είδους βρίσκονται σε διασπορά πριν την αναπαραγωγική περίοδο. 
Οι πληθυσµοί της Ευρώπης είναι µεταναστευτικοί.  

Εκτός αναπαραγωγικής περιόδου µπορεί να τρέφεται µόνο του ή σε µικρές χαλαρές 
οµάδες (π.χ. 12-50 άτοµα), αν και κοπάδια εκατοντάδων ατόµων ή και περισσότερα 
µπορεί να συγκεντρωθούν σε περιοχές όπου η τροφή είναι άφθονη. Είναι κατά βάση 
ηµερόβιο είδος αν και δραστηριοποιείται περισσότερο την αυγή και το σούρουπο. Το 
βράδυ κουρνιάζει σε δένδρα δίπλα σε λίµνες, και ποτάµια συνήθως µαζί µε άλλα είδη. 

Εποικίζει όλων των ειδών υγροτοπικά συστήµατα της ενδοχώρας και παράκτια, αν και το 
χειµώνα βρίσκεται κυρίως σε παράκτια ενδιαιτήµατα. Συχνάζει σε όχθες ποταµών, ακτές 
λιµνών, βάλτους, πληµµυρισµένες εκτάσεις, σε µαιανδρικά ποτάµια, χείµαρρους, υγρά 
λιβάδια, ορυζώνες, αποστραγγιστικά κανάλια, σε λίµνες, υδατοδεξαµενές, σε περιοχές 
επεξεργασίας λυµάτων στην ενδοχώρα, και στα ρηχά αλµυρών και υφάλµυρων λιµνών 
και εκβολών, βάλτους µε αλµυρό νερό. 

Η διατροφή του αργυροτσικνιά αποτελείται από ψάρια, αµφίβια, φίδια, υδρόβια έντοµα και 
καρκινοειδή αν και σε ξηρότερα περιβάλλοντα τρέφεται συνήθως µε χερσαία έντοµα, 
σαύρες, µικρά στρουθιόµορφα και θηλαστικά. 

Το είδος στην Περιοχή Εθνικού Πάρκου Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών  

Ο αναπαραγόµενος πληθυσµός στην Ελλάδα εκτιµάται σε 30-40 ζευγάρια και φωλιάζει 
στις δύο αποικίες της Πρέσπας και περιστασιακά στην Λ. Κερκίνη (Καζαντζίδης 2005). Ο 
διαχειµάζων πληθυσµός κυµαίνεται µεταξύ 1000 – 2000 ατόµων συνολικά στην Ελλάδα κι 
εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στις βορειότερες χώρες. Στην 
περιοχή των Λιµνών Κορώνειας και Βόλβης καταµετρούνται τους χειµώνες µερικές δεκάδες 
αργυροτσικνιάδων, µε µέγιστο καταγεγραµµένο διαχειµάζοντα πληθυσµό τα 267 άτοµα 
τον χειµώνα του 2005. 

Απειλές  

Το είδος απειλείται από υποβάθµιση και απώλεια των υγροτοπικών ενδιαιτηµάτων, π.χ. 
λόγω αποστράγγισης, βόσκησης, εκχέρσωσης, κάψιµο, αύξηση αλατότητας, άντληση 
υδάτων από το έδαφος και εισβολή ξενικών φυτικών ειδών.  

Βιβλιογραφία:  

BirdLife International (2008) Species factsheet: Casmerodius albus. Downloaded from 
http://www.birdlife.org on 21/2/2009 

Καζαντζίδης Σ., 2005. Ερωδιοί. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 
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3. Αργυροπελεκάνος Pelecanus crispus (Bruch, 1832) 

Εξάπλωση – Κατανοµή – Πληθυσµός 
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Αναπαράγεται στην Ανατολική Ευρώπη (Βαλκάνια και Ρωσία) και κεντρική και 
ανατολική Ασία (Αζερµπαιτζάν, Τουρκία, Ουκρανία, Μογγολία, Ιράν, Τουρµεκιστάν, 
Ουζµπεκιστάν και Καζακστάν). Τα αναπαραγόµενα άτοµα στην Ευρώπη 
ξεχειµωνιάζουν στις ανατολικές µεσογειακές χώρες, τα άτοµα της Ρωσίας και 
κεντρικής Ασίας στο Ιράν το Ιράκ και την Ινδική υποήπειρο, και τα άτοµα της 
Μογγολίας στις ανατολικές ακτές της Κίνας (καθώς και στο Χονγκ Κονγκ). Έπειτα από 
µαζικές µειώσεις κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα, οι πληθυσµοί του έχουν 
σταθεροποιηθεί µεταξύ 10.000-20.000 ατόµων (µε περίπου 4.000-5.000 ζευγάρια) ενώ 
ορισµένες αποικίες αυξάνονται. Η πλειοψηφία των ατόµων αναπαράγεται στις χώρες 
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (2.700-3.500 ζευγάρια) αν και η µεγαλύτερη αποικία 
βρίσκεται στη Λίµνη Μικρή Πρέσπα, στην Ελλάδα, µε περίπου 1000 αναπαραγόµενα 
ζευγάρια και υπάρχουν ακόµη περίπου 450 ζευγάρια στο ∆έλτα του ∆ούναβη. Ο 
πληθυσµός της Μογγολίας συνεχίζει να µειώνεται και έχει σχεδόν εξαφανιστεί. 

Ενδιαίτηµα – Οικολογία 

Συναντάται κυρίως σε υγροτόπους γλυκών νερών της ενδοχώρας, αλλά και σε 
υφάλµυρες λίµνες και δέλτα ποταµών, όπου και αναπαράγεται σε αποικίες µέχρι και 
250 ζευγαριών σε νησίδες µέσα σε µεγάλους καλαµιώνες καλαµιώνων ή στα ανοιχτά. 
Τα ενήλικα σχηµατίζουν µονογαµικούς δεσµούς και οι περισσότερες φωλιές είναι σε 
επιπλέουσες ή σταθερές νησίδες, αποκοµµένες από την ξηρά για την προστασία από 
χερσαίους θηρευτές. 

Τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά µε ψάρια, ειδικά κυπρινοειδή στα γλυκά νερά, µε χέλια, 
κέφαλους, γοβιούς και γαρίδες σε υφάλµυρα νερά. 

Το είδος στην Περιοχή Εθνικού Πάρκου Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών 
Τεµπών  

Αργυροπελεκάνοι είναι παρόντες στις Λίµνες Κορώνεια και Βόλβη όλη τη διάρκεια του 
χρόνου. Τον χειµώνα η παρουσία τους στη Λίµνης Κορώνεια είναι περιστασιακή (µε 
µέγιστο πληθυσµό τα 806 άτοµα (το 2005) ενώ στην Λίµνη Βόλβη η παρουσία τους 
είναι τακτική αλλά µε χαµηλότερους αριθµούς (30 – 311 µεταξύ των ετών 1993 – 2007). 
Τους καλοκαιρινούς µήνες η παρουσία τους στην περιοχή είναι τακτική αν και σε 
µικρότερους αριθµούς και πρόκειται για µη αναπαραγόµενα ενήλικα άτοµα, ή για 
άτοµα που πραγµατοποιούν µετακινήσεις για τροφοληψία προερχόµενα από τις 
αποικίες της Πρέσπας ή της Κερκίνης.  

Απειλές  

Οι πρώτες µειώσεις πληθυσµών οφείλονταν σε αποστράγγιση υγροτόπων, στο 
κυνήγι και στην καταδίωξη από ψαράδες. Άλλες σηµερινές απειλές είναι η όχληση από 
τουρίστες και ψαράδες, καταστροφή και αλλοίωση υγροτόπων, ρύπανση υδάτων, 
σύγκρουση µε εναέρια δίκτυα µεταφοράς ρεύµατος και υπερεκµετάλλευση των 
ιχθυαποθεµάτων. Η θήρευση των φωλιών από αγριογούρουνα κατά την περίοδο που 
η στάθµη των νερών είναι χαµηλή, είναι η πιο σηµαντική απειλή για την 
αναπαραγόµενη αποικία της Βουλγαρίας. 
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Βιβλιογραφία:  

BirdLife International (2008) Species factsheet: Pelecanus crispus. Downloaded from 
http://www.birdlife.org on 21/2/2009 

Albanis T. A., D. G. Hela and D. Hatzilakos, 1995. Organochlorine residues in eggs of 
Pelecanus crispus and its prey in wetlands of Amvrakikos gulf, north-western 
Greece. Chemosphere, Vol. 31, Nos 11/12, pp. 4341-4349, 

4. Φοινικόπτερο Phoenicopterus roseus (Pallas, 1811) 

Εξάπλωση – Κατανοµή – Πληθυσµός 

Είναι το είδος της οικογένειας των φοινικόπτερων µε την ευρύτερη εξάπλωση που 
περιλαµβάνει την Μεσόγειο, τις ανατολικές και δυτικές ακτές της Αφρικής, και την 
νοτιοδυτική Ασία. Ο παγκόσµιος πληθυσµός του εκτιµάται σε περίπου 500.000 άτοµα 
και στην Μεσόγειο διαχωρίζεται σε δύο υποπληθυσµούς: τον δυτικό µε περίπου 
100.000 άτοµα και τον ανατολικό που εκτιµάται ότι περιλαµβάνει και την ασιατική 
εξάπλωση του είδους µε περίπου 290.000 άτοµα. Περίπου 90% του ευρωπαϊκού 
αναπαραγόµενου δυτικού πληθυσµού είναι συγκεντρωµένο σε λιγότερες από 10 
τοποθεσίες.   

Ενδιαίτηµα – Οικολογία 

Το είδος προτιµά ρηχές (περίπου 1 µ.) ευτροφικές υδατοσυλλογές όπως 
λιµνοθάλασσες, αλυκές, και µεγάλες αλµυρές ή αλκαλικές λίµνες µε pH έως 11. 
Φωλιάζει και κουρνιάζει σε αµµονησίδες, λασποτόπια, νησίδες, και αµµώδεις ή 
ιλυώδεις ακτές. 

Τα φοινικόπτερα τρέφονται σε ρηχά αλµυρά ή υφάλµυρα νερά. φιλτράροντας το νερό 
και η δίαιτά τους αποτελείται κυρίως από µικρά ασπόνδυλα (καρκινοειδή και έντοµα) µε 
κυριότερο είδος ένα µικρό καρκινοειδές του γένους Artemia.  

Ζούνε πολλά χρόνια µε µέγιστο όριο ζωής τα 40 χρόνια σε άγρια κατάσταση και τα 60 
σε αιχµαλωσία. Έχουν έντονο φυλετικό διµορφισµό µε τα αρσενικά να είναι µεγαλύτερα 
και βαρύτερα κατά περίπου 20% παραπάνω από τα θηλυκά. Κατά την διάρκεια της 
αναπαραγωγικής περιόδου είναι µονογαµικά, αλλά αλλάζουν ταίρι από την µία 
αναπαραγωγική περίοδο στην επόµενη.  

Η αναπαραγωγή τους εξαρτάται στις προτιµώµενες περιοχές από την στάθµη του 
νερού. Γίνεται σε πολύ πυκνές αποικίες που αποτελούνται από πολλές χιλιάδες 
ζευγάρια (έως και 20.000 ή περιστασιακά µέχρι και 200.000 ζευγάρια). Κάθε 
αναπαραγόµενο ζευγάρι παράγει ένα και µόνο αυγό και στην εκκόλαψη και ανατροφή 
του νεοσσού συµµετέχουν εξίσου και οι δύο γονείς. Λίγες µέρες µετά την επώαση οι 
νεοσσοί σχηµατίζουν µεγάλες οµάδες και παραµένουν στην ίδια περιοχή έως και την 
ηλικία των 100 ηµερών. Μόλις µπορέσουν να πετάξουν τα νεαρά, έχουν την 
δυνατότητα να καλύψουν αποστάσεις έως και 1000 χλµ. σε µία πτήση.  

Η σεξουαλική τους ωριµότητα έρχεται στην ηλικία των 3 ετών αλλά σπάνια 
αναπαράγονται σε αυτήν την ηλικία.  
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Οι µετακινήσεις των φοινικόπτερων είναι περίπλοκες. Παρ’ ότι θεωρούνται 
µεταναστευτικά πουλιά, άλλα πραγµατοποιούν µερική µετανάστευση και άλλα απλώς 
διασπείρονται κατά καιρούς µάλιστα µε συµπεριφορά νοµαδική.  

 

Σχήµα 2.11. Χάρτης των αποικιών της Μεσογείου όπου υπήρχε τουλάχιστον µία 
επιτυχηµένη αναπαραγωγική περίοδος στο διάστηµα 2001 – 2005 (πηγή: Balkiz 2006)  

Στο φοινικόπτερο η κατανοµή των ατόµων µέσα στις αποικίες ακολουθεί ιεραρχική 
δοµή µε αποτέλεσµα τα νεαρότερα σε ηλικία ζευγάρια να διασπείρονται σε 
χαµηλότερης ποιότητας τοποθεσίες αναπαραγωγής. Η αποικία της Camargue στη 
Γαλλία είναι µία παλιά και καλά καθιερωµένη αποικία, ανταγωνιστική και κορεσµένη σε 
µεγάλο βαθµό. Αντίθετα η η αποικία στο ∆έλτα του Gediz στην Τουρκία είναι µία νέα 
αποικία που µόνο πρόσφατα καθιερώθηκε να χρησιµοποιείται σε τακτική ετήσια βάση 
και γι’ αυτό πιστεύεται ότι τα άτοµα που την χρησιµοποιούν είναι νεαρά ζευγάρια.  

Το είδος στην Περιοχή Εθνικού Πάρκου Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών  

Πριν από το 1990 δεν είχαν καταγραφεί φοινικόπτερα στην περιοχή, αλλά µετά το 1995 
υπάρχει µία ραγδαία αύξηση του πληθυσµού τους στην Λίµνη Κορώνεια (σχήµα 2.12), 
φτάνοντας έως και 50% του ελληνικού διαχειµάζοντος πληθυσµού στις 
Μεσοχειµωνιάτικες καταµετρήσεις Υδρόβιων πουλιών(Πίνακας 2.45). Ωστόσο οι 
µεγαλύτερες συγκεντρώσεις, που είναι και οι µεγαλύτερες του είδους στην Ελλάδα, 
παρατηρούνται προς το φθινόπωρο µε 6.350 φοινικόπτερα τον Νοέµβριο του 1999 και 
11.800 άτοµα αντίστοιχα τον Σεπτέµβριο του 2000, (Μ. Παναγιωτοπούλου προσωπικές 
παρατηρήσεις). 

Τα φοινικόπτερα έχουν κάνει πρόσφατα (2006 και 2007) απόπειρες φωλιάσµατος στην 
Λ. Κορώνεια χωρίς όµως επιτυχία. Ωστόσο επειδή οι συγκεντρώσεις τους είναι µεγάλες 
και σταθερές στην Κορώνεια, αναµένεται ότι πιθανότατα θα φωλιάζουν κάποια στιγµή, 
αρκεί να υπάρχει σταθερή στάθµη νερού ικανή να προστατεύσει τους νεοσσούς από 
χερσαίους θηρευτές.  
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Φοινικόπτερο Phoenicopterus roseus

Σχήµα 
2.12. Πληθυσµός του Φοινικόπτερου Phoenicοpterus roseus στη Λίµνη Κορώνεια από 
Μεσοχειµωνιάτικες Καταµετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών © Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία 

Πίνακας 2.45. Αριθµοί Φοινικόπτερου Phoenicοpterus roseus στην Ελλάδα από 
Μεσοχειµωνιάτικες Καταµετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών © Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία 

Κορώνεια 

Έτος 
Αριθµός 

φοινικόπτερων 
Αριθµός 
περιοχών 

Απόλυτες 
µετρήσεις 

% του συνολικού 
πληθυσµού της 

Ελλάδας 

1996 6.237 21 25 0,40 

1997 11.210 15 64 0,57 

1998 8.663 23 104 1,20 

1999 7.465 20 5 0,07 

2000 7.559 18   

2001 9.929 17   

2002 6.098 28   

2003 6.671 7 3.488 52,28 

2004 6.093 13   

2005 7.357 17 3.689 50,14 

2006 9.053 20   

2007 6.962 7 1.571 22,56 
 

Απειλές  

Στις αποικίες αναπαραγωγής το είδος υποφέρει από χαµηλή αναπαραγωγική επιτυχία 
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όταν υποστεί ενόχληση (π.χ. από τουρίστες, αεροπλάνα και ανεµοπλάνα που πετούν 
χαµηλά και ειδικά όλα τα χερσαία οχήµατα) ή όταν τα επίπεδα νερού που περιβάλλον 
τις θέσεις αναπαραγωγής πέσουν χαµηλά µε αποτέλεσµα να υπάρχει ευκολία 
πρόσβασης και άρα κίνδυνος θήρευσης των νεοσσών. Η ταπείνωση του επιπέδου του 
νερού στις λίµνες µπορεί να οδηγήσει και σε υπέραλες συνθήκες που επηρεάζουν 
αρνητικά την αφθονία τροφής. Άλλες απειλές είναι η ρύπανση από βιοµηχανικά και 
βιοτεχνικά απόβλητα και βαρέα µέταλλα. Το είδος επίσης εµφανίζει αυξηµένη 
θνησιµότητα από την µολυβδίαση (λόγω κατάποσης σκαγιών που βρίσκονται στον 
πυθµένα των υγροτόπων), συγκρούσεις µε εναέρια δίκτυα µεταφοράς ενέργειας και 
από ασθένειες όπως η βοτουλίαση. 

Βιβλιογραφία:  

BirdLife International (2008) Species factsheet: Phoenicopterus roseus. Downloaded 
from http://www.birdlife.org on 11/2/2009 

Balkiz Özge, 2006. Dynamique de la métapopulation de Flamants roses en 
Méditerranée: implications pour la conservation. THESE, UNIVERSITE MONTPELLIER 
II, SCIENCES & TECHNIQUES DU LANGUEDOC, pp. 140 

 

2.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

2.2.1. Πληθυσµιακά και δηµογραφικά δεδοµένα 

Η περιοχή ευθύνης του Φορέα ∆ιαχείρισης όπως προαναφέρθηκε, περιλαµβάνει 
µέρος ή το σύνολο των χωρητικών περιοχών 18 συνολικά δήµων των νοµών 
Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. 

Η µεταβολή του πληθυσµού κατά τα έτη 1961 – 1991, σύµφωνα µε την ΕΠΜ στην 
περιοχή παρουσίασε τρεις διαφορετικές τάσεις (Αραµπατζή – Καρρά κ.α., 1996): 

- Την περίοδο 1961 – 1971 παρατηρείται µείωση του πληθυσµού της τάξης του 
10,8%. 

- Κατά τη δεκαετία 1971 – 1981 ο πληθυσµός φαίνεται να παραµένει ουσιαστικά 
στάσιµος, δεδοµένου ότι η αύξηση που σηµειώθηκε ήταν πολύ µικρή (2,2%). 

- Την δεκαετία (1981 – 1991) στην περιοχή µελέτης η µεταβολή είναι θετική 
δεδοµένου ότι υπάρχει ένας αυξανόµενος αριθµός κατοίκων.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για τη δεκαετία 1991 – 2001 παρατηρείται 
αυξητική τάση (Πίνακας 2.46). Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην κοντινή 
απόσταση της πόλης του Λαγκαδά από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και την 
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και κυρίως του ∆. Ρεντίνας. 

 

Πίνακας 2.46. ∆ηµογραφικά στοιχεία περιοχής µελέτης για την περίοδο 1991-
2001 

∆ήµος Πληθυσµός 2001 Πληθυσµός 1991 Μεταβολή % 
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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆. Αγίου Γεωργίου 5.129 3.552 +44,4 

∆. Απολλωνίας 4.158 4.070 +2,2 

∆. Αρέθουσας 3.574 3.814 -6,3 

∆. Ασσήρου 3.728 3.506 +6,3 

∆. Βερτίσκου 2.788 2.652 +5,1 

∆. Εγνατίας 3.144 3.261 -3,6 

∆. Καλλινδοίων 4.692 4.558 +2,9 

∆. Κορώνειας 4.325 4.423 -2,2 

∆. Λαγκαδά 16.352 14.723 +11,1 

∆. Λαχανά 3.581 3.762 -4,8 

∆. Μαδύτου 3.450 3.088 +11,7 

∆. Μυγδονίας 7.486 5.632 +32,9 

∆. Ρεντίνας 6.246 4.901 +27,4 

∆. Σοχού 5.829 6.789 -14,1 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

∆. Αρναίας 6.173 6.287 -1,8 

∆. Ζερβοχωρίων 3.154 2.961 +6,5 

(Πηγή: ∆εδοµένα απογραφής ΕΣΥΕ 1991 και 2001) 

 Στην συνέχεια παραθέτονται πίνακες µε τον πληθυσµό των οικισµών της 
περιοχής µελέτης, όπως καταγράφηκε κατά την απογραφή του 2001, 
κατανεµηµένο τόσο σε επίπεδο ΟΤΑ όσο και σε επίπεδο ηλικιακής κλάσης.  
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Πίνακας 2.47. Κατανοµή πληθυσµού κατά ΟΤΑ της περιοχής µελέτης 

∆ήµος ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Οικισµοί Πληθυσµός 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

1. Αγίου Γεωργίου 1. Βρασνών 1. Νέων Βρασνών 2427 

1. Μελισσουργού 1. Μελισσουργός 477 

2. Ν. Απολλωνίας 1. Νέα Απολλωνία 

2. Λουτρά Βόλβης 

3. Μεσοπόταµος 

1860 

103 

51 

3. Νικοµηδινού 1. Νικοµηδινό 561 

4. Περιστερώνα 1. Περιστερώνας 

2. Πλατεία 

3. Σπιτάκια 

346 

74 

34 

2. Απολλωνίας 

5. Στίβου 1. Στίβος 631 

1. Αρέθουσας 1. Αρέθουσα 

2. Λευκούδα 

926 

165 

2. Μαυρούδας 1. Μαυρούδα 408 

3. Σκεπαστού 1. Σκεπαστόν 

2. Λίµνη 

425 

256 

4. Στεφανινών 1. Στεφανινά 

2. Κάτω Στεφανινά 

375 

21 

3. Αρέθουσας 

5. Φιλαδελφίου 1. Φιλαδέλφιο 

2. Ανοιξιά 

3. Ξηροπόταµος 

333 

254 

356 

4. Ασσήρου 1. Ασσήρου 1. Άσσηρος 2264 

1. Όσσας 1. Όσσα 

2. Γαλήνη 

835 

161 

2. Εξαλόφου 1. Πέντε Βρύσες 

2. Πολυδένδρι 

757 

507 

5. Βερτίσκου 

3. Λοφίσκου 1. Λοφίσκος 

2. Αρετή 

399 

239 

1. Ευαγγελισµού 1. Ευαγγελισµός 589 

2. Νυµφόπετρας 1. Νυµφόπετρα 

2. Βαϊοχώρι 

779 

72 

3. Προφήτου 1. Προφήτης 

2. Μικροκώµη 

1010 

73 

6. Εγνατίας 

4. Σχολαρίου 1. Σχολάρι 611 

1. Ζαγκλιβερίου 1. Ζαγκλιβέρι 2311 

2. Αδάµ 1. Αδάµ 781 

7. Καλλινδοιών 

3. Καλαµωτού 1. Καλαµωτό 800 
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∆ήµος ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Οικισµοί Πληθυσµός 

4. Πετροκέρασων 1. Πετροκέρασα 494 

5. Σαρακήνας 1. Σαρακήνα 

2. Άγιος Χαράλαµπος 

195 

108 

1. Αγίου Βασιλείου 1. Άγιος Βασίλειος 1275 

2. Αδραµερίου 1. Αδραµέρι 308 

3. Βασιλουδίου 1. Βασιλούδι 681 

4. Γερακαρούς 1. Γερακαρού 1293 

8. Κορώνειας 

5. Λαγκαδικίων 1. Λαγκαδίκια 729 

1. Αναλήψεως 1. Ανάληψη 606 

2. Ηρακλείου 1. Ηράκλειο 914 

3. Καβαλλαρίου 1. Καβαλλάρι 1874 

4. Κολχικού 1. Κολχικό 1959 

5. Λαγκαδά 1. Λαγκαδάς 7215 

6. Λαγυνών 1. Λαγυνά 2409 

7. Περιβολακίου 1. Περιβολάκι 841 

9. Λαγκαδά 

8. Χρυσαυγής 1. Χρυσαυγή 1018 

1. Ξυλόπολης 1. Ξυλόπολη 1381 

2. Καρτερών 1. Μαυροράχη 

2. ∆ορκάδα 

63 

482 

3. Νικόπολης 1. Νικόπολη 315 

10. Λαχανά 

4. Λαχανά 1. Λαχανάς 542 

1. Απολλωνίας 1. Απολλωνία 

2. Κοκκαλού 

613 

405 

2. Μοδίου 1. Μόδι 449 

11. Μαδύτου 

3. Νέας Μαδύτου 1. Νέα Μάδυτος 1989 

1. Λητής 1. Λητή 

2. Ανθούπολη 

2841 

189 

2. ∆ρυµού 1. ∆ρυµός 

2. Παλαιοχώρα 

2487 

0 

12. Μυγδονίας 

3. Μελισσοχωρίου 1. Μελισσοχώριον 1722 

1. Άνω Σταυρού 1. Άνω Σταυρός 1315 

2. Βόλβης 1. Μικρή Βόλβη 

2. Βαµβακιά 

3. Μεγάλη Βόλβη 

4. Ρεντίνα 

770 

252 

198 

182 

13. ∆. Ρεντίνας 

3. Σταυρού 1. Σταυρός 

2. Μηλιές 

3285 

362 

1. Σοχού 1. Σοχός 2920 14. Σοχού 

2. Ασκού 1. Ασκός 1493 
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∆ήµος ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Οικισµοί Πληθυσµός 

3. Κρυονερίου 1. Κρυονέρι 

2. Αυγή 

901 

459 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

15. Ανθεµούντα 1. ∆ουµπίων 1. ∆ουµπιά 587 

1. Αρναίας 1. Αρναία 2253 

2. Στανού 1. Στανός 859 

16. Αρναίας 

3. Βαρβάρας 1. Βαρβάρα 

2. Καλύβια Βαρβάρας 

613 

53 

1. Παλαιοχώρας 1. Παλαιοχώρα 895 

2. Γεροπλάτανου 1. Γεροπλάτανος 449 

3. Κρήµνης 1. Κρήµνη 543 

4. Μαραθούσσας 1. Μαραθούσσα 

2. Πλατανοχώρι 

515 

145 

17. Ζερβοχωρίων 

5. Ριζών 1. Ριζά 599 

18. Πολυγύρου 1. Σανών 1. Σανά 337 

(Πηγή: ΕΣΥΕ, ∆εδοµένα Απογραφής 2001) 

Πίνακας 2.48. Κατανοµή πληθυσµού κατά ηλικία στους δήµους και ∆∆ της 
περιοχής µελέτης 

Άρρενες και Θήλεις ∆ήµοι/κοινότητες 
και δηµοτικά 
διαµερίσµατα 

Σύνολο 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80 ετών και 
άνω 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

2.275 312 316 465 481 353 302 46 

∆.∆. Βρασνών 2.275 312 316 465 481 353 302 46 

∆ΗΜΟΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 

3.957 636 492 814 639 543 741 92 

∆.∆.Νέας 
Απολλωνίας 

1.950 347 257 415 324 231 339 37 

∆.∆.Μελισσουργού 460 68 77 114 64 52 74 11 

∆.∆.Νικοµηδινού 539 69 41 95 93 99 125 17 

∆.∆.Περιστερώνας 425 57 52 82 66 69 94 5 

∆.∆.Στίβου 583 95 65 108 92 92 109 22 

∆ΗΜΟΣ 
ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 

3.111 362 306 433 547 571 758 134 

∆.∆.Αρεθούσης 935 131 88 126 181 166 203 40 

∆.∆.Μαυρούδας 416 54 39 64 63 78 106 12 

∆.∆.Σκεπαστού 551 41 54 79 96 111 143 27 

∆.∆.Στεφανινών 398 46 45 64 62 56 96 29 

∆ΗΜΟΣ ΑΣΣΗΡΟΥ 2.390 314 419 508 394 307 361 87 
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∆.∆. Ασσηρου 2.390 314 419 508 394 307 361 87 

∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ 2.008 265 176 353 283 342 529 60 

∆.∆.Όσσης 649 70 46 122 85 127 181 18 

∆.∆.Εξαλόφου 694 112 77 142 119 88 144 12 

∆.∆.Λοφίσκου 443 56 48 67 56 87 116 13 

∆ΗΜΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 2.681 339 295 467 431 460 602 87 

∆.∆.Προφήτου 961 102 95 173 157 182 212 40 

∆.∆.Ευαγγελισµού 487 77 51 105 61 68 108 17 

∆.∆.Νυµφοπέτρας 698 92 105 99 133 110 145 14 

∆.∆.Σχολαρίου 535 68 44 90 80 100 137 16 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΝ∆ΟΙΩΝ 

3.936 426 380 720 666 656 902 186 

∆.∆. Ζαγκλιβερίου 2.053 251 216 415 338 318 427 88 

∆.∆. Αδάµ 674 48 60 105 115 112 201 33 

∆.∆. Καλαµωτού 581 75 56 111 91 104 130 14 

∆.∆. 
Πετροκέρασων 

396 31 34 59 71 76 90 35 

∆.∆. Σαρακήνας 232 21 14 30 51 46 54 16 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 

3.932 537 477 795 700 544 747 132 

∆.∆.Γερακαρούς 1.157 159 133 257 198 166 221 23 

∆.∆.Αγίου 
Βασιλείου 

1.228 198 167 237 231 137 206 52 

∆.∆.Αρδαµερίου 253 19 16 43 37 55 74 9 

∆.∆.Βασιλουδίου 601 79 65 121 97 93 119 27 

∆.∆.Λαγκαδικίων 693 82 96 137 137 93 127 21 

∆ΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑ∆Α 17.014 2.954 2.580 3.868 3.017 1.975 2.242 378 

∆.∆.Λαγκαδά 7.259 1.194 1.195 1.689 1.315 739 956 171 

∆.∆.Αναλήψεως 865 134 104 204 132 138 134 19 

∆.∆.Ηρακλείου 921 149 150 181 172 124 128 17 

∆.∆.Καβαλλαρίου 1.842 337 303 407 350 232 184 29 

∆.∆.Κολχικού 1.878 307 232 375 327 252 338 47 

∆.∆.Λαγυνών 2.417 471 359 612 396 268 261 50 

∆.∆.Περιβολακίου 848 148 101 176 145 112 144 22 

∆.∆.Χρυσαυγής 984 214 136 224 180 110 97 23 

∆ΗΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑ 2.779 288 305 477 462 494 643 110 

∆.∆. Ξυλόπολης 1.109 122 139 182 233 160 233 40 

∆.∆. Καρτερών 746 76 81 133 110 128 191 27 

∆.∆. Νικόπολης 657 59 57 106 83 153 162 37 

∆.∆. Λαχανά 267 31 28 56 36 53 57 6 

∆ΗΜΟΣ ΜΑ∆ΥΤΟΥ 3.381 562 503 730 617 398 515 56 

∆.∆.Νέας Μαδύτου 1.949 329 288 428 344 229 301 30 

∆.∆.Απολλωνίας 1.014 168 145 199 187 122 174 19 
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∆.∆.Μοδίου 418 65 70 103 86 47 40 7 

∆ΗΜΟΣ 
ΜΥΓ∆ΟΝΙΑΣ 

7.095 1.048 1.043 1.461 1.496 766 7.095 1.048 

∆.∆. Λητής 3.013 402 443 626 679 310 3.013 402 

∆.∆. ∆ρυµού 2.467 374 365 519 457 287 2.467 374 

∆.∆. 
Μελισσοχωρίου 

1.615 272 235 316 360 169 1.615 272 

∆ΗΜΟΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ 6.052 840 1.010 1.591 1.059 728 710 114 

∆.∆.Σταυρού 3.495 478 500 1.044 619 405 380 69 

∆.∆.Άνω Σταυρού 1.255 204 207 328 237 154 112 13 

∆.∆.Βόλβης 1.302 158 303 219 203 169 218 32 

∆ΗΜΟΣ ΣΟΧΟΥ 5.496 812 690 982 930 737 5.496 812 

∆.∆. Σοχού 2.839 472 350 547 450 327 2.839 472 

∆.∆. Ασκού 1.396 141 177 197 262 241 1.396 141 

∆.∆. Κρυονερίου 1.261 199 163 238 218 169 1.261 199 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ 
ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 

536 76 41 99 72 84 134 30 

∆.∆.  ∆ουµπίων 536 76 41 99 72 84 134 30 

∆ΗΜΟΣ ΑΡΝΑΙΑΣ 3612 636 430 773 622 451 573 127 

∆.∆.  Αρναίας 2.144 354 265 459 396 257 333 80 

∆.∆.  Στανού 829 195 87 190 113 101 120 23 

∆.∆.  Βαρβάρας 639 87 78 124 113 93 120 24 

∆ΗΜΟΣ 
ΖΕΡΒΟΖΩΡΙΩΝ 

2.808 383 397 506 535 401 475 111 

∆.∆.  
Παλαιοχώρας 

834 115 115 156 171 113 131 33 

∆.∆.  
Γεροπλάτανου 

402 49 51 65 79 59 80 19 

∆.∆.  Κρήµνης 405 68 64 89 64 63 45 12 

∆.∆.  
Μαραθούσσας 

592 77 76 97 113 91 120 18 

∆.∆.  Ριζών 575 74 91 99 108 75 99 29 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

307 28 26 56 46 77 61 13 

∆.∆.  Σανών 307 28 26 56 46 77 61 13 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

71.219 10.818 6.655 15.098 12.997 9.887 22.886 3.623 

(Πηγή: ∆εδοµένα Απογραφής 2001) 

Από τα παραπάνω δεδοµένα παρατηρείται µία σχετική ισορροπία ανάµεσα στις 
διάφορες ηλικιακές κλάσεις και το σύνολο του πληθυσµού. Κατά µέσο όρο το 
µεγαλύτερο κοµµάτι του πληθυσµού ανήκει στην οικονοµικά ενεργή ηλικιακή 
κλάση 25 – 39 ετών. Αυτό είναι ενδεικτικό των αυξηµένων οικονοµικών 
δυνατοτήτων που έχει η υπό µελέτη περιοχή. 
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Όσον αφορά το µορφωτικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής µελέτης, αυτό 
φαίνεται στον πίνακα 2.45 που ακολουθεί. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα παρατηρείται πως το µεγαλύτερο ποσοστό 
των µόνιµων κατοίκων της περιοχής µελέτης αποτελείται από απόφοιτους του 
δηµοτικού (38,95%), ενώ ακολουθούν οι απόφοιτοι λυκείου (14,56%), οι 
απόφοιτοι του γυµνασίου (12,41%) και αυτοί που εγκατέλειψαν το δηµοτικό αλλά 
γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή (11,197%). Αντίθετα το τµήµα του πληθυσµού 
που διαθέτει πτυχίο τριτοβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αποτελεί 
µόλις το 7,39% του συνολικού πληθυσµού της περιοχής. 

 

 



 253 

Πίνακας 2.49. Κατανοµή του πληθυσµού ηλικίας άνω των 6 ετών της περιοχής µελέτης κατά επίπεδο εκπαίδευσης 
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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

∆.∆. Βρασνών 2148 4 2 74 24 42 363 22 35 241 991 110 199 41 

Σύνολο ∆ήµου 
Αγίου Γεωργίου 

2148 4 2 74 24 42 363 22 35 241 991 110 199 41 

∆ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 

∆.∆. Νέας 
Απολλωνίας 

1.811 0 2 41 19 21 225 33 33 233 778 144 202 80 

∆.∆. 
Μελισσουργού 

439 0 0 12 3 3 39 5 1 38 181 33 72 52 

∆.∆. Νικοµηδινού 516 0 0 15 7 12 50 9 6 61 218 35 84 19 

∆.∆. 
Περιστερώνα 

406 1 2 12 5 8 74 3 5 35 150 23 75 13 

∆.∆. Στίβου 546 0 0 12 2 12 70 4 5 58 208 37 101 37 

Σύνολο ∆ήµου 
Απολλωνίας 

3.718 1 4 92 36 56 458 54 50 425 1.535 272 534 201 

∆ΗΜΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 

∆.∆.Αρεθούσης 886 0 0 14 7 3 62 11 10 91 416 53 116 43 

∆.∆.Μαυρούδας 393 0 0 5 4 0 40 3 8 39 155 23 81 35 
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∆.∆.Σκεπαστού 539 0 0 6 1 1 44 19 3 48 222 19 141 35 

∆.∆.Στεφανινών 384 0 0 2 0 5 35 3 1 44 194 18 68 14 

∆.∆. 
Φιλαδελφίου 

777 0 0 2 4 6 66 6 7 53 352 42 124 115 

Σύνολο ∆ήµου 
Αρέθουσας 

2979 0 0 29 16 15 247 42 29 275 1339 155 590 242 

∆ΗΜΟΣ ΑΣΣΗΡΟΥ 

∆.∆. Ασσήρου 2252 0 7 80 50 69 258 97 114 273 873 113 265 53 

Σύνολο ∆ήµου 
Ασσήρου 

2252 0 7 80 50 69 258 97 114 273 873 113 265 53 

∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ 

∆.∆.Όσσης 616 0 1 21 12 7 61 14 7 43 273 27 133 17 

∆.∆.Εξαλόφου 657 2 2 65 18 11 78 20 10 68 247 49 62 25 

∆.∆.Λοφίσκου 415 0 0 2 0 1 26 2 5 34 171 16 136 22 

Σύνολο ∆ήµου 
Βερτίσκου 

1688 2 3 88 30 19 165 36 22 145 691 92 331 64 

∆ΗΜΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

∆.∆. Προφήτη 927 0 1 24 5 7 58 23 32 96 396 42 197 46 

∆.∆. 
Ευαγγελισµού 

460 1 0 3 5 0 36 5 3 59 190 37 93 28 

∆.∆. 
Νυµφόπετρας 

665 0 0 2 3 5 43 17 12 49 312 33 144 45 

∆.∆. Σχολάριου 511 0 0 11 3 5 35 9 13 51 219 29 122 14 

Σύνολο ∆ήµος 
Εγνατίας 

2.563 1 1 40 16 17 172 54 60 255 1.117 141 556 133 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΝ∆ΟΙΩΝ 

∆.∆. 
Ζαγκλιβερίου 

1965 3 3 103 37 32 352 20 41 184 825 102 197 66 

∆.∆. Αδάµ 653 1 0 12 5 7 86 7 7 64 370 17 60 17 
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∆.∆. Καλαµωτού 549 1 0 6 8 2 55 4 4 57 256 23 106 27 

∆.∆. 
Πετροκέρασων 

385 1 1 11 7 8 81 4 14 23 172 12 40 11 

∆.∆. Σαρακήνας 222 0 0 4 1 1 29 1 9 11 108 10 44 4 

Σύνολο ∆ήµου 
Καλλινδοιών 

3774 6 4 136 58 50 603 36 75 339 1731 164 447 125 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 

∆.∆. 
Γερακαρούς 

1.095 1 2 15 10 26 130 25 37 134 467 71 135 42 

∆.∆. Αγίου 
Βασιλείου 

1.159 0 1 23 24 17 129 22 22 146 485 88 147 55 

∆.∆. Αρδαµερίου 245 0 0 6 3 1 22 3 5 18 100 7 39 41 

∆.∆. 
Βασιλουδίου 

573 0 0 9 2 11 74 7 14 49 235 38 111 23 

∆.∆. 
Λαγκαδικίων 

654 0 1 20 11 9 112 9 15 91 266 28 61 31 

Σύνολο ∆ήµου 
Κορώνειας 

3.726 1 4 73 50 64 467 66 93 438 1.553 232 493 192 

∆ΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑ∆Α 

∆.∆. Λαγκαδά 6.768 6 14 458 183 203 1.345 250 165 919 2.156 447 483 139 

∆.∆. Ανάληψης 808 2 1 45 20 12 128 29 10 88 292 50 96 35 

∆.∆. Ηρακλείου 858 0 1 20 11 6 67 31 10 147 414 56 55 40 

∆.∆. 
Καβαλλαρίου 

1.717 0 1 32 19 23 193 61 59 248 707 151 164 59 

∆.∆. Κολχικού 1.734 0 0 33 12 29 170 57 16 264 722 99 256 76 

∆.∆. Λαγυνών 2.212 2 6 49 42 46 274 80 42 256 986 178 195 56 

∆.∆. 
Περιβολακίου 

801 1 0 7 3 14 90 35 19 84 417 60 50 21 

∆.∆. Χρυσαυγής 898 0 0 17 13 8 116 32 19 139 373 88 74 19 
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Σύνολο ∆ήµου 
Λαγκαδά 

15.796 11 23 661 303 341 2.383 575 340 2.145 6.067 1.129 1.373 445 

∆ΗΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑ 

∆.∆. Ξυλόπολης 1056 2 0 40 33 14 127 43 36 102 461 42 136 20 

∆.∆. Καρτερών 717 0 0 26 8 13 102 19 12 72 295 31 100 19 

∆.∆. Νικόπολης 228 0 0 5 2 3 34 5 5 18 83 9 46 18 

∆.∆. Λαχανά 628 1 0 4 3 1 71 13 12 57 266 24 121 55 

Σύνολο ∆ήµου 
Λαχανά 

2629 3 0 75 46 31 334 80 65 249 1105 106 403 112 

∆ΗΜΟΣ ΜΑ∆ΥΤΟΥ 

∆.∆. Νέας 
Μαδύτου 

1.798 0 3 45 37 24 272 20 21 259 727 127 233 30 

∆.∆. 
Απολλωνίας 

939 0 0 39 14 12 136 18 23 124 400 59 78 46 

∆.∆. Μοδίου 373 0 0 9 9 1 45 3 7 57 167 14 39 22 

Σύνολο ∆ήµου 
Μαδύτου 

3.110 0 3 93 60 37 453 31 51 440 1.294 200 350 98 

∆ΗΜΟΣ ΜΥΓ∆ΟΝΙΑΣ 

∆.∆. Λητής 2861 3 1 162 89 65 548 67 94 374 912 155 181 210 

∆.∆. ∆ρυµού 2319 2 5 130 72 62 395 86 98 269 840 143 178 39 

∆.∆. 
Μελισσοχωρίου 

1512 3 1 128 56 29 291 37 44 176 537 103 92 15 

Σύνολο ∆ήµου 
Μυγδονίας 

6692 8 7 420 217 156 1234 190 236 819 2289 401 451 264 

∆ΗΜΟΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ 

∆.∆. Σταυρού 3.307 2 4 121 48 40 593 19 32 520 1.407 206 261 54 

∆.∆. Άνω 
Σταυρού 

1.164 1 1 56 34 20 173 13 9 172 504 76 95 10 

∆.∆. Βόλβης 1.226 0 0 23 11 17 145 43 33 168 519 52 168 47 
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Σύνολο ∆ήµου 
Ρεντίνας 

5.697 3 5 200 93 77 911 75 74 860 2.430 334 524 111 

∆ΗΜΟΣ ΣΟΧΟΥ 

∆.∆. Σοχού 2659 2 0 112 43 40 354 24 20 258 1024 189 392 201 

∆.∆. Ασκού 1347 0 0 16 8 14 97 11 11 113 600 59 328 90 

∆.∆. Κρυονερίου 1176 0 0 22 5 25 111 13 14 105 496 72 235 78 

Σύνολο ∆ήµου 
Σοχού 

5182 2 0 150 56 79 562 48 45 476 2120 320 95 369 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 

∆.∆.  ∆ουµπίων 502 0 0 12 2 4 47 4 7 41 225 34 105 21 

Σύνολο ∆ήµου 
Ανθεµούντα 

502 0 0 12 2 4 47 4 7 41 225 34 105 21 

∆ΗΜΟΣ ΑΡΝΑΙΑΣ 

∆.∆.  Αρναίας 2009 1 6 142 115 69 304 92 26 207 787 143 92 25 

∆.∆.  Στανού 758 0 0 11 24 9 40 48 8 78 365 84 79 12 

∆.∆.  Βαρβάρας 617 0 0 15 8 8 41 34 1 52 296 47 101 14 

Σύνολο ∆ήµου 
Αρναίας 

              

 

∆ΗΜΟΣ ΖΕΡΒΟΖΩΡΙΩΝ 

∆.∆.  
Παλαιοχώρας 

794 0 2 26 14 14 131 32 14 97 342 52 52 18 

∆.∆.  
Γεροπλάτανου 

384 0 0 10 4 10 34 20 8 29 171 25 67 6 

∆.∆.  Κρήµνης 384 0 0 10 2 7 113 0 0 46 164 31 3 8 

∆.∆.  
Μαραθούσσας 

562 0 0 13 5 14 72 30 4 64 220 34 28 78 

∆.∆.  Ριζών 547 0 2 15 9 13 70 15 4 85 212 33 65 24 
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Σύνολο ∆ήµου 
Ζερβοχωρίων 

2671 0 4 74 34 58 420 97 30 321 1109 175 215 134 

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

∆.∆.  Σανών 297 0 0 7 2 1 39 5 0 28 112 11 76 16 

Σύνολο ∆ήµου 
Πολυγύρου 

297 0 0 7 2 1 39 5 0 28 112 11 76 16 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΟΧΉΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

62625 42 67 2304 1093 1116 9116 1512 1326 7770 24394 3989 7007 2621 

Ποσοστό % Περιοχής 
Μελέτης 

0,07 0,11 3,68 1,75 1,78 14,56 2,41 2,12 12,41 38,95 6,37 11,19 4,19 

Πηγή: Απογραφή 2001, ΕΣΥΕ 
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Οι οικισµοί της περιοχής µελέτης δεν παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές µεταξύ 
τους όσον αφορά τηνδοµή και την κατασκευή των οικισµάτων. Εξαίρεση 
αποτελούν οι οικισµοί της Νέας Απολλωνίας και του Λαγκαδά όπου 
παρατηρείται ιδιαίτερη αύξηση τουριστικών εγκαταστάσεων (όπως 
καταλύµατα για τη διαµονή τουριστών και χώροι εστίασης) λόγω της 
αυξηµένης κίνησης τουριστών στην περιοχή, γεγονός που οφείλεται στην 
ύπαρξη ιαµατικών λουτρών. 

Όσον αφορά στις κατοικίες, από τα δεδοµένα του 2001, παρατηρούµε πως το 
µεγαλύτερο ποσοστό καταλαµβάνουν οι κύριες κατοικίες και ακολουθούν οι 
«εξοχικές ή δευτερεύουσες κατοικίες» και οι «κατοικίες προς ενοικίαση ή άλλη 
χρήση». 

 

Τύπος κατοικίας περιοχής µελέτης

Κύριες κατοικίες

Κύριες κατοικίες αλλά το
νοικοκυριό απουσιάζει
προσωρινά

Εξοχικές ή δευτερεύουσες
κατοικίες

Κατοικίες για ενοικίαση ή
άλλο λόγο

Μη κανονικές

Κανονικές κατοικίες µέσα σε
συλλογικές

 

Σχήµα 2.13. Τύπος κατοικίας περιοχής µελέτης (∆εδοµένα Απογραφής 2001) 

 

2.2.2. Χρήσεις γης 

Η κύρια χρήση/καλύψη γης στην περιοχή µελέτης είναι η γεωργική σε ποσοστό 
49,35%. Οι οικισµοί καταλαµβάνουν ένα ποσοστό 1,29% των εκτάσεων, οι 
υδάτινες εκτάσεις 4,26%, τα δάση και οι δασικές εκτάσεις 43,09% και οι άλλες 
εκτάσεις 2,01% (Πίνακας 2.50). Στο Χάρτη 11 του Παραρτήµατος ΙΙ, δίνονται οι 
χρήσεις / καλύψεις γης σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Corine 
Landcover 2004. 
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Πίνακας 2.50. Κατανοµή εκτάσεων κατά χρήση/κάλυψη γης στην περιοχή 
µελέτης σε στρέµµατα (Πηγή: Corine Landcover 2004) 

Χρήσεις γης Έκταση σε στρέµµατα Ποσοστό % 

Οικισµοί 27.494,388 1,29 

Χώροι ειδικών χρήσεων 7.820,874 0,37 

Γεωργική γη 1.047.024,894 49,35 

∆άση 379.410,774 17,88 

∆ασικές εκτάσεις 534.834,355 25,21 

Αµµώδεις ακτές & Βάλτοι 34.728,445 1,64 

Συλλογές υδάτων 90.349,499 4,26 

Σύνολο 2.121.663,229 100 

 

Όπως αναφέρεται στο κεφ. 1.4.2.1 του παρόντος τεύχους για τους δήµους της 
περιοχής µελέτης έχουν εκπονηθεί ή βρίσκονται υπό εκπόνηση µελέτες για το 
σχεδιασµό των χρήσεων γης. Συγκεκριµένα, υπό εκπόνηση βρίσκονται τα Γ.Π.Σ. 
Ρεντίνας και Λαγκαδά και τα Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Μαδύτου, Λαχανά, Βερτίσκου, 
Κορώνειας και Απολλωνίας του νοµού Θεσσαλονίκης και Ζερβοχωρίων του 
νοµού Χαλκιδικής, ενώ έχει εγκριθεί το Γ.Π.Σ. Ζαγκλιβερίου. Οι προτάσεις των εν 
λόγω Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. αξιολογήθηκαν στα πλαίσια της ειδικής 
χωροταξικής µελέτης «Προβλέψεις για τη χωρική κατανοµή της πληθυσµιακής 
βιώσιµης ανάπτυξης των ∆ήµων και των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων της 
λεκάνης Μυγδονίας Ν. Θεσσαλονίκης» (ΠΚΜ, ΓΑΙΑ Α.Ε., 2006) και της 
αντίστοιχης περιβαλλοντικής µελέτης «Περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση 
της οικιστικής ανάπτυξης στους δήµους λεκάνης Μυγδονίας Ν. 
Θεσσαλονίκης» και προτάθηκαν οι επεκτάσεις των οικισµών και η 
πληθυσµιακή αύξηση (πληθυσµός στόχου) όπως παραθέτονται στον πίνακα 
που ακολουθεί (Πίνακας 2.51). 

Σηµειώνεται ότι υπάρχει διαφοροποίηση της πρότασης πληθυσµιακής 
αύξησης µεταξύ της ειδικής χωροταξικής µελέτης και των προτάσεων των 
αντίστοιχων ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ. 
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Πίνακας 2.51. Επεκτάσεις και προγραµµατικά πληθυσµιακά µεγέθη από τα υπό εκπόνηση Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της περιοχής 
µελέτης 

∆ήµοι 
Απογραφή ΕΣΥΕ 

2001 

Προτεινόµενος 
πληθυσµός 
στόχου 

Ποσοστό αύξησης 
πληθυσµού 

Προτεινόµενες 
επεκτάσεις 
(στρέµµατα) 

Επιφάνεια 
θεσµοθετηµένου 

οικισµού 
(στρέµµατα) 

Ποσοστό 
επεκτάσεων  

Ανθεµούντα 587 650 11% - - - 

Απολλωνίας 4.137 5.350 29% 441 4.878 9% 

Αρέθουσας 3.538 5.450 54% 811 4.002 20% 

Αρναίας 3.834 5.700 49% 1.077 1.886 57% 

Ασσήρου 2.264 2.800 24% 800 950 84% 

Βερτίσκου 2.898 4.500 55% 700 3.049 23% 

Εγνατίας 3.134 4.800 53% 785 2.290 34% 

Ζερβοχωρίων 3.146 4.700 49% 200 3.849 5% 

Καλλινδοίων 4.581 6.200 35% 0 1.856 0% 

Κορώνειας 4.286 5.550 29% 930 2.904 32% 

Λαγκαδά 16.836 23.000 37% 2.500 7.556,5 33% 

Λαχανά 2.783 4.550 63% 315 3.472 9% 

Μαδύτου 3.456 4.700 36% 1.200 1.931 62% 

Μυγδονίας 7.050 22.250 216% 2.850 3.214,5 89% 

Πολυγύρου 337 450 34% 0 584 0% 

Ρεντίνας 1.402 2.300 64% 180 722 25% 

Σοχού 5.773 7.200 25% - - - 

Σύνολο 70.042 110.150 57% 12.789 42.972 30% (µ.ο.) 

(Πηγή: Περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση της οικιστικής ανάπτυξης στους δήµους της λεκάνης Μυγδονίας Ν. Θεσσαλονίκης, 2006) 
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2.2.3. Οικονοµική και κοινωνική κατάσταση 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα που αφορούν στην οικονοµική δραστηριότητα των 
κατοίκων στο σύνολο της περιοχής µελέτης παρατηρείται ενασχόληση και µε 
τους τρεις τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, µε αυξηµένη την ενασχόληση 
µε δραστηριότητες του τριτογενούς τοµέα αλλά µε σαφή  διαφοροποίηση 
µεταξύ των ∆ήµων και ∆∆ (Πίνακας 2.52).  

Ειδικότερα,  

� στους ∆ήµους Απολλωνίας, Αρέθουσας, Εγνατίας, Σοχού, Ανθεµούντα, 
Ζερβοχωρίων και στα ∆∆ Σανών του ∆. Πολυγύρου και Βόλβης του 
∆ήµου Ρεντίνας το µεγαλύτερο ποσοστό απασχολείται στον πρωτογενή 
τοµέα. 

� στο ∆ήµο Ασσήρου και στα ∆∆ Ηρακλείου, Καβαλλαρίου, Κολχικού και 
Λαγυνών του ∆ήµου Λαγκαδά το µεγαλύτερο ποσοστό απασχολείται 
στον δευτερογενή τοµέα, περιοχές όπου βρίκεται και το µεγαλύτερο 
ποσοστοστό των βιοµηχανιών/βιοτεχνιών της περιοχής. 

� στους δήµους Αγίου Γεωργίου, Βερτίσκου, Καλλινδοίων, Κορώνειας, 
Λαγκαδά (∆∆ Λαγκαδά, Αναλήψεως, Περιβολακίου, Χρυσαυγής), 
Λαχανά, Μυγδονίας, Ρεντίνας (εκτός ∆∆ Βόλβης) και Αρναίας 
παρατηρείται ότι ο µεγαλύτερος αριθµός των κατοίκων ασχολείται µε 
δραστηριότητες του τριτογενούς τοµέα. Το γεγονός αυτό, µεταξύ άλλων, 
αντανακλά την αυξηµένη τουριστική δραστηριότητα στους ∆ήµους Αγ. 
Γεωργίου και Ρεντίνας (εκτός του ∆∆ Βόλβης).  

Αξιοσηµείωτο είναι και το ποσοστό ανεργίας της περιοχής µελέτης που αγγίζει 
το 1/10 του πληθυσµού (11,21 %), τη στιγµή που το αντίστοιχο ποσοστό για το 
σύνολο της Ελλάδας ανέρχεται σε 10,65 % και για τη Βόρεια Ελλάδα 11,89 %. 

Πίνακας 2.52. Κατανοµή του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού κατά δήµο / ∆∆ 
της περιοχής µελέτης και οικονοµικό τοµέα δραστηριότητας 

Οικονοµικώς ενεργοί 

Απασχολούµενοι Άνεργοι 

∆ήµος και 
∆./∆ιαµέρισµα 
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 Σύνολο 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

706 109 232 331 34 99 

∆.∆. Βρασνών 706 109 232 331 34 99 

∆ΗΜΟΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 

1.618 863 253 467 35 130 
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∆.∆.Νέας 
Απολλωνίας 

804 385 128 274 17 60 

∆.∆.Μελισσουργού 219 142 44 32 1 26 

∆.∆.Νικοµηδινού 181 61 46 64 10 16 

∆.∆.Περιστερώνας 188 111 20 55 2 10 

∆.∆.Στίβου 226 164 15 42 5 18 

∆ΗΜΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 1,083 549 91 150 293 101 

∆.∆.Αρεθούσης 369 234 29 71 35 39 

∆.∆.Μαυρούδας 119 0 0 1 118 15 

∆.∆.Σκεπαστού 196 129 27 28 12 16 

∆.∆.Στεφανινών 124 0 1 0 123 7 

∆ΗΜΟΣ ΑΣΣΗΡΟΥ 895 218 332 315 30 74 

∆.∆. Ασσηρου 895 218 332 315 30 74 

∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ 471 118 105 232 16 43 

∆.∆.Όσσης 202 69 45 83 5 14 

∆.∆.Εξαλόφου 41 1 5 31 4 5 

∆.∆.Λοφίσκου 228 48 55 118 7 24 

∆ΗΜΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 1.082 633 189 236 24 86 

∆.∆.Προφήτου 422 246 89 83 4 20 

∆.∆.Ευαγγελισµού 171 85 35 44 7 16 

∆.∆.Νυµφοπέτρας 288 197 28 52 11 37 

∆.∆.Σχολαρίου 201 105 37 57 2 13 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΝ∆ΟΙΩΝ 

1,301 426 251 568 56 164 

∆.∆. Ζαγκλιβερίου 687 160 118 378 31 101 

∆.∆. Αδάµ 205 70 50 63 22 12 

∆.∆. Καλαµωτού 236 152 35 47 2 27 

∆.∆. Πετροκέρασων 108 18 32 57 1 18 

∆.∆. Σαρακήνας 65 26 16 23 0 6 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 1.426 324 464 515 123 194 

∆.∆.Γερακαρούς 453 139 125 155 34 51 

∆.∆.Αγίου Βασιλείου 444 51 191 168 34 46 

∆.∆.Αρδαµερίου 83 24 21 17 21 13 

∆.∆.Βασιλουδίου 214 54 63 74 23 24 

∆.∆.Λαγκαδικίων 232 56 64 101 11 60 

∆ΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑ∆Α 6.380 1.194 2.302 2.659 225 593 

∆.∆.Λαγκαδά 2.689 223 973 1.404 89 253 

∆.∆.Αναλήψεως 315 95 82 123 15 22 

∆.∆.Ηρακλείου 349 124 133 86 6 19 

∆.∆.Καβαλλαρίου 786 250 307 208 21 92 

∆.∆.Κολχικού 749 248 271 213 17 60 
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∆.∆.Λαγυνών 822 97 294 371 60 87 

∆.∆.Περιβολακίου 274 47 109 110 8 24 

∆.∆.Χρυσαυγής 396 110 133 144 9 36 

∆ΗΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑ 899 246 279 323 51 122 

∆.∆. Ξυλόπολης 396 72 144 154 26 55 

∆.∆. Καρτερών 251 72 77 88 14 31 

∆.∆. Νικόπολης 67 11 27 26 3 11 

∆.∆. Λαχανά 185 91 31 55 8 25 

∆ΗΜΟΣ ΜΑ∆ΥΤΟΥ 1.226 295 478 365 88 108 

∆.∆.Νέας Μαδύτου 616 62 330 191 33 72 

∆.∆.Απολλωνίας 409 132 101 125 51 31 

∆.∆.Μοδίου 201 101 47 49 4 5 

∆ΗΜΟΣ ΜΥΓ∆ΟΝΙΑΣ 2,486 234 863 1.185 204 312 

∆.∆. Λητής 1,009 60 358 470 121 131 

∆.∆. ∆ρυµού 901 111 332 417 41 113 

∆.∆. Μελισσοχωρίου 576 63 173 298 42 68 

∆ΗΜΟΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ 2.147 551 515 931 150 345 

∆.∆.Σταυρού 1.312 229 335 658 90 252 

∆.∆.Άνω Σταυρού 414 115 97 165 37 64 

∆.∆.Βόλβης 421 207 83 108 23 29 

∆ΗΜΟΣ ΣΟΧΟΥ 1,889 823 316 687 63 287 

∆.∆. Σοχού 879 231 156 451 41 183 

∆.∆. Ασκού 513 294 77 123 19 67 

∆.∆. Κρυονερίου 497 298 83 113 3 37 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ 
ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 

158 59 45 48 6 22 

∆.∆.  ∆ουµπίων 158 59 45 48 6 22 

∆ΗΜΟΣ ΑΡΝΑΙΑΣ 1.125 227 328 520 50 147 

∆.∆.  Αρναίας 692 65 178 420 29 100 

∆.∆.  Στανού 252 70 105 58 19 35 

∆.∆.  Βαρβάρας 181 92 45 42 2 12 

∆ΗΜΟΣ 
ΖΕΡΒΟΖΩΡΙΩΝ 

963 469 152 317 25 76 

∆.∆.  Παλαιοχώρας 277 123 48 97 9 18 

∆.∆.  Γεροπλάτανου 132 44 25 60 3 13 

∆.∆.  Κρήµνης 147 103 8 36 0 9 

∆.∆.  Μαραθούσσας 220 140 29 48 3 10 

∆.∆.  Ριζών 187 59 42 76 10 26 

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 126 67 21 35 3 10 

∆.∆.  Σανών 126 67 21 35 3 10 
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

25.981 7.405 7.216 9.884 1.476 2.913 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

100 28,50 27,77 38,04 5,68 11,21 

(Πηγή: ∆εδοµένα Απογραφής 2001) 

2.2.3.1. Παραγωγικές δραστηριότητες 

2.2.3.1.1. ∆ασοπονία 

Όπως αναφέρεται στο κεφ. 1.3 από το σύνολο των 1.106.866 στρ. δασών και 
δασικών εκτάσεων τα διαχειριζόµενα δασικά συµπλέγµατα ανέρχονται σε 
691.613 στρ. από τα οποία τα 440.191 είναι δηµόσια και τα 251.482 στρ. ιδιωτικά 
(ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., 2008). 

Η διαχείριση περιλαµβάνει την σύνταξη των δασικών διαχειριστικών µελετών 
5ετούς ή 10ετούς διάρκειας. 

Οι κύριες διαχειριστικές κατευθύνσεις είναι η υλοτοµία και σε ελάχιστες 
περιπτώσεις η αναψυχή. 

Από τη διαχείριση των δασών της περιοχής τα παραγόµενα προϊόντα είναι: 

- καυσόξυλα πλατυφύλλων, 

- καυσόξυλα κωνοφόρων, 

- πριστή ξυλεία κωνοφόρων, 

- πριστή ξυλεία πλατυφύλλων. 

Στην ΕΠΜ (Αραµπατζή – Καρρά κα, 1996) για την περιοχή µελέτης είχαν 
αναγνωριστεί και καταγραφεί τα δασοπονικά είδη που φύονται στη Μυγδονία 
Λεκάνη ανάλογα µε την οικολογική, διαχειριστική και δασοπονική τους µορφή 
αλλά και την εξάπλωσή τους κατά οικολογικές ζώνες. Τα δασοπονικά αυτά είδη 
παραθέτονται στον πίνακα 2.49 που ακολουθεί. 

Πίνακας 2.53. ∆ασοπονικά είδη που φύονται στη Μυγδονία λεκάνη 

Α/Α Επιστηµονικό όνοµα Κοινό όνοµα Κλείδα ταξινόµησης 

1 Lonicera periclymenum Αγιόκληµα Θ, ΠΡ, Μ, 2, 3 

2 Lonicera implexa Αγιόκληµα Θ, ΠΡ, Μ, 2, 3 

3 Rosa canina Αγριοτριανταφυλλιά Θ, ΠΡ, Μ, Α, 6 

4 Clematis vitalba Αγράµπελη Θ, ΠΡ, Α, 2, 3 

5 Clematis flamula Αγράµπελη Θ, Πρ, Α, 2, 3 

6 Prunus pseoudoarmenica Αγριοκοροµηλιά ∆, ΠΡ, Α, 2, 3, 4, 5 

7 Prunus mahaleb Αγριοκοροµηλιά ∆, ΠΡ, Α, 2, 3, 4, 5 

8 Pirus malus Αγριοµηλιά ∆, ΠΡ, Μ, 6 

9 Pirus communis Αγριοαχλαδιά Θ, ΠΡ, Α, 2, 3, 4 

10 Calicotome vilosa Ασπάλαθος Θ, ΠΡ, Μ, 2, 3 
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Α/Α Επιστηµονικό όνοµα Κοινό όνοµα Κλείδα ταξινόµησης 

11 Olea europaea Αγριελιά ∆, ΠΡ, 2, 3 

12 Cormus sanguinea Αγριοκρανιά Θ, ΠΡ, Μ, 2, 3, 4 

13 Ilex aquifolium Αρκουδοπούρναρο Θ, ΠΡ, Μ, 4, 5 

14 Corylus colurna Αγριοφουντουκιά Θ, ΠΡ, Μ, Υ, 2, 3, 4 

15 Timus serpilum Αγριοθύµαρο Θ, ΠΡ, Ξ, 2, 3, 4 

16 Timus sibthorpii Αγριοθύµαρο Θ, ΠΡ, Ξ, 2, 3, 4 

17 Cupressus arizonica Αριζόνα ∆, ΣΠ, Α, Μ, 2, 3, 4 

18 Quercus ilex Αριά ∆, ΠΡ, Μ, 2, 3, 4 

19 Robinia pseudoacacia Ακακία ∆, ΠΡ, Α, 6 

20 Juniperus excelsa Άρκευθος Θ, ΣΠ, Ξ, Μ, 2, 3, 4 

21 Juniperus oxycedrus Οξύκεδρος Θ, ΣΠ, Ξ, Μ, 2, 3, 4 

22 Juniperus communis Κοινή Θ, ΣΠ, Ξ, Μ, 2, 3, 4 

23 Ailanthus altisima Αείλανθος ∆, ΠΡ, Μ, Υ, 1, 2, 3 

24 Viburnum lantana Βιβούρνο (κλιµατσίδα) Θ, ΠΡ, Α, 1, 2 

25 Caprinus betulus Γαύρος ∆, ΠΡ, Μ, Υ, 1, 2 

26 Caprinus orientalis Γαύρος ανατολικός Θ, ΠΡ, Μ, 1, 2 

27 Jasminum fruticans Γιασµίνος Θ, ΠΡ, Μ, Υ, 1, 2 

28 Arbutus adrachne Γλυστροκουµαριά Θ, ΠΡ, Μ, Ξ, 2, 3 

29 Pirus amygdaliformis Γκορτσιά Θ, ∆, ΠΡ, Μ, 2, 3, 4 

30 Laurus nobilis ∆άφνη Θ, ΠΡ, Α, 1, 2 

31 Quercus pubescens ∆ρυς χνοώδης ∆, ΠΡ, Ν, 2 

32 Quercus conferta ∆ρυς πλατύφυλλος ∆, ΠΡ, Μ, 2, 3 

33 Quercus macedonica ∆ρυς µακεδονική ∆, ΠΡ, Μ, 2, 3 

34 Quercus penduculata ∆ρυς ποδισκοφόρος ∆, ΠΡ, Μ, 3, 4 

35 Quercus sessiliflora ∆ρυς αποδίσκος ∆, ΠΡ, Μ, Α, 3, 4, 5 

36 Quercus dalechampii ∆ρυς Θ, ΠΡ, Ξ, Μ, 3, 4 

37 Erica carnea Ερείκη - Ρείκη Θ, ΠΡ, Ξ, 2, 3 

38 Abies cephalonica Ελάτη κεφαλληνιακή ∆, ΣΠ, Μ, 4, 5 

39 Abies cephul, XA. alba Ελάτη υβριδογενής ∆, ΣΠ, Μ, Υ, 5 

40 Eyronymus europaeus Ευώνιµος ευρωπαίος Θ, ΠΡ, Μ, 2, 3, 4 

41 Tacus baccata Ίταµος ∆, ΣΠ, Υ, 5 

42 Salix alba Ιτιά λευκή ∆, ΠΡ, Υ, 1, 6 

43 Salix fragilis Ιτιά εύθραυστη ∆, ΠΡ, Υ, 1, 5, 6 

44 Salix carpea Ιτιά αίγειος Θ, ΠΡ, Υ, 5 

45 Salix viminalis Ιτιά πλόκηµος Θ, ΠΡ, Υ, 1 

46 Salix amygdalina Ιτιά αµυγδαλόφυλλη Θ, ΠΡ, Υ, 1, 2, 3 

47 Castanea vesca Καστανιά ∆, ΠΡ, Μ, 4, 5 

48 Cupressus sempervirens Κυπαρίσσι ορθόκλαδο ∆, ΣΠ, Α, 6 

49 Cupressus orizontalis Κυπαρίσσι πλαγιόκλαδο ∆, ΣΠ, Α, 6 
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Α/Α Επιστηµονικό όνοµα Κοινό όνοµα Κλείδα ταξινόµησης 

50 Pinus pinea Κουκουναριά ∆, ΣΠ, Μ, 2, 3, 4 

51 Juglans regra Καρυδιά ∆, ΣΠ, Υ, 6 

52 Arbutus unedo Κουµαριά Θ, ΠΡ, Μ, 2, 3 

53 Celtis siliquastrum Κουτσουπιά Θ, ΠΡ, Μ, 2, 3 

54 Coronilla emeroides Κορονίλλη Θ, ΠΡ, Ξ, Μ, 2 

55 Hedera helix Κισσός Θ, Υ, Μ, 6 

56 Cistus incanus Κίστος Θ, ΠΡ, Ξ, Μ, 2, 3 

57 Crategus monogyna Κράτεγος Θ, ΠΡ, Μ, Υ, 1, 2 

58 Cornus mas Κρανιά Θ, ΠΡ, Μ, 2, 3 

59 Crategus oxyacantha Κράτεγος Θ, ΠΡ, Ξ, 2, 3 

60 Pistacia terebinthus Κοκορεβυθιά Θ, ΠΡ, Ξ, Μ, 2, 3 

61 Sambucus nigra Κουφοξυλιά Θ, ΠΡ, Υ, Μ, 1, 2, 3 

62 Vitex agnus castus Λυγαριά - Καναπίτσα Θ, ΠΡ, Α, 6 

63 Populus alba Λεύκη λευκή ∆, ΠΡ, Υ, 1 

64 Populus tremula Τρέµουλα - Αγριόλευκο ∆, ΠΡ, Υ, 1, 5 

65 Populus nigra Λεύκη µαύρη ∆, ΠΡ, Υ, 1, 4, 5 

66 Populus piramygdalis  ∆, ΠΡ, Υ, 6 

67 Humulus polulus Λυκίσκος Θ, ΠΡ, Υ, 1, 2 

68 Celtis australis Μελικοκιά ∆, ΠΡ, Μ, 2, 3 

69 Fraxinus ornus Μελιός ∆, ΠΡ, Μ, 3, 4 

70 Myrtus communis Μυρτιά Θ, ΠΡ, Υ, Μ, 1, 2, 3 

71 Fagus orientalis Οξυά ανατολική ∆, ΠΡ, Μ, 4, 5 

72 Fagus moessiaca Οξυά µοϊσιακή ∆, ΠΡ, Μ, Υ, 4, 5 

73 Fagus sylvatica Οξυά ∆, ΠΡ, Υ, Μ, 4, 5 

74 Ostrya carpinifolia Οστρυά ∆, ΠΡ, Μ, 3, 4 

75 Quercus coccifera Πρίνος - Πουρνάρι Θ, ΠΡ, Ξ, 2, 3 

76 Pinus halepensis Πεύκη χαλέπιος ∆, ΣΠ, Ξ, 2, 3 

77 Pinus brutia Πεύκη τραχεία ∆, ΣΠ, Ξ, 2, 3 

78 Pinus nigra Πεύκη µαύρη ∆, ΣΠ, Ξ, Μ, 2, 3, 4 

79 Pinus radiata Πεύκη παραθαλάσσια ∆, ΣΠ, Μ, Ξ, 2 

80 Platanus orientalis Πλάτανος ∆, ΣΠ, Μ, Υ, 1, 2, 3 

81 Paliurus australis Παλιούρι Θ, ΠΡ, Ξ, 2, 3 

82 Nerium oleander Πικροδάφνη Θ, ΠΡ, Α, 1, 2, 3 

83 Pyracantha coccifera Πυράκανθος Θ, ΠΡ, Μ, Ξ, 2, 3 

84 Phamnuns graeca Ράµνος (ελληνική) Θ, ΠΡ, Μ, Ξ, 1, 2 

85 Rhus coriaria Ρούδι Θ, ΠΡ, Μ, 2, 3 

86 Erica arborea Ρείκι Θ, ΠΡ, Ξ, Μ, 2, 3 

87 Acer campestris Σφενδάµι πεδινό ∆, ΠΡ, Α, 1, 2 

88 Acer pseudoplatanus Ψευδοπλάτανος ∆, ΠΡ, Υ, 4, 5 
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Α/Α Επιστηµονικό όνοµα Κοινό όνοµα Κλείδα ταξινόµησης 

89 Acer optusatum Σφενδάµι ∆, ΠΡ, Μ, 2, 3 

90 Sorbus torminalis Σουρβιά ∆, ΠΡ, Μ, 2, 3 

91 Sorbus aucuparia  ∆, ΠΡ, Μ, 3, 4 

92 Alnus glutinosa Σκλήθρο ∆, ΠΡ, Υ, 1 

93 Betula verrucosa Συµήδα ∆, ΠΡ, Υ, 5 

94 Pistacia lendiscus Σχίνος ∆, ΠΡ, Ξ, 2 

95 Spartium junceum Σπάρτο Θ, ΠΡ, Ξ, 6 

96 Asparagus acutifolius Σπαράγγι Θ, ΠΡ, Υ, Μ, 2, 3 

97 Prunus spinosa Τσαπουρνιά ∆, ΠΡ, Μ, Ξ, 3, 4 

98 Teucrium hamedris Τευκτητριο Θ, ΠΡ, Ξ, 2, 3 

99 Ficus carica Φίκος Θ, ΠΡ, Υ, Μ, 1, 2 

100 Phylirea media Φυλική Θ, ΠΡ, Ξ, 2, 3 

101 Phylirea latifolia Φυλική Θ, ΠΡ, Ξ, Μ, 3 

102 Fraxinus excelsior Φράξος (υψηλή) ∆, ΠΡ, Μ, 2, 3 

103 Fraxinus oxyphylla Φράξος οξύφυλλος ∆, ΠΡ, Μ, 3, 4 

104 Ulmus campestris Φτελιά ∆, ΠΡ, Υ, Μ, 1, 2 

105 Ulmus minor Φτελιά ∆, ΠΡ, Υ, Μ, 1 

106 Tilia vulgaris Φλαµουριά ∆, ΠΡ, Μ, Υ, 4, 5 

107 Tilia grandifolia Φλαµουριά πλατύφυλλη ∆, ΠΡ, Μ, Υ, 4, 5 

108 Corylus avellana Φουντουκιά Θ, ΠΡ, Μ, Υ, 6 

109 Colutea arborescens Φούσκα Θ, ΠΡ, Μ, 2 

110 Rhus cotinus Χρυσόξυλο Θ, ΠΡ, Μ, 2 

111 Erica verticilata Χαµόρεικο - Σουσούρα Θ, ΠΡ, Ξ, 2, 3 

Όπου: ΠΡ: Πρεµνοβλαστάνει, ΣΠ: Σπερµοβλαστάνει, ∆: ∆ένδρο, Θ: Θάµνος, Ξ: 
Ξερόφυτο, Μ: Μεσόφυτο, Υ: Υγρόφυτο, Α: Αδιάφορο 
Οι αριθµοί αντιστοιχούν σε οικολογικές ζώνες ως εξής: 1: Fluvisilveae, 2: 
Quercion ilicis, 3: Ostryo carpinion, 4: Quercion frainetto, 5: Fagion 
moesiaceae, 6: Σε όλες τις ζώνες 
 

Στην περιοχή µελέτης δραστηριοποιούνται οι δασικοί συναιτερισµοί Σταυρού, 
Σοχού, Κρυονερίου, Βαρβάρας, Ένωση δασικών και γεωργικών Συνεταιρισµών 
∆ήµου Αρναίας.  

2.2.3.1.2. Γεωργία 

2.2.3.1.2.1. Στοιχεία καλλιεργειών 

Όπως προαναφέρθηκε ο πρωτογενής τοµέας είναι ο κύριος τοµέας 
απασχόλησης των κατοίκων σε έξι από τους 18 ∆ήµους της περιοχής µελέτης. 
Από την κατανοµή των προϊόντων γεωργικής παραγωγής της περιοχής 
βλέπουµε πως οι κάτοικοι της περιοχής ασχολούνται σε µεγάλο βαθµό µε την 
καλλιέργεια αροτραίων προϊόντων όπως: κριθάρι, βρώµη, σίκαλη, µηδική, 
ρύζι, σιτάρι και καλαµπόκι (Πίνακας 2.54).  
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Πίνακας 2.54. Κατανοµή γεωργικής παραγωγής ανά κατηγορία προϊόντων και 
ανά οικισµό της περιοχής µελέτης 

∆ήµος ∆.∆. Αµπέλια Αροτραία ∆έντρα Λαχανικά Γεωργική γη 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

∆.∆. Βρασνών 15 2200 3324 70 5.609 

∆.∆. 
Μελισσουργού 

77 7.911 148 58 8.194 

∆.∆, Ν. 
Απολλωνίας 

12 25.780 724 1.522 28.038 

∆.∆. 
Νικοµηδινού 

15 6.460 72 87 6.634 

∆.∆. 
Περιστερώνα 

0 11.670 85 560 12.315 

∆ΗΜΟΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 

∆.∆. Στίβου 12 5.765 117 300 6.194 
∆.∆.Αρεθούσης 8 12485 125 69 12.687 
∆.∆.Μαυρούδας 9 8130 14 205 8.358 
∆.∆.Σκεπαστού 40 12825 105 150 13.120 

∆ΗΜΟΣ 
ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 

∆.∆.Στεφανινών 0 12 0 0 12 
∆ΗΜΟΣ 
ΑΣΣΗΡΟΥ 

∆.∆. Ασσηρου 40 33124 310 153 33.627 

∆.∆.Όσσης 185 9320 595 24 10.124 
∆.∆.Εξαλόφου 53 5480 107 52 5.692 

∆ΗΜΟΣ 
ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ 

∆.∆.Λοφίσκου 3 11191 183 81 11.458 
∆.∆. 

Ευαγγελισµού 
63 3.960 185 396 4.604 

∆.∆. 
Νυµφόπετρας 

110 6.541 325 470 7.446 

∆.∆. Προφήτη 46 11.975 298 831 13.150 

∆ΗΜΟΣ 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

∆.∆. Σχολαρίου 12 8.678 128 332 9.150 
∆.∆. 

Ζαγκλιβερίου 
33 23.075 91 11 23.210 

∆.∆. Αδάµ 108 6.649 588 284 7.629 
∆.∆. Καλαµωτού 25 14.488 643 350 15.506 

∆.∆. 
Πετροκέρασων 

60 7.490 50 44 7.644 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΝ∆ΟΙΩΝ 

∆.∆. Σαρακήνας 10 7.963 10 30 8.013 
∆.∆. Αγ. 

Βασιλείου 
15 10.945 95 175 11.230 

∆.∆. 
Αρδαµερίου 

0 6.691 159 95 6.945 

∆.∆. 
Βασιλουδίου 

35 7.005 205 236 7.481 

∆.∆. 
Γερακαρούς 

18 10.448 87 474 11.027 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 

∆.∆. 
Λαγκαδικίων 

20 6.537 78 257 6.892 

∆.∆. Ανάληψης 46 5.647 220 105 6.018 
∆.∆. Ηρακλείου 0 9.220 50 533 9.803 

∆.∆. 
Καβαλαρίου 

0 18.235 118 543 18.896 

∆.∆. Κολχικού 11 15.294 866 1.814 17.985 

∆ΗΜΟΣ 
ΛΑΓΚΑ∆Α 

∆.∆. Λαγκαδά 115 20.666 303 1.950 23.034 
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∆ήµος ∆.∆. Αµπέλια Αροτραία ∆έντρα Λαχανικά Γεωργική γη 
∆.∆. Λαγύνων 0 4.952 41 36 5.029 

∆.∆. 
Περιβολακίου 

0 4.900 3 1.225 6.128 

∆.∆. Χρυσαυγής 155 9.333 52 46 9.586 
∆.∆. Ξυλόπολης 0 14885 85 33 15003 
∆.∆. Καρτερών 6 21656 120 0 21782 
∆.∆. Νικόπολης 0 4813 139 40 4992 

∆ΗΜΟΣ 
ΛΑΧΑΝΑ 

∆.∆. Λαχανά 0 13935 339 31 14305 
∆.∆. 

Απολλωνίας 
10 9.124 266 1.978 11.378 

∆.∆. Μοδίου 2 3.859 85 555 4.501 
∆ΗΜΟΣ 

ΜΑ∆ΥΤΟΥ 
∆.∆. Ν. 

Μαδύτου 
1 8.550 803 165 9.519 

∆.∆. Λητής 0 11900 20 36 11956 
∆.∆. ∆ρυµού 20 31526 403 208 32157 ∆ΗΜΟΣ 

ΜΥΓ∆ΟΝΙΑΣ ∆.∆. 
Μελισσοχωρίου 

0 13700 270 20 13990 

∆.∆. Ανω 
Σταυρού 

0 1.020 119 45 1.184 ∆ΗΜΟΣ 
ΡΕΝΤΙΝΑΣ 

∆.∆. Βόλβης 15 8.080 740 554 9.389 
∆.∆. Σοχού 0 34762 1400 175 36337 
∆.∆. Ασκού 205 22310 1340 139 23994 

∆ΗΜΟΣ 
ΣΟΧΟΥ 

∆.∆. Κρυονερίου 8 23900 619 90 24617 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ 
ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 

∆.∆.  ∆ουµπίων 1.046 8.691 230 33 10.000 

∆.∆.  Αρναίας 588 5.432 70 3210 9300 
∆.∆.  Στανού 282 8.841 12 2.665 11.800 

∆ΗΜΟΣ 
ΑΡΝΑΙΑΣ 

∆.∆.  Βαρβάρας 1294 1785 139 482 3700 
∆.∆.  

Παλαιοχώρας 
972 8038 40 100 9150 

∆.∆.  
Γεροπλάτανου 

320 4767 33 550 5670 

∆.∆.  Κρήµνης 171 7592 67 70 7900 
∆.∆.  

Μαραθούσσας 
0 0 154 244 398 

∆ΗΜΟΣ 
ΖΕΡΒΟΖΩΡΙΩΝ 

∆.∆.  Ριζών 233 8801 101 42 9177 
∆ΗΜΟΣ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
∆.∆.  Σανών 31 7593 130 66 7820 

Σύνολο Περιοχής Μελέτης 6555 409.608,2 11862,37 9772.342 437.008.8 
Ποσοστό % Περιοχής Μελέτης 1.50 93.73 2.71 2.24 100 

(Πηγή: ∆εδοµένα Φυτικής Παραγωγής 1997) 

Στην «Έκθεση για την διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων αξιοποίησης του 
αγροπεριβαλλοντικού προγράµµατος σε συνδυασµό µε την κατασκευή 
συλλογικών δικτύων άρδευσης και την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών», του 
«Αναθεωρηµένου σχεδίου αποκατάστασης της λίµνης Κορώνειας του νοµού 
Θεσσαλονίκης» (Λιπώνης και Ζάβαλης, 2004) παραθέτονται τα δεδοµένα για 
την κατανοµή της έκτασης των διάφορων καλλιεργειών στα δηµοτικά 
διαµερίσµατα της περιοχής των λιµνών Κορώνεια και Βόλβη για το έτος 2003 
(Πίνακας 2.55). 
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Πίνακας 2.55. Συνολική έκταση γεωργικής γης το 2003 στα αγροκτήµατα Βόλβης και Κορώνειας (σε στρέµµατα) 
 

ΞΗΡΙΚΕΣ  ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14  
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1 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3.144,1 3.261,0  383,7 174,6 43,2 7.006,6 867,0 227,3  786,2 103 23,0 80,0 49,27 2.135,77 9.142,37 

2 ΚΑΒΑΛΑΡΙ 5.624,9 1.798,3 4,6 314,2 15,3 75,3 7.832,6 4.486,1 165,3  2.917,0 361 2,5 103,0 66,95 8.101,85 15.934,45 

3 ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ 7.270,0 2.312,0 7,5 234,1 3,0 74,9 9.901,5 7.306,6 31,5 3,0 299,5 1736 113,1 293,0 11,00 9.793,70 19.695,15 

4 ΚΟΛΧΙΚΟ 6.532,1 1.716,2 2,6 172,5 165,7 56,0 8.645,1 4.554,7  313,3 451,7 1544 20,0 546,0 316,89 7.746,59 16.391,69 

5 ΕΥΑΓ/ΣΜΟΣ 2.277,1 993,1 84,6 30,1 17,0 38,9 3.440,8 296,2  76,6  106 90,0 80,0 130,98 779,78 4.220,58 

6 ΑΝΑΛΗΨΗ 1.124,9 925,1 6,2 85,7 104,2 74,0 2.320,1 1.504,5  135,3 139,4 78 54,3 95,0 143,81 2.150,31 4.470,41 

7 ΣΧΟΛΑΡΙ 982,3 2.716,5 29,1 32,1 113,1 3,0 3.876,1 3.360,7  191,0 238,7 132 16,3 103,0 38,18 4.079,88 7.955,98 

8 ΛΑΓΚΑ∆ΙΚΙΑ 1.940,0 879,4 10,0 391,6  10,5 3.231,5 2.575,9  273,3 291,9 74 31,0 78,0 40,50 3.364,60 6.596,10 

9 ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ 4.444,2 2.009,0 24,7 355,6 96,1 34,4 6.964,0 2.279,8  634,7 277,2 137 57,5 62,0 56,36 3.504,56 10.468,56 

10 ΒΑΣΙΛΟΥ∆Ι 2.800,3 2.114,8 48,7 222,1 15,0 8,8 5.209,7 175,7 78,0 238,0 88,9 86 51,8 70,0 68,77 857,17 6.066,87 

11 ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ 779,2 250,6  40,3 3,0 68,1 1.141,2 1.781,4   559,3 1100 2,5 3,0 5,50 3.451,70 4.592,90 

12 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2.835,9 1.101,8  18,0  25,2 3.980,9 2.591,9   669,7 377 0,0 2,0 19,90 3.660,50 7.641,40 

13 ΧΡΥΣΑΥΓΗ 6.500,7 754,3  229,6 23,1 35,9 7.543,6 222,4  298,7  68 169,8 32,0 122,60 913,50 8.457,05 

14 ΑΣΣΥΡΟΣ 20.710,0 3.817,5 16,5 521,4  9,1 25.074,5 48,6  4,5 33,5 65 37,0 210,0 124,47 523,07 25.597,57 

15 ∆ΡΥΜΟΣ 24.469,8 1.719,1  127,1 843,0 15,1 27.174,1 1.146,5   243,5 70 19,0 221,0 14,20 1.714,20 28.888,30 

16 ΛΑΓΥΝΑ 1.474,3 1.527,6 18,0 76,9 28,0 51,5 3.176,3 205,5 29,3 10,0 707,8 34 0,0 10,0 23,80 1.020,40 4.196,70 

17 ΛΗΤΗ 5.431,30 1.873,8  168,00 602,70 38,00 8.113,8 1.024,80   808,00 10 16,9 9,00 19,26 1.887,96 10.001,76 

18 ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 9.225,40 1.687,7  175,90 296,90 8,82 11.394,7 296,40   131,10  15,7 135,00 63,00 641,20 12.035,92 

ΣΥΝΟΛΑ 107.566,5 31.457,8 252,5 3.578,9 2.500,7 670,6 146.027,0 34.724,7 5.31,4 2.178,4 8.643,4 6.081,0 720,4 2.132,0 1.315,4 56.326,74 202.353,76 
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∆. ∆. ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΒΟΛΒΗΣ 

ΣΙ
ΤΑ

Ρ
Ι Σ

Κ
Λ

Η
Ρ
Ο

 

Λ
Ο

ΙΠ
Α

 Σ
ΙΤ
Η

Ρ
Α

 

Η
Λ

ΙΑ
Ν

Θ
Ο

Σ 

Α
ΓΡ

Α
Ν

Α
Π

Α
Υ
ΣΗ

 

ΖΩ
Ο

ΤΡ
Ο

Φ
ΕΣ

 

ΣΤ
Α

Β
Λ

Ο
Ι 

Μ
ΕΡ

ΙΚ
Ο

 Σ
Υ
Ν

Ο
Λ

Ο
 

ΞΗ
Ρ
ΙΚ

Ω
Ν

 
ΕΚ

ΤΑ
ΣΕ

Ω
Ν

 

Α
Ρ
Α

Β
Ο

ΣΙ
ΤΟ

Σ 

Β
Α

Μ
Β
Α

Κ
Ι 

Κ
Α

Π
Ν

Ο
Σ 

Μ
Η

∆
ΙΚ

Η
 

Λ
Α

Χ
Α

Ν
Ο

Κ
Η

Π
Ο

Ι 

Α
Μ

Π
ΕΛ

ΙΑ
 

∆
ΕΝ

ΤΡ
Α

 

ΕΛ
ΙΕ

Σ 

Μ
ΕΡ

ΙΚ
Ο

 Σ
Υ
Ν

Ο
Λ

Ο
 

Π
Ο

ΤΙ
ΣΤ

ΙΚ
Ω

Ν
 

ΕΚ
ΤΑ

ΣΕ
Ω

Ν
 

 

1 ΠΡΟΦΗΤΗΣ 3.231,9 3.375,8 441,3 408,5 2,5 29,7 7.489,7 2.405,2  832,5 1.169,1 562 67,9 64,0 224,27 5.324,97 12.814,67 

2 ΣΤΙΒΟΣ 2.247,5 319,1 37,4 2,0 16,5 47,4 2.669,9 264,6  1.193,6 188,4 140 15,8 79,0 37,10 1.918,50 4.588,40 

3 ΝΙΚΟΜΗ∆ΙΝΟ 3.085,0 992,7 113,9 90,2  16,0 4.297,8 470,8  647,2 22,7 52 66,4 56,0 11,50 1.326,60 5.624,40 

4 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ 5.061,7 1.390,9  269,3 30,4 23,2 6.775,5 460,6  805,4 600,9 50 4,0 40,0 60,99 2.021,89 8.797,39 

5 Ν. 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 

6.410,8 6.012,2 37,4 1.023,3 405,8 228,6 14.118,1 7.763,2  506,9 525,2 668 27,8 113,0 99,44 9.703,54 23.821,64 

6 ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 2.247,7 896,1  193,5 50,8 28,3 3.416,4 3.107,4  357,7 274,6 890 49,8 86,0 307,63 5.073,13 8.489,53 

7 ΝΕΑ 
ΜΑ∆ΥΤΟΣ 

3.464,9 1.166,3  432,6 91,7 43,3 5.198,8 2.654,1 267,7 57,5 36,7 106  584,0 299,11 4.005,11 9.203,91 

8 ΜΟ∆Ι 1.202,5 634,2  242,8 79,8 51,6 2.210,9 1.060,1  133,5 167,6 563  10,0 105,35 2.039,55 4.250,45 

9 ΒΟΛΒΗ 4.151,0 461,7  455,6 169,7 63,0 5.301,0 841,5  428,7 260,1 419 45,5 140,0 1.326,30 3.461,10 8.762,10 

10 ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ 2.320,3 430,0  4,9 37,6 95,5 2.888,3 1.456,8  601,8 1.188,2 223 113,5 155,0 242,10 3.980,40 6.868,70 

ΣΥΝΟΛΑ 33.423,3 15.679,0 630,0 3.122,7 884,8 626,6 54.366,4 20.484,3 267,7 5.564,8 4.433,5 3.673,0 390,7 1.327,0 2.713,8 38.854,79 93.221,19 

Όπου: Τα στοιχεία στις στήλες 1εως 10 είναι εκτάσεις δηλωθείσες στο Ο.Σ.∆.Ε. 2003 µετά τις αυξοµειώσεις. 

Τα στοιχεία στις στήλες 11, 12, 13 είναι εκτάσεις από τα στατιστικά δελτία. 

Τα στοιχεία στην στήλη 12 είναι από το Αµπελουργικό κτηµατολόγιο, και τα στοιχεία της στήλης 14 από το Ελαιουργικό κτηµατολόγιο 
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Από τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα διαφαίνεται πως η προτίµηση των 
κατοίκων της περιοχής για την καλλιέργεια αροτραίων ειδών που 
παρατηρήθηκε για το έτος 1997, εξακολουθεί να υπάρχει και το 2003. Άλλοι 
τύποι καλλιεργειών όπως οι λαχανόκηποι, τα αµπέλια και οι ελαιώνες είναι 
περιορισµένοι καταλαµβάνοντας πολύ µικρή έκταση. 

Ωστόσο τα αροτραία είδη που φαίνεται να προτιµώνται περισσότερο είναι ο 
Αραβόσιτος (Καλαµπόκι) και η Μηδική. Η συνολική έκταση των δύο 
καλλιεργειών Αραβόσιτου και Μηδικής που δηλώθηκαν στο Ολοκληρωµένο 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Εκµεταλλεύσεων (Ο.Σ.∆.Ε.) το 2003 φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα 2.52. 

Από τους παραγωγούς που δηλώνουν µε το Ο.Σ.∆.Ε. 2003 τις καλλιέργειες 
άλλοι έχουν µόνο Αραβόσιτο άλλοι µόνο Μηδική και άλλοι Αραβόσιτο και 
Μηδική. 

Γύρω από την λίµνη Κορώνεια είναι δηλωµένα 44.282,2 στρέµµατα από τα 
οποία τα 35.087 στρέµµατα είναι Αραβόσιτος και τα 9.195,2 στρέµµατα µε 
Μηδική. Τα 44.282,2 στρέµµατα δηλώθηκαν από 1.118 παραγωγούς. 

Γύρω από την λίµνη Βόλβη είναι δηλωµένα 24.676,1 στρέµµατα από τα οποία 
τα 20.490,6 στρέµµατα είναι Αραβόσιτος και τα 4.185,5 στρέµµατα µε Μηδική. 
Τα 24.676,1 στρέµµατα δηλώθηκαν από 576 παραγωγούς. 

Συνολικά γύρω από τις λίµνες Βόλβη και Κορώνεια είναι δηλωµένα 68.958,3 
στρέµµατα από τα οποία τα 55.577,6 στρέµµατα είναι Αραβόσιτος και τα 
13.380,7 στρέµµατα µε Μηδική. Τα 68.958,3 στρέµµατα δηλώθηκαν από 1.694 
παραγωγούς (Πίνακας 2.56). 

 

Πίνακας 2.56. Παραγωγοί και έκταση καλλιεργειών αραβόσιτου και µηδικής 
στις υπολεκάνες Κορώνειας και Βόλβης για το έτος 2003. 

∆ΗΜΟΤΙΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 
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ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 47 879,6 794,5 1.674,1 

ΚΑΒΑΛΑΡΙ 188 5.005,6 2.058,2 7.063,8 

ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ 141 5.485,1 137,9 5.623,0 

ΚΟΛΧΙΚΟ 91 3.910,2 191,6 4.101,8 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 12 348,7  348,7 

ΑΝΑΛΗΨΗ 45 1.596,1 175,7 1.771,8 

ΣΧΟΛΑΡΙ 83 3.451,6 238,7 3.690,3 

ΛΑΓΚΑ∆ΙΚΙΑ 48 2.519,9 301,9 2.821,8 

ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ 50 2.311,3 277,2 2.588,5 

ΒΑΣΙΛΟΥ∆Ι 5 147,1 88,9 236,0 
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ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ 45 1.249,3 332,6 1.581,9 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 96 2.545,7 629,1 3.174,8 

ΧΡΥΣΑΥΓΗ 15 680,4  680,4 

ΑΣΣΥΡΟΣ 12 114,0 38,5 152,5 

∆ΡΥΜΟΣ 47 1.075,3 200,8 1.276,1 

ΛΑΓΥΝΑ 130 2.413,3 2.654,9 5.068,2 

ΛΗΤΗ 48 1.064,5 954,1 2.018,6 

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 15 289,3 120,6 409,9 

ΣΥΝΟΛΑ 1118 35.087,0 9.195,2 44.282,2 

∆ΗΜΟΤΙΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΒΗΣ 
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ΠΡΟΦΗΤΗΣ 47 1.490,5 436,9 1.927,4 

ΣΤΙΒΟΣ 26 702,2 679,2 1.381,4 

ΝΙΚΟΜΗ∆ΙΝΟ 10 381,1 11,6 392,7 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ 36 396,4 455,1 851,5 

Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 172 7.862,5 525,2 8.387,7 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 86 3.045,9 274,6 3.320,5 

Ν. ΜΑ∆ΥΤΟΣ 40 2.821,9 36,7 2.858,6 

ΜΟ∆Ι 33 946,9 186,1 1.133,0 

ΒΟΛΒΗ 51 1.025,0 241,6 1.266,6 

ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ 75 1.818,2 1.338,5 3.156,7 

ΣΥΝΟΛΑ 576 20.490,6 4.185,5 24.676,1 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1694 55.577,6 13.380,7 68.958,3 

(Πηγή: Αναθεωρηµένο Σχέδιο Αποκατάστασης της λίµνης Κορώνειας του νοµού 

Θεσσαλονίκης, 2004) 

 

2.2.3.1.2.2. Αγρανάπαυση 

Στην περιοχή µελέτης ιδιαίτερης σηµασίας είναι η συνολική έκταση και ο 
αριθµός των γεωργών που έχουν ενταχθεί στο σύστηµα των αγραναπαύσεων 
σε εφαρµογή του Αγροπεριβαλλοντικού Προγράµµατος 2000-2006. Ο στόχος 
του προγράµµατος ήταν η ένταξη σε αυτό περίπου 70.000 στρεµµάτων πέριξ 
της περιοχής Κορώνειας και Βόλβης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆ιεύθυνσης 
Γεωργίας της ΝΑΘ, από το 2005 έως σήµερα έχει γίνει µία (1) ανοικτή 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την οποία έχουν ενταχθεί 90 
αγρότες στο πρόγραµµα. Η έκταση σε στρέµµατα που αντιστοιχεί σε όλους 
τους αγρότες που έχουν ενταχθεί στο Αγροπεριβαλλοντικό πρόγραµµα 
ανέρχεται σε 10.065 στρµ. Μέχρι σήµερα έχουν δεσµευθεί περίπου 2.500.000,00 
€. 
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2.2.3.1.2.3. Άρδευση-αρδευτικές γεωτρήσεις  

Η άρδευση αποτελεί το βασικότερο χρήστη των επιφανειακών και υπογείων 
υδάτων της λεκάνης της Μυγδονίας καθώς και µια από τις βασικές αιτίες της 
υποβάθµισης της λίµνης Κορώνειας και του ελλειµατικού υδρολογικού 
ισοζυγίου της υπολεκάνης της Κορώνειας. Όπως αναφέρεται στο κεφ. 
2.1.4.1.1., στην υπολεκάνη της Κορώνειας εως το 1995 η άρδευση των 
καλλιεργειών γινόταν µε την απόληψη νερού από την Κορώνεια ενώ ο µέσος 
όρος των ετήσια αντλούµενων όγκων νερού ανέρχεται, σύµφωνα µε το ΙΓΜΕ, 
σε 70 Μm3/έτος, από τα οποία 60 Μm3/έτος αφορούν την κάλυψη αρδευτικών 
αναγκών (Βεράνης και Κατιρτζόγλου, 2003). Στην υπολεκάνη της Βόλβης τρία 
συλλογικά αρδευτικά δίκτυα αντλούν νερό από τη λίµνη Βόλβη για την κάλυψη 
περίπου 12.000 στρ. καλλιεργούµενων εκτάσεων ενώ η κάλυψη των υπολοίπων 
αρδευτικών αναγκών γίνεται µε γεωτρήσεις (βλ. κεφ. 2.2.3.2.6.).  

Σύµφωνα µε το Σχέδιο ∆ιαχείρισης υδατικών πόρων της χώρας (ΥΠΑΝ, 2003, 
2008) στη λεκάνη της Μυγδονίας η κύρια χρήση είναι αρδευτική µε εκτιµώµενη 
κατανάλωση: 

- 79,7 x 106m3/έτος για τους ∆ήµους της περιοχής που υπάγονται στο Ν. 
Θεσσαλονίκης και χρησιµοποιούν υδατικούς πόρους από τη λεκάνη της 
Μυγδονίας 

- 1,8 x 106m3/έτος για τους ∆ήµους της περιοχής που υπάγονται στο Ν. 
Χαλκιδικής και χρησιµοποιούν υδατικούς πόρους από τη λεκάνη της 
Μυγδονίας 

Τα κύρια ζητήµατα που αφορούν στην αρδευτική χρήση του νερού στη λεκάνη 
της Μυγδονίας είναι: 

- ο µεγάλος αριθµός των γεωτρήσεων, ιδιαίτερα δε των παράνοµων 

- οι πρακτικές άρδευσης 

- οι υδροβόρες καλλιέργεις, οι οποίες όπως αναφέρεται παρακάτω στην 
υπολεκάνη της Κορώνειας παρουσιάζουν αυξητική τάση. 

Όσον αφορά τη µέθοδο άρδευσης οι καλλιέργειες όπως λαχανόκηποι, 
αµπέλια και δένδρα αρδεύονται µε σταγόνες ενώ οι αραβόσιτος, µηδική και 
λοιπές αροτριαίες αρδεύονταν µε µικροεκτοξευτήρες έως το 1985 µε σταδιακή 
εισαγωγή της χρήσης του καρουλιού στην περιοχή έως το 1995. Η 
οµοιοµορφία εφαρµογής σε όλα τα δίκτυα στάγδην άρδευσης διαµορφώνεται 
στην τιµή 0,9 µε πιθανό σφάλµα της τάξεως του +2,5%. Στην άρδευση µε 
µικροεκτοξευτήρες η αρδευτική αποδοτικότητα είναι µικρότερη και 
διαµορφώνεται στην τιµή 0,8 ενώ στην άρδευση υψηλής πίεσης (καρούλι) η 
αποδοτικότητα µειώνεται σηµαντικά και διαµορφώνεται στην τιµή 0,6 
(Ανθεωρηµένο Σχέδιο Αποκατάστασης λίµνης Κορώνειας, Τόµος Γ, 2004). Οι 
µεγάλες απώλειες στην περίπτωση του κανονιού οφείλονται τόσο στην 
εξάτµιση όσο και στην απορροή και βαθιά διήθηση διότι το νερό εφαρµόζεται 
σε όλη την επιφάνεια του αγρού σαν τεχνητή αποµίµηση της βροχής. Αντίθετα, 
µε την στάγδην άρδευση το νερό εφαρµόζεται σε µέρος του εδάφους και 
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µάλιστα στην περιοχή του ριζοστρώµατος. Η παροχή των σταλλακτήρων είναι 
πολύ µικρή της τάξεως των 2-3 l/ώρα, µε αποτέλεσµα όλο το εφαρµοζόµενο 
νερό να διηθείται στο έδαφος και να µην υπάρχει επιφανειακή απορροή. 
Επιπλέον, επειδή η άρδευση επαναλαµβάνεται τακτικά επί ορισµένες ώρες, 
ώστε να καλύπτει το νερό που εξατµίστηκε, δεν υπάρχουν απώλειες νερού ή 
θρεπτικών στοιχείων στα βαθύτερα στρώµατα. Η µέθοδος αυτή άρδευσης 
θεωρείται ιδανική για περιοχές ιδιαίτερα ευαίσθητες στην έκπλυση των νιτρικών 
καθώς και για περιοχές µε µικρές ποσότητες διαθέσιµου νερού. Τα 
πλεονεκτήµατα της τοπικής άρδευσης, πέρα της σηµαντικής οικονοµίας νερού, 
αφορούν στη δυνατότητα ταυτόχρονης ορθολογικής λίπανσης µε το 
αρδευτικό νερό, στην αύξηση της παραγωγής λόγω της πληρέστερης 
αξιοποίησης του νερού από τα φυτά, στην ευκολία της διαδικασίας άρδευσης, 
στη µείωση των ζιζανίων και εποµένως και των ζιζανιοκτόνων κ.λ.π.   

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η εκτίµηση του αριθµού των νοµίµως και 
παρανόµως λειτουργούντων γεωτρήσεων δεν είναι σαφής.  

Όπως έχει προαναφερθεί στο πλαίσιο του συγχρηµατοδοτούµενου από το 
Ταµείο Συνοχής έργου αποκατάστασης της λίµνης Κορώνειας υλοποιείται η 
προγραµµατική σύµβαση για το σύνολο των απαιτούµενων έργων και 
ενεργειών από τους εµπλεκόµενους φορείς. Ένας από τους ειδικούς όρους της 
χρηµατοδότησης του έργου και αντικείµενο της προγραµµατικής σύµβασης 
είναι το οριστικό κλείσιµο των εκτιµώµενων σε 2.200 «παράνοµων» γεωτρήσεων 
και ο επανέλεγχος των αδειών γεωτρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό η ∆ιεύθυνση 
Υδάτων προέβη στις ακόλουθες ενέργειες: 

� Παραλήφθηκε από την ΝΑΘ η καταγραφή (βάση) των γεωτρήσεων του 
2001. 

� Έγινε έλεγχος της βάσης των ανωτέρω στοιχείων και διαπιστώθηκε η 
ανάγκη επικαιροποίησης και συµπλήρωσης της βάσης µε επιβεβληµένα 
στοιχεία τα οποία λείπουν. 

� Ξεκίνησε ο έλεγχος των ήδη αδειοδοτηµένων γεωτρήσεων που 
υπάρχουν στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

� Έγινε και συνεχίζει να γίνεται σχετική συνεργασία µε τους ΟΤΑ της 
περιοχής και τη ∆ΕΗ προκειµένου να αποκοµιστούν περισσότερα 
στοιχεία για το θέµα.  

� 400 γεωτρήσεις  που χωροθετούνται εντός των ορίων του υπό Μελέτη 
Συλλογικού Αρδευτικού ∆ικτύου θα κλείσουν µε την έναρξη λειτουργίας 
αυτού. 

� Ζητήθηκε µε σχετικό έγγραφο η αποτύπωση των αρδευτικών και 
υδρευτικών γεωτρήσεων των 13 ∆ήµων της ευρύτερης περιοχής της 
λίµνης Κορώνειας.  

� Ειδοποιήθηκε η αγροφυλακή να εντείνει τους ελέγχους στην περιοχή της 
λεκάνης της Μυγδονίας σε ότι αφορά τους κανόνες άρδευσης που 
έχουν επιβληθεί µε σχετική απόφαση του Γ.Γ. ΠΚΜ. 
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� Ολοκληρώνεται έως το τέλος Ιουλίου η εµπειρογνωµοσύνη «Εκπόνηση 
σχεδίου επικαιροποίησης της καταγραφής των γεωτρήσεων και 
προσδιορισµού τόσο του προβλήµατος όσο και των κατάλληλων προς 
ανάληψη µέτρων στην λίµνη Κορώνεια». Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης 
της ανωτέρω εµπειρογνωµοσύνης, θα υπάρξει η δυνατότητα της 
εκτίµησης του αριθµού των γεωτρήσεων.  

Οι περισσότερες από τις γεωτρήσεις αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές για 
εκµετάλλευση µόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται µέχρι βάθος 60 
m, σήµερα αντλούν νερό και από τον βαθύτερο υδροφορέα. (Αναθεωρηµένο 
σχέδιο αποκατάστασης λίµνης Κορώνειας νοµού Θεσσαλονίκης, ΕΘΙΑΓΕ, 
ΝΑΘ, 2004, Τόµος Γ). Η ταπείνωση της πιεζοµετρικής επιφάνειας κατά 0,5 m 
ετησίως είχε ως αποτέλεσµα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέµατα 
(Μπογδάνας, Κολχικό, Ανάληψη κ.λ.π.) να διηθούνται στα χαλαρά ιζήµατα της 
πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων 
ιζηµατογενών υδροφορέων και έτσι ελάχιστες µόνο ποσότητες νερού να 
φθάνουν µέχρι τη λίµνη. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε  υδρογεωλογική µελέτη του 
ΙΓΜΕ (Βεράνης, Κατιρζτόγλου, 2001a,b) το 1985 το σύνολο σχεδόν των 
επιφανειακών νερών από τα υδρορέµατα της λοφώδους-ορεινής περιοχής 
κατέληγαν στη λίµνη και επαναπλήρωναν τη διαφορά βροχόπτωσης-
εξάτµισης (Pλ-Ελ =-26*106m3) δηµιουργώντας την υπερχείλιση της λίµνης προς 
το ∆ερβένι ρέµα. Την τελευταία 20ετία δεν παρατηρείται υπερχείλιση της λίµνης, 
ενώ οι επιφανειακές απορροές που καταλήγουν στη λίµνη εκτιµούνται σε 6*106 
m3/έτος.   

Τα αίτια των αυξηµένων ποσοτήτων αρδευόµενου νερού, στην υπολεκάνη της 
Κορώνειας, είναι κυρίως δύο: 

- Η εισαγωγή του συστήµατος άρδευσης του αυτοκινούµενου κανονιού 
(καρούλι)  

- Η καλλιέργεια  της µηδικής 

Από το Φορέα ∆ιαχείρισης των λιµνών Κορώνειας αναφέρεται για το έτος 2007 
ότι ο αριθµός των γεωτρήσεων (ύδρευσης, άρδευσης και παραγωγικής 
χρήσης) εντός της Μυγδονίας λεκάνης ανέρχεται σε 2500 - 3000. Όπως 
αναφέρεται και στην «∆εύτερη Έκθεση αξιολόγησης εφαρµογής των όρων 
προστασίας του εθνικού πάρκου λιµνών Κορώνειας – Βόλβης και 
Μακεδονικών Τεµπών», η πλειοψηφία των αρδευόµενων εκτάσεων της 
περιοχής εξυπηρετείται από ιδιωτικές γεωτρήσεις που καταναλώνουν 
µεγαλύτερες ποσότητες νερού από τις απαραίτητες. Το 2001 έγινε καταγραφή 
των γεωτρήσεων της περιοχής και καταγράφηκαν συνολικά 1976 γεωτρήσεις 
γύρω από τη λίµνη Κορώνεια από τις οποίες νόµιµα αδειοδοτηµένες ήταν µόνο 
250. 

Οι αρδευόµενες καλλιέργειες και οι γεωτρήσεις στην υπολεκάνη της Κορώνειας 
δίνονται στην Εικόνα 2.6 (Ζαλίδης, κ.ά., 2004).  Στο πλαίσιο του 
«Αναθεωρηµένου Σχεδίου Αποκατάστασης της λίµνης Κορώνειας του νοµού 
Θεσσαλονίκης, 2004» (Τόµος Γ), πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια των 
δεδοµένων του µετεωρολογικού σταθµού Α.Π.Θ. εκτίµηση των αρδευτικών 
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αναγκών των καλλιεργήσιµων εκτάσεων της περιοχής µελέτης για το χρονικό 
διάστηµα 1985 – 2003 (Πίνακας 2.57). 
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Εικόνα 2.6. Απεικόνιση αρδευόµενων καλλιεργειών, γεωτρήσεων και κύριων βιοµηχανιών στην υπολεκάνη της Κορώνειας (Πηγή: 
Αναθεωρηµένο Σχέδιο Αποκατάστασης λίµνης Κορώνειας (Ζαλίδης, κ.ά., 2004) 
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Πίνακας 2.57. Εκτίµηση αρδευτικών αναγκών στην υπολεκάνη της λίµνης Κορώνειας για τα έτη 1985 - 2003 

Έτος Έκταση 
καλλιεργειών  
Αραβόσιτου 

(στρ.) 

Αρδευτικές 
ανάγκες 

αραβόσιτου 
(m3) 

Έκταση 
καλλιεργειών 
Μηδικής 
(στρ.) 

Αρδευτικές 
ανάγκες 
Μηδικής 
(m3) 

Έκταση 
λοιπών 

αροτραίων 
καλλιεργειών 

(στρ.) 

Αρδευτικές 
Ανάγκες 
Λοιπών 

αροτραίων 
ειδών (m3) 

Έκταση 
λοιπών 

καλλιεργειών 
(στρ.) 

Αρδευτικές 
ανάγκες 
λοιπών 

καλλιεργειών 

Σύνολο 
αρδευτικών 
καλλιεργειών 

(στρ.) 

Σύνολο 
αρδευτικών 
αναγκών 
(m3) 

1985 7.524 4.501.996 26.069 24.869.861 17.056 10.624.900 10.738 5.988.184 61.387 45.984.941 

1986 8.005 4.268.273 27.499 24.432.201 17.697 9.799.748 10.680 4.824.303 63.881 43.324.525 

1987 12.289 7.467.139 27.142 27.532.526 18.607 11.760.840 11.649 6.039.279 69.687 52.799.784 

1988 15.125 9.032.417 28.042 27.088.546 16.056 9.905.092 10.977 5.285.485 70.200 51.311.540 

1989 19.032 11.933.337 28.500 29.637.874 10.123 6.582.090 11.091 5.645.530 68.746 53.798.831 

1990 12.375 9.193.141 28.708 35.803.223 15.780 12.118.305 10.065 4.868.762 66.928 61.983.431 

1995 15.440 14.612.159 26.185 41.688.162 6.554 6.484.406 9.403 6.165.272 57.582 68.949.999 

1996 25.964 24.738.859 22.338 31.293.311 6.343 5.523.400 8.917 4.912.902 63.562 66.468.472 

1997 31.854 28.033.804 22.153 31.399.996 6.572 6.002.730 9.326 5.641.557 69.905 71.078.087 

1998 32.346 27.457.319 21.683 28.551.696 7.138 6.279.886 9.247 5.491.952 70.414 67.780.853 

1999 30.480 27.186.979 21.125 30.173.548 6.081 5.603.711 9.477 5.679.436 67.163 68.643.674 

2000 34.834 32.556.142 20.970 30.379.932 4.627 4.449.753 9.064 5.745.261 69.495 73.131.088 

2001 32.073 27.350.774 20.000 27.241.688 4.189 3.709.388 7.823 4.431.546 64.085 62.733.396 

2002 31.865 19.594.771 19.100 21.057.895 4.571 3.026.666 7.481 3.176.401 63.017 46.855.733 

2003 34.720 28.162.613 10.800 14.956.271 2.708 2.364.641 10.773 5.721.706 59.001 51.205.231 
 

(Πηγή: Τελική Έκθεση Αναθεωρηµένου Σχεδίου Αποκατάστασης της λίµνης Κορώνειας του νοµού Θεσσαλονίκης, 2004) 

Όπου: Οι Λοιπές Καλλιέργειες περιλαµβάνουν: Λαχανόκηπους, Αµπέλια, ∆έντρα) 
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Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνονται οι αυξηµένες αρδευτικές απαιτήσεις των 
αροτραίων ειδών σε σχέση µε άλλα είδη.   

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι αρδευόµενες εκτάσεις και οι ανάγκες 
τους σε νερό για την περιοχή αµφότερων των λιµνών Βόλβης και Κορώνειας. 

 

Πίνακας 2.58. Αρδευόµενες εκτάσεις και αρδευτικές ανάγκες των εκτάσεων στις 
υπολεκάνες των λιµνών Κορώνειας και Βόλβης 

Έτος Αρδευόµενες εκτάσεις (στρ.) Αρδευτικές ανάγκες (m3) 

1995 94.000 26.000.000 

2000 113.000 32.000.000 

2004 195.952 73.466.503 

2005 192.782 72.059.261 

2006 183.635 70.675.428 

(Πηγή: Στοιχεία ΕΣΥΕ, όπως περιλαµβάνονται στη «∆εύτερη Έκθεση αξιολόγησης 

εφαρµογής των όρων προστασίας του εθνικού πάρκου λιµνών Κορώνειας – Βόλβης 

και Μακεδονικών Τεµπών») 

Θα πρέπει να σηµειωθεί, σύµφωνα µε το Αναθεωρηµένο Σχέδιο 
Αποκατάστασης της λίµνης Κορώνειας, η µηδική έχει τις υψηλότερες 
απαιτήσεις σε αρδευτικό νερό σε σχέση µε τις υπόλοιπες καλλιέργειες της υπό 
µελέτη περιοχής. Έτσι, ενώ οι πραγµατικές ανάγκες σε νερό του αραβόσιτου 
είναι της τάξης των 500 m3/στρ./έτος, οι αντίστοιχες ανάγκες της µηδικής 
φθάνουν τα 850 m3/στρ./έτος. Οι αντίστοιχες ποσότητες νερού, που 
αντλούνται (θεωρητικά) από τις γεωτρήσεις για την άρδευση µε καρούλι 
(απώλειες 40%), είναι 830 m3/στρ./έτος για τον αραβόσιτο και  1420 
m3/στρ./έτος για τη µηδική. 

Από τα παραπάνω συνοπτικά στοιχεία, φαίνεται η απαίτηση της µηδικής σε 
αρδευτικό νερό, σε σχέση µε την άλλη επικρατούσα στην περιοχή καλλιέργεια 
του αραβόσιτου. H διαφορά αυτή είναι της τάξης των 600 m3/στρ./έτος, που 
σηµαίνει ότι αν στην υπολεκάνη της Κορώνειας αντικαθιστούσαµε την περίοδο 
1985 – 2002 την µηδική µε τον αραβόσιτο και οι αγρότες εξακολουθούσαν να 
αρδεύουν µε το υδροβόρο καρούλι, θα είχαµε µία εξοικονόµηση νερού της 
τάξης των 15.000.000 m3/έτος (25.000 στρ. µηδικής Χ 600 m3/στρ./έτος). 

Ο λόγος, που καλλιεργείται σταθερά την τελευταία 20ετία, σε µεγάλη έκταση η 
µηδική είναι η σηµαντική κτηνοτροφική δραστηριότητα, που αναπτύσσεται 
στην περιοχή και χρησιµοποιεί τη µηδική σαν ζωοτροφή. Για τον ίδιο άλλωστε 
λόγο καλλιεργείται σε µεγάλη έκταση και ο αραβόσιτος. 

2.2.3.1.3. Κτηνοτροφία 

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα στοιχεία της κτηνοτροφικής 
παραγωγής σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για το 2000. 
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Πίνακας 2.59. Είδη κτηνοτροφικής παραγωγής ανά οικισµό της περιοχής 
µελέτης σύµφωνα µε τα στοιχεία απογραφής της κτηνοτροφίας, ΕΣΥΕ 
2000 

∆ήµοι ∆.∆. 
Βοοειδή 
(Κεφαλές) 

Αιγοπρόβατα 
(Κεφαλές) 

Χοίροι 
(Κεφαλές) 

Πουλερικά 
(Κεφαλές) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆.∆. Βρασνών 0 718 0 0 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σύνολο 0 718 0 0 
∆.∆.  

Μελισσουργού 
61 5.253 100 50.798 

∆.∆.  Ν. 
Απολλωνίας 

3.338 12.903 165 21.345 

∆.∆.  
Νικοµηδινού 

52 1.298 0 1.328 

∆.∆.  
Περιστερώνα 

16 2.928 0 1.137 

∆.∆.  Στίβου 248 1.978 0 349 

∆ΗΜΟΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 

Σύνολο 3.715 24.360 265 74.957 
∆.∆.Αρεθούσης 673 4.373 667 1.495 
∆.∆.Μαυρούδας 565 1.231 0 1.806 
∆.∆.Σκεπαστού 1088 2.190 20 691 
∆.∆.Στεφανινών 1123 2.816 542 268 

∆.∆. 
Φιλαδελφίου 

2208 1.933 0 2.287 

∆ΗΜΟΣ 
ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 

Σύνολο 5657 12.543 1.229 6.547 
∆.∆. Ασσηρου 745 443 69 450.949 ∆ΗΜΟΣ 

ΑΣΣΗΡΟΥ Σύνολο 745 443 69 450.949 
∆.∆.Όσσης 160 2.203 0 378 

∆.∆.Εξαλόφου 40 1.414 263 21.063 
∆.∆.Λοφίσκου 624 3.702 0 1.297 

∆ΗΜΟΣ 
ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ 

Σύνολο 824 7.319 263 22.738 
∆.∆. 

Ευαγγελισµού 
95 4.447 1.970 75 

∆.∆. 
Νυµφόπετρας 

888 5.556 5 35 

∆.∆. Προφήτου 188 4.289 0 2.192 
∆.∆. Σχολαρίου 30 2.984 3 19.728 

∆ΗΜΟΣ 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

Σύνολο 1.201 17.276 1.978 22.030 
∆.∆. 

Ζαγκλιβερίου 
319 5.199 254 1.431 

∆.∆. Αδάµ 303 310 10 560 
∆.∆. Καλαµωτού 311 5.075 90 1.876 

∆.∆. 
Πετροκέρασων 

0 297 58 149 

∆.∆. Σαρακήνας 0 728 0 164 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΝ∆ΟΙΩΝ 

Σύνολο 933 11.609 412 4.180 
∆.∆. Αγ. 

Βασιλείου 
61 2.078 3 627 

∆.∆. 
Αρδαµερίου 

0 4.020 0 726 

∆.∆. 
Βασιλουδίου 

1 790 11 35.397 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 

∆.∆. 
Γερακαρούς 

186 1.991 2 2.338 
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∆ήµοι ∆.∆. 
Βοοειδή 
(Κεφαλές) 

Αιγοπρόβατα 
(Κεφαλές) 

Χοίροι 
(Κεφαλές) 

Πουλερικά 
(Κεφαλές) 

∆.∆. 
Λαγκαδικίων 

321 2.774 0 16.325 

Σύνολο 569 11.653 16 55.413 
∆.∆. 

Αναλήψεως 
379 2.992 0 10.000 

∆.∆. Ηρακλείου 733 428 0 11 
∆.∆. 

Καβαλλαρίου 
2.781 2.930 1 314 

∆.∆. Κολχικού 45 7.728 278 1.415 
∆.∆. Λαγκαδά 1.096 2.016 120 378.130 
∆.∆. Λαγυνών 460 390 21 321 

∆.∆. 
Περιβολακίου 

976 155 17 1.750 

∆.∆. Χρυσαυγής 14 1.328 820 130.408 

∆ΗΜΟΣ 
ΛΑΓΚΑ∆Α 

Σύνολο 6.484 17.967 1.257 522.349 
∆.∆. Ξυλόπολης 72 741 60 1.000 
∆.∆. Καρτερών 734 1.501 0 0 
∆.∆. Νικόπολης 6 89 15 26 

∆.∆. Λαχανά 72 1.742 0 233 

∆ΗΜΟΣ 
ΛΑΧΑΝΑ 

Σύνολο 6.014 4.073 75 1.259 
∆.∆. 

Απολλωνίας 
1 2.645 20 1.598 

∆.∆. Μοδίου 497 3.401 263 802 
∆.∆. Ν. 

Μαδύτου 
98 3.393 0 643 

∆ΗΜΟΣ 
ΜΑ∆ΥΤΟΥ 

Σύνολο 596 9.439 283 3.043 
∆.∆. Λητής 4224 350 0 0 

∆.∆. ∆ρυµού 2282 102 0 0 
∆.∆. 

Μελισσοχωρίου 
1794 620 0 344 

∆ΗΜΟΣ 
ΜΥΓ∆ΟΝΙΑΣ 

Σύνολο 8300 1.072 0 344 
Άνω Σταυρού 0 1.092 100 107 

Βόλβης 81 20.146 70 1.602 
Σταυρού 4 512 15 402 

∆ΗΜΟΣ 
ΡΕΝΤΙΝΑΣ 

Σύνολο 85 20.658 185 2.111 
∆.∆. Σοχού 6606 9.838 45 20 
∆.∆. Ασκού 1490 4.369 0 5.839 

∆.∆. Κρυονερίου 2048 6.928 229 2.198 
∆ΗΜΟΣ 
ΣΟΧΟΥ 

Σύνολο 10144 21.135 274 8.057 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

∆.∆.  ∆ουµπίων 20 2.368 126 828 ∆ΗΜΟΣ 
ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ Σύνολο 20 2.368 126 828 

∆.∆.  Αρναίας 438 4.084 73 0 
∆.∆.  Στανού 115 5.667 2 0 

∆.∆.  Βαρβάρας 18 0 0 360 
∆ΗΜΟΣ 
ΑΡΝΑΙΑΣ 

Σύνολο 1986 9751 75 360 
∆.∆.  

Παλαιοχώρας 
583 9.365 41 0 

∆.∆.  
Γεροπλάτανου 

0 2.000 0 213 

∆.∆.  Κρήµνης 155 3.435 134 2.630 

∆ΗΜΟΣ 
ΖΕΡΒΟΖΩΡΙΩΝ 

∆.∆.  2 2.463 11 645 
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∆ήµοι ∆.∆. 
Βοοειδή 
(Κεφαλές) 

Αιγοπρόβατα 
(Κεφαλές) 

Χοίροι 
(Κεφαλές) 

Πουλερικά 
(Κεφαλές) 

Μαραθούσσας 
∆.∆.  Ριζών 90 1.083 146 418 

Σύνολο 830 18.346 332 3.906 
∆.∆.  Σανών 19 1.766 6 172 ∆ΗΜΟΣ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Σύνολο 19 1.766 6 172 
Σύνολο Περιοχής Μελέτης 55.637 207.660 7.112 1.179.243 

 

Εκτός από τα παραπάνω κτηνοτροφικά είδη, οι κάτοικοι της περιοχής 
ασχολούνται και µε την εκτροφή άλλων ειδών όπως τα ιπποειδή και τα κουνέλια 
αλλά µε µικρότερη ένταση σε σχέση µε την εκτροφή βοοειδών, αιγοπροβάτων 
και χοιροειδών. Τέλος, στο Λαγκαδά καθώς και τους οικισµούς Βόλβη και 
Προφήτης, καταγράφεται µεµονωµένα η ύπαρξη µελισσοπαραγωγών, οι 
οποίοι διατηρούν ένα σεβαστό αριθµό κυψελών. 

Στο «Αναθεωρηµένο σχέδιο αποκατάστασης της λίµνης Κορώνειας του νοµού 
Θεσσαλονίκης» (2004) περιλαµβάνονται τα στοιχεία του ζωικού πληθυσµού της 
περιοχής των λιµνών Κορώνειας και Βόλβης για το έτος 2003, τα οποία 
παραθέτονται στον Πίνακα 2.60. 

 

Πίνακας 2.60. Ζωικός πληθυσµός παραλίµνιων ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων για 
το έτος 2003. 

∆∆ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 

ΒΟΟΕΙ∆Η ΧΟΙΡΟΙ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΡΟΒΑΤΑ ΑΙΓΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΩΝ 

1) ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 45 20 1.800 662  
2) ΚΑΒΑΛΑΡΙ 1.600  1.750 1.000  
3) ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ 440 70 800 120 160.000 
4) ΚΟΛΧΙΚΟ 685 380 2.800 4.025 60.000 
5) ΑΝΑΛΗΨΗ 500  3.100 2.740  
6) ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 137 15 2.350 3.000 500 
7) ΣΧΟΛΑΡΙ 19  2.000 440 60.000 
8) ΛΑΓΚΑ∆ΙΚΙΑ 200 50 1.900 1.112 1.000 
9) ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ 150 5 1.500 1.040  
10) ΒΑΣΙΛΟΥ∆Ι 3  538 720 60.000 
11) ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ 1.150   300  
12) ΗΡΑΚΛΕΙΟ 700 15 255 320  
13) ΧΡΥΣΑΥΓΗ 510 140 1.200 860 28.000 
14) ΑΣΣΗΡΟΣ 286  2.200 415 40.000 
15) ∆ΡΥΜΟΣ 1.020 50 650 50 38.000 
16) ΛΑΓΥΝΑ 220  620 690  
17) ΛΗΤΗ 2.500  800 90  
18) ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 950  490 660 55.000 
 ΣΥΝΟΛΟ 11.115 745 24.753 18.244 502.500 
∆∆ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

ΛΙΜΝΗΣ  ΒΟΛΒΗΣ 
ΒΟΟΕΙ∆Η ΧΟΙΡΟΙ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΠΡΟΒΑΤΑ ΑΙΓΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΩΝ 

1) ΠΡΟΦΗΤΗΣ 8  2.210 1.150  
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2) ΣΤΙΒΟΣ 330  2.300 800  
3) ΝΙΚΟΜΗ∆ΙΝΟ   850 150  
4) ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ 2  2.000 2.600  
5) Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 2.745 50 7.500 5.000 5.000 
6) ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ  3 2.300 300  
7) Ν.ΜΑ∆ΥΤΟΣ 170  836 1.795  
8) ΜΟ∆Ι 158 25 1.450 2.540  
9) ΒΟΛΒΗ 820 35 4.200 13.250  
10) ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ 1.325  3.830 1.780  
 ΣΥΝΟΛΟ 5.558 113 27.476 29.365 5.000 
 ΟΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
16.673 858 52.229 47.609 507.500 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής 1991 της ΕΣΥΕ η κτηνοτροφική 
παραγωγή ήταν: 

- Βοοειδή: 26.248 (κεφαλές) 

- Αιγοπρόβατα: 202.767 (κεφαλές) 

- Χοίροι: 8.887 (κεφαλές) 

- Πουλερικά: 1.587.774 (κεφαλές) 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει διπλασιασµός της εκτροφής 
βοοειδών, µικρή αύξηση αιγοπροβάτων και χοίρων και µείωση των 
πουλερικών. 

Όσον αφορά στον αριθµό των εκµεταλλεύσεων, παρατηρούνται (Πίνακας 
2.61): 

- αντίστοιχη µεταβολή µε τον αριθµό των εκτρεφόµενων βοοειδών, 
δηλαδή, διπλασιασµός του αριθµού των εκµεταλλεύσεων 

- διπλασιασµός του αριθµού των εκµεταλλεύσεων των αιγοπροβάτων 
γεγονός που δεν ανατποκρίνεται στην µικρή αύξηση του αριθµού των 
εκτρεφόµενων ζώων 

- µικρή αύξηση των µονάδων των χοίρων κατ’αντιστοιχία µε τη µικρή 
αύξηση των εκτρεφόµενων ζώων 

- µείωση των µονάδων πουλερικών κατ’αντιστοιχία µε τη µείωση των 
εκτρεφόµενων ζώων  

 

Πίνακας 2.61. Μεταβολή πτηνο-κτηνοτροφικών µονάδων για την περίοδο 1991-
2001, σύµφωνα µε τις απογραφές της ΕΣΥΕ. 

Βοοειδή Προβατοειδή Αιγοειδή Χοιροειδή Πουλερικά 
∆ήµος ∆.∆. 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αγίου 
Γεωργίου 

∆.∆.Βρασνών 0 0 20 10 62 5 24 0 100 0 
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Βοοειδή Προβατοειδή Αιγοειδή Χοιροειδή Πουλερικά 
∆ήµος ∆.∆. 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

∆.∆. Νέας 
Απολλωνίας 

40 40 45 45 41 43 3 1 154 76 

∆.∆. 
Μελισσουργού 

2 2 1 10 10 27  7 2 45 

∆.∆. 
Νικοµηδινού 

2 2 9 6 15 9  0 109 74 

∆.∆. 
Περιστερώνας 

2 2 5 8 11 7  0 5 46 

Απολλωνίας 

∆.∆. Στίβου 3 3 5 8 10 4 1 0 106 17 

∆.∆. 
Αρεθούσης 

10 10 10 9 34 20 12 6 183 90 

∆.∆. 
Μαυρούδας 

11 11 5 2 14 6 6 0 76 62 

∆.∆. Σκεπαστού 17 17 6 5 6 7  1 75 36 

∆.∆. 
Στεφανινών 

13 13 10 11 94 23 25 6 87 18 

Αρέθουσας 

∆.∆. 
Φιλαδελφίου 

32 32 9 9 17 15 2 0 133 89 

Ασσήρου ∆.∆. Ασσήρου 23 23 32 19 41 17 9 1 182 76 

∆.∆. Όσσης 4 4 10 9 10 12  0  26 

∆.∆. Εξαλόφου 7 7 12 7 13 11 2 2 72 46 Βερτίσκου 

∆.∆. Λοφίσκου 9 9 20 10 15 15  0 39 75 

∆.∆. Προφήτου 5 5 20 22 21 21 1 0 123 69 

∆.∆. 
Ευαγγελισµού 

1 1 12 11 10 10 2 1  3 

∆.∆. 
Νυµφοπέτρας 

13 13 21 21 12 10  1 1 1 

Εγνατίας 

∆.∆. Σχολαρίου 4 4 14 14 7 5 1 3 75 41 

∆.∆. 
Ζαγκλιβερίου 

5 5 25 23 73 40 2 6 120 81 

∆.∆. Αδάµ 6 6 14 10 42 14 10 5 97 33 

∆.∆. 
Καλαµωτού 

2 2 29 42 36 40 14 31 114 99 

∆.∆. 
Πετροκεράσων 

0 0 3 1 17 2 5 1 16 9 

Καλλινδοίων 

∆.∆. 
Σαρακήνας 

0 0 3 3 19 10 1 0 10 9 

∆.∆. 
Γερακαρούς 

13 13 9 12 23 13  2 10 98 

∆.∆. Αγίου 
Βασιλείου 

4 4 16 21 17 12 1 2 1 43 

Κορώνειας 

∆.∆. 
Αρδαµερίου 

0 0 6 12 45 20  0 47 28 
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Βοοειδή Προβατοειδή Αιγοειδή Χοιροειδή Πουλερικά 
∆ήµος ∆.∆. 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

∆.∆. 
Βασιλουδίου 

1 1 1 4 26 12 2 6 75 20 

∆.∆. 
Λαγκαδικίων 

4 4 7 7 5 13 2 0 2 80 

∆.∆. Λαγκαδά 29 29 23 14 12 13 4 2 49 8 

∆.∆. 
Αναλήψεως 

10 10 24 17 27 10 2 0 100 1 

∆.∆. Ηρακλείου 34 34 8 3 5 2  0 59 1 

∆.∆. 
Καβαλλαρίου 

73 73 53 18 14 8 31 1 189 12 

∆.∆. Κολχικού 7 7 29 21 42 26 8 1 197 39 

∆.∆. 
Περιβολακίου 

18 18 10 1 11 2 9 12 119 103 

Λαγκαδά 

∆.∆. 
Χρυσαυγής 

2 2 12 5 11 6 5 2 36 35 

∆.∆. 
Ξυλοπόλεως 

4 4 22 13 12 4 2 1 11 1 

∆.∆. Καρτερών 11 11 26 18 29 17  0 35 0 

∆.∆. Λαχανά 8 8 8 13 5 15  0 2 10 
Λαχανά 

∆.∆. 
Νικοπόλεως 

1 1 5 5 3 4  1 8 1 

∆.∆. Νέας 
Μαδύτου 

3 3 10 12 13 17 1 0 27 33 

∆.∆. 
Απολλωνίας 

1 1 26 22 9 12  9 129 88 
Μαδύτου 

∆.∆. Μοδίου 6 6 3 11 13 25 1 8  40 

∆.∆. Σταυρού 1 1 2 1 2 1 2 1 6 6 

∆.∆. Άνω 
Σταυρού 

0 0 4 2 5 3  1 2 8 Ρεντίνας 

∆.∆. Βόλβης 6 6 15 18 40 42 4 2 53 86 

∆.∆. Σοχού 50 50 19 21 53 35 2 1 28 1 
Σοχού 

∆.∆. Ασκού 22 22 20 12 23 25  0 395 313 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

Ανθεµούντα ∆.∆. ∆ουµπιών 2 2 9 6 14 21  3  35 

∆.∆. Αρναίας 0 0 4 6 11 6  0 5 0 

∆.∆. Βαρβάρας 8 8 3 1 52 36 44 6 42 6 Αρναίας 

∆.∆. Στανού 7 7 9 8 50 33 1 1 27 0 

∆.∆. 
Παλαιοχώρας 

6 6 9 9 37 28 10 3 59 0 

∆.∆. 
Γεροπλατάνου 

0 0 7 6 12 9  0  11 

Ζερβοχωρίων 

∆.∆. Κρήµνης 3 3 7 5 27 18 18 38 65 78 
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Βοοειδή Προβατοειδή Αιγοειδή Χοιροειδή Πουλερικά 
∆ήµος ∆.∆. 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

∆.∆. 
Μαραθούσσης 

1 1 20 13 57 19 2 2 103 35 

∆.∆. Ριζών 1 1 12 15 63 14 38 4 77 3 

Πολυγύρου ∆.∆. Σανών 1 1 7 9 9 21  1 0 8 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 233 647 227 704 435 968 117 193 3837 2.503 

 

Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του ο Φ∆ έχει ξεκινήσει την  
καταγραφή των πτηνο-κτηνοτροφικών µονάδων που υπάρχουν και 
λειτουργούν στην περιοχή καθώς και της δυναµικότητάς τους βάσει και των 
στοιχείων των γνωµοδοτήσεων (Πίνακας 2.62).  

Όσον αφορά τη διαχείριση των βοσκήσιµων εκτάσεων και των βοσκοτόπων 
στον Πίνακα 2.63 που ακολουθεί παραθέτονται στοιχεία που αφορούν τη 
διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής όπως είναι η βοσκοφόρτωση 
και η βοσκοϊκανότητα.  
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Πίνακας 2.62. Κτηνοτροφικές µονάδες στην περιοχή αρµοδιότητας του Φ∆ των λιµνών Βόλβης – Κορώνειας (Στοιχεία από Βάση 
∆εδοµένων Φ∆, 2009). 

α/α 
Ονοµασία 

δραστηριότητας 

Π
ερ
ιο
χ
ή
  

π
ρ
ο
σ
τα
σ
ία
ς
 

Περιγραφή οµάδας Οικισµός 

∆
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ν
α
µ
ικ
ό
τη
τα
 

(Κ
εφ

α
λ
ές
) 

Κ
α
τα
ν
ά
λ
ω
σ
η
 

ν
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ο
ύ
 (
m
3
/d
) 

Π
α
ρ
ο
χ
ή
 

α
π
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β
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ή
τω

ν
 

(m
3
/d
) 

Υ
γ
ρ
ά
 

α
π
ό
β
λ
η
τα
 

Επεξεργασία αποβλήτων 

1 
Βουστάσιο Τσολάκης 

Κων/νος 
Γ 

Εγκαταστάσεις 
εκτροφής αγελάδων 

µε τα παράγωγά τους 
Ν. Απολλωνίας 400 26 26 ΝΑΙ 

α) Κοπροσωρός, β) σηπτικός - 
απορροφητικός βόθρος 

2 

Βουστάσιο µεικτής 
κατεύθυνσης Χ. 

∆ΡΑΚΟΣ-Κ. ∆ΡΑΚΟΣ 
Ο.Ε. 

Γ 
Εγκαταστάσεις 

εκτροφής αγελάδων 
µε τα παράγωγά τους 

Ασπρόχωµα  24 24 ΝΑΙ 

α) Συλλογή σε φρεάτιο, β) 
άντληση και διαχωρισµός 

κοπριάς σε κόσκινο, γ) 
βιολογική επεξεργασία των 

υγρών µε σύστηµα τεχνητών 
υγροτόπων και τελική δεξαµενή 

συλλογής και 
σταθεροποίησης. 

Κοµποστοποίηση µε 
παραγωγή εδαφοβελτιωτικού 

3 
Βουστάσιο Λασκαρίνης 

Γεώργιος 
Γ 

Εγκαταστάσεις 
εκτροφής αγελάδων 

µε τα παράγωγά τους 
Μαραθούσα 330  21 ΝΑΙ 

Κοπροσωρός και 
απορροφητικός βόθρος 

4 
Χοιροστάσιο Κηπουρός 

Κοσµάς 
Γ 

Εγκαταστάσεις 
εκτροφής 

χοιροµητέρων µε τα 
παράγωγά τους 

Κολχικό 10 20 20 ΝΑΙ 

α) Βιολογική αερόβια και 
αναερόβια επεξεργασία, β) 

Εξισορρόπηση, γ) κόσκινο, δ) 
∆εξαµενή αερισµού SBR, ε) 

αναερόβια χωµάτινη δεξαµενή 
5 Βουστάσιο Β Εγκαταστάσεις Ν. Απολλωνία  13.2 13.2 ΝΑΙ  
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α/α 
Ονοµασία 

δραστηριότητας 

Π
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ς
 

Περιγραφή οµάδας Οικισµός 
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Κ
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Π
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3
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) 

Υ
γ
ρ
ά
 

α
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ό
β
λ
η
τα
 

Επεξεργασία αποβλήτων 

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

εκτροφής αγελάδων 
µε τα παράγωγά τους 

6 
Βουστάσιο 

Μαστρογιάννης 
∆ηµήτριος 

Γ 
Εγκαταστάσεις 

εκτροφής αγελάδων 
µε τα παράγωγά τους 

Αδάµ 130 15 13 ΝΑΙ 

α) ∆ιαχωριστής κοπριάς, β) 
δεξαµενή καθίζησης, γ) 

τεχνητοί υγρότοποι 
επιφανειακής ροής 

7 
Ποιµνιοστάσιο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Μαυρούδα 450 9 21 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

8 

Κτηνοτροφική µονάδα 
(βουστάσιο) 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Ασκός 80 8.8 28 ΝΑΙ 

Κοπροσωρός, σηπτικός - 
απορροφητικός βόθρος 

9 
Βουστάσιο Σάµος 

Ιωάννης 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Σοχός 123 8 10 ΝΑΙ 
Κοπροσωρός, 

απορροφητικός βόθρος 

10 
Χοιροστάσιο 

Παναγιωτίδης Ιωάννης 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Περιστερώνα 100 8 14 ΝΑΙ 

Στην µελέτη η προτεινόµενη 
µέθοδος είναι η υπεδάφια 
διάθεση που είναι εντελώς 

ακατάλληλη για την περίπτωση 

11 
Χοιροστάσιο Παυλίδου 

Σεβαστίνα 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Νικόπολις 80 8 15 ΝΑΙ 
∆εν αναφέρεται µέθοδος 

επεξεργασίας 

12 
Ποιµνιοστάσιο 

ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Ανάληψη 364 7.28 26 ΟΧΙ 
Κοπροσωρός, σηπτικός-
απορροφητικός βόθρος 

13 
Κτηνοτροφική µονάδα 

(βουστάσιο) 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Ανοιξιά 40 7 25 ΟΧΙ 
Κοπροσωρός, σηπτικός-
απορροφητικός βόθρος 



 291 

α/α 
Ονοµασία 

δραστηριότητας 

Π
ερ
ιο
χ
ή
  

π
ρ
ο
σ
τα
σ
ία
ς
 

Περιγραφή οµάδας Οικισµός 

∆
υ
ν
α
µ
ικ
ό
τη
τα
 

(Κ
εφ

α
λ
ές
) 

Κ
α
τα
ν
ά
λ
ω
σ
η
 

ν
ερ
ο
ύ
 (
m
3
/d
) 

Π
α
ρ
ο
χ
ή
 

α
π
ο
β
λ
ή
τω

ν
 

(m
3
/d
) 

Υ
γ
ρ
ά
 

α
π
ό
β
λ
η
τα
 

Επεξεργασία αποβλήτων 

ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

14 
Πτηνοτροφείο Μηνάς 

Γεώργιος 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Λαγκαδάς  7 9 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

15 

Βουστάσιο µε 
γεώτρηση 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Χρυσαυγή  6.55 40 ΝΑΙ 

∆εξαµενή συλλογής, 
διαχωριστής, σηπτικός-
απορροφητικός βόθρος 

16 
Βουστάσιο Γ.& Κ. 

ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 
Ο.Ε. 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Κολχικό 180 6 23 ΟΧΙ 

Καθίζηση, δεξαµενή συλλογής 
υγρών  αποβλήτων 400 m3 

17 
Βουστάσιο 

Μπότσιαρης 
Μαργαρίτης 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Λαγκαδάς  6 12 ΝΑΙ 

Κοπροσωρός, σηπτικός-
απορροφητικός βόθρος 

18 
Ποιµνιοστάσιο ∆Α∆ΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Μεσοπόταµο 300 6 21 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

19 
Βουστάσιο ΒΟΓΙΑΤΖΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Μαυρούδα 
100 

 
5 15 ΝΑΙ 

Κοπροσωρός, 
απορροφητικός βόθρος 

20 
Κτηνοτροφική µονάδα 

(βουστάσιο) 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Κρυονέρι 

 
50 

5 26 ΝΑΙ 
Κοπροσωρός, σηπτικός-
απορροφητικός βόθρος 

21 

Ποιµνιοστάσιο 
ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ & 

ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Στανός  5 35 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

22 Βουστάσιο ∆αργινάκης Γ Κτηνοπτηνοτροφικές Ανάληψη 134 4 13 ΝΑΙ Κοπροσωρός, σηπτικός - 
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Επεξεργασία αποβλήτων 

Παναγιώτης εγκαταστάσεις απορροφητικός βόθρος 

23 
Κτηνοτροφική µονάδα 
(βουστάσιο) ΑΦΟΙ Π. 
ΜΑΥΡΙ∆ΟΓΛΟΥ Ο.Ε. 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Ν. Μάδυτος  4 35 ΟΧΙ 

∆εξαµενή συλλογής-
διαχωριστής υγρών στερεών - 

σηπτική δεξαµενή - 
απορροφητικός βόθρος 

24 
Κτηνοτροφική µονάδα 
(βουστάσιο) ΚΑΜΑΡΗ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Μελισσοχώρι 70 4 22 ΝΑΙ 
Κοπροσωρός, σηπτικός - 
απορροφητικός βόθρος 

25 
Πτηνοτροφική µονάδα 

Ζορµπάς Αστέριος 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Άσσηρος 25.000 4 10 ΝΑΙ Μόνον κοπροσωρός 

26 
Κτηνοτροφική µονάδα 
(βουστάσιο) ΠΛΙΑΚΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Λοφίσκος 110 3.19 27 ΟΧΙ 
Κοπροσωρός, σηπτικός-
απορροφητικός βόθρος 

27 
Βουστάσιο Ζαφειράκης 

Θεόδωρος 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Ανάληψη 127 3 14 ΝΑΙ 
Κοπροσωρός, σηπτικός-
απορροφητικός βόθρος 

28 
Ποιµνιοστάσιο 

ΓΚΑΪΝΤΙΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Ν. Απολλωνία 149 3 21 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

29 
Πτηνοτροφείο 

Κλουπώδης Στυλιανός 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Κριθιά  3 10 ΝΑΙ 
Σηπτικός - απορροφητικός 

βόθρος 

30 
Χοιροστάσιο 
ΓΙΑΝΝΟΥ∆ΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Πετροκέρασα 30 3 21 ΝΑΙ Ελεύθερη εκτροφή 

31 
Βουστάσιο 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Μαυρούδα  2.5 32 ΝΑΙ 
Κοπροσωρός, σηπτικός-
απορροφητικός βόθρος 

32 Εκτροφείο ορτυκιών Γ Κτηνοπτηνοτροφικές Πέντε Βρύσες  2 30 ΝΑΙ Λασποσυλλέκτης, δεξαµενή 
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Επεξεργασία αποβλήτων 

ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ εγκαταστάσεις ανάµιξης-καθίζησης, 
απορροφητικός βόθρος 

33 

Κτηνοτροφική µονάδα 
(βουστάσιο) 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ & 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Ασκός  1.5 29 ΝΑΙ 

Κοπροσωρός, σηπτικός 
βόθρος 

34 
Κτηνοτροφική µονάδα 

(βουστάσιο) ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Βερτίσκου 80 1.1 28 ΝΑΙ 

Κοπροσωρός, σηπτικός  - 
απορροφητικός βόθρος 

35 
Βουστάσιο Καλατζής 

Άγγελος 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Όσσα 80 1 14 ΝΑΙ 
Κοπροσωρός, 

απορροφητικός βόθρος 

36 
Βουστάσιο Καλίγκος 

Ιωάννης 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Ν. Απολλωνία 60 1 13 ΟΧΙ 
Κοπροσωρός,  

απορροφητικός βόθρος 

37 
Βουστάσιο 

Μπογιάννος 
Απόστολος 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Χρυσαυγή 90 1 15 ΝΑΙ 

Κοπροσωρός, σηπτικός-
απορροφητικός βόθρος 

38 

Κτηνοτροφική µονάδα 
(βουστάσιο) 60 

αγελάδων 
γαλακτοπαραγωγής 

ΤΕΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Σοχός  1 40 ΝΑΙ 

Κοπροσωρός, σηπτικός - 
απορροφητικός βόθρος 

39 
Κτηνοτροφική µονάδα 

(βουστάσιο) 
ΝΤΟΥΡΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Ν. Απολλωνία  1 29 ΝΑΙ 

Κοπροσωρός, σηπτικός-
απορροφητικός βόθρος 
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Επεξεργασία αποβλήτων 

40 
Βουστάσιο 

ΚΟΥΡΟΥΚΛΙ∆ΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Πολυδένδρι 

40 
 

0.6 17 ΝΑΙ 
Κοπροσωρός, 

απορροφητικός βόθρος 

41 
Χοιροστάσιο 

ΧΑΤΖΗΕΥΓΕΝΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Β 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Ν. Απολλωνία  0.56 42 ΟΧΙ 

Εσχάρωση, σηπτικός - 
απορροφητικός βόθρος 

42 
Πτηνοτροφείο 
ΜΙΧΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Άσσηρος 
46.000 

 
0.1 17 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

43 
Βουστάσιο ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Πολυδένδρι 160 0 21 ΟΧΙ 
Κοπροσωρός, σηπτικός-
απορροφητικός βόθρος 

44 
Βουστάσιο 

ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Κρυονέρι 

50 
 
 

0 19 ΝΑΙ 
Κοπροσωρός και 

απορροφητικός βόθρος 

45 
Ιπποστάσιο 

Γεωργακόπουλος 
Ιωάννης 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Λευκοχώρι 20 0 15 ΝΑΙ 

Κοπροσωρός, σηπτικός - 
απορροφητικό βόθρος 

46 
Κτηνοτροφική µονάδα 

(ποιµνιοστάσιο)  
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Ανάληψη 300 0 25 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

47 
Κτηνοτροφική µονάδα 

(ποιµνιοστάσιο) 
ΖΗΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Μαυρούδα 

200 
 
 

0 24 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

48 
Ποιµνιοστάσιο 

Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Β 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Ευαγγελισµός  0 42 ΟΧΙ Κοπροσωρός 
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Επεξεργασία αποβλήτων 

49 
Ποιµνιοστάσιο 

ΑΤΜΑΤΖΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Ασκός 200 0 19 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

50 
Ποιµνιοστάσιο 

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
Β 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Απολλωνία 350 0 24 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

51 
Ποιµνιοστάσιο 

ΒΛΑΧΟ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Ασκός  0 30 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

52 
Ποιµνιοστάσιο 

ΓΚΟΥΤΖΕΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Σοχός 
500 

 
0 24 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

53 
Ποιµνιοστάσιο 

ΘΡΗΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Λητή 300 0 26 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

54 
Ποιµνιοστάσιο 

ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Καλαµωτό  0 32 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

55 
Ποιµνιοστάσιο 

ΚΑΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Ν. Απολλωνία  0 35 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

56 
Ποιµνιοστάσιο 

ΚΑΛΠΑΚΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Κρυονέρι 300 0 25 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

57 
Ποιµνιοστάσιο 

ΚΑΡΑ∆ΑΓΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Β 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Κοκκαλού/Βελε
στίνο 

 0 40 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

58 
Ποιµνιοστάσιο 

ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
Β 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Κολχικό  0 21 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

59 
Ποιµνιοστάσιο 
ΚΟΥΒΑΛΑΚΙ∆ΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Β 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Περιστερώνα  0 24 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

60 Ποιµνιοστάσιο ΚΟΥΚΟΣ Γ Κτηνοπτηνοτροφικές Ξηροπόταµος 300 0 24 ΟΧΙ Κοπροσωρός 
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Επεξεργασία αποβλήτων 

ΧΡΗΣΤΟΣ εγκαταστάσεις 

61 
Ποιµνιοστάσιο 
ΚΟΥΡΟΥΚΛΙ∆ΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Ασκός  0 19 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

62 
Ποιµνιοστάσιο ΚΩΤΕΛΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ και 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
∆ορκάδα 500 0 28 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

63 
Ποιµνιοστάσιο 

ΜΑΛΕΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Ασκός 209 0 29 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

64 
Ποιµνιοστάσιο 
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Ξηροπόταµος 300 0 24 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

65 

Ποιµνιοστάσιο 
ΜΠΗΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΗΝΤΟΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Στανός  0 35 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

66 
Ποιµνιοστάσιο ΞΑΝΘΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Αρέθουσα 350 0 29 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

67 
Ποιµνιοστάσιο 

ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Κρήµνης  0 42 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

68 
Ποιµνιοστάσιο 

ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΗΣΑΪΑ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Λευκούδα  0 32 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

69 
Ποιµνιοστάσιο 
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Ν. Απολλωνία 500 0 27 ΟΧΙ Κοπροσωρός 
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Επεξεργασία αποβλήτων 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

70 
Ποιµνιοστάσιο 
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ 
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Σοχός  0 30 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

71 
Ποιµνιοστάσιο 

ΠΙΠΕΡΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Β 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Βασιλούδι  0 42 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

72 
Ποιµνιοστάσιο ΠΟΝΙΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ & 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Αρέθουσα  0 42 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

73 
Ποιµνιοστάσιο 

ΣΕΡΑΣΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Περιστερώνα 1300 0 24 ΟΧΙ 
Κοπρωσορός,σηπτικός-
απορροφητικός βόθρος 

74 
Ποιµνιοστάσιο 

ΤΟΚΑΤΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Φιλαδέλφειο  0 40 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

75 

Ποιµνιοστάσιο του 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(Κτηνιατρική Σχολή) 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Κολχικό  0 34 ΟΧΙ 

Κοπροσωρός, σηπτικός - 
απορροφητικός βόθρος 

76 
Ποιµνιοστάσιο ΤΣΙΑΡΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Β 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Μεγάλη Βόλβη  0 42 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

77 
Ποιµνιοστάσιο ΤΣΙΦΤΣΗ 

ΕΛΕΝΗ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Ζαγκλιβέρι 500 0 24 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

78 
Ποιµνιοστάσιο 
ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Ασκός 350 0 29 ΟΧΙ Κοπροσωρός 
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Επεξεργασία αποβλήτων 

79 
Ποιµνιοστάσιο 

ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Ασκός 280 0 29 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

80 

Πτηνοτροφείο 
πάχυνσης νεοσσών 

έως 40gr και 
υδρογεώτρηση µε την 
επωνυµία ΡΟΦΑΛΙΚΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Άσσηρος  0 30 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

81 

Πτηνοτροφική µονάδα 
δυναµικότητας 20.000 

πτηνών 
κρεατοπαραγωγής 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Χρυσαυγή  0 32 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

82 

Πτηνοτροφική µονάδα 
πάχυνσης 

δυναµικότητας 34.000 
ορνίθων ΦΛΙΑΤΗ 

ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ 

Β 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Βασιλούδι  0 42 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

83 
Βουστάσιο 

ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Ξηροπόταµος 80  20 ΝΑΙ 

Κοπροσωρός, 
απορροφητικός βόθρος 

84 
Βουστάσιο Αφοι 
ΚΑΡΒΟΥΝΙ∆Η ΟΕ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Χρυσαυγή   19 ΝΑΙ 

Κοπροσωρός, σηπτικός - 
απορροφητικός βόθρος 

85 
Βουστάσιο ΒΕΝΤΑΣ 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

 80  20 ΝΑΙ 
Κοπροσωρός, σηπτικός - 
απορροφητικος βόθρος 
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Επεξεργασία αποβλήτων 

86 
Βουστάσιο Γεώρογλου 

Γεώργιος 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Λίµνη 60  7 ΝΑΙ 
Κοπροσωρός,  

απορροφητικός βόθρος 

87 
Βουστάσιο 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Βαιοχώρι 40  20 ΝΑΙ 
Κοπροσωρός, 

απορροφητικός βόθρος 

88 
Βουστάσιο 

ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Σοχός 

200 
 

 19 ΝΑΙ 
Κοπροσωρός, 

απορροφητικός βόθρος 

89 

Βουστάσιο 
ΚΟΥΚΟΥΤΖΕΛΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ-
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο.Ε 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Σοχός 160  20 ΝΑΙ 

Κοπροσωρός, σηπτικός - 
απορροφητικός βόθρος 

90 
Βουστάσιο Λαδένη 

Αικατερίνη 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Ν. Απολλωνία 30  14 ΝΑΙ 
Κοπροσωρός, 

απορροφητικός βόθρος 

91 
Βουστάσιο 

ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Σοχός 

80 
 
 

 20 ΝΑΙ 
Κοπροσωρός, 

απορροφητικός βόθρος 

92 
Εκτροφή Ορτυκιών  και 

Σφαγεία ∆ρόσος 
Παναγιώτης 

Β 
Βιοµηχανικές 

εγκαταστάσεις 
Ν. Απολλωνία   9 ΝΑΙ 

Χηµική επεξεργασία 
(κροκίδοση - καθίζηση) και 
διάθεση σε απορροφητικό 

βόθρο. 

93 
Κτηνοτροφική µονάδα  
Ράµναλης Βασίλειος 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Πολυδένδρι 350  15 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

94 
Μονάδα εκτροφής 
ινδιάνων ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ 
Β 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Ανάληψη 700  17 ΝΑΙ Κοπροσωρός 
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Επεξεργασία αποβλήτων 

95 
Ποιµνιοστάσιο 

XΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Ζαγκλιβέρι 300  19 ΝΑΙ 

Κοπροσωρός και 
απορροφητικός βόθρος 

96 
Ποιµνιοστάσιο 

Α∆ΑΜΠΑΣΗ ΜΑΡΙΑ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Μελισσουργός 300  20 ΟΧΙ Κοπροσωρός 

97 
Ποιµνιοστάσιο 

ΑΡΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Β 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Νυµφόπετρα 300  20 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

98 
Ποιµνιοστάσιο ΑΦΟΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε. 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Κρυονέρι 

1000 
 

 22 ΝΑΙ 
Κοπροσωρός, σηπτικός - 
απορροφητικός βοθρος 

99 
Ποιµνιοστάσιο ΒΡΑΝΑΣ 

ΗΛΙΑΣ 
Β 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Μεγάλη Βόλβη 350  17 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

100 
Ποιµνιοστάσιο 
ΓΙΟΒΑΝΟΥ∆ΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Αρέθουσα 200  18 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

101 
Ποιµνιοστάσιο 

∆ΑΓΚΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Στίβος 350  20 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

102 
Ποιµνιοστάσιο 

ΖΙΓΚΙΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Β 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Στίβος 350  20 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

103 
Ποιµνιοστάσιο 

ΚΑZΑΝΤΖΗ  ΠΑΤΡΑ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Κολχικό 250  20 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

104 
Ποιµνιοστάσιο 

ΚΑZΑΝΤΖΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Κολχικό 250  20 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

105 
Ποιµνιοστάσιο 

ΚΑΛΑΙΤΖΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Β 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Βασιλούδι 300  20 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

106 Ποιµνιοστάσιο Κεχαγιάς Γ Κτηνοπτηνοτροφικές Λαγκαδίκια 900  14 ΝΑΙ Κοπροσωρός, σηπτικός-
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Επεξεργασία αποβλήτων 

Βασίλειος-Κεχαγιά Α. ΟΕ εγκαταστάσεις απορροφητικός βόθρος 

107 
Ποιµνιοστάσιο 

ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Ανοιξιά 250  19 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

108 
Ποιµνιοστάσιο 
ΚΟΥΡΦΑΛΙ∆ΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
Β 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Καβαλλάρι 300  18 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

109 
Ποιµνιοστάσιο 

Κυρίτσης Βασίλειος 
Β 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Νυµφόπετρα 280  14 ΝΑΙ κοπροσωρός 

110 
Ποιµνιοστάσιο Λάσκος 

Άγγελος 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Όσσα 350  13 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

111 
Ποιµνιοστάσιο 
Λεσπουρίδης 
Αλέξανδρος 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Λαχανά 450  15 ΝΑΙ 

Κοπροσωρός και 
απορροφητικός βόθρος 

112 
Ποιµνιοστάσιο 

Λεσπουρίδης Ιωάννης 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Λαχανάς 500  10 ΝΑΙ 
Κοπροσωρός και 

απορροφητικός βόθρος 

113 
Ποιµνιοστάσιο 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ 

Β 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Νυµφόπετρα 300  20 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

114 
Ποιµνιοστάσιο Μόγκας 

Γεώργιος 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Ν. Απολλωνία 350  11 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

115 
Ποιµνιοστάσιο 

Μουλαδάκης- Φλώρος 
Β 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Απολλωνία 250  13 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

116 
Ποιµνιοστάσιο 

Παναγιωτίδης Γεώργιος 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Απολλωνία 350  9 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

117 Ποιµνιοστάσιο Γ Κτηνοπτηνοτροφικές Στίβος 350  21 ΝΑΙ Κοπροσωρός, 
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Επεξεργασία αποβλήτων 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ εγκαταστάσεις απορροφητικός βόθρος 

118 
Ποιµνιοστάσιο 

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ ΕΡΙΦΥΛΛΗ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Στίβος 1000  19 ΝΑΙ 
Κοπροσωρός και 

απορροφητικός βόθρος 

119 
Ποιµνιοστάσιο 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Ν. Απολλωνία 300  21 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

120 
Ποιµνιοστάσιο 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Ξηροπόταµος 300  19 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

121 
Ποιµνιοστάσιο 

ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Λαγκαδίκια 500  19 ΝΑΙ 
Κοπροσωρός και 

απορροφητικός βόθρος 

122 
Ποιµνιοστάσιο 
ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Κολχικό 500  20 ΝΑΙ 

Κοπροσωρός, 
απορροφητικός βόθρος 

123 
Ποιµνιοστάσιο 
ΣΑΡΗΑΝΝΙ∆ΗΣ 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Περιστερώνας 800  19 ΝΑΙ 
Κοπροσωρός, σηπτικός-
απορροφητικός βόθρος 

124 
Ποιµνιοστάσιο ΣΙΜΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
Β 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Μόδι 350  17 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

125 
Ποιµνιοστάσιο ΣΤΑΘΗΣ 

ΗΛΙΑΣ 
Β 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Ανάληψη 300  18 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

126 
Ποιµνιοστάσιο 

Στραζέµης Αθανάσιος 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Μεσόκωµο 300  11 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

127 
Ποιµνιοστάσιο 

Στραζέµης ∆ηµήτριος 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Μεσόκωµο 300  11 ΝΑΙ Κοπροσωρός 
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Επεξεργασία αποβλήτων 

128 
Ποιµνιοστάσιο 
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 

Β 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Περιστερώνα 300  14 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

129 
Ποιµνιοστάσιο 

ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Προφήτης 350  20 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

130 
Ποιµνιοστάσιο 

ΧΑΪΝΤΟΥΤΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Β 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Αγ. Βασίλειος 200  16 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

131 
Ποµνιοστάσιο 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

Γ 
Κτηνοπτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Στίβος 290  17 ΝΑΙ Κοπροσωρός 

132 
Χοιροστάσιο ΟΡΝΙΘΑΣ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
Γ 

Κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Μαυροράχη 32  20 ΝΑΙ 
Κοπροσωρός (εκτατική 

εκτροφή) 
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Πίνακας 2.63. Στοίχεια διαχείρισης βοσκήσιµων εκτάσεων και βοσκοτόπων (ΑΝΕΘ, κ.ά., 2000) 

∆ασικό σύµπλεγµα ΟΤΑ  ∆ασικού 
συµπλέγµατος 

Λοιπές 
δασικές 
εκτάσεις 

Ιδιοκτησιακό 
καθεστώς 

Έκταση 
(στρ.) 

Ζωϊκό 
κεφάλαιο 

Βοσκο – 
φόρτωση 
(µ.ζ.µ.) 

Βοσκο- 
ϊκανότητα 
(µ.ζ.µ.) 

Προβλήµατα 
διαχείρισης 
της περιοχής 

Γεροπλατάνου, Ριζών, 
Παλαιόχωρας 

Ζερβοχωρίων 1,224 ∆ηµόσιο 7,464 13,365 133,650 11,130  

∆άσος Λαχανά - 
Ευαγγελίστριας - 

Βερτίσκου - 
Φλαµουρίου - Σοχού 

∆ήµοι 
Λαχανά, 
Σοχού, 

Βερτίσκου 

 ∆ηµόσιο 220,932 15,843 20,721 7,401 Υπερβόσκηση 

∆άσος Ζαγκλιβερίου - 
Αδάµ - 

Πετροκεράσων - 
Λιβαδίου 

∆ήµοι 
Καλλινδοίων, 

Βασιλικών 

 ∆ηµόσιο 66,744 13,374 13,580 7,421  

∆άσος Κυονερίου ∆ήµος Σοχού  Κοινοτικό 14,210 10,540 13,360 348  

∆άσος Βερτίσκου ∆ήµος 
Βερτίσκου 

 Κοινοτικό 700 1,065 6.390 
µονάδες 
βοσκής 

387 
µονάδες 
βοσκής 

 

∆άσος Γερακαρού ∆ήµος 
Κορωνείας 

 Κοινοτικό 1,103 1,874 ∆εν 
επιτρέπεται η 

βόσκηση 

∆εν 
επιτρέπεται 
η βόσκηση 

 

∆άσος 
Πετροκεράσων 

∆ήµος 
Καλλινδοίων 

 Κοινοτικό 1,000 1,000 9.000 
µονάδες 
βοσκής 

37.500 
µονάδες 
βοσκής 

 

∆άσος Μαυρούδας - 
Σκεπαστού 

∆ήµος 
Αρέθουσας 

 ∆ηµόσιο 19,490 5,204 7,280 7,000 Υπερβόσκηση 

∆άσος Στεφανινών - 
Ασπροβάλτας - 

Αρέθουσας 

∆ήµοι 
Αρέθουσας, 
Αγ. Γεωργίου 

 ∆ηµόσιο 55,650 9,355 9,071 3,209  
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∆ασικό σύµπλεγµα ΟΤΑ  ∆ασικού 
συµπλέγµατος 

Λοιπές 
δασικές 
εκτάσεις 

Ιδιοκτησιακό 
καθεστώς 

Έκταση 
(στρ.) 

Ζωϊκό 
κεφάλαιο 

Βοσκο – 
φόρτωση 
(µ.ζ.µ.) 

Βοσκο- 
ϊκανότητα 
(µ.ζ.µ.) 

Προβλήµατα 
διαχείρισης 
της περιοχής 

∆άσος παραλιακό 
Σταυρού 

∆ήµος 
Ρεντίνας 

 ∆ηµόσιο 5,003 300 ∆εν 
επιτρέπεται η 

βόσκηση 

∆εν 
επιτρέπεται 
η βόσκηση 

 

∆άσος Βρασνών - 
Άνω Σταυρού 

∆ήµοι 
Ρεντίνας, Αγ. 

Γεωργίου 

 ∆ηµόσιο 40,930 3,870 4,377 4,209  

∆άσος Στεφανινών ∆ήµος 
Αρέθουσας 

 ∆ηµοτικό 42,600 3,280  2.220 µ.ζ.µ. 
και 187 

Μεγάλες 
ζωικές 

µονάδες 

 

∆άσος Νέας 
Μαδύτου 

∆ήµος 
Μαδύτου 

 Ιδιωτικό 4,840 1,500 125 1,000  

∆άσος Μοδίου ∆ήµος 
Μαδύτου 

 Ιδιωτικό 8,295 350 345 Μ.ζ.µ. 6,915 Υπερβόσκηση 

∆άσος Σταυρού ∆ήµος 
Ρεντίνας 

 Ιδιωτικό 14,990 1,200 123 µηνιαίες 
ζωικές 

µονάδες 

1.236 
µηνιαίες 
ζωικές 

µονάδες 
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2.2.3.1.4. Αλιεία 

Η αλιεία στη λίµνη Κορώνεια 

Εισαγωγή 

Η Κορώνεια, µέχρι τον Αύγουστο του 1995 που συνέβη η οικολογική 
καταστροφή της, ο ολοκληρωτικός αφανισµός της ιχθυοπανίδας και εξέλιπε η 
αλιευτική δραστηριότητα, ήταν λίµνη στην οποία το δηµόσιο είχε την άµεση 
αλιευτική εκµετάλλευσή της. Προς το σκοπό αυτό είχε δηµιουργηθεί και 
λειτουργούσε στο χωριό Άγιος Βασίλειος, κτίριο µε γραφεία και χώρο 
συγκέντρωσης αλιευµάτων (ιχθυόσκαλα) όπου δηµοπρατούνταν από 
υπάλληλο του Σταθµού Αλιείας Αγίου Βασιλείου, τα αλιεύµατα. Το 10% της 
αξίας των αλιευµάτων, εισέπραττε το δηµόσιο. Μεταξύ των υπαλλήλων του 
Σταθµού υπήρχαν οι ειδικότητες του Ζυγιστή και του Φύλακα που εργάζονταν 
για να ελέγχουν αντίστοιχα τη λειτουργία της ιχθυόσκαλας, και να αποτρέπουν 
την παράνοµη αλιεία και την απώλεια εσόδων του δηµοσίου. Σήµερα, 
παραµένουν σε κακή κατάσταση οι κτιριακές  εγκαταστάσεις του Σταθµού, και 
η λειτουργία του έχει ανασταλεί, όχι µόνο εξαιτίας της έλλειψης αλιευµάτων, 
αλλά και εξαιτίας της ένταξης του προσωπικού του (ιχθυολόγοι και φύλακας) 
στη ∆ιεύθυνση Αλιείας της  Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θες/νίκης. Παρ΄ όλα 
αυτά η Υπηρεσία του Σταθµού Αλιείας Αγίου Βασιλείου παραµένει και σήµερα 
ως τίτλος υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.   

Αλιευτική παραγωγή 

Η παράθεση των στοιχείων της αλιευτικής παραγωγής της τελευταίας 
τριακονταετίας της λίµνης Κορώνειας (1976- 1995) έχει σήµερα ιστορική αξία 
µάλλον, παρά οποιαδήποτε χρησιµότητα για τη λήψη διαχειριστικών µέτρων 
αλιείας.   

Μέχρι το 1995 τα αλιευόµενα είδη της λίµνης Κορώνειας ήταν αυτά που 
περιλαµβάνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 2.64. Αλιευόµενα είδη της λίµνης Κορώνειας έως το 1995 (Κοκκινάκης 
κα, 2000) 

Είδος Κοινό όνοµα 

Abramis brama Λεστιά 

Alburnus alburnus Σίρκο 

Carassius gibelio Πεταλούδα 

Cyprinos carpio Γριβάδι, Κυπρίνος 

Rutilus rutilus Τσιρώνι 

Esox lucius Τούρνα 

Silurus glanis Γουλιανός 

Anguilla anguilla Χέλι 

Perca fluviatilis Περκί 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία παραγωγής του Τµήµατος Αλιείας, η λίµνη Κορώνεια 
υπήρξε µια πολύ παραγωγική λίµνη σε αλιεύµατα, η δεύτερη πιο παραγωγική 
λίµνη της Ελλάδας σε απόδοση κιλών αλιευµάτων /m2. Η ετήσια παραγωγή 
ψαριών της λίµνης στη δεκαετία του 1950 κυµάνθηκε από 414,6 έως 1.423,9 
τόνους. Από το 1970 ως το 1975, η παραγωγή µειώθηκε στους 250 τόνους, 
ενώ στην πενταετία του 90 άρχισε η σταδιακή υποβάθµιση του 
οικοσυστήµατος και η παραγωγή ήταν µικρότερη από 50 τόνους (Εικόνα 2.7). 
Μέχρι το 1995 που αφανίζεται το σύνολο της ιχθυοπανίδας, κάποια είδη όπως 
ο γουλιανός και η λεστιά έχουν ήδη εξαφανιστεί. Το γριβάδι, το περκί, το 
τσιρώνι και το σίρκο αποτελούν τα σταθερά  αλιευόµενα είδη της λίµνης και 
αυτά που συντηρούν το εισόδηµα των ψαράδων. Από τα υπόλοιπα είδη µόνο 
το χέλι είχε συνεχόµενη παρουσία για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αλλά η 
παραγωγή του ήταν πολύ χαµηλή. Μειωµένη, εµφανίζεται επί πολλά έτη η 
παραγωγή του γουλιανού και της τούρνας. Η πεταλούδα που είχε εισαχθεί στη 
λίµνη από ανεξέλεγκτο εµπλουτισµό µετά από «πρωτοβουλία» ψαράδων 
προσαρµόστηκε, όπως ήταν αναµενόµενο, εύκολα στο περιβάλλον, αλλά στη 
συνέχεια ο πληθυσµός της µειώθηκε δραστικά κάτω από την πίεση των 
περιβαλλοντικών συνθηκών και τον ανταγωνισµό µε τα άλλα είδη. 

Ένας συνδυασµός πολλών παραγόντων συντέλεσε στη µείωση της 
ιχθυοπαραγωγής στη λίµνη Κορώνεια.  

Χρονικά και περί τη δεκαετία του 1980 η επιλεκτική εντατική αλιεία, που 
αφορούσε στα είδη µε µεγάλη εµπορική αξία, όπως το γριβάδι, το περκί και το 
χέλι ήταν µια από τις αιτίες που προκάλεσε µείωση της αφθονίας των 
ιχθυοπληθυσµών τους.  

Ακολούθησε η υποβάθµιση του οικοσυστήµατος της λίµνης και ήταν αυτή που 
προκάλεσε τόσο σηµαντικές αλλαγές στην ιχθυοπανίδα (εξαφάνιση ειδών) και 
στην αφθονία των ιχθυοπληθυσµών. Η δραµατική µείωση του πληθυσµού των 
ανώτερων καταναλωτών όπως του περκιού (Perca fluviatilis),της τούρνας 
(Esox lucius), του γουλιανού (Silurus glanis), και του χελιού (Anguilla anguilla) 
οδήγησε σε αύξηση τον πληθυσµό των λιγότερο εµπορικών ειδών όπως του 
τσιρωνιού (Rutilus rutilus),και του σίρκου (Alburnus alburnus). Συνοψίζοντας, ο 
συνδυασµός της υπερεντατικής αλιείας, η µείωση του όγκου του νερού (πτώση 
της στάθµης) και η διάθεση αστικών λυµάτων και γεωργικών και βιοµηχανικών 
αποβλήτων στη λίµνη Κορώνεια ήταν οι αιτίες της µείωσης της αλιευτικής 
παραγωγής. Τα γεγονότα του 1995, µε το συνδυασµό των υψηλών 
θερµοκρασιών του καλοκαιριού, µε τις απαγορευτικές συνθήκες 
περιβάλλοντος για τη διαβίωση των ιχθύων, προκάλεσαν τον τελικό αφανισµό 
του συνόλου της ιχθυοπανίδας και το τέλος της αλιείας στη λίµνη Κορώνεια.  

Μετά το 1995 η λίµνη Κορώνεια εµφανίζει τα χαρακτηριστικά ενός 
ασταθέστατου λιµναίου οικοσυστήµατος. Προοδευτικά ο όγκος του νερού 
µειώνεται και το καλοκαίρι του 2004 η λίµνη αποξηραίνεται. Ακολουθούν 
περίοδοι που τα όµβρια ύδατα κατακλύζουν τη Κορώνεια και αποκαθιστούν εν 
µέρει την εικόνα ενός υγροτόπου. Όταν η λίµνη δέχεται τα όµβρια ύδατα 2005 οι 
τελευταίοι ψαράδες µεταφέρουν άτοµα κυπρίνου και άλλων ειδών από τη 
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γειτονική Βόλβη σε µια απόπειρα «αποκατάστασης» της ιχθυοπανίδας. Οι 
περιβαλλοντικές συνθήκες όµως της Κορώνειας παραµένουν απαγορευτικές 
όχι µόνο για τα ψάρια αλλά και για την ορνιθοπανίδα. Μαζικοί θάνατοι 
πουλιών από αλλαντίαση ή από τοξικά κυανοβακτήρια και θάνατοι µερικών 
δεκάδων ψαριών, από τα ελάχιστα που επιβίωναν, ουσιαστικά µας υπενθυµίζει 
τη κακή κατάσταση της Κορώνειας και την επικίνδυνη οικολογική της αστάθεια. 
Το καλοκαίρι του 2008 η λίµνη αποξηραίνεται σε όλη την επιφάνειά της και το 
χειµώνα του 2009 κατακλύζεται από όµβρια ύδατα   

 

Συνολική αλιευτική παραγωγή της λίµνης Κορώνειας
1975-1995
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Εικόνα 2.7. Συνολική αλιευτική παραγωγή της  Κορώνειας κατά τη περίοδο 1976 
-95 

Η Εικόνα 2.7 εµφανίζει την αλιευτική παραγωγή την 20ετία 1976 – 1995. Η 
σταθερή µείωση της αλιευτικής της παραγωγής δεν αποκαλύπτει το µέγεθος 
του οικολογικού προβλήµατος. Από τα εννέα αλιευόµενα είδη εξαφανίζονται 
προοδευτικά από την αλιευτικά παραγωγή τα πέντε από αυτά και αποµένουν 
την τελευταία πενταετία µόνο ο κυπρίνος, το τσιρώνι, το σίρκο και το περκί . Η 
Εικόνα 2.5 δείχνει µια βελτίωση των τιµών της παραγωγής το 1994 σε σχέση µε 
τα προηγούµενα έτη η οποία αναλύεται στην Εικόνα 2.8. 
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Αλιευτική παραγωγή του κυπρίνου (Cyprinus carpio ) στηλίµνη Κορώνεια 
1975-1995
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Εικόνα 2.8 Αλιευτική παραγωγή του κυπρίνου στη λίµνη Κορώνεια κατά τη 
περίοδο 1976 -1995 

Η εικόνα 2.8 εµφανίζει την αλιευτική παραγωγή του κυπρίνου να ακολουθεί µια 
φθίνουσα πορεία µέχρι το 1993 (1670 Kg). Μια ανεξήγητα εντυπωσιακή άνοδο 
παραγωγής παρατηρείται το έτος 1994 που φτάνει τα 25785 κιλά (αύξηση 
παραγωγής κατά 1500 % περίπου), το επόµενο έτος 1995 και για µια περίοδο 
7,5 µηνών, δηλαδή µέχρι τις 15/8/1995 που συµβαίνουν οι µαζικοί θάνατοι των 
ψαριών, η παραγωγή του κυπρίνου ανέρχεται στον εντυπωσιακό αριθµό των 
7300 κιλών. Οι τιµές παραγωγής του κυπρίνου των δύο τελευταίων ετών 1994 
και 1995 αντιστοιχούν σε µέσες τιµές της δεκαετίας 1970 και 1980.  

Οι εικόνες 2.9, 2.10 και 2.11 εµφανίζουν την παραγωγή του τσιρωνιού, του 
σίρκου και της πέρκας αντίστοιχα να φθίνει. Αξίζει να αναφερθεί  ότι το περκί 
δεν εµφανίζεται στις αλιευόµενες ποσότητες το 1994, ένα έτος πριν από την 
οικολογική καταστροφή της λίµνης. 

Αλιευτική παραγωγή τσιρωνιού (Rutilus rutilus) στη λίµνη Κορώνεια
1975-1995
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Εικόνα 2.9. Αλιευτική παραγωγή του τσιρωνιού στη λίµνη Κορώνεια κατά τη 
περίοδο 1976 -1995 
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Αλιευτική παραγωγή σίρκου (Alburnus alburnuς ) στη λίµνη Κορώνεια
1975-1995
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Εικόνα 2.10. Αλιευτική παραγωγή του σίρκου στη λίµνη Κορώνεια κατά τη 
περίοδο 1976 -1995 

 
 

Αλιευτική παραγωγή περκιού (Perca fluviatilis ) στη λίµνη Κορώνεια
 1975-1995
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Εικόνα 2.11. Αλιευτική παραγωγή του περκιού στη λίµνη Κορώνεια κατά τη 
περίοδο 1976 -1995 

 

Η αλιεία στη λίµνη Βόλβη 

Εισαγωγή 

Το καθεστώς της αλιευτικής εκµετάλλευσης στη λίµνη Βόλβη είναι διαφορετικό 
από αυτό της Κορώνειας που περιγράφηκε παραπάνω. Εδώ, το δηµόσιο έχει 
παραχωρήσει την αλιευτική εκµετάλλευση της λίµνης στον τοπικό Αλιευτικό 
Συνεταιρισµό «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ». Οι αλιείς προσκοµίζουν τα αλιεύµατά τους σε 
τρία καθορισµένα σηµεία της όχθης, στο χωριό Μικρή Βόλβη όπου είναι η 
έδρα του Αλιευτικού Συνεταιρισµού  και υφίσταται ο σηµαντικότερος αριθµός 
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σκαφών (βλέπε παρακάτω Πίνακα 2.60), στη Μεγάλη Βόλβη και στα Λουτρά 
της Απολλωνίας.   

Η επαγγελµατική αλιεία στη λίµνη Βόλβη διενεργείται από 42 επαγγελµατίες 
αλιείς που είτε ανήκουν στο µισθωτή Αλιευτικό Συνεταιρισµό είτε είναι ελεύθεροι 
- µη συνεταιρισµένοι. Ελάχιστοι ανήκουν στον ιδρυθέντα το 2007, Αλιευτικό 
Συνεταιρισµό «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» που έχει έδρα τη Μεγάλη Βόλβη.    

Ο µισθωτής συνεταιρισµός παρακρατεί το 10% της αξίας του συνόλου των  
αλιευµάτων που προσκοµίζονται και καταθέτει ως δικαίωµα του δηµοσίου 
ολόκληρο το ποσοστό (10%) των συνεταιρισµένων και το 1% των µη 
συνεταιρισµένων.  

Το δηµόσιο, προκειµένου να υποστηρίξει την οικονοµική βιωσιµότητα του 
µισθωτή Αλιευτικού Συνεταιρισµού, έχει παραχωρήσει τµήµα της λίµνης στο 
ανατολικό άκρο της Βόλβης, όπου η εκροή του νερού της λίµνης προς το 
Ρήχειο. Το τµήµα αυτό χαρακτηρίστηκε ως ζώνη – «αποκλειστικό δικαίωµα 
αλιείας» - για τον Συνεταιρισµό και απαγορεύεται η ενάσκηση αλιείας στα µη 
µέλη του Συνεταιρισµού.      

Είδη και ποσότητες αλιευµάτων Βόλβης  - Αλιευτική παραγωγή 

Τα αλιευόµενα είδη της λίµνης Βόλβης δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 2.65. Αλιευόµενα είδη της λίµνης Βόλβης  

Είδος Κοινό Όνοµα 

Abramis brama Λεστιά 

Alosa macedonica Λιπαριά 

Cyprinus carpio Γριβάδι, Κυπρίνος 

Rutilus rutilus Τσιρώνι 

Esox lucius Τούρνα 

Leuciscus cephalus Τυλινάρι 

Silurus glanis Γουλιανός 

Anguilla anguilla Χέλι 

Perca fluviatilis Περκί 

Carassius gibelio Πεταλούδα 

Chalcalburnus chalcoides Γελάρτσα 

Scardinius erythrophthalmus Κοκκινοφτέρα 

 

Στις καταστάσεις ιχθυοπαραγωγής που καταθέτει ο µισθωτής Αλιευτικός 
Συνεταιρισµός Βόλβης «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» στο Τµήµα Αλιείας Επαρχείου 
Λαγκαδά, περιλαµβάνονται οι ποσότητες των εφτά από τα δώδεκα είδη που 
αλιεύονται. Από τις καταστάσεις, απουσιάζουν οι αναφορές στο γουλιανό, 
πεταλούδα, γελάρτσα, κοκκινοφτέρα και τυλινάρι.  Τα είδη που αναφέρονται 
παραπάνω περιλαµβάνονται στην οµάδα «∆ΙΑΦΟΡΑ», καθώς 
συλλαµβάνονται περιστασιακά στα αλιευτικά εργαλεία των ψαράδων και 
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συνήθως αποτελούν «συµπλήρωµα» σε µια µικρή αλιευόµενη ποσότητα που 
προσκοµίζει ο ψαράς στην ιχθυόσκαλα.  

Η ιχθυοπαραγωγή της Βόλβης, σύµφωνα µε στοιχεία του Τµήµατος Αλιείας, έχει 
µειωθεί τα τελευταία χρόνια. Αναλυτικότερα, µέχρι το 1977 η αλιευτική 
παραγωγή κυµαινόταν από 300 τόνους έως και 620 τόνους (1962). Το 1982-88 
µεταξύ 100 και 200 τόνων, ενώ από το 1989 διατηρείται κάτω από τους 100 
τόνους. Από τα µέσα της δεκαετίας 1970 έχουν εξαφανιστεί τα είδη Leuciscus 
cephalus και Silurus glanis.  

Συνοψίζοντας, µπορεί να αναφερθεί ότι η µείωση της αλιευτικής παραγωγής 
της Βόλβης οφείλεται στην άσκηση ανθρώπινων δραστηριοτήτων που 
συνετέλεσαν στην υποβάθµιση της ποιότητας (λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, 
απόβλητα) και ποσότητας (αρδεύσεις) του νερού της λίµνης µε αποτέλεσµα 
την υποβάθµιση ή και καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής. 

Η Εικόνα 2.12 παρουσιάζει το σύνολο της αλιευτικής παραγωγής της Βόλβης 
τα τελευταία 33 χρόνια. Μετά από µια περίοδο έντονα πτωτική (1976 – 1984) η 
παραγωγή φαίνεται να σταθεροποιείται ή ακόµη να εµφανίζει σηµεία 
ανάκαµψης (2004 – 2008). Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι τα δεδοµένα της 
παραγωγής δεν θα πρέπει να αποτελούν εκτιµήσεις για την αφθονία των 
ιχθυοπληθυσµών της λίµνης καθώς τα δεδοµένα αναφέρονται στο σύνολο της 
παραγωγής.   

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΟΛΒΗΣ
1975 - 2008 
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Εικόνα 2.12.  Συνολική αλιευτική παραγωγή περιόδου 1975 – 2008 



 313 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΥΠΡΙΝΟΥ
1975 - 2008
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Εικόνα 2.13.  Αλιευτική παραγωγή κυπρίνου λίµνης Βόλβης  

 

Οι εικόνες 2.13 – 2.19 παρουσιάζουν την παραγωγή του κυπρίνου, τσιρωνιού, 
περκιού, τούρνας, χελιού, λεστιού και λιπαριάς. Θα πρέπει να γίνουν ορισµένες 
αναφορές για την αλιευτική παραγωγή περκιού, τούρνας και του χελιού. Η 
παραγωγή του  περκιού εµφανίζει σηµαντική κάµψη από το 1981 έως το 1986. 
Τότε η παραγωγή του πέφτει στα 3 κιλά. Τη χρονιά αυτή πραγµατοποιήθηκε 
από το Τµήµα Αλιείας εµπλουτισµός µε λίγα άτοµα για την ενίσχυση του 
πληθυσµού. Ο πληθυσµός του περκιού ανακάµπτει ταχύτατα και σε δύο 
χρόνια, το 1988 (Εικόνα 2.13) η παραγωγή φτάνει τους 33,7 τόνους. Ακολουθεί 
µια εφταετία, µέχρι το 1996 που η παραγωγή του µηδενίζεται. Οι απαγορεύσεις 
αλιείας περκιού δεν λειτούργησαν αποτελεσµατικά ώστε να αποφευχθεί η 
εξαφάνιση του είδους. Η εξαφάνιση του περκιού σε συνδυασµό µε τον µικρό 
αριθµό άλλων αρπακτικών ψαριών κάνει επιτακτική την ανάγκη παρέµβασης. 
Το 2000 µε ενέργειες του Τµήµατος Αλιείας πραγµατοποιείται εµπλουτισµός µε 
άτοµα περκιού από τη λίµνη Πολυφύτου. Ο εµπλουτισµός κρίνεται ως 
απολύτως επιτυχής και σε συνδυασµό µε απαγορεύσεις αλιείας για τη 
προστασία του πληθυσµού, από το 2002 το περκί επανεµφανίζεται στη λίµνη. Η 
παραγωγή τα τελευταία χρόνια (2006 – 2008) κυµαίνεται µεταξύ 2 και 4,4 τόνων.      
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ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΡΩΝΙΟΥ
 1975 - 2008
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Εικόνα 2.14. Αλιευτική παραγωγή τσιρωνιού λίµνης Βόλβης 
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Εικόνα 2.15. Αλιευτική παραγωγή περκιού λίµνης Βόλβης 
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Εικόνα 2.16. Αλιευτική παραγωγή τούρνας λίµνης Βόλβης 

Η εικόνα 2.16 δείχνει τη παραγωγή της τούρνας που εµφανίζει µια σηµαντική 
κάµψη τη διετία 1996 και 1997. Οι αλιευόµενες ποσότητες φαίνεται τη διετία 2006 
και 2007 να αντιµετωπίζουν στη Βόλβη τη µεγαλύτερη κάµψη από ποτέ, αλλά το 
2008 η παραγωγή της τετραπλασιάζεται. Παρ’ όλα αυτά η παραγωγή της 
παραµένει χαµηλή και απαιτείται προσοχή στη διαχείριση των αποθεµάτων.   
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Εικόνα 2.17. Αλιευτική παραγωγή χελιού λίµνης Βόλβης 
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Η αλιευτική παραγωγή του χελιού είναι προφανές ότι εξαρτάται από την 
αφθονία του πληθυσµού στη λίµνη Βόλβη. Η υδρολογική κατάσταση του 
Ρήχειου που συνδέει τη λίµνη µε τη θάλασσα και επιτρέπει ή εµποδίζει την 
άνοδο των χελιών από το Στρυµωνικό κόλπο, είναι ένας από τους πολύ 
σηµαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη αλιευτική παραγωγή χελιού. Η 
αποκοπή της υδάτινης επικοινωνίας θάλασσας -  λίµνης για χρονικό διάστηµα 
1 -2 χρόνων, σηµαίνει αυτόµατα τη µείωση της παραγωγής για τα επόµενα 3 – 
6 χρόνια. Τη τριετία 2004 - 2006 το χέλι εξαφανίζεται. Το 2007 και 2008,  η 
παραγωγή του χελιού φτάνει µόλις τα 65 και 20 κιλά αντίστοιχα.    
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Εικόνα 2.18. Αλιευτική παραγωγή λεστιού λίµνης Βόλβης 
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Εικόνα 2.19. Αλιευτική παραγωγή λιπαριάς λίµνης Βόλβης 

 

Σκάφη και αλιείς της λίµνης Βόλβης - Μέσα και µέθοδοι επαγγελµατικής αλιείας 

Η αλιεία στη λίµνη Βόλβη διενεργείται σήµερα µε 42 επαγγελµατικά σκάφη. Από 
τα στοιχεία του Τµήµατος Αλιείας Επαρχείου Λαγκαδά προκύπτει ότι το 
µεγαλύτερο ποσοστό των αλιέων προέρχεται από τους παραλίµνιους 
οικισµούς της λίµνης, ενώ πρέπει να επισηµανθεί η προέλευση δέκα αλιέων 
από τον Άγιο Βασίλειο (Πίνακας 2.66). Είναι οι αλιείς της Κορώνειας, οι οποίοι 
µετά τη καταστροφή της λίµνης ασκούν την αλιεία στη Βόλβη και έχουν ως 
χώρο ελλιµενισµού των σκαφών τους κυρίως τα Λουτρά Απολλωνίας 
(Πίνακας 2.67).  

 

Πίνακας 2.66. Προέλευση αλιέων λίµνης Βόλβης 

Περιοχή Νόµιµοι επαγγελµατίες αλιείς 

Μικρή Βόλβη 13 

Μεγάλη Βόλβη 5 

Ν. Μάδυτος 0 

Ν. Απολλωνία 2 

Αγ. Βασίλειος 10 

Ασκός 2 
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Περιοχή Νόµιµοι επαγγελµατίες αλιείς 

Απολλωνία 0 

Νυµφόπετρα 9 

Αδάµ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 42 

 

Πίνακας 2.67. Περιοχή ελλιµενισµού σκαφών λίµνης Βόλβης 

 Μικρή Βόλβη Μεγάλη Βόλβη Λουτρά 
Απολλωνίας 

Σε διάφορα 
σηµεία 

Ελλιµενισµός 
σκαφών 

13 - 14 3 -4 8 -11 8 - 13 

 

Στο Πίνακα 2.68 δίνονται τα µήκη των σκαφών που χρησιµοποιούνται και οι 
ιπποδυνάµεις τους. Το µεγαλύτερο ποσοστό σκαφών έχει µήκος 4 – 5 µέτρα και 
ιπποδύναµη 5 -9,9 HP, ακολουθούν σε αριθµό τα σκάφη των 5 -6 και 6 – 7 
µέτρων µε ιπποδυνάµεις µικρότερες από 5 ΗΡ και µεταξύ 10 – 15 ΗΡ. Θα πρέπει 
να επισηµανθεί ότι 9 από τα 42 σκάφη είναι κωπήλατα, γεγονός που 
υποβαθµίζει σηµαντικά την αλιευτική ικανότητά τους.   

 

Πίνακας 2.68. Κατανοµή µήκους και ιπποδύναµης στα επαγγελµατικά αλιευτικά 
σκάφη λίµνης Βόλβης:  

 

ΤΥΠΟΣ: (κωπήλατες) Ιπποδυνάµεις (ΗΡ)  

Μήκος(µ) 0 ΗΡ < 5 5 - 9,9 10 -15 Σύνολο 

<3 0 0 0 0 0 

3-4 3 1 3 0 7 

4-5 3 3 10 1 17 

5-6 1 1 4 3 9 

6-7 2 2 4 1 9 

Σύνολο 9 7 21 5 42 

 

Ο Πίνακας 2.69 εµφανίζει τα πρόσφατα δηµογραφικά στοιχεία που αφορούν 
τους αλιείς της Βόλβης. Τα στοιχεία αναφέρονται σε δείγµα 27 επαγγελµατιών 
αλιέων της Βόλβης, σ΄αυτούς περιλαµβάνονται οι ψαράδες της λίµνης 
Κορώνειας. Από τα στοιχεία του Πίνακα, που προέρχεται από το Τµήµα Αλιείας 
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του Επαρχείου Λαγκαδά, προκύπτει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό ψαράδων 
υπερβαίνει το 60ο έτος της ηλικίας τους, ενώ το µικρότερο ποσοστό ανήκει στη 
νεαρότερη ηλικία. Ο συνδυασµός των δεδοµένων των οδηγεί σε ένα – κατά 
προσέγγιση - συµπέρασµα ότι ο τυπικός επαγγελµατίας ψαράς της Βόλβης 
είναι ηλικίας περίπου 65 ετών και διαθέτει σκάφος περίπου 5 µέτρων µε µηχανή 
περίπου 6 ΗΡ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2008 η αλιεία στη Βόλβη απόφερε σε 
κάθε ψαρά µηνιαίο εισόδηµα περίπου100 – 110 ευρώ.  

 

Πίνακας 2.69. ∆ηµογραφικά στοιχεία επαγγελµατιών αλιέων λίµνης Βόλβης 

ΑΛΙΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑ 

0 <20 

0 20-30 

1 30-40 

2 40-50 

6 50-60 

10 60-70 

8 >70 

Μέσο µηνιαίο 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 2008 

 

105 ευρώ/άτοµο 

(συνολικός ετήσιος τζίρος αλιείας 
/αριθµό ψαράδων) 

Η ερασιτεχνική αλιεία στη λίµνη Βόλβη 

Η έννοια «ερασιτεχνική αλιεία» αφορά µια δραστηριότητα που έχει ως στόχο 
την αναψυχή και όχι το βιοπορισµό από την αλιευτική δραστηριότητα ή από 
την εµπορία των αλιευµάτων. Για τον λόγο αυτό ο νοµοθέτης θέτει όρους για 
την άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας. 

Η ερασιτεχνική αλιεία στα εσωτερικά νερά ασκείται από την όχθη µε πετονιά ή 
καλάµι που φέρει ένα αγκίστρι. Ο κάθε ερασιτέχνης ψαράς έχει δικαίωµα να 
αλιεύει έως δύο κιλά ή τρία ψάρια, ανεξαρτήτως βάρους, µέσα στο χρονικό 
διάστηµα ενός 24ωρου. Για την άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας δεν 
απαιτείται η έκδοση ειδικής άδειας ερασιτεχνικής αλιείας, όπως ισχύει για τη 
θάλασσα. Από τα παραπάνω γίνεται προφανές, ότι ο ερασιτέχνης ψαράς 
απαγορεύεται να χρησιµοποιεί σκάφος ή άλλα αλιευτικά εργαλεία εκτός της 
πετονιάς ή του καλαµιού.  

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις των ιχθυολόγων του Τµήµατος Αλιείας, στην όχθη της 
λίµνης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τη Βόλβη υπολογίζεται ότι 
υπάρχουν σαράντα περίπου σκάφη ιδιωτών. Πολλοί από τους ιδιοκτήτες των 
σκαφών τα χρησιµοποιούν για την άσκηση παράνοµης αλιείας, καθώς δεν 
είναι εφοδιασµένοι µε την απαραίτητη άδεια επαγγελµατικού αλιευτικού 
σκάφους. Η λαθραλιεία στη Βόλβη ελέγχεται από την Αστυνοµία, από την 
Αγροφυλακή, από το Λιµνοφύλακα του Τµήµατος Αλιείας, από τους φύλακες 
και τους εθελοντές του Φορέα ∆ιαχείρισης των λιµνών Κορώνειας, Βόλβης και 
των Μακεδονικών Τεµπών.   
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Η αλιεία στο ποταµό Ρήχειο 

Στο ποταµό Ρήχειο δεν υφίσταται επαγγελµατική αλιεία µε σκάφη και 
επαγγελµατικά εργαλεία. Το ∆ηµόσιο, στο πλαίσιο µιας κοινωνικής πολιτικής 
που αφορά στην ενίσχυση του µισθωτή Αλιευτικού Συνεταιρισµού, έχει επιτρέψει 
τη κατασκευή ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων, για τη σύλληψη χελιών, στο 
Ρήχειο. Τη δεκαετία του 1980 οι εγκαταστάσεις λειτούργησαν παρέχοντας ένα 
αξιόλογο εισόδηµα στο Συνεταιρισµό από τη πώληση χελιών σε βιοµηχανίες 
παρασκευής καπνιστών ιχθύων.    

Η λειτουργία των ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων σε συνδυασµό µε την 
αλιεία στη ζώνη αποκλειστικής αλιείας στο ανατολικό άκρο της λίµνης, είχε 
πολλαπλά οφέλη για το Συνεταιρισµό, καθώς ενδυνάµωσε τη συνεργασία των 
µελών του και έδωσε οικονοµική και κοινωνική οντότητα στο Συνεταιρισµό. Με 
τη πτώση της στάθµης της λίµνης, τη δεκαετία του 1990, και την αποκοπή της 
υδάτινης επικοινωνίας της λίµνης µε τη θάλασσα, οι ιχθυοσυλληπτικές 
εγκαταστάσεις εγκαταλείπονται. 

 

2.2.3.1.5. Θήρα 

Στην περιοχή, βάσει των οριζόµενων στην ΚΥΑ 6919/2004 η θήρα απαγορεύται 
στην Περιοχή Α’ του Εθνικού Πάρκου και σε ζώνη 100 m περιµετρικά αυτής. 
Επίσης, υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός καταφυγίων άγριας ζωής (βλ. κεφ. 
1.4.2) όπου απαγορεύεται η θήρα. Για τις υπόλοιπες περιοχές η δραστηριότητα 
ασκείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

Για τη θηραµατική περίοδο 2008-2009, τα θηρεύσιµα είδη και η επιτρεπόµενη 
περίοδος θήρευσής τους, όπως περιλαµβάνονται στην απόφαση 
95226/3490/11.8.2008 (ΦΕΚ 1626/Β/13.8.2008), αναφέρονται στον πίνακα που 
παρατίθεται στη συνέχεια. 

 

Πίνακας 2.70. Θηρεύσιµα είδη κυνηγετικής περιόδου 2008-2009 

Α/Α Είδος Ζώνες * Περίοδος Ηµέρες Επιτρεπόµενος 
αριθµός 

Θηλαστικά 
1*** Oryctolagus cuniculus 

(Αγριοκούνελο) 
20/8 – 14/9 15/9 – 10/3 Όλες Χωρίς 

περιορισµό 
2 Lepus europaeus 

(Λαγός) 
 15/9 – 10/1 Τετ – Σαβ - Κυρ Ένα (1) 

3 **** Sus scrofa (Αγριόχοιρος)  15/9 – 20/1 Τετ – Σαβ - Κυρ Τρία (3) κατά 
οµάδα 

4 Vulpes vylpes (Αλεπού)  15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς 
περιορισµό 

5 Martes foina 

(Πετροκούναβο) 
 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς 

περιορισµό 
Πουλιά 

Α) ∆ενδρόβια, εδαφόβια κ.α. 
1 Alauda arvensis 20/8 – 14/9 15/9 – 10/2 Όλες ∆έκα (10) 
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(Σιταρήθρα) 
2 Columba palumbus 

(Φάσα) 
20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Χωρίς 

περιορισµό 
3 Columba livia 

(Αγριοπερίστερο) 
20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς 

περιορισµό 
4 Coturnix coturnix 

(Ορτύκι) 
20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες ∆ώδεκα (12) 

5 Streptopelia turtur 
(Τρυγόνι) 

20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες  

6 Turdus philomelos 
(Τσίχλα) 

20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες 

7 Turdus viscivorus 

(∆ενδρότσιχλα) 
20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες 

8 Turdus iliacus 
(Κοκκινότσιχλα) 

20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες 

9 Turdus pilaris 
(Γερακότσιχλα) 

20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες 

10 Turdus merula 
(Κότσυφας) 

20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες 

Είκοσι πέντε 
(25) (Συνολικά 
από όλα τα 
είδη πάπιας) 

11 Pica pica (Καρακάξα) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς 
περιορισµό 

12 Corvus monedula 

(Κάργια) 
20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς 

περιορισµό 
13 Cornus corone 

(Κουρούνα) 
20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς 

περιορισµό 
14 Sturnus vulgaris (Ψαρόνι) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς 

περιορισµό 
15 Scolopax rusticola 

(Μπεκάτσα) 
 15/9 – 28/2 Όλες ∆έκα (10) 

16 Alectoris graeca 
(Πετροπέρδικα) 

 03/10 – 
14/12 

Τετ – Σαβ - Κυρ ∆ύο (2) 

17 * Alectoris chucar 

(Νησιωτική πέρδικα) 
 03/10 – 

14/12 
Τετ – Σαβ - Κυρ Τέσσερα (4) 

18 Phasianus colchicus 
(Φασιανός) 

 15/9 – 
30/12 

Τετ – Σαβ - Κυρ Ένα (1) 

Πουλιά 
Β) Υδρόβια και παρυδάτια 

1 Anas Penelope 
(Σφυριχτάρι) 

 15/9 – 10/2 Όλες 

2 Anas crecca (Κιρκίρι)  15/9 – 31/1 Όλες 
3 Anas platyrhynchos 

(Πρασινοκέφαλη) 
 15/9 – 31/1 Όλες 

4 Anas acuta 
(Σουβλοπάπια) 

 15/9 – 10/2 Όλες 

5 Anas querquedula 

(Σαρδέλα) 
 15/9 – 10/2 Όλες 

6 Anas clypeata 
(Χουλιαρόπαπια) 

 15/9 – 10/2 Όλες 

7 Aythya ferina 
(Κυνηγόπαπια) 

 15/9 – 31/1 Όλες 

8 Aythya fuligula 
(Τσικνόπαπια) 

 15/9 – 10/2 Όλες 

9 Fulica atra (Φαλαρίδα)  15/9 – 10/2 Όλες 
10 Anas strepera 

(Φλυαρόπαπια) 
 15/9 – 31/1 Όλες 

∆ώδεκα (12) 
(Συνολικά από 

όλα τα είδη 
πάπιας) 
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11 Anser albifrons 
(Ασπροµετωπόχηνα) 

 15/9 – 10/2 Όλες 

12 Gallinula chloropus 
(Νερόκοτα) 

 15/9 – 10/2 Όλες ∆έκα (10) 

13 Gallinago gallinago 
(Μπεκατσίνι) 

 15/9 – 10/2 Όλες ∆έκα (10) 

14 Vanellus vanellus 
(Καληµάνα) 

 15/9 – 31/1 Όλες ∆έκα (10) 

Όπου τα σύµβολα δείχνουν: 

(*) : Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης 
των αποδηµητικών πουλιών» µε αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας µέχρι την 
18.12.1985, καθώς και µε την ανωτέρω (20) σχετική. 

(**) : Εκτός από την περιοχή της Α΄ Κ.Ο.Κ.∆. και της Β’ Κ.Ο. Αρχιπελάγους όπου η 

κυνηγετική περίοδος για τη νησιώτικη πέρδικα ορίζεται από 15/09 έως 30/11. 

(***) : Από 1/3-10/3 µόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου. 

(****) : Εξαιρείται η περιοχή της Πελοποννήσου για την οποία περιορίζεται το κυνήγι έως 

την 31.12.2008 και ο επιτρεπόµενος αριθµός θηρευοµένων ατόµων επίσης περιορίζεται 

σε ένα (1) άτοµο. Επίσης απαγορεύεται το κυνήγι του αγριόχοιρου στη νήσο Εύβοια. 

 

2.2.3.1.6. Βιοµηχανία – Βιοτεχνία 

Στην περιοχή περιµετρικά της λίµνης Κορώνειας υπήρχαν αρκετές βιοµηχανίες, 
στον τρόπο λειτουργίας των οποίων οφείλεται σε µεγάλο βαθµό η 
περιβαλλοντική υποβάθµιση της λίµνης. Συγκεκριµένα κάποιες από τις 
βιοµηχανίες αυτές λειτουργούν χωρίς τη νόµιµη άδεια ενώ κάποιες άλλες 
λειτουργούν χωρίς να τηρούν τους περιβαλλοντικούς όρους και τις σχετικές 
κείµενες διατάξεις για τα όρια των τιµών των αποβλήτων τους. Ορισµένες από 
τις ρυπογόνες βιοµηχανίες σήµερα δεν λειτουργούν. 

Στο πλαίσο της υλοποίησης του συγχρηµατοδοτούµενου από το Ταµείο 
Συνοχής έργου «Αποκατάσταση λίµνης Κορώνειας» και της προγραµµατικής 
σύµβασης προβλέπεται η δράση «Επανεξέταση των Περιβαλλοντικών Όρων 
των ρυπογόνων βιοµηχανιών περιοχής Λαγκαδά» µε φορέα εκτέλεσης τη 
∆/νση Προστασίας Περιβάλλοντος Ν.Α.Θ. σε συνεργασία µε τον Φορέα 
∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας – Βόλβης.  Κατά την υλοποίηση της δράσης 
έγιναν τα ακόλουθα: 

� Η Ν.Α.Θ. µε τις υπηρεσίες της ∆/νσης Ανάπτυξης και ∆/νση 
Προστασίας Περ/ντος διενήργησε µέχρι 31/3/2008 µια σειρά ελέγχων σε 
δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής Λίµνης Κορώνειας. Στην 
παραπάνω περίοδο έγιναν 77 έλεγχοι και επιβλήθηκαν 5 πρόστιµα.  

� Εκδόθηκε Απόφαση Νοµάρχη για παύση λειτουργίας 2 δραστηριοτήτων 
(Βαφείο, Εργοστάσιο επεξεργασίας βρώσιµων ελιών). 

� Έχουν εκδοθεί διαπιστωτικές πράξεις - αποφάσεις για τεχνική 
ανασυγκρότηση σε οκτώ δραστηριότητες, για προσαρµογή της 
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λειτουργίας τους σύµφωνά µε τις κείµενες διατάξεις όπως προβλέπεται 
από τον Ν.3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιοτεχνικών και βιοµηχανικών 
εγκαταστάσεων»  

� Έχουν αποσταλεί έγγραφα σε δέκα δραστηριότητες για υποβολή 
τροποποιητικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και µελέτης 
υγρών αποβλήτων. 

� Στην ευρύτερη περιοχή Λίµνης Κορώνειας λειτουργούν σήµερα τέσσερα 
βαφεία.  

� Έγινε λεπτοµερής καταγραφή από ειδικό κλιµάκιο της ∆/νσης 
Ανάπτυξης της ΝΑΘ των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην ευρύτερη 
περιοχή της λίµνης Κορώνειας. 

Επίσης, έγιναν σχετικοί έλεγχοι από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε και επιβλήθηκαν πρόστιµα σε 17 επιχειρήσεις στην περιοχή για 
διάφορες περιβαλλοντικές παραβάσεις. Με σχετικές αποφάσεις του Γ.Γ. ΠΚΜ 
στις 14-02-08 επιβλήθηκαν σε 4 επιχειρήσεις της περιοχής πρόστιµα (κατόπιν 
σχετικής πρότασης των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος). (το µε αρ. πρωτ. 
12559/28-11-2008 έγγραφο ∆ΙΠΕΧΩ ΠΚΜ) 

Από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού 
Πάρκου Κορώνειας – Βόλβης – Μακεδονικών Τεµπών µέχρι και σήµερα, ο 
Φορέας έχει εκδώσει 739 γνωµοδοτήσεις από τις οποίες οι 408 αφορούν 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. 

Αναλυτικά οι 408 γνωµοδοτήσεις ταξινοµούνται ως εξής: 

- υφιστάµενες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 

- 210 νέες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 

Από τις 198 υφιστάµενες βιοµηχανίες, η ταξινόµησή τους, όσον αφορά το εάν 
παράγουν ή όχι υγρά απόβλητα, έχει ως εξής: 

- 139 δεν παράγουν υγρά απόβλητα 

- 59 παράγουν υγρά απόβλητα 

Η ΝΑΘ µετά από συνεχείς ελέγχους στις εν λόγω επιχειρήσεις αποτιµά την 
σηµερινή κατάσταση ως εξής : διέκοψαν την λειτουργία τους 6 επιχειρήσεις, 
ανακλήθηκε η προθεσµία για τεχνική ανασυγκρότηση σε 1 επιχείρηση, 
συµµορφώθηκαν και λειτουργούν σύννοµα 2 επιχειρήσεις, παρουσίασαν 
βελτίωση στην λειτουργία τους 10 επιχειρήσεις (σχετικό µε αρ. πρωτ. 
15/οικ.21951/06-11-08 έγγραφο της ∆/νσης ανάπτυξης της ΝΑΘ). 
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Στον πίνακα 2.71α παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τις βιοµηχανίες – 
βιοτεχνίες που δραστηριοποιούνται στην υπολεκάνη της λίµνης Κορώνειας 
σύµφωνα µε τη Βάση ∆εδοµένων του Φ∆ και τα έγγραφα που αναφέρθηκαν 
προηγουµένως. Στον Πίνκα 2.71β δίνονται στοιχεία σχετικά µε την κατανάλωση 
νερού, την παραγωγή και επεξεργασία αποβλήτων των βιοµηχανιών 
/βιοτεχνιών,  σύµφωνα µε τη Βάση ∆εδοµένων του Φ∆. 
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Πίνακας 2.71α. Βιοµηχανίες/ βιοτεχνίες στην υπολεκάνη της λίµνης Κορώνειας µε στοιχεία λειτουργίας 

Επιχείρηση Είδος Επιχείρησης Θέση Απόφαση λειτουργίας ∆υναµικότητα Σηµερινή Κατάσταση 
Λειτουργίας 

∆ΟΥΜΑΝΗΣ Ν. -  
ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ 
– ΜΑΙΚΑΝΤΗΣ – 

ΤΣΑΧΟΥΡΙ∆ΗΣ ΟΕ 
«ΑΣΤΗΡ» 

Πλυντήριο, Βαφείο, 
Φινιριστήριο 

∆ήµος Μυγδονίας, 
Ζώνη Γ’ Εθνικού 

Πάρκου 

Άδεια λειτουργίας: Α.Π. 15/Φ 
14.2 9156/9/4426/01-06-2001 

Βάσει Ε.Π.Ο. = 1 
τόνος / ηµέρα 

βαµµένο 
ύφασµα 

∆ιέκοψε τη λειτουργία 
της 

ΕΠΙΜΑΚ - 
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕΒΕ 

Εργοστάσιο 
σησαµοποιίας, 

χαλβαδοποιίας – 
ταχινιού – ζαχαρωδών 
προϊόντων, µελιού και 

µαρµελάδας 

Κριθιά Θεσσαλονίκης 
– Ζώνη Γ’ Εθνικού 

Πάρκου 
  

∆ιέκοψε τη λειτουργία 
της 

ΧΡ. ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

Συσκευαστήριο 
Ελαιοκοµικών 
προϊόντων 

15ο χλµ 
Θεσσαλονίκης – 
Καβάλας, ∆ήµος 
Λαγκαδά, Ζώνη Γ’ 
Εθνικού Πάρκου 

Στερείται ισχύουσας απόφασης 
Ε.Π.Ο. και οριστικής άδειας 

διάθεσης υγρών αποβλήτων 
 

∆ιέκοψε τη λειτουργία 
της 

COTTON Ε.Π.Ε. – 
ΒΑΦΕΙΑ ΛΑΓΚΑ∆Α 

Ε.Π.Ε. 
Βαφείο, φινιριστήριο 

Περιβολάκι, ∆ήµος 
Λαγκαδά, Ζώνη Γ’ 
Εθνικού Πάρκου 

Στερείται άδειας λειτουργίας 
Βάση Ε.Π.Ο. = 
0,66 τόνοι / 

ηµέρα ύφασµα 

∆ιέκοψε τη λειτουργία 
της 

«ΡΕΚΟΡ» ΧΑΡΙΤΟΥ 
- ΛΙΛΛΗΣ ΟΕ 

Εργοστάσιο 
αλλαντοποιείας 

22ο χλµ 
Θεσσαλονίκης – 
Σερρών, ∆ήµος 

Ασσήρου, Ζώνη Γ’ 

Απόφαση Ε.Π.Ο.: 30/1861/13-
07-2003 

1 τόνος / 8ωρο 
∆ιέκοψε τη λειτουργία 

της 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΕ 

Πλυντήριο, βαφείο, 
φινιριστήριο 

17ο χλµ Π.Ε.Ο. 
Θεσσαλονίκης – 
Καβάλας, ∆ήµος 
Λαγκαδά, Ζώνη Γ’ 

Στερείται άδειας λειτουργίας 
1,2 τόνοι / 

ηµέρα 
∆ιέκοψε τη λειτουργία 

της 

ΑΓΝΟ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Εργοστάσιο 
επεξεργασίας 

14ο χλµ 
Θεσσαλονίκης – 

Περιβαλλοντική αδειοδότηση: 
158839/9-7-2008, Ε.Π.Ο.: 

 
Βελτίωσε τη λειτουργία 

της και 
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Επιχείρηση Είδος Επιχείρησης Θέση Απόφαση λειτουργίας ∆υναµικότητα Σηµερινή Κατάσταση 
Λειτουργίας 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. γάλακτος και 
παραγωγής χυµών 

Λαγκαδά, ∆ήµος 
Λαγκαδά, Ζώνη Γ’  

156990/134209, 137170, 156605/ 
8-8-2005 

προγραµµατίστηκε 
επανέλεγχος εντός του 

∆εκεµβρίου 

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Πλυντήριο, 
σιδερωτήριο, ξεβαφείο 

3ο χλµ Λαγκαδά – 
Κολχικού, ∆ήµος 
Λαγκαδά, Ζώνη Γ’ 

Άδεια λειτουργίας: Α.Π. 15/Φ 
14.2 10405/7/1076/12-02-2001 

1 τόνος / ηµέρα 

Βελτίωσε τη λειτουργία 
της και 

προγραµµατίστηκε 
επανέλεγχος εντός του 

∆εκεµβρίου 

ΚΑΠΝΙ∆ΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

Ξεβαφείο, σιδερωτήριο 
ρούχων 

17ο χλµ 
Θεσσαλονίκης – 
Λαγκαδά, ∆ήµος 
Λαγκαδά, Ζώνη Γ’ 

Άδεια λειτουργίας: Α.Π. 15/Φ 
14.2 15217/2/4808/15-06-2000, 
Ανανέωση Ε.Π.Ο.: 30-5678/4-9-

2006 

500 τεµάχια / 
έτος 

Βελτίωσε τη λειτουργία 
της και 

προγραµµατίστηκε 
επανέλεγχος εντός του 

∆εκεµβρίου 

ΥΙΟΙ Ν. ΒΟΓΙΑΤΖΗ 
ΟΕ 

Μονάδα παραγωγής 
τυροκοµικών 
προϊόντων 

Περιβολάκι, ∆ήµος 
Λαγκαδά, Ζώνη Γ’ 

Στερείται απόφασης Ε.Π.Ο.  

Βελτίωσε τη λειτουργία 
της και 

προγραµµατίστηκε 
επανέλεγχος εντός του 

∆εκεµβρίου 

ΜΑΞΙΜ – 
ΠΕΡΤΣΙΝΙ∆ΗΣ ΑΕ 

Βαφείο, φινιριστήριο, 
µηχανουργείο 

κατασκευής βαφικών 
µηχανών, τυπωτήριο 

υφασµάτων 

18ο χλµ 
Θεσσαλονίκης – 
Σερρών, ∆ήµος 

Μυγδονίας, Ζώνη Γ’ 

Άδεια λειτουργίας: Α.Π. 15/Φ 
14.2 7627/18/8986/01-11-2000 

Βάσει Ε.Π.Ο. = 
16 τόνους / 

ηµέρα βαµµένο 
ύφασµα 

Βελτίωσε τη λειτουργία 
της και 

προγραµµατίστηκε 
επανέλεγχος εντός του 

∆εκεµβρίου 

ΠΡΟΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. Βαφείο 

1ο χλµ Οδού 
Χρυσαυγής – 

Λαγκαδά, ∆ήµος 
Λαγκαδά 

Άδεια λειτουργίας: Α.Π. 
15/Φ.14.2.1577/οικ.7944/04, 
Ε.Π.Ο.: 18006/15-7-1992 και 

τροποποίηση αυτής: 95666/8-4-
2003 

15 τόνοι / 
ηµέρα 

 

ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΕΠΕ 
Μονάδα παραγωγής 

βιοντίζελ 
∆ήµος Μυγδονίας, 

Ζώνη Γ’ 
  

Βελτίωσε τη λειτουργία 
της και 

προγραµµατίστηκε 
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Επιχείρηση Είδος Επιχείρησης Θέση Απόφαση λειτουργίας ∆υναµικότητα Σηµερινή Κατάσταση 
Λειτουργίας 

επανέλεγχος εντός του 
∆εκεµβρίου 

ΕΥΡΩΒΑΦΗ ΑΕ Βαφείο, φινιριστήριο 
∆ήµος Ασσήρου, 

Ζώνη Γ’ 
Άδεια λειτουργίας: Α.Π. 15/Φ 
14.2 8417/12/8089/11-10-1999 

Βάσει Ε.Π.Ο. = 3 
τόνους / ηµέρα 

βαµµένο 
ύφασµα 

Βελτίωσε τη λειτουργία 
της και 

προγραµµατίστηκε 
επανέλεγχος εντός του 

∆εκεµβρίου 

ΝΟΒΑΚΝΙΤ ΕΛΛΑΣ 
Πλεκτήριο, βαφείο, 

φινιριστήριο, ραφείο 

18ο χλµ 
Θεσσαλονίκης – 
Λαγκαδά, ∆ήµος 
Λαγκαδά, Ζώνη Γ’ 

Άδεια λειτουργίας: Α.Π. 15/Φ 
14.2 2450/18/7270/07-2007, 
Ανανέωση και τροποποίηση 

Ε.Π.Ο.: 30/7423/05/2006 

Βάσει Ε.Π.Ο. = 5 
τόνους / ηµέρα 

βαµµένο 
ύφασµα 

Βελτίωσε τη λειτουργία 
της και 

προγραµµατίστηκε 
επανέλεγχος εντός του 

∆εκεµβρίου 
Χρήστος 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και 
ΣΙΑ Ε.Ε. 

Βαφείο - Φινιριστήριο 
∆ήµος Λαγκαδά, 

Ζώνη Γ’ 

Άδεια διάθεσης αποβλήτων: 
30/3611/1997, Ε.Π.Ο.: 
30/3621&4171/2000 

  

ΑΦΟΙ ΤΑΧΜΑΖΙ∆Η 
ΚΡΕΑΤΑ ΑΒΕΕ 

Βιοµηχανικό σφαγείο, 
τυποποιητήριο, 

εργοστάσιο 
επεξεργασίας 
υποπροϊόντων 

σφαγής 

20ο χλµ 
Θεσσαλονίκης – 
Κολχικού, ∆ήµος 
Λαγκαδά, Ζώνη Γ’ 

  
Ανακλήθηκε η 

προθεσµία για τεχνική 
ανασυγκρότηση 

ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΕ 

Εργοστάσιο 
κατασκευής 
ανοξείδωτων 
νεροχυτών και 

µαγειρικών σκευών 

17ο χλµ 
Θεσσαλονίκης – 
Σερρών, ∆ήµος 

Μυγδονίας, Ζώνη Γ’ 

Άδεια λειτουργίας – 
εγκατάστασης: 

15/Φ.14.2.5217/21/10305/20-10-
2003 και ανανέωση αυτής: 

15/Φ.14.2.5217/23/8229/13-9-
2005, Ε.Π.Ο.: 116948/28-5-2003 

και τροποποίηση αυτής: 
5607/06/21-6-2006 

 
Συµµορφώθηκε και 
λειτουργεί σύννοµα 

ΣΑΜΑΡΑΣ – 
ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ 

Συγκρότηµα 
παραγωγής έτοιµου 

∆ρυµός, ∆ήµος 
Μυγδονίας 

Άδεια λειτουργίας: 
15/Φ.14.2.21292/4/215/22-1-
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Επιχείρηση Είδος Επιχείρησης Θέση Απόφαση λειτουργίας ∆υναµικότητα Σηµερινή Κατάσταση 
Λειτουργίας 

ΑΤΕΒΕ σκυροδέµατος 2003 

ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η 
ΑΒΒΕ 

Βιοµηχανία σωλήνων, 
γαλβανιστήριο 

16ο χλµ 
Θεσσαλονίκης – 
Σερρών, ∆ήµος 

Μυγδονίας, Ζώνη Γ’ 

  
Συµµορφώθηκε και 
λειτουργεί σύννοµα 

ΚΟΤΣΑΡΙ∆ΗΣ 
Χρήστος Α.Β.Ε.Ε. 

Χυτήριο - 
µηχανουργείο 

∆ήµος Λαγκαδά  
10-12 τόνοι / 

ηµέρα 
 

ΒΟΥΛΙΝΟΣ 
Θωµάς Α.Ε. 

Πλεκτική – Βαφή – 
Φινίρισµα – Κοπή – 
Ραφή υφασµάτων 

5ο χλµ Θεσσαλονίκης 
- Λαγκαδά 

Ε.Π.Ο.: 13497/9-10-1995 και 
Ε.Π.Ο. για προσωρινή 

αποθήκευση και µεταφορά 
στερεών αποβλήτων: 

30/2126/10-5-2003 

4 τόνοι / ηµέρα  

ΛΥΠΗΡΙ∆ΗΣ 
∆ηµήτριος 

Πλεκτήριο ∆ήµος Λαγκαδά  
350 τόνοι / 

ηµέρα 
 

«ΙΝΑ & ΠΛΕΞΗ» 
ΒΑΣΑΡΑΣ Χάρης 

Πλεκτήριο ∆ήµος Λαγκαδά  40 τόνοι  

ΕΤΕΝΑ ΕΛΛΑΣ 
Ε.Π.Ε. 

Βιοτεχνία διατηρήσεως 
– αφυδατώσεως 

οπωροκηπευτικών 
∆ήµος Λαγκαδά Ε.Π.Ο.: 30/3095/14-6-2004   

ΜΑΡΜΑΡΑ – 
ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΜΟΣΧΟΥ 

Ο.Ε. 
 Βασιλούδι 

Άδεια λειτουργίας: 
15/Φ.14.2.11262/11/3268/ 2002 

και τροποποίηση αυτής: 
15/Φ.144.2.11262/13/4188/2004, 

Ε.Π.Ο.: 30/4974/21-11-2001 

  

ΒΟΡΕΙΟΕΜΠΟΡΙΚΗ 
Ο.Ε. 

Εργοστάσιο 
επεξεργασίας ξύλου 

∆ήµος Λαγκαδά  2 τόνοι / 8ωρο  

 

(Πηγή: ∆/νση Ανάπτυξης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, Βάση ∆εδοµένων Φ∆) 
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Πίνακας 2.71β. Βιοµηχανίες/ βιοτεχνίες στην υπολεκάνη της λίµνης Κορώνειας µε στοιχεία κατανάλωσης νερού, παραγωγής και 

επεξεργασίας αποβλήτων  

α/α 
Ονοµασία 

δραστηριότητας 

Π
ερ
ιο
χ
ή
  

π
ρ
ο
σ
τα
σ
ία
ς
 

Περιγραφή οµάδας ∆.∆. 
Παροχή 
Νερού 

Κ
α
τα
ν
ά
λ
ω
σ
η
 

ν
ερ
ο
ύ
 (
m
3
/d
) 

Π
α
ρ
ο
χ
ή
 

α
π
ο
β
λ
ή
τω

ν
 

(m
3
/d
) 

Υ
γ
ρ
ά
 

α
π
ό
β
λ
η
τα
 

Επεξεργασία αποβλήτων 

1 

Βαφείο - φινιριστήριο 
µε την επωνυµία "Κ.Μ. 
ΠΕΡΤΣΙΝΙ∆ΗΣ "ΜΑΧΙΜ 

Α.Ε." 

Γ 

Βαφή - Τυποβαφή - 
Φινίρισµα 

κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων 

∆ρυµός ΓΕΩΤΡΗΣΗ  1600 ΟΧΙ  

2 
Βαφείο ΠΡΟΤΕΧ 

Α.Β.Ε.Ε 
Γ 

Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικώ

ν προϊόντων 
Χρυσαυγή ΓΕΩΤΡΗΣΗ 1500 1500 ΝΑΙ 

α) Εξισορρόπηση, β) χηµική 
επεξεργασία, γ) βιολογική 

επεξεργασία, δ) αµµόφιλτρα, 
ε) φίλτρα ενεργού άνθρακα. 

3 
Βαφείο ΟΥΡΑΝΙΟ 

ΤΟΞΟ ΑΒΕΕ 
Γ 

Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικώ

ν προϊόντων 
Κολχικό ΓΕΩΤΡΗΣΗ 1300 1300 ΝΑΙ 

α) ∆εξαµενή εξισορρόπησης, 
β) δεξαµενή αερισµού, γ) 

καθίζηση, δ) χηµική 
επεξεργασία, ε) αµµόφιλτρα, 
στ) φίλτρο ενεργού άνθρακα, 

ζ) παχυντής, η) 
ταινιοφιλτρόπρεσσα λάσπης 

4 
"Βιοµηχανία 

επεξεργασίας 
γάλακτος ΑΓΝΟ Α.Ε." 

Γ 
Λειτουργία 

γαλακτοκοµείων και 
παρασκευή παγωτών 

Περιβολάκι ΓΕΩΤΡΗΣΗ 1080 1200 ΟΧΙ  

5 

Πλεκτήριο-ραφείο-
βαφείο-φινιριστήριο 
ΝΟΒΑΚΝΙΤ ΕΛΛΑΣ 

ΑΒΕΕ 

Γ 
Παραγωγή 

κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων 

Λαγκαδάς ΓΕΩΤΡΗΣΗ 700 700 ΝΑΙ 

α) ∆εξαµενή εξισορρόπησης 
β) ∆εξαµενή εξουδετέρωσης 
γ)∆εξαµενή κροκίδωσης -
καθίζησης δ) ∆εξαµενή 
αερόβιου βιολογικής 
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α/α 
Ονοµασία 

δραστηριότητας 

Π
ερ
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χ
ή
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ς
 

Περιγραφή οµάδας ∆.∆. 
Παροχή 
Νερού 

Κ
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) 

Π
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) 

Υ
γ
ρ
ά
 

α
π
ό
β
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η
τα
 

Επεξεργασία αποβλήτων 

επεξεργασίας ε) ∆εξαµενή 
τελικής καθίζησης στ) 
Χλωρίωση ζ) Τελική 

κροκίδωση - καθίζηση, η) 
αµµόφιλτρο, θ) φίλτρο 

ενεργού άνθρακα 

6 
Βαφείο Βουλινός 

Θωµάς ΑΕ 
Β 

Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικώ

ν προϊόντων 
Αγ. Βασίλειος ΓΕΩΤΡΗΣΗ 650 650 ΝΑΙ 

α) Μετρητής παροχής, β) 
Χηµική επεξεργασία 

(κροκίδωση- καθίζηση), γ) 
Βιολογική επεξεργασία 
(οξειδωτική τάφρος), δ) 
αφυδάτωση λάσπης µε 

φιλτρόπρεσσα 

7 

"Εργοστάσιο 
επεξεργασίας 

µαρµάρων" µε την 
επωνυµία "ΜΑΡΜΑΡΑ 

ΚΛΑ∆Α Α.Β.Ε.Ε" 

Γ 
Κοπή, µορφοποίηση 
και κατεργασία λίθων 

Καβαλλάρι ΓΕΩΤΡΗΣΗ  550 ΝΑΙ  

8 
Βαφείο - φινιστήριο 
ΒΑΦΕΙΑ ΛΑΓΚΑ∆Α 

Ε.Π.Ε. 
Γ 

Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικώ

ν προϊόντων 
Περιβολάκι ∆ΙΚΤΥΟ 300 300 ΝΑΙ 

α) ∆εξαµενή εξισορρόπησης 
β) ∆εξαµενή παρατεταµένου 

αερισµού γ)∆εξαµενή 
κροκίδωσης - καθίζησης 

9 

Εργοστάσιο 
αφυδατώσεως 

οπωροκηπευτικών 
ΕΤΕΝΑ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 

Γ 
Βιοµηχανία τροφίµων 

και ποτών 
Λαγκαδάς ∆ΙΚΤΥΟ 280 280 ΝΑΙ 

α) Κόσκινο, β) βιολογική 
επεξεργασία ενός σταδίου 
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α/α 
Ονοµασία 

δραστηριότητας 

Π
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Περιγραφή οµάδας ∆.∆. 
Παροχή 
Νερού 

Κ
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Επεξεργασία αποβλήτων 

10 

Συγκρότηµα 
παραγωγής έτοιµου 

σκυροδέµατος 
ΣΑΜΑΡΑΣ – 

ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

Γ 
Κατασκευή προϊόντων 

από µη µεταλλικά 
ορυκτά 

∆ρυµός ΓΕΩΤΡΗΣΗ 151 151 ΝΑΙ 
∆ύο (2) δεξαµενές καθίζησης, 

ανακυκλοφορία 

11 

Εργοστάσιο 
κατασκευής 

ελαστικών & µη 
ελαστικών ταινιών Γ. 

ΓΟΥΤΑΣ-ΣΤ. 
ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΒΙΕΛΤΑ 

Α.Ε. 

Γ 
Παραγωγή 

κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων 

Λητή ΓΕΩΤΡΗΣΗ 122 120 ΝΑΙ 

α) ∆εξαµενή εξισορρόπησης, 
β) χηµική επεξεργασία, γ) 

δεξαµενή τελικής καθίζησης, 
δ) φίλτρο άµµου, ε)κλίνες 

ξήρανσης 

12 
Μάρµαρα-Γρανίτες 

ΜΟΣΧΟΥ Ο.Ε. 
Β 

Κατασκευή προϊόντων 
από µη µεταλλικά 

ορυκτά 
Βασιλούδι ΓΕΩΤΡΗΣΗ 33 90 ΝΑΙ 

α) Εξισορρόπηση, β) 
κροκίδωση, γ) καθίζηση 

(µεταλλικά σιλό), δ) 
φιλτρόπρεσσα 

13 
Σφαγείο µεγάλων 

ζώων Κουτσικούνης 
ΑΒΕΕ 

Β 
Βιοµηχανία τροφίµων 

και ποτών 
Βόλβη ΓΕΩΤΡΗΣΗ 80 75 ΝΑΙ 

α) Εξισορρόπηση, β) DAF, γ) 
βιολογική επεξεργασία, δ) 
απορροφητικό πεδίο, ε) 

ξηραντικές κλίνες 

14 

Εργοστάσιο 
επεξεργασίας 

ανοξείδωτου χάλυβα 
ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΕ 

Γ 

Κατασκευή 
µηχανηµάτων και 
ειδών εξοπλισµού 

µ.α.κ. 

∆ρυµός ΓΕΩΤΡΗΣΗ 60 60 ΝΑΙ 

α) Εξισορρόπηση, β) 
αερισµός, γ) καθίζηση, δ) 
αµµόφιλτρο, ε) ξηραντικές 

κλίνες 

15 
Βιοµηχανικό σφαγείο 
ΑΦΟΙ ΤΑΧΜΑΤΖΙ∆Η 

Γ 
Βιοµηχανία τροφίµων 

και ποτών 
Λαγκαδάς ∆ΙΚΤΥΟ 55 55 ΝΑΙ 

α) Σχάρα, β) εξισορρόπηση, 
γ) επίπλευση, δ) αερισµός, ε) 
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Π
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Επεξεργασία αποβλήτων 

ΚΡΕΑΤΑ ΑΒΕΕ καθίζηση, στ) χλωρίωση, ζ) 
σάκοι αφυδάτωσης λάσπης, 

η) επιφανειακή διάθεση 

16 
Πλυντήριο – Ξεβαφείο 

– Σιδερωτήριο Ι. Γ.  
ΣΠΥΡΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

Γ 
Παραγωγή 

κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων 

Καβαλλάρι ΓΕΩΤΡΗΣΗ 60 50 ΝΑΙ 

α) Προσθήκη κροκιδωτικών 
µε ισχυρή ανάδευση, β) 

κροκίδωση και καθίζηση, γ) 
κλίνες ξήρανσης 

17 

Εργοστάσιο 
παραγωγής έτοιµου 
σκυροδέµατος µε την 
επωνυµία ∆ΑΣΙΛΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

Γ 
Κατασκευή προϊόντων 

από µη µεταλλικά 
ορυκτά 

Λητή ΓΕΩΤΡΗΣΗ 44 44 ΝΑΙ 
α) Καθίζηση, β) δεξαµενή 

καθαρών νερών, γ) 
ανακύκλωση 

18 

Πλυντήρια 
σιδερωτήρια ξεβαφεία 

ενδυµάτων  µε την 
επωνυµία 

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Γ 
Παραγωγή 

κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων 

Λαγκαδάς ΓΕΩΤΡΗΣΗ 40 40 ΝΑΙ Βιολογική επεξεργασία 

19 
Πλυντήριο ταπήτων 

ΝΥΚΤΕΡΙ∆ΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Γ Βιοµηχανικές ζώνες Άσσηρος ∆ΙΚΤΥΟ 16 16 ΝΑΙ 
α) Εσαχρισµός, β) δεξαµενές 
καθίζησης 24 m3, γ) σηπτικός 

-απορροφητικός βόθρος 

20 

Τυποποίηση & 
συσκευασία 

τυποποιηµένων ελιών 
ΧΡ. ΣΥΚΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

Γ 
Βιοµηχανία τροφίµων 

και ποτών 
Καβαλλάρι ∆ΙΚΤΥΟ 15 15 ΝΑΙ 

α) Φρεάτια συλλογής, β) 
κροκίδωση - καθίζηση, γ) 

αερισµός, δ) τελική καθίζηση, 
ε) υπεδάφιο πεδίο, στ) 



 333 

α/α 
Ονοµασία 

δραστηριότητας 
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Περιγραφή οµάδας ∆.∆. 
Παροχή 
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Επεξεργασία αποβλήτων 

ξηραντικές κλίνες λάσπης 

21 
Τυροκοµείο Υιοί 
Βογιατζή Ο.Ε. 

Γ 
Βιοµηχανία τροφίµων 

και ποτών 
Περιβολάκι ∆ΙΚΤΥΟ 15 15 ΝΑΙ  

22 
Ξεβαφείο – 

σιδερωτήριο ρούχων 
ΚΑΠΝΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Γ 
Παραγωγή 

κλωστοϋφαντουργικώ
ν προϊόντων 

Περιβολάκι ∆ΙΚΤΥΟ 15 15 ΝΑΙ 
α) Μηχανική και χηµική 

επεξεργασία, β) αερόβια 
επεξεργασία και φίλτρα 

23 
Βιοµηχανικό σφαγείο 

µε την επωνυµία 
∆ΙΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Γ' 
Βιοµηχανία τροφίµων 

και ποτών 
Σοχός ∆ΙΚΤΥΟ  12.5 ΟΧΙ  
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Από τους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν, οι συχνότερες και 
σηµαντικότερες παραβάσεις που καταγράφηκαν αφορούσαν: 

• Την επεξεργασία αποβλήτων (δεν λειτουργούσε η µονάδα επεξεργασίας 
αποβλήτων, τα ανεπεξέργαστα απόβλητα παραµένουν στο χώρο της 
βιοµηχανίας και δεν διατίθενται σε ΧΥΤΑ ή άλλους αδειοδοτηµένους φορείς 
διαχείρισης) 

• Την ύπαρξη και λειτουργία γεωτρήσεων χωρίς την απαιτούµενη άδεια ή / 
και χωρίς να πραγµατοποιούνται οι απαραίτητοι ποιοτικοί έλεγχοι 

• Την ύπαρξη υψηλών τιµών ποιοτικών παραµέτρων των αποβλήτων όπως 
αγωγιµότητα και pH, BOD5, αιωρούµενα σωµατίδια 

• Τη µη πραγµατοποίηση συχνών ελέγχων ποιοτικών παραµέτρων στα 
διάφορα εκπεµπόµενα και εκλυόµενα προϊόντα. 

 

2.2.3.1.7. Υπηρεσίες – Τουρισµός 

Υπηρεσίες 

� Υγεία – Πρόνοια 

Από άποψη παροχής υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας στην περιοχή 
λειτουργούν Περιφερειακά Ιατρεία στους εξής οικισµούς: Λαγκαδικίων, 
Γερακαρούς, Αγίου Βασιλείου, Νέας Απολλωνίας και Σταυρού. Επίσης, στο 
Λαγκαδά, τη Νέα Μάδυτο, το Ζαγκλιβέρι, το Σοχό και τον Πολύγυρο έχουν 
ιδρυθεί και λειτουργούν Κέντρα Υγείας, και στον οικισµό ∆ουµπίων Αγροτικό 
ιατρείο. Οι υπηρεσίες νοσοκοµειακού επιπέδου καλύπτονται από τις 
νοσοκοµειακές µονάδες του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης 
και του Πολυγύρου. 

� Εκπαίδευση 

Στην περιοχή µελέτης λειτουργούν σχολεία τόσο πρωτοβάθµιας όσο και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα όσον αφορά τα σχολεία 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στην περιοχή υπάρχουν 61 Νηπιαγωγεία και 51 
∆ηµοτικά, από τα οποία τα περισσότερα εντάχθηκαν στο πρόγραµµα των 
ολοήµερων σχολείων. 

 Το πιλοτικό πρόγραµµα µε τα ολοήµερα σχολεία ξεκίνησε στη Ελλάδα το 
σχολικό έτος 2002 – 2003 µε τον αριθµό των σχολείων που έλαβαν µέρος να 
ανέρχεται σε 28. Το επόµενο σχολικό έτος (2003 – 2004) ο αριθµός των 
ολοήµερων σχολείων αυξήθηκε σε 3.611 από τα οποία τα 26 υπάγονταν στους 
ΟΤΑ της περιοχής µελέτης. 

Όσον αφορά τα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην περιοχή µελέτης 
αυτά περιλαµβάνουν: 20 Γυµνάσια, 9 Ενιαία Λύκεια και 4 ΤΕΕ. 

Η κατανοµή των σχολείων στους διάφορους δήµους της περιοχής µελέτης 
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 2.72. Κατανοµή των σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης στους δήµους της περιοχής µελέτης 

∆ήµος Σχολεία Μαθητές 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Νηπιαγωγεία 2 
∆ηµοτικά 3 (1 Ολοήµερο) 

Α’ Βάθµια 209 

Γυµνάσια 1 

∆ήµος Αγίου 
Γεωργίου 

Λύκεια 0 
Β’ Βάθµια 137 

Νηπιαγωγεία 5 
∆ηµοτικά 2 (2 

Ολοήµερα) 

Α’ Βάθµια 130 

Γυµνάσια 1 

∆ήµος 
Απολλωνίας 

Λύκεια 0 
Β’ Βάθµια 65 

Νηπιαγωγεία 3 
∆ηµοτικά 5 

Α’ Βάθµια 149 

Γυµνάσια 1 

∆ήµος 
Αρέθουσας 

Λύκεια 0 
Β’ Βάθµια 80 

Νηπιαγωγεία 1 
∆ηµοτικά 1 

Α’ Βάθµια 181 

Γυµνάσια 1 

∆ήµος 
Ασσήρου 

Λύκεια 0 
Β’ Βάθµια 174 

Νηπιαγωγεία 2 
∆ηµοτικά 2 

Α’ Βάθµια 28 

Γυµνάσια 0 

∆ήµος 
Βερτίσκου 

Λύκεια 0 
Β’ Βάθµια 0 

Νηπιαγωγεία 4 
∆ηµοτικά 3 (2 

Ολοήµερα) 

Α’ Βάθµια 128 

Γυµνάσια 1 

∆ήµος Εγνατίας 

Λύκεια 0 
Β’ Βάθµια 48 

Νηπιαγωγεία 3 
∆ηµοτικά 2 

Α’ Βάθµια 102 

Γυµνάσια 1 

∆ήµος 
Καλλινδοίων 

Λύκεια 1 Ενιαίο 
Β’ Βάθµια 46 

Νηπιαγωγεία 4 
∆ηµοτικά 4 (3 

Ολοήµερα) 

Α’ Βάθµια 298 

Γυµνάσια 1 

∆ήµος 
Κορώνειας 

Λύκεια 1 Ενιαίο 
Β’ Βάθµια 251 

Νηπιαγωγεία 10 
∆ηµοτικά 9 (9 

Ολοήµερα) 

Α’ Βάθµια 1125 

Γυµνάσια 3 

∆ήµος 
Λαγκαδά 

Λύκεια 1 Ενιαίο & 1 ΤΕΕ 
Β’ Βάθµια 1188 

Νηπιαγωγεία 2 
∆ηµοτικά 2 

Α’ Βάθµια 95 

Γυµνάσια 1 

∆ήµος Λαχανά 

Λύκεια 0 
Β’ Βάθµια 32 

Νηπιαγωγεία 3 
∆ηµοτικά 2 (1 

Ολοήµερα) 

Α’ Βάθµια 134 ∆ήµος 
Μαδύτου 

Γυµνάσια 1 Β’ Βάθµια 112 
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∆ήµος Σχολεία Μαθητές 
Λύκεια 1 Ενιαίο 

Νηπιαγωγεία 3 
∆ηµοτικά 2 (2 

Ολοήµερα) 

Α’ Βάθµια 400 

Γυµνάσια 1 

∆ήµος 
Μυγδονίας 

Λύκεια 1 Ενιαίο 
Β’ Βάθµια 370 

Νηπιαγωγεία 3 
∆ηµοτικά 3 (3 

Ολοήµερα) 

Α’ Βάθµια 268 

Γυµνάσια 1 

∆ήµος Ρεντίνας 

Λύκεια 1 Ενιαίο & 1 ΤΕΕ 
Β’ Βάθµια 400 

Νηπιαγωγεία 4 
∆ηµοτικά 3 (1 Ολοήµερο) 

Α’ Βάθµια 380 

Γυµνάσια 2 

∆ήµος Σοχού 

Λύκεια 1 Ενιαίο 
Β’ Βάθµια 288 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 
Νηπιαγωγεία 1 

∆ηµοτικά 1 
Α’ Βάθµια - 

Γυµνάσια 0 

∆ήµος 
Ανθεµούντα1 

Λύκεια 0 
Β’ Βάθµια - 

Νηπιαγωγεία 3 
∆ηµοτικά 3 (1 Ολοήµερο) 

Α’ Βάθµια 408 

Γυµνάσια 1 

∆ήµος Αρναίας 

Λύκεια 1 Ενιαίο & 1 ΤΕΕ 
Β’ Βάθµια 738 

Νηπιαγωγεία 4 
∆ηµοτικά 2 

Α’ Βάθµια 155 

Γυµνάσια 1 

∆ήµος 
Ζερβοχωρίων 

Λύκεια 0 
Β’ Βάθµια 55 

Νηπιαγωγεία 3 
∆ηµοτικά 3 

Α’ Βάθµια - 

Γυµνάσια 2 

∆ήµος 
Πολυγύρου 

Λύκεια 1 Ενιαίο & 1 ΤΕΕ 
Β’ Βάθµια - 

(Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υπουργείο Εσωτερικών –  

∆εδοµένα 2008) 

 

� Λοιπές Υπηρεσίες 

Στο δήµο Λαγκαδά, ο οποίος αποτελεί και την έδρα της επαρχίας Λαγκαδά, 
λειτουργούν υπηρεσίες όπως ∆ΟΥ, ειρηνοδικείο, πρωτοδικείο, τράπεζες ενώ 
από το 1999 έχουν µπει σε εφαρµογή προγράµµατα όπως είναι: το 
πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι», για τη φροντίδα πολιτών µε ειδικά 
προβλήµατα, και το «Γεύµα αγάπης», που αφορά την καθηµερινή διανοµή 
φαγητού σε άπορους πολίτες. 

Στο δήµο Αρναίας λειτουργεί ∆ΟΥ και είναι επίσης σε εφαρµογή τα 
προγράµµατα: «Βοήθεια στο σπίτι» και «Κοινωνική Μέριµνα» για τη φροντίδα 
ηλικιωµένων και µοναχικών ατόµων τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
στα δηµοτικά διαµερίσµατα Βαρβάρας, Αρναίας και Στανού. 
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Στο δήµο Σοχού λειτουργούν επίσης δασονοµείο, ειρηνοδικείο ∆ΟΥ και 
ταχυδροµείο, ενώ είναι σε εφαρµογή και το πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι».  

Στο δήµο Μυγδονίας λειτουργεί υποκατάστηµα των ΕΛ.ΤΑ. ενώ στο δήµο 
Λαχανά βρίσκεται επίσης σε εφαρµογή το πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι». 

Οι προσφερόµενες υπηρεσίες στους υπόλοιπους δήµους της περιοχής 
µελέτης είναι ελλιπείς και οι κάτοικοι εξυπηρετούνται κυρίως από τις υπηρεσίες 
του δήµου Λαγκαδά, του δήµου Θεσσαλονίκης και του δήµου Πολυγύρου. 

Τουρισµός 

� Πόλοι έλξης της περιοχής 

Έξω από τη Νέα Απολλωνία, δίπλα στη λίµνη Βόλβη, υπάρχουν ιαµατικές πηγές 
των οποίων η συστηµατική εκµετάλλευση αρχίζει από τα οθωµανικά και 
βυζαντινά χρόνια. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις των ιαµατικών λουτρών Νέας 
Απολλωνίας βρίσκονται στο 51ο χλµ της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – 
Καβάλας και προσφέρουν στους επισκέπτες µία σειρά από υπηρεσίες όπως: 
πισίνα, σάουνα, χαµάµ εισνοθεραπευτήριο, υδροµασάζ και σύγχρονες 
υδροθεραπευτικές εγκαταστάσει ενώ στην περιοχή υπάρχουν επίσης διάφορες 
εγκαταστάσεις για τη διαµονή και την ψυχαγωγία των επισκεπτών. Υπεύθυνη 
για τη διαχείριση της λουτρόπολης Νέας Απολλωνίας είναι η «∆ηµοτική 
Επιχείρηση Α.Ε. ΛAIΚΗΣ ΒΑΣΗΣ IΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ». 

Ιαµατικές πηγές υπάρχουν και στο δήµο του Λαγκαδά. Η ∆ηµοτική Επιχείρηση 
Εκµετάλλευσης Ιαµατικών Πηγών Λαγκαδά, διαθέτει -µεταξύ άλλων- 
υδροθεραπευτήριο µε δύο χαµάµ, το ένα εκ των οποίων είναι βυζαντινού 
χαρακτήρα. Στο χώρο του υδροθεραπευτηρίου - που λειτουργεί όλο το χρόνο- 
υπάρχουν υδροµασάζ, σύγχρονοι ατοµικοί λουτήρες και φυσιοθεραπευτήριο 
αλλά και δύο εξωτερικές πισίνες ολυµπιακών προδιαγραφών. 

� Περιγραφή τουριστικών υποδοµών της περιοχής 

Στην περιοχή µελέτης υπάρχουν διάφορα τουριστικά καταλύµατα για την 
κάλυψη των αναγκών των οπαδών του κλασικού τουρισµού. Τα καταλύµατα 
αυτά είναι εφοδιασµένα µε το ειδικό σήµα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. και αφορούν 
ξενοδοχεία και χώρους οργανωµένης κατασκήνωσης. 

Ξενοδοχεία (κλασικού τύπου, επιπλωµένα διαµερίσµατα κ.α.) και επιχειρήσεις 

ενοικιαζόµενων δωµατίων 

Τα ξενοδοχεία που υπάρχουν στην περιοχή µελέτης ανήκουν στους δήµους 
Απολλωνίας, Λαγκαδά, Ρεντίνας, Μυγδονίας. Λόγω της άµεσης γειτνίασης της 
περιοχής µε τη Θεσσαλονίκη και την Ασπροβάλτα στην καταγραφή 
συµπεριλήφθησαν και τα ξενοδοχεία καθώς οι διαµένοντες σε αυτά θα 
µπορούσαν να επισκεφθούν τους υγροτόπους (Πίνακας 2.73).  
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Πίνακας 2.73. Ξενοδοχειακές µονάδες στην ευρύτερη περιοχή µελέτης  

∆ήµος Πόλη/ 
Κοινότητα 

Αριθµός 
ξενοδοχειακών 

µονάδων 

Αριθµός 
∆ωµατίων 

Αριθµός 
Κλινών 

Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 64 5128 9212 

Απολλωνίας Νέα Απολλωνία 6 162 317 

Λαγκαδά Λουτρά 
Λαγκαδά 

3 115 211 

Άνω Σταυρός 2 37 78 Ρεντίνας 

Σταυρός 8 184 366 

Λήτη 1 31 62 Μυγδονίας 

Μελισσοχώρι 1 95 196 

Ασπροβάλτα 5 76 151 Αγίου Γεωργίου 

Νέα Βρασνά 1 26 40 

Αρναία 5 63 116 Αρναίας 

Βαρβάρα 1 10 23 

 

Στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν, επίσης, επιχειρήσεις ενοικιαζόµενων 
δωµατίων (Πίνακας 2.74).  Τέτοιες επιχειρήσεις λειτουργούν στο οικισµό του 
Σταυρού και της Ασπροβάλτας. Επιχειρήσεις µε ενοικιαζόµενα δωµάτια 
υπάρχουν στη Νέα Απολλωνία και στο Λαγκαδά που φιλοξενούν πλήθος 
επισκεπτών κυρίως λόγω των ιαµατικών λουτρών που υπάρχουν στις δύο 
αυτές περιοχές. 

 

Πίνακας 2.74. Επιχειρήσεις ενοικιαζόµενων δωµατίων στην περιοχή µελέτης 

∆ήµος Κοινότητα 

Αριθµός 
επιχειρήσεων 
ενοικιαζόµενων 

δωµατίων 

Αριθµός 
∆ωµατίων 

Αριθµός 
Κλινών 

Ασπροβάλτα 52 551 1163 Αγίου 
Γεωργίου Νέα Βρασνά 16 152 315 

Ρεντίνας Σταυρός 4 38 74 

Λαγκαδά 
Λουτρά 

Λαγκαδά 
1 15 27 

Απολλωνίας 
Νέα 

Απολλωνία 
25 276 620 

Αρναίας Αρναία 1 6 16 

Ζερβοχωρίων Παλαιοχώρα 1 4 8 

Από τα δεδοµένα παρατηρείται ότι η µεγαλύτερη δυνατότητα διαµονής 
επισκεπτών, εξαιρουµένης φυσικά της πόλης της Θεσσαλονίκης, παρέχεται 
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στην κοινότητα της Ασπροβάλτας. Η µικρή απόσταση της κοινότητας από τον 
υγρότοπο παρέχει στους επισκέπτες που διαµένουν εκεί τη δυνατότητα 
ηµερήσιας επίσκεψης στην περιοχή των λιµνών.  

Η κοινότητα της Νέας Απολλωνίας διαθέτει σχετικά µεγάλο αριθµό κλινών 
κυρίως λόγω του µεγάλου αριθµού ατόµων που επισκέπτονται την περιοχή για 
τα ιαµατικά λουτρά. Από τη Νέα Απολλωνία παρέχεται η δυνατότητα 
ηµερήσιας επίσκεψης στις λίµνες Κορώνεια και Βόλβη. 

Χώροι οργανωµένης κατασκήνωσης (camping) 

Όσον αφορά τους χώρους οργανωµένης κατασκήνωσης που φέρουν το 
ειδικό σήµα λειτουργίας του ΕΟΤ, αυτοί διαθέτουν θέσεις για σκηνές ή 
τροχόσπιτα καθώς και οικίσκους και οι εγκαταστάσεις τους παρέχουν ευρύ 
φάσµα εξυπηρετήσεων. Οι πιο κοντινοί στην περιοχή µελέτης είναι στην 
περιοχή της Ασπροβάλτας. Στην Ασπροβάλτα λειτουργούν δύο χώροι 
οργανωµένης κατασκήνωσης από τους οποίους ο πρώτος περιέχει 156 θέσεις 
και ο δεύτερος 710 θέσεις. 

Χώροι οργανωµένης κατασκήνωσης υπάρχουν και στο δήµου Βερτίσκου και 
προσελκύουν πλήθος επισκεπτών ειδικά κατά τους µήνες Ιούλιο – Αύγουστο. 
Οι στεγασµένοι χώροι περιλαµβάνουν ξενώνα δυναµικότητας 50 ατόµων 
καθώς και εστιατόριο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αµφιθέατρο, ξυλουργείο 
για εκπαίδευση και ψυχαγωγία, ιατρείο και αθλητική υποδοµή. Στον ίδιο χώρο 
υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις του περιβαλλοντικού κέντρου Βερτίσκου. 

Αγροτουριστικοί ξενώνες 

Μία αγροτουριστική µονάδα βρίσκεται στο Λευκοχώρι Θεσσαλονίκης στο 
δήµο Λαχανά. Στην µονάδα υπάρχει χώρος για φαγητό, καφέ καθώς και για 
διάφορες δραστηριότητες, όπως ιππασία. Σε διαφορετικό σηµείο από τις 
εγκαταστάσεις µε τα άλογα υπάρχει και ξενώνας. Ο ξενώνας περιλαµβάνει 
πέντε δωµάτια που έχουν συνολικά 10 κλίνες. Οι επισκέπτες µπορούν επίσης να 
απολαύσουν διαδροµές µε άλογα στην γύρω περιοχή. Στην εγκατάσταση 
µπορεί να κάνει κανείς και κανό, σκοποβολή, τοξοβολία και άλλες 
δραστηριότητες. 

Μία άλλη αγροτουριστική µονάδα βρίσκεται στα Πετροκέρασα. Η µονάδα 
διαθέτει τρία δωµάτια που έχουν συνολικά έξι κλίνες. 

Αγροτουριστικός ξενώνας υπάρχει και στο οικισµό του Σοχού στο δήµο Σοχού. 
Ο ξενώνας διαθέτει συνολικά 10 κλίνες. Η µονάδα προσφέρει δυνατότητα για 
ιππασία ενώ στην περιοχή υπάρχουν και µονοπάτια για πεζοπορία και 
ποδηλασία.  

Σε µικρή επίσης απόσταση από τη λίµνη Κορώνεια, κοντά στο ορεινό 
παραδοσιακό χωριό Αρδαµέρι λειτουργεί επίσης αγροτουριστικός ξενώνας. Ο 
ξενώνας διαθέτει 15 βαγόνια, αγορασµένα από τον ΟΣΕ τα οποία 
διαµορφώθηκαν σε δωµάτια µε µπάνιο. Περιλαµβάνει 12 δωµάτια, δίκλινα, 
τετράκλινα και εξάκλινα µε συνολικά 44 κλίνες. Ο ξενώνας παρέχει δυνατότητα 
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για πολλές δραστηριότητες όπως ιππασία, ποδηλασία, πεζοπορία καθώς και 
διάφορες αθλητικές δραστηριότητες. 

Χώροι Εστίασης 

Στην περιοχή µελέτης υπάρχουν πολλές παραδοσιακές ταβέρνες και ουζερί 
όπου οι επισκέπτες µπορούν να γευτούν την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα σε 
σχετικά χαµηλές τιµές. Ιδιαίτερα στις πιο τουριστικές περιοχές όπως η Νέα 
Απολλωνία, ο Λαγκαδάς αλλά και λίγο µακρύτερα όπως η Ασπροβάλτα 
υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός χώρων εστίασης λόγω του µεγάλου αριθµού 
ατόµων που επισκέπτονται τις περιοχές αυτές. Οι χώροι εστίασης αυτοί 
περιλαµβάνουν ταβέρνες, ψαροταβέρνες, ουζερί, εστιατόρια (Πίνακας 2.75). 

Λίγο πιο µακριά από τις λίµνες βρίσκεται το χωριό Πέντε Βρύσες της επαρχίας 
Λαγκαδά. Το χωριό αυτό φηµίζεται για τις όµορφες ταβέρνες.  

Οι αγροτουριστικοί ξενώνες που περιγράφηκαν πιο πάνω λειτουργούν και ως 
χώροι εστίασης. Εκεί οι επισκέπτες µπορούν να βρουν ένα φιλόξενο 
περιβάλλον και να γευτούν διάφορες γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής 
κουζίνας.  

 

Πίνακας 2.75. Στοιχεία για τα κέντρα εστίασης στην περιοχή γύρω από τις 
λίµνες Κορώνεια και Βόλβη 

∆ήµος Οικισµός 
Χαρακτηρισµός 
Επιχείρησης 

Αριθµός 
Επιχειρήσεων 

Συνολική 
Χωρητικότητα 

Ψαροταβέρνα 3 350 
Ψαροταβέρνα/Ταβέρνα 2 320 

Άγιος 
Βασίλειος 

Ταβέρνα 1  
Βασιλούδι Ταβέρνα 1 200 
Γερακαρού Ταβέρνα/ Ψησταριά 1 500 

Ψησταριά 3 300 

Κορώνειας 

Λαγκαδίκια 
Εστιατόριο 1  

Καφενείο/ Οβελιστήριο 1 200 
Περιστερώνα ∆ηµοτικό Αναψυκτήριο 

/Ταβέρνα 
1  

Νικοµηδηνό Ψησταριά/ Καφενείο 1 250 
Οβελιστήριο 1 50 

Καφενείο/ Ουζερί 1 60 Στίβος 
Καφέ/ Εστατόριο 1  

Απολλωνίας 

Λουτρά 
Βόλβης 

Καφέ/ Εστιατόριο 1 550 

Μαδύτου Μόδι Καφενείο/ Ταβέρνα 1  
Ρεντίνα Καφενείο/ Ταβέρνα 1  

Μικρή Βόλβη Ψαροταβέρνα/ Καφέ 1 210 Ρεντίνας 
Μεγάλη Βόλβη Ψαροταβέρνα 1 100 
Νυµφόπετρα Ταβέρνα 3  
Προφήτης Ταβέρνα 1  Εγνατίας 
Σχολάρι Ταβέρνα 1 100 

(Πηγή: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσ/νίκης. Μελέτη Καταγραφής Μονοπατιών- 
Σύνδεση κλασικού τουρισµού µε τον οικοτουρισµό- ∆ηµιουργία τουριστικού ρεύµατος 
µέσα από τη διάθεση παραδοσιακών – βιολογικών προϊόντων. Σεπτέµβριος 2002) 
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� Στατιστικά στοιχεία τουριστικής κίνησης 

Λόγω ανεπάρκειας δεδοµένων για την τουριστική κίνηση των καταλυµάτων 
στους δήµους της περιοχής µελέτης, παρατίθενται στη συνέχεια τα σχετικά 
στοιχεία που αφορούν στο σύνολο του νοµού Θεσσαλονίκης. Έτσι, κατά την 
πενταετία 2003-2007 στο νοµό Θεσσαλονίκης παρατηρείται µία συνεχής 
αύξηση του αριθµού των κλινών στα διάφορα ξενοδοχειακά καταλύµατα. 
Παράλληλα φαίνεται ότι και ο αριθµός των επισκεπτών που διανυκτερεύουν 
στα ξενοδοχειακά καταλύµατα αυξάνεται. Η πληρότητα ωστόσο των 
ξενοδοχειακών καταλυµάτων φαίνεται πως κυµαίνεται λίγο-πολύ σε σταθερά 
επίπεδα, λόγω της παράλληλης µεταβολής αριθµού επισκεπτών και κλινών. 
Αύξηση παρατηρείται στους χώρους οργανωµένης κατασκήνωσης (Πίνακες 
2.76 και 2.77).  

 

Πίνακας 2.76. Στοιχεία τουριστικής κίνησης ξενοδοχειακών καταλυµάτων                           
Νοµού Θεσσαλονίκης 

Έτος ∆ιανυκτερεύοντες 

Ηµεδαποί 

∆ιανυκτερεύοντες 

Αλλοδαποί 

Σύνολο 
∆ιανυκτερεύσεων 

Κλίνες που 
Λειτουργούν 

Πληρότητα 
(%) 

2003 1.063.663 443.015 1.506.678 10.431 47,8 

2004 918.516 417.295 1.335.811 11.339 43,1 

2005 1.112.376 483.553 1.595.929 11.608 42,8 

2006 1.192.130 529.360 1.721.490 12.463 43,0 

2007 1.293.073 610.725 1.903.798 12.514 46,4 

(Πηγή: ΕΣΥΕ) 

 

Πίνακας 2.77. Στοιχεία τουριστικής κίνησης χώρων οργανωµένης 
κατασκήνωσης (camping) Νοµού Θεσσαλονίκης 

Έτος ∆ιανυκτερεύσεις 

Ηµεδαπών 

∆ιανυκτερεύσεις 

Αλλοδαπών 

Σύνολο 

∆ιανυκτερεύσεων 

2005 32.524 3.928 36.452 

2007 62.131 4.006 66.137 

(Πηγή: ΕΣΥΕ) 

 

� Περιγραφή λοιπών υποδοµών της περιοχής 

Υποδοµές όπως διάφορες αθλητικές εγκαταστάσεις (Πίνακας 2.78) έχουν 
ιδιαίτερη σηµασία για τη συγκεκριµένη περιοχή. Τέτοιες εγκαταστάσεις µπορούν 
να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις ποικίλου τύπου. 
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Στην περιοχή µελέτης υπάρχει ένα Συνεδριακό Κέντρο στο δήµο Λαγκαδά και 
συγκεκριµένα στον οικισµό Λουτρά Λαγκαδά. Στο κέντρο αυτό 
πραγµατοποιούνται διάφορες πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις του δήµου 
όπως οµιλίες και βραβεύσεις. 

Στην περιοχή βρίσκεται επίσης το ∆ηµοτικό Θέατρο της Ασπροβάλτας. Στο 
θέατρο αυτό δίνονται διάφορες παραστάσεις κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς 
µήνες από διάφορους θιάσους. Οι παραστάσεις αυτές είναι ένας πόλος έλξης 
για τους κατοίκους των γύρω περιοχών προς την Ασπροβάλτα. 

Στο δήµο Λαγκαδά υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το ∆ηµοτικό 
Στάδιο Λαγκαδά και το Ανοιχτό Κολυµβητήριο Λαγκαδά. Στο στάδιο του 
Λαγκαδά πραγµατοποιούνται αγώνες για το ερασιτεχνικό πρωτάθληµα όπου 
συµµετέχει η τοπική οµάδα. Στο Λαγκαδά υπάρχει επίσης το ανοιχτό 
κολυµβητήριο για το οποίο έχουν αρχίσει οι µελέτες και έχει πραγµατοποιηθεί η 
έγκριση για τη µετατροπή του σε κλειστό. 

 

Πίνακας 2.78. Αθλητικές εγκαταστάσεις της περιοχής µελέτης ανά δήµο 

∆ήµος 
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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αγ. Γεωργίου 0 1 3 2 1 2 
Απολλωνίας 0 0 5 1 1 0 
Αρέθουσας 0 0 7 9 0 0 
Ασσήρου 0 0 2 7 0 0 
Βερτίσκου 0 1 5 9 0 0 
Εγνατίας 0 0 3 0 0 0 

Καλλινδοίων 0 0 1 2 0 0 
Κορώνειας 0 0 5 2 0 0 
Λαγκαδά 2 0 1 1 0 0 
Λαχανά 1 0 5 1 0 2 
Μαδύτου 0 0 3 4 1 1 

Μυγδονίας 0 0 0 0 0 0 
Ρεντίνας 0 0 3 6 1 0 
Σοχού 0 2 5 4 1 1 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 
Ανθεµούντα 1 0 3 3 0 0 

Αρναίας 2 0 5 5 0 0 
Ζερβοχωρίων 0 0 5 5 0 0 
Πολύγυρος 1 0 9 14 2 6 

(Πηγή: ΥΠΕΣ 2008) 
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Στην περιοχή µελέτης είναι υπό κατασκευή και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις 
όπως το Κλειστό Γυµναστήριο Κορώνειας και το Κλειστό Γυµναστήριο του 
∆ήµου Μαδύτου. 

Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών για την 
περιοχή καθώς εκεί πραγµατοποιούνται αθλητικές αλλά και διάφορες άλλες 
εκδηλώσεις όπως συναυλίες, αφιερώµατα κλπ. 

2.2.3.2. ∆ίκτυα / έργα υποδοµής 

2.2.3.2.1. Οδικό δίκτυο – Μεταφορές 

1) Οδικό ∆ίκτυο 

Οι κυριότεροι οδικοί άξονες της περιοχής µελέτης είναι: 

i) η Εγνατία οδός, 

ii) η εθνική οδός Θεσ/νίκης – Καβάλας – Αλεξανδρούπολης και 

iii) η εθνική οδός Θεσ/νίκης – Σερρών. 

Το δίκτυο συµπληρώνεται από µία σειρά επαρχιακών, κοινοτικών και αγροτικών 
δρόµων. 

Η Εγνατία Οδός είναι ο πρώτος υψηλών προδιαγραφών οδικός άξονας που 
διασχίζει "οριζόντια" την Ελλάδα από την Ηγουµενίτσα έως την 
Αλεξανδρούπολη και τους Κήπους. Είναι ένας κλειστός αυτοκινητόδροµος 
µήκους 680 χλµ. µε δύο λωρίδες κυκλοφορίας και µία βοηθητική ανά κλάδο, µε 
ενδιάµεση διαχωριστική νησίδα. Στην πορεία της συναντά περιοχές µε 
εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον στις οποίες περιλαµβάνεται και η περιοχή 
µελέτης. Η Εγνατία Οδός διατρέχει την περιοχή µελέτης (Κύριος Άξονας 
Θεσσαλονίκη – Κήποι)  (Χάρτης 3α, Παράρτηµα ΙΙ).    

Η παλιά εθνική οδός Θεσ/νίκης – Καβάλας – Αλεξανδρούπολης διέρχεται 
νοτίως των λιµνών Κορώνειας και Βόλβης και αποτελεί τον οδικό άξονα που 
συνέδεε την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη µε την υπόλοιπη Ελλάδα. Ο 
άξονας αυτός στην τυπική του διατοµή περιλαµβάνει µία λωρίδα κυκλοφορίας 
ανά κατεύθυνση, το πλάτος της οποίας δεν είναι σταθερό σε όλο του το 
µήκος. 

Ο τρίτος οδικός άξονας που αναφέρθηκε είναι η  εθνική οδός Θεσ/νίκης – 
Σερρών, που συνδέει τη Θεσ/νίκη µε την πόλη των Σερρών και συνεχίζει µέχρι τα 
ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ο δρόµος αυτός εξυπηρετεί µετακινήσεις από τις 
ανατολικές χώρες προς την Ελλάδα και περιλαµβάνει µία λωρίδα κυκλοφορίας 
ανά κατεύθυνση, το πλάτος της οποίας δεν είναι σταθερό σε όλο της το 
µήκος.  

Η περιοχή µελέτης εξυπηρετείται επίσης από µια σειρά επαρχιακών δρόµων 
όπως είναι ο επαρχιακός δρόµος προς Λαγκαδά – ∆ρακόντιο – Ανάληψη – 
Ευαγγελισµό – Προφήτη – Νυµφόπετρα ο οποίος ουσιαστικά συνδέει τη βόρεια 
παραλίµνια περιοχή µε τη Θεσσαλονίκη και ο οποίος συναντά την υφιστάµενη 
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εθνική οδό στη Ρεντίνα και τους επαρχιακούς δρόµους Λαγκαδά – Όσσας – 
Νικόπολης, Γερακαρούς – Ζαγκλιβερίου κλπ. 

Επίσης, στην περιοχή υπάρχουν και συνδετήριοι οδοί µεταξύ επαρχιακών 
δρόµων και εθνικής οδού τόσο ανατολικά και δυτικά της λίµνης Κορώνειας 
(δρόµος Λαγκαδά – Καβαλάρι) όσο και νοτίως της λίµνης Βόλβης (σύνδεση 
επαρχιακής οδού Ν. Χαλκιδικής και εθνικής οδού µε ανισόπεδο κόµβο στο 
ύψος της Απολλωνίας). 

Σηµειώνεται επίσης, η ύπαρξη ενός σχετικά πυκνού δικτύου αγροτικών δρόµων 
που διατρέχει το σύνολο της περιοχής. 

2) Μεταφορές 

Η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των κοινοτήτων και διάφορων οικισµών της 
περιοχής µελέτης γίνεται µε τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Ν. Θεσ/νίκης καθώς και τα 
δροµολόγια του ΟΑΣΘ. Η συχνότητα των δροµολογίων ποικίλει ανάµεσα στις 
διάφορες κοινότητες, γεγονός που σχετίζεται µε την εγγύτητά τους στη 
διερχόµενη εθνική οδό και λιγότερο µε τη ζήτηση.  

Εκτελούνται οι εξής 5 γραµµές, µε 30 περίπου δροµολόγια ηµερησίως από τη 
Θεσσαλονίκη προς την ευρύτερη περιοχή γύρω από την περιοχή µελέτης: 

i) Θεσσαλονίκη – Σοχός/Ξηροπόταµος 

ii) Θεσσαλονίκη – Ζαγκλιβέρι 

iii) Θεσσαλονίκη – Ασπροβάλτα 

iv) Θεσσαλονίκη – Νυµφόπετρα  

v) Θεσσαλονίκη – Όσσα 

Επίσης η "Κ.Τ.Ε.Λ. Νοµού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" και τα «ΚΤΕΛ Χαλκιδικής» εκτελούν 
δροµολόγια µέσα στους νοµούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, σε όσους 
οικισµούς δεν πηγαίνει ο Ο.Α.Σ.Θ., και συγκεκριµένα σε 10 δήµους (στην 
παρένθεση τα δηµοτικά διαµερίσµατα) (βλέπε και Πίνακα 2.79): 

► Αγίου Γεωργίου, (Ασποβάλτα, Βρασνά) 

► Απολλωνίας, (Ν.Απολλωνία, Μελισσουργός, Στίβος, Νικοµηδινό, 
Περιστερώνα) 

► Αρέθουσας, (Αρέθουσα, Στεφανινά, Σκεπαστό, Μαυρούδα, Φιλαδέλφι) 

► Βερτίσκου, (Όσσα, Βερτίσκος, Εξάλοφος, Λοφίσκος) 

► Εγνατίας, (Προφήτης, Σχολάρι, Νυµφόπετρα, Ευαγγελισµός) 

► Καλλοινδίων, (Ζαγκλιβέρι, Καλαµωτό, Αδάµ, Πετροκέρασα, Σαρακήνα) 

► Μαδύτου, (Ν.Μάδυτος, Μόδι, Απολλωνία) 

► Ρεντίνας (Σταυρός, άνω Σταυρός, Βόλβη),  

► Σοχού (Σοχός, Ασκός, Κρυονέρι) και 

► Αρναίας (Αρναία, Παλαιοχώρι) 
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Τα δροµολόγια υφίστανται αλλαγές (χειµερινή – θερινή περίοδος) και 
τροποποιήσεις ανάλογα µε τις συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια, µετά την 
επέκταση των αστικών συγκοινωνιών, τα δροµολόγια µειώνονται, λόγω της 
µείωσης της ζήτησης, αλλά και της µεγάλης αύξησης του κόστους εκτέλεσης, 
αφού οι περισσότεροι οικισµοί έχουν µικρό µέγεθος πληθυσµού. 

Ο ΟΑΣΘ εκτελεί καθηµερινά δροµολόγια προς την περιοχή µελέτης. Τα 
δροµολόγια του ΟΑΣΘ που εξυπηρετούν την περιοχή µελέτης είναι τα εξής: 

i) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ 

ii) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΓΚΑ∆ΙΚΙΑ 

iii) ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ ΤΟΠΙΚΟ 

 

Πίνακας 2.79. Πρόγραµµα δροµολογίων ΚΤΕΛ Νοµού Θεσσαλονίκης από και 
προς την περιοχή µελέτης τις καθηµερινές1 

Οικισµοί Ώρες αναχώρησης από Θεσσαλονίκη Ώρες αναχώρησης προς 
Θεσσαλονίκη 

Ασπροβάλτα 6:30, 11:00, 20:30 (Ν. Απολλωνία)2 

09:00 (Ολυµπιάδα) 

13:30, 16:30 (Ν. Απολλωνία-
Ολυµπιάδα) 

12:00, 13:45, 17:30 (Μέσω Λαγκαδά) 

05:30, 07:20, 15:00, 18:30, 22:15 
(Θεσσαλονίκη – Ασπροβάλτα) 

06:30, 10:00, 13:15, 17:00 
(Από Ν. Απολλωνία) 

06:45 (Μέσω Λαγκαδά) 

07:30 (Παραλία Βρασνών) 

05:30, 08:30, 11:30, 14:30, 
15:30, 18:30, 19:30, 20:30 

(Ασπροβάλτα – 
Θεσσαλονίκη) 

Ζαγκλιβέρι 07:20, 14:15, 18:00, 20:30 (µέχρι 
Καλαµωτό) 

16:00 (µέχρι Πετροκέρασα) 

06:15, 09:00, 12:15, 14:00, 
15:30, 18:00, 20:00 

Σοχός 06:15 (Σοχός-Αρέθουσα) 

11:00, 13:45, 19:15 (Ξηροπόταµος-
Σοχός-Αρέθουσα) 

05:45 (Από Μαυρούδα) 

06:15, 09:30, 14:15, 16:15 
(Από Ξηροπόταµο) 

06:45, 10:00, 15:15, 17:00 
(Από Σοχό) 

08:45, 14:15, 15:45 (Από 
Αρέθουσα) 

(Πηγή: ΚΤΕΛ Νοµού Θεσσαλονίκης 2008) 

Όπου οι αριθµοί δείχνουν: 1. Τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες παρατηρείται 

µείωση των παραπάνω δροµολογίων από και προς την 

περιοχή µελέτης 

2. Στις παρενθέσεις γράφονται οι οικισµοί από όπου 

διέρχεται το κάθε δροµολόγιο 
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2.2.3.2.2. Επικοινωνίες – Τηλεπικοινωνίες 

Οι τηλεπικοινωνιακές ανάγκες της περιοχής καλύπτονται από τα τηλεφωνικά 
κέντρα του ΟΤΕ που υπάρχουν στην περιοχή και τα οποία είναι το τηλεφωνικό 
κέντρο Λαγκαδά, το τηλεφωνικό κέντρο Σοχού, το τηλεφωνικό κέντρο 
Λαγκαδικίων και το τηλεφωνικό κέντρο Ασπροβάλτας.  

2.2.3.2.3. Ηλεκτροδότηση 

Η περιοχή µελέτης έχει ένα πυκνό δίκτυο µέσης και χαµηλής τάσης. Από την 
περιοχή διέρχονται επίσης 3 γραµµές υψηλής τάσης: 

1. η γραµµή µεταφοράς 400 ΚV, ΚΥΤ Θεσ/νίκης – ΚΥΤ Φιλίππων 

2. η γραµµή µεταφοράς 150 KV, Θεσ/νίκης – Φιλίππων 

3. η γραµµή µεταφοράς 150 KV, Στάγειρας – Καβάλας 

Η υπό µελέτη περιοχή τροφοδοτείται από τον υποσταθµό της ∆ΕΗ στη Λήτη 
που παίρνει ρεύµα από τη γραµµή µεταφοράς 150 KV, Θεσ/νίκης – Φιλίππων 
µετατρέποντάς το σε ρεύµα 20000 KV εξυπηρετώντας τις ανάγκες της περιοχής 
µελέτης. 

Η περιοχή µελέτης παρουσιάζει γεωθερµικό δυναµικό. Από µελέτες του ΙΓΜΕ 
προέκυψε ότι η περιοχή Λουτρών Ν. Απολλωνίας παρουσιάζει γεωθερµικό 
ενδιαφέρον για περαιτέρω έρευνα. ∆εδοµένου ότι η εκµετάλλευση της 
γεωθερµικής ενέργειας µπορεί να γίνει µόνο σε µικρή κλίµακα, είναι ανάγκη να 
διερευνηθούν διεξοδικότερα οι δυνατότητες αξιοποίησής της, οι πιθανές 
χρήσεις και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτών των χρήσεων. Αυτό συµβαίνει 
διότι η χρησιµοποίηση αυτών των πηγών για το θεραπευτικό τουρισµό είναι 
ζήτηµα προτεραιότητας για την περιοχή. 

 

2.2.3.2.4. ∆ιαχείριση αποβλήτων 

Η οικιστική δραστηριότητα στην περιοχή των λιµνών είναι αρκετά έντονη. Στη 
λεκάνη απορροής της λίµνης Κορώνειας υπάρχουν δύο δήµοι, του Σοχού και 
του Λαγκαδά, και 33 οικισµοί, οι οποίοι άµεσα ή έµµεσα επηρεάζουν τη λίµνη.  

Στη λεκάνη απορροής της Βόλβης υπάρχουν ο ∆ήµος της Αρναίας και 48 
οικισµοί, από τους οποίους 10 ανήκουν στο νοµό Χαλκιδικής.  

Όλοι οι οικισµοί της περιοχής µελέτης δε διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο. Αντ’ 
αυτού διαθέτουν ιδιωτικούς βόθρους οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι 
απορροφητικοί γεγονός που καθιστά πιθανή την εισροή βοθρολυµάτων 
στους υπόγειους υδροφορείς. 

Η σηµαντικότερη επίπτωση στις λίµνες, που προέρχεται από την ύπαρξη των 
οικισµών και άλλων δραστηριοτήτων, είναι η διάθεση των αστικών λυµάτων σε 
παρακείµενους χείµαρρους ή ρέµατα. Τα λύµατα δεν υφίστανται επεξεργασία 
και το ρυπαντικό φορτίο επιβαρύνει τις λίµνες σε µεγάλο βαθµό. Η επιβάρυνση 
είναι µεγαλύτερη στην Κορώνεια λόγω του µικρότερου µεγέθους της, του 
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µεγαλύτερου πληθυσµού που υπάρχει στις παραλίµνιες κοινότητες και της 
µεγαλύτερης βιοµηχανικής αναπτύξεως. Έτσι η πόλη του Λαγκαδά είναι µαζί µε 
τη γεωργία οι κύριες αιτίες ρύπανσης της λίµνης Κορώνειας µε θρεπτικά άλατα 
και συνυπεύθυνη µαζί µε τη βιοµηχανία για την επιβάρυνση της λίµνης µε 
οργανικά φορτία και χηµική ρύπανση. 

Στο δήµο Μαδύτου υπάρχει πρότυπος σταθµός φυσικής επεξεργασίας 
λυµάτων µε υδροχαρή φυτά, ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες των ∆∆ Μαδύτου 
και Μοδίου. Οι εγκαταστάσεις του σταθµού βρίσκονται σε ενδιάµεση 
απόσταση µεταξύ των δύο ∆∆ και το έργο υλοποιήθηκε µέσω ενός 
προγράµµατος – πιλότου για την επεξεργασία των λυµάτων µε τη µέθοδο των 
τεχνητών υγροτόπων µε συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο 
οικισµός της Απολλωνίας εξυπηρετείται µε ιδιωτικούς βόθρους οι οποίοι στην 
πλειοψηφία τους είναι απορροφητικοί. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στο Λαγκαδά έχει κατασκευασθεί αλλά δεν 
λειτουργεί Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η 
κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου.  

Από τη Βάση ∆εδοµένων του Φ∆ προκύπτει πως στην περιοχή µελέτης 
υπάρχουν και λειτουργούν Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων στους 
ακόλουθους οικισµούς: Αγίου Βασιλείου (∆ήµος Κορώνειας), Ζαγκλιβερίου 
(∆ήµος Καλλινδοίων), Απολλωνίας (∆ήµος Μαδύτου), Λουτρών Βόλβης 
(∆ήµος Απολλωνίας) και Πέντε Βρύσες (∆ήµος Βερτίσκου). 

Στα πλαίσια του προγράµµατος «Εθνικό πρόγραµµα διαχείρισης και 
προστασίας των υδατικών πόρων» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Φεβρουάριος 2008) 
συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων που 
αφορούν τους οικισµούς της περιοχής µε πληθυσµό άνω των 2.000 κατοίκων. 
Στην περιοχή µελέτης περιλαµβάνονται έξι οικισµοί τα στοιχεία των οποίων 
παραθέτονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 2.80. Πληροφορίες για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων οικισµών της περιοχής µελέτης µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των 
2.000 κατοίκων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., 2008). 

Οικισµός Πληθυσµός 

Αιχµής 

Πληθυσµός 

εξυπηρετούµενος 

από ΕΕΛ 

Κατάσταση 

ΕΕΛ 

Πληθυσµός 

εξυπηρετούµενος 

από βόθρους 

Αποδέκτης Κατηγορία 

αποδέκτη 

Χαρακτηρισµός 

αποδέκτη 

Προτεραιότητα 

Αρναία 2.293 0  2.293  Γλυκά Κανονικός Γ 

Άσσηρος 2.312 0  2.312  Γλυκά Κανονικός Γ 

Ζαγκλιβέρι 2.311 0  2.311  Γλυκά Κανονικός Γ 

Λαγκαδάς 7.215 0 Α 7.215 Χείµαρρος 

Μπογδάνας 

Γλυκά Κανονικός Γ 

Λαγυνά 2.409 0  2.409  Γλυκά Κανονικός Γ 

Λητή 5.280 ο ΥΚ 5.280  Γλυκά Κανονικός Γ 

Σταυρός 7.348 0  7.348  Παράκτια Κανονικός Γ 

Όπου: Κατάσταση ΕΕΛ: Α: Αδρανεί, Λ: Λειτουργεί, ΥΚ: Υπό Κατασκευή. 
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Για τη διαχείριση αποβλήτων έχουν ολοκληρωθεί ή είναι υπό εξέλιξη διάφορα 
έργα, χρηµατοδοτούµενα από διάφορα χρηµατοδοτικά µέσα.  

� Το πρόγραµµα «Θησέας» δηµιουργήθηκε µε στόχο την καλύτερη 
χρηµατοδότηση και ενίσχυση των ΟΤΑ πρώτου βαθµού. Στα πλαίσια του 
Υποπρογράµµατος 2, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικονοµική 
υποστήριξη έργων, µελετών και ενεργειών που αφορούν στην κατασκευή 
και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών και παραγωγικών 
υποδοµών, στη διατήρηση των οικολογικών αποθεµάτων, όπως και στη 
στήριξη της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής στο πλαίσιο του 
χωροταξικού σχεδιασµού µε επίκεντρο την αειφόρο ανάπτυξη. Τα έργα του 
υποπρογράµµατος 2 που είναι σε εξέλιξη και αφορούν τη διαχείριση των 
αποβλήτων στην περιοχή µελέτης παραθέτονται στον πίνακα 2.81. 

 

Πίνακας 2.81. Έργα του «Μέτρου 2.4: Αποχέτευση – Επεξεργασία λυµάτων» του 
προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ στην περιοχή µελέτης. 

(Πηγή: http://thiseas.ypes.gr) 

 

� Από το «Επιχειρησιακό Περιφερειακό Πρόγραµµα Κεντρικής Μακεδονίας 
2000-2006» και στα πλαίσια υλοποίησης του Μέτρου 2.1 «Ολοκλήρωση των 
υποδοµών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, ύδρευσης και 
αποχέτευσης», έχουν χρηµατοδοτηθεί και είναι ολοκληρωµένα ή σε φάση 
υλοποίησης έργα που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων σε διάφορους 
δήµους της περιοχής µελέτης (Πίνακας 2.82). 

 

∆ήµος Έργο 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ∆ΕΝ 

ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
Βερτίσκου 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆.ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ 

Καλλινδοίων 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΑ ∆∆ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ, 

ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ, ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 

Μαδύτου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΑ∆ΥΤΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

Αρναίας 
ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ∆.∆. ΣΤΑΝΟΥ 
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Πίνακας 2.82 Έργα του Μέτρου 2.1 του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας της 
περιοχής µελέτης. 

α/α Τίτλος Ολοκληρωµένο Προϋπολογισµός 

1 
Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης 
διάθεσης απορριµάτων (Χ.Α.∆.Α.) 
Νοµού Θεσσαλονίκης 

Όχι 1.586.270 € 

2 
Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης 
διάθεσης απορριµάτων νοµού 
Θεσσαλονίκης - Φάση ΙΙ 

Όχι 3.158.833,37 € 

3 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων 
∆.∆. Ξυλούπολης ∆ήµου Λαχανά 

Όχι 898.304,91 € 

4 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων 
∆ήµου Μυγδονίας του Νοµού 
Θεσσαλονίκης 

Όχι 3.302.521 € 

5 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων 
µε τη µεθοδο των τεχνητών 
υγροτόπων στον οικισµό  
Πολυδενδρίου ∆ήµου Βερτίσκου 

 293.659,50 € 

6 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων 
∆.∆. Λαγυνών ∆ήµου Λαγκαδά 

 1.169.243,70 € 

7 
Υδροδότηση Οικισµού Κολχικού - 
∆ρακοντίου - Ανάληψης ∆. Λαγκαδά 
Ν. Θεσσαλονίκης 

Ναι 1.338.874 € 

(Πηγή: http://3kps.pepkm.gr) 

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα στοιχεία των εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυµάτων που έχουν καταγρφεί από τον Φ∆. 

Πίνακας 2.83. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (Ε.Ε.Λ.) στην περιοχή των 
λιµνών Βόλβης – Κορώνειας (Στοιχεία από Βάση ∆εδοµένων Φ∆, 2009) 

 
Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας 
Λυµάτων Π

ερ
ιο
χ
ή
  

π
ρ
ο
σ
τα
σ
ία
ς
 

Περιγραφή  
Παροχή 
Νερού 

Π
α
ρ
ο
χ
ή
 

α
π
ο
β
λ
ή
τω

ν
 

(m
3
/d
) 

Υ
γ
ρ
ά
 

α
π
ό
β
λ
η
τα
 

Επεξεργασία αποβλήτων 

Ε.Ε.Λ. οικισµού 
Ζαγκλιβέριου 
του ∆ήµου 

Καλλινδοίων 

Γ 

Εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας 
και διάθεσης 

αστικών 
λυµάτων σε 
ευαίσθητο 
αποδέκτη ή 
στο έδαφος 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ 900 ΝΑΙ 

Μέθοδος τεχνητών 
υγροτόπων: Σχάρα, 
µετρητής παροχής, 

πρωτοβάθµιες κλίνες 
φυτών, δευτεροβάθµιες 

κλίνες φυτών, λίµνη 
σταθεροποίησης, χηµική 

αποµάκρυνση φωσφόρου 
µε κροκιδωτικά, χλωρίωση, 

αποχλωρίωση. 

Αποχέτευση 
και Ε.Ε.Λ 
Οικισµού 
Λουτρών 
Βόλβης 

Β 

Εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας 
και διάθεσης 

αστικών 
λυµάτων σε 
ευαίσθητο 
αποδέκτη ή 

∆ΙΚΤΥΟ 899 ΝΑΙ 

α) Εσχάρωση, β) κλίνες 
επεξεργασίας µε φυτά, γ) 
δεξαµενή ωρίµανσης, δ) 

διάταξη αποφωσφόρωσης 
και ε) απολύµανση 
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στο έδαφος 

Ε.Ε.Λ. οικισµού 
Αγ. Βασιλείου 
του ∆ήµου 
Κορώνειας 

Β 

Εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας 
και διάθεσης 

αστικών 
λυµάτων σε 
ευαίσθητο 
αποδέκτη ή 
στο έδαφος 

∆ΙΚΤΥΟ 570 ΝΑΙ 

α) Εσχάρωση, β) κλίνες 
επεξεργασίας µε φυτά, γ) 
δεξαµενή ωρίµανσης, δ) 

διάταξη αποφωσφόρωσης 
και ε) απολύµανση 

Ε.Ε.Λ. 
οικισµών 

Απολλωνίας-
Κοκκαλούς 

Β 

Εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας 
και διάθεσης 

αστικών 
λυµάτων σε 
ευαίσθητο 
αποδέκτη ή 
στο έδαφος 

∆ΙΚΤΥΟ 500 ΝΑΙ 

α) Εσχάρωση, β) κλίνες 
επεξεργασίας µε φυτά, γ) 
δεξαµενή ωρίµανσης, δ) 

διάταξη αποφωσφόρωσης 
και ε) απολύµανση 

 

Η διάθεση των απορριµάτων σε µεγάλο βαθµό πραγµατοποιείται σε 
διάφορους χώρους ανεξέλεγκτα. Αναφέρονται οι χωµατερές ∆ρυµού, 
Ξυλούπολης, Λαχανά, Μικρής Βόλβης, Σταυρού, Όσσας, Βερτίσκου και 
Βασιλουδίου. 

Στο Νοµαρχιακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων(2000) είχαν 
καταγραφεί στα όρια του Νοµού Θεσσαλονίκης 93 ΧΑ∆Α, που εξυπηρετούσαν 
τους ΟΤΑ του Νοµού. Στον αριθµό αυτό δεν συµπεριλαµβάνονταν οι 
αδειοδοτηµένοι και µη χώροι προσωρινής ή ανεξέλεγκτης διάθεσης 
επαγγελµατικών ειδικών αποβλήτων.  

Στο πλαίσιο της ελληνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής για την ορθολογική 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων υλοποιήθηκε ένα ευρύ πρόγραµµα 
διακοπής λειτουργίας και αποκατάστασης της µεγάλης πλειοψηφίας των 
ΧΑ∆Α του Ν. Θεσσαλονίκης. Το πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτήθηκε από το Γ’ 
ΚΠΣ (ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και ΕΠΠΕΡ) και από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ. 
Σύµφωνα µε τον πολιτικό προγραµµατισµό ΥΠΕΧΩ∆Ε και Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας διατηρείται η λειτουργία ενός ΧΑ∆Α µέχρι το τέλος του 
2008 οπότε και προβλέπεται η διακοπή λειτουργίας όλων των ΧΑ∆Α. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της ∆ΙΠΕΧΩ ΚΜ (Οκτώβριος 2007) παρατίθενται οι 
παρακάτω πίνακες ΧΑ∆Α ανά ΟΤΑ  µε ταξινόµηση σε φάση λειτουργίας µέχρι 
το 2008, µε ολοκληρωµένα έργα αποκατάστασης και σε φάση 
αποκατάστασης ή ένταξης σε χρηµατοδότηση γι α τα αντίστοιχα έργα. 

Πίνακας 2.84. ΧΑ∆Α νοµού Θεσσαλονίκης σε λειτουργία µέχρι το τέλος του 
2008 
 

ΟΤΑ ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Τοπωνύµιο 

Αγ. Γεωργίου Ασπροβάλτα Αγ. Σπυρίδωνας 

Απολλωνίας Νέα Απολλωνία Ασπρόχωµα 

Αρέθουσας Αρέθουσα ∆αµασκηνούδα 
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Ασσήρου Άσσηρος Αγιάννα 

Βερτίσκου Όσσα 14ο χλµ 

Εγνατίας Ευαγγελισµός Νέµπι (Βουνό) 

Καλινδοίων Ζαγκλιβέρι  

Κορώνειας Βασιλούδι  

Λαγκαδά Λαγκαδάς  

Λαχανά ∆ορκάδος  

Λαχανά Λαχανάς  

Μαδύτου Νέα Μάδυτος Αχλαδώνας 

Ρεντίνας Σταυρός Τζιµ Χωράφι 

Σοχού Σοχός Καµενίτσα 

 
 
Πίνακας 2.85. ΧΑ∆Α νοµού Θεσσαλονίκης σε φάση αποκατάστασης ή 
ένταξης σε χρηµατοδότηση για τα έργα αποκατάστασης 

ΟΤΑ ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Τοπωνύµιο 

Απολλωνίας Μελισσουργός Γιακάς 

Απολλωνίας Νέας Απολλωνίας Κόγχη 

Απολλωνίας Νικοµηδινό Βατσινάρες 

Απολλωνίας Περιστερώνα Κουρί 

Απολλωνίας Στίβος Εκτός οικισµού 

Αρέθουσας Μαυρούδα Μπάλτερες 

Αρέθουσας Σκεπαστό Τσαπράδι 

Αρέθουσας Στεφανινά Κατής 

Αρέθουσας Φιλαδέλφιο Βαγγελιώς Ρέµα 

Ασσήρου Κριθιά Ασήρι (Μύλοι) 

Βερτίσκου Βερτίσκος  

Βερτίσκου Εξάλοφος Κάργα 

Βερτίσκου Λοφίσκος  

Βερτίσκου Όσσα Χωριανός Λάκκος 

Βερτίσκου Πολυδένδρι  

Εγνατίας Προφήτης Κόκκινο Χώµα 

Κορώνειας Αγ. Βασίλειος Αλώνια 

Κορώνειας Γερακαρού Αλώνια 

Κορώνειας Λαγκαδικίων Πλατανάκι 
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ΟΤΑ ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Τοπωνύµιο 

Λαγκαδά Ανάληψη Κουρί 

Λαγκαδά Ηράκλειο Ξηροπόταµος 

Λαγκαδά Καβαλλάρι Οσσάνι 

Λαγκαδά Κολχικό Ρόσηµο 

Λαγκαδά Λαγυνά Προς Φίλυρο 

Λαγκαδά Περιβολάκι Μέρας 

Λαχανά Λευκοχώρι  

Λαχανά Ξυλόπολη Παλιός δρόµος 

Μαδύτου Μόδι Κτήµα 

Μυγδονίας ∆ρυµός Καµάρα 

Μυγδονίας Μελισσοχώρι Ραχούδια 

Ρεντίνας Μικρή Βόλβη Τούβαλα 

Σοχού Ασκός Γενί Μαχαλά 

Σοχού Κρυονέρι Αυγή 

Σοχού Κρυονέρι Γερµανικά 

 
Πίνακας 2.86. ΧΑ∆Α νοµού Θεσσαλονίκης µε ολοκληρωµένα τα έργα 
αποκατάστασης 

ΟΤΑ ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Τοπωνύµιο 

Καλινδοίων Αδάµ Κουρεµένος 

Καλινδοίων Καλαµωτό Καιράκι 

Καλινδοίων Πετροκέρασα Λάκκα 

Μαδύτου Απολλωνία Γκιόλα 

Μυγδονίας Λητή Πόρτες 

 

Συµπερασµατικά πρέπει να αναφερθεί ότι η διαχείριση δηµοτικών στερεών 
αποβλήτων στο Νοµό Θεσσαλονίκης παρουσιάζει σηµαντικότατα ελλείµµατα 
µε ελάχιστες εξαιρέσεις και είναι απαραίτητη η εφαρµογή ολοκληρωµένων και 
περιβαλλοντικά και θεσµικά «ορθών» πολιτικών σε όλο το φάσµα της 
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 

Σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο Ν. 1650/86, Ν. 3010/02, Ν. 2939/01, ΚΥΑ 
29407/3508/02, ΚΥΑ 50910/2727/03,  τις γνωµοδοτήσεις των συναρµόδιων 
φορέων και την από 19-12-2005 γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Κεντρικής Μακεδονίας δηµοσιεύτηκε την 22α ∆εκεµβρίου 2005 η απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορούσε 
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στην έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΠΕΣ∆Α). 

Το Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) Κεντρικής 
Μακεδονίας αποτελεί την εξειδίκευση στο χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας των 
γενικών κατευθύνσεων που περιλαµβάνονται στον Εθνικό Σχεδιασµό 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και αποτελεί πλαίσιο πρωτοβουλιών και 
παρεµβάσεων για την ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Οι 
στόχοι που θέτει καθώς και τα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης τους 
αποβλέπουν στη διαµόρφωση Οργανωµένων Εγκαταστάσεων ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων οι οποίες θα καλύπτουν το σύνολο της Περιφέρειας. 

Οι κεντρικές πολιτικές και άξονες δράσης που υιοθετούνται για τη διαχείριση 
των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας µε αυτή την 
απόφαση είναι : 

1. Ασφαλής τελική διάθεση των στερεών αποβλήτων  

2. ∆ιακοπή λειτουργίας και αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης 
διάθεσης απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) 

3. Έµφαση στην επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων για τη µείωση 
των αποβλήτων προς τελική διάθεση και την επεξεργασία του 
οργανικού κλάσµατος.  

4. Εκπλήρωση ειδικών όρων και διατάξεων που έχουν τεθεί µε τις 
αποφάσεις του Ταµείου Συνοχής για τα ήδη εγκεκριµένα έργα. 

5. Βελτίωση της λειτουργίας των Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(Φο∆ΣΑ). 

6. Καταρχήν διαµόρφωση προτάσεων για τη διαχείριση των ειδικών 
ρευµάτων στερεών αποβλήτων. 

7. Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργή συµµετοχή των πολιτών στις 
διαδικασίες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων 

8. ∆ιοικητικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη και προώθηση των 
αναγκαίων ενεργειών και δράσεων. 

Όσον αφορά στη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων δίνεται έµφαση 
στην ολοκλήρωση των βασικών έργων υποδοµής (µεταφοράς και 
υγειονοµικής ταφής) τα οποία: 

• θα εξασφαλίσουν την ασφαλή διάθεση των αποβλήτων για το σύνολο του 
πληθυσµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

• θα διαµορφώσουν τις προϋποθέσεις για την παύση λειτουργίας και την 
αποκατάσταση όλων των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης (ΧΑ∆Α) που 
υπάρχουν στην Περιφέρεια. 

• θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κοµµάτι κάθε οργανωµένης εγκατάστασης 
ανεξάρτητα από την επιλεγόµενη τεχνολογία επεξεργασίας. 
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Για το Νοµό Θεσσαλονίκης προβλέπεται η λειτουργία έξι (6) ∆ιαχειριστικών 
Ενοτήτων που θα εξυπηρετούνται από δύο (2) ΧΥΤΑ  [στην 1η ∆Ε - Β∆ 
Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης και στην 2η ∆Ε - ΝΑ Πολεοδοµικό 
Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης] και από επτά  (7) ΣΜΑ (ανά δύο στην 1η και 2η και 
ανά ένας στην 3η , 5η και 6η  ∆Ε). 

Στον εγκεκριµένο Περιφερειακό Σχεδιασµό προβλεπόταν η ολοκλήρωση, µέχρι 
το τέλος του 2006, της διαδικασίας παύσης λειτουργίας των ΧΑ∆Α της 
Περιφέρειας ενώ θα παραµένει σε λειτουργία ένας Χώρος ∆ιάθεσης 
Απορριµµάτων (Χ∆Α) ανά ΟΤΑ µέχρι την ολοκλήρωση του δικτύου ασφαλούς 
τελικής διάθεσης (ΣΜΑ και ΧΥΤΑ) 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου προβλεπόταν σύνταξη Τεχνικών Μελετών 
Αποκατάστασης, ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης αδειών 
αποκατάστασης, εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης, τήρηση µητρώου 
προόδου εργασιών αποκατάστασης και δηµιουργία µητρώου αξιολόγησης 
των ΧΑ∆Α, αλλά και άλλων ρυπασµένων χώρων που πρέπει να 
αποκατασταθούν. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το χρονικό όριο διακοπής λειτουργίας όλων των 
ΧΑ∆Α του Νοµού Θεσσαλονίκης ήταν το τέλος του 2008. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι έχει τεθεί σε λειτουργία ο ΧΥΤΑ Β∆ Θεσσαλονίκης 
στην περιοχή Μαυροράχη του ∆ήµου Λαχανά. Σχετικά µε τους Σταθµούς 
Μεταφοράς Απορριµµάτων έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασµός και αδειοδότηση 
Σταθµού Μεταφόρτωσης απορριµµάτων Αγ. Γεωργίου (Ασπροβάλτας), ενώ 
καθυστερήσεις παρουσιάζει ο ΣΜΑ Β∆ Θεσσαλονίκης και της επαρχίας 
Λαγκαδά. 

2.2.3.2.5. Προστασία περιβάλλοντος 

Περιγραφή υποδοµών περιβαλλοντικής έρευνας, ερµηνείας περιβάλλοντος και 

περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και εκπαίδευσης 

� Η βασικότερη υποδοµή ενηµέρωσης-πληροφόρησης για την 
προστατευόµενη περιοχή µέχρι σήµερα είναι το Κέντρο Πληροφόρησης 
των υγροτόπων Κορώνειας – Βόλβης στην Απολλωνία. Το Κέντρο 
λειτουργεί από το 1997, διαθέτει εκθεσιακό χώρο για το φυσικό περιβάλλον 
της περιοχής, χώρο παρουσιάσεων και από την έναρξη της λειτουργίας 
του αποτέλεσε τον κύριο πόλο έλξης για την ανάδειξη των αξιών της 
περιοχής και της πληροφόρησης των επισκεπτών. Η λειτουργία του ΚΠ 
σήµερα είναι στην ευθύνη του Φορέα ∆ιαχείρισης και µε τη βοήθεια 
εξειδικευµένου προσωπικού έχουν υλοποιηθεί πιλοτικά προγράµµατα 
περιβαλλοντικής ενηµέρωσης που περιλαµβάνουν:  

- Ξενάγηση και ενηµέρωση στην µόνιµη έκθεση του Κέντρου 
Πληροφόρησης. 

- Προβολές διαφανειών, στην αίθουσα παρουσιάσεων, που αφορούν τις 
οικολογικές αξίες της προστατευόµενης περιοχής. 
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- Επίσκεψη στο παραλίµνιο δάσος της Απολλωνίας, ορνιθοπαρατήρηση µε 
τηλεσκόπιο και κιάλια και ενηµέρωση για την προστασία της πανίδας, της 
χλωρίδας και της ορνιθοπανίδας της περιοχής, καθώς και για το ρόλο του 
Φορέα ∆ιαχείρισης.   

� Επίσης, από το 2007 βρίσκεται και λειτουργεί στην πόλη του Λαγκαδά το 
∆ιαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, το οποίο αποτελεί µία αστική µη 
κερδοσκοπική εταιρεία16. Το Κέντρο δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο 
προγράµµατος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg IIIΑ / Πρόγραµµα 
Γειτνίασης Ελλάδας - ΠΓ∆Μ 2000 - 2006 (Μέτρο 3.3: Προστασία, Ανάδειξη 
και ∆ιαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος) µε τίτλο «Ίδρυση και λειτουργία 
∆ιαβαλκανικού Κέντρου Ανάδειξης Φυσικού Περιβάλλοντος της 
∆ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής του ποταµού Αξιού» µε τελικό 
δικαιούχο την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / ∆ΙΠΕΧΩ. Στόχος του 
Κέντρου είναι αφενός να προωθήσει τη διαπεριφερειακή και διασυνοριακή 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέµατα διαχείρισης περιβάλλοντος και 
εδαφοϋδατικών πόρων των διασυνοριακών λεκανών απορροής ποταµών 
της Βόρειας Ελλάδας, αφετέρου να συµβάλει στη σταδιακή προσέγγιση 
αρχικά µε την ΠΓ∆Μ και κατόπιν µε άλλες όµορες χώρες ώστε να µπορέσει 
η χώρα µας να αποκτήσει τα κατάλληλα διαχειριστικά εργαλεία και τα 
εργαλεία υποστήριξης λήψης αποφάσεων αποτροπής κινδύνων και 
διαχείρισης κρίσεων για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των πολύτιµων 
φυσικών πόρων. 

∆εδοµένου του διασυνοριακού χαρακτήρα του ∆ιαβαλκανικού Κέντρου, η θέση 
αυτή διευκολύνει τόσο την πρόσβαση από και προς τις όµορες χώρες µέσω 
της Εγνατίας Οδού, όσο και τη γρήγορη πρόσβαση από και προς το 
αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης για τη µετακίνηση συνέδρων, επιστηµόνων και 
συνεργατών του Κέντρου.  

Τα όργανα διοίκησης του ∆ιαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος είναι: (α) η 
Γενική Συνέλευση των Εταίρων (ΓΣ), (β) ο Πρόεδρος, (γ) ο Οικονοµικός 
∆ιαχειριστής, (δ) ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος και (ε) ο Αντιπρόεδρος οποίος 
αντικαθιστά τον Πρόεδρο. 

Η δοµή λειτουργίας του ∆ιαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος έχει καθοριστεί 
µε κριτήριο το αντικείµενο εργασίας κάθε οργανωτικής µονάδας, και 
απαρτίζεται από τρία (3) Τµήµατα και από την Υπηρεσία Τεχνικής και ∆ιοικητικής 
Μέριµνας. Οι αρµοδιότητες κάθε Τµήµατος περιλαµβάνουν: 

� Τµήµα Συλλογής Ανάλυσης και Επεξεργασίας ∆εδοµένων: Συλλογή και 
∆ιαχείριση περιβαλλοντικών δεδοµένων,  περιβαλλοντικές αναλύσεις, 
τηλεµετρία, τηλεπισκόπιση, βάσεις δεδοµένων, θέµατα πληροφορικής. 

� Τµήµα Σχεδιασµού και Υλοποίησης Προγραµµάτων: Σχεδιασµός και 
ανάπτυξη έργων, προτάσεων και προγραµµάτων. Συντονισµός, 
διαχείριση και υλοποίηση προγραµµάτων.  

                                                 
16 Ηλεκτρονική πηγή: www.balcenv.gr 
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� Τµήµα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και ∆ιαβούλευσης: 
∆ικτύωση, δράσεις, κατάρτισης, ευαισθητοποίησης, εκδόσεις, διάχυση 
περιβαλλοντικής πληροφορίας, δηµοσιότητα, προβολή και προώθηση 
∆ΚΠ. 

Για την παροχή υποστήριξης του έργου του Κέντρου θα λειτουργεί, ανάλογα µε 
το µέγεθος και τις ανάγκες των δραστηριοτήτων του ∆ΚΠ, Υπηρεσία Τεχνικής 
και ∆ιοικητικής Μέριµνας (ΥΤ∆Μ), που απαρτίζεται από: 

α) Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης 

β) Γραφείο Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

γ) Γραφείο ∆ιοικητικής Υποστήριξης/Γραµµατεία 

Παράλληλα, το Κέντρο υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας σε νοµικά θέµατα και από το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης 
Κεντρικής Μακεδονίας σε λογιστικά. 

Σε οριζόντιο συµβουλευτικό ρόλο προβλέπεται επίσης η λειτουργία των κάτωθι 
συµβουλευτικών επιτροπών οι οποίες ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση 
κατόπιν εισηγήσεως του Επιστηµονικά υπευθύνου του Κέντρου: 

α) Επιστηµονική Επιτροπή. Απαρτίζεται από εξειδικευµένους επιστήµονες 
διεθνούς κύρους µε σκοπό την υποστήριξη του ∆ΚΠ σε θέµατα επιστήµης και 
τεχνολογίας. 

β) Επιτροπή ∆ικτύωσης. Απαρτίζεται από άτοµα αποδεδειγµένης εµπειρίας σε 
θέµατα δικτύωσης µε σκοπό την ανάπτυξη του δικτύου συνεργασιών και 
στρατηγικών εταίρων του ∆ΚΠ στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. 

γ) Επιτροπή Εξωστρέφειας. Απαρτίζεται από εκπροσώπους κοινωνικών 
φορέων και οµάδων µε σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς του 
∆ΚΠ καθώς και την υποστήριξη των παραγωγικών τάξεων και του κοινωνικού 
συνόλου σε θέµατα περιβάλλοντος. 

Το ∆ιαβαλκανικό Κέντρο σε συνεργασία µε το γραφείο εργαστηρίου της 
∆ιεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει πλήρη 
σύγχρονο εξοπλισµό ανλυτικού εργαστηρίου, τηλεµετρίας και τηλεπισκόπησης 
για τη διεξαγγή αξιόπιστων µετρήσεων και την υλοποίηση πολυεπίπεδου 
συστήµατος παρακολούθησης, παρέχοντας παράλληλα υποστήριξη στον 
Φορέα ∆ιαχείρισης των λιµνών Κορώνειας-Βόλβης. 

� Στην περιοχή λειτουργούν επίσης Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 
συγκεκριµένα στους οικισµούς του Βερτίσκου και της Αρναίας.  

� Το Κ.Π.Ε. Αρναίας ιδρύθηκε από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. το Μαϊο του 1998 και 
άρχισε να λειτουργεί το Φεβρουάριο του 199917. ∆ραστηριοποιείται στους 
εξής τοµείς: 

                                                 
17 Ηλεκτρονική πηγή: www.kpe-arnaia.gr 
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� Σχεδιάζει και υλοποιεί µονοήµερα και πολυήµερα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Α/θµια και 
Β/θµια εκπαίδευση 

� Υποστηρίζει τα περιβαλλοντικά προγράµµατα των σχολείων 

� Οργανώνει επιµορφωτικά σεµινάρια για εκπαιδευτικούς και άλλες 
κοινωνικές οµάδες 

� Ενηµερώνει κοινωνικές οµάδες για περιβαλλοντικά θέµατα 

� Αναπτύσσει και συντονίζει θεµατικά δίκτυα  

� Παράγει εκπαιδευτικό και ενηµερωτικό υλικό  

� Αναπτύσσει τοπικές και διεθνείς συνεργασίες και δράσεις  

� Συνεργάζεται µε κυβερνητικούς και άλλους φορείς  

� Συνεργάζεται µε επιστηµονικούς φορείς σε τοπικό, διεθνές και 
άλλο επίπεδο. 

� Το Κ.Π.Ε. Βερτίσκου ιδρύθηκε το 2003 µε την Υ.Α. 72942/Γ2/11-7-200318. Το 
Κ.Π.Ε Βερτίσκου είναι περιφερειακού τύπου και έχει σαν στόχους:  

� Την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέµατα περιβαλλοντικής 
πρακτικής. 

� Την υλοποίηση προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για 
τα σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  

� Την στήριξη προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των 
σχολείων των νοµών εµβέλειας του ΚΠΕ δηλαδή των νοµών 
Θεσσαλονίκης, Ηµαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, 
Χαλκιδικής, Έβρου, ∆ράµας και Λάρισας, σε συνεργασία µε τους 
υπεύθυνους  
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των αντιστοίχων νοµών.  

� Τη συµµετοχή σε εθνικά και τοπικά δίκτυα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης. 

� Την παραγωγή εκπαιδευτικού και ενηµερωτικού υλικού. 

� Την οργάνωση και πραγµατοποίηση επιµορφωτικών σεµιναρίων.  

� Τη συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση, κυβερνητικούς και µη 
κυβερνητικούς φορείς, τις παραγωγικές τάξεις της περιοχής, όπως 
και µε τοπικές ενώσεις, συλλόγους κ.λ.π. 

Η περιβαλλοντική οµάδα του εν λόγω Κ.Π.Ε. πραγµατοποιεί µονοήµερα 
προγράµµατα στους µαθητές των σχολείων που το επισκέπτονται µε 
θέµατα όπως: 

� Βαθιά µέσα στο δάσος: Απευθύνεται σε µαθητές ∆ηµοτικού, 
Γυµνασίου και Λυκείου.  

                                                 
18 Ηλεκτρονική πηγή: www.kpe-vertisk.gr 
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� Νεροµάνες του Βερτίσκου: Απευθύνεται σε µαθητές ∆ηµοτικού, 
Γυµνασίου και Λυκείου.  

� Βιολογική γεωργία. Προϊόντα: Απευθύνεται σε µαθητές Λυκείου.  

� Ταξίδι στη νεροχώρα, Απευθύνεται σε µαθητές του νηπιαγωγείου. 

 

� Στην πόλη του Λαγκαδά λειτουργεί το Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος 
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. Το Τµήµα αυτό εδρεύει στο 
επαρχείο Λαγκαδά και είναι υπεύθυνο για την άσκηση των αρµοδιοτήτων 
της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος στην χωρική ενότητα της 
επαρχίας Λαγκαδά. Οι αρµοδιότητές του αναφέρονται αναλυτικά στο 
κεφάλαιο 1.4.3.2 του παρόντος τεύχους. 

2.2.3.2.6. Αρδευτικά δίκτυα 

Τα αρδευτικά δίκτυα που υπάρχουν στην περιοχή µελέτης είναι κλειστού τύπου 
ή υπόγεια. Κλειστού τύπου είναι τα συλλογικά δίκτυα των δηµοτικών 
διαµερισµάτων της περιοχής που υπάγονται στο νοµό Χαλκιδικής, ενώ υπόγεια 
είναι κατά βάση τα δίκτυα των ΤΟΕΒ.  

Στους πίνακες 2.87 και 2.88 που ακολουθούν παραθέτονται τα στοιχεία που 
αφορούν τις γεωτρήσεις, τα αρδευτικά δίκτυα και την καλλιεργούµενη έκταση 
που εξυπηρετούν στα διάφορα δηµοτικά διαµερίσµατα της περιοχής µελέτης. 
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Πίνακας 2.87. Συνθήκες χρησιµοποίησης αρδευτικού νερού (ΑΝΕΘ κ.ά, 2000) 

Οικισµοί ΤΟΕΒ ή άλλος Οργαν. Άρδευσης (*) 
Γεωτρήσεις 

 
Κοινές (όπου 

χρησιµοποιείται κεντροφ. 
αντλία) 

Βαθιές (όπου 
χρησιµοποιείται ποµόνα) 

∆ήµος ∆. ∆ιαµέρισµα Επωνυµία 
Καλ/νη 

εξυπηρετούµενη 
έκταση στρ. 

Συνολική 
συνεχής 
παροχή 
λ/sec στο 
σύνολο 
των 

δικτύων 

Αριθµός 
Βάθος 
µ. 

Μέση 
παροχή 
µ3/ώρα 

Αριθµός 
Βάθος 
µ. 

Μέση 
παροχή 
µ3/ώρα 

Σε πόσες 
γεωτρήσεις 
υπάρχει 

εξοπλισµός 
για 

ηλεκτραντλίες 

Κ. 
Μελισσουργού 

   0 0 0 15 
120-
200 

45-60 6 

Κ. Νέας 
Απολλωνίας 

   1 30 0 155 40-200 20-50 34 

Κ. Νικοµηδινού    0 0 0 5 
120-
150 

40 2 

Κ. Περιστερώνας    0 0 0 12 80-200 30-40 10 

∆. 
Απολλωνίας 

 

Κ. Στίβου    0 0 0 10 70-180 50 1 
Κ. Αρεθούσης    0 0 0 7 65-200 65 1 
Κ. Μαυρούδας    0 0 0 9 85-120 45-60 8 

Κ. Σκεπαστού    0 0 0 3 
120-
180 

40-70 3 

Κ. Στεφανινών    0 0 0 2 
130-
150 

0 1 

∆. 
Αρέθουσας 

 

Κ. Φιλαδελφίου    0 0 0 7 80-180 30 4 

Κ. Ασσήρου    0 0 0 4 
130-
205 

50 1 
∆. Ασσήρου 

 Κ. Κριθιάς (τ. 
Κριθέας) 

   0 0 0 6 
130-
150 

40-50 1 

Κ. Ευαγγελισµού ΤΟΕΒ 4,000 250 0 0 0 3 
120-
150 

 1 

Κ. Νυµφοπέτρας ΤΟΕΒ 4,000 250 0 0 0 2 50-60 30 1 

Κ. Προφήτου    2 30 0 12 40-220  2 

∆. Εγνατίας 
 

Κ. Σχολαρίου    0 0 0 8 50-140 40-70 4 
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Οικισµοί ΤΟΕΒ ή άλλος Οργαν. Άρδευσης (*) 
Γεωτρήσεις 

 
Κοινές (όπου 

χρησιµοποιείται κεντροφ. 
αντλία) 

Βαθιές (όπου 
χρησιµοποιείται ποµόνα) 

∆ήµος ∆. ∆ιαµέρισµα Επωνυµία 
Καλ/νη 

εξυπηρετούµενη 
έκταση στρ. 

Συνολική 
συνεχής 
παροχή 
λ/sec στο 
σύνολο 
των 

δικτύων 

Αριθµός 
Βάθος 
µ. 

Μέση 
παροχή 
µ3/ώρα 

Αριθµός 
Βάθος 
µ. 

Μέση 
παροχή 
µ3/ώρα 

Σε πόσες 
γεωτρήσεις 
υπάρχει 

εξοπλισµός 
για 

ηλεκτραντλίες 

Κ. Αδάµ    0 0 0 4 150 45 1 
Κ. Ζαγκλιβερίου    0 0 0 10 50-180 20-80 4 

Κ. Καλαµωτού    0 0 0 3 
120-
150 

0 3 

Κ. 
Πετροκεράσων 

   0 0 0 1 130 0 1 

∆. 
Καλλινδοίων 

 

Κ. Σαρακήνας           
Κ. Αγίου 

Βασιλείου 
   0 0 0 20 50-180 45 4 

Κ. Αρδαµερίου    0 0 0 3 
100-
180 

25 1 

Κ. Βασιλουδίου    0 0 0 6 
100-
180 

30 1 

Κ. Γερακαρούς    0 0 0 15 
100-
150 

30-120 12 

∆. 
Κορωνείας 

 

Κ. Λαγκαδικίων    1 10 0 17 50-250 50-60 3 

Κ. Αναλήψεως    0 0 0 3 60-120 0 0 

Κ. Ηρακλείου    0 0 0 28 60-180 20-25 2 

Κ. Καβαλλαρίου    0 0 0 8 
100-
200 

 7 

Κ. Κολχικού    0 0 0 14 80-150 50-65 3 

∆. Λαγκαδά    0 0 0 28 50-150 20-40 4 

Κ. Λαγυνών    0 0 0 2 50-130 38 1 

∆. Λαγκαδά 
 

Κ. Περιβολακίου    0 0 0 8 60-160 20 0 
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Οικισµοί ΤΟΕΒ ή άλλος Οργαν. Άρδευσης (*) 
Γεωτρήσεις 

 
Κοινές (όπου 

χρησιµοποιείται κεντροφ. 
αντλία) 

Βαθιές (όπου 
χρησιµοποιείται ποµόνα) 

∆ήµος ∆. ∆ιαµέρισµα Επωνυµία 
Καλ/νη 

εξυπηρετούµενη 
έκταση στρ. 

Συνολική 
συνεχής 
παροχή 
λ/sec στο 
σύνολο 
των 

δικτύων 

Αριθµός 
Βάθος 
µ. 

Μέση 
παροχή 
µ3/ώρα 

Αριθµός 
Βάθος 
µ. 

Μέση 
παροχή 
µ3/ώρα 

Σε πόσες 
γεωτρήσεις 
υπάρχει 

εξοπλισµός 
για 

ηλεκτραντλίες 

Κ. Χρυσαυγής    0 0 0 5 
130-
180 

0 3 

Κ. Καρτερών    0 0 0 7 
100-
150 

0 0 

Κ. Λαχανά    0 0 0 1 140 0 0 

Κ. Λευκοχωρίου    0 0 0 1 160 25 0 

Κ. Νικοπόλεως           

∆. Λαχανά 
 

Κ. Ξυλοπόλεως           

Κ. Απολλωνίας    0 0 0 13 50-160 0 1 

Κ. Μοδίου    0 0 0 23 40-150 20-50 3 ∆. Μαδύτου 
 

Κ. Νέας 
Μαδύτου 

   0 0 0 12 50-150 50 7 

Κ. ∆ρυµού    0 0 0 29 
120-
200 

20-65 0 

Κ. Λητής    0 0 0 5 
120-
200 

0 4 
∆. 

Μυγδονίας 
 

Κ. 
Μελισσοχωρίου 

   0 0 0 17 50-180 25 0 

Κ. Άνω Σταυρού           

Κ. Βόλβης ΤΟΕΒ 3,900 240 1 5 0 3 75-250 0 0 
∆. Ρεντίνας 

 

Κ. Σταυρού    0 0 0 2 70-130 0 0 
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Οικισµοί ΤΟΕΒ ή άλλος Οργαν. Άρδευσης (*) 
Γεωτρήσεις 

 
Κοινές (όπου 

χρησιµοποιείται κεντροφ. 
αντλία) 

Βαθιές (όπου 
χρησιµοποιείται ποµόνα) 

∆ήµος ∆. ∆ιαµέρισµα Επωνυµία 
Καλ/νη 

εξυπηρετούµενη 
έκταση στρ. 

Συνολική 
συνεχής 
παροχή 
λ/sec στο 
σύνολο 
των 

δικτύων 

Αριθµός 
Βάθος 
µ. 

Μέση 
παροχή 
µ3/ώρα 

Αριθµός 
Βάθος 
µ. 

Μέση 
παροχή 
µ3/ώρα 

Σε πόσες 
γεωτρήσεις 
υπάρχει 

εξοπλισµός 
για 

ηλεκτραντλίες 

Κ. Ασκού ΤΟΕΒ 2,000 120 0 0 0 5 
100-
180 

10 0 

Κ. Κρυονερίου    0 0 0 5 80-150 55 0 
∆. Σοχού 

 

∆. Σοχού    0 0 0 15 80-200  3 

Σύνολο     5   573   148 
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Πίνακας 2.88. Συνθήκες χρησιµοποίησης αρδευτικού νερού ΤΟΕΒ (ΑΝΕΘ κ.ά., 

2000) 

Επωνυµία Συνολική. Καλ/νη 
εξυπηρετούµενη 
έκταση στρ. 

Τύπος 
δικτύου 

Συνολική συνεχής 
παροχή λ/sec στο 
σύνολο των δικτύων 

που εξυπηρετεί 

Συλλογικό 
αρδευτικό 
Κρήµνης 

1.250 κλειστό 
δίκτυο 

 

Συλλογικό 
αρδευτικό Σανών 

1.500 κλειστό 
δίκτυο 

 

Συλλογικό 
αρδευτικό 

Παλαιόχωρας 

1.100 κλειστό 
δίκτυο 

 

Συλλογικό 
αρδευτικό Ριζών 

1.200 κλειστό 
δίκτυο 

 

Συλλογικό δίκτυο 
Γεροπλάτανου 

800 κλειστό 
δίκτυο 

 

ΤΟΕΒ Βόλβης 3.900 Υπόγειο 240 

ΤΟΕΒ 
Νυµφόπετρας 

4.000 Υπόγειο 250 

ΤΟΕΒ 
Ευαγγελισµού 

4.000 Υπόγειο 250 

ΤΟΕΒ Ασκού 2.000 Υπόγειο 120 

ΣΥΝΟΛΟ 19.750   

 

Στα πλαίσια του προγράµµατος «Εθνικό πρόγραµµα διαχείρισης και 
προστασίας των υδατικών πόρων» του ΥΠΕΧΩ∆Ε συγκεντρώθηκαν στοιχεία 
που αφορούσαν τα υδατικά διαµερίσµατα όλης της Ελλάδας, 
συµπεριλαµβανοµένης και της εξεταζόµενης περιοχής. Στον πίνακα που 
ακολουθεί παραθέτονται στοιχεία που αφορούν τα συλλογικά αρδευτικά 
δίκτυα της περιοχής όπως είναι η πηγή των υδάτων και η έκταση που 
καλύπτουν. 

 

Πίνακας 2.89. Υφιστάµενα συλλογικά αρδευτικά δίκτυα (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2008). 

Επωνυµία Πηγή Έκταση (στρ.) 

Αρδευτικό Νυµφόπετρας Λίµνη 4.000 

Αρδευτικό Ευαγγελισµού Λίµνη 4.000 

Αρδευτικό Βαγιοχωρίου Λίµνη 4.000 
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Αρδευτικό Ανάληψης Γεωτρήσεις 2.000 

Αρδευτικό Αρδαµερίου Γεωτρήσεις 4.000 

Αρδευτικό ∆ουµπιών Γεωτρήσεις 500 

Αρδευτικό Σανών Γεωτρήσεις 300 

Αρδευτικό Μαραθούσας Γεωτρήσεις 1.900 

Αρδευτικό Ριζών Γεωτρήσεις 1.300 

ΣΥΝΟΛΟ 22.000 

 

Στο Αναθεωρηµένο Σχέδιο Αποκατάστασης προτείνεται το έργο «Κατασκευή 
συλλογικών αρδευτικών δικτύων και εµπλουτισµού του φρεατίου υδροφορέα 
της λίµνης Κορώνειας» µε σκοπό το κλείσιµο περί των 500 υφιστάµενων 
γεωτρήσεων στις λεκάνες του Μπογδάνα και του Κολχικού και την κατασκευή 
συυλογικών αρδευτικών δικτύων που θα αντλούν µόνο από τον βαθύ 
υδροφορέα. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των ειδικών όρων και της 
συνοδευτικής αυτών προγραµµατικής σύµβασης του έργου «Αποκατάσταση 
λίµνης Κορώνειας» βρίκσεται στη φάση ολοκλήρωσης το έργο «Σύνταξη 
µελέτης έργων κατασκευής συλλογικών αρδευτικών δικτύων και εµπλουτισµού 
του φρεατίου υδροφορέα Λίµνης Κορώνειας». 

 

2.2.4. Ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία 

Κηρυγµένοι µε υπουργική απόφαση αρχαιολογικοί χώροι της περιοχής 

Στην περιοχή µελέτης έχουν κηρυχθεί αρχαιολογικοί χώροι το «Κάστρο της 
Ρεντίνας» µε την ΥΑ/15813/19-12-61 (ΦΕΚ 36/Τ.Β./3-2-62) η οποία 
τροποποιήθηκε µε νέα απόφαση (ΦΕΚ 179/26-5-62), η Αγ. Μαρίνα µε την 
ΥΑ/27702/25-1-69 (ΦΕΚ 84/ΤΒ/5-2-69), το τµήµα της αρχαίας Εγνατίας Οδού και 
το Οθωµανικό συγκρότηµα (Λουτρό, Χάνι, Τζαµί) στην Απολλωνία (ΦΕΚ 
385Β/84) (Βλέπε Χάρτη 12 Παραρτήµατος). 

Η Ρεντίνα είναι γνωστή από την αρχαιότητα για τη θέση της ως πέρασµα από 
την Κεντρική στην Ανατολική Μακεδονία. Στην κορυφή του λόφου κτίστηκε από 
τον Ιουστινιανό ένα Βυζαντινό Κάστρο µε οικισµό, το Αρτεµίσιον. Μόλις από τα 
µέσα του 10ου αιώνα µεταφέρθηκε εκεί η επισκοπική θέση της Λητής και 
κατασκευάσθηκαν πύργοι, δεξαµενές, ναοί και άλλα οικήµατα ενώ η περιοχή 
εγκαταλείφθηκε µε την επικράτηση των Τούρκων το 15ο αιώνα. Σήµερα στο 
χώρο παρατηρείται το µεγαλύτερο µέρος από τον περίβολο του τείχους, οι 
δεξαµενές νερού, τα ερείπια του «Παλαιολόγιου» ναού και ένα µυστικό 
κλιµακοστάσιο που το χρησιµοποιούσαν σαν δίοδο κρυφής διαφυγής από τον 
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πύργο. Η θέα από την κορυφή του λόφου προς τις λίµνες και το Στρυµονικό 
κόλπο είναι µοναδική.  

Στην είσοδο των Στενών της Ρεντίνας συναντάται η εκκλησία της Αγίας 
Μαρίνας. Η εκκλησία αυτή είναι µοναδικής αρχιτεκτονικής αξίας καθώς είναι 
πέτρινη µε στέγη από σχιστόπλακες και κτίσθηκε το 1869.  

Η αρχαία Εγνατία, µήκους περίπου 800 χλµ., κατασκευάστηκε από τους 
Ρωµαίους το 2ο π.χ. αιώνα. Ήταν προέκταση της Αππίας Οδού. Ξεκινώντας 
από το ∆υρράχιο και την Αυλώνα (σήµερα εδάφη της Αλβανίας), διέσχιζε τη 
Μακεδονία και τη Θράκη και κατέληγε στα Κύψελα (σήµερα εδάφη της 
Ευρωπαϊκής Τουρκίας). Έξω από τη Νέα Απολλωνία έχουν γίνει ανασκαφές και 
έχει ανακαλυφθεί ότι από εκεί περνούσε ένα τµήµα της αρχαίας αυτής οδού. 

Έξω από τη Νέα Απολλωνία, δίπλα στη λίµνη Βόλβη, υπάρχουν ιαµατικές πηγές 
των οποίων η συστηµατική εκµετάλλευση αρχίζει από τα οθωµανικά και 
βυζαντινά χρόνια. Εκεί συναντά κανείς και το παλιό Οθωµανικό Λουτρό της 
Νέας Απολλωνίας. Αυτό είναι ένα κτίριο της πρώιµης Οθωµανικής περιόδου 
κτισµένο κατά τον 15ο αιώνα από τούβλο και πέτρα σε εξαγωνικό σχήµα. Το 
Οθωµανικό Λουτρό σχηµατίζει ένα συγκρότηµα µε το Τζαµί και το Χάνι. Τα τρία 
αυτά κτίσµατα αποτελούν αποµεινάρι ενός σταθµού ξεκούρασης στον οικισµό 
και µαρτυρούν την εγκατάσταση πολλών Τούρκων εποίκων στην περιοχή.  

Ιαµατικές πηγές υπάρχουν και στο δήµο του Λαγκαδά. Η ∆ηµοτική Επιχείρηση 
Εκµετάλλευσης Ιαµατικών Πηγών Λαγκαδά, διαθέτει -µεταξύ άλλων- 
υδροθεραπευτήριο µε δύο χαµάµ, το ένα εκ των οποίων είναι βυζαντινού 
χαρακτήρα. Στο χώρο του υδροθεραπευτηρίου - που λειτουργεί όλο το χρόνο- 
υπάρχουν υδροµασάζ, σύγχρονοι ατοµικοί λουτήρες και φυσιοθεραπευτήριο 
αλλά και δύο εξωτερικές πισίνες ολυµπιακών προδιαγραφών. 

Μη ανακηρυγµένοι χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της περιοχής 

Στην περιοχή υπάρχουν και άλλα σηµαντικά πολιτιστικά σηµεία τα οποία δεν 
έχουν ανακηρυχθεί «αρχαιολογικοί χώροι» µε κάποια υπουργική απόφαση. 
Τέτοια σηµεία είναι το Βήµα του Αποστόλου Παύλου, οι «Νυµφόπετρες» και ο 
Βυζαντινός λαδόµυλος της Βόλβης (Βλέπε Χάρτη 12 Παραρτήµατος). 

Το Βήµα του Αποστόλου Παύλου βρίσκεται στην άκρη του οικισµού της 
Απολλωνίας και είναι ένας βράχος από τον οποίο, σύµφωνα µε την 
παράδοση κήρυξε ο Απόστολος Παύλος στο κοινό της αρχαίας Απολλωνίας. 
Το µνηµείο αυτό είναι πόλος έλξης πολλών ορθόδοξων και καθολικών 
προσκυνητών.  

Οι «Νυµφόπετρες» βρίσκονται έξω από το χωριό Νυµφόπετρα και είναι ένας 
ιδιόµορφος γεωλογικός σχηµατισµός από όρθιους ασβεστολιθικούς βράχους. 
Από τους κατοίκους της περιοχής λέγεται πως οι βράχοι αυτοί αποτελούν τα 
µέλη µιας απολιθωµένης γαµήλιας ποµπής που έπεσαν θύµατα κάποιας 
κατάρας. Οι ασβεστολιθικοί σχηµατισµοί είναι αποτέλεσµα απόθεσης 
ασβεστίου από θερµές πηγές που υπήρχαν στην περιοχή και πήραν τη 
σηµερινή τους µορφή λόγω της διάβρωσης. 
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Στο λόφο που βρίσκεται πίσω από τη Μικρή Βόλβη και µέσα σ' ένα δάσος 
αγριελιάς, καρποφόρου ελαιώνα επί Βυζαντινής εποχής, παραµένουν τα 
ερείπια ενός ελαιουργικού συγκροτήµατος κτισµένου το 1325. Είναι το 
Τζιµηλάρειον, ένας βυζαντινός λαδόµυλος, µε τον υδρόµυλο που τον κινούσε 
και τα βοηθητικά κτίσµατα που συνιστούν όλα µαζί ένα οργανωµένο 
εργαστήριο. 

Ήθη και έθιµα της περιοχής µελέτης 

Σε πολλούς οικισµούς της περιοχής διοργανώνονται, συνήθως ετησίως, 
διάφορες αξιόλογες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Συγκεκριµένα, στην περιοχή του Λαγκαδά λαµβάνουν χώρα έθιµα όπως είναι 
τα «Αναστενάρια», τα «Μυγδόνια» και το «Αντέτι». Οι κάτοικοι του Προφήτη 
έχουν και αυτοί πολλά έθιµα που ακόµα µέχρι και σήµερα τα διατηρούν. 
Μερικά από αυτά είναι οι Λαζαρήνες, οι Αράπηδες, η Χελιδόνα και διάφορα 
έθιµα του Γάµου. Αξιόλογη είναι και η Γιορτή της Λιπαριάς που λαµβάνει χώρα 
κάθε καλοκαίρι στη Μικρή Βόλβη.   

Τα Αναστενάρια είναι λαογραφικό παραδοσιακό έθιµο που λαµβάνει χώρα 
κάθε χρόνο στις 21 Μαΐου και είναι βασισµένο στην πυροβασία και τη 
∆ιονυσιακή λατρεία. Τα Αναστενάρια του Λαγκαδά διατηρούν µέχρι σήµερα 
τον τελετουργικό τους χαρακτήρα και κλιµακώνονται έτσι ώστε οι 
αναστενάρηδες να έρχονται σε έκσταση και µετά να περπατούν πάνω στα 
κάρβουνα µε τη γνωστή ακαΐα. Το έθιµο προσελκύει επισκέπτες από µακρινές 
περιοχές. 

Τα «Μυγδόνια» είναι ένας ετήσιος θεσµός του Λαγκαδά στα πλαίσια του 
οποίου πραγµατοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια των 
«Μυγδονίων» διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις όπως συναυλίες, 
θεατρικές παραστάσεις, χορευτικές βραδιές κα 

Το «Αντέτι» πραγµατοποιείται κατά την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς. Κατά τη 
γιορτή αυτή προσφέρεται φασολάδα στους επισκέπτες παράλληλα µε 
διάφορες χορευτικές εκδηλώσεις. 

Οι Λαζαρήνες είναι ένα έθιµο του Προφήτη που πήρε την ονοµασία του από 
τον Άγιο Λάζαρο. Εκείνη την ηµέρα µετά την εκκλησία οµάδες κοριτσιών 
κρατούν ένα καλάθι το οποίο το έχουν στολισµένο µε λουλούδια γυρίζουν στα 
σπίτια και τραγουδούν χορεύοντας. Οι νοικοκυρές συνήθως δίνουν στα 
κορίτσια αυγά.  

Τα Θεοφάνεια στον Προφήτη ντύνονται Αράπηδες κάποια παιδιά του χωριού 
και µετά το τέλος της εκκλησίας γυρίζουν στο κάθε σπίτι του χωριού και 
εύχονται χρόνια πολλά στο νοικοκύρη για να διώξουν τους καλικάντζαρους. 
Αυτές οι ενδυµασίες προήλθαν από τα παλιά χρόνια. Σύµφωνα µε την 
παράδοση όταν θα έµπαιναν οι Τούρκοι στο χωριό, οι κάτοικοι ντύθηκαν 
τροµακτικά από δέρµατα ζώων και µε µεγάλα κουδούνια στη µέση τους για να 
τους φοβίσουν. 
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Στο Σοχό τις Απόκριες λαµβάνει χώρα το έθιµο «Κουδουνάδες», που είναι 
κατάλοιπο της διονυσιακής λατρείας, όπου ντόπιοι ντύνονται µε τραγόµορφες 
στολές και κουδούνια σε όλο το σώµα τους και χορεύουν στους δρόµους και 
τις πλατείες. 

Κάθε χρόνο στη γιορτή της Αγ. Παρασκευής (26 Ιουλίου) γίνεται στη Μικρή 
Βόλβη η Γιορτή της Λιπαριάς. Στη γιορτή αυτή ο επισκέπτης βρίσκει άφθονους 
µεζέδες, ούζο, πολιτιστικές εκδηλώσεις και -φυσικά- λιπαριά, παστή και ψητή. 

Άλλες παρόµοιες εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο στην Όσσα, το 
Σοχό και το Σταυρό. Η Γιορτή Κερασιού γίνεται στην Όσσα κάθε καλοκαίρι και 
συγκεκριµένα τον Ιούνιο. Στα πλαίσια της γιορτής πραγµατοποιείται ξενάγηση 
σε αµπελώνες της περιοχής καθώς και διάφορες χορευτικές εκδηλώσεις. 
Επίσης τον Ιούλιο πραγµατοποιείται στο Σταυρό η Γιορτή Σαρδέλας. Στα 
πλαίσια εορτασµού της γιορτής αυτής λαµβάνουν χώρα διάφορες χορευτικές 
και άλλες εκδηλώσεις. Τέλος, τον Οκτώβριο διοργανώνεται από τους κατοίκους 
του Σοχού η Γιορτή Καρυδιού. Κατά τη γιορτή αυτή γίνονται διάφορες 
εκδηλώσεις για το καλωσόρισµα της καινούριας σοδειάς.  

Σε αρκετούς οικισµούς της περιοχής µελέτης έχουν ιδρυθεί πολιτιστικοί 
σύλλογοι όπως είναι ο πολιτιστικός σύλλογος Ν. Απολλωνίας, Ευαγγελισµού, 
Σχολαρίου, Γερακαρούς, Λαγκαδικίων, Λαγκαδά και Μοδίου. Στους συλλόγους 
αυτούς πραγµατοποιούνται διάφορες δραστηριότητες όπως είναι µαθήµατα 
παραδοσιακών χορών καθώς και διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στην 
περιοχή υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι όπως είναι οι σύλλογοι ποντίων 
Λαγκαδά και Κολχικού. 

2.2.5. Υφιστάµενη διαχειριστική κατάσταση ως προς: 

2.2.5.1. ∆ιαχείριση δασών 

Η δασική διαχείριση στην περιοχή µελέτης πραγµατοποιείται υπό το πρίσµα της 
διαχείρισης που ισχύει για όλη την Ελλάδα. Το νοµικό καθεστώς που αφορά τη 
διαχείριση των δασών και τη σύνταξη δασολογίου σε εθνικό επίπεδο είναι το 
εξής: 

Α. Αναφορά για το ∆ασολόγιο στο άρθρο 24 του Συντάγµατος της 
Ελλάδας, όπου δίνεται ο ορισµός του δασικού οικοσυστήµατος και 
γίνεται σαφές πως «η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του 
κράτους», 

Β. Αναλυτική περιγραφή πληροφοριών που αφορούν τη σύνταξη του 
∆ασολογίου στο Π∆ 1141/80, 

Γ.  Το άρθρο 3 ("∆ασολόγιο") του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α’/10-3-2004) περί 
της "Προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτισης 
δασολογίου, ρύθµισης εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και 
δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλων διατάξεων". Με το άρθρο αυτό 
επισηµαίνεται πως αρµόδιος φορέας για τη σύνταξη του δασολογίου 
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είναι η ∆ιεύθυνση ∆ασών του κάθε νοµού και η έγκριση του εν λόγω 
δασολογίου πραγµατοποιείται από το Υπουργείο Γεωργίας. 

Οι παρελθούσες ενέργειες για τη διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων 
της περιοχής περιλαµβάνονται στον πίνακα 2.90. 
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Πίνακας 2.90. Ενέργειες σχετικά µε τη διαχείριση των δασών της περιοχής µελέτης (ΑΝΕΘ, κ.ά., 2000) 

Υφιστάµενες µελέτες ∆ασικό σύµπλεγµα ΟΤΑ  ∆ασικού 
συµπλέγµατος 

Ιδιοκτησιακό 
καθεστώς 

Έκταση 
(στρ.) είδος υλοποίηση 

Κ
ύ
ρ
ια
 κ
α
τε
ύ
θ
υ
νσ

η
 

δ
ια
χε
ίρ
ισ
η
ς
 

Προβλήµατα 
διαχείρισης της 

περιοχής 

Γεροπλατάνου, Ριζών, 
Παλαιόχωρας 

Ζερβοχωρίων ∆ηµόσιο 11,742 ∆ιαχειριστική έληξε Υλοτοµία  

∆άσος Λαχανά - 
Ευαγγελίστριας - 

Βερτίσκου - 
Φλαµουρίου - Σοχού 

∆ήµοι Λαχανά, 
Σοχού, 

Βερτίσκου 

∆ηµόσιο 220,932 ∆ασοπονική 1992 - 2001 Υλοτοµία Υπερβόσκηση 

∆άσος Λαχανά - 
Ευαγγελίστριας - 

Βερτίσκου - 
Φλαµουρίου - Σοχού 

∆ήµοι Λαχανά, 
Σοχού, 

Βερτίσκου 

∆ηµόσιο  Μελέτη κατασκευής 
αντιπυρικών λωρίδων στο 

δηµόσιο δάσος Φλαµουρίου 

Υλοποιήθηκε 
(1999) 

  

∆άσος Λαχανά - 
Ευαγγελίστριας - 

Βερτίσκου - 
Φλαµουρίου - Σοχού 

∆ήµοι Λαχανά, 
Σοχού, 

Βερτίσκου 

∆ηµόσιο  Μελέτη διάνοιξης δασ. δρ. Γ΄ 
κατ. στο Ρέµα Ρουµολή - 
συστάδα 12 στο δηµόσιο 

δάσος Βερτίσκου 

Υλοποιήθηκε 
(1999) 

  

∆άσος Λαχανά - 
Ευαγγελίστριας - 

Βερτίσκου - 
Φλαµουρίου - Σοχού 

∆ήµοι Λαχανά, 
Σοχού, 

Βερτίσκου 

∆ηµόσιο  Μελέτη διάνοιξης δασ. δρ. Γ΄ 
κατ. "Μπάρα" του δηµόσιου 
δάσους Σοχού µήκους 1,82 

χλµ. 

Υλοποιήθηκε 
(1997) 

  

∆άσος Λαχανά - 
Ευαγγελίστριας - 

Βερτίσκου - 
Φλαµουρίου - Σοχού 

∆ήµοι Λαχανά, 
Σοχού, 

Βερτίσκου 

∆ηµόσιο  Μελέτη διάνοιξης δασ. ∆ρ. Γ΄ 
κατ. "Ψήλωµα - 

Κοντοκορυφή" περιοχής 
Σοχού µήκους 8,07 χλµ. 

Υλοποιήθηκε 
(1996) 

  

∆άσος Λαχανά - 
Ευαγγελίστριας - 

Βερτίσκου - 

∆ήµοι Λαχανά, 
Σοχού, 

Βερτίσκου 

∆ηµόσιο  Μελέτη συντήρησης - 
διάνοιξης - διαπλάτυνσης 

αντιπυρικών δρόµων - 

Υλοποιήθηκε 
η 

συντήρηση 
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Υφιστάµενες µελέτες ∆ασικό σύµπλεγµα ΟΤΑ  ∆ασικού 
συµπλέγµατος 

Ιδιοκτησιακό 
καθεστώς 

Έκταση 
(στρ.) είδος υλοποίηση 

Κ
ύ
ρ
ια
 κ
α
τε
ύ
θ
υ
νσ

η
 

δ
ια
χε
ίρ
ισ
η
ς
 

Προβλήµατα 
διαχείρισης της 

περιοχής 

Φλαµουρίου - Σοχού ζωνών περιοχής 
Φλαµουρίου - Βερτίσκου 

των δρόµων 
(1995) 

∆άσος Λαχανά - 
Ευαγγελίστριας - 

Βερτίσκου - 
Φλαµουρίου - Σοχού 

∆ήµοι Λαχανά, 
Σοχού, 

Βερτίσκου 

∆ηµόσιο  Μελέτη διάνοιξης δασ. ∆ρ. Β΄ 
κατ. "Σοχός - Σεβαστειανό 
ρέµα" µήκους 8,896 χλµ 

Υλοποιείται   

∆άσος Ζαγκλιβερίου - 
Αδάµ - 

Πετροκεράσων - 
Λιβαδίου 

∆ήµοι 
Καλλινδοίων, 

Βασιλικών 

∆ηµόσιο 66,744 ∆ασοπονική 1992 - 2001 Υλοτοµία Υπερβόσκηση 

∆άσος Λαχανά - 
Ευαγγελίστριας - 

Βερτίσκου - 
Φλαµουρίου - Σοχού 

∆ήµοι Λαχανά, 
Σοχού, 

Βερτίσκου 

∆ηµόσιο  Μελέτη κατασκευής τεχνικών 
έργων στους δασικούς 
δρόµους του δηµοσίου 

δάσους 

Υλοποιήθηκε 
σε όλες τις 
περιοχές 

εκτός από 
αυτή του 

Αδάµ (1999) 

  

∆άσος Λαχανά - 
Ευαγγελίστριας - 

Βερτίσκου - 
Φλαµουρίου - Σοχού 

∆ήµοι Λαχανά, 
Σοχού, 

Βερτίσκου 

∆ηµόσιο  Μελέτη διάνοιξης δασ. ∆ρ. Γ΄ 
κατ. "Γλουγνά ρέµα - Μονή 

Παναγίας" περιοχής 
Ζαγκλιβερίου µήκους 4,616 

χλµ. 

Υλοποιήθηκε 
(1996) 

  

∆άσος Κυονερίου ∆ήµος Σοχού Κοινοτικό 14,210 ∆ιαχειριστική 1996 - 2000 Υλοτοµία Υπερβόσκηση 

∆άσος Κυονερίου ∆ήµος Σοχού Κοινοτικό  Μελέτη κατασκευής κλειστής 
δεξαµενής για 

πυροπροστασία 

Υλοποιήθηκε 
(2000) 

  

∆άσος Κυονερίου ∆ήµος Σοχού Κοινοτικό  Μελέτη κατασκευής Υλοποιήθηκε   
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Υφιστάµενες µελέτες ∆ασικό σύµπλεγµα ΟΤΑ  ∆ασικού 
συµπλέγµατος 

Ιδιοκτησιακό 
καθεστώς 

Έκταση 
(στρ.) είδος υλοποίηση 

Κ
ύ
ρ
ια
 κ
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υ
νσ

η
 

δ
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χε
ίρ
ισ
η
ς
 

Προβλήµατα 
διαχείρισης της 

περιοχής 

υδατοδεξαµενής 75 κ.µ. στη 
δασική θέση "Βλάχικα 

καλύβια" 

(1999) 

∆άσος Κυονερίου ∆ήµος Σοχού Κοινοτικό  Μελέτη δηµιουργίας χώρου 
δασικής αναψυχής στη θέση 

"∆ασκάλου Βρύση" 

Υλοποιείται   

∆άσος Βερτίσκου ∆ήµος 
Βερτίσκου 

Κοινοτικό 700 ∆ιαχειριστική 1996 - 2001 Υλοτοµία Υπερβόσκηση 

∆άσος Γερακαρού ∆ήµος 
Κορωνείας 

Κοινοτικό 1,103 ∆ιαχειριστική 1997 - 2001 Υλοτοµία Υπερβόσκηση 

∆άσος 
Πετροκεράσων 

∆ήµος 
Καλλινδοίων 

Κοινοτικό 1,000 ∆ιαχειριστική 1985 - 1989 Υλοτοµία Υπερβόσκηση 

∆άσος 
Πετροκεράσων 

∆ήµος 
Καλλινδοίων 

Κοινοτικό  Μελέτη κατασκευής τεχνικών 
έργων στους δασικούς 

δρόµους περιοχής 
Πετροκεράσαν 

Υλοποιείται   

∆άσος 
Πετροκεράσων 

∆ήµος 
Καλλινδοίων 

Κοινοτικό  Μελέτη βελτίωσης δασικών 
αντιπυρικών δρόµων 
περιοχής ∆ασαρχείου 

Λαγκαδά 

Υλοποιήθηκε 
(2000) 

  

∆άσος 
Πετροκεράσων 

∆ήµος 
Καλλινδοίων 

Κοινοτικό  Μελέτη βελτίωσης 
περιβάλλοντος χώρου - 

δασικής αναψυχής περιοχής 
Καβαλλαρίου 

Υλοποιήθηκε 
(2000) 

  

∆άσος 
Πετροκεράσων 

∆ήµος 
Καλλινδοίων 

Κοινοτικό  Μελέτη βελτίωσης - 
συντήρησς δασικού οδικού 

Υλοποιήθηκε 
(1999) 
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Υφιστάµενες µελέτες ∆ασικό σύµπλεγµα ΟΤΑ  ∆ασικού 
συµπλέγµατος 

Ιδιοκτησιακό 
καθεστώς 

Έκταση 
(στρ.) είδος υλοποίηση 

Κ
ύ
ρ
ια
 κ
α
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ύ
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υ
νσ

η
 

δ
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η
ς
 

Προβλήµατα 
διαχείρισης της 

περιοχής 

δικτύου 

∆άσος 
Πετροκεράσων 

∆ήµος 
Καλλινδοίων 

Κοινοτικό  Μελέτη βελτίωσης 
συντήρησης δασικού οδικού 

δικτύου 

Υλοποιήθηκε 
(1998) 

  

∆άσος 
Πετροκεράσων 

∆ήµος 
Καλλινδοίων 

Κοινοτικό  Μελέτη διάνοιξης δασ. δρ. Γ΄ 
κατ. "Όσσα - Μουριές" 

περιοχής Λαγκαδά 

Υλοποιήθηκε 
(1999) 

  

∆άσος 
Πετροκεράσων 

∆ήµος 
Καλλινδοίων 

Κοινοτικό  Μελέτη επισκευής φυλακίου 
στη λίµνη του Αγ. Βασιλείου 

Υλοποιήθηκε 
(1999) 

  

∆άσος 
Πετροκεράσων 

∆ήµος 
Καλλινδοίων 

Κοινοτικό  Μελέτη συντήρησης δασικού 
οδικού δικτύου περιοχής 

Λαγκαδά 

Υλοποιήθηκε 
(1997) 

  

∆άσος 
Πετροκεράσων 

∆ήµος 
Καλλινδοίων 

Κοινοτικό  Μελέτη κατασκευής τεχνικού 
έργου στο δρόµο 

"Πετροκέρασα - ∆ουµπιά" 

Υλοποιήθηκε 
(1997) 

  

∆άσος 
Πετροκεράσων 

∆ήµος 
Καλλινδοίων 

Κοινοτικό  Μελέτη συντήρησης δασικού 
οδικού δικτύου περιοχής 

Λαγκαδά 

Υλοποιήθηκε 
(1996) 

  

∆άσος 
Πετροκεράσων 

∆ήµος 
Καλλινδοίων 

Κοινοτικό  Μελέτη συντήρησης δασικού 
οδικού δικτύου περιοχής 

Λαγκαδά 

Υλοποιήθηκε 
(1995) 

  

∆άσος Μαυρούδας - 
Σκεπαστού 

∆ήµος 
Αρέθουσας 

∆ηµόσιο 19,490 ∆ιαχειριστική 1990 - 1999 Υλοτοµία 
(για τις 

ανάγκες 
των 

κατοίκων 

Έχει υποβαθµιστεί 
λόγω της 

υπερβόσκησης 
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Υφιστάµενες µελέτες ∆ασικό σύµπλεγµα ΟΤΑ  ∆ασικού 
συµπλέγµατος 

Ιδιοκτησιακό 
καθεστώς 

Έκταση 
(στρ.) είδος υλοποίηση 

Κ
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η
 

δ
ια
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η
ς
 

Προβλήµατα 
διαχείρισης της 

περιοχής 

της 
περιοχής) 

∆άσος Στεφανινών - 
Ασπροβάλτας - 

Αρέθουσας 

∆ήµοι 
Αρέθουσας, 
Αγ. Γεωργίου 

∆ηµόσιο 55,650 ∆ιαχειριστική 1991 - 2000 Υλοτοµία  

∆άσος Στεφανινών - 
Ασπροβάλτας - 

Αρέθουσας 

∆ήµοι 
Αρέθουσας, 
Αγ. Γεωργίου 

∆ηµόσιο  Μελέτη αµµοχαλικόστρωσης 
κατά θέσεις δασόδροµων 
περιοχής Ασπροβάλτας 

Υλοποιήθηκε 
(1996) 

  

∆άσος παραλιακό 
Σταυρού 

∆ήµος 
Ρεντίνας 

∆ηµόσιο 5,003 ∆ιαχειριστική 1996 - 2005 Αναψυχή  

∆άσος Βρασνών - 
Άνω Σταυρού 

∆ήµοι 
Ρεντίνας, Αγ. 

Γεωργίου 

∆ηµόσιο 40,930 ∆ιαχειριστική 1987 - 1996 Υλοτοµία Το 1991 υπήρξε 
πυρκαγιά στα 

20000 στρ. και για 
το λόγο αυτό 

πραγµατοποιούνται 
αναδασώσεις 

∆άσος Βρασνών - 
Άνω Σταυρού 

∆ήµοι 
Ρεντίνας, Αγ. 

Γεωργίου 

∆ηµόσιο  Μελέτη κατασκευής 
προστατευτικής περίφραξης 

στο ύψωµα "Κούκος" 
Κοινότητας Βρασνών 

Υλοποιήθηκε 
(1998) 

  

∆άσος Βρασνών - 
Άνω Σταυρού 

∆ήµοι 
Ρεντίνας, Αγ. 

Γεωργίου 

∆ηµόσιο  Μελέτη αποτροπής 
βραχοκατακρηµνήσεων στην 

Κοινότητα Βρασνών 

Υλοποιήθηκε 
(1998) 

  

∆άσος Βρασνών - 
Άνω Σταυρού 

∆ήµοι 
Ρεντίνας, Αγ. 

Γεωργίου 

∆ηµόσιο  Μελέτη διάνοιξης δασ. ∆ρ. Γ΄ 
κατ. "Φτέρη - Παχυβούνι" 

∆άσους Βρασνών µήκους 

Υλοποιήθηκε 
(1996) 
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Υφιστάµενες µελέτες ∆ασικό σύµπλεγµα ΟΤΑ  ∆ασικού 
συµπλέγµατος 

Ιδιοκτησιακό 
καθεστώς 

Έκταση 
(στρ.) είδος υλοποίηση 

Κ
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η
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ίρ
ισ
η
ς
 

Προβλήµατα 
διαχείρισης της 

περιοχής 

3,457 χλµ. 

∆άσος Βρασνών - 
Άνω Σταυρού 

∆ήµοι 
Ρεντίνας, Αγ. 

Γεωργίου 

∆ηµόσιο  Μελέτη αποτροπής µικρών 
χαραδρωτικών διαβρώσεων 
και στηρικτικής διευθέτησης 
της καµένης έκτασης από τη 
φωτιά της 26ης Ιουνίου 1995 

στη θέση "Κρανόλακας" 
∆άσους Α. Σταυρού 

Υλοποιήθηκε 
(1995) 

  

∆άσος Στεφανινών ∆ήµος 
Αρέθουσας 

∆ηµοτικό 42,600 ∆ιαχειριστική 1991 - 2000 Υλοτοµία  

∆άσος Νέας 
Μαδύτου 

∆ήµος 
Μαδύτου 

Ιδιωτικό 4,840 ∆ιαχειριστική 1991 - 2000 Υλοτοµία  

∆άσος Μοδίου ∆ήµος 
Μαδύτου 

Ιδιωτικό 8,295 ∆ιαχειριστική 2000 - 2004 Υλοτοµία Έχει υποβαθµιστεί 
λόγω 

υπερβόσκησης και 
λαθραίων 
υλοτοµιών 

∆άσος Σταυρού ∆ήµος 
Ρεντίνας 

Ιδιωτικό 14,990 ∆ιαχειριστική 2001 - 2010 Υλοτοµία  

∆άσος Σταυρού ∆ήµος 
Ρεντίνας 

Ιδιωτικό  Μελέτη βελτίωσης δασικών 
δρόµων και αντιπυρικών 
ζωνών περιοχής ευθύνης 

∆ασαρχείου Σταυρού 

Υλοποιείται   

∆άσος Σταυρού ∆ήµος 
Ρεντίνας 

Ιδιωτικό  Μελέτη ενίσχυσης - 
βελτίωσης καταστρώµατος 
δασ. ∆ρ. Β΄ κατ. "Ζεστά Νερά 

Υλοποιείται   
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Υφιστάµενες µελέτες ∆ασικό σύµπλεγµα ΟΤΑ  ∆ασικού 
συµπλέγµατος 

Ιδιοκτησιακό 
καθεστώς 

Έκταση 
(στρ.) είδος υλοποίηση 

Κ
ύ
ρ
ια
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υ
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η
 

δ
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ίρ
ισ
η
ς
 

Προβλήµατα 
διαχείρισης της 

περιοχής 

- Κρανούδα" περιοχής 
ευθύνης ∆ασαρχείου 

Λαγκαδά 

∆άσος Σταυρού ∆ήµος 
Ρεντίνας 

Ιδιωτικό  Μελέτη βελτίωσης δασικών 
δρόµων και αντιπυρικών 
ζωνών περιοχής ευθύνης 

∆ασαρχείου Σταυρού 

Υλοποιήθηκε 
(1999) 

  

∆άσος Σταυρού ∆ήµος 
Ρεντίνας 

Ιδιωτικό  Μελέτη κατασκευής 
τεσσάρων υδατοδεξαµενών 
στην περιοχή ευθύνης του 

∆ασαρχείου Σταυρού 

Υλοποιήθηκε 
(1999) 

  

∆άσος Σταυρού ∆ήµος 
Ρεντίνας 

Ιδιωτικό  Μελέτη κατασκευής 
µεταλλικών µπαρών και 
πινακίδων απαγόρευσης 
διέλευσης οχηµάτων στο 
καταφύγιο άγριας ζώνης 
Στεφανινών και Σταυρού 

Υλοποιήθηκε 
(1999) 

  

∆άσος Σταυρού ∆ήµος 
Ρεντίνας 

Ιδιωτικό  Μελέτη αντιπυρικής 
προστασίας περιοχής 
ευθύνης ∆ασαρχείου 

Σταυρού 

Υλοποιήθηκε 
(1999) 

  

∆άσος Σταυρού ∆ήµος 
Ρεντίνας 

Ιδιωτικό  Μελέτη συντήρησης του 
κτιρίου γραφείων του 
∆ασαρχείου Σταυρού 

Υλοποιείται   

∆άσος Σταυρού ∆ήµος 
Ρεντίνας 

Ιδιωτικό  Μελέτη βελτίωσης δασικών 
δρόµων και αντιπυρικών 
ζωνών περιοχής ευθύνης 

Υλοποιήθηκε 
(1998) 

  



 377 

Υφιστάµενες µελέτες ∆ασικό σύµπλεγµα ΟΤΑ  ∆ασικού 
συµπλέγµατος 

Ιδιοκτησιακό 
καθεστώς 

Έκταση 
(στρ.) είδος υλοποίηση 

Κ
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Προβλήµατα 
διαχείρισης της 

περιοχής 

∆ασαρχείου Σταυρού 

∆άσος Σταυρού ∆ήµος 
Ρεντίνας 

Ιδιωτικό  Μελέτη καλλιεργητικών 
εργασιών αναδασώσεων 
πεύκης περιοχήε ευθύνης 

∆ασαρχείου Σταυρού 

Υλοποιήθηκε 
(1997) 

  

∆άσος Σταυρού ∆ήµος 
Ρεντίνας 

Ιδιωτικό  Μελέτη διευθέτησης 
χειµάρρου Σταυρού 

Υλοποιήθηκε 
(1997) 

  

∆άσος Σταυρού ∆ήµος 
Ρεντίνας 

Ιδιωτικό  Μελέτη συντήρησης 
δασοδρόµων και 

αντιπυρικών λωρίδων 
περιοχής ∆ασαρχείου 

Σταυρού 

Υλοποιήθηκε 
(1997) 

  

∆άσος Σταυρού ∆ήµος 
Ρεντίνας 

Ιδιωτικό  Μελέτη συντήρησης δασικού 
οδικού δικτύου και 

αντιπυρικών ζωνών περιοχής 
ευθύνης ∆ασαρχείου 

Σταυρού 

Υλοποιήθηκε 
(1995) 

  

∆άσος Σταυρού ∆ήµος 
Ρεντίνας 

Ιδιωτικό  Μελέτη συντήρησης δασικού 
κτιρίου "∆ασοφυλάκιο 

Ρεντίνας" περιοχής ευθύνης 
∆ασαρχείου Σταυρού 

Υλοποιήθηκε 
(1995) 
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Η διαχείριση των δασών της περιοχής πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα όσα 
αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 1.4.3.2. του παρόντος τεύχους. 

2.2.5.2. ∆ιαχείριση υδάτων 

Η διαχείριση των υδατικών πόρων µέχρι πρόσφατα καθοριζόταν από τον Ν. 
1739/1987 και ήταν αρµοδιότητα πολλών υπηρεσιών. Με την ενσωµάτωση της 
Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (Ν. 3199/2003, Π∆ 51/2007, ΚΥΑ 43504/2005, ΚΥΑ 
47630/2005, απόφαση 2358/2007) έχει αλλάξει όλο το πλαίσιο για τη διαχείριση 
και προστασία των υδατικών πόρων. Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 1.4.3.2 
του παρόντος τεύχους για τη διαχείριση των υδάτων της περιοχής υπεύθυνη 
είναι η ∆/νση Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

Βάσει του νέου πλαισίου απαιτείται: 

- Χορήγηση άδειας χρήσης του νερού και έργων αξιοποίησης υδατικών 
πόρων 

- Ανάλυση των πιέσεων στη λεκάνη των λιµνών 

- Καθορισµός των επιφανειακών και υπογείων υδατικών συστηµάτων 

- Ταξινόµηση της οικολογικής και χηµικής κατάστασης των επιφανειακών 
υδατικών συστηµάτων 

- Ταξινόµηση της ποσοτικής και χηµικής κατάστασης των υπογείων 
υδατικών συστηµάτων 

- Καθορισµός των απαιτούµενων µέτρων ανά υδατικό σύστηµα για την 
επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 

- Σχέδιο ∆ιαχείρισης της λεκάνης 

- Οικονοµική ανάλυση των χρήσεων για την ανάκτηση του κόστους των 
υπηρεσιών ύδατος. 

Η υπ’ αριθµ. 2358/2007 (ΦΕΚ 1305/Β/26-7-2007) απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µε θέµα τα «Απαγορευτικά, 
περιοριστικά και λοιπά ρυθµιστικά µέτρα για την προστασία και διαχείριση 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του Νοµού Θεσσαλονίκης» ορίζει το 
πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτων της εν λόγω περιοχής. Με την απόφαση 
αυτή ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε: i) τη διαδικασία έκδοσης αδειών για 
διάφορα θέµατα, ii) τη διαδικασία αντικατάστασης των υφιστάµενων έργων 
υδροληψίας, iii) τη διαδικασία ανανέωσης αδειών χρήσης νερού έργων 
υδροληψίας, iv) τη διαδικασία επέκτασης αδειών χρήσης νερού ή έργων 
υδροληψίας, v) τη διαδικασία αλλαγής χρήσης νερού έργων υδροληψίας, vi) 
τον καθαρισµό των υφιστάµενων γεωτρήσεων – πηγαδιών, vii) την τήρηση 
των όρων άδειας και των κυρώσεων.  

Επίσης ορίζονται κάποια απαγορευτκά µέτρα, µερικά από τα οποία αφορούν 
αποκλειστικά την περιοχή µελέτης και τα οποία είναι: 

� Ενότητα Β, άρθρο 3: Απαγορεύεται η ανόρυξη γεώτρησης ή 
πηγαδιού καθώς και η κατασκευή έργου αξιοποίησης γεωθερµικού 
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πεδίου, σε απόσταση µικρότερη των 1000 m από τις θερµές πηγές 
Θέρµης, Λαγκαδά, Νυµφόπετρας, Νέας Απολλωνίας και της 
Ιαµατικής Πηγής Σουρωτής χωρίς την έγκριση της αρµόδιας 
υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., η οποία λαµβάνεται κατά το στάδιο της 
Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων. 

� Ενότητα Β, άρθρο 13: Στις περιοχές και τις Ζώνες του Νοµού που 
προστατεύονται ισχύουν οι νόµοι και οι περιορισµοί που 
προβλέπονται από το σχεδιασµό τους… Ορίζονται ζώνες 
προστασίας της λεκάνης των λιµνών Βόλβης Κορώνειας σύµφωνα 
µε την ΚΥΑ 6919/2004. 

� Ενότητα Β, άρθρο 17: Απαγορεύεται στην υδρολογική λεκάνη της 
Μυγδονίας (Λίµνες Κορώνεια και Βόλβη) η άρδευση µε εκτοξευτήρες 
(κανονάκια, καρούλια) κατά τους µήνες της αρδευτικής περιόδου 
Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο από τη 10η πρωινή έως και την 16η 
απογευµατινή. 

� Ενότητα Β, άρθρο 18: Απαγορεύεται η χρήση επιφανειακού νερού 
για άρδευση από ποτάµια ή ρέµατα χωρίς άδεια, η οποία όµως για 
να χορηγηθεί, πέραν των προβλεπόµενων στην υπ’ αριθµ. 
43504/2005 ΚΥΑ, θα πρέπει να υποβληθεί πλήρης και τεκµηριωµένη 
υδραυλική και υδρογεωλογική µελέτη. 

� Ενότητα Β, άρθρο 19: Απαγορεύται η άντληση από τις λίµνες 
Κορώνεια και Βόλβη οποιονδήποτε ποσοτήτων νερού και για 
οποιοδήποτε λόγο πλην της πυρόσβεσης (ΚΥΑ 6919/2004). 

� Ενότητα Β, άρθρο 20: Απαγορεύεται η ανόρυξη υδρογεωτρήσεων 
σε απόσταση µικρότερη των 250 µ. από την ακτογραµµή φυσικών 
λιµνών ... 

� Ενότητα Β1: Αποστάσεις µεταξύ γεωτρήσεων: Στη Μυγδονία λεκάνη 
η απόσταση µεταξύ γεωτρήσεων Ι.Α.Χ. και γεωτρήσεων Ι.Υ.Χ. ή Ι.Α.Χ. 
ή Ι.Β.Χ. ορίζεται στα 300 µ. 

Τέλος µε την απόφαση αυτή ορίζονται κάποιοι περιορισµοί για όλο το νοµό 
Θεσσαλονίκης, συµπεριλαµβανοµένης και της περιοχής µελέτης, που 
αφορούν τοµείς όπως: ύδρευση, αγροτική χρήση, βιοµηχανική χρήση, 
ενεργειακή χρήση, αναψυχή, πολλαπλή χρήση, εµφιάλωση, γεωτεχνικές 
γεωτρήσεις, γεωτρήσεις αξιοποίησης γεωθερµικής βαθµίδας, ερευνητικές 
γεωτρήσεις και ειδικά έργα. 

Η απόφαση 75/27-9-2009 (ΦΕΚ 128/Β/27-9-2009) αποτελεί συµπλήρωση της 
παραπάνω απόφασης και όσον αφορά τη διαχείριση υδάτων αναφέρει πως: 
«Νοµίµως υφιστάµενες δραστηριότητες (βιοµηχανικές, βιοτεχνικές) που 
εξυπηρετούν τις υδρευτικές ή βιοµηχανικές τους ανάγκες σε νερό από 
υφιστάµενες µη αδειοδοτηµένες γεωτρήσεις µπορούν να αδειοδοτηθούν όσον 
αφορά στη χρήση νερού των γεωτρήσεων τους σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία χωρίς να εξετάζεται ο περιορισµός των αποστάσεων της 
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παραγράφου Β1 της (13) απόφασης 2358/2007. Στην περίπτωση αυτή 
υπάγονται δραστηριότητες που: 

• είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν νόµιµα 

• δεν βρίσκονται σε ζώνες προστατευοµένων περιοχών 

• δεν εξυπηρετούνται από συλλογικό δίκτυο αντίστοιχης χρήσης νερού 

• η ετήσια κατανάλωση νερού δε ξεπερνά τα 1000m3 ετησίως». 

Επίσης, η απόφαση 2234/2007 (ΦΕΚ 1072/Β/29-6-2007) ορίζει τα 
«Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθµιστικά µέτρα για την προστασία 
και διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του Νοµού Χαλκιδικής». Με 
την απόφαση αυτή ρυθµίζονται κάποια γενικά θέµατα που αφορούν τη 
διαχείριση και προστασία των υδάτων του νοµού Χαλκιδικής όπως: 
∆ιαδικασίες έκδοσης αδειών, ∆ιαδικασία αντικατάστασης υφισταµένων έργων 
Υδροληψίας, ∆ιαδικασία ανανέωσης αδειών χρήσης νερού έργων 
υδροληψίας, ∆ιαδικασία αλλαγής χρήσης νερού έργων υδροληψίας, 
Καθαρισµός υφισταµένων έργων υδροληψίας, δοκιµαστική άντληση, Τήρηση 
όρων Άδειας – Κυρώσεις. 

Επίσης, µε την απόφαση αυτή ορίζονται απαγορευτικά µέτρα και περιορισµοί 
σχετικά µε τη διαχείριση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων όλου του 
νοµού Χαλκιδικής, συµπεριλαµβανοµένου και του τµήµατος της εξεταζόµενης 
περιοχής. Οι τοµείς που τίθενται οι περιορισµοί είναι αντίστοιχοι µε αυτούς που 
ισχύουν για το νοµό Θεσσαλονίκης (ύδρευση, αγροτική χρήση, βιοµηχανική 
χρήση, ενεργειακή χρήση, αναψυχή, πολλαπλή χρήση, εµφιάλωση, γεωτεχνικές 
γεωτρήσεις, γεωτρήσεις αξιοποίησης γεωθερµικής βαθµίδας, ερευνητικές 
γεωτρήσεις και ειδικά έργα). Για την ανόρυξη γεωτρήσεων στα δηµοτικά 
διαµερίσµατα του νοµού Χαλκιδικής που υπάγονται στην περιοχή µελέτης 
πρέπει να πληρουνται οι προϋποθέσεις που παραθέτονται στον ακόλουθο 
πίνακα. 

 

Πίνακας 2.91. Προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης αρδευτικής 
γεώτρησης ανά ∆ήµο και ∆/∆. 

∆ήµος ∆.∆. 

Απόσταση 
από 

ιδιωτικές 
γεωτρήσεις 

Απόσταση 
από 

δηµοτικές 
γεωτρήσεις 

Αρδευόµενη 
έκταση 

Απόσταση 
από 

θάλασσα 
Υψόµετρο 

Ανθεµούντα ∆ουµπίων 500 1000 50   
Αρναίας 500 1000 50   
Στανού 500 1000 20   Αρναίας 

Βαρβάρας 500 1000 50  >50 
Παλαιοχώρας 500 1000 50   
Γεροπλάτανου 500 1000 50   

Κρήµνης 500 1000 50   
Μαραθούσσας 500 1000 50   

Ζερβοχωρίων 

Ριζών 500 1000 50   
Πολυγύρου Σανών 500 1000 50   
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εθνικού Προγράµµατος διαχείρισης και 
προστασίας των υδατικών πόρων (ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΕΜΠ, 2008), η µέση ετήσια 
συνολική προσφορά νερού στο υδατικό διαµέρισµα, ανέρχεται σε 5,340 x106 
m3, εκ των οποίων ποσοστό 28.3% (1,509 x106 m3) προέρχεται από ίδιους 
πόρους του διαµερίσµατος, ενώ το υπόλοιπο 71.7% (3,830 x106 m3) προέρχεται 
από: 

α) την εισροή νερού από τη γείτονα ΠΓ∆Μ (3328 x106 m3ήτοι 86.9%) 

β) τις εκφορτίσεις του καρστικού συστήµατος του ορεινού όγκου του Πάικου 
που εκτείνεται και εκτός των ορίων της Κεντρικής Μακεδονίας (57 x106 m3 ήτοι 
1.5%) και 

γ) τα νερά του π. Αλιάκµονα από τον ταµιευτήρα Αγίας Βαρβάρας (445.7 x106 
m3 ήτοι 11.6%), από όπου διοχετεύεται στην πεδιάδα Θεσσαλονίκης µέσω της 
Ενωτικής ∆ιώρυγας Αλιάκµονα-Αξιού, για γεωργική κυρίως χρήση αλλά και 
βιοµηχανική. 

Όσον αφορά στη µέση ετήσια ζήτηση από ανθρωπογενείς χρήσεις στο 
υδατικό διαµέρισµα συµπεριλαµβανοµένων και των απωλειών τροφοδοσίας 
πλην της άρδευσης, αυτή ανέρχεται σε 1622 x106 m3, µε τον κύριο όγκο της να 
εντοπίζεται στα πεδινά τµήµατα του υδατικού διαµερίσµατος και κυρίως γύρω 
από τον κόλπο Θεσσαλονίκης.  

Από αυτές, τη µεγαλύτερη ζήτηση παρουσιάζει η αρδευόµενη γεωργία, η 
οποία ανέρχεται σε 1320 x106 m3 (81.4 %) δίχως τις απώλειες τροφοδοσίας. 
Όσον αφορά στους υπόλοιπους χρήστες, η ζήτηση διαµορφώνεται σε 127.2 
x106 m3 για την Ύδρευση των µόνιµων κατοίκων (7.8%), 1.5 x106 m3 για τον 
Τουρισµό (0.1%), 72.3 x106 m3 για τη Βιοµηχανία (4.5%) και 8.6 x106 m3 για την 
Κτηνοτροφία (0.5 %). 

Από την εφαρµογή του διαχειριστικού οµοιώµατος, προκύπτει ότι η υφιστάµενη 
ζήτηση στο υδατικό διαµέρισµα δεν µπορεί να καλυφθεί πλήρως από ίδιους 
πόρους. Ωστόσο, η προσφορά από τις ως άνω εξωγενείς πηγές 
τροφοδοσίας υπερβαίνουν κατά πολύ τη συγκεκριµένη ζήτηση. Αυτό οφείλεται 
στην αλόγιστη χρήση νερού κυρίως στην άρδευση, καθώς και στην ανυπαρξία 
έργων ταµίευσης νερού για τη µεγιστοποίηση της διαθεσιµότητας κατά τις 
περιόδους ζήτησης. 

Η κάλυψη της ζήτησης νερού από υπόγεια ύδατα, σύµφωνα µε τις παραδοχές 
εφαρµογής του οµοιώµατος, δεν οδηγεί σε έλλειµµα για τους χρήστες αλλά σε 
πτώση στάθµης του βαθύ υδροφορέα κάτω από τη στάθµη εκροής του. Η 
κατάσταση αυτή αντιστοιχεί σε µείωση των αποθεµάτων στα υδροφόρα 
εκµεταλλεύσιµα στρώµατα της περιοχής και σε µείωση ή και µηδενισµό της 
βασικής απορροής. Συγκεκριµένα προκύπτουν ελλειµµατικοί υδροφορείς στη 
διαχειριστική λεκάνη 25 (λ. Κορώνειας). Στη λεκάνη της λίµνης Κορώνειας 
προκύπτει µέσο ετήσιο έλλειµµα 20.3 x106 m3/έτος. 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η ζήτηση νερού ανά ∆ήµο της περιοχής 
µελέτης, σύµφωνα µε το Προσχέδιο ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού 
∆ιαµερισµατος Κεντρικής Μακεδονίας (ΥΠΑΝ 2008). 
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Πίνακας 2.92. Ζήτηση νερού, σε εκ. m3, ανά ∆ήµο στη ∆ιαχειριστική Λεκάνη 
Μυγδονίας  

Απόληψη υδάτων] 
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ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 7 7.9 7.9 0.0 7.9 6.5 1.4 0.0 0.0 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 3 15.1 15.1 0.0 15.1 12.9 2.2 0.0 0.0 

ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 3 4.0 4.0 0.0 4.0 3.5 0.5 0.0 0.0 

ΑΣΣΗΡΟΥ 5 1.6 1.6 0.0 1.6 0.8 0.8 0.0 0.0 

ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ 3 0.7 0.7 0.0 0.7 0.5 0.2 0.0 0.0 

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 5 9.9 6.9 3.1 9.9 8.3 1.7 0.0 0.0 

ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ 4 1.5 1.5 0.0 1.5 1.2 0.3 0.0 0.0 

ΚΑΛΛΙΝ∆ΟΙΩΝ 3 4.6 4.6 0.0 4.6 4.0 0.6 0.0 0.0 

ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 7 5.7 5.7 0.0 5.7 4.7 0.9 0.0 0.0 

ΛΑΓΚΑ∆Α 5 32.2 32.2 0.0 32.2 23.3 8.9 0.0 0.0 

ΛΑΧΑΝΑ 4 1.1 1.1 0.0 1.1 0.9 0.2 0.0 0.0 

ΜΑ∆ΥΤΟΥ 3 8.4 8.4 0.0 8.4 7.2 1.2 0.0 0.0 

ΜΥΓ∆ΟΝΙΑΣ 4 6.8 6.8 0.0 6.8 5.9 0.9 0.0 0.0 

ΡΕΝΤΙΝΑΣ 7 4.2 2.7 1.4 4.2 3.6 0.6 0.0 0.0 

ΣΟΧΟΥ 4 2.6 1.8 0.8 2.6 2.2 0.4 0.0 0.0 

Σύνολο ζήτησης 106,4 93,2 5,3      

[1] Στη στήλη αυτή δίδεται η πληροφορία για το πλήθος των κατηγοριών χρήσης 

νερού, οι οποίες υπάρχουν σε κάθε ∆ήµο: Ύδρευση, Άρδευση,Τουρισµός, Βιοµηχανία, 

Κτηνοτροφία. 

(Πηγή: Προσχέδιο ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού ∆ιαµερισµατος Κεντρικής 

Μακεδονίας, ΥΠΑΝ 2008) 

Όσον αφορά τη χρήση των υδατικών πόρων στους διάφορους δήµους της 
εξεταζόµενης περιοχής, στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Συστηµάτων και 
Εργαλείων ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικών ∆ιαµερισµάτων» (ΥΠΑΝ 
2008), συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά µε τη χρήση των υδατικών πόρων σε 
όλα τα υδατικά διαµερίσµατα της Ελλάδας και υπολογίσθηκαν µε την 
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ανάπτυξη οµοιωµάτων οι βασικές χρήσεις των υδατικών πόρων (άρδευση, 
ύδρευση, κτηνοτροφία, βιοµηχανία, τουρισµός).  

Από τα στοιχεία που αφορούν την εξεταζόµενη περιοχή φαίνεται πως η κύρια 
χρήση του νερού είναι η άρδευση και η ύδρευση, ενώ τις ανάγκες των 
κατοίκων εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο οι λεκάνες: Ανάντη λ. Κορώνειας – 
πεδινά και Ανάντη λ. Βόλβης. Η κατανοµή των χρήσεων των υδατικών πόρων 
των δήµων της περιοχής µελέτης που αφορούν απολήψεις από τη λεκάνη της 
Μυγδονίας δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.΄ 

Ειδικότερα, βάσει των στοιχείων του πίνακα προκύπτουν τα ακόλουθα 
συγκεντρωτικά στοιχεία: 

� Για τους ∆ήµους της περιοχής που υπάγονται στο Νοµό Θεσσαλονίκης οι 
χρήσεις ύδατος ανά τοµέα είναι σε εκ. m3/έτος: 

Άρδευση   79,7 

Κτηνοτροφία  1,85 

Ύδρευση   6,6 

Βιοµηχανία  8,6 

Τουρισµός  0,0142 

ΣΥΝΟΛΟ   96,7642 

� Για τους ∆ήµους της περιοχής που υπάγονται στο Νοµό Χαλκιδικής οι 
χρήσεις ύδατος ανά τοµέα είναι σε εκ. m3/έτος (για τη λεκάνη της 
Μυγδονίας): 

Άρδευση   1,8 

Κτηνοτροφία  0,4 

Ύδρευση   0,7 

Βιοµηχανία  0 

Τουρισµός  0,0024 

ΣΥΝΟΛΟ   2,9 
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Πίνακας 2.93. Κατανοµή υδατικών πόρων της περιοχής µελέτης ανά δήµο, τύπο χρήσης και διαχειριστική λεκάνη (Υπ. Ανάπτυξης, 

2008).  

∆ιαχειριστική Λεκάνη 

Ανάντη λ. Κορώνειας 
– πεδινά 

κλ. λ. 
Μαυρούδας 

Ανάντη λ. Βόλβης 

Κατάντη λ. 
Βόλβης 
(ποταµός 
Ρήχιος) 

Ανάντη λ. 
Κορώνειας – 

ορεινά 
∆ήµος Χρήση 

Συνολική 
Ζήτηση 
Χρήστη 

(106m3/έτος) 
λ. Κορώνεια Υπόγειο Υπόγειο λ. Βόλβη Υπόγειο Υπόγειο Υπόγειο 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆. Αγίου 
Γεωργίου 

Άρδευση 0,1      0,1  

Άρδευση 14,5     14,5   
Κτηνοτροφία 0,2     0,2   ∆. Απολλωνίας 

Ύδρευση 0,4     0,4   
Άρδευση 3,5   3,5     

Κτηνοτροφία 0,2   0,2     ∆. Αρέθουσας 
Ύδρευση 0,3   0,3     
Άρδευση 0,6  0,6      

Βιοµηχανία 0,5  0,5      
Κτηνοτροφία 0,05  0,05      

∆. Ασσήρου 

Ύδρευση 0,5  0,5      
Άρδευση 0,3       0,3 

Κτηνοτροφία 0,1       0,1 ∆. Βερτίσκου 
Ύδρευση 0,3       0,3 
Άρδευση 9,5 0,1 1,0  3,0 5,4   

Κτηνοτροφία 0,1     0,1   ∆. Εγνατίας 
Ύδρευση 0,3     0,3   
Άρδευση 4,1     4,1   

Κτηνοτροφία 0,1     0,1   ∆. Καλλινδοίων 
Ύδρευση 0,5     0,5   
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∆ιαχειριστική Λεκάνη 

Ανάντη λ. Κορώνειας 
– πεδινά 

κλ. λ. 
Μαυρούδας 

Ανάντη λ. Βόλβης 

Κατάντη λ. 
Βόλβης 
(ποταµός 
Ρήχιος) 

Ανάντη λ. 
Κορώνειας – 

ορεινά 
∆ήµος Χρήση 

Συνολική 
Ζήτηση 
Χρήστη 

(106m3/έτος) 
λ. Κορώνεια Υπόγειο Υπόγειο λ. Βόλβη Υπόγειο Υπόγειο Υπόγειο 

Άρδευση 5,1  4,1   1,0   
Βιοµηχανία 0,0  0,0      

Κτηνοτροφία 0,1  0,1      
Τουρισµός 0,0002     0,0002   

∆. Κορώνειας 

Ύδρευση 0,4  0,3   0,1   
Άρδευση 22,5  22,5      

Βιοµηχανία 7,7  7,7      
Κτηνοτροφία 0,3  0,3      
Τουρισµός 0,01  0,01      

∆. Λαγκαδά 

Ύδρευση 1,6  1,6      
Άρδευση 0,7       0,7 

Κτηνοτροφία 0,1       0,1 ∆. Λαχανά 
Ύδρευση 0,2       0,2 
Άρδευση 8,0     8,0   

Κτηνοτροφία 0,1     0,1   ∆. Μαδύτου 
Ύδρευση 0,3     0,3   
Άρδευση 5,9  5,9      

Βιοµηχανία 0,1  0,1      
Κτηνοτροφία 0,1  0,1      

∆. Μυγδονίας 

Ύδρευση 0,6  0,6      
Άρδευση 3,3    1,4  1,9  

Βιοµηχανία 0,1      0,1  
Κτηνοτροφία 0,1     0,1   
Τουρισµός 0,004      0,004  

∆. Ρεντίνας 

Ύδρευση 0,7     0,2 0,5  
∆. Σοχού Άρδευση 1,6    0,8 0,8   
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∆ιαχειριστική Λεκάνη 

Ανάντη λ. Κορώνειας 
– πεδινά 

κλ. λ. 
Μαυρούδας 

Ανάντη λ. Βόλβης 

Κατάντη λ. 
Βόλβης 
(ποταµός 
Ρήχιος) 

Ανάντη λ. 
Κορώνειας – 

ορεινά 
∆ήµος Χρήση 

Συνολική 
Ζήτηση 
Χρήστη 

(106m3/έτος) 
λ. Κορώνεια Υπόγειο Υπόγειο λ. Βόλβη Υπόγειο Υπόγειο Υπόγειο 

Βιοµηχανία 0,2     0,2   
Κτηνοτροφία 0,3     0,3   

Ύδρευση 0,5     0,5   

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

Άρδευση 0,8     0,8   
Βιοµηχανία 0        

Κτηνοτροφία 0        
∆. Ανθεµούντα 

Ύδρευση 0,1     0,1   
Άρδευση 0        

Βιοµηχανία 0        
Κτηνοτροφία 0,2     0,2   
Τουρισµός 0,0004     0,0004   

∆. Αρναίας 

Ύδρευση 0,3     0,3   
Άρδευση 1,0     1,0   

Κτηνοτροφία 0,2     0,2   
Τουρισµός 0,002     0,002   

∆. Ζερβοχωρίων 

Ύδρευση 0,3     0,3   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ 99,6666 0,1 45,96 4,0 5,2 40,1026 2,604 1,7 
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Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης έγινε µία προσπάθεια υπολογισµού της 
κάλυψης των αναγκών σε  ύδρευση µε βάση την πρόταση των επεκτάσεων 
των οικισµών και την πληθυσµιακή αύξηση (πληθυσµός στόχος) της   ειδικής 
χωροταξικής µελέτης «Προβλέψεις για τη χωρική κατανοµή της πληθυσµιακής 
βιώσιµης ανάπτυξης των ∆ήµων και των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων της 
λεκάνης Μυγδονίας Ν. Θεσσαλονίκης» (ΠΚΜ, ΓΑΙΑ Α.Ε., 2006) και των 
προτάσεων των Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. που η πληθυσµιακή αύξηση αφορά 
στον µόνιµο πληθυσµό κορεσµού. Σηµειώνεται ότι υπάρχει διαφοροποίηση της 
πρότασης πληθυσµιακής αύξησης µεταξύ της ειδικής χωροταξικής µελέτης και 
των προτάσεων των αντίστοιχων ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ. Για τον υπολογισµό των 
αναγκών ύδρευσης χρησιµοποιήθηκαν τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ 
∆11/Φ.16/8500 (ΦΕΚ174Β/26-3-1991) «Προσδιορισµός κατώτατων και 
ανώτερων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού 
στην ύδρευση» καθώς και η προσέγγιση που γίνεται στο Προσχέδιο 
∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού ∆ιαµερισµατος Κεντρικής Μακεδονίας, 
ΥΠΑΝ 2008, ώστε να είναι συγκρίσιµα τα αποτελέσµατα µε τους ανωτέρω 
πίνακες και στοιχεία. Η προσέγγιση των αναγκών ανά κάτοικο στο Προσχέδιο 
γίνεται µε την παραδοχή της ηµερήσιας κατανάλωσης 200 l/ηµέρα/κάτοικο. Τα 
αποτελέσµατα παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν: 

 Πίνακας 2.94. Εκτίµηση αναγκών σε ύδρεσυη βάσει της πρότασης της 
πληθυσαµιακής αύξησης της ειδικής χωροταξικής µελέτης *  

∆ΗΜΟΣ 
Πληθυσµός* 

Στόχος 

Υπολογισµός βάσει της 
παραδοχής ηµερήσια 

κατανάλωση / κάτοικο 200 l 
Υπολογισµός βάσει 
ΚΥΑ ∆11/Φ.16/8500  

Ανθεµούντα 650 47.450,00 44.931,25 

Απολλωνίας 5.350 390.550,00 369.818,75 

Αρέθουσας 5.450 397.850,00 376.731,25 

Αρναίας 5.700 416.100,00 394.012,50 

Ασσήρου 2.800 204.400,00 193.550,00 

Βερτίσκου 4.500 328.500,00 311.062,50 

Εγνατίας 4.800 350.400,00 331.800,00 

Ζερβοχωρίων 4.700 343.100,00 324.887,50 

Καλλινδοίων 6.200 452.600,00 428.575,00 

Κορώνειας 5.550 405.150,00 383.643,75 

Λαγκαδά 23.000 1.679.000,00 1.589.875,00 

Λαχανά 4.550 332.150,00 314.518,75 

Μαδύτου 4.700 343.100,00 324.887,50 

Μυγδονίας 22.250 1.624.250,00 1.538.031,25 

Πολυγύρου 450 32.850,00 31.106,25 

Ρεντίνας 2.300 167.900,00 158.987,50 

Σοχού 7.200 525.600,00 497.700,00 

Σύνολο 110.150 8.040.950,00 7.614.118,75 
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• «Προβλέψεις για τη χωρική κατανοµή της πληθυσµιακής βιώσιµης 
ανάπτυξης των ∆ήµων και των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων της λεκάνης 
Μυγδονίας Ν. Θεσσαλονίκης» (ΠΚΜ, ΓΑΙΑ Α.Ε., 2006) 

Πίνακας 2.95. Εκτίµηση αναγκών σε ύδρευση βάσει µόνιµου πληθυσµού 
κορεσµού (Πηγή πληθυσµού κορεσµού: «Προβλέψεις για τη χωρική κατανοµή 
της πληθυσµιακής βιώσιµης ανάπτυξης των ∆ήµων και των ∆ηµοτικών 
∆ιαµερισµάτων της λεκάνης Μυγδονίας Ν. Θεσσαλονίκης» (ΠΚΜ, ΓΑΙΑ Α.Ε., 
2006)  

∆ΗΜΟΣ 

Μόνιµος 
πληθυσµός 
κορεσµού 

Υπολογισµός βάσει της 
παραδοχής ηµερήσια 

κατανάλωση / κάτοικο 200 l 

Υπολογισµός 
βάσει ΚΥΑ 

∆11/Φ.16/8500  

Απολλωνίας 15.086 1.101.278,00 1.042.819,75 

Αρέθουσας 7.900 576.700,00 546.087,50 

Αρναίας 11.570 844.610,00 799.776,25 

Ασσήρου 6.260 456.980,00 432.722,50 

Βερτίσκου 15.234 1.112.082,00 1.053.050,25 

Εγνατίας 5.300 386.900,00 366.362,50 

Ζερβοχωρίων 14.601 1.065.873,00 1.009.294,13 

Καλλινδοίων 4.000 292.000,00 276.500,00 

Κορώνειας 16.382 1.195.886,00 1.132.405,75 

Λαγκαδά 23.227 1.695.571,00 1.605.566,38 

Λαχανά 9.780 713.940,00 676.042,50 

Μυγδονίας 19.828 1.447.444,00 1.370.610,50 

Πολυγύρου 1620 118.260,00 111.982,50 

Ρεντίνας 2.181 159.213,00 150.761,63 

Σύνολο 152.969 11.166.737,00 10.573.982,13 

Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω ενδεικτικές εκτιµήσεις στην περίπτωση του 
πίνακα 2.93 η ετήσια κατανάλωση ανέρχεται σε 8,04 x 106m3  ή σε 7,16 x106m3. 

Στην περίπτωση του πίνακα 2.94, στον οποίο δεν συµπεριλαµβάνονται τα 
αντίστοιχα ∆∆ των ∆ήµων Ανθεµούντα και Μαδύτου, η ετήσια κατανάλωση 
κυµαίνεται από 10,57 έως 11,17 x106m3.  Οι τιµές αυτές θα πρέπει να 
διερευνηθούν και να συσχετισθούν µε τα διαθέσιµα και εκµεταλλεύσιµα υδατικά 
υπόγεια αποθέµατα και το υδρογεωλογικό ισοζύγιο της σχετικής µελέτης. 

 

2.2.5.3. ∆ιαχείριση θηραµατικών και αλιευτικών πόρων 

� ∆ιαχείριση θηραµατικών πόρων 

Αρµόδιος φορέας για τη γενική διαχείριση του θηραµατικού πλούτου της 
περιοχής µελέτης είναι η Κυνηγετική Οµοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης µε 
έδρα τη Θεσσαλονίκη. Βασικός της σκοπός είναι η προστασία και η 
ορθολογική διαχείριση του θηραµατικού πλούτου της χώρας µας µε βάση τις 
αρχές της αειφορίας. Για το λόγο αυτό, όπως ορίζει το καταστατικό της, είναι 
υποχρεωµένη να διαθέτει το µεγαλύτερο τµήµα των εσόδων της σε 
δραστηριότητες που βοηθούν την ανάπτυξη των ειδών της άγριας πανίδας είτε 
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αυτά αποτελούν θηρεύσιµα είδη είτε όχι, και στη βελτίωση των βιοτόπων τους. 
Στην περιοχή µελέτης βρίσκεται επίσης και ένας κυνηγετικός σύλλογος µε έδρα 
τον Λαγκαδά. 

Η άσκηση της θήρας διαφοροποιείται κάθε κυνηγετική περίοδο και οι νέες 
ρυθµίσεις δηµοσιεύονται µε σχετική απόφαση. Η διεξαγωγή της θήρας στην 
περιοχή µελέτης πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.2.3.1. 

� ∆ιαχείριση αλιευτικών πόρων 

Η διαχείριση των αλιευτικών πόρων διενεργείται από το Τµήµα Αλιείας, 
σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες του και είναι: 

Α. Λήψη διοικητικών µέτρων για την προστασία της ιχθυοπανίδας, των 
αλιευόµενων ιχθυοπληθυσµών και του οικοσυστήµατος.  

Β. Σχεδιασµό και προώθηση έργων υποδοµής για την εξυπηρέτηση της αλιείας, 
της εµπορίας και διακίνησης των αλιευµάτων και της διατήρησης του 
οικοσυστήµατος. 

Γ. ∆ράσεις αποκατάστασης και ενίσχυσης ιχθυοπληθυσµών. 

∆. Συνεργασίες και Προτάσεις για ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων 
των κατοίκων των παραλίµνιων περιοχών µε στόχο τη µείωση της αλιευτικής 
πίεσης στη λίµνη. 

Α. Λήψη διοικητικών µέτρων για την προστασία της ιχθυοπανίδας, των 
αλιευόµενων ιχθυοπληθυσµών και του οικοσυστήµατος.  

Το νοµικό και θεσµικό πλαίσιο, που διέπει την αλιευτική διαχείριση των 
εσωτερικών υδάτων και κυρίως των λιµνών αποτελεί ένα απαρχαιωµένο 
σύνολο διατάξεων, που θεσπίστηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων πενήντα 
ετών, µε τις πιο βασικές διατάξεις του, να είναι και οι πιο παλαιές  π.χ. Β.∆. 
666/66, Αλιευτικός Κώδικας 429/70. Κατά κύριο λόγο, το νοµικό πλαίσιο έχει 
θέσει ως στόχο, περισσότερο την ορθολογική εκµετάλλευση των 
ιχθυοαποθεµάτων και λιγότερο την προστασία του υδάτινου οικοσυστήµατος 
ως ένα ενιαίο σύνολο. Προβλήµατα δηµιουργούνται από την υποχρέωση 
εφαρµογής κοινών διατάξεων για τα εσωτερικά νερά, που δεν διαχωρίζουν 
τους τρεις τύπους των υδάτινων οικοσυστηµάτων µεταξύ τους σε λίµνες, 
λιµνοθάλασσες και ποτάµια. Επίσης, υφίσταται κοινή θεσµική αντιµετώπιση 
των αλιέων των λιµνών µε τους αλιείς της θάλασσας, καθώς και ασάφεια και 
αντιφατικότητα στις διατάξεις που αφορούν τον ορισµό του «επαγγελµατία 
αλιέα». Η παραπάνω κατάσταση δυσχεραίνει το έργο των Ιχθυολόγων στην 
εφαρµογή µίας σύγχρονης διαχείρισης των ιχθυοαποθεµάτων, του 
οικοσυστήµατος, αλλά και στην οικονοµική και κοινωνική αντιµετώπιση των 
αλιέων των εσωτερικών υδάτων. Παραπάνω, στον Πίνακα 10 έχουν παρατεθεί 
δηµογραφικά στοιχεία των αλιέων της Βόλβης που αποκαλύπτουν το χαµηλό 
επίπεδο διαβίωσης των ψαράδων και τη δυσχέρεια προσέγγισης και 
εφαρµογής µέτρων σε τέτοιες κοινωνικές οµάδες.     
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Η λίµνη Κορώνεια 

Τα διοικητικά µέτρα προστασίας και διαχείρισης των αλιευτικών πόρων, δεν 
περιλαµβάνουν πλέον τη λίµνη Κορώνεια. Η οικολογική κατάσταση της λίµνης, 
µε την ελάχιστη έως ανύπαρκτη ποσότητα ύδατος, τις κακές τιµές αβιοτικών 
παραµέτρων, την εµφάνιση τοξικών κυανοβακτηρίων κλπ  δεν επιτρέπει ,την 
άσκηση οποιασδήποτε µορφής αλιευτικής ή ιχθυολογικής διαχείρισης. Αυτή 
είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί µε την ολοκλήρωση των έργων 
αποκατάστασης του οικοσυστήµατος, που εντάσσονται στο Σχέδιο 
Οικολογικής Αποκατάστασης της λίµνης Κορώνειας (Masterplan) και µε την 
εκπόνηση των ειδικών διαχειριστικών προγραµµάτων για την αποκατάσταση 
της  ιχθυοπανίδας της λίµνης. 

Συνεπώς τα διαχειριστικά µέτρα αφορούν µόνο στο οικοσύστηµα της Βόλβης 
και του Ρήχειου ποταµού  

Η λίµνη Βόλβη και ο ποταµός Ρήχειος 

Τα διοικητικά µέτρα περιλαµβάνουν: 

1. Απαγορεύσεις αλιείας για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών. 
Πρόκειται για µία θεσµοθετηµένη διαδικασία που αφορά όλες τις λίµνες της 
χώρας για µία χρονική περίοδο 30-60 ηµερών. Η ακριβής ηµεροµηνία έναρξης 
και λήξης της απαγορευτικής περιόδου εξαρτάται από την ιχθυοπανίδα του 
οικοσυστήµατος, το στάδιο της γεννητικής ωριµότητας των ειδών και τις 
θερµοκρασίες νερού και αέρα. Το Τµήµα Αλιείας Επαρχίας Λαγκαδά εισηγείται 
και µε Απόφαση του Νοµάρχη προσδιορίζεται χρονικά, η απαγόρευση και τα 
γεωγραφικά όρια ισχύος της απαγόρευσης. Συνήθως, η περίοδος αυτή για το 
σύστηµα της Βόλβης και του Ρήχειου  αρχίζει περίπου από το µέσον και προς 
το τέλος του µηνός Απριλίου και λήγει στο τέλος περίπου του µηνός Μαΐου ή 
στις αρχές Ιουνίου. Η συνηθέστερη διάρκεια είναι 45 – 55 ηµέρες. Εφαρµόζεται 
και στα ποτάµια και ρυάκια που καταλήγουν στη λίµνη και µέχρι απόσταση 
3000 µέτρων από την εκβολή τους στη λίµνη. 

2. Απαγόρευση χρήσης συγκεκριµένων αλιευτικών εργαλείων, όταν αυτά έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις είτε στα ενδιαιτήµατα, είτε στην ιχθυοπανίδα. Στο µέτρο 
αυτό εντάσσεται π.χ η απαγόρευση αλιείας µε τη χρήση διχτυών που έχουν 
άνοιγµα («µάτι») από 18 χιλιοστά µέχρι και 30 χιλιοστά, που ισχύει για την 
προστασία του περκιού. Οι απαγορεύσεις ισχύουν για συγκεκριµένη περίοδο 
(φθινόπωρο) µε Νοµαρχιακή Απόφαση µετά από εισήγηση από το Τµήµα 
Αλιείας Επαρχίας Λαγκαδά  

3.  Απαγόρευση διενέργειας της αλιείας ενός είδους για ένα έτος. 

4. Απαγόρευση αλιείας ενός είδους κάτω από ένα συγκεκριµένο ολικό 
σωµατικό µήκος. Το µέτρο συνδυάζεται µε την απαγόρευση χρήσης διχτυού 
µικρότερο από συγκεκριµένο ανοίγµα των µατιών των διχτυών  (βλέπε 2).  

5. Η γενική προστασία του οικοσυστήµατος από τη λαθραλιεία. Το µέτρο αυτό 
αφορά τους επαγγελµατίες αλιείς, συνεταιρισµένους και µη, τους ερασιτέχνες 
αλιείς, καθώς και κάθε άτοµο, που ασκεί αλιεία είτε µε τρόπο µη επιτρεπτό, είτε 
µη έχοντας δικαίωµα αλιείας.  
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Η εφαρµογή των διοικητικών µέτρων προστασίας των ιχθυοπληθυσµών. 

Στην εφαρµογή των διοικητικών µέτρων συµµετέχουν οι παρακάτω φορείς,:  

1. Η Αστυνοµία, που ασκεί καθήκοντα, στα εσωτερικά νερά, αντίστοιχα του 
Λιµεναρχείου. Έχει το κύριο ρόλο στην εφαρµογή των µέτρων καθώς έχει την 
αρµοδιότητα της φύλαξης της λίµνης, το δικαίωµα ανάκρισης και επιβολής των 
κυρώσεων και προστίµων, που προβλέπει η αλιευτική νοµοθεσία.  

2. Ο µισθωτής Αλιευτικός Συνεταιρισµός Μικρής Βόλβης «Αγία Παρασκευή», 
συνεισφέρει στην φύλαξη µε αυτοκίνητα, σκάφη και έµψυχο δυναµικό για 
περιπολίες στη λίµνη.  

3. Ο Φορέας των λιµνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών, καθ 
όλη τη διάρκεια του έτους, τόσο µε το ειδικό προσωπικό του (φύλακες), όσο 
και µε το σώµα εθελοντών του. Συµµετέχει στη φύλαξη της λίµνης και στην 
εφαρµογή των διαχειριστικών µέτρων µεταξύ των οποίων είναι και αυτών που 
αφορούν την αλιευτική διαχείριση..  

4. Οι παραλίµνιοι ∆ήµοι Μάδυτου, Ρεντίνας, Απολλωνίας και Εγνατίας 
συµµετέχουν στη φύλαξη της λίµνης µε προσωπικό και αυτοκίνητα, καθώς και 
στην ευρύτατη ενηµέρωση των κατοίκων.  

5. Το νεοσύστατο σώµα της Αγροφυλακής, µε τµήµα στην περιοχή των 
Λαγκαδικίων, ασκεί ελέγχους καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.  

6. Το Τµήµα Αλιείας µε τον λιµνοφύλακα που διαθέτει ελέγχει την εφαρµογή των 
κανόνων αλιείας. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα πραγµατοποιούν αυτοψίες στο 
οικοσύστηµα και οι δύο Ιχθυολόγοι του Τµήµατος.   

Κάθε φορέας που εντοπίζει παράνοµη αλιευτική δραστηριότητα ενηµερώνει το 
Τµήµα Αλιείας και καταγγέλλει την παρανοµία στην Αστυνοµία, µε όσο 
περισσότερες λεπτοµέρειες και στοιχεία είναι δυνατόν να συλλέξει.  

Ο ρόλος άλλων φορέων στη διαχείριση των αλιευτικών πόρων της λίµνης 
Βόλβης.  

Αποδέκτες των διαχειριστικών µέτρων για την αλιεία είναι οι αλιείς, µέλη του 
Συνεταιρισµού και µη µέλη. 

Ο ρόλος του Συνεταιρισµού 

Ο  ρόλος του Αλιευτικού Συνεταιρισµού Μικρής Βόλβης «Αγία Παρασκευή» 
κρίνεται ως ιδιαίτερα σηµαντικός στη διαχείριση των αλιευτικών πόρων της 
λίµνης. Με έτος ίδρυσης 1965, ο Αλιευτικός Συνεταιρισµός µισθώνει τη λίµνη τα 
τελευταία 20 χρόνια. Συγκεντρώνει στο πρόσωπο των αλιέων -  µελών του, την 
εµπειρία και τη γνώση του οικοσυστήµατος και τη γνώση της αλιευτικής τέχνης 
και της συµπεριφοράς των ιχθυοπληθυσµών. Η συνεργασία µε το Τµήµα 
Αλιείας και τους άλλους εµπλεκόµενους φορείς κρίνεται ως πολύ 
ικανοποιητική, σε ένα πλαίσιο εµπιστοσύνης, ανταλλαγής γνώσης και 
συνεργασίας σε µια κοινή προσπάθεια.   
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Πιο συγκεκριµένα, έχει αναλάβει σηµαντικές πρωτοβουλίες για χορήγηση 
βοήθειας σε διαδικασία εµπλουτισµών, για τη κατασκευή δύο µικρών πάρκων 
φυσικής αναπαραγωγής κυπρίνων για εµπλουτισµό της λίµνης, για συµµετοχή 
για τη φύλαξη της λίµνης, κ.ά..  

Ο ρόλος των ελευθέρων αλιέων. 

 Η αποδοχή των διαχειριστικών µέτρων και η εφαρµογή τους κρίνεται γενικά ως 
ικανοποιητική σε ότι αφορά τους ελεύθερους αλιείς. Το καθεστώς της 
συνύπαρξης των ελευθέρων αλιέων µε τα µέλη του Αλιευτικού Συνεταιρισµού 
κρίνεται ότι βοηθά προς την κατεύθυνση εφαρµογής των µέτρων, καθώς 
ασκείται εποπτεία στην αλιευτικής τους δραστηριότητας. Ο µεγάλος αριθµός 
όµως των µη συνεταιρισµένων ψαράδων και η «χαλαρότερη» επαγγελµατική 
συνείδησή τους, δε συµβάλει στην καλύτερη εφαρµογή των διαχειριστικών 
µέτρων.   

Ο ρόλος των κατοίκων 

Η ζωή των κατοίκων των παραλίµνιων περιοχών είναι ταυτισµένη µε τις λίµνες. 
Η καταστροφή της Κορώνειας είναι ένα βαρύ πλήγµα για τους κατοίκους της 
περιοχής. Ανέδειξε συναισθήµατα απαισιοδοξίας για την οικονοµική τους 
κατάσταση, συναισθήµατα εγκατάλειψης, απαξίωσης των θεσµών και του 
κράτους και ίσως µείωσε τη διάθεσή τους για συνεργασία σε θέµατα 
περιβάλλοντος. Μέσα από αυτό το πρίσµα, η απαραίτητη κοινωνική αποδοχή 
για λήψη διαχειριστικών µέτρων ίσως δεν θα γίνεται εύκολα αποδεκτή από αυτή 
την κοινωνική οµάδα. Οι κάτοικοι των παραλίµνιων περιοχών της Βόλβης 
φαίνονται να είναι ευαισθητοποιηµένοι στα περιβαλλοντικά θέµατα. ∆εν 
φαίνεται όµως να υπάρχει σ΄ αυτούς µια κοινή συνισταµένη, ένα κοινό πλαίσιο 
παρόµοιων αντιλήψεων για τη προστασία του περιβάλλοντος και για το ρόλο 
που θα πρέπει να παίξουν οι ίδιοι ως κάτοικοι της περιοχής. Αυτό συνοψίζεται 
στην έννοια της αναζήτησης µιας «κοινής περιβαλλοντικής παιδείας». Ο 
Φορέας ∆ιαχείρισης έρχεται να καλύψει το κενό µε τη διοργάνωση διαλέξεων µε 
θέµα το περιβάλλον, το νερό και τις λίµνες, από ειδικούς επιστήµονες, ενώ 
εθελοντές µετέχουν στη διοργάνωση εκδηλώσεων. Με τον τρόπο αυτό 
καλλιεργείται η αποδοχή εκ µέρους των κατοίκων, κάποιων διαχειριστικών 
µέτρων και η συλλογική ευαισθητοποίηση.  Η ερασιτεχνική αλιεία από τους 
κατοίκους, είναι µια από τις δραστηριότητες που επηρεάζουν ασφαλώς τη 
διαχείριση των αλιευτικών πόρων, πολλές φορές σε πολύ µεγάλο βαθµό. Η 
νόµιµη ερασιτεχνική αλιεία ασκείται από την όχθη µε καλάµι και επιτρέπει 
ποσότητα αλιεύµατος έως δύο κιλά ή τρία ψάρια/άτοµο/24ωρο. Όµως σε 
περίοδο απαγόρευσης αλιείας λόγω της αναπαραγωγής, όταν τα ψάρια 
αναζητούν θέσεις απόθεσης των αβγών τους στα  αβαθή της όχθης, 
εµφανίζεται µεγάλος αριθµός από «ερασιτέχνες» που ψαρεύουν. Η χρήση 
σκαφών και επαγγελµατικών αλιευτικών εργαλείων (δίχτυα) δεν συνιστά 
ερασιτεχνική, αλλά παράνοµη αλιεία, αλλά στη συνείδηση πολλών κατοίκων 
αυτό δεν είναι καταδικαστέο, αλλά αποτελεί µια «αθώα» δραστηριότητα..  
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Β. Σχεδιασµός και προώθηση έργων υποδοµής για την εξυπηρέτηση της 

αλιείας, της εµπορίας και διακίνησης των αλιευµάτων και της διατήρησης του 

οικοσυστήµατος. 

 Στη διαχείριση αλιευτικών πόρων, πολύ σηµαντικό ρόλο παίζουν τα έργα 
υποδοµής που στόχο έχουν  την προστασία των ιχθυοπληθυσµών, την 
ενίσχυση των πληθυσµών των εµπορικών ειδών, τον εκσυγχρονισµό των 
συνθηκών της αλιείας και εµπορίας και τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας 
και υγιεινής για τους επαγγελµατίες αλιείς. Τέτοια έργα είναι οι εκβαθύνσεις, οι 
τάφροι διαχείµασης κ.ά., είναι οι προβλήτες και οι ιχθυόσκαλες, οι 
ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις, τα πάρκα φυσικής αναπαραγωγής. Αυτά 
εντάσσονται στην διαχείριση των αλιευτικών πόρων και προωθούνται από το 
Τµήµα Αλιείας προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Νοµαρχίας, της Περιφέρειας, 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθώς και προς τους 
∆ήµους της περιοχής προς υλοποίηση τους. Τα έργα που προωθήθηκαν και 
υλοποιήθηκαν ήταν η ιχθυόσκαλα Μικρής Βόλβης, το τουριστικό περίπτερο της 
Μικρής Βόλβης, η κατασκευή του κρασπέδου της προβλήτας της Μικρής 
Βόλβης, η κατασκευή τεσσάρων ιχθυοκλωβών για πάχυνση του γόνου και 
κατόπιν για εµπλουτισµό της λίµνης µε ιχθύδια κυπρίνου, όλα  ενταγµένα στο 
πλαίσιο του προγράµµατος Leader Ι. Σήµερα υφίστανται όλες οι 
εγκαταστάσεις εκτός αυτής των ιχθυοκλωβών.  

Γ. ∆ράσεις αποκατάστασης και ενίσχυσης ιχθυοπληθυσµών. 

Στη διαχείριση των αλιευτικών πόρων ανήκουν και οι εµπλουτισµοί µε στόχο την 
αποκατάστασης ή και ενίσχυση των ιχθυοπληθυσµών. Ο Πίνακας 2.95 
παρουσιάζει τους εµπλουτισµούς που διενεργήθηκαν στη λίµνη Βόλβη από το 
1990 µέχρι το 2000.  

Η ανάγκη διενέργειας εµπλουτισµού προκύπτει όταν όλα τα µέτρα προστασίας 
του ιχθυοπληθυσµού δεν αποδώσουν και ο πληθυσµός δεν ανακάµπτει ή τείνει 
να εξαφανιστεί. Εµπλουτισµός πραγµατοποιείται µε συγκεκριµένες 
προϋποθέσεις, όπως είναι η µη εισαγωγή ενός ξενικού είδους στο 
οικοσύστηµα, η διατήρηση των γονιδιακών χαρακτηριστικών των αυτόχθονων 
ιχθυοπληθυσµών κ.ά. Η προώθηση της κατασκευής πάρκου φυσικής 
αναπαραγωγής ψαριών στη Μάδυτο µε σκοπό τον εµπλουτισµό της Βόλβης 
µε αυτόχθονα είδη, είναι ένας από τους διαχειριστικούς στόχους του Τµήµατος 
Αλιείας. Ένας δεύτερος διαχειριστικός στόχος που προωθήθηκε και 
ολοκληρώνεται είναι η γνώση που θα αποκτηθεί µέσα από το ερευνητικό 
πρόγραµµα που εκτελείται από το Βιολογικό Τµήµα του Α.Π.Θ. µε τίτλο: 
«Καινοτόµες τεχνολογίες για την φυσική αναπαραγωγή αυτόχθονων ειδών 
ψαριών µε τη µέθοδο της  µοριακής γενετικής». Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Αλιείας 2000 – 2006, µέτρο 4.6 
Καινοτόµα και θα παραδοθεί την άνοιξη του 2009. Στόχος του προγράµµατος 
είναι η δηµιουργία τράπεζας γενετικών δεδοµένων για τα είδη των ψαριών της 
Βόλβης, ώστε να µπορούν να επιλέγονται οι κατάλληλοι γεννήτορες όταν θα 
τεθεί σε λειτουργία το πάρκο φυσικής αναπαραγωγής στη Μάδυτο. Στόχος 



 394 

επίσης είναι η ανάπτυξη απλών µεθόδων και τεχνολογίας για την 
αναπαραγωγή των ψαριών. 

Πίνακας 2.95. Οι εµπλουτισµοί στη λίµνη Βόλβη 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

Cyprinus carpio 1990 5000 

Cyprinus carpio 1994 15000 

Tinca tinca 1994 6000 

Mugil cephalus 

Πειραµατικός εµπλουτισµός 
1995 10000 

Cyprinus carpio 1995 114000 

Perca fluviatilis 2000 55000 

 

∆. Συνεργασίες και Προτάσεις για ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων 

των κατοίκων των παραλίµνιων περιοχών µε στόχο τη µείωση της αλιευτικής 

πίεσης στη λίµνη 

Εδώ περιλαµβάνονται προτάσεις ή έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται 
για να εξυπηρετήσουν εναλλακτικές δραστηριότητες, πέραν της αλιείας. Στόχος 
είναι η µείωση της αλιευτικής πίεσης των κατοίκων προς το οικοσύστηµα µε 
διέξοδο σε άλλες δραστηριότητες. Τέτοιες προτάσεις είναι η κατασκευή πλωτών 
προβλητών στις όχθες της Βόλβης στις θέσεις της Μικρής και Μεγάλης 
Βόλβης, στα Λουτρά Απολλωνίας και στη περιοχή της Μαδύτου. Οι προβλήτες 
αποτελούν µια βασική υποδοµή ανάπτυξης οικοτουριστικών δραστηριοτήτων. 
Το έργο προωθείται από το Τµήµα Αλιείας, έχει εξασφαλίσει όλες τις εγκρίσεις 
και αδειοδοτήσεις και βρίσκεται στη φάση αναζήτησης χρηµατοδότησης από 
ευρωπαϊκά προγράµµατα. Ο Φορέας ∆ιαχείρισης προωθεί προγράµµατα 
ανάπτυξης οικοτουρισµού µε τη δηµιουργία υποδοµών για την υποδοχή 
επισκεπτών.  

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν µια έµµεση αλλά ιδιαίτερα σηµαντική διαχείριση 
των αλιευτικών πόρων µε τη στροφή των επαγγελµατιών ψαράδων σε άλλες 
µορφές απασχόλησης, όπως είναι οι οικοτουριστικές δραστηριότητες.   

 

2.2.5.4. ∆ιαχείριση αρχαιολογικών / ιστορικών χώρων 

Στην περιοχή όπως αναφέρθηκε παραπάνω διατηρούνται ένα πλήθος 
ιστορικών και αρχαιολογικών µνηµείων που αποτελούν πόλο έλξης για ένα 
µεγάλο αριθµό επισκεπτών.  

Ο αρχαιολογικός χώρος της περιοχής της Απολλωνίας περιλαµβάνεται στις 
περιοχές αρµοδιότητας της ΙΣΤ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών 
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Αρχαιοτήτων που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και υπάγεται στη Γενική ∆ιεύθυνση 
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Ανάµεσα στις άλλες αρµοδιότητες 
της υπηρεσίας είναι: 

- ∆ιοικητικό έργο για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων της Εφορείας, 

- Έλεγχος εκσκαφικών / οικοδοµικών αδειών, 

- Εποπτεία και διεξαγωγή ανασκαφών σε οικόπεδα ιδιωτών και σε έργα 
του ∆ηµόσιου Τοµέα, της Νοµαρχιακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

- Καταγραφή και συντήρηση αρχαίων ευρηµάτων,  

- Εντοπισµός και προστασία αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων,  

- Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και αναστήλωση µνηµείων, 

- ∆ράσεις που αφορούν την προβολή των αρχαιοτήτων στην ηµεδαπή 
και αλλοδαπή. 

 

2.2.6. ∆ιαµορφούµενες τάσεις για την περιοχή 

Από µία πρώτη ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής σε 
διάφορους τοµείς παραγωγικών δραστηριοτήτων συµπεραίνονται τα 
ακόλουθα στοιχεία. 

� ∆ασοπονία 

Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 1.3 τα δάση και οι δασικές εκτάσεις 
καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής µελέτης. Τα παραγόµενα 
προϊόντα από τις εκτάσεις αυτές αφορούν καυσόξυλα και πρίστη ξυλεία 
πλατύφυλλων και κωνοφόρων, ενώ οι δραστηριότητες που 
πραγµατοποιούνται σχετικά µε τα δάση αφορούν κυρίως την άσκηση 
υλοτοµίας και σε ελάχιστες περιπτώσεις την αναψυχή. 

� Κτηνοτροφία 

Από τα στοιχεία του κεφαλαίου 2.2.3.1 σχετικά µε την άσκηση της 
κτηνοτροφίας στην περιοχή µελέτης παρατηρείται πως διαχρονικά η 
πλειοψηφία των κτηνοτρόφων της περιοχής µελέτης ασχολείται µε την εκτροφή 
παραγωγικών ειδών όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοιροειδή. Εκτός από την 
ενασχόληση µε την βοοτροφία, αιγοπροβατοτροφία και χοιροτροφία, 
παρατηρείται και η παρουσία λοιπών εκτροφών όπως ιπποειδή, πουλερικά 
καθώς και της µελισσοκοµίας, αλλά µε πολύ µικρότερη ένταση.  

Η άσκηση της κτηνοτροφίας σχετίζεται όπως είναι φυσικό και µε τις 
δυνατότητες της εκάστοτε περιοχής. Έτσι στους βόρειους και πιο ορεινούς 
οικισµούς της περιοχής µελέτης ο αριθµός του ζωικού κεφαλαίου είναι 
µεγαλύτερος. Η άσκηση της κτηνοτροφίας έχει δηµιουργήσει προβλήµατα στο 
περιβάλλον όπως είναι η υπερβόσκηση, τα οποία θα αναλυθούν σε επόµενο 
κεφάλαιο. 

� Υδάτων 
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Η κατάσταση των υδάτων της περιοχής µελέτης και ιδιαίτερα των νερών της 
λίµνης Κορώνειας φαίνεται και από τα στοιχεία του κεφαλαίου 2.1.4 είναι 
ιδιαίτερα υποβαθµισµένη. Η σηµαντική µείωση της υδάτινης επιφάνειας και 
συνεπώς του όγκου και της στάθµης της λίµνης Κορώνειας έχει όπως είναι 
αναµενόµενο δραµατικές επιπτώσεις σε όλα τα οικολογικά χαρακτηριστικά του 
υδατικού συστήµατος. Τα κυριότερα αποτελέσµατα της παραπάνω 
υποβάθµισης συνοψίζονται στα εξής: 

• εξαφάνιση της ιχθυοπανίδας και της υδρόβιας υφυδατικής βλάστησης 
(υδρόβια µακρόφυτα), 

• υψηλές τιµές συγκεντρώσεων θρεπτικών αλάτων και pH και 

• εµφάνιση εκρήξεων βιοµάζας του φυτοπλαγκτικού είδου Prymnesium 

parvum. 

Η κατάσταση αυτή διαχρονικά φαίνεται να επιδεινώνεται µε τα βασικότερα αίτια 
να εντοπίζονται στην ανεξέλεγκτη άντληση υδάτων για αρδευτικούς κυρίως 
σκοπούς και τη ρύπανση των νερών της λίµνης από βιοµηχανικά και αστικά 
απόβλητα καθώς και τα γεωργικά φάρµακα και τα λιπάσµατα. Τα προβλήµατα 
αυτά παρουσιάζονται αναλυτικότερα στο επόµενο κεφάλαιο. 

Ιδιαίτερης επίσης, βαρύτητας είναι η συνεχιζόµενη πτώση της στάθµης του 
υδροφορέα και το ελλειµατικό υδατικό ισοζύγιο στην υπολεκάνη της 
Κορώνειας. 

Η κατάσταση των υδάτων της λίµνης Βόλβης είναι εµφανώς καλύτερη. Η 
στάθµη της λίµνης παρουσίασε µικρή µεταβολή συγκριτικά µε τη λίµνη 
Κορώνεια, ενώ τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σχετίζονται κυρίως µε τα 
υδροµορφολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης της λίµνης. Όπως αναφέρεται 
και στο κεφάλαιο 2.1.4 η ανοµοιόµορφη απόθεση φερτών υλικών στον 
πυθµένα της λίµνης µπορεί να οδηγήσει στο µέλλον σε διαχωρισµό αυτής σε 
δύο τµήµατα. Το υδατικό ισοζύγιο εµφανίζεται πλεονασµατικό στην υπολεκάνη 
της Βόλβης.  

� Βοσκότοποι 

Για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης και εξέλιξης των βοσκοτόπων 
και βοσκήσιµων εκτάσεων της περιοχής µελέτης θα χρησιµοποιηθούν τα 
στοιχεία του πίνακα 2.57. Μελετώντας τα στοιχεία αυτά φαίνεται πως στην 
πλειοψηφία των βοσκοτόπων και βοσκήσιµων εκτάσεων της περιοχής µελέτης 
υπάρχει πρόβληµα υπερβόσκησης καθώς η βοσκοφόρτωση υπερβαίνει κατά 
πολύ τη βοσκοϊκανότητα.  

� Αναψυχή 

Συνοψίζωντας τα παραπάνω στοιχεία διαφαίνεται πως η περιοχή µελέτης µε τις 
κατάλληλες ενέργειες µπρεί να αναδειχθεί σε σηµαντικό τουριστικό προορισµό 
για τους οπαδούς διάφορων µορφών τουρισµού, όπως είναι ο 
φυσιολατρικός, ο θρησκευτικός, ο αρχαιολογικός, ο αθλητικός, ο ιαµατικός 
κλπ. αλλά πρωτίστως για την ανάπτυξη του οικοτουρισµού και του 
συνδυασµού των ήπηιων µορφών τουρισµού. 
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Τα πολλά ιστορικά – αρχαιολογικά σηµεία της περιοχής (αρχαιολογικοί - 
ιστορικοί χώροι, µονές - εκκλησίες, οικισµοί αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος), 
αλλά και τα ιαµατικά λουτρά της Νέας Απολλωνίας και του Λαγκαδά 
συµβάλλουν σε σηµαντικό βαθµό στην αύξηση των τουριστικών δυνατοτήτων 
της καθώς αποτελούν πόλο έλξης για έναν αρκετά µεγάλο αριθµό επισκεπτών. 

Στις αυξηµένες τουριστικές δυνατότητες της περιοχής συµβάλλει και η µικρή της 
απόσταση από µεγάλα αστικά – τουριστικά κέντρα όπως είναι η Θεσσαλονίκη, 
ο Πολύγυρος και η Ασπροβάλτα. Οι τουριστικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν 
στα κέντρα αυτά µπορούν να εξυπηρετήσουν ένα µεγάλο αριθµό πιθανών 
επισκεπτών της περιοχής µελέτης. 

 

2.3. ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα προστατευόµενα αντικείµενα της περιοχή 
µελέτης είναι βιοτικοί (ασθένειες, τοξικά βακτήρια και φυτοπλαγκτό), αβιοτικοί 
(κλιµατικές συνθήκες, πυρκαγιές) και ανθρωπογενείς (αλλαγές χρήσεων γης, 
πρακτικές άσκησης παραγωγικών δραστηριοτήτων, αναψυχική 
δραστηριότητα, διανοίξεις οδών, κ.ά.) σε συνδυασµό µε το υφιστάµενο 
πλαίσιο διαχείρισης και παρουσιάζονται στη συνέχεια για κάθε 
προστατευόµενο αντικείµενο. 

� Παράγοντες που επηρεάζουν τους οικοτόπους της περιοχής 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη δµή και λειτουργία των οικοτόπων και 
συνεπώς την κατάσταση διατήρησης είναι:  

Οι πιέσεις για αλλαγή χρήσης γης και ανοικοδόµηση που προκαλούν κυρίως 
τις ακόλουθες επιπτώσεις :  

� Μείωση της έκτασης ή κατάτµηση των οικοτόπων µε αποτέλεσµα να 
παρουσιάζουν ευπάθεια και κατ’ επέκταση να κινδυνεύει και η πανίδα της 
λόγω κατάτµησης των ενδιαιτηµάτων της. 

� Μειώνουν τον ωφέλιµο χώρο για κοινωφελείς δράσεις και υπηρεσίες. 

� αλλοίωση του τοπίου και υποβάθµιση της αναψυχικής του αξία. 

Γεωργία – κτηνοτροφία 

Οι επεκτάσεις καλλιεργειών αποτέλεσαν και αποτελούν ένα από τους 
παρόγοντες υποβάθµισης των παρόχθιων οικοτόπων (92A0, 92C0, 91E0), 
όπως του δάσους της Απολλωνίας αλλά και των άλλων ρεµάτων της 
περιοχής, καθώς και άλλων οικοτόπων  όπως τα δάση αριάς (9340) και τα 
υγρολίβαδα (6420). Η ρύπανση των υδάτινων τύπων οικοτόπων και υδατικών 
σωµάτων από την αλόγιστη χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων 
αποτελούν έναν σηµαντικό παράγοντα υποβάθµισης, µε τα γνωστά 
αποτελέσµατα στην περιοχή ιδιαίτερα δε της Κορώνειας. Η µεγάλη 
κατανάλωση νερού για άρδευση µε τις σηµαντικές επιπτώσεις στο υδρολογικό 
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καθεστώς των λιµνών και των χειµάρρων έχει επιπτώσεις στη δοµή και 
λειτουργία των υγροτοιπκών οικοτόπων.   

Η υπερβόσκηση αντίστοιχα έχει συµβάλλει στην υποβάθµιση των 
περισσότερων οικοτόπων στην περιοχή.  

Πυρκαγιές 

Αποτελούν έναν από τους αβιοτικούς παράγοντες που µπορούν να 
προκαλέσουν υποβάθµιση κυρίως των δασικών οικοτόπων καθώς και των 
ειδών χλωρίδας και πανίδας που ενδιαιτούν σε αυτούς. 

Στην περιοχή όσον αφορά τις µεγάλες πυρκαγιές (> 1.000 στρ. καµένη έκταση), 
τα χειρότερα (από άποψη καµένων εκτάσεων) έτη ήταν τα ακόλουθα: 

� 1980: (4/9 – 1000 στρ. θάµνων στον Πεντάλοφο) 

� 1985: (30/7 – 5400στρ. θάµνων και δρυοδάσους στον Περιστερώνα) 

� 1987: (18/8 – 1365 στρ. θάµνων και δρυοδάσους στο Ζαγκλιβέρι) 

� 1988: (7/7 – 7300 στρ. θάµνων και χορτολίβαδων στην Άσσηρο, 28/7 – 
1920 στρ. θάµνων στο Φιλαδέλφειο, 31/8 – 2400 στρ. θάµνων στον Ασκό, 
2/9 – 1000 στρ. θάµνων στον Προφήτη) 

� 1991: (2/10 – 23000 στρ. θάµνων και δάσους στην περιοχή Ασπροβάλτα - 
Βρασνά) 

� 1993: (4/7 – 1150 στρ. θάµνων στον Εξάλοφο) 

∆ιανοίξεις δρόµων  - κατασκευή µεγάλων οδικών έργων 

Έχουν συµβάλλει στην κατάτµηση των οικοτόπων 

∆ιευθετήσεις χειµάρρων - αµµοληψίες 

∆ιερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής 

Σύµφωνα µε την κωδικοποίηση απειλών που έχει γίνει στα πλαίσια της Οδηγίας 
92/43 για την προστασία της χλωρίδας, της πανίδας και των οικοτόπων 
αναφέρεται στο Σχήµα 2.14 παρουσιάζεται µία σύνοψη των απειλών που 
αντιµετωπίζουν τα σπάνια και προστατευόµενα είδη του Εθνικού Πάρκου 
Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών. Στον πίνακα 2.96 
παρουσιάζονται οι δείκτες επίδρασης της κάθε κατηγορίας απειλών στα 
σπάνια και προστατευόµενα είδη. Οι δείκτες προκύπτουν από το γινόµενο του 
αριθµού ειδών µε τις υποκατηγορίες που επηρεάζουν κάθε είδος και 
αθροίζονται για κάθε εποχή (αναπαραγωγή, µετανάστευση, διαχείµαση). Για 
παράδειγµα η δασική διαχείριση επηρεάζει 3 αναπαραγόµενα είδη, το κάθε ένα 
µε έναν διαφορετικό τρόπο και 1 µεταναστευτικό είδος µε έναν τρόπο πάλι.  
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Σχήµα 2.14. Αναλογίες επίδρασης οµάδων απειλών σε σπάνια και 
προστατευόµενα είδη του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας – Βόλβης και 
Μακεδονικών Τεµπών. 

 

Πίνακας 2.96 ∆είκτες επίδρασης οµάδων απειλών σε σπάνια και 
προστατευόµενα είδη του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας – Βόλβης και 
Μακεδονικών Τεµπών* 

 ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ 

Κατηγοριοποίηση απειλών  

Σύνολο 
ανά 
κατηγορία φωλιάζοντα χειµώνας µετανάστευση 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 34 13 10 11 

∆ΑΣΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 4 3 0 1 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 9 5 1 3 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 0 0 0 0 

ΘΗΡΑ 23 10 9 4 
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 ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ 

Κατηγοριοποίηση απειλών  

Σύνολο 
ανά 
κατηγορία φωλιάζοντα χειµώνας µετανάστευση 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΜΜΟΥ ΚΑΙ 
ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2 2 0 0 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 4 3 0 1 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ 0 0 0 0 

∆ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4 4 0 0 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 7 1 3 3 

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ 13 10 2 1 

ΡΥΠΑΝΣΗ 20 11 5 4 

ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ, 
ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΕΙΣ 38 23 8 7 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 8 0 5 3 

ΦΥΣΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 7 1 5 1 

ΑΛΛΟ 2 0 1 1 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι η σηµαντικότερη κατηγορία απειλών 
είναι οι επιχωµατώσεις και αποξηράνσεις υγροτοπικών εκτάσεων που έχουν 
συνολικά και την µεγαλύτερη επίδραση στα αναπαραγόµενα είδη. ∆εύτερη σε 
βαθµό επίδρασης έρχεται η κατηγορία απειλών που περιλαµβάνει όλες τις 
αλλαγές στο αγροτικό τοπίο λόγω εκσυγχρονισµού και εκβιοµηχάνισης της 
γεωργίας. Οι επιπτώσεις είναι σχεδόν εξίσου σηµαντικές για τα 
αναπαραγόµενα, τα διαχειµάζοντα και τα µεταναστευτικά πουλιά.  

Στις επόµενες παραγράφους γίνεται µία συνοπτική περιγραφή των απειλών και 
των επιδράσεων που έχουν στην ορνιθοπανίδα. 

� Γεωργία 

Η σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές που περιλαµβάνουν εκτεταµένες 
µονοκαλλιέργειες, εκτεταµένη χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων, 
αναδασµούς και εκχέρσωση των παραδοσιακών φυτοφρακτών, κοπή 
παραποτάµιων δασών για επέκταση καλλιεργειών, καύση καλαµιώνων καθώς 
και εγκατάλειψη των παραδοσιακών µικρής κλίµακας κτηνοτροφικών 
συστηµάτων, είναι από τις πιο διαδεδοµένες απειλές για την ορνιθοπανίδα της 
υπαίθρου. Επιπλέον ο περιορισµός των µη καλλιεργούµενων εκτάσεων έχει 
οδηγήσει στην υπερβόσκηση των λίγων διαθέσιµων γι’ αυτή την χρήση 
περιοχών µε αποτέλεσµα την περαιτέρω υποβάθµιση της βλάστησης, την 
συµπίεση του εδάφους και την καταπάτηση των φωλιών, ειδών που 
φωλιάζουν στο έδαφος. Στα πλαίσια τους εκσυγχρονισµού της γεωργίας µία 
ακόµη αλλαγή που συντελείται είναι η κατεδάφιση των παραδοσιακών 
αποθηκών και άλλων αγροτικών κτισµάτων που προσέφεραν χώρο φωλιάς 
σε αρκετά είδη όπως η πεπλόγλαυκα και το παγκόσµια απειλούµενο µε 
εξαφάνιση κιρκινέζι.  
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Συγκεκριµένα στην περιοχή µελέτης από τις αλλαγές αυτές επηρεάζονται: 

- 6 φωλιάζοντα σπάνια είδη: βαλτόπαπια, χουλιαροµύτα, φιδαετός, σαΐνι, 
πεδινή πέρδικα και χαλκοκουρούνα που είναι πλέον και παγκόσµια 
απειλούµενο είδος 

- 4 διαχειµάζοντα: στικταετός, καληµάνα, λιµόζα και τουρλίδα 

- 4 µεταναστευτικά είδη: µαυροκιρκίνεζο, κιρκινέζι, νανοπουλάδα, και 
γελογλάρονο 

� ∆ασική διαχείριση (αναδασώσεις, αποψιλώσεις, αποµάκρυνση νεκρών 
δέντρων) 

Αν και αποτελούν αντίθετες πρακτικές, τόσο οι αναδασώσεις όσο και οι 
αποψιλώσεις έχουν την ίδια αρνητική επίδραση σε ορισµένα είδη γιατί 
αλλοιώνουν την φυσιογνωµία του ηµιορεινού και ορεινού τοπίου, αναιρώντας 
τον φυσικό κατακερµατισµό και την µωσαϊκότητά του. Επιπλέον οι απαιτήσεις 
της σύγχρονης δασοπονίας παραγωγής ξυλείας έχουν οδηγήσει στην 
συστηµατική αφαίρεση από τα δάση των νεκρών ή σε διαδικασία σήψης 
δέντρων που αποτελούν πολύτιµο ενδιαίτηµα για τους δρυοκολάπτες και για τα 
είδη που φωλιάζουν σε κοιλότητες των δέντρων, Τα είδη που επηρεάζονται από 
αυτές τις πρακτικές είναι: 

- 1 µεταναστευτικό: κιρκινέζι και 3 φωλιάζοντα: γερακαετός, χρυσογέρακο και 
χαλκοκουρούνα 

� Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία, τυχαία σύλληψη σε δίχτυα 
ψαράδων 

Παρά τις προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια τόσο από την πλευρά 
των κυνηγετικών οµοσπονδιών και των οµοσπονδιακών θηροφυλάκων, όσο 
και από την πλευρά των ΜΚΟ για την καλύτερη ενηµέρωση κι 
ευαισθητοποίηση του κυνηγετικού κόσµου σχετικά µε την λαθροθηρία, 
δυστυχώς το φαινόµενο αυτό παραµένει µία από τις σηµαντικότερες απειλές 
για την ορνιθοπανίδα της Ελλάδας.  

Ιδιαίτερο πρόβληµα αποτελούν πλέον και τα αυξηµένα κρούσµατα 
µολυβδίασης που οφείλονται στην κατάποση σκαγιών από µόλυβδο, κυρίως 
από υδρόβια είδη που τρέφονται στον πυθµένα των λιµνών (βουτόπαπιες, 
κύκνοι κ.λ.π.), αλλά ακόµη και από τον στικταετό που τρέφεται σε µεγάλο 
ποσοστό µε νεκρά υδρόβια πουλιά.  

Η τυχαία σύλληψη σε δίχτυα ψαράδων αφορά κυρίως υδρόβια πουλιά που 
βουτούν για να τραφούν όπως η βαλτόπαπια και µπορεί να αντιµετωπιστεί µε 
κατάλληλες µεθόδους. 

Μεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν τα αρπακτικά πουλιά όπως ο 
χρυσαετός, ο στικταετός και ο θαλασσαετός είναι η τοποθέτηση 
δηλητηριασµένων δολωµάτων για την «καταπολέµηση βλαβερών» ζώων όπως 
θεωρείται από µερικούς η αλεπού. Η δραστηριότητα αυτή είναι εντελώς 
παράνοµη και θα πρέπει να καταγγέλεται όταν διαπιστώνεται ή να γίνει 
κατάλληλη ενηµνέρωση κι εφαρµογή εναλλακτικών µέτρων για την 
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αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων που προκαλούνται από άγρια ζώα σε 
παραγωγικές δραστηριότητες.  

Ένα πρόβληµα που πιθανόν έχει µεγαλύτερες διαστάσεις στην Ελλάδα από 
όσο είναι µέχρι σήµερα γνωστό είναι η κλοπή αυγών και νεοσσών γερακιών 
για την πώλησή τους σε συλλέκτες. Το θέµα αυτό πρέπει να διερευνηθεί 
περισσότερο και να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα.  

Η υπεραλιεία (επαγγελµατική και ερασιτεχνική) επηρεάζει αρνητικά τον 
αργυροπελεκάνο και τον ροδοπελεκάνο καθώς µειώνονται τα ιχθυαποθέµατα.  

� Λατοµικές δραστηριότητες 

Η ανεξέλεγκτη και µη οργανωµένη λειτουργία λατοµείων για απόληψη 
σπαστών υλών, ή η λειτουργία χώρων αµµοληψιών και λήψης φερτών υλών 
χωρίς αδειοδότηση, σωστούς περιβαλλοντικούς όρους και αποκατάσταση 
µετά την λειτουργία τους, προκαλούν αλλοίωση του τοπίου, άµεση 
καταστροφή της βλάστησης και ενόχληση για πολλά ευαίσθητα είδη πουλιών. 
Η ενόχληση που προκαλείται από τον θόρυβο και την κίνηση των φορτηγών 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στα αρπακτικά πουλιά όπως ο χρυσαετός και η 
αετογερακίνα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της αρνητικής επίδρασης των 
λατοµείων στην περιοχή µελέτης αποτελεί η καταστροφή µιας φωλιάς 
κραυγαετού σε λατοµείο της περιοχής Λητής το 2006 (Σ. Καλπάκης προσωπική 
επικοινωνία).  

� ∆ιάσπαρτη δόµηση και οδοποιΐα 

Η εκτός σχεδίου δόµηση σε αγροτικές πεδινές περιοχές και κυρίως η ανέγερση 
αποθηκών και άλλων επαγγελµατικών κτισµάτων είναι ένα πρόβληµα που 
παίρνει όλο και µεγαλύτερες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Εκτός από την 
αισθητική υποβάθµιση του τοπίου, προκαλεί άµεσα όχληση λόγω κίνησης 
οχηµάτων, αυξηµένους ρύπους, κατακερµατισµό των ενδιαιτηµάτων 
επηρεάζοντας κυρίως αναπαραγόµενα είδη της περιοχής. Κατακερµατισµός 
ενδιαιτηµάτων επίσης προκαλείται από την ανάπτυξη του δικτύου επαρχιακών 
δρόµων και δρόµων ταχείας κυκλοφορίας. 

� Εναέρια δίκτυα µεταφοράς ενέργειας 

Τα εναέρια δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος, ιδιαίτερα τα υψηλής τάσης 
είναι αιτία για πολλά ατυχήµατα πουλιών από πρόσκρουση, λόγω του ότι δεν 
είναι ορατά. Θύµατα των προσκρούσεων είναι κυρίως τα µεγάλα πουλιά που 
ανεµοπορούν όπως πελεκάνοι, πελαργοί, αετοί και λιγότερο συχνά οι ερωδιοί. 
Πολλά από αυτά τα ατυχήµατα είναι θανατηφόρα ή οδηγούν σε σοβαρούς 
τραυµατισµούς και αναπηρία των πουλιών. Η επικινδυνότητα των δικτύων 
εξαρτάται και από την θέση τους σε σχέση µε τους κύριους άξονες 
µετακίνησης των πουλιών σε µία συγκεκριµένη περιοχή.  

� ∆ραστηριότητες αναψυχής και υπαίθριες δραστηριότητες  

Η ανάπτυξη των υπαίθριων αθλητικών, οικοτουριστικών και άλλων 
δραστηριοτήτων αναψυχής είναι ένα θετικό βήµα για την αναζωογόνηση της 
υπαίθρου, την δηµιουργία εναλλακτικού εισοδήµατος για τους κατοίκους µίας 
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προστατευόµενης περιοχής, αλλά και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων και 
των επισκεπτών για την προστασία της περιοχής. Ωστόσο η διασπορά 
διαφόρων δραστηριοτήτων σε περιοχές που είναι ευαίσθητες προκαλεί 
ενόχληση στα πουλιά και στην άγρια φύση γενικότερα. Ενόχληση προκαλείται 
από µεµονωµένους περιπατητές, αυτοκίνητα, ανεµοπλάνα και κάθε άλλο 
εναέριο µέσο που πετάει χαµηλά, ναυταθλήµατα και άλλα.  

Η ενόχληση επηρεάζει αρνητικά τα πουλιά κατά την αναπαραγωγή, την 
µετανάστευση και τη διαχείµαση. Τα υδρόβια πουλιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα 
στην ενόχληση και τα τελευταία χρόνια η ενόχληση έχει αυξηθεί από διάφορες 
πρόσθετες δραστηριότητες αναψυχής µέσα ή κοντά στους υγρότοπους 
(Madsen 2000). Από έρευνες έχει αποδειχθεί ότι λόγω της ενόχλησης οι 
αφρόπαπιες (Anas sp.) και οι βουτόπαπιες (Aythia sp.) περιορίζουν τις ώρες 
τροφοληψίας τους στις νυχτερινές ώρες µε αποτέλεσµα να υποσιτίζονται κάτι 
που σε χρονιές µε ακραίες καιρικές συνθήκες αποτελεί παράγοντα 
θνησιµότητας ενώ σε κανονικές συνθήκες επηρεάζει αρνητικά την 
αναπαραγωγική τους επιτυχία (Pierce et.al. 1993). Ένα µέτρο της επίδρασης 
της όχλησης στα παρυδάτια πουλιά είναι η απόσταση πτήσης διαφυγής (οι 
µεγαλύτερες πραγµατοποιούνται από την τουρλίδα και τον κοκκινοσκέλη).  

Για την αντιµετώπιση της ενόχλησης που προκαλείται από τις δραστηριότητες 
αναψυχής και οικοτουρισµού υπάρχουν σαφείς και λεπτοµερείς οδηγίες 
αντιµετώπισής της µέσω της σωστής χωρικής και χρονικής κατανοµής των 
διαφόρων δραστηριοτήτων, αλλά και µε τον πλήρη αποκλεισµό της 
πρόσβασης στις πιο ευαίσθητες περιοχές.  

Ρύπανση 

Η ρύπανση είναι µία από τις απειλές που έχουν προς το παρόν 
απροσδιόριστες επιπτώσεις στα πουλιά, καθώς πέρα από τα άµεσα ορατά 
αποτελέσµατα των επεισοδίων µαζικών θανάτων (όπως έχουν γίνει στην Λίµνη 
Κορώνεια), υπάρχουν και άλλες πιο µακρόχρονες επιδράσεις που τα 
αποτελέσµατά τους είναι δυσκολότερα ανιχνεύσιµα. Ένα παράδειγµα είναι η 
ανίχνευση υψηλών ποσοστών PCB’s σε κελύφη αυγών, µακριά από τις πηγές 
ρύπανσης. Αποτέλεσµα είναι η κατά πολύ µειωµένη αναπαραγωγική επιτυχία 
των πουλιών αυτών. Πρόσφατα αποδείχθηκε ότι και στα παρυδάτια πουλιά 
είναι σηµαντικός παράγοντας θνησιµότητας η µολυβδίαση όπως ακριβώς και 
στα παπιά. Οι τοπικά µεγάλες συγκεντρώσεις παρυδάτιων πουλιών τα 
καθιστούν πιο ευάλωτα σε ξαφνικά επεισόδια ρύπανσης. (EC 2007).  

Μη ορθή διαχείριση υγροτόπων 

Η µη ορθή διαχείριση των υγροτόπων περιλαµβάνει µία πληθώρα επεµβάσεων 
όπως: 

αποξηράνσεις ελών και άλλων τύπων υγρότοπων, επιχωµατώσεις, εκχέρσωση 
υδροχαρούς βλάστησης, µετατροπές υδρολογικών λειτουργιών, διαχείριση 
στάθµης του νερού, αναχώµατα εγκιβωτισµούς κ.λ.π. που τα τελευταία χρόνια 
έχουν ελαττώσει δραµατικά ή έχουν αλλοιώσει σηµαντικά πολύτιµα 
ενδιαιτήµατα για σπάνια είδη µεταναστευτικών πουλιών όπως ο 
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ροδοπελεκάνος, η νανοπουλάδα, το γελογλάρονο. Επιπλέον ενδιαιτήµατα 
πολύτιµα για το φώλιασµα και την τροφοληψία ειδών όπως η λαγγόνα, ο 
µαυροπελαργός, η βαλτόπαπια και η χουλιαροµύτα, έχουν µειωθεί σε έκταση κι 
έχουν υποβαθµιστεί σε ποιότητα λόγω των λανθασµένων χειρισµών κατά την 
διαχείρισή τους και των προσπαθειών αποξήρανσης ή διευθέτησής τους.  

Φυσικές διεργασίες και βιολογικοί και οικολογικοί παράγοντες 

Στις παραπάνω αναφερόµενες ανθρωπογενείς απειλές πρέπει να προστεθούν 
και ορισµένες φυσικές διεργασίες. Τέτοιες παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια 
σε αυξανόµενο βαθµό και περιλαµβάνουν κυρίως την διάβρωση, την ξηρασία 
και την επίχωση περιοχών λόγω αυξηµένης µεταφοράς φερτών υλών. Παρ’ ότι 
οι διεργασίες αυτές είναι φυσικές, πολλές φορές τα αποτελέσµατά τους είναι 
καταστρεπτικά για τα ενδιαιτήµατα των πουλιών επειδή το οικοσύστηµα 
βρίσκεται ήδη σε µεγάλη ανθρωπογενή πίεση και δεν έχει την ικανότητα να 
αποσβέσει πρόσθετες πιέσεις.  

Επιπρόσθετες πιέσεις αποτελούν και τα ξεσπάσµατα ασθενειών όπως τα 
πρόσφατα επισόδια της γρίπης των πτηνών που έχουν πλήξει άµεσα ή έµεσα 
τα υδρόβια πουλιά, αλλά και ο ανταγωνισµός µε ξενικά και εισαγόµενα είδη, 
όπως για παράδειγµα η θήρευση φωλιών από είδη της οικογένειας Mustelidae 
που έχουν ξεφύγει από µονάδες εκτροφής για παραγωγή γούνας. Τέτοια 
περιστατικά έχουν αναφερθεί και στον χώρο της βόρειας Ελλάδας και 
χρειάζονται περισσότερη διερεύνηση.  

� Παρουσίαση των παραγόντων που επηρεάζουν την ιχθυοπανίδα 

Μια από τις βασικές παράµετρους που επηρεάζουν την ιχθυοπανίδα είναι το 
ύψος της στάθµης των υδάτων. Το αρνητικό υδατικό ισοζυγίο λόγω µείωσης 
των βροχοπτώσεων σε συνδυασµό µε την αύξηση της κατανάλωσης νερού 
έχει επιπτώσεις στο οικοσύστηµα. Επιπτώσεις έχει ακόµη η αύξηση της 
στάθµης, κυρίως λόγω πληµµυρικών φαινοµένων. Στο εξεταζόµενο 
οικοσύστηµα Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών, ο παράγοντας 
της ποσότητας του παρεχόµενου ύδατος έδρασε µε διαφορετικό τρόπο και 
ένταση στο κάθε υποσύστηµα. Η λίµνη Κορώνεια, λόγω της αρδευτικής 
δραστηριότητς σε συνδυασµό µε τη µείωση των βροχοπτώσεων, υπέστη 
σηµαντική πτώση της στάθµης της. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την 
εισροή ρυπαντικού φορτίου προκάλεσαν αύξηση της συγκέντρωσης ρύπων 
µε δυσµενέστατες επιπτώσεις στο περιβάλλον (εξαφάνιση της ιχθυοπανίδας). 
Στη λίµνη Βόλβη η µείωση των βροχοπτώσεων αρχικά τη δεκαετία ΄80 και ΄90 
είχε ως συνέπεια την πτώση της στάθµης. Η σηµαντικότερη επίπτωση της 
ταπείνωσης της στάθµης της λίµνης ήταν η αποξήρανση τµήµατος της κοίτης 
του Ρήχειου σε µήκος 1200 περίπου µέτρων. Αποτέλεσµα ήταν η παρεµπόδιση 
της ανόδου των ανάδροµων  ψαριών προς τη λίµνη, µε συνέπεια την 
εξαφάνιση των  κεφάλων (Mugil cephalus) και τη δραστική µείωση των χελιών 
(Anguilla anguilla) από τη Βόλβη. Το χειµώνα του 2000 και του 2006 
συµβαίνουν πληµµυρικά φαινόµενα στην υπολεκάνη της Βόλβης, µε 
αποτέλεσµα την άνοδο της στάθµης του νερού στα παλαιά επίπεδα. Παρ΄ όλα 
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αυτά, η επικοινωνία µε το Ρήχειο δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως, λόγω των 
αποθέσεων φερτών υλικών στο στόµιο της εκροής της λίµνης.  

Η διάβρωση των εδαφών και η διευθέτηση των χειµάρρων (ευθυγράµµιση της 
κοίτης) είχε ως αποτέλεσµα, χονδρόκοκκα υλικά να καταλήγουν στις λίµνες και 
να τις µπαζώνουν. Η Βόλβη τείνει να διχοτοµηθεί από τη δράση του δελταϊκού 
σχηµατισµού του ρέµατος Απολλωνίας και της Παζαρούδας. Μετά από έντονα 
πληµµυρικά φαινόµενα ο Ρήχιος υπήρξε ανάγκη να καθαριστεί από τις µεγάλες 
ποσότητες φερτών υλικών, που κάλυψαν σε µεγάλη έκταση την κοίτη του. Οι 
αποθέσεις στη Βόλβη και στο Ρήχειο, αλλοιώνουν πρόσκαιρα τη µορφολογία 
του βυθού και επηρεάζουν τη σύσταση του ιζήµατος και την ποιότητα της 
στήλης του νερού, µεταβάλλοντας τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά και κατά 
συνέπεια τα βιολογικά του υδάτινου οικοσυστήµατος.  

Τεχνικά έργα που έχουν γίνει κατά καιρούς στη περιοχή είναι: οι επεµβάσεις στις 
κοίτες των χείµαρρων, η δηµιουργία προστατευτικών βαθµίδων και 
κρηπιδωµάτων, η κατασκευή πρόχειρων αναχωµάτων χωρίς πρόβλεψη για την 
ελεύθερη διακίνηση των ιχθυοπληθυσµών, οι αµµοληψίες από την κοίτη, οι 
διανοίξεις πρόχειρου οδικού δικτύου χωρίς γέφυρες, έχουν καταστρέψει τους 
βιότοπους και τη φυσική παρόχθια βλάστηση. Αποτέλεσµα των δράσεων 
αυτών είναι ο περιορισµός των περιοχών φυσικής αναπαραγωγής και 
διατροφής των ρεόφιλων ιχθυοπληθυσµών. Ιδιαίτερα σοβαρή επίπτωση έχουν 
οι παραπάνω επεµβάσεις όταν συντελούνται κοντά στις εκβολές των 
χειµάρρων και ποταµών στις λίµνες. Ένας λόγος που οδήγησε στη µείωση των 
ιχθυοπληθυσµών του συστήµατος Κορώνειας – Βόλβης είναι η παρεµπόδιση 
της ελεύθερης µετακίνησης ψαριών, τόσο ανάµεσα στις δύο λίµνες µέσω της 
Ενωτικής Τάφρου, που αποτελούσε στο παρελθόν κανάλι επικοινωνίας 
ανάµεσα τους, όσο και µεταξύ του Ρήχειου ποταµού και της Βόλβης. Στα 
ρέµατα και τους χείµαρρους της Κορώνειας έγιναν πολλά από τα 
προαναφερόµενα έργα µε αποτέλεσµα την εκτεταµένη καταστροφή τους και 
την επιβάρυνση των ιχθυοπληθυσµών. Στη Βόλβη, η καταστροφή δεν ήταν 
τόσο εκτεταµένη, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις τα έργα έγιναν πιο προσεκτικά 
και επιπλέον οι εκβολές στο ρέµα της Απολλωνίας έµειναν απείραχτες. Στο 
Ρήχειο, η  κατασκευή φράγµατος στην κοίτη του από τον Ο.Υ.Θ. είχε άµεσο 
αντίκτυπο στη µετακίνηση των χελιών (Anguilla anguilla). 

Άλλος παράγοντας, που επηρεάζει τους ιχθυοπληθυσµούς είναι η παράνοµη 
αλιεία, κυρίως στην αναπαραγωγική περίοδο, πριν προλάβουν τα ψάρια να 
αποθέσουν τα γεννητικά τους προϊόντα. Το φαινόµενο αυτό παρουσιάζεται 
µόνο στη Βόλβη και στους χείµαρρους. 

Η υπεραλίευση µπορεί να οδηγήσει στην µείωση ή εξαφάνιση ενός είδους, 
καθώς και να διαταράξει την ισορροπία µε τους άλλους ιχθυοπληθυσµούς.  

Οι δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα, επιβαρύνουν τα οικοσυστήµατα µε 
ποσότητες λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων. 

Ο δευτερογενής τοµέας µε τα υγρά απόβλητα των  βιοµηχανιών και βιοτεχνιών 
καθόριζε και καθορίζει σηµαντικά την ποιότητα των υδάτων των λιµνών της 
περιοχής. Τα απόβλητα τους περιλαµβάνουν ανόργανες και οργανικές 
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ενώσεις, καθώς και βαριά µέταλλα. Στις παραπάνω πηγές ρύπανσης 
σηµαντικό µερίδιο έχουν τα αστικά λύµατα, που καταλήγουν στους φυσικούς 
αποδέκτες από τους παραλίµνιους οικισµούς και περιέχουν και αυτά 
ανόργανες και οργανικές ουσίες καθώς και βαριά µέταλλα. 

Η µαζική καταστροφή της ιχθυοπανίδας της Κορώνειας το 1995 ήταν 
αποτέλεσµα των συνθηκών που περιγράφονται παραπάνω. Στην επίδραση 
των παραγόντων αυτών οφείλεται η πρόκληση ανισορροπίας στις κοινωνίες 
του φυτοπλαγκτού, µε αποτέλεσµα την υπέρµετρη αύξηση τοξικού είδους και η 
δηµιουργία ανοξικών συνθηκών στο βυθό µε αποτέλεσµα τη µετατροπή της 
λίµνης το 2006 σε οικολογική «βόµβα» µε θύµατα χιλιάδες πουλιά.  Η λίµνη 
Βόλβη επηρεάζεται λιγότερο από τις ανθρώπινες επιδράσεις, καθώς στην 
υπολεκάνη της δεν υπάρχουν βιοµηχανικές µονάδες, παρά µόνο λίγες 
βιοτεχνίες. Επίσης, οι οικισµοί που την περιβάλλουν είναι λιγότεροι. Η Βόλβη 
από στοιχεία του ΙΓΜΕ παρουσιάζει µερικές φορές χηµική ρύπανση σχετικά 
αυξηµένη, ενώ η οργανική ρύπανση είναι µικρή και τα µέταλλα αν και 
ανιχνεύονται βρίσκονται σε µικρές συγκεντρώσεις. Το 1995 ήταν χαµηλότερες 
των αντίστοιχων ορίων που προβλέπονται για την ποιότητα του πόσιµου 
νερού, καθώς και των απαιτήσεων των γλυκών νερών για τη διαβίωση 
ψαριών. Η σχετικά καλή ποιότητα του υδάτινου οικοσυστήµατος  της λίµνης 
είχε ως αποτέλεσµα να µην έχουν καταγραφεί µαζικοί θάνατοι ψαριών και 
θάνατοι από περιβαλλοντικά αίτια.  Ο Ρήχιος δέχεται µόνο γεωργικές εκπλύσεις. 
Ορισµένες εποχές, κυρίως στους θερινούς µήνες, όταν η ροή είναι µειωµένη 
παρατηρείται υπέρµετρη αύξηση αλγών, αλλά δεν έχουν παρουσιαστεί 
προβλήµατα σε ιχθυοπληθυσµούς. 

� ∆ιερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τα γεωµορφολογικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής 

Η αλλοίωση των γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών στην περιοχή µελέτης 
µπορούµε να πούµε ότι οφείλεται κυρίως σε δύο ειδών παράγοντες ή αίτια: 
τους φυσικούς παράγοντες και τους ανθρωπογενείς. 

Α. Φυσικοί παράγοντες – φυσικά αίτια 

Γενικά, αλλαγές των γεωφυσικών χαρακτηριστικών ενός τοπίου µπορούν να 
προκληθούν από κάποια φυσικά αίτια όπως είναι: 

- Φυσική ∆ιάβρωση 

∆ιάβρωση είναι το φαινόµενο όπου παρατηρείται απόσπαση και µεταφορά 
εδαφικού υλικού κυρίως λόγω της επίδρασης του νερού και του ανέµου. Η 
φυσική διάβρωση είναι ένα γεωλογικό φαινόµενο που σχετίζεται άµεσα µε το 
ανάγλυφο και το κλίµα και λαµβάνει χώρα κάτω από φυσικές περιβαλλοντικές 
συνθηκες χωρίς την επίδραση του ανθρώπου. Οι απώλειες εδαφών λόγω 
φυσικής διάβρωσης είναι πολύ αργές και υπολογίζονται περίπου σε 50 
kg/έτος/ha. 

Η υποβάθµιση της φυτικής κάλυψης (βλάστηση) είναι µια πολύ δυσµενής 
παράµετρος για την προστασία από διάβρωση. Μια τέτοια υποβάθµιση 
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µπορεί να συµβεί τυχαία π.χ. µετά από πυρκαγιά, οπόταν το φαινόµενο της 
διάβρωσης στις αποψιλωµένες επιφάνειες θα είναι πολύ πιο έντονο.  

- Κατολισθήσεις - Κατακρηµνίσεις 

Ο όρος αυτός περιλαµβάνει όλα τα φαινόµενα αποσταθεροποίησης µεγάλης 
µάζας στρωµάτων από τα µέτωπα πρανών (φυσικών ή τεχνιτών), κυρίως 
µέσα σε µαργαϊκά πετρώµατα και σε χαλαρές εναποθέσεις πάνω σε απότοµα 
πρανή. Πρόσφατα στο οδικό δίκτυο περιµετρικά της λίµνης Βόλβης 
παρατηρήθηκαν φαινόµενα κατολισθήσεων τα οποία προκάλεσαν αρκετά 
προβλήµατα στο οδόστρωµα και κατ’ επέκταση στους κατοίκους των 
οικισµών γύρω από τη λίµνη. 

Β. Ανθρωπογενείς παράγοντες – Ανθρώπινες επεµβάσεις 

Η αλλοίωση γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών του τοπίου που οφείλεται σε 
ανθρώπινη επέµβαση ή δραστηριότητες σχετίζεται κυρίως µε την γεωργική και 
κτηνοτροφική δραστηριότητα, τη βιοµηχανική δραστηριότητα όπως η 
εκµετάλλευση φυσικών πόρων και µε τις κατασκευές όπως αναπτυξιακά έργα, 
οδοποιΐα και οικοδοµική βιοµηχανία. 

Οι αγροτικές δραστηριότητες συµβάλουν στην αλλαγή των γεωµορφολογικών 
χαρακτηριστικών κυρίως όταν συνδυάζονται µε αλλαγή της φυσικής 
εµφάνισης του τοπίου. 

Επίσης η υπερβόσκηση µπορεί να προκαλέσει έντονη υποβάθµιση και ισχυρά 
διαβρωτικά φαινόµενα κυρίως στα χερσαία οικοσυστήµατα που βρίσκονται σε 
παρυφές των ορέων. 

Η βιοµηχανική δραστηριότητα, µπορεί επίσης να προκαλέσει αλλαγές στα 
γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά. Η εξόρυξη, για παράδειγµα, ορυκτών 
πόρων είναι συνήθως η κυριότερη αιτία για γεωµεταβολές (αλλαγές των 
γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών), κυρίως µέσα από την αφαίρεση υλικών 
κατά τη λατοµική δραστηριότητα και τη δηµιουργία κυλωµάτων µεγάλου 
βάθους και τη συσσώρευση των στείρων υλικών σε σωρούς που 
αποτελούνται από χαλαρά υλικά. Στην λεκάνη απορροής των λιµνών 
Κορώνειας - Βόλβης δεν εντοπίσθηκαν λατοµεία και έτσι δεν παρατηρείται 
µεταβολή της γεωµορφολογίας λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας. 

Επίσης τα έργα διάνοιξης/βελτίωσης οδικού δικτύου πολλές φορές µπορεί να 
γίνουν αιτία για γεωµορφολογικές µεταβολές. Τα τελευταία χρόνια 
πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή µελέτης έργα στα πλαίσια κατασκευής της 
Εγνατίας οδού. 

Τέλος, όσον αφορά τη δηµιουργία νέων κατοικιών, µε την τροποποιηµένη 
µορφή της ΚΥΑ για την περιοχή µελέτης πλέον επιτρέπεται στην ζώνη Γ’ της 
περιοχής η επέκταση των υφιστάµενων οικισµών ή η δηµιουργία νέων αλλά 
υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Ενέργειες όπως αυτές δύναται να προκαλέσουν 
αλλαγές στη γεωµορφολογία ιδίως εάν απαιτείται η ισοπέδωση κάποιων 
επιφανειών. 
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� ∆ιερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τους υδατικούς πόρους της 
περιοχής 

Στην περιοχή µελέτης αναπτύσσονται κάποιες ανθρωπογενείς δραστηριότητες 
που σχετίζονται µε τα ύδατα και οι οποίες, όπως είδαµε και προηγουµένως, 
ενδέχεται να προκαλέσουν αρνητικές επιδράσεις σε αυτά. Τέτοιες ενέργειες 
είναι: 

- Ανεξέλεγκτη άντληση του νερού για γεωργικούς σκοπούς 

Στην εξεταζόµενη περιοχή για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών σε νερό 
έχουν κατασκευαστεί περίπου 2000 αβαθείς γεωτρήσεις (20-40µ.) και πάνω 
από 500 υδρογεωτρήσεις βάθους 80-300µ. που αντλούν από τους αβαθείς 
και βαθείς υδροφορείς. Εκτός από αυτές τις γεωτρήσεις στην περιοχή 
υπάρχει και ένας µεγάλος αριθµός γεωτρήσεων, οι οποίες αντλούν νερό 
για υδρευτικούς σκοπούς. 

Η ανεξέλεγκτη αυτή άρδευση του νερού των λιµνών θεωρείται µία από τις 
κυριότερες ενέργειες στις οποίες οφείλεται η µερική πτώση της στάθµης του 
νερού της λίµνης Βόλβης και η σηµαντική της λίµνης Κορώνειας, το ελλειµατικό 
υδατικό ισοζύγιο στην υπολεκάνη της Κορώνειας. Τα αναλυτικά δεδοµένα των 
επιπτώσεων της άρδευσης και των υφιστάµενων γεωτρήσεων αναφέρονται 
στα κεφ. 2.2.2.1.2.3 και 2.1.4. 

- Μη ορθολογική χρήση ρυπαντικών ουσιών 

Οι ρυπαντικές ουσίες που καταγράφονται στην περιοχή συνδέονται κυρίως µε 
γεωργικές και βιοµηχανικές δραστηριότητες. Τα φυτοφάρµακα και τα 
λιπάσµατα γενικά είτε απορροφώνται µέσα στο έδαφος κυρίως µε το νερό 
άρδευσης, είτε ξεπλένονται  κατευθείαν µέσα στο επιφανειακό νερό κατά την 
περίοδο των βροχών. Με τον τρόπο αυτό αποτελούν σηµαντική πηγή 
ρύπανσης των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων µε άµεσες και έµµεσες 
επιπτώσεις στην κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών που 
εξαρτώνται από τα ύδατα. Τα βιοµηχανικά απόβλητα είναι υπεύθυνα για τη 
ρύπανση των επιφανειακών υδάτων µε άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα 
µέταλλα και τοξικές ουσίες. 

Το θέµα αυτό είναι ύψιστης σηµασίας για την συγκεκριµένη περιοχή και γι’ αυτό 
το 2005 εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 35308/1838 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
1416/12.10.2005) µε θέµα την «καθιέρωση ειδκού προγράµµατος µείωσης της 
ρύπανσης των νερών της λίµνης Κορώνειας από απορρίψεις ορισµένων 
επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στο Παράρτηµα Ι παραγρ.Β του άρθρου 6 
της υπ’ αριθµ. 2/1.2.2001 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου». 

- Άλλες πηγές ρύπανσης 

Εκτός από τα γεωργικά και βιοµηχανικά απόβλητα, σηµαντικό ρόλο στην 
ποιοτική υποβάθµιση των υδάτων των λιµνών έχουν και τα αστικά λύµατα. Στην 
περιοχή µελέτης υπάρχει ένας αρκετά µεγάλος αριθµός οικισµών και ένα 
σηµαντικό µέρος των αστικών λυµάτων του διατίθεται σε παρακείµενους 
χείµαρρους ή ρέµατα. Τα λύµατα δεν υφίστανται επεξεργασία και έτσι το 



 409 

ρυπαντικό φορτίο επιβαρύνει τις λίµνες σε µεγάλο βαθµό. Η επιβάρυνση στη 
λίµνη Κορώνεια ήταν µεγαλύτερη σε σχέση µε αυτή της Βόλβης λόγω του 
µικρότερου µεγέθους της, του µεγαλύτερου πληθυσµού που υπάρχει στις 
παραλίµνιες κοινότητες και της µεγαλύτερης βιοµηχανικής αναπτύξεως που 
παρατηρείται στη λεκάνη απορροής της. 

 

2.4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

2.4.1. Οικότοποι 

Όπως προαναφέρθηκε ένας από τους στόχους της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ είναι η 
καλή κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων στην επικράτεια των Κρατών 
Μελών της ΕΕ.  

Η επιλογή των κατάλληλων παραµέτρων σχετίζεται µε την επιλογή των δεικτών 
του προγράµµατος παρακολούθησης το οποίο θα αναλυθεί στο 2ο τεύχος 
του Σχεδίου ∆ιαχείρισης. Συνοπτικά, οι προτεινόµενοι παράµετροι / δείκτες για 
τους οικοτόπους είναι: 

� Μεταβολές κάλυψης των τύπων οικοτόπων που συνθέτουν το µωσαϊκό 
της βλάστησης στη συνολική επιφάνεια της περιοχής, λόγω 
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και λόγω της φυσικής διαδοχής των 
οικοσυστηµάτων. 

� Μεταβολές των χρήσεων γης/πιέσεων µε τη µέθοδο της τηλεπισκόπησης 
(χρήση α / φ, δορυφορικών εικόνων, κλπ) σε συνδυασµό µε εργασίες 
πεδίου. 

� Παρακολούθηση µόνιµων επιφανειών εντός των οικοτόπων του Παρ/τος 
Ι καθώς και του τύπου οικοτόπου 72Α0 (καλαµώνες) για την εκτίµηση 
µεταβολών της δοµής τους. 

� Παρακολούθηση µικρών επιφανειών στο εσωτερικό της 
προστατευόµενης περιοχής σε θέσεις όπου εφαρµόζονται ενεργητικά 
µέτρα διαχείρισης µε στόχο α) την οικολογική αποκατάσταση, 
αναβάθµιση ενός τύπου οικοτόπου, ενός οικοσυστήµατος ή ενός 
τµήµατος µιας φυτοκοινότητας, β) την ενίσχυση των πληθυσµών 
συγκεκριµένων ειδών ορνιθοπανίδας, λοιπής πανίδας σπονδυλωτών, 
φυτικών ειδών, ώστε να εκτιµηθεί η επιτυχία ή αποτυχία του στόχου της 
διαχειριστικής παρέµβασης στην προστατευόµενη περιοχή. 

� Τα ποιοτικά στοιχεία για την εκτίµηση της οικολογικής και χηµικής 
κατάστασης των υδατικών συστηµάτων, σύµφωνα µε την Οδηγία 
πλαίσιο για Νερά (ΟΠΝ), όπως αναλύονται στα κεφάλαια 2.4.2, 2.4.3. και 
2.4.4 (υδατική χλωρίδα, µακροασπόνδυλα, ιχθυοπανίδα, φυσικοχηµικά 
ποιοτικά στοιχεία, υδροµορφολογικά, ουσίες προτεριαότητας).  
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2.4.2. Χλωρίδα 

Υδατική χλωρίδα: 

� Φυτοπλαγκτό: 

Παράµετροι: σύνθεση, αφθονία, συχνότητα και ένταση ανθήσεων, βιοµάζα. 

αντιδρά άµεσα στις µεταβολές της συγκέντρωσης του φωσφόρου. 

� Μακρόφυτα 

Παράµετροι: σύνθεση, αφθονία/κάλυψη και παρουσία ευαίσθητων 
ταξινοµικών µονάδων. 

Ενδιαιτήµατα δειγµατοληψιών: στην παρόχθια ζώνη. 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: ετήσιες (ή εξαµηνιαίες) συλλογές 

Εποχή δειγµατοληψιών: στα τέλη της θερινής περιόδου ή όποτε καθοριστεί από 
τους ειδικούς 

Παρατηρήσεις: παράµετρος ‘κλειδί’ για την εκτίµηση άλλων βιολογικών 
συστατικών στη λίµνη. Παρά το ότι η παρακολούθηση των µακρόφυτων δεν 
εφαρµόζεται συχνά στις λίµνες, θεωρείται ότι αυτά παίζουν σηµαντικό ρόλο 
στις µεταβολικές διεργασίες αυτής. 

� Φυτοβένθος 

Παράµετροι: σύνθεση, αφθονία/κάλυψη και παρουσία ευαίσθητων 
ταξινοµικών µονάδων 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN/ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (επιτόπια (in-situ) παρατήρηση 
της παρουσίας φυσικού υποστρώµατος στην παρόχθια ζώνη και/ή µέσα 
στους λειµώνες των µακρόφυτων και απόξεση του υποστρώµατος) 

Ενδιαιτήµατα δειγµατοληψιών: στον πυθµένα ή σε τεχνητά σκληρά 
υποστρώµατα 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: εποχικές (ή εξαµηνιαίες) συλλογές  

Εποχή δειγµατοληψιών: αυξηµένη συχνότητα κατά την αυξητική περίοδο 

Παρατηρήσεις: το φυτοβένθος παίζει καθοριστικό ρόλο στις µεταβολικές 
διεργασίες µιας λίµνης, αν και η εµπειρία στην παρακολούθηση είναι 
περιορισµένη. 

2.4.3. Πανίδα 

Η σπανιότητα ενός είδους θεωρείται συνήθως ως ο σηµαντικότερος 
παράγοντας για την πιθανότητα εξαφάνισής του. Ωστόσο η σπανιότητα δεν 
είναι µία µονοσήµαντη έννοια καθώς τα είδη µπορεί να έχουν µικρή ή µεγάλη 
συνολική κατανοµή, να βρίσκονται σε λίγα ή πολλά ενδιαιτήµατα, και να είναι 
αραιά ή πολυπληθή εκεί όπου απαντώνται. Για τον λόγο αυτό η έννοια της 
σπανιότητας περιλαµβάνει τόσο τη χωρική διάσταση όσο και την αριθµητική 
διάσταση ενός πληθυσµού.  
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Οποιαδήποτε αξιολόγηση για τις προτεραιότητες προστασίας ενός είδους ή 
ενός ενδιαιτήµατος θα έπρεπε να συνυπολογίζει επίσης την σηµαντικότητα του 
πληθυσµού σε τοπικό, περιφερειακό κι εθνικό επίπεδο. Επίσης θα έπρεπε να 
λαµβάνονται υπ’ όψη δύο ακόµη σηµαντικοί παράγοντες: 

Η πιθανότητα απώλειας του είδους (καθεστώς απειλής) 

Η βιογεωγραφική του σηµασία (δηλαδή η αναλογία του πληθυσµού της 
περιοχής µελέτης σε σχέση µε τον πληθυσµό του είδους σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο) 

Έτσι θα έπρεπε να δίνεται µεγάλη προτεραιότητα σε έναν πληθυσµό είδους που 
είναι βιογεωγραφικά σηµαντικός (περιλαµβάνει δηλαδή µεγάλο ποσοστό του 
συνολικού πληθυσµού του είδους). Αυτό ισχύει και για είδη που δεν είναι 
σπάνια τοπικά  

Οι δείκτες βιοποικιλότητας (indicators) αποτελούν το µέτρο των βιολογικών ή 
άλλων χαρακτηριστικών του οικοσυστήµατος που εκπροσωπούν σε ένα 
βαθµό την κατάσταση του οικοσυστήµατος, των ενδιαιτηµάτων ή άλλων 
στοιχείων της βιοποικιλότητας. 

Αυτοί οι δείκτες θα πρέπει να πληρούν τις τρεις παρακάτω προδιαγραφές: 

� Απλότητα (να δίνουν ένα απλό µέτρο ενός περίπλοκου 
χαρακτηριστικού) 

� Ποσοτικοποίηση (να µπορούν να δώσουν ένα µετρήσιµο µέγεθος) 

� Επικοινωνία (να βοηθούν την κατανόηση της κατάστασης στο µέλλον) 

Είναι προτιµότερο να χρησιµοποιείται ένας περιορισµένος αριθµός δεικτών, 
ώστε τα τελικά συµπεράσµατα να είναι πιο κατανοητά και εµφανή – 
αποφεύγοντας βέβαια και την υπεραπλούστευση. Είδη δείκτες θα πρέπει να 
είναι: 

− Κοινά και ευρείας εξάπλωσης στην περιοχή µελέτης ή στο υπό µελέτη 
ενδιαίτηµα / οικοσύστηµα 

− Να είναι εύκολη η αναγνώριση, παρατήρηση και παρακολούθησή τους 

− Να είναι καλά κατανοητή η οικολογία τους και οι αλληλεπιδράσεις τους µε 
τους χρήστες της περιοχής 

− Να ανταποκρίνονται σχετικά άµεσα στις περιβαλλοντικές αλλαγές ώστε 
να µπορούν από νωρίς να δίνουν σηµεία των πιθανών αρνητικών 
επιδράσεων των αλλαγών 

− Αντιπροσωπευτικά των απαιτήσεων ενδιαιτηµάτων και της οικολογίας 
µεγάλου αριθµού άλλων ειδών 

− Να έχουν αναγνωρισιµότητα ή σηµαντική εγγενή αξία ώστε να µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν για περιβαλλοντική εκπαίδευση, ενηµέρωση κι 
ευαισθητοποίηση 
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Πριν την επιλογή των δεικτών καλό είναι να προηγηθεί µία δοκιµασία που θα 
πιστοποιεί ότι πραγµατικά αυτοί οι δείκτες µπορούν να αντανακλούν τις 
αλλαγές στο οικοσύστηµα. 

Για την εκτίµηση της πορείας των ειδών δεικτών µέσα στον χρόνο 
χρησιµοποιείται ως βάση η παρούσα κατάσταση διατήρησής τους βάσει των 
γνωρισµάτων που φαίνονται στον Πίνακα 2.97. 

  

Πίνακας 2.97. Κατάσταση διατήρησης ενός είδους και γνωρίσµατά της 

Κατάσταση διατήρησης Γνωρίσµατα 

∆ιατήρηση ευνοϊκής 
κατάστασης, 

Όλα τα γνωρίσµατα ανταποκρίνονται στους 
στόχους της παρούσας αξιολόγησης, ενώ η 
προηγούµενη αξιολόγηση ήταν ευνοϊκή 

Αποκατάσταση ευνοϊκής 
κατάστασης, 

Όλα τα γνωρίσµατα ανταποκρίνονται στους 
στόχους της παρούσας αξιολόγησης ενώ η 
προηγούµενη αξιολόγηση ήταν δυσµενής. 

∆υσµενής κατάσταση σε 
ανάκαµψη 

Τουλάχιστον ένα γνώρισµα δεν ανταποκρίνεται 
στους στόχους της παρούσας αξιολόγησης, 
αλλά η γενική εικόνα της βαθµολόγησης 
γνωρισµάτων δείχνει ότι είτε: 

το γνώρισµα ανακάµπτει σε πιο ευνοϊκό καθεστώς 
µετά την προηγούµενη αξιολόγηση και 
πιθανολογείται ότι ο στόχος θα επιτευχθεί 

το γνώρισµα θα εκπληρώσει τους στόχους που 
έχουν τεθεί µε την εφαρµογή των διαχειριστικών 
µέτρων και τις επικρατούσες συνθήκες στην 
περιοχή 

∆υσµενής χωρίς αλλαγή Τουλάχιστον ένα γνώρισµα δεν εκπληρώνει τους 
στόχους και η αξιολόγηση της γενικής 
βαθµολόγησης δείχνει ότι το ενδιαίτηµα ή το είδος 
δεν βελτιώνεται ούτε χειροτερεύει όσον αφορά το 
καθεστώς του σε σχέση µε προηγούµενες 
αξιολογήσεις 

∆υσµενής συνεχιζόµενη, Τουλάχιστον ένα γνώρισµα δεν εκπληρώνει τους 
στόχους και η αξιολόγηση της γενικής 
βαθµολόγησης δείχνει ότι το ενδιαίτηµα ή το είδος 
βρίσκεται σε χειρότερο καθεστώς σε σχέση µε την 
προηγούµενη αξιολόγηση 

Μερικώς κατεστραµµένη, Η βαθµολογία των γνωρισµάτων δείχνει ότι 
τουλάχιστον ένα τµήµα του πληθυσµού έχει 
καταστραφεί και δεν υπάρχει προοπτική 
ανάκαµψης, λόγω κάποιας σηµαντικής αλλαγής 
που επηρεάζει µακροπρόθεσµα τις διαδικασίες 
που το αφορούν  

Κατεστραµµένη Η βαθµολογία των γνωρισµάτων δείχνει ότι ο 
πληθυσµός έχει καταστραφεί και δεν υπάρχει 
προοπτική ανάκαµψης, λόγω κάποιας σηµαντικής 
αλλαγής που επηρεάζει µακροπρόθεσµα τις 
διαδικασίες που το αφορούν  
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Επιλογή ειδών δεικτών και παραµέτρων για τα πουλιά  

Ένα από τα βασικότερα προβλήµατα που εµφανίζονται στην συγκεκριµένη 
περιοχή µελέτης είναι ότι για τα περισσότερα είδη πουλιών δεν υπάρχουν 
επαρκή πληθυσµιακά στοιχεία για τον προσδιορισµό της κατάστασης 
διατήρησής τους και κατά συνέπεια για την παρακολούθηση µελλοντικά των 
αλλαγών στους πληθυσµούς τους αλλά και των επιδράσεων των 
διαχειριστικών µέτρων σε αυτά. Η έλλειψη συστηµατικής παρακολούθησης 
σπάνιων αλλά και ορισµένων χαρακτηριστικών κοινών πουλιών είναι ένα 
πρόβληµα που αφορά τις περισσότερες προστατευόµενες περιοχές της 
χώρας. Για τον λόγο αυτό στόχος κατά την πρώτη διαχειριστική περίοδο που 
διανύεται τώρα, είναι να γίνει συστηµατική παρακολούθηση των ειδών πουλιών 
που καθορίζονται ως δείκτες και να προσδιοριστούν µέσα από την 
παρακολούθηση οι παράγοντες που επηρεάζουν σηµαντικά την οικολογία και 
τους πληθυσµούς τους στην περιοχή µελέτης.  

Μετά τα όσα αναλύθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια για την σύνθεση της 
ορνιθοπανίδας της περιοχής µελέτης, την σπανιότητα και 
αντιπροσωπευτικότητά της καθώς και τις απειλές που αντιµετωπίζει 
επιλέχθηκαν οι δείκτες που φαίνονται στον Πίνακα 2.98.  

Πίνακας 2.98. ∆είκτες και παράµετροι µέτρησης για τα πουλιά στο Εθνικό 
Πάρκο Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών 

∆είκτης Παράµετρος µέτρησης 

Αποικίες ερωδιών  1. Αριθµός φωλιών ανά είδος (Σχολάρι, Απολλωνία) 

2. Παρακολούθηση αλλαγών στην δοµή και τη σύνθεση 
των καλαµιώνων στην Λ. Βόλβη  

Πληθυσµοί αρπακτικών πουλιών Καταγραφή επικρατειών αρπακτικών πουλιών στην ορεινή 
ζώνη  

Πληθυσµός φοινικόπτερων και 
πιθανό φώλιασµά τους 

1. Μηνιαίες καταµετρήσεις πληθυσµού 

2. Στάθµη Λίµνης Κορώνειας 

Μετανάστευση τριών παγκόσµια 
απειλούµενων ειδών 

Εβδοµαδιαίες µετρήσεις σε επιλεγµένα σηµεία (µέσα 
Μαρτίου – τέλος Απριλίου) 

Αναπαραγωγή θαλασσαετού Παρακολούθηση αναπαραγωγικής επιτυχίας 

Καταγραφή πηγών όχλησης 

Πληθυσµός χαλκοκουρούνας Καταµέτρηση αναπαραγόµενων ζευγαριών  

Ενδιαιτήµατα δρυοκολαπτών 1. Καταγραφή και καταµέτρηση ώριµων, νεκρών ή σε 
διαδικασία σήψης δέντρων σε δάση βελανιδιάς, οξυάς 
και µικτά.  

2. Ανάλυση δοµής και σύνθεσης παραποτάµιων δασών 

Επιλογή δεικτών για την πανίδα, σύµφωνα µε την ΟΠΝ 

� Μακροασπόνδυλα: 

Παράµετροι: σύνθεση, αφθονία, παρουσία ευαίσθητων ταξινοµικών µονάδων 
και ποικιλότητα. 

Ενδιαιτήµατα δειγµατοληψιών: παρόχθια, υποπαρόχθια και σε µεγαλύτερα 
βάθη. 
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Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: ετήσιες συλλογές ή εξαµηνιαίες στην 
παρόχθια ζώνη 

Εποχή δειγµατοληψιών: αρχές εαρινής και τέλη θερινής περιόδου 

� Ιχθυοπανίδα: 

Παράµετροι: σύνθεση, αφθονία, παρουσία ευαίσθητων ταξινοµικών µονάδων 
και ηλικιακή σύνθεση των κοινωνιών. 

Ενδιαιτήµατα δειγµατοληψιών: παρόχθια και σε όλη τη λίµνη 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: συνήθως ετήσιες συλλογές ανάλογα µε τα 
χαρακτηριστικά της λίµνης 

Εποχή δειγµατοληψιών: από τέλος εαρινής έως τη φθινοπωρινή περίοδο 

Παρατηρήσεις: αποτελεί ένα βιολογικό ποιοτικό στοιχείο ‘κλειδί’, καθώς 
αντανακλά όλες τις ανθρωπογενείς και φυσικές πιέσεις.  

 

2.4.4. Υδατικοί πόροι 

Επιφανειακά νερά 

Εκτός των προαναφερθέντων ποιοτικών βιολογικών στοιχείων δεικτών της 
οικολογικής κατάστασης των υδάτων και των οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων που 
εξαρτώνται από αυτά και σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα οι 
δείκτες µε τις αντίστοιχες παραµέτρους είναι: 

ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ-ΚΟΡΩΝΕΙΑ 

Υδρολογικό καθεστώς: 

- ποσότητα και δυναµική της ροής των υδάτων,  

- πρότυπα ανάµιξης και κυκλοφορίας του νερού,  

- σύνδεση µε συστήµατα υπόγειων υδάτων (ύψος στάθµης υπόγειου νερού, 
επιφανειακή απορροή),  

- χρόνος παραµονής (όγκος / βάθος, εισροή / εκροή) 

Μορφολογικές συνθήκες: 

- διακύµανση του βάθους της λίµνης (επιφάνεια της λίµνης, όγκος / βάθος), 

- δοµή και υπόστρωµα του πυθµένα της λίµνης, 

Φυσικοχηµικά στοιχεία: 

Θερµοκρασία, pH, Αγωγιµότητα, Συγκέντρωση διαλυµένο οξυγόνο, 
Συγκεντρώσεις θρεπτικών στοιχείων (ολικός φώσφορος, αντιδρών διαλυµένος 
φώσφορος, ολικό άζωτο, νιτρικά και νιτρώδη, αµµωνιακά) 

Χηµική κατάσταση: 

Συγκεντρώσεις ουσιών που περιλαµβάνονται στον κατάλογο προτεραιότητας 
της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα και σχετίζονται µε τις πιέσεις που ασκούνται 
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στη λεκάνη της Μυγδονίας (γεωργία, κτηνοτροφία, βιοµηχανία, παραγωγή-
επεξεργασία-απόρριψη υγρών και στερεών αποβλήτων) 

ΡΕΜΑΤΑ – ΡΗΧΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ 

- ποσότητα και δυναµική της ροής των υδάτων,  

- σύνδεση µε συστήµατα υπόγειων υδάτων (ύψος στάθµης υπόγειου νερού, 
επιφανειακή απορροή), διακύµανση του βάθους και του πλάτους του 
ποταµού, pH, Αγωγιµότητα, Συγκεντρώσεις θρεπτικών στοιχείων 

Υπόγεια ύδατα 

Οι δείκτες για την ποσοτική και ποιοτική κατάσταση των υπογείων υδάτων είναι:  

� Ποσοτική κατάσταση 

- Καθεστώς στάθµης υπόγειου νερού 

� Ποιοτική κατάσταση 

- ηλεκτρική αγωγιµότητα 

- pH, περιεκτικότητα σε Οξυγόνο, συγκεντρώσεις νιτρικών και αµµωνιακών 

Άλλες παράµετροι σε επίπεδο λεκάνης απορροής 

� Υδατικό ισοζύγιο 

Αποτελεί µία από τις σηµαντικές παραµέτρους εκτίµησης της διαθεσιµότητας 
των υδατικών πόρων και των αποθεµάτων. Η πορεία της παραµέτρου 
αντανακλά τις µεταβολές των φυσικών παραµέτρων (κλιµατικές αλλαγές) και 
των χρήσεων των υπηρεσιών ύδατος. Το υδατικό ισοζύγιο των επιφανειακών 
και υπογείων υδάτων των υπολεκανών Κορώνειας και Βόλβης αποτελεί τις δύο 
παραµέτρους της ποσοτικής εκτίµησης των υδατικών πόρων στην περιοχή 
µελέτης.  

� Τοµεακή ανάλυση της ζήτησης νερού 

Η αυξανόµενη ζήτηση νερού για ύδρευση, άρδευση καθώς και για την 
εξυπηρέτηση των τοπικών βιοµηχανικών αναγκών και του τουρισµού αποτελεί 
σοβαρή περιβαλλοντική πίεση τόσο για τα οικοσυστήµατα όσο και για την 
επάρκεια των αποθεµάτων. Ο δείκτης περιγράφει την κατανάλωση νερού 
προερχόµενου α) από επιφανειακά και β) από υπόγεια νερά, για τις τέσσερις 
βασικές χρήσεις (ύδρευση, άρδευση, βιοµηχανία, τουρισµός). 

2.4.5. Παράµετροι που σχετίζονται µε ανθρωπογενείς πιέσεις  

Οι παρέµετροι – δείκτες που προτείνονται παρακάτω στηρίζονται στο 
πρόγραµµα «∆είκτες περιβάλλοντος και αειφορίας για τη Θεσσαλονίκη», που 
αναπτύχθηκε από τον Οργανισµό Ρυθµιστικού Θεσσαλονίκης και το Α.Π.Θ. Το 
σύστηµα δεικτών αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για την αποτίµηση της πορείας, 
τον σχεδιασµό στρατηγικών και τη λήψη αποφάσεων. 

� Χρήσεις γης  
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Ο δείκτης περιγράφει την έκταση που χρησιµοποιείται για την εκάστοτε 
δραστηριότητα και το ποσοστό της έκτασης στο σύνολο της περιοχής και τις 
µεταβολές στο χρόνο. ∆ιαχρονικά οι αλλαγές των χρήσεων µέσω απουσίας 
σχεδιασµού ή ελλειπούς σχεδιασµού αποτελούν δείκτη και παράγοτα 
περιβαλλοντικής υποβάθµισης. 

� Κατασκευή νέων κατοικιών – Πολεοδοµική Ανάπτυξη 

Η αύξηση του αριθµού των κατοικιών είναι ενδεικτική του επιπέδου διαβίωσης 
αλλά και της πίεσης για νέες υποδοµές, κατανάλωση ενέργειας  και αυξηµένη 
χρήση πόρων σε συνδυασµό µε την αύξηση του πληθυσµού των αντίστοιχων 
περιοχών. Ο δείκτης αφορά στον αριθµό νέων κατοικιών που κατασκευάζονται 
ετησίως στις επκετάσεις των οικισµών και εκτός σχεδίου. 

� Παραγωγή και επεξεργασία υγρών αποβλήτων 

Ο δείκτης (παράµετρος) αποτελεί µια από τις βασικές συνιστώσες της 
αειφόρου ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο και παράµετρο πρωταρχικής 
σηµασίας για την ποιότητα των υδάτινων οικοσυστηµάτων που λειτουργούν 
ως αποδέκτες των καταλοίπων της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

� Αγραναπαύσεις 

Ο δείκτης περιγράφει το ποσοστό των γεωργικών εκτάσεων σε αγρανάπαυση 
ετησίως επί της συνολικά καλλιεργούµενης έκτασης. Οι γεωργικές εκτάσεις υπό 
αγρανάπαυση θεσπίσθηκαν για πρώτη φορά το 1992 και αποτελούν µία από 
τις αρχικές µεταρυθµίσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτκής της ΕΕ. Πρόκειται για 
εκτάσεις που αποσύρρονται από τη γεωργική παραγωγή για ένα ή 
περισσότερα έτη µε αντίστοιχη οικονοµική αποζηµίωση προς τον ιδιοκτήτη. Οι 
υπό αγρανάπαυση εκτάσεις πέραν της µείωσης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (µείωση κατανάλωσης αρδευτικού και χρήσης λιπασµάτων και 
φυτοφαρµάκων) συµβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

� Οικο-αποδοτικότητα του τοµέα γεωργίας 

Ο δείκτης περιγράφει την εξέλιξη της χρήσης λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων – 
εντοµοκτόνων σε συνδυασµό µε τη συνολική γεωργική έκταση της περιοχής 
και παρέχει πολύτιµη πληροφορία σχετικά µε την επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος από τις εφαρµοζόµενες γεωργικές πρακτικές. 

� Μονάδες µε εγκατεστηµένο Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

Ο δείκτης εκφράζει τον αριθµό των µονάδων της περιοχής, στις οποίες έχει 
εγκατασταθεί Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆). Ένα ΣΠ∆ αποσκοπεί 
στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης µέσα από την εσωτερική 
οργάνωση ενός συστήµατος το οποίο διασφαλίζει α) τη συµµόρφωση µε την 
περιβαλλοντική νοµοθεσία, β) την επίτευξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και γ) 
την ισορροπία µε τις κοινωνικο-οικονοµικές ανάγκες της µονάδας. 
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3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

3.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ 

3.1.1. Αξιολόγηση των τύπων οικοτόπων 

Στην περιοχή των δύο Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ), όπως αναφέρεται στο 
κεφ. 2.1.7.1, σύµφωνα µε την εθνική βάση δεδοµένων έχουν καταγραφεί 13 
τύποι οικοτόπων του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 92/43, για τους οποίους έχει 
γίνει και η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης (βλ. Πίνακα 2.21). 
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης, η 
οποία πραγµατοποιήθηκε το 1999-2001 στο πλαίσιο του έργου της 
χαρτογράφησης των οικοτόπων (ΥΠΕΧΩ∆Ε 2001), εξαίρετη διατήρηση (Α) 
εµφανίζουν µόνο δύο οικότοποι στον ΤΚΣ της Ρεντίνας, ο οικότοπος 92C0 
(∆άση πλατάνου) και ο οικότοπος 9340 (∆άση αριάς).  Ο οικότοπος 92C0, 
που παρουσιάζει εξαίρετη κατάσταση διατήρησης στα στενά της Ρεντίνας, 
παρουσιάζει καλή κατάσταση διατήρησης στις περιοχές των λιµνών και στις 
όχθες των ρεµάτων που συµβάλλουν στις λίµνες. Ο οικότοπος 3150 
(ευτροφικές φυσικές λίµνες µε βλάστηση τύπου Magnopotamion ή 
Hydrocharition) στη λίµνη Βόλβη παρουσιάζει καλή καλή κατάσταση 
διατήρησης και µέτρια στη λίµνη Κορώνεια. 

Στον παράκτιο χερσαίο χώρο του ΤΚΣ των Στενών της Ρεντίνας µέτρια 
κατάσταση διατήρησης παρουσιάζουν οι αµµοθίνες, γεγονός που συνδέεται 
µε τις οικιστικές και τουριστικές δραστηριότητες που ασκούνται έντονα στην 
περιοχή. 

Σηµειώνεται ότι η εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων δεν έχει 
επικαιροποιηθεί και δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε ασφάλεια για το σύνολο των 
οικοτόπων καθώς δεν εφαρµόσθηκαν προγράµµατα παρακολούθησης της 
δοµής, της έκτασης και των απειλών των οικοτόπων. Πραγµατοποιήθηκε 
ενδιάµεσα, (2004-2005) η επικαιροποίηση των οικοτόπων στο πλαίσιο του 
ερευνητικού προγράµµατος «Παρακολούθηση των λιµνών Βόλβης και 
Κορώνειας µε χρήση τηλεπισκοπικών δεδοµένων στο πλαίσιο της Συµµετοχής 
της Ελλάδας στο Πρόγραµµα GlobWetland του Ευρωπαϊκού οργανισµού 
∆ιαστήµατος (ESA) και της Σύµβασης Ραµσάρ» (βλ. κεφ. 2.1.7.1). Συγκρίνοντας 
τα αποτελέσµατα της χαρτογράφησης των οικοτόπων από το έργο της 
χαρτογράφησης των οικοτόπων, της επικαιροποίησης των οικοτόπων στην 
περιοχή από το πρόγραµµα GlobWetland, τα δεδοµένα άλλων πρόσφατων 
προγραµµάτων και τα αποτελέσµατα της φωτοερµηνείας που έγινε στο 
πλαίσιο της παρούσας µελέτης για συγκεκριµένους οικοτόπους που χρήζουν 
ιδιαίτερης προσοχής και σχετίζονται µε την υποβάθµισή τους (παρόχθιοι 
οικότοποι του δάσους Απολλωνίας, καλαµώνες λίµνης Κορώνειας) 
παρατηρήθηκαν σηµαντικές αποκλίσεις από το χάρτη του έργου της 
χαρτογράφησης των οικοτόπων. Οι διαφορές εντοπίζονται σε επίπεδο χωρικής 
διάταξης (µετατοπίσεις των θέσεων-καλύψεων των οικοτόπων, ακτογραµµής, 
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εκβολών των χειµάρρων), εκτάσεων των τύπων οικοτόπων, απουσίας 
χαρτογραφικής απεικόνισης του οικοτόπου προτεραιότητας 91Ε0 και 
χαρακτηρισµού οικοτόπων. Θα πρέπει να καθορισθεί το επίπεδο αναφοράς 
ώστε να καταστεί µελλοντικά, µέσα από το πρόγραµµα παρακολούθησης, µε 
δυνατή η επιστηµονική τεκµηρίωση της εκτίµησης της κατάστασης διατήρησης. 
Επίσης, η συνεχής επιδείνωση της οικολογικής κατάστασης της Κορώνειας, η 
συνεχιζόµενη µη ορθολογική άσκηση των δραστηριοτήτων στο σύνολο της 
περιοχής πιθανόν έχουν συµβάλλει στην υποβάθµιση της κατάστασης 
διατήρησης των οικοτόπων στο σύνολό τους. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι µεταβολές στην έκταση και διατήρηση 
ορισµένων οικοτόπων (τόσο του Παρ/τος Ι όσο και άλλων εκτός του Παρ/τος) 
που έχουν επιλεγεί και ως κατάλληλες παράµετροι (βλ. κεφ. 2.4) και είναι δυνατή 
η εκτίµηση των µεταβολών τους.   

Το δάσος Απολλωνίας αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα παρόχθια δασικά 
οικοσυστήµατα της περιοχής µε υψηλή οικολογική και αισθητική αξία. Στο έργο 
της χαρτογράφησης το ∆άσος Απολλωνίας χαρτογραφείται σχετικά 
περιορισµένο και αναφέρονται µόνο οι τύποι οικοτόπων 92Α0 και 92C0. Στο 
έργο GlobWetland η έκταση είναι διαφορετική και αναγνωρίζεται η παρουσία 
και του οικοτόπου προτεραιότητας 91Ε0 γεγονός που συµφωνεί και µε τα 
δεδοµένα του έργου «∆ιαχειριστικό σχέδιο παρόχθιων οικοτόπων λίµνης 
Βόλβης» (ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ, 2004). Λόγω της ιδιαίτερης αξίας του δάσους, στο 
πλαίσιο του παρόντος σχεδίου διαχείρισης έγινε η εκτίµηση της µεταβολής της 
συνολικής έκτασής του µε τη φωτοερµηνεία των αεροφωταγραφιών του 1945 
(Εικόνα 3.1), του 1996 και δορυφορικής εικόνας του 2008 (Πίνακας 3.1, Εικόνα 
3.2).  

 

Πίνακας 3.1. Μεταβολή της έκτασης του δάσους Απολλωνίας στην περίοδο 
1945 -2008 

Έτος Έκταση δάσους  
(ha) 

1945 77,73 

1996 36,54 

2/5/2008 36,23 
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Εικόνα 3.1. Όριο δάσους Απολλωνίας το 1945 (Υπόβαθρο: αεροφωτογραφία 

1945) 

 

Εικόνα 3.2. Μεταβολές της έκτασης του δάσους Απολλωνίας κατά τις 
περιόδους 1945, 1996, 2008 (Υπόβαθρο: ∆ορυφορική εικόνα, λήψη 2/5/2008). 
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα και τις εικόνες ένα µεγάλο τµήµα του δάσους 
κυρίως στο νότιο – νοτιοδυτικό τµήµα, την περίοδο 1945-1996 καταστράφηκε 
προς όφελος των καλλιεργειών. Η συρρίκνωση του δάσους προς την κοίτη 
του ρέµατος Απολλωνίας πιθανόν σχετίζεται µε την υπερβόσκηση και την 
αλλαγή της υδρολογίας του ρέµατος. Η αύξηση του δάσους µεταξύ των ετών 
1996 και 2008 στο νοτιαανατολικό τµήµα σχετίζεται µε τις διαχειριστικές 
παρεµβάσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε σκοπό την ανόρθωση του δάσους 
(φυτεύσεις, περίφραξη, κ.ά.).  

Ιδιαίτερης προσοχής χρήζει ο οικότοπος 72A0 (Καλαµώνες), ο οποίος δεν 
εντάσσεται στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 92/43, στην παρόχθια ζώνη της 
λίµνης Κορώνειας. Ο οικότοπος, εν γένει έχει υψηλή οικολογική αξία ως 
ενδιαίτηµα ορισµένων ειδών πανίδας και ειδικότερα ορνιθοπανίδας και 
ιχθυοπανίδας. Η παρελθούσα παρουσία, η δοµή και ο ρυθµός εξάπλωσης του 
οικοτόπου καθορίζουν την εκάστοτε σηµαντικότητα για την περιοχή και τα είδη 
πανίδας. Στη λίµνη Κορώνεια ο οικότοπος είχε πολύ περιορισµένη εξάπλωση 
κατά την περίοδο 1945-1977. Οι σταδιακές αρχικά και απότοµες στην πορεία 
αλλαγές στα υδρογεωµορφολογικά χαρακτηριστικά της λίµνης οδήγησαν 
στην µεγάλη επέκταση του οικοτόπου. Αναλυτικότερα, η έκταση που 
καταλαµβάνουν οι καλαµώνες της λίµνης Κορώνειας από το 1977 παρουσιάζει 
ραγδαία αύξηση, ιδιαίτερα δε, από τη δεκαετία 2002 έως σήµερα 
καταλαµβάνοντας το 2005 έκταση περίπου 900 ha. Σύµφωνα µε αδηµοσίευτα 
στοιχεία (Αλεξανδρίδης Θ., Chrisman Th., Ζαλίδης Γ.) το 1977 η έκταση 
ανερχόταν σε 97 ha, το 2002 σε 470 ha και το 2005. Κατά την περίοδο 1977-
2001 ο ετήσιος λόγος επέκτασης των καλαµώνων ήταν της τάξης 6,5 ha/έτος, 
ενώ από το 2002 έως το 2005 183 ha/έτος.   

Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία οι κύριες παράµετροι που επηρεάζουν την 
ανάπτυξη και επέκταση των καλαµιώνων τόσο προς το εσωτερικό των 
υδάτινων σχηµατισµών, όσο και προς τη χέρσο είναι: 

- το βάθος του νερού και η υδροπερίοδος, 

- οι τύποι των εδαφών και των ιζηµάτων, 

- οι κλίσεις των εδαφών, που καθορίζουν την ήπια ή απότοµη µετάβαση 
από τα ρηχά προς τα βαθύτερα σηµεία και το ανάγλυφο, 

- η διαύγεια των υδάτων, 

- ο κυµατισµός, 

- τα επίπεδα αλατότητας στα νερά και στα εδάφη, 

- ο ανταγωνισµός µεταξύ των ίδιων των ελόφυτων των καλαµώνων, 

- η περιεκτικότητα των εδαφών και των υδάτων σε θρεπτικά στοιχεία 
(τροφική κατάσταση) και διάφορες φυσικοχηµικές παράµετροι αυτών, 

- η διαθεσιµότητα σπόρων στα εδάφη,  

- η εφαρµοζόµενη διαχείριση της υγροτοπικής βλάστησης, και 

- οι κλιµατικές συνθήκες. 
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Η συνεχής επέκταση του καλαµώνα και η µετάβασή του σε συµπαγή µορφή, 
χωρίς άµεσες διαχειριστικές παρεµβάσεις, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο 
υγροτοπικό σύστηµα και τα είδη που ενδιαιτούν σε αυτό και θα οδηγήσει στη 
«χερσοποίηση του υγροτόπου». Θα πρέπει, να σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο του 
έργου «Αποκατάστασης της λίµνης Κορώνειας», όπως αναφέρεται στο κεφ. 
1.4.1, Πίνακας 1.4, βρίσκεται σε διαδικασία δηµοπράτησης η µελέτη µε τίτλο  
«Ειδικό σχέδιο διαχείρισης καλαµώνων». 

Ο οικότοπος 3190 «Ανοιχτά νερά – Πελαγική ζώνη λιµνών» (εκτός Παρ/τος Ι της 
Οδηγίας 92/43) που προσδιορίσθηκε και χαρτογραφήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράµµατος GlobWetland για τη λίµνη Κορώνεια παρουσιάζει κακή 
κατάσταση διατήρησης, όπως τεκµηριώνεται από τα στοιχεία που αναλύονται 
στο κεφ. 2.1.4.2.1 µε τη δραµατική µιέωση της έκτασής του και την κακή χηµική 
και οικολογική κατάσταση των υδάτων. Στη λίµνη Βόλβη ο οικότοπος 
παρουσιάζει τάσεις µείωσης της έκτασης. Αντίστοιχα συµπεράσµατα 
µπορούν, να διατυπωθούν για τους οικοτόπους 3130 και 3150 για τη λίµνη 
Κορώνεια. 

Στην Περιοχή της Γ’ Ζώνης προστασίας δεν έχει πραγµατοποιηθεί µελέτη της 
βλάστησης και των οικοτόπων. 

Συνοψίζοντας σχετικά µε την αξιολόγηση των οικοτόπων σηµειώνονται τα 
ακόλουθα: 

- οι υφιστάµενες πληροφορίες για την εκτίµηση της σηµερινής 
κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων είναι ελλιπείς για την 
πλειονότητα των οικοτόπων της προσταττευόµενης περιοχής λόγω της 
έλλειψης δεδοµένων συστηµατικής παρακολούθησης 

- η υποβάθµιση της λίµνης Κορώνειας έχει οδηγήσει στη σηµαντική 
υποβάθµιση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων που 
βρίσκονται εντός και γύρω από αυτή (οικότοποι 3130, 3150, 3190, 6420, 
72Α0) 

- το δάσος Απολλωνίας µε τους οικοτόπους που φιλοξενεί (92Α0, 92C0, 
*91E0), παρουσιάζει σηµαντική µείωση της έκτασής του. Η εφαρµογή 
διαχειριστικών παρεµβάσεων αν και φαίνεται να συνέβαλε στη 
διατήρησή του, διαφαίνεται η συνεχής τάση περαιτέρω συρρίκνωσής 
του 

- προκύπτει η αναγκαιότητα καθορισµού του επιπέδου αναφοράς και 
των δεδοµένων βάσης (baseline monitoring) καθώς και η εφαρµογή 
προγράµµατος συστηµατικής παρακολούθησης των οικοτόπων 

- δεν υπάρχει χαρτογράφηση των οικοτόπων ή της βλάστησης στη Ζώνη 
Γ’ και κατά συνέπεια δεν µπορεί να γίνει οιαδήποτε εκτίµηση της 
κατάστασης διατήρησής τους.  
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3.1.2. Αξιολόγηση των ειδών πανίδας 

Θηλαστικά 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της εθνικής Βάσης ∆εδοµένων Natura 2000, η 
κατάσταση διατήρησης των πληθυσµών των επτά ειδών του παραρτήµατος ΙΙ 
της Οδηγίας 92/43 που έχουν καταγραφεί στο σύνολο των περιοχών του 
δικτύου εκτιµάται ως ακολουθως: 

- οι πληθυσµοί τεσσάρων ειδών (Myotis bechsteini, M. Blythii, Miniopterus 

schreibersi, Rhinolophus ferrumequinum) χαρακτηρίζονται µε µέτρια 
κατάσταση διατήρησης  

- ο πληθυσµός του Spermophilus citellus χαρακτηρίζεται µε καλή 
κατάσταση διατήρησης 

- για τα υπόλοιπα είδη δεν υπάρχει εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης 
λόγω της σπάνιας παρουσίας των ειδών και της έλλειψης δεδοµένων 

Τα θηλαστικά της περιοχής δεν έχουν µελετηθεί και επίσης δεν εφαρµόζεται 
πρόγραµµα παρακολούθησης µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να γίνει η 
εκτίµηση της σηµερινής κατάστασης διατήρησής τους. Οι απειλές που δέχονται 
οι πληθυσµοί των θηλαστικών που ενδιαιτούν στην περιοχή σχετίζονται µε τις 
απειλές των ενδιατηµάτων τους, τη λαθροθηρία και τις τυχαίες θανατώσεις. 

Αµφίβια-ερπετά 

Για τα είδη αµφιβίων – ερπετών που υπάρχουν στην περιοχή τα δεδοµένα 
σχετικά µε την σηµερινή κατάσταση διατήρησής τους καθώς και το 
πληθυσµιακό τους µέγεθος είναι περιορισµένα. Από τα όσα αναφέρονται στο 
κεφάλαιο 2.1.8 οι συχνότερες απειλές που αντιµετωπίζουν τα είδη αυτά 
σχετίζονται µε ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η αποψίλωση και η 
υποβάθµιση των ενδιαιτηµάτων τους.  

Σηµειώνεται η µη εφαρµογή προγραµµάτων παρακολούθησης των 
πληθυσµών και ενδιαιτηµάτων των ειδών αµφιβίων και ερπετών της περιοχής 
καθώς και η απουσία σχετικών µελετών και συνεπώς δεν µπορεί να γίνει 
ασφαλής αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών. 

Ορνιθοπανίδα 

Η προστατευόµενη περιοχή των Λιµνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών 
Τεµπών µπορεί να διαχωριστεί αδρά σε 4 οικοσυστήµατα: 

α. Λίµνες Κορώνεια (α1) και Λίµνη Βόλβη (α2)  

β. Παραποτάµια δάση (Μακεδονικά Τέµπη) και ρέµατα 

γ. Αγροτικές εκτάσεις (καλλιεργούµενες περιοχές στα πεδινά) 

δ. Ηµιορεινές εκτάσεις (βοσκότοποι, θαµνώνες και δάση βελανιδιάς και οξυάς) 

Η σύνθεση και η σπανιότητα της ορνιθοπανίδας διαφέρει αρκετά σε κάθε ένα 
από τα παραπάνω οικοσυστήµατα. Πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι αν και η 
Κορώνεια και η Βόλβη αποτελούν και οι δύο λιµναία οικοσυστήµατα, στο 
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κεφάλαιο αυτό εξετάζονται ως ξεχωριστά οικοσυστήµατα ώστε να εντοπιστούν 
οι διαφορές τους και να µπορέσουν να καταρτιστούν πιο εξειδικευµένες 
προτάσεις διαχείρισης. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.15 η σηµασία του κάθε 
οικοσυστήµατος είναι διαφορετική για τις εποχές του χρόνου, καθώς οι δύο 
λίµνες συγκεντρώνουν το σύνολο σχεδόν των διαχειµαζόντων πουλιών, ενώ η 
ορεινή ζώνη φιλοξενεί ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των µόνιµων κατοίκων που 
είναι κυρίως αρπακτικά πουλιά.  
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Σχήµα 3.1. Καθεστώς παρουσίας ειδών ορνιθοπανίδας του Εθνικού Πάρκου 
ανά οικοσύστηµα 

 

Αντίστοιχα η σηµασία των οικοσυστηµάτων για τα αναπαραγόµενα πουλιά 
φαίνεται στον Πίνακα 3.2 και στο σχήµα 3.2. 

Πίνακας 3.2. Αριθµός αναπαραγόµενων ειδών ανά οικοσύστηµα 

Κορώνεια Βόλβη 
Μακεδονικ
ά Τέµπη 

Πεδινή 
αγροτική 
ζώνη 

Ορεινή  
ζώνη 

Οικοσύστηµα 

Αρ. % Αρ. % Αρ. % Αρ. % Αρ. % 

Χρήση οικοτόπου 219 82% 235 88% 121 45% 115 43% 107 40% 

Φώλιασµα 59 43% 73 53% 60 44% 47 34% 74 54% 
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Σχήµα 3.2. Αριθµός ειδών πουλιών και αναπαραγόµενων ανά οικοσύστηµα 
στο Εθνικό Πάρκο  

 

Για να υπάρξει µία πιο ολοκληρωµένη εικόνα της σηµασίας του κάθε 
οικοσυστήµατος πρέπει, επίσης, να εξετάσουµε και το καθεστώς προστασίας 
των ειδών πουλιών που εµφανίζονται σε κάθε οικοσύστηµα. Η αναλογία των 
προστατευόµενων και σπάνιων ειδών πουλιών που εµφανίζονται σε κάθε 
οικοσύστηµα σε σχέση µε το σύνολο της περιοχής φαίνεται σχηµατικά στο 
Σχήµα 3.3.  
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Σχήµα 3.3. Καθεστώς προστασίας πουλιών που εµφανίζονται σε κάθε 
οικοσύστηµα 

 

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των σηµαντικότερων στοιχείων της 
ορνιθοπανίδας κάθε οικοσυστήµατος. 

Α1. Λίµνη Κορώνεια  

Στην Λίµνη Κορώνεια έχουν παρατηρηθεί µέχρι σήµερα 219 είδη πουλιών από 
τα οποία 59 είδη φωλιάζουν και παρά την υποβάθµιση που έχει υποστεί το 
οικοσύστηµα κατά την τελευταία 10ετία παραµένει ωστόσο το δεύτερο σε 
σπουδαιότητα µέσα στην προστατευόµενη περιοχή, κρίνοντας από το ότι εδώ 
εµφανίζεται περισσότερο από το 80% των προστατευόµενων από την 
σύµβαση AEWA µεταναστευτικών πουλιών του Ε.Π., καθώς και το 64% των 
παγκοσµίως απειλούµενων ειδών που έχουν παρατηρηθεί στο Ε.Π. Η σηµασία 
της Λίµνης Κορώνειας είναι µεγάλη τόσο για τους χειµερινούς επισκέπτες της 
περιοχής όσο και για τα είδη που είναι περαστικά κατά τη µετανάστευση αλλά 
και τα φωλιάζοντα και τους καλοκαιρινούς επισκέπτες. Εδώ ένα µόνο είδος 
χαρακτηρίζεται ως «ανεπαρκώς γνωστό» αναφορικά µε το καθεστώς 
παρουσίας του και είναι ο καµποδεντροβάτης Certhia brachydactyla. 

Α2. Λίµνη Βόλβη 

Στη Λίµνη Βόλβη έχουν παρατηρηθεί µέχρι σήµερα 235 είδη πουλιών από τα 
οποία 73 είδη φωλιάζουν. Εδώ εµφανίζεται το 98,82%  των ειδών που 
προστατεύονται από την σύµβαση AEWA και πρόκειται για µεταναστευτικά 
υδρόβια κυρίως είδη, ενώ γενικώς εδώ έχουν καταγραφεί τα µεγαλύτερα 
ποσοστά προστατευόµενων και σπάνιων ειδών συγκριτικά µε τα άλλα 
οικοσυστήµατα του Ε.Π. Κατά συνέπεια το οικοσύστηµα της Λίµνης Βόλβης 
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είναι συγκριτικά µε τα άλλα οικοσυστήµατα του Ε.Π. το πολυτιµότερο από 
άποψη συνολικού αριθµού ειδών, αριθµού αναπαραγόµενων και αριθµού 
σπάνιων και προστατευόµενων ειδών.  

Ως «ανεπαρκώς γνωστό» είδος εκτός από τον καµποδεντροβάτη Certhia 
brachydactyla είναι χαρακτηρισµένη και η στικτοπουλάδα Porzana porzana. 
Επιπλέον, εδώ εµφανίζεται το σύνολο των Χειµερινών επισκεπτών του Ε.Π. 
καθώς και µεγάλος αριθµός ειδών που η παρουσία τους είναι µη τακτική και 
γενικά σπάνια στην βόρεια Ελλάδα, όπως είναι η σταχτόπαπια Aythya marila, 
το κεφαλούδι Oxyura leucocephala, η βελουδόπαπια Melanitta fusca και 
άλλα. 

Β. Μακεδονικά Τέµπη 

Στα στενά της Ρεντίνας ή Μακεδονικά Tέµπη έχουν παρατηρηθεί µέχρι σήµερα 
121 είδη πουλιών από τα οποία 60 είδη φωλιάζουν. Εδώ υπάρχουν αρκετά είδη 
που το καθεστώς παρουσίας τους έχει χαρακτηριστεί ως «ανεπαρκώς 
γνωστό» και είναι ο µαυροπελαργός Ciconia nigra, ο τσίφτης Milvus migrans,  
η αετογερακίνα Buteo rufinus, ο χρυσαετός Aquila chrysaetos, ο κισσόκουκος 
Clamator glandarius, ο µπούφος Bubo bubo, η Ωχροσταχτάρα Apus pallidus, 
ο βραχοτσοπανάκος Sitta neumayer και ο καµποδεντροβάτης Certhia 

brachydactyla. Το ότι υπάρχουν τόσα είδη µε καθεστώς παρουσίας 
«ανεπαρκώς γνωστό» είναι δείχνει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην διερεύνηση της ορνιθοπανίδας των Μακεδονικών Τεµπών αλλά και των 
άλλων παραποτάµιων δασών της προστατευόµενης περιοχής.  

Γ. Αγροτικές εκτάσεις (καλλιεργούµενες περιοχές στα πεδινά) 

Στις αγροτικές εκτάσεις που περιβάλλουν τα οικοσυστήµατα των λιµνών έχουν 
καταγραφεί µέχρι στιγµής 115 είδη από τα οποία 47 φωλιάζουν. Υπάρχει ένα 
είδος χαρακτηρισµένο ως «Ανεπαρκώς γνωστό» για το οποίο χρειάζονται 
περισσότερες πληροφορίες και αυτό είναι η πετροπέρδικα Alectoris graeca. Αν 
και δεν εµφανίζεται µεγάλο ποσοστό σπάνιων και απειλούµενων ειδών σε 
αυτήν την ζώνη, ωστόσο τρία πολύ σηµαντικά είδη, χαρακτηρισµένα ως 
παγκόσµια απειλούµενα χρησιµοποιούν τις αγροτικές εκτάσεις και εξαρτώνται 
από την διατήρηση του παραδοσιακού αγροτικού τοπίου. Τα δύο από αυτά 
είναι περαστικά κατά την µετανάστευση και είναι το κιρκινέζι Falco naumanni 
και το µαυροκιρκίνεζο Falco vespertinus, ενώ το τρίτο είναι καλοκαιρινός 
επισκέπτης (περνάει από την περιοχή κατά τη µετανάστευση, αλλά φωλιάζει 
κιόλας) και είναι η χαλκοκουρούνα Coracias garrulus.  

∆. Ηµιορεινές εκτάσεις (βοσκότοποι, θαµνώνες και δάση βελανιδιάς και οξυάς) 

Στις αγροτικές εκτάσεις που περιβάλλουν τα οικοσυστήµατα των λιµνών έχουν 
καταγραφεί µέχρι στιγµής 107 είδη από τα οποία 74 φωλιάζουν. Εδώ τα 
περισσότερα είδη έχουν µόνιµη παρουσία ενώ ένα είδος η χιονότσιχλα Turdus 
torquatus εµφανίζεται περιστασιακά. Τα είδη µε καθεστώς χαρακτηρισµένο 
«ανεπαρκώς γνωστό» που σηµαίνει ότι χρειαζόµαστε δηλαδή περισσότερες 
πληροφορίες αναφορικά κυρίως µε το αν αναπαράγονται σε αυτές τις 
περιοχές είναι ο χουχουριστής Strix aluco, η πετροπέρδικα Alectoris graeca, το 
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ορτύκι Coturnix coturnix, ο βραχοτσοπανάκος Sitta neumayer και ο 
καµποδεντροβάτης Certhia brachydactyla. Μετά από τις Λίµνες Κορώνεια και 
Βόλβη η ηµιορεινή ζώνη συγκεντρώνει τον µεγαλύτερο αριθµό σπάνιων για την 
Ευρώπη ειδών (SPEC 1, 2, 3) µε ποσοστό 53% και πρόκειται για αρπακτικά 
πουλιά όπως ο γερακαετός, ο φιδαετός, ο χρυσαετός, ο πετρίτης και το 
χρυσογέρακο ή άλλα σπάνια είδη όπως ο λευκονώτης και το κουφαηδόνι.  

Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι υπάρχουν σηµαντικές ελλείψεις 
στις γνώσεις µας για ορισµένα σηµαντικά από άποψη σπανιότητας είδη, τόσο 
ως προς την παρουσία τους στην περιοχή µελέτης, όσο και ως προς την 
κατανοµή τους και τους πληθυσµούς τους. Η µόνη τακτική καταγραφή 
πουλιών που διενεργείται στην περιοχή (αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα) είναι 
οι Μεσοχειµωνιάτικες Καταµετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών που διενεργούνται 
από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία µε την συµµετοχή δεκάδων 
ορνιθολόγων και εθελοντών κάθε χρόνο. Ωστόσο οι µετρήσεις αυτές γίνονται 
στα µέσα Ιανουαρίου και επικεντρώνονται κυρίως στην καταµέτρηση των 
υδρόβιων πουλιών µε αποτέλεσµα να µην µπορούν σε αυτές τις µετρήσεις να 
απεικονιστούν είδη που έχουν πιο διεσπαρµένη κατανοµή τον χειµώνα (π.χ. 
στικταετός). Επιπλέον ιδιαίτερα σηµαντική είναι η ανοιξιάτικη µεταναστευτική 
περίοδος όπου υπάρχει πέρασµα από την περιοχή σπάνιων και απειλούµενων 
ειδών όπως το κιρκινέζι και το µαυροκιρκίνεζο, και παρυδάτιων όπως η λιµόζα 
και η τουρλίδα, είδη για τα οποία δεν υπάρχουν µετρήσεις των πληθυσµών 
τους αλλά ούτε και χρονικές καταγραφές της παρουσίας τους στην περιοχή.  

Ιχθυοπανίδα 

Η πιο πρόσφατη ιχθυολογική έρευνα που έγινε στην περιοχή (ΥΠΕΧΩ∆Ε 2000) 
κατέδειξε την παρουσία 22 ειδών. Ο αριθµός των ειδών συµπίπτει µε αυτόν που 
προσδιορίσθηκαν από προηγούµενη έρευνα των Economidis & Sinis (1982). 
Θα πρέπει να επισηµανθεί όµως ότι στην έρευνα του 2000 καταγράφηκαν δύο 
νέα είδη και δεν εξακριβώθηκε η ύπαρξη άλλων δύο, σε σχέση µε την έρευνα 
του 1982. Τα νέα είδη είναι το Lepomis gibbosus (ηλιόψαρο) και το Mugil 

cephalus (κέφαλος) ενώ απουσιάζουν το γλήνι Tinca tinca και ο γουλιανός 
Silurus glanis.  

Η αξιολόγηση της κατάστασης της ιχθυοπανίδας, δεν περιλαµβάνει την 
Κορώνεια, καθώς όπως προαναφέθηκε δεν υπάρχουν πλέον ιχθυοπληθυσµοί 
στη λίµνη, αλλά µόνο τα ρέµατα γύρω από αυτή, ενώ περιλαµβάνει τη Βόλβη 
και τα ρέµατα που εκβάλουν σ’ αυτή, όπως και τον Ρήχειο ποταµό.  

Ο αριθµός των ειδών στο σύστηµα είναι µια από τις ενδείξεις καλής ή κακής 
κατάστασης του οικοσυστήµατος. Πιο σηµαντική όµως είναι η σύγκριση της 
ιχθυοπανίδας µε το παρελθόν για να αξιολογήσουµε τις τάσεις, οπότε ο 
αριθµός των ειδών έχει µόνο συγκριτική αξία. Την τελευταία 20ετία η κατάσταση 
της ιχθυοπανίδας κρίνεται σταθερή. Η απουσία του γουλιανού από τα δείγµατα 
που συλλέχθηκαν από το Πρόγραµµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε (2000) φαίνεται να είναι 
οριστική, καθώς δεν υπάρχουν αναφορές σύλληψης από τους αλιείς. Αυτό 
αποτελεί αναµφισβήτητα ένα σηµαντικό πλήγµα όχι µόνο για την ιχθυοπανίδα 
αλλά και για τη λειτουργία του οικοσυστήµατος. Η εµφάνιση - είσοδος του 
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ξενικού είδους Lepomis gibbosus στο ποταµό Μπογδάνα, αλλά και στην 
Κορώνεια όταν γέµισε µε νερό το 2004, δεν αποτελεί ασφαλώς ευχάριστη 
εξέλιξη για την ιχθυοπανίδα.  

Γενικά, η κατάσταση της ιχθυοπανίδας εκτιµάται ότι είναι σταθερή. Οι κίνδυνοι 
πού αναφέρονται στον Πίνακα 2.77 επιδρούν σε κάθε είδος µεµονωµένα αλλά 
και σε συνδυασµό µε τους κινδύνους που διατρέχουν και τα άλλα είδη. Αυτό 
µεγαλώνει ακόµη περισσότερο τον κίνδυνο εξαφάνισης ενός είδους από το 
οικοσύστηµα.   

Σύµφωνα µε τη µελέτη του ΥΠΕΧΩ∆Ε 2000 τα είδη περκί (Perca fluviatilis), 
Ασπρογρίβαδο (Aspius aspius), Γελάρτζα (Chalcalburnus chalcoides), 

Μαλαµίδα (Vimba melanops) και χέλι (Anguilla anguilla) κρίνεται ότι 
απειλούνται περισσότερο εξαιτίας της υπεραλίευσης. Συνολικά, στον Πίνακα 
2.77 παρουσιάζονται τα είδη που κινδυνεύουν σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των 
Κοκκινάκη, Σίνη, Κριάρη (ΥΠΕΧΩ∆Ε 2000) αλλά και σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις 
των ιχθυολόγων του Τµήµατος Αλιείας. Η στήλη «αναγκαία λήψη µέτρων» για 
τη προστασία του είδους έχει εκτιµήσεις των ιχθυολόγων του Τµήµατος Αλιείας. 
Με αναφορά ΟΧΙ/ΝΑΙ ή αντίστροφα εκφράζεται η αναγκαιότητα λήψης µέτρων 
(αυτό που προηγείται εκφράζει το βαθµό αναγκαιότητας). Η Γελάρτσα και η 
Λιπαριά αξίζει να προστατευτούν τουλάχιστον ως  ενδηµικό υποείδος και είδος, 
αντίστοιχα. Τα δώδεκα από τα είκοσι τέσσερα είδη (παλαιά και νέα 
καταγραµµένα) που περιλήφθηκαν και βρίσκονται στον Πίνακα 3.3 κρίνεται ότι 
χρήζουν προστασίας λόγω κινδύνων. Επισηµαίνεται ότι ο κίνδυνος είναι 
αυξηµένος για τα ρεόφιλα είδη (Βιργιάνα, Τυλινάρι, Μαλαµίδα) λόγω των  
περισσότερων και πιο έντονων ανθρωπογενών επιδράσεων στα ρέµατα της 
περιοχής. Το µεγαλύτερο ποσοστό κινδύνων προέρχεται από την υποβάθµιση 
ή καταστροφή των ενδιαιτηµάτων, ενώ δεν είναι αµελητέα η επίδραση της 
υπεραλίευσης στους κινδύνους που διατρέχουν.    

Πίνακας 3.3. Κίνδυνοι της Ιχθυοπανίδας του συστήµατος Κορώνειας, Βόλβης, 
Ρήχειου  

Είδος Κοινή Ονοµασία Κίνδυνοι 
Αναγκαία λήψη 

µέτρων 

Leuciscus delineatus Μικρόσιρκο ενδιαίτηµα ΟΧΙ 

Leuciscus cephalus Τυλινάρι ενδιαίτηµα ΟΧΙ/ΝΑΙ 

Scardinius 
erythrophthalmus 

Κοκκινοφτέρα ενδιαίτηµα ΟΧΙ/ΝΑΙ 

Barbus cyclolepis  Βιργιάνα ενδιαίτηµα ΝΑΙ 

Aspius aspius Ασπρογρίβαδο Ενδιαίτηµα/ 
υπεραλίευση 

ΝΑΙ 

Chalcarlburnus chalcoides Γελάρτσα ενδιαίτηµα/ 
υπεραλίευση 

ΝΑΙ/ ΝΑΙ (ενδηµικό 
υποείδος) 

Vimba melanops Μαλαµίδα Ενδιαίτηµα/ 
υπεραλίευση 

ΝΑΙ 

Silurus glanis Γουλιανός ενδιαίτηµα ΝΑΙ/ΝΑΙ 



 429 

Είδος Κοινή Ονοµασία Κίνδυνοι 
Αναγκαία λήψη 

µέτρων 

Anguilla anguilla Χέλι Υπεραλίευση/ 
ενδιαίτηµα 

ΝΑΙ 

Esox lucius Τούρνα ενδιαίτηµα ΝΑΙ 

Perca fluviatilis Περκί υπεραλίευση ΝΑΙ 

Alosa macedonica Λιπαριά ∆εν κινδυνεύει ΝΑΙ  ως ενδηµικό είδος 

 

Τα είδη που αναφέρονται παραπάνω χρήζουν προστασίας. Η προστασία της 
ιχθυοπανίδας όµως δεν θα πρέπει να συγχέεται µε την προστασία των 
ιχθυοπληθυσµών (Κοκκινάκης, Σίνης, Κριάρης ΥΠΕΧΩ∆Ε 2000). Σε ορισµένες 
περιπτώσεις οι κίνδυνοι είναι κοινοί, αλλά η αντιµετώπισή τους µπορεί να είναι 
διαφορετική. 

 

3.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο τύπος, η ένταση και ο τρόπος άσκησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων 
σε συνδυασµό µε το πρότυπο και την οργάνωση της οικιστικής ανάπτυξης και 
της ύπαρξης των κατάλληλων βασικών υποδοµών για την εξυπηρέτηση των 
πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος σε επίπεδο λεκάνης απορροής, 
είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν άµεσα και έµµεσα την οικολογική 
κατάσταση των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και τα προστατευόµενα 
αντικείµενα, ιδιαίτερα δε στα υγροτοπικά οικοσυστήµατα. Παρατηρώντας τα 
στοιχεία για τα έργα και τις δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στην 
περιοχή µελέτης και για τα οποία έχει γνωµοδοτήσει ο Φ∆ των λιµνών (Σχήµα 
1.1) φαίνεται πως ένα ποσοστό 80% αφορά τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και 
τις κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της περιοχής, ενώ ένα 8% αφορά την 
κατηγορία υδραυλικά έργα, τα οποία αφορούν κυρίως γεωτρήσεις εντός της Γ’ 
Ζώνης προστασίας. 

Στη λεκάνη απορροής του Εθνικού Πάρκου των λιµνών Κορώνειας – Βόλβης 
και των Μακεδονικών Τεµπών, όπως αναλύθηκε στα προηγούµενα κεφάλαια  
και ειδικότερα στο κεφ. 2.3, οι επιδράσεις των ανωτέρω παραµέτρων είναι 
έντονες και αντανακλώνται στα ποιοτικά και ποσοτικά γνωρίσµατα των 
προστατευόµενων αντικειµένων.  

Η γεωργία αποτελεί έναν από τους τοµείς των παραγωγικών δραστηριοτήτων 
µε άµεση επίπτωση στα προστατευόµενα αντικείµενα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 
που αναλύονται στα κεφ. 2.2.3 και 2.2.3.1.2 παρατηρείται µια χωρική 
διαφοροποίηση της άσκησης της δραστηριότητας µε αντίστοιχη 
διαφοροποίηση του βαθµού επίπτωσης στα υδάτινα οικοσυστήµατα και τις 
λειτουργίες και υπηρεσίες που αυτά επιτελούν. Η µεγαλύτερη έκταση των 
αρδευόµενων εκτάσεων και ο µεγαλύτερος αριθµός των υφιστάµενων 
γεωτρήσεων (νοµίµων και µη) συγκεντρώνεται  στο βόρειο- βορειοδυτικό 
τµήµα της λίµνης Κορώνειας. Κατά το διάστηµα 1995-2006 (Πίνακας 2.54) 
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παρατηρείται διπλασιασµός των αρδευόµενων εκτάσεων και κατά συνέπεια οι 
ανάγκες σε αρδευτικό νερό. Η συµµετοχή των υδροβόρων καλλιεργειών 
(µηδική, αραβόσιτος, βαµβάκι, κ.ά.) στο σύνολο των καλλιεργειών στην 
υπολεκάνη της Κορώνειας παρουσιάζει σηµαντική υπεροχή, µε τη µηδική, που 
αποτελεί την πλέον υδοβόρο καλλιέργεια, να παρουσιάζει σταθερή έως 
ελαφρώς αυξητική τάση στην περίοδο 1985-2002 καταλαµβάνοντας περίπου 
28.000 στρ. και τον αραβόσιτο που παρουσίασε µεγάλη αύξηση για την 
αντίστοιχη περίοδο (8.000 στρ. το 1985 και περίπου 30.000 στρ. το 2002).    

Η αύξηση της έκτασης των υδροβόρων καλλιεργειών σε συνδυασµό µε  

 την αύξηση των γεωτρήσεων,  

 την αλλαγή των παραδοσιακών τεχνικών άρδευσης (τεχνητή βροχή) µε τα 
αυτοµατοποιηµένα καρούλια, τα οποία παρουσιάζουν απώλειες σε νερό 
της τάξης του 40% και µάλιστα της επιδότησης της αντικατάστασης των 
τεχνικών άρδευσης µε καρούλια,  

 την απουσία τιµολογιακής πολιτικής στο πλαίσιο της ανάκτησης του 
κόστους των υπηρεσιών του ύδατος, όπως προβλέπεται από την Οδηγία 
Πλαίσιο για τα Νερά,  

 την ανεπάρκεια του ελεγκτικού και συµβουλευτικού µηχανισµού σε σχέση µε 
τις πρακτικές άρδευσης και λίπανσης και της εφαρµογής της 
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας 

 το χαµηλό επίπεδο ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των γεωργών για τις 
ορθές πρακτικές άρδευσης και λίπανσης 

 τη χαµηλή συµµετοχή των αγροτών στην εφαρµογή του 
αγροπεριβαλλοντικού κανονισµού κατά την προγραµµατική περίοδο 2000-
2006 

 τις κλιµατικές συνθήκες 

 τις µη ορθολογικές πρακτικές άσκησης άλλων δραστηριοτήτων 
(βιοµηχανία/βιοτεχνία, απουσία επεξεργασίας οικιστικών λυµάτων, κ.ά.)   

οδήγησαν στη σηµαντικότατη υπόβαθµιση των λειτουργιών και των 
υπηρεσιών του υγροτοπικού συστήµατος πρωτίστως της λίµνης Κορώνειας 
και σε µικρότερο βαθµό της λίµνης Βόλβης. Επιπλέον, µια σηµαντική επίπτωση 
που σχετίζεται µε τη γεωργική δραστηριότητα είναι η επέκταση των 
καλλιεργειών εις βάρος των οικοτόπων (συρρίκνωση του δάσους Απολλωνίας 
και γενικότερα των παρόχθιων δασών στα πεδινά τµήµατα των ρεµάτων, 
µείωση των εκτάσεων και των οικοτόπων 5350 – ψευδοµακκί, και  9340 – δάση 
αριάς- λόγω των επεκτάσεων των ελαιώνων στις δασικές εκτάσεις). Σύµφωνα 
µε τα τα αναφερόµενα στο κεφ. 2.3 η εγκατάλειψη παραδοσιακών πρακτικών,  
οι εκχερσώσεις φυτοφρακτών, η µη ορθολογική χρήση φυτοφαρµάκων, έχουν 
επιπτώσεις σε αρκετά είδη πανίδας. 

Όπως αναφέρεται στο κεφ. 2.2.3.1.2. και στο κεφ. 2.2.5.2 η αρδευτική χρήση 
είναι η κύρια καταναλωτική χρήση των υδάτινων πόρων µε επιπτώσεις στο 
υδατικό ισοζύγιο κυρίως στην υπολεκάνη της Κορώνειας, µε συστηµατική 
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πτώση της στάθµης του υδροφορέα και τη δηµιουργία ελλειµατικού υδατικού 
ισοζυγίου.   

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρατίθενται στο κεφ. 2.2.3.1.3 η κτηνοτροφία 
αποτελεί µία από τις σηµαντικές δραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα στην 
περιοχή, παρουσιάζοντας αυξητική τάση, ιδιαίτερα η εκτροφή βοοειδών. 
Παρατηρείται µεγάλος αριθµός ζώων και µονάδων, διάσπαρτων στην 
περιοχή. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ 6919/2004 
για την εγκατάσταση νέων πτηνοκτηνοτροφικών µονάδων υπήρξε κάποιος 
περιορισµός βάσει των αναφερόµενων στο άρθρο 3 (παρ. 1.8, 5.5, 5.6, 6.1στ). 
Με την ΚΥΑ 39542/2008 (τροποποιητική της ΚΥΑ 6919/2004) τροποποιήθηκαν 
οι όροι για τη Γ’ Ζώνη προστασίας, επιτρέπεται δηλαδή,  η εγκατάσταση νέων 
εγκαταστάσεων και εντατικής µορφής µε τους περιορισµούς που ισχύουν 
βάσει της παρ. 6.3.ε. Επίσης, βάσει των υφιστάµενων στοιχείων για τη 
βοσκοφόρτωση και τη βοσκοϊκανότητα στα δασικά συµπλέγµατα της περιοχής 
(Πίνακας 2.58) παρατηρείται ότι στην πλειονότητα των συµπλεγµάτων η 
βοσκοφόρτωση ξεπερνά τη βοσκοϊκανότητα. ∆εν υπάρχουν αντίστοιχα 
στοιχεία για τη τις λοιπές βοσκούµενες εκτάσεις της περιοχής λόγω έλλειψης 
του σχετικού ειδικού διαχειριστικού σχεδίου, το οποίο προβλέπεται και από την 
ΚΥΑ 6919/2004. 

Η κτηνοτροφία, όπως ασκείται, συµβάλλει:  

- στην υποβάθµιση της ποιότητας των υδάτων, λόγω των µη 
τηρούµενων όρων διάθεσης και επεξεργασίας των παραγόµενων 
λυµάτων  

- στην υποβάθµιση τόσο των υγροτοπικών οικοτόπων (υγρολίβαδα -
6420, παρόχθια δάση 92Α0, 92C0, 91E0) όσο και των δασικών 
οικοτόπων. Χαρακτηριστική είναι η συµβολή της βόσκησης στην 
υποβάθµιση του παρόχθιου δάσους της Απολλωνίας, καθώς και η 
υποβάθµιση των οικοτόπων 5350 και 9340 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία των γνωµοδοτήσεων του Φ∆ (βλ. κεφ. 1.4.3.1) για την 
περίοδο 2003-2006 ποσοστό 19% αφορά κυρίως νέες κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις, ενώ στην περίοδο 2006-2007 ανέρχεται σε 22%. Παρατηρείται 
µια τάση αύξησης της δραστηριότητας. 

Ο τρόπος λειτουργίας των βιοµηχανικών/βιοτεχνικών µονάδων στην περιοχή, 
αποτελούν έναν από τους σηµαντικόυς παράγοντες για την υποβάθµιση της 
λίµνης Κορώνειας. Η µη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και η διάθεση των 
αποβλήτων και των λυµάτων των µονάδων ιδιαίτερα δε των ανεπεξέργαστων 
αλατούχων αποβλήτων των βαφείων  συνέβαλλαν σηµαντικά στη ρύπανση 
των επιφανειακών κυρίως υδάτων που καταλήγουν στη λίµνη µε άλατα, 
οργανικό φορτίο, βαρέα µέταλλα και τοξικές ουσίες αλλά των υπογείων. 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι στο πλαίσιο της προγραµµατικής σύµβασης για την 
υλοποίηση του έργου της Αποκατάστασης της λίµνης έχουν γίνει θετικές 
ενέργειες σε σχέση µε την τήρηση από τις υφιστάµενες βιοµηχανικές/βιοτεχνικές 
µονάδες των περιβαλλοντικών όρων, όπως αναφέρεται στο κεφ. 2.2.3.1.6. 
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Πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι από την αρµόδια Υπηρεσία της Ν.Α.Θ αλλά και 
τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και είτε επιβλήθηκαν πρόστιµα είτε εκδόθηκαν 
αποφάσεις ανάκλησης της λειτουργίας τους. Σύµφωνα µε τα στοιχεία των 
γνωµοδοτήσεων του Φ∆ ο βιοµηχανικός τοµέας καταλαµβάνει το υψηλότερο 
ποσοστό (59-58%) για την έκδοση ή ανανέωση αδειών λειτουργίας.    

Η απουσία ή η µη λειτουργία εγκαταστάσεων συλλογής και επεξεργασίας των 
αστικών λυµάτων των πολυάριθµων οικισµών, ιδιαίτερα δε των παραλίµνιων, 
όπως αναφέρεται στο κεφ. 2.2.3.2.4, αποτελεί, επίσης, έναν από τους 
παράγοντες υποβάθµισης των λειτουργιών και υπηρεσιών του υγροτικού 
συστήµατος και της ποιοτικής υποβάθµισης των υδατικών συστηµάτων της 
περιοχής. Οι επεκτάσεις των οικισµών µε την αντίστοιχη πληθυσµιακά αύξηση 
αύξηση (25-216%) που προβλέπονται από τα ΣΧΟΟΑΠ και τα ΓΠΣ που 
εκπονούνται για τους ∆ήµους της περιοχής θα επιδεινώσουν την υφιστάµενη 
κατάσταση σε περίπτωση που δεν σχεδιασθούν και λειτουργήσουν οι σχετικές 
υποδοµές. Στην ΚΥΑ 6919/2004 και την τροποποιητική αυτής αναφέρονται 
βέβαια, οι σχετικοί όροι για τις επεκτάσεις των οικισµών και την επεξεργασία 
των λυµάτων αλλά θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος από τις 
αρµόδιες αρχές.      

Από τουριστική άποψη στην περιοχή υπάρχουν ιδιαίτερης σηµασίας 
τουριστικά σηµεία (αρχαιολογικοί - ιστορικοί χώροι, µονές - εκκλησίες, οικισµοί 
αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, φυσικά τοπία, ιαµατικές πηγές, παραλίες 
Σταυρού και Ασπροβάλτας, αγροτουριστικές µονάδες) που αποτελούν πόλο 
έλξης για σηµαντικό αριθµό επισκεπτών. Οι επισκέπτες αυτοί εξυπηρετούνται 
τόσο από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις ενοικιαζόµενων 
δωµατίων που υπάρχουν στην περιοχή, αλλά κυρίς από τις αντίστοιχες 
επιχειρήσεις που υπάρχουν στα κοντινά αστικά και τουριστικά κέντρα της 
Θεσσαλονίκης και της Ασπροβάλτας. Η ευρύτερη περιοχή µελέτης µπορεί να 
αναδειχθεί σε σηµαντικό τουριστικό προορισµό συνδυασµένων µορφών ήπιας 
τουριστικής ανάπτυξης (οικοτουρισµός, φυσιολατρικός, θρησκευτικός, 
αρχαιολογικός, αθλητικός, ιαµατικός). 

Η γειτνίαση µε το Μητροπολιτικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης και η εύκολη και 
άµεση πρόσβαση σε αυτό µε το νέο οδικό δίκτυο οδηγεί, σύφωνα µε τα 
στοιχεία των προβλέψεων των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, στην αύξηση του πληθυσµού 
κυρίως των ∆ήµων Λαγκαδά και Μυγδονίας αλλά και στην ανάπτυξη 
βιοµηχανικών/βιοτεχνικών κέντρων, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σε οργανωµένους υποδοχείς. Ο 
χωροταξικός σχεδιασµός που προβλέπεται για την περιοχή αναµένεται να έχει 
θετικές επιπτώσεις σε ότι αφορά στη χωροθέτηση των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων σε οργανωµένους υποδοχείς και την οργανωµένη οικιστική 
ανάπτυξη. 

Όσον αφορά στην παρελθούσα και υφιστάµενη διαχείριση της 
προστατευόµενης περιοχής επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 
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- υπάρχει πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων µεταξύ των πολυάριθµων 
αρµοδίων υπηρεσιών και αρχών που εµπλέκονται αµέσα και έµµεσα 
στα διάφορα επίπεδα και αντικείµενα διαχείρισης της περιοχής 

- δεν υπάρχει συντονισµός µεταξύ των αρµοδίων τόσο σε επίπεδο 
σχεδιασµού όσο και σε επίπεδο εφαρµογής της διαχείρισης 

- ο Φορέας ∆ιαχείρισης πρόσφατα στελεχώθηκε µε σχετικά επαρκή 
αριθµό ατόµων µε περιορισµένο όµως χρόνο ισχύος των συµβάσεων 

- σύµφωνα µε την ισχύουσα κατάσταση δεν διασφαλίζεται η λειτουργική 
και επιχειρησιακή επάρκεια του Φ∆ σε βάθος χρόνου 

- υπάρχει σχετικός περιορισµός αρµοδιοτήτων του Φ∆, βάσει της 
ισχύουσας νοµοθεσίας  

    

3.3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Η συνολική αξιολόγηση της περιοχής µελέτης µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε 
διάφορα επίπεδα. Σκοπός της aξιολόγησης είναι: α) η επισκόπηση των 
πιέσεων που δέχεται το υγροτοπικό προστατευόµενο σύστηµα σε επίπεδο 
λεκάνης απορροής, β) η σύνοψη της αξιολόγησης των επιπτώσεων και του 
βαθµού υποβάθµισης των λειτουργιών των λιµνών και των Μακεδονικών 
Τεµπών ως αποτέλεσµα των προαναφερόµενων πιέσεων και γ) η 
κατηγοριοποίηση των πιέσεων αυτών ανά παραγωγική δραστηριότητα 
προκειµένου να ιεραρχηθούν οι δράσεις αναίρεσης των πιέσεων στη λεκάνη 
απορροής. 

Καθώς το Εθνικό Πάρκο αποτελεί υγρότοπο διεθνούς σηµασίας αρχικά γίνεται 
η αξιολόγηση των λειτουργιών και των υπηρεσιών/αξιών του υγροτοπικού 
συστήµατος των λιµνών. 

Λειτουργίες και Αξίες – Αξιολόγηση λειτουργιών  

Α) Ανάλυση Λειτουργιών των υγροτόπων 

Οι παραδοσιακές διαδικασίες που βασίζονται στη διατήρηση της φύσης, αν 
και µπορούν να αναγνωρίσουν και να προστατέψουν ιδιαίτερα σηµαντικούς 
υγροτόπους, είναι ακατάλληλες για να εντοπίσουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες 
που προσφέρονται προς άµεση ή έµµεση ανθρώπινη χρήση  από τους 
υγροτόπους και την οικονοµική αξία αυτών. Αντίθετα, κατά τη λειτουργική 
προσέγγιση µια σειρά από υγροτοπικές διεργασίες, οι οποίες πρέπει να 
ταυτοποιηθούν επιστηµονικά, διατηρεί µια συγκεκριµένη υγροτοπική 
λειτουργία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο βαθµός στον οποίο επιτελείται µια λειτουργία 
µπορεί να εκτιµηθεί και να αξιολογηθεί. Εντούτοις, επειδή υπάρχουν πολλοί και 
διαφορετικοί ορισµοί των υγροτοπικών λειτουργιών και διεργασιών στην 
επιστηµονική βιβλιογραφία, θα υιοθετηθεί το πλαίσιο που χρησιµοποιείται στο 
σχέδιο για την Ανάλυση των Λειτουργιών  του Ευρωπαϊκού Υγροτοπικού 
Οικοσυστήµατος (Functional Analysis of European Wetland Ecosystem 
(FAEWE). Αυτό το πλαίσιο εδραιώθηκε από το πρόγραµµα STEP (Science and 
Technology for Environmental Protection) και την Γενική ∆ιεύθυνση ΧΙΙ της 
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που στόχευε στην ανάπτυξη επιστηµονικών τεχνικών 
για την εκτίµηση των χαρακτηριστικών των λειτουργιών των Ευρωπαϊκών 
υγροτοπικών οικοσυστηµάτων και ταιριάζει στην παρούσα ανάλυση του 
υγροτόπου. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το εύρος των λειτουργιών που επιτελούνται στους 
υγροτόπους προκύπτουν από αλληλεπιδράσεις µεταξύ των υγροτοπικών 
διεργασιών και της δοµής του οικοσυστήµατος. Οι παραπάνω διεργασίες είναι 
µεταβολές και αντιδράσεις που συµβαίνουν µε φυσικό τρόπο µέσα στα 
υγροτοπικά οικοσυστήµατα και µπορεί να είναι φυσικές, χηµικές και βιολογικές, 
ενώ η δοµή του οικοσυστήµατος περιλαµβάνει αβιοτικά και βιοτικά 
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος όπως τα εδάφη, τη χλωρίδα και την 
πανίδα, τη γεωµορφολογία. Οι λειτουργίες είναι δραστηριότητες ή δράσεις που 
συµβαίνουν µε φυσικό τρόπο στους υγροτόπους ως προϊόν των 
αλληλεπιδράσεων µεταξύ της δοµής του οικοσυστήµατος και των διεργασιών 
του. Οι υγροτοπικές λειτουργίες παρέχουν σηµαντικά αγαθά και υπηρεσίες 
προς άµεση και έµµεση ανθρώπινη χρήση. Οι τύποι των λειτουργιών που 
διεκπεραιώνονται είναι τρεις: οι υδρολογικές που σχετίζονται µε τις λειτουργίες  
της ποσότητας του νερού, οι βιογεωχηµικές που σχετίζονται µε τις λειτουργίες  
της ποιότητας του νερού και οι λειτουργίες του οικοσυστήµατος που 
σχετίζονται µε τις λειτουργίες των οικοτόπων. Η επεξήγηση των λειτουργιών 
µαζί µε τις διεργασίες που τις συντηρούν, όπως αυτές ταυτοποιούνται από το 
σχέδιο FAEWE παρουσιάζονται παρακάτω: 

1. Οι υδρολογικές λειτουργίες αντανακλούν την ικανότητα του υγροτόπου 
να αποθηκεύει τις πληµµυρικές παροχές, να αλληλεπιδρά µε τα υπόγεια 
ύδατα ή να συγκρατεί ιζήµατα και χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:  

I. Αποθήκευση νερού (Αντιπληµµυρικός έλεγχος).  

Οι υγρότοποι εξαιτίας της τοπογραφικής τους θέσης και της 
µορφολογίας τους µπορούν να συγκρατήσουν και να 
αποθηκεύσουν το νερό από την υπερχείλιση της κοίτης και  την 
απορροή / αποστράγγιση των πρανών. Με αυτόν τον τρόπο, 
µειώνουν τις καταστροφές από πληµµύρες σε ποτάµια και 
προσφέρουν σηµαντικά ενδιαιτήµατα για την άγρια πανίδα (και 
χλωρίδα). ∆ιατηρείται µε τη διεργασία της συγκράτησης των 
πληµµυρικών παροχών. 

II. Εµπλουτισµός υπόγειων υδάτων. 

Το νερό που αποθηκεύεται στους υγροτόπους από υπερχείλιση ή 
απορροή µπορεί να εισχωρήσει στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα 
και µε αυτό τον τρόπο να ανανεώσει τους υπόγειους υδάτινους 
πόρους, να συνεισφέρει στη διατήρηση των οικοσυστηµάτων που 
εξαρτώνται από τα υπόγεια ύδατα ή στη βασική ροή ποταµών οι 
οποίοι τροφοδοτούνται από άλλες εκροές. ∆ιατηρείται µε τη 
διεργασία του εµπλουτισµού των υπόγειων υδάτων. 

III. Εκροή υπόγειων υδάτων.  
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Ύδατα που προέρχονται από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα 
µπορεί να αναδυθούν στην επιφάνεια των υγροτόπων, γεγονός 
σηµαντικό για τη διατήρηση της βασικής ροής των ποταµών ή 
οικοσυστηµάτων που εξαρτώνται από τα συγκεκριµένα υδατικά 
καθεστώτα. ∆ιατηρείται από την εκροή υπόγειων υδάτων. 

IV. Παγίδευση ιζηµάτων. 

Επειδή τα νερά από την υπερχείλιση της κοίτης ή την απορροή των 
πρανών µπορεί να µεταφέρουν αιωρούµενο ίζηµα, οι υγρότοποι 
µπορούν να το συγκρατούν λόγω της χαµηλής ταχύτητας ροής που 
χαρακτηρίζει τα νερά τους. Αυτό βελτιώνει την ποιότητα του νερού 
και µειώνει την περαιτέρω κατάντη ιζηµαταπόθεση. ∆ιατηρείται από 
τη παγίδευση των ιζηµάτων. 

2. Οι βιογεωχηµικές λειτουργίες επηρεάζουν την εξαγωγή και αποθήκευση 
χηµικών ενώσεων προερχόµενων από φυσικές διαδικασίες, οι οποίες 
µπορεί να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα του 
περιβάλλοντος. 

- Συγκράτηση θρεπτικών. 

Το άζωτο και ο φώσφορος µπορεί να έχουν πολύ αρνητικές 
επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού και στην οικολογία των 
υδάτινων σωµάτων – αποδεκτών. Οι επιπτώσεις αυτές µπορεί να 
είναι ο ευτροφισµός και η τροποποίηση του χαρακτήρα και της 
σύνθεσης του οικοσυστήµατος. Οι  υγρότοποι  έχουν την 
ικανότητα να αποθηκεύουν το πλεόνασµα των θρεπτικών σε 
ζώσα ή νεκρή βιοµάζα ή σε µεταλλικά συστατικά του εδάφους. Η 
λειτουργία της συγκράτησης των θρεπτικών διατηρείται από τις 
διεργασίες: πρόσληψη θρεπτικών από τα φυτά, αποθήκευση 
θρεπτικών σε οργανική ύλη του εδάφους, προσρόφηση του Ν 
ως αµµωνία,  προσρόφηση και κατακρήµνιση του Ρ στο 
έδαφος, συγκράτηση θρεπτικών σε στοιχειακή µορφή. 

- Εξαγωγή θρεπτικών. 

Οι υγρότοποι µπορούν να αποµακρύνουν τα πλεονάζοντα 
θρεπτικά µε βιολογικές, βιοχηµικές, φυσικές διεργασίες όπως 
επίσης και µε διεργασίες που αφορούν στη διαχείριση της γης. 
Εντούτοις, τα θρεπτικά δεν αποµακρύνονται µόνιµα και µπορεί να 
µεταφερθούν ή να επανακινητοποιηθούν σε άλλη χρονική 
στιγµή. Αυτή η λειτουργία διατηρείται από τις διεργασίες της: 
απονιτροποίησης και της εξαγωγής θρεπτικών.  

- Επιτόπου (in situ) συγκράτηση του άνθρακα. 

Ο άνθρακας µπορεί να αποθηκευτεί στο έδαφος µε τη µορφή 
µερικώς αποικοδοµηµένου οργανικού υλικού ή τύρφης. Η 
λειτουργία διατηρείται µε τη διεργασία της συσσώρευσης 
οργανικής ύλης.  
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3. Οικολογικές λειτουργίες. Αυτές είναι οι λειτουργίες που παρέχουν 
ενδιαιτήµατα στα φυτά και τα ζώα και στήριξη στα τροφικά πλέγµατα 
που συνδέουν αυτούς τους οργανισµούς. 

Ειδικότερα οι λειτουργίες αυτές είναι: 

- ∆ιατήρηση του οικοσυστήµατος / της βιοποικιλότητας. 

Οι υγρότοποι µέσω φυσικών, χηµικών και βιολογικών διεργασιών 
παρέχουν µοναδικά ενδιαιτήµατα/οικοτόπους, τα οποία 
υποστηρίζουν µια ποικιλία ζώων και φυτών τα οποία είναι 
προσαρµοσµένα σε αυτούς τους οικοτόπους. Με αυτό τον τρόπο οι 
υγρότοποι συνεισφέρουν τόσο στη βιοποικιλότητα όσο και σε αξίες 
αναψυχής. Αυτή η λειτουργία διατηρείται από τις διεργασίες 
παροχής συνολικής δοµικής ποικιλότητας των ενδιαιτηµάτων, 
διάθεσης µικροπεριοχών  για µακρο-ασπόνδυλα, ψάρια, αµφίβια, 
ερπετά, πουλιά και θηλαστικά, συν της προσφοράς ποικιλότητας 
φυτών και ενδιαιτηµάτων. 

- Στήριξη τροφικών πλεγµάτων. 

Η παραγωγή βιοµάζας στους υγροτόπους (πρωτίστως, η αύξηση 
της βλάστησης) και η συσσώρευση και εξαγωγή της συντηρούν τα 
τροφικά πλέγµατα µέσα και έξω από τον υγρότοπο. Η λειτουργία 
στήριξης του τροφικού πλέγµατος διατηρείται από τις διεργασίες της 
παραγωγής βιοµάζας, της εισροής βιοµάζας µέσω φυσικών 
µηχανισµών (πορεία του νερού, κατάκλυση εδαφών, ανεµογενής 
µεταφορά) εισροή βιοµάζας µέσω βιολογικών µηχανισµών (πανίδα, 
ανθρωπογενή µέσα). 

Με την υιοθέτηση της λειτουργικής προσέγγισης, δεν είναι 
απαραίτητο να διεξαχθεί συνολική εκτίµηση των λειτουργιών του 
υγροτόπου. Η συλλογή πληροφορίας που σχετίζεται µε τη λειτουργία 
ή το εύρος των λειτουργιών που ενδιαφέρουν είναι αρκετή για την 
εκτίµησή τους.  

Β. Από τις υγροτοπικές λειτουργίες στις υγροτοπικές αξίες  

Αν και η εκτίµηση µε γνώµονα τις λειτουργίες θέτει µια βάση για την 
ταυτοποίηση των υγροτοπικών λειτουργιών που παρέχουν αγαθά και 
υπηρεσίες, η εξέταση του βαθµού στον οποίο η επιτελούµενη λειτουργία 
παρέχει υγροτοπικές υπηρεσίες και αξίες (χρήσης ή µη-χρήσης) – µε άλλα 
λόγια το βαθµό στον οποίο µια υποβαθµισµένη υγροτοπική αξία αντανακλά τη 
φθίνουσα λειτουργία του υγροτόπου επίσης αποτελεί µία προσέγγιση που έχει 
θεσπισθεί από τη Σύµβαση Ραµσάρ. Έτσι επιχειρείται η εκτίµηση της απώλειας 
των υγροτοπικών υπηρεσιών ως αποτέλεσµα των υποβαθµισµένων 
οικολογικών / οικοτοπικών λειτουργιών λόγω των συγκεκριµένων πιέσεων που 
ασκούνται στο επίπεδο της λεκάνης αποροής. 
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Για να µεταφράσουµε την υποβάθµιση της οικολογικής λειτουργίας σε 
οικονοµικές απώλειες και για να περάσουµε από το οικολογικό επίπεδο στο 
κοινωνικο-οικονοµικό, απαιτείται η οικολογική-οικονοµική προσέγγιση. 

Οι λειτουργίες αποτελούν το σηµείο επαφής µεταξύ του οικολογικού και του 
οικολογικού-οικονοµικού επιπέδου, εφόσον αυτά συνδέουν τη δοµή και τις 
διεργασίες των υγροτόπων µε την προσφορά αγαθών και αξιών πολύτιµων 
για τους ανθρώπους (Turner et al. 2000).  

Οι αξίες τις οποίες οι άνθρωποι αναγνωρίζουν στα αγαθά και στις υπηρεσίες 
των υγροτόπων, εκφρασµένες ως ζήτηση, διαµορφώνουν το σύνδεσµο 
µεταξύ οικολογικών-οικονοµικών σχέσεων και οικονοµικών. Η ζήτηση 
περιλαµβάνει αξίες χρήσης και µη-χρήσης για αγαθά και υπηρεσίες, οι οποίες 
εξαρτώνται από τη δοµή του υγροτοπικού οικοσυστήµατος και των 
λειτουργιών που επιτελεί. Συνεπώς, οι δοµές και διεργασίες του 
οικοσυστήµατος δεν έχουν απαραίτητα κοινωνικο-οικονοµική αξία. Η αξία 
προκύπτει από την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών και επιθυµιών από 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται και εξαρτώνται από τα οφέλη που 
εισπράττουν οι άνθρωποι, µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο.  

Ειδικότερα, υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες που συνιστούν τη Συνολική 
Οικονοµική Αξία, ΣΟΑ (Total Economic Value, TEV) των υγροτόπων. Αυτές 
είναι: 

1) Αξία άµεσης χρήσης, η οποία προκύπτει από την άµεση χρήση των 
υγροτοπικών πόρων. Μπορεί να είναι καταναλωτική αξία, όπως η 
χρήση για αλιεία ή η αρδευτική χρήση του νερού, ή µπορεί να είναι µη 
καταναλωτική, όπως η αναψυχή. 

2) Αξία έµµεσης χρήσης, προκύπτει από την έµµεση χρήση των 
υγροτοπικών υπηρεσιών, όπως η αποµάκρυνση των θρεπτικών που 
προσδίδει ποιότητα στο νερό. 

3) Αξία µη-χρήσης, η οποία προκύπτει από τη γνώση ότι τα υγροτοπικά 
είδη, ή το σύνολο του υγροτόπου διατηρούνται αν και δεν υπάρχει 
άµεση ή έµµεση χρήση του πόρου. Εξαρτάται από τη γνώση των 
οφελών από τη λειτουργία του υγροτόπου, όπως η διατήρηση του 
οικοσυστήµατος και της βιοποικιλότητας. Οι αξίες µη-χρήσης 
διαιρούνται σε: α) αξία ύπαρξης, όφελος από τη γνώση ότι 
διατηρούνται τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του υγροτόπου, β) αξία 
κληροδοσίας, όφελος από τη γνώση ότι οι µελλοντικές γενιές  θα έχουν 
την ευκαιρία να απολαύσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του 
υγροτόπου, γ) παρούσα αξία για τους ανθρώπους,  όφελος από τη 
γνώση ότι οι παρούσες γενιές έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα 
γνωρίσµατα του υγροτόπου. 

4) Αξία επιλογής, η οποία είναι το όφελος που προκύπτει από την 
εξασφάλιση ότι ο υγροτοπικός πόρος θα είναι διαθέσιµος και στο 
µέλλον, αν και εφόσον είναι δεδοµένο ότι η γενική µελλοντική 
διαθεσιµότητα του πόρου είναι αβέβαιη. 
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5) Αξία µερικής επιλογής, όπου το όφελος προκύπτει από την εν δυνάµει 
αρτιότερη πληροφορία για τη µελλοντική διαθεσιµότητα του πόρου, 
πριν την εγκατάλειψή του. Η διατήρηση ενός υγροτόπου ενώ 
αναµένεται περαιτέρω πληροφορία για την αξία της.  

Το άθροισµα των συντελεστών που περιγράφηκαν παραπάνω είναι η Συνολική 
Οικονοµική Αξία (ΣΟΑ), η οποία µετρά «το βαθµό στον οποίο τα αγαθά και οι 
υπηρεσίες που παρέχονται από το νερό άπτονται της ευηµερίας της κοινωνίας, 
ως άµεσοι καθοριστές της ευµάρειας των ατόµων ή µέσω διεργασιών 
παραγωγής (FAO Water report 2004). Ωστόσο, αυτή είναι η συνολική 
οικονοµική αξία και όχι η συνολική αξία του υγροτόπου. Υπάρχει, επίσης, ένας 
άλλος τύπος υγροτοπικών αξιών, ο οποίος προκύπτει από την παροχή 
υποστηρικτικού ρόλου για το κοινωνικό και οικονοµικό σύστηµα, από την αξία 
των υπηρεσιών οι οποίες σταθεροποιούν το οικοσύστηµα, ή συνηθέστερα την 
αξία που σχετίζεται µε την ποικιλότητα. Αυτή ορίζεται από τους περισσότερους 
οικονοµολόγους ως «πρωταρχική αξία».  

Η ΣΟΑ δε συνυπολογίζει αυτές τις αξίες, αν και είναι σηµαντικές στην 
περίπτωση που ληφθεί υπόψη η λειτουργία όλης της λεκάνης απορροής αντί 
του αθροίσµατος των συντελεστών της. Συνεπώς, τα συνήθη µέτρα της αξίας 
δεν αντανακλούν τη συνολική αξία των πόρων. Εντούτοις, η γνώση και η 
εκτίµηση αυτών των αξιών ή των αλλαγών που υφίστανται ως αποτέλεσµα 
των εφαρµοζόµενων πρακτικών (π.χ. γεωργία) είναι σηµαντικές.  

Βάσει των δεδοµένων που αναλυτικά παρουσιάσθηκαν στα προηγούµενα 
κεφάλαια  και λαµβάνοντας υπόψη α) την αξιολόγηση λειτουργιών/αξιών που 
έγινε στο πλαίσιο του Αναθεωρηµένου Σχεδίου Αποκατάστασης της λίµνης 
Κορώνειας και β) την αξιολόγηση για τη λίµνη Βόλβη που αναφέρεται από τους 
Γεράκης κ.ά. (2007), παρουσιάζεται στους πίνακες 3.4 και 3.5, αντίστοιχα, µια 
αδροµερής αξιολόγηση των λειτουργιών και των υπηρεσιών/αξιών των 
λιµνών. Σηµειώνεται ότι η αξία για την oποία οι λίµνες κυρίως έχουν 
αναγνωρισθεί, εδώ και πολλά έτη, σε διεθνές επίπεδο είναι η βιολογική και 
ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ορνιθοπανίδα της. 
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Πίνακας 3.4. Αξιολόγηση υγροτοπικών λειτουργιών Κορώνειας-Βόλβης 

 Πολύ Υψηλή Υψηλή Μέτρια Χαµηλή Ανύπαρκτη Απροσδιόριστη 

 Κ Β Κ Β Κ Β Κ Β Κ Β Κ Β 

Υδρολογικές             

Αποθήκευση νερού    √ √        

Τροποποίηση πληµµυρικών φαινοµένων     √ √       

Εµπλουτισµός υπόγειων υδροφορέων      √   √    

Εκροή υπογείων υδάτων         √   √ 

Παγίδευση ιζηµάτων      √ √       

Βιογεωχηµικές             

Μετασχηµατισµός και αποµάκρυνση 
θρεπτικών στοιχείων / Παγίδευση ιζηµάτων 
και τοξικών ουσιών 

     
√ 

√      

Συγκράτηση άνθρακα    √   √      

Αποθήκευση και ελευθέρωση θερµότητας    √     √    

Οικολογικές             

∆ιατήρηση οικοσυστήµατος    √   √      

Στήριξη τροφικών πλεγµάτων   √ √   √      
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Πίνακας 3.5. Αξιολόγηση υγροτοπικών αξιών λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

 Πολύ Υψηλή Υψηλή Μέτρια Χαµηλή Ανύπαρκτη Απροσδιόριστη 

 Κ Β Κ Β Κ Β Κ Β Κ Β Κ Β 

Βιολογική (Βιοποικιλότητα)    √   √      

Αρδευτική    √     √    

Αλιευτική    √     √    

Κτηνοτροφική       √ √     

Υδρευτική    √     √    

Υδροηλεκτρική         √ √   

Θηραµατική    √ √        

Αµµοληπτική         √   √ 

Αντιπληµµυρική     √ √       

Βελτιωτική της ποιότητας του νερού      √ √      

Τοποκλιµατική    √   √      

Επιστηµονική   √ √         

Αναψυχική    √   √      

Εκπαιδευτική    √ √        

Πολιτιστική     √ √       

Υλοτοµική      √ √      

Αντιδιαβρωτική           √ √ 
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Για τη συνολική αξιολόγηση της περιοχής χρησιµοποιιείται το πλαίσιο DPSIR 
(Driving forces – Pressures – State – Impact - Responses), το οποίο προσφέρει 
τη δυνατότητα να παρουσιασθούν οι αλληλο-συσχετιζόµενοι εκείνοι 
παράγοντες που έχουν επίπτωση στα προστατευόµενα αντικείµενα και την 
υποβάθµιση των λειτουργιών και  να προσδιοριστούν µέτρα αντιµετώπισης 
των επιπτώσεων (ΕΕΑ 1999, ΕΕΑ 2001). Οι κατευθυντήριες δυνάµεις (Driving 
forces) είναι οι αιτίες που οδηγούν σε περιβαλλοντικές πιέσεις (Pressures). Οι 
πιέσεις µε τη σειρά τους διαφαίνονται στην κατάσταση του περιβάλλοντος 
(State) και εκφράζονται ως επιπτώσεις στο περιβάλλον (Impacts). Η απόκριση 
στην κατάσταση αυτή (Responses) επηρεάζει τις κατευθυντήριες δυνάµεις και 
έτσι ολοκληρώνεται ένας κύκλος ανάδρασης. Με την παρουσίαση αυτή 
συνοψίζονται ουσιαστικά οι επιµέρους αξιολογήσεις που έγιναν στα 
προηγούµενα κεφάλαια.  

Οι βασικές Κινητήριες ∆υνάµεις στη λεκάνη της Μυγδονίας που σχετίζονται µε 
επιπτώσεις στα προστατευόµενα αντικείµενα και την επιτέλεση των 
υγροτοπικών λειτουργιών είναι: 

� Χρήσεις γης 

� Γεωργία 

� Άρδευση 

� Βιοµηχανία  

� Αστική ανάπτυξη 

� Κτηνοτροφία 

� Αµµοληψίες 

� Τεχνικά έργα 

� Τουρισµός  

 

Στον Πίνακα 3.6 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση DPSIR για τη λεκάνη 
της Μυγδονίας. 
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Πίνακας 3.6. Ανάλυση DPSIR  στη λεκάνη Μυγδονίας 

Κινητήρια ∆ύναµη Πίεση  Κατάσταση Επίπτωση Απόκριση 

Χωροταξία – 
Πολεοδοµία  

Α) Χρήσεις γης 
(έκταση/ανά χρήση) 

Β) Πυκνότητα οδικού 
δικτύου 

Γ) Αποχετευτικό δίκτυο 

∆) Πολεοδοµική Ανάπτυξη 

 

Α) Υψηλό ποσοστό 
γεωργικής γης, 

Β) Υψηλή πυκνότητα 
δρόµων 

Γ) Επεκτάσεις οικισµών, 
εκτός σχεδίου δόµηση 

∆) Αύξηση κατανάλωσης 
υδατικών πόρων  

 

Συρρίκνωση των οικοτόπων και των 
ενδιαιτηµάτων ειδών (υποβάθµιση 
δάσους Απολλωνίας, υγρολίβαδων – 
6420, παρόχθιων δασών)  

Μείωση βιοποικιλότητας 

Κατακερµατισµός οικοτόπων/ 
ενδιαιτηµάτων 

Ποιοτική και ποσοτική υποβάθµιση 
επιφανειακών και υπογείων υδάτων 

Υποβάθµιση εδαφικών πόρων 

Υποβάθµιση τοπίου 

Αποκατάσταση 
οικοτόπων 

Κατασκευή 
αποχετευτικών δικτύων 
και σύνδεση µε ΕΕΛ 

Μεταφορά και διάθεση 
σε ΧΥΤΑ στερεών 
αποβλήτων 

Παρακολούθηση 
αποθεµάτων υδατικών 
πόρων 

Σχεδιασµός και 
κατασκευή υποδοµών 
και οργανωµένων 
χώρων ανάπτυξης 
παραγωγικών 
δραστηριοτήτων 

 

Γεωργία Καλλιεργούµενες εκτάσεις  

Χρήση λιπασµάτων και 
φυτοφαρµάκων 

Νιτρορύπανση, 

Ευτροφισµός, 

Υψηλές τιµές ουσιών 
προτεραιότητας (βάσει της 
ΟΠΝ 2000/60) 

 

 

Υποβάθµιση υγροτοπικών οικοτόπων 
και στις δυό λίµνες, µε µεγάλη ένταση 
στην Κορώνεια.  

Υποβάθµιση υπογείων υδάτων. 

Κακή οικολογική κατάσταση του 
λιµναίου υδατικού συστήµατος της 
Κορώνειας, κακή χηµική κατάσταση 
των λιµναίων υδατικών συστηµάτων. 

Υποβάθµιση υδρολογικών και 
οικολογικών λειτουργιών της 
Κορώνειας 

Λήψη µέτρων 
σύµφωνα µε την ΟΠΝ 
και την ΚΑΠ 

Αγρανάπαυση 

Βιολογική γεωργία 
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Κινητήρια ∆ύναµη Πίεση  Κατάσταση Επίπτωση Απόκριση 

Καταστροφή ιχθυοπληθυσµών στην 
Κορώνεια 

Θάνατοι πουλιών στην Κορώνεια 

Άρδευση Αρδευόµενες εκτάσεις 

Αποδοτικότητα άρδευσης 

Μείωση στη ροή ή στο 
απόθεµα του υδροφορέα 

Άντληση υπογείων 
(υπολεκάνη Μυγδονίας) και 
επιφανειακών και υπογείων 
υδάτων (λίµνη Βόλβη) 

Πτώση στάθµης λίµνης  

Πτώση στάθµης 
υδροφορέα 

∆ιακοπή της επιφανειακής 
επικοινωνίας των λιµνών 
Κορώνεια και Βόλβη 

Μεγάλος αριθµός νόµιµων 
και παράνοµων 
γεωτρήσεων 

Υψηλή κατανάλωση 
ύδατος 

Καταστροφή του ιχθυοπληθυσµού της 
Λίµνης Κορώνειας 

Μείωση των πληθυσµών των πουλιών 
που διαχειµάζουν στη Λίµνη Κορώνεια 

Αποξήρανση των εκτάσεων που 
αποκαλύφθηκαν από την πτώση της 
στάθµης και καταπάτηση τους από 
καλλιεργητές  

Αρνητικό υδατικό ισοζύγιο υπολεκάνης 
Κορώνειας 

Μείωση της διάλυσης των χηµικών 
ουσιών 

Μείωση υδατικών αποθεµάτων 

Μεταβολή στις οικολογικές συνθήκες 
και τις συνθήκες ροής 

Μεταβολή στα εξαρτηµένα από το 
νερό οικοσυστήµατα 

Λήψη µέτρων 
σύµφωνα µε την ΟΠΝ 

Ενίσχυση υδατικού 
δυναµικού υπολεκάνης 
Κορώνειας/αναστροφή 
ελλειµατικού υδατικού 
ισοζυγίου 

Αλλαγή πρακτικών 
άρδευσης 

Αλλαγή – ρύθµιση 
υδροβόρων 
καλλιεργειών 

Εφαρµογή ορθών 
γεωργικών πρακτικών 

Τιµολόγηση αρδευτικού 
νερού 

Κλείσιµο παράνοµων 
γεωτρήσεων 

 

Βιοµηχανία/βιοτεχνία Ποσότητα και είδος 
ρυπαντικού φορτίου 

Κατανάλωση ύδατος 

 

Αλλαγή των 
βιογεωχηµικών λειτουργιών 
της λίµνης Κορώνειας 

Υψηλές τιµές φυσικο-
χηµικών παραµέτρων και 
ουσιών προτεραιότητας 
(βάσει της ΟΠΝ 2000/60) 

Παραγωγή αποβλήτων 

Μείωση βιοποικιλότητας 

Υποβάθµιση της οικολογικής, 
ποσοτικής και χηµικής κατάστασης 
των υδάτων 

 

Τήρηση ΕΠΟ 

Επεξεργασία 
αποβλήτων 

Πιθανή 
µετεγκατάσταση 

Συστήµατα 
Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης 
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Κινητήρια ∆ύναµη Πίεση  Κατάσταση Επίπτωση Απόκριση 

Οικιστική ανάπτυξη Παραγωγή αποβλήτων 

Κατανάλωση πόρων 

Αύξηση κατανάλωσης 
ενέργειας 

∆ιάθεση ανεπεξεργάστων 
λυµάτων σε υδάτινους 
αποδέκτες 

Ευτροφισµός 

Αύξηση παραγωγής 
στερών αποβλήτων  

Αύξηση κατανάλωσης 
υδρευτικού νερού 

 

Ποιοτική και ποσοστική υποβάθµιση 
επιφανειακών και υπογείων υδάτων 

  

Αποχετευτικά δίκτυα - 
Επεξεργασία λυµάτων 

Εξοικονόµιση νερού 

Επαναχρησιµοποίηση 
επεξεργασµένων 
υδάτων 

Κτηνοτροφία Αριθµός/είδος 
εκτρεφόµενων ζώων 

Έκταση και ποσοστό 
λιβαδιών σε σχέση µε την 
ένταση της βόσκησης 

Υψηλή βοσκοφόρτωση σε 
σχέση µε τη 
βοσκοϊκανότητα 

Μη επεξεργασία 
αποβλήτων 

∆ιάσπαρτες µονάδες 

Η υπερβόσκηση έχει συµβάλλει στην 
υποβάθµιση των υγρολίβαδων και εν 
γένει των χορτολιβαδικών εκτάσεων, 
στην υποβάθµιση των δασικών 
οικοτόπων µε ταυτόχρονη επίπτωση 
στην υποβάθµιση των εδαφών και την 
ενίσχυση των φαινοµένων διάβρωσης 

Υποβάθµιση οικολογικής κατάστασης 
υδατικών συστηµάτων 

Λήψη µέτρων 

Αλιεία - Λαθραλιεία Ποσότητα αλιευµάτων 

Αριθµός αλιευτικών 
σκαφών 

  

Ιχθυαποθέµατα (µόνο για 
τη Βόλβη) 

Μείωση ιχθυαποθεµάτων στη Βόλβη 
(υπεραλίευση) (στην Κορώνεια προ 
της εξαφάνισης των ιχθυοπληθυσµών 
υπήρχαν φαινόµενα υπεραλίευσης) 

Υποβάθµιση της κατάστασης 
διατήρησης σηµαντικών ειδών ιχθύων 

Εισαγωγή ξενικών ειδών 

Λήψη µέτρων 
επόπτευσης φύλαξης 
και ενίσχυσης 
ιχθυαποθεµάτων 

Αµµοληψίες Ποσότητες και θέσεις 
αµµοληψιών 

Αλλαγή 
υδρογεωµορφολογικών 
χαρακτηριστικών των 
ρεµάτων (ιδίως του 
Μπογδάνα) 

Μείωση των χώρων αναπαραγωγής 
και τροφοληψίας των ρεόφιλων 
ψαριών 

Υποβάθµιση των παρόχθιων 
οικοτόπων 

Λήψη µέτρων 
ενίσχυσης 
ενδιαιτηµάτων και 
αποκατάστασης 
οικοτόπων 
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Κινητήρια ∆ύναµη Πίεση  Κατάσταση Επίπτωση Απόκριση 

Αλλαγή στη σύνθεση των 
µακροασπονδύλων 

Αποκατάσταση κοίτης 
Μπογδάνα 

Τεχνικά έργα ∆ιευθετήσεις ρεµάτων 

Κατασκευή φραγµάτων 

Τεχνητή επαναφόρτιση 

Μεταφορά νερού 

Αλλαγή 
υδρογεωµορφολογικών 
χαρακτηριστικών των 
ρεµάτων (αλλαγή στα 
χαρακτηριστικά της ροής, 
π.χ. όγκος, ταχύτητα, 
βάθος) 

Αύξηση αποθέµατος 

Αύξηση της ροής 

Μείωση των χώρων αναπαραγωγής 
και τροφοληψίας των ρεόφιλων 
ψαριών 

Εξαφάνιση ανάδροµων ψαριών (λόγω 
κακού σχεδιασµού των φραγµάτων, 
όπως στην περίπτωση του Ρήχειου) 

Υποβάθµιση των παρόχθιων 
οικοτόπων 

Αλλαγή στη σύνθεση των 
µακροασπονδύλων 

Αύξηση εκροών, µόλυνση υπόγειων 
υδάτων 

Μεταβολή στις θερµικές, οικολογικές 
συνθήκες και στο καθεστώς ροής 

Λήψη µέτρων 

Τουρισµός Αριθµός µονάδων 

Μέγεθος επισκεψιµότητας 

Κατανάλωση υδατικών 
πόρων 

 Όχληση πανίδας 

Υποβάθµιση οικοτόπων-χλωρίδας 

Υποβάθµιση υδατικών πόρων 

Τήρηση των όρων της 
ΚΥΑ για τις Ζώνες 
Προστασίας Α και Β. 

Εφαρµογή σχεδίου 
διαχείρισης – 
διακίνησης επισκεπτών 

Ανάπτυξη 
εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού 
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Επιπλέον, θα πρέπει να τονισθεί ότι παρά την οικολογική σπουδαιότητα της 
περιοχής, τη σηµαντική υποβάθµιση κυρίως της λίµνης Κορώνειας και την 
υλοποίηση πολλών µελετών και προγραµµάτων, απουσιάζουν σε µεγάλο 
βαθµό τα δεδοµένα βάσει των οποίων µπορεί να γίνει η εκτίµηση της 
κατάστασης διατήρησης των προστατευόµενων αντικειµένων και η 
αποτελεσµατικότητα των µέχρι σήµερα εφαρµοσµένων µέτρων διαχείρισης. 

Άλλα ζητήµατα που σχετίζονται µε την αναποτελεσµατικότητα της διαχείρισης 
στην περιοχή είναι: 

� ο µεγάλος αριθµός εµπλεκοµένων υπηρεσιών και η απουσία 
συντονισµού τόσο σε επίπεδο σχεδιασµού όσο και σε επίπεδο εφαρµογής 
της διαχείρισης στην περιοχή,  

� η πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων και η έλλειψη συντονισµού,  

� η µη επαρκής στελέχωση του Φορέα ∆ιαχείρισης και η διασφάλιση της 
λειτουργίας και επιχειρησιακής του ικανότητας σε βάθος χρόνου σε 
συνδυασµό µε τις περιορισµένες εκ του νόµου αρµοδιότητες 

� η απουσία ολοκληρωµένων προγραµµάτων παρακολούθησης  

� η ανεπαρκής φύλαξη-επόπτευση της περιοχής 

� ο ανεπαρκής έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων από τις 
βιοµηχανικές/βιοτεχνικές, πτηνοκτηνοτροφικές µονάδες 

� η ανεπαρκής διαχείριση των υδατικών πόρων 

� η απουσία συστηµατικών προγραµµάτων κατάρτισης και 
ευαισθητοποίησης των παραγωγικών οµάδων 
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4. ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

4.1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

Από τις πρώτες προσπάθειες θεσµοθέτησης προστατευόµενων περιοχών 
(ίδρυση του Εθνικού Πάρκου Yellowstone στις ΗΠΑ) έως τη δεκαετία του ΄80, σε 
παγκόσµιο επίπεδο η θεώρηση του θεσµού των προστατευόµενων περιοχών 
ήταν αυτή της «απόλυτης προστασίας» αποκλείοντας κάθε ανθρώπινη 
παρέµβαση. Στην πορεία η αντίληψη αυτή αναθεωρήθηκε καθώς 
διαπιστώθηκε ότι η αποµόνωση των προστατευόµενων περιοχών δεν 
διασφαλίζει την προστασία και επικράτησε η αντίληψη της ενσωµάτωσης των 
προστατευόµενων περιοχών στον ευρύτερο οικολογικό, οικονοµικό και 
κοινωνικό περίγυρο θέτοντας τη βάση για την αναγκαιότητα της διαχείρισής 
τους. Σύµφωνα λοιπόν µε τις σύγχρονες αντιλήψεις που διέπουν την 
προστασία θα πρέπει να ασκείται µια ολοκληρωµένη διαχείριση υπό το πρίσµα 
της αειφορίας δηλαδή της στενής σύνδεσης της προστασίας µε την αειφορική 
χρήση των φυσικών πόρων. Προωθείται η «ενεργός διαχείριση» για την 
εξυπηρέτηση όλων των αξιών, λειτουργιών που επιτελούν οι προστατευόµενες 
περιοχές και των δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτές, µε κύριο βέβαια 
στόχο τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. 

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας αποτελεί µία 
από της προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ. Βασικό εργαλείο για την επίτευξη 
των στόχων της πολιτικής αυτής αποτελεί η δηµιουργία του Ευρωπαϊκού 
Οικολογικού ∆ικτύου Προστατευόµενων Περιοχών NATURA 2000. Η 
εγκατάσταση και λειτουργία του δικτύου αποτελεί την επιδίωξη της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας». Το ∆ίκτυο NATURA 2000 στοχεύει στη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων και των ειδών Κοινοτικού ενδιαφέροντος (δηλαδή αυτών 
που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα Ι και II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) και 
στη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια 
κατάσταση, στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δηλαδή των πτηνών για 
τα οποία η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» 
καθορίζει τις βασικές κατευθύνσεις προστασίας τους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης).  

Γενικός σκοπός της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ είναι «να συµβάλλει στην προστασία 
της βιολογικής ποικιλότητας, µέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, 

καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των 

κρατών µελών που εφαρµόζεται η συνθήκη». Αντίστοιχα, γενικός σκοπός της 
Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ είναι «η διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ 
φύσεως σε άγρια κατάσταση, στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέσω 

της προστασίας, διαχείρισης και ελέγχου της κατάστασης διατήρησης των 

ειδών αυτών και θέτοντας κανόνες για την εκµετάλλευση τους». 

Στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, το οποίο ορίζει το πλαίσιο διατήρησης 
των περιοχών του δικτύου, αναφέρονται µεταξύ άλλων «Για τις ειδικές ζώνες 
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διατήρησης, τα κράτη µέλη καθορίζουν τα αναγκαία µέτρα διατήρησης που 

ενδεχοµένως συνεπάγονται ειδικά ενδεδειγµένα σχέδια διαχείρισης ή 

ενσωµατωµένα σε άλλα σχέδια διευθέτησης και τα δέοντα κανονιστικά, 

διοικητικά ή συµβατικά µέτρα που ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις 

των τύπων φυσικών οικοτόπων του Παραρτήµατος Ι και των ειδών του 

Παραρτήµατος II, τα οποία απαντώνται στους τόπους». 

Οι στόχοι διαχείρισης της κάθε προστατευόµενης περιοχής διαµορφώνονται 
βάσει του καθεστώτος προστασίας της.  

Όπως φαίνεται και στο σχήµα που ακολουθεί η διαχείριση αποτελεί µια 
δυναµική συνεχή διαδικασία – ένας κύκλος- που εµπεριέχει τα ακόλουθα τρία 
κύρια στοιχεία (IUCN, 2003): 

1. Προετοιµασία του Σχεδίου ∆ιαχείρισης 

2. Εφαρµογή του σχεδίου 

3. Παρακολούθηση και ανασκόπηση/αναθεώρηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.1. ∆ιάγραµµα διαδικασίας διαχείρισης στις προστατευόµενες περιοχές 
(Πηγή: IUCN, 2003) 

H διαδικασία σχεδιασµού, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές 
σχεδιασµού της διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών της IUCN (2003) 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα 13 βήµατα: 

Προετοιµασία σχεδίου 

διαχείρισης 

Εφαρµογή σχεδίου 
Παρακολούθηση 

 

Α
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η
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1. Προσχεδιασµός: απόφαση για την προετοιµασία του Σχεδίου ∆ιαχείρισης, 
καθορισµός οµάδας σχεδιασµού, καθορισµός της διαδικασίας που θα 
χρησιµοποιηθεί. 

2. Συγκέντρωση δεδοµένων: καθορισµός θεµάτων, διαβούλευση. 

3. Αξιολόγηση δεδοµένων και πηγών πληροφοριών. 

4. Προσδιορισµός περιορισµών, ευκαιριών και απειλών. 

5. Ανάπτυξη οραµάτων και σκοπών διαχείρισης. 

6. Ανάπτυξη εναλλακτικών δυνατοτήτων για την επίτευξη του οράµατος και 
των στόχων, συµπεριλαµβανοµένης της ζώνωσης. 

7. Ετοιµασία προσχεδίου του Σχεδίου ∆ιαχείρισης. 

8. ∆ιαβούλευση επί του προσχεδίου. 

9. Αξιολόγηση του υποβληθέντος προσχεδίου, παραγωγή του τελικού Σχεδίου 
∆ιαχείρισης µε ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης και 
αναφορά επί των αποτελεσµάτων της διαδικασίας διαβούλευσης. 

10. Έγκριση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης. 

11. Εφαρµογή. 

12. Παρακολούθηση και αξιολόγηση 

13. Απόφαση ανασκόπησης και επικαιροποίησης / αναθεώρησης  του Σχεδίου 
∆ιαχείρισης 

Στην ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης περιγράφονται τα 
προστατευόµενα αντικείµενα της περιοχής καθώς τα κοινωνικο-οικονοµικά 
γνωρίσµατα της περιοχής. 

Βάσει των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη το πλαίσιο προστασίας της 
περιοχής, όπως αυτό απορρέει την κοινοτική (Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ, 79/409/ΕΟΚ 
αλλά και τις λοιπές οδηγίες που αφορούν την προστασία των υδατικών 
οικοσυστηµάτων και των αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων) και την 
ελληνική νοµοθεσία (Ν. 1650/86, ΚΥΑ 33318/3028/1998, ΚΥΑ 414985/1985), τα 
προστατευόµενα αντικείµενα της περιοχής, τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα αυτής 
(κοινωνικοοικονοµικά, τοπίου), την ΚΥΑ 6919/2004 (όπως αυτή 
τροποποιήθηκε) ο γενικός σκοπός και το «όραµα» διατυπώνονται ως 
ακολούθως: 

Γενικός Σκοπός 

Η εις το διηνεκές προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του 
τοπίου, ως φυσικής κληρονοµιάς και πολύτιµου εθνικού φυσικού πόρου στις 
λιµναίες, χερσαίες και υδάτινες περιοχές του υγροτοπικού συστήµατος των 
λιµνών Βόλβης – Κορώνειας και Μακεδονικών Τεµπών, που διακρίνονται για τη 
µεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστηµονική, γεωµορφολογική και 
παιδαγωγική τους αξία. 
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Όραµα 

Το Εθνικό Πάρκο Λιµνών Κορώνειας Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών θα 
αποτελέσει την κοιτίδα της συνέργειας των αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών 
πολιτικών, της ισόρροπης ανάπτυξης και συνετής χρήσης των φυσικών 
πόρων, της διατήρησης και αξιοποίησης της πολύτιµης φυσικής κληρονοµιάς 
της, καθιστώντας την µία από τις Προστατευόµενες Περιοχές  παράδειγµα της 
χώρας µε ταυτόχρονη επίτευξη των σκοπών προστασίας 

 

4.2 ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Οι βασικές αρχές για την επίτευξη του γενικού και των ειδικών σκοπών στην 
περιοχή του Εθνικού Πάρκου απορρέουν από την ευρωπαϊκή πολιτική, όπως 
αυτή εκφράζεται από τις θεµατικές στρατηγικές για το περιβάλλον και είναι: 

- Ανάσχεση της απώλειας, διατήρηση και προστασία της 
βιοποικιλότητας. 

- Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων και των 
πληθυσµών και ενδιαιτηµάτων των απειλούµενων και  κινδυνευόντων  
ειδών. 

- Πλήρης ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής στις τοµεακές 
πολιτικές. 

Για την επίτευξη του οράµατος και των µακροπρόθεσµων στόχων οι ειδικοί 
σκοποί για το διάστηµα εφαρµογής του σχεδίου διαχείρισης είναι οι ακόλουθοι: 

Ειδικοί σκοποί 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ  

o Ειδικός Σκοπός Οικότοποι 1: Εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης των 
οικοτόπων και των τυπικών ειδών και δηµιουργία των προϋποθέσεων για 
την ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης τους. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στους 
τύπους οικοτόπων: 3130, 3150, 3190, 6420, 72Α0 της λίµνης Κορώνειας και 
στους τύπους οικοτόπων: 92Α0, 92C0, *91E0 του δάσους Απολλωνίας. 
Απόκτηση δεδοµένων βάσης και επιπέδου αναφοράς (baseline 
monitoring) και η εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος 
παρακολούθησης.  

o Ειδικός Σκοπός Οικότοποι 2: Αποκατάσταση του δάσους Απολλωνίας. 
Ανόρθωση της δοµής, κατάργηση της γεωργικής γης εντός της ζώνης 
Α1, αύξηση της έκτασης του δάσους. 

o Ειδικός Σκοπός Οικότοποι 3: Περιορισµός του ρυθµού εξάπλωσης των 
καλαµώνων στη λίµνη Κορώνεια, µείωση της έκτασης, ανόρθωση της 
δοµής. 

o Ειδικός Σκοπός Οικότοποι 4:  Αποκατάσταση της υδρολογικής, 
οικολογικής και χηµικής κατάστασης της λίµνης Κορώνειας 
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∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙ∆ΩΝ  

o Ειδικός Σκοπός Είδη 1:  Η απόκτηση των δεδοµένων αναφοράς, η 
εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης των απειλούµενων και σπάνιων 
ειδών φυτών, ερπετών, θηλαστικών, αµφιβίων και ασπονδύλων και η 
εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος παρακολούθησης 

o  Ειδικός Σκοπός Είδη 2:  Η προστασία και βελτίωση των ενδιαιτηµάτων των 
απειλούµενων ειδών.  

Ορνιθοπανίδα 

o Ειδικός Σκοπός Ορνιθοπανίδα 1:  Η καλύτερη γνώση της οικολογίας και 
των τάσεων των σπάνιων αναπαραγόµενων ειδών στο Ε.Π. και η 
διατήρηση των πληθυσµών τους τουλάχιστον στα σηµερινά επίπεδα. 

o Ειδικός Σκοπός Ορνιθοπανίδα 2: ∆ιατήρηση του αναπαραγόµενου 
ζευγαριού θαλασσαετού στην περιοχή. 

o Ειδικός Σκοπός Ορνιθοπανίδα 3:  ∆ιατήρηση και αύξηση του πληθυσµού 
αναπαραγόµενων λαγγόνων. 

o Ειδικός Σκοπός Ορνιθοπανίδα 4:  ∆ιατήρηση και αύξηση του πληθυσµού 
αναπαραγόµενης βαλτόπαπιας. 

o Ειδικός Σκοπός Ορνιθοπανίδα 5: ∆ιατήρηση του πληθυσµού 
αναπαραγόµενης χουλιαροµύτας 

o Ειδικός Σκοπός Ορνιθοπανίδα 6:  Καλύτερη γνώση των αναπαραγόµενων 
ειδών αρπακτικών (κραυγαετός, χρυσαετός, χρυσογέρακο) και 
µαυροπελαργού στο Ε.Π. 

o Ειδικός Σκοπός Ορνιθοπανίδα 7:  Προστασία και βελτίωση ενδιαιτηµάτων 
ορνιθοπανίδας 

Ιχθυοπανίδα 

Η σχεδίαση της ορθολογικής διαχείρισης της ιχθυοπανίδας όπως αυτή ορίζεται 
από το πλαίσιο προστασίας της περιοχής για το χρονικό διάστηµα εφαρµογής 
του σχεδίου, εµφανίζεται ιδιαίτερα περίπλοκη, τόσο σε επίπεδο αναζήτησης των 
ιδανικών σκοπών διαχείρισης, όσο και σε επίπεδο αναζήτησης των εφικτών 
σκοπών. Η αναζήτηση των σκοπών θα πρέπει να βασιστεί σε δεδοµένα 
αξιόπιστα και σύγχρονα. Η πλέον πρόσφατη µελέτη του ΥΠΕΧΩ∆Ε (Κοκκινάκης, 
Σίνης, Κριάρης 2000) είναι η πληρέστερη και πιο σύγχρονη ερευνητική εργασία, 
από την οποία αντλούνται σηµαντικές πληροφορίες, αλλά µόνο για ορισµένες 
ιχθυολογικές παραµέτρους. Από το 1999 που ολοκληρώθηκε η µελέτη µέχρι 
σήµερα, οι µεταβολές στην αλιευτική κατάσταση της Βόλβης ήταν πολλές και 
ουσιώδεις. ∆ύο από αυτές ήταν σηµαντικές: Α) Αυξήθηκε ο αριθµός των 
αλιέων (νόµιµων και παράνοµων). Β) Γνώρισε κάµψη η δραστηριότητα του 
µισθωτή Αλιευτικού Συνεταιρισµού στα θέµατα που αφορούσαν τη φύλαξη 
από παράνοµη αλιεία. Αυτές οι δύο αλλαγές προφανώς είχαν επιπτώσεις τόσο 
στη σύνθεση των ιχθυοκοινοτήτων όσο και στην αφθονία των 
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ιχθυοπληθυσµών, εξαιτίας της αύξησης της έντασης της αλιείας αλλά και της 
επιλεκτικής αλιείας κυρίως των εµπορεύσιµων ειδών.  

Η διατύπωση διαχειριστικών µέτρων - στόχων για την προστασία της 
ιχθυοπανίδας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαχειριστικών µέτρων που 
αφορούν και άλλες παραµέτρους που σχετίζονται µε την ιχθυοπανίδα. Αυτό το 
πλαίσιο στοχεύει στη διατήρηση της καλής οικολογικής κατάστασης του 
υδάτινου συστήµατος, της διατήρησης των ενδιαιτηµάτων και του ελέγχου και 
περιορισµού των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις οποίες εντάσσεται και η 
αλιεία. Οι ειδικοί σκοποί διακρίνονται σε ειδικούς σκοπούς διαχείρισης των 
ενδιαιτηµάτων της ιχθυοπανίδας, των ειδών και των πληθυσµών τους και της 
αλιευτικής διαχείρισης. 

Ειδικοί σκοποί διαχείρισης των ενδιαιτηµάτων της ιχθυοπανίδας 

o Ειδικός Σκοπός Ιχθυοπανίδα 1:  Αποκατάσταση των υδροµορφολογικών 
χαρακτηριστικών και της ποιοτικής κατάστασης των ρεόντων και λιµναίων 
υδάτινων ενδιαιτηµάτων (ρέµατα Απολλωνίας, Παζαρούδας, Μοδίου, 
Ρήχειος, λίµνη Κορώνεια, λίµνη Βόλβη) 

o Ειδικός Σκοπός Ιχθυοπανίδα 2:  Ρύθµιση της αλιευτικής δραστηριότητες σε 
ενδιαιτήµατα σηµαντικά για την αναπαραγωγή και προστασία των ειδών. 

Ειδικοί σκοποί διαχείρισης της ιχθυοπανίδας 

o Ειδικός Σκοπός Ιχθυοπανίδα 3:  Η απόκτηση δεδοµένων αναφοράς και η 
ανάκαµψη της αφθονίας των ιχθυοπληθυσµών και η αποκατάσταση της 
ποικιλότητάς τους. 

o Ειδικός Σκοπός Ιχθυοπανίδα 4:  Η καλή κατάσταση διατήρησης των ειδών:  
Rhodeus amarus (Rhodeus sericeus amarus), Cobitis strumicae (Cobitis 

taenia), Alosa macedonica (Alosa alosa), Alburnus volviticus 

(Chalcalburnus chalcoides), Aspius aspius   

Ειδικοί σκοποί διαχείρισης της αλιείας 

o Ειδικός Σκοπός Ιχθυοπανίδα 5:  η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της 
αλιευτικής δραστηριότητας στην ιχθυοπανίδα και η ενίσχυση των 
ιχθυαποθεµάτων 

o Ειδικός Σκοπός Ιχθυοπανίδα 6: Η ορθολογική άσκηση της αλιευτικής 
δραστηριότητας µε διαρκή έλεγχο των   ποιοτικών    και   ποσοτικών 
χαρακτηριστικών της  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

o Ειδικός Σκοπός Ύδατα 1:  η ενίσχυση του ελλειµµατικού υδατικού ισοζυγίου 
του φρεάτιου υδροφορέα της υπολεκάνης Κορώνειας 

o  Ειδικός Σκοπός Ύδατα 2:  η επίτευξη τουλάχιστον της µέτριας οικολογικής 
κατάστασης και της καλής χηµικής κατάστασης του υδατικού συστήµατος 
της λίµνης Κορώνειας 
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o  Ειδικός Σκοπός Ύδατα 3:  η γνώση της ποσοτικής και χηµικής 
κατάστασης των υπογείων υδάτων της λεκάνης Μυγδονίας και η 
διατύπωση του προγράµµατος µέτρων για την επίτευξη της καλής 
κατάστασης 

o Ειδικός Σκοπός Ύδατα 4:  η διασφάλιση της καλής οικολογικής 
κατάστασης και της καλής χηµικής κατάστασης του υδατικού συστήµατος 
της λίµνης Βόλβης 

o Ειδικός Σκοπός Ύδατα 5:  η µείωση των ρυπαντικών φορτίων από την 
οικιστική, γεωργική και βιοµηχανική δραστηριότητα 

o Ειδικός Σκοπός Ύδατα 6:  η εξοικονόµηση υδατικών πόρων από την 
αρδευτική χρήση 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΤΑΙΡΩΝ 

o Ειδικός Σκοπός Παραγωγή 1:  Η αναστροφή της αντίληψης του 
µεγαλύτερου ποσοστού του κοινού και των παραγωγικών οµάδων σχετικά 
µε το ότι η προστασία και η ανάπτυξη είναι αντικρουόµενες έννοιες και η 
οικονοµική ανάπτυξη συνδέεται µε την περιβαλλοντική υποβάθµιση, µέσω 
της ενεργού συµµετοχής στην εφαρµογή περιβαλλοντικών πρακτικών και 
ανάπτυξης πράσινης επιχειρηµατικότητας. Αύξηση του επιπέδου 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 

o Ειδικός Σκοπός Παραγωγή 2:  Η αύξηση των γεωργικών εκτάσεων που θα 
ενταχθούν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (βιολογική γεωργία, 
αγρανάπαυση, κ.ά.) και της βιολογικής κτηνοτροφίας 

o Ειδικός Σκοπός Παραγωγή 3:  Η ανάπτυξη του οικοτουρισµού και ήπιων 
µορφών τουρισµού (θερµαλιστικού, αρχαιολογικού, πολιτιστικού) προς 
όφελος της τοπικής οικονοµίας και του περιβάλλοντος 

o Ειδικός Σκοπός Παραγωγή 4: Η ανάπτυξη της πράσινης 
επιχειρηµατικότητας  

o Ειδικός Σκοπός Παραγωγή 5: Η βελτίωση των υποδοµών της διακίνησης 
των αλιευµάτων και η προστασία των καταναλωτών 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

o Ειδικός Σκοπός ∆ιαχείριση 1: Η δηµιουργία των προϋποθέσεων για την 
επίτευξη αποτελεσµατικής διαχείρισης της περιοχής (∆ιασφάλιση 
οικονοµικής βιωσιµότητας, διατήρηση και ενίσχυση του ανθρώπινου 
δυναµικού, ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, της 
αποτελεσµατικότητας και υλικοτεχνικής υποδοµής καθώς και των 
αρµοδιοτήτων του Φορέα ∆ιαχείρισης) 

o Ειδικός Σκοπός ∆ιαχείριση 2: Η δηµιουργία αποτελεσµατικού συστήµατος 
φύλαξης / επόπτευσης  
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o Ειδικός Σκοπός ∆ιαχείριση 3: Ο συντονισµός και η ενεργός συνεργασία 
των Αρµοδίων για τη διαχείριση της περιοχής Υπηρεσιών και του Φορέα 
∆ιαχείρισης 

o Ειδικός Σκοπός ∆ιαχείριση 4: Η ενσωµάτωση της συµµετοχικής 
διαδικασίας των εµπλεκοµένων και επηρεαζόµενων φορέων και οµάδων 
στο σχεδιασµό και στη διαχείριση 

o Ειδικός Σκοπός ∆ιαχείριση 5: Η εγκαθίδρυση ολοκληρωµένου 
συστήµατος παρακολούθησης των προστατευόµενων αντικειµένων και 
της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης 

o Ειδικός Σκοπός ∆ιαχείριση 6: Ο ολοκληρωµένος αναπτυξιακός και 
περιβαλλοντικός σχεδιασµός και εφαρµογή ολοκληρωµένων διατοµεακών 
παρεµβάσεων, και η δηµιουργία ειδικών δράσεων για την περιοχή στα 
επιχειρησιακά και εθνικά προγράµµατα της τρέχουσας χρηµατοδοτικής 
περιόδου 2007-2013 (ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, ΕΠΑΛ, ΘΗΣΕΑΣ ΙΙ.) 

o Ειδικός Σκοπός ∆ιαχείριση 7: Η ανάπτυξη και εφαρµογή µιας 
ολοκληρωµένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος και τα κοινωνικά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά 
οφέλη που απορρέουν από την προστασία της περιοχής 

o Ειδικός Σκοπός ∆ιαχείριση 8: Η αξιοποίηση όλων των χρηµατοδοτικών 
µέσων για την προστασία και διαχείριση της περιοχής και της 
βιοποικιλότητας 

 

4.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

Η διατύπωση των µέτρων διαχείρισης για τη διαχειριστική περίοδο 2010-2015 
που ακολουθούν βασίσθηκε κυρίως: 

� στα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της υφιστάµενης κατάστασης των 
προστατευόµενων αντικειµένων, των κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων 
και των επιπτώσεων από την άσκηση συγκεκριµένων παραγωγικών 
δραστηριοτήτων (βλ.κεφ. 3 του παρόντος σχεδίου διαχείρισης) 

� στον εντοπισµό των διαχειριστικών προβληµάτων και της εµπειρίας από 
την µέχρι τώρα άσκηση της διαχείρισης από τον Φορέα ∆ιαχείρισης 

� στην επίτευξη των ειδικών σκοπών 

� στην αρχή ότι η προστασία του περιβάλλοντος και οι δράσεις για τη 
διατήρησή του αφορούν διατοµεακές προσεγγίσεις, χρηµατοδοτήσεις 
και συνεργασίες 

� στην εφικτότητα εφαρµογής τους 

� στις χρηµατοδοτικές ευκαιρίες που παρέχονται από τα χρηµατοδοτικά 
µέσα καθώς η εφαρµογή των µέτρων εµπίπτει στην αρχή της νέας 
χρηµατοδοτικής περιόδου 2007-2013 της ΕΕ 
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� στο αναθεωρηµένο Mater Plan για την αποκατάσταση της λίµνης 
Κορώνειας 

� στις ειδικές µελέτες που υλοποιήθηκαν από τον Φορέα ∆ιαχείρισης στο 
πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου διαχείρισης αλλά από άλλους Φορείς 
(ΝΑΘ: Σχέδιο διαχείρισης-διακίνησης επισκεπτών και πρωτόκολλο 
παρακολούθησης της προστατευόµενης περιοχής, ∆/νση Υδάτων ΠΚΜ: 
Έκθεση επικαιροποίησης καταγραφής υφιστάµενων γεωτρήσεων και 
αξιολόγησης σε σχέση µε τη γεωργική παραγωγή και τη λίµνη 
Κορώνεια, κ.ά.). 

Στο κεφάλαιο 4.5 παρουσιάζεται η σύνοψη των µέτρων, η συνάφεια αυτών µε 
τους ειδικούς σκοπούς και οι δείκτες παρακολούθησης και αποτελεσµάτων 
των προτεινόµενων µέτρων.  

Στα µέτρα που αναλύονται στη συνέχεια (κεφ. 4.3.1-4.3.13 και 4.4) δεν 
περιλαµβάνονται τα µέτρα για την αποκατάστασης της λίµνης Κορώνειας, τα 
οποία συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής και από εθνικούς πόρους, 
καθώς ορισµένα βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης, ενώ τα υπόλοιπα 
αναµένεται να υλοποιηθούν άµεσα. Η ορθή και ολοκληρωµένη εφαρµογή 
τους θα συµβάλλει στην επίτυξη των ειδικών σκοπών:  Οικότοποι 1, Οικότοποι 
3, Οικότοποι 4, Είδη 1,  Είδη 2, Ορνιθοπανίδα 7,  Ιχθυοπανίδα 1, Ύδατα 1, Ύδατα 
2, Ύδατα 3, Ύδατα 5, Ύδατα 6, Παραγωγή 1, Παραγωγή 2, ∆ιαχείριση 5, 
∆ιαχείριση 6. Στο πλαίσιο της εφαρµογής του προγράµµατος 
παρακολούθησης και ειδικότερα της παρακολούθησης της 
αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης, θα συµπεριληφθεί η αξιολόγησή τους. 
Τα µέτρα αυτά, αν και αναφέρονται στο κεφ. 1 του Σχεδίου ∆ιαχείρισης 
παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί, για την ολοκληρωµένη εικόνα 
των µέτρων και της επίτεξης των ειδικών σκοπών.  

Πίνακας 4.1. Υλοποιούµενα και προς υλοποποίηση µέτρα του προγράµµατος 
«Αποκατάσταση λίµνης Κορώνειας, Ν. Θεσσαλονίκης» 

Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  

Τίτλος 

Παρέµβασης/Υποέργου 

Συνοπτική περιγραφή 

Έργα δηµιουργίας και 
διαµόρφωσης υγροτόπου 
και βαθέων ενδιαιτηµάτων 

Τα έργα περιλαµβάνουν διαµόρφωση υγροτόπου στα δυτικά 
της λίµνης (έκτασης 3.760 στρεµµάτων), δηµιουργία 
υδατοσυλλογών µε ελεύθερη επιφάνεια νερού (3 πρωτεύουσες 
και 2 δευτερεύουσες), δηµιουργία βαθέων ενδιαιτηµάτων µε 
βυθοκόρηση (θα δηµιουργηθεί στην ανατολική πλευρά της 
λίµνης ένα βαθύ ενδιαίτηµα και θα διαµορφωθεί επιφάνεια σε 
βάθος 1.00 µ από την υφισταµένη κατάσταση) και φυτεύσεις. 

Έργα βελτίωσης 
υδραυλικών 
χαρακτηριστικών και 
αµφίδροµης λειτουργίας 
ενωτικής τάφρου 

Περιλαµβάνουν εργασίες διάνοιξης και διευθέτησης της 
ενωτικής τάφρου των λιµνών Κορώνειας και Βόλβης, καθώς και 
της διαχείρισης των υδάτων των χειµάρρων Σχολαρίου και 
Λαγκαδικίων στην περιοχή της συµβολής τους µε την ενωτική 
τάφρο για την ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου της λίµνης 
Κορώνειας. Τέλος, προβλέπεται η κατασκευή έργου διαχείρισης 
των υδάτων στην εκβολή της λίµνης Βόλβης προς τον ποταµό 
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Ρήχιο για τη διατήρηση και πιθανόν ανύψωση της στάθµης της 
λίµνης Βόλβης και τη διασφάλιση της µετακίνησης των 
ανάδροµων ψαριών. 

Έργα λιµνοδεξαµενών 
ωρίµανσης 

Στις λιµνοδεξαµενές ωρίµανσης θα µεταφέρονται τα 
προεπεξεργασµένα υγρά απόβλητα των βιοµηχανικών 
µονάδων (εκτός των αλατούχων και µετά το διαχωρισµό τους 
από αυτά) και τα επεξεργασµένα αστικά λύµατα της 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων του Λαγκαδά. Η 
µεταφορά των προεπεξεργασµένων υγρών απόβλητων θα 
γίνεται µέσω υφιστάµενου αγωγού και των επεξεργασµένων 
αστικών λυµάτων µέσω προτεινόµενου αγωγού µήκους 4.415 
µέτρων. Το σύστηµα των λιµνοδεξαµενών περιλαµβάνει δύο 
λιµνοδεξαµενές ανάµιξης και δύο καθίζησης. Για τη διάθεση των 
εκροών από τις λιµνοδεξαµενές στην τάφρο Καβαλαρίου, 
προβλέπεται η κατασκευή αγωγού µήκους 150 µέτρων από τις 
λιµνοδεξαµενές έως το σηµείο διάθεσης. 

Παρακολούθηση 
διαχειριστικών    
παρεµβάσεων και 
δηµιουργία Συστήµατος 
Υποστήριξης Λήψης 
Αποφάσεων 

Βάση    δεδοµένων    
παρακολούθησης    
περιβαλλοντικών 
παραµέτρων και Σύστηµα 
υποστήριξης λήψης 
αποφάσεων 

Ειδικός εξοπλισµός 
παρακολούθησης 

Αφορά: 

- στο σχεδιασµό και την εφαρµογή του προγράµµατος 
παρακολούθησης των διαχειριστικών παρεµβάσεων των 
έργων για την αποκατάσταση των λειτουργιών της λίµνης 
Κορώνειας και της κατάστασης διατήρησης της λίµνης Βόλβης 
και του Ρήχιου ποταµού ως ενιαίου υγροτοπικού συστήµατος 
και στη δηµιουργία Συστήµατος Υποστήριξης Λήψης 
Αποφάσεων 

- στην προµήθεια και εγκατάσταση του ειδικού εξοπλισµού και 
των οργάνων παρακολούθησης των δεικτών-παραµέτρων σε 
επίπεδο λίµνης και λεκάνης απορροής 

∆ιαχείριση καλαµώνων 
στο υγροτοπικό σύστηµα 
της Κορώνειας 

Ειδικό  Σχέδιο ∆ιαχείρισης 
καλαµώνων 

Εξοπλισµός κοπής 
καλαµώνων 

Αφορά: 

- Στη σύνταξη του Ειδικού σχεδίου διαχείρισης των καλαµώνων 
στη λίµνη Κορώνεια 

- στην προµήθεια ειδικού µηχανήµατος κοπής των καλαµώνων, 
για την εφαρµογή του ειδικού σχεδίου διαχείρισης των 
καλαµώνων τόσο στον υγρότοπο όσο και στη λίµνη Κορώνεια 

Ενέργειες ενηµέρωσης - 
ευαισθητοποίησης   και 
ενίσχυσης εθελοντισµού 

Περιλαµβάνει: 

την παραγωγή έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού και υλικού 
υποστήριξης (υλικά µέσα) 

- τη διοργάνωση συνεδρίου, ηµερίδων, εκδηλώσεων, κ.ά. (µη 
υλικά µέσα) 

Σύµβουλος διαχείρισης 
έργου 

Αφορά στις υπηρεσίες Συµβούλου διαχείρισης του έργου όπως 
αυτές ορίζονται στην εγκριτική απόφαση και τα Τεύχη της 
παρούσας ∆ιακήρυξης    

Β. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-∆ΡΑΣΗ-∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  

ΥΠΕΧΩ∆Ε Κατάρτιση Σχεδίου και εφαρµογή του στο πλαίσιο της ΚΥΑ 
«Ειδικό Πρόγραµµα µείωσης της ρύπανσης των νερών της 
λίµνης Κορώνειας από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων 
ουσιών που υπάγονται στο Παράρτηµα Ι παραγ. Β του άρθρου 
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Β. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-∆ΡΑΣΗ-∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  

6 της υπ. αριθ. 2/1-2-2001 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου..» 

ΥΠΕΧΩ∆Ε – Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων  

Κατάρτιση Σχεδίου και εφαρµογή του στο πλαίσιο της ΚΥΑ 
«Πρόγραµµα ∆ράσης για την ευπρόσβλητη από τη 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης περιοχή του κάµπου 
Θεσσαλονίκης- Πέλλας – Ηµαθίας, Κιλκίς, Σερρών, Άρτας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 2 της αρ. 19652/1906/1999 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης, ……..» 

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίµων – Ν.Α.Θ. 

Εφαρµογή εγκεκριµένου Αγροπεριβαλλοντικού Προγράµµατος  

ΕΥ∆-ΠΕΠ/ΠΚΜ Μελέτη προτύπου AGRO 2.2. 

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίµων – ΟΠΕΓΕΠ 

Πιστοποίηση προτύπου AGRO 2.2. 

ΥΠΟΙΟ – Π.Κ.Μ.-  

Υπ. Ανάπτυξης  

Χρηµατοδότηση Ιδιωτικών Επενδύσεων για Αλατούχα 
απόβλητα 

ΠΚΜ- ΝΑΘ/∆ΤΥ Σύνταξη µελέτης έργων ορεινής υδρονοµίας χειµάρρων 
Μπογδάνα – Καβαλαρίου – Κολχικού Λεκάνης Κορώνειας  

ΠΚΜ/∆∆Ε Σύνταξη µελέτης έργων κατασκευής συλλογικών αρδευτικών 
δικτύων και εµπλουτισµού του φρεάτιου υδροφορέα Λίµνης 
Κορώνειας  

∆ήµος Λαγκαδά - ∆ΕΥΑΛ Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Λαγκαδά µονάδων 
υποδοχής αστικών και βιοτεχνικών βοθρολυµάτων και 
λειτουργία του βιολογικού 

Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών 
Κορώνειας-Βόλβης 

Κατάρτιση Σχεδίου διαχείρισης και ολοκληρωµένου 
προγράµµατος παρακολούθησης του Εθνικού Πάρκου των 
λιµνών Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών 

ΝΑΘ/∆/νση Προστασίας 
Περιβάλλοντος σε 
συνεργασία µε τον Φ∆ των 
λιµνών  

Επανεξέταση των Περιβαλλοντικών Όρων των ρυπογόνων 
βιοµηχανιών περιοχής Λαγκαδά  

ΠΚΜ/∆ΙΣΑ Κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης της λειτουργίας των έργων 

 

4.3.1. Μέτρα διαχείρισης τύπων οικοτόπων 

Καθώς η κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων και ειδών συνδέεται άµεσα µε 
τις πιέσεις που ασκούνται από τις χρήσεις γης, τον τρόπο άσκησης των 
δραστηριοτήτων, τα µέτρα για τη διαχείριση: 

� των υδατικών πόρων 

� των γεωργικών εκτάσεων 

� της βόσκησης  

� των δασών 

καθώς και τα µέτρα επόπτευσης/φύλαξης και παρακολούθησης, στοχεύουν 
άµεσα στην προστασία και διατήρηση των οικοτόπων. 
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Στη συνέχεια, εκτός των προαναφερθέντων µέτρων τα οποία περιγράφονται 
στις αντίστοιχες κατηγορίες, περιγράφονται τα ειδικά µέτρα διαχείρισης των 
οικοτόπων. Τα µέτρα έχουν ως στόχο τη δηµιουργία των βασικών δεδοµένων 
αναφοράς, βάσει των οποίων θα µπορεί να γίνει η παρακολούθηση των 
πορείας της κατάστασης διατήρησής τους και να διατυπωθούν περαιτέρω 
εξειδικευµένα µέτρα και της επίτευξης των ειδικών σκοπών. Για ορισµένους 
οικοτόπους που υπάρχουν αξιόπιστα δεδοµένα της εκτίµησης της κατάστασης 
διατήρησής τους προτείνονται στοχευµένα µέτρα αποκατάστασης / 
ανόρθωσης  αυτής. 

 

Μέτρο O1: Αποκατάσταση Παρόχθιου ∆άσους Απολλωνίας 

Το δάσος Απολλωνίας αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα παρόχθια δασικά 
οικοσυστήµατα της περιοχής µε υψηλή οικολογική και αισθητική αξία. Βάσει 
των στοιχείων αξιολόγησης του Σχεδίου ∆ιαχείρισης η έκταση του δάσους  
υποδιπλασιάσθηκε από το 1945 έως  σήµερα προς όφελος της γεωργίας. 
Επίσης, οι επεµβάσεις στην κοίτη του ρέµατος σε συνδυασµό µε τις κλιµατικές  
αλλαγές συνέβαλλαν στην υποβάθµιση της δοµής των οικοτόπων λόγω των 
µεταβολών στο υδατικό καθεστώς στην έκταση του δάσους. Το µέτρο 
αποσκοπεί στην αποκατάσταση των οικοτόπων 91E0, 92A0, 92C0 και των 
ενδιαιτηµάτων των ειδών ορνιθοπανίδας που φωλιάζουν. Το 2000 
πραγµατοποιήθηκαν προστατευτικές και ενισχυτικές παρεµβάσεις (περίφραξη, 
δενδροφυτεύσεις) που παρά τις κατά τόπους αποτυχίες, συνεισέφεραν σε 
γενικές γραµµές στην προστασία κυρίως του ανώτερου και αρχαιότερου 
τµήµατος του δάσους. Ένα από τα ζωτικά ζητήµατα που το οποίο θα 
συνεισφέρει στην επίτευξη του ειδικού σκοπού αποκατάστασης του δάσους 
είναι οριστικοποίηση και εφαρµογή διαδικασίας για την παύση των 
καλλιεργειών στις γεωργικές εκτάσεις εντός της Ζώνης Α1. 

Το µέτρο περιλαµβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων έργων/δράσεων: 

Έργο Ο1-1: «∆ιαχειριστική Μελέτη του παρόχθιου δάσους Απολλωνίας» 

Περιγραφή έργου 

Το αντικείµενο της µελέτης είναι: 

- Η µελέτη της δοµής, σύνθεσης και κατάστασης υγείας του δάσους 

- η καταγραφή των θέσεων φωλεοποίησης ανά είδος στο δάσος της 
Απολλωνίας και των παρακείµενων δασικών συστάδων καθώς και των 
άλλων παρόχθιων οικοτόπων (εκβολές χειµάρρων, κ.λ.π.) και τη διερεύνηση 
των κατάλληλων µέσων για την υποβοήθηση της φωλεοποίησης 
σηµαντικών ειδών της ορνιθοπανίδας  

- η απογραφή και αξιολόγηση των ενισχυτικών παρεµβάσεων που 
πραγµατοποιήθηκαν στο ∆άσος Απολλωνίας κατά το 2000  
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- ο καθορισµός των ειδών και σχεδιασµός της φύτευσης για την ενοποίηση 
των παρακείµενων του δάσους δασοσυστάδων για την ενοποίηση αυτών µε 
τον κύριο όγκο του δάσους Απολλωνίας 

- η ∆ιατύπωση τυχόν επιπλέον αναγκαίων ειδικών µέτρων αποκατάστασης και 
της ωρίµανσης αυτών για την υλοποίησή τους  

Προϋπολογισµός: 55.000 € 

Φορέας υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Πιθανές Πηγές Χρηµατοδότησης: 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας» 

LIFE+ Φύση και βιοποικιλότητα 

Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος 

Έργο Ο1-2: «Αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 91Ε0 
(δάσος σκλήθρου) και των παρακείµενων του δάσους παρόχθιων οικόπων» 

Περιγραφή έργου 

Αφορά: 

- στη φύτευση περίπου 70 στρ γυµνών παραλίµνιων εκτάσεων του 
δάσους Απολλωνίας µε νεαρά δενδρύλλια σκλήθρου, καθώς και την 
περίφραξη των φυτεύσεων και την τοποθέτηση ενηµερωτικών 
πινακίδων, ενδεικτικού προϋπολογισµού 145.000€, 

- στην αποκατάσταση των µη επιτυχηµένων φυτεύσεων (παρεµβάσεις 
κατά το έτος 2000), σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης (Ο1-1), 

- σε παρεµβάσεις ενοποίησης διάσπαρτων δασοσυστάδων µε τον κύριο 
όγκο του ∆άσους Απολλωνίας, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 
µελέτης (Ο1-1) 

- Ενίσχυση της περίφραξης του δάσους 

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 260.000 € 

Φορέας υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Πιθανές Πηγές Χρηµατοδότησης: 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας» 

LIFE+ Φύση και βιοποικιλότητα 

Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος 

Έργο Ο1-3: «Αλλαγή χρήσης γεωργικών εκτάσεων στη Ζώνη Απόλυτης 
Προστασίας Α1» 

Περιγραφή: 
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Στη ζώνη Α1, παρά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 
6919/2004), συνεχίζει να ασκείται η γεωργική δραστηριότητα και στις 
περιπτώσεις εγκαταλελειµµένων εκτάσεων δεν µπορούν να υλοποιηθούν έργα 
αποκατάστασης του δάσους. Για την οριστική αντιµετώπιση της ισχύουσας 
κατάστασης προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις: 

i. ∆ιερεύνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των γεωργικών εκτάσεων, οι 
οποίες, σύµφωνα µε τα στοιχεία διανοµής του 1974, ανέρχονται σε 213 
στρ. µε 40 κλήρους. Θα διερευνηθεί ο κατάλογος των φερόµενων 
ιδιοκτητών ώστε να συνταχθεί ο κατάλογος των σηµερινών ιδιοκτητών. 

ii. Τεκµηρίωση σηµερινής χρήσης (αν έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα 
αγρανάπαυσης της προηγούµενης περιόδου, αν καλλιεργούνται, τύπος 
καλλιέργειας, κ.λπ. ) 

iii. Καθορισµός τυχόν καταπατηµένων εκτάσεων  

iv. ∆ιαµόρφωση οριστικής διαδικασίας (πχ. απαλλοτρίωση, ανταλλαγή 
άλλες γεωργικές εκτάσεις ή µε εκτάσεις οικιστικής χρήσης, κ.λπ.) και 
καθορισµού όλων των νοµικών και τεχνικών βηµάτων.  

v. Έρευνα πρόθεσης ιδιοκτητών σε σχέση µε το σηµείο iv. 

vi. Άµεση εφαρµογή της διαδικασίας επίλυσης 

Φορέας υλοποίησης:  Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Προϋπολογισµός: 30.000 € (αφορά τα σηµεία i-v) 

 Σε περίπτωση αγοράς γης (απαλλοτρίωσης) η ενδεικτική τιµή 
ανέρχεται σε 800-1000€/στρ 

Πιθανές Πηγές Χρηµατοδότησης: 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας» 

LIFE+ Φύση και βιοποικιλότητα 

Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος 

 

Μέτρο O2: ∆ιαχείριση καλαµώνων λίµνης Κορώνειας 

Σκοπός: 

Στη λίµνη Κορώνεια ο οικότοπος είχε πολύ περιορισµένη εξάπλωση κατά την 
περίοδο 1945-1977. Οι σταδιακές αρχικά και απότοµες στην πορεία αλλαγές 
στα υδρογεωµορφολογικά χαρακτηριστικά της λίµνης οδήγησαν στην µεγάλη 
επέκταση του οικοτόπου. Η έκταση που καταλαµβάνουν οι καλαµώνες 
παρουσιάζει ραγδαία αύξηση από 97 ha το 1997 900 ha το 2005  και µε 
συνεχιζόµενη εξάπλωση. Η διαχείριση του καλαµώνα σε συνδυασµό µε τα 
µέτρα υδρολογικής αποκατάστασης της λίµνης Κορώνειας θα συµβάλλουν 
στον περιορισµό του καλαµώνα και στην επιθυµητή κατάσταση της δοµής του 
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για τη στήριξη της ορνιθοπανίδας και µελλοντικά της επανεγκατάστασης της 
ιχθυοπανίδας. 

Περιγραφή:  

Το µέτρο περιλαµβάνει δύο υποέργα εκ των οποίων το ένα βρίσκεται στη 
διαδικασία ανάθεσης όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 

Υποέργο Α. Ειδικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Καλαµώνων Λίµνης Κορώνειας 

H µελέτη «Ειδικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Καλαµώνων Λίµνης Κορώνειας» αποτελεί το 
υποέργο 6 του εγκεκριµένου Έργου µε την µε αριθµό CCI: 2005 GR 16 C PE 006 
της 19/12/2005 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά 
µε τη χορήγηση συνδροµής από το Ταµείο Συνοχής για το έργο 
«Αποκατάσταση λίµνης Κορώνειας Ν. Θεσσαλονίκης»  

Το «Ειδικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Καλαµώνων Λίµνης Κορώνειας» θα περιλαµβάνει 
τα ακόλουθα: 

- την αναγνώριση µε όρους δοµής και λειτουργίας του βιοτόπου και 
χαρτογράφηση των καλαµώνων που φύονται στις περιοδικά 
κατακλυζόµενες ή έφυγρες εκτάσεις περιµετρικά της λίµνης Κορώνειας  

- την οριοθέτηση και περιγραφή των διαχειριστικών µονάδων καθώς και των 
ειδικών ανά µονάδα στόχων της διαχείρισης  

- την περιγραφή για κάθε διαχειριστική µονάδα ξεχωριστά των µέτρων και 
δράσεων τα οποία θα πρέπει να εφαρµοστούν κατά την περίοδο 
εφαρµογής του διαχειριστικού σχεδίου, προκειµένου να καταστούν εφικτοί 
οι στόχοι της διαχείρισης  

- την περιγραφή του σχεδίου παρακολούθησης το οποίο θα πρέπει να 
εφαρµοστεί προκειµένου να συλλεγούν κατά την εφαρµογή του 
διαχειριστικού σχεδίου τα αναγκαία δεδοµένα για την αξιολόγηση του 
διαχειριστικού σχεδιασµού και την τοποθέτηση των στόχων για την επόµενη 
διαχειριστική περίοδο.  

- τους τρόπους διάθεσης της αποµακρυνόµενης βιοµάζας 

Επίσης, στο πλαίσιο του έργου αποκατάστασης της λίµνης Κορώνειας είναι σε 
εξέλιξη η προµήθεια του µηχανήµατος κοπής και αποµάκρυνσης καλαµώνων. 

∆ιάρκεια: 14 µήνες 

Υποέργο Β. Εφαρµογή διαχείρισης καλαµώνων 

Περιλαµβάνει την εφαρµογή των διαχειριστικών παρεµβάσεων του υποέργου 
Α. Η δράση θα είναι επαναλαµβανόµενη για τη διάρκεια εφαρµογής του 
σχεδίου διαχείρισης. Στο πλαίσιο της δράσης, θα πρέπει να γίνει η 
παραχώρηση ή σύµφωνο συνεργασίας µεταξύ του Φορέα ∆ιαχείρισης και της 
ΝΑΘ για τη χρήση του µηχανήµατος κοπής καλαµώνων για την εφαρµογή του 
ειδικού σχεδίου διαχείρισης καλαµώνων. 

Φορέας υλοποίησης:   
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Α) Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης 

Β) Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Προϋπολογισµός:   

Α) 119.877 € (υπό υλοποίηση) 

Β) Θα προκύψει από το ειδικό σχέδιο διαχείρισης καλαµώνων 

Πηγές Χρηµατοδότησης: 

Α) Χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής στο πλαίσιο του έργου 
«Αποκατάσταση λίµνης Κορώνειας, Ν. Θεσσαλονίκης» 

Β) ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος 
& Βιοποικιλότητας». 

 

Μέτρο O3: Χαρτογράφηση οικοτόπων Β και Γ Ζώνης Εθνικού Πάρκου 

Σκοπός: 

Μέχρι σήµερα έχουν χαρτογραφηθεί και επικαιροποιηθεί (σε σχέση µε τις 
µεταβολές της έκτασης) οι τύποι οικοτόπων της Α΄Ζώνης του Εθνικού Πάρκου 
και µικρό τµήµα της Β’ Ζώνης. Η χαρτογράφηση των οικοτόπων αποτελεί 
βασικό στοιχείο τόσο για την προστασία των οικοτόπων και της 
βιοποικιλότητας όσο και στο σχεδιασµό της διαχείρισης, ιδιαίτερα δε στη 
χωροθέτηση των έργων (αναπτυξιακών και προστασίας) και στη διατύπωση 
των περιβαλλοντικών όρων και γενικότερα στον χωροταξικό σχεδιασµό.  

Περιγραφή 

Το έργο περιλαµβάνει τη χαρτογράφηση των οικοτόπων της Β και Γ ζώνης µε 
επισκοπικές και τηλεπισκοπικές µεθόδους και τη σύνθεση των χαρτών του 
συνόλου των ζωνών. 

Προϋπολογισµός: 300.000€ 

Φορέας υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Πηγές χρηµατοδότηση: ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία 
Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

4.3.2. Μέτρα διαχείρισης ειδών 

4.3.2.1. Μέτρα για τη διαχείριση της χλωρίδας 

Μέτρο Χ1: «Μελέτη σηµαντικών ειδών χλωρίδας» 

Σκοπός: 

Τα διαχειριστικά µέτρα που λαµβάνονται για την προστασία των οικοτόπων, 
λειτουργούν παράλληλα και για την προστασία της χλωρίδας. Ιδιαίτερα µέτρα 
λαµβάνονται στις περιπτώσεις άµεσης απειλής συγκεκριµένων χλωριδικών 
taxa. 
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Στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου έχουν καταγραφεί δύο σηµαντικά είδη, τα 
οποία χρήζουν προστασίας σύµφωνα µε την WCMC. Για τα είδη δεν υπάρχουν 
δεδοµένα πληθυσµιακά και της κατάστασης διατήρησής τους. Η γνώση της 
χλωρίδας στις Ζώνες Β και Γ θα καλυφθεί από το έργο της χαρτογράφησης 
των οικοτόπων. Σκοπός της µελέτης είναι η επιβεβαίωση της παρουσίας των 
ειδών (ιδιαίτερα στη λίµνη Κορώνεια όπου η υποβάθµισή της πιθανόν έχει 
οδηγήσει στην εξαφάνιση των υδρόβιων αυτών µακρόφυτων) και η εκτίµηση 
της σηµερινής κατάστασης διατήρησής τους. 

Περιγραφή΄ 

Το µέτρο περιλαµβάνει την έρευνα σχετικά µε την παρουσία, το µέγεθος των 
πληθυσµών και της εξάπλωσής των υδρόβιων µακροφύτων Salvinia natans 
και Trapa natans καθώς και άλλων ειδών που τυχούν θα αναγνωρισθούν στο 
πλαίσιο της µελέτης.  

Προϋπολογισµός: 9.000 € 

Φορέας υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Πηγές χρηµατοδότηση: ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία 
Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

 

4.3.2.2. Μέτρα για τη διαχείριση της πανίδας 

Για τον καθορισµό των διαχειριστικών µέτρων απαιτείται η γνώση τουλάχιστον 
της επιβεβαιωµένης παρουσίας των ειδών, τα πληθυσµιακά στοιχεία, οι θέσεις 
φωλεοποίησης, η εκτίµηση της αναπαραγωγικής κατάστασης, η 
χαρτογράφηση των ενδιαιτηµάτων και η κατάσταση διατήρησης αυτών. Για 
την περιοχή του Εθνικού Πάρκου και των ζωνών Β και Γ απουσιάζουν για την 
πλειονότητα της πανίδας, τα ανωτέρω δεδοµένα βάσης (baseline data), ενώ 
για την Α’ Ζώνη τα δεδοµένα στηρίζονται σε παλαιές αναφορές. τα οποία θα 
αποτελούν και τα επίπεδα αναφοράς, σύµφωνα µε τα οποία: 

- θα µπορούσαν να καθοριστούν στοχευµένα ανά σηµαντικό είδος µέτρα 

- θα παρακολουθούνται οι µεταβολές των παραµέτρων και η 
αποτελεσµατικότητα εφαρµοζόµενων διαχειριστικών παρεµβάσεων.  

Για τον ανωτέρω λόγο ένα από τα µέτρα που είναι βασικά στην περίοδο 
εφαρµογής του παρόντος διαχειριστικού σχεδίου είναι η δηµιουργία των 
δεδοµένων βάσης/αναφοράς για τις οµάδες της πανίδας, ως υψηλής 
προτεραιότητας, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρµογή του προγράµµατος 
παρακολούθησης στο χρονικό πλαίσιο της 5ετους εφαρµογής του Σχεδίου 
∆ιαχείρισης για τη διεξαγωγή των συµπερασµάτων και την εξειδίκευση µέτρων 
της επόµενης διαχειριστικής περιόδου. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται µέτρα για την ορνιθοπανίδα, ιχθυοπανίδα, 
ερπετοπανίδα, τα θηλαστικά, αµφίβια και ασπόνδυλα της περιοχής. 
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4.3.2.2.1. Μέτρα για τη διαχείριση της ορνιθοπανίδας 

Τα µέτρα διαχείρισης που προτείνονται παρακάτω αφορούν είδη που είναι 
προστατευόµενα από την ∆ιεθνή νοµοθεσία είτε γιατί είναι ιδιαίτερα σπάνια, είτε 
γιατί η εξάπλωση και η παρουσία τους στην περιοχή µελέτης είναι 
αντιπροσωπευτική του είδους και περιλαµβάνει σηµαντικό µέρος του 
παγκόσµιου ή ευρωπαϊκού πληθυσµού του, πρόκειται δηλαδή για 
βιογεωγραφικά σηµαντικούς πληθυσµούς.   

Λόγω του ότι τα στοιχεία που υπάρχουν για την αφθονία και την κατανοµή των 
πληθυσµών των ειδών ενδιαφέροντος στην περιοχή είναι ελλιπή (κυρίως για 
ορισµένα σηµαντικά αναπαραγόµενα είδη) κι επιπλέον λόγω του ότι πρόκειται 
για την πρώτη διαχειριστική περίοδο, είναι απαραίτητο να δοθεί βαρύτητα στην 
συλλογή περισσότερων στοιχείων για τους πληθυσµούς και την οικολογία των 
ειδών ενδιαφέροντος έτσι ώστε στο µέλλον (στην επόµενη διαχειριστική 
περίοδο) να υπάρχει η δυνατότητα πραγµατικής παρακολούθησης των 
πληθυσµών τους και εφαρµογής διαχειριστικών παρεµβάσεων για την 
βελτίωση των δηµογραφικών χαρακτηριστικών αυτών των πληθυσµών 
(µείωση θνησιµότητας, αύξηση αναπαραγωγικής επιτυχίας κ.λ.π.).  

Επιπλέον, τα διαχειριστικά µέτρα και το πρόγραµµα παρακολούθησης θα 
πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένα µε τις απαιτήσεις της Ε.Ε. αναφορικά µε την 
παρακολούθηση των δεικτών βιοποικιλότητας που έχουν θεσπιστεί στα 
πλαίσια του SEBI 2010. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται: 

Ι. Οι κατευθύνσεις διαχείρισης της ορνιθοπανίδας 

ΙΙ. Τα εξειδικευµένα µέτρα διαχείρισης 

Ι. Κατευθύνσεις διαχείρισης της ορνιθοπανίδας 

Κατευθύνσεις ∆ιαχειριστικών µέτρων ανά οικοσύστηµα  

Λίµνες Κορώνεια και Βόλβη 

α. ∆ιαχείριση υγροτοπικών περιοχών για τα αναπαραγόµενα πουλιά (λίµνες, 

έλη, υγρά λιβάδια, εκβολές ρεµάτων, ακαλλιέργητες ζώνες περιµετρικά των 

λιµνών) 

Τα µέτρα διαχείρισης που εφαρµόζονται εξαρτώνται από την οικολογική 
λειτουργία της περιοχής για τα πουλιά. Έτσι απαιτούνται διαφορετικά 
διαχειριστικά µέτρα για τις παρακάτω λειτουργίες: 

1. Περιοχή αναπαραγωγής διάσπαρτων υδρόβιων πουλιών 

2. Περιοχή αναπαραγωγής πουλιών σε αποικίες 

3. Περιοχή στάθµευσης κατά τη µετανάστευση 

4. Περιοχή διαχείµασης 
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Οι περισσότερες περιοχές έχουν περισσότερες από µία λειτουργίες κι έτσι 
µπορούν να διαχωριστούν σε υποπεριοχές ανάλογα µε την εποχική λειτουργία 
τους. 

α1. Περιοχές αναπαραγωγής διάσπαρτων υδρόβιων πουλιών (καλαµώνες, 

έλη, λιβάδια) 

Οι περιοχές που αντιµετωπίζουν τα µεγαλύτερα προβλήµατα είναι οι 
χορτολιβαδικές εκτάσεις περιµετρικά των υγροτόπων, οι οποίες µετατρέπονται 
σε καλλιεργήσιµες ή υπόκεινται σε υπερβόσκηση. Αναπαραγόµενοι πληθυσµοί 
παπιών και παρυδάτιων απειλούνται από την εντατικοποίηση της χρήσης των 
φυσικών λιβαδιών ή από την µετατροπή τους σε καλλιεργούµενες εκτάσεις. Οι 
δύο στρατηγικές προστασίας για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος 
είναι η αγορά γης για την δηµιουργία λιβαδικών πάρκων και η σύναψη 
ιδιωτικών συµφωνιών διαχείρισης µε τους αγρότες  - ιδιοκτήτες της γης.   

Στις λιβαδικές περιοχές που είναι σηµαντικές για φωλιάζοντα υδρόβια και 
παρυδάτια είδη οι συµφωνίες µε τους αγρότες περιλαµβάνουν: 

• ∆ιατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών της γης 

• ∆ιατήρηση υψηλών επιπέδων νερού στον φρεάτιο ορίζοντα  

• Μείωση της έντασης βόσκησης και µετατόπιση της κοπής χόρτων µετά το 
τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου των πουλιών 

Στα έλη, τις εκβολές ρεµάτων και τις µικρές υδατοσυλλογές περιµετρικά των 
λιµνών  θα πρέπει να εξασφαλιστούν τα παρακάτω: 

• Παρεµπόδιση της ανάπτυξης βλάστησης στις περιοχές τροφοληψίας 
ερωδιών, λαγγόνας, χουλιαροµύτας κ.α. µε κατάλληλη διαχείριση της 
διαδοχής της βλάστησης, καταπολέµηση ξενικών ειδών φυτών και ρύθµιση 
της στάθµης του νερού 

• Απαγόρευση αµµοληψιών ή λήψης αδρανών υλικών από σηµαντικές 
υγροτοπικές θέσεις κυρίως κατά την αναπαραγωγική περίοδο, αλλά και 
όλο το έτος εκτός εάν η αµµοληψία εξυπηρετεί και κάποιον από τους 
σκοπούς του παρόντος διαχειριστικού σχεδίου 

• ∆ιατήρηση των καλαµώνων σε υγιή κατάσταση µε φύλαξη κατά της κοπής 
και καύσης καλαµιών καθώς και απαγόρευση των οχλουσών 
δραστηριοτήτων κοντά σε αυτούς κατά την αναπαραγωγική περίοδο 

• Αποκατάσταση των περιοχών τροφοληψίας (ρηχά γλυκά νερά, υγρά 
λιβάδια µε χαµηλή βλάστηση) και διατήρησή τους σε καλή κατάσταση (µε 
παράλληλη διατήρηση ικανοποιητικής στάθµης νερού ιδιαίτερα κατά τους 
µήνες Μάιο και Ιούνιο 

Σχετικά µε τον µεγάλο καλαµώνα που έχει αναπτυχθεί στην δυτική πλευρά της 
λίµνης Κορώνειας, θα πρέπει να γίνει παρακολούθηση της κατάστασης και της 
εξέλιξής του και εφαρµογή ανάλογων παρεµβάσεων (αναλύεται στα µέτρα 
οικοτόπων) 
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α2. Περιοχή αναπαραγωγής πουλιών σε αποικίες (βλ παραποτάµια δάση και 

ρέµατα) 

α3. Περιοχή στάθµευσης κατά τη µετανάστευση 

Μέσω του τακτικού προγράµµατος παρακολούθησης θα πρέπει να 
προσδιοριστούν τα σηµεία που συγκεντρώνουν τους µεγαλύτερους αριθµούς 
υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών κατά τη µετανάστευση. Τα σηµεία αυτά θα 
πρέπει να προστατεύονται από την ενόχληση (πρόσβαση από ανθρώπους και 
οχήµατα, βόσκηση) και να διατηρούν τα φυσικά χαρακτηριστικά τους όσον 
αφορά κυρίως στο βάθος και την ποιότητα του νερού.  

α4. Περιοχές διαχείµασης 

Οι περιοχές διαχείµασης των υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών είναι οι λίµνες 
Κορώνεια και Βόλβη και οι περιµετρικές του ζώνες που περιλαµβάνουν 
αγροτικές καλλιέργειες και λιβάδια.  

Πίνακας 4.2. Ενδιαίτηµα τροφοληψίας υδρόβιων και παρυδάτιων ειδών 
πουλιών 

Οµάδα Βάθος Ενδιαίτηµα τροφοληψίας 

Παρυδάτια έως 0,15 µ. Πλούσια λασπώδη οργανικά εδάφη χωρίς 

βλάστηση 

Αφρόπαπιες 

(Anas sp.) 

έως 0,4 µ. Ακτές µε καλή κάλυψη βλάστησης και όρµοι ή 

κολπίσκοι που προσφέρουν προστασία από 

αέρα και χαµηλές θερµοκρασίες 

Βουτόπαπιες 

(Aythia sp. 

κ.λ.π.) 

0,5 – 2,5 µ. ή και 

βαθύτερα για 

ορισµένα είδη 

Πυθµένας 

Κύκνοι έως 1 µ. Τρέφονται επίσης εκτός λίµνης στις όχθες 

Χήνες  - Φυσικά λιβάδια µε χαµηλή βλάστηση ή σπαρµένα 

τον χειµώνα χωράφια 

Για την τροφοληψία των χηνών θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής έκταση 
φυσικών λιβαδιών ή καλλιεργειών σιτηρών στην νότια πλευρά της Λ. Βόλβης, 
ενώ παράλληλα θα πρέπει να γίνεται κατάλληλη ενηµέρωση των αγροτών και 
να υπάρχει έγκαιρο σύστηµα αντιµετώπισης σε περίπτωση που αναφερθούν 
ζηµιές σε καλλιέργειες.  

Τα προτεινόµενα έργα περιγράφονται στην επόµενη ενότητα εξειδικευµένων 

µέτρων 
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Αγροτικές περιοχές 

Υψηλής φυσικής αξίας αγροτική γη και αγροπεριβαλλοντικά µέτρα σε 
αγροτικές και ηµιορεινές εκτάσεις 

Πολλά από τα απειλούµενα είδη είναι είδη που το βασικό ενδιαίτηµά τους είναι 
το µικτό αγροτικό τοπίο µε τις µη εντατικά καλλιεργούµενες εκτάσεις. Η 
βιοποικιλότητα που σχετίζεται µε το αγροτικό τοπίο έχει δεχτεί µεγάλη πίεση, 
γεγονός που αποδεικνύεται από το ότι περίπου τα 2/3 των απειλούµενων ή 
ευάλωτων ειδών πουλιών της Ευρώπης είναι είδη των αγροτικών περιοχών. Η 
διατήρηση παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών είναι το κλειδί για την 
προστασία της βιοποικιλότητας αυτής.  

Τα γενικά χαρακτηριστικά των αγροτικών περιοχών υψηλής φυσικής αξίας είναι 
η χαµηλή εισροή χηµικών, οι διαχειριστικές πρακτικές που απαιτούν 
χειρονακτική εργασία (όπως π.χ. η ελεύθερη βόσκηση) και η χαµηλή πυκνότητα 
βοσκόντων ζώων. Για τις περιοχές αυτές απαιτείται διαχείριση µε τη χρήση των 
κατάλληλων µηχανισµών όπως εργαλεία για την ανάπτυξη της υπαίθρου, 
αγροπεριβαλλοντικά µέτρα.  

Η αγροτική γη υψηλής φυσικής αξίας απειλείται από δύο αντίθετες τάσεις: την 
εντατικοποίηση και την εγκατάλειψη. Οι συνέπειες των δύο παραπάνω τάσεων 
είναι οι ίδιες και οδηγούν σε απώλεια των φυσικών λιβαδιών και ακαλλιέργητων 
εκτάσεων και στην απώλεια της µωσαϊκότητας του τοπίου. Η ετερογένεια του 
είναι κρίσιµης σηµασίας για την διατήρηση της ορνιθοπανίδας των αγροτικών 
και αγροδασικών εκτάσεων.  

Στην κατηγορία αυτή τα µέτρα που προτείνονται είναι: 

− ∆ιατήρηση ικανού αριθµού µεγάλων δέντρων στην πεδιάδα Κορώνειας – 
Βόλβης για παροχή εναλλακτικών θέσεων φωλιάσµατος, ενίσχυση των 
φυσικών παρόχθιων δασών, ενθάρρυνση της εγκατάστασης 
λευκοκαλλιεργειών και διατήρηση παλιών λευκοκαλλιεργειών σε 
συγκεκριµένες περιοχές (π.χ. βορειοδυτική όχθη Κορώνειας) µε εξέταση της 
χωροταξίας τους ώστε να µην είναι διάσπαρτες και να βρίσκονται µακριά 
από περιοχές όπου φωλιάζουν πουλιά στο έδαφος 

− Να µην γίνεται καύση των καλαµιών µετά το θέρος, αλλά να αφήνονται στο 
χωράφι και µετά να οργώνονται 

− διατήρηση και βελτίωση των υφιστάµενων φυτοφρακτών και παροχή 
κινήτρων για εγκατάσταση νέων φυτοφρακτών µε παράλληλη βελτίωση 
των χαρακτηριστικών τους σε συγκεκριµένο πλάτος, ύψος και σύνθεση 
ειδών 

− Αύξηση των εκτάσεων που είναι σε αγρανάπαυση και διατήρηση 
χορτολιβαδικών εκτάσεων και αποκατάσταση αυτών που έχουν 
καταπατηθεί από καλλιέργειες  

− Σύστηµα υποστήριξης των αγροτών για την βελτιστοποίηση της χρήσης 
αγροχηµικών στο χωράφι τους 
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− Μείωση των αρδευόµενων καλλιεργειών και αντικατάστασή τους µε ξηρικές 
σε συγκεκριµένο ετήσιο ποσοστό επί του συνόλου καλλιεργούµενων 
εκτάσεων της ΠΠ 

− Ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας (αναλύεται στα εξειδικευµένα µέτρα 
διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων) 

− Χαρτογράφηση των αγροτικών καλλιεργειών και διατήρηση αρχείου για την 
κατανοµή των καλλιεργειών κάθε χρονιάς καθώς και για την αγρανάπαυση 

− ∆ιατήρηση και αποκατάσταση παλαιών παραδοσιακών αγροτικών 
κτισµάτων (γεωργικές αποθήκες χτισµένες µε παραδοσιακά υλικά) 

− Εξοικονόµηση νερού µε αλλαγή του τρόπου άρδευσης (αναλύεται στα 
εξειδικευµένα µέτρα διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων) 

− Προώθηση εναλλακτικών καλλιεργητικών πρακτικών: διατήρηση της 
ποικιλότητας χλωρίδας και αρθροπόδων στις καλλιεργούµενες περιοχές 
µέσω µείωσης της ποσότητας χρησιµοποιούµενων φυτοφαρµάκων και 
ζιζανιοκτόνων, διατήρηση υγρών θέσεων στις άκρες των αγροτεµαχίων,  

− Καθαρισµοί πρανών δρόµων µε χρήση µηχανικών µέσων και όχι χηµικών ή 
καύσης, και όσο το δυνατόν πιο αργά µέσα στην καλοκαιρινή περίοδο  

− Τοποθέτηση συνεστραµµένων καλωδίων ή υπογειοποίησή τους σε σηµεία 
που είναι περάσµατα για µεγάλα πουλιά (π.χ. περιοχή Σχολαρίου – 
Λαγκαδικιών) 

Ηµιορεινή ζώνη και δάση 

Τα διαχειριστικά µέτρα που προτείνονται για την ηµιροεινή ζώνη και τις δασικές 
εκτάσεις είναι τα παρακάτω: 

α. Περιοχές υψηλού δάσους 

− ∆ηµιουργία δικτύου δασικών κηλίδων ώριµου δάσους οξυάς, καστανιάς 
και δρυός που θα τεθούν εκτός διαχείρισης (αναλύεται στα εξειδικευµένα 
µέτρα).  

− Αναπροσαρµογή των δασικών διαχειριστικών σχεδίων µε σκοπό την 
αναγωγή των υποβαθµισµένων δασών, την δασοπονία πολλαπλών 
σκοπών (προστασία της φύσης, αναψυχή, ξυλεία) και ενσωµάτωση των 
κανόνων για διατήρηση των πουλιών που απαιτούν νεκρά ιστάµενα ή 
κατακείµενα και ζωντανά σε διαδικασία σήψης δέντρα,  

− Ανόρθωση υποβαθµισµένων δρυοδασών  

− Ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόσκρουσης και ηλεκτροπληξίας 
αρπακτικών πουλιών και µεγάλων µεταναστευτικών (π.χ. πελεκάνοι, 
µαυροπελαργός κ.λ.π.) σε εναέρια δίκτυα µεταφοράς και διανοµής 
ενέργειας (υπογειοποίηση, συνενστραµµένα καλώδια, ορατή από 
απόσταση σήµανση, επανασχεδιασµός πυλώνων) 

β. Ηµιορεινές περιοχές 
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− Περιορισµός των αναδασώσεων σε επιλεγµένες περιοχές κυρίως στα όρη 
Βόλβης 

− ∆ιατήρηση της βόσκησης σε επίπεδα που να συντηρούν τα ανοίγµατα σε 
δασικές και θαµνώδεις περιοχής αλλά να µην οδηγούν σε καταστάσεις 
υπερβόσκησης και διάβρωσης 

− ∆ιατήρηση κι επέκταση ανοικτών εκτάσεων (χορτολιβαδικών) σε περιοχές µε 
µακκία βλάστηση 

− Ενίσχυση της ελεύθερης εκτατικής κτηνοτροφίας αιγοπροβάτων στην 
περιοχή Όρη Βόλβης 

− ∆ηµιουργία υδατοσυλλογών (µε φυσικά οµαλά πρανή) στις θαµνώδεις 
περιοχές του βόρειου ορεινού συµπλέγµατος (ωφέλεια για τον 
µαυροπελαργό και άλλα είδη) 

− Απογραφή και χαρτογράφηση του αγροδασικού τοπίου στον νότιο και 
βόρειο ορεινό όγκο (µήκος, σύνθεση και περιγραφή φυσικών 
φυτοφρακτών, καθώς και είδος καλλιεργειών) 

Παραποτάµια δάση, ποτάµια ρέµατα και χείµαρροι 

Καθαρισµοί κοιτών ποταµών, χειµάρρων καναλιών και καθαρισµοί και 
σταθεροποιήσεις πρανών 

Στόχος είναι κατά τις απαραίτητες παρεµβάσεις να διατηρείται µία δοµή 
βλάστησης που περιλαµβάνει επαρκή ποικιλία υδροχαρών φυτών (ξυλωδών 
και ποωδών). Κατά τους καθαρισµούς και την συντήρηση τάφρων, ρεµάτων 
και χειµάρρων θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθυντήριες 
γραµµές: 

1. Η διαµόρφωση των πρανών πρέπει να είναι οµαλή (κλίση 1:1,5) ώστε να 
ευνοείται η ανάπτυξη βλάστησης, να µην υπάρχουν κατολισθήσεις. 
Ωστόσο πρέπει να διατηρούνται και τα κάθετα χωµάτινα πρανή στα οποία 
υπάρχουν αποικίες µελισσοφάγων, χαλκοκουρούνας και οχθοχελίδονων 

2. Οι καθαρισµοί, εάν είναι απαραίτητοι, πρέπει να γίνονται τµηµατικά και να 
µην αφαιρείται όλη η βλάστηση την ίδια χρονιά (π.χ. ο καθαρισµός γίνεται 
εναλλάξ ανά χρονιά σε κάθε όχθη) και ένα ποσοστό 20 – 40% της 
βλάστησης κατά µήκος πρέπει να παραµένει µετά τον καθαρισµό 

3. Σε περίπτωση που η επιφάνεια του νερού έχει καλυφθεί εντελώς από 
βλάστηση µπορεί να γίνεται τοπικά και σε µικρή κλίµακα εκβάθυνση του 
πυθµένα και αφαίρεση της υδροχαρούς βλάστησης ώστε να δηµιουργείται 
ελεύθερη επιφάνεια νερού. Με την µέθοδο αυτή υπάρχουν πολλά 
πλεονεκτήµατα για την ορνιθοπανίδα αλλά και την ιχθυοπανίδα, καθώς 
διατηρούνται οι χώροι τροφοληψίας και χώροι ωοτοκίας για τα ψάρια.  

4. Φυτεύσεις δέντρων στα πρανή (για σταθεροποίηση).  

5. Σηµαντική είναι η διατήρηση διαφορετικού βάθους νερού κατά µήκος της 
κοίτης και διαφορετικών δοµών βλάστησης (π.χ. δηµιουργία σηµείων 
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βαθύτερου νερού στις ενώσεις των κάθετων τάφρων, δηµιουργία 
πλατύτερων σηµείων στα οποία θα µειώνεται η ροή του νερού) 

6. ∆ιατήρηση των χωµάτινων πρανών σε επιλεγµένες θέσεις στα ρέµατα της 
περιοχής, καθώς τα πρανή αυτά αποτελούν σηµαντικό ενδιαίτηµα 
φωλιάσµατος της χαλκοκουρόυνας, του οχθοχελίδονου και άλλων ειδών  

Για την αντιµετώπιση των φαινοµένων µεταφοράς και απόθεσης φερτών υλών 
στις εκβολές των ρεµάτων (ιδιαίτερα στην νότια πλευρά της Λ. Βόλβης), θα 
πρέπει να γίνουν έργα που στόχο έχουν την µείωση της ταχύτητας του νερού 
(βλ. µέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων). 

Υδροχαρή δάση (παραποτάµια, παραλίµνια) 

Η διατήρηση και ενίσχυση των παρόχθιων δασών είναι ιδιαίτερης σηµασίας για 
το Ε.Π., καθώς αυτά φιλοξενούν µικτές αποικίες ερωδιών και άλλων ειδών, 
αλλά αποτελούν και ένα από τα οµορφότερα και χαρακτηριστικότερα τοπία 
της λεκάνης της Μυγδονίας.  

Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στο ∆άσος Απολλωνίας (βλ. µέτρα οικοτόπων) 
και στα φυσικά µικρά υδροχαρή δάση που δηµιουργούνται (π.χ. νότια και 
ανατολική πλευρά λίµνης Κορώνειας), µε προστασία από ξύλευση, βόσκηση 
και εκχέρσωση, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις πιθανόν να είναι απαραίτητη και 
η ενίσχυσή τους µε φυτεύσεις τοπικών δενδρωδών ειδών.  

Γενικά µέτρα 

Οδηγίες για την ελαχιστοποίηση της όχλησης από οικοτουρισµό σε 
υγρότοπους 

Η ανάπτυξη του οικοτουρισµού σε περιοχές όπου υπάρχουν εντυπωσιακές 
συγκεντρώσεις υδρόβιων πουλιών όχι απλά µπορεί να ενισχύσει την 
υποστήριξη του κόσµου στην προστατευόµενη περιοχή, αλλά αν έχει 
σχεδιαστεί σωστά µπορεί να αποδώσει κι ένα συµπληρωµατικό εισόδηµα 
στους κατοίκους, µε αµελητέες επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

1. ενηµέρωση κι εφαρµογή προηγούµενων µελετών για τον οικοτουρισµό  

2. Προετοιµασία λίστας περιοχών που έχουν προτεραιότητα στην διαχείριση 
του οικοτουρισµού 

3. σύνταξη τοπικού κανονισµού λειτουργίας για την κάθε οικοτουριστική 
δραστηριότητα 

4. µελέτη της ευαισθησίας της κάθε υγροτοπικής περιοχής 

Για την εκτίµηση της ευαισθησίας ορισµένων ειδών στην ενόχληση που 
προκαλείται από τουριστικές δραστηριότητες, λαµβάνονται υπ’ όψη τα 
παρακάτω στοιχεία: 

• Ένα άτοµο που περπατά µπορεί λαµβάνεται ως µεγαλύτερη απειλή για τα 
πουλιά από ότι ένα όχηµα ή ένα άλογο µε τον αναβάτη του.  
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• Το επίπεδο ενόχλησης είναι ευθέως ανάλογο µε τον λογάριθµο της έντασης 
αναψυχής, γεγονός που σηµαίνει ότι όταν η ένταση της αναψυχής αυξάνει, 
η πρόσθετη ενόχληση είναι σηµαντική 

• Η ευαισθησία στην ενόχληση είναι συνδυασµός του κατά πόσο 
«ντροπαλό» είναι ένα είδος και του κατά πόσο εκτίθεται στους παράγοντες 
ενόχλησης 

• Κάθε είδος έχει διαφορετικό βαθµό ανοχής στην ενόχληση 

• Όσο πιο κοντά είναι η φωλιά ενός πουλιού στο έδαφος τόσο πιο µεγάλη 
είναι η ενόχληση που δέχεται 

• Όσο µεγαλύτερη είναι η ένταση της αναψυχής, τόσο µικρότερη είναι η 
πυκνότητα των πουλιών 

• Όσο µεγαλύτερη είναι η περίδος αναπαραγωγής τόσο µεγαλύτερη είναι και 
η επίδραση της ενόχλησης. Για παράδειγµα η αναψυχή κατά την άνοιξη και 
νωρίς το καλοκαίρι 

• Μεγάλα κοπάδια πουλιών απειλούνται πιο εύκολα από ότι µεµονωµένα 
πουλιά 

• Όσο πιο εύκολα παρατηρήσιµο και ορατό είναι ένα είδος τόσο πιο ευάλωτο 
είναι στην ενόχληση 

Η σηµαντικότερη απαίτηση των πουλιών κατά την µετανάστευση ή τον χειµώνα 
είναι η εξασφάλιση επαρκούς τροφής (δηλαδή ενέργειας) ώστε να µπορέσουν 
να επιβιώσουν και να φτάσουν στις περιοχές ξεχειµωνιάσµατος ή 
αναπαραγωγής ανάλογα µε την εποχή του χρόνου. Σε κρίσιµα στάδια η 
ανθρώπινη ενόχληση µπορεί να είναι ανυπέρβλητη για τα πουλιά, καθώς 
περιορίζει ουσιαστικά τον διαθέσιµο χρόνο τους για τροφοληψία, αλλά και τα 
κρατά πιθανόν µακριά από τις καλύτερες περιοχές σε τροφή.  

Η ενόχληση είναι ιδιαίτερα καταστροφική για τα πουλιά σε ορισµένα στάδια του 
ετήσιου κύκλου τους, όταν δηλαδή οι ενεργειακές τους απαιτήσεις είναι 
υψηλότερες. Τα στάδια αυτά είναι: 

• αµέσως µετά την αναπαραγωγική περίοδο, όταν τα πουλιά 
συγκεντρώνουν λίπος για την µετανάστευση 

• αµέσως µετά την µετανάστευση όταν φτάνουν στις περιοχές διαχείµανσης 

• αµέσως πριν την έναρξη της µετανάστευσης και κατά τη διάρκεια των 
σύντοµων στάσεων που κάνουν, σε αυτήν την περίπτωση οι δυσµενείς 
επιπτώσεις µπορεί να µην είναι άµεσα ορατές κατά την χειµερινή περίοδο ή 
την περίοδο της µετανάστευσης, αλλά όµως φαίνονται κατά την 
αναπαραγωγή όταν η αναπαραγωγική επιτυχία είναι χαµηλή 

• σε περιόδους ακραίων καιρικών συνθηκών 
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Αντιµετώπιση επιδράσεων από κλιµατικές αλλαγές  

Τα περισσότερα µεταναστευτικά είδη (84%) θα επηρεαστούν µε κάποιο τρόπο 
από την κλιµατική αλλαγή. Από αυτά το 53% θα επηρεαστεί από υδρολογικές 
αλλαγές (ξηρασία, πληµµύρες, ταπείνωση υδροφορέων κ.λ.π.), 24% από µη 
συγχρονισµό µε την τροφή τους, 18% από την άνοδο της στάθµης της 
θάλασσας, 17% από αλλαγές στο ενδιαίτηµά τους, 17% από αλλαγές στην 
εξάπλωσή του θηράµατός τους και 7 % από την αύξηση της συχνότητας των 
καταιγίδων. Τα µεταναστευτικά πουλιά συχνά εξαρτώνται από πολύ 
παραγωγικές περιοχές όπου συγκεντρώνουν λίπος πριν από το 
µεταναστευτικό τους ταξίδι. Καταστροφικές µειώσεις πληθυσµών σε τέτοιες 
περιοχές, µπορούν να χρειαστούν δεκαετίες για ανάκαµψη.  

Μέτρα αντιµετώπισης 

• ∆ιατήρηση της υδρολογικής δίαιτας των υγροτόπων 

• Συστηµατική παρακολούθηση ειδών δεικτών 

• ∆ιατήρηση µεγάλων πληθυσµών και κατά συνέπεια πλούσιου γενετικού 
αποθέµατος 

• ∆ιατήρηση κατάλληλων ενδιαιτηµάτων σε µεγάλες εκτάσεις και 
εξασφάλιση της συνεκτικότητάς και ενότητάς τους µέσω κατάλληλων 
οικοδιαδρόµων 

Μέτρα ∆ιαχείρισης ανά είδος 

Βαλτόπαπια Aythia nyroca 

1. Μέτρα για την αποφυγή πνιγµού σε δίχτυα ψαράδων µε χωρικές ή χρονικές 
ζωνώσεις αλιείας, ή/και τροποποίηση αλιευτικών εργαλείων ή πρακτικών – 
παρακολούθηση του αριθµού πνιγµένων πουλιών 

2. Επαρκής παρακολούθηση του αναπαραγόµενου πληθυσµού (αριθµός 
ζευγαριών, αναπαραγωγική επιτυχία, θνησιµότητα κ.λ.π.) – έρευνα 
δηµογραφικών στοιχείων του πληθυσµού και δηµουργία ενός µοντέλου 
προβολής στο µέλλον που θα βοηθήσει στην σωστή στόχευση των 
ενεργειών προστασίας 

3. Έρευνα των διατροφικών συνηθειών του είδους 

4. Ακριβής καταγραφή του βιοτόπου φωλιάσµατος και τροφοληψίας 

5. Παρακολούθηση του πληθυσµού κατά τη µετανάστευση και καταγραφή 
του αριθµού νεαρών και ενηλίκων 

6. ∆ιατήρηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας κάθε φωλιάς σε 3 νεοσσούς / 
έτος 

7. ∆ιατήρηση κατάλληλης στάθµης νερού σε θέσεις περιµετρικά της Λ. 
Βόλβης (εκβολές ρεµάτων, υγρά λιβάδια) – µικρές λιµνούλες µε ανοικτή 
επιφάνεια νερού βάθους 0,5 – 1 µ.  
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8. ∆ιατήρηση και αποκατάσταση ελών µε παράλληλη διατήρηση και 
αποκατάσταση της επιπλέουσας υδροχαρούς βλάστησης 

Χουλιαροµύτα Platalea leucorodia 

9. Παρεµπόδιση της ανάπτυξης βλάστησης στις περιοχές τροφοληψίας µε 
κατάλληλη διαχείριση της διαδοχής της βλάστησης και καταπολέµηση 
ξενικών ειδών φυτών 

10. Μέτρα για τον περιορισµό των δραστηριοτήτων που συντελούν στον 
περιορισµό της διαθεσιµότητας τροφής  

11. Απαγόρευση αµµοληψιών ή λήψης αδρανών υλικών από σηµαντικές για 
το είδος υγροτοπικές θέσεις 

12. Ελαχιστοποίηση της ενόχλησης, µέσω πληροφόρησης, εκπαίδευσης κι 
ενηµέρωσης καθώς και φύλαξης και διαχείρισης επισκεπτών 

13. Ελαχιστοποίηση της θνησιµότητας που προκαλείται από σύγκρουση µε 
εναέρια δίκτυα µεταφοράς ενέργειας.  

14. Ελαχιστοποίηση της άµεσης θνησιµότητας που προκαλείται από τοξίνες. 
∆ηµιουργία ενός συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης για την ανίχνευση 
εκρήξεων κυανοτοξινών ώστε να γίνεται η κατάλληλη διαχείριση 
(αποµάκρυνση νεκρών πουλιών, διαχείριση επιπέδων νερού) 

15. ∆ιατήρηση των αποικιών που βρίσκονται σε καλαµώνες µε απαγόρευση 
της κοπής και καύσης καλαµιών καθώς και απαγόρευση των οχλουσών 
δραστηριοτήτων σε µία ακτίνα γύρω από τις αποικίες κατά την 
αναπαραγωγική περίοδο 

16. Προστασία των αποικιών από την ενόχληση µέσω περιορισµένης ή 
απαγορευεµένης πρόσβασης των επισκεπτών, αύξησης της επιτήρησης 
ώστε να µειωθεί η όχληση από επισκέπτες, αλιείς, αγρότες και κάθε άλλο 
παράγοντα.  

17. Αποκατάσταση των περιοχών τροφοληψίας (ρηχά γλυκά νερά, υγρά 
λιβάδια µε χαµηλή βλάστηση) και διατήρησή τους σε καλή κατάσταση. 
∆ιατήρηση ικανών επιπέδων νερού και παροχής 

18. Παρακολούθηση επιπέδων επιβίωσης και αναπαραγωγικής επιτυχίας µέσα 
από πρόγραµµα δακτυλίωσης µε έγχρωµα δαχτυλίδια και 
ραδιοπαρακολούθηση 

19. Συλλογή και ανάλυση γενετικών δειγµάτων  

Χρυσογέρακο Falcο biarmicus 

20. ∆ιατήρηση ανοικτών εκτάσεων και περιορισµός των αναδασώσεων 

21. Φύλαξη των ευάλωτων φωλιών και παρακολούθησή τους µε κάµερες 

22. Έρευνα για την αναπαραγωγή του είδους (αναπαραγωγική επιτυχία, 
θνησιµότητα) και για την τροφοληψία του 

Κραυγαετός Aquila pomarina 
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23. Εντοπισµός των φωλιών και δηµιουργία ζώνης προστασίας κατά την 
αναπαραγωγή ακτίνας 5 χλµ. 

24. Ενηµέρωση της δασικής υπηρεσίας και εφαρµογή ειδικών µέτρων 
προστασίας σε ακτίνα 5 χλµ. γύρω από τις φωλιές κατά την 
αναπαραγωγική περίοδο (αποτροπή ενόχλησης, υλοτοµιών και δασικών 
έργων π.χ. οδοποιΐα) 

25. Σαφής περιγραφή του βιότοπου φωλιάσµατος 

26. Ανάλυση τροφικών συνηθειών 

Θαλασσαετός Haliaeetus albicilla 

27. ∆ιατήρηση ικανού αριθµού µεγάλων δέντρων στην πεδιάδα Κορώνειας – 
Βόλβης για παροχή εναλλακτικών θέσεων φωλιάσµατος (ενίσχυση των 
φυσικών παρόχθιων δασών, ενθάρρυνση των λευκοκαλλιεργειών και 
διατήρηση παλιών λευκοκαλλιεργειών) 

28. Μελέτη της οικολογίας του είδους στην περιοχή (αναπαραγωγική επιτυχία, 
τροφικές συνήθειες, αίτια θνησιµότητας) και ετήσια παρακολούθηση της 
αναπαραγωγής 

29. Τοποθέτηση ποµπού σε νεαρό θαλασσαετό για µελέτη των κινήσεών του 
εντός κι εκτός της ΠΠ 

30. Φύλαξη της θέσης φωλιάσµατος κατά την αναπαραγωγική περίοδο για 
αποτροπή της ενόχλησης 

31. Έρευνα για την χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων κι εκστρατεία 
ενηµέρωσης για τις επιπτώσεις από τη χρήση τους  

32. Αποτροπή κατασκευής υποδοµών (δρόµοι ή άλλα έργα) σε θέσεις 
περιµετρικά των υφιστάµενων θέσεων φωλιών 

33. ∆ιερεύνηση της αναγκαιότητας παροχής συµπληρωµατικής τροφής κατά 
τον χειµώνα σε ειδικά διαµορφωµένη θέση όπου θα υπάρχει ασφάλεια, 
αλλά θα µπορεί να γίνεται και παρατήρηση του είδους 

34. ∆ακτυλίωση των νεαρών και παρακολούθησή τους 

35. Τοποθέτηση τεχνητών φωλιών σε κατάλληλες θέσεις περιµετρικά της 
υφιστάµενης φωλιάς 

36. Παρακολούθηση των υπολειµµάτων ρυπογόνων χηµικών ουσιών στα 
κελύφη των αυγών ή στο αίµα από τους νεοσσούς, ή σε ιστούς και 
όργανα από τυχόν νεκρά πουλιά (συνεργασία µε τα κατάλληλα 
εργαστήρια αναλύσεων και κτηνιάτρους). Επιπλέον θα πρέπει να 
λαµβάνονται δείγµατα και από ψάρια ή άλλα είδη (π.χ. πάπιες) που 
αποτελούν την τροφική βάση του θαλασσαετού  

Χαλκοκουρούνα Coracias garrulus 
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37. Παρακολούθηση του αναπαραγόµενου πληθυσµού στην Π.Π. (καταγραφή 
ζευγαριών, θέσεων φωλιάσµατος και περιγραφή τους). Καταγραφή 
αναπαραγωγικής επιτυχίας 

38. Κατασκευή και τοποθέτηση τεχνητών φωλιών σε κατάλληλες θέσεις 

39. ∆ιατήρηση και ενίσχυση των παρόχθιων δασών  

40. ∆ιατήρηση των χωµάτινων πρανών σε επιλεγµένες θέσεις στα ρέµµατα της 
περιοχής 

41. Μελέτη του βιοτόπου τροφοληψίας  

Αγροτικά πουλιά 

42. Να µην γίνεται καύση των καλαµιών µετά το θέρος, αλλά να αφήνονται στο 
χωράφι και µετά να οργώνονται 

43. Αύξηση των εκτάσεων που είναι σε αγρανάπαυση  

44. ∆ιατήρηση χορτολιβαδικών εκτάσεων 

45. Σύστηµα υποστήριξης των αγροτών για την βελτιστοποίηση της χρήσης 
αγροχηµικών στο χωράφι τους  

46. Παρακολούθηση των χειµερινών συγκεντρώσεων 

47. Μείωση των αρδευόµενων καλλιεργειών και αντικατάστασή τους µε ξηρικές 

48. Ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας 

 

ΙΙ. Εξειδικευµένα µέτρα διαχείρισης 

Έργο Π1: «∆ηµιουργία δικτύου δασικών κηλίδων ώριµου δάσους» 

Σκοπός:  

Η προστασία και αύξηση των πληθυσµών δρυοκολαπτών (Picus canus, 
Dendrocopos leucotos και D. medious και Dryocopus martius) µέσω της 
παροχής αυξηµένων θέσεων φωλεοποίησης και τροφοληψίας σε ώριµες 
συστάδες οξυάς, καστανιάς και δρυός 

Περιγραφή αντικειµένου: 

Το έργο θα γίνει σε συνεργασία µε την δασική Υπηρεσία (δασαρχείο Σταυρού, 
∆ασαρχείο Αρναίας, ∆ασαρχείο Λαγκαδά, ∆ασαρχείο Θεσσαλονίκης). Θα 
γίνει καταγραφή και χαρτογράφηση των καταλληλότερων θέσεων στα δασικά 
συµπλέγµατα, αυτών δηλαδή που περιλαµβάνουν τον κατάλληλο αριθµό 
νεκρών ιστάµενων ή κατακείµενων και ζωντανών σε διαδικασία σήψης 
δέντρων και θα οριστούν µικρές περιοχές (έκτασης έως 5 εκταρίων) που τα 
τεθούν εκτός διαχείρισης. Οι περιοχές αυτές θα σηµανθούν κατάλληλα και θα 
παρακολουθούνται συστηµατικά. Η διάταξη και οι αποστάσεις µεταξύ τους θα 
είναι τέτοιες ώστε να δηµιουργείται ένα σύστηµα “stepping – stone” δηλαδή να 
εξασφαλίζεται η επικοινωνία των υποπληθυσµών µέσα στο Ε.Π. αλλά και µε τις 
γειτονικές δασικές περιοχές.  
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Ενδεικτικός Προϋπολογισµός:   

40.000€ (Μελέτη) 

Πηγές Χρηµατοδότησης: 

ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού 
Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

Φορέας υλοποίησης:  

Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνών Κορώνειας – Βόλβης σε συνεργασία µε ειδικούς 
ορνιθολόγους 

∆ασαρχεία Αρναίας, Σταυρού, Λαγκαδά και Θεσσαλονίκης 

Έργο Π2: «Βελτίωση ενδιαιτηµάτων υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών» 

Σκοπός:  

Η βελτίωση των ενδιαιτηµάτων τροφοληψίας υδρόβιων πουλιών και του 
µαυροπελαργού, ώστε να υπάρχει επαρκής τροφή κατά την αναπαραγωγική 
τους περίοδο (Μάϊος – Ιούνιος) και µεσοπρόθεσµα να επιτευχθεί αύξηση της 
αναπαραγωγικής τους επιτυχίας.  

Περιγραφή αντικειµένου: 

Το έργο περιλαµβάνει τα ακόλουθα υποέργα: 

Α. ∆ηµιουργία ενδιαιτηµάτων ρηχών γλυκών νερών και εποχιακών ελών 
στα έργα εκτροπής χειµάρρων (περιοχή Λαγκαδικιών – Σχολαρίου) 

Β. ∆ηµιουργία χαµηλών θυροφραγµών στις εκβολές των ρεµάτων για 
δηµιουργία εποχιακών ελών στη Λ. Βόλβη 

Γ. ∆ηµιουργία τεχνητών νησίδων αναπαραγωγής παρυδάτιων, 
γλαρόµορφων και παπιών στη Λ. Βόλβη 

∆. ∆ηµιουργία µικρών λιµνών περιµετρικά της Λ. Βόλβης ή και της λίµνης 
Κορώνειας 

Υποέργο Α. ∆ηµιουργία ενδιαιτηµάτων ρηχών γλυκών νερών και εποχιακών 
ελών στα έργα εκτροπής χειµάρρων (περιοχή Λαγκαδικιών – 
Σχολαρίου) 

Στόχος: η βελτίωση των χώρων τροφοληψίας χουλιαροµύτας, λαγγόνας, 
ερωδιών και µαυροπελαργού 

Περιγραφή:  

Τα έργα εκτροπής χειµάρρων που εκτελούνται τώρα στην περιοχή Σχολαρίου – 
Λαγκαδικιών περιλαµβάνουν τον εγκυβωτισµό των κοιτών και την επένδυση 
των πρανών µε κυβόλιθους. Στην παρούσα τους µορφή οι χείµαρροι αυτοί 
έχουν µειωµένη αξία για τη βιοποικιλότητα και δεν αποτελούν ελκυστικό χώρο 
για την τροφοληψία των πουλιών. Για τη δηµιουργία των ενδιαιτηµάτων ρηχών 
γλυκών νερών, θα πρέπει να γίνουν µικρές εκσκαφές (βάθους 0,5 – 0,6 µ.) σε 
διάσπαρτα σηµεία µέσα στην κοίτη, ώστε τους µήνες µε χαµηλή η µηδενική 
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ροή να κατακρατείται µία ελάχιστη ποσότητα νερού σε αυτές. Στις εκβολές τους 
προς την όχθη της λίµνης θα πρέπει να γίνει διαπλάτυνση της κοίτης ώστε να 
µειώνεται η ταχύτητα του νερού και να δηµιουργείται µαιανδρισµός.  

Υποέργο Β. ∆ηµιουργία χαµηλών θυροφραγµών στις εκβολές των ρεµάτων για 
δηµιουργία εποχιακών ελών στη Λ. Βόλβη 

Στόχος: η βελτίωση των χώρων τροφοληψίας χουλιαροµύτας, λαγγόνας, 
ερωδιών και µαυροπελαργού 

Περιγραφή:  

Οι θηροφραγµοί θα είναι ξύλινοι ύψους όχι µεγαλύτερου από 0,50 µ. και θα 
τοποθετούνται σε θέσεις κοντά στην εκβολή των ρεµάτων, µε σκοπό την 
µείωση της ταχύτητας του νερού και την κατακράτηση µικρών ποσοτήτων. Θα 
πρέπει µε το έργο αυτό να δηµιουργηθούν διάσπαρτες θέσεις λίγων 
τετραγωνικών µέτρων όπου τα νερά θα είναι σχεδόν στάσιµα και η κοίτη θα 
πληµµυρίζει σε πολύ µικρή έκταση. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ύπαρξη 
νερού στις υδατοσυλλογές αυτές κατά τους µήνες Μάϊο και Ιούνιο. Μετά την 
περίοδο αυτή θα µπορεί εάν χρειάζεται να γίνεται απόληψη των φερτών υλών 
που έχουν επιχώσει τους θηροφραγµούς, ή ακόµη και αφαίρεση των 
θηροφραγµών (εφόσον τα κατασκευαστικά τους χαρακτηριστικά έχουν αυτήν 
την πρόβλεψη). Οι θηροφραγµοί θα πρέπει να είναι ξύλινοι. Το έργο κατά την 
διάρκεια λειτουργίας του θα πρέπει να παρακολουθείται από στελέχη του Φ.∆. 
για την καταγραφή της αποτελεσµατικότητάς του ως προς τα πουλιά αλλά και 
για την έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση τυχόν πληµµυρικών 
φαινοµένων.  

Το έργο θα εφαρµοστεί πιλοτικά στις εκβολές 3 ρεµάτων στη νότια όχθη της Λ. 
Βόλβης.  

Υποέργο Γ: ∆ηµιουργία τεχνητών νησίδων αναπαραγωγής παρυδάτιων, 
γλαρόµορφων και παπιών στη Λ. Βόλβη 

Στόχος: η αύξηση του πληθυσµού υδρόβιων πουλιών µε την παροχή 
πρόσθετων διαθέσιµων χώρων φωλεοποίησης 

Περιγραφή:  

Σε µεγάλες λίµνες όπως η Λ. Βόλβη όπου υπάρχει πρακτικά πρόσβαση παντού 
στην ακτή, αλλά και το εύρος των καλαµώνων είναι περιορισµένο στο 
µεγαλύτερο µέρος της περιµέτρου της εφαρµόζεται το διαχειριστικό µέτρο της 
δηµιουργίας τεχνητών νησίδων οι οποίες προσφέρουν προστασία από 
χερσαίους θηρευτές και από ενόχληση και αποτελούν ιδανικό µέσο για την 
ενθάρρυνση του φωλιάσµατος πολλών υδρόβιων και παρυδάτιων ειδών. 
Ανάλογα µε το είδος στο οποίο στοχεύει η εγκατάσταση των νησίδων είναι και 
το υλικό που θα τοποθετηθεί σε αυτές π.χ. άµµος και µικρά βότσαλα για 
ποταµοσφυριχτές και γλαρόνια, πυκνή βλάστηση από χόρτα για την 
πρασινοκέφαλη πάπια και ξερά καλάµια για το σκουφοβουτηχτάρι. Στην 
περίπτωση της Λ. Βόλβης πρέπει τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και η 
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τοποθέτηση των τεχνητών νησίδων να περιλαµβάνουν πρόβλεψη για την 
προστασία τους από τον κυµατισµό.  

Υποέργο ∆: ∆ηµιουργία µικρών λιµνών περιµετρικά της Λ. Βόλβης ή και της 
λίµνης Κορώνειας 

Σκοπός: η βελτίωση των χώρων τροφοληψίας της χουλιαροµύτας, λαγγόνας 
και βαλτόπαπιας 

Περιγραφή: 

∆ηµιουργία 3 – 5 µικρών λιµνών µε εκσκαφή, βάθους 1 – 1,20 µ. και διαµέτρου 
2 – 10 µέτρων. Οι λίµνες θα δηµιουργηθούν σε δηµόσια εδάφη, στη δυτική, 
νότια και ανατολική πλευρά της Λ. Βόλβης και πιθανόν και στην ανατολική και 
βόρεια πλευρά της Λ. Κορώνειας, ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης 
που θα γίνει, σχετικά µε την καταλληλότητα της κάθε θέσης και τις υδρολογικές 
συνθήκες που επικρατούν εκεί. Οι λίµνες δεν θα έχουν ανάχωµα στην 
περίµετρό τους και τα πρανή θα είναι διαµορφωµένα µε µικρή κλίση ώστε να 
µπορεί να αναπτυχθεί υδροχαρής βλάστηση. Ωστόσο στο κεντρικό τµήµα 
τους θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη επιφάνεια νερού και γι’ αυτό το βάθος του 
νερού στο κέντρο τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 µ.  

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός:   

Υποέργο Α: 30.000€ (Μελέτη – Κατασκευή) 

Υποέργο Β: 60.000 € (Μελέτη – Κατασκευή) 

Υποέργο Γ: 35.000€ (Μελέτη – Κατασκευή) 

Υποέργο ∆: 40.000€ (Μελέτη – Κατασκευή) 

Πηγές Χρηµατοδότησης: 

ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, Άξονες Προτεραιότητας  

7. Προστασία & ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων 

9. Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας 

Φορέας υλοποίησης:  

Φορέας ∆ιαχείρισης 

∆ιεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Ν.Α. Θεσσαλονίκης 

Έργο Π3: «Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας 
πτηνοπανίδας» 

Σκοπός: 

Η δράση έχει ως στόχο την ένταξη γεωργικών εκτάσεων σε καθεστώς 
ενίσχυσης για: 

- Τη διατήρηση των οικοσυστηµάτων που αποτελούν τόπο διατροφής ή 
φωλιάσµατος των απειλούµενων και σπάνιων ειδών της άγριας πανίδας 
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µέσω της εξάλειψης του χωρικού διαχωρισµού των αγροτικών γαιών από 
τις φυσικές προστατευόµενες περιοχές. 

- Την προστασία και διαχείριση της άγριας απειλούµενης πανίδας που 
συνδέεται στενά ή εξαρτάται από τις αγροτικές γαίες.  

- Για την αποτελεσµατικότητα του στόχου, η δράση συνδέεται µε τη δράση 
ενηµέρωσης ευαισθητοποίησης των γεωργών για το σχετικό θέµα µέσω 
των αντίστοιχων δράσεων ενηµέρωσης – κατάρτισης των παραγωγικών 
οµάδων της περιοχής. 

Στόχος είναι η ένταξη τουλάχιστον του 20% των ανωτέρω εκτάσεων στο µέτρο 
ενίσχυσης 

Περιγραφή: 

Η δράση εφαρµόζεται σε γεωργικές εκτάσεις µε ετήσιες καλλιέργειες και µόνιµες 
φυτείες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία. Επιλέξιµες είναι οι αναφερόµενες 
στον κατωτέρω πίνακα καλλιέργειες µε τις οποίες διατρέφονται τα απειλούµενα 
και σπάνια είδη άγριας πανίδας και τα πτηνά – δείκτες 

ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ 
Βασιλαετός Aquila heliaca Σιτηρά 
Φιδαετός Circaetus gallicus Σιτηρά 
Αετογερακίνα Buteo rufinus Σιτηρά 
Λιβαδόκιρκος Circus pygargus Σιτηρά 
Βαλτόκιρκος Circus cyaneus Σιτηρά 
Σαϊνι Accipiter brevipes Σιτηρά 
Κιρκινέζι  Falco naumanni Σιτηρά 
Χρυσαετός Aquila chrysaetos Σιτηρά, σανοδοτικά φυτά και µηδική 
Γυπαετός Gypaetus barbatus Σανοδοτικά φυτά και µηδική 
Σπιζαετός Hieraaetus fasciatus Σανοδοτικά φυτά και µηδική 
Μαυροπετρίτης Falco eleonorae Σανοδοτικά φυτά και µηδική 
Χρυσογέρακο Falco biarmicus Σανοδοτικά φυτά και µηδική 
Πετρίτης Falco peregrinus Σανοδοτικά φυτά και µηδική 

ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΑ 
Γαλιάντρα Melanocorypha 

calandra 
Σιτηρά 

Μικρογαλιάντρα Calandrella 
brachydactyla 

Σιτηρά 

Χαµοκελάδα Anthus campestris Σιτηρά 
Βλάχος Emberiza hortulana Σιτηρά  
Γαϊδουροκεφαλάς Lanius minor Σιτηρά 
Γιδοβύζι Caprimulgus 

europaeus 
Σιτηρά 

Βαλκανοτσικλητάρα Dendrocopous 
syriacus 

Σιτηρά  

Καµπίσια Πέρδικα Perdix perdix Σιτηρά 
Χαλκοκουρούνα Corarias garrulus Σιτηρά  
Μουστακοτσιροβάκος Sylvia ruepelli Σανοδοτικά φυτά και µηδική 
∆ενδροσταρήθρα Lullula arborea Σιτηρά, σανοδοτικά φυτά και µηδική 

Υ∆ΡΟΒΙΑ 
Νανόχηνα Anser erythropus Σιτηρά 

ΠΟΥΛΙΑ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
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Πεδινή Πέρδικα Perdix perdix Σιτηρά και ψυχανθή  
Ορτύκι Coturnix coturnix Σιτηρά και ψυχανθή 
Κολχικός φασιανός Phasianus colchicus Σιτηρά και ψυχανθή  
Βραχοκιρκίνεζο Falco tinnunculus Σιτηρά  
Πετροτριλίδα Burhinus oedicnemus Σιτηρά 
Καληµάνα Vanellus vanellus Σιτηρά 
Φάσσα Columba palumbus Σιτηρά 
Τρυγόνι Streptopelia turtur Σιτηρά  
Κατσουλιέρης Galerida cristata Σιτηρά 
Σταρήθρα Alauda arvensis Σιτηρά 
Χελιδόνι Hirudo rustica Σιτηρά 
Κιτρινοσουσουράδα Motacilla flava Σιτηρά 
Καστανολαίµης Saxicola ruberta Σιτηρά  
Θαµνοτσιροβάκος Sylvia communis Σιτηρά  
Αετοµάχος Lanius collurio Σιτηρά  
Κοκκινοκεφαλάς Lanius senator Σιτηρά  
Ψαρόνι Sturnus vulgaris Σιτηρά 
∆εντροσπουργίτης Passer montanus Σιτηρά  
Καρδερίνα Carduelis carduelis Σιτηρά  
Χρυσοτσίχλονο Emberiza citrinella Σιτηρά  
Τσιφτάς Miliaria calandra Σιτηρά  
Προϋπολογισµός:   

Το προβλεπόµενο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος δίνεται στον πίνακα που 
ακολουθεί:  

Καλλιέργεια Ύψος ενίσχυσης σε 
€/Ha/έτος 

Σιτηρά  86 

Ψυχανθή   563 

Μηδική   292 

Για την υλοποίηση του στόχου (20% των επιλέξιµων καλλιεργειών), δηλαδή 
3.700 ha σιτηρά και 261 ha µηδικής το ύψος υπολογίζεται σε 1.970.600 € για την 
5ετία 

Φορείς εφαρµογής/υλοποίησης:  

Φορέας εφαρµογής: ∆/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του 
ΥΑΑΤ 

Φορέας υλοποίησης: ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΝΑΘ 

Πηγές Χρηµατοδότησης: 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»  

Μέτρο 2.1.4 «Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις» του Άξονα 2. 
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Έργο Π4: «∆ηµιουργία Σταθµού Α΄ Βοηθειών ορνιθοπανίδας» 

Σκοπός: 

Η παροχή πρώτων βοηθειών και αρχική περίθαλψη και η ασφαλής διακοµιδή 
τραυµατισµένων πουλιών (εφόσον απαιτηθεί)  στο Κέντρο Περίθαλψης Άγριων 
Ζώων µέσω της δηµιουργίας µικρού σταθµού Πρώτων Βοηθειών.   

Περιγραφή: 

Ο Σταθµός αποτελείται από τους ακόλουθους χώρους: 

- Ιατρείο (9-10 m2, εξοπλισµένο µε πάγκο νοσηλείας και ράφια µε φάρµακα) 

- Κουζίνα (6-10 m2 εξοπλισµένη µε πάγκο προετοιµασίας τροφών, ψυγείο 
ψυγείο/καταψύκτη για τροφές και φάρµακα, παροχή νερού) 

- Αποθήκη, WC 

- Προαύλιος χώρος για την τοποθέτηση των κλουβιών επανένταξης 

Προτείνεται ο Σταθµός να γίνει στο Κέντρο Πληροφόρησης Απολλωνίας που 
διαθέτει ήδη χώρους που θα µπορούσαν χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη 
των αναγκών του Σταθµού και να εγκατασταθεί πρόσθετη λυόµενη κατασκευή 
(ISOBOX) για το ιατρείο και ειδική διαµόρφωση στον προαύλιο χώρο για τα 
κλουβιά επανένταξης. Για τη λειτρουργία του σταθµού απαιτείται η αγορά των 
σχετικών αναλώσιµων και εξοπλισµού (τροφές, φάρµακα, ιατρικά εργαλεία). 
Επίσης, περιλαµβάνεται η επιµόρφωση των στελεχών του Φ∆ στο ΕΚΠΑΖ για 
την αντιµετώπιση των περιστατικών και τη λειτουργία του Σταθµού. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός:   

- Λυόµενο και διαµόρφωση χώρου (20.000 €) 

- Αναλώσιµα – ιατρικά εργαλεία - εξοπλισµός(9.000 €) (για την πενταετία) 

- Εππιµόρφωση στελεχών για τη λειτουργία του Σταθµού (5.000 €) 

Φορείς υλοποίησης:  

Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης, σε συνεργασία µε ειδικούς 
ορνιθολόγους  

Πηγές Χρηµατοδότησης: 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας» 

 

4.3.2.2.2. Μέτρα για τη διαχείριση της ιχθυοπανίδας  

Η προστασία και διαχείριση των ειδών ιχθυοπανίδας περιλαµβάνει τη λήψη 
µέτρων σε επίπεδο ειδών, ενδιαιτηµάτων και αλιευτικής διαχείρισης. Τα µέτρα 
οµαδοποιούνται στις ακόλουθες τρεις ενότητες: 

• ∆ηµιουργία δεδοµένων βάσης ιχθυοπανίδας και αλιευτικής 

δραστηριότητας. Η αποτύπωση της ιχθυολογικής και αλιευτικής 
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κατάστασης του συστήµατος προτείνεται να γίνει µε µελέτες που 
αφορούν στην καταγραφή της ιχθυοπανίδας, στην εύρεση της σχετικής 
αφθονίας των πληθυσµών και της αφθονίας τους, αλλά και στον 
προσδιορισµό της έντασης αλιείας στο σύστηµα της Βόλβης µε την 
καταγραφή των αλιευτικών εργαλείων, της επιλεκτικότητας των 
εργαλείων, του χρόνου που παραµένουν στη λίµνη. Η αλιευτική έρευνα 
θα συµπεριλάβει και κοινωνικά και οικονοµικά στοιχεία, όπως είναι η 
ηλικία των ψαράδων, το εισόδηµα των ψαράδων που προέρχεται από 
την αλιεία, άλλες πηγές εισοδήµατος εκτός της αλιείας, τις ηµέρες 
αλιείας ενός επαγγελµατία ψαρά κατ΄ έτος. Η αλιευτική µελέτη θα πρέπει 
να συγκρίνει τα σύγχρονα αλιευτικά στοιχεία, µε αυτά προηγούµενων 
δεκαετιών, προκειµένου να καταλήξει σε συµπεράσµατα για την εξέλιξη 
και τις τάσεις της επαγγελµατικής αλιείας και της συσχέτησης µε την 
κατάσταση διατήρησης της ιχθυοπανίδας (σηµαντικών ή/και εµπορικής 
αξίας ειδών) στη λίµνη Βόλβη και να προτείνει µέτρα διαχείρισης µε βάση 
τα νέα δεδοµένα. Η διαχείριση περιλαµβάνει και έργα, όπως ο 
καθαρισµός  της κοίτης χειµάρρων και ποταµών για την ανεµπόδιστη 
µετακίνηση ψαριών, τα οποία περιλαµβάνονται στα έργα διαχείρισης 
υδατικών πόρων, η αποτροπή της παράνοµης αλιείας, ιδιαίτερα της 
ερασιτεχνικής, η φύλαξη-επόπτευση, που περιγράφεται στην αντίστοιχη  
κατηγορία µέτρων. 

• Ρυθµιστικά. Η αλιευτική και ιχθυολογική διαχείριση επικεντρώνεται κυρίως 
σε δράσεις, που αξιοποιούν τα συµπεράσµατα της ιχθυολογικής και 
αλιευτικής µελέτης. Τέτοιες δράσεις είναι εφαρµογή απαγορεύσεων 
αλιείας για την προστασία ιχθυοπληθυσµών, για την προστασία 
αναπαραγωγής, για την απαγόρευση χρήσης εργαλείων, για τον 
καθορισµό «κλειστών» περιοχών απαγόρευσης αλιείας κλπ.  

• Συµπληρωµατικά έργα και δράσεις. Έχουν ως στόχο να συνεισφέρουν 
στην αποκατάσταση των ισορροπιών και να µειώσουν τις αρνητικές 
επιδράσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο σύστηµα. Στα 
συµπληρωµατικά έργα περιλαµβάνονται προτάσεις: έργων και 
δράσεων για ανάπτυξη οικοτουριστικών δραστηριοτήτων, επιµόρφωση 
– ευαισθητοποίηση των ψαράδων και ταυτόχρονης αποχής τους από 
κάθε αλιευτική δραστηριότητα κλπ. 

Μέτρο Ι1: ∆ηµιουργία ∆εδοµένων Βάσης (Baseline data) και εκτίµηση της 
κατάστασης διατήρησης της ιχθυοπανίδας και της αλιευτικής δραστηριότητας 

 

Έργο Ι1-1: «Ιχθυολογική µελέτη» 

Σκοπός 

Η δηµιουργία δεδοµένων βάσης για την εκτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης 
και την παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και της 
αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής της διαχείρισης.  Αποτελεί τη βάση για 
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την εκπόνηση διαχειριστικών µέτρων της ιχθυοπανίδας. Τα υφιστάµενα 
δεδοµένα είναι ανεπίκαιρα ή και αναξιόπιστα. Η επιστηµονική αποτύπωση της 
ισχύουσας κατάστασης των ειδών και των ιχθυοπληθυσµών µε µεθόδους που 
προβλέπονται από το πρωτόκολλο που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (CEN, 2005) για την παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας στο πλαίσιο 
εφαρµογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ µε στόχο την εκτίµηση της οικολογικής 
ποιότητας των επιφανειακών νερών είναι επιβεβληµένη.  Η εφαρµογή της 
µεθόδου για τη συλλογή των στοιχείων της ιχθυοπανίδας είναι απαραίτητη και 
για τη δυνατότητα της επαναληψηµότητας της µελέτης  στο µέλλον, και την 
εξαγωγή συγκρίσιµων συµπερασµάτων. Η δυνατότητα σύγκρισης δεδοµένων 
διαφορετικών – αποµακρυσµένων χρονικών στιγµών αποτελεί εργαλείο 
ελέγχου – εκτίµησης των αποτελεσµάτων των εφαρµοσµένων µέτρων 
διαχείρισης. Με βάση τα συµπεράσµατα της ιχθυολογικής µελέτης και του 
προγράµµατος παρακολούθησης, θα γίνεται εκτίµηση της απόδοσης των 
µέτρων και δράσεων διαχείρισης του συστήµατος. 

Περιγραφή: 

Η ιχθυολογική µελέτη αφορά όλους τους υδάτινους σχηµατισµούς της λεκάνης 
εκτός της λίµνης Κορώνειας, η οποία θα µελετηθεί όταν θα έχουν τελειώσει τα 
έργα αποκατάστασης της και θα υφίσταται ιχθυοπανίδα στη λίµνη. 

Η µελέτη περιλαµβάνει έρευνα πεδίου µε καταγραφή της ιχθυοπανίδας, 
εποχικές δειγµατοληψίες ψαριών σύµφωνα µε το πρωτόκολλο που προτείνεται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (CEN, 2005) για την παρακολούθηση της 
ιχθυοπανίδας στο πλαίσιο εφαρµογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, µε στόχο την 
εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας των επιφανειακών νερών και την εκτίµηση 
της κατάστασης διατήρησης των ειδών των Παρ/των ΙΙ, IV, V της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ και άλλων σηµαντικών ειδών. 

Αναλυτικότερα το αντικείµενο την µελέτης περιλαµβάνει: 

α) Την καταγραφή των ειδών της ιχθυοπανίδας.  

β) Την εκτίµηση της αφθονίας κάθε πληθυσµού και την εκτίµηση της βιοµάζας 
του.  

γ) Την εκτίµηση της ηλικιακής σύνθεσης κάθε πληθυσµού.  

δ) Την εκτίµηση των συνθηκών αναπαραγωγής και την αναζήτηση των  
χαρακτηριστικών ειδών. 

ε) την εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών των Παρ/των ΙΙ, IV, V 
της Οδηγίας 92/43 

Επιπλέον προτείνεται και η δηµιουργία τράπεζας γενετικού υλικού. 

Η διάρκεια της έρευνας θα είναι 18 µήνες. Η έρευνα στο πεδίο έχει διάρκεια 12 
µήνες και πραγµατοποιείται κάθε εποχή του έτους. Η επεξεργασία των 
δεδοµένων και η εξαγωγή των συµπερασµάτων θα διαρκεί 6 µήνες. Σε συνέχεια 
της µελέτης θα εφαρµοσθεί από την ολοκλήρωσή της το πρόγραµµα 
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παρακολούθησης.  Τα αποτελέσµατα της έρευνας θα κοινοποιούνται προς 
τους φορείς που έχουν την ευθύνη διαχείρισης της ιχθυοπανίδας.  

Προϋπολογισµός: 90.000 € 

Φορέας υλοποίησης:  

Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας – Βόλβης 

Πηγές χρηµατοδότησης: 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας» 

Έργο Ι1-2: «Αλιευτική µελέτη» 

Σκοπός 

Η λίµνη Βόλβη είναι ο µόνος υγρότοπος της περιοχή στον οποίο ασκείται 
επαγγελµατική αλιεία µετά την υποβάθµιση της λίµνης Κορώνειας. Σκοπός της 
µελέτης είναι η διατύπωση πρότασης, σχετικά µε το µέγιστο αριθµό 
επαγγελµατιών αλιέων που θα ασκούν αλιεία στη Βόλβη µέσα σε ένα πλαίσιο 
συγκεκριµένων κανόνων καθώς και για το µέγιστο επιτρεπόµενο αριθµό 
ερασιτεχνών αλιέων, τους τρόπους και τη διαδικασία οργάνωσης οµάδων 
ερασιτεχνών αλιέων και τις τυπικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να εκπληρεί ο 
ερασιτέχνης για την άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας (άδειες κλπ). Η µελέτη θα 
συµπεριλάβει στοιχεία της µελέτης του έργου Ι1-1. 

Περιγραφή: 

Τα αντικείµενα της µελέτης ενδεικτικά είναι: 

- καταγραφή του είδους και του αριθµού των αλιευτικών εργαλείων, της 
επιλεκτικότητας των εργαλείων και του χρόνου που παραµένουν στη 
λίµνη µε τη χρήση ερωτηµατολογίων και επιτόπου καταγραφή.  

- Κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα των αλιέων (ηλικία, εισόδηµα που 
προέρχεται από την αλιεία και από άλλες πηγές εισοδήµατος εκτός της 
αλιείας, τις ηµέρες αλιείας ενός επαγγελµατία ψαρά κατ΄ έτος) 

- Σύγκριση των αλιευτικών στοιχείων της µελέτης µε αυτά προηγούµενων 
δεκαετιών, προκειµένου να καταλήξει σε συµπεράσµατα για την εξέλιξη 
και τις τάσεις της επαγγελµατικής αλιείας στη λίµνη Βόλβη 

- Προσδιορισµός φέρουσας αλιευτικής ικανότητας της λίµνης 
(επαγγελµατιών και ερασιτεχνών) 

- Συσχέτιση της αλιευτικής δραστηριότητας µε την κατάσταση των 
ιχθυοπληθυσµών   

- Πρόταση διαχειριστικών µέτρων µε βάση τα νέα δεδοµένα της αλιευτικής 
και ιχθυολογικής µελέτης 

Προϋπολογισµός: 80.000 € 

Φορέας υλοποίησης:  Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας – Βόλβης 
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Πηγές χρηµατοδότησης: 

ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού 
Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

 

Μέτρο Ι2: Βελτίωση υποδοµών αλιείας & παραλίµνιας αναψυχής – Ενίσχυση 
ιχθυαποθεµάτων 

 

Έργο Ι2-1: «Βελτίωση Αλιευτικών υποδοµών στη λίµνη Βόλβη» 

Σκοπός 

Στο άρθρο 3, σηµείο 13 της παραγράφου 1 της ΚΥΑ 6919/2004, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε, αναφέρεται ότι οι θέσεις ελλιµενισµού των σκαφών (εκτός 
αυτών που εξυπηρετούν τη φύλαξη αυστηρά καθορίζονται και υποδεικνύονται 
από τον Φορέα ∆ιαχείρισης.  Το έργο έχει ως κύριο σκοπό τη δηµιουργία των 
υποδοµών ελλιµενισµού των σκαφών, σε εφαρµογή των αναφερόµενων στην 
ΚΥΑ, το οποίο θα συµβάλλει στον έλεγχο και την επόπτευση της αλιευτικής 
δραστηριότητας, στη µείωση των συχνών παράνοµων δραστηριοτήτων και 
της συγκέντρωσης της µέχρι σήµερα εκτεταµένης και διάσπαρτης χρήσης 
φυσικών θέσεων ως χώρων ελλιµενισµού σκαφών, που µετατρέπονται και σε 
χώρους απόθεσης των απορριµµάτων της αλιευτικής δραστηριότητας. Με τον 
τρόπο αυτό αναµένεται η αναβάθµιση των παρόχθιων περιοχών της Βόλβης. 
Παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα καλύτερου ελέγχου της επαγγελµατικής 
και ερασιτεχνικής αλιευτικής δραστηριότητας µε την οριοθέτηση των πλωτών 
προβλητών ως µοναδικών χώρων απόπλου και ελλιµενισµού, καθώς ως 
χώρων άσκησης της ερασιτεχνικής αλιείας. 

Περιγραφή   

Αντικείµενο του έργου είναι η κατασκευή των τεσσάρων πλωτών προβλητών, 
εν είδει µικρών αλιευτικών καταφυγίων για την ελλιµενισµό των επαγγελµατικών 
σκαφών, οι οποίες θα µπορούν να εξυπηρετούν και τα σκάφη περιήγησης της 
λίµνης. Ο χώρος κατασκευής του έργου είναι σε παρόχθιες θέσεις εντός των 
οικισµών Μικρή Βόλβη, Μεγάλη Βόλβη, Λουτρά Απολλωνίας και στην 
παρόχθια περιοχή της Μαδύτου. 

Ωριµότητα 

Έχουν ολοκληρωθεί οι µελέτες που αφορούν στη δηµιουργία των δύο θέσεων 
και βρίσκονται στη διαδικασία εγκρίσεων από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. Επίκειται 
η επικαιροποίηση των µελετών και η έγκριση αυτών για τις δύο άλλες θέσεις. 

Προϋπολογισµός: 2.300.000 € 

Φορέας υλοποίησης:  

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Πηγές χρηµατοδότησης: 
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ΕΠΑΛ 2007-2013, Άξονας 2 «Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων, 
µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», Μέτρο 2.2. 
«Αλιεία εσωτερικών υδάτων» 

Έργο Ι2-2: «Πάρκο φυσικής αναπαραγωγής ψαριών γλυκών υδάτων στη λίµνη 
Βόλβη» 

Σκοπός 

Το έργο έχει ως στόχο την αναπαραγωγή αυτόχθονων ειδών ψαριών µε απλές 
µεθόδους και τεχνικές, χωρίς τη χρήση ορµονών, σε δεξαµενές που 
προσοµοιάζουν µε το φυσικό περιβάλλον των περιοχών αναπαραγωγής του 
κάθε είδους. Ο παραγόµενος γόνος θα προορίζεται να ενισχύσει τα φυσικά 
ιχθυαποθέµατα της Βόλβης βάσει των αποτελεσµάτων της ιχθυολογικής 
µελέτης και της παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας. Το πάρκο θα αποτελέσει 
τον τροφοδότη του γόνου ειδών για την επανεγκατάσταση της ιχθυοπανίδας 
στη λίµνη Κορώνεια µόνο και εφόσον επιτευχθεί η ποσοτική και ποιοτική 
αποκατάστασή του υδάτινου συστήµατος της. 

Περιγραφή   

- Σύµφωνα µε την οριστική µελέτη, το έργο περιλαµβάνει:  

- Την κατασκευή υπαίθριων δεξαµενών τύπου  Hofer,  δεξαµενές 
συντήρησης γεννητόρων, δεξαµενές προπάχυνσης των νεαρών 
παραχθέντων ψαριών και σύστηµα ανακύκλωσης των νερών 
παραγωγής. Αναλυτικότερα:  

- Τµήµα ∆ιαχείµασης και Προπάχυνσης: Περιλαµβάνει στεγασµένο χώρο 
συνολικής κάλυψης 120 τ.µ. µε µεταλλικό σκελετό και θερµοµονωτικά 
πάνελ, µε κανάλια αποχέτευσης. Ο χώρος θα στεγάζει πολυεστερικές 
δεξαµενές: 4 κυλινδρικές δεξαµενές  19 κ.µ εκάστη, 12 κυλινδρικές 8,2 κ.µ. 
εκάστη και 8 δεξαµενές 2κ.µ. εκάστη. Στις δεξαµενές θα γίνεται 
ανακύκλωση του νερού που θα διοχετεύεται µέσω ενός µηχανικού και 
βιολογικού φίλτρου.  

- Τµήµα φυσικής αναπαραγωγής: Περιλαµβάνει χωµάτινες δεξαµενές µε 
τσιµεντένια πλευρικά τοιχώµατα ως εξής: 4 υπαίθριες 
παραλληλόγραµµες µε όγκο 120 κ.µ. εκάστη, 4 στεγασµένες 
παραλληλόγραµµες µε όγκο 120 κ.µ. εκάστη, δίκτυο νερού µε 
ανεξάρτητη παροχή ανά δεξαµενή. ∆ίκτυο αποχέτευσης νερού.  

Η ετήσια δυναµικότητα δεν θα υπερβαίνει τα 1.000.000 ιχθύδια. 

Το υπόλοιπο νερό της ανακύκλωσης θα διοχετεύεται σε σύστηµα φυσικού 
βιολογικού καθαρισµού και από εκεί θα καταλήγει για πότισµα στο 
παράπλευρο πάρκο του ∆ήµου, η στη λίµνη 

Ωριµότητα: Έχουν ολοκληρωθεί οι µελέτες και βρίσκονται στη διαδικασία 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. 

Προϋπολογισµός: 1.000.000 € 
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Φορέας υλοποίησης:  

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

∆ήµος Μαδύτου 

Πηγές χρηµατοδότησης: 

ΕΠΑΛ 2007-2013, Άξονας 2 «Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων, 
µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», Μέτρο 2.2. 
«Αλιεία εσωτερικών υδάτων» 

Έργο Ι2-3: «Αποκατάσταση και εκσυγχρονισµός του χώρου διακίνησης 
αλιευµάτων στη λίµνη Βόλβη» 

Σκοπός 

Στόχος του έργου είναι η οργάνωση της διακίνησης της αλιευτικής 
παραγωγής, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις για την προστασία των 
καταναλωτών, αλλά και η τόνωση της αλιευτικής  δραστηριότητας, µε την 
αύξηση της τιµής των αλιευµάτων µέσω της οργανωµένης διάθεσης, της 
προσέλκυσης αγοραστών και της τόνωσης της ζήτησης. 

Περιγραφή 

Το έργο προτείνεται ως µελέτη – κατασκευή και ως αντικείµενό του έχει την 
αποκατάσταση και εκσυγχρονισµό του δηµοτικού κτιρίου στη Μικρή Βόλβη, 
όπου  σήµερα συγκεντρώνεται και διακινείται µέρος της αλιευτικής παραγωγής 
της Βόλβης. Το έργο περιλαµβάνει εργασίες κτιριολογικής αποκατάστασης, 
ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, την κατασκευή χώρου ψυγείου, 
καθώς και την προµήθεια και τοποθέτηση παγοποιητικής µηχανής. Οι χώροι 
θα αναπλαστούν σύµφωνα µε τους κανόνες υγιεινής διακίνησης των 
αλιευµάτων της Ε.Ε. 

Φορέας υλοποίησης:  

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

∆ήµος Ρεντίνας 

Πηγές χρηµατοδότησης: 

ΕΠΑΛ 2007-2013, Άξονας 2 «Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων, 
µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», Μέτρο 2.2. 
«Αλιεία εσωτερικών υδάτων» 

Έργο Ι2-4: «Αξιολόγηση ερασιτεχνικής αλιείας-οριοθέτηση & διαµόρφωση 
χώρων άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας» 

Σκοπός 

Στη λίµνη Βόλβη η ερασιτεχνική αλιεία αποτελεί µία από τις κύριες 
δραστηριότητες αναψυχής, η οποία ασκείται µέχρι σήµερα ανεξέλεγκτα σε 
διάφορες παραλίµνιες περιοχές. Σκοπός της µελέτης είναι η εκτίµηση και 
αξιολόγηση της δραστηριότητας, η διατύπωση προτάσεων ρύθµισης και 
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ελέγχου της δραστηριότητας, η χωροθέτηση των χώρων άσκησης της 
δραστηριότητας («πάρκα ερασιτεχνικής αλιείας») και η σύνταξη των µελετών 
ανάπλασης –ανάδειξης. Οι χώροι θα λειτουργούν ταυτόχρονα και ως χώροι 
επίσκεψης στη λίµνη για ενηµέρωση και παρατήρηση. 

Περιγραφή 

Ι. Εκπόνηση µελέτης 

Α) ∆ιερεύνηση της υφιστάµενης κατάστασης της ερασιτεχνικής αλιείας 

Β) ∆ιερεύνηση και χωροθέτηση των χώρων οργανωµένης άσκησης της 
ερασιτεχνικής αλιείας (κατά τη διερεύνηση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να 
εξετασθούν σε συνδυασµό µε τις τέσσερις θέσεις για την κατασκευή των 
πλωτών προβλητών. 

Γ) Εκπόνηση µελέτης υποδοµών αναψυχής και ερµηνείας περιβάλλοντος 
(κιόσκια, παγκάκια, φυτεύσεις, πινακίδες ερµηνείας περιβάλλοντος, κ.λπ.) 

∆) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ΙΙ. Έργο διαµόρφωσης «πάρκων ερασιτεχνικής αλιείας» 

Περιλαµβάνει την κατασκευή των ελαφρών υποδοµών αναψυχής και ερµηνείας 
περιβάλλοντος. 

Προϋπολογισµός 

Ι. 36.000 € 

ΙΙ. Ενδεικτικός για 4 κιόσκια, 8 τραπεζόπαγκους, 4 πινακίδες ερµηνείας 
περιβάλλοντος, 8 πινακίδες συµπεριφοράς, φυτεύσεις: 58.000 € 

Φορέας υλοποίησης:  

Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Πηγές χρηµατοδότησης: 

ΕΠΑΛ 2007-2013, Άξονας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» 

 

 Μέτρο Ι3: Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικής αλιείας – ζωνών απαγόρευσης 
αλιείας 

Σκοπός 

Η νοµοθεσία που διέπει την αλιευτική δραστηριότητα (επαγγελµατική και 
ερασιτεχνική) στα εσωτερικά νερά δεν µπορεί να παρακολουθήσει τις 
σύγχρονες εξελίξεις (οικολογικές και κοινωνικοοικονοµικές). Στα εσωτερικά νερά 
η ερασιτεχνική αλιεία ασκείται χωρίς προαπαιτούµενη άδεια γεγονός που σε 
πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε αρνητικές συνέπειες στους ιχθυοπληθυσµούς, 
ιδιαίτερα κατά την αναπαραγωγική περίοδο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός 
στη λίµνη Βόλβη, όπου σε περίοδο απαγόρευσης αλιείας λόγω της 
αναπαραγωγής, όταν τα ψάρια αναζητούν θέσεις απόθεσης των αβγών τους 
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στα  αβαθή της όχθης, εµφανίζεται µεγάλος αριθµός από «ερασιτέχνες» που 
ψαρεύουν. Για τις προτεινόµενες δράσεις που προαναφέρθηκαν, είναι σε 
πολλές περιπτώσεις αναγκαίες ρυθµίσεις ιδιαίτερα στα θέµατα  

Α) του καθορισµού ζωνών απαγόρευσης αλιείας – απόλυτης προστασίας 
ιχθυοπανίδας 

Β) Ρυθµίσεων άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας 

Ειδικότερα για κάθε ένα από τα σηµεία Α και Β προτείνονται τα ακόλουθα 
ρυθµιστικά µέτρα για ενσωµάτωσή τους στον Κανονισµό Λειτουργίας και 
∆ιοίκησης της Προστατευόµενης Περιοχής και έκδοσης των σχετικών 
Νοµαρχιακών ή/και Υπουργικών Αποφάσεων, κατόπιν εισήγησης του 
Τµήµατος Αλιείας Λαγκαδά. Η εφαρµογή των ανωτέρω προτείνεται να έχει ισχύ 
έως τη διάρκεια εφαρµογής του παρόντος διαχειριστικού σχεδίου. Βάσει των 
αποτελεσµάτων της παρακολούθησης της εφαρµογής των ρυθµιστικών 
µέτρων θα εξετασθεί η αναγκαιότητα περαιτέρω εφαρµογής και ρύθµισης 
µέσω της επανεξέτασης της ΚΥΑ. 

Α) Προτείνονται οι ακόλουθες ζώνες προστασίας της ιχθυοπανίδας (σύµφωνα 
µε τις προτάσεις της µελέτης του ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2000 και τη σύµφωνη γνώµη του 
τµήµατος Αλιείας Λαγκαδά): 

Ζώνη 1: Εκβολές ρέµατος Σχολαρίου και Ενωτικής Τάφρου. Η ζώνη ορίζεται 
από τις συντεταγµένες: Β: 40ο 39’ 58’’, Α: 23ο 21’ 39’’ 

Ζώνη 2: Τοποθεσία Μπουγάζι. Από το αντλιοστάσιο της Ρεντίνας µέχρι την 
τοποθεσία Τζιβίκα (πριν από το Ρέµα Μοδίου). Η ζώνη ορίζεται ανατολικά από 
τις συντεταγµένες: Β: 40ο 39’ 27’’, Α: 23ο 35’ 48’’ και δυτικά  από τις 
συντεταγµένες: Β: 40ο 39’ 30’’, Α: 23ο 35’ 38’’ 

Ζώνη 3: Εκβολές ρέµατος Μοδίου. Η ζώνη ορίζεται ανατολικά από τις 
συντεταγµένες: Β: 40ο 38’ 47’’, Α: 23ο 34’ 10’’ και δυτικά  από τις συντεταγµένες: 
Β: 40ο 39’ 27’’, Α: 23ο 35’ 48’’ 

Ζώνη 4: Εκβολές ρεµάτων Παζαρούδας και Νέας Απολλωνίας. Η ζώνη ορίζεται 
ανατολικά από τις συντεταγµένες: Β: 40ο 39’ 47’’, Α: 23ο 30’ 10’’ και δυτικά  από 
τις συντεταγµένες: Β: 40ο 39’ 46’’, Α: 23ο 30’ 15’’ 

Β) 1. Χορήγηση άδειας ερασιτέχνη αλιέα. Έκδοση απόφασης Νοµάρχη για την 
έκδοση άδειας ερασιτεχνικής αλιείας. Η αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας της ΝΑΘ θα 
εγκρίνει την έκδοση της άδειας. Προτείνεται να διερευνηθεί η δυνατότητα της 
έκδοσης του σχετικού εντύπου να εκδίδεται από τον Φορέα ∆ιαχείρισης των 
λιµνών µε την καταβολή από τον ενδιαφερόµενο του σχετικού αντιτίµου. 

2. Καθορισµός και ζωνών άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας, βάσει των 
αποτελεσµάτων του έργου Ι2-4. 
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4.3.2.2.3. Μέτρα για τη διαχείριση θηλαστικών, ασπονδύλων, αµφιβίων και 
ερπετών 

Γενικότερα ισχύουν τα µέτρα για την προστασία των ενδιαιτηµάτων των ειδών 
τα οποία σχετίζονται µε τα µέτρα για τους οικοτόπους, τους υδατικούς πόρους, 
τη γεωργία, τα δάση. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η απειλή από την κατάτµηση 
των ενδιαιτηµάτων µέσω κατασκευαστικών έργων. Ειδικότερα, προτείνονται τα 
ακόλουθα: 

Έργο ΠΑ-1: «∆ηµιουργία δεδοµένων αναφοράς-Εκτίµηση κατάστασης 
διατήρησης σηµαντικών ειδών θηλαστικών» 

Σκοπός 

Για τα είδη θηλαστικών που υπάρχουν στην περιοχή η έλλειψη στοιχείων 
υπογραµµίζει την ανάγκη για έρευνα σχετικά µε τα πληθυσµιακά µεγέθη των 
ειδών αυτών, την κατάσταση διατήρησής τους και τα µέτρα διαχείρισης που θα 
πρέπει να ληφθούν για την προστασία τους, την απόκτηση δηλαδή, των 
δεδοµένων βάσης/αναφοράς. Τα είδη των νυχτερίδων της περιοχής είναι όλα 
υπό καθεστώς προστασίας και αφού καταγραφούν τόσο αυτά όσο και οι 
πληθυσµοί τους, απαιτείται προστασία των περιοχών όπου φωλιάζουν και 
διαχειµάζουν (δένδρα όπου τα φιλοξενούν) και των περιοχών όπου βρίσκουν 
τη λεία τους, η οποία απαρτίζεται από έντοµα και άλλα αρθρόποδα. Θα πρέπει 
να σηµειωθεί επίσης, ότι για τη βίδρα υπάρχει µόνο µια αναφορά παρουσίας 
της στην περιοχή. 

Περιγραφή 

Η µελέτη περιλαµβάνει την καταγραφή των ειδών και πληθυσµών των 
σηµαντικών ειδών, την εκτίµηση της κατάστασης των ενδιαιτηµάτων, τις 
απειλές στην περιοχή και τη διατύπωση ειδικών µέτρων διαχείρισης για τα είδη 
που αναφέρονται στη Βάση ∆εδοµένων Natura 2000: 

Α. Του Παρ/τος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

Myotis bechsteini 

Myotis emarginatus 

Miniopterus schreibersi 

Rhinolophus ferrumequinum 

Lutra lutra 

Β. Των ειδών που βρίσκονται σε άλλο καθεστώς προστασίας ή είναι 
απειλούµενα  

Capreolus capreolus 

Felis silvestris 

Myotis daubentoni 

Myotis nattereri 
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Nyctalus lasiopterus 

Nyctalus leisleri 

Pipistrellus nathusii 

Tadarida teniotis 

Canis lupus 

Pipistrellus kuhli 

Προϋπολογισµός 

28.000 € 

Φορέας υλοποίησης:  

Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Πηγές χρηµατοδότησης: 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας» 

Έργο ΠΑ-2: «∆ηµιουργία δεδοµένων αναφοράς-Εκτίµηση κατάστασης 
διατήρησης σηµαντικών ειδών ασπονδύλων» 

Σκοπός 

Για τα είδη ασπονδύλων που υπάρχουν στην περιοχή η έλλειψη στοιχείων 
υπογραµµίζει την ανάγκη για έρευνα σχετικά µε τα πληθυσµιακά µεγέθη των 
ειδών αυτών, την κατάσταση διατήρησής τους και τα µέτρα διαχείρισης που θα 
πρέπει να ληφθούν για την προστασία τους, την απόκτηση δηλαδή, των 
δεδοµένων βάσης/αναφοράς. Με την ολοκλήρωση της µελέτης θα 
εφαρµοσθεί το πρόγραµµα παρακολούθησης (βλ. σχετικά µέτρα).  

Περιγραφή 

Η µελέτη περιλαµβάνει την καταγραφή των ειδών και πληθυσµών των 
σηµαντικών ειδών, την εκτίµηση της κατάστασης των ενδιαιτηµάτων, τις 
απειλές στην περιοχή και τη διατύπωση ειδικών µέτρων διαχείρισης για τα είδη 
του Παρ/τος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ: 

- Lindenia tetraphylla 

- Lycaena dispar 

- Unio crassus 

Σηµειώνεται ότι η µελέτη των µακροασπονδύλων που ενδιαιτούν στα υδατικά 
σώµατα της περιοχής θα γίνει στο πλαίσιο κατάρτισης του σχεδίου διαχείρισης 
των υδατικών πόρων της λεκάνης Μυγδονίας 

Προϋπολογισµός 

9.000 € 

Φορέας υλοποίησης:  
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Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Πηγές χρηµατοδότησης: 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας» 

Έργο Π-3 «∆ηµιουργία δεδοµένων αναφοράς-Εκτίµηση κατάστασης 
διατήρησης σηµαντικών ειδών αµφιβίων και ερπετών» 

Σκοπός 

Η γνώση της οικολογίας, βιολογίας και της κατάσταση διατήρησής των 
σηµαντικών ειδών και των ενδιαιτηµάτων τους και η διατύπωση ειδικών µέτρων 
διαχείρισης που θα πρέπει να ληφθούν για την προστασία τους, την απόκτηση 
δηλαδή, των δεδοµένων βάσης/αναφοράς. Με την ολοκλήρωση της µελέτης 
θα εφαρµοσθεί το πρόγραµµα παρακολούθησης (βλ. σχετικά µέτρα).  

Περιγραφή 

Η µελέτη περιλαµβάνει την καταγραφή των ειδών και πληθυσµών των 
σηµαντικών ειδών, την εκτίµηση της κατάστασης των ενδιαιτηµάτων, τις 
απειλές στην περιοχή και τη διατύπωση ειδικών µέτρων διαχείρισης για τα είδη 
που αναφέρονται στη Βάση ∆εδοµένων Natura 2000: 

Αµφίβια 

Triturus karelinii 

Bufo viridis  

Rana ridibunda  

Hyla arborea  

Ερπετά 

 Emys orbicularis  

Mauremys caspica  

Testudo graeca  

Testudo hermanni  

Agama stelio  

Lacerta viridis 

Lacerta trilineata Natrix tessellata 

Προϋπολογισµός: 24.000 € 

Φορέας υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Πηγές χρηµατοδότησης: 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας» 
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4.3.3. Μέτρα διαχείρισης δασών 

Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 2 του Σχεδίου ∆ιαχείρισης από το σύνολο των 
δασών και δασικών εκτάσεων της περιοχής µελέτης διαχειριζόµενα είναι 
περίπου το 62% µε τις δηµόσιες εκτάσεις να είναι περίπου διπλάσιες από τις 
ιδιωτικές. Η άσκηση της δασοπονίας στην περιοχή µελέτης θα πρέπει γίνεται 
στα πλαίσια της οικολογικά προσανατολισµένης δασοπονίας, βασιζόµενη στη 
διενέργεια επιλογικών υλοτοµιών, στη φυσική αναγέννηση των συστάδων και 
στη διατήρηση βιοτόπων σηµαντικών ειδών πανίδας και χλωρίδας. Μέτρα που 
σχετίζονται µε τη διαχείριση δασών περιγράφονται και στα µέτρα διαχείρισης 
ορνιθοπανίδας (γενικές κατευθύνσεις, µέτρο Π1) και στα µέτρα οικοτόπων 
(χαρτογράφηση οικοτόπων Β και Γ Ζώνης, που κυρίως αφορούν δασικούς 
οικοτόπους). 

 

Μέτρο ∆1: Σχεδιασµός και εφαρµογή προγράµµατος διαχείρισης κινδύνου 
πυρκαγιών στις δασικές εκτάσεις της λεκάνης Μυγδονίας 

Σκοπός 

Η προστασία των δασικών εκτάσεων και των σχετικών οικοτόπων µέσω της 
εκπόνησης και εφαρµογής σχεδίου δράσης διαχείρισης κινδύνου εκδήλωσης 
πυρκαγιών  

Περιγραφή  

Το έργο περιλαµβάνει: 

- Σχεδιασµό προγράµµατος παρακολούθησης παραµέτρων (εδαφική 
υγρασία, σηµείο µαρασµού εδαφικής υγρασίας, υγρασία καύσιµης 
ύλης – νεκρής και ζωντανής-, σύνθεση και δοµή 
οικοτόπων/βλάστησης), οι οποίες σχετίζονται µε την ευφλεκτικότητα της 
δασικής βλάστησης και τη συµπεριφορά της ως καύσιµης ύλης 

- Εφαρµογή του προγράµµατος παρακολούθησης  

- Σύνταξη σχεδίου δράσης για τη διαχείριση της δασικής βλάστησης µε 
σκοπό τη µείωση της καύσιµης ύλη, την ελάττωση των πιθανοτήτων για 
πυρκαγιές κόµης και των επιπτώσεων από µια πυρκαγιά, κ.ά. 

- Υλοποίηση σχεδίου δράσης (επαναλαµβανόµενη δράση ανά έτος) 

Για την υλοποίηση απαιτείται η προµήθεια τριών µετεωρολογικών σταθµών οι 
οποίοι θα τοποθετηθούν σε αντίστοιχες θέσεις εντός των δασικών εκτάσεων, οι 
οποίοι θα µετρούν τις ακόλουθες παραµέτρους: θερµοκρασία, σχετική 
υγρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα και διεύθυνση ανέµου στα 10 m). 

Προϋπολογισµός 

Προµήθεια και εγκατάσταση µετεωρολογικών σταθµών: 15.000 € 

Μελέτη του  προγράµµατος παρακολούθησης και του σχεδίου δράσης και 
εφαρµογή του προγράµµατος παρακολούθησης για 4ετία: 225.000 € 
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Χειρισµοί βλάστησης: ο προϋπολογισµός θα εκτιµηθεί στο πλαίσιο της 
µελέτης. Σηµειώνεται ότι οι καθαρισµοί/κλαδεύσεις έχουν κατά µέσο όρο 
κόστος 350 €/στρ. 

Φορέας υλοποίησης: 

∆ιεύθυνση ∆ασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Πηγές Χρηµατοδότησης 

Επιχειρησιακό πρόγραµµα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013, Άξονας 
Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ» (Πολιτική 
Προστασία και διαχείριση κινδύνου. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVA ΕΛΛΑ∆Α – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ∆Α – ΠΓ∆Μ 2007-2013 

 

4.3.4. Μέτρα διαχείρισης της βόσκησης 

Μέτρο Β1: Μελέτη διαχείρισης της βόσκησης 

Σκοπός: 

Η άσκηση της κτηνοτροφίας στις προστατευόµενες περιοχές, όπως είναι και η 
περιοχή µελέτης, αρκετές φορές αναφέρεται ως πρόβληµα για τη διατήρηση 
προστατευόµενων ειδών ή ενδιαιτηµάτων. Από την άλλη πλευρά, συχνά 
χρησιµοποιείται µε τη µορφή της µη εσταβλισµένης κτηνοτροφίας ως µέσο για 
τη διαχείριση της βλάστησης σε τέτοιες περιοχές µε στόχο τη διατήρηση 
προστατευόµενων ειδών.  

Η διαχείριση της κτηνοτροφίας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
ολοκληρωµένης διαχείρισης των χερσαίων οικοτόπων της περιοχής.  

Η ΚΥΑ 6919/2004, όπως αυτή τροποποιήθηκε, προβλέπει την εκπόνηση ειδικού 
διαχειριστικού σχεδίου µε θέµα τη διαχείριση της βόσκησης. Έως τώρα δεν έχει 
εκπονηθεί σχετικό σχέδιο και γι’ αυτό υπάρχει έλλειψη ολοκληρωµένων 
στοιχείων βοσκοϊκανότητας και βοσκοφόρτωσης. 

Περιγραφή: 

Οι προδιαγραφές των µελετών διαχείρισης της βόσκησης σε προστατευόµενες 
περιοχές προβλέπουν την εκπόνηση των εν λόγω µελετών σε δύο φάσεις και µε 
την πραγµατοποίηση των ακόλουθων βηµάτων (Τσουγκράκης Γ. κ.α., 2006): 

� Φάση Α’ 

� Γενική περιγραφή της περιοχής: διευκρινίζονται η γεωγραφική θέση, τα όρια 
και η έκταση της περιοχής που µελετάται και δίνονται πληροφορίες σχετικά 
µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς που επικρατεί, το θεσµικό - νοµικό πλαίσιο 
(εθνικό, κοινοτικό και παγκόσµιο) που ισχύει µε ιδιαίτερη αναφορά στις 
πράξεις που αφορούν τη διαχείριση της βόσκησης στην περιοχή, τις 
παρελθούσες ενέργειες που έχουν πραγµατοποιηθεί. 
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� Κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία της περιοχής: παραθέτονται δηµογραφικά 
δεδοµένα που αφορούν τους οικισµούς της περιοχής, στοιχεία 
απασχόλησης των κατοίκων (αριθµός απασχολούµενων, τοµέας 
απασχόλησης), οικονοµικά στοιχεία (αριθµός µονάδων που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή και δυναµικό κάθε µονάδας, ετήσιο 
εισόδηµα των κατοίκων µε ιδιαίτερη αναφορά στους κτηνοτρόφους). 

� Φυσιογραφικά στοιχεία της περιοχής: παρουσιάζονται στοιχεία του 
αβιοτικού περιβάλλοντος της περιοχής όπως κλιµατολογικά δεδοµένα, 
γεωλογικό υπόβαθρο, εδαφολογικά στοιχεία, στοιχεία που αφορούν της 
υδρολογία και υδρογεωλογία κ.λπ. 

� Χρήσεις γης και βιοτικά στοιχεία: παρουσιάζεται η έκταση των διάφορων 
χρήσεων γης στην περιοχή, περιγράφονται οι τύποι οικοτόπων και τα 
βιοτικά στοιχεία της περιοχής (είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής) µε 
ιδιαίτερη προσοχή στο καθεστώς προστασίας που τα διέπει. 

� ∆ιαχειριστικά δεδοµένα: η περιγραφή της διαχειριστικής κατάστασης της 
περιοχής περιλαµβάνει διαχειριστικά δεδοµένα όπως είναι στοιχεία σχετικά 
µε την άσκηση της κτηνοτροφίας και καταγραφή - περιγραφή υφιστάµενων 
υποδοµών και υπηρεσιών που αφορούν τη βόσκηση, αξιολόγηση της 
λιβαδικής κατάστασης και των συνθηκών βόσκησης, εκτίµηση ζωικού 
κεφαλαίου, βοσκοφόρτωσης, βοσκοϊκανότητας κ.λπ. 

� Αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης: αξιολόγηση της κατάστασης 
επικρατεί στην περιοχή, διευκρίνιση των τάσεων που παρουσιάζει η άσκηση 
της βόσκησης στην περιοχή και των δυσµενών αποτελεσµάτων που µπορεί 
να έχει ο τρόπος άσκησή της. 

� Φάση Β’ 

� Προτεινόµενη οργάνωση της διαχείρισης: διατύπωση σκοπών διαχείρισης 
της βόσκησης, πρόταση απαιτούµενων τεχνικών έργων υποδοµής 
(περιφράξεις, δρόµοι προσπέλασης, έργα ποτισµού, στάβλοι – στέγαστρα 
ζώων, οικήµατα προσωπικού, άλλα τεχνικά έργα), ενέργειες βελτίωσης της 
βλάστησης (Έλεγχος ανεπιθύµητων φυτών, Σπορές και φυτεύσεις, 
Λίπανση)  και άλλα διαχειριστικά µέτρα (Αριθµός και είδος ζώων, Σύστηµα 
βόσκησης, Ρυθµίσεις ζωικού κεφαλαίου, Ειδικές ρυθµίσεις, Οργάνωση των 
κτηνοτρόφων, Βελτιώσεις σε υπηρεσίες, Αναµενόµενες επιδράσεις στα 
προστατευταία αντικείµενα, Σύστηµα συλλογής στοιχείων και 
παρακολούθησης) 

� Οικονοµική ανάλυση: περιλαµβάνει εκτίµηση της απόδοσης της περιοχής 
αφενός στη δεδοµένη στιγµή και αφετέρου στο µέλλον (κατάσταση που θα 
επικρατεί µετά την εφαρµογή των προτεινόµενων µέτρων βελτίωσης) 

� Εφαρµογή µελέτης: αποτύπωση χρονοδιαγράµµατος, διευκρίνιση 
αρµοδιοτήτων διάφορων φορέων και διατύπωση συστήµατος διαχείρισης 
της βλάστησης, διαδικασία επικαιροποίησης και αναθεώρησης. 

Το έργο θα υλοποιηθεί µέσω 2 υποέργων που αντιστοιχούν: 
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Α. Στη µελέτη που θα περιλαµβάνει τα αναφερόµενα στη Φάση Α’, µε φορέα 
υλοποίησης τον Φ∆ 

Β. Στις τεχνικές µελέτες και τα έργα που αναφέρονται στη Φάση Β, µε φορέα 
υλοποίησης τη ∆ιεύθυνση ∆ασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Προϋπολογισµός: 

Υποέργο Α’: 180.000 € 

Υποέργο Β’: θα προκύψει από το υποέργο Α. 

Φορέας υλοποίησης 

Α’ Φάση: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Β’ Φάση: ∆ιεύθυνση ∆ασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Πηγές χρηµατοδότησης 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9. 

 

4.3.5. Μέτρα διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων-γεωργικής δραστηριότητας 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της καταγραφής και αξιολόγησης της υφιστάµενης 
κατάστασης η γεωργία, όπως ασκείται, ιδιαίτερα στην υπολεκάνη της 
Κορώνειας, αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες της 
ποσοτικής και ποιοτικής υποβάθµισης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων 
αλλά και των υγροτοπικών οικοσυστηµάτων και των ειδών που ενδιαιτούν σε 
αυτά. Η υψηλή συµµετοχή των υδροβόρων καλλιεργειών (µηδική, αραβόσιτος,  
κ.ά.) στο σύνολο των καλλιεργειών στην υπολεκάνη της Κορώνειας σε 
συνδυασµό µε τις πρακτικές άρδευσης (παλαιότερα απευθείας απολήψεις από 
τη λίµνη και στη συνέχεια ιδιωτικές γεωτρήσεις, πότισµα µε καρούλια) και τη µη 
ορθολογική χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων είναι οι κύριες αιτίες της 
υποβάθµισης. 

Για τον προσδιορισµό των µέτρων της διαχείρισης των γεωργικών εκτάσεων 
της υπολεκάνης της Κορώνειας χωρίσθηκε η υπολεκάνη σε τρεις διαχειριστικές 
ενότητες βάσει του βαθµού έντασης των αρδευτικών δραστηριοτήτων και των 
προγραµµατιζόµενων έργων αποκατάστασης. Οι ενότητες είναι: 

Ενότητα Α: περιλαµβάνει την περιοχή εντός των δηµοτικών διαµερισµάτων 
Λαγκαδά, Καβαλαρίου, Περιβολακίου και Ηρακλείου που προορίζεται για την 
µελλοντική δηµιουργία του συλλογικού αρδευτικού δικτύου της περιοχής, 
σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο σχέδιο αποκατάστασης,  συνολικής έκτασης 
15.868 στρεµµάτων. Στην ενότητα αυτή σύµφωνα µε  την απογραφή του 2001 
(∆ΕΒ, Ν.Α. Θεσσαλονίκης) ήταν εγκατεστηµένες 454 ιδιωτικές γεωτρήσεις, ο 
αριθµός των οποίων, σύµφωνα µε την πρόσφατη απογραφή (Ζαλίδης, κ.ά. 
2009), µειώθηκε σε 338, λόγω αντικατάστασης αβαθών γεωτρήσεων µε 
λιγότερες µεγαλύτερου βάθους.  
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Περιοχή Β (Κώνος ταπείνωσης Μπογδάνα): περιλαµβάνει τµήµατα των 
δηµοτικών διαµερισµάτων Λαγκαδά, Καβαλαρίου, Περιβολακίου, Ηρακλείου και 
Κολχικού, περικλείει την περιοχή Α και αποτελεί τον κώνο ταπείνωσης της 
στάθµης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα της υπολεκάνης του ρέµατος 
Μπογδάνα. Η έκταση της περιοχής Β, η οποία δεν συµπεριλαµβάνει τη ζώνη Α, 
είναι 54.674 στρέµµατα και είναι εγκατεστηµένες σήµερα 546  ιδιωτικές 
γεωτρήσεις (από 709 το 2001). Η µείωση του αριθµού αποδίδεται, επίσης,  στην 
αντικατάσταση αβαθών γεωτρήσεων µε λιγότερες βάθους (Ζαλίδης, κ.ά., 
2009). 

Περιοχή Γ (Συνολική Αρδευόµενη έκταση Κορώνειας, µη συµπεριλαµβανοµένης 
της ζώνης Β): περιλαµβάνει την αρδευόµενη αγροτική περιοχή της υπολεκάνης 
απορροής της λίµνης Κορώνειας. Η συνολική έκταση της περιοχής Γ είναι 
213.015 στρέµµατα και είναι εγκατεστηµένες σήµερα 557 γεωτρήσεις (από 728 
το 2001). Η µείωση του αριθµού αποδίδεται, επίσης,  στην αντικατάσταση 
αβαθών γεωτρήσεων µε λιγότερες µεγαλύτερου βάθους. Σηµειώνεται η αύξηση 
των αρδευόµενων εκτάσεων στην ενότητα Γ κατά 2.275 στρ. κατά την περίοδο 
2003-2009 (Ζαλίδης, κ.ά., 2009). 

  

 

Εικόνα 1. ∆ιαχειριστικές ενότητες µέτρων διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων 
(αρδευόµενων) της υπολεκάνης Κορώνειας 
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Με την εφαρµογή των έργων Γ1-1 και Γ1-2, που περιγράφονται στη συνέχεια, 
σύµφωνα µε τους Ζαλίδης κ.ά. (2009) και το Ανθεωρηµένο Σχέδιο 
Αποκατάστασης της λίµνης Κορώνειας, αναµένεται εξοικονόµηση νερού της 
τάξης των 13,66 Mm3 ετησίως στην υπολεκάνη της Κορώνειας.  

 

Μέτρο Γ1: ∆ιαχείριση αρδευτικής χρήσης υδάτων 

Το µέτρο µε τα έργα και τις δράσεις που περιγράφονται παρακάτω αποτελεί 
ταυτόχρονα και µέτρο διαχείρισης των υδατικών πόρων καθώς η εφαρµογή 
τους θα συµβάλλει στην επίτευξη των ειδικών σκοπών για την αναστροφή του 
ελλειµµατικού υδατικού ισοζυγίου της υπολεκάνης Κορώνειας. Επελέγη η 
ένταξη στον τύπο των µέτρων διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων καθώς η 
άρδευση σχετίζεται άµεσα µε  τις γεωργικές δραστηριότητες. 

Έργο Γ1-1: «Κατασκευή και λειτουργία Συλλογικού αρδευτικού δικτύου στην 
υπολεκάνη Κορώνειας» 

Σκοπός 

Η εξοικονόµηση νερού, η εφαρµογή των κανόνων πολλαπλής συµµόρφωσης, 
η ορθολογική και ελεγχόµενη χρήση των υπογείων υδάτων της υπολεκάνης 
της Κορώνειας, µε στόχο την κάλυψη των αναγκών των αρδευόµενων 
καλλιεργειών, τον εµπλουτισµό του φρεατίου υδροφορέα για την επίτευξη της 
αποκατάστασης της λίµνης Κορώνειας και του θετικού υδατικού ισοζυγίου .  

Το µέτρο αποτελεί ένα από τα έργα του αναθεωρηµένου σχεδίου 
αποκατάστασης της λίµνης Κορώνειας που εξυπηρετεί ταυτόχρονα τους 
ακόλουθους ειδικούς σκοπούς του Σχεδίου ∆ιαχείρισης: 

- Βελτίωση της Ποσοτικής κατάστασης των υπογείων υδάτων της 
υπολεκάνης Κορώνειας για την αποκατάσταση του ελλειµµατικού υδατικού 
ισοζυγίου 

- Εξορθολογισµός των γεωργικών αρδευτικών πρακτικών 

- Συµβολή στην ποσοτική αποκατάσταση του υδατικού καθεστώτος της 
λίµνης Κορώνειας 

- Συµβολή στην αποκατάσταση και διατήρηση των υγροτοπικών οικοτόπων 
και των ενδιαιτηµάτων των παρυδάτιων και υδρόβιων ειδών πουλιών 

- Συµβολή στην αποκατάσταση των ιχθυοπληθυσµών 

Περιγραφή  

Το έργο περιλαµβάνει: 

� Την κατασκευή συλλογικού αρδευτικού δικτύου, χωρισµένο σε έξι 
υποπεριοχές συνολικής έκτασης 14.111 στρ., οι οποίες βρίσκονται 
εκατέρωθεν της κοίτης του Ρέµατος Μπογδάνα  (Εικόνα 1).  
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� Κλείσιµο των υφιστάµενων αβαθών ιδιωτικών γεωτρήσεων µέσω των 
οποίων αρδεύονται οι ανωτέρω καλλιεργούµενες εκτάσεις 

� ∆ιάνοιξη 80 νέων βαθέων γεωτρήσεων σε συγκεκριµένη διάταξη και σε 
συγκεκριµένες περιοχές, παροχής 50 m3/h και βάθους 250±50 m, οι 
οποίες θα υδροµαστεύουν µόνο τον βαθύ υδροφορέα. 

Το έργο πρέπει να γίνει σε συνδυασµό µε το επόµενο έργο 1Γ-2 (υποέργο Α), 
καθώς πρόκειται για συµπληρωµατικά έργα που επιτελούν τους ίδιους 
διαχειριστικούς σκοπούς και µόνο συνδυαστικά θα αποδώσουν τα 
αναµενόµενα οφέλη και θα είναι λειτουργικό.     

Ωριµότητα:  

Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των µελετών (Εδαφοτεχνική, γεωργική, µελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τοπογραφική, οριστική µελέτη αρδευτικού 
δικτύου, µελέτη έργων προσαγωγής νερού από τις γεωτρήσεις στις δεξαµενές, 
µελέτη υδραυλικού πλήγµατος, µελέτη έξι δεξαµενών, µελέτη 
ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών των έξι αντλιοστασίων, µελέτη των 80 
γεωτρήσεων όπως και του εξοπλισµού αυτών).  

Προϋπολογισµός: 45.000.000 € 

Φορέας υλοποίησης: ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων, Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Πιθανές Πηγές Χρηµατοδότησης: 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 

Άξονας 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον τοµέα της γεωργίας και της 
δασοκοµίας 

Μέτρο 1.2.5. Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδοµής που σχετίζεται µε την 
ανάπτυξη και προσαρµογή της γεωργίας και της δασοκοµίας 

- ∆ράσεις στον τοµέα της γεωργίας 

- ∆ράση 1 «Εγγειοβελτιωτικά έργα και δράσεις» 

Έργο Γ1-2: «Αλλαγή συστηµάτων άρδευσης» 

Σκοπός 

Η εξοικονόµηση αρδευτικού νερού µέσω του εκσυγχρονισµού των αρδευτικών 
συστηµάτων. Τα περιβαλλοντικά οφέλη περιλαµβάνουν την εξοικονόµηση 
σηµαντικών ποσοτήτων αρδευτικού νερού και τον περιορισµό των ρύπων 
γεωργικής προέλευσης. Από πλευράς παραγωγού η εφαρµογή στάγδην 
άρδευσης συµβάλλει στην αύξηση του οικονοµικού αποτελέσµατος της 
εκµετάλλευσης µέσω βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας εφαρµογής 
λιπασµάτων, µείωσης απαιτήσεων σε γεωργικά φάρµακα και βελτίωσης του 
ελέγχου ασθενειών. 

Επίσης, το έργο συµβάλλει στην εφαρµογή των κανόνων πολλαπλής 
συµµόρφωσης.  
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Το έργο θα συµβάλλει στην επίτευξη των ειδικών σκοπών: 

� Αποκατάσταση του υδατικού ισοζυγίου της υπολεκάνης Κορώνειας 

� Αποκατάσταση των λειτουργιών και υπηρεσιών του υγροτοπικού 
συστήµατος της λίµνης Κορώνειας και συνεπώς των οικοτόπων και 
ενδιαιτηµάτων των ειδών που εξαρτώνται από την ποιοτική και ποσοτική 
κατάσταση των υδάτων της υπολεκάνης της Κορώνειας. 

Περιγραφή:  

Το έργο περιλαµβάνει: 

∆ιαχειριστική ενότητα Α (συµπληρωµατικό του έργου 1Γ-1). 

- Προµήθεια εξοπλισµού συστηµάτων στάγδην άρδευσης για τις 
αρδευόµενες καλλιέργειες όπου µπορεί να εφαρµοσθεί η στάγδην 
άρδευση (αραβόσιτος, βαµβάκι, ελιές, κηπευτικά, άνθη)  

- Μετατροπή καρουλιών σε ράµπες µε πολυµπέκ, για την άρδευση της 
µηδικής, τις προφυτρωτικές αρδεύσεις και την άρδευση των σιτηρών 
όταν το απαιτούν οι καιρικές συνθήκες 

- Απόσυρση καρουλιών  

∆ιαχειριστική ενότητα Β (µη συµπερλαµβανοµένης της Α) και Γ: 

- Προµήθεια εξοπλισµού συστηµάτων στάγδην άρδευσης 

- Μετατροπή καρουλιών σε ράµπες µε πολυµπέκ, για την άρδευση της 
µηδικής, τις προφυτρωτικές αρδεύσεις και την άρδευση των σιτηρών 
όταν το απαιτούν οι καιρικές συνθήκες 

- Απόσυρση καρουλιών  

- Μετατροπές ιδιωτικών γεωτρήσεων για την υποδοχή του κατά στάγδην 
συστήµατος άρδευσης. 

Προϋπολογισµός:   

Το κόστος επένδυσης ανά διαχειριστική ενότητα στην υπολεκάνη της 
Κορώνειας υπολογίζεται σε:  

∆ιαχειριστική ενότητα Α 

- 240€/στρ για την προµήθεια νέου εξοπλισµού συστήµατος στάγδην 

- 3000 €/στρ για τη µετατροπή καρουλιών 

Από την απόσυρση καρουλιών προκύπτουν ορισµένα έσοδα τα οποία θα 
υπολογισθούν ανά επένδυση βάσει συντελεστών (π.χ. παλαιότητα, µοντέλο, 
κ.λπ.) 

Βάσει των ανωτέρω το συνολικό ενδεικτικό κόστος των επενδύσεων για τη 
διαχειριστική ενότητα Α ανέρχεται σε 1.960.000 €. 

∆ιαχειριστικές ενότητες Β & Γ 
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330€/στρ (προµήθεια νέου εξοπλισµού συστήµατος στάγδην + µετατροπές 
γεωτρήσεων). 

Συνολικό ενδεικτικό κόστος: 13.100.00 € 

Φορέας εφαρµογής/υλοποίησης- ∆ικαιούχοι:  

∆ικαιούχοι: Γεωργοί (φυσικά πρόσωπα και νοµικά πρόσωπα, κάτοχοι 
γεωργικής εκµετάλλευσης, συνεργαζόµενες εκµεταλλεύσεις, νέοι γεωργοί). 

Φορέας Εφαρµογής: Ειδική Υπηρεσία Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών του 
ΥΑΑΤ συνεπικουρούµενη από τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις. 

Πηγές Χρηµατοδότησης: 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 

Άξονας 1, Μέτρο 1.2.1. «Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων» 
(ενίσχυση επενδυτικών δραστηριοτήτων που συµβάλλουν στην ορθολογική 
χρήση των υδάτινων πόρων, όπως συστήµατα στάγδην άρδευσης, 
ταµιευτήρες νερού, κ.λπ.). 

Σηµειώνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 40%. Όπως αναφέρεται 
στη ∆ράση Γ2-1 για τη διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων της υπολεκάνης 
της Κορώνειας θα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό της ενίσχυσης των εν λόγω 
επενδύσεων στο πλαίσιο ειδικής χωρικής δράσης τόσο του µέτρου 1.2.1 όσο 
και του µέτρου 2.1.4., µετά από συγκεκριµένη πρόταση του ΥΠΑΑΤ και ειδική 
διαπραγµάτευση µε τις υπηρεσίες της ΕΕ. Προτείνεται η αύξηση της ενίσχυσης 
στο επίπεδο των µικρών νησιών του Αιγαίου (75%) ώστε να λειτουργήσει ως 
κίνητρο για την επίτευξη της αποκατάστασης της λίµνης Κορώνειας. 

Έργο Γ1-3: «Κοστολόγηση/τιµολόγηση αρδευτικού νερού λεκάνη Μυγδονίας» 

Σκοπός 

Σκοπός της µελέτης είναι η ανάπτυξη µεθοδολογικής προσέγγισης 
κοστολόγησης του αρδευτικού νερού,  µε βάση τις οικονοµικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής, στο πλαίσιο της εφαρµογής της 
Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (Οδηγία 2000/60/ΕΚ), όπως ενσωµατώθηκε στην 
εθνική νοµοθεσία (Ν. 3199/2003, Π∆ 51/2007), η οποία θα συµβάλλει: 

- στη διαµόρφωση του προγράµµατος µέτρων του Σχεδίου ∆ιαχείρισης 
της λεκάνης απορροής για την ανάκτηση του κόστους από τη γεωργική 
χρήση    

- στη διαµόρφωση της τιµολογιακής πολιτικής, βασισµένη στη βιώσιµη 
ανάπτυξη των καλλιεργειών και την αειφορική διαχείριση των υδατικών 
πόρων.  

Περιγραφή  

Η ΟΠΝ αποτελεί το βασικό κείµενο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
διαχείριση των νερών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και απαιτεί από τα κράτη µέλη 
συµµόρφωση σε ένα κοινό πλαίσιο ορισµών, στόχων, ενεργειών, µέτρων και 
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γενικότερων αντιλήψεων σχετικά µε όλες τις πλευρές της διαχείρισης του νερού 
ως βασικού πόρου για την ευηµερία των κοινωνιών. Λαµβάνει υπόψη την αξία 
του νερού για το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και την κατανάλωση σε 
παραγωγικούς τοµείς, και θεσπίζει το πλαίσιο για την προστασία των 
εσωτερικών επιφανειακών, µεταβατικών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων. Η 
καινοτοµία της ΟΠΝ είναι ότι, για πρώτη φορά στην περιβαλλοντική πολιτική 
της Ε.Ε., προτείνονται από ένα νοµικό κείµενο οικονοµικές αρχές και µέτρα ως 
βασικά εργαλεία για την επίτευξη συγκεκριµένων περιβαλλοντικών στόχων. Με 
αυτόν τον τρόπο η ΟΠΝ δηµιουργεί µια µοναδική ευκαιρία και ταυτόχρονα 
πρόκληση, για τον συνδυασµό της εφαρµοσµένης έρευνας µε την ανάπτυξη 
πολιτικών διαχείρισης των υδατικών πόρων. 

Η ΟΠΝ θέτει το πλαίσιο για την ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος, 
της οικονοµικής ανάλυσης των χρήσεων και της εκτίµησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύµφωνα µε το Άρθρο 9 «Ανάκτηση κόστους 
για υπηρεσίες ύδατος», τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη την αρχή της 
ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος, συµπεριλαµβανοµένου του 
κόστους για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, λαµβάνοντας υπόψη 
την οικονοµική ανάλυση που διεξάγεται σύµφωνα µε το παράτηµα ΙΙΙ, και 
ειδικότερα σύµφωνα µε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Μέχρι το 2010 τα 
κράτη µέλη εξασφαλίζουν:  

α) ότι η πολιτικές τιµολόγησης του ύδατος παρέχουν κατάλληλα κίνητρα στους 
χρήστες για να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τους υδάτινους πόρους και, 
κατά συνέπεια, συµβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της 
παρούσας οδηγίας,  

β) κατάλληλη συµβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος, διακρινόµενων, 
τουλάχιστον, σε βιοµηχανία, νοικοκυριά και γεωργία στην ανάκτηση κόστους 
των υπηρεσιών ύδατος, βάσει της οικονοµικής ανάλυσης που διενεργείται 
σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ και λαµβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». 

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ της Οδηγίας, η οικονοµική ανάλυση περιέχει 
επαρκείς πληροφορίες, µε επαρκείς λεπτοµέρειες (λαµβανοµένου υπόψη του 
κόστους συλλογής των σχετικών δεδοµένων), ώστε: 

α) να εκτελούνται οι υπολογισµοί που απαιτούνται για να λαµβάνεται υπόψη, η 
αρχή της ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος, λαµβανοµένων 
υπόψη των µακροπρόθεσµων προβλέψεων της προσφοράς και της ζήτησης 
ύδατος στην περιοχή λεκάνης απορροής ποταµού και, όταν απαιτείται των 
υπολογισµών: 

- του όγκου, των τιµών και του κόστους των υπηρεσιών ύδατος και 

- των σχετικών επενδύσεων,  

β) να επιλέγεται ο αποτελεσµατικότερος συνδυασµός µέτρων για τις χρήσεις 
ύδατος, ο οποίος θα περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα µέτρων του άρθρου 11, 
βάσει των υπολογισµών του δυνητικού κόστους των µέτρων αυτών. 
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Η εκτίµηση του συνολικού κόστους εµπεριέχει την εκτίµηση των επιµέρους 
κοστών σύµφωνα µε το πλαίσιο που θέτει η Οδηγία 2000/60/ΕΕ: 

- Περιβαλλοντικό κόστος = [έµµεσο περιβαλλοντικό κόστος + άµεσο 
περιβαλλοντικό κόστος - περιβαλλοντικό όφελος]   

- Κόστος Φυσικού πόρου = [κόστος ευκαιρίας]  

- Οικονοµικό κόστος = [κόστος κεφαλαίου + κόστος συντήρησης + 
λειτουργικό κόστος + διοικητικό κόστος + άλλο άµεσο κόστος – γενικοί 

φόροι] 

Η µελέτη θα περιλαµβάνει: 

� Καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης και των απαραίτητων 
σχετικών παραµέτρων και δεδοµένων για την ανάπτυξη της 
µεθοδολογίας της κοστολόγησης του αρδευτικού νερού 

� Σχεδιασµό & δηµιουργία Βάσης ∆εδοµένων & Γεωγραφικής Βάσης 
∆εδοµένων – Εισαγωγή ∆εδοµένων 

� Εκτίµηση της κατανάλωσης αρδευτικού νερού  

� Ανάλυση προσφοράς και ζήτησης νερού 

� Εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, περιβαλλοντικού κόστους και 
κόστους πόρου 

� Εκτίµηση οικονοµικού κόστους   

� Αξιολόγηση σεναρίων ζήτησης & προσφοράς νερού άρδευσης 

� Πολυκριτηριακή ανάλυση & οικονοµική αξιολόγηση σεναρίων-
Προτάσεις τιµολογιακής πολιτικής 

Φορέας υλοποίησης: ∆ιεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Προϋπολογισµός: 250.000 € 

Πηγές Χρηµατοδότησης: 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, Άξονας 
Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας». 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Άξονας 
Προτεραιότητας 7 «Προστασία και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων», στο πλαίσιο 
των Σχεδίων ∆ιαχείρισης λεκανών απορροής (λεκάνη λιµνών). 

Έργο Γ1-4: «Άρδευση-Γεωργία ακριβείας» 

Σκοπός 

Η γεωργία ακριβείας αποτελεί το πλέον σύγχρονο σύστηµα για τη 
βελτιστοποίηση της γεωργικής παραγωγής µε παράλληλο έλεγχο και 
ελαχιστοποίηση της ρύπανσης που προέρχεται από γεωργικές 
δραστηριότητες. Τα πλεονεκτήµατα του συστήµατος εντοπίζονται στον 
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επακριβή χωροχρονικό προσδιορισµό των απαιτήσεων άρδευσης, λίπανσης, 
φυτοπροστασίας και αντιπαγετικής προστασίας. 

Η παραδοσιακή γεωργική διαχείριση αντιµετωπίζει τα αγροτεµάχια ως 
οµοιόµορφα (βασιζόµενη σε µέσους όρους) και αγνοεί την εγγενή ή επίκτητη 
ως προς το χώρο και χρόνο παραλλακτικότητά τους (variability), η γεωργία 
ακριβείας επιτυγχάνει αυτή ακριβώς τη διαχείριση της παραλλακτικότητας. 

Η εφαρµογή της γεωργίας ακριβείας στην υπολεκάνη της λίµνης Κορώνειας 
στοχεύει στη µείωση των γεωργικών εισροών και συµβάλλει: 

• Στην εξοικονόµηση νερού 

• Στην προστασία του εδάφους  

• Στην προστασία της βιοποικιλότητας. 

Περιγραφή  

Για την προστασία της ευαίσθητης οικολογικά λίµνης Κορώνειας, προτείνεται 
να εφαρµοστεί η γεωργία ακριβείας στην περιοχή του κώνου ταπείνωσής της 
µε πεδίο αναφοράς τις γεωργικές εκτάσεις στην περιοχή πέριξ του χειµάρρου 
Μπογδάνα. 

Η γεωργία ακριβείας βασίζεται :  

α) στη συγκέντρωση των δεδοµένων σε κατάλληλη κλίµακα και συχνότητα,  

β) στην ερµηνεία και την ανάλυση των δεδοµένων και  

γ) στην εφαρµογή της διαχειριστικής λύσης σε κατάλληλη κλίµακα και σε 
κατάλληλο χρόνο. 

Οι εφαρµοζόµενες τεχνολογίες παρέχουν, επεξεργάζονται και αναλύουν 
δεδοµένα υψηλής χωρικής και χρονικής ανάλυσης,  για τη λήψη αποφάσεων 
και διαδικασιών στη χωρικά διαφοροποιηµένη διαχείριση της γεωργικής 
παραγωγής. 

Η πλατφόρµα ανάπτυξης του συστήµατος Γεωργίας Ακριβείας  διακρίνεται σε 
πέντε επίπεδα: 

1ο Επίπεδο: Εγκατάσταση δικτύου καταγραφής δεδοµένων και ανάπτυξη 
πρωτοκόλλων εφαρµογής γεωργίας ακριβείας. Περιλαµβάνει: 

• Την καταγραφή και χωρική ανάλυση εδαφικής ποιότητας και 
παραλλακτικότητας (εδαφικοί τύποι, υδατοϊκανότητα, σηµείο µόνιµης 
µάρανσης κλπ)  για την επιλογή θέσεων εγκατάστασης συστηµάτων 
πεδίου, τη ρύθµιση των παραµέτρων λειτουργίας και την 
παραµετροποίηση αξιολόγησης των καταγραφόµενων δεδοµένων 

• Την καταγραφή και ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών παραµέτρων 
αρδευτικών υδάτων  

• Την οργάνωση συλλογής τηλεπισκοπικών δεδοµένων 
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• Την οργάνωση συλλογής δεδοµένων από µη επανδρωµένο Ιπτάµενο 
όχηµα  

• Εγκατάσταση και συγχρονισµό του δικτύου συλλογής δεδοµένων 

• Τη συµβατοποίηση δεδοµένων µε τα δεδοµένα των άλλων δικτύων 

• Την λήψη δεδοµένων 

• Τον έλεγχο και τη λειτουργία τηλεµετρίας 

• Τους διαγνωστικούς ελέγχους σταθµών  

• Την προ-επεξεργασία / αποσφαλµάτωση µετρήσεων  

• Την ανάπτυξη πρωτοκόλων εφαρµογής γεωργίας ακριβείας  

2ο Επίπεδο: Σύστηµα συλλογής/ διαχείρισης δεδοµένων και χωροχρονικού 
καθορισµού απαιτούµενων εισροών. Περιλαµβάνει: 

• Την ανάπτυξη γεωγραφικής βάσης δεδοµένων για την καταχώριση και 
διαχείριση των δεδοµένων  

• Τη συνδυαστική επεξεργασία των δεδοµένων   

• Την ανάπτυξη συστήµατος  χωρικής παρακολούθησης δράσεων και 
πιέσεων άρδευσης και λίπανσης µε χρήση δορυφορικής 
τηλεπισκόπισης και για την τροφοδοσία του Συστήµατος Υποστήριξης 
Λήψης Απόφασης και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής λειτουργίας.  

• Την ανάπτυξη συστήµατος υποστήριξης λήψης απόφασης µε χρήση 
Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών που θα περιλαµβάνει µοντέλα 
υπολογισµού αναγκών σε εισροές (νερό, λιπάσµατα) και χωρικά 
διαφοροποιηµένη ανάλυση και προσδιορισµό ποσότητας νερού 
αρδεύσεων και λιπασµάτων µε βάση την κατάσταση του εδάφους, τις 
κλιµατικές συνθήκες και την κατάσταση της καλλιέργειας (είδος, στάδιο 
ανάπτυξης). 

3ο Επίπεδο : Σύστηµα στοχευµένης µετάδοσης πληροφορίας  

Τη διάχυση της απαιτούµενης πληροφορίας προς τους χρήστες µε 
διαδραστικές µεθόδους και µέσα προκειµένου να προβούν στις απαιτούµενες 
καλλιεργητικές δράσεις.  

4ο Επίπεδο : Εφαρµογή διαχειριστικών µέτρων 

Την εφαρµογή χωρικά διαφοροποιηµένων διαχειριστικών πρακτικών σε επίπεδο 
άρδευσης και λίπανση µε αξιοποίηση των δεδοµένων όπως αυτά συλλέγονται 
στο πρώτο επίπεδο και αναλύονται στο δεύτερο και χρήση του κατάλληλου 
εξοπλισµού.  

5ο Επίπεδο : Αξιολόγηση εφαρµογής 

Αξιολόγηση ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών και αποτελεσµατικότητας 
εφαρµογής του προγράµµατος Γεωργίας Ακριβείας. Στο πλαίσιο αυτό 
διενεργούνται έλεγχοι υδάτων και εδαφών µε στόχο τον προσδιορισµό της 
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ποσότητας και ποιότητας των υδατικών και εδαφικών πόρων για την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων της εφαρµοζόµενης γεωργικής πρακτικής τόσο 
από πλευράς εκµετάλλευσης όσο και από πλευράς εκροών και πιέσεων. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός:  

Προτείνεται το ύψος ενίσχυσης να ανέρχεται ετησίως σε 360 € ανά Ηα. 

Για εφαρµογή στη διαχειριστική ζώνη Β (σε έκταση 3.000 Ηα) το κόστος 
ανέρχεται σε 1.080.000 € ετησίως, δηλ. µέγιστο κόστος 5ετίας 5.400.000 € 

∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι της δράσης µπορούν να κριθούν γεωργοί φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα, οι οποίοι καλλιεργούν επιλέξιµες καλλιέργειες στις περιοχές 
παρέµβασης, εφόσον αναλάβουν την υποχρέωση για µια 5ετία να 
εφαρµόσουν τη γεωργία ακριβείας 

Πηγές Χρηµατοδότησης: 

Μέτρο 2.1.4 Νέα δράση «Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις» του Άξονα 2 του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». 

Έργο Γ1-5: «∆ηµιουργία µικρών παραρεµάτιων υδατοδεξαµενών για την 
κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των ηµιορεινών & ορεινών γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων της Ζώνης Γ του Εθνικού Πάρκου»  

Σκοπός 

Η ορθολογική διαχείριση των υδάτων των κύριων ρεµάτων / τροφοδοτών των 
λιµνών Κορώνειας-Βόλβης για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των 
µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων στην ηµιορεινή και ορεινή περιοχή της Γ’ 
Ζώνης του Εθνικού Πάρκου και η αποτροπή ανεξέλεγκτων παρεµβάσεων από 
τους γεωργούς. Οι µικροί ταµιευτήρες συµβάλλουν στην προστασία της 
βιοποικιλότητας, ιδιαίτερα δε της ορνιθοπανίδας και των αµφιβίων.  

Περιγραφή: 

Το έργο περιλαµβάνει: 

- την εκπόνηση µελέτης καταγραφής των αναγκών ταµίευσης νερού και 
προσδιορισµού των θέσεων και έργων δηµιουργίας των µικρών 
υδατοδεξαµενών και τις τεχνικές µελέτες ωρίµανσης των µικρών τεχνικών 
έργων 

- την κατασκευή των υδατοδεξαµενών 

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός:   

- Μελέτη: 110.000  

- Τεχνικό έργο: (θα προκύψει από τη µελέτη) 

Φορέας υλοποίησης:  

∆ιεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης 
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Πηγές Χρηµατοδότησης:  

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 

∆ράση Γ1-1: «Ενέργειες ρύθµισης αδειοδότησης των αρδευτικών γεωτρήσεων» 

Σκοπός: 

Ένα από τα κύρια ζητήµατα στην περιοχή που σχετίζεται µε την υποβάθµιση 
των υδατικών πόρων είναι η ύπαρξη των αρδευτικών γεωτρήσεων, εκ των 
οποίων ορισµένες λειτουργούν χωρίς αδειοδότηση ή έχει λήξει η άδεια τους, 
ενώ ορισµένες αδειοδοτηµένες δεν τηρούν τους περιβαλλοντικούς όρους.  
Επίσης, δεν υπήρχε έως πρόσφατα επικαιροποιηµένος κατάλογος των 
υφιστάµενων γεωτρήσεων και χάρτης χωροθέτησής τους. Επιπλέον, δεν 
εφαρµόζεται πρόγραµµα ελέγχου. Σκοπός της δράσης είναι η ρύθµιση της 
αρδευτικής χρήσης του νερού από γεωτρήσεις µέσω της αδειοδότησης και της 
έκδοσης περιβαλλοντικών όρων σχετικά µε τις επιτρεπόµενες ποσότητες 
απολήψεων νερού και των συστηµάτων άρδευσης καθώς επίσης και η 
ελεγχόµενη και τιµολογηµένη χρήση του αρδευτικού νερού.  

Περιγραφή: 

Η δράση περιλαµβάνει: 

Α) την ολοκλήρωση των ελέγχων των αδειοδοτήσεων των υφιστάµενων 
γεωτρήσεων 

Β) την αδειοδότηση των γεωτρήσεων και τον έλεγχο τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων 

Γ) την ενίσχυση των ελέγχων της εφαρµογής της απόφασης του ΓΓ της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

∆) την  κατευθυνόµενη και ελεγχόµενη εφαρµογή αρδεύσεων µε χρήση 
ηλεκτρονικών υδροµέτρων και προπληρωµένης ποσότητας ύδατος 

Ε) Το κλείσιµο (αποκατάσταση) των παλαιών µη λειτουργούντων γεωτρήσεων.   

Προϋπολογισµός:   

Οι δράσεις Α-Γ δεν απαιτούν την ένταξή τους σε χρηµατοδότηση καθώς 
εντάσσονται στις πάγιες δαπάνες των υπηρεσιών και αφορούν υλοποιήση 
αρµοδιοτήτων. 

∆ράση ∆: Σύµφωνα µε την πρόσφατη επικαιροποίηση της καταγραφής των 
υφιστάµενων γεωτρήσεων οι αρδευτικές γεωτρήσεις ανέρχονται σε 1.557 στην 
υπολεκάνη της Κορώνειας. Το κόστος για τη χρήση ηλεκτρικών υδροµέτρων 
εκτιµάται για το σύνολο των γεωτρήσεων σε 2.930.000 €.  

Φορέας υλοποίησης:  

Α) ∆ιεύθυνση Υδάτων Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Β) ∆ιεύθυνση Υδάτων Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΝΑΘ, 
συνεπικουρούµενες από τον Φ∆  
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Γ) Κλιµάκια επόπτευσης (Αγροφυλακή, Αστυνοµία, Φ∆) (βλ. κεφ. 4.3.8 Μέτρα 
επόπτευσης φύλαξης) 

∆) ∆ιεύθυνση Υδάτων Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Πηγές Χρηµατοδότησης:  

∆ράση ∆: Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος 
Μπαλτατζής) 

 

Μέτρο Γ2: ∆ιαχείριση γεωργικής δραστηριότητας – γεωργοπεριβαλλοντικές 
δράσεις 

 

∆ράση Γ2-1: «Εφαρµογή γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων στην περιοχή του 
Εθνικού Πάρκου λιµνών Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών» 

Σκοπός: 

Η ορθολογική διαχείριση των παραλίµνιων γεωργικών εκτάσεων για την 
προστασία του εδάφους, των υδατικών πόρων, της βιοποικιλότητας και του 
αγροτικού τοπίου µέσω της δηµιουργίας ειδικών κινήτρων για τους γεωργούς 
που καλλιεργούν στις παραλίµνιες πεδινές εκτάσεις του Εθνικού Πάρκου. 
Στόχος της δράσης είναι η ένταξη τουλάχιστον 40.000 στρ. στο καθεστώς 
ενισχύσεων των υποµέτρων του Μέτρου 2.1.4. του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», 2007-2013. Σηµειώνεται ότι κατά την 
προηγούµενη χρηµατοδοτική περίοδο στο σχετικό µέτρο 3.10 του 
Αγροπεριβαλλοντικού Προγράµµατος εντάχθηκαν µόνο 10.000 στρ.. Επίσης, 
θα πρέπει να γίνει αναπροσαρµογή των προβλεπόµενων ενισχύσεων για τις 
αντίστοιχες δράσεις των υποµέτρων 1, 2 και 3 όπου θα προβλέπεται ειδική 
δράση για την εφαρµογή στο Εθνικό Πάρκο των λιµνών, βάσει α) των 
αναφερόµενων στο κεφ. 5.3.2 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-
2013 (σελ. 281-292) και  β) των δεσµεύσεων που απορρέουν από τους ειδικούς 
όρους της εγκριτικής απόφασης της ΕΕ για τη συγχρηµατοδότηση από το 
Ταµείο Συνοχής του έργου «Αποκατάσταση λίµνης Κορώνειας, Ν. 
Θεσσαλονίκης». Η εξειδίκευση και αναπροσαρµογή των ενισχύσεων τόσο 
µέσω της αύξησης ορισµένων ενισχύσεων όσο και της απλούστευσης και 
οργάνωσης των διαδικασιών για τους υποψήφιους δικαιούχους θα αποτελέσει 
ένα σηµαντικό κίνητρο για την προσέλκυση µεγαλύτερου αριθµού γεωργών 
και θα συµβάλλει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της 
επίτευξης των µακροπρόθεσµων στόχων της προστασίας και αειφορικής 
ανάπτυξης της περιοχής.   

Περιγραφή: 

Η δράση περιλαµβάνει: 

Χωρική εξειδίκευση ενίσχυσης των δράσεων του Μέτρου 2.1.4 σε συνδυασµό 
µε την αύξηση της ενίσχυσης των επενδύσεων για την αντικατάσταση των 
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συστηµάτων άρδευσης για το Εθνικό Πάρκο των λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 
και Μακεδονικών Τεµπών, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα και ειδικότερα, 
όσον αφορά στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις: 

� Ενίσχυση βιολογικής γεωργίας 

� Εφαρµογή προγράµµατος δράσης για τη νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης των παραλίµνιων περιοχών Βόλβης-Κορώνειας 

Περιλαµβάνει την ένταξη αρδευόµενων καλλιεργειών αραβόσιτου, βαµβακιού 
και κηπευτικών σε: 

Περίπτωση Α : Συνδυασµός µόνιµης αγρανάπαυσης και µείωσης των 

εφαρµοζόµενων λιπαντικών µονάδων 

Οι δικαιούχοι δεσµεύονται να: 

- Θέσουν σε µόνιµη αγρανάπαυση έκταση η οποία αντιστοιχεί 
τουλάχιστον στο 25% της συνολικά  ενταγµένης έκτασης στη δράση. 
Ωστόσο δύναται το ποσοστό αυτό να αυξηθεί µέχρι 50% για ένα ή 
περισσότερα έτη στη διάρκεια της πενταετίας 

-  µειώσουν τουλάχιστον κατά 30% στις καλλιεργούµενες εκτάσεις, τις 
εφαρµοζόµενες λιπαντικές µονάδες, σε σχέση µε αυτές που 
προβλέπονται στο προγράµµατα δράσης, ανάλογα µε την καλλιέργεια. 

Περίπτωση Β : Συνδυασµός αµειψισποράς, ακαλλιέργητου περιθωρίου  και 
µείωσης των εφαρµοζόµενων  λιπαντικών µονάδων 

Οι δικαιούχοι δεσµεύονται να: 

- θέτουν σε αµειψισπορά έκταση η οποία για κάθε έτος αντιστοιχεί  
τουλάχιστον στο 20% της ενταγµένης έκτασης. Το ποσοστό αυτό 
δύναται να αυξηθεί µέχρι 50% για ένα ή περισσότερα έτη στη διάρκεια 
της πενταετίας 

- δηµιουργήσουν µόνιµο ακαλλιέργητο περιθώριο, το οποίο αντιστοιχεί 
τουλάχιστον στο 5% της συνολικά ενταγµένης έκτασης στη δράση. 
Ωστόσο δύναται το ποσοστό αυτό να αυξηθεί µέχρι το 10% για ένα ή 
περισσότερα έτη κατά τη διάρκεια της πενταετίας 

- µειώσουν τουλάχιστον κατά 30% στις καλλιεργούµενες εκτάσεις, τις 
εφαρµοζόµενες λιπαντικές µονάδες σε σχέση µε αυτές που 
προβλέπονται στα αντίστοιχα προγράµµατα δράσης, ανάλογα µε την 
καλλιέργεια 

Για την ένταξη στη δράση του Μέτρου ο υποψήφιος δικαιούχος µεταξύ άλλων 
θα πρέπει να υποβάλλει Σχέδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) πενταετούς 
διάρκειας της προτεινόµενης για ενίσχυση εκµετάλλευσης. Λόγω της 
πολυπλοκότητας της µεθοδολογίας δράσης η σύνταξη του ΣΠ∆ µπορεί να γίνει 
από σύµβουλο. 
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Προϋπολογισµός:   

� Ενίσχυση βιολογικής γεωργίας 

Το προβλεπόµενο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για βιολογικές καλλιέργειες 
νέων διακαιούχων δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:  

Σύνολο 
σε €/Ha/έτος 

Καλλιέργεια 
Με περίοδο 

προσαρµογής 
Χωρίς περίοδο 
προσαρµογής 

Μηδική αρδευόµενη 600 425 
Αραβόσιτος αρδευόµενος  (για ζωοτροφή) 600 600 
Βαµβάκι αρδευόµενο 534 525 
Σιτηρά, ρύζι, όσπρια, ηλίανθος & λοιπές 
αροτραίες καλλιέργειες 

320 247 

Ελαιοκοµία 756 415 
Αµπελοειδή 900 900 
Κτηνοτροφικά φυτά & λοιπές καλλιέργειες 
που δεν χρησιµοποιούνται για τη διατροφή 
του ανθρώπου 

360 288 

Αρωµατικά φυτά 320 247 

� Εφαρµογή προγράµµατος δράσης για τη νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης των παραλίµνιων περιοχών Βόλβης-Κορώνειας 

Το προβλεπόµενο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος νέων δικαιούχων δίνεται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 

Καλλιέργεια Συνδυασµός µόνιµης 
αγρανάπαυσης & µείωσης των 
εφαρµοζόµενων λιπαντικών 

µονάδων σε €/Ha/έτος 

Συνδυασµός αµειψισποράς, 
ακαλλιέργητου περιθωρίου & 
µείωσης των εφαρµοζόµενων 

λιπαντικών µονάδων σε €/Ha/έτος 
Αραβόσιτος 600 425 
Βαµβάκι 600 600 
Κηπευτικά 534 525 

Προτείνεται η αναπροσαρµογή των ανωτέρω και η πρόβλεψη για την 
περίπτωση αγρανάπαυσης 100% κατ’αντιστοιχία της ειδικής περίπτωσης στο 
∆έλτα του Νέστου µε ενίσχυση 1000 €/Ha/έτος για τον αραβόσιτο και 850 
€/Ha/έτος για το βαµβάκι και σύµφωνα µε την προτεινόµενη εξειδίκευση. 

Βάσει των ανωτέρω για την τιµή στόχο υπαγωγής 40.000 στρ. στις ανωτέρω 
γεωργοπεριβαλλοντικές δράσης ενδεικτικά το συνολικό ύψος των ενισχύσεων 
για την 5ετία υπολογίζεται 15.000.000 € 

Φορείς εφαρµογής/υλοποίησης:  

Φορέας εφαρµογής: ∆/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του 
ΥΑΑΤ 

Φορέας υλοποίησης: ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΝΑΘ 

Πηγές Χρηµατοδότησης: 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»  
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Μέτρο 2.1.4 «Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις» του Άξονα 2. 

 

4.3.6. Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων 

Η διαχείριση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων βασίζεται σε δύο βασικές 
προϋποθέσεις οι οποίες απορρέουν και από την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

(α) Την αειφόρο και ορθολογική χρήση/εκµετάλλευση των υπόγειων και 
επιφανειακών υδάτων. 

(β) Την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση 
και τη διατήρηση και εξασφάλιση της καλής κατάστασής  τους. 

Η οικολογική και χηµική κατάσταση των επιφανειακών υδάτων και η χηµική και 
ποσοτική κατάσταση των υπογείων σχετίζεται µε σειρά δραστηριοτήτων  

- Στον τοµέα της γεωργίας σε σχέση µε τη χρήση λιπασµάτων και 
φυτοφαρµάκων και συµµόρφωση µε τους όρους και περιορισµούς που 
απορρέουν από τη σχετική εθνική και κοινοτική νοµοθεσία για τη 
νιτρορύπανση. 

- Επίσης στον τοµέα της γεωργίας σε σχέση µε τον την αρδευτική χρήση των 
υδάτων. 

- Στον τοµέα της κτηνοτροφίας σε σχέση µε τα κτηνοτροφικά απόβλητα  

- Στις τοµέα της ύδρευσης και των υποδοµών συλλογής και επεξεργασίας 
των οικιστικών αποβλήτων. 

- Στον τοµέα της βιοµηχανίας/βιοτεχνίας µεταποίησης στην επεξεργασία των 
βιοµηχανικών / βιοτεχνικών αποβλήτων, την τήρηση των κανόνων ΕΠΟ και 
τη µετεγκατάσταση ορισµένων µονάδων (όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη). 

 

Μέτρο Υ1: ∆ιαχείριση ρεµάτων λεκάνης Μυγδονίας 

Έργο Υ1-1: «Έργα υδρονοµίας των κύριων ρεµάτων τροφοδοτών της λίµνης 
Κορώνειας» 

Σκοπός: 

Τα έργα ορεινής υδρονοµίας αποτελούν ένα από τα µέτρα που 
περιλαµβάνονται στο Αναθεωρηµένο Σχέδιο Αποκατάστασης της Λίµνης 
Κορώνειας του Νοµού Θεσσαλονίκης. Επίσης, η εκπόνηση της µελέτης των 
έργων ορεινής υδρονοµίας αποτελεί έναν από τους ειδικούς όρους της µε Αρ. 
CCI: 2005 GR 16 C ΡΕ 006 εγκριτικής απόφασης για την χορήγηση συνδροµής 
από το Ταµείο Συνοχής του Έργου «Αποκατάστασης λίµνης Κορώνειας, Ν. 
Θεσσαλονίκης» και ένα από τα αντικείµενα της από 22-5-2006 Προγραµµατική 
Σύµβαση για την υλοποίηση του προγράµµατος «Αποκατάσταση λίµνης 
Κορώνειας Ν. Θεσσαλονίκης» που υπογράφηκε µεταξύ του ΥΠΕΧΩ∆Ε, του Υπ. 
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, του Υπ. Οικονοµίας & Οικονοµικών, του 
Υπ. Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, του ∆ήµου Λαγκαδά και του Φορέα ∆ιαχείρισης 
των λιµνών Κορώνειας – Βόλβης. 

Σκοπός του έργου είναι: 

- η αύξηση της ποσότητας και της διάρκειας ροής των χαµηλών νερών και ο 
εµπλουτισµός του υπόγειου υδροφορέα στην πεδινή περιοχή που 
αποτελούν τον κύριο τροφοδότη νερού του υγροτόπου και των 
υφιστάµενων γεωτρήσεων 

- η εξασφάλιση αντιπληµµυρικής προστασίας από τη δράση των 
χειµάρρων. 

- η αποτροπή της διάβρωσης και υποβάθµισης του ορεινού χώρου των 
λεκανών απορροής των χειµάρρων και τον έλεγχο της ζηµιογόνας 
µεταφοράς και απόθεσης των φερτών υλικών που διακινούν οι χείµαρροι – 
τροφοδότες – της λίµνης. 

- η προστασία της λίµνης Κορώνειας και του πεδινού χώρου από την 
απόθεση φερτών υλών και την ανεξέλεγκτη επέκταση των δελταϊκών 
σχηµατισµών και της παράκτιας ζώνης, λόγω της πληµµυρικής δράσης 
των χειµάρρων. 

- η ταµίευση και διασφάλιση ικανής ποσότητας και ποιότητας ύδατος για 
τροφοδοσία και κάλυψη των αναγκών των περιοχών σε νερό (ύδρευση, 
άρδευση, βιοµηχανική χρήση κ.α.), καθώς και για εµπλουτισµό της λίµνης 
Κορώνειας και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.  

- η ανάπτυξη και αξιοποίηση των υδατικών δυνατοτήτων του ορεινού χώρου 
και των κοιτών των χειµάρρων, από άποψη υδρονοµική, ιχθυολογική, 
υδροβιολογική, περιβαλλοντική, οικοτουριστική, αναψυχής. 

Περιγραφή αντικειµένου: 

Περιλαµβάνει την υλοποίηση των έργων ορεινής υδρονοµίας των χειµάρρων 
Μπογδάνα – Καβαλαρίου – Κολχικού της υπολεκάνης της Κορώνειας, όπως 
αυτά θα προσδιορισθούν και κοστολογηθούν στο πλαίσιο της υπό υλοποίηση 
µελέτης «Μελέτη Έργων Ορεινής Υδρονοµίας Χειµάρρων Μπογδάνα – 
Καβαλαρίου – Κολχικού Λεκάνης Κορώνειας» της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.  

Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο της µελέτης σε κάθε φράγµα θα πρέπει να 
προβλεφθεί η διάνοιξη, παράλληλα µε την κυρίως κοίτη, ενός νέου τµήµατος µε 
τη µορφή παρακαµπτηρίου βρόγχου, ο οποίος θα αποτελεί µια µόνιµη υδάτινη 
οδό, µέσα στην οποία θα µπορούν να καταφεύγουν ή να µετακινούνται σε 
περιόδους ξηρασίας, τα ανάδροµα και κατάδροµα είδη. 

Προϋπολογισµός:  Βάσει της υπό υλοποίηση µελέτης 

Πηγές Χρηµατοδότησης: 
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ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 3 «Πρόληψη και αντιµετώπιση 
περιβαλλοντικού κινδύνου»  

Φορέας υλοποίησης:  

∆ιεύθυνση ∆ασών Ν. Θεσσαλονίκης 

Έργο Υ1-2: «Έργα διευθέτησης κύριων ρεµάτων τροφοδοτών της λίµνης 
Βόλβης» 

Σκοπός: 

� Η αποτροπή ή ο έλεγχος της εξέλιξης των δελταϊκών σχηµατισµών 

� Ο έλεγχος της παραγωγής και διακίνησης φερτών υλών τα οποία 
εισέρχονται στον πεδινό χώρο προσχώνοντας τις κοίτες και επιτείνοντας 
τα πληµµυρικά φαινόµενα 

� Η αύξηση των χαµηλών νερών και ο εµπλουτισµός του υπόγειου 
υδροφορέα στην πεδινή περιοχή που αποτελούν τον κύριο τροφοδότη 
νερού του υγροτόπου και των παρόχθιων οικοτόπων και των 
υφιστάµενων γεωτρήσεων 

� Η προστασία των έργων υποδοµής όπως οι οδικές γέφυρες από 
υποσκαφή των βάθρων τους 

� Η αντιπληµµυρική προστασία 

� Η προστασία της ιχθυοπανίδας 

Περιγραφή αντικειµένου: 

Στο πλαίσιο της µελέτης «∆ιαχειριστικό Σχέδιο παρόχθιων οικοτόπων λίµνης 
Βόλβης» πραγµατοποιήθηκε η προκαταρκτική µελέτη της διευθέτησης των 
ρεµάτων Νέας Απολλωνίας, Απολλωνίας και Μοδίου, στην οποία 
περιγράφονται τα απαιτούµενα έργα ορεινής και πεδινής διευθέτησης για την 
επίτευξη των σκοπών. 

Το έργο περιλαµβάνει τα ακόλουθα υποέργα: 

Α. Τεχνικά έργα 

Τα τεχνικά έργα επιδρούν άµεσα στη ρύθµιση του υδατικού κύκλου και 
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα µε τη διάταξή τους ως προς τον 
άξονα της κοίτης στο σηµείο παρέµβασης, οι οποίες είναι: 

- Κάθετα τεχνικά έργα παγίδευσης φερτών υλών (πρόβολοι αναβαθµοί) 

� κατασκευή σειράς φραγµάτων συγκράτησης φερτών υλών στις ορεινές 
λεκάνες σε θέσεις µε ευπαθές υπόβαθρο νεογενή και προσχωσιγενή 
σχηµατισµού στα ανάντη τους, µε στόχο τον έλεγχο της διακίνησης 
φερτών υλών µέσω της δηµιουργίας της κλίσης αντιστάθµισης στις 
ορεινές κοίτες.  

� κατασκευή σειράς ουδών (ζωστήρων) στον ορεινό χώρο και στην 
πεδινή διαδροµή µε στόχο αφενός τη δηµιουργία κλίσης αντιστάθµισης 
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στα ανάντη τους για τη στερέωση της κοίτης και την αποτροπή της 
υποσκαφής των πρανών της όχθης από την ταχύτητα του νερού στα 
ορεινά και από ανεξέλεγκτο µαιανδρισµό στα πεδινά και την προστασία 
των υφιστάµενων γεφυρών και αφετέρου την αύξηση του ποσοστού 
διείσδυσης του ρέοντος ύδατος.  

� κατασκευή χαµηλών προβόλων σε θέσεις ευρείας κοίτης µε 
ευδιάβρωτες όχθες στην πεδινή διαδροµή µε σκοπό την προστασία των 
πρανών της όχθης από υποσκαφή που προκύπτει από ανεξέλεγκτο 
µαιανδρισµό των χαµηλών νερών. 

� κατασκευή διόδων διέλευσης ψαριών κατά το σχεδιασµό και την 
εκτέλεση εγκάρσιων υδραυλικών έργων µέσω διάνοιξης 
παρακαµπτήριας κοίτης µε τη µορφή βρόγχου. Η παρακαµπτήρια κοίτη 
θα αποτελεί µια µόνιµη υδάτινη οδό, µέσα από την οποία θα µπορούν 
να µετακινούνται ή να καταφεύγουν σε περιόδους ξηρασίας, τα 
ανάδροµα και κατάδροµα είδη 

- Παράλληλα τεχνικά έργα διευθέτησης για αντιπληµµυρική προστασία 

� επένδυση µε λιθορριπή εσωτερικών πρανών, αναχωµάτων και κοιτών  

� κατασκευή τάφρων κατά θέσεις που θα λειτουργούν ως δίαυλοι 
αντιπληµµυρικής προστασίας 

� κατασκευή αναχωµάτων µε υλικά της κοίτης που προκύπτουν από την 
εκσκαφή των τάφρων και φύτευση αυτοφυών υδροχαρών βαθύρριζων 
δεντρωδών ειδών (σκλήθρα, σφενδάµι, πλάτανος κ.λ.π.).  

- Μελέτες (Προµελέτη, Οριστική, Εφαρµογής, ΣΑΥ-ΦΑΥ), Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

- Κατασκευή τεχνικών έργων  

Β. ∆ασοτεχνικά έργα 

Πρόκειται για φυτοκοµικά έργα, έµµεσης επέµβασης µε σκοπό την ίδρυση ή 
υποβοήθηση εκείνου του φυσικού περιβάλλοντος που προσφέρει τη µέγιστη 
δυνατή υδρονοµική προστασία και δρα ως φυσικός ρυθµιστής του υδατικού 
κύκλου. Τα έργα ενδεικτικά περιλαµβάνουν: 

- Ενίσχυση υδρογεωνοµικού χαρακτήρα δάσους αείφυλλων και φυλλο-
βόλων λεκάνης Νέας Απολλωνίας 

- Ενίσχυση υδρογεωνοµικού χαρακτήρα µεταβατικής έκτασης θαµνώνα - 
δάσους λεκάνης Νέας Απολλωνίας 

- Ενίσχυση υδρογεωνοµικού χαρακτήρα δάσους φυλλοβόλων, αείφυλ-
λων και µεταβατικής έκτασης θαµνώνα - δάσους λεκάνης Απολλωνίας 

- Ενίσχυση υδρογεωνοµικού χαρακτήρα δάσους φυλλοβόλων και 
µεταβατικής έκτασης θαµνώνα-δάσους λεκάνης λεκάνης Μοδίου 

- Ίδρυση υδρογεωνοµικού δάσους επί χορτολιβαδικής επιφάνειας 
λεκάνης Νέας Απολλωνίας 
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Ενδεικτικός Προϋπολογισµός:   

Α. 3.500.000 € 

Β. 23.000.000 € 

Πηγές Χρηµατοδότησης: 

Α. ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας – Θράκης  

Β. Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»  

Φορέας υλοποίησης:  

Α. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, µε Αναθέτουσα Αρχή την ∆/νση 
∆ηµοσίων Έργων και Επιβλέπουσα Υπηρεσία το Τµήµα Υδραυλικών Έργων 

Β. ∆ιεύθυνση ∆ασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Μέτρο Υ2: ∆ιαχείριση αρδευτικής χρήσης των υδάτων 

Το Μέτρο µε τα έργα και δράσεις που περιλαµβάνει έχει αναλυθεί στην 
κατηγορία των Μέτρων ∆ιαχείρισης γεωργικών εκτάσεων (Μέτρο Γ1). Όπως 
αναφέρεται στο σχετικό µέτρο, από την εφαρµογή του θα προκύψει 
εξοικονόµηση νερού η οποία θα συµβάλλει σηµαντικά στην αποκατάσταση 
του ελλειµµατικού υδατικού ισοζυγίου. 

 

Μέτρο Υ3: Σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων Λεκάνης Μυγδονίας 

Σκοπός: 

Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης αποτελεί το βασικό βήµα και πλαίσιο για την επίτευξη της 
καλής οικολογικής και χηµικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων και της 
καλής ποσοτικής και χηµικής κατάστασης των υπογείων υδάτων της λεκάνης 
Μυγδονίας και της προστασίας και ανόρθωσης των υγροτοπικών οικοτόπων 
και ενδιαιτηµάτων των σηµαντικών ειδών πανίδας στο πλαίσιο εφαρµογής της 
Οδηγίας Πλαίσιο για τα ύδατα (Οδηγία 2000/60/ΕΚ) αλλά και των Οδηγιών 
92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ.      

Περιγραφή αντικειµένου: 

Περιλαµβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων υποέργων: 

1. Υδρογεωλογική µελέτη υπολεκάνης Κορώνειας. Στο πλαίσιο της µελέτης 
θα γίνει ο υπολογισµός του υδατικού ισοζυγίου και ο ακριβής 
προσδιορισµός της ταπείνωσης του υδροφορέα της Κορώνειας. 

2. Παρακολούθηση και ταξινόµηση της οικολογικής και χηµικής 
κατάστασης των επιφανειακών υδάτων και της ποσοτικής και χηµικής 
κατάστασης των υπογείων υδάτων της λεκάνης Μυγδονίας 

3. Οικονοµική ανάλυση των χρήσεων ύδατος της λεκάνης Μυγδονίας 
(περιλαµβάνει την οικονοµική ανάλυση για την υδρευτική και 
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βιοµηχανική  χρήση, η ανάλυση της αρδευτικής χρήσης περιγράφεται 
στο Μέτρο Γ1. 

4. Κατάρτιση προγράµµατος µέτρων και οικονοµική ανάλυση για την 
επίτευξη της καλής κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων 
της λεκάνης Μυγδονίας - Σύνταξη του Σχεδίου ∆ιαχείρισης 

Προϋπολογισµός: 700.000 € 

Φορέας υλοποίησης:  

∆ιεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Πηγές Χρηµατοδότησης: 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, Άξονας 
Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας». 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Άξονας 
Προτεραιότητας 7 «Προστασία και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων», στο πλαίσιο 
των Σχεδίων ∆ιαχείρισης λεκανών απορροής (λεκάνη λιµνών). 

 

Μέτρο Υ4: Ολοκλήρωση/κατασκευή υποδοµών συλλογής και επεξεργασίας 
λυµάτων στους παραλίµνιους οικισµούς 

Σκοπός: 

Η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοσυστηµάτων και των 
υδατικών πόρων στο πλαίσιο εφαρµογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 98/15/ΕΚ και ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µέσω έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
λυµάτων. 

Περιγραφή αντικειµένου: 

- Η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και ΕΕΛ στους παραλίµνιους 
οικισµούς ∆’ προτεραιότητας (µε ισοδύναµο πληθυσµό <2000 
κατοίκων) 

- Η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου Λαγκαδά, η σύνδεσή του µε 
τον υφιστάµενο ΕΕΛ και η διασφάλιση της λειτουργίας του ΕΕΛ  

- Η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και ΕΕΛ στους Οικισµούς Γ’ 
Προτεραιότητας. 

Προϋπολογισµός:  ∆εν µπορεί να υπολογισθεί στο πλαίσιο του παρόντος, 
καθώς η εφαρµογή του προϋποθέτει την ωρίµανση των έργων (εκπόνηση των 
προβλεπόµενων µελετών) από του αντίστοιχους ∆ήµους. Σηµειώνεται ότι το 
αποχετευτικό του ∆ήµου Λαγκαδά βρίσκεται στη φάση υλοποίησης, και 
αποτελεί ένα από τα έργα των ειδικών όρων του συγχρηµατοδοτούµενου 
έργου από το Ταµείο Συνοχής «Αποκατάσταση λίµνης Κορώνειας» (βλ. πίνακα 
4.1). 
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Φορέας υλοποίησης:  

Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού / ∆.Ε.Υ.Α.Λ  

Πηγές Χρηµατοδότησης: 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, Άξονας 
Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας». 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Άξονας 
Προτεραιότητας, 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ», Κατηγορία 
Πράξεων: «Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων και 
δικτύων αποχέτευσης σε οικισµούς Β και Γ Προτεραιότητας κατά την Οδηγία 
91/271/ΕΚ». Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται η κάλυψη των οικισµών Γ’ 
προτεραιότητας (Σοχού, Λαγυνών, Ασσήρου, Ζαγκλιβερίου, Λητής, Σταυρού, 
Αρναίας). 

 

4.3.7. Μέτρα προστασίας των εδαφικών πόρων 

Ορισµένα από τα µέτρα που αφορούν στη διαχείριση των γεωργικών 
εκτάσεων και των υδατικών πόρων) αποσκοπούν µεταξύ άλλων και στην 
προστασία των εδαφικών πόρων (βλ. Έργα Γ1-1, Γ1-2, Γ1-4, Γ2-1, Υ1-1, Υ1-2). 

 

Μέτρο Ε1: Φυτοαποκατάσταση ρυπασµένων εδαφών δυτικά της λίµνης 
Κορώνειας  

Σκοπός: 

Η αποκατάσταση των ρυπασµένων εδαφών στην περιοχή δυτικά της λίµνης 
Κορώνειας (συµπεριλαµβανοµένων τµηµάτων που αποκαλύφθηκαν από την 
πτώση της στάθµης).  

Περιγραφή: 

Περιλαµβάνει:  α) την απογραφή των υποβαθµισµένων, λόγω ρύπανσης, 
εδαφών από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες δυτικά της λίµνης Κορώνειας 
µε έµφαση στα βαρέα µέταλλα και β) την εφαρµογή φιλικών προς το 
περιβάλλον τεχνικών αποκατάστασης των ρυπασµένων εδαφών µε χρήση 
φυτών που αποσκοπεί κατά περίπτωση στην εκχύλιση, ακινητοποίηση, 
αποικοδόµηση και αποµάκρυνση των ρύπων από το εδαφικό οικοσύστηµα. 

Προϋπολογισµός: 80. 000 € 

Φορέας υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Πηγές Χρηµατοδότησης: 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας». 
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Μέτρο Ε2: ∆ιατήρηση οργανικής ουσίας και εδαφικής βιοποικιλότητας  

Σκοπός: 

Το σχέδιο αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας των εδαφικών πόρων στην 
ευρύτερη περιοχή της λίµνης Κορώνειας µέσω της ανόρθωσης των εδαφικών 
λειτουργιών που σχετίζονται µε τους βιογεωχηµικούς κύκλους καθώς και την 
ελαχιστοποίηση των επιδράσεων που έχουν οι χρήσεις γης στο περιβάλλον και 
ειδικότερα στα γειτονικά λιµναία οικοσυστήµατα της Κορώνειας και Βόλβης 
µέσω του ρόλου που διαδραµατίζει η οργανική ουσία και η εδαφική 
βιοποικιλότητα στη κινητικότητα νερού, µακροστοιχείων, ιχνοστοιχείων και 
στήριξης τροφικών πλεγµάτων.  

Περιγραφή: 

Ανάπτυξη στοχευµένου σχεδίου δράσεων σε επίπεδο λεκάνης απορροής για τη 
διατήρηση της εδαφικής ποιότητας µε έµφαση στην οργανική ουσία και την 
εδαφική βιοποικιλότητα στο πλαίσιο εφαρµογής της θεµατικής στρατηγικής για 
την προστασία του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της επερχόµενης 
Οδηγίας Πλαίσιο για τα εδάφη (COM(2006) 232/ΕC). 

Προϋπολογισµός: 45.000 € 

Φορέας υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Πηγές Χρηµατοδότησης: 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9. 

 

Μέτρο Ε3: ∆ιαχείριση εδαφικής υγρασίας και υδροπεριόδου στα υδροµορφικά 
εδάφη της υγροτοπικής ζώνης στο δυτικό τµήµα της λίµνης Κορώνειας 

Σκοπός: 

Η διαχείριση της εδαφικής υγρασίας και υδροπεριόδου των υδροµορφικών 
εδαφών αποτελεί τη βάση και απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση και 
αποκατάσταση των υγροτοπικών ενδιαιτηµάτων στη λίµνη Κορώνεια και 
δύναται να ρυθµιστεί µέσω των εισροών και εκροών από τους χειµµάρους που 
εισέρχονται στην υγροτοπική ζώνη και των θυροφραγµάτων του αναχώµατος 
στο δυτικό τµήµα της λίµνης.  

Περιγραφή αντικειµένου: 

Αναφέρεται στην ανάπτυξη ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης της εδαφικής 
υγρασίας και της υδροπεριόδου των υδροµορφικών εδαφών δυτικά της λίµνης 
Κορώνειας. Ο σκοπός του σχεδίου είναι διττός: α) η διασφάλιση των 
κατάλληλων εδαφικών συνθηκών για την διατήρηση και βελτιστοποίηση του 
ρόλου που διαδραµατίζουν τα υδροµορφικά εδάφη στη ρύθµιση εκποµπών 
CO2 και β) η υποστήριξη της αύξησης και ανάπτυξης της υγροτοπικής 
βλάστησης όπως αυτή καθορίζεται από το ποσοστό εδαφικής υγρασίας, τη 
διάρκεια και το βάθος κατάκλισης. 
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Προϋπολογισµός: 60.000 € 

Φορέας υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Πηγές Χρηµατοδότησης: 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9. 

 

4.3.8. Μέτρα επόπτευσης ή / και φύλαξης 

Για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά µια προστατευόµενη περιοχή θα πρέπει να 
τηρούνται οι κανονισµοί – περιορισµοί που τη διέπουν και βέβαια να υπάρχει η 
αποδοχή της τοπικής κοινωνίας. 

Στο κεφ. Ε’, άρθρο 16 του Ν. 2742/99 ορίζονται οι αρµοδιότητες του Φ∆ µεταξύ 
των οποίων περιλαµβάνονται: 

� Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής των κανονιστικών 
όρων και περιορισµών που επιβάλλονται µε τα διατάγµατα των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 καθώς και των 
κανονισµών διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/1986 σύµφωνα µε όσα 
ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 21 παρ. 4 του ν. 1650/1986 όπως 
τροποποιείται µε το νόµο 2742/99. 

�  Η επικουρία των αρµόδιων διοικητικών αρχών στον έλεγχο της 
εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και των περιβαλλοντικών 
όρων που ισχύουν ή επιβάλλονται αντιστοίχως για έργα ή 
δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στις περιοχές ευθύνης τους. 
Για τον σκοπό αυτό οι φορείς διαχείρισης εισηγούνται ή αναφέρουν 
προς τις αρµόδιες αρχές ή πράξεις ή παραλείψεις εκείνες που συνιστούν 
παράβαση των όρων και περιορισµών που καθορίζονται µε τα 
προεδρικά διατάγµατα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 
1650/1986 για τις περιοχές ευθύνης τους. 

Παράλληλα, στο Ν. 1650, ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986 και στα άρθρα του 28, 29 & 
30, µετά την τροποποίηση και του άρθρου 38 του ν. 1892/90, προβλέπονται 
ποινικές κυρώσεις, αστική ευθύνη και διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες 
των διατάξεων του νόµου που προκαλούν υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 
Επιπλέον, ο Αλιευτικός Κώδικας προβλέπει κυρώσεις για παραβιάσεις σε 
διατάξεις που αφορούν σε θέµατα αλιείας. 

Επιπλέον, βάσει της ΚΥΑ 6919/2004 και του άρθρου 4, εδάφιο 1, για τη 
∆ιαχείριση του Εθνικού Πάρκου συντάσσεται Κανονισµός διοίκησης και 
λειτουργίας και καταρτίζεται Σχέδιο ∆ιαχείρισης, τα οποία µεταξύ άλλων 
προσδιορίζουν: 

- την οργάνωση συστήµατος  εποπτείας και φύλαξης της περιοχής 
(προσωπικό, υποδοµή) 

- την ανάπτυξη συστήµατος έργων, δράσεων, υποδοµών για την 
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προστασία και διατήρηση των ευαίσθητων περιοχών (φυλάκια, 
παρατηρητήρια, περιφράξεις κ.λ.π.). 

Οι καθ΄ ύλη αρµόδιες υπηρεσίες για την αστυνόµευση της περιοχής ευθύνης 
του Φ∆ είναι: 

- τα Αστυνοµικά Τµήµατα Ασπροβάλτας, Ζαγκλιβερίου, Λαγκαδά, Σοχού 
και Αρναίας και το Αγρονοµικό Τµήµα του νοµού Θεσσαλονίκης  

- τα ∆ασαρχεία Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, Σταυρού, Αρναίας, 
Πολυγύρου και Κιλκίς - για την προστασία και διαχείριση των δηµόσιων 
και ιδιωτικών δασικών εκτάσεων και την άσκηση της θήρας 

- τα Πυροσβεστικά κλιµάκια Λαγκαδά, Σταυρού και Αρναίας – για την 
αντιµετώπιση των συνεπειών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές 
καταστροφές, πυροπροστασία, διάσωση 

Επιπλέον, για τον έλεγχο τήρησης περιβαλλοντικών όρων των αδειοδοτηµένων 
µονάδων (βιοµηχανικών, πτηνοκτηνοτροφικών, βιοτεχνικών, κ.λπ.) 
αρµοδιότητα ελέγχων και επιβολής προστίµων έχουν οι αντίστοιχες Υπηρεσίες 
των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής και το Σώµα 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. 

Υφιστάµενη Μεθοδολογία Φύλαξης 

Η κατάσταση που επικρατεί σχετικά για τη φύλαξη – επόπτευση της περιοχής 
αρµοδιότητας του Φ∆, καταγράφεται ως εξής: 

1. Αυτοκίνητο Φύλαξης: για τις ανάγκες επόπτευσης του χερσαίου 
τµήµατος του Πάρκου (και ταυτόχρονα για την εξυπηρέτηση άλλων 
αναγκών λειτουργίας του Φ∆) έχει πραγµατοποιηθεί αγορά τριών 
αυτοκινήτου τύπου Jeep 4x4. 

2. Ανθρώπινο δυναµικό: για την φύλαξη – περιφρούρηση της περιοχής 
ευθύνης του Φορέα έχει πραγµατοποιηθεί πρόσληψη προσωπικού 
αποτελούµενου από 6 άτοµα. 

3. Πρόσθετος απαιτούµενος εξοπλισµός 

Ο απαραίτητος πρόσθετος εξοπλισµός για την πραγµατοποίηση της 
φύλαξης περιλαµβάνει: 

� Στολές / ρουχισµό φυλάκων: περιλαµβάνει 100 στολές 
αναγνώρισης µε το σήµα του φορέα καθώς και 100 µπουφάν µε 
το λογότυπο του Φορέα. Η συµµόρφωση σε έναν ενιαίο κώδικα 
ένδυσης της οµάδας των φυλάκων, διευκολύνει την αναγνώρισή 
τους από τους χρήστες του Πάρκου και τις αρµόδιες αρχές, 
προσδίδει σοβαρότητα και επαγγελµατισµό στο σύνολο του 
έργου της φύλαξης και συντελεί στη δηµιουργία ενός αξιόπιστου 
και συγκροτηµένου προφίλ για το Φορέα. 

� Σύστηµα επικοινωνίας (VHF) για την καλύτερη συνεννόηση των 
φυλάκων κατά τη διάρκεια των περιπολιών. 
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� Χρήση Η/Υ και εκτυπωτή. 

� Χρήση φωτοτυπικού. 

4. Σχέδιο Επόπτευσης / Φύλαξης, το οποίο εφαρµόζει και επικαιροποιεί 

5. Βάση ∆εδοµένων Επόπτευσης / Φύλαξης. Βρίσκεται στη διαδικασία 
ολοκλήρωσης η κατασκευή Βάσης ∆εδοµένων ειδικά σχεδιασµένης για 
την καταχώρηση και ανάλυση των δεδοµένων και τον χωρικό σχεδιασµό 
των «διαδροµών» βάσει των αποτελεσµάτων εφαρµογής. 

Η πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων αστυνόµευσης, επόπτευσης και φύλαξης σε 
συνδυασµό µε την απουσία αρµοδιοτήτων καταστολής ή τουλάχιστον 
επιβολής προστίµων από τον Φ∆, η πρόσφατη οργάνωση από το προσωπικό 
του Φ∆ του συστήµατος φύλαξης, η µη επαρκής στελέχωση συµβάλλουν στην 
αναποτελεσµατική και αποσπασµατική εφαρµογή της διαχείρισης και τήρησης 
των όρων στην περιοχή.    

Επίσης, σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Περιβάλλον 2000-2006, Μέτρο 8.1, υλοποιείται πρόγραµµα µε τίτλο «Οργάνωση 
των Φορέων ∆ιαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών και σχεδιασµός της 
πρώτης φάσης λειτουργίας τους» στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η 
σύνταξη του Σχεδίου Επόπτευσης / Φύλαξης και της περιοχής. 

Βάσει των ανωτέρω τα µέτρα που προτείνονται είναι: 

∆ράση Φ-1: «Συνεργασία του Φ∆ µε τις αρµόδιες υπηρεσίες» 

Σκοπός: 

Η αποτελεσµατική φύλαξη/επόπτευση της περιοχής µέσω του συντονισµού, 
της συνεργασίας και της από κοινού προσπάθειας των αρµοδίων υπηρεσιών 
και του Φ∆ για την επίτευξη τόσο του γενικού όσο και των ειδικών σκοπών 
διαχείρισης και προστασίας της περιοχής του Εθνικού Πάρκου για τα 
ακόλουθα θέµατα: 

- Την τήρηση των όρων της ΚΥΑ 6919/2004 (όπως αυτή τροποποιήθηκε) 

- την τήρηση της εφαρµογής των απαγορεύσεων σχετικά µε τη χρήση υδάτων 
του ΓΓ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της άσκησης της αλιείας 

- την επιβολή προστίµων και σε περίπτωση µη πολλαπλής συµµόρφωσης σε 
περαιτέρω πράξεις  

Περιγραφή: 

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Φορέα ∆ιαχείρισης µε τις 
προαναφερόµενες Υπηρεσίες και Σώµατα το οποίο θα περιλαµβάνει :  

- Την περιγραφή και οριοθέτηση της κοινής δράσης  

- Τους όρους βάσει των οποίων υλοποιείται η κοινή δράση  

- Τον καθορισµό µε σαφήνεια των όρων και των επιπέδων συνεργασίας  

- Το στόχο της κοινής δράσης  
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- Την περιγραφή του τρόπου εφαρµογής (συνιστάται µεταξύ άλλων η 
δηµιουργία κοινών κλιµακίων περιπολιών φύλαξης, ελέγχων) 

- Τον καθορισµό διαδικασίας ελέγχου τήρησης των όρων συνεργασίας.  

- την ηµεροµηνία και τον τόπος υπογραφής του πρωτοκόλλου 
συνεργασίας  

- Τα στοιχεία των συµβαλλοµένων (επωνυµία, έδρα, εκπροσώπηση)  

Επισπεύδων Φορέας:  Φορέας ∆ιαχείρισης  

Συνεργαζόµενα Μέρη: 

- Αστυνοµικά Τµήµατα Ασπροβάλτας, Ζαγκλιβερίου, Λαγκαδά, Σοχού και 
Αρναίας 

- Αγροφυλακή, Αγρονοµικό Τµήµα του νοµού Θεσσαλονίκης 

- Αρµόδιες Υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης 

- ∆ασικές Υπηρεσίες Νοµών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής 

- Αλιευτικός Συνεταιρισµός Βόλβης 

∆ράση Φ-2: «Ενίσχυση του Φορέα ∆ιαχείρισης για την επόπτευση/φύλαξη του 
Εθνικού Πάρκου και των Ζωνών Β’ και Γ’» 

Σκοπός: 

Η επαρκής ανταπόκριση του Φορέα ∆ιαχείρισης για τη διασφάλιση της 
εφαρµογής των διαχειριστικών µέτρων και των όρων προστασίας. 

Περιγραφή: 

Α. Απόσπαση δύο αγροφυλάκων και ενός δασοφύλακα στον Φορέα 
∆ιαχείρισης, βάσει των αναφερόµενων στο άρθρο 15, παρ. 6 του Ν. 2742/99 
και τις σχετικές κείµενες διατάξεις. 

Β. Προσωπικό. Θα πρέπει να διασφαλισθεί για τη διάρκεια εφαρµογής του 
σχεδίου διαχείρισης η στελέχωση του Φορέα ∆ιαχείρισης  µε το ακόλουθο 
προσωπικό: 

- Ένας υπεύθυνος συντονισµού και παρακολούθησης της εφαρµογής του 
σχεδίου επόπτευσης/φύλαξης, ανάλυσης των δεδοµένων, σύνταξης των 
αναφορών, της εφαρµογής των πρωτοκόλλων συνεργασίας και 
ενηµέρωσης των αρµοδίων υπηρεσιών για τα συµβάντα.  

- 8 µόνιµοι φύλακες 

- 2 εποχικοί φύλακες 

Γ. Εξοπλισµός 

- ∆ύο (2) τζιπ και ένα (1) 4x4 µε αποθηκευτικό χώρο το οποίο θα 
χρησιµοποιείται και για τη διενέργεια δειγµατοληψιών στο πλαίσιο της 
επόπτευσης και για τις δράσεις παρακολούθησης 
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- ∆ύο (2) ζεύγη κυάλια, υψηλής ευκρίνειας και καθαρότητας για επόπτευση 
και κατάλληλα για παρατήρηση πανίδας µε αποστασιόµετρο, το ένα εκ 
των οποίων αδιάβροχο 

- Ένα (1) σκάφος/βάρκα για την επόπτευση στη λίµνη Βόλβη, τη διενέργεια 
δειγµατοληψιών νερού, την παρακολούθηση των βιοτικών παραµέτρων 
της λίµνης και την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών. Το σκάφος 
προτείνεται να είναι πολυεστερικό µήκους 4-5 m µε µέγιστη ιπποδύναµη 
µηχανής 30hp, χαµηλού βυθίσµατος, µηχανή τύπου ultra low emission. 
Συνοδευτικά: 1 τρέιλερ. 

- Τέσσερα (4) Αδιάβροχα µπουφάν και παντελόνια (νιτσεράδες), Τέσσερα 
(4) Σωσίβια φουσκωτά αυτόµατου µηχανισµού για ενήλικες, δύο 
(2)Αδιάβροχα δοχεία για εξοπλισµό («βαρελάκι»), ∆ύο (2) Ζεύγη Πλαστικές 
µπότες ολόσωµες,  Φορητό αδιάβροχο VHF ισχύος 6 watt 

∆. Πυροσβεστικές φωλιές: Αφορά στην αγορά και τοποθέτηση 
πυροσβεστικών φωλιών και ειδικών εργαλείων σε κρίσιµα σηµεία της 
περιοχής. 

Ε. Συµµετοχή αλιέων στην επόπτευση φύλαξη της λίµνης Βόλβης. Αφορά 
στην εφαρµογή του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µε τον αλιευτικό 
συνεταιρισµό Βόλβης, που διαθέτει την εµπειρία και τη γνώση τόσο των 
θέσεων αναπαραγωγής των ψαριών, των ενδιαιτηµάτων των 
παρυδάτιων και υδρόβιων πουλιών αλλά και των παράνοµων 
δραστηριοτήτων. Η ενεργός συµµετοχή της παραγωγικής αυτής οµάδας 
στη διαχείριση της περιοχής µέσω της συγκεκριµένης δράσης αλλά και 
των λοιπών δράσεων κατάρτισης θα αποτελέσει εχέγγυο για την επιτυχή 
εφαρµογή της διαχείρισης. 

Φορέας υλοποίησης: Φορεάς ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Προϋπολογισµός: 

Α, Β: Ο προυπολογισµός αναφέρεται στο µέτρο διοίκησης- προσωπικο (κεφ. 
4.3.13) 

Γ:  2 τζιπ: 37.000 €,  

1 4x4: 25.000 €,  

2 ζεύγη κυάλια: 1.500 € 

1 σκάφος µηχανοκίνητο + 1 τρέιλερ:  10.000 €  

 Λοιπός εξοπλισµός: 1.500 € 

Σύνολο Γ: 75.000 € 

∆: 15.000 € 

Ε: 30.000 € (6.000 € ετησίως) 

ΣΥΝΟΛΟ Γ,∆,Ε: 120.000 € 

Πηγές Χρηµατοδότησης: 
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ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας» 

∆ράση Φ-3: «Οργάνωση - Επικαιροποίηση σχεδίου φύλαξης/επόπτευσης» 

Σκοπός: 

Η οργάνωση του τοµέα επόπτευσης/φύλαξης του Φ∆ διαχείρισης και η 
επικαιροποίηση του σχεδίου µε σκοπό τη βέλτιστη εφαρµογή και 
αποτελεσµατικότητα του σχεδίου. 

Περιγραφή: 

Η δράση περιλαµβάνει: 

� την οργάνωση Τοµέα φύλαξης του Φορέα ∆ιαχείρισης σε επίπεδο 
ανθρώπινου δυναµικού, υποδοµών και εξολπισµού. Στον τοµέα 
εντάσσεσται όλο το προσωπικό φύλαξης/επόπτευσης µε επικεφαλής τον 
συντονιστή. Οι αρµοδιότητες του Συντονιστή είναι: 

- Η επικαιροποίηση του σχεδίου φύλαξης 

- Ο συντονισµός και οργάνωση των καθηµερινών περιπολιών 

- Η σύνταξη των πρωτοκόλλων συνεργασίας µε τις αρµόδιες υπηρεσίες 
και η πεικοινωνία για τον συντονισµό των ενεργειών 

- Η τήρηση των αρχείων 

- Η αξιολόγηση της εφαρµογής του προγράµµατος 
επόπτευσης/φύλαξης σε συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή 

- Η σύνταξη σχετικών εκθέσεων και αναφορών και εκθέσεων προς τον 
∆ιευθυνστή και το ∆Σ για την αναγκαιότητα τυχόν διορθωτικών 
ενεργειών ή αλλαγών του προγράµµατος ή/και νεόυ εξοπλισµού. 

� την επικαιροποίηση του υφιστάµενου σχεδίου και τη σύνταξη 
Προγράµµατος Καταγραφής και Αξιολόγησης. Στο Πρόγραµµα 
Καταγραφής και Αξιολόγησης  θα πρέπει να περιλαµβάνονται και να 
τηρούνται κατ’ ελάχιστον :  

- ∆ελτίο καταγραφής δράσεων φύλαξης και επόπτευσης (ηµερολόγιο): 
Πρόκειται για ειδικά έντυπα τα οποία θα συµπληρώνουν οι φύλακες / 
επόπτες για να χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση της δουλειάς 
τους και την ικανότητά τους να διεκπεραιώσουν τα καθήκοντά τους. Σε 
αυτά µεταξύ άλλων θα αναγράφονται η έναρξη ανάληψης και λήξης 
της υπηρεσίας, οι ενέργειες φύλαξης, η διαδροµή που ακολουθήθηκε, 
τα τυχόν συµβάντα, καθώς και διαπιστώσεις φύλαξης ή περιπολίας σε 
κάθε θέση φύλαξης.  

- ∆ελτίο καταγραφής συµβάντων: Ειδικό έντυπο που θα συµπληρώνεται 
από τους φύλακες / επόπτες κάθε φορά που εντοπίζουν κάποια 
παράβαση της νοµοθεσίας, των όρων προστασίας της περιοχής ή 
τυχόν άλλα προβλήµατα. Ενδεικτικά θα περιλαµβάνει :  
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o Την ηµεροµηνία και τοποθεσία (θέση) του συµβάντος  

o Την περιγραφή του συµβάντος 

o Τις ενέργειες που πραγµατοποίησε ο φύλακας σύµφωνα µε τις 
αρµοδιότητες και τις υποχρεώσεις του 

o Την υπογραφή του φύλακα που κατέγραψε το συµβάν  

- Αρχεία τήρησης δεδοµένων εποπτείας / φύλαξης : ∆ηµιουργία αρχείου 
τήρησης των δράσεων φύλαξης / επόπτευσης στην περιοχή καθώς 
και όλων των αναφορών και περιστατικών που παρουσιάζονται στην 
περιοχή, συνοδευόµενων µε τα σχετικά έγγραφα του Φορέα 
∆ιαχείρισης προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για την αντιµετώπισή τους. 
Καταχώρηση στη Βάση ∆εδοµένων. 

- Αρχεία τήρησης στοιχείων υλικοτεχνικού εξοπλισµού, υποδοµών, 
ανθρώπινου δυναµικού, αναλώσιµων υλικών.  

Η τήρηση και αποκωδικοποίηση των αρχείων αυτών θα παρέχουν τα 
απαραίτητα στατιστικά στοιχεία για την αξιολόγηση της 
αποτελεσµατικότητας του Σχεδίου Φύλαξης - Επόπτευσης, αλλά και για 
την καταγραφή του χαρακτήρα και της έκτασης των περιστατικών 
παραβάσεων στην προστατευόµενη περιοχή, ώστε το σύστηµα 
φύλαξης να αναπροσαρµόζεται και να αναθεωρείται εύστοχα, 
παρέχοντας ταυτόχρονα την απαραίτητη επιστρεφόµενη πληροφορία 
για την αξιολόγηση και την ενδεχόµενη ανάγκη αναµόρφωσης των 
περιορισµών και απαγορεύσεων στην περιοχή του Θαλάσσιου 
Πάρκου. 

Φορέας υλοποίησης: Φορεάς ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Προϋπολογισµός: Ο Π/Υ περιλαµβάνει την µισθοδοσία και την προµήθεια του 
σχετικού εξοπλισµού. Οι εν λόγω δαπάνες αναφέρονται στην ανάλυση της 
∆ράσης Φ-2 (εξοπλισµός) και στα Μέτρα ∆ιοίκησης (Μέτρο ∆∆Σ1: Προσωπικό 
του Φ∆). 

Πηγές Χρηµατοδότησης: ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία 
Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

∆ράση Φ-4: «Έκδοση οδηγού για επείγοντα περιστατικά» 

Σκοπός: 

Βασικός σκοπός της δράσης είναι η εκτίµηση των κινδύνων και των απειλών 
για την περιοχή και τα προστατευόµενα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, ο 
καθορισµός των κατάλληλων µέτρων και η ενηµέρωση για την αντιµετώπισή 
τους. 

Περιγραφή: 

Προϋπόθεση για τη σύνταξη του Οδηγού Εκτάκτων Περιστατικών αποτελεί η 
ανάλυση επικινδυνότητας (Risk Analysis), δηλαδή η εκτίµηση των κινδύνων και 
των απειλών για την περιοχή και τα προστατευόµενα στοιχεία του φυσικού 
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περιβάλλοντος, καθώς και ο καθορισµός των κατάλληλων µέτρων για την 
αντιµετώπισή τους.  

Στον Οδηγό Αντιµετώπισης Επειγόντων Περιστατικών προτείνεται να   
περιλαµβάνονται :  

1) Σαφής προσδιορισµός των περιστατικών ή των κριτηρίων εκείνων που 
κατατάσσουν ένα περιστατικό στα επείγοντα και επιβάλουν την 
ενεργοποίηση των ενεργειών που θα περιγράφονται στον Οδηγό. Ο 
σαφής προσδιορισµός είναι απαραίτητος για την αποφυγή 
λανθασµένων ή µη αναγκαίων ενεργειών. Τέτοια περιστατικά µπορεί να 
είναι: 

- Εκδήλωση πυρκαγιάς  

- Εκδήλωση καταστροφικού σεισµού  

- Πληµµύρες ή άλλες επιπτώσεις από την εµφάνιση ακραίων καιρικών 
φαινοµένων  

- Αντιµετώπιση ατυχηµάτων ή εκτάκτων περιστατικών υγείας του 
προσωπικού ή / και επισκεπτών της περιοχής  

2) Σαφείς οδηγίες ενεργοποίησης των µηχανισµών αντιµετώπισης 
επειγόντων περιστατικών, καθώς και οδηγίες ανάκλησής τους.  

3) Ενηµερωµένος συνολικός κατάλογος µε στοιχεία άµεσης επικοινωνίας µε 
τους αρµόδιους φορείς για την αντιµετώπιση των περιστατικών, τα 
στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας) και τα 
ονόµατα των υπευθύνων των φορέων. Επίσης θα περιλαµβάνεται και 
πίνακας µε τα πρόσωπα κλειδιά στην αντιµετώπιση τέτοιων περιπτώσεων 
ο οποίος θα περιλαµβάνει τον τίτλο, το όνοµα και όλα τα τηλέφωνα 
επικοινωνίας. 

4) Καταγραφή και ανάλυση υπαρχόντων σχεδίων αρµοδίων υπηρεσιών. Ο 
Οδηγός Επειγόντων Περιστατικών θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη και να 
ακολουθεί το πλαίσιο αντιµετώπισης επειγόντων περιστατικών που έχουν 
καθορισθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Τέτοια µπορεί να είναι :  

- Σε ότι αφορά τις δασικές πυρκαγιές, τα ετήσια Σχέδια Αντιµετώπισης 
∆ασικών Πυρκαγιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  

- Σε ότι αφορά τους σεισµούς το Σχέδιο Ξενοκράτης  

- Σε ότι αφορά τις φυσικές καταστροφές, τυχόν Σχέδια Αντιµετώπισης 
Φυσικών Καταστροφών.  

5) Περιγραφή της συνεργασίας και επικοινωνίας µε τους αρµόδιους φορείς. 
Ο Οδηγός θα πρέπει να περιγράφει µε σαφήνεια την συνεργασία και τον 
τρόπο επικοινωνίας µε του αρµόδιους φορείς που εµπλέκονται µε την 
κάθε κατηγορία περιστατικών.  

6) Σαφή καθορισµό των αρµοδιοτήτων και των υποχρεώσεων όλων των 
εµπλεκόµενων στο σχέδιο δράσης συνολικά αλλά και ειδικότερα ποιος 
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είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη ειδοποίηση και ενεργοποίηση των 
εµπλεκόµενων φορέων και ποιος είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό και 
την επίβλεψη συνεργασία όλων των οµάδων.  

7) Περιγραφή του συστήµατος ενεργοποίησης των διαδικασιών 
αντιµετώπισης και ειδοποίησης τόσο του προσωπικού του Φορέα 
∆ιαχείρισης όσο και του αρµόδιου προσωπικού λοιπών φορέων και 
υπηρεσιών.  

Φορέας υλοποίησης: Φορεάς ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Προϋπολογισµός: 5.000 € 

Πηγές Χρηµατοδότησης: ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία 
Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

 

4.3.9. Επικοινωνία, Ενηµέρωση και Εκπαίδευση του κοινού 

Μέτρο ΕΕ1: ∆ηµιουργία επικοινωνιακού υλικού και υλικού προβολής  

Η πληροφόρηση, ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των οµάδων επισκεπτών 
σε θέµατα που αφορούν στην οικολογική και ιστορική-πολιτιστική αξία της 
περιοχής αλλά και στη συνεπαγόµενη ανάγκη προστασίας και σεβασµού για 
αυτό το σηµαντικό υγροτοπικό οικοσύστηµα, µπορεί να βασιστεί σε µεγάλο 
βαθµό στην παραγωγή και την κατάλληλη χρήση και διανοµή ποικίλου υλικού 
ενηµέρωσης και ενεργειών προβολής, ενηµέρωσης και ανάπτυξης του 
εθελοντισµού. Μέσα από σωστά σχεδιασµένα έργα περιβαλλοντικής 
ενηµέρωσης, οι αρµόδιοι για τον σχεδιασµό και την άσκηση της διαχείρισης 
προσπαθούν να επηρεάσουν, να αλλάξουν στάσεις, απόψεις και 
συµπεριφορές κοινωνικών οµάδων. 

Για την εκπλήρωση των στόχων επικονωνίας, ενηµέρωσης/πληροφόρησης, 
προβολής και ανάδειξης της περιοχής, θα χρησιµοποιηθούν οι ακόλουθες 
κατηγορίες επικοινωνιακών ενεργειών και έργων. 

- Ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής και σχεδίου δράσεων επικοινωνίας, 
ενηµέρωσης και ανάπτυξης εθελοντισµού 

- Σχεδιασµός και παραγωγή υλικών µέσων ενηµέρωσης-προβολής 

- Σχεδιασµός, υλοποίηση και οργάνωση ενεργειών ενηµέρωσης και 
προβολής. 
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∆ράση ΕΕ1-1: «Ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής και σχεδίου δράσεων 
επικοινωνίας, ενηµέρωσης και ανάπτυξης εθελοντισµού» 

Σκοπός- Περιγραφή: 

Περιλαµβάνει την ανάπτυξη της επικοινωνιακής στρατηγικής του Φορέα 
∆ιαχείρισης για τη διάρκεια εφαρµογής του σχεδίου διαχείρισης και την 
περαιτέρω εξειδίκευση των δράσεων. 

Η επικοινωνιακή στρατηγική θέτει το επικοινωνιακό πλαίσιο και τα µέσα για 

� Την επίτευξη των επικοινωνιακών σκοπών 

� την ανάδειξη της σηµασίας της προστασίας της περιοχής 

� την έγκυρη και ουσιαστική ενηµέρωση των πολιτών, φορέων και 
κοινωνικών παραγωγικών οµάδων για τα ιδιαίτερα προβλήµατα της 
περιοχής, τους τρόπους παρέµβασης, τα θετικά αποτελέσµατα των 
παρεµβάσεων, τις επιπτώσεις από τους τρόπους άσκησης των 
δραστηριοτήτων, τις αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές της 
περιοχής µε ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος 

� την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης 

� την ανάδειξη της σηµασίας της δηµιουργικής συµµετοχής 

� την προώθηση µεθόδων χρηστικής επικοινωνίας 

� την ανάδειξη των ωφελειών από την εφαρµογή καλών πρακτικών 

� την καλλιέργεια θετικών προσδοκιών για το µέλλον 

� τη «χρησιµοποίηση» των ίδιων των ωφελούµενων από την εφαρµογή 
σχετικών δράσεων για τη διάχυση των θετικών µηνυµάτων  

Προϋπολογισµός: ∆εν απαιτείται. Θα υλοποιηθεί από τον υπεύθυνο 
επικοινωνίας του Φ∆ σε συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή και το Επιστηµονικό 
προσωπικό.  

Φορέας υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης, 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας 

Πιθανές Πηγές Χρηµατοδότησης: - 

Έργο ΕΕ1-1: «Παραγωγή υλικών επικοινωνιακών-ενηµερωτικών µέσων» 

Σκοπός: 

Η παραγωγή των υλικών µέσων ενηµέρωσης, επικοινωνίας, εκπαίδευσης και 
ειδών προς πώληση τα οποία θα αποτελέσουν ένα από τα εργαλεία για την: 

- ανάδειξη της οικολογικής αξίας της περιοχής για τον άνθρωπό και τους 
οργανισµούς που ζούν σε αυτήν 

- σύνδεση των οικολογικών και επιστηµονικών αξιών µε τις τοπικές ιστορικές 
και πολιτισµικές αξίες για την ανάπτυξη του αισθήµατος σεβασµού και της 
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ανάγκης προστασίας ως ζωτικής σηµασίας για τους κατοίκους της 
περιοχής 

- την προσέλκυση επισκεπτών και την ήπια τουριστική ανάπτυξη 

- την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και την επιστηµονικής 
έρευνας 

Περιγραφή: 

Οι πληροφορίες και το υλικό που θα συλλεγεί, εκπονηθεί και αναπτυχθεί για την 
ολοκλήρωση του υλικού ενηµέρωσης, θα στοχεύει στην πολύπλευρη και 
ολοκληρωµένη γνωριµία του ελληνικής και ξένης προέλευσης κοινού. Το έργο 
περιλαµβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων: 

� ∆ηµιουργία προϊοντικής ταυτότητας 

Περιγραφή-χαρακτηριτικά 

Περιλαµβάνει: 

- τη δηµιουργία επικοινωνιακών µηνυµάτων της επικοινωνιακής στρατηγικής, 
δηλαδή στη δηµιουργία ενός κεντρικού µηνύµατος και άλλων µηνυµάτων, 
το/τα οποίο/α µαζί µε το λογότυπο του Εθνικού Πάρκου θα συνοδεύουν 
κάθε επικοινωνιακή ενέργεια και θα προσδώσουν το στοιχείο 
αναγνωρισιµότητας της περιοχής και της ενιαίας παρουσίασης, 

- το σχεδιασµό και την παραγωγή επιστολόχαρτου σε έντυπη και ηλεκτρονική 
µορφή και φακέλων αλληλογραφίας, τα οποία θα φέρουν το λογότυπο και 
τα στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα ∆ιαχείρισης, στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα 

- το σχεδιασµό και την παραγωγή folder που θα φέρει το λογότυπο, το 
κεντρικό επικοινωνιακό  µήνυµα καιθα αναγράφει τα στοιχεία επικοινωνίας 
του Φορέα ∆ιαχείρισης, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα για χρήση στις 
ηµερίδες, τα συνέδρια, την αποστολή πληροφοριακού υλικού (2.000 τεµάχια) 

� Φωτογραφικό Λεύκωµα «Προστατευόµενη Περιοχή των Λιµνών Κορώνειας 
και Βόλβης και των Μακεδονικών Τεµπών» 

Στοιχεία έκδοσης: ∆ιαστάσεις 30*24 εκ,  60+4 σελίδες,  τετράχρωµη εκτύπωση, 
χαρτί velvet 120 γρ., µε χοντρό εξώφυλλο 250 γρ velvet, βιβλιοδεσία ραφτή-
κολλητή 

Τιράζ: 100 δίγλωσσα Λευκώµατα (ελληνική και αγγλική γλώσσα). 

Γενικά χαρακτηριστικά: Το Λεύκωµα θα είναι δίγλωσσο και θα περιέχει 
αντιπροσωπευτικές έγχρωµες και ασπρόµαυρες φωτογραφίες από τη 
χλωρίδα, τη βλάστηση, την πανίδα, το τοπίο, τις ανθρώπινες δραστηριότητες 
και τις υποδοµές ερµηνείας περιβάλλοντος, την ιστορία των λιµνών. Θα 
περιέχει κατατοπιστικές λεζάντες για κάθε εικόνα, καθώς επίσης και σύντοµο 
ενηµερωτικό κείµενο, κυρίως εισαγωγικό, για την κάθε ενότητα. 
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� Βιβλίο «Προστατευόµενη Περιοχή των Λιµνών Κορώνειας και Βόλβης και 
των Μακεδονικών Τεµπών» 

Στοιχεία έκδοσης: 20*12 εκ. 80+4 σελίδες, τετράχρωµη εκτύπωση σε χαρτί Velvet 
120 γραµµαρίων velvet, εξώφυλλο 170γρ. velvet πλαστικοποιηµένο µατ µε αυτί 
και µε βερνίκι νερού, βιβλιοδεσία ραφτή-κολλητή.  

Τιράζ: 400 ελληνικά, 100 αγγλικά  

Γενικά χαρακτηριστικά: Το βιβλίο θα έχει ως στόχο να τονιστεί η ιστορία αλλά 
και η µεγάλη περιβαλλοντική αξία της προστατευόµενης περιοχής, λόγω της 
ιδιαιτερότητάς της. Λεπτοµερής θα είναι η αναφορά στους φυσικούς και 
πολιτιστικούς πόρους, η περιγραφή των οικισµών που εµφανίζονται στην 
περιοχή, η ιδιαίτερη σηµασία του για τη φύση και τον άνθρωπο και η 
συνεπακόλουθη ανάγκη προστασίας του. Θα παρουσιάζονται οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες και το υφιστάµενο οικοτουριστικό προϊόν του (αλιεία, 
εγκαταστάσεις υποδοµής και διαµονής, υποδοµές µετακίνησης προς και µέσα 
στον προορισµό, δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ενηµέρωσης, 
πληροφόρησης, ξενάγησης και αναψυχής). Το βιβλίο θα είναι χρήσιµο στο 
σχετικό επαγγελµατία, τον εκπαιδευτή, τον πεζοπόρο και το δηµοσιογράφο. 

� Πολυσέλιδα έντυπα (3 θέµατα) 

Περιγραφή: 

Στοιχεία έκδοσης: 20*12 εκ. 16+4 σελίδες, τετράχρωµη εκτύπωση σε χαρτί Velvet 
115 γραµµαρίων, εξώφυλλο 250γρ. Velvet µε βερνίκι νερού, βιβλιοδεσία 
καρφίτσα. 

Τιράζ: 6.000 (2.000x3) ελληνικά, 3.000 (1000x3) αγγλικά. 

Η θεµατολογία του καθενός εντύπου θα αφορά: 

1ο έντυπο: τύποι υγροτοπικών οικοσυστηµάτων, χλωρίδα, βλάστηση, πανίδα, 
τοπίο, υπηρεσίες που προσφέρει, ανθρώπινες δραστηριότητες, υποδοµές 
ερµηνείας περιβάλλοντος 

2ο έντυπο: οικοτουριστικές διαδροµές στην προστατευόµενη περιοχή (Ο∆ΗΓΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ) 

3ο έντυπο: Καθεστώς προστασίας και διαχείρισης της προστατευόµενης 
περιοχής – Το ιστορικό της υποβάθµισης της λίµνης Κορώνειας 

Τα έντυπα αυτά θα αναφέρονται στο σύνολο της προστατευόµενης περιοχής, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη λεπτοµέρεια στο οικοτουριστικό προϊόν του και στις 
υπάρχουσες διαδροµές και µονοπάτια µέσω των οποίων δύναται να γίνει 
παρατήρηση των αξιόλογων φυσικών και ιστορικών χαρακτηριστικών της. Τα 
έντυπα θα συνοδεύονται από σχετικό χάρτη, χρήσιµο στον οικοτουρίστα και 
θα περιλαµβάνουν χρήσιµες διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας. Τα 
έντυπα αυτά αποτελούν ένα χρήσιµο εργαλείο για µια πιο εξειδικευµένη 
ενηµέρωση του κοινού και ιδιαίτερα επιστηµόνων, υπεύθυνων διαχείρισης, 
επισκεπτών της περιοχής. Το 2ο έντυπο θα αποτελεί υλικό του φακέλου (folder) 
για την ανάπτυξη των δηµοσίων σχέσεων και ιδιαίτερα για τα τουριστικά 
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καταλύµατα της ευρύτερης περιοχής, τους τουριστικούς πράκτορες και τα 
εξειδικευµένα πρακτορεία οικοτουριστικών δραστηριοτήτων. 

� Αναδιπλούµενο τρίπτυχο φυλλάδιο «Η γνωριµία µε το Εθνικό Πάρκο των 
Λιµνών Κορώνειας και Βόλβης και των Μακεδονικών Τεµπών» 

Στοιχεία έκδοσης: 20*10 εκ διπλωµένο, Α3 σε ανάπτυγµα, τετράχρωµη 
εκτύπωση σε χαρτί Velvet 135 γραµµαρίων. 

Τιράζ: 8.000 ελληνικά, 2.000 αγγλικά.  

Γενικά χαρακτηριστικά: Το τρίπτυχο θα περιλαµβάνει γενική περιγραφή του 
συνόλου της προστατευόµενης περιοχής, µε ιδιαίτερη έµφαση στο φυσικό 
περιβάλλον και τις υπηρεσίες που προσφέρει στον άνθρωπο και τα 
χαρακτηριστικά πολιτιστικά γνωρίσµατα. Βασικός σκοπός του τριπτύχου θα 
είναι να προβάλει συνοπτικά και µε εύληπτο τρόπο τη υψηλή οικολογική και 
κοινωνικοοικονοµική αξία της περιοχής.  Το τρίπτυχο θα περιλαµβάνει σχετικό  
χάρτη  της περιοχής και είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για τον οποιοδήποτε επισκέπτη. 
Το τρίπτυχο θα διανέµεται σε όλους τους επισκέπτες, θα αποτελεί υλικό του 
φακέλου (folder) για την ανάπτυξη των δηµοσίων σχέσεων και ιδιαίτερα για τα 
τουριστικά καταλύµατα της ευρύτερης περιοχής και τους τουριστικούς 
πράκτορες. 

� Αφίσες (4 Θέµατα) 

Στοιχεία έκδοσης: 50 * 70 εκ, τετράχρωµη εκτύπωση σε χαρτί Velvet 150 
γραµµαρίων. 
Τιράζ: 4.000 δίγλωσσες αφίσες (ελληνική και αγγλική γλώσσα) [4x1000 τεµάχια]. 

Γενικά χαρακτηριστικά: Η θεµατολογία της κάθε µιας θα αφορά: 

1η αφίσα: Χαρακτηριστικά είδη φυτών και τύπων οικοτόπων.  

2η αφίσα: Χαρακτηριστικά είδη ζώων.  

3η αφίσα: Προστατευόµενη περιοχή και άνθρωπος. 

4η αφίσα: Αξιοθέατα και Μνηµεία της περιοχής. 

Οι αφίσες είναι χρήσιµες σε κάθε δράση και εκδήλωση προβολής, ενηµέρωσης 
και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και θα διανέµεται στους επισκέπτες του 
Κέντρου Πληροφόρησης, στις ηµερίδες και σε επιλεγµένες εκδηλώσεις. Θα 
αποτελεί επίσης υλικό του φακέλου (folder) για την ανάπτυξη των δηµοσίων 
σχέσεων. 

� Θεµατικός Χάρτης/Αφίσα   

Στοιχεία έκδοσης: Χάρτης/αφίσα δύο όψεων, 50 * 70 εκ, τετράχρωµη εκτύπωση 
σε χαρτί Velvet 135 γραµµαρίων. 

Τιράζ: 3.000 δίγλωσσοι χάρτες (ελληνική και αγγλική γλώσσα) [3x1000 τεµάχια]. 

Γενικά χαρακτηριστικά: O χάρτης θα είναι ειδικά επιµεληµένος µε χρωµατικά 
διαφοροποιηµένα επίπεδα πληροφόρησης και συνοπτικά-εύληπτα 
ενηµερωτικά κείµενα. Οι πληροφορίες θα αφορούν στα οικολογικά στοιχεία, 
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στις υποδοµές ερµηνείας περιβάλλοντος-πληροφόρησης, στις διαδροµές  στις 
οικοτουριστικές δραστηριότητες, τα ιστορικά µνηµεία, κ.ά. χρήσιµες 
πληροφορίες, φωτογραφίες. 

� CD-Rom µε φωτογραφίες  

Περιγραφή: 

Επιλογή φωτογραφιών από το φωτογραφικό αρχείο και καταγραφή τους σε 
CD-Rom ανά θεµατικές κατηγορίες. Οι φωτογραφίες θα φέρουν κωδικό για 
εύκολη αναζήτηση, κατατοπιστικές λεζάντες, αναφορά στα δικαιώµατα 
χρήσης. 

Μορφή φωτογραφιών: τύπος αρχείων JPEG/TIFF, ανάλυση 300dpi 

Κάλυµµα: σκληρό χάρτινο, έγχρωµο 

Τιράζ: 500 τεµάχια 

Το CD-Rom θα αποτελεί υλικό για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και στοιχείο 
του φακέλου δηµοσίων σχέσεων – προβολής. 

� Σταθµοί διαδραστικής πληροφόρησης (info-kiosk) 

Περιγραφή:  

Τεµάχια : Τρία (3) 

Γλώσσα: ελληνική και αγγλική 

Γενικά χαρακτηριστικά: Κατασκευή και τοποθέτηση σταθµών διαδραστικής 
πληροφόρησης (Info Kiosk) µε οθόνες αφής (touch screens). Μέσω αυτών θα 
έχει δυνατότητα ο επισκέπτης και γενικότερα το ευρύ κοινό να ενηµερώνεται για 
το τι πρόκειται να δει κατά τη διάρκεια µιας τυπικής ξενάγησης στην περιοχή, θα 
έχει περιβαλλοντικό παιχνίδι για τα παιδιά, τις γενικές πληροφορίες για την 
περιοχή (Στοιχεία επικοινωνίας µε τον Φ∆, δυνατότητες διαµονής, εστίασης, 
οικοτουριστικών δραστηριοτήτων, κ.λπ.). Απαραίτητη είναι η σωστή επιλογή 
σηµείων όπου θα τοποθετηθούν τα Info Kiosks και ο τρόπος µε τον οποίο θα 
είναι αναγνωρίσιµα από τον επισκέπτη. Προτείνεται να τοποθετηθούν σε 
χώρους µε υψηλή κίνηση και αναµονή όπως στο Αεροδρόµιο Μακεδονία, 
στον Σταθµό των τραίνων στη Θεσσαλονίκη και στο Κέντρο πληροφόρησης 
Απολλωνίας (το οποίο θα έχει τη δυνατότητα µεταφοράς στις συµµετοχές σε 
διεθνείς και κλαδικές εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις).  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι τα εξής: 

� Έκδοση τριµηνιαίου περιοδικού  

Αφορά στη συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού του Φορέα ∆ιαχείρισης. 
Περιλαµβάνει το δηµιουργικό και την εκτύπωση του περιοδικού. Αποτελεί ένα 
από τα εργαλεία ενηµέρωση και πληροφόρησης του ευρέως κοινού σχετικά µε 
τα θέµατα διαχείρισης και ανάπτυξης της περιοχής και γενικότερα τα 
περιβαλλοντικά δρώµενα και τα νέα στον τοµέα του περιβάλλοντος.  

Τιράζ: 500 τεµάχια  ανά τεύχος. 
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� ∆ηµιουργία κινητής έκθεσης 

� Σχεδιασµός µακέτας καταχώρησης στον τύπο 

� Παραγωγή αναµνηστικού υλικού 

Περιλαµβάνει την παραγωγή διαφόρων τύπων αναµνηστικών ειδών, τα οποία 
θα πωλούνται στο Κέντρο Πληροφόρησης Απολλωνίας και στο Οικοµουσείο 
Αγ. Βασιλείου. Το υλικό αυτό θα συµβάλλει στην οικονοµική ενίσχυση της 
προστασίας της περιοχής και ταυτόχρονα λειτουργεί ως µέσο 
πολλαπλασιασµού και διάχυσης της ενηµέρωσης. 

Ειδικότερα, προτείνεται η παραγωγή των ακόλουθων: 

- Μπλουζάκια µε το σήµα της περιοχής ή άλλες χαρακτηριστικές 
απεικονίσεις που παραπέµπουν στην ταυτότητα της περιοχές 
συνοδευόµενο/ες µε διάφορα έξυπνα µηνύµατα 

- Χάρακες-σελιδοδείκτες, µολύβια, στυλό, οµπρέλες, τσάντες, παιδικά 
σακίδια µε το λογότυπο και τα επικοινωνιακά µηνύµατα 

- Μαγνητάκια, καρφίτσες µε διάφορα θέµατα από τον βιολογικό πλούτο της 
περιοχής. 

Προϋπολογισµός  

Είδος Ποσότητες Ενδεικτικός Π/Υ € 

Φάκελοι αλληλογραφίας 3.000 1.000 

Επιστολόχαρτα 6.000 700 

Μπλοκ σηµειώσεων 2.000 2.500 

Αυτοκόλλητα σήµατος 3.000 500 

Folder 2.000 2.500 

Φωτογραφικό Λεύκωµα19 100 7.000 

Βιβλίο2 500 6.000 

Πολυσέλιδα έντυπα (12σελ-16σελ) 9.000 (3.000x3) 12.000 

Αναδιπλούµενο τρίπτυχο φυλλάδιο 10.000 3.000 

Αφίσες 4.000 6.000 

Θεµατικός Χάρτης 4.000 5.000 

CD-Rom µε Φωτογραφίες 500 2.500 

Σταθµοί διαδραστικής πληροφόρησης 
(infokiosk) 

3 20.000 

Έκδοση τριµηνιαίου περιοδικού 20 τεύχη (4/έτος) x 
500 ανάτυπα/ τεύχος 

35.000 

Αναµνηστικό υλικό για τα πωλητήρια 

- Μπλουζάκια 

- Καπέλα 

 

2.500 

2.500 

 

12.500 

10.000 

                                                 

19 Το φωτογραφικό λεύκωµα και το βιβλίο θα αποτελούν υλικό προς πώληση στα πωλητήρια του 
Φορέα ∆ιαχείρισης στο Κέντρο Πληροφόρησης Απολλωνίας και στο οικοµουσείο Αγίου 
Βασιλείου αλλά και υλικό για τις δηµόσιες σχέσεις 
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Είδος Ποσότητες Ενδεικτικός Π/Υ € 

- Τσάντες 

- Παιδικά σακίδια 

- Οµπρέλες 

- Κάρτες (Πακέτα µε 5-8 κάρτες) 

- τετράδια 

- Μολύβια-στυλό 

- Χάρακας-σελιδοδείκτης 

- Μαγνητάκια 

- καρφίτσες 

1.500 

300 

300 

2500 (πακέτα) 

1500 

2000 

1500 

2500 

1500 

7.500 

3.000 

2.500 

3.800 

2.000 

700 

700 

2.000 

2.500 

∆ηµιουργία κινητής έκθεσης 1 20.000 

Σχεδιασµός µακέτας καταχώρησης  1 300 

Συνολικός προϋπολογισµός  171.200 € 

Φορέας υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Πηγές χρηµατοδότησης: 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας» 

Έργο ΕΕ1-2: «Σχεδιασµός, υλοποίηση και οργάνωση ενεργειών ενηµέρωσης και 
προβολής (µη υλικά µέσα)» 

Περιγραφή: 

Περιλαµβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών:  

� Ηλεκτρονική προβολή 

∆ιαδικτυακή προώθηση τόσο του οικοτουριστικού προϊόντος της περιοχής 
όσο και της διαδικτυακής πύλης µε απλούς στη διαχείριση και 
χαµηλού/µηδενικού κόστους τρόπους:  

Α) Χρησιµοποίηση εξειδικευµένων µηχανισµών για προβολή σε καλύτερες 
θέσεις σε µηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο. Σε αυτό το πλαίσιο µπορεί να 
υπάρξει καταχώρηση στο διαφηµιστικό χώρο π.χ. του Google µε 
συγκεκριµένες λέξεις - κλειδιά και πληρωµή ανά κατευθυνόµενη σύνδεση 
(pay per click). Προτεινόµενες λέξεις κλειδιά: Βόλβη, Μακεδονικά Τέµπη, 
Μυγδονία, αγροτουρισµός, οικοτουρισµός, πλάτανοι, µονοπάτια, κάστρο, 
ιππασία, λίµνη – λίµνες.  

Β) Καταχώρηση συνδέσεων για τη διαδικτυακή πύλη σε άλλους σχετικούς  
ιστοχώρους. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• http://www.pezoporia.gr/ 

• http://www.in.gr/agro/ 

• http://www.agrotravel.gr 

• http://www.exormiseis.gr/  

• http://www.wineroads.gr/ 
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Νέες αποδοτικές µορφές marketing σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης (social 
media): 

• Παρουσία µε σελίδα στο Facebook.  

• Συνεργασία µε blogs για την αποστολή υλικού, δελτίων τύπου, 
δηµοσιευµάτων. 

� Προβολή στον έντυπο τύπο 

Επιλεκτικές καταχωρήσεις στον έντυπο τύπο: 

Α) Περιοδικά: 

• Στόχευση κοινού που ενδιαφέρεται για την φύση και τη φυσική ζωή. 

Περιοδικά όπως «Το Ελληνικό Πανόραµα» και το «Γεώραµα» που διατίθεται ως 
ένθετο στην Ελευθεροτυπία του Σαββάτου. 

• Στόχευση κοινού που ενδιαφέρεται για ταξίδια γενικότερα, όπως το 
«Icons-Travellers» και το περιοδικό «∆ιακοπές». 

• Στόχευση κοινού που θα ενδιαφερόταν για θρησκευτικό τουρισµό. 

Β) Εξειδικευµένα περιοδικά. 

Γ) Εφηµερίδες: 

• ∆ιανοµή υλικού προβολής ως ένθετο σε κυριακάτικες εκδόσεις 

∆ηµοσίευση άρθρων και αφιερωµάτων για την περιοχή του Εθνικού Πάρκου. 

� Οργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων 

Προτείνεται η οργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων που θα έχουν ως στόχο την 
ενηµέρωση των παραγωγικών κοινωνικών οµάδων και γενικότερα της τοπικής 
κοινωνίας για τα ιδιαίτερα ζητήµατα της περιοχής και τις δυνατότητες 
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση της ισόρροπης ανάπτυξης 
και της ορθολογικής χρήσης των πόρων και τη σηµαντικότητα της 
συνεργασίας για την ανάπτυξη του τόπου και την αειφορία. 

Εικότερα προτείνονται: 

� Ηµερίδα για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στο πλαίσιο της ηµερίδας 
θα γίνει παρουσίαση της υφιστάµενης κατάστασης, των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων που συνδέονται  µε την άσκηση της 
δραστηριότητας, τις δυνατότητες επιδοτήσεων και τα οφέλη από την 
εφαρµογή των γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων, ειδική ενηµέρωση για 
τις διαδικασίες για την ένταξη στο καθεστώς των 
γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων, την παρουσίαση της ΚΑΠ και των 
κανόνων ορθής πρακτικής. 

� Ηµερίδα για την αλιεία. Στο πλαίσιο της ηµερίδας θα γίνει παρουσίαση 
της υφιστάµενης κατάστασης, των περιβαλλοντικών προβληµάτων που 
συνδέονται  µε την άσκηση της δραστηριότητας, τις δυνατότητες 
χρηµατοδότησης δράσεων από το ΕΠΑΛ. Τον προγραµµατισµό των 
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µέτρων διαχείρισης για την αλιεία και των σεµιναρίω κατάρτισης των 
αλιέων. 

� Ηµερίδα για την ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και την πράσινη 
επιχειρηµατικότητα. Στο πλαίσιο της ηµερίδας θα γίνει παρουσίαση της 
υφιστάµενης κατάστασης, των προοπτικών ανάπτυξης της περιοχής σε 
σχέση µε τον οικοτουρισµό, θερµαλιστικό τουρισµό, αγροτουρισµό και 
άλλες ήπιες µορφές τουρισµού, της βελτίωσης της ποιότητας και της 
ανταγωνιστικότητας των παρεχόµενων τουριστικών προϊόντων-
υπηρεσιών, τις δυνατότητες χρηµατοδότησης, κ.ά. 

� Ηµερίδα για την ανακύκλωση και την εξοικονόµιση νερού. 

� Ηµερίδα απολογισµού διαχειριστικής περιόδου. Προ της λήξης της 
διαχειριστικής περιόδου θα οργανωθεί ηµερίδα που θα περιλαµβάνει 
την παρουσίαση-συζήτηση των αποτελεσµάτων και της αξιολόγησης 
των ενεργειών, δράσεων και έργων της διαχειριστικής περιόδου, από 
όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. 

� Λειτουργία γραφείου επικοινωνίας-ενηµέρωσης 

 Περιλαµβάνει την οργάνωση και λειτουργία του γραφείου επικοινωνίας-
ενηµέρωσης του Φορέα ∆ιαχείρισης, την έκδοση και αποστολή δελτίων τύπου, 
οργάνωση συνεντεύξεων τύπου, τις περιοδικές αποστολές του 
πληροφοριακού/ενηµερωτικού υλικού, την ηλεκτρονική αποδελτίωση του 
τύπου, κ.ά. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 

Στον προϋπολογισµό δεν περιλαµβάνεται η µισθοδοσία του υπεύθυνου 
επικοινωνίας καθώς αυτή εντάσσεται στο κόστος προσωπικού (βλ. µέτρα 
διοίκησης) καθώς και τα αναλώσιµα και έξοδα αποστολών (βλ. µέτρα 
διοίκησης). 

Είδος Ποσότητες Ενδεικτικός Π/Υ € 

Καταχωρήσεις στον έντυπο τύπο 20 (4/έτος) 30.000 (για 5 έτη) 

∆ιαδικτυακή προώθηση  2.000 (για 5 έτη) 

Οργάνωση ηµερίδων 5 ηµερίδες 75.000 

Ηλεκτρονική αποδελτίωση τύπου  4.000 (για 5 έτη) 

Σύνολο  111.000 

Φορέας υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Πηγές Χρηµατοδότησης: 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας». 
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Μέτρο ΕΕ2: Προώθηση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Σκοπός: 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα µέσα για τη 
δηµιουργία και ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, έναν βασικό 
πυλώνα της κοινωνίας των πολιτών για την αειφορική χρήση των πόρων και τη 
διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς για τις επόµενες γενιές. 
Ειδικότερα για την εκπαιδευτική κοινότητα (µαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, 
εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης) ο εκπαιδευτικός ρόλος των 
προστατευόµενων περιοχών λειτουργεί συµπληρωµατικά και ενισχύει εκείνον 
του σχολείου. Στις σχολικές τάξεις χρησιµοποιείται κατά βάση ο γραπτός 
λόγος, η αντιληπτική µέθοδος είναι σε µεγάλο βαθµό εξατοµικευµένη και οι 
παρεχόµενες γνώσεις είναι γενικευµένες και αποσυνδεδεµένες από τα γεγονότα 
και τα αντικείµενα του πραγµατικού κόσµου. Στη φύση ενθαρρύνεται η 
αντίληψη που βασίζεται στην παρατήρηση, στο λόγο, στην οπτική επίδειξη και 
στην πρακτική άσκηση. Οι δραστηριότητες είναι κυρίως οµαδικές, βασιζόµενες 
στη συνεργασία και η παρεχόµενη πληροφορία είναι συνδεδεµένη µε γεγονότα 
και αντικείµενα και εξειδικευµένη (π.χ. για την προστατευόµενη περιοχή).  

Βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο αποτελούν τα προγράµµατα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης. Για τις µαθητικές οµάδες σχολείων και τους φοιτητές, η περιοχή 
λόγω της οικολογικής σηµασίας της, ενδείκνυται για υλοποίηση 
δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι οικογένειες, οι ενήλικες και οι 
οµάδες τουριστών θα ενηµερώνονται για τα περιβαλλοντικά στοιχεία της 
περιοχής µέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Τα προγράµµατα δε θα απαιτούν 
από τους συµµετέχοντες ειδικές γνώσεις, αλλά µόνο κοινό νου και ευαισθησίες 
και θα καταλήγουν σε µια προσωπική αναζήτηση της φιλικής συµπεριφοράς 
προς το περιβάλλον.  

Το ζητούµενο είναι οι συµµετέχοντες να φεύγουν µε θετικά συναισθήµατα για 
την περιοχή, να θέλουν να την ξαναεπισκεφθούν, να ανακαλύψουν τη χαρά 
της γνώσης γοητευτικών συσχετισµών της φύσης, να απολαύσουν το τοπίο 
και να πιστεύουν ότι είναι ικανοί να βοηθήσουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος, πράγµα που θα τους δώσει χαρά και δύναµη. 

Περιγραφή: 

Όσον αφορά την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην περιοχή µελέτης έχει 
δηµιουργηθεί πλήρες πακέτο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε τίτλο «Γνωριµία 
µε τη φύση της προστατευόµενης περιοχής λιµνών Κορώνειας – Βόλβης» 
(Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ιούνιος 2008), για µαθητές της Α’ Βάθµιας και 
Β’ Βάθµιας εκπαίδευσης. Το πακέτο αυτό περιλαµβάνει: εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, 
φύλλα αξιολόγησης και περιγραφή διάφορων δραστηριοτήτων που µπορούν 
να πραγµατοποιηθούν στην τάξη και την ύπαιθρο καθώς και δραστηριότητες 
ψυχαγωγίας και στοχασµού. 
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Ωστόσο πρέπει να σηµειωθεί ότι για την πλήρη εφαρµογή των προγραµµάτων 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης απαιτείται η κάλυψη των ακόλουθων 
προϋποθέσεων: 

- ∆ηµιουργία ειδικού ενηµερωτικού υλικού (όπως αυτά περιγράφονται 
ανωτέρω) 

- Κατασκευή ή ανακαίνιση χώρων θέας και των υποδοµών που 
περιλαµβάνουν (π.χ. τραπεζόπαγκοι, κιόσκια, όπως αυτά 
περιγράφονται στη σχετική παράγραφο) 

- ∆ηµιουργία προγράµµατος ξεναγήσεων και πρόσληψη ειδικού 
προσωπικού (όπως αυτό περιγράφεται στη σχετική παράγραφο) 

- Συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες, π.χ. Υπουργείο Παιδείας και ∆/νσεις 
Α’ Βάθµιας και Β’ Βάθµιας Εκπαίδευσης 

Για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραµµάτων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης και την πραγµατοποίηση κάποιων πειραµάτων, είναι αναγκαίο να 
παρέχονται από τις Υποδοµές Ερµηνείας Περιβάλλοντος, µεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

• Ένα τηλεσκόπιο (Τύπου spotting scope, υδατοστεγές, επίγειας 
παρατήρησης, µεγέθυνση 20-60x, κρύσταλλα πολλαπλής επίστρωσης, 
τρίποδας)  

• Ζευγάρια Κιάλια ( τύπου 8x40) 

• Πυξίδες  

• Μπογιές ζωγραφικής, µολύβια, χαρτιά  

• Ψαλίδι, κόλλα, χαρτόνι, διπλόκαρφο 

• Απόχες ενυδρείου, γάντια, γυάλινα βαζάκια, µεγεθυντικός φακός   

• ∆ιχοτοµικές κλείδες αναγνώρισης φυτών, πουλιών, θηλαστικών, εντόµων, 
ιχνών ζώων και πετρωµάτων 

• Μικρό οδηγό «ζωντανών δεικτών» ποιότητας νερού 

• Μετροταινία 

Επίσης, όπως περιγράφεται στο έργο «∆ηµιουργία οικοµουσείου», προβλέπεται 
η δηµιουργία ειδικού χώρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον οποίο θα 
υπάρχουν σύγχρονα µέσα για τη δηµιουργική έκφραση των παιδιών, την 
ενηµέρωσή ανηλίκων και ενηλίκων. 

Προϋπολογισµός: 10.000 €  

Φορέας υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης. 

Πηγές Χρηµατοδότησης: 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας». 
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Μέτρο ΕΕ3: «Ενίσχυση – οργάνωση εθελοντισµού» 

Σκοπός: 

Ο εθελοντισµός έχει αναδειχθεί ως σηµαντικό εργαλείο για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Οι δράσεις εθελοντισµού και η αύξηση της συµµετεχής των 
νέων σε αυτές αποτελούν ένα ουσιαστικό βήµα της µετάβασης της κοινωνίας 
σε κοινωνία υπεύθυνων πολιτών όπου οι πολίτες από απλοί χρήστες ή κριτές 
των δρώµενων γίνονται υπεύθυνοι και συνειδητοποιηµένοι πολίτες  του κόσµου 
που συµµετέχουν ενεργά, µε ορµητήριο τις εθελοντικές δράσεις, στη 
διαµόρφωση ενός ποιοτικού µέλλοντος για τους ίδιους και τις επόµενες γενιές. 

Περιγραφή: 

Η δράση περιλαµβάνει τις εξής ενέργειες: 

� Ανάπτυξη σχεδίων εθελοντισµού για την περιοχή. 

o Κατασκηνώσεις εργασίας νέων 

o Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία 

� Οργάνωση οµάδων εθελοντών (από όλο τον κόσµο) για συµµετοχή σε 
ειδικά έργα ανάδειξης της περιοχής. Ενδεικτικά: 

o Καθαρισµός – σηµατοδότηση µονοπατιών. 

o Ανάδειξη  - συντήρηση τουριστικών πόλων έλξης. 

o Συµµετοχή στη φύλαξη/επόπτευη. 

o Συµµετοχή στην ξενάγηση των επισκεπτών 

o Συµµετοχή στα προγράµµατα παρακολούθησης του Φορέα 
∆ιαχείρισης. 

� Συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας σε εθελοντική εργασία και επιµορφωτικές 
δραστηριότητες σε άλλες περιοχές ή και χώρες για να γνωρίσουν άλλους 
πολιτισµούς και να αντλήσουν πολύτιµη εµπειρία. 

� Συνεργασία του Φ∆ µε Μη  Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις 
(όπως ΕΟΕ, WWF Ελλάς, κ.ά.) που έχουν οργνώσει ολοκληηρωµένα δίκτυα 
εθελοντών 

� ∆ηµιουργία υποδοµών υποδοχής και φιλοξενίας των εθελοντών και 
πρόγραµµα επιµόρφωσης από το στελεχικό δυναµικό του Φορέα ή σε 
συνεργασία µε τις ΜΚΟ. 

Προϋπολογισµός:  20.000 €  

Φορέας υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Πηγές Χρηµατοδότησης: 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας» 

 



 540  

4.3.10. Μέτρα διαχείρισης – διακίνησης επισκεπτών και ανάπτυξης 
οικοτουρισµού 

 

Μέτρο ∆Ε: ∆ιαχείριση – διακίνηση επισκεπτών 

 

Έργο ∆Ε-1: «Οριοθέτηση ζωνών προστασίας» 

Σκοπός: 

Ο ρόλος του δείκτη ορίων ζωνών προστασίας είναι να περιγράψει τα όρια της 
προστατευόµενης περιοχής, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, να επιστήσει την 
προσοχή του επισκέπτη και χρήστη της περιοχής, να ενισχύσει την αίσθηση  
εισόδου σε προστατευµένη περιοχή και τη συνεπαγόµενη τήρηση 
συγκεκριµένων κανόνων που ορίζονται από το κώδικα ορθής συµπεριφοράς, 
των όρων και περιορισµών που απορρέουν από το καθεστώς προστασίας και 
την ευθύνη προστασίας. 

Περιγραφή: 

Στα όρια των ζωνών προστασίας, προτείνεται να τοποθετηθούν κατάλληλοι 
δείκτες ορίων. 

Προτείνονται στύλοι διαµέτρου 15 εκ. από σκυρόδεµα ή από ξύλο καστανιάς. 
Το σκυρόδεµα προφανώς είναι περισσότερο ανθεκτικό από το ξύλο 
καστανιάς, το οποίο ωστόσο εντάσσεται περισσότερο αρµονικά στο 
περιβάλλον της περιοχής µελέτης. 

Ο στύλος θα εµπίγεται στο έδαφος και θα φέρει σήµα, όπου θα αναγράφονται 
οι εξής πληροφορίες: 

α) τα όρια της προστατευόµενης ζώνης µε το αντίστοιχο χρώµα της ζώνης, 
όπου: 

� µε κόκκινο χρώµα συµβολίζονται οι Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της 
Φύσης και η Περιοχή Προστασίας της Φύσης 

� µε µπλε χρώµα συµβολίζονται τα όρια του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων 
των λιµνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών (Περιοχή Α’) 

� µε πράσινο χρώµα συµβολίζεται η Περιφερειακή Ζώνη Β’ 

� µε κίτρινο χρώµα συµβολίζεται η Περιφερειακή Ζώνη Γ’  

β) το σήµα της περιοχής, 

γ) οι συντεταγµένες (x, y) του ορίου 

δ) ο χαρακτηρισµός της ζώνης σύµφωνα µε την ΚΥΑ (Ζώνη Α1, Α2, Α, Ζώνη Β, 
Ζώνη Γ) και 

ε) ένας κωδικός που θα είναι αντιπροσωπευτικός του δείκτη (αριθµός δείκτη 
π.χ. Α-1, Α-2…, Α1-1…, Β-1..). 
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Η πληροφορία θα αναγράφεται σε φύλλο αλουµινίου και θα τοποθετείται στην 
όψη του στύλου, σε κατάλληλη υποδοχή. 

Η επιλογή των θέσεων των δεικτών ορίων ζωνών, θα πρέπει να γίνει µε βάση 
συγκεκριµένα κριτήρια, τα οποία είναι: 

� Τα όρια των ζωνών προστασίας όπως αυτά ορίζονται από την ΚΥΑ 
6919/2004 και το ΦΕΚ 416/∆/24-5-2004 για την προστασία της περιοχής. 

� Η σωστή και ικανοποιητική ενηµέρωση των επισκεπτών και χρηστών της 
περιοχής, ώστε να επιτευχθεί ενίσχυση της αίσθησης εισόδου σε 
προστατευµένη περιοχή και τη συνεπαγόµενη τήρηση συγκεκριµένων 
κανόνων που ορίζονται από το κώδικα ορθής συµπεριφοράς, των 
όρων και περιορισµών και της ευθύνης προστασίας. 

� Η τοποθέτησή τους σε εµφανή για τον επισκέπτη/χρήστη της περιοχής 
σηµεία των ορίων όπου υπάρχει ανεξέλεγκτη είσοδος και κατά µήκος 
των ορίων των ζωνών σε ικανή απόσταση, προς και τις δύο 
κατευθύνσεις από το εν λόγω σηµείο. 

� Η τοποθέτησή τους σε σηµεία εντός της προστατευόµενης περιοχής και 
σε σηµεία όπου αναµένεται να υπάρξει κίνηση επισκεπτών (µονοπάτια, 
θέσεις θέας κλπ.) και κατά µήκος των ορίων των ζωνών σε ικανή 
απόσταση, προς και τις δύο κατευθύνσεις από το εν λόγω σηµείο. 

Βάσει των ανωτέρω κριτηρίων προτείνονται για την περιοχή όσον αφορά τις 
θέσεις τα ακόλουθα: 

- Ζώνη Α1 (Περιοχή Απόλυτης Προστασίας – ∆άσος Απολλωνίας) 

Η Ζώνη έχει περίµετρο περίπου 10.996 µ. Λόγω της υψηλής οικολογικής 
αξίας της ζώνης και για να είναι εµφανής και αντιληπτή η οριοθέτηση αυτής 
προτείνεται η τοποθέτηση των οριοδεικτών κατά κανόνα ανά 100 µ. Στα 
σηµεία εύκολης πρόσβασης στη ζώνη  (αγροτικοί δρόµοι, διαδροµές 
επίσκεψης) θα υπάρχει τοποθέτηση οριοδεικτών.  

Εκτιµώµενη ποστότητα: 120 οριοδείκτες 

- Ζώνη Α2 (Περιοχή Προστασίας της Φύσης– Μακεδονικά Τέµπη) 

Η Ζώνη έχει περίµετρο περίπου 24.462 µ. Λόγω της υψηλής οικολογικής 
αξίας της ζώνης και για να είναι εµφανής και αντιληπτή η οριοθέτηση αυτής 
προτείνεται η τοποθέτηση των οριοδεικτών κατά κανόνα ανά 100 µ. Στα 
σηµεία εύκολης πρόσβασης στη ζώνη  (αγροτικοί δρόµοι, διαδροµές 
επίσκεψης) θα υπάρχει τοποθέτηση οριοδεικτών.  

Εκτιµώµενη ποστότητα: 245 οριοδείκτες 

- Ζώνη Α (Περιοχή Α-Εθνικό Πάρκο) 

Το εξωτερικό όριο της Περιοχής Α, µη συµπεριλαµβανοµένων των κοινών 
ορίων των ζωνών Α1 και Α2 που περικλείονται εντός αυτής, έχει µήκος 
περίπου 246.340 µ.  Προτείνεται η τοποθέτηση των οριοδεικτών κατά 
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κανόνα ανά 200 µ µε πύκνωση στα σηµεία πρόσβασης (δρόµοι, 
µονοπάτια). 

Εκτιµώµενη ποσότητα: 1.240 οριοδείκτες 

- Περιφερειακή Ζώνη Β 

Το εξωτερικό όριο της Ζώνης, έχει µήκος περίπου 131.720 µ.  Προτείνεται η 
τοποθέτηση των οριοδεικτών κατά κανόνα ανά 300 µ µε πύκνωση στα 
σηµεία πρόσβασης (δρόµοι, µονοπάτια) και µεγαλύτερη απόσταση στα 
δυσπρόσιτα τµήµατα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις περιοχές 
που το όριο διέρχεται από καλλιέργειες. 

Εκτιµώµενη ποσότητα: 440 οριοδείκτες 

- Περιφερειακή Ζώνη Γ 

Στη Ζώνη Γ προτείνεται επιλεκτική τοποθέτηση σε θέσεις όπου το όριο 
τέµνεται µε το οδικό δίκτυο. 

Εκτιµώµενη ποσότητα: 58 οριοδείκτες 

Φορέας Υλοποίησης: 

Φ∆ λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός:  104.000 € (για 2.103 τεµ.) 

Πηγές Χρηµατοδότησης: 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας» 

Έργο ∆Ε-2: «Έργα ερµηνείας περιβάλλοντος-Σήµανση» 

Σκοπός: 

Οι πινακίδες είναι από τις τυπικές µορφές επικοινωνίας και µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε διάφορες περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτελούν 
διαφορετικούς σκοπούς. 

Από τον Φ∆ της περιοχής έχει δηµιουργηθεί και πρόκειται να τοποθετηθεί ένας 
αρκετά µεγάλος αριθµός πινακίδων µε γενικές πληροφορίες για την περιοχή 
συνοδευόµενες από χάρτη όπου φαίνονται οι ζώνες προστασίας της 
περιοχής. 

Ωστόσο κρίνεται απαραίτητη η επιπλέον κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων 
σήµανσης διαφόρων τύπων για την εξυπηρέτηση ποικίλων σκοπών. Για την 
επιλογή του καταλληλότερου τύπου αλλά και της θέσης τοποθέτησης των 
πινακίδων και των ορίων των µονοπατιών, λαµβάνονται υπόψη οι εξής 
παράγοντες: 

� οι επί µέρους ανάγκες πληροφόρησης των επισκεπτών, 

� ο αριθµός των πινακίδων να κρατηθεί στα µικρότερα δυνατά επίπεδα, 
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� το γεγονός ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται ο σεβασµός και η προσοχή 
των επισκεπτών στα µηνύµατα που θα αναγράφονται στις πινακίδες, 

� το είδος και αριθµός επισκεπτών, 

� η ανθεκτικότητα υλικών, 

� η αποφυγή οπτικών επιπτώσεων στο τοπίο, 

� η εναρµόνιση στο φυσικό περιβάλλον και ως εκ τούτου η χρήση 
συγκεκριµένων υλικών κατασκευής (ξύλο, πέτρα) 

� οι πινακίδες να βρίσκονται σε εµφανή σηµεία, ώστε να µπορεί να 
διαβαστεί το µήνυµα, αλλά ταυτόχρονα να µην αποτελούν κυρίαρχο 
στοιχείο του τοπίου. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, επιλέχθηκαν τα ακόλουθα είδη πινακίδων: 

� Πινακίδες υποδοχής 

� Πινακίδες υπενθύµισης 

� Πινακίδες πληροφόρησης 

� Πινακίδες ερµηνείας περιβάλλοντος 

� Πινακίδες κατεύθυνσης 

� Οριοσήµατα µονοπατιών 

Οι κάθε τύπου πινακίδες θα είναι οµοιόµορφες µεταξύ τους ώστε να είναι 
εύληπτες και αναγνωρίσιµες από όλους τους επισκέπτες. Κάθε ένας από τους 
παραπάνω τύπους, πέρα από τα ήδη αναφερόµενα κριτήρια, ακολουθούν 
ξεχωριστές προδιαγραφές, καθώς εξυπηρετούν διακριτούς και διαφορετικούς 
στόχους. Ωστόσο, σε ορισµένα σηµεία µπορεί να γίνει χρήση συνδυασµού 
πινακίδων, ώστε να µειωθεί ο συνολικός αριθµός τους και κατά συνέπεια η 
υπερφόρτωση της περιοχής µε αυτές. 

Περιγραφή: 

� Πινακίδες υποδοχής 

Η κάθε πινακίδα αποτελείται από τρεις κατακόρυφους στύλους από στρόγγυλη 
ξυλεία καστανιάς. Πάνω σ΄ αυτούς τοποθετείται µικρή δίκλινη στέγη που 
καλύπτεται από σανίδες καστανιάς. Οι τρεις κατακόρυφοι στύλοι δηµιουργούν 
δύο συνεχόµενα πλαίσια που σχηµατίζουν µεταξύ τους γωνία, στο πάνω 
µέρος των οποίων τοποθετούνται – κρέµονται δύο ορθογώνιο κόντρα – πλακέ 
θαλάσσης µε εκτυπωµένο φύλλο αλουµινίου. Στην πρώτη επιφάνεια 
πλήρωσης θα υπάρχει χαραγµένο µήνυµα καλωσορίσµατος των επισκεπτών, 
ο χάρτης της περιοχής αποτυπωµένος σε φύλλο αλουµινίου µε τις 
προτεινόµενες διαδροµές και τις υποδοµές ερµηνείας περιβάλλοντος, καθώς 
και άλλες πληροφορίες. Στην δεύτερη επιφάνεια πλήρωσης αναγράφεται σε 
φύλλο αλουµινίου ο κανονισµός συµπεριφοράς της προστατευόµενης 
περιοχής τόσο σε κείµενο ελληνικό και αγγλικό, όσο και µε σύµβολα όπου αυτό 
είναι εφικτό. 
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Είναι οι πρώτες που συναντά ο επισκέπτης κατά την επίσκεψή του στην 
προστατευόµενη περιοχή, οι οποίες πρέπει να του δώσουν τις βασικές 
πληροφορίες για την περιοχή. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται στο 
περιβάλλον της περιοχής, την υπάρχουσα υποδοµή για την εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών, καθώς και το τι επιτρέπεται ή απαγορεύεται στην περιοχή. 

Συνολικά προτείνονται 2 πινακίδες υποδοχής (βλ. χάρτη 13). 

� Πινακίδες υπενθύµισης 

Οι πινακίδες αυτές θα είναι επιβλητικές αλλά συγχρόνως διακριτικές, και ο 
αριθµός τους θα είναι ιδιαίτερα µικρός. Ο σχεδιασµός τους θα είναι τέτοιος, 
ώστε να καθίσταται δυνατή η ανάγνωσή τους µέσα από αυτοκίνητο ή 
λεωφορείο. θα τοποθετηθούν σε επιλεγµένα σηµεία του επαρχιακού και 
εθνικού οδικού δικτύου γύρω από τις λίµνες Κορώνεια και Βόλβη καθώς και 
των Μακεδονικών Τεµπών. Με τις πινακίδες υπενθυµίζεται στον επισκέπτη πως 
βρίσκεται σε Εθνικό Πάρκο, σε ένα τοπίο ιδιαίτερης οικολογικής αλλά και 
πολιτιστικής σηµασίας.  

Συνολικά προτείνεται να τοποθετηθούν 16 πινακίδες υπενθύµισης (βλ. χάρτη 
13). 

� Πινακίδες πληροφόρησης 

Οι πινακίδες θα αποτελούνται από δύο κατακόρυφους στύλους - ορθοστάτες 
από στρόγγυλη ξυλεία καστανιάς. Πάνω στην οριζόντια δοκό θα στερεώνεται 
µικρή δίκλινη στέγη. Οι σανίδες της στέγης θα είναι από πριστή ξυλεία 
καστανιάς. Ανάµεσα στους κατακόρυφους ορθοστάτες, θα τοποθετηθεί η 
επιφάνεια πλήρωσης µε τις σχετικές πληροφορίες και θα φέρουν σαφή 
µηνύµατα, κατά προτίµηση µε την χρήση εύκολων και διεθνώς ερµηνεύσιµων 
συµβόλων, τα οποία θα χρησιµοποιούνται σε κάθε όµοια περίπτωση 
(«απαγορεύεται η κοπή λουλουδιών», «απαγορεύεται η απόρριψη 
απορριµµάτων» κλπ.). Θα τοποθετηθούν στις αφετηρίες των διαδροµών και σε 
θέσεις όπου απαιτείται κάποια συγκεκριµένη ενηµέρωση (χάρτης της 
διαδροµής, υποδοµές ερµηνείας περιβάλλοντος κ.α.). 

Συνολικά προτείνεται να τοποθετηθούν 16 µονόπτυχες πινακίδες 
πληροφόρησης και 3 δίπτυχες(βλ. χάρτη 13). 

� Πινακίδες ερµηνείας περιβάλλοντος 

Οι πινακίδες ερµηνείας περιβάλλοντος είναι τύπου αναλογίου. Η βάση της 
πινακίδας αυτής κατασκευάζεται από αργολιθοδοµή. Στην επάνω επιφάνεια 
της αργολιθοδοµής στερεώνεται η κεκλιµένη επιφάνεια πλήρωσης. Η επιφάνεια 
πλήρωσης είναι από πριστή ξυλεία καστανιάς. Οι πληροφορίες αναγράφονται 
σε φύλλο αλουµινίου. Οι πινακίδες θα δίνουν βασικές πληροφορίες στον 
επισκέπτη σχετικά µε τα διάφορα ενδιαφέροντα στοιχεία του περιβάλλοντος 
προς παρατήρηση καθώς και τα σηµαντικά είδη χλωρίδας ή πανίδας. θα 
τοποθετηθούν σε σηµεία των διαδροµών όπου υπάρχει προς παρατήρηση 
κάποιο ενδιαφέρον στοιχείο του περιβάλλοντος, κάποιο είδος χλωρίδας ή 
πανίδας ή ακόµα κάποια θέση παρατήρησης ή θέας. 
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Συνολικά προτείνεται να τοποθετηθούν 17 πινακίδες ερµηνείας περιβάλλοντος 
(βλ. χάρτη 13). 

� Πινακίδες κατεύθυνσης 

Σκοπός των πινακίδων αυτών είναι να κατευθύνουν τον επισκέπτη µέσα στα 
όρια της περιοχής. Του δίνουν δηλαδή οδηγίες για την πορεία που πρέπει να 
ακολουθήσει για να βρεθεί στο σηµείο που θέλει. 

Οι πινακίδες περιλαµβάνουν ένα ή περισσότερα τόξα κατεύθυνσης και τον 
τελικό προορισµό, είτε λεκτικά, είτε συµβολικά. Επίσης, θα αναγράφεται και η 
χιλιοµετρική απόσταση από τον συγκεκριµένο προορισµό. Οι πινακίδες αυτές 
µπορούν να έχουν πολλές µορφές, ανάλογα µε τις ανάγκες. Θα 
τοποθετηθούν σε σηµεία όπου υπάρχουν απλές ή πολύπλοκες διασταυρώσεις 
ή σε άλλα σηµεία όπου θα κριθεί απαραίτητο. Γενικά, ο αριθµός των πινακίδων 
αυτών θα πρέπει να συγκρατηθεί στον χαµηλότερο δυνατό. Προτείνεται να 
είναι ξύλινες, από πριστή καστανιάς και οι πληροφορίες να είναι χαραγµένες 
και χρωµατισµένες επάνω στο υλικό πλήρωσης, µε τρόπο που να 
διασφαλίζεται ή όσο το δυνατό µεγαλύτερη αντοχή τους στον χρόνο και τις 
καιρικές συνθήκες.  

Συνολικά προτείνεται να τοποθετηθούν 100 περίπου πινακίδες κατεύθυνσης σε 
κατάλληλες θέσεις των διαδροµών και του οδικού δικτύου. 

� Οριοσήµατα µονοπατιών/διαδροµών  

Η οριοσήµανση των µονοπατιών θα γίνει κατά µήκος αυτών σε επιλεγµένα 
σηµεία µε την τοποθέτηση ειδικών οριοσηµάτων. Στις επιφάνειες των 
οριοσηµάτων θα τοποθετούνται φύλλα αλουµινίου µε τα απαραίτητα κατά 
περίπτωση στοιχεία (όπως η ονοµασία του µονοπατιού, η χιλιοµετρική 
απόσταση από την έναρξη αυτού, κ.ά.). Προαιρετικά και κατά περίπτωση 
επιπλέον στοιχεία είναι βελάκια κατεύθυνσης ή χιλιοµετρική απόσταση από 
κάποιον συγκεκριµένο προορισµό. Τα οριοσήµατα θα τοποθετηθούν ανά 
τακτά διαστήµατα εκατέρωθεν του µονοπατιού, αλλά ο αριθµός τους θα 
κρατηθεί σε όσο το δυνατόν σε µικρότερα επίπεδα. Ειδικά σε σηµεία όπου το 
κύριο µονοπάτι συναντά κάποιο δευτερεύον, θα πρέπει να τοποθετηθούν 
οριοσήµατα όπου θα υπάρχει επιπλέον βελάκι κατεύθυνσης που θα 
υποδεικνύει τη σωστή κατεύθυνση πορείας, ώστε οι επισκέπτες να µην 
κινδυνεύουν να αποπροσανατολιστούν ενώ ταυτόχρονα να προστατεύεται το 
περιβάλλον. 

Οι τύποι οριοσηµάτων διακρίνονται σε : 

� ξύλινους πασσάλους, από καστανιά, 

� φύλλα από αλουµίνιο τα οποία στερεώνονται στα δέντρα. 

Η τοποθέτηση οριοσηµάτων στα µονοπάτια εκτελεί πολλαπλές σηµαντικές 
λειτουργίες. Βοηθά στον προσανατολισµό και κατ’ επέκταση στην ασφάλεια 
των επισκεπτών, καθώς υποδηλώνει την ορθή πορεία που πρέπει να 
ακολουθήσει κανείς ώστε να φθάσει µε ασφάλεια στον προορισµό του, δίδει 
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ένα επιπλέον αίσθηµα ασφάλειας στον επισκέπτη, ενηµερώνοντάς τον για την 
χιλιοµετρική απόσταση που έχει διανύσει και άρα πόση απόσταση του 
αποµένει αποθαρρύνει τους επισκέπτες να αποµακρυνθούν από το µονοπάτι, 
ώστε να αποφεύγεται η καταστροφή της χαµηλής βλάστησης, αλλά και η 
όχληση της πανίδας. 

Συνολικά θα τοποθετηθούν 500 περίπου οριοσήµατα µονοπατιών. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 

Τύπος Πινακίδας Ποσότητα Τιµή 
µονάδος 

∆απάνη  

(€) 

Συνολική δαπάνη (εργολα-
βικό όφελος 18%, 
απρόβλε-πτα 15%, 
αναθεώρηση 2%, ΦΠΑ 
19%) σε € 

Υποδοχής 2 750 1.500 3.223 

Υπενθύµισης 16 310 4.960 8.170 

Πληροφόρησης 16 
µονόπτυχες+ 
3 δίπτυχες 

300 

450 

4.800 

1.350 

10.130 

Ερµηνείας 
περιβάλλοντος 

17 250 4.250 7.000 

Κατεύθυνσης 100 30 3.000 4.940 

Οριοσήµατα 
µονοπατιών 

500 20 10.000 16.470 

Τύπωµα φύλλων 
αλουµινίου πινακίδων & 
χάραξη πινακίδων 
κατεύθυνσης 

  8.000 13.180 

Συγγραφή κειµένων 
πινακίδων 

  6.000 7.140 

ΣΥΝΟΛΟ    70.253 

Φορέας Υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Πηγές Χρηµατοδότησης: 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας» 

Έργο ∆Ε-3: «Υποδοµές παρατήρησης της φύσης-αναψυχής» 

Σκοπός 

Απαραίτητο στοιχείο για την προσέλκυση αλλά και εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών είναι η παροχή σε αυτούς κατάλληλα διαµορφωµένων θέσεων 
παρατήρησης και ανάπαυσης. Η επιλογή των θέσεων πρέπει να γίνεται µε 
τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι ακόλουθοι στόχοι: 

- δηµιουργία κινήτρων στον επισκέπτη για στάση, 

- να µην δηµιουργείται όχληση στην πανίδα και να µην υποβαθµίζονται 
στοιχεία του τοπίου και της βλάστησης, 
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- οι θέσεις να διακρίνονται για την ποιότητα θέας που παρέχουν, 

- οι θέσεις να προσφέρονται για ξενάγηση και εκπαίδευση, 

- να εξυπηρετούν την επιστηµονική έρευνα 

Προτείνεται η επιδιόρθωση των υφιστάµενων παρατηρητηρίων και θέσεων 
θέας και κατασκευή νέων. Τα κυρίαρχα υλικά κατασκευής των υποδοµών 
αυτών θα είναι το ξύλο και η πέτρα. Η χωροθέτηση των υποδοµών θα γίνει 
προσεκτικά λαµβάνοντας υπόψη και τις ειδικές και ολοκληρωµένες διαδροµές 
που προτείνονται στη µελέτη «∆ιαχείρισης – ∆ιακίνησης επισκεπτών της 
προστατευόµενης περιοχής των λιµνών Κορώνειας – Βόλβης και των 
Μακεδονικών Τεµπών». Στα πλαίσια της εν λόγω µελέτης οι υφιστάµενες 
υποδοµές που καταγράφηκαν περιλάµβαναν: 5 Θέσεις Θέας, 8 
διαµορφωµένους Χώρους Αναψυχής και 1 Παρατηρητήριο, ενώ ακολούθως 
προτάθηκαν 2 νέες Θέσεις Θέας, 3 Χώροι Αναψυχής και 2 Παρατηρητήρια 
ορνιθοπανίδας. 

Όσον αφορά τις υφιστάµενες υποδοµές που καταγράφηκαν κρίνεται 
απαραίτητη η πραγµατοποίηση κάποιων εργασιών για την επιδιόρθωση των 
υποδοµών αυτών όπως επισκευή τραπεζοκαθισµάτων και κιοσκιών, εργασίες 
βαψίµατος και φρεσκαρίσµατος ξύλου, καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου.  

Περιγραφή: 

� Θέσεις Θέας 

Θέση: Προτείνεται η κατασκευή 2 Θέσεων Θέας (1 στο Βόρειο τµήµα της λίµνης 
και 1 στον οικισµό της Ρεντίνας).  

Περιγραφή: Οι θέσεις θέας θα περιλαµβάνουν στεγασµένα πέτρινα παγκάκια, 
διαµόρφωση χώρου. Στις θέσεις θα τοποθετηθούν πινακίδες πληροφόρησης 
(βλ. Έργο ∆Ε-2). 

� Χώροι Παρατήρησης της φύσης - αναψυχής 

Θέση: Προτείνεται η κατασκευή 3 Χώρων Παρατήρησης της Φύσης-Αναψυχής 
(2 στο Βόρειο τµήµα της περιοχής µελέτης και 1 στο νότιο τµήµα).  

Περιγραφή: Οι χώροι αναψυχής θα περιλαµβάνουν κιόσκι µε τραπέζι και 
πάγκους στο εσωτερικό του, ξύλινη περίφραξη. Στους χώρους θα 
τοποθετηθούν πινακίδες ερµηνείας περιβάλλοντος (βλ. Έργο ∆Ε-2). 

� Παρατηρητήρια άγριας ζωής 

Θέση: Προτείνεται η κατασκευή 2 επίγειων ξύλινων παρατηρητηρίων 
κατάλληλου ύψους, 1 πλησίον της λίµνης Κορώνειας (οικισµός Ευαγγελισµού) 
και 1 στη λίµνη Βόλβη (οικισµός Ρεντίνας) (βλ. χάρτη 13).  

Περιγραφή: Τα παρατηρητήρια προτείνεται να είναι εξ ολοκλήρου ξύλινη 
κατασκευή µε άνοιγµα παρατήρησης και µε δύο πάγκους στο εσωτερικό τους,  
ένας για την οµάδα των επισκεπτών ή επιστηµόνων που είναι στην πρώτη 
γραµµή, στο άνοιγµα παρατήρησης και ο δεύτερος για όσους βρίσκονται σε 
αναµονή. Η συνολική επιφάνεια του παρατηρητηρίου είναι 16 τ.µ. και το ύψος 
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του 3 µ. Στο χώρο των παρατηρητηρίων θα τοποθετηθούν πινακίδες ερµηνείας 
περιβάλλοντος (βλ. Έργο ∆Ε-2). 

� Λοιπός εξοπλισµός 

� Mικρό λεωφορείο (mini-bus): Για την εξυπηρέτηση των ξεναγήσεων που θα 
πραγµατοποιούνται από τον Φορέα, θεωρείται απαραίτητη η προµήθεια 
ενός µικρού λεωφορείου (mini-bus), µε το οποίο θα µπορούν να 
πραγµατοποιούν οργανωµένες ξεναγήσεις επισκεπτών στις προτεινόµενες 
διαδροµές και την εξυπηρέτηση των εθελοντών. 

� Εξοπλισµός παρατήρησης: Προκύπτει, επίσης, η ανάγκη προµήθειας 
επιπλέον εξοπλισµού παρατήρησης ορνιθοπανίδας (κιάλια, τηλεσκόπια) σε 
ικανό αριθµό για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Ο Φ∆ για τις ξεναγήσεις 
που πραγµατοποιούνται αλλά και τις παρατηρήσεις χλωρίδας και πανίδας 
για άλλους σκοπούς διαθέτει δύο τηλεσκόπια και 2 ζευγάρια κιάλια παλαιού 
τύπου. Προκύπτει έτσι η ανάγκη προµήθειας 2 σύγχρονων τηλεσκοπίων και 
6 ζευγαριών κιαλιών. Τα τηλεσκόπια θα είναι τύπου spotting scope, 
υδατοστεγή, επίγειας παρατήρησης, µε µεγέθυνση 20-60x, κρύσταλλα 
πολλαπλής επίστρωσης και τρίποδα. Όσον αφορά τα κιάλια προτείνται η 
προµήθεια τριών ζευγαριών τύπου 8x40 και τριών 10x50, porro, µε φακούς 
πολλαπλής επίστρωσης και ασφαιρικούς προσοφθάλµιους.  

� Πρόγραµµα ξεναγήσεων 

Ο προγραµµατισµός καθηµερινών ξεναγήσεων στην περιοχή περιµετρικά των 
λιµνών Κορώνειας και Βόλβης αλλά και στον ποταµό Ρήχιο και το δάσος της 
Απολλωνίας, σε συνδυασµό µε την πρόσληψη και κατάρτιση ειδικού για το 
σκοπό αυτό προσωπικού θα µπορούσε να συµβάλλει στην οικοτουριστική 
ανάπτυξη και ανάδειξη της περιοχής. Ωστόσο δεδοµένης της µεγάλης έκτασης 
της προστατευόµενης περιοχής (η περιµετρική διαδροµή και των δύο λιµνών 
είναι διάρκειας περίπου τριών ωρών) και του µικρού αριθµού επισκεπτών 
καθηµερινά δεν είναι δυνατή η καθιέρωση προγράµµατος καθηµερινών 
ξεναγήσεων. Θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν ενέργειες για τη 
συνεργασία µε υπηρεσίες του δηµόσιου (Ε.Ο.Τ., Υπουργείο Τουρισµού) και 
ιδιωτικού (τουριστικά πρακτορεία) τοµέα για τη διαφήµιση των λιµνών και του 
δάσους Απολλωνίας ώστε η ξενάγηση στην περιοχή µελέτης να εντάσσεται σε 
διάφορα πακέτα διακοπών - πάντα µε τη συνοδεία ατόµων του Φ∆ ή 
οικοξεναγών και λαµβάνοντας υπ’ όψη τις «ευαίσθητες» οικολογικά περιόδους. 
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Ενδεικτικός προϋπολογισµός 

Είδος έργου / προµήθειας Εκτιµώµενη 
Ποσότητα 

Προϋπολογισµός 
(σε €) 

Παρατηρητήριο 2 43.0001 

Θέση Θέας (στεγασµένο 
πέτρινο παγκάκι, 
διαµόρφωση χώρου, 
ξύλινη περίφραξη) 

2 14.5001 

Χώρος Αναψυχής (κιόσκι, 
τραπέζι, πάγκοι, ξύλινη 
περίφραξη, διαµόρφωση 
χώρου) 

3 26.5001 

Οριστικές Μελέτες, Μελέτες 
Εφαρµογής, Τ∆, ΣΑΥ-ΦΑΥ 

 7.000 

Μικρό λεωφορείο 1 80.000 

Τηλεσκόπια 3 1350 

Κιάλια 6 1800 

ΣΥΝΟΛΟ  174.150 

1  Περιλαµβάνει τον τελικό προϋπολογισµό (συµπεριλαµβάνονται 18% εργολαβικό 

όφελος, 15% Απρόβλεπτα, 2% αναθεώρηση, 19% ΦΠΑ) 

Φορέας Υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Πηγές Χρηµατοδότησης: 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας» 

Έργο ∆Ε-4: «∆ηµιουργία Οικοµουσείου Εθνικού Πάρκου λιµνών Κορώνειας-
Βόλβης» 

Σκοπός: 

Η δηµιουργία της περιβαλλοντικής υποδοµής στην περιοχή της Κορώνειας 
αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός σύγχρονου πολυθεµατικού Κέντρου που θα 
λειτουργεί ως πόλος έλξης για επισκέπτες, για περιβαλλοντική εκπαίδευση και 
ως πρότυπου κέντρου ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά µε τις επιπτώσεις 
από τη µη ορθολογική διαχείριση των φυσικών µε τη χρήση σύγχρονων 
µεθόδων, τεχνικών και µέσων. 

Η επιλογή δηµιουργίας του στην Κορώνεια δεν είναι τυχαία, καθώς το  ιστορικό 
της λίµνης Κορώνειας θέτει έναν έντονο προβληµατισµό στα θέµατα 
προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος. Είναι ένα ζωντανό µάθηµα 
χρόνιας κακής διαχείρισης του περιβάλλοντος και δράση αρνητικής προβολής 
για θετική ανάδραση.  

Το έργο επίσης, θα συµβάλλει στην οικονοµική ενίσχυση της προστασίας, µε 
την καθιέρωση εισιτηρίου εισόδου, την πώληση αντικειµένων/αναµνηστικών.  
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Περιγραφή:  

Προτείνεται να χρησιµοποιηθεί υφιστάµενο κτήριο, αποτελεί τις παλιές 
(εγκαταλελειµµένες) εγκαταστάσεις του Αλιευτικού Συνεταιρισµού Αγ. Βασιλείου 
και ιδιοκτήτης του χώρου είναι η Οικονοµική Εφορία Λαγκαδά.  Είναι ένα κτήριο 
µε αρκετά ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, που αντιπροσωπεύει 
την τεχνοτροπία και το στυλ των επαγγελµατικών εγκαταστάσεων και 
γεωργικών αποθηκών της ελληνικής υπαίθρου αµέσως µετά των Β ΠΠ.  
Ιδιαίτερα σηµείά επίσης είναι ότι βρίσκεται σε πολύ µικρή απόσταση από την 
«ιστορική» ακτή της λίµνης και γειτνιάζει µε τον βυζαντινό Πύργο του Αγ. 
Βασιλείου, ο οποίος έχει πρόσφατα ανακαινιστεί και αναµένεται να αποδοθεί 
ως επισκέψιµο µνηµείο στο κοινό. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η 
χρήση του συγκεκριµένου κτηρίου θα γίνει νέο κτήριο.  

Το κεντρικό θεµατικό στοιχείο θα είναι το νερό και οι χρήσεις του µέσα από 
ειδικές ενότητες και ειδικά διαδραστικά τεχνικά και τεχνολογικά µέσα, 
πραγµατικά υλικά (αφιέρωµα στην αλιεία και τα αλιευτικά µέσα και εργαλεία), 
τρισδιάστατες ηλεκτονικές απεικονίσης του ιστορικού της Κορώνειας, κ.ά.    

Η δράση περιλαµβάνει: 

1η Περίπτωση: Υφιστάµενες εγκαταστάσεις του συνεταιρισµού αλιέων Αγ. 

Βασιλείου 

Ι. Αίτηση για παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου στο ΥΠΟΙΟ. 

ΙΙ. Την υλοποίηση των µελετών και των εργασιών ανακατασκευής και τη 
δηµιουργία και εγκατάσταση του εκθεµατικού υλικού και συγκεκριµένα: 

1. Την υλοποίηση των µελετών  

1.α. Μελέτη ανακατασκευής του κτηρίου του  συνεταιρισµού αλιέων Αγ. 
Βασιλείου και διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 

Περιλαµβάνει αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτροµηχανολογική µελέτη για την 
µετατροπή του  κτηρίου σε εκθεσιακό – µουσειακό χώρο και µελέτη 
περιβάλλοντα χώρου 

1.β. Μουσειολογική/Μουσιογραφική µελέτη  

Η µουσειολογική µελέτη αφορά τον καθορισµό, την οργάνωση και τον τρόπο 
έκθεσης των εκθεµάτων του µουσείου εντός του κτιρίου και στον περιβάλλοντα 
χώρο, αφορά επίσης τον φωτισµό, τις υποδοµές πρόσβασης και κίνησης 
στον χώρο 

1.γ. Μελέτες Περιβαλλοντική αδειόδοτησης 

2. Υλοποίηση του έργου  

2.α. Έργα ανακατασκευής του κτιρίου συνεταιρισµού αλιέων Αγ. Βασιλείου 

Τα έργα αποσκοπούν στην µορφολογική µετατροπή και στατική ενίσχυση του 
κτιρίου.  Οι ακριβείς εργασίες θα οριστούν και θα προδιαγραφούν από τις 
µελέτες 1.α και1.β, θα περιλαµβάνουν εργασίες αποκατάστασης κτηρίων, 
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ανακατασκευή εσωτερικών χώρων, ενισχύσεις φέροντος οργανισµού, 
κατασκευή χώρων υγιεινής κ.α. 

2.β. Έργα διαµόρφωσης περιβάλλοντα χώρου και προσβασιµότητας 

Περιλαµβάνουν την διαµόρφωση του αύλειου και περιβάλλοντος χώρου, την 
κατασκευή θέσεων στάθµευσης και σήµανση του χώρου, φυτεύσεις κ.α. 

2.γ. Εργασίες για την διαµόρφωση των εκθεσιακών χώρων και την 
τοποθέτηση των εκθεµάτων 

2η Περίπτωση: Κατασκευή οικοµουσείου σε νέο χώρο 

Ι. ∆ιασφάλιση του χώρου 

ΙΙ. Υλοποίηση των µελετών και των εργασιών κατασκευής του κτηρίου και 
διαµόρφωσης περιβάλλοντα χώρου και τη δηµιουργία και εγκατάσταση του 
εκθεµατικού υλικού 

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

Οι εκτιµήσεις για το κόστος του έργου είναι ενδεικτικές.   

1η περίπτωση: 

Μελέτες: 56.000 

Έργο: 700.000 € (ενδεικτική εκτίµηση, ο ακριβής Π/Υ θα προκύψει από τις 
µελέτες) 

2η περίπτωση: 

Μελέτες: 40.000 € 

Έργο: 500.000 € (ενδεικτική εκτίµηση, ο ακριβής Π/Υ θα προκύψει από τις 
µελέτες) 

Φορέας Υλοποίησης  

Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας – Βόλβης σε συνεργασία τον ∆ήµο ή 
∆ήµους που θα εµπλακούν  

Πηγές χρηµατοδότησης: 

Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ ΙΙ» (προϋπόθεση η συµµετοχή του ∆ήµου Κορώνειας 
στην υλοποίηση και λειτουργία του έργου και η σύναψη προγραµµατικής 
σύµβασης). 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013, 
Άξονας 4: «∆ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και την 
διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης Leader». 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας». 
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Ενέργεια ∆Ε-1: «Προµήθεια ποδηλάτων» 

Σκοπός: 

Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της περιβαλλοντικής 
συνείδησης των επισκεπτών και της τοπικής κοινωνίας µέσω της δυνατότητας 
της χρήσης ποδηλάτου για την ξενάγηση στην περιοχή και της αλλαγής της 
καθηµερινής συνήθειας όσον αφορά στη χρήση των µέσων µεραφοράς. 

Περιγραφή: 

Περιλαµβάνει την προµήθεια 15 ποδηλάτων για διάφορες ηλικίες παιδιών και 20 
ποδηλάτων για ενήλικες. Τα ποδήλατα θα βρίσκονται σταθµευµένα στον ειδικό 
χώρο που θα διαµορφωθεί στο Κέντρο Πληροφόρησης Απολλωνίας το 
πρώτο διάστηµα και στη συνέχεια θα µοιρασθούν και στο χώρο του 
Οικοµουσείου Αγ. Βασιλείου (όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του και αρχίσει η 
λειτουργία του). Τα ποδήλατα θα παρέχονται από τον Φορέα ∆ιαχείρισης 
στους ενδιαφερόµενους επισκέπτες για χρήση στις ποδηλατικές διαδροµές 
κατόπιν συµπλήρωσης ειδικού εντύπου – συµφωνητικού του «καλού 
επισκέπτη». 

Προϋπολογισµός: 6.500 € 

Φορέας Υλοποίησης:  Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας – Βόλβης 

Πηγές χρηµατοδότησης: ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία 
Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

 

Μέτρο ΟΤ: Προώθηση δραστηριοτήτων οικοτουριστικής ανάπτυξης της 
περιοχής 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της µελέτης «Μελέτη σχεδιασµού της ∆ιαχείρισης – 
∆ιακίνησης επισκεπτών, Κοινού πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης και Οδηγού διαχείρισης και παρακολούθησης παρόχθιων 
οικοτόπων και ορνιθοπανίδας στην προστατευόµενη περιοχή “Λίµνες Βόλβη – 
Λαγκαδά” (ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε., Ν.Α.Θ., INTERREG IIIA Ελλάδα-Βουλγαρία, 2008) η 
περιοχή έχει  δυνατότητα ανάπτυξης µε βάση το πρότυπο της οικοτουριστικής 
ανάπτυξης. 

Ο όρος «οικοτουρισµός» εµφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και 
συνδέεται µε τις τάσεις που εµφανίστηκαν στους τοµείς του τουρισµού και της 
προστασίας του περιβάλλοντος. Στον τοµέα του τουρισµού σηµειώθηκε µια 
αυξανόµενη τάση για διακοπές σε περιοχές ανέπαφες από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες, ιδιαίτερου φυσικού κάλους και οικολογικής αξίας, µε έντονο 
το στοιχείο της συµµετοχής, της περιπέτειας, της ανακάλυψης και της επαφής 
µε τη φύση. Αντίστοιχα, στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος 
σηµειώθηκε στροφή προς µια ολοκληρωµένη προσέγγιση που θα συνδύαζε 
την προστασία της φύσης µε την οικονοµική ανάπτυξη. Ο τουρισµός στη 
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φύση, ως ανερχόµενη τάση στην τουριστική βιοµηχανία, εκτιµήθηκε ως 
ευκαιρία για την ανάπτυξη µιας ήπιας οικονοµικής δραστηριότητας, του 
οικοτουρισµού, που θα συνέβαλε τόσο στην τοπική κοινωνική και οικονοµική 
ευηµερία όσο και στην ίδια την προστασία της φύσης. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται 
άµεσα, µέσω της επιστροφής µέρους των εσόδων για τους σκοπούς της. 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού ο οικοτουρισµός 
αναφέρεται ως µία από τις πλέον αναπτυσσόµενες αγορές της τουριστικής 
βιοµηχανίας. 

Βασικές αρχές αειφόρου τουρισµού: 

√ Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον χρησιµοποιώντας 
«όρια- σηµεία αναφοράς µετρήσεων» 

√ Συµβολή στην τοπική βιώσιµη ανάπτυξη 

√ Απαίτηση-προώθηση της ελαχιστοποίησης της κατανάλωσης των µη 
ανανεώσιµων πόρων 

√ Υποστήριξη της ευηµερίας της τοπικής κοινωνίας 

√ Ενίσχυση των προσπαθειών για τη διατήρηση του περιβάλλοντος 

√ Συµβολή στη βιοποικιλότητα 

Οι απαιτήσεις µιας επιθετικής πολιτικής για τον εναλλακτικό τουρισµό που 
µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν: 

� Νέου τύπου, συνήθως µικρές και πρωτότυπες υποδοµές 

� ∆ηµιουργία νέων επαγγελµάτων οικοτουρισµού 

� Προσπάθεια µαζικής στροφής της νέας γενιάς αγροτών/ κτηνοτρόφων 
προς καλλιέργειες παραδοσιακών προϊόντων και προώθηση πρακτικών 
φιλικών προς το περιβάλλον (βιολογική γεωργία/ κτηνοτροφία). 
∆ηµιουργία µικρών αγορών παραδοσιακών και οικολογικών προϊόντων, 
κουζίνας µε αναβίωση τοπικών προτύπων διατροφής κ.λ.π. 

� Προώθηση της πράσινης επιχειρηµατικότητας 

� Ανάπτυξη συµφώνου ποιότητας προϊόντων - υπηρεσιών και 
περιβάλλοντος. 

Η «Ανάπτυξη Συµφώνου ποιότητας» θα πραγµατοποιηθεί µε συµµετοχή της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλογικών φορέων της περιοχής, άλλων 
εµπλεκοµένων υπηρεσιών αλλά και αγροτών της που δραστηριοποιούνται 
στην προστατευόµενη περιοχή και την ευρύτερη περιοχή. Στόχος του θα είναι ο 
σχεδιασµός και η προώθηση των παρακάτω θεµάτων: 

- Έλεγχος και χορήγηση ειδικών σηµάτων ποιότητας για προϊόντα και 
υπηρεσίες που παράγονται τοπικά 

- Προώθηση της καλλιέργειας τοπικών επώνυµων προϊόντων  

- Προώθηση της βιολογικής γεωργίας  
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- Προώθηση της έρευνας και υλοποίηση πιλοτικών εφαρµογών στον 
τοµέα της βιολογικής κτηνοτροφίας - Υποστήριξη πρωτοβουλιών. 

- ∆ηµιουργία µηχανισµού ενηµέρωσης του τοπικού πληθυσµού. 

Πράσινη Επιχειρηµατικότητα είναι εκείνη η µορφή οικονοµικής δραστηριότητας 
η οποία θέτει την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης γενικότερα στο 
επίκεντρο της στρατηγικής της. Η πράσινη επιχειρηµατικότητα συνίσταται στη 
θετική στάση της επιχείρησης απέναντι στην περιβαλλοντική προστασία, τόσο 
µε προϊόντα ή υπηρεσίες που παράγει, όσο και µε τις διαδικασίες παραγωγής.  

Η εφαρµογή µιας επιτυχηµένης περιβαλλοντικής στρατηγικής αφορά 

o Τη δραστική βελτιστοποίηση της χρήσης των φυσικών πόρων 

o Μια πράσινη επιχείρηση δεν έχει φύρα 

o Η πράσινη επιχείρηση έχει ως στόχο την αποδοτικότερη κάλυψη των 
πραγµατικών αναγκών του καταναλωτή. ∆εν παράγει απαραιτήτως 
προϊόντα, αλλά εστιάζει στην παροχή ποιοτικών προϊόντων. 

o Μακροπρόθεσµα, σκοπός της πράσινης επιχείρησης θα πρέπει να 
είναι η επένδυση στην προστασία και αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, όπου απειλείται 

Σύµφωνα µε τη µελέτη «Μελέτη τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης 
του Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης» (Γεωργιάδης κ.ά., 2009), η 
τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή µελέτης σχετίζεται άµεσα µε την διασύνδεση 
του τουριστικού της προϊόντος µε αυτό της ευρύτερης περιοχής της καθώς 
λειτουργεί σε συνέχεια και συµπληρωµατικότητα αυτού. Σε περιφερειακό 
επίπεδο η Κεντρική Μακεδονία αποτελεί έναν (κατά τόπους) ώριµο τουριστικό 
προορισµό, µε έντονη υφιστάµενη ανάπτυξη, άλλα και σηµαντικά διαρθρωτικά 
προβλήµατα τα οποία συνοπτικά σχετίζονται µε τις χρήσεις γης και τις 
συγκρούσεις µεταξύ τους, την δοµή των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου, 
τα προβλήµατα διαφύλαξης του περιβάλλοντος και την περιορισµένη ανάδειξη 
πόρων που είναι ικανοί να διαφοροποιήσουν την προσφορά. Οι στόχοι της 
στρατηγικής για την ανάπτυξη του τουρισµού που τίθενται στην ανωτέρω 
µελέτη είναι: 

� Η δηµιουργία ενός αναγνωρίσιµου και ελκυστικού σε εθνικό επίπεδο 
προορισµού άσκησης εναλλακτικών τουριστικών ποιοτικών 
δραστηριοτήτων. 

� Η δηµιουργία ενός νέου βιώσιµου οικονοµικά τοπικού κλάδου, σε αρµονία 
µε την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και την πολιτισµική 
παράδοση, ο οποίος θα προσφέρει νέες ευκαιρίες για εισοδήµατα και 
απασχόληση στην περιοχή. 

� Ενίσχυση του ενδιαφέροντος και της ευαισθητοποίησης σε τοπικό και  
εθνικό επίπεδο για την προστασία και διατήρηση του φυσικού 
περιβάλλοντος. 
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� Λειτουργική διασύνδεση µε τον τουριστικό χώρο της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Σηµειώνεται ότι τα έργα που προτάθηκαν στις κατηγορίες µέτρων «Επικοινωνία, 
Ενηµέρωση, Εκπαίδευση» και «Μέτρα διακίνησης – διαχείρισης επισκεπτών» 
καθώς και τα προγράµµατα κατάρτισης συµβάλλουν σηµαντικά στην 
ανάπτυξη του ήπιου τουρισµού της περιοχής. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι επιλέον των ανωτέρω δράσεις. 

∆ράση ΟΤ-1: «∆ιασύνδεση µε τον ευρύτερο τουριστικό χώρο και θεµατικές 
δικτυώσεις» 

Σκοπός: 

Η διασύνδεση και οι δικτυώσεις σε θεµατικό και χωρικό επίπεδο εξυπηρετούν 
πολύπλευρα την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. 

Σε χωρικό επίπεδο απαιτείται η δικτύωση της περιοχής µε τους ώριµους 
τουριστικούς προορισµούς την Θεσσαλονίκης και των παράκτιων περιοχών 
του Στρυµονικού µε τους οποίους συνορεύει η περιοχή, καθώς επίσης και µε 
τον προορισµό της παράκτιας Χαλκιδικής που αποτελεί τον σηµαντικότερο 
τουριστικό πόλο έλξης µαζικού τουρισµού στην περιοχή.  Οι στόχοι της 
δικτύωσης καθορίζονται σε περιφερειακό επίπεδο (εξυπηρετούν δηλαδή 
στόχους της τουριστικής ανάπτυξης της περιφέρειας και όχι κατά ανάγκη των 
περιοχών), οι οποίοι είναι : 

• Επέκταση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος σε κατεύθυνση 
βιωσιµότητας 

• Προώθηση υπεύθυνου, κοινωνικά και πολιτιστικά, αποδεκτού και δίκαιου 
τουρισµού 

• Ενίσχυση της τοπικότητας ως βασικής παραµέτρου της τουριστικής 
ανάπτυξης 

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παρεχόµενων προϊόντων - 
υπηρεσιών 

• ∆υναµική προώθηση του τουριστικού προϊόντος και διείσδυση σε νέες 
αγορές 

Περιγραφή: 

1. ∆ιασύνδεση του τοπικού παραγωγικού κυκλώµατος τουρισµού µε τα 
αντίστοιχα  σε περιφερειακό επίπεδο  

Ενθάρρυνση της εγκατάστασης µόνιµων και ισότιµων σχέσεων µεταξύ των 
φορέων και των επιχειρήσεων της περιοχής µε αυτές των άλλων περιοχών της 
περιφέρειας, µε την εξασφάλιση των φυσικών προς τούτο προϋποθέσεων 
(partenariats) όσο και µεθοδολογικών εργαλείων, κωδίκων συµπεριφοράς και 
επαγγελµατικών – ηθικών κανόνων στις µεταξύ τους σχέσεις. 
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Σε πρώτο επίπεδο η υλοποίηση της δράσης αφορά την περιοχή του 
Στρυµονικού, η οποία συνδέεται άµεσα γεωγραφικά και διοικητικά µε την 
περιοχή και της Θεσσαλονίκης ως άµεσα συµπληρωµατικού χώρου.  Σε 
απώτερο διάστηµα θα πρέπει να επεκταθεί προς την Χαλκιδική. 

Η υλοποίηση της δράσης προϋποθέτει την συγκρότηση ενός τοπικού εταιρικού 
σχήµατος στο οποίο θα συµµετέχουν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς (όπως π.χ. 
αυτό που προτείνεται στο µέτρο 3.1.) και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε 
πολιτικό επίπεδο για τον συντονισµό των ενεργειών. 

2. ∆ικτύωση µε άλλους οικοτουριστικούς προορισµούς, συµµετοχή στην 
έρευνα και εφαρµογή της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης των 
προστατευόµενων περιοχών  

Συµµετοχή της περιοχής µέσω του Φ∆ και άλλων συνεργαζόµενων φορέων σε 
δίκτυα εθνικής και ευρωπαϊκής κλίµακας µε θέµατα όπως: 

• Η διαχείριση του τουρισµού σε προστατευόµενες περιοχές 

• Η εύρεση και εφαρµογή νέων τεχνικών για τον έλεγχο και περιορισµό 
των επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης 

• Η προώθηση του οικοτουρισµού στις τουριστικές αγορές, κ.α. 

Σε πρώτο επίπεδό επιδιώκεται η συνεργασία µεταξύ των Φ∆ αντίστοιχων 
περιοχών και ιδιαίτερα των γειτονικών περιοχών του Αξιού και της Κερκίνης.  Η 
συνεργασία αυτή υπάρχει σήµερα σε άτυπη µορφή, µπορεί όµως να εξελιχθεί 
είτε µέσω της δηµιουργίας ενός προγράµµατος σε εθνικό επίπεδο, είτε µε την 
συµµετοχή σε κάποιο ευρωπαϊκό έργο στα πλαίσια του Στόχου 3 «Εδαφική 
Συνεργασία» και των προγραµµάτων MED ή SOUTH ή σε κάποιο ειδικό δίκτυο. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η δικτύωση των οικοτόπων-υγροτόπων της Β. Ελλάδας, 
η συµµετοχή στο δίκτυο PAN Parks της WWF, η συµµετοχή στην Οµοσπονδία 
Ευρωπαϊκών Προστατευόµενων Περιοχών EUROPARC κ.α. 

3. ∆ικτύωση της τοπικής αυτοδιοίκησης 

Συµµετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε προγράµµατα: 

• ανταλλαγής εµπειριών, τεχνογνωσίας και λύσης κοινών προβληµάτων 
βιώσιµης ανάπτυξης ή/και 

• κοινής προβολής, πολιτιστικών ανταλλαγών 

Ενδεικτικά θέµατα είναι η αγροτουριστική ανάπτυξη, η διαχείριση του 
περιβάλλοντος και η ποιότητα, η αξιοποίηση της γεωθερµίας κ.α. 

4. ∆ικτύωση των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων 

Συµµετοχή των τοπικών επιχειρήσεων σε ευρύτερα εθνικά ή/και διεθνή δίκτυα 
είτε µεµονωµένα είτε µέσω του Τοπικού ∆ικτύου Αγροτουρισµού και 
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ο Σύνδεσµος Ενώσεων Αγροτουρισµού Ελλάδας, δίκτυα 
επιχειρήσεων θερµαλισµού κ.α. 
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Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 

Η Ενέργεια 1 προϋποθέτει διαχειριστικές ενέργειες για την οργάνωση των 
φορέων σε περιφερειακό και νοµαρχιακό επίπεδο. Η εκτίµηση κόστους και ο 
τρόπος υλοποίησης θα προσδιοριστεί από τις ενέργειες αυτές. 

Το Κόστος της ενέργειας 2 εξαρτάται από την τελική διαµόρφωση πρότασης 
για την κατάρτιση προγράµµατος.  Ένα τυπικό κόστος πρότασης στα πλαίσια 
του Στόχου 3 κυµαίνεται από 200.000 ως 600.000€ ανά συµµετέχοντα και µε 
ανώτατο όριο χρηµατοδότησης του συνολικού έργου τα 5.000.000€ 

Φορέας Υλοποίησης:  

Ενδεικτικοί φορείς υλοποίησης µπορεί να κατά θέµα/είδος δικτύωσης ο 
Φορέας ∆ιαχείρισης, η ΑΝΕΘ, η ΠΚΜ, οι ΟΤΑ. 

Πηγές χρηµατοδότησης: 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Χωρικής Συνεργασίας 2007-2013 
(Ιnterreg IVΑ Ελλάδα – Βουλγαρία, IPA Ελλάδα – ΠΓ∆Μ, ENPI Kοινό 
Επιχειρησιακό Πρόγράµµα Μαύρης Θάλασσας 2007-2013, ENPI Πρόγραµµα 
Θαλάσσιας Λεκάνης Μεσογείου) 

Πρόγραµµα «Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013» 

∆ράση ΟΤ-2: «Σύστηµα Ποιότητας» 

Σκοπός: 

Το σύστηµα ποιότητας αποσκοπεί στην καθολική συµµετοχή και δέσµευση του 
τοπικού συστήµατος στις κατευθύνσεις της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης 
στο σύνολο της περιοχής, καθώς και τη συνολική και ολοκληρωµένη 
προσέγγιση στη διαχείρισή του. 

Η εφαρµογή του Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας στο cluster του αγροτουρισµού 
στο Νοµό Θεσσαλονίκης, αποτελεί ήδη µια επιτυχηµένη εφαρµογή προς αυτή 
την κατεύθυνση, η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια της προηγούµενης 
προγραµµατικής περιόδου.  Συνεπώς στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της 
προσπάθειας αυτής µε διεύρυνση του αντικειµένου (προς αυτό του τουρισµού 
φύσης) και την σύνδεση του µε τον κύριο αρµόδιο φορέα για την διαχείριση 
των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής, δηλαδή των Φορέα ∆ιαχείρισης. 

Η συνεργασία τουριστικών επιχειρήσεων και αρχών που διαχειρίζονται εθνικά 
πάρκα και προστατευόµενες περιοχές, είναι η πλέον κοινή πρακτική διαχείρισης 
της τουριστικής ανάπτυξης σε παρόµοιες περιοχές στον ευρωπαϊκό χώρο. Η 
επιτυχία της στηρίζεται στην δηµιουργία ενός τοπικού σχήµατος εταιρικότητας 
µεταξύ των µερών του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. 

Περιγραφή: 

Α. ∆ικτύωση 

Οι ενέργειες της δράσης είναι κυρίως διαχειριστικής µορφής για την σύνδεση 
του υφιστάµενου δικτύου του Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας µε το Φ∆.   
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1. Σύνδεση του υφιστάµενου δικτύου του ΤΣΠ ποιότητας µε το Φ∆. 

Για να γίνει εφικτή η  σύνδεση αυτή θα πρέπει στις υπάρχουσες προβλέψει του 
Συµφώνου να προστεθούν οι παρακάτω υποχρεώσεις για τα δύο µέρη 

• Παροχή σήµατος του Φ∆ , το οποίο θα πιστοποιεί ότι οι µονάδες 
ασκούν ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές σε σχέση µε τους στόχους 
προστασίας της περιοχής. 

• Παροχή δωρεάν στις µονάδες έντυπου υλικού (φυλλάδια, αφίσες, 
αυτοκόλλητα, χάρτες κλπ) που εκδίδει κατά καιρούς ο Φ∆ και σχετίζονται 
µε τους φυσικούς πόρους της περιοχής και έχουν τουριστικό 
ενδιαφέρον 

• Φιλοξενία διαφηµιστικού υλικού των µονάδων της περιοχής στο κέντρο 
πληροφόρησης (και µελλοντικά στο κέντρο επισκεπτών). 

• Συµµετοχή και υποστήριξη από τον Φ∆ σε εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες του δικτύου σε σχέση µε την τουριστική προβολή 

• Τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη των µονάδων του δικτύου για την 
εφαρµογή ορθών περιβαλλοντικά πρακτικών στην λειτουργία τους. 

• «Φιλοξενία» των µονάδων στους δικτυακούς τόπους που διαχειρίζεται ο 
Φ∆. 

• Πιστοποίηση και παροχή αδειών για την εξάσκηση δραστηριοτήτων 
ξενάγησης σε προστατευόµενες περιοχές (βάση των προβλεπόµενων 
στα άρθρα 3 και 5 της ΚΥΑ προστασίας του Ε.Π.) µετά από ανάλογη 
εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων. 

• Παροχή έκπτωσης σε προσυµφωνηµένο ποσοστό για την συµµετοχή 
πελατών των µονάδων σε (µελλοντικά τιµολογηµένες) τουριστικές 
εκδηλώσεις που οργανώνει ο Φ∆. 

2. Υποχρεώσεις δικτύου – επιχειρήσεων: 

Συµµόρφωση των λειτουργιών των µονάδων σύµφωνα µε τα πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης που διαµορφώνει ο Φ∆ και τα οποία αφορούν: 

- Υποχρέωση ορθής διαχείρισης των απορριµµάτων που παράγουν και 
ανακύκλωσης τους. 

- Λήψη µέτρων εξοικονόµησης ύδατος και ενέργειας µε συστήµατα 
(όπως ηλιακούς θερµοσίφωνες, συστήµατα συλλογής βρόχινου ή 
ηµιακάθαρτου νερού για πότισµα, χρήση βιοδιασπόµενων 
απορρυπαντικών). 

- Υποχρέωση για ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων, η οποία 
πιστοποιείται είτε από την σύνδεση τους σε αποχετευτικό δίκτυο, είτε από 
την ύπαρξη και λειτουργία αυτόνοµων µονάδων καθαρισµού. 

- Τοποθέτηση σε κοινή θέα στους χώρους υποδοχής υλικού 
ευαισθητοποίησης του κοινού το οποίο εκδίδει ο Φ∆ 
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- Σύνταξη ετήσιας προτυποποιηµένης αναφοράς στατιστικών στοιχείων 
που είναι χρήσιµα για την εφαρµογή του συστήµατος 
παρακολούθησης της τουριστικής δραστηριότητας από τον Φ∆ µε 
στοιχεία της κίνησης ανά µήνα, των τυχών µεταβολών στην 
δυναµικότητα. 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Φ∆ 

Ο Φ.∆. προκειµένου να συµµετάσχει στο παραπάνω σχήµα θα πρέπει να 
προετοιµαστεί κατάλληλα. Οι ενέργειες αυτές αφορούν:  

- Την ακριβή διαµόρφωση των προτύπων προστασίας περιβάλλοντος(σε 
συνεργασία και διάλογο µε το ΤΣΠ), µέσα από εξέταση των διαθέσιµων 
τεχνολογιών και την διεθνή εµπειρία. 

Φορέας Υλοποίησης:  

Η εφαρµογή της προτεινόµενης δράσης συνίσταται στην επέκταση του 
Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας µε την ανάπτυξη συνεργασιών – διασυνδέσεων 
µεταξύ του Φ∆ και των φορέων και παραγόντων της 
αγροτουριστικής/εναλλακτικής δραστηριότητας. Στη δικτύωση προτείνεται να 
συµµετέχουν, µε διαφορετικό βαθµό εµπλοκής, οι εξής: 

• Επιχειρήσεις αγροτουρισµού (υπηρεσίες κατάλυσης, εστίασης, 
προσφοράς δραστηριοτήτων) 

• Επιχειρήσεις παραγωγής και εµπορίας τοπικών προϊόντων 

• Μουσεία και χώροι πολιτισµού 

• Τοπικοί συνεταιρισµοί γυναικών και αγροτικοί 

• Σύλλογοι της περιοχής (πολιτιστικοί, εναλλακτικών αθλητικών 
δραστηριοτήτων κα.) 

• Εξειδικευµένα τουριστικά γραφεία 

• Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

• Σχολεία / εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

Προϋπολογισµός: - 

Πηγές Χρηµατοδότησης: 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013, 
Άξονας 4: «∆ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και την 
διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης Leader», 

∆ράση ΟΤ-3: «Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας των 
τουριστικών επιχειρήσεων» 

Σκοπός: 

Η ενίσχυση συνολικά της επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας των 
τουριστικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της περιοχής διεθνούς αλλά και του 
εγχώριου ανταγωνισµού. 
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Οι τουριστικές εγκαταστάσεις που χαρακτηρίζονται ως αγροτουριστικές-
οικοτουριστικές και έχουν ως στόχο ένα εξειδικευµένο και σαφώς πιο 
απαιτητικό και ευαισθητοποιηµένο κοινό, είναι απαραίτητο να παρέχουν 
ποιοτικές υπηρεσίες, κυρίως στους τοµείς της περιβαλλοντικής προσέγγισης, 
της αρχιτεκτονικής και της υγιεινής.  Η ενίσχυση αυτή πρέπει κατά συνέπεια να 
είναι οριζόντια, αλλά µε αισθητή διαφοροποίηση από αντίστοιχες εθνικής 
κλίµακας δράσεις για να δηµιουργηθεί συγκριτικό πλεονέκτηµα ως προς τις 
επιχειρήσεις άλλων περιοχών που σήµερα προηγούνται σε ανταγωνιστικότητα.  
Η ενίσχυση όµως πρέπει να είναι και "κάθετη", υπό την έννοια της επέµβασης 
στα σηµεία - κλειδιά της ανταγωνιστικότητας, εκεί δηλαδή όπου οι τουριστικές 
επιχειρήσεις της περιοχής αντιµετωπίζουν τα σηµαντικότερα προβλήµατα. 

Η δράση επίσης περιλαµβάνει την ενίσχυση επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο του θερµαλιστικού τουρισµού 
(περιλαµβανοµένων και των υφιστάµενων ∆ηµοτικών επιχειρήσεων).  Για αυτές 
(ειδικά για τα υδροθεραπευτήρια, και µετά την απογοητευτική εµπειρία του 
project της Λουτρόπολης Νέας Απολλωνίας), προτείνεται να αποφευχθούν 
παρεµβάσεις µεγάλης κλίµακας και υψηλών επιχειρηµατικών φιλοδοξιών και να 
προωθηθούν παρεµβάσεις µικρής κλίµακας, "φιλικής" προς την εξωτερική 
ζήτηση, ώστε να αλλάξει η σηµερινή "εικόνα" του θερµαλιστικού τουρισµού 
τρίτης ηλικιάς προς τον τουρισµό σε στόχο την ευεξία από όλες τις ηλικίες. 

Περιγραφή: 

1. Ενίσχυση για τη δηµιουργία καταλυµάτων και µονάδων σχετικών µε την 
οικοτουριστική και αγροτουριστική δραστηριότητα, µέσω: 

• Σχεδίων βελτίωσης, µετατροπής ή συναξιοποίησης αγροτικών 
εγκαταστάσεων σε χώρους τουριστικής αξιοποίησης (επισκέψιµα 
αγροκτήµατα, καταλύµατα σε αγροτουριστικές µονάδες). 

• Κατασκευής και λειτουργίας νέων µονάδων καταλυµάτων 
παραδοσιακού χαρακτήρα εντός οικισµών της περιοχής 

• Αξιοποίησης γεωθερµίας για τουριστικούς σκοπούς από 
ολοκληρωµένες µονάδες θερµαλισµού, ανακαίνιση , εκσυγχρονισµό και 
προσαρµογή υδροθεραπευτηρίων  σε leisure SPAs. 

• Επιχειρήσεων προώθησης και διανοµής παραδοσιακών προϊόντων 
ποιότητας της περιοχής και γευσιγνωσίας 

• Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών οικοτουρισµού, αγροτουρισµού και 
ήπιων αθλητικών δραστηριοτήτων 

Οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Αγορά και εκσυγχρονισµό κινητού εξοπλισµού εσωτερικών χώρων 

• Έργα συντήρησης και ανάδειξης εγκαταστάσεων πρωτογενούς 
παραγωγής µε στόχο την άσκηση τουριστικών δραστηριοτήτων 

• εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην διαδικασία παροχής τουριστικών 
υπηρεσιών 
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• σηµειακή αλλά καθοριστική παρέµβαση βελτίωσης του υπάρχοντος 
εξοπλισµού (π.χ. προσαρµογή για χρήση από Α.Μ.Ε.Α.) 

• ανάδειξη δεξιοτήτων του προσωπικού, outsourcing 

• Έργα προστασίας περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγιεινής.  

• σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων προβολής 

• Προµήθεια και αγορά κινητού εξοπλισµού για την παροχή υπηρεσιών 
θεµατικών µορφών τουρισµού (π.χ. εξοπλισµός για παρατήρηση 
φύσης). 

2. Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας ή/και 
σηµατοδότησης υπηρεσιών 

Η δράση περιλαµβάνει την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων για την 
υιοθέτηση προτύπων στους παραπάνω τοµείς. Η συµµόρφωση µε τα 
πρότυπα είναι εθελοντική: 

• Πιστοποίηση Υπηρεσιών Αγροτουριστικών Καταλυµάτων (Ελληνική 
Προδιαγραφή για τον Αγροτουρισµό ΕΛΟΤ ΠΡ∆ 1417) 

• Πιστοποίηση υγιεινής επιχειρήσεων εστίασης (HACCP – «Οδηγός 
Υγιεινής» του ΕΦΕΤ) 

• Οικολογική δόµηση – εξοικονόµηση ενέργειας 

• Πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης  

o Ecolabel τουριστικών καταλυµάτων 

o Green Key τουριστικών εγκαταστάσεων 

o EMAS 

o ISO140001 

3. Παροχή καινοτόµων υπηρεσιών στον τουρισµό, προσαρµοσµένων στα 
χαρακτηριστικά του τοπικού συστήµατος: 

Εµπλουτισµός των δραστηριοτήτων µε καινοτόµες για τον ελληνικό χώρο 
υπηρεσίες όπως: 

• ∆ιαµόρφωση µικρών ξενώνων (2-6 κλινών) παροχής ολοκληρωµένων 
υπηρεσιών, εντός κύριων οικιών µε την µορφή των Bed & Breakfast. 

• Αναδιάρθρωση καλλιεργειών για την διαµόρφωση επισκέψιµων 
ανθοκοµικών κήπων, η αγροκτηµάτων για την άσκηση τεχνικών 
αυτοσυγκέντρωσης και αυτογνωσίας. 

• Μετατροπή παλαιών επαγγελµατικών χώρων – αποθηκών σε αίθουσες 
διαφόρων πολιτιστικών ή συνεδριακών χρήσεων (π.χ. αίθουσες για την 
διεξαγωγή σεµιναρίων χώρου, µικρά θέατρα κλπ. 

Προϋπολογισµός: ∆εν µπορεί να προβλεφθεί 

Φορέας Υλοποίησης: 
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Αρµόδιες διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραµµάτων, Οµάδες 
Τοπικής ∆ράσης του Τοπικού Προγράµµατος Leader. 

Πιθανές Πηγές Χρηµατοδότησης: 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013, 
Άξονας 4: «∆ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και την 
διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης Leader», 

Άξονας 3: «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της 
αγροτικής οικονοµίας» 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013, Άξονας 
Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ» 
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων: Τουρισµός (υποστήριξη υποδοµών για την 
ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού, ανάπτυξη δικτύων 
συνεργασίας), Ορεινές/µειονεκτικές περιοχές (ανάπτυξη ήπιων και 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού, δράσεις προστασίας του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος), Αγροτικές περιοχές (ολοκληρωµένη 
ανάδειξη και διαχείριση του τουριστικού προϊόντος της ΠΚΜ µε τη µορφή 
δικτύου εναλλακτικών τουριστικών προορισµών). 

∆ράση ΟΤ-4: «Καθιέρωση 3ήµερων εκδηλώσεων – Γιορτή λιµνών Κορώνειας-
Βόλβης» 

Σκοπός: 

Σκοπός της «θέσπισης» του 3µερου φεστιβάλ των λιµνών είναι  οι επισκέπτες να 
συµµετέχουν σε πλήθος πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, 
που επιπλέον αποτελούν µια πρόταση εναλλακτικών διακοπών, µια πρόταση 
πολιτιστική, µια πρόταση διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου, ακόµα και µια 
πρόταση εναλλακτικής διατροφής.  Παράλληλα οι Γιορτές της Γης φιλοδοξούν 
να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την αειφόρο ανάπτυξη και το 
ξαναζωντάνεµα της ευρύτερης υπαίθρου. 

Περιγραφή: 

Η θεµατολογία του ενδεικτικά µπορεί να συµπεριλαµβάνει: 

- το υγροτοπικό και χερσαίο περιβάλλον του Πάρκου (προβολή ντοκιµαντέρ, 
Dvd, παρουσίαση φωτογραφικού αρχείου του Φ∆, ενηµέρωση για τις 
δραστηριότητες του Φ∆ και όσων επιτεύχθηκαν την προηγούµενη χρονιά στον 
τοµέα της προστασίας και διατήρησης του οικολογικού πλούτου του Πάρκου),  

-  Βιωµατικές δράσεις για παιδιά στο πεδίο και χειροτεχνίες εµπνευσµένες από 
το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του Πάρκου, 

- Έκθεση Παραδοσιακών / Βιολογικών προϊόντων, µαθήµατα παραδοσιακής 
µαγειρικής ζαχαροπλαστικής, γευσιγνωσία 

- Εικαστικά δρώµενα και εκθέσεις (καρικατούρες πουλιών του πάρκου, video 
art, γλυπτική, κεραµική, φωτογραφική έκθεση κ.ά.), 

-  Μουσικές παραστάσεις (ζωντανή µουσική διαφόρων ειδών & τάσεων)  
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- Θεµατικές συζητήσεις για: τον οικοτουρισµό, τις ορθές πρακτικές αλιείας 
(επαγγελµατικής & ερασιτεχνικής), την παρακολούθηση πουλιών, τη 
φωτογραφία τοπίου & άγριας φύσης, την κατασκευή χρηστικών αντικειµένων 
ή καλλιτεχνηµάτων µε τη χρήση ανακυκλωµένων υλικών, την «πράσινη 
γεωργία», τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας κ.ά.  

- Γνωριµία µε τον τουρισµό περιπέτειας και παρατήρησης της ορνιθοπανίδας 
(διοργάνωση εκδροµής που θα περιλαµβάνει συνδυασµένες δραστηριότητες 
όπως πεζοπορία, ποδηλασία, παρακολούθηση πουλιών, περιήγηση στη λίµνη 
Βόλβη κ.ά.)  

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 400.000 € 

Φορέας Υλοποίησης: 

Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας – Βόλβης σε συνεργασία µε την τοπική 
Αυτοδιοίκηση της περιοχής και επιχειρήσεις ήπιων µορφών τουρισµού. 

Πηγές Χρηµατοδότησης: 

Χορηγίες 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013, 
προσέγγιση Leader. 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 

 

4.3.11. ∆ιαµόρφωση προγραµµάτων κατάρτισης 

∆ράση Κ-1: «Πρόγραµµα κατάρτισης για τον οικοτουρισµό-εναλλακτικές 
µορφές τουρισµού» 

Σκοπός: 

Ο τουρισµός συνιστά έναν κλάδο έντασης εργασίας, αλλά και έντασης 
γνώσης. Συνεπώς, η ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού που εµπλέκεται 
άµεσα αλλά και έµµεσα στην παραγωγή και διάθεση του τουριστικού 
προϊόντος αποτελεί, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη τουριστικών πόρων, έναν 
καθοριστικό παράγοντα της τουριστικής ανταγωνιστικότητας. 

Στόχος της δράσης είναι να δηµιουργήσει τους κατάλληλους ανθρώπινους 
πόρους για την διαχείριση και την κινητοποίηση της  τουριστικής ανάπτυξης 
στην περιοχή.  Ακόµα περισσότερο στόχος είναι να δοθούν όλα τα εφόδια για 
την ύπαρξη «επαγγελµατιών» οι οποίοι σε σχέση µε τους τουριστικούς πόρους 
θα ξέρουν τι θα δείξουν, πως θα τους παρουσιάσουν και πως θα τους 
προστατεύσουν.  Η δράση συµβάλει στους στόχους αυτούς µέσω ειδικών 
προγραµµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενηµέρωσης στην συνεχή 
αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού (π.χ. επιχειρηµατιών και 
εργαζοµένων) σε µια σειρά από ειδικά θέµατα του τουριστικού προϊόντος της 
περιοχής. Ειδικότερα, τόσο οι επιχειρηµατίες του τουριστικού τοµέα όσο και οι 
εργαζόµενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες. Ένας ακόµα στόχος είναι η δράση να αποτελέσει ένα ακόµα 
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εφόδιο, για την αντιµετώπιση της ανεργίας στην περιοχή, ο τουριστικός τοµέας 
προσφέρεται για επαγγελµατική διέξοδο σε νέους άλλα και ως 
συµπληρωµατική δραστηριότητα σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται σε 
σχετιζόµενους κλάδους µε σηµαντικά διαρθρωτικά προβλήµατα, όπως οι 
ψαράδες και οι γεωργοί. 

Οι όποιες δυνατότητες εµπλουτισµού του τουριστικού προϊόντος της περιοχής 
εξαρτώνται άµεσα από τα είδη των δραστηριοτήτων που µπορούν να 
υποστηριχθούν από τις δεξιότητες των εργαζοµένων, κρίνεται συνεπώς 
σκόπιµη η κατάρτιση και η πιστοποίηση σε ειδικές µορφές τουρισµού (π.χ. 
οικοτουριστικές δραστηριότητες) η ανάπτυξη των οποίων µπορεί να αποφέρει 
αναπτυξιακά οφέλη στην περιοχή. 

Στόχους για την επόµενη πενταετία αποτελούν: 

- Η κατάρτιση και πιστοποίηση 15 ατόµων από την ευρύτερη περιοχή ως 
ξεναγών για το Πάρκο 

- Η κατάρτιση και πιστοποίηση 15 αλιέων για παροχή υπηρεσιών 
περιήγησης τουριστών στις λίµνες 

- Η κατάρτιση των εργαζοµένων και επιχειρηµατιών που θα 
συµµετάσχουν στις δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ και του 
ΠΑΑ. 

- Κατάρτιση νέων, γυναικών και επιχειρηµατιών σε σχέση µε το αντικείµενο 
του αγροτουρισµού. 

Περιγραφή: 

∆ηµιουργία 3 προγραµµάτων κατάρτισης στην περιοχή: 

1. Πρόγραµµα κατάρτισης και πιστοποίησης ξεναγών φύσης. 

Πρόγραµµα κατάρτισης το οποίο καταλήγει στην λήψη εξουσιοδότησης εκ 
µέρους του Φ∆ για διοργάνωση ξεναγήσεων εντός των προστατευόµενων 
περιοχών όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 και Άρθρο 5 της ΚΥΑ 69269. 

Το πρόγραµµα θα πρέπει να περιλαµβάνει εκπαίδευση στις παρακάτω 
θεµατικές ενότητες, όπως: 

• Βασικές αρχές οικολογίας  

• Εννοιλογικό πλαίσιο οικοτουρισµού 

• Τα περιβαλλοντικά, πολιτισµικά, ιστορικά και κοινωνικοοικονοµικά 
γνωρίσµατα της περιοχής 

• Αρχές οικοτουριστικής ανάπτυξης, νοµοθεσία και ηθική. 

• Εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες: περιγραφή και απαιτήσεις 

• Τεχνικές ξενάγησης και ψυχολογία του επισκέπτη 

• Προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις των τουριστικών 
δραστηριοτήτων 
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• Τουριστική ασφάλεια και πρώτες βοήθειες  

• Σπουδή του χώρου και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων του 
Ε.Π.Λ.Κ.Β.. 

• Πρακτική εξάσκηση στο χώρο της περιοχής 

2. Πρόγραµµα κατάρτισης ψαράδων 

Πρόγραµµα κατάρτισης των ψαράδων της περιοχής προκειµένου να λάβουν 
άδειες για την διεξαγωγή περιηγήσεων εντός των λιµνών µε έµφαση στις 
πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος και την εκπαίδευση τους πάνω στα 
χαρακτηριστικά των οικοτόπων και της ορνιθοπανίδας της Λίµνης Βόλβης. 

3. Πρόγραµµα κατάρτισης επιχειρηµατιών και εργαζοµένων  

Α. Σε τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχή. 

Αφορά κατάρτιση επιχειρηµατιών και εργαζόµενων σε µονάδες φιλοξενίας της 
περιοχής σε θέµατα διαχείρισης, οργάνωσης και καλλιέργειας δεξιοτήτων µε 
στόχο την στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την επέκταση σε 
νέες αγορές, την εξάπλωση ορθών πρακτικών για την προστασία του 
περιβάλλοντος και την βελτίωση της αποδοτικότητας των τουριστικών 
επιχειρήσεων. 

Β. Σε παραγωγούς και µέλη συνεταιρισµών 

Αφορά καταρτίσεις που θα υλοποιηθούν από τα προγράµµατα 
αγροτουρισµού και απευθύνονται κύρια σε παραγωγούς και µέλη 
συνεταιρισµών που αναπτύσσουν ή θα αναπτύξουν αγροτουριστικες 
δραστηριότητες. 

 Ενδεικτικοί άξονες θεµατολογίας: 

- Οικοτουρισµός: έννοιες – δυνατότητες - προοπτικές 

- Προδιαγραφές οικοκαταλυµάτων 

- Προγράµµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε ξενοδοχεία 

- ∆ηµιουργία πακέτων διαµονής - οικοτουριστικών δραστηριοτήτων 

- Κώδικες συµπεριφοράς 

- Αναβάθµιση καταλυµάτων και τουριστικών υπηρεσιών 

- Προβολή 

- ∆ιαδικασίες – ∆υνατότητες - Χρηµατοδοτικά µέσα 

- Αγροτουρισµός: έννοιες – δυνατότητες - προοπτικές 

- ∆ηµιουργία τοπικών επιχειρηµατικών σχηµάτων για την παραγωγή και 
προώθηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων 

- ∆ηµιουργία µικρών αγορών παραδοσιακών και οικολογικών 
προϊόντων, κουζίνας µε αναβίωση τοπικών προτύπων διατροφής, κ.λπ. 

- Συστήµατα πιστοποίησης  
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- ∆ιαδικασίες-Χρηµατοδοτικά µέσα 

4. ∆ιοργάνωση ετήσιου Σεµιναρίου στη λεκάνη της Μυγδονίας για την εξέλιξη 
της αγροτουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή στο οποίο θα 
συµµετέχουν όλοι οι οικονοµικοί κλάδοι που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε 
τον τουρισµό, όσο και οι πολίτες. Στόχος είναι η ενίσχυση της αίσθησης 
ιδιοκτησίας στη βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής και η διάχυση των αρχών 
της οικοτουριστικής προσέγγισης. 

Φορέας υλοποίησης: Φορείς που έχουν τη σχετική αρµοδιότητα υλοποίησης 
αντίστοιχων δράσεων βάσει της εθνικής νοµοθεσίας σε συνεργασία µε τον 
Φορέα ∆ιαχείρισης. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός: Το µέσο κόστος υπολογίζεται σε 
13€/καταρτιζόµενο/ώρα €. Προτείνεται: 

- το πρόγραµµα κατάρτισης 1 να έχει διάρκεια 200 ώρες. 

-  το πρόγραµµα κατάρτισης 2 να έχει διάρκεια 100 ώρες. 

- το πρόγραµµα κατάρτισης 3 να έχει διάρκεια 30 και 50 ώρες αντίστοιχα 
για τις ενότητες Α και Β. 

- το ετήσιο σεµινάριο να έχει διάρκεια 16 ώρες. 

Πηγές χρηµατοδότησης:  

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ», Άξονας 1 
(νέοι γεωργοί, Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων, προστιθέµενη 
αξία γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων)  

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 
2007-2013, προσεγγίσεις Leader και ΟΠΑΑΧ. 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 (ενίσχυση 
τουριστικών επιχειρήσεων) 

∆ράση Κ-2: «Πρόγραµµα κατάρτισης αλιέων» 

Σκοπός: 

Προτείνεται η ανά διετία υλοποίηση ενός επιδοτούµενου προγράµµατος 
επιµόρφωσης που θα απευθύνεται προς τους επαγγελµατίες αλιείς της λίµνης 
Βόλβης και θα έχει διπλό στόχο. Η επιµόρφωση επαγγελµατιών αλιέων σε 
θέµατα πρακτικών αλιείας και προστασίας περιβάλλοντος. Ο δεύτερος στόχος 
του προγράµµατος θα είναι διαχειριστικός και θα περιλαµβάνει την ταυτόχρονη 
απαγόρευση κάθε αλιευτικής δραστηριότητας καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
προγράµµατος εν είδη «αγρανάπαυσης». Με τον τρόπο αυτό η απώλεια 
εισοδήµατος των ψαράδων από τη µη άσκηση της αλιείας θα καλύπτεται από 
την επιδότηση τους για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα επιµόρφωσης. Μέσα 
από τις ειδικές θεµατικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράµµατος θα 
πληροφορούνται οι αλιείς για τα πιο πρόσφατα  ιχθυολογικά και αλιευτικά 
δεδοµένα και θα ζητείται η ενεργή συµµετοχή τους στη τήρηση µέτρων 
προστασίας της λίµνης. Επίσης, µε την καθιέρωση ενός τέτοιου 
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προγράµµατος ανά διετία, θα µπορούσε η συµµετοχή σε αυτό να αποτελέσει 
προϋπόθεση για την έγκριση έκδοσης σε νέους αλιείς της επαγγελµατικής 
άδειας αλιείας. 

Περιγραφή: 

Πρόγραµµα τρίµηνης επιδοτούµενης επιµόρφωσης των επαγγελµατιών αλιέων 
της λίµνης Βόλβης, ως µέτρο «αγρανάπαυσης» της λίµνης, καθώς κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του επιµορφωτικού προγράµµατος θα απαγορεύεται 
εντελώς η ενάσκηση της αλιείας στη λίµνη. Η χρονική περίοδος υλοποίησης 
του προγράµµατος θα είναι εκτός της περιόδου απαγόρευσης της αλιείας για 
την αναπαραγωγή των ιχθύων.  

Οµάδα στόχος είναι περίπου 40 επαγγελµατίες αλιείς. Τόπος διεξαγωγής θα 
είναι η Μικρή Βόλβη. Η διάρκεια του προγράµµατος θα είναι τρεις µήνες. 

Φορέας υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης, σε 
συνεργασία µε το Τµήµα Αλιείας Λαγκαδά. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός: 360.000 € 

Πηγές χρηµατοδότησης:  

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ», 
Θεµατικός Άξονας Προτεραιότητας 2, Άξονες Προτεραιότητας 2.1, 2.2 και 2.3: 
«Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου ∆υναµικού και των 
Επιχειρήσεων», ∆ράση 3: Εξατοµικευµένες δράσεις για τη δια βίου µάθηση των 
αυτοαπασχολουµένων-αγροτών  

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2007-2013 

∆ράση Κ-3: «Πρόγραµµα κατάρτισης Γεωργών» 

Σκοπός: 

Όπως έχει προαναφερθεί στα µέτρα διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων, η 
γεωργική δραστηριότητα µε τον τρόπο που ασκείται έχει συµβάλλει, σε 
σηµαντικό βαθµό, στην υποβάθµιση των υδατικών, εδαφικών και βιολογικών 
πόρων της περιοχής των λιµνών Κορώνειας-Βόλβης. Κατά την προγούµενη 
χρηµατοδοτική περίοδο η συµµετοχή των γεωργών στα γεωργοπεριβαλλοντικά 
προγράµµατα ήταν µικρή γεγονός που συνδέεται και µε την απουσία 
εφαρµογής προγραµµάτων ενηµέρωσης και κατάρτισης των 
απασχολούµενων στον αγροτικό τοµέα. Επίσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
αξιολόγησης του πρωτογενή τοµέα του ΠΑΑ 2007-2013 ένα από τα 
προβλήµατα αποτελεί και το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των απασχολούµενων 
σε αυτόν. Σκοπός του προγράµµατος κατάρτισης είναι η δηµιουργία κινήτρων 
µέσω της παροχής γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων  και πληροφόρησης, για 
την αλλαγή στάσεων, τρόπου άσκησης της δραστηριότητας και αύξησης της 
συµµετοχής στην εφαρµογή γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων. Σηµειώνεται η 
αναγκαιότητα και προτεραιότητα εφαρµογής του προγράµµατος στην περιοχή 
του εθνικού πάρκου. 
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Περιγραφή: 

Το πρόγραµµα θα πρέπει να περιλαµβάνει εκπαίδευση στις παρακάτω 
θεµατικές ενότητες (ενδεικτικά): 

- Κοινή Αγροτική Πολιτική: Υποχρεώσεις και δυνατότητες που απορρέουν 
από την εφαρµογή της (πολλαπλή συµµόρφωση, ενιαία ενίσχυση, 
κ.λπ.), κοινοτική και εθνική νοµοθεσία για την εφαροµή της 

- Κώδικες ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικών πρακτικών 

- Σηµερινή κατάσταση της γεωργίας στην περιοχή, προοπτικές 

- Η οικολογική και κοινωνικοιονοµική αξία της περιοχής και η συµβολή της 
γεωργίας στη διαµόρφωση της σηµερινής κατάστασης 

- Ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων στη γεωργία  

- Χρήση νέων πρακτικών και τεχνολογιών που προωθούν την αειφόρο 
αγροτική ανάπτυξη 

- Υγιεινή ασφάλεια της εργασίας 

- Προτεραιότητες των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων 

Ενδεικτική διάρκεια: 30 ώρες, αριθµός στόχος καταρτιζόµενων τουλάχιστον 
150, διοργάνωση 3 υποπρογραµµάτων. 

Φορέας εφαρµογής: ∆ιεύθυνση Γεωργικών εφαρµογών του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων. 

Φορέας υλοποίησης: Φορείς που έχουν τη σχετική αρµοδιότητα υλοποίησης 
αντίστοιχων δράσεων βάσει της εθνικής νοµοθεσίας σε συνεργασία µε τον 
Φορέα ∆ιαχείρισης. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός: Το µέσο κόστος υπολογίζεται σε 
13€/καταρτιζόµενο/ώρα. Προτείνεται το πρόγραµµα κατάρτισης να έχει 
διάρκεια 30 ώρες, και προτεραιότητα να δοθεί στους γεωργούς που ασκούν τη 
δραστηριότητα στους παραλίµνιους οικισµούς.  

65.000 € 

Πηγές χρηµατοδότησης:  

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 
2007-2013, Άξονας 1 «∆ιατήρηση και Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
γεωργίας, της δασοκοµίας και του αγροδιατροφικού τοµέα», Μέτρο 111 
«Επαγγελµατική κατάρτιση και δράσεις ενηµέρωσης» 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ», Άξονας 1 
(νέοι γεωργοί, Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων, προστιθέµενη 
αξία γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων) 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση» (δράσεις για 
όσους εµπλέκονται στο αγροτικό «δικτυωθείτε».  
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∆ράση Κ-4: «Πρόγραµµα κατάρτισης/εκπαίδευσης στελεχών Φορέα 
∆ιαχείρισης» 

Σκοπός: 

Η ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού του Φορέα διαχείρισης 
για την εφαρµογή των προγραµµάτων παρακολούθησης και τη διαχείριση. 

Περιγραφή: 

Περιλαµβάνει την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού του Φ∆ από ειδικούς 
επιστήµονες στις θεµατικές ενότητες: 

- Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας 

- Παρακολούθηση λοιπής άγριας πανίδας 

- Παρακολούθηση οικοτόπων - χλωρίδας 

- Εφαρµογή µεθόδων τηλεπισκόπησης για την παρακολούθηση των 
πιέσεων και τις χωρικές µεταβολές των οικοτόπων 

- ∆ιαχείριση Προστατευόµων Περιοχών (αρχές, καλές πρακτικές, 
εργαλεία, χρηµατοδοτικά µέσα, οικοτουρισµός, επικοινωνιακές µέθοδοι) 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω θα καλεσθούν ειδικοί για κάθε ενότητα από την 
Ελλάδα και Άλλες χώρες. Η εκπαίδευση θα περιλαµβάνει για τις τρεις πρώτες 
ενότητες εργασίες πεδίου, ενώ η τελευταία θα περιλαµβάνει και επίσκεψη των 
στελεχών σε χώρα της ΕΕ σε αντίστοιχου τύπου προστατευόµενη περιοχή, 
όπου ασκείται επιτυχώς η διαχείριση. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός:  35.000 € (Περιλαµβάνονται το κόστος των 
προσκεκληµένων εκπαιδευτών, εκπαίδευσης στο πεδίο και τα έξοδα ταξιδίου και 
διαµονής στο εξωτερικό)   

Φορέας υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας – Βόλβης. 

Πηγές χρηµατοδότησης: ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 

 

4.3.12. Κτήρια, υποδοµές και εξοπλισµός 

Έργο ΚΕ-1: «Ανακαίνιση Κέντρου Πληροφόρησης στην Απολλωνία» 

Σκοπός: 

Το Κέντρο Πληροφόρησης στην Απολλωνία αποτελεί σηµαντικό σταθµό για 
την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών της περιοχής µελέτης και 
κυρίως της λίµνης Βόλβης (καθώς βρίσκεται πλησιέστερα). Επιπλέον, το Κέντρο 
θα λειτουργεί και ως Κέντρο ανάπτυξης της έρευνας τόσο από το προσωπικό 
του Φ∆ όσο και από τις συνεργασίες µε τα ερευνητικά ιδρύµατα. Ωστόσο, το 
κτήριο στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο Πληροφόρησης εµφανίζει αρκετά 
κατασκευαστικά προβλήµατα που µειώνουν τη λειτουργικότητά του  και 
καθιστούν δύσκολη την εκτέλεση των δράσεών του. Επίσης, το υπάρχον 
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οπτικοακουστικό υλικό και τα εκθέµατα είναι παλαιά και κρίνεται αναγκαία η 
αντικατάστασή του από σύγχρονο και επικαιροποιηµένο υλικό και µέσα. 

Περιγραφή:  

Περιλαµβάνει την ανακαίνισή του κτηρίου (επισκευή στέγης, κουφώµατα, 
βάψιµο εσωτερικών χώρων, κ.ά. κτηριακές και ηλεκτροµηχανολογικές 
εργασίες), ανανέωση εξοπλισµού του εκθεµατικού υλικού. Οι εργασίες θα 
πρέπει να γίνουν σε συνδυσµό µε τις εργασίες για την εγκατάσταση του 
σταθµού Α’ Βοηθειών άγριας πανίδας. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός:  150.000 € (Περιλαµβάνονται το κόστος 
εργασιών επισκεής του κτηρίου, εξοπλισµός χώρου, νέο εκθεµατικό υλικό)   

Φορέας υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Πηγές χρηµατοδότησης: ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία 
Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

Έργο ΚΕ-2: «Εργαστηριακός & Λοιπός εξοπλισµός Φ∆» 

Σκοπός: 

Η ολοκλήρωση του εργαστηριακού και λειτουργικού εξοπλισµού και των 
αναγκαίων αναλωσίµων για τη διεξαγωγή αναλύσεων περιβαλλοντικών 
παραµέτρων που θα διενεργούνται από το προσωπικό του Φορέα ∆ιαχείρισης 
στο πλαίσιο της επόπτευσης και εφαρµογής της παρακολούθησης και για την 
κάλυψη των αναγκών λειτουργίας. Σηµειώνεται ότι επιπλέον εξοπλισµός 
περιλαµβάνεται και στα µέτρα φύλαξης/επόπτευσης, περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και διαχείρισης – διακίνησης επισκεπτών  

Περιγραφή: 

Περιλαµβάνει την προµήθεια/αγορά/εγκατάσταση: 

- Φορητού φωτόµετρο, pHµετρου, θολερόµετρου µε πλήρες σετ µέτρησης 
και του αντίστοιχιυ software για τη µεταφορά δεδοµένων σε Η/Υ, 

- Θερµοαντιδραστήρα 24 θέσεων  

- Αναλώσιµα για τέστ µέτρησης χλωριόντων, νιτρωδών, φαινολικών 
ενώσεων, ελεύθερης και ολικής αµµωνίας, COD, Zn, Cu, Cr, Cd, Mn, Pb, 
θειικών, κυανιούχων 

- Θάλαµο επώασης 24 δειγµάτων για τη µέτρηση BOD 

- BOD µανοµετρική συσκευή 12 θέσεων 

- Πάγιο εξοπλισµό, επωαστικό θάλαµο, τεστ για µικροβιολογικές αναλύσεις 
νερού 

- Φιάλες και λοιπά αναλώσιµα (όπως ογκοµετρικοί κύλινδροι, κωνικές 
φιάλες, γάντια, υδροβολέας, στατώ σωληναρίων, δειγµατολήπτες νερού, 
κ.ά.) 

- 2 µικροσκόπια 



 571  

- 2 στερεοσκόπια 

- 7 Η/Υ 

- 1 φορητός Η/Υ 

- 1 βιντεοπροβολέας 

- 1 Server, Rack 

- 1 φωτογραφική µηχανή 

- 1 φωτοαντιγραφικό µηχάνηµε (µε δυνατότητες εκτύπωσης και σάρωσης) 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός:  53.000 €    

Φορέας υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης 

Πηγές χρηµατοδότησης: ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία 
Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

 

4.3.13. ∆ιοίκηση, ∆ηµόσιες σχέσεις και συνεργασίες 

Μέτρο ∆∆Σ1: ∆ιοίκηση 

Σκοπός: 

Η διασφάλιση α) της στελέχωσης του Φ∆ µε το απαραίτητο για την εφαρµογή 
αποτελεσµατικής διαχείρισης της προστατευόµενης περιοχής επιστηµονικό και 
τεχνικό στελεχικό δυναµικό καθώς και β) των λειτουργικών δαπανών για την 
εύρυθµη λειτουργία του Φ∆. 

Περιγραφή: 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Συνεκτιµώντας τις υπαρκτές και διαπιστωµένες ανάγκες του Φορέα και τις 
προτεινόµενες από την παρούσα µελέτη διαχειριστικές δράσεις και έργα,  θα 
πρέπει να διασφαλισθεί η στελέχωση του Φ∆  µε το ακόλουθο ανθρώπινο 
δυναµικό: 

Εκπαίδευση Αρµοδιότητες Ειδικότητα Αριθµός 

ΠΕ 

∆ιευθυντής 

Ειδικός σε θέµατα ∆ιαχείρισης 
Προστατευόµενων Περιοχών, µε 
συντονιστικές & επικοινωνιακές 
ικανότητες 

1 

ΠΕ Έρευνα, ∆ιαχείριση Βιολόγος  1 

ΠΕ Έρευνα, ∆ιαχείριση Γεωπόνος 1 

ΠΕ Έρευνα, ∆ιαχείριση ∆ασολόγος 1 

ΠΕ ∆ιοίκηση, ∆ιαχείριση, GIS Μηχανικός 2 

ΠΕ  ή ΤΕ ∆ηµόσιες σχέσεις, 
Επικοινωνία 

Επικοινωνιολόγος 1 

ΠΕ Οικονοµικές Υπηρεσίες Οικονοµολόγος 1 
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Εκπαίδευση Αρµοδιότητες Ειδικότητα Αριθµός 

ΠΕ  ή ΤΕ ∆ιενέργεια 
οικοξεναγήσεων, 
Υπεύθυνος Κέντρου 
Πληροφόρησης – 
Ενηµέρωσης 

Οικοξεναγός 

2 

ΤΕ ∆ιοίκηση Γραµµατειακή Υποστήριξη, 
Αρχειοθέτηση 

1 

ΤΕ, ∆Ε, ΥΕ Πρόγραµµα 
Φύλαξης/Επόπτευσης, 
συµµετοχή στο 
πρόγραµµα 
παρακολούθησης 

(Μόνιµο Προσωπικό) 

Φύλακας 

8 

ΤΕ Εργασίες πεδίου, 
πρακολούθηση, Κέντρο 
Πληροφόρησης, 
Οικοµουσείο 

Περιβάλλοντος 

1 

Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία (παροχή υπηρεσιών) µε 
εξωτερικούς συνεργάτες των ακόλουθων ειδικοτήτων: α) Λογιστής, β) Νοµικός, 
γ) Ορκωτός Λογιστής. 

Προϋπολογισµός: 

Η εκτίµηση του κόστους του µόνιµου προσωπικού έγινε βάσει των σχετικών 
κείµενων διατάξεων. 

1. Μόνιµο προσωπικό 

Ειδικότητα/θέση 
Αρ. 

ατόµων 
Μηνιαίες 
αποδοχές 

Αποδοχές 
5ετίας 

∆ιευθυντής 1 2.200 154.000 
Βιολόγος  1 2.000 140.000 
Γεωπόνος 1 2.000 140.000 
∆ασολόγος 1 2.000 140.000 
Μηχανικός 2 2.000 280.000 
Επικοινωνιολόγος 1 2.000 140.000 
Οικονοµολόγος 1 2.050 143.500 
Οικοξεναγός 2 1.800 252.000 
Γραµµατειακή Υποστήριξη, 
Αρχειοθέτηση 1 1.450 101.500 

Φύλακας 8 1.550 868.000 
Περιβάλλοντος 1 1.800 126.000 
Σύνολο 19  2.485.000 

2. Κάλυψη µισθοδοσίας αποσπασµένων αγροφυλάκων – δασοφυλάκων 

Αγροφύλακας (2), ∆ασοφύλακας (1): 294.000 € 

3. Εξωτερικοί συνεργάτες 

Λογιστής: 40.000 € / 5ετία 

Νοµικός: 50.000 € / 5ετία 
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Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α – ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ  

Τα λειτουργικά έξοδα περιλαµβάνουν τις πάγιες δαπάνες (∆ΕΗ, τηλεφωνία, 
έξοδα αποστολών αλληλογραφίας και διανοµής υλικού, αναλώσιµα, καύσιµα, 
θέρµανση). Η εκτίµηση του προϋπολογισµού των λειτουργικών εξόδων 
βασίσθηκε στην εκτίµηση των υφιστάµενων εξόδων κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του Φορέα ∆ιαχείρισης τα τελευταία τρία έτη και στην εκτίµηση των 
πρόσθετων εξόδων που σχετίζονται µε την εφαρµογή του διαχειριστικού 
σχεδίου. 

Εκτιµώµενο κόστος:  

Λειτουργικά έξοδα: 210.000 €  

Έξοδα κάλυψης εργασιών εκτός έδρας: 125. 000 € (25.000 €/έτος) 

Φορέας υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Πηγές Χρηµατοδότησης: ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία 
Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας». 

 

Μέτρο ∆∆Σ2: ∆ηµόσιες σχέσεις και συνεργασίες 

� Α. ∆ηµόσιες σχέσεις 

Οι δηµόσιες σχέσεις αποτελούν ένα από τα εργαλεία εφαρµογής της 
επικοινωνιακής στρατηγικής του Φ∆ και συµβάλλουν στην προβολή της 
περιοχής, στην επίλυση προβληµάτων, στην οικονοµική ενίσχυση, στην 
προσέλκυση επισκεπτών, τουριστών και επενδύσεων σε θέµατα οικοτουρισµού 
και πράσινης επιχειρηµατικότητας. 

Προτεινόµενες δράσεις:  

� Προσκλήσεις για φιλοξενία Ελλήνων τουριστικών πρακτόρων, 
δηµοσιογράφων και διαµορφωτών γνώµης. Κάλυψη των δαπανών 
φιλοξενίας και ενηµέρωσης κυρίως δηµοσιογράφων συνεργατών 
«τουριστικών στηλών» ή εντύπων εξειδικευµένων στις ειδικές µορφές 
τουρισµού, παρουσιαστών τηλεοπτικών εκποµπών, τουριστικούς 
διάµεσους (τουριστικοί πράκτορες, εξειδικευµένα τουριστικά γραφεία, 
διοργανωτές ταξιδιών κινήτρων, εκπροσώπους µαθητικών και 
φοιτητικών συλλόγων κλπ.) για ολιγοήµερη παραµονή και περιήγηση. 

� Ειδικές εκδηλώσεις:  

• Συµβολική παρουσία και ένταξη του δηµιουργικού σχεδιασµού και των 
προωθητικών ενεργειών της προβολής σε διάφορες εκδηλώσεις της 
Περιφέρειας και της Νοµαρχίας. 

• ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων, όπως το Σεµινάριο οικοτουρισµού, το 
τριήµερο – γιορτή λιµνών (όπως περιγράφονται στο κεφ. 4.3.9). 

� Έκδοση δελτίων τύπου ή/και τακτικής έκδοσης newsletter (και 
ηλεκτρονικής µορφής, όπως περιγράφονται στο κεφ. 4.3.9). 
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� Παραγωγή και προµήθεια διαφηµιστικών δώρων-αναµνηστικών που θα 
προσφέρονται στους ταξιδιωτικούς πράκτορες, διαµορφωτές γνώµης, 
καθώς και στους επισκέπτες των εκθέσεων (όπως περιγράφονται στο 
κεφ. 4.3.9). 

� Χορηγίες. Περιλαµβάνει την αναζήτηση χορηγιών για την υποστήριξη 
των δράσεων προστασίας και ανάδειξης. Εν δυνάµει χορηγοί µπορεί να 
είναι φορείς και επιχειρήσεις τόσο του δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού 
τοµέα. 

� Συνεργασίες 

Η ανάπτυξη συνεργασιών µε φορείς, ερευνητικά ιδρύµατα και ινστιτούτα, σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο παρέχει πολλαπλά οφέλη για την ανάπτυξη της 
έρευνας στην περιοχή, τη διαρκή ενηµέρωση για τις νέες προσεγγίσεις στον 
τοµέα της διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών και τις νέες τεχνολογίες 
και καινοτοµίες στον τοµέα του περιβάλλοντος. Στα µέτρα φύλαξης εξειδκεύεται 
η συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες στα θέµατα επόπτευσης/φύλαξης. 

Προτείνεται, πέραν των πρωτοκόλλων συνεργασίας επόπτευσης/φύλαξης, η 
ανάπτυξη συνεργασίας µε: 

� Τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, µέσω µνηµονίου 
συνεργασίας για θέµατα ανάπτυξης της έρευνας (διδακορικές, 
µεταπτυχιακές, διπλωµατικές εργασίες) και εκπαίδευσης στην περιοχή 
(εκπαιδευτικές εκδροµές). Από την πλευρά του Φ∆ θα διατίθενται οι 
υποδοµές έρευνας, φιλοξενίας και ξενάγησης-παρατήρησης καθώς και 
τα επιστηµονικά δεδοµένα για τη διευκόλυνση των ερευνητικών και 
εκπαιδευτικών εργασιών. 

� τους Φορείς ∆ιαχείρισης των προστατευόεµων περιοχών σε εθνικό 
επίπεδο µέσω της αποστολής του ενηµερωτικού υλικού, την καθιέρωση 
τηλεδιασκέψεων και τη διενέργεια από τον Φ∆ των λιµνών Κορώνειας-
Βόλβης µιας συνάντησης εργασίας µε τους Φορείς ∆ιαχείρισης των 
υγροτοπικών προστατευόµενων περιοχών.  

� συµµετοχή σε υφιστάµενα ή νέα δίκτυα προστατευόµενων περιοχών σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο (π.χ. Europarks) 

� τις περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που ασχολούνται µε 
θέµατα προστασίας περιβάλλοντος γενικότερα και εξειδικευµένα 
(ενδεικτικά αναφέρονται η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η WWF-
Ελλάς, κ.ά.) 

� Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας και το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας 
και τις διάφορες Επιστηµονικές Ενώσεις 

� Το ∆ιαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Λαγκαδά, για θέµατα 
αναλύσεων περιβαλλοντικών παραµέτρων, περιβαλλοντικής 
πληροφορίας και ανταλλαγής επιστηµονικής πληροφορίας 
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� Τις αρµόδιες υπηρεσίες και Υπουργεία που εµπλέκονται στη διαχείριση 
της περιοχής (όπως αναλυτικά έχουν αναφερθεί στο κεφ. 1 του σχεδίου 
διαχείρισης), µέσω πρωτοκόλλων ή µνηµονίων συνεργασίας ανάλογα 
µε τις αρµοδιότητες και το βαθµό εµπλοκής αυτών στη διαχείριση της 
περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρεται η αναγκαιότητα υπογραφής 
πρωτοκόλλου συνεργασίας µε τη ∆ιεύθυνση Υδάτων που έχει την 
αρµοδιότητα διαχείρισης των υδατικών πόρων της λεκάνης Μυγδονίας, 
σε θέµατα συντονισµού διενέργειας προγραµµάτων παρακολούθσης 
των υδάτων, ανταλλαγής δεδοµένων, διαχείρισης των έργων 
αποκατάστασης της λίµνης Κορώνειας, κ.ά. 

Φορέας υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Προϋπολογισµός: 15.000 € για την 5ετία (Περιλαµβάνονται µόνο οι δαπάνες 
φιλοξενίας και ενηµέρωσης καθώς για τις υπόλοιπες δράσεις έχει γίνει εκτίµηση 
Π/Υ σε άλλες δράσεις και έργα που έχουν προαναφερθεί) 

 

4.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

4.4.1. Τι είναι το  πρόγραµµα παρακολούθησης  

Οι οικότοποι και τα είδη των προστατευόµενων περιοχών αντιµετωπίζουν 
συνήθως διάφορες απειλές, από µικρές έως µεγάλες, λόγω της άσκησης των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων αλλά και εκδήλωσης ακραίων φυσικών 
φαινοµένων (πυρκαγιές, πληµµύρες, κ.ά.). Η διατήρηση της βιολογικής 
ποικιλότητας και της ποικιλότητας του τοπίου, δηλαδή η διασφάλιση του 
προστατευταίου αντικειµένου της περιοχής, θα επιτευχθεί µέσα από την 
εφαρµογή τεκµηριωµένων µεθόδων αειφορικής διαχείρισης, αναπόσπαστο 
εργαλείο της οποίας είναι η παρακολούθηση. 

Παρακολούθηση (monitoring) είναι η περιοδική (σε τακτούς ή µη τακτούς 
χρόνους) επισκόπηση που διεξάγεται για να ελέγξει τον βαθµό συµφωνίας µε 
κάποιο σταθερότυπο (standard) ή δεδοµένα βάσης (baseline data), ή τον 
βαθµό απόκλισης από µία προσδοκώµενη πρότυπη τιµή. Παραδείγµατα 
τέτοιων σταθεροτύπων ή δεδοµένων βάσης, είναι ο πληθυσµός ενός είδους 
ζώου, η φυτοκάλυψη, κατάλογοι ειδών ή ο αριθµός ειδών, η δοµή 
ενδιαιτηµάτων, η ταξινόµηση φυτοκοινωνιών, η παρουσία ή απουσία ειδών - 
δεικτών (Hellawell 1991). Η παρακολούθηση διαπιστώνει την αλλαγή (ή την 
απουσία της αλλαγής) στο πέρασµα του χρόνου και σε ορισµένο τόπο. 

Στο σχήµα που ακολουθεί δίνεται διαγραµµατικά η διαδικασία της 
παρακολούθησης στο πλαίσιο διαχείρισης µιας προστατευόµενης περιοχής. 

Στα πλαίσια ενός προγράµµατος παρακολούθησης κάνουµε τη βασική 
παραδοχή ότι η µετρούµενη ποσότητα αποτελεί δείκτη (indicator) της 
ποιότητας, της υγείας ή της ακεραιότητας του ευρύτερου συστήµατος στο 
οποίο αυτή ανήκει. Έτσι,  τυχόν σηµαντικές µεταβολές στις τιµές του δείκτη 
προϊδεάζουν ή προειδοποιούν για βαθύτερες αλλαγές σε διεργασίες που 
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καθορίζουν, ή επηρεάζουν την ποιότητα, την υγεία και την ακεραιότητα του 
οικοσυστήµατος που παρακολουθείται. 

Στις περισσότερες ωστόσο περιπτώσεις είναι δύσκολο να καθοριστεί το πόσο 
µεγάλη πρέπει να είναι η µεταβολή της τιµής του δείκτη (ποσότητας, ή  
χαρακτηριστικού) ώστε αυτή να σηµατοδοτήσει την  ανάγκη για αλλαγή µιας 
διαχειριστικής πρακτικής, ή για τη λήψη νέων µέτρων. Αυτό συµβαίνει κυρίως 
λόγω των πολλών κενών που υπάρχουν στη γνώση µας περί της δυναµικής 
ενός οποιαδήποτε φυσικού οικοσυστήµατος. 

Για την εφαρµογή ενός προγράµµατος παρακολούθησης προϋπόθεση 
αποτελεί η ύπαρξη δεδοµένων βάσης (baseline data) καθώς, σύµφωνα µε τον 
προαναφερθέντα ορισµό,  είναι µία διαδικασία επισκόπησης που διεξάγεται για 
να ελέγξει τον βαθµό συµφωνίας µε κάποιο σταθερότυπο ή δεδοµένα ή τον 
βαθµό απόκλισης από µία προσδοκώµενη πρότυπη τιµή (Αναγνωστοπούλου, 
2001). Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια δεδοµένα, το πρώτο στάδιο 
εφαρµογής είναι η συγκέντρωση / καταγραφή των δεδοµένων για το εκάστοτε 
αντικείµενο της παρακολούθησης και στη συνέχεια η τακτή ή µη περιοδική 
επισκόπηση (Πρόγραµµα παρακολούθησης Αναφοράς /baseline monitoring) 
καθώς και ο καθορισµός του επιπέδου αναφοράς (χρονικός προσδιορισµός). 

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση ενός προγράµµατος 
παρακολούθησης συγκεκριµένων διαχειριστικών παρεµβάσεων ή δράσεων 
(όπως π.χ. η τοποθέτηση τεχνητών φωλεών ως ενισχυτικό µέτρο για τη 
διατήρηση ή αύξηση του πληθυσµού ενός είδους-στόχος, η κατασκευή 
παρατηρητηρίων για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
προστατευόµενης περιοχής)  είναι, κατ’ αρχάς, να έχει τεθεί σε εφαρµογή η εν 
λόγω δράση. Η διαδικασία ελέγχου αυτού του σκέλους, δηλ. αν εφαρµόστηκε η 
διαχειριστική δράση ονοµάζεται Πρόγραµµα Παρακολούθησης Εφαρµογής  
(Implementation monitoring). 

Η υλοποίηση ενός προγράµµατος παρακολούθησης από µόνη της δεν 
σηµαίνει ότι το πρόγραµµα αυτό θα αποτελέσει αποτελεσµατικό διαχειριστικό 
εργαλείο. Προγράµµατα παρακολούθησης τα οποία παρέχουν άφθονα 
δεδοµένα, τα οποία όµως για κάποιους λόγους δε δίνουν τη δυνατότητα για 
την εξαγωγή της επιδιωκόµενης πληροφορίας, δεν βοηθούν τη διαχείριση. 
Επιπλέον, η παρακολούθηση µπορεί να αποβεί τελείως άχρηστη ή και 
βλαπτική, εάν η ερµηνεία των δεδοµένων γίνει λανθασµένα. Επίσης, άλλοι 
λόγοι αποτυχίας µπορεί να είναι: η επιλογή πολλών παραγόντων /µεταβλητών 
για παρακολούθηση, το µεγάλο κόστος και κυρίως η ασάφεια των στόχων. 
Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή ενός προγράµµατος παρακολούθησης οφείλει 
να λαµβάνει υπόψη τόσο τις φυσικές, οικολογικές και βιολογικές παραµέτρους 
όσο και τις οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές παραµέτρους και στόχος του 
σχεδιασµού είναι η στάθµιση όλων των προηγούµενων παραγόντων. 
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Σχεδιασµός Προγράµµατος 
Παρακολούθησης 

Επιλογή βιο-φυσικών και κοινωνικών δεικτών 
αλλαγής 

Καθορισµός σταθεροτύπων (standards) 

Παρακολούθηση δεικτών 

Σύγκριση τιµών παρακολούθησης µε σταθερότυπα 

Υπέρβαση τιµών Όχι υπέρβαση 

Εκτίµηση – προσδιορισµός αιτίων 

Επιλογή κατάλληλης διαχειριστικής 
δράσης 

Εφαρµογή διαχειριστικής δράσης 

∆ιαχείριση  

 

Σχήµα 4.1. ∆ιαγραµµατική απεικόνιση της διαδικασίας της παρακολούθησης 
στο πλαίσιο της διαχείρισης µιας προστατευόµενης περιοχής. 

Το σύστηµα παρακολούθησης θα πρέπει να είναι: 

■ Τεχνικά εφικτό, λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνικές δυνατότητες, τον διαθέσιµο  
εξοπλισµό   και   το   ανθρώπινο   δυναµικό   που   διαθέτει   ο   υπεύθυνος 
φορέας διαχείρισης.   

■ Ρεαλιστικό και οικονοµικά βιώσιµο, αξιοποιώντας µε τον βέλτιστο τρόπο 
τους διαθέσιµους οικονοµικούς πόρους του φέροντος την ευθύνη της 
διαχείρισης. 
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■ Κοινό για όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές ώστε να παράγονται 
συγκρίσιµα αποτελέσµατα, αλλά και αντιπροσωπευτικό για τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε περιοχής εφαρµογής του. Έτσι το 
σύστηµα παρακολούθησης θα έχει δύο επίπεδα εφαρµογής: ένα σε εθνικό 
επίπεδο παρέχοντας τις αναγκαίες πληροφορίες για τις υποχρεώσεις της 
αναφορών της χώρας για το ∆ίκτυο NATURA 2000 και ένα το οποίο θα 
αναγνωρίζει και θα αξιολογεί τα ιδιαίτερα στοιχεία  σε  τοπικό  επίπεδο   και  
θα  περιλαµβάνει  δείκτες  και   µεθόδους συλλογής, ανάλυσης και 
ερµηνείας δεδοµένων ειδικά για µία περιοχή ή για οµάδες περιοχών µε κοινά 
χαρακτηριστικά.  

■ Συµβατό µε τις απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας και των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις κυρωθείσες διεθνείς συνθήκες. 

■ Αποτελεσµατικό, µε την έννοια να είναι σε θέση να παράγει αξιόπιστα 
αποτελέσµατα η ερµηνεία των οποίων να επιτρέπει την εξαγωγή όσο το 
δυνατόν ασφαλέστερων συµπερασµάτων για την πραγµατική κατάσταση 
σε κάθε περιοχή.  

Βασικές αρχές και στάδια σχεδιασµού 

Η αποτελεσµατικότητα ενός προγράµµατος παρακολούθησης έγκειται στην 
αξιοπιστία και στην έγκαιρη παρουσίαση των δεδοµένων και των 
συµπερασµάτων που προέκυψαν από αυτά. Απλά και χαµηλού κόστους 
προγράµµατα παρακολούθησης µπορούν να είναι ιδιαιτέρως αποτελεσµατικά, 
εάν σχεδιαστούν σωστά.  

Η συλλογή των δεδοµένων θα πρέπει να ξεκινήσει µόνο όταν έχουν 
οριστικοποιηθεί τα έντυπα καταγραφής, οι επιφάνειες παρακολούθησης της 
βλάστησης και το προσωπικό έχει προετοιµαστεί κατάλληλα (σεµινάρια, 
οργάνωση, αρµοδιότητες, υπεύθυνος παρακολούθησης).  

Σε κάθε δειγµατοληψία τα δείγµατα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

- ηµεροµηνία, θέση δειγµατοληψίας 

- όνοµα προσωπικού δειγµατοληψίας 

- εξοπλισµός που χρησιµοποιήθηκε 

- αριθµός δειγµάτων που απαιτούνται 

Τα συγκεντρωµένα φύλλα δειγµατοληψιών και ερωτηµατολογίων θα πρέπει να 
αρχειοθετούνται να δηµιουργούνται αντίγραφα και να φυλάσσονται σε ειδικές 
θέσεις. Θα πρέπει να ακολουθεί η έγκαιρη επεξεργασία των δεδοµένων  και να 
κρατείται πρωτόκολλο εργασιών. 

Η καταγραφή-καταµέτρηση των στοιχείων της παρακολούθησης αποτελεί το 
πρώτο µέρος. Βασικό στοιχείο αυτού του σταδίου είναι η εγκυρότητα και η 
ακρίβεια των δεδοµένων, η στατιστική επεξεργασία και οι απαιτούµενες 
διορθώσεις των σφαλµάτων. Το επόµενο στάδιο είναι η καταχώρηση των 
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δεδοµένων σε Βάση ∆εδοµένων, η διαχείριση των δεδοµένων και δηµιουργία 
των αναφορών. 

Τα συλλεχθέντα δεδοµένα καταχωρούνται σε βάση δεδοµένων, η οποία πρέπει 
να δοµηθεί µε κατάλληλο τρόπο ώστε να καλύπτονται όλα τα πεδία της 
παρακολούθησης και να δίνεται η δυνατότητα χωρικής παρουσίασης των 
δεδοµένων και της επεξεργασίας τους. Η Βάση ∆εδοµένων πρέπει να είναι 
συµβατή µε τις υφιστάµενες εθνικές Βάσεις ∆εδοµένων. 

Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος µε την ερµηνεία τους παρουσιάζονται µε 
τη µορφή ειδικών εκθέσεων. Οι εκθέσεις επικεντρώνονται στη συνοπτική 
παρουσίαση των αποτελεσµάτων, στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων και κατά 
πόσο απαιτείται διαχειριστική απόκριση. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουν το 
βαθµό αποτελεσµατικότητας των µεθόδων για την παρακολούθηση των 
δεικτών αλλά και αν  απαιτείται επαναπροσδιορισµός των δεικτών. 

∆οµή και λογικό πλαίσιο ενός Προγράµµατος Παρακολούθησης  

Στη συνέχεια περιγράφονται επτά θεµελιώδη θέµατα τα οποία πρέπει να 
προσδιοριστούν όταν σχεδιάζεται ένα Πρόγραµµα Παρακολούθησης.  

• 1ο Βήµα: Σαφής καθορισµός των στόχων του προγράµµατος 
παρακολούθησης από την αρχή. 

• 2ο Βήµα: Προσδιορισµός των παραγόντων (stressors) που προκαλούν 
/επάγουν  δυσµενείς µεταβολές, δηλαδή που καθιστούν απειλές. 

3o  Βήµα: Σχεδιασµός ενός θεωρητικού µοντέλου που αποτυπώνει τις 
σχέσεις µεταξύ απειλών (stressors) και αποκρίσεων του βιοτικού περιβάλλοντος: 
Παράγων/ µεταβλητή  (ανθρωπογενής ή φυσική) που προκαλεί µεταβολή 
(stressor). 

4ο Βήµα: Επιλογή των περιβαλλοντικών παραµέτρων – δεικτών  που θα 
καταµετρηθούν. 
Τα βασικά κριτήρια επιλογής των δεικτών είναι αφ’ ενός να απεικονίζουν  
συγκεκριµένες οικολογικές διεργασίες και αφ’ ετέρου να αντανακλούν 
µεταβολές στο µέγεθος των πιέσεων (απειλών) που εξασκούνται στο υπό 
µελέτη οικοσύστηµα. Επίσης, οι δείκτες πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικοί του 
ευρύτερου συστήµατος στο οποίο ανήκουν, είτε δοµικά, είτε λειτουργικά και να 
είναι µετρήσιµοι, η δε µέθοδος µέτρησής τους να είναι απλή  και όσο το 
δυνατόν λιγότερο δαπανηρή.  

5ο Βήµα: Σχεδιασµός της µεθόδου καταγραφής /καταµέτρησης και 
πραγµατοποίησης των δειγµατοληψιών - σύνταξη πρωτοκόλλων εργασίας 
πεδίου/ συλλογής δεδοµένων 
Ο σωστός σχεδιασµός των δειγµατοληψιών απαιτεί σηµαντική πείρα σε θέµατα 
στατιστικής θεωρίας και ανάλυσης. Το πρόγραµµα πρέπει να έχει επαρκή 
στατιστική ανάλυση, ακρίβεια και ισχύ20, ώστε να µπορέσει να ανιχνεύσει 

                                                 

20 Στατιστική ισχύς : η πιθανότητα να ανιχνευθεί  ένα στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα, εάν 
υποτεθεί ότι όντως υπάρχει µια πραγµατική µεταβολή στον υπό µελέτη πληθυσµό. 
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σηµαντικές µεταβολές στις τιµές των περιβαλλοντικών παραµέτρων - δεικτών. 
Για παράδειγµα, εάν µία στατιστική δοκιµασία δεν δώσει ένα στατιστικά 
σηµαντικό αποτέλεσµα, αυτό µπορεί να σηµαίνει δύο πράγµατα: είτε ότι δεν 
υπάρχει καµία µεταβολή στην µελετώµενη παράµετρο, είτε ότι λόγω του κακού 
σχεδιασµού του προγράµµατος παρακολούθησης, ακόµα και αν υπάρχει 
µεταβολή, αυτή δεν µπορεί να ανιχνευθεί. Η ισχύς των στατιστικών δοκιµασιών 
που θα χρησιµοποιηθούν  πρέπει να καθορίζεται στην αρχική φάση, όταν 
καθορίζεται και το µέγεθος του πειραµατικού δείγµατος.   

6ο Βήµα: Καθορισµός του µεγέθους της µεταβολής της παραµέτρου- 
δείκτη που θα σηµάνει την αναγκαιότητα να γίνει µια διαχειριστική παρέµβαση. 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να συλλεχθούν δεδοµένα πριν την 
έναρξη του προγράµµατος παρακολούθησης για τουλάχιστον ένα έτος 
(Πρόγραµµα παρακολούθησης Αναφοράς /baseline monitoring). Ένα τέτοιο 
πρόγραµµα έχει ως στόχο να αποκτηθεί µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα του 
προστατευταίου αντικειµένου π.χ. ποια είδη πτηνών είναι παρόντα (επισήµανση 
απειλούµενων, προστατευόµενων) κατανοµή τους στον χώρο, αδρές 
εκτιµήσεις πληθυσµών ορισµένων ειδών, εποχιακές διακυµάνσεις των 
πληθυσµών ή της παρουσίας συγκεκριµένων ειδών (π.χ. αποικιακά 
διαχειµάζοντα υδρόβια είδη, µεταναστευτικά είδη), αδρή καταγραφή της 
κατανοµής των ειδών στον χώρο (π.χ. αρπακτικά που έχουν επικράτειες, 
περιοχές φωλεοποίησης αποικιακών ειδών κ.α.).  Στη φάση του Προγράµµατος 
Παρακολούθησης Αναφοράς θα πρέπει να γίνουν και οι πειραµατικές δοκιµές 
των µεθόδων δειγµατοληψίας, ώστε να ληφθούν αποφάσεις π.χ. για τη 
χωροθέτηση των διαδροµών, την ανιχνευσιµότητα (detectability) των 
διαφόρων ειδών πουλιών, τον τελικό αριθµό των σταθµών και διαδροµών 
δειγµατοληψίας, το π κ.α, ώστε να επιλεχθούν ο τόπος και η µεθοδολογία που 
θα  εφαρµοστούν τελικά στο κυρίως πρόγραµµα παρακολούθησης.     

7ο Βήµα: Εξασφάλιση της θεσµοθετηµένης σύνδεσης µεταξύ των 
ευρηµάτων του προγράµµατος παρακολούθησης και των κέντρων λήψεως 
αποφάσεων. 
 Τα ανωτέρω βήµατα  πρέπει περιοδικά να αναθεωρούνται και να 
αναπροσαρµόζονται καθώς η επιστηµονική µας γνώση για το µελετώµενο 
οικοσύστηµα αυξάνεται και καθώς οι παράγοντες που απειλούν την 
ακεραιότητα21 των οικολογικών διεργασιών του συστήµατος µεταβάλλονται. 

Η σχετική νοµοθεσία, η οποία αναφέρεται γενικά στη θέσπιση και 
παρακολούθηση προστατευόµενων περιοχών, οικοτόπων, ειδών και 
περιβαλλοντικών παραµέτρων που χρήζουν προστασίας συνοψίζεται κυρίως 
στα κάτωθι: 

                                                 

21 Οικολογική ακεραιότητα: η δυνατότητα να διατηρηθεί µία ισορροπηµένη, ολοκληρωµένη και 
προσαρµοσµένη κοινότητα οργανισµών, η οποία έχει µια σύνθεση και ποικιλότητα ειδών και µία 
λειτουργική οργάνωση συγκρίσιµη µε εκείνη των φυσικών ενδιαιτηµάτων της ευρύτερης περιοχής 
(Karr 1996)  
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- Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόττων καθώς και 
της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ εναρµονίστηκε στο 
ελληνικό ∆ίκαιο µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/11-12-98 
(ΦΕΚ 1289/Β/28- 12-98). Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ αποτελεί το κύριο θεσµικό 
«εργαλείο» προστασίας και διατήρησης των οικοτόπων, της χλωρίδας της 
πανίδας και της οικολογικής ισορροπίας των προστατευόµενων περιοχών 
και εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο διατήρησης της βιοποικιλότητας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό και δεδοµένου ότι το δίκτυο Νatura 
2000 έχει οργανωθεί και θεσµοθετηθεί µε βάση την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, στην 
συνέχεια εξετάζονται οι απαιτήσεις παρακολούθησης που απορρέουν από 
τις διατάξεις της Οδηγίας. 

Στο Άρθρο 11 της Οδηγίας προβλέπεται οτι κράτη µέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την εποπτεία της κατάστασης της διατήρησης των ειδών και 
των οικοτόπων που αναφέρονται στα Παραρτήµατα Ι, II, IV και V της 
Οδηγίας. Επίσης στο Άρθρο 12 αναφέρεται η υποχρέωση των κρατών 
µελών να θεσπίζουν ένα σύστηµα συνεχούς παρακολούθησης των 
τυχαίων συλλήψεων ή θανατώσεων των ειδών της πανίδας που 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα IV της Οδηγίας. Η παρακολούθηση  όπως 
ορίζεται στο άρθρο  11   αποτελεί οριζόντια δράση  µε αναφορά σε πολλά 
σηµεία της Οδηγίας. 

- Οδηγία   79/409/ΕΟΚ   περί  της  διατηρήσεως   άγριων  πτηνών.   Η   
Οδηγία79/409/ΕΚ   εναρµονίστηκε   στο   ελληνικό   ∆ίκαιο   µε   τις   Κοινές   
Υπουργικές Αποφάσεις  414985/29-11-85   (ΦΕΚ   757/Β/18-12-85),   
366599/16-12-96   (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-96),   294283/23-12-97   (ΦΕΚ   68/Β/4-
2-98).   Στο   Άρθρο   10   της Οδηγίας αναφέρεται  η  υποχρέωση  των  
Κρατών  µελών να  ενθαρρύνουν τις αναγκαίες έρευνες και εργασίες µε 
σκοπό την προστασία, τη διαχείριση και την εκµετάλλευση των πληθυσµών 
όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο 
ευρωπαϊκό έδαφος καθώς και των αυγών, των φωλιών και των οικοτόπων 
τους. 

- Σύµβαση του Ρίο για τη βιολογική ποικιλότητα. Η σύµβαση του Ρίο 
κυρώθηκε µε τον Ν. 2204/1994 (ΦΕΚ 59/Α/29.4.1994). Σε σχέση µε την 
παρακολούθηση των προστατευόµενων περιοχών το κείµενο της 
συνθήκης προβλέπει µεταξύ άλλων (Άρθρο 7) την υποχρέωση για κάθε 
συµβαλλόµενο κράτος να: 

α) Αναγνωρίζει τα συστατικά της βιολογικής ποικιλότητας που είναι 
σηµαντικά για την διατήρηση της και την αειφορική χρήση της 
(λαµβάνοντας υπόψη τον ενδεικτικό πίνακα κατηγοριών του 
παραρτήµατος Ι της συνθήκης). 

β) Παρακολουθεί συστηµατικά µε δειγµατοληψίες και άλλες τεχνικές τα 
συστατικά της βιολογικής ποικιλότητας που εντοπίζονται δυνάµει της 
υποπαραγράφου α) παραπάνω αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή σε 
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εκείνα που απαιτούν επείγοντα µέτρα διατήρησης και σε εκείνα που 
παρέχουν το µεγαλύτερο δυναµικό για αειφορική χρήση. 

γ) Αναγνωρίζει τις διαδικασίες και τις κατηγορίες των δραστηριοτήτων που 
έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντικές ανεπιθύµητες επιπτώσεις στη 
διατήρηση και την αειφορική χρήση της βιολογικής ποικιλότητας και 
παρακολουθούν συστηµατικά τα αποτελέσµατα τους µε δειγµατοληψίες 
και άλλες τεχνικές. 

δ) ∆ιατηρούν και οργανώνουν µε οποιονδήποτε µηχανισµό πληροφοριακά 
στοιχεία που απορρέουν από δραστηριότητες αναγνώρισης και 
συστηµατικής παρακολούθησης δυνάµει των υποπαραγράφων α), β) 
και γ) παραπάνω. 

- Οδηγία 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον 
τοµέα πολιτικής των υδάτων» (ΟΠΝ), όπως ενσωµατώθηκε στο εθνικό 
κανονιστικό πλαίσιο. Γενικά, η ΟΠΝ απαιτεί την εφαρµογή προγραµµάτων 
παρακολούθησης (άρθρο 8) σύµφωνα µε το Παράρτηµα V, ούτως ώστε 
να υπάρχει συνεκτική και συνολική εικόνα της κατάστασης των υδάτων στα 
όρια κάθε λεκάνης απορροής. Η παρακολούθηση, αφορά στα 
επιφανειακά ύδατα, στα υπόγεια ύδατα και στις προστατευόµενες περιοχές. 

Για τα επιφανειακά ύδατα τα προγράµµατα καλύπτουν: 

- τον όγκο και την στάθµη ή το ρυθµό ροής στο µέτρο που αφορά την 
οικολογική και τη χηµική τους κατάσταση και το οικολογικό δυναµικό 

- την οικολογική και τη χηµική τους κατάσταση και το οικολογικό τους 
δυναµικό 

Για τα υπόγεια ύδατα τα προγράµµατα καλύπτουν την παρακολούθηση 
της χηµικής και της ποσοτικής τους κατάστασης. 

Για τις προστατευόµενες περιοχές, τα προγράµµατα συµπληρώνονται µε τις 
προδιαγραφές που περιέχονται στην κοινοτική νοµοθεσία µε την οποία 
έχουν καθορισθεί οι επιµέρους προστατευόµενες περιοχές. 

Τα προγράµµατα παρακολούθησης περιλαµβάνουν: 

� εποπτική παρακολούθηση (surveillance): παρέχει πληροφορίες 
για τη διαδικασία εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
για το σχεδιασµό προγραµµάτων παρακολούθησης, για την 
εκτίµηση µακροπρόθεσµων µεταβολών των φυσικών συνθηκών 
και την εκτίµηση µακροπρόθεσµων µεταβολών που προκύπτουν 
από διαδεδοµένες ανθρώπινες δραστηριότητες. Τα 
αποτελέσµατα της παρακολούθησης αυτής εξετάζονται και 
χρησιµοποιούνται, σε συνδυασµό µε τη διαδικασία εκτίµησης των 
επιπτώσεων, για τον καθορισµό των απαιτήσεων για τα 
προγράµµατα παρακολούθησης στα σχέδια διαχείρισης της 
λεκάνης απορροής, 
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� επιχειρησιακή παρακολούθηση (operational): πραγµατοποιείται 
προκειµένου να προσδιοριστεί η κατάσταση εκείνων των 
συστηµάτων που έχουν χαρακτηριστεί ότι κινδυνεύουν να µην 
επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς τους στόχους, και για να 
αξιολογηθούν οποιεσδήποτε µεταβολές στην κατάσταση των 
συστηµάτων αυτών που προκύπτουν από τα προγράµµατα 
µέτρων, και  

� διερευνητική παρακολούθηση (investigative): διενεργείται όταν 
είναι άγνωστη η αιτία της υποβάθµισης, όταν η εποπτική 
παρακολούθηση δείχνει ότι είναι απίθανο να επιτευχθούν οι 
στόχοι που ορίστηκαν και δεν έχει εφαρµοστεί ακόµα η 
επιχειρησιακή παρακολούθηση, και προκειµένου να εξακριβωθεί 
το µέγεθος και οι επιπτώσεις ρύπανσης οφειλόµενης σε ατύχηµα. 

- ΚΥΑ 35308/1838/2005 (ΦΕΚ 1416/Β/12-10-2005) «Ειδικό Πρόγραµµα 
µείωσης της ρύπανσης των νερών της λίµνης Κορώνειας από απορρίψεις 
ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στο Παράρτηµα Ι παράγ. Β 
του άρθρου 6 της υπ’αριθµ. 2/1-2-2001 πράξης Υ.Σ. «Καθορισµός των 
κατευθυντήριων οριακών τιµών ποιότητας των νερών από απορρίψεις 
ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στο Παράρτηµα ΙΙ της 
Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4ης Μαΐου 1976 (Α’ 15), όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 50388/2003 ΚΥΑ (Β’ 1886)».  

Στην ΚΥΑ αναλύεται το Ειδικό πρόγραµµα µείωσης της ρύπανσης. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 2, της ΚΥΑ, το Ειδικό Πρόγραµµα 
αναφέρεται: 

Α) στην καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης µε τον προσδιορισµό 
των πηγών ρύπανσης και των ρυπαντικών ουσιών 

Β) στον καθορισµό οριακών τιµών ποιότητας των νερών (ποιοτικών 
στόχων) και οριακών τιµών των απορρίψεων ορισµένων επικίνδυνων 
ουσιών στα νερά 

Γ) στην περιγραφή του προγράµµατος παρακολούθησης της ποιότητας 
των νερών  

∆) στον προσδιορισµό ειδικών µέτρων  για τη µείωση της ρύπανσης από 
µη σηµειακές πηγές γεωργικής προέλευσης 

Ε) στον προσδιορισµό συγκεκριµένων δράσεων σύµφωνα µε τις ανάγκες 
και απαιτήσεις από τις βασικές χρήσεις της λίµνης 

Στ) Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των δράσεων 

«Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρµογής του ανατίθεται στο 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, το οποίο λαµβάνει σε συνεργασία µα τα κατά περίπτωση 
συναρµόδια Υπουργεία και µετά από εισήγηση της προβλεπόµενης 
επιτροπής..». Στην παρ. 2 του Άρθρου 3  αναφέρεται «Για την 
αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 1 συστήνεται επιτροπή 
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µε την ονοµασία Επιτροπή Παρακολούθησης Ειδικού προγράµµατος για 
την προστασία της λίµνης Κορώνειας αποτελούµενη από ένα εκπρόσωπο 
των Υπουργείων Ανάπτυξης, ΠΕΧΩ∆Ε, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας, 
της οικείας οικίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της ΤΕ∆Κ και της Ένωσης 
∆ΕΥΑ καθώς και έναν εκπρόσωπο του Φορέα ∆ιαχείρισης λιµνών Βόλβης-
Κορώνειας..» 

 

4.4.2. Προσδιορισµός στόχων και παραµέτρων - δεικτών παρακολούθησης 
στην περιοχή µελέτης 

Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερόµενα, το πρόγραµµα παρακολούθησης 
για την περιοχή µελέτης περιλαµβάνει: 

Ι. Την παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων και των 
ειδών βάσει των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ και ειδικότερα: 

� την παρακολούθηση των οικοτόπων του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ: «3130 - Ολιγοτροφικά ύδατα της Κεντρικής Ευρώπης και του 
περί τις Άλπεις χώρου µε βλάστηση Littorela ή Isoetes ή µονοετή 
βλάστηση στις αποκαλυπτόµενες από τα ύδατα όχθες (Nanocypereta), 
3150 - Ευτροφικές φυσικές λίµνες µε βλάστηση τύπου Magnopotamion 

ή Hydrocharition, 3290 - Ποταµοί της Μεσογείου µε περιοδική ροή από 
Paspalo-Agrostidion, 5210 ∆ενδροειδή Mattorals µε Juniperus ssp, 6420 
Μεσογειακοί λειµώνες µε υψηλές πόες και βούρλα (Molinio-
Holoschoenion), 92ΑΟ - Στοές µε Salix alba και Populus alba, 92CO  - 
∆άση ανατολικής πλατάνου (Platanion orientalis), 92DO - Νότια 
παρόχθια δάση - στοές και λόχµες (Nerio – Tamaricetea και 
Securinegion tinctoriae), 9260 - ∆άση καστανιάς, 9340 - ∆άση Αριάς 
Quercus ilex» και τον οικότοπο που δεν περιλαµβάνεται στο Παρ/µα Ι 
της Οδηγίας µε κωδικό «72ΑΟ – Καλαµώνες»  

� την παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας και πανίδας του 
Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και άλλων σηµαντικών 
ειδών  

� την παρακολούθηση των σηµαντικών ειδών ορνιθοπανίδας 

ΙΙ. Την παρακολούθηση της οικολογικής και χηµικής κατάστασης των 
επιφανειακών υδάτων και της χηµικής και ποσοτικής κατάστασης των 
υπογείων, βάσει της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ καθώς και την παρακολούθηση 
της ποιότητας των υδάτων της λίµνης Κορώνειας βάσεις της ΚΥΑ 
35308/1838/2005 (ΦΕΚ 1416/Β/12-10-2005) 

ΙΙΙ. Την παρακολούθηση των πιέσεων που ασκούνται από τις χρήσεις γης και 
άλλες δραστηριότητες. Η παρακολούθηση των πιέσεων αποτελεί βασικό 
και αναπόσπαστο τµήµα της παρακολούθησης της περιοχής και σχετίζεται 
άµεσα µε την κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων, ειδών και των 
επιφανειακών και υπογείων υδάτων. 
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ΙV. Την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής της 
διαχείρισης 

Στη συνέχεια αναλύεται η µεθοδολογία παρακολούθησης για κάθε µία από τις 
ανωτέρω κατηγορίες.  

4.4.2.1. Παρακολούθηση οικοτόπων 

Όπως αναφέρθηκε, η παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των 
οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος αποτελεί υποχρέωση των χωρών - 
µελών της Ε.Ε., σύµφωνα µε το Άρθρο 11, οι διατάξεις του οποίου διέπουν 
οριζόντια την εφαρµογή της Οδηγίας. 

Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ χρησιµοποιεί ορισµούς - κριτήρια (Άρθρο 1, παρ δ - θ) 
τόσο για τους οικοτόπους που έχουν ανάγκη προστασίας όσο και για τα 
κριτήρια τα οποία χαρακτηρίζουν την «καλή κατάσταση» των προστατευτέων 
στοιχείων. Οι ορισµοί αυτοί θα χρησιµοποιηθούν για την διερεύνηση και 
ιεράρχιση των στόχων παρακολούθησης καθώς και του συστήµατος δεικτών 
και παραµέτρων που απαιτείται να παρακολουθούνται. 

Προϋπόθεση για την εφαρµογή του προγράµµατος παρακολούθησης 
καταγραφής και αξιολόγησης των διαφοροποιήσεων των βασικών 
παραµέτρων των τύπων οικοτόπων αποτελεί η λεπτοµερής καταγραφή της 
υπάρχουσας κατάστασης. ∆εδοµένου ότι η τεκµηρίωση των στοιχείων 
(παραµέτρων) ενός οικοτόπου βασίζεται, κυρίως, στη καταγραφή της 
βλάστησης αυτού, απαιτείται ο εντοπισµός των µονάδων βλάστησης, σε 
επίπεδο φυτοκοινωνικής ένωσης (ή, εφόσον είναι δυνατόν, και κατώτερο 
αυτής), που συνθέτουν τη φυτοκάλυψη των οικοτόπων. Αυτό θα επιτευχθεί µε 
συστηµατική φυτοκοινωνιολογική έρευνα, δηλαδή µε τη διενέργεια φυτοληψιών 
σε δειγµατοληπτικές επιφάνειες και την επεξεργασία των στοιχείων αυτών, 
σύµφωνα µε την µέθοδο Braun-Blanquet. Όπως έχει προαναφερθεί στο 
πλαίσιο εφαρµογής των Μέτρων διαχείρισης τύπων οικοτόπων θα 
πραγµατοποιηθεί η Χαρτογράφηση οικοτόπων Β και Γ Ζώνης του Εθνικού 
Πάρκου. Τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα αυτή θα 
συµπληρώσουν την υπάρχουσα επικαιροποιηµένη χαρτογράφηση της ζώνης 
Α της περιοχής, ολοκληρώνοντας τη δηµιουργία δεδοµένων αναφοράς. Η 
εφαρµογή του προγράµµατος παρακολούθησης θα διεξαχθεί µετά την 
ολοκλήρωση των δεδοµένων αναφοράς, ώστε να διεξαχθούν τα επιστηµονικά 
συµπεράσµατα σε σχέση µε τυχόν µεταβολή (θετική ή αρνητική) της 
κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων στο σύνολο της περιοχής ευθύνης 
του Φορέα ∆ιαχείρισης. 

Σύστηµα αξιολόγησης  

Για την αξιολόγηση της διατήρησης των τύπων οικοτόπων της περιοχής 
προτείνεται η εφαρµογή του συστήµατος που δίνεται από τον 
προαναφερθέντα οδηγό. Το σύστηµα αποτελείται από τρεις παραµέτρους και 
τρεις κατηγορίες βαθµολόγησης: 
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Παράµετρος Κατηγορίες βαθµονόµησης 

Α Β C Ακεραιότητα 
εξειδικευµένων 
δοµών τύπου 

οικοτόπου 

Εξαιρετική 

Αντιπροσωπευτικότητα 

Καλή 

Αντιπροσωπευτικότητα 

Μέτρια 

Αντιπροσωπευτικότητα 

Α Β C Πληρότητα 
εξειδικευµένων 

ειδών του 
τύπου 

οικοτόπου 

Πλήρης 
εκπροσώπηση ειδών 
που είναι εξειδικευµένα 
στον τύπο οικοτόπου 

Μεγάλη 
εκπροσώπηση ειδών 
που είναι εξειδικευµένα 
στον τύπο οικοτόπου 

Μερική εκπροσώπηση 
ειδών που είναι 

εξειδικευµένα στον 
τύπο οικοτόπου 

Α Β C 
Επίδραση 

Χαµηλή Μέτρια Έντονη 

Μη 
αναστρέψιµη 
υποβάθµιση, 

δεν είναι 
δυνατή η 
φυσική 

αναγέννηση 

Οι κατηγορίες βαθµολόγησης εκτιµώνται για κάθε µια από τις τρεις 
παραµέτρους και στη συνέχεια συνδυάζονται σε µια τελική τιµή (συνολική 
εκτίµηση), που προκύπτει ως εξής: 

Παράµετρος Βαθµολόγηση 

∆οµές οικοτόπου Α A A A A Β Β 

Είδη οικοτόπου Β Α Β C Α B C 

Επίδραση C B B C C C C 

Συνολική εκτίµηση B Α B C B B C 

Ανάλογα µε τη συνολική τιµή εκτίµησης, η κατάσταση διατήρησης του 
οικοτόπου εντάσσεται σε ένα από τα ακόλουθα επίπεδα: 

          Α: Εξαιρετική κατάσταση διατήρησης 

          Β: Καλή κατάσταση διατήρησης 

          C: Μέτρια ή περιορισµένη κατάσταση διατήρησης 

Η διαδικασία αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης θα πρέπει να γίνεται 
παράλληλα µε τη δειγµατοληψία της βλάστησης στις µόνιµες επιφάνειες. 

Παρακολούθηση  

Η διάρθρωση του Συστήµατος Παρακολούθησης των οικοτόπων και των 
πιέσεων για την περιοχή µελέτης περιλαµβάνει τα ακόλουθα  επίπεδα: 

1ο επίπεδο παρακολούθησης 

Α. Παρακολούθηση των µεταβολών κάλυψης των τύπων οικοτόπων που 

συνθέτουν το µωσαϊκό της βλάστησης στη συνολική επιφάνεια της 

περιοχής, 

Οι µεταβολές αυτές µπορεί να οφείλονται στις ανθρωπογενείς δραστηριοτήτες 
και στη φυσική διαδοχή των οικοσυστηµάτων για τον λόγο αυτό γίνεται 
ταυτόχρονα και παρακολούθηση των µεταβολών των χρήσεων γης/πιέσεων. 
Η παρακολούθση γίνεται µε τη µέθοδο της τηλεπισκόπησης (χρήση α / φ, 
δορυφορικών φωτογραφιών, κλπ) σε συνδυασµό µε εργασίες πεδίου. 
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Επίπεδο  αναφοράς  θα  είναι  για τη Ζώνη (Περιοχή) Α το έτος 2005  στο  οποίο  
ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση της χαρτογραφικής αποτύπωσης των 
οικοτόπων του 2001, µε το πρόγραµµα GlobWetland και για τις ζώνες Β και Γ η 
η χαρτογραφική αποτύπωση που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο εφαρµογής του 
Σχεδίου ∆ιαχείρισης. 

Η περιοδικότητα παρακολούθησης προτείνεται να είναι για τους υγροτοπικούς 
τύπους οικοτόπων ανά 2 χρόνια ενώ για τους χερσαίους τύπους (θαµνώνες, 
δάση - δασικές υπό την ευρεία έννοια του όρου) ανά 4 χρόνια. Η περιοδικότητα 
παρακολούθησης των µεταβολών των χρήσεων γης ακολουθεί αυτή των 
υγροτοπικών οικοτόπων. 

Β. Παρακολούθηση µόνιµων επιφανειών εντός των οικοτόπων του Παρ/τος Ι 

καθώς και του τύπου οικοτόπου 72Α0 (καλαµώνες) για την εκτίµηση 

µεταβολών της δοµής τους. 

Η παρακολούθηση των οικοτόπων γίνεται µε εντοπισµό των εκάστοτε 
διαφοροποιήσεων που εντοπίζονται από τα δεδοµένα των φυτοληψιών στις 
µόνιµες δειγµατοληπτικές επιφάνειες και από τη αξιολόγηση της κατάστασης 
διατήρησης του οικοτόπου. Η συχνότητα των διαδοχικών εκτιµήσεων µπορεί να 
διαφέρει στις διάφορες περιοχές ή και στους διάφορους οικοτόπους. Όµως, τα 
διαστήµατα των διαδοχικών αναφορών δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερα από 
τα διαστήµατα των υποχρεωτικών αναφορών, που σύµφωνα µε την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ, ορίζεται ότι πρέπει να εκπονούνται κάθε έξι χρόνια. 

1. Παράκτιοι και αλοφυτικοί οικότοποι 

Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνεται ο οικότοπος «Μονοετής βλάστηση µεταξύ 
των ορίων πληµµυρίδας και αµπώτιδας (1210»).  

Οι φυτοληψίες γίνονται σε διατοµές µεγέθους 1 - 4 m2, από τον Ιούλιο έως το 
Σεπτέµβριο. Για την εκτίµηση της φυτοκάλυψης συνιστάται η κλίµακα Londo και 
όχι η κατά κανόνα χρησιµοποιούµενη τροποποιηµένη κλίµακα Braun - Blanqet 
(∆ηµόπουλος κ.ά., 2005). Θα πρέπει να γίνεται καταγραφή όλων των 
Αγγειοσπέρµων. 

Κύριοι παράµετροι αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης 

Α. Ακεραιότητα εξειδικευµένων δοµών τύπου οικοτόπου: 

i. Αλατότητα. 

ii. Ποιότητα και υδροδυναµική του νερού. 

Β. Πληρότητα εξειδικευµένων ειδών του τύπου οικοτόπου: 

Θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένας κατάλογος αλοφυτικών και µη αλοφυτικών 
ειδών που λειτουργούν ως ενδείκτες του οικοτόπου. Προαιρετικά µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί η σύνθεση των ειδών πανίδας του οικοτόπου. 

Γ. Επιδράσεις: 

i. Κατασκευή αθλητικών υποδοµών, υποδοµών αναψυχής και 
τουριστικών εγκαταστάσεων. 
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ii. Κατασκευή αναχωµάτων, αµµοληψία, χαλικοληψία, ισοπέδωση, 
µονοπατιών και µέτρα παράκτιας προστασίας. 

iii. Επίδραση ευτροφισµού και ρυπαντικού φορτίου στην ποιότητα του 
νερού. 

iv. Κυνήγι παρυδάτιων πτηνών. 

Χρόνοι δειγµατοληψίας: Ιούλιος-Σεπτέµβριος 

Σήµανση Μόνιµων ∆ειγµατοληπτικών Επιφανειών: µε τη χρήση µαγνητών και 
GPS και ακριβής καταγραφή της θέσης σε χάρτη 

2. Παράκτιες και ενδοχωρικές θίνες 

Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται οι οικότοποι: Υποτυπώδεις κινούµενες θίνες 
(2110) και Κινούµενες θίνες της ακτογραµµής µε Ammophila arenaria (2120). 

Οι φυτοληψίες γίνονται σε διατοµές µεγέθους 1 - 4 m2, από τον Ιούνιο ή τον 
Ιούλιο. Για την εκτίµηση της φυτοκάλυψης συνιστάται η κλίµακα Londo και όχι η 
κατά κανόνα χρησιµοποιούµενη τροποποιηµένη κλίµακα Braun-Blanqet 
(∆ηµόπουλος κ.ά., 2005). 

Κύριοι παράµετροι αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης 

Α. Πληρότητα εξειδικευµένων δοµών τύπου οικοτόπου: 

i. Φυσικότητα. 

ii. Μορφοδυναµική (π.χ.  προσθήκη ή µετακίνηση της άµµου από τον 
άνεµο). 

iii. Ανάγλυφο της θίνης. 

iv. Θέση της θίνης στο αµµοθινικό σύστηµα. 

Β. Πληρότητα εξειδικευµένων ειδών του τύπου οικοτόπου: 

Θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένας κατάλογος χαρακτηριστικών ειδών χλωρίδας 
του οικοτόπου. 

Γ.  Επιδράσεις: 

i. Τουριστικές δραστηριότητες και δραστηριοτητες αναψυχής. 

ii. Κατασκευές (εκτός των οικισµών) και αµµοληψίες. 

iii. Βόσκηση. 

Χρόνοι δειγµατοληψίας: Ιούνιος – Ιούλιος 

Σήµανση Μόνιµων ∆ειγµατοληπτικών Επιφανειών: Με GPS υψηλής ακρίβειας 
καθώς η σήµανση µε άλλους τρόπους είναι δύσκολη 

3. Οικότοποι γλυκών υδάτων 

Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται οι οικότοποι:  Ολιγοτροφικά ύδατα της 
Κεντρικής Ευρώπης και του περί τις Άλπεις χώρου µε βλάστηση Littorela ή 
Isoetes ή µονοετή βλάστηση στις αποκαλυπτόµενες από τα ύδατα όχθες 
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(Nanocypereta) (3130), Ευτροφικές φυσικές λίµνες µε βλάστηση τύπου 
Magnopotamion ή Hydrocharition (3150) και Ποταµοί της Μεσογείου µε 
περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion (3290). 

Οι φυτοληψίες στους τύπους οικοτόπων στάσιµων υδάτων θα γίνονται σε 
διατοµές επιφάνειας 1 - 10 m2 από τον Ιούλιο έως το Σεπτέµβριο και στους 
τύπους οικοτόπων ρεόντων υδάτων σε επιφάνειες 4 - 50 m2 κατά το ίδιο 
χρονικό διάστηµα. Είναι σηµαντικό να συµπεριληφθούν στην καταγραφή 
δειγµατοληψιών η βιολογική ποικιλότητα και το επίπεδο ροής του νερού. Στα 
συστήµατα γλυκών υδάτων είναι απαραίτητο να γίνεται εκτίµηση των εδαφικών 
συνθηκών. 

Κύριοι παράµετροι αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης 

Α. Πληρότητα εξειδικευµένων δοµών τύπου οικοτόπου: 

 Για τους τύπους οικοτόπων των στάσιµων υδάτων: 

i. Οικολογικές δοµές των τύπων χερσαίας ελοφυτικής βλάστησης (π.χ. 
κοινότητες µε υψηλή ποώδη βλάστηση, καλαµώνες και κοινότητες µε 
βούρλα, σπαθόχορτο, παρόχθιοι θαµνώνες και δάση βάλτων. 

ii. ∆οµές όχθης. 

iii. Υγροτοπικά χαρακτηριστικά. 

 Για τους τύπους οικοτόπων των ρεόντων υδάτων: 

i. ∆οµικά στοιχεία βλάστησης. 

ii. Υγροτοπικά χαρακτηριστικά. 

iii. ∆οµές αιγιαλού. 

iv. Καθαρότητα νερού.  

Β. Πληρότητα εξειδικευµένων ειδών του τύπου οικοτόπου: 

i. Προκειµένου η  χλωριδική σύνθεση του οικοτόπου να θεωρηθεί τυπική, 
θα πρέπει να γίνεται εξειδίκευση στα επιµέρους τµήµατά του. 

ii. Η πανίδα µπορεί να παίζει σηµαντικό ρόλο στην αξιολόγηση των 
οικοτόπων γλυκών υδάτων. Για την αξιολόγηση των συστηµάτων 
στάσιµων νερών συνίσταται η σύνθεση των µακροασπονδύλων. 

Γ.  Επιδράσεις: 

 Για τους τύπους οικοτόπων των στάσιµων υδάτων: 

i. Απόθεση απορριµµάτων και µπαζών. 

ii. Τουριστική χρήση. 

iii. Αφαίρεση ιζηµάτων. 

iv. Ισοπέδωση µε µπουλντόζες. 

v. Αφαίρεση νερού. 
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vi. Σταθεροποίηση των οχθών. 

vii. Κατασκευή φραγµάτων και δεξαµενών. 

 Για τους τύπους οικοτόπων των ρεόντων υδάτων: 

i. Εκχέρσωση παραποτάµιων δασών. 

ii. Καταστροφή των αποθέσεων στις εκβολές. 

iii. Κατασκευή διάφορων υποδοµών στα ποτάµια και στα ρέµατα.  

Χρόνοι δειγµατοληψίας:  Ιούλιος-Σεπτέµβριος 

Σήµανση Μόνιµων ∆ειγµατοληπτικών Επιφανειών: Η σήµανση µε µαγνήτες ή 
µεταλλικές ράβδους είναι δύσκολη και ως εκ τούτου θα γίνεται µε GPS και 
ακριβή καταγραφή των θέσεων σε χάρτη. Οι µετρήσεις του GPS θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται µε τρόπο ώστε οι δειγµατοληπτικές επιφάνειες ή οι διατοµές 
να είναι δυνατόν να διατρέχονται και να εντοπίζονται από µια βάρκα ή από την 
όχθη. Οι διατοµές χρειάζεται να σηµανθούν µόνο στο σηµείο της όχθης όπου 
τελειώνει η διατοµή. 

4. Λόχµες µε σκληρόφυλλη βλάστηση (matorrals)  

Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται ο οικότοπος «∆ενδροειδή Mattorals µε 
Juniperus ssp (5210)». 

Οι φυτοληψίες γίνονται σε επιφάνειες 50 - 100 m2, τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Είναι 
σηµαντικό να γίνεται διάκριση των επιµέρους στρώσεων (ορόφων) 
βλάστησης, εφόσον αυτές εµφανίζονται: δενδρώδης, θαµνώδης, 
ηµιθαµνώδης και ποώδης στρώση. 

Κύριοι παράµετροι αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης 

Α. Πληρότητα εξειδικευµένων δοµών τύπου οικοτόπου: 

i. ∆ιάβρωση και δηµιουργία φυσικών αυλακιών. 

ii. Φυσικότητα της συστάδας – τάση εξέλιξης σε µεσογειακό δάσος. 

iii. Ποσοστό των αυξητικών µορφών που είναι τυπικές για τον οικότοπο. 

Β. Πληρότητα εξειδικευµένων ειδών του τύπου οικοτόπου: 

Χαρακτηριστικά είδη του οικοτόπου και των υποδιαιρέσεών του. 

Γ.  Επιδράσεις: 

i. Μη αυτοφυή ξυλώδη είδη. 

ii. ∆ιαταραχές στην περιοχή από αρνητικές ανθρωπογενείς επιδράσεις. 

iii. ∆ιακοπή παραδοσιακής χρήσης (για τον τύπο οικοτόπου 5350). 

Χρόνοι δειγµατοληψίας:  Ιούνιος - Ιούλιος 

Σήµανση Μόνιµων ∆ειγµατοληπτικών Επιφανειών: Μόνιµη σήµανση, 
τοπογραφικοί χάρτες µεγάλης κλίµακας µε σηµειωµένες τις θέσεις των 
επιφανειών, GPS. 
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5. Φυσικές και ηµιφυσικές χλοώδεις διαπλάσεις 

Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνεται ο οικότοπος: Μεσογειακοί λειµώνες µε 
υψηλές πόες και βούρλα (Molinio-Holoschoenion) (6420). 

Οι φυτοληψίες γίνονται σε επιφάνειες 2 - 16 m2 κατά το διάστηµα Ιούνιος – 
Αύγουστος. Για την εκτίµηση της φυτοκάλυψης συνιστάται η κλίµακα Londo και 
όχι η κατά κανόνα χρησιµοποιούµενη τροποποιηµένη κλίµακα Braun-Blanqet 
(∆ηµόπουλος κ.ά., 2005).  Ιδιαίτερα σηµαντικές παράµετροι για τον οικότοπο 
6420 θεωρούνται το υψόµετρο και η κάλυψη της φυλλοστρωµνής. 

Κύριοι παράµετροι αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης 

Α. Πληρότητα εξειδικευµένων δοµών τύπου οικοτόπου: 

i. Οι υγρές θέσεις και οι πηγές. 

ii. Η στρωµάτωση των συστάδων. 

iii. Εµφάνιση υψηλών ειδών βούρλων. 

iv. Επαφή και εναλλαγή µε ακτές και παράκτια βλάστηση. 

Β. Πληρότητα εξειδικευµένων ειδών του τύπου οικοτόπου: 

Χαρακτηριστικά είδη του οικοτόπου και των υποδιαιρέσεών του. 

Γ.  Επιδράσεις: 

i. Όργωµα περιοχών για καλλιέργεια. 

ii. Κατασκευή αθλητικών υποδοµών, υποδοµών αναψυχής – Τουριστικές 
εγκαταστάσεις. 

iii. ∆ιαδικασίες διαδοχής. 

iv. ∆είκτες που ακολουθούν την αποξήρανση µιας περιοχής. 

Χρόνοι δειγµατοληψίας: Ιούνιος – Αύγουστος 

Σήµανση Μόνιµων ∆ειγµατοληπτικών Επιφανειών: Υπόγεια σήµανση µε 
µαγνήτες ή µεταλλικές ράβδους, GPS. 

6. Υψηλοί τυρφώνες, χαµηλοί τυρφώνες και βάλτοι 

Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνεται ο οικότοπος Καλαµώνες (72ΑΟ). 

Οι φυτοληψίες γίνονται Ιούνιο / Ιούλιο σε επιφάνειες 4 - 16 m2. Θα πρέπει να 
καταγράφεται το ύψος του νερού πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.  Για 
την εκτίµηση της φυτοκάλυψης συνιστάται η κλίµακα Londo. 

Κύριοι παράµετροι αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης 

Α. Πληρότητα εξειδικευµένων δοµών τύπου οικοτόπου: 

i. Υδατικό δυναµικό. 

ii. ∆οµή της βλάστησης. 

iii. Γεωµορφολογική δοµή. 
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Β. Πληρότητα εξειδικευµένων ειδών του τύπου οικοτόπου: 

Εκτός από τα αγγειόσπερµα φυτά θα πρέπει να αξιολογούνται τα βρύα και τα 
φύκη και, προαιρετικά, διάφορα είδη της πανίδας και κυρίως τα πουλιά. 

Γ.  Επιδράσεις: 

i. Αποστραγγιστικά κανάλια. 

ii. Αποθέσεις απορριµµάτων. 

iii. Εκχερσώσεις. 

iv. Κατασκευή έργων υποδοµής. 

Χρόνοι δειγµατοληψίας: Ιούνιος / Ιούλιος 

Σήµανση Μόνιµων ∆ειγµατοληπτικών Επιφανειών: Με GPS υψηλής ακρίβειας 
και χαρτών µεγάλης κλίµακας καθώς η σήµανση µε άλλους τρόπους είναι 
δύσκολη. 

7. ∆άση 

Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται οι οικότοποι: Υπολειµµατικά αλλουβιακά 
δάση  (Alnion glutinoso-incanae) (91ΕΟ), Στοές µε Salix alba και Populus alba 
(92Α0), ∆άση ανατολικής πλατάνου (92C0), Παρόχθια δάση-στοές της θερµής 
Μεσογείου (Nerio-Tamariceteae) και της Νοτιο-∆υτικής Ιβηρικής χερσονήσου 
(Securinegion tinctoriae) (92D0), ∆άση Καστανιάς (9260), ∆άση Αριάς 
Quercus ilex (9340) 924Α. 

Οι φυτοληψίες γίνονται από το Μάιο έως τον Ιούλιο. Το µέγεθος της επιφανείας 
ποικίλλει ανάλογα µε τη βλάστηση. Στους παρόχθιους οικοτόπους (91ΕΟ*, 
92Α0, 92C0, 92D0) η δειγµατοληψία γίνεται µαζί µε τους γειτονικούς οικοτόπους 
γλυκών υδάτων σε επιφάνειες 100 m2. Στους οικοτόπους 9260 και 9340 η 
επιφάνεια δειγµατοληψίας ισούται µε 200 m2. Η καταγραφή γίνεται σε τρεις 
στρώσεις: δενδρώδης, θαµνώδης και ποώδης. Εφόσον επιδιώκεται η εκτίµηση 
των επιπτώσεων της βόσκησης, πρέπει η δειγµατοληψία να διενεργείται κατά 
ζεύγη δύο επιφανειών µε παρόµοιες συνθήκες εκ των οποίων η µια να είναι 
συνεχώς περιφραγµένη. 

Κύριοι παράµετροι αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης 

Α. Πληρότητα εξειδικευµένων δοµών τύπου οικοτόπου: 

i. Κατάσταση των δένδρων (παραµορφώσεις, στρεβλότητα, πολλαπλοί 
κορµοί). 

ii. Γηραιά δένδρα. 

iii. Ιστάµενο και πεσµένο νεκρό ξύλο. 

iv. Υφιστάµενο στάδιο διαδοχής. 

v. Στρωµάτωση της κόµης του δάσους. 
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vi. Φυσικότητα. 

Β. Πληρότητα εξειδικευµένων ειδών του τύπου οικοτόπου: 

Ξυλώδη είδη και είδη της υποβλάστησης που είναι τυπικά για κάθε τύπο 
οικοτόπου. 

Γ.  Επιδράσεις: 

i. Ζηµιά στα εδάφη και στο δυναµικό της υγρασίας. 

ii. Ζηµιά στη δασική βλάστηση και στη δοµή της:  

- Εξάντληση δασικών πόρων. 

- ∆οµική υποβάθµιση από τις επιπτώσεις της πυρκαγιάς και της εντατικής 
βόσκησης. 

iii. Κατάτµηση, διαταραχή και καταστροφή: 

- Εγκατάσταση καλλιεργήσιµων εκτάσεων και φυτειών. 

- Μεταλλευτικές δραστηριότητες. 

- Εξορύξεις και αποθέσεις ιζηµάτων. 

- Κατασκευές εκτός ορίων οικισµών και κατασκευή δασικών δρόµων. 

Χρόνοι δειγµατοληψίας:  

∆άση (*91E0, 92AO, 92CO, 92D0, 9260, 9340,): Μάιος έως Ιούλιος 

Σήµανση Μόνιµων ∆ειγµατοληπτικών Επιφανειών: 

∆άση (*91E0, 92AO, 92CO, 92D0, 9260, 9340, 924Α): Σηµειακή σήµανση και 
χρήση GPS υψηλής ακρίβειας. Συνιστάται η χρήση χρωµατιστής σήµανσης 
πάνω στα δέντρα, ενώ χρειάζεται να σηµειώνεται κάθε φορά και ο βαθµός 
ακρίβειας του GPS. 

2ο επίπεδο (µεγάλη κλίµακα) / 3ετία 

Παρακολούθηση µικρών επιφανειών στο εσωτερικό της προστατευόµενης 
περιοχής σε θέσεις όπου εφαρµόζονται ενεργητικά µέτρα διαχείρισης µε στόχο 
είτε 

α) την οικολογική αποκατάσταση, αναβάθµιση ενός τύπου οικοτόπου, ενός 
οικοσυστήµατος ή ενός τµήµατος µιας φυτοκοινότητας, β) την ενίσχυση των 
πληθυσµών συγκεκριµένων ειδών ορνιθοπανίδας, λοιπής πανίδας, φυτικών 
ειδών. 

Η χρήση στην περίπτωση αυτή της παρακολούθησης αφορά το ερώτηµα: 
«Επιτυχία ή αποτυχία του στόχου διαχειριστικής παρέµβασης στην 

προστατευόµενη περιοχή;». 

Στην περιοχή το επίπεδο αυτό παρακολούθησης θα εφαρµοσθεί πριν και µετά 
την εφαρµογή των διαχειριστικών παρεµβάσεων στο δάσος Απολλωνίας, 
στους καλαµώνες και τους λοιπούς υγροτοπικούς οικοτόπους στη λίµνη 
Κορώνεια. 
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3ο επίπεδο (µεγάλη κλίµακα)/ανά 5ετία 

Παρακολούθηση τύπων οικοτόπων και ειδών - δεικτών σε αντιπροσωπευτικές 
θέσεις στο εσωτερικό κάθε ζώνης διαχείρισης - προστασίας της περιοχής, 
όπου δεν εφαρµόζονται ενεργητικά µέτρα διαχείρισης. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 60.000 € 

Φορέας υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Πηγές χρηµατοδότησης: ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία 
Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

4.4.2.2. Παρακολούθηση ειδών 

Σε πρώτη φάση απαιτείται καταγραφή των υπαρχόντων ειδών πανίδας στους 
διαφορετικούς βιότοπους της περιοχής (θηλαστικά, ασπόνδυλα, αµφίβια, 
ερπετά, ιχθύες και πτηνά). Στο «Πρωτόκολλο περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης της προστατευόµενης περιοχής “Λίµνες Βόλβη - Λαγκαδά”» 
που συντάχθηκε στα πλαίσια της µελέτης «Σχεδιασµός της διαχείριση – 
διακίνηση επισκεπτών στην προστατευόµενη περιοχή “Λίµνες Βόλβη – 
Λαγκαδά”», περιγράφεται αναλυτικά ένα σύστηµα παρακολούθησης για τα 
διάφορα είδη πανίδας που συναντώνται στην περιοχή. Το σύστηµα αυτό ανά 
κατηγορία πανίδας περιγράφεται στη συνέχεια.  

Θηλαστικά 

Σκοπός: 

Η παρακολούθηση της µεταβολής των δεικτών της κατάστασης διατήρησης 
των σηµαντικών ειδών και η διατύπωση των διαχειριστικών σκοπών της 
επόµενης διαχειριστικής περιόδου βάσει των αποτελεσµάτων του συνολικού 
προγράµµατος παρακολούθησης. 

Περιγραφή: 

Το σχέδιο της παρακολούθησης της πανίδας των θηλαστικών αφορά κυρίως 
στα είδη των Παρ/των ΙΙ, IV, V και στα άλλα σηµαντικά είδη (Myotis bechsteini, 

Myotis emarginatus, Miniopterus schreibersi, Rhinolophus ferrumequinum, 

Lutra lutra, Capreolus capreolu, Felis silvestris, Myotis daubentoni, Myotis 

nattereri, Nyctalus lasiopterus, Nyctalus leisleri, Pipistrellus nathusii, Tadarida 

teniotis, Canis lupus, Pipistrellus kuhli), όπως αυτά θα προκύψουν από τη 
δηµιουργία των δεδοµένων αναφοράς και την επικαιροποίηση στο πλαίσιο του 
Έργου Π-1. 

- Χειρόπτερα 

Α - Μέθοδος: Καταγραφή της παρουσίας και της σχετικής αφθονίας των ειδών 
που διαχειµάζουν σε σπήλαια. Τοποθέτηση διχτυών σύλληψης χειρόπτερων 
στην είσοδο προεπιλεγµένων σπηλαίων. Ενδεικνυόµενη περίοδος: Αύγουστος. 
Συχνότητα επανάληψης: 1-2 φορές. Η καταγραφή θα αφορά όλα τα είδη 
χειρόπτερων ανεξαιρέτως. Απαιτούµενος χρόνος: 6-10 ηµέρες ετησίως. Βασική 
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προϋπόθεση ο εντοπισµός και η καταγραφή των σπηλαίων, που 
χρησιµοποιούνται από τα χειρόπτερα. 

Για την εκτέλεση της εργασίας υπαίθρου χρειάζεται ένα αυτοκίνητο 4Χ4, ειδικός 
εξοπλισµός σύλληψης, φωτογραφική µηχανή ή βιντεοκάµερα. 

Β - Μέθοδος: Καταγραφή της συχνότητας των οµάδων ειδών Χειρόπτερων 
αναφορικά µε τη χρήση των περιοχών τροφοληψίας. Η αναγνώριση θα γίνεται 
µε τη χρήση ειδικού ηχοεντοπιστή, το βράδυ σε προεπιλεγµένα σηµεία. 
Ενδεικνυόµενη περίοδος: τέλη άνοιξης- καλοκαίρι. Συχνότητα επανάληψης: 1-2 
φορές. Απαιτούµενος χρόνος: 6-8 ηµέρες ετησίως. 

Για την εκτέλεση της εργασίας υπαίθρου χρειάζεται ένα αυτοκίνητο 4Χ4, ειδικός 
ηχοεντοπιστής, φωτογραφική µηχανή ή βιντεοκάµερα. 

- Βίδρα (Lutra lutra) 

Μέθοδος: ∆ιενέργεια καθορισµένων διαδροµών σε συγκεκριµένες περιοχές της 
όχθης της λίµνης (κύρια ανατολικά, νοτιοανατολικά και βόρεια) και καταγραφή 
της παρουσίας βιοδηλωτικών ιχνών της βίδρας (περιττώµατα, ίχνη). Η εκτέλεση 
των διαδροµών θα πρέπει να επαναλαµβάνεται µία φορά ανά εποχή. 
Απαιτούµενος χρόνος: 4-8 ηµέρες ανά έτος. Βασική προϋπόθεση της 
επιστηµονικής παρακολούθησης είναι η διαπίστωση της παρουσίας ή όχι του 
είδους στην περιοχή. 

Για την εκτέλεση της εργασίας υπαίθρου χρειάζεται ένα αυτοκίνητο 4Χ4, 
φωτογραφική µηχανή ή βιντεοκάµερα. 

- Αγριόγατος 

Μέθοδος: ∆εν µπορεί να καθοριστεί µία ειδική µέθοδος για την 
παρακολούθηση του αγριόγατου εξαιτίας της χαµηλής πληθυσµιακής 
πυκνότητάς του. Συνίσταται η καταγραφή των αναφορών για την παρουσία 
του σε ειδικό έντυπο. 

Φορέας Υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Προϋπολογισµός: 20.000 € 

Πηγές χρηµατοδότησης: ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία 
Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

Ασπόνδυλα 

Σκοπός: 

Η παρακολούθηση της µεταβολής των δεικτών της κατάστασης διατήρησης 
των σηµαντικών ειδών και η διατύπωση των διαχειριστικών σκοπών της 
επόµενης διαχειριστικής περιόδου βάσει των αποτελεσµάτων του συνολικού 
προγράµµατος παρακολούθησης. 

Περιγραφή: 

Το σχέδιο της παρακολούθησης της πανίδας των ασπονδύλων αφορά κυρίως 
τα σηµαντικά είδη (Lindenia tetraphylla, Lycaena dispar, Unio crassus) και 
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αλλών ειδών που τυχόν θα προσδιορισθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
έργου Π-2. Βασική του προϋπόθεση είναι η λεπτοµερής καταγραφή όλων των 
ειδών ασπονδύλων που απαντώνται στην περιοχή και η επικαιροποίηση του 
αριθµού των ειδών στα οποία θα εστιάζει το σχέδιο επιστηµονικής 
παρακολούθησης ανάλογα µε το ποια επιπρόσθετα είδη θα βρεθούν στην 
περιοχή (βλ. Έργο Π-2). Η µέθοδος παρακολούθησης είναι η ίδια που θα 
χρησιµοποιηθεί στο Έργο Π-2. 

Φορέας Υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Προϋπολογισµός: 10.000 € 

Πηγές χρηµατοδότησης: ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία 
Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

Αµφίβια 

Σκοπός: 

Η παρακολούθηση της µεταβολής των δεικτών της κατάστασης διατήρησης 
των σηµαντικών ειδών και η διατύπωση των διαχειριστικών σκοπών της 
επόµενης διαχειριστικής περιόδου βάσει των αποτελεσµάτων του συνολικού 
προγράµµατος παρακολούθησης. 

Περιγραφή: 

Βασική προϋπόθεσή είναι η καταγραφή και η χαρτογράφηση των χώρων 
αναπαραγωγής των αµφιβίων. Το σχέδιο παρακολούθησης των αµφιβίων 
αφορά κυρίως τα σηµαντικά είδη (Triturus karelinii, Bufo viridis, Hyla arborea, 
Rana ridibunda). 

Περιλαµβάνει δύο κύριες µεθόδους που βασίζονται στην ετήσια χρήση των 
χώρων αναπαραγωγής. 

Α - Μέθοδος: Καταγραφή της αναπαραγωγής. Επίσκεψη στους χώρους 
αναπαραγωγής των αµφιβίων και διαπίστωση της πραγµατοποίησης ή όχι της 
αναπαραγωγής τους. Η διαπίστωση της αναπαραγωγής θα γίνεται µε βάση 
τον εντοπισµό και την αναγνώριση των ωαποθέσεων των διαφόρων ειδών. 
Ενδεικνυόµενη κατάλληλη περίοδος: 15 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου. Ενδεικνυόµενη 
συχνότητα καταγραφών: ανά 15ενθήµερο. Αφορά όλα τα είδη και κύρια τα 
επιλεγµένα. Ταυτόχρονα µε την καταγραφή της αναπαραγωγής θα γίνεται και 
µια σύντοµη αναφορά της κατάστασης του υγρότοπου σε ειδικό πρωτόκολλο. 
Απαιτούµενος χρόνος: 12 ηµέρες. 

Β - Μέθοδος: Καταγραφή αναπαραγωγικών καλεσµάτων. Πραγµατοποίηση 
καθορισµένων διαδροµών µε αυτοκίνητο το σούρουπο και στάσεις ανά 
καθορισµένο αριθµό εκατοντάδων µέτρων για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 
(π.χ. 10 λεπτά). Καταγραφή της παρουσίας ή όχι ηχητικών καλεσµάτων ανά 
είδος. Ενδεικνυόµενη κατάλληλη περίοδος: 15 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου. 
Ενδεικνυόµενη συχνότητα καταγραφών: 3 φορές στο παραπάνω χρονικό 
διάστηµα. 
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Για την εκτέλεση της εργασίας υπαίθρου χρειάζεται ένα αυτοκίνητο 4Χ4, κιάλια 
και φωτογραφική µηχανή ή βιντεοκάµερα. 

Φορέας Υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Προϋπολογισµός: - (θα πραγµατοποιηθεί από το προσωπικό του Φ∆) 

Πηγές χρηµατοδότησης: ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία 
Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

Ερπετά 

Σκοπός: 

Η παρακολούθηση της µεταβολής των δεικτών της κατάστασης διατήρησης 
των σηµαντικών ειδών ερπετών και η διατύπωση των διαχειριστικών σκοπών 
της επόµενης διαχειριστικής περιόδου βάσει των αποτελεσµάτων του 
συνολικού προγράµµατος παρακολούθησης. 

Περιγραφή: 

Το σχέδιο της παρακολούθησης της πανίδας των ερπετών αφορά κυρίως τα 
σηµαντικά είδη (Emys orbicularis, Mauremys caspica. Testudo graeca, Testudo 

hemanni, Agama stelio, Lacerta viridis, Lacerta trilineata, Natrix tessellata). 
∆ύναται όµως ταυτόχρονα να καταγράφονται και τα υπόλοιπα είδη ερπετών. 

Περιλαµβάνει δύο κύριες µεθόδους, που αποσκοπούν στον καθορισµό της 
σχετικής αφθονίας ειδών. 

Α - Μέθοδος. Καταγραφή ειδών και καταµέτρηση αριθµού ατόµων ειδών σε 
δειγµατοληπτική επιφάνεια καθορισµένου εµβαδού (quadrate). Επανάληψη 
της διαδικασίας ανά αντιπροσωπευτικό τύπο ενδιαιτήµατος. Ενδεικνυόµενη 
περίοδος: άνοιξη- καλοκαίρι. Συχνότητα επανάληψης: 3 φορές. Μέγεθος 
δειγµατοληπτικής επιφάνειας: 200µ Χ 200µ.  

Β - Μέθοδος. Καταγραφή ειδών και καταµέτρηση αριθµού ειδών κατά µήκος 
δειγµατοληπτικής διαδροµής καθορισµένου µήκους και πλάτους (π.χ. 300µ x 1 
µ). Ενδεικνυόµενη περίοδος: άνοιξη- καλοκαίρι. Συχνότητα επανάληψης: 3 
φορές. Αφορά τα επιλεγµένα είδη χελωνών καθώς και µη επιλεγµένα είδη 
σαυρών. Απαιτούµενος χρόνος: 9 ηµέρες ανά έτος. 

Όσον αφορά την παρακολούθηση της Βαλτοχελώνας (Emys orbicularis) 
προτείνεται η διενέργεια επιλεκτικών διαδροµών κατά µήκος χαρακτηριστικών 
ενδιαιτηµάτων της και η καταµέτρηση των ατόµων του είδους. Ενδεικνυόµενη 
περίοδος: τέλος άνοιξης - αρχές καλοκαιριού. Συχνότητα επανάληψης: 2 
φορές. Ταυτόχρονα θα γίνεται και µια σύντοµη αναφορά της κατάστασης του 
υγρότοπου σε ειδικό πρωτόκολλο ανεξάρτητα εάν βρέθηκαν ή όχι άτοµα του 
είδους. Απαιτούµενος χρόνος: 6 ηµέρες ανά έτος. 

Για την εκτέλεση της εργασίας υπαίθρου χρειάζεται ένα αυτοκίνητο 4Χ4, κιάλια 
και φωτογραφική µηχανή ή βιντεοκάµερα. 

Φορέας Υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 
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Προϋπολογισµός: - (θα πραγµατοποιηθεί από το προσωπικό του Φ∆) 

Πηγές χρηµατοδότησης: ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 

Ιχθύες 

Σκοπός: 

Η παρακολούθηση της µεταβολής των δεικτών της κατάστασης διατήρησης 
των σηµαντικών ειδών ιχθύων [Rhodeus amarus, Cobitis strumicae, Alosa 

macedonica, Alburnus volviticus, Aspius aspius, Leuciscus cephalus (=Squalius 

orpheus)]καθώς και άλλων σηµαντικών εµπορεύσιµων ή µη ειδών, τα οποία 
θα προσδιορισθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Ι1-1, και η 
διατύπωση των διαχειριστικών σκοπών της επόµενης διαχειριστικής περιόδου 
βάσει των αποτελεσµάτων του συνολικού προγράµµατος παρακολούθησης. 

Περιγραφή: 

Η παρακολούθηση περιλαµβάνει: 

(α) καταγραφή των ειδών της ιχθυοπανίδας (σύνθεση ειδών)  

(β) εκτίµηση της αφθονίας του πληθυσµού κάθε είδους, εκφρασµένης τόσο 
αριθµητικά όσο και σε βιοµάζα,  

(γ) εκτίµηση της ηλικιακής  (ή µεγέθους) σύνθεσης του πληθυσµού κάθε 
είδους. 

Α. Λίµνη Βόλβη 

Στη λίµνη η έρευνα πεδίου (δειγµατοληψίες ψαριών) θα γίνεται την περίοδο 
µεταξύ τέλος καλοκαιριού και αρχές φθινοπώρου, σύµφωνα µε το 
πρωτόκολλο που προτείνεται από Ευρωπαϊκή Ένωση (CEN, 2005) για την 
παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας στο πλαίσιο εφαρµογής της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ για την εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας των επιφανειακών 
νερών.  

Εργασίες πεδίου 

Για τις εργασίες πεδίου απαιτείται µια οµάδα εξειδικευµένων ερευνητών 
(τουλάχιστον 3) οι οποίοι µε τη βοήθεια επαγγελµατία ψαρά θα διεξάγουν τις 
δειγµατοληψίες ψαριών. Προκειµένου οι δειγµατοληψίες να είναι 
αντιπροσωπευτικές και να καλύπτονται οι προδιαγραφές του CEN (2005), θα 
απαιτηθούν το λιγότερο τρεις  ή και περισσότερο ηµέρες εργασίας πεδίου. Η 
επεξεργασία του υλικού και οι µετρήσεις θα γίνουν εντός των επόµενων τριών 
µηνών από 2 ερευνητές. Για την ανάλυση και εκτίµηση των αποτελεσµάτων 
καθώς και για τη διατύπωση διαχειριστικών προτάσεων θα απαιτηθεί 1 
ερευνητής για διάστηµα 2 µηνών.   

Β. Ποταµός Ρήχειος 

Εργασίες πεδίου 

Οι δειγµατοληψίες ψαριών θα γίνονται µε ηλεκτραλιεία ή µε άλλα µέσα (π.χ. 
γρίπος στη µεταβατική ζώνη) και θα ακολουθούν τα πρωτόκολλα που 
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ορίζονται από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Θα απαιτηθεί οµάδα εξειδικευµένων 
ερευνητών (τουλάχιστον 3)  που θα διεξάγουν τις δειγµατοληψίες σε όλο το 
µήκος του ποταµού, από τις εκβολές ως το σηµείο επικοινωνίας µε τη λίµνη 
Βόλβη.  

Η επεξεργασία του υλικού (προσδιορισµός και µετρήσεις ολικού µήκους και 
βάρους των ψαριών), για όπου αυτό είναι εφικτό θα γίνεται επιτόπου, ώστε τα 
άτοµα που επιβιώνουν να µπορούν να επιστραφούν ζωντανά στο σύστηµα. Η 
διαδικασία αυτή έχει µεγάλη σηµασία για τα πιο σπάνια είδη, οι πληθυσµοί των 
οποίων είναι µικροί. 

Όταν οι παραπάνω µετρήσεις δεν είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν στο 
πεδίο, τα ψάρια θα µεταφέρονται σε πάγο για την παραπέρα επεξεργασία 
τους.   

Γ. Ρέµατα  

Οι δειγµατοληψίες θα καλύψουν δύο περιόδους στη διάρκεια του ενός έτους 
έτους, µια περίοδο υψηλής ροής και µια περίοδο χαµηλής ροής.   

Εργασίες πεδίου 

Οι εργασίες πεδίου θα γίνονται όπως περιγράφηκαν για το Ρήχειο ποταµό. 

Φορέας Υλοποίησης: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Προϋπολογισµός: 50.000 € 

Πηγές χρηµατοδότησης: ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 

Ορνιθοπανίδα 

Σκοπός: 

Η απόκτηση µίας σαφούς και καλής εικόνας για τους πληθυσµούς των ειδών 
πουλιών που διαχειµάζουν, σταθµεύουν και αναπαράγονται µέσα στο όρια 
του Εθνικού Πάρκου µε προτεραιότητα στα είδη που χρησιµοποιήθηκαν ως 
κριτήρια για την θεσµοθέτησή του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και η 
καταγραφή των πληθυσµών και των διακυµάνσεων / τάσεών τους µέσα στην 
διαχειριστική περίοδο, θα είναι το µέτρο απόδοσης των διαχειριστικών έργων 
που θα εκτελεστούν αυτήν την περίοδο και θα δώσει τις κατευθύνσεις για τα 
διαχειριστικά µέτρα που πρέπει να εφαρµοστούν στην επόµενη 5ετή 
διαχειριστική περίοδο. Ταυτόχρονα η συλλογή δεδοµένων για την 
ορνιθοπανίδα της περιοχής θα συµβάλλει στην εθνική βάση δεδοµένων για την 
παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και θα αποτελέσει µέρος των εθνικών 
µας υποχρεώσεων έναντι της Ε.Ε. για την εφαρµογή των δεικτών SEBI 2010.  

Περιγραφή αντικειµένου: 

Το έργο περιλαµβάνει τα ακόλουθα υποέργα: 

1. Α. το ετήσιο γενικό πρόγραµµα παρακολούθησης (ΓΠΠ)  

2. το ειδικό επιστηµονικό πρόγραµµα παρακολούθησης (ΕΠΠ)  
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Από την ανάλυση των δεδοµένων και των δύο υποέργων στο τέλος της 
διαχειριστικής περιόδου, θα προκύψει συνολική ανάλυση και αξιολόγηση που 
θα περιλαµβάνει: 

• Είδη και πληθυσµοί διαχειµαζόντων, σταθµευόντων και 
αναπαραγόµενων ειδών στο ΕΠ 

• Χαρτογράφηση επικρατειών αρπακτικών πουλιών στο ΕΠ 

• ∆ηµογραφικά δεδοµένα 5ετίας για ορισµένα είδη (π.χ. 
βαλτόπαπια) 

• Ποσοτικές εκτιµήσεις των επιδράσεων των διαχειριστικών έργων 
που εκτελέστηκαν στην περιοχή 

• Προτάσεις διαχειριστικών µέτρων και έργων για την επόµενη 
διαχειριστική περίοδο.  

Α. Ετήσιο γενικό πρόγραµµα παρακολούθησης (ΓΠΠ)  

Στόχο έχει την τακτική απογραφή των αριθµών και ειδών που εµφανίζονται 
στην περιοχή ως διαχειµάζοντα, κατά τη µετανάστευση και ως φωλιάζοντα. Για 
την εκπόνηση του προγράµµατος αυτού µπορεί να γίνει εκπαίδευση του 
προσωπικού του Φ.∆. καθώς και εθελοντών µε εµπειρία στην αναγνώριση 
πουλιών, µε σκοπό να εφαρµόζουν τυποποιηµένες µεθοδολογίες σε σταθερές 
και επαναλαµβανόµενες θέσεις µέσα στην Π.Π. Η κατανοµή και το είδος των 
µετρήσεων κατ’ έτος παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες.  

Πίνακας 4.3. Μηνιαία κατανοµή µετρήσεων ανά οµάδα πουλιών και σύστηµα 
καταγραφής (Σύνολο ηµερών κατ’ έτος: 77) 

 Μήνας 

Είδος µέτρησης 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Μεσοχειµωνιάτικες 
καταµετρήσεις υδρόβιων 
πουλιών 

1            

CBC (Common Bird Census)     2 2       

Υδρόβια και παρυδάτια 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Μετανάστευση   4 4    4 4    

Αναπαραγωγή αρπακτικών 2   2 2 2 2     1 

Αποικίες ερωδιών   1 1 1 1       

Στρουθιόµορφα,χαλκοκουρούνα     3 3 3      

∆ρυοκολάπτες, πέρδικες, 
νυκτόβια 

  2 2 2 2       

Σύνολο ηµερών 4 2 9 11 12 12 7 6 6 2 2 3 
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Πίνακας 4.4. Μεθοδολογία και περιοχή µέτρησης ανά οµάδα πουλιών και 
σύστηµα καταγραφής 

 Μεθοδολογία Οικοσύστηµα 

Είδος µέτρησης 
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Μεσοχειµωνιάτικες 
καταµετρήσεις υδρόβιων 
πουλιών 

+    *    

CBC (Common Bird Census)    +  * * * 

Υδρόβια και παρυδάτια +    * *   

Μετανάστευση   +  * *   

Αναπαραγωγή αρπακτικών 
και µαυροπελαργού 

 +  +   *  

Αποικίες ερωδιών +    *    

Στρουθιόµορφα   + + * * * * 

Πέρδικες   +   * *  

Νυκτόβια  + +   * *  

∆ρυοκολάπτες    +   * * 

Για είδη πουλιών που έχουν διάσπαρτη κατανοµή (δρυοκολάπτες, 
στρουθιόµορφα κ.λ.π.) ο χαρακτήρας της απογραφής είναι δειγµατοληπτικός 
και η παρακολούθηση της κατάστασης των πληθυσµών τους θα γίνεται µε 
βάση την σύγκριση των ετήσιων αυτών δειγµατοληψιών. Για τον λόγο αυτό θα 
πρέπει να γίνει πολύ καλή επιλογή των σηµείων ή διαδροµών που θα 
αποτελέσουν τις δειγµατοληπτικές µονάδες ώστε να είναι όσο το δυνατόν 
αντιπροσωπευτικές. 

∆εδοµένου ότι τα υπάρχοντα στοιχεία είναι ελλιπή ιδιαίτερα για 
αναπαραγόµενα είδη όπως οι δρυοκολάπτες, τα  στρουθιόµορφα, τα 
νυκτόβια και οι πέρδικες, στο πρώτο έτος εφαρµογής του προγράµµατος 
πιθανόν να χρειαστούν περισσότερες ηµέρες πεδίου.  

Οι µεθοδολογίες για την παρακολούθηση και τα είδη για τα οποία είναι 
κατάλληλη η κάθε µεθοδολογία περιγράφονται στην έκδοση Λαζαρίδου & 
Παναγιωτοπούλου, 2008. Οδηγός ∆ιαχείρισης και παρακολούθησης 
παρόχθιων οικοτόπων και ορνιθοπανίδας, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Θεσσαλονίκης.  
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B.  Ειδικό επιστηµονικό πρόγραµµα παρακολούθησης (ΕΠΠ)  

Το Ειδικό επιστηµονικό Πρόγραµµα Παρακολούθησης αφορά ορισµένα µόνο 
είδη ειδικού ενδιαφέροντος για την ΠΠ και περιλαµβάνει την εφαρµογή 
εξειδικευµένων µεθόδων παρακολούθησης. Για τα είδη αυτά θα συλλέγονται 
επιπλέον στοιχεία κατά την αναπαραγωγική περίοδο, µε σκοπό την κατανόηση 
των παραγόντων που επηρεάζουν τους πληθυσµούς τους στην ΠΠ και τον 
σχεδιασµό των κατάλληλων µέτρων για την διατήρηση ή αύξηση του 
πληθυσµού τους σε µεσοπρόθεσµη βάση. Το ΕΠΠ απαιτεί ειδικά 
εκπαιδευµένους ορνιθολόγους οι οποίοι θα συλλέξουν τα δεδοµένα σε 
συνεργασία µε τα στελέχη του Φ.∆.. Επιπλέον κατά περίπτωση µπορεί να 
απαιτηθεί ειδικός εξοπλισµός (π.χ. δακυλίωση). Το ΕΠΠ προϋποθέτει αυξηµένη 
ένταση παρακολούθησης και οι µέρες πεδίου που απαιτούνται είναι 
επιπρόσθετες από αυτές που χρειάζονται για το ΓΠΠ (πίνακας 4.5). Επιπλέον 
για την εκτέλεση του ΕΠΠ θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες µε ερευνητικά 
ιδρύµατα, το Α.Π.Θ. και άλλους φορείς που µπορούν να συµβάλλουν σε 
ειδικές αναλύσεις των δεδοµένων που θα συλλέγονται.  

Στο ΕΠΠ περιλαµβάνεται και η παρακολούθηση των ειδών που έχουν τάσεις 
αύξησης και πιθανόν δηµιουργούν προβλήµατα σε άλλα πουλιά ή σε 
παραγωγικούς τοµείς στην ΠΠ (π.χ. αλιεία, καλλιέργειες). Τέτοια είδη είναι, βάσει 
στοιχείων από άλλες περιοχές,: 

• οι κορµοράνοι που ενδεχοµένως να προκαλούν προβλήµατα στην 
αλιεία 

• οι κουρούνες, που παρεµποδίζουν την επιτυχή αναπαραγωγή άλλων 
σπανιότερων ειδών πουλιών 

• τα φοινικόπτερα, αποτελούν ειδική περίπτωση για την λίµνη Κορώνεια, 
καθώς εκεί έχει παρατηρηθεί η µεγαλύτερη συγκέντρωσή τους στην 
Ελλάδα. Σε ορισµένες περιοχές της Μεσογείου οι αποικίες 
φοινικόπτερων προκαλούν διάβρωση των νησίδων και παρεµπόδιση 
της αναπαραγωγής άλλων ειδών (αβοκέτα, καλαµοκανάς κ.λ.π.) 

• ασπροµέτωπες χήνες: αν και οι αριθµοί τους είναι γενικά χαµηλοί στην 
περιοχή η παρακολούθησή των χώρων τροφοληψίας τους είναι 
απαραίτητη καθώς συχνά οι αγρότες διαµαρτύρονται ότι τους 
προκαλούν ζηµιές στια χειµερινές καλλιέργειες 

Σε κάθε περίπτωση η συλλογή επαρκών δεδοµένων για τα παραπάνω είδη είναι 
απαραίτητη ώστε αν παρουσιαστεί πρόβληµα να µπορούν να ληφθούν οι 
σωστές αποφάσεις για την αντιµετώπισή του.   

Το ΕΠΠ περιλαµβάνει τις δράσεις που φαίνονται στον Πίνακα 4.5 ανά είδος. 
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Πίνακας 4.5. Ειδικές δράσεις παρακολούθησης ορνιθοπανίδας 

Είδος ∆ράση 

Βαλτόπαπια  

Aythia nyroca 

1. Παρακολούθηση του αναπαραγώµενου πληθυσµού 
(αριθµός ζευγαριών, αναπαραγωγική επιτυχία, θνησιµότητα 
κ.λ.π.) – έρευνα δηµογραφικών στοιχείων του πληθυσµού και 
δηµουργία ενός µοντέλου προβολής στο µέλλον που θα 
βοηθήσει στην σωστή στόχευση των ενεργειών προστασίας 

 2. Έρευνα των διατροφικών συνηθειών του είδους 

 3. Παρακολούθηση του πληθυσµού κατά τη µετανάστευση και 
καταγραφή του αριθµού νεαρών και ενηλίκων 

Χουλιαροµύτα 
Platalea 
leucorodea 

1. Παρακολούθηση επιπέδων επιβίωσης και αναπαραγωγικής 
επιτυχίας µέσα από πρόγραµµα δακτυλίωσης µε έγχρωµα 
δαχτυλίδια και ραδιοπαρακολούθηση 

 2. Συλλογή και ανάλυση γενετικών δειγµάτων 

Χρυσογέρακο 

Falco biarmicus 

1. Έρευνα για την αναπαραγωγή του είδους (αναπαραγωγική 
επιτυχία, θνησιµότητα) και για την τροφοληψία του 

Κραυγαετός  

Aquila pomarina 

1. Εντοπισµός των φωλιών 

 2. Ανάλυση τροφικών συνηθειών 

Θαλασσαετός 
Haliaeetus 
albicilla 

1. Μελέτη της οικολογίας του είδους στην περιοχή 
(αναπαραγωγική επιτυχία, τροφικές συνήθειες, αίτια 
θνησιµότητας) και ετήσια παρακολούθηση της 
αναπαραγωγής 

 2. Τοποθέτηση ποµπού σε νεαρό θαλασσαετό για µελέτη των 
κινήσεών του εντός κι εκτός της ΠΠ και δακτυλίωση των 
νεαρών και παρακολούθησή τους 

 3. Παρακολούθηση των υπολειµµάτων ρυπογόνων χηµικών 
ουσιών στα κελύφη των αυγών ή στο αίµα από τους 
νεοσσούς, ή σε ιστούς και όργανα από τυχόν νεκρά πουλιά 
(συνεργασία µε τα κατάλληλα εργαστήρια αναλύσεων και 
κτηνιάτρους). 

Χαλκοκουρούνα 

Coracias 
garrulous 

1. Παρακολούθηση του αναπαραγόµενου πληθυσµού στην 
Π.Π. (καταγραφή ζευγαριών, θέσεων φωλιάσµατος και 
περιγραφή τους). Καταγραφή αναπαραγωγικής επιτυχίας 

 2. Μελέτη του βιοτόπου τροφοληψίας  

Αγροτικά πουλιά 1. Παρακολούθηση των χειµερινών συγκεντρώσεων 

Κοινά πουλιά 1. Τακτική (σε µηνιαία βάση) παρακολούθηση των ειδών που 
έχουν τάσεις αύξησης (κορµοράνος, κουρούνα, 
φοινικόπτερο)  

Γενικές 
δραστηριότητες 

1. Ετήσιο πρόγραµµα δακτυλιώσεων (µε µεταλλικά και έγχρωµα 
δαχτυλίδια) 

 2. Έρευνα για τη χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων, 
ανάλυση δειγµάτων 

 3. Απογραφή πυκνότητας γέρικων και κουφαλερών δέντρων 
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Είδος ∆ράση 

στα υψηλά δάση οξυάς και βελανιδιάς 

 4. ∆ηµιουργία πρωτοκόλλου καταγραφής και χειρισµού νεκρού 
ή τραυµατισµένου ζώου (περιγραφή των αναλύσεων που 
απαιτούνται, νεκροψία ή νοσηλεία, συλλογή δειγµάτων) 

 5. Καταγραφή της ποικιλότητας και αφθονίας πανίδας 
αρθροπόδων στις καλλιεργούµενες περιοχές του Ε.Π., 
συσχετισµός της βιοποικιλότητας αρθροπόδων µε τις 
καλλιεργητικές πρακτικές 

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός:   

Υποέργο Α: Θα πραγµατοποιηθεί από το προσωπικό του Φ∆ 

Υποέργο Β: 150.000 € (για τα 5 έτη) 

 

4.4.2.3. Παρακολούθηση Υδάτων (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
2000/60 και της ΚΥΑ 35308/1838/2005) 

A. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ Υ∆ΑΤΑ 

Σκοπός: 

Ο προσδιορισµός της οικολογικής κατάστασης και του οικολογικού 
δυναµικού, της χηµικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων της λεκάνης 
Μυγδονίας καθώς και ο καθορισµός των µέτρων για την επίτευξη τουλάχιστον 
της καλής κατάστασης, σε εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60. Σηµειώνεται ότι η 
παρακολούθηση των ιχθύων θα γίνει στο πλαίσιο της παρακολούθησης της 
ιχθυοπανίδας που προαναφέρθηκε στο πλαίσιο της παρακολούθησης βάσει 
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

Περιγραφή:  

Οι κατηγορίες των συστηµάτων επιφανειακών υδάτων της περιοχής µελέτης 
είναι: 

- Ποταµοί (νοούνται οι ποταµοί συνεχούς ροής), δηλαδή περιλαµβάνεται 
ο Ρήχιος ποταµός. 

- Λίµνες. 

- Μεταβατικά ύδατα (εκβολή Ρήχιου). 

Στη συνέχεια αναλύονται για κάθε κατηγορία υδάτινων συστηµάτων τα στοιχεία 
και οι παράµετροι παρακολούθησης, σύµφωνα µε τον οδηγό 
παρακολούθησης (Working Group 2.7, 2003): 

1. ΠΟΤΑΜΟΙ 

1.Ι. Βιολογικά ποιοτικά στοιχεία 

� Υδατική χλωρίδα: 

� Φυτοπλαγκτό: 



 605  

Παράµετροι: σύνθεση, αφθονία, συχνότητα και ένταση ανθίσεων, παρουσία 
ευαίσθητων ταξινοµικών µονάδων και βιοµάζα. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι, π.χ. λήψη ολοκληρωµένου 
δείγµατος. 

Ενδιαιτήµατα δειγµατοληψιών: στη στήλη του νερού. 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: µηνιαίες συλλογές (ή εποχικές συλλογές). 

Εποχή δειγµατοληψιών: κάλυψη όλων των εποχών.  

� Μακρόφυτα: 

Παράµετροι: σύνθεση, αφθονία/κάλυψη και παρουσία ευαίσθητων 
ταξινοµικών µονάδων. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι. 

Ενδιαιτήµατα δειγµατοληψιών: στην παρόχθια ζώνη, σε ζώνες απόθεσης. 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: ετήσιες (ή εξαµηνιαίες) συλλογές.  

Εποχή δειγµατοληψιών: µέσα µε τέλη της θερινής περιόδου. 

� Φυτοβένθος 

Παράµετροι: σύνθεση, αφθονία/κάλυψη και παρουσία ευαίσθητων 
ταξινοµικών µονάδων. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN/ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι.  

Ενδιαιτήµατα δειγµατοληψιών: στον πυθµένα ή σε τεχνητά σκληρά 
υποστρώµατα. 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: εποχικές συλλογές ή εξαµηνιαίες συλλογές. 

Εποχή δειγµατοληψιών: σε δύο αντίθετες εποχές (καλοκαίρι και χειµώνα). 

� Μακροασπόνδυλα: 

Παράµετροι: σύνθεση, αφθονία, παρουσία ευαίσθητων ταξινοµικών µονάδων 
και ποικιλότητα. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO ή άλλες διεθνώς 
αποδεκτές µέθοδοι (π.χ. ISO 5667-3:1995, EN 27828:1994, EN 28265:1994, EN ISO 
9381:1995, EN ISO 8689-1:1999, EN ISO 8689-2:1999, ISO 9391). 

Ενδιαιτήµατα δειγµατοληψιών: αβαθή, συγκεντρώσεις ύδατος (πέτρες / κορµοί 
δένδρων), όχθες (παρόχθια), µακρόφυτα. 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: εξαµηνιαίες ή ετήσιες συλλογές. 

Εποχή δειγµατοληψιών: σε δύο αντίθετες εποχές (καλοκαίρι και χειµώνα). 
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Παρατηρήσεις: αυτό το ποιοτικό στοιχείο χρησιµοποιείται ευρέως στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και για αυτό θεωρείται ως ένα ποιοτικό «στοιχείο – κλειδί». 

� Ιχθυοπανίδα: 

Παράµετροι: σύνθεση, αφθονία, παρουσία ευαίσθητων ταξινοµικών µονάδων 
και ηλικιακή σύνθεση των κοινωνιών. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (ηλεκτραλιεία και διάφορα 
δίχτυα ανάλογα µε το ενδιαίτηµα). 

Ενδιαιτήµατα δειγµατοληψιών: σε όλα τα ενδιαιτήµατα. 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: ετήσιες συλλογές. 

Εποχή δειγµατοληψιών: η εποχή ποικίλει. 

Παρατηρήσεις: θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της παρακολούθησης 
ιχθυοπανίδας (βλ. ανωτέρω, παρακολούθηση βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). 

1.IΙ. Υδροµορφολογικά ποιοτικά στοιχεία 

� Υδρολογικό καθεστώς: 

Παράµετροι: ποσότητα και δυναµική της ροής των υδάτων, σύνδεση µε 
συστήµατα υπόγειων υδάτων (ύψος στάθµης υπόγειου νερού, επιφανειακή 
απορροή. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι. 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: συνεχής παρακολούθηση της ποσότητας 
και της δυναµικής της ροής των υδάτων και συχνή καταγραφή της σύνδεσης 
µε συστήµατα υπόγειων υδάτων, ανάλογα µε τις κλιµατολογικές και γεωλογικές 
συνθήκες 

� Συνέχεια του ποταµού: 

Παράµετροι: αριθµός και τύπος υδατοφράγµατος και πρόβλεψη διέλευσης 
υδρόβιων οργανισµών. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι.  

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: κάθε 5 - 6 έτη σε µη καθορισµένη εποχή.  

� Μορφολογικές συνθήκες: 

Παράµετροι: διακύµανση του βάθους και του πλάτους του ποταµού (διατοµή 
κοίτης ποταµού, ροή ποταµού), δοµή και υπόστρωµα του πυθµένα του 
ποταµού (διατοµή, µέγεθος σωµατιδίων, παρουσία και θέση του CWD), δοµή 
της παρόχθιας ζώνης (µήκος/πλάτος, σύνθεση ειδών, συνέχεια), τρέχουσα 
ταχύτητα. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι. 
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Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: απαραιτήτως κάθε 6 έτη (ή όταν κρίνεται 
απαραίτητο  ετήσιες συλλογές δεδοµένων σε µη καθορισµένη εποχή). 

1.IIΙ. Φυσικοχηµικά ποιοτικά στοιχεία 

� Θερµικές συνθήκες: 

Παράµετροι: θερµοκρασία (οC). 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (π.χ. στο πεδίο (in - situ) µε τη 
χρήση καταδυόµενων αισθητήρων). 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: εποχικές ή µηνιαίες συλλογές. 

Εποχή δειγµατοληψιών: σε όλες τις εποχές. 

Παρατηρήσεις: Καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη των 
βιοκοινοτήτων. 

� Συνθήκες οξυγόνωσης: 

Παράµετροι: διαλυµένο οξυγόνο, BOD. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (στο πεδίο (in - situ) µε τη 
χρήση καταδυόµενων αισθητήρων ή λήψη δειγµάτων για τιτλοδότηση µε τη 
µέθοδο Winkler). 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: εποχικές ή µηνιαίες συλλογές. 

Εποχή δειγµατοληψιών: σε όλες τις εποχές. 

Παρατηρήσεις: καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη των 
βιοκοινοτήτων. 

� Αλατότητα: 

Παράµετροι: αλατότητα, ηλεκτρική αγωγιµότητα. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (στο πεδίο (in - situ) µε τη 
χρήση καταδυόµενων αισθητήρων). 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών εποχικές ή µηνιαίες συλλογές. 

Εποχή δειγµατοληψιών: σε όλες τις εποχές. 

� Κατάσταση οξίνισης: 

Παράµετροι: pH. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (στο πεδίο (in - situ) µε τη 
χρήση καταδυόµενων αισθητήρων σε συνδυασµό µε τη λήψη δειγµάτων). 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: εποχικές ή µηνιαίες συλλογές. 

Εποχή δειγµατοληψιών: σε όλες τις εποχές. 



 608  

� Συνθήκες θρεπτικών ουσιών: 

Παράµετροι: ολικός φώσφορος, αντιδρών διαλυµένος φώσφορος, ολικό 
άζωτο, νιτρικά και νιτρώδη, αµµωνιακά. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (π.χ. συλλογή δειγµάτων στο 
πεδίο και διεξαγωγή των κατάλληλων αναλύσεων στο εργαστήριο). 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: εποχικές ή µηνιαίες συλλογές. 

Εποχή δειγµατοληψιών: σε όλες τις εποχές. 

Παρατηρήσεις: πολύ σηµαντικό στοιχείο, ενδεικτικό της ανθρωπογενούς 
δραστηριότητας και του ευτροφισµού. 

� Άλλες παράµετροι: 

Παράµετροι: αιωρούµενο σωµατιδιακό υλικό, θολερότητα 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (π.χ. µετρήσεις επί τόπου, 
συλλογή δειγµάτων στο πεδίο και διεξαγωγή των κατάλληλων αναλύσεων στο 
εργαστήριο) 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: εποχικές ή µηνιαίες συλλογές. 

Εποχή δειγµατοληψιών: σε όλες τις εποχές. 

1.IV. Συγκεκριµένοι συνθετικοί ρύποι 

Παράµετροι: συγκεντρώσεις ουσιών που περιλαµβάνονται στον κατάλογο 
προτεραιότητας της Οδηγίας Πλαίσιο και άλλων ουσιών αναλόγως µε τις 
πιέσεις που ασκούνται στη λεκάνη απορροής. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (συλλογή δειγµάτων στο πεδίο 
και διεξαγωγή των κατάλληλων αναλύσεων στο εργαστήριο). 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: κάθε µήνα για τις ουσίες προτεραιότητας 
και µία φορά στους 3 µήνες για τις λοιπές ουσίες. 

Εποχή δειγµατοληψιών: σε όλες τις εποχές. 

1.V. Συγκεκριµένοι µη συνθετικοί ρύποι 

Παράµετροι: συγκεντρώσεις ουσιών που περιλαµβάνονται στον κατάλογο 
προτεραιότητας της Οδηγίας Πλαίσιο και άλλων ουσιών αναλόγως µε τις 
πιέσεις που ασκούνται στη λεκάνη απορροής. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (συλλογή δειγµάτων στο πεδίο 
και διεξαγωγή των κατάλληλων αναλύσεων στο εργαστήριο). 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: κάθε µήνα για τις ουσίες προτεραιότητας 
και µία φορά στους 3 µήνες για τις λοιπές ουσίες. 
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Εποχή δειγµατοληψιών: σε όλες τις εποχές. 

2. ΛΙΜΝΕΣ 

2.Ι. Βιολογικά ποιοτικά στοιχεία 

� Υδατική χλωρίδα: 

� Φυτοπλαγκτό: 

Παράµετροι: σύνθεση, αφθονία, συχνότητα και ένταση ανθίσεων, βιοµάζα. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (π.χ. λήψη ολοκληρωµένου 
δείγµατος ή διακριτών δειγµάτων από τη στήλη του νερού. Η συλλογή µπορεί 
να γίνει µε µια ποικιλία δειγµατοληπτών ή και λαστιχένιους σωλήνες). 

Ενδιαιτήµατα δειγµατοληψιών: στη στήλη του νερού (πχ επιλίµνιο, εύφωτη 
ζώνη, µεταλίµνιο). 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: µηνιαίες συλλογές (ή εποχικές συλλογές). 

Εποχή δειγµατοληψιών: σε όλη τη διάρκεια του έτους.  

� Μακρόφυτα: 

Παράµετροι: σύνθεση, αφθονία/κάλυψη και παρουσία ευαίσθητων 
ταξινοµικών µονάδων. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (π.χ. δειγµατοληψία κάθετης 
διατοµής της ακτογραµµής).  

Ενδιαιτήµατα δειγµατοληψιών: στην παρόχθια ζώνη. 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: ετήσιες (ή εξαµηνιαίες) συλλογές. 

Εποχή δειγµατοληψιών: στα τέλη της θερινής περιόδου ή όποτε καθοριστεί από 
τους ειδικούς. 

Παρατηρήσεις: «παράµετρος – κλειδί» για την εκτίµηση άλλων βιολογικών 
συστατικών στη λίµνη. Παρά το ότι η παρακολούθηση των µακρόφυτων δεν 
εφαρµόζεται συχνά στις λίµνες, θεωρείται ότι αυτά παίζουν σηµαντικό ρόλο 
στις µεταβολικές διεργασίες αυτής. 

� Φυτοβένθος 

Παράµετροι: σύνθεση, αφθονία/κάλυψη και παρουσία ευαίσθητων 
ταξινοµικών µονάδων 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (επιτόπια (in - situ) 
παρατήρηση της παρουσίας φυσικού υποστρώµατος στην παρόχθια ζώνη 
και/ή µέσα στους λειµώνες των µακρόφυτων και απόξεση του 
υποστρώµατος). 



 610  

Ενδιαιτήµατα δειγµατοληψιών: στον πυθµένα ή σε τεχνητά σκληρά 
υποστρώµατα. 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: εποχικές (ή εξαµηνιαίες) συλλογές.  

Εποχή δειγµατοληψιών: αυξηµένη συχνότητα κατά την αυξητική περίοδο. 

Παρατηρήσεις: το φυτοβένθος παίζει καθοριστικό ρόλο στις µεταβολικές 
διεργασίες µιας λίµνης, αν και η εµπειρία στην παρακολούθηση είναι 
περιορισµένη. 

� Μακροασπόνδυλα: 

Παράµετροι: σύνθεση, αφθονία, παρουσία ευαίσθητων ταξινοµικών µονάδων 
και ποικιλότητα. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO ή άλλες διεθνώς 
αποδεκτές µέθοδοι (π.χ. ISO 5667-3:1995, EN 27828:1994, EN 28265:1994, EN ISO 
9381:1995, EN ISO 8689-1:1999, EN ISO 8689-2:1999, ISO 9391) (π.χ. ποιοτική ή 
ηµιποσοτική δειγµατοληψία µε απόχη ή δειγµατοληψία µε «κλωτσιά», αρπάγη 
Ekman ή δειγµατοληψία µε πυρηνοδειγµατολήπτη  - ο τύπος των 
δειγµατοληπτών που θα χρησιµοποιηθούν εξαρτάται από τον τύπο του 
υποστρώµατος). 

Ενδιαιτήµατα δειγµατοληψιών: παρόχθια, υποπαρόχθια και σε µεγαλύτερα 
βάθη. 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: ετήσιες συλλογές ή εξαµηνιαίες στην 
παρόχθια ζώνη. 

Εποχή δειγµατοληψιών: αρχές εαρινής και τέλη θερινής περιόδου. 

� Ιχθυοπανίδα: 

Παράµετροι: σύνθεση, αφθονία, παρουσία ευαίσθητων ταξινοµικών µονάδων 
και ηλικιακή σύνθεση των κοινωνιών. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (ηλεκτραλιεία, διάφοροι τύποι 
διχτυών σύλληψης, δίχτυ σύρσης, χρήση ηχοβολιστικών, κ.λ.π.). 

Ενδιαιτήµατα δειγµατοληψιών: παρόχθια και σε όλη τη λίµνη. 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: συνήθως ετήσιες συλλογές ανάλογα µε τα 
χαρακτηριστικά της λίµνης. 

Εποχή δειγµατοληψιών: από τέλος εαρινής έως τη φθινοπωρινή περίοδο. 

Παρατηρήσεις: θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της παρακολούθησης 
ιχθυοπανίδας (βλ. ανωτέρω, παρακολούθηση βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). 

2.IΙ. Υδροµορφολογικά ποιοτικά στοιχεία 

� Υδρολογικό καθεστώς: 

Παράµετροι: ποσότητα και δυναµική της ροής των υδάτων (ιστορικά στοιχεία, 
στοιχεία από µοντέλα, στοιχεία πραγµατικού χρόνου, πρότυπα ανάµιξης και 
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κυκλοφορίας του νερού), σύνδεση µε συστήµατα υπόγειων υδάτων (ύψος 
στάθµης υπόγειου νερού, επιφανειακή απορροή), χρόνος παραµονής (όγκος 
/ βάθος, εισροή / εκροή). 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (π.χ. για την ποσότητα και 
δυναµική των υδάτινων ροών: µετρητής της στάθµης του νερού, µετρητής της 
ροής των υδάτων και των ρευµάτων, καταγραφές στο πεδίο (in - situ) µε τη 
χρήση καταδυόµενων αισθητήρων - για τη σύνδεση µε συστήµατα υπόγειων 
υδάτων: βάθους / όγκου και υψογραφικές καµπύλες, µετρητής της στάθµης 
του νερού - για το χρόνο παραµονής: χρήση ηχοβολιστικού για καµπύλες 
βάθους / όγκου και υψογραφικές καµπύλες, κ.λ.π.). 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: συνεχείς συλλογές στοιχείων (εβδοµαδιαία / 
µηνιαία) για την ποσότητα και δυναµική της ροής των υδάτων σε όλη τη 
διάρκεια του έτους - οι συλλογές για τη σύνδεση µε συστήµατα υπόγειων 
υδάτων ποικίλουν και µπορούν να γίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους - 
όσον αφορά στο χρόνο παραµονής κάθε 5 - 6 έτη, όταν δεν αναµένονται 
διαφοροποιήσεις, ενώ τουλάχιστον µία φορά ετησίως για τις τεχνητές λίµνες 
(σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, εκτός από την περίοδο όπου η λίµνη 
καλύπτεται από στρώµα πάγου). 

Παρατηρήσεις: η ποσότητα και δυναµική των υδάτινων ροών αποτελεί µια 
σηµαντική παράµετρο, ενώ η σύνδεση µε συστήµατα υπόγειων υδάτων είναι 
σηµαντική µόνον όταν τα υπόγεια ύδατα συνιστούν ένα σηµαντικό κοµµάτι της 
ισορροπίας της λίµνης. Ο χρόνος παραµονής είναι σηµαντικός για την 
εκτίµηση των δεδοµένων της παρακολούθησης. 

� Μορφολογικές συνθήκες: 

Παράµετροι: διακύµανση του βάθους της λίµνης (επιφάνεια της λίµνης, όγκος 
/ βάθος), ποσότητα, δοµή και υπόστρωµα του πυθµένα της λίµνης 
(περιεκτικότητα / πυκνότητα νερού, σύνθεση στοιχείων, ρυθµός και ηλικία 
ιζηµαταπόθεσης), δοµή της όχθης της λίµνης (µήκος, σύνθεση παρόχθιων 
ειδών, φυτοκάλυψη, χαρακτηριστικά γνωρίσµατα όχθης).  

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (π.χ. για τη διακύµανση του 
βάθους της λίµνης: ηχοβολιστική συσκευή, παθόµετρο, µεθοδολογία διατοµής 
µε βαθµονοµηµένο στύλο - για την ποσότητα, δοµή και υπόστρωµα του 
πυθµένα της λίµνης: χρήση πυρηνοδειγµατολήπτη ή αρπάγης - για τη δοµή 
της όχθης της λίµνης: διατοµές, αεροφωτογραφίες, κ.λπ.). 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: απαραιτήτως κάθε 6 έτη (η καλύτερα ετήσια 
συλλογή δεδοµένων).  

Εποχή δειγµατοληψιών: σε µη καθορισµένη εποχή. 

Παρατηρήσεις: η διακύµανση του βάθους της λίµνης παίζει σηµαντικό ρόλο 
κυρίως κατά το σχεδιασµό των προγραµµάτων παρακολούθησης. Ο 
πυθµένας της λίµνης συνήθως δεν µελετάται σε προγράµµατα 
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παρακολούθησης, αλλά οι διεργασίες ανταλλαγής ανάµεσα στο ίζηµα και το 
νερό είναι πολύ σηµαντικές κατά την εκτίµηση της ποιότητας σε αρκετές λίµνες. 
Η δοµή της όχθης της λίµνης είναι σηµαντική για την ερµηνεία βιολογικών 
δεδοµένων. 

2.IIΙ. Φυσικοχηµικά ποιοτικά στοιχεία 

� Θερµικές συνθήκες: 

Παράµετροι: θερµοκρασία (οC). 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (π.χ. στο πεδίο (in - situ) µε τη 
χρήση καταδυόµενων αισθητήρων ή µε τη χρήση θερµοµέτρου υδραργύρου). 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: εποχικές ή µηνιαίες συλλογές. 

Εποχή δειγµατοληψιών: σε όλες τις εποχές.  

� Συνθήκες οξυγόνωσης: 

Παράµετροι: διαλυµένο οξυγόνο, BOD. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (π.χ. απόκτηση on-line 
δεδοµένων, στο πεδίο (in -situ) µε τη χρήση καταδυόµενων αισθητήρων ή λήψη 
δειγµάτων για τιτλοδότηση µε τη µέθοδο Winkler). 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: εποχικές ή µηνιαίες συλλογές ανάλογα µε 
τα µορφολογικά χαρακτηριστικά της λίµνης και καταστάσεις όπως 
στρωµάτωση, κάλυψη µε πάγο, κ.λ.π. 

Εποχή δειγµατοληψιών: σε όλες τις εποχές. 

� Αλατότητα: 

Παράµετροι: αλατότητα, ηλεκτρική αγωγιµότητα. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (π.χ. στο πεδίο (in-situ) µε τη 
χρήση καταδυόµενων αισθητήρων). 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: εποχικές ή µηνιαίες συλλογές (συχνότερα 
κατά το χρονικό διάστηµα  λιωσίµατος του χιονιού και µετά από περίοδο 
έντονων βροχοπτώσεων).  

Εποχή δειγµατοληψιών: σε όλες τις εποχές. 

� Κατάσταση οξίνισης: 

Παράµετροι: pH. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (στο πεδίο (in - situ) µε τη 
χρήση καταδυόµενων αισθητήρων σε συνδυασµό µε τη λήψη δειγµάτων). 
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Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: εποχικές ή µηνιαίες συλλογές (συχνότερα 
κατά το χρονικό διάστηµα  λιωσίµατος του χιονιού και µετά από περίοδο 
έντονων βροχοπτώσεων). 

Εποχή δειγµατοληψιών: σε όλες τις εποχές. 

� Συνθήκες θρεπτικών ουσιών: 

Παράµετροι: ολικός φώσφορος, αντιδρών διαλυµένος φώσφορος, ολικό 
άζωτο, νιτρικά και νιτρώδη, αµµωνιακά. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (π.χ. συλλογή δειγµάτων στο 
πεδίο και διεξαγωγή των κατάλληλων αναλύσεων στο εργαστήριο). 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: εποχικές ή µηνιαίες συλλογές (π.χ. ο 
αντιδρών διαλυµένος φώσφορος µετριέται επίσης στα τέλη της χειµερινής 
περιόδου από δείγµα νερού πάνω από τον πυθµένα της λίµνης). 

Εποχή δειγµατοληψιών: σε όλες τις εποχές. 

� ∆ιαφάνεια: 

Παράµετροι: βάθος του δίσκου Secchi, θολερότητα, χρώµα. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (το πεδίο (in - situ) µε τη χρήση 
δίσκου του Secchi - θολερότητα: στο πεδίο (in - situ) µε τη χρήση κατάλληλου 
µετρητή και νεφελόµετρου - χρώµα: στο πεδίο (in - situ) µε τη χρήση της 
κλίµακας Forel - Ule ή στο εργαστήριο, κ.λ.π.). 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: µηνιαία / εποχικά ανάλογα µε την 
περιοδικότητα της συλλογής των βιολογικών δεδοµένων. 

Εποχή δειγµατοληψιών: σε όλες τις εποχές. 

2.IV. Συγκεκριµένοι συνθετικοί ρύποι 

Παράµετροι: συγκεντρώσεις ουσιών που περιλαµβάνονται στον κατάλογο 
προτεραιότητας της Οδηγίας Πλαίσιο και άλλων ουσιών αναλόγως µε τις 
πιέσεις που ασκούνται στη λεκάνη απορροής. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (συλλογή δειγµάτων στο πεδίο 
και διεξαγωγή των κατάλληλων αναλύσεων στο εργαστήριο). 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: κάθε µήνα για τις ουσίες προτεραιότητας 
και µία φορά στους 3 µήνες για τις λοιπές ουσίες. 

Εποχή δειγµατοληψιών: σε όλες τις εποχές. 

2.V. Συγκεκριµένοι µη συνθετικοί ρύποι 

Παράµετροι: συγκεντρώσεις ουσιών που περιλαµβάνονται στον κατάλογο 
προτεραιότητας της Οδηγίας Πλαίσιο και άλλων ουσιών αναλόγως µε τις 
πιέσεις που ασκούνται στη λεκάνη απορροής. 
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Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (συλλογή δειγµάτων στο πεδίο 
και διεξαγωγή των κατάλληλων αναλύσεων στο εργαστήριο). 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: κάθε µήνα για τις ουσίες προτεραιότητας 
και µία φορά στους 3 µήνες για τις λοιπές ουσίες. 

Εποχή δειγµατοληψιών: σε όλες τις εποχές. 

3. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ Υ∆ΑΤΑ 

3.Ι. Βιολογικά ποιοτικά στοιχεία 

� Υδατική χλωρίδα: 

� Φυτοπλαγκτό: 

Παράµετροι: σύνθεση, αφθονία, συχνότητα και ένταση ανθίσεων, βιοµάζα.  

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (δειγµατοληψία νερού).  

Ενδιαιτήµατα δειγµατοληψιών: στη στήλη του νερού. 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: εποχικές συλλογές, αλλά απαιτούνται 
πιλοτικές µελέτες για να καθοριστεί το πλαίσιο συλλογής του υλικού. 

Εποχή δειγµατοληψιών: σε όλες τις εποχές. 

� Μακρόφυτα: 

Παράµετροι: σύνθεση και αφθονία / κάλυψη. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (καταστροφικές µέθοδοι: 
δειγµατολήπτες πυθµένα (πυρηνοδειγµατολήπτης χειρός, αρπάγη πυθµένα, 
κλπ) - µη καταστροφικές µέθοδοι: µετρήσεις µε τη χρήση πλαισίων, χρήση 
φωτογραφικών λήψεων ή και αεροφωτογραφιών). 

Ενδιαιτήµατα δειγµατοληψιών: σε µαλακό και σκληρό υπόστρωµα. 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: τουλάχιστον µία ή δύο φορές το χρόνο 
(µέγιστη/ελάχιστη κάλυψη) ή εποχικές συλλογές. 

� Φυτοβένθος: 

Παράµετροι: σύνθεση και αφθονία / κάλυψη. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (καταστροφικές µέθοδοι: 
δειγµατολήπτες πυθµένα (πυρηνοδειγµατολήπτης χειρός, αρπάγη πυθµένα, 
κλπ) - µη καταστροφικές µέθοδοι: µετρήσεις µε τη χρήση πλαισίων, χρήση 
φωτογραφικών λήψεων ή και αεροφωτογραφιών (για µεγάλους 
οργανισµούς).  

Ενδιαιτήµατα δειγµατοληψιών: σε µαλακό και σκληρό υπόστρωµα. 
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Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο 
(µέγιστη/ελάχιστη κάλυψη) ή εποχικές συλλογές. 

� Μακροασπόνδυλα: 

Παράµετροι: σύνθεση, αφθονία, ποικιλότητα και ευαίσθητες ταξινοµικές 
µονάδες. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO ή άλλες διεθνώς 
αποδεκτές µέθοδοι (π.χ. ISO 5667-3:1995, EN 27828:1994, EN 28265:1994, EN ISO 
9381:1995, EN ISO 8689-1:1999, EN ISO 8689-2:1999, ISO 9391) (π.χ. 
καταστροφικές µέθοδοι: δειγµατολήπτες πυθµένα (πυρηνοδειγµατολήπτης 
χειρός, αρπάγη Van Veen, κ.λ.π., και χρήση συνδυαστικά κόσκινων µε 
άνοιγµα µατιού 500 µm και 1 mm - µη καταστροφικές µέθοδοι: µετρήσεις µε τη 
χρήση πλαισίων, χρήση φωτογραφιών, ROV τεχνικές όπου απαιτείται, 
ηχοβολιστικές µέθοδοι από µικρό πλωτό σκάφος για την καταγραφή βιογενών 
δοµών, κ.λ.π.). 

Ενδιαιτήµατα δειγµατοληψιών: σε µαλακό και σκληρό υπόστρωµα στην 
παραλιακή και υποπαραλιακή ζώνη. 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, αλλά 
κατά προτίµηση εποχικές συλλογές. 

Εποχή δειγµατοληψιών: άνοιξη και φθινόπωρο, συχνά απαιτείται συλλογή για 
αρκετές ηµέρες µε στόχο την καταγραφή της µέγιστης ανάπτυξης όπως 
προτείνεται από OSPAR / HELCOM / ICES. 

� Ιχθυοπανίδα: 

Παράµετροι: σύνθεση και αφθονία. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (δειγµατοληψία µε τη χρήση 
ποικίλων τύπων διχτυών (στάσιµα δίχτυα, δίχτυ σύρσης, κλπ). 

Ενδιαιτήµατα δειγµατοληψιών: σε όλα τα κύρια ενδιαιτήµατα του συστήµατος. 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: συλλογή δύο φορές το χρόνο, αλλά 
απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις και πιλοτικές µελέτες για να καθοριστεί το 
ακριβές πλαίσιο συλλογής του υλικού 

Εποχή δειγµατοληψιών: άνοιξη και φθινόπωρο. 

Παρατηρήσεις: θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της παρακολούθησης 
ιχθυοπανίδας (βλ. ανωτέρω, παρακολούθηση βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). 

3.ΙΙ. Υδροµορφολογικά ποιοτικά στοιχεία 

� Παλιρροιακό καθεστώς: 

Παράµετροι: ροή γλυκού νερού / υδρολογικό ισοζύγιο (είσοδος γλυκού νερού, 
χρόνος παραµονής και ανταλλαγή, µετεωρολογικές µεταβλητές),  έκθεση στον 
κυµατισµό. 
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Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι  (π.χ. µετρήσεις στο πεδίο (in -
situ) της ροής των υδάτων, κ.λ.π.) 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: ένας πλήρης ετήσιος κύκλος µε τέσσερις 
εποχικές συλλογές για συνολική διάρκεια 3 ετών. 

� Μορφολογικές συνθήκες: 

Παράµετροι: διακύµανση του βάθους (σχήµα λεκάνης), ποσότητα, δοµή και 
υπόστρωµα του πυθµένα (µέγεθος σωµατιδίων, οργανικό περιεχόµενο), δοµή 
της διαπαλιρροιακής  ζώνης (κάλυψη και σύνθεση της βλάστησης).  

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (π.χ. για τη διακύµανση του 
βάθους: ηχοβολιστικές τεχνικές, τηλεπισκόπηση - για την ποσότητα, δοµή και 
υπόστρωµα του πυθµένα: χρήση πυρηνοδειγµατοληπτών - για τη δοµή της 
διαπαλιρροιακής  ζώνης: τηλεπισκόπηση και επιτόπια παρατήρηση στο πεδίο, 
κ.λ.π.). 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: για τη διακύµανση του βάθους µια φορά 
κάθε 5 έτη - για την ποσότητα, δοµή και υπόστρωµα του πυθµένα µια φορά 
κάθε 3 έτη - για τη δοµή της διαπαλιρροιακής  ζώνης: µια φορά κάθε 3 έτη.  

3.IIΙ. Φυσικοχηµικά ποιοτικά στοιχεία 

� Θερµικές συνθήκες: 

Παράµετροι: θερµοκρασία (οC) κατά µήκος της στήλης του νερού. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (π.χ. φορητός ηλεκτρονικός 
εξοπλισµός προσαρµοσµένος σε πλωτήρα στο πεδίο (in - situ)). 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: ο µετρητής που βρίσκεται στο πεδίο να 
καταγράφει καθηµερινές µετρήσεις και ο έλεγχος του οργάνου να γίνεται σε 
µηνιαία βάση. 

� Συνθήκες οξυγόνωσης: 

Παράµετροι: κατατοµή συνθηκών οξυγόνωσης. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (π.χ. φορητός ηλεκτρονικός 
εξοπλισµός προσαρµοσµένος σε πλωτήρα στο πεδίο (in - situ)). 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: ο µετρητής που βρίσκεται στο πεδίο να 
καταγράφει καθηµερινές µετρήσεις και ο έλεγχος του οργάνου να γίνεται σε 
µηνιαία βάση. 

� Αλατότητα: 

Παράµετροι: ppt, psu. 
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Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (π.χ. φορητός ηλεκτρονικός 
εξοπλισµός προσαρµοσµένος σε πλωτήρα στο πεδίο (in - situ)). 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: ο µετρητής που βρίσκεται στο πεδίο να 
καταγράφει καθηµερινές µετρήσεις και ο έλεγχος του οργάνου να γίνεται σε 
µηνιαία βάση. 

Παρατηρήσεις: εύκολη µέτρηση. Πρέπει να ληφθεί υπόψη το καθεστώς της 
παλίρροιας κατά τη διάρκεια της µέτρησης. 

� Συνθήκες θρεπτικών ουσιών: 

Παράµετροι: αντιδρώντα είδη και συνολικά αποθέµατα (αζώτου, φωσφόρου, 
πυριτίου) 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (π.χ. συλλογή δειγµάτων στο 
πεδίο και διεξαγωγή των κατάλληλων αναλύσεων στο εργαστήριο) 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: µηνιαίες  ή εποχικές µετρήσεις 

� ∆ιαφάνεια: 

Παράµετροι: διείσδυση του φωτός και ποιότητα 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (π.χ. δίσκος του Secchi, 
αυτογραφικό φωτόµετρο) 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: µηνιαίες ή εποχικές µετρήσεις ανάλογα και 
µε τη συλλογή του βιολογικού υλικού. 

3.IV. Συγκεκριµένοι συνθετικοί ρύποι 

Παράµετροι: συγκεντρώσεις ουσιών που περιλαµβάνονται στον κατάλογο 
προτεραιότητας της Οδηγίας Πλαίσιο και άλλων ουσιών αναλόγως µε τις 
πιέσεις που ασκούνται στη λεκάνη απορροής. 

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (συλλογή δειγµάτων στο πεδίο 
και διεξαγωγή των κατάλληλων αναλύσεων στο εργαστήριο). 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: κάθε µήνα για τις ουσίες προτεραιότητας 
και µία φορά στους 3 µήνες για τις λοιπές ουσίες. 

Εποχή δειγµατοληψιών: σε όλες τις εποχές. 

3.V. Συγκεκριµένοι µη συνθετικοί ρύποι 

Παράµετροι: συγκεντρώσεις ουσιών που περιλαµβάνονται στον κατάλογο 
προτεραιότητας της Οδηγίας Πλαίσιο και άλλων ουσιών αναλόγως µε τις 
πιέσεις που ασκούνται στη λεκάνη απορροής. 



 618  

Μεθοδολογία δειγµατοληψιών: σχετικά πρότυπα CEN / ISO, εφόσον έχουν 
καταρτιστεί ή άλλες διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι (συλλογή δειγµάτων στο πεδίο 
και διεξαγωγή των κατάλληλων αναλύσεων στο εργαστήριο). 

Τυπική συχνότητα δειγµατοληψιών: κάθε µήνα για τις ουσίες προτεραιότητας 
και µία φορά στους 3 µήνες για τις λοιπές ουσίες. 

Εποχή δειγµατοληψιών: σε όλες τις εποχές. 

Στη συνέχεια προβλέπεται η ταξινόµηση της οικολογικής και χηµικής 
κατάστασης των επιφανειακών υδάτων (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
Παράρτηµα V της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ) και η παραγωγή θεµατικών χαρτών και 
παρουσίαση της ταξινόµησης των επιφανειακών υδάτων. 

Ο χαρακτηρισµός εξάγεται από την πιθανή απόκλιση µεταξύ των 
παρατηρούµενων παραµέτρων στις υφιστάµενες συνθήκες και στις 
τυποχαρακτηριστικές συνθήκες κάθε σώµατος – τµήµατος του ποταµού. Οι 
τυποχαρακτηριστικές συνθήκες, µε τη σειρά τους, είναι δυνατό να στηρίζονται 
σε: 

○ ∆εδοµένα αναφοράς, µε επιλεγµένο δίκτυο σταθµών µέτρησης σε 
συνθήκες απουσίας ανθρωπογενούς επέµβασης. 

○ Μοντέλα αξιοποίησης ιστορικών δεδοµένων για τους οργανισµούς 
ενδείκτες της οικολογικής κατάστασης. 

○ Σε συνδυασµό των δύο παραπάνω µεθόδων.  

Β. ΥΠΟΓΕΙΑ Υ∆ΑΤΑ 

Β.1. Παρακολούθηση παραµέτρων ποσοτικής κατάστασης: 

- Καθεστώς στάθµης υπογείων υδάτων. 

Β.2. Παρακολούθηση παραµέτρων χηµικής κατάστασης:  

- Περιεκτικότητα σε οξυγόνο. 

- Τιµή pH. 

- Αγωγιµότητα. 

- Νιτρικές ενώσεις. 

- Αµµώνιο. 

Στη συνέχεια προβλέπεται η ταξινόµηση της ποσοτικής και χηµικής κατάστασης 
των υπογείων υδάτων (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα V της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ) και η παραγωγή θεµατικών χαρτών και παρουσίαση της 
ταξινόµησης των υπογείων υδάτων. 

Γ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ Υ∆ΑΤΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ (ΚΥΑ 35308/1838/2005) 

Οι παράµετροι παρακολούθησης που περιλαµβάνονται στο Ειδικό 
πρόγραµµα είναι: 

Οργανικές και τοξικές ουσίες για έλεγχο 
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1,2 Dichloroethane a-Ehdosulfan 
Cis -1,2 –Dichloroethylene b-Endosulfan 
Trans -1,2 -Dichloroethylene Endosulfan Sulfate 
 Ethylbenzene 
1,2 - Dichlorobenzene  Fenitrothion 
1,3 - Dichlorobenzene Fenthion 
1,4 - Dichlorobenzene  Heptachlor 
2- Chlorotoluene Linuron 
4 - Chlorotoluene Malathion 
Altrazine Mevinphos 
Azinphos  Ethyl Naphthalene 
Azinphos Methyl (m+p) -Xylenes 
Benzene o-Xylene 
Chlorobenzene Parathion 
Demeton (O+S) Parathion - Methyl 
Demeton - S - Methyl Simazine 
ichloromethane Toluene 

Βαρέα µέταλλα για παρακολούθηση 

- Kάδµιο 

- Αρσενικό 

- Χρώµιο 

- Μόλυβδος 

- Χαλκός 

- Βάριο 

- Βόριο 

Άλλες ουσίες 

- Αµµωνία: λόγω της τοξικότητας στα ψάρια και της δέσµευσης – 
κατανάλωσης οξυγόνου 

- ∆ιαλυµένο Οξυγόνο: Ως δείκτης των οξυγονοαπαιτητών ουσιών 

- Φωσφόρος: λόγω της επίδρασης στον ευτροφισµό 

- ∆ιαφάνεια (δίσκος Secchi): ως δείκτης ευτροφισµού 

- Χλωροφύλλη – α: ως δείκτης ευτροφισµού 

- Νιτρώδη: λόγω της τοξικότητας στα ψάρια 

- Κυανιούχα: λόγω τοξικότητας 

- Φθοριούχα: λόγω τοξικότητας 

- Ολικά παρασιτοκτόνα: λόγω τοξικότητας 

- Φαινόλες: λόγω τοξικότητας 

- Αρωµατικοί Πολυκυκλικοί Υδρογονάνθρακες: λόγω τοξικότητας 
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Φορέας υλοποίησης: ∆ιεύθυνση Υδάτων Π.Κ.Μ. σε συνεργασία µε τον Φορέα 
∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης, ΥΠΕΧΩ∆Ε (εφαρµογή ΚΥΑ τοξικών) 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός: Ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός δεν 
περιλαµβάνει: 

- το κόστος της παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων της λίµνης 
Κορώνειας βάσει της ΚΥΑ 35308/1838/2005 

- το κόστος παρακολούθησης της ιχθυοπανίδας 

- το κόστος παρακολούθησης των παραµέτρων που παρακολουθούνται 
στο πλαίσιο του προγράµµατος παρακολούθησης του έργου 
«Αποκατάσταση λίµνης Κορώνειας, Ν. Θεσσαλονίκης» που 
συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής και της παρακολούθησης 
Φ/Χ παραµέτρων που πραγµατοποιούνται από τον Φ∆. 

Βάσει των ανωτέρω ο προτεινόµενος Π/Υ είναι:  150.000 € 

Πηγές Χρηµατοδότησης: ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 

 

4.4.2.4. Παρακολούθηση πιέσεων-δραστηριοτήτων 

Περιλαµβάνει την παρακολούθηση δεικτών δραστηριοτήτων και πιέσεων που 
έχουν επιπτώσεις στα προστατευόµενα αντικείµενα. 

Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί από το προσωπικό του Φορέα ∆ιαχείρισης και 
περιλαµβάνει: 

� Παρακολούθηση οικοτουριστικής δραστηριότητας 

Σκοπός: 

Η διασφάλιση της διατήρησης του οικολογικού χαρακτήρα της 
προστατευόµενης περιοχής σε σχέση µε την ανάπτυξη του τουρισµού. 

Ειδικότερα: 

- Η µείωση των επιπτώσεων από τη χρήση των επισκεπτών 

- Η ικανοποίηση και ασφάλεια των επισκεπτών 

- Η ανάπτυξη των οικοτουρισµού 

Περιγραφή: 

Σύµφωνα µε το αντικείµενο της διαχείρισης και το σκοπό της παρακολούθησης 
οι δείκτες που προτείνονται για την παρακολούθηση και οι τεχνικές 
παρακολούθησής τους περιγράφονται στη συνέχεια. 

� ∆είκτης: Χρήση της προστατευόµενης περιοχής από τους επισκέπτες 

Αφορά στην καταµέτρηση της επισκεψιµότητας δηλαδή τον αριθµό των 
επισκεπτών, τη διάρκεια παραµονής τους, τις δραστηριότητες που 
αναπτύσσουν, τον προορισµό τους, τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών. Ο 
δείκτης αυτός καθώς και οι τεχνικές καταµέτρησης / αναφοράς αναφέρονται 
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στην έκδοση της IUCN «Guidelines for public use measurements and reporting 
at Parks and Protected Areas» (Hornback and Eagles, 1999). Σύµφωνα µε τις 
κατευθυντήριες γραµµές της IUCN το πρόγραµµα καταγραφής / αναφοράς 
(Reporting program)  µπορεί να γίνει σε πέντε διαδοχικά επίπεδα, ανάλογα µε 
το προσωπικό και το διαθέσιµο προϋπολογισµό του Φορέα ∆ιαχείρισης. Τα 
πέντε επίπεδα είναι το Αρχικό (Επίπεδο I), το Βασικό (Επίπεδο ΙΙ), το Μέσο 
(Επίπεδο ΙΙΙ), το Ανεπτυγµένο (Επίπεδο IV), το Προχωρηµένο (Επίπεδο V).  

Στον Πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι παράµετροι καταγραφής / 
αναφοράς και οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι.  
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Πίνακας 4.6. Επίπεδα εφαρµογής προγραµµάτων καταγραφής / αναφοράς χρήσης επισκεπτών (IUCN, 1999) 

Επίπεδο Ι Επίπεδο ΙΙ Επίπεδο ΙΙΙ Επίπεδο IV  

Μέτρηση Μέθοδος Μέτρηση Μέθοδος Μέτρηση Μέθοδος Μέτρηση Μέθοδος 

Επισκέψεις στην ΠΠ ΝΑΙ/ΟΧΙ MC ΝΑΙ MC ΝΑΙ/ΟΧΙ MC ΝΑΙ/ΟΧΙ AC 

∆ιόρθωση σφάλ-
µατος µέτρησης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  ΝΑΙ/ΟΧΙ  ΝΑΙ/ΟΧΙ  ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Ρύθµιση για τους 
εισερχόµενους 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  ΝΑΙ/ΟΧΙ  ΝΑΙ/ΟΧΙ Survey ΝΑΙ/ΟΧΙ Survey 

Ώρες ηµερήσιας 
χρήσης επισκέπτη  

ΝΑΙ/ΟΧΙ CS ΝΑΙ/ΟΧΙ CS ΝΑΙ/ΟΧΙ Survey ΝΑΙ/ΟΧΙ Survey 

Εισερχόµενοι στην 
ΠΠ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  ΝΑΙ/ΟΧΙ  ΝΑΙ/ΟΧΙ Survey ΝΑΙ/ΟΧΙ Survey 

∆ιανυκτέρευση 
εντός ΠΠ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ MC ΝΑΙ/ΟΧΙ MC ΝΑΙ/ΟΧΙ MC-
Survey 

ΝΑΙ/ΟΧΙ MC-Survey 

Ώρες χρήσης 
επισκέ-πτη µε 
διανυκτε-ρεύσεις 

ΝΑΙ/ΟΧΙ CC-RF ΝΑΙ/ΟΧΙ CC-RF ΝΑΙ/ΟΧΙ Survey ΝΑΙ/ΟΧΙ Survey 

Όπου: 

MC: Μη αυτοµατοποιηµένη καταµέτρηση        Survey: Επισκόπηση 

ΑC: Αυτοµατοποιηµένη καταµέτρηση 

CC: Υπολογισµός 

RF: Έντυπο καταγραφής 

CS: Συνεχής 
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Το σύστηµα καταµέτρησης παραµέτρων µπορεί να γίνεται µε συνδυασµό 
µεθόδων που µπορεί να επιλέξει ο υπεύθυνος για τη ∆ιαχείριση.  

Αναφέρονται δύο µέθοδοι καταµέτρησης, η αυτοµατοποιηµένη και η µη 
αυτοµατοποιηµένη. 

Αυτοµατοποιηµένη καταµέτρηση εισερχοµένων 

Αφορά στην καταγραφή των επισκεπτών µε αυτοµατοποιηµένα συστήµατα 
καταµέτρησης. Έχει αναπτυχθεί µεγάλη ποικιλία τεχνολογιών οργάνων τα 
οποία αυτόµατα εντοπίζουν και καταγράφουν «αντικείµενα». Τα όργανα αυτά 
ενεργοποιούνται είτε από την κίνηση (ατόµων, αυτοκινήτων, ζώων, κ.λ.π), από 
τη θερµοκρασία, από µηχανική πίεση κ.ά. και καταγράφουν ηλεκτρονικά τις 
επαφές. Τα περισσότερα λειτουργούν µε µπαταρίες, ενώ άλλα για τη λειτουργία 
τους απαιτούν ηλεκτρική ενέργεια και αποτελούνται από ποµπούς και δέκτες. Οι 
δέκτες µπορεί να τοποθετούνται σε θέσεις αποµακρυσµένες ώστε να µην είναι 
εύκολα ορατοί και έκθετοι σε βανδαλισµούς. 

Οι κύριοι τύποι αυτόµατων καταµετρητών-καταγραφέων είναι: 

- Μαγνητικοί ανιχνευτές: Πρόκειται για µαγνητικούς αισθητήρες µε τη 
µορφή µικρών pads που τοποθετούνται στην επιφάνεια των δρόµων. 

- Ανιχνευτές δόνησης (σεισµικοί): οι αισθητήρες ενεργοποιούνται από την 
άµεση πίεση, τοποθετούνται σε δρόµους και µονοπάτια, ενώ οι δέκτες 
µπορούν να συνδέονται µε διάφορα εξαρτήµατα (κάµερες, 
καταγραφείς κά.) 

- Οπτικοί ανιχνευτές 

- Μηχανικοί ανιχνευτές 

Στις κατευθυντήριες γραµµές της IUCN αναφέρονται τα πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατα του κάθε τύπου οργάνου. 

Η µέθοδος αυτή δεν προτείνεται για άµεση εφαρµογή στην περιοχή λόγω των 

φυσιογεωγραφικών γνωρισµάτων της, της µη δυνατότητας εφαρµογής 

ελεγχόµενων εισόδων και της έλλειψης υποδοµών.   

Η καταµέτρηση των επισκέψεων στην περιοχή προτείνεται να γίνει µε τη χρήση 
της ακόλουθης µεθόδου: 

Μη αυτοµατοποιηµένη καταµέτρηση πολλαπλών στοιχείων 

Πρόκειται για την άµεση, µη αυτοµατοποιηµένη καταγραφή µε τη χρήση 
εντύπων. Η καταγραφή γίνεται από το προσωπικό του Φορέα ∆ιαχείρισης.  

Το έντυπο µπορεί να είναι είτε ένα ερωτηµατολόγιο είτε µε τη µορφή κάρτας. Η 
συµπλήρωση γίνεται είτε από τον επισκέπτη είτε µε τη µορφή συνέντευξης από 
τον υπεύθυνο υποδοχής ή τον ξεναγό όταν πρόκειται για γκρουπ. 

Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από δύο µέρη. Το 1ο µέρος αφορά στην 
καταγραφή του εν λόγω δείκτη και ενδείκνυται να συνοδεύεται από έναν απλό 
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χάρτη µε τις διαδροµές-προορισµούς όπου ο επισκέπτης σηµειώνει το 
πρόγραµµα της επίσκεψής του.  

Τα ερωτήµατα αυτά αποτελούν το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου το 
οποίο συµπληρώνεται κατά την είσοδο στην περιοχή ή στα Κέντρα 
Πληροφόρησης /Υποδοχής. Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει το δεύτερο 
µέρος που αφορά στην καταγραφή της ικανοποίησης του επισκέπτη, το οποίο 
αναλύεται στο δείκτη «Εµπειρία επισκέπτη». Το 2ο µέρος συµπληρώνεται κατά 
την έξοδο του επισκέπτη. Για την καταχώρηση των δεδοµένων στη Βάση που 
θα δηµιουργηθεί και για λόγους στατιστικής επεξεργασίας και διεξαγωγής των 
αξιολογήσεων και των αναφορών το 1ο και 2ο µέρος του κάθε 
ερωτηµατολογίου θα πρέπει να έχουν τον ίδιο κωδικό. 

� ∆είκτης: Εµπειρία επισκέπτη 

H µέτρηση της ικανοποίησης των επισκεπτών ως προς τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες και διευκολύνσεις, αποτελεί ένα σηµαντικό δείκτη σύµφωνα µε το 
σύστηµα VERP. Η παρακολούθηση του δείκτη δίνει τη δυνατότητα να 
κατανοήσει ο υπεύθυνος της διαχείρισης τις συνέπειες των παρεµβάσεών του 
στους επισκέπτες. Οι ικανοποιούµενοι επισκέπτες συνεισφέρουν οικονοµικά 
στη διατήρηση της περιοχής (εθελοντική οικονοµική συνεισφορά, αγοράζουν 
προϊόντα,  συνεισφέρουν στην προβολή της περιοχής, επισκέπτονται πολλές 
φορές την περιοχή). Η πληροφορία που συγκεντρώνεται από τη µελέτη του 
δείκτη δείχνει αν η προστατευόµενη περιοχή έχει προβλήµατα σε διάφορα 
επίπεδα (κατάσταση µονοπατιών, παροχή υπηρεσιών ως προς την 
πληροφόρηση-ενηµέρωση, τα µέσα µεταφοράς, την προσβασιµότητα κ.ά.). 

Η µέτρηση του δείκτη γίνεται µε τη συµπλήρωση σχετικών ερωτηµατολογίων, τα 
οποία είτε συµπληρώνει µε τη µορφή συνέντευξης από το προσωπικό είτε  
συµπληρώνονται από τον ίδιο τον επισκέπτη κατά την έξοδό του. ∆ίνεται 
επίσης η δυνατότητα να αποσταλεί ταχυδροµικά από τον επισκέπτη (η 
περίπτωση αυτή δεν προτείνεται ιδιαίτερα για τους Έλληνες επισκέπτες καθώς 
δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοια διαδικασία).  

Όπως αναφέρεται στο δείκτη χρήσης της προστατευόµενης περιοχής, οι 
ερωτήσεις αποτελούν το 2ο µέρος του ερωτηµατολογίου και φέρουν τον ίδιο 
κωδικό καταχώρησης µε το 1ο µέρος. 

Οι άξονες των ερωτήσεων είναι οι ακόλουθοι: 

Γίνεται κατάλογος των παρεχόµενων υπηρεσιών (ενηµέρωση, ξενάγηση, 
µεταφορά, καθαριότητα, φιλικότητα προσωπικού, εξυπηρέτηση, κ.λ.π.) και των 
διευκολύνσεων (προσβασιµότητα µονοπατιών, υποδοµές ενηµέρωσης, 
παρατήρησης της φύσης, ανάπαυσης, σήµανση) και δίνεται κλίµακα 
αξιολόγησης από το 1 (πολύ καλή) έως το 5 (καθόλου ικανοποιητική). Για τις 
δύο παραµέτρους θα πρέπει να γίνεται επίσης, αξιολόγηση της 
σηµαντικότητας της κάθε παρεχόµενης υπηρεσίας και διευκόλυνσης σε 
πενταβάθµια κλίµακα (πολύ σηµαντική-1, σηµαντική-2, ουδέτερη-3, όχι 
σηµαντική-4, καθόλου σηµαντική-5). Τα δεδοµένα εισάγονται στη βάση 
δεδοµένων και βγαίνουν οι τιµές των µέσων τιµών.  
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Η ανάλυση των δεδοµένων και η αξιολόγησή τους δίνουν τη δυνατότητα στο 
διαχειριστή για την αξιολόγηση των παρεµβάσεών του και τον καθορισµό νέων 
παρεµβάσεων, εφόσον αυτό προκύπτει από τη διαδικασία. 

� ∆είκτης: Μονοπάτια – ∆ιαδροµές-Υποδοµές ερµηνείας περιβάλλοντος 

Η παρακολούθηση της κατάστασης των µονοπατιών που χρησιµοποιούνται 
από τους επισκέπτες καθώς εντάσσονται στο σχέδιο διακίνησης είναι ένας 
δείκτης που χρησιµοποιείται σε πολλές προστατευόµενες περιοχές. Στο σχέδιο 
παρακολούθησης που εφαρµόζεται στο Εθνικό Πάρκο Shenandoah, ΗΠΑ, 
υπάρχει ειδικό τµήµα για την παρακολούθηση του δείκτη.  

Οι παράµετροι που θα παρακολουθούνται είναι: η κατάσταση του 
καταστρώµατος, η διάβρωση, η κατάσταση της σήµανσης, οι υποδοµές κατά 
µήκος των µονοπατιών και των διαδροµών.  

H µεθοδολογία περιλαµβάνει τη συµπλήρωση σχετικών εντύπων στα οποία θα 
αναγράφονται: 

� Ηµεροµηνία 

� Όνοµα υπαλλήλου 

� ∆ιαδροµή/µονοπάτι (ονοµασία, εντοπισµός στον χάρτη των διαδροµών) 

� Θέση/σεις που παρατηρήθηκε το πρόβληµα (καταγράφεται µε GPS) 

� Τύπος προβλήµατος (Περιγραφή) 

� Φωτογραφική Τεκµηρίωση (αριθµός και θέση φωτογραφίας)  

� ∆είκτες επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον 

Αφορά στην παρακολούθηση δεικτών που επιτρέπουν την εκτίµηση των 
επιπτώσεων της τουριστικής δραστηριότητας εντός της Προστατευόµενης 
Περιοχής στην κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών. 
Ειδικότερα, περιλαµβάνονται οι ακόλουθοι δείκτες επιπτώσεων στο φυσικό 
περιβάλλον: 

- Υπο-δείκτης: Οικότοποι που επηρεάζονται από την τουριστική 
δραστηριότητα 

Για την εκτίµηση των επιπτώσεων της οικοτουριστικής δραστηριότητας εντός 
της περιοχής στους τύπους οικοτόπων θα πρέπει να γίνεται η παρακολούθηση 
των οικοτόπων του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που βρίσκονται 
σε άµεση σχέση/γειτνίαση µε τα µονοπάτια και τους χώρους άσκησης των 
δραστηριοτήτων. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η παρακολούθηση των οικοτόπων αποτελεί 
αντικείµενο του προγράµµατος παρακολούθησης της προστατευόµενης 
περιοχής, το οποίο θα εκπονείται στο πλαίσιο της παρακολούθησης των 
οικοτόπων.  

- Υπο-δείκτης: Είδη πανίδας που επηρεάζονται από την οικοτουριστική 
δραστηριότητα  
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Αφορά στην παρακολούθηση των σηµαντικών ειδών ορνιθοπανίδας που 
περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και επηρεάζονται 
από την τουριστική δραστηριότητα. Όπως έχει αναφερθεί η περιοχή έχει 
χαρακτηρισθεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας λόγω της υψηλής ορνιθολογικής 
της αξίας. Αρκετές από τις διαδροµές βρίσκονται πολύ κοντά στα ενδιαιτήµατα 
των ειδών αυτών και η όχληση από την άσκηση της τουριστικής 
δραστηριότητας (διέλευση αυτοκινήτων, µεγάλη συγκέντρωση ατόµων) 
ιδιαίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής µπορεί να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις. Η παρακολούθηση των σηµαντικών ειδών ορνιθοπανίδας αποτελεί 
αντικείµενο του προγράµµατος παρακολούθησης της προστατευόµενης 
περιοχής από το προσωπικό του Φορέα ∆ιαχείρισης.  

� ∆είκτες οικοτουριστικής ανάπτυξης 

- Καταλύµατα 

Αφορά στη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά µε την πληρότητα των 
καταλυµάτων για τους επισκέπτες της προστατευόµενης περιοχής, τη βελτίωση 
των παρεχόµενων υπηρεσιών σύµφωνα µε τα οικοτουριστικά πρότυπα, τη 
δηµιουργία οικοκαταλυµάτων. Στα καταλύµατα της περιοχής θα πρέπει να 
υπάρχουν πληροφοριακά έντυπα και έντυπα ερωτηµατολόγια σχετικά µε την 
ικανοποίησης των επισκεπτών και την εµπειρία τους από την επίσκεψη και 
διαµονή στην περιοχή. 

- Τοπικά προϊόντα 

Αφορά στην παρακολούθηση της δηµιουργίας µονάδων τοπικών προϊόντων, 
πωλητηρίων, πιστοποιηµένων προϊόντων. 

� Παρακολούθηση άλλων δεικτών αειφορίας 

Σε παγκόσµιο επίπεδο, υπάρχει έντονη δραστηριοποίηση από διεθνείς και 
Ευρωπαϊκούς οργανισµούς (βλ. OHE, ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκό Οργανισµό 
Περιβάλλοντος κ.α.) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την υποστήριξη της 
EUROSTAT για την ανάπτυξη και χρήση συστηµάτων δεικτών για την αποτίµηση 
της κατάστασης του περιβάλλοντος στα κράτη-µέλη και της προόδου που 
επιτυγχάνεται ως προς τους στόχους που θέτει η στρατηγική για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη, τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο. Οι δείκτες 
παρακολούθησης που περιγράφονται στη συνέχεια βασίζονται στην έκδοση 
του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και  Προστασίας Περιβάλλοντος 
Θεσσαλονίκης µε τίτλο «∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» (Επιµ. Έκδοσης Μουσιόπουλος Ν. και Κ. Νικολάου, 2008), 
επιλεγµένοι και µερικώς προσαρµοσµένοι στα γνωρίσµατα και τις ιδιατερότητες 
της περιοχής. 

 

 

 

∆είκτης: ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
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Περιγραφή 

Ο δείκτης περιγράφει την έκταση που χρησιµοποιείται για την εκάστοτε 
δραστηριότητα (κατοικίες, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, γραφεία, δάση, 
γεωργία κλπ.) και το ποσοστό της έκτασης στο σύνολο της περιοχής ευθύνης 
του Φ∆. Κακές πρακτικές διαχείρισης µπορούν να οδηγήσουν στην οικιστική ή 
βιοµηχανική ανάπτυξη σε ακατάλληλες γεωλογικά περιοχές και ευαίσθητα 
οικοσυστήµατα ή δασικές εκτάσεις. ∆ιαχρονικά η αύξηση των αδιαπέρατων 
επιφανειών και η ελάττωση των δασικών εκτάσεων και των εκτάσεων που 
καλύπτονται από νερά εντείνουν την περιβαλλοντική υποβάθµιση. 

Μεθοδολογία υπολογισµού 

Τα ποσοστά των χρήσεων γης εξάγονται από τη συνολική έκταση που 
καλύπτεται από την εκάστοτε χρήση. Οι εκτάσεις των επιµέρους χρήσεων γης 
υπολογίζονται από στοιχεία που διατηρεί η ΕΣΥΕ. 

∆είκτης: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Περιγραφή 

Ο δείκτης απεικονίζει το µήκος του οδικού δικτύου (σε km) στο σύνολο της 
έκτασης της περιοχής ευθύνης του Φ∆ (km2). Ο δείκτης υπολογίζεται ως km 
οδικού δικτύου ανά km2 έκτασης. 

Σηµασία του δείκτη 

Η πυκνότητα του οδικού δικτύου συνδέεται άµεσα µε τη βιωσιµότητα των 
αστικών συγκοινωνιών και µεταφορών. Επίσης, είναι ενδεικτική του 
κατακερµατισµού των βιοτόπων.  

Παράλληλα, ο δείκτης Land 3 «Πυκνότητα οδικού δικτύου» συµπεριλαµβάνεται 
στο Σύστηµα ∆εικτών για την καλύτερη παρακολούθηση της διαχρονικής 
εξέλιξης του οδικού δικτύου και τον έλεγχο της χωρητικότητας του οδικού 
δικτύου για την αποτελεσµατική εξυπηρέτηση της επιβατικής και µεταφορικής 
ζήτησης στην περιοχή µελέτης. 

∆είκτης: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Περιγραφή 

Ο δείκτης αφορά στον αριθµό των νέων κατοικιών που κατασκευάζονται 
ετησίως (α) σε επεκτάσεις πόλεων (σε νέες επεκτάσεις, αλλά και εκτός σχεδίου) 
και (β) από µετατροπές άλλων κτιριακών χρήσεων (ο δείκτης µπορεί να λάβει 
και αρνητικές τιµές). Στις µετατροπές άλλων κτιριακών χρήσεων 
περιλαµβάνονται οι νέες µονάδες που κατασκευάζονται σε εκτάσεις που δεν 
ήταν στο παρελθόν οικοδοµηµένες, συν τις υποδιαιρέσεις των υπαρχουσών 
µονάδων, µείον τις µονάδες που καταστράφηκαν ή που µετατράπηκαν. 

Σηµασία του δείκτη 

Η αύξηση στον αριθµό των κατοικιών είναι ενδεικτική του επιπέδου διαβίωσης. 
Για τις περιπτώσεις όπου ο ρυθµός αύξησης είναι µικρότερος από το ρυθµό 
αύξησης του πληθυσµού, το γεγονός µπορεί να αποτελεί ένδειξη (α) αύξησης 
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του µεγέθους των νοικοκυριών, ενδεικτικό αντίστοιχα κακών συνθηκών 
διαβίωσης εάν ο αριθµός των ατόµων ανά νοικοκυριό είναι πολύ µεγάλος, (β) 
έλλειψης κατοικιών ή (γ) επιδείνωσης των οικονοµικών συνθηκών. Για τις 
περιπτώσεις όπου ο ρυθµός αύξησης των κατοικιών είναι µεγαλύτερος από 
την αύξηση του πληθυσµού, το γεγονός είναι ενδεικτικό της διαίρεσης των 
υπαρχόντων νοικοκυριών προς τη δηµιουργία νέων. 

∆είκτης: ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

Περιγραφή 

Ο δείκτης ορίζεται ως ο αριθµός των βιοκαλλιεργητών και η έκταση που 
καλύπτεται από βιολογικές καλλιέργειες. Οι βιολογικές καλλιέργειες αποτελούν 
προσπάθεια ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη γεωργική 
πολιτική.  

Σηµασία του δείκτη 

Ο δείκτης παρέχει πληροφορία για το ποσοστό των γεωργικών καλλιεργειών 
που χρησιµοποιούν, ήπιες προς το περιβάλλον, διαχειριστικές πρακτικές 
παράγοντας ποιοτικά προϊόντα. Στις καλλιέργειες αυτές δε χρησιµοποιούνται 
συνθετικά λιπάσµατα, φυτοφάρµακα και γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί. 
Η πρακτική αυτή συµβάλλει σηµαντικά στη µείωση της επιβάρυνσης του 
περιβάλλοντος της περιοχής. 

Η µεταβολή του δείκτη σχετίζεται άµεσα µε την αντίστοιχη καταναλωτική ζήτηση 
σε βιολογικά προϊόντα. Αυτά θεωρείται ότι υπερέχουν σε θρεπτική αξία των 
αντίστοιχων συµβατικών, καθώς είναι απαλλαγµένα από επιβλαβή πρόσθετα 
χηµικά συστατικά και εποµένως η προώθησή τους έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων. Η διαρκώς αυξανόµενη 
καταναλωτική ζήτηση σε βιολογικά προϊόντα υποδεικνύει την αυξανόµενη 
συνειδητοποίηση των καταναλωτών για υγιεινή διατροφή και προστασία του 
περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι βιολογικές καλλιέργειες συµβάλλουν στην αύξηση 
της βιοποικιλότητας (ζώων και φυτών) και κατ’ επέκταση στη σταθεροποίηση 
και την ευρωστία των γεωργικών οικοσυστηµάτων. 

∆είκτης: ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

Περιγραφή 

Ο δείκτης περιγράφει τις διαχρονικές µεταβολές του µέσου αριθµού των 
αγροτικών ζώων ανά κτηνοτροφική µονάδα. 

Σηµασία του δείκτη 

Ο δείκτης λόγω της σπουδαιότητας του µέσου µεγέθους των κτηνοτροφικών 
µονάδων στους τεχνικοοικονοµικούς συντελεστές του κλάδου της ζωικής 
παραγωγής. Μονάδες µε µεγάλο αριθµό ζώων παραπέµπουν σε 
οργανωµένες και συστηµατικές κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, ενώ αντίθετα 
µικρό µέσο µέγεθος κτηνοτροφικών µονάδων υποδηλώνει ότι ο κλάδος 
παραγωγής δεν είναι κύριος, αλλά συµπληρωµατικός του γεωργικού 
εισοδήµατος των κατοίκων. 
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∆είκτης: ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ 

Περιγραφή 

Ο δείκτης ορίζεται ως ο αριθµός των κτηνοτροφικών µονάδων οι οποίες 
εκτρέφουν τα ζώα τους µε βάση τον κανονισµό 2092/91 και αποτελεί ένα 
χαρακτηριστικό µέτρο της προσπάθειας ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής 
διάστασης στη γεωργική πολιτική. Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η 
βιολογική κτηνοτροφία είναι η φυσική διαβίωση των ζώων, η χρησιµοποίηση 
πιστοποιηµένων βιολογικών ζωοτροφών και ο περιορισµός στη χρήση 
συνθετικών φαρµάκων. Υπολογίζεται ο συνολικός αριθµός των βιολογικών 
κτηνοτρόφων και των αγροτικών ζώων (βοοειδή, αίγες, πρόβατα) καθώς και 
χοίρων, ορνίθων και πουλερικών, κυψέλες µελισσιών που πιστοποιηµένα 
εκτρέφονται βιολογικά. 

Σηµασία του δείκτη 

Ο δείκτης παρέχει πληροφορίες για τον αριθµό των κτηνοτροφικών µονάδων 
που χρησιµοποιούν ήπιες προς το περιβάλλον διαχειριστικές πρακτικές 
παράγοντας ποιοτικά προϊόντα. Οι µονάδες αυτές εκτρέφουν τα ζώα τους σε 
φυσικές συνθήκες, χρησιµοποιούν ζωοτροφές που προέρχονται από 
βιολογικές καλλιέργειες και κάνουν περιορισµένη χρήση των συνθετικών 
φαρµάκων. Στη βιολογική εκτροφή, η συνολική µεταχείριση των ζώων 
διασφαλίζει την υγεία και τη φυσιολογική τους ανάπτυξη, καθώς και την 
αειφορική χρήση του οικοσυστήµατος στο οποίο ζουν. Αυτό έχει ως συνέπεια 
τη µείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η µεταβολή του 
δείκτη σχετίζεται στενά µε την αντίστοιχη καταναλωτική ζήτηση σε βιολογικά 
προϊόντα. Η διαρκώς αυξανόµενη καταναλωτική ζήτηση σε βιολογικά 
προϊόντα υποδεικνύει αφενός την τάση για υγιεινή διατροφή και αφετέρου την 
αυξανόµενη συνειδητοποίηση των καταναλωτών σε θέµατα προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

∆είκτης: ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

Περιγραφή 

Ο δείκτης παρουσιάζει την εξέλιξη βασικών χαρακτηριστικών που αφορούν 
στα αλιεύµατα, όπως είναι η αλιευτική παραγωγή, το µέγεθος του αλιευτικού 
στόλου και η ποιότητα των αλιευµάτων. 

Σηµασία του δείκτη 

Ο δείκτης επιλέχθηκε λόγω της θέσης που κατέχει ο τοµέας της αλιείας στη ζωή 
των κατοίκων, και στην οικονοµία της περιοχής ευθύνης του Φ∆. 
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∆είκτης: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

Περιγραφή 

Ο δείκτης περιγράφει το συνολικό αριθµό των µονάδων που εντάσσονται στον 
κλάδο της µεταποίησης και απασχολούν τουλάχιστον 10 άτοµα, σε 
συνδυασµό µε το ποσοστό των καταστηµάτων που απασχολούν 
περισσότερα από 50 άτοµα. Η διαχρονική εξέλιξη των δύο αυτών µεγεθών 
πληροφορεί για την τάση συγκέντρωσης της βιοµηχανικής παραγωγής, 
αντανακλώντας ταυτόχρονα και τη διασπορά των πηγών περιβαλλοντικών 
πιέσεων. 

Σηµασία του δείκτη 

Ο δείκτης επιλέχθηκε ως εκτίµηση της βιοµηχανικής και βιοτεχνικής 
δραστηριότητας και την επίπτωση του συγκεκριµένου τοµέα στην ποιότητα του 
περιβάλλοντος και στην αειφορία της περιοχής. Η ένταση και το µέγεθος της 
βιοµηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας σχετίζονται άµεσα µε τις 
εκποµπές ατµοσφαιρικών ρύπων που αποτελούν µία από τις βασικότερες 
πιέσεις για την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, ο δείκτης 
περιγράφει διαχρονικά τη δυναµικότητα και την προσαρµοστικότητα του 
συγκεκριµένου τοµέα στις οικονοµικές και παραγωγικές ανάγκες της περιοχής 
µελέτης. Οι εσωτερικές οικονοµίες κλίµακας στην κάλυψη των παραγωγικών 
αναγκών αποτελούν καθοριστικό παράγοντα της αειφόρου ανάπτυξης και της 
οικονοµικής δύναµης µιας περιοχής. 

∆είκτης: ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Περιγραφή 

Ο δείκτης εκφράζει των αριθµό των µονάδων της περιοχής ευθύνης του Φ∆, 
στις οποίες έχει εγκατασταθεί Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. Ο 
αριθµός των µονάδων µε εγκατεστηµένο Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 
υπολογίζεται από δηµοσιευµένα µητρώα των οργανισµών πιστοποίησης για 
τα έτη που έχουν εκδοθεί. Από τα µητρώα των οργανισµών πιστοποίησης 
γίνεται άθροιση των καταγραφών για τις µονάδες µε Σύστηµα Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης. 

Σηµασία του δείκτη 

Ο δείκτης καταγράφει τις µονάδες µε εγκατεστηµένο Σύστηµα Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης και παρουσιάζει την τάση αύξησης ή µείωσής τους. Ένα Σύστηµα 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση της 
περιβαλλοντικής επίδοσης των µονάδων µέσα από την οργάνωση ενός 
εσωτερικού µηχανισµού για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο 
διασφαλίζει (α) συµµόρφωση µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία, (β) επίτευξη 
της περιβαλλοντικής πολιτικής και (γ) προστασία του περιβάλλοντος σε 
ισορροπία µε τις κοινωνικο-οικονοµικές ανάγκες της µονάδας. 
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∆είκτης: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

Περιγραφή 

Ο δείκτης περιγράφει την ποσότητα των υγρών αποβλήτων που παράγονται 
από τις βιοµηχανικές µονάδες. 

Σηµασία του δείκτη 

Τα υγρά απόβλητα αποτελούν ένα άµεσο αποτέλεσµα της βιοµηχανικής 
δραστηριότητας σε µια αστική περιοχή. Η εν δυνάµει περιεκτικότητά τους σε 
επικίνδυνες ουσίες που δε βρίσκονται στα αστικά λύµατα τα καθιστά πολλές 
φορές ακατάλληλα για επεξεργασία σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών 
υγρών αποβλήτων. Τόσο µεσοπρόθεσµα, όσο και µακροπρόθεσµα, η µείωση 
της ποσότητας των παραγόµενων βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων χωρίς 
ταυτόχρονη µείωση της βιοµηχανικής δραστηριότητας αντιστοιχεί βελτίωση της 
περιβαλλοντικής επίδοσης των αντίστοιχων επιχειρήσεων. 

∆είκτης: Υ∆ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

Περιγραφή 

Ο δείκτης υπολογίζει την κατανάλωση νερού από τα νοικοκυριά στην περιοχή 
ευθύνης του Φ∆, το υδατικό ισοζύγιο τµήµατος της λεκάνης απορροής του 
Υδατικού ∆ιαµερίσµατος της Κεντρικής Μακεδονίας, τις συνολικές απολήψεις 
νερού (εκφραζόµενες ως προς τα ανανεώσιµα αποθέµατα υδάτων), καθώς 
επίσης και τη διαθεσιµότητα επιφανειακών νερών (σε σχέση µε το πληθυσµιακό 
δυναµικό της περιοχής ευθύνης του Φ∆ και σε σχέση µε την έκταση της 
αρδευόµενης επιφάνειάς της). 

Σηµασία του δείκτη 

Ο δείκτης επιλέχθηκε λόγω της αναγκαίας ορθολογικής διαχείρισης των 
υδατικών πόρων. Σε αυτό συµβάλουν α) η καταγραφή της ποσότητας του 
νερού που εισρέει και απορρέει από τις υδρολογικές λεκάνες, β) η διαχρονική 
εξέλιξη των ετήσιων απολήψεων νερού από επιφανειακά και υπόγεια νερά µε 
δεδοµένο ότι υποδηλώνει την πίεση που υφίστανται τα διαθέσιµα αποθέµατα 
νερού, γ) η καταγραφή της κατανάλωσης του νερού από τα νοικοκυριά, η 
οποία παρέχει ένα µέτρο της ζήτησης νερού για την κάλυψη των αναγκών των 
κατοίκων, δ) η διαθεσιµότητα των επιφανειακών νερών σε σχέση µε το 
πληθυσµιακό δυναµικό της περιοχής και σε σχέση µε την αρδευόµενη έκταση 
µε δεδοµένο ότι µε τον τρόπο αυτό ελέγχεται η επάρκεια των επιφανειακών 
υδάτων για τη χρήση µε τη µεγαλύτερη ζήτηση νερού την άρδευση. 

∆είκτης: ΤΟΜΕΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Περιγραφή 

Ο δείκτης περιγράφει την κατανάλωση νερού προερχόµενου από επιφανειακά 
νερά για ύδρευση, άρδευση και βιοµηχανική χρήση. 

Σηµασία του δείκτη 
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Ο δείκτης επιλέχθηκε λόγω της αναγκαιότητας για ορθολογική διαχείριση των 
υδατικών πόρων. Η αυξανόµενη χρήση του νερού για λόγους ύδρευσης, 
άρδευσης, καθώς και για την εξυπηρέτηση των τοπικών βιοµηχανικών 
αναγκών αποτελεί σοβαρή περιβαλλοντική πίεση για τα οικοσυστήµατα και 
προκαλεί προβλήµατα λειψυδρίας. 

∆είκτης: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Περιγραφή 

Ο δείκτης προσδιορίζει την ποσότητα των υγρών αποβλήτων που παράγονται 
σε ετήσια βάση ως κατάλοιπο αστικών και βιοµηχανικών δραστηριοτήτων. 
Επιπλέον, καταγράφονται οι ποσότητες των λυµάτων που υφίστανται 
επεξεργασία σε κάποιο βαθµό (α-βάθµια, β-βάθµια ή γ-βάθµια), σε σχέση µε 
αυτή των ανεπεξέργαστων λυµάτων. 

Σηµασία του δείκτη 

Ο δείκτης επιλέχθηκε λόγω της σηµασίας του τοµέα της διαχείρισης των υγρών 
αποβλήτων, ο οποίος αποτελεί µία από τις βασικές συνιστώσες αποτίµησης 
της αειφόρου ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο. Το γεγονός αυτό τεκµηριώνεται 
από την ενσωµάτωση του δείκτη στα συστήµατα αποτίµησης της βιώσιµης 
ανάπτυξης φορέων όπως ο Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και 
Ανάπτυξη και ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος. Επιπλέον, ο βαθµός 
επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων αποτελεί παράµετρο πρωταρχικής 
σηµασίας για την ποιότητα των υδάτινων οικοσυστηµάτων που λειτουργούν 
ως αποδέκτες των καταλοίπων της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

∆είκτης: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Περιγραφή 

Ο δείκτης αναφέρεται στο λόγο της παραγόµενης ποσότητας αστικών 
στερεών αποβλήτων, προς τον πληθυσµό της περιοχής ευθύνης του Φ∆, σε 
µία δεδοµένη χρονική στιγµή. O δείκτης παρέχει ένα µέτρο της µέσης 
απορριπτόµενης ποσότητας που είναι άµεσα συγκρίσιµο µε δεδοµένα άλλων 
χωρών. 

Σηµασία του δείκτη 

Ο δείκτης αντικατοπτρίζει τη συνεχή τάση µεγέθυνσης του πληθυσµού της 
περιοχής, όπως και την τάση αλλαγής των καταναλωτικών του προτύπων. 
Επίσης, η συνεχώς αυξανόµενη παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων 
χωρίς τις κατάλληλες πολιτικές διαχείρισής τους προκαλεί περιβαλλοντική 
υποβάθµιση, σπατάλη φυσικών πόρων και εκτάσεων. Η παραγωγή και η 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα τις 
ποιότητας ζωής και της αειφορίας της περιοχής. 
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∆είκτης: ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΕΙΣ 

Περιγραφή 

Ο δείκτης περιγράφει το ποσοστό των γεωργικών εκτάσεων σε αγρανάπαυση 
ετησίως επί της συνολικά καλλιεργούµενης έκτασης στην περιοχή εθυύνης του 
Φ∆. 

Σηµασία του δείκτη 

Γεωργικές εκτάσεις υπό αγρανάπαυση θεσπίστηκαν πρώτη φορά το έτος 1992 
και αποτελούν µία από τις αρχικές µεταρρυθµίσεις της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για εκτάσεις οι οποίες 
αποσύρονται από τη γεωργική παραγωγή για ένα ή περισσότερα έτη µε 
αντίστοιχη οικονοµική αποζηµίωση προς τον ιδιοκτήτη. Αρχικός στόχος της 
θέσπισής τους ήταν η µείωση της εντατικοποίησης της γεωργίας σε περιοχές 
της Ευρώπης. Πλέον αποτελούν σηµαντικό τύπο ενδιαιτήµατος για ποικιλία 
ζωικών (θηλαστικών, πτηνών και εντόµων) και φυτικών οργανισµών στα 
γεωργικά οικοσυστήµατα της Ευρώπης και δυνητικά, µε κατάλληλη διαχείριση, 
υπάρχουν σηµαντικές ωφέλειες για τη διατήρηση και προστασία της άγριας 
ζωής, της βιοποικιλότητας, της σταθερότητας των οικοσυστηµάτων αλλά και 
της αισθητικής του τοπίου.  

∆είκτης: ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Περιγραφή 

Ο δείκτης περιγράφει το επίπεδο µόρφωσης του πληθυσµού των ∆ήµων, 
∆ηµοτικών διαµερισµάτων και Κοινοτήτων που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης 
του Φ∆. Ο δείκτης υπολογίζεται από στατιστικά στοιχεία απογραφών 
δηµογραφικών στοιχείων που διατηρεί η ΕΣΥΕ. Η πληροφορία αναφέρεται 
στους ∆ήµους, τα ∆ηµοτικά διαµερίσµατα και τις Κοινότητες που ανήκουν στην 
περιοχή ευθύνης του Φ∆. 

Σηµασία του δείκτη 

Η µόρφωση αποτελεί κινητήρια δύναµη που έχει αντίκτυπο στην παιδεία του 
τοπικού πληθυσµού - περιβαλλοντική και µη - την παραγωγικότητά του, όπως 
επίσης και στον τρόπο διαβίωσης και βιοτικού του επιπέδου. Παράλληλα, το 
επίπεδο µόρφωσης του πληθυσµού µιας χώρας ή/και µιας περιοχής καθορίζει 
σηµαντικά  τον τρόπο συµπεριφοράς των ατόµων, όπως και τον τρόπο 
σκέψης τους. Η γνώση της τιµής ενός τέτοιου δείκτη είναι απαραίτητη συνθήκη 
για την εξαγωγή συµπερασµάτων όσον αφορά στον τρόπο ενηµέρωσης και 
αντιµετώπισης ανησυχιών και προβληµατισµών σε θέµατα σχετικά µε την 
προστασία του περιβάλλοντος, της οικολογικής ευσυνειδησίας του πολίτη, 
καθώς και της βελτίωσης του τρόπου ζωής του. 

∆είκτης: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΠΥΡΑΜΙ∆Α 

Περιγραφή 
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Ο δείκτης περιγράφει δύο τιµές χαρακτηριστικών δεδοµένων του πληθυσµού 
της περιοχής ευθύνης του Φ∆: (α) Το Μόνιµο και Πραγµατικό22 πληθυσµό της 
περιοχής, ο οποίος αντιστοιχεί στο µέσο των ετών και (β) την ηλικιακή 
πυραµίδα του πληθυσµού (ανδρών και γυναικών) στις εξής ηλικιακές 
κατηγορίες: (α) 0-14, (β) 15-24, (γ) 25-39, (δ) 40-54, (ε) 55-64, (στ) 65-79, (ζ) 80 
και άνω. Οι τιµές του δείκτη υπολογίζονται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
Ελλάδας (ΕΣΥΕ) και αφορούν στον Πραγµατικό και στο Μόνιµο πληθυσµό της 
περιοχής, σε επίπεδο ∆ήµων, ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων και Κοινοτήτων που 
ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του Φ∆, τόσο συνολικά όσο και κατά φύλλο 
και οµάδες ηλικιών. 

Σηµασία του δείκτη 

Η σκοπιµότητα ένταξης του δείκτη έγκειται στην ανάγκη αποτύπωσης της 
πίεσης που ασκείται στο περιβάλλον µε την αύξηση ή τη µείωση του 
πληθυσµού αντίστοιχα.  

∆είκτης: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Περιγραφή 

Ο δείκτης περιγράφει τον πληθυσµό της περιοχής ευθύνης του Φ∆ ανά 
µονάδα επιφάνειας. O δείκτης αποτελεί έµµεση µέτρηση της πίεσης που δέχεται 
το περιβάλλον και περιλαµβάνει την εκµετάλλευση των φυσικών πόρων, καθώς 
και τη ρύπανση του ατµοσφαιρικού αέρα και των υδάτων. Ο δείκτης 
υπολογίζεται από το λόγο του τοπικού πληθυσµού προς την έκταση περιοχής. 
Για τον «Πληθυσµό» χρησιµοποιούνται τα στοιχεία από το δείκτη «Πληθυσµός» 
που αφορούν στο Μόνιµο πληθυσµό του κάθε ∆ήµου ή Κοινότητας της 
περιοχής ευθύνης του Φ∆ (απογραφές). Για  την «Έκταση», η πληροφορία 
αντλείται από την ΕΣΥΕ και αφορά στην επιφάνεια των ∆ήµων και Κοινοτήτων, 
χωρίς να υπολογίζονται τα εσωτερικά ύδατα (σε km2) 

Σηµασία του δείκτη 

Η γνώση της πυκνότητας του πληθυσµού σε µια περιοχή και η 
παρακολούθηση της εξέλιξής του συµβάλλει σηµαντικά σε διάφορους τοµείς, 
καθώς όσο αυξάνει η πυκνότητα του πληθυσµού, τόσο αυξάνονται και οι 
περιβαλλοντικές πιέσεις και δυσχεραίνει η ποιότητα ζωής του συνολικού 
πληθυσµού της περιοχής µελέτης. Μεταξύ άλλων, επακόλουθα της αύξησης 
της πυκνότητας του πληθυσµού είναι η αύξηση απαιτήσεων για υλικοτεχνική 
υποδοµή (σχολεία, νοσοκοµεία, κατοικίες κλπ.), η ανάγκη για υποδοµές (δίκτυα 
παροχής ρεύµατος, νερού και τηλεπικοινωνιών), η αύξηση του κυκλοφοριακού 
φόρτου και η ένταση της έλλειψης χώρων στάθµευσης, η µεγαλύτερη και 
εντατικότερη ανάγκη για καθαριότητα και φροντίδα περιορισµού των ρύπων 
κάθε µορφής και η ανάγκη για νέες θέσεις εργασίας (αύξηση ποσοστών 
ανεργίας).  

                                                 

22 Ως Πραγµατικός πληθυσµός ορίζεται ο αριθµός των κατοίκων που βρέθηκαν παρόντα σε 
κάθε περιοχή κατά την ηµέρα της απογραφής. Ως Μόνιµος πληθυσµός ορίζεται ο αντίστοιχος 
αριθµός των κατοίκων που έχουν τη συνήθη διαµονή τους σε κάθε περιοχή. 
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4.4.2.5. Παρακολούθηση αποτελεσµατικότητας εφαρµογής της διαχείρισης 

Όπως προαναφέρθηκε, στις αρχές διαχείρισης, η διαχείριση είναι µια δυναµική 
διαδικασία βασικό στοιχείο της οποίας αποτελεί η διαδικασία της 
παρακολούθησης και της επισκόπησης/αναθεώρησης. Η απουσία ενός 
συστηµατικού, ολιστικού και πρακτικού συστήµατος Παρακολούθησης & 
Αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης αποτελεί καθοριστικό, 
ανασταλτικό παράγοντα στην εύρυθµη λειτουργία µιας Προστατευόµενης 
Περιοχής.  

Η συσχέτιση µεταξύ των διαχειριστικών δράσεων και των επακόλουθων της 
εφαρµογής τους δεν είναι πάντοτε πρόδηλη. Οι Φορείς ∆ιαχείρισης όντας 
συχνά  αντιµέτωποι µε τις καθηµερινές απαιτήσεις της δουλειάς τους, δεν είναι 
σε θέση να αποστασιοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να 
συλλογιστούν και να αξιολογήσουν αντικειµενικά τα αθροιστικά αποτελέσµατα 
των προσπαθειών τους. Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της 
διαχείρισης παρέχει ένα δόκιµο τρόπο για την απόκτηση γνώσης µέσα από 
επιτυχίες και αποτυχίες και επιπλέον, βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν  
για ποιο λόγο και µε ποιο τρόπο πρέπει να επαναπροσδιοριστούν – 
αναθεωρηθούν οι διαχειριστικές πρακτικές.  

1.1.1.1.1.1. ∆είκτες αξιολόγησης της Αποτελεσµατικότητας της ∆ιαχείρισης 

Η IUCN/WCPA έχει αναπτύξει ένα «µεθοδολογικό πλαίσιο» για την εκτίµηση της 
αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης το οποίο περιλαµβάνει  µια σειρά από 
δείκτες (Germano et al., 2007). Ακολουθεί η παράθεση των κατηγοριών των 
δεικτών µε ενδεικτική αναφορά σε κάποιους από αυτούς µετά από 
προσαρµογή τους στην περίπτωση του Εθνικού Πάρκου: 

ΒΙΟΦΥΣΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ (BIOPHYSICAL INDICATORS) 

- κατάσταση διατήρησης οικοτόπων  

- αφθονία, ευρωστία ενδηµικών ειδών χλωρίδας 

- δυναµική πληθυσµών απειλούµενων / σηµαντικών ειδών πανίδας  

- αφθονία εµπορικά σηµαντικών ειδών, σχέση µεγέθους - ηλικίας 
αλιευόµενων ειδών 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ (SOCIOECONOMIC INDICATORS) 

- Βιοτικό επίπεδο τοπικής κοινωνίας  

- Κοινωνικές παροχές προς τους ντόπιους  

- Οικολογική ευαισθητοποίηση – συνειδητοποίηση κατοίκων (απαίτηση 
από τοπικούς άρχοντες για προώθηση «πράσινων πρακτικών» 
(ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, βιώσιµη χρήση νερού, πρόνοια - 
σχεδιασµός για αποφυγή περιστατικών ρύπανσης, πυρκαγιάς) 

- Αναγνώριση και εκτίµηση του δικαιώµατος τόσο των τωρινών γενεών 
όσο και των µελλοντικών στην πρόσβαση στις υροτοπικές αξίες µη 
χρήσης (δυνατότητα αναψυχής σε τοποθεσίες που διατηρούν τη 
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φυσική τους οµορφιά και αξία, βαθµός ικανοποίησης χρηστών από τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες και την ποιότητα της προσλαµβάνουσας 
εµπειρίας) 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ (GOVERNANCE INDICATORS) 

- νοµοθετική επάρκεια που καθιστά εφικτή την προστασία και διατήρηση 
της Προστατευόµενης Περιοχής  

- αποτελεσµατική αστυνόµευση της τήρησης και συµµόρφωσης στις 
απαγορευτικές διατάξεις που διέπουν την περιοχή (µείωση παραβατικών 
δράσεων, επιβολή των προβλεπόµενων από τη νοµοθεσία και τον 
κανονισµό λειτουργίας του Πάρκου προστίµων) 

- επίπεδο συµµετοχής εµπλεκόµενων φορέων στην επόπτευση & φύλαξη 
της περιοχής  

- χρηστή κατανοµή των διοικητικών πόρων  του Εθνικού Πάρκου 

- µετουσίωση των θετικών αποτελεσµάτων που προκύπτουν από την 
αποτελεσµατική διαχείριση, σε πολλαπλασιαστικά οφέλη για την 
κατάσταση διατήρησης του Πάρκου και κατ’ επέκταση για την τοπική 
κοινωνία 

Ως δείκτες εφαρµογής ενός Σχεδίου ∆ιαχείρισης µπορούν να θεωρηθούν:  

α) ο αριθµός των δράσεων που τελικά πραγµατοποιήθηκαν, σε σχέση µε τις 
συνολικά προτεινόµενες,  

β) ο βαθµός που η κάθε δράση ολοκληρώθηκε ή / και συνεισέφερε τελικά στην 
επίτευξη του στόχου στον οποίο αντιστοιχεί και  

γ) τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης των χαρακτηριστικών και ο βαθµός 
στον οποίο επιβεβαιώνουν την επίτευξη των στόχων διατήρησης. 

Τα παραπάνω µπορούν να αποδοθούν σε συνοπτικούς Πίνακες, 
συνοδευόµενους από σχόλια σχετικά µε την εµπειρία που αποκτήθηκε από την 
προηγούµενη εφαρµογή, που µπορεί να χρησιµεύσει στη διαµόρφωση των 
στόχων της νέας διαχειριστικής περιόδου και στη σύνταξη, αναθεώρηση και 
συµπλήρωση του. 

Στη συνέχεια παραθέτονται τα προτεινόµενα Φύλλα Αξιολόγησης τα οποία θα 
πρέπει να συµπληρωθούν από το προσωπικό του Φ∆ σε εύλογο χρόνο πριν 
την ολοκλήρωση της διαχειριστικής περιόδου (π.χ. έξι µήνες πριν την εκπνοή 
της πενταετίας), ώστε να ενσωµατωθούν στη βάση δεδοµένων του Φορέα για 
περαιτέρω επεξεργασία και αρχειοθέτηση. 
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Τυποποιηµένα ∆ελτία Αξιολόγησης της Αποτελεσµατικότητας της ∆ιαχείρισης 

(Προσαρµοσµένο από Staub & Hatziolos, 2004) 

Α. Περιβάλλον: Που βρισκόµαστε τώρα; Προσδιορισµός των σηµαντικών απειλών και της περιβαλλοντικής τακτικής. 

1. Κανόνες ΠΠ – Υπάρχει έλεγχος των επιβλαβών ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων (π.χ. παράνοµη Αλιεία, παράνοµες γεωτρήσεις, 
µη τήρηση περιβαλλοντικών όρων των 
βιοµηχανικών/βιοτεχνικών/ πτηνοκτηνο-τροφικών µονάδων) 

 
Η δική σας 
βαθµολογία 

Σχόλια 

∆εν υπάρχουν µηχανισµοί για έλεγχο των επιβλαβών ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων στην ΠΠ 

0   

Μηχανισµοί για τον έλεγχο των επιβλαβών ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων στην ΠΠ υπάρχουν, αλλά υπάρχουν σηµαντικά 
προβλήµατα στην αποτελεσµατική εφαρµογή τους 

1   

Μηχανισµοί για τον έλεγχο των επιβλαβών ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων στην ΠΠ υπάρχουν, αλλά υπάρχουν κάποια 
προβλήµατα στην αποτελεσµατική εφαρµογή τους 

2   

Μηχανισµοί για τον έλεγχο των επιβλαβών ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων στην ΠΠ υπάρχουν και εφαρµόζονται 
αποτελεσµατικά 

3   

2. Εφαρµογή νόµου – Μπορεί το προσωπικό να επιβάλλει 
επαρκώς τους κανόνες της ΠΠ; 

 
Η δική σας 
βαθµολογία 

Σχόλια 

Το προσωπικό δεν έχει αποτελεσµατική ικανότητα / προσόντα στην 
επιβολή της νοµοθεσίας και των κανονισµών της ΠΠ 

0   

Υπάρχουν σηµαντικές αδυναµίες των ικανοτήτων / προσόντων του 
προσωπικού στην επιβολή της νοµοθεσίας και των κανονισµών 
της ΠΠ  

1   

Το προσωπικό έχει τις ικανότητες / προσόντα να επιβάλλει τη 
νοµοθεσία και τους κανονισµούς της ΠΠ αλλά κάποιες ελλείψεις 
παραµένουν 

2   

Το προσωπικό έχει εξαιρετικές ικανότητες / προσόντα για την 
επιβολή της νοµοθεσίας και των κανονισµών της ΠΠ 

3   

Επιπλέον πόντοι    

α. Υπάρχουν πρόσθετες επιπλέον µονάδες ελέγχου (π.χ. εθελοντές, 
εθνικές υπηρεσίες, τοπική κοινότητα) 

   

β. Οι παραβάσεις διώκονται συστηµατικά και επιβάλλονται 
πρόστιµα 

   

3. Απογραφικά δεδοµένα – Υπάρχει αρκετή πληροφορία για τη 
διαχείριση της περιοχής; 

 
Η δική σας 
βαθµολογία 

Σχόλια 

Υπάρχουν λίγες ή καθόλου πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές, 
κοινωνικο-πολιτιστικές και οικονοµικές συνθήκες που αφορούν την 
ΠΠ 

0   

Οι πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές, κοινωνικο-πολιτιστικές και 
οικονοµικές συνθήκες που αφορούν την ΠΠ δεν είναι επαρκείς για 
το σχεδιασµό και την υλοποίηση οποιασδήποτε απόφασης 

1   

Οι πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές, κοινωνικο-πολιτιστικές και 
οικονοµικές συνθήκες που αφορούν την ΠΠ είναι επαρκείς για τα 
σηµεία – κλειδιά του σχεδιασµού / υλοποίησης των αποφάσεων 
αλλά η απαραίτητη διαδικασία αξιολόγησης δεν υποστηρίζεται 

2   

Οι πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές, κοινωνικο-πολιτιστικές και 
οικονοµικές συνθήκες που αφορούν την ΠΠ είναι επαρκείς για τα 
σηµεία – κλειδιά του σχεδιασµού / υλοποίησης των αποφάσεων 

3   

4. Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση εµπλεκόµενων φορέων 
(stakeholders) – Είναι οι φορείς ενηµερωµένοι και 
ευαισθητοποιηµένοι για την κατάσταση και τις απειλές στην 
περιοχή; 

 
Η δική σας 
βαθµολογία 

Σχόλια 

Λιγότερο από το 25% των φορέων είναι ενηµερωµένοι και 
ευαισθητοποιηµένοι για τις συνθήκες, τις απειλές και τις 
διαχειριστικές ενέργειες της περιοχής 

0   



 638  

Α. Περιβάλλον: Που βρισκόµαστε τώρα; Προσδιορισµός των σηµαντικών απειλών και της περιβαλλοντικής τακτικής. 

Ποσοστό µεταξύ 25 – 50%των φορέων είναι ενηµερωµένοι και 
ευαισθητοποιηµένοι για τις συνθήκες και τις απειλές της περιοχής 

1   

Ποσοστό µεταξύ 50 – 75% των φορέων είναι ενηµερωµένοι και 
ευαισθητοποιηµένοι για τις συνθήκες και τις απειλές της περιοχής 

2   

Περισσότερο από το 75 % των φορέων είναι ενηµερωµένοι και 
ευαισθητοποιηµένοι για τις συνθήκες και τις απειλές της περιοχής 

3   

Συνολική βαθµολογία για το Περιβάλλον (Α):    

 

Β. Προγραµµατισµός – Που θέλουµε να φτάσουµε; Εκτίµηση του σχεδιασµού και προγραµµατισµούτου. 

5. Σκοποί– Έχουν οι σκοποί και τα µέτρα συµφωνηθεί;  
Η δική σας 
βαθµολογία 

Σχόλια 

∆εν έχουν συµφωνηθεί  0   

Έχουν συµφωνηθεί  1   

Έχουν συµφωνηθεί, αλλά είναι µερικώς υλοποιηµένοι 2   

Έχουν συµφωνηθεί και γίνεται η διαχείριση µε  τρόπο που θα 
εξασφαλίσει την επίτευξή τους 

3   

6. ∆ιαχειριστικό σχέδιο   
Η δική σας 
βαθµολογία 

Σχόλια 

Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης δεν έχει εγκριθεί 0   

Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης έχει εγκριθεί αλλά δεν έχει υλοποιηθεί 1   

Το εγκεκριµένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης, είναι µερικώς υλοποιηµένο 2   

Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης είναι υπό υλοποίηση/ ολοκλήρωση 3   

Συνολική βαθµολογία για το Σχεδιασµό (Β):    

 

Γ. Εισροές – Τι χρειαζόµαστε; Εκτίµηση των απαραίτητων πόρων για τη διεξαγωγή της διαχείρισης 

7. Έρευνα – Υπάρχει κάποιο πρόγραµµα ερευνητικής εργασίας - 
επισκόπησης µε διαχειριστικούς στόχους; 

 
Η δική σας 
βαθµολογία 

Σχόλια 

∆εν λαµβάνει χώρα κάποια ερευνητική εργασία στην ΠΠ 0   

Γίνεται κάποια ερευνητική εργασία για συγκεκριµένο σκοπό  1   

Υπάρχει αξιοσηµείωτη ερευνητική εργασία αλλά δεν 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της διαχείρισης  

2   

Υπάρχει σηµαντική και ολοκληρωµένη ερευνητική εργασία που 
είναι σχετική µε τις ανάγκες διαχείρισης 

3   

8. Προσωπικό – Υπάρχει αρκετό προσωπικό για τη διαχείριση της 
ΠΠ 

 
Η δική σας 
βαθµολογία 

Σχόλια 

∆εν υπάρχει προσωπικό 0   

Το προσωπικό είναι ανεπαρκές για τις κρίσιµες ενέργειες 
διαχείρισης 

1   

Το δυναµικό του προσωπικού είναι κάτω από το όριο για την 
πραγµατοποίηση των κρίσιµων ενεργειών διαχείρισης 

2   

Το προσωπικό είναι επαρκές για τις κρίσιµες ενέργειες διαχείρισης 3   

9. Υφιστάµενη χρηµατοδότηση – Είναι η υφιστάµενη 
χρηµατοδότηση επαρκής; 

 
Η δική σας 
βαθµολογία 

Σχόλια 

Στη στήλη των σχολίων: σηµειώνονται οι πηγές χρηµατοδότησης    

∆εν υπάρχουν πηγές χρηµατοδότησης για την ΠΠ 0   

Η υφιστάµενη χρηµατοδότηση είναι ανεπαρκής για τις βασικές 
ανάγκες διαχείρισης και αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο στην 
ικανότητα διαχείρισης 

1   

Η υφιστάµενη χρηµατοδότηση είναι αποδεκτή αλλά µπορεί να 
αυξηθεί ώστε να επιτευχθεί πλήρως η αποτελεσµατική διαχείριση 

2   

Η υφιστάµενη χρηµατοδότηση είναι αποτελεσµατική και καλύπτει 3   
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Γ. Εισροές – Τι χρειαζόµαστε; Εκτίµηση των απαραίτητων πόρων για τη διεξαγωγή της διαχείρισης 

πλήρως τις ανάγκες διαχείρισης της προστατευόµενης περιοχής 

Επιπλέον πόντοι    

α. Υπάρχει εξασφαλισµένη  µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση για 
την προστατευόµενη περιοχή και τις διαχειριστικές της ανάγκες  

+2   

β. Η χρηµατοδότηση δεν στηρίζεται αποκλειστικά σε εθνικούς 
πόρους: αντίθετα, έσοδα  προκύπτουν από κοινοτικούς πόρους, 
εισφορές, προσόδους, τέλη παρεχόµενων υπηρεσιών, 
επιχορηγήσεις  κλπ 

+1   

Συνολική σκορ για το Υπόβαθρο (Γ):    

 

∆. Πορεία Εξέλιξης – Πως προχωρά η διαχείριση; Εκτίµηση του τρόπου διεξαγωγής της διαχείρισης. 

10. Πρόγραµµα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης – Έχει 
σχεδιαστεί πρόγραµµα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης; 

 
Η δική σας 
βαθµολογία 

Σχόλια  

∆εν υπάρχει πρόγραµµα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης 0   

Υπάρχει ειδικό πρόγραµµα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, 
αλλά όχι ολοκληρωµένος σχεδιασµός 

1   

Έχει σχεδιαστεί πρόγραµµα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, 
αλλά υπάρχουν ακόµη σηµαντικά κενά 

2   

Έχει σχεδιαστεί αποτελεσµατικό πρόγραµµα εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης πλήρως εναρµονισµένο µε τα αντικείµενα και 
τις ανάγκες της προστατευόµενης περιοχής 

3   

11. Επικοινωνία µεταξύ εµπλεκόµενων φορέων και διαχειριστών - 
Υπάρχει επικοινωνία µεταξύ εµπλεκόµενων φορέων και 
διαχειριστών; 

 
Η δική σας 
βαθµολογία 

Σχόλια 

Υπάρχει µικρή ή καθόλου επικοινωνία ανάµεσα στους διαχειριστές 
και τους εµπλεκόµενους φορείς 

0   

Υπάρχει επικοινωνία ανάµεσα στους διαχειριστές και τους 
εµπλεκόµενους φορείς αλλά όχι µε κάποιο καθορισµένο 
πρόγραµµα 

1   

Υπάρχει καθορισµένο πρόγραµµα επικοινωνίας που 
χρησιµοποιείται για τη στήριξη της ΠΠ από τους εµπλεκόµενους 
φορείς αλλά εφαρµόζεται σε µικρό βαθµό 

2   

Υπάρχει καθορισµένο πρόγραµµα επικοινωνίας που εφαρµόζεται 
για τη στήριξη της ΠΠ από τους εµπλεκόµενους φορείς 

3   

Επιπλέον πόντοι    

Υπάρχει κάποια επικοινωνία µε διαχειριστές άλλων ΠΠ (και 
ανταλλαγή επικοδοµητικών πρακτικών) 

+1   

12. Εµπλοκή και συµµετοχή κοινωνικών εταίρων (stakeholders) – 
Έχουν ουσιαστική πρόσβαση στη λήψη των διαχειριστικών 
αποφάσεων; 

 
Η δική σας 
βαθµολογία 

Σχόλια 

Οι κοινωνικοί εταίροι δεν έχουν πρόσβαση στη λήψη των 
αποφάσεων που σχετίζονται µε τη διαχείριση της ΠΠ 

0   

Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν κάποια πρόσβαση στη λήψη των 
αποφάσεων που σχετίζονται µε τη διαχείριση αλλά όχι απευθείας 
εµπλοκή στις τελικές αποφάσεις 

1   

Οι κοινωνικοί εταίροι απευθείας συνεισφέρουν σε κάποιες 
διαχειριστικές αποφάσεις 

2   

Οι κοινωνικοί εταίροι απευθείας συµµετέχουν στη λήψη 
αποφάσεων που σχετίζονται µε τη διαχείριση 

3   

Επιπλέον πόντοι    

Υπάρχουν σαφείς οικονοµικές συνεισφορές / συµφωνίες 
ανάµεσα στον Φ∆ και τουριστικούς φορείς για την εκµετάλλευση 
παραγόντων της ΠΠ προς τοπικά οφέλη 

+1   

13. Εκπαίδευση προσωπικού – Είναι επαρκώς εκπαιδευµένο το 
προσωπικό; 

 
Η δική σας 
βαθµολογία 

Σχόλια 
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∆. Πορεία Εξέλιξης – Πως προχωρά η διαχείριση; Εκτίµηση του τρόπου διεξαγωγής της διαχείρισης. 

Το προσωπικό δεν είναι εκπαιδευµένο 0   

Η εκπαίδευση και τα προσόντα του προσωπικού είναι σε µικρό 
βαθµό σχετικές µε τις ανάγκες της ΠΠ 

1   

Η εκπαίδευση και τα προσόντα του προσωπικού είναι 
αξιοσηµείωτα, αλλά µπορούν να βελτιωθούν για την υλοποίηση 
των σκοπών της διαχείρισης 

2   

Η εκπαίδευση και τα προσόντα του προσωπικού είναι σε αρµονία 
µε τις διαχειριστικές ανάγκες της ΠΠ, καθώς και µε τις 
προβλεπόµενες µελλοντικές ανάγκες 

3   

14. Εξοπλισµός – Είναι η περιοχή επαρκώς εξοπλισµένη;  
Η δική σας 
βαθµολογία 

Σχόλια 

Υπάρχει ελάχιστος ή καθόλου εξοπλισµός και υποδοµές 0   

Υπάρχει κάποιος εξοπλισµός και υποδοµές, αλλά είναι ανεπαρκείς 1   

Η πλειοψηφία του εξοπλισµού και των υποδοµών είναι επαρκής σε 
αριθµό και κατάσταση διατήρησης 

2   

Υπάρχει επάρκεια εξοπλισµού και υποδοµών και είναι σε καλή 
κατάσταση διατήρησης 

3   

15. Παρακολούθηση και αξιολόγηση – Οι βιοφυσικοί, 
κοινωνικοοικονοµικοί και διοικητικοί δείκτες παρακολουθούνται 
και αξιολογούνται; 

 
Η δική σας 
βαθµολογία 

Σχόλια 

∆εν υπάρχει παρακολούθηση και αξιολόγηση του βιοφυσικού, 
κοινωνικοοικονοµικού και διοικητικού πλαισίου της ΠΠ 

0   

Εφαρµόζεται συγκεκριµένο σύστηµα παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, αλλά δεν υπάρχει γενική στρατηγική ούτε / ή 
συστηµατική συλλογή αποτελεσµάτων 

1   

Εφαρµόζεται συγκεκριµένο σύστηµα παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, αλλά τα αποτελέσµατά του δεν χρησιµοποιούνται 
συστηµατικά στην άσκηση της  διαχείρισης 

2   

Υπάρχει καλό σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης, 
εφαρµόζεται ικανοποιητικά και χρησιµοποιείται στην 
προσαρµοζόµενη διαχείριση (adaptive management) 

3   

Συνολική βαθµολογία για την Πρόοδο (∆):    

 

 Ε. Παραγόµενα προϊόντα και υπηρεσίες – Τι αποκοµίσαµε; Εκτίµηση της εφαρµογής διαχειριστικών προγραµµάτων και 
δράσεων: επίδοση προϊόντων και υπηρεσιών 

16. Προϊόντα και υπηρεσίες  
Η δική σας 
βαθµολογία 

Σχόλια 

α. Πινακίδες – διαθέσιµες πινακίδες ή τοποθέτηση νέων +1   

β. Αγκυροβόλια – διαθέσιµα αγκυροβόλια ή εγκατάσταση νέων +2   

γ. Εκπαιδευτικό υλικό - διαθέσιµο εκπαιδευτικό υλικό ή  δηµιουργία 
νέου  

+1   

17. ∆ράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για εµπλεκόµενους 
φορείς (stakeholders) – έχουν αναπτυχθεί εκπαιδευτικές δράσεις 
για τους φορείς; 

 
Η δική σας 
βαθµολογία 

Σχόλια 

∆εν υπάρχουν διαθέσιµες εκπαιδευτικές δράσεις για τους 
εµπλεκόµενους φορείς 

0   

Υπάρχουν κάποιες εκπαιδευτικές δράσεις διαθέσιµες για τους 
εµπλεκόµενους φορείς, αλλά δεν είναι επαρκείς 

1   

Υπάρχουν επαρκείς διαθέσιµες εκπαιδευτικές δράσεις για τους 
εµπλεκόµενους φορείς 

2   

18. Υποδοµές επισκεπτών – Έχει η ΠΠ επαρκείς υποδοµές για τους 
επισκέπτες; 

 
Η δική σας 
βαθµολογία 

Σχόλια 

∆εν υπάρχουν υποδοµές και υπηρεσίες για τους επισκέπτες 0   

Οι υποδοµές και υπηρεσίες για τους επισκέπτες δεν είναι οι 
κατάλληλες για τα υφιστάµενα  επίπεδα επισκεψιµότητας ή είναι 

1   



 641  

 Ε. Παραγόµενα προϊόντα και υπηρεσίες – Τι αποκοµίσαµε; Εκτίµηση της εφαρµογής διαχειριστικών προγραµµάτων και 
δράσεων: επίδοση προϊόντων και υπηρεσιών 

υπό κατασκευή 

Υπάρχουν κάποιες υποδοµές και υπηρεσίες επισκεπτών, αλλά 
µπορούν να βελτιωθούν 

2   

Οι υποδοµές και υπηρεσίες των επισκεπτών είναι επαρκείς για τα 
υφιστάµενα επίπεδα επισκεψιµότητας 

3   

19. Τέλη παρεχόµενων υπηρεσιών – Εάν θεσπιστούν τέλη για τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες (τέλος εισόδου, αντίτιµο για τουριστικές 
δραστηριότητες) θα βοηθηθεί η διαχείριση της ΠΠ; 

 
Η δική σας 
βαθµολογία 

Σχόλια 

Παρόλο που έχει θεσπιστεί σύστηµα χρέωσης για τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες, δεν εφαρµόζεται 

0   

Τα τέλη εισπράττονται, αλλά δεν αξιοποιούνται αποτελεσµατικά 
προς όφελος της ΠΠ 

1   

Τα τέλη εισπράττονται, αλλά απορροφώνται µόνο για τις 
λειτουργικές ανάγκες της ΠΠ 

2   

Τα τέλη εισπράτονται  και αξιοποιούνται αποτελεσµατικά –  
απορρόφηση για την προστασία & διατήρηση του Πάρκου και 
βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες της 
ΠΠ 

3   

20. Εκπαίδευση προσωπικού  
Η δική σας 
βαθµολογία 

Σχόλια 

Το προσωπικό εκπαιδεύεται, αλλά επιδέχεται περαιτέρω 
εκπαίδευσης ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της διαχείρισης 

2   

Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι εναρµονισµένη µε τις 
υφιστάµενες ανάγκες της διαχείρισης και  µε τις µελλοντικές, 
προβλεπόµενες  ανάγκες 

3   

Συνολική βαθµολογία για τα Αποτελέσµατα (Ε):    

 

ΣΤ. Αποτελέσµατα – Τι επιτύχαµε; Εκτίµηση της έκβασης των διαχειριστικών δράσεων και του βαθµού επίτευξης των 
στόχων 

21. Σκοποί – Έχουν επιτευχθεί οι σκοποί της διαχείρισης (όπως 
καταγράφονται στο σχέδιο διαχείρισης); 

 
Η δική σας 
βαθµολογία 

Σχόλια 

Οι ειδικοί σκοποί της διαχείρισης δεν έχουν επιτευχθεί 0   

Οι ειδικοί σκοποί της διαχείρισης έχουν επιτευχθεί µερικώς 1   

Οι ειδικοί σκοποί της διαχείρισης έχουν επιτευχθεί επαρκώς 2   

Οι ειδικοί σκοποί της διαχείρισης έχουν επιτευχθεί πλήρως 3   

22. Απειλές – Έχουν µειωθεί οι απειλές;    

Οι απειλές έχουν αυξηθεί 0   

Οι απειλές έχουν παραµείνει στα ίδια επίπεδα 1   

Οι απειλές έχουν µειωθεί κάπως 2   

Οι απειλές έχουν µειωθεί σε µεγάλο βαθµό 3   

23. Ευηµερία κοινότητας – Έχει βελτιωθεί η ευηµερία της 
κοινότητας; 

   

Το βιοτικό επίπεδο της κοινότητας έχει υποβαθµιστεί 0   

Το βιοτικό επίπεδο της κοινότητας έχει παραµείνει το ίδιο 1   

Το βιοτικό επίπεδο της κοινότητας έχει βελτιωθεί κάπως 2   

Το βιοτικό επίπεδο της κοινότητας έχει βελτιωθεί σηµαντικά 3   

24. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση – Έχει βελτιωθεί η 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της κοινότητας; 

   

Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση για την κατάσταση των πόρων, 
τις απειλές και τις δράσεις διαχείρισης έχει µειωθεί 

0   

Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση έχει παραµείνει η ίδια 1   
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ΣΤ. Αποτελέσµατα – Τι επιτύχαµε; Εκτίµηση της έκβασης των διαχειριστικών δράσεων και του βαθµού επίτευξης των 
στόχων 

Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση έχει βελτιωθεί κάπως 2   

Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση έχει βελτιωθεί σηµαντικά 3   

25. Συµµόρφωση – Συµµορφώνονται µε τους κανόνες οι χρήστες 
της ΠΠ; 

   

Λιγότερο από το 25 % των χρηστών συµµορφώνονται µε τους 
κανόνες 

0   

Ποσοστό µεταξύ 25 και 50 % των χρηστών συµµορφώνονται µε 
τους κανόνες 

1   

Ποσοστό µεταξύ 50 και 75 % των χρηστών συµµορφώνονται µε 
τους κανόνες 

2   

Περισσότερο από το 75 % των χρηστών συµµορφώνονται µε τους 
κανόνες 

3   

26. Ικανοποίηση φορέων – Είναι οι φορείς ικανοποιηµένοι από την 
πρόοδο και τα αποτελέσµατα της ΠΠ; 

   

Λιγότερο από το 25 % των φορέων είναι ικανοποιηµένοι από την 
πρόοδο και τις αποδόσεις της ΠΠ 

0   

Ποσοστό µεταξύ 25 και 50 % των φορέων είναι ικανοποιηµένοι από 
την πρόοδο και τις αποδόσεις της ΠΠ 

1   

Ποσοστό µεταξύ 50 και 75 % των φορέων είναι ικανοποιηµένοι από 
την πρόοδο και τις αποδόσεις της ΠΠ 

2   

Περισσότερο από το 75 % των φορέων είναι ικανοποιηµένοι από 
την πρόοδο και τις αποδόσεις της ΠΠ 

3   

Συνολική βαθµολογία για τα Αποτελέσµατα (ΣΤ):    

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Η δική σας 
βαθµολογία 

Μέγιστη 
δυνατή 

βαθµολογία 

Μέγιστη 
προσαρµοσµένη 
βαθµολογία 

Τελική βαθµολογία είναι 
το ποσοστό της «δικής 
σας βαθµολογίας» σε 
σχέση µε τη «Μέγιστη 
προσαρµοσµένη 
βαθµολογία» 

Τελική βαθµολογία για Περιβάλλον (Α)  26   

Τελική βαθµολογία για Σχεδιασµό (Β)  14   

Τελική βαθµολογία για Υπόβαθρο (Γ)  14   

Τελική βαθµολογία για Πρόοδο (∆)  25   

Τελική βαθµολογία για Απόδοση (Ε)  33   

Τελική βαθµολογία για Αποτελέσµατα 
(ΣΤ) 

 27   

ΣΥΝΟΛΟ (= Α + Β + Γ + ∆ + Ε + ΣΤ)     
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4.5. ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ, ∆ΕΙΚΤΕΣ 

Σύµφωνα µε την ανάλυση που προηγήθηκε στα κεφάλαια 4.3-4.4 το 
πρόγραµµα δράσης για τη διαχειριστική περίοδο 2010-2014 περιλαµβάνει την 
υλοποίηση 63 µέτρων, έργων και δράσεων για την επίτευξη των ειδικών 
σκοπών της διαχειριστικής περιόδου. Η υλοποίηση ορισµένων µέτρων καθώς 
αποτελούν θεµατικές ενότητες θα πραγµατοποιηθούν µέσω έργων και 
δράσεων. Ειδικότερα, το πρόγραµµα δράσης περιλαµβάνει την υλοποίηση 16 
Μέτρων, 31 Έργων, τα οποία εντάσσονται σε εννέα (9) ενότητες Μέτρων και 15 
∆ράσεων. 

Για τον έλεγχο της σχέσης των ειδικών σκοπών και των µέτρων διαχείρισης 
µέσω των οποίων θα καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους και θα βοηθηθεί η 
παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης δηµιουργήθηκε ο 
πίνακας 4.7 που ακολουθεί. Ο Πίνακας περιλαµβάνει τις κατηγορίες των 
µέτρων και των µέτρων, έργων και δράσεων που εντάσσονται σε αυτές και 
σηµειώνεται για το καθένα η συµβολή του στην επίτευξη συγκεκριµένων ειδικών 
σκοπών. 

Στο πλαίσιο της ποσοτικοποίησης των σκοπών και των αναµενόµενων 
αποτελεσµάτων για τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής των 
µέτρων δηµιουργήθηκε ο Πίνακας 4.8 στον οποίο δίνονται για κάθε µέτρο 
δείκτες αποτελέσµατος/στόχου και όπου είναι εφικτό η τιµή βάσης (σηµερινή 
κατάσταση). 

Ο συνολικός προϋπολογισµός για την υλοποίηση του προγράµµατος δράσης 
ανέρχεται σε 126.856.000 €, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται το κόστος πέντε 
έργων για τα οποία θα προκύψει από την υλοποίηση των σχετικών τεχνικών 
µελετών. Από τον ανωτέρω προϋπολογισµό το ποσό των 114.530.000 € 
αφορά έργα για τη διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων και των υδατικών 
πόρων, συµπεριλαµβανοµένων των εκτιµήσεων-στόχων εφαρµογής των 
γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων, γεγονός που αναδεικνύει ότι το κύριο 
περιβαλλοντικό ζήτηµα της περιοχής των λιµνών αποτελεί η άρδευση και 
γενικότερα η ασκούµενη γεωργική δραστηριότητα και οι επιπτώσεις αυτών 
στους υδατικούς πόρους. 
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ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ                                       

Μέτρο O1: Αποκατάσταση Παρόχθιου ∆άσους 
Απολλωνίας 

                                      

Έργο Ο1-1: ∆ιαχειριστική Μελέτη του παρόχθιου 
δάσους Απολλωνίας 

χ χ           χ                        
  

Έργο Ο1-2: Αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου 
προτεραιότητας 91Ε0 (δάσος σκλήθρου) και των 
παρακείµενων του δάσους παρόχθιων οικοτόπων 

χ χ    χ   χ    χ                        
  

Έργο Ο1-3: Αλλαγή χρήσης γεωργικών εκτάσεων 
στη Ζώνη Απόλυτης Προστασίας Α1 

χ χ    χ   χ    χ                        
  

Μέτρο O2: ∆ιαχείριση καλαµώνων λίµνης Κορώνειας χ  χ χ   χ   χ   χ χ  χ                       

Μέτρο O3: Χαρτογράφηση οικοτόπων Β και Γ Ζώνης 
Εθνικού Πάρκου 

χ    χ χ                            χ   
  

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ∆ΩΝ                                       

Μέτρο Χ1: Μελέτη σηµαντικών ειδών χλωρίδας     χ χ                             χ    

Μέτρα διαχείρισης ορνιθοπανίδας                                       

Ι. Κατευθύνσεις διαχείρισης ορνιθοπανίδας χ     χ χ χ χ χ χ χ χ                  χ    χ    

ΙΙ. Εξειδικευµένα µέτρα διαχείρισης ορνιθοπανίδας                                       

Έργο Π1: ∆ηµιουργία δικτύου δασικών κηλίδων 
ώριµου δάσους 

     χ χ      χ                        
  

Έργο Π2: Βελτίωση ενδιαιτηµάτων υδρόβιων και 
παρυδάτιων πουλιών 

     χ χ  χ χ χ  χ                        
  

Έργο Π3: Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την 
προστασία της άγριας πτηνοπανίδας 

           χ χ                        
  

Έργο Π4: ∆ηµιουργία Σταθµού Α΄ Βοηθειών 
ορνιθοπανίδας 

      χ χ χ χ χ χ χ                        
  

Μέτρα διαχείρισης ιχθυοπανίδας                                       

Μέτρο Ι1: ∆ηµιουργία ∆εδοµένων Βάσης (Baseline 
data) και εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης της 
ιχθυοπανίδας και της αλιευτικής δραστηριότητας 

                                    
  

Έργο Ι1-1: Ιχθυολογική µελέτη                χ  χ χ                    

Έργο Ι1-2: Αλιευτική µελέτη               χ  χ χ χ                    

Μέτρο Ι2: Βελτίωση υποδοµών αλιείας & 
παραλίµνιας αναψυχής – Ενίσχυση ιχθυαποθεµάτων 

                                    
  

Έργο Ι2-1: Βελτίωση Αλιευτικών υποδοµών στη λίµνη 
Βόλβη 

              χ χ χ χ χ                χ  
  

Έργο Ι2-2: Πάρκο φυσικής αναπαραγωγής ψαριών 
γλυκών υδάτων στη λίµνη Βόλβη 

               χ χ χ                   
  

Έργο Ι2-3: Αποκατάσταση και εκσυγχρονισµός του                              χ         
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χώρου διακίνησης αλιευµάτων στη λίµνη Βόλβη 

Έργο Ι2-4: Αξιολόγηση ερασιτεχνικής αλιείας-
οριοθέτηση & διαµόρφωση χώρων άσκησης 
ερασιτεχνικής αλιείας 

                         χ          χ   

Μέτρο Ι3: Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικής αλιείας – 
ζωνών απαγόρευσης αλιείας 

              χ χ χ χ χ                    

Μέτρα διαχείρισης θηλαστικών, ασπονδύλων, 
αµφιβίων και ερπετών 

                                      

Έργο ΠΑ-1: ∆ηµιουργία δεδοµένων αναφοράς-
Εκτίµηση κατάστασης διατήρησης σηµαντικών ειδών 
θηλαστικών 

    χ χ                             χ    

Έργο ΠΑ-2: ∆ηµιουργία δεδοµένων αναφοράς-
Εκτίµηση κατάστασης διατήρησης σηµαντικών ειδών 
ασπονδύλων 

    Χ Χ                             Χ    

Έργο ΠΑ-3 ∆ηµιουργία δεδοµένων αναφοράς-
Εκτίµηση κατάστασης διατήρησης σηµαντικών ειδών 
αµφιβίων και ερπετών 

    χ Χ                             χ    

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ                                       

Μέτρο ∆1: Σχεδιασµός και εφαρµογή προγράµµατος 
διαχείρισης κινδύνου πυρκαγιών στις δασικές 
εκτάσεις της λεκάνης Μυγδονίας 

χ     χ       χ                    χ  χ    

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ                                       

Μέτρο Β1: Μελέτη διαχείρισης της βόσκησης χ     χ       χ                      χ χ   

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                      

Μέτρο Γ1: ∆ιαχείριση αρδευτικής χρήσης υδάτων                                       

Έργο Γ1-1: Κατασκευή και λειτουργία Συλλογικού 
αρδευτικού δικτύου στην υπολεκάνη Κορώνειας 

χ   χ  χ       χ χ  χ    χ     χ χ          χ   

Έργο Γ1-2: Αλλαγή συστηµάτων άρδευσης χ  χ χ  χ χ      χ χ  χ    χ χ   χ χ           χ   

Έργο Γ1-3: Κοστολόγηση/τιµολόγηση αρδευτικού 
νερού λεκάνη Μυγδονίας 

                   χ  χ   χ           χ   

Έργο Γ1-4: Άρδευση-Γεωργία ακριβείας    χ  χ       χ χ      χ χ χ  χ χ           χ   

Έργο Γ1-5: ∆ηµιουργία µικρών παραρεµάτιων 
υδατοδεξαµενών για την κάλυψη των αρδευτικών 
αναγκών των ηµιορεινών & ορεινών γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων της Ζώνης Γ του Εθνικού Πάρκου 

   χ                     χ χ             

∆ράση Γ1-1: Ενέργειες ρύθµισης αδειοδότησης των 
αρδευτικών γεωτρήσεων 

                         χ       χ  χ    

Μέτρο Γ2: ∆ιαχείριση γεωργικής δραστηριότητας – 
γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις 

                                      

∆ράση Γ2-1: Εφαρµογή γεωργοπεριβαλλοντικών 
δράσεων στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου λιµνών 

   χ  χ       χ χ      χ χ  χ χ χ χ χ         χ   
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Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών 

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ                                       

Μέτρο Υ1: ∆ιαχείριση ρεµάτων λεκάνης Μυγδονίας                                       

Έργο Υ1-1: Έργα υδρονοµίας των κύριων ρεµάτων 
τροφοδοτών της λίµνης Κορώνειας 

χ  χ χ         χ χ χ                        

Έργο Υ1-2: Έργα διευθέτησης κύριων ρεµάτων 
τροφοδοτών της λίµνης Βόλβης 

χ χ            χ         χ                

Μέτρο Υ2: ∆ιαχείριση αρδευτικής χρήσης των 
υδάτων (βλ. Μέτρο Γ1) 

                                      

Μέτρο Υ3: Σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων 
Λεκάνης Μυγδονίας 

χ   χ  χ       χ       χ χ χ χ χ Χ          χ χ   

Μέτρο Υ4: Ολοκλήρωση/κατασκευή υποδοµών 
συλλογής και επεξεργασίας λυµάτων στους 
παραλίµνιους οικισµούς 

χ   χ         χ χ       χ  χ Χ               

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ                                       

Μέτρο Ε1: Φυτοαποκατάσταση ρυπασµένων 
εδαφών δυτικά της λίµνης Κορώνειας 

Χ                                      

Μέτρο Ε2: ∆ιατήρηση οργανικής ουσίας και 
εδαφικής βιοποικιλότητας 

χ                                      

Μέτρο Ε3: ∆ιαχείριση εδαφικής υγρασίας και 
υδροπεριόδου στα υδροµορφικά εδάφη της 
υγροτοπικής ζώνης στο δυτικό τµήµα της λίµνης 
Κορώνειας 

χ  χ                                    

ΜΕΤΡΑ ΦΥΛΑΞΗΣ/ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ                                       

∆ράση Φ-1: Συνεργασία του Φ∆ µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες 

                              χ χ χ χ χ    

∆ράση Φ-2: Ενίσχυση του Φορέα ∆ιαχείρισης για την 
επόπτευση/φύλαξη του Εθνικού Πάρκου και των 
Ζωνών Β’ και Γ’ 

χ     χ                         χ χ   χ    

∆ράση Φ-3: Οργάνωση - Επικαιροποίηση σχεδίου 
φύλαξη 

                              χ χ   χ    

∆ράση Φ-4: Έκδοση οδηγού για επείγοντα 
περιστατικά 

χ     χ       χ              χ    χ  χ      

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ                                       

Μέτρο ΕΕ1: ∆ηµιουργία επικοινωνιακού υλικού και 
υλικού προβολής 

                                      

∆ράση ΕΕ1-1: Ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής 
και σχεδίου δράσεων επικοινωνίας, ενηµέρωσης και 
ανάπτυξης εθελοντισµού 

Χ     Χ                    Χ  Χ   Χ      Χ  

Έργο ΕΕ1-1: Παραγωγή υλικών επικοινωνιακών-
ενηµερωτικών µέσων 

                         Χ  Χ   Χ      Χ Χ 

Έργο ΕΕ1-2: Σχεδιασµός, υλοποίηση και οργάνωση                          Χ  Χ   Χ      Χ Χ 
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ενεργειών ενηµέρωσης και προβολής (µη υλικά µέσα 

Μέτρο ΕΕ2: Προώθηση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Χ     Χ       Χ                  Χ      Χ  

Μέτρο ΕΕ3: Ενίσχυση – οργάνωση εθελοντισµού Χ     Χ       Χ                  Χ      Χ  

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

                                      

Μέτρο ∆Ε: ∆ιαχείριση – διακίνηση επισκεπτών                                       

Έργο ∆Ε-1: Οριοθέτηση ζωνών προστασίας Χ                         Χ  Χ   Χ      Χ  

Έργο ∆Ε-2: Έργα ερµηνείας περιβάλλοντος-Σήµανση Χ                         Χ  Χ   Χ      Χ  

Έργο ∆Ε-3: Υποδοµές παρατήρησης της φύσης-
αναψυχής 

                         Χ  Χ   Χ      Χ  

Έργο ∆Ε-4: ∆ηµιουργία Οικοµουσείου Εθνικού 
Πάρκου λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

                         Χ  Χ   Χ      Χ Χ 

Μέτρο ΟΤ: Προώθηση δραστηριοτήτων 
οικοτουριστικής ανάπτυξης της περιοχής 

                                      

∆ράση ΟΤ-1: ∆ιασύνδεση µε τον ευρύτερο 
τουριστικό χώρο και θεµατικές δικτυώσεις 

                         Χ  Χ      Χ   Χ  

∆ράση ΟΤ-2: Σύστηµα Ποιότητας                          Χ  Χ Χ  Χ   Χ   Χ  

∆ράση ΟΤ-3: Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων 

                         Χ  Χ Χ       Χ Χ  

∆ράση ΟΤ-4: Καθιέρωση 3ήµερων εκδηλώσεων – 
Γιορτή λιµνών Κορώνειας-Βόλβη» 

                         Χ  Χ   Χ     Χ Χ  

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ                                       

∆ράση Κ-1: Πρόγραµµα κατάρτισης για τον 
οικοτουρισµό-εναλλακτικές µορφές τουρισµού 

                         Χ  Χ Χ  Χ   Χ  Χ   

∆ράση Κ-2: Πρόγραµµα κατάρτισης αλιέων                          Χ   Χ  Χ   Χ  Χ   

∆ράση Κ-3: Πρόγραµµα κατάρτισης Γεωργών                          Χ Χ  Χ  Χ   Χ  Χ   

∆ράση Κ-4: Πρόγραµµα κατάρτισης/εκπαίδευσης 
στελεχών Φορέα ∆ιαχείρισης 

                              Χ    Χ    

ΚΤΗΡΙΑ, ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                                       

Έργο ΚΕ-1: Ανακαίνιση Κέντρου Πληροφόρησης 
στην Απολλωνία 

                         Χ  Χ         Χ  

Έργο ΚΕ-2: Εργαστηριακός εξοπλισµός Φ∆                               Χ    Χ    

∆ΙΟΙΚΗΣΗ, ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ                                       

Μέτρο ∆∆Σ1: ∆ιοίκηση Χ     Χ      Χ   Χ    Χ  Χ  Χ   Χ  Χ   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

Μέτρο ∆∆Σ2: ∆ηµόσιες σχέσεις και συνεργασίες                               Χ  Χ    Χ Χ 

Πρόγραµµα Παρακολούθησης Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ    Χ  Χ  Χ Χ Χ   Χ Χ Χ Χ  Χ  Χ  Χ    
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Πίνακας 4.8. ∆είκτες αποτελέσµατος/στόχου για τα µέτρα, έργα, δράσεις του Σχεδίου ∆ιαχείρισης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΡΩΝ/ΜΈΤΡΑ/ΕΡΓΑ/∆ΡΑΣΕΙΣ Περιγραφή ∆είκτη Τιµή Βάσης Τιµή στόχος 

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ    

Μέτρο O1: Αποκατάσταση Παρόχθιου ∆άσους Απολλωνίας Έκταση δάσους Απολλωνίας (στρ.) 362 655 

Έργο Ο1-1: ∆ιαχειριστική Μελέτη του παρόχθιου δάσους Απολλωνίας Μελέτες (αρ.) 0 1 

Έργο Ο1-2: Αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 91Ε0 
(δάσος σκλήθρου) και των παρακείµενων του δάσους παρόχθιων 
οικοτόπων 

Έκταση υποβαθµισµένων εκτάσεων 80 στρ. 0 στρ. 

Έργο Ο1-3: Αλλαγή χρήσης γεωργικών εκτάσεων στη Ζώνη Απόλυτης 
Προστασίας Α1 

Έκταση γεωργικής γης που θα 
αποκατασταθεί 

0 στρ. 213 στρ. 

Μέτρο O2: ∆ιαχείριση καλαµώνων λίµνης Κορώνειας ∆ιαχειριζόµενη έκταση (ποσοστό %) 0% 100% 

Μέτρο O3: Χαρτογράφηση οικοτόπων Β και Γ Ζώνης Εθνικού Πάρκου Ποσοστό χαρτογραφούµενης έκτασης 5% (της Β’ 
Ζώνης) 

100% της Β και Γ Ζώνης 

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ∆ΩΝ    

Μέτρο Χ1: Μελέτη σηµαντικών ειδών χλωρίδας Γνώση της κατάστασης διατήρησης των 
σηµαντικών ειδών 

0 2 (τουλάχιστον) 

Μέτρα διαχείρισης ορνιθοπανίδας    

Έργο Π1: ∆ηµιουργία δικτύου δασικών κηλίδων ώριµου δάσους Βελτίωση ενδιαιτηµάτων δρυοκολαπτών 

(µη διαχειριζόµενες δασικές εκτάσεις) 

- 500 ha 

Έργο Π2: Βελτίωση ενδιαιτηµάτων υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών ∆ηµιουργία ενδιαιτηµάτων (Αριθµός 
νέων) 

- 20 (τεχνητές νησίδες, 
µικρές λιµνούλες και 
έλη) 

Έργο Π3: Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας 
πτηνοπανίδας 

Εκτάσεις εφαρµογής (ha) 0 3.960 ha (3.700 σιτηρά, 
260 µηδική) 

Έργο Π4: ∆ηµιουργία Σταθµού Α΄ Βοηθειών ορνιθοπανίδας Υποδοµή περίθαλψης-επανένταξης 
τραυµατισµένων και άρρωστων πουλιών 

0 1 

Μέτρα διαχείρισης ιχθυοπανίδας    

Μέτρο Ι1: ∆ηµιουργία ∆εδοµένων Βάσης (Baseline data) και εκτίµηση της    
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κατάστασης διατήρησης της ιχθυοπανίδας και της αλιευτικής 
δραστηριότητας 

Έργο Ι1-1: Ιχθυολογική µελέτη Γνώση της κατάστασης διατήρησης των 
σηµαντικών ειδών (αρ. ειδών) 

0 15 (τουλάχιστον) 

Έργο Ι1-2: Αλιευτική µελέτη    

Μέτρο Ι2: Βελτίωση υποδοµών αλιείας & παραλίµνιας αναψυχής – 
Ενίσχυση ιχθυαποθεµάτων 

   

Έργο Ι2-1: Βελτίωση Αλιευτικών υποδοµών στη λίµνη Βόλβη Οργανωµένοι χώροι ελλιµενισµού 

(εφαρµογή ΚΥΑ 6919/2004) 

0 4 

Έργο Ι2-2: Πάρκο φυσικής αναπαραγωγής ψαριών γλυκών υδάτων στη 
λίµνη Βόλβη 

∆ηµιουργία αποθεµάτων ενίσχυσης 
πληθυσµών αυτόχθονων ειδών ψαριών 
(αρ. ειδών) 

0 5 

Έργο Ι2-3: Αποκατάσταση και εκσυγχρονισµός του χώρου διακίνησης 
αλιευµάτων στη λίµνη Βόλβη 

Βελτίωση υποδοµών διακίνησης 
αλιευµάτων (ποσοστό %) 

20% 80% 

Έργο Ι2-4: Αξιολόγηση ερασιτεχνικής αλιείας-οριοθέτηση & διαµόρφωση 
χώρων άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας 

   

Μέτρο Ι3: Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικής αλιείας – ζωνών απαγόρευσης 
αλιείας 

Ρύθµιση αλιείας – προστασία 
αναπαραγωγικών χώρων ψαριών 
(ποσοστό%) 

50 % (εποχικές 
απαγορεύσεις) 

100% (µόνιµες ζώνες 
απαγόρευσης – 3 
ζώνες) 

Μέτρα διαχείρισης θηλαστικών, ασπονδύλων, αµφιβίων και ερπετών    

Έργο ΠΑ-1: ∆ηµιουργία δεδοµένων αναφοράς-Εκτίµηση κατάστασης 
διατήρησης σηµαντικών ειδών θηλαστικών 

∆ηµιουργία δεδοµένων αναφοράς 
(αριθµός ειδών) 

0 15 είδη σηµαντικών 
θηλαστικών 

Έργο ΠΑ-2: ∆ηµιουργία δεδοµένων αναφοράς-Εκτίµηση κατάστασης 
διατήρησης σηµαντικών ειδών ασπονδύλων 

∆ηµιουργία δεδοµένων αναφοράς 
(αριθµός ειδών) 

0 3 (τουλάχιστον) 

Έργο ΠΑ-3 ∆ηµιουργία δεδοµένων αναφοράς-Εκτίµηση κατάστασης 
διατήρησης σηµαντικών ειδών αµφιβίων και ερπετών 

∆ηµιουργία δεδοµένων αναφοράς 
(αριθµός ειδών) 

0 4 αµφίβια (τουλάχιστον) 

5 ερπετά (τουλάχιστον) 

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ    

Μέτρο ∆1: Σχεδιασµός και εφαρµογή προγράµµατος διαχείρισης κινδύνου Πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνου 
πυρκαγιών στις δασικές εκτάσεις της 

0 1 
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πυρκαγιών στις δασικές εκτάσεις της λεκάνης Μυγδονίας λεκάνης Μυγδονίας 

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ    

Μέτρο Β1: Μελέτη διαχείρισης της βόσκησης Βασικές µελέτες προβλεπόµενες από την 
ΚΥΑ 6919/2004 

2 1 

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    

Μέτρο Γ1: ∆ιαχείριση αρδευτικής χρήσης υδάτων Ενίσχυση αρνητικού υδατικού ισοζυγίου 
λεκάνης Κορώνειας (x 106 m3) 

– 23 x 106 m3 13,66 x 106 m3 (ετήσια 
εξοικονόµιση νερού) 

Έργο Γ1-1: Κατασκευή και λειτουργία Συλλογικού αρδευτικού δικτύου στην 
υπολεκάνη Κορώνειας 

Έκταση που καλύπτεται από το 
συλλογικό αρδευτικό δίκτυο 

Αβαθείς γεωτρήσεις (αριθµός) 

Βαθείς Γεωτρήσεις 

0 

 

338 

0 

14.000 στρ. 

 

0 

50 

Έργο Γ1-2: Αλλαγή συστηµάτων άρδευσης Αντικατάσταση συστηµάτων άρδευσης 
(ποσοστό) 

- 100% στις διαχειριστικές 
ενότητες Α, Β και Γ 

Έργο Γ1-3: Κοστολόγηση/τιµολόγηση αρδευτικού νερού λεκάνη 
Μυγδονίας 

Τιµολόγηση αρδευτικού νερού . €/ m3 

Έργο Γ1-4: Άρδευση-Γεωργία ακριβείας Εκτάσεις εφαρµογής γεωργίας ακριβείας 0 14.000 στρ. 

Έργο Γ1-5: ∆ηµιουργία µικρών παραρεµάτιων υδατοδεξαµενών για την 
κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των ηµιορεινών & ορεινών γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων της Ζώνης Γ του Εθνικού Πάρκου 

Αριθµός δεξαµενών-υδατοχωρητικότητα 0 10 

∆ράση Γ1-1: Ενέργειες ρύθµισης αδειοδότησης των αρδευτικών 
γεωτρήσεων 

Αδειοδοτηµένες γεωτρήσεις (ποσοστό %) ? 100% 

Μέτρο Γ2: ∆ιαχείριση γεωργικής δραστηριότητας – γεωργοπεριβαλλοντικές 
δράσεις 

   

∆ράση Γ2-1: Εφαρµογή γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων στην περιοχή 
του Εθνικού Πάρκου λιµνών Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών 

Έκταση καλλιεργειών σε αγρανάπαυση/ 
βιολογικές καλλιέργειες (στρ.) 

10.000 

 

40.000 

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ    

Μέτρο Υ1: ∆ιαχείριση ρεµάτων λεκάνης Μυγδονίας    

Έργο Υ1-1: Έργα υδρονοµίας των κύριων ρεµάτων τροφοδοτών της Αριθµός ρεµάτων µε έργα υδρονοµίας 0 3 (Μπογδάνα, 
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λίµνης Κορώνειας Κολχικού,  Καβαλαρίου)  

Έργο Υ1-2: Έργα διευθέτησης κύριων ρεµάτων τροφοδοτών της λίµνης 
Βόλβης 

Αριθµός ρεµάτων µε έργα υδρονοµίας 0 Μοδίου, Απολλωνίας, 
Ν. Απολλωνίας 

Μέτρο Υ2: ∆ιαχείριση αρδευτικής χρήσης των υδάτων (βλ. Μέτρο Γ1)    

Μέτρο Υ3: Σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων Λεκάνης Μυγδονίας Βασικές µελέτες προβλεπόµενες από την 
ΚΥΑ 6919/2004 

Ταξινόµηση οικολογικής & χηµικής 
κατάστασης επιφανειακών υδάτων και 
ποσοτικής & χηµικής υπογείων λεκάνης 
Μυγδονίας 

  

2 

 

20% (ταξινόµηση 
χηµικής 
κατάστασης 
λίµνης 
Κορώνειας 

1 

 

100 % (το σύνολο των 
υδάτινων σωµάτων της 
λεκάνης Μυγδονίας) 

Μέτρο Υ4: Ολοκλήρωση/κατασκευή υποδοµών συλλογής και 
επεξεργασίας λυµάτων στους παραλίµνιους οικισµούς 

Αριθµός παραλίµνιων οικισµών που 
καλύπτονται από ΕΕΛ και αποχετευτικό 
δίκτυο 

 

5 23 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ    

Μέτρο Ε1: Φυτοαποκατάσταση ρυπασµένων εδαφών δυτικά της λίµνης 
Κορώνειας 

Μελέτη (αρ.) 1 1 

Μέτρο Ε2: ∆ιατήρηση οργανικής ουσίας και εδαφικής βιοποικιλότητας Μελέτη (αρ.) 1 1 

Μέτρο Ε3: ∆ιαχείριση εδαφικής υγρασίας και υδροπεριόδου στα 
υδροµορφικά εδάφη της υγροτοπικής ζώνης στο δυτικό τµήµα της λίµνης 
Κορώνειας 

Μελέτη (αρ.) 1 1 

ΜΕΤΡΑ ΦΥΛΑΞΗΣ/ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ    

∆ράση Φ-1: Συνεργασία του Φ∆ µε τις αρµόδιες υπηρεσίες Συντονισµός αρµόδιων φορέων 
(Πρωτόκολλα Συνεργασίας) 

0 5 Πρωτόκολλα 
Συνεργασίας 

∆ράση Φ-2: Ενίσχυση του Φορέα ∆ιαχείρισης για την επόπτευση/φύλαξη 
του Εθνικού Πάρκου και των Ζωνών Β’ και Γ’ 

Προσωπικό (αρ. ατόµων) 

Εξοπλισµός (%) 

6 

60% 

10 

90%  

∆ράση Φ-3: Οργάνωση - Επικαιροποίηση σχεδίου φύλαξη    
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∆ράση Φ-4: Έκδοση οδηγού για επείγοντα περιστατικά Οδηγός 0 1 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ    

Μέτρο ΕΕ1: ∆ηµιουργία επικοινωνιακού υλικού και υλικού προβολής    

∆ράση ΕΕ1-1: Ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής και σχεδίου δράσεων 
επικοινωνίας, ενηµέρωσης και ανάπτυξης εθελοντισµού 

Επικοινωνιακή στρατηγική  

Σχέδιο δράσης 

0 

0 

1 

1 

Έργο ΕΕ1-1: Παραγωγή υλικών επικοινωνιακών-ενηµερωτικών µέσων Αριθµός τύπων υλικών µέσων 4 (φυλλάδια, 
χάρτη, 
λογότυπο) 

21 

Έργο ΕΕ1-2: Σχεδιασµός, υλοποίηση και οργάνωση ενεργειών ενηµέρωσης 
και προβολής (µη υλικά µέσα) 

Αριθµός τύπων µη υλικών µέσων 1 5 

Μέτρο ΕΕ2: Προώθηση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Αριθµός επισκεπτών   

Μέτρο ΕΕ3: Ενίσχυση – οργάνωση εθελοντισµού Αριθµός εθελοντών   

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ    

Μέτρο ∆Ε: ∆ιαχείριση – διακίνηση επισκεπτών    

Έργο ∆Ε-1: Οριοθέτηση ζωνών προστασίας Οριοσήµανση ζωνών (ποσοστό) 20 % (παλαιά 
ορισήµανση 
ζώνης Α) 

100% (το σύνολο των 
ζωνών) 

Έργο ∆Ε-2: Έργα ερµηνείας περιβάλλοντος-Σήµανση Τύποι έργων 1 (πινακίδες 
πληροφόρησης) 

7 

Έργο ∆Ε-3: Υποδοµές παρατήρησης της φύσης-αναψυχής Αριθµός-κατηγορία υποδοµών 5 υποδοµές (2 
τύποι) 

17 υποδοµές (7 τύποι 
υποδοµών) 

 

Έργο ∆Ε-4: ∆ηµιουργία Οικοµουσείου Εθνικού Πάρκου λιµνών Κορώνειας-
Βόλβης 

Υποδοµές πληροφόρησης 
ευαισθητοποίησης 

1 2 

Μέτρο ΟΤ: Προώθηση δραστηριοτήτων οικοτουριστικής ανάπτυξης της 
περιοχής 

   

∆ράση ΟΤ-1: ∆ιασύνδεση µε τον ευρύτερο τουριστικό χώρο και θεµατικές 
δικτυώσεις 

∆ικτυώσεις (αρ.) 1 5 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΡΩΝ/ΜΈΤΡΑ/ΕΡΓΑ/∆ΡΑΣΕΙΣ Περιγραφή ∆είκτη Τιµή Βάσης Τιµή στόχος 

∆ράση ΟΤ-2: Σύστηµα Ποιότητας Σύνδεση του υφιστάµενου δικτύου του 
ΤΣΠ ποιότητας µε το Φ∆ 

- σύνδεση 

∆ράση ΟΤ-3: Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας 
των τουριστικών επιχειρήσεων 

Αριθµός οικοτουριστικών 

/αγροτουριστικών µονάδων 

4 10 (τουλάχιστον) 

∆ράση ΟΤ-4: Καθιέρωση 3ήµερων εκδηλώσεων – Γιορτή λιµνών 
Κορώνειας-Βόλβη» 

Θέσπιση οικολογικού φεστιβάλ 0 1/έτος 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ    

∆ράση Κ-1: Πρόγραµµα κατάρτισης για τον οικοτουρισµό-εναλλακτικές 
µορφές τουρισµού 

Αρ. καταρτιζόµενων 0 60 

∆ράση Κ-2: Πρόγραµµα κατάρτισης αλιέων Αρ. καταρτιζόµενων 0 40 

∆ράση Κ-3: Πρόγραµµα κατάρτισης Γεωργών Αρ. καταρτιζόµενων γεωργών 0 150 

∆ράση Κ-4: Πρόγραµµα κατάρτισης/εκπαίδευσης στελεχών Φορέα 
∆ιαχείρισης 

Ενίσχυση δεξιοτήτων στελεχών του Φ∆ 
(αρ. προγραµµατών εκπαίδευσης) 

0 5 

ΚΤΗΡΙΑ, ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    

Έργο ΚΕ-1: Ανακαίνιση Κέντρου Πληροφόρησης στην Απολλωνία Λειτουργικότητα ΚΠ 60% 100% 

Έργο ΚΕ-2: Εργαστηριακός εξοπλισµός Φ∆ Ενίσχυση εξοπλισµού (ποσοστό %) 40% 80 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ, ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ    

Μέτρο ∆∆Σ1: ∆ιοίκηση Προσωπικό Φορέα ∆ιαχείρισης 18 22 (3 αποσπασµένοι 
από υπηρεσίες) 

Μέτρο ∆∆Σ2: ∆ηµόσιες σχέσεις και συνεργασίες    

Πρόγραµµα Παρακολούθησης Πρόγραµµα παρακολούθησης που 
εφαρµόζεται 

2 8 
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5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

 

5.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ Α’/ 7-10-1999), «στα Σχέδια 
∆ιαχείρισης των προστατευόµενων αντικειµένων προσδιορίζονται οι 

προτεραιότητες για την εφαρµογή των έργων, δράσεων και µέτρων που 

απαιτούνται για την αποτελεσµατική προστασία και διαχείριση τους. Τα Σχέδια 

∆ιαχείρισης συνοδεύονται από Προγράµµατα ∆ράσης, στα οποία 

εξειδικεύονται τα αναγκαία µέτρα, δράσεις έργα και προγράµµατα, οι φάσεις το 

κόστος, οι πηγές και οι φορείς χρηµατοδότησης τους, καθώς και το 

χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης τους και οι φορείς εφαρµογής τους». 

Όπως αναφέρθηκε και στο υποκεφάλαιο 4, ο γενικός στόχος και οι ειδικοί 
σκοποί  του Σχεδίου  ∆ιαχείρισης διατυπώθηκαν λαµβάνοντας υπόψη το 
πλαίσιο προστασίας της περιοχής, όπως αυτό απορρέει από τις Οδηγίες 
92/43/ΕΟΚ, 79/409/ΕΟΚ, 2000/60/ΕΚ και την Εθνική νοµοθεσία (ΚΥΑ 6919/2004, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και την περιβαλλοντική νοµοθεσία), την 
αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των προστατευόµενων αντικειµένων 
της περιοχής και τα ιδιαίτερα γνωρίσµατά της (κοινωνικοοικονοµικά, τοπίου). 
Στο Πρόγραµµα ∆ράσης λοιπόν διατυπώνονται συνοπτικά µεν, περιεκτικά δε, 
µε όλη την απαραίτητη και ουσιαστική πληροφορία, τα µέτρα / δράσεις που 
κρίνονται απαραίτητα, µε σειρά προτεραιότητας (υψηλή, µέτρια, χαµηλή) και µε 
καθορισµένο βάθος χρόνου ως προς την υλοποίησή τους (χρονοδιάγραµµα). 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα στοιχεία προγραµµατισµού υλοποίησης των 
µέτρων διαχείρισης που προτάθηκαν στις επιµέρους κατηγορίες µέτρων για τη 
διάρκεια ισχύος του παρόντος Σχεδίου ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου 
Υγροτόπων των Λιµνών Κορώνειας-Βόλβης και των Μακεδονικών Τεµπών µε τη 
µορφή τυποπιηµένων εντύπων – πινάκων χωριστά για το κάθε έργο/δράση. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: ∆ιαχειριστική Μελέτη του παρόχθιου δάσους Απολλωνίας 
(Έργο Ο1-1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης τύπων οικοτόπων 
Μέτρο O1: Αποκατάσταση Παρόχθιου 
∆άσους Απολλωνίας 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ – ΒΟΛΒΗΣ  

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Το αντικείµενο της διαχειριστικής µελέτης είναι: 
- Η µελέτη της δοµής, σύνθεσης και κατάστασης υγείας του δάσους 
- η καταγραφή των θέσεων φωλεοποίησης ανά είδος στο δάσος της Απολλωνίας και των 

παρακείµενων δασικών συστάδων καθώς και των άλλων παρόχθιων οικοτόπων και τη διερεύνηση 
των κατάλληλων µέσων για την υποβοήθηση της φωλεοποίησης σηµαντικών ειδών της 
ορνιθοπανίδας  

- η απογραφή και αξιολόγηση των ενισχυτικών παρεµβάσεων που πραγµατοποιήθηκαν στο ∆άσος 
Απολλωνίας κατά το 2000  

- ο καθορισµός των ειδών και σχεδιασµός της φύτευσης για την ενοποίηση των παρακείµενων του 
δάσους δασοσυστάδων για την ενοποίηση αυτών µε τον κύριο όγκο του δάσους Απολλωνίας, η 
διατύπωση τυχόν επιπλέον αναγκαίων ειδικών µέτρων αποκατάστασης και της ωρίµανσης αυτών 
για την υλοποίησή τους  

 2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς)  

Το δάσος Απολλωνίας αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα παρόχθια δασικά οικοσυστήµατα της 
περιοχής µε υψηλή οικολογική και αισθητική αξία, το οποίο έχει υποβαθµιστεί λόγω της γεωργικής 
δραστηριότητας και των αλλαγών στο Ρέµα Απολλωνίας. Με τη µελέτη θα γίνει η εκτίµηση της 
κατάστασης διατήρησης των παρόχθιων οικοτόπων και των ενδιαιτηµάτων της ορνιθοπανίδας και 
θα δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την αποκατάσταση του παρόχθιου δάσους σε συνδυασµό 
µε τα άλλα έργα/δράσεις του µέτρο Ο1.  

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ 55.000 
Συνολικός προϋπολογισµός (σε €) 55.000 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης       14 ΜΗΝΕΣ 
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 40.000 15.000    55.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 
Life + Φύση και βιοποικιλότητα 
Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος 

 

Χ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 
91Ε0 (δάσος σκλήθρου) και των παρακείµενων του δάσους παρόχθιων οικοτόπων (Έργο Ο1-2) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης τύπων οικοτόπων 
Μέτρο O1: Αποκατάσταση Παρόχθιου 
∆άσους Απολλωνίας 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ – ΒΟΛΒΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ 
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Αφορά: 
- στη φύτευση περίπου 70 στρ γυµνών παραλίµνιων εκτάσεων του δάσους Απολλωνίας µε νεαρά 

δενδρύλλια σκλήθρου, καθώς και την περίφραξη των φυτεύσεων και την τοποθέτηση 
ενηµερωτικών πινακίδων, ενδεικτικού προϋπολογισµού, 

- στην αποκατάσταση των µη επιτυχηµένων φυτεύσεων (παρεµβάσεις κατά το έτος 2000), 
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης (Ο1-1), 

- σε παρεµβάσεις ενοποίησης διάσπαρτων δασοσυστάδων µε τον κύριο όγκο του ∆άσους 
Απολλωνίας, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης (Ο1-1) 

- Ενίσχυση της περίφραξης του δάσους 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς)  

Το δάσος Απολλωνίας αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα παρόχθια δασικά οικοσυστήµατα της 
περιοχής µε υψηλή οικολογική και αισθητική αξία, το οποίο έχει υποβαθµιστεί λόγω της γεωργικής 
δραστηριότητας και των υδροµορφολογικών αλλαγών στο Ρέµα Απολλωνίας. Με το έργο 
αναµένεται η αποκατάσταση των παρόχθιων οικοτόπων του δάσους και η ανόρθωση των 
λειτουργιών και αξιών του δάσους.   

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Τεχνικό έργο-Φυτοτεχνικό 260.000 
Συνολικός προϋπολογισµός (σε €) 260.000 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης        24 ΜΗΝΕΣ 
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε 
€) 

 50.000 160.000 50.000  260.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΕΠΠΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 
Life + Φύση και βιοποικιλότητα 
Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος 

 

Χ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Αλλαγή χρήσης γεωργικών εκτάσεων στη Ζώνη 
Απόλυτης Προστασίας Α1 (Έργο Ο1-3) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης τύπων οικοτόπων 
Μέτρο O1: Αποκατάσταση Παρόχθιου 
∆άσους Απολλωνίας 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ – ΒΟΛΒΗΣ  

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

i. ∆ιερεύνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των γεωργικών εκτάσεων, οι οποίες, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία διανοµής του 1974, ανέρχονται σε 213 στρ. µε 40 κλήρους. Θα διερευνηθεί ο 
κατάλογος των φερόµενων ιδιοκτητών ώστε να συνταχθεί ο κατάλογος των σηµερινών 
ιδιοκτητών. 

ii. Τεκµηρίωση σηµερινής χρήσης (αν έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα αγρανάπαυσης της 
προηγούµενης περιόδου, αν καλλιεργούνται τύπος καλλιέργειας, κ.λπ. ) 

iii. Καθορισµός τυχόν καταπατηµένων εκτάσεων  

iv. ∆ιαµόρφωση οριστικής διαδικασίας (πχ. απαλλοτρίωση, ανταλλαγή άλλες γεωργικές εκτάσεις 
ή µε εκτάσεις οικιστικής χρήσης, κ.λπ.) και καθορισµού όλων των νοµικών και τεχνικών 
βηµάτων.  

v. Έρευνα πρόθεσης ιδιοκτητών σε σχέση µε το σηµείο iv. 

vi. Άµεση εφαρµογή της διαδικασίας επίλυσης 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς)  

Η αποκατάσταση του δάσους Απολλωνίας µέσω της διασφάλισης εκτάσεων επέκτασης του 
δάσους σε έκταση παραπλήσια της κατάστασης του 1945, δηλ. σε όλη τη ζώνη Α1 (µέσω της 
ένταξης 213 στρ. γεωργικών εκτάσεων)  

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 
Σηµεία i-v (Υπηρεσίες) 
Σηµείο v (ενδεικτική τιµή αγοράς ανά στρ.: 900 €/στρ) 

30.000 
191.700 (ενδεικτικό 
κόστος) 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €) 212.700 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  
 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης       24 ΜΗΝΕΣ 
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε 
€) 

30.000 134.000 57.700   212.700 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 
Life + Φύση και βιοποικιλότητα 
Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: ∆ιαχείριση καλαµώνων λίµνης Κορώνειας (Μέτρο Ο2) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης τύπων οικοτόπων 
 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ 
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ – ΒΟΛΒΗΣ  

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Το µέτρο περιλαµβάνει δύο υποέργα εκ των οποίων το ένα βρίσκεται στη διαδικασία ανάθεσης όπως 
περιγράφεται στη συνέχεια. 
Υποέργο Α. Ειδικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Καλαµώνων Λίµνης Κορώνειας 
H µελέτη «Ειδικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Καλαµώνων Λίµνης Κορώνειας» αποτελεί το υποέργο 6 του 
εγκεκριµένου Έργου µε την µε αριθµό CCI: 2005 GR 16 C PE 006 της 19/12/2005 απόφαση της ΕΕ 
σχετικά µε τη χορήγηση συνδροµής από το Ταµείο Συνοχής για το έργο «Αποκατάσταση λίµνης 
Κορώνειας Ν. Θεσσαλονίκης». Βρίσκεται στη διαδικασία ανάθεσης, µε Φορέα Υλοποίησης τη 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης. 
Υποέργο Β. Εφαρµογή διαχείρισης καλαµώνων 
Περιλαµβάνει την εφαρµογή των διαχειριστικών παρεµβάσεων του υποέργου Α. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Στη λίµνη Κορώνεια ο οικότοπος είχε πολύ περιορισµένη εξάπλωση κατά την περίοδο 1945-1977. Οι 
σταδιακές αρχικά και απότοµες στην πορεία αλλαγές στα υδρογεωµορφολογικά χαρακτηριστικά της 
λίµνης οδήγησαν στη µεγάλη επέκταση του οικοτόπου. Η έκταση που καταλαµβάνουν οι καλαµώνες 
παρουσιάζει ραγδαία αύξηση από 97 ha το 1997 900 ha το 2005  και µε συνεχιζόµενη εξάπλωση. Η 
διαχείριση του καλαµώνα σε συνδυασµό µε τα µέτρα υδρολογικής αποκατάστασης της λίµνης 
Κορώνειας θα συµβάλλουν στον περιορισµό του καλαµώνα και στην επιθυµητή κατάσταση της 
δοµής του για τη στήριξη της ορνιθοπανίδας και µελλοντικά της επανεγκατάστασης της 
ιχθυοπανίδας.  

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 
Υποέργο Α (υπό ανάθεση) 
Υποέργο Β: Θα προκύψει από το υποέργο Α 

119.877 
? 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €) ? 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  
Χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 

Υποέργο Α          14 ΜΗΝΕΣ 
Υποέργο Β          Επαναλαµβανόµενη 

κατ’έτος 
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων 
(σε €) 

      ? 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
Υποέργο Α: Ταµείο Συνοχής ΙΙ 2000-2006  
Υποέργο Β: ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας» 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Χαρτογράφηση οικοτόπων Β και Γ Ζώνης Εθνικού 
Πάρκου (Μέτρο O3) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης τύπων οικοτόπων ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΜΕΣΑΙΑ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ – ΒΟΛΒΗΣ  

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Το έργο περιλαµβάνει τη χαρτογράφηση των οικοτόπων της Β και Γ ζώνης µε επισκοπικές και 
τηλεπισκοπικές µεθόδους και τη σύνθεση των χαρτών του συνόλου των ζωνών. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Μέχρι σήµερα έχουν χαρτογραφηθεί και επικαιροποιηθεί (σε σχέση µε τις µεταβολές της έκτασης) οι 
τύποι οικοτόπων της Α΄Ζώνης του Εθνικού Πάρκου και µικρό τµήµα της Β’ Ζώνης. Η χαρτογράφηση 
των οικοτόπων αποτελεί βασικό στοιχείο τόσο για την προστασία των οικοτόπων και της 
βιοποικιλότητας όσο και στο σχεδιασµό της διαχείρισης, ιδιαίτερα δε στη χωροθέτηση των έργων 
(αναπτυξιακών και προστασίας) και στη διατύπωση των περιβαλλοντικών όρων και γενικότερα 
στον χωροταξικό σχεδιασµό. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 
Μελέτη  
Συνολικός προϋπολογισµός (σε €) 300.000 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  
 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης       24 ΜΗΝΕΣ 
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε 
€) 

100.000 100.000 50.000   300.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Μελέτη σηµαντικών ειδών χλωρίδας (Μέτρο Χ1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης ειδών / Μέτρα διαχείρισης 
χλωρίδας 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ – ΒΟΛΒΗΣ  

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου έχουν καταγραφεί δύο σηµαντικά είδη χρήζουν προστασίας 
σύµφωνα µε την WCMC (Trapa natans, Salvinia natans). Για τα είδη δεν υπάρχουν δεδοµένα 
πληθυσµιακά και της κατάστασης διατήρησής τους. Σκοπός της µελέτης είναι η επιβεβαίωση της 
παρουσίας των ειδών (ιδιαίτερα στη λίµνη Κορώνεια όπου η υποβάθµισή της πιθανόν έχει οδηγήσει 
στην εξαφάνιση των υδρόβιων αυτών µακρόφυτων) και η εκτίµηση της σηµερινής κατάστασης 
διατήρησής τους και η καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης άλλων ειδών της Α 
και Β ζώνης. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς)  

Το µέτρο περιλαµβάνει την έρευνα σχετικά µε την παρουσία, το µέγεθος των πληθυσµών και της 
εξάπλωσής των ειδών υδρόβιων µακροφύτων Salvinia natans και Trapa natans καθώς και των 
άλλων ειδών χλωρίδας της Α και Β ζώνης. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 
Μελέτη (έρευνα) 9.000 € 
Συνολικός προϋπολογισµός (σε €) 9.000 € 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  
 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης       12 µήνες 
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 3.000 6.000    9.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: ∆ηµιουργία δικτύου δασικών κηλίδων ώριµου δάσους 
(Έργο Π1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης ειδών / 
Μέτρα διαχείρισης ορνιθοπανίδας  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ – ΒΟΛΒΗΣ, ∆ασαρχεία Αρναίας, 
Σταυρού, Λαγκαδά και Θεσσαλονίκης 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Θα γίνει καταγραφή και χαρτογράφηση των καταλληλότερων θέσεων στα δασικά συµπλέγµατα, 
αυτών δηλαδή που περιλαµβάνουν τον κατάλληλο αριθµό νεκρών ιστάµενων ή κατακείµενων και 
ζωντανών σε διαδικασία σήψης δέντρων και θα οριστούν µικρές περιοχές (έκτασης έως 5 
εκταρίων) που τα τεθούν εκτός διαχείρισης. Οι περιοχές αυτές θα σηµανθούν κατάλληλα και θα 
παρακολουθούνται συστηµατικά. Η διάταξη και οι αποστάσεις µεταξύ τους θα είναι τέτοιες ώστε να 
δηµιουργείται ένα σύστηµα “stepping – stone” δηλαδή να εξασφαλίζεται η επικοινωνία των 
υποπληθυσµών µέσα στο Ε.Π. αλλά και µε τις γειτονικές δασικές περιοχές. Το έργο θα γίνει σε 
συνεργασία µε τη ∆ασική Υπηρεσία (δασαρχείο Σταυρού, ∆ασαρχείο Αρναίας, ∆ασαρχείο 
Λαγκαδά, ∆ασαρχείο Θεσσαλονίκης). 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η προστασία και αύξηση των πληθυσµών δρυοκολαπτών (Picus canus, Dendrocopos leucotos και 
D. medious και Dryocopus martius) µέσω της παροχής αυξηµένων θέσεων φωλεοποίησης και 
τροφοληψίας σε ώριµες συστάδες οξυάς, καστανιάς και δρυός. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 
Μελέτη  
Συνολικός προϋπολογισµός (σε €) 40.000 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  
 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης      Επαναλαµβανόµενη 
δράση 

Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε 
€) 

20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 40.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Βελτίωση ενδιαιτηµάτων υδρόβιων και παρυδάτιων 
πουλιών (Έργο Π2) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης ειδών / 
Μέτρα διαχείρισης ορνιθοπανίδας  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ – ΒΟΛΒΗΣ, ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών Ν.Α.Θ.  

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Το έργο περιλαµβάνει τα ακόλουθα υποέργα: 

1. ∆ηµιουργία ενδιαιτηµάτων ρηχών γλυκών νερών και εποχιακών ελών στα έργα εκτροπής   
χειµάρρων (περιοχή Λαγκαδικιών – Σχολαρίου) 

2. ∆ηµιουργία χαµηλών θυροφραγµών στις εκβολές των ρεµάτων για δηµιουργία εποχιακών 
ελών στη Λ. Βόλβη 

3. ∆ηµιουργία τεχνητών νησίδων αναπαραγωγής παρυδάτιων, γλαρόµορφων και παπιών στη Λ. 
Βόλβη 

4. ∆ηµιουργία µικρών λιµνών περιµετρικά της Λ. Βόλβης ή και της λίµνης Κορώνειας 

Υποέργο Α. ∆ηµιουργία ενδιαιτηµάτων ρηχών γλυκών νερών και εποχιακών ελών στα έργα  

Τα έργα εκτροπής χειµάρρων που εκτελούνται τώρα στην περιοχή Σχολαρίου – Λαγκαδικιών 
περιλαµβάνουν τον εγκιβωτισµό των κοιτών και την επένδυση των πρανών µε κυβόλιθους. Στην 
παρούσα του µορφή οι χείµαρροι αυτοί έχουν µειωµένη αξία για την βιοποικιλότητα και δεν 
αποτελούν ελκυστικό χώρο για την τροφοληψία των πουλιών. Για την δηµιουργία των 
ενδιαιτηµάτων ρηχών γλυκών νερών, θα πρέπει να γίνουν µικρές εκσκαφές (βάθους 0,5 – 0,6 µ.) σε 
διάσπαρτα σηµεία µέσα στην κοίτη, ώστε τους µήνες µε χαµηλή η µηδενική ροή να κατακρατείται 
µία ελάχιστη ποσότητα νερού σε αυτές. Στις εκβολές τους προς την όχθη της λίµνης θα πρέπει να 
γίνει διαπλάτυνση της κοίτης ώστε να µειώνεται η ταχύτητα του νερού και να δηµιουργείται 
µαιανδρισµός.  

Υποέργο Β. ∆ηµιουργία χαµηλών θυροφραγµών στις εκβολές των ρεµάτων για δηµιουργία 
εποχιακών ελών στη Λ. Βόλβη 

Οι θηροφραγµοί θα είναι ξύλινοι ύψους όχι µεγαλύτερου από 0,50 µ. και θα τοποθετούνται σε 
θέσεις κοντά στην εκβολή των ρεµάτων, µε σκοπό την µείωση της ταχύτητας του νερού και την 
κατακράτηση µικρών ποσοτήτων. Θα πρέπει µε το έργο αυτό να δηµιουργηθούν διάσπαρτες 
θέσεις λίγων τετραγωνικών µέτρων όπου τα νερά θα είναι σχεδόν στάσιµα και η κοίτη θα 
πληµµυρίζει σε πολύ µικρή έκταση. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ύπαρξη νερού στις 
υδατοσυλλογές αυτές κατά τους µήνες Μάϊο και Ιούνιο. Μετά την περίοδο αυτή θα µπορεί εάν 
χρειάζεται να γίνεται απόληψη των φερτών υλών που έχουν επιχώσει τους θηροφραγµούς, ή ακόµη 
και αφαίρεση των θηροφραγµών (εφόσον τα κατασκευαστικά τους χαρακτηριστικά έχουν αυτήν 
την πρόβλεψη). Οι θηροφραγµοί θα πρέπει να είναι ξύλινοι. Το έργο κατά την διάρκεια λειτουργίας 
του θα πρέπει να παρακολουθείται από στελέχη του Φ.∆. για την καταγραφή της 
αποτελεσµατικότητάς του ως προς τα πουλιά αλλά και για την έγκαιρη και αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση τυχόν πληµµυρικών φαινοµένων.  

Το έργο θα εφαρµοστεί πιλοτικά στις εκβολές 3 ρεµάτων στην νότια όχθη της Λ. Βόλβης.  

Υποέργο Γ: ∆ηµιουργία τεχνητών νησίδων αναπαραγωγής παρυδάτιων, γλαρόµορφων και παπιών 
στη Λ. Βόλβη 

Σε µεγάλες λίµνες όπως η Λ. Βόλβη όπου υπάρχει πρακτικά πρόσβαση παντού στην ακτή, αλλά και 
το εύρος των καλαµώνων είναι περιορισµένο στο µεγαλύτερο µέρος της περιµέτρου της 
εφαρµόζεται το διαχειριστικό µέτρο της δηµιουργίας τεχνητών νησίδων οι οποίες προσφέρουν 
προστασία από χερσαίους θηρευτές και από ενόχληση και αποτελούν ιδανικό µέσο για την 
ενθάρρυνση του φωλιάσµατος πολλών υδρόβιων και παρυδάτιων ειδών. Ανάλογα µε το είδος στο 

χ 
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οποίο στοχεύει η εγκατάσταση των νησίδων είναι και το υλικό που θα τοποθετηθεί σε αυτές π.χ. 
άµµος και µικρά βότσαλα για ποταµοσφυριχτές και γλαρόνια, πυκνή βλάστηση από χόρτα για την 
πρασινοκέφαλη πάπια και ξερά καλάµια για το σκουφοβουτηχτάρι. Στην περίπτωση της Λ. Βόλβης 
πρέπει τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και η τοποθέτηση των τεχνητών νησίδων να 
περιλαµβάνουν πρόβλεψη για την προστασία τους από τον κυµατισµό.  

Υποέργο ∆: ∆ηµιουργία µικρών λιµνών περιµετρικά της Λ. Βόλβης ή και της λίµνης Κορώνειας 

∆ηµιουργία 3 – 5 µικρών λιµνών µε εκσκαφή, βάθους 1 – 1,20 µ. και διαµέτρου 2 – 10 µέτρων. Οι 
λίµνες θα δηµιουργηθούν σε δηµόσια εδάφη, στην δυτική, νότια και ανατολική πλευρά της Λ. 
Βόλβης και πιθανόν και στην ανατολική και βόρεια πλευρά της Λ. Κορώνειας, ανάλογα µε τα 
αποτελέσµατα της µελέτης που θα γίνει, σχετικά µε την καταλληλότητα της κάθε θέσης και τις 
υδρολογικές συνθήκες που επικρατούν εκεί. Οι λίµνες δεν θα έχουν ανάχωµα στην περίµετρό τους 
και τα πρανή θα είναι διαµορφωµένα µε µικρή κλίση ώστε να µπορεί να αναπτυχθεί υδροχαρής 
βλάστηση. Ωστόσο στο κεντρικό τµήµα τους θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη επιφάνεια νερού και γι’ 
αυτό το βάθος του νερού στο κέντρο τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 µ.  

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς)  

Υποέργο Α: Η βελτίωση των χώρων τροφοληψίας χουλιαροµύτας, λαγγόνας, ερωδιών και 
µαυροπελαργού 

Υποέργο Β: η βελτίωση των χώρων τροφοληψίας χουλιαροµύτας, λαγγόνας, ερωδιών και 
µαυροπελαργού 

Υποέργο Γ: η αύξηση του πληθυσµού υδρόβιων πουλιών µε την παροχή πρόσθετων διαθέσιµων 
χώρων φωλεοποίησης 

Υποέργο ∆: η βελτίωση των χώρων τροφοληψίας της χουλιαροµύτας, λαγγόνας και βαλτόπαπιας 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ (€) 
Υποέργο Α 30.000  
Υποέργο Β 60.000  
Υποέργο Γ 35.000  
Υποέργο ∆ 40.000  
Συνολικός προϋπολογισµός (σε €) 165.000  

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  
 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης       
ΥΠΟΕΡΓΟ Α  25.000 5.000    (20 µήνες) 30.000 
ΥΠΟΕΡΓΟ Β  40.000 20.000    (20 µήνες) 60.000 
ΥΠΟΕΡΓΟ Γ 30.000 5.000     (18 µήνες) 35.000 
ΥΠΟΕΡΓΟ ∆ 30.000 10.000     18 µήνες) 40.000 
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων 
(σε €) 

60.000 80.00 25.000   165.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 
Life + Φύση και βιοποικιλότητα 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία 
της άγριας πτηνοπανίδας (Έργο Π3) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης ειδών / 
Μέτρα διαχείρισης ορνιθοπανίδας  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α.Θ. 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                   ΟΧΙ              ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Η δράση εφαρµόζεται σε γεωργικές εκτάσεις µε ετήσιες καλλιέργειες και µόνιµες φυτείες που 
βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία, καθώς και σε ορυζώνες. Επιλέξιµες για την περιοχή είναι οι 
καλλιέργειες σιτηρών, σανοδοτικών φυτών, ψυχανθών και µηδικής µε τις οποίες διατρέφονται τα 
απειλούµενα και σπάνια είδη άγριας πανίδας και τα πτηνά – δείκτες 

 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η δράση έχει ως στόχο την ένταξη γεωργικών εκτάσεων σε καθεστώς ενίσχυσης για: 

Τη διατήρηση των οικοσυστηµάτων που αποτελούν τόπο διατροφής ή φωλιάσµατος των 
απειλούµενων και σπάνιων ειδών της άγριας πανίδας µέσω της εξάλειψης του χωρικού 
διαχωρισµού των αγροτικών γαιών από τις φυσικές προστατευόµενες περιοχές. 

Την προστασία και διαχείριση της άγριας απειλούµενης πανίδας που συνδέεται στενά ή εξαρτάται 
από τις αγροτικές γαίες. Για την αποτελεσµατικότητα του σκοπού η δράση συνδέεται µε τη δράση 
ενηµέρωσης ευαισθητοποίησης των γεωργών για το σχετικό θέµα µέσω των αντίστοιχων δράσεων 
ενηµέρωσης – κατάρτισης των παραγωγικών οµάδων της περιοχής. 

Σκοπός είναι η ένταξη τουλάχιστον του 20% των ανωτέρω εκτάσεων στο µέτρο ενίσχυσης 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 
Καλλιέργεια             Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/στρ.) 
Σιτηρά                               86 
Ψυχανθή                         563 
Μηδική                             292 
Προϋπολογισµός για την τιµή στόχο (20% των επιλέξιµων καλλιεργειών) 

1.970.600 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης      Συνεχιζόµενη 
δράση 

Ετήσια κατανοµή πιστώσεων 
(σε €) 

394.120 394.120 394.120 394.120 394.120 1.970.600 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», Μέτρο 2.1.4 «Γεωργο-
περιβαλλοντικές ενισχύσεις» του Άξονα 2 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: ∆ηµιουργία Σταθµού Α΄ Βοηθειών ορνιθοπανίδας (Έργο 
Π4) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης ειδών /∆ιαχείριση 
ορνιθοπανίδας  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΜΕΤΡΙΑ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ – ΒΟΛΒΗΣ 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ    (τµήµα)                                   ΟΧΙ (τµήµα) 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Ο Σταθµός αποτελείται από τους ακόλουθους χώρους: 

- Ιατρείο (9-10 m2, εξοπλισµένο µε πάγκο νοσηλείας και ράφια µε φάρµακα) 

- Κουζίνα (6-10 m2 εξοπλισµένη µε πάγκο προετοιµασίας τροφών, ψυγείο ψυγείο/καταψύκτη για 
τροφές και φάρµακα, παροχή νερού) 

- Αποθήκη, WC 

- Προαύλιος χώρος για την τοποθέτηση των κλουβιών επανένταξης 

Προτείνεται ο Σταθµός να γίνει στο Κέντρο Πληροφόρησης Απολλωνίας που διαθέτει ήδη χώρους 
που θα µπορούσαν χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του Σταθµού και να 
εγκατασταθεί πρόσθετη λυόµενη κατασκευή (ISOBOX) για το ιατρείο και ειδική διαµόρφωση στον 
προαύλιο χώρο για τα κλουβιά επανένταξης. Για τη λειτρουργία του σταθµού απαιτείται η αγορά 
των σχετικών αναλώσιµων και εξοπλισµού (τροφές, φάρµακα, ιατρικά εργαλεία). Επίσης, 
περιλαµβάνεται η επιµόρφωση των στελεχών του Φ∆ στο ΕΚΠΑΖ για την αντιµετώπιση των 
περιστατικών και τη λειτουργία του Σταθµού. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς)  

Η παροχή πρώτων βοηθειών, η αρχική περίθαλψη, η επανένταξη και η ασφαλής διακοµιδή 
τραυµατισµένων πουλιών (εφόσον απαιτηθεί) στο Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων µέσω της 
δηµιουργίας µικρού σταθµού Πρώτων Βοηθειών στο Εθνικό Πάρκο µε σκοπό την προστασία των 
ειδών.   

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 
Προµήθεια λυόµενου, διαµόρφωση χώρου 20.000 
Εξοπλισµός-αναλώσιµα 9.000 
Επιµόρφωση στελεχών 5.000 
Συνολικός προϋπολογισµός (σε €) 34.000 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  
 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 29.000 1.500 1.500 1.500 1.500 34.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Έργο Ι1-1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης ειδών / ∆ιαχείριση 
ιχθυοπανίδας, Μέτρο Ι1 (∆ηµιουργία ∆εδοµένων 
Βάσης και εκτίµηση της κατάστασης της 
ιχθυοπανίδας και της αλιευτικής δραστηριότητας) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ – ΒΟΛΒΗΣ  

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 
Η ιχθυολογική µελέτη αφορά όλους τους υδάτινους σχηµατισµούς της λεκάνης εκτός της λίµνης 
Κορώνειας. 
Η µελέτη - έρευνα περιλαµβάνει:  
α) Την καταγραφή των ειδών της ιχθυοπανίδας  
β)   Την εκτίµηση της αφθονίας κάθε πληθυσµού και την εκτίµηση της βιοµάζας του,  
γ) Την εκτίµηση της ηλικιακής σύνθεσης κάθε πληθυσµού και τη δηµιουργία τράπεζας γενετικού 
υλικού 
δ) την εκτίµηση των συνθηκών αναπαραγωγής και την αναζήτηση των χαρακτηριστικών ειδών  
ε) την εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών των Παρ/των ΙΙ, IV, V της Οδηγίας 92/43 
Η επιστηµονική αποτύπωση της ισχύουσας κατάστασης των ειδών και των ιχθυοπληθυσµών θα 
γίνει  µε τις µεθόδους που προβλέπονται από το πρωτόκολλο που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (CEN, 2005) για την παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας στο πλαίσιο εφαρµογής της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.   

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς)  
Η δηµιουργία δεδοµένων βάσης για την εκτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης και την 
παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και της αποτελεσµατικότητας της 
εφαρµογής της διαχείρισης. Τα υφιστάµενα δεδοµένα είναι ανεπίκαιρα ή και αναξιόπιστα. Η 
εφαρµογή της µεθόδου για τη συλλογή των στοιχείων της ιχθυοπανίδας είναι απαραίτητη και για τη 
δυνατότητα της επαναληψηµότητας της µελέτης  στο µέλλον, και την εξαγωγή συγκρίσιµων 
συµπερασµάτων. Η δυνατότητα σύγκρισης δεδοµένων διαφορετικών – αποµακρυσµένων χρονικών 
στιγµών αποτελεί εργαλείο ελέγχου – εκτίµησης των αποτελεσµάτων των εφαρµοσµένων µέτρων 
διαχείρισης. Με βάση τα συµπεράσµατα της ιχθυολογικής µελέτης και του προγράµµατος 
παρακολούθησης, θα γίνεται εκτίµηση της απόδοσης των µέτρων και δράσεων διαχείρισης του 
συστήµατος. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ 90.000 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €) 90.000 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης       18 ΜΗΝΕΣ 
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 60.000 30.000    90.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

Χ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Έργο Ι1-2) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης ειδών / ∆ιαχείριση 
ιχθυοπανίδας, Μέτρο Ι1 (∆ηµιουργία 
∆εδοµένων Βάσης και εκτίµηση της κατάστασης 
της ιχθυοπανίδας και της αλιευτικής 
δραστηριότητας) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ – ΒΟΛΒΗΣ  

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Τα αντικείµενα της µελέτης ενδεικτικά είναι: 

- καταγραφή του είδους και του αριθµού των αλιευτικών εργαλείων, της επιλεκτικότητας των 
εργαλείων και του χρόνου που παραµένουν στη λίµνη µε τη χρήση ερωτηµατολογίων και 
επιτόπου καταγραφή.  

- Κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα των αλιέων (ηλικία, εισόδηµα που προέρχεται από την αλιεία και 
από άλλες πηγές εισοδήµατος εκτός της αλιείας, τις ηµέρες αλιείας ενός επαγγελµατία ψαρά κατ΄ 
έτος) 

- Σύγκριση των αλιευτικών στοιχείων της µελέτης µε αυτά προηγούµενων δεκαετιών, προκειµένου 
να καταλήξει σε συµπεράσµατα για την εξέλιξη και τις τάσεις της επαγγελµατικής αλιείας στη 
λίµνη Βόλβη 

- Προσδιορισµός φέρουσας αλιευτικής ικανότητας της λίµνης (επαγγελµατιών και ερασιτεχνών) 
- Συσχέτιση της αλιευτικής δραστηριότητας µε την κατάσταση των ιχθυοπληθυσµών   
- Πρόταση διαχειριστικών µέτρων µε βάση τα νέα δεδοµένα της αλιευτικής και ιχθυολογικής µελέτης 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  

Η λίµνη Βόλβη είναι ο µόνος υγρότοπος της περιοχή, στον οποίο ασκείται επαγγελµατική αλιεία µετά 
την υποβάθµιση της λίµνης Κορώνειας. Σκοπός της µελέτης είναι η διατύπωση πρότασης, σχετικά 
µε το µέγιστο αριθµό επαγγελµατιών αλιέων που θα ασκούν αλιεία στη Βόλβη µέσα σε ένα πλαίσιο 
συγκεκριµένων κανόνων καθώς και για το µέγιστο επιτρεπόµενο αριθµό ερασιτεχνών αλιέων, τους 
τρόπους και τη διαδικασία οργάνωσης οµάδων ερασιτεχνών αλιέων και τις τυπικές προϋποθέσεις 
που θα πρέπει να πληρεί ο ερασιτέχνης για την άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας (άδειες κλπ). Η µελέτη 
θα συµπεριλάβει στοιχεία της µελέτης του έργου Ι1-1. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 
ΜΕΛΕΤΗ 80.000 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €) 80.000 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης       18 ΜΗΝΕΣ 
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων 
(σε €) 

30.000 50.000    80.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

Χ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Βελτίωση Αλιευτικών υποδοµών στη λίµνη Βόλβη (Έργο 
Ι2-1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης ειδών / ∆ιαχείριση 
ιχθυοπανίδας, Μέτρο Ι2 (Βελτίωση υποδοµών 
αλιείας & παραλίµνιας αναψυχής – Ενίσχυση 
ιχθυαποθεµάτων) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Αντικείµενο του έργου είναι η κατασκευή των τεσσάρων πλωτών προβλητών, εν είδει µικρών 
αλιευτικών καταφυγίων για την ελλιµενισµό των επαγγελµατικών σκαφών, οι οποίες θα µπορούν να 
εξυπηρετούν και τα σκάφη περιήγησης της λίµνης. Ο χώρος κατασκευής του έργου είναι σε 
παρόχθιες θέσεις εντός των οικισµών  Μικρή Βόλβη, Μεγάλη Βόλβη, Λουτρά Απολλωνίας και στην 
παρόχθια περιοχή της Μαδύτου. 

Σηµειώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι µελέτες που αφορούν στη δηµιουργία των δύο θέσεων και 
βρίσκονται στη διαδικασία εγκρίσεων από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. Επίκειται η επικαιροποίηση των 
µελετών και η έγκριση αυτών για τις δύο άλλες θέσεις.  

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  

Το έργο έχει ως κύριο σκοπό τη δηµιουργία των υποδοµών ελλιµενισµού των σκαφών, σε 
εφαρµογή των αναφερόµενων στην ΚΥΑ 6919/2004, το οποίο θα συµβάλλει στον έλεγχο και την 
επόπτευση της αλιευτικής δραστηριότητας, στη µείωση των συχνών παράνοµων δραστηριοτήτων 
και της συγκέντρωσης της µέχρι σήµερα εκτεταµένης και διάσπαρτης χρήσης φυσικών θέσεων ως 
χώρων ελλιµενισµού σκαφών. Με το έργο αναµένεται η αναβάθµιση των παρόχθιων περιοχών της 
Βόλβης. Παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα καλύτερου ελέγχου της επαγγελµατικής και 
ερασιτεχνικής αλιευτικής δραστηριότητας µε την οριοθέτηση των πλωτών προβλητών ως 
µοναδικών χώρων απόπλου και ελλιµενισµού, καθώς ως χώρων άσκησης της ερασιτεχνικής 
αλιείας. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 
Τεχνικό έργο 2.300.000 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €) 2.300.000 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης      24 ΜΗΝΕΣ 
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων 
(σε €) 

1.300.00 1.000.000    2.300.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΑΛ 2007-2013, Άξονας 2 «Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων, µεταποίηση και εµπορία 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», Μέτρο 2.2. «Αλιεία εσωτερικών υδάτων» 

 

Χ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Πάρκο φυσικής αναπαραγωγής ψαριών γλυκών υδάτων 
στη λίµνη Βόλβη (Έργο Ι2-2) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης ειδών / ∆ιαχείριση 
ιχθυοπανίδας, Μέτρο Ι2 (Βελτίωση υποδοµών 
αλιείας & παραλίµνιας αναψυχής – Ενίσχυση 
ιχθυαποθεµάτων) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ή 
∆ήµος Μαδύτου 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Αντικείµενο του έργου είναι η κατασκευή µικρού ιχθυογεννητικού σταθµού φυσικής αναπαραγωγής 
ψαριών γλυκέων υδάτων. Η ετήσια δυναµικότητα δεν θα υπερβαίνει τα 1.000.000 ιχθύδια. Θα 
κατασκευαστούν υπαίθριες δεξαµενές τύπου  Hofer,  δεξαµενές συντήρησης γεννητόρων, δεξαµενές 
προπάχυνσης των νεαρών παραχθέντων ψαριών και σύστηµα ανακύκλωσης των νερών 
παραγωγής. Το υπόλοιπο νερό της ανακύκλωσης θα διοχετεύεται σε σύστηµα φυσικού βιολογικού 
καθαρισµού και από εκεί θα καταλήγει για πότισµα στο παράπλευρο πάρκο του ∆ήµου, η στη λίµνη. 

Έχουν ολοκληρωθεί οι µελέτες και βρίσκονται στη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Το έργο έχει ως στόχο την αναπαραγωγή αυτόχθονων ειδών ψαριών µε απλές µεθόδους και τεχνικές, 
χωρίς τη χρήση ορµονών, σε δεξαµενές που προσοµοιάζουν µε το φυσικό περιβάλλον των περιοχών 
αναπαραγωγής του κάθε είδους. Ο παραγόµενος γόνος θα προορίζεται να ενισχύσει τα φυσικά 
ιχθυαποθέµατα της Βόλβης βάσει των αποτελεσµάτων της ιχθυολογικής µελέτης και της 
παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας. Το πάρκο θα αποτελέσει τον τροφοδότη του γόνου ειδών για την 
επανεγκατάσταση της ιχθυοπανίδας στη λίµνη Κορώνεια µόνο και εφόσον επιτευχθεί η ποσοτική και 
ποιοτική αποκατάστασή του υδάτινου συστήµατος της και κατόπιν ειδικής µελέτης. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 
Τεχνικό έργο 1.000.000 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €) 1.000.000 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης          21 ΜΗΝΕΣ 
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε 
€) 

200.00 500.000 300.000   1.000.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΑΛ 2007-2013, Άξονας 2 «Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων, µεταποίηση και εµπορία 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», Μέτρο 2.2. «Αλιεία εσωτερικών υδάτων» 

 

 

Χ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΒΟΛΒΗ (Έργο Ι2-3) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης ειδών / ∆ιαχείριση 

ιχθυοπανίδας, Μέτρο Ι2 (Βελτίωση 
υποδοµών αλιείας & παραλίµνιας αναψυχής 
– Ενίσχυση ιχθυαποθεµάτων) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ∆ΗΜΟΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ ή  Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, ∆ιεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Το έργο προτείνεται ως µελέτη – κατασκευή και ως αντικείµενό του έχει την αποκατάσταση και 
εκσυγχρονισµό του δηµοτικού κτιρίου στη Μικρή Βόλβη, όπου  σήµερα συγκεντρώνεται και 
διακινείται µέρος της αλιευτικής παραγωγής της Βόλβης. Το έργο περιλαµβάνει εργασίες 
κτιριολογικής αποκατάστασης, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, την κατασκευή χώρου 
ψυγείου, καθώς και την προµήθεια και τοποθέτηση παγοποιητικής µηχανής. Οι χώροι θα 
αναπλαστούν σύµφωνα µε τους κανόνες υγιεινής διακίνησης των αλιευµάτων της Ε.Ε. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς)  
 

Στόχος του έργου είναι η οργάνωση της διακίνησης της αλιευτικής παραγωγής, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις για την προστασία των καταναλωτών, αλλά και η τόνωση της αλιευτικής  
δραστηριότητας, µε την αύξηση της τιµής των αλιευµάτων µέσω της οργανωµένης διάθεσης, της 
προσέλκυσης αγοραστών και της τόνωσης της ζήτησης. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 
Μελέτη 
Τεχνικό έργο 

20.000 
200.000 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €) 220.000 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  
 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης        12 ΜΗΝΕΣ 
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 20.000 200.000    220.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΕΠΑΛ 2007-2013, Άξονας 2 «Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων, µεταποίηση και εµπορία 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», Μέτρο 2.2. «Αλιεία εσωτερικών υδάτων» 

 

 

Χ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Αξιολόγηση ερασιτεχνικής αλιείας-οριοθέτηση & 
διαµόρφωση χώρων άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας(Έργο Ι2-4) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης ειδών / ∆ιαχείριση 
ιχθυοπανίδας, Μέτρο Ι2 (Βελτίωση υποδοµών 
αλιείας & παραλίµνιας αναψυχής – Ενίσχυση 
ιχθυαποθεµάτων) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΜΕΤΡΙΑ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ-ΒΟΛΒΗΣ, ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών Ν.Α.Θ. 
Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟΕΡΓΟ Α. Εκπόνηση µελέτης 
Α) ∆ιερεύνηση της υφιστάµενης κατάστασης της ερασιτεχνικής αλιείας 
Β) ∆ιερεύνηση και χωροθέτηση των χώρων οργανωµένης άσκησης της ερασιτεχνικής αλιείας (κατά 
τη διερεύνηση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να εξετασθούν σε συνδυασµό µε τις τέσσερις 
θέσεις για την κατασκευή των πλωτών προβλητών. 
Γ) Εκπόνηση µελέτης υποδοµών αναψυχής και ερµηνείας περιβάλλοντος (κιόσκια, παγκάκια, 
φυτεύσεις, πινακίδες ερµηνείας περιβάλλοντος, κ.λπ.) 
∆) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
ΥΠΟΕΡΓΟ Β. Έργο διαµόρφωσης «πάρκων ερασιτεχνικής αλιείας» 
Περιλαµβάνει την κατασκευή των ελαφρών υποδοµών αναψυχής και ερµηνείας περιβάλλοντος. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Στη λίµνη Βόλβη η ερασιτεχνική αλιεία αποτελεί µία από τις κύριες δραστηριότητες αναψυχής, η οποία 
ασκείται µέχρι σήµερα ανεξέλεγκτα σε διάφορες παραλίµνιες περιοχές. Σκοπός της µελέτης είναι η 
εκτίµηση και αξιολόγηση της δραστηριότητας, η διατύπωση προτάσεων ρύθµισης και ελέγχου της 
δραστηριότητας, η χωροθέτηση των χώρων άσκησης της δραστηριότητας («πάρκα ερασιτεχνικής 
αλιείας») και η σύνταξη των µελετών ανάπλασης –ανάδειξης. Οι χώροι θα λειτουργούν ταυτόχρονα 
και ως χώροι επίσκεψης στη λίµνη για ενηµέρωση και παρατήρηση. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

ΥΠΟΕΡΓΟ Α 36.000 
ΥΠΟΕΡΓΟ Β (ενδεικτικός για 4 κιόσκια, 8 τραπεζόπαγκους, 4 πινακίδες ερµηνείας 
περιβάλλοντος, 8 πινακίδες συµπεριφοράς, φυτεύσεις) 

58.000 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  94.000 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΕΡΓΟ Α       
ΥΠΟΕΡΓΟ Β       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 36.000 58.000    94.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΑΛ 2007-2013, Άξονας 2 «Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων, µεταποίηση και εµπορία 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», Μέτρο 2.2. «Αλιεία εσωτερικών υδάτων» 

Χ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικής αλιείας – ζωνών 
απαγόρευσης αλιείας (Μέτρο Ι3) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης ειδών / ∆ιαχείριση 

ιχθυοπανίδας  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ 
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ-ΒΟΛΒΗΣ 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Α) Προτείνονται οι ακόλουθες ζώνες προστασίας της ιχθυοπανίδας (σύµφωνα µε τις προτάσεις της 
µελέτης του ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2000 και τη σύµφωνη γνώµη του τµήµατος Αλιείας Λαγκαδά): 
Ζώνη 1: Εκβολές ρέµατος Σχολαρίου και Ενωτικής Τάφρου. Η ζώνη ορίζεται από τις συντεταγµένες: Β: 
40ο 39’ 58’’, Α: 23ο 21’ 39’’ 
Ζώνη 2: Τοποθεσία Μπουγάζι. Από το αντλιοστάσιο της Ρεντίνας µέχρι την τοποθεσία Τζιβίκα (πριν 
από το Ρέµα Μοδίου). Η ζώνη ορίζεται ανατολικά από τις συντεταγµένες: Β: 40ο 39’ 27’’, Α: 23ο 35’ 
48’’ και δυτικά  από τις συντεταγµένες: Β: 40ο 39’ 30’’, Α: 23ο 35’ 38’’ 
Ζώνη 3: Εκβολές ρέµατος Μοδίου. Η ζώνη ορίζεται ανατολικά από τις συντεταγµένες: Β: 40ο 38’ 47’’, 
Α: 23ο 34’ 10’’ και δυτικά  από τις συντεταγµένες: Β: 40ο 39’ 27’’, Α: 23ο 35’ 48’’ 
Ζώνη 4: Εκβολές ρεµάτων Παζαρούδας και Νέας Απολλωνίας. Η ζώνη ορίζεται ανατολικά από τις 
συντεταγµένες: Β: 40ο 39’ 47’’, Α: 23ο 30’ 10’’ και δυτικά  από τις συντεταγµένες: Β: 40ο 39’ 46’’, Α: 23ο 
30’ 15’’ 
Β) 1. Χορήγηση άδειας ερασιτέχνη αλιέα. Έκδοση απόφασης Νοµάρχη για την έκδοση άδειας 
ερασιτεχνικής αλιείας. Η αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας της ΝΑΘ θα εγκρίνει την έκδοση της άδειας. 
Προτείνεται να διερευνηθεί η δυνατότητα της έκδοσης του σχετικού εντύπου να εκδίδεται από τον 
Φορέα ∆ιαχείρισης των λιµνών µε την καταβολή από τον ενδιαφερόµενο του σχετικού αντιτίµου. 
2. Καθορισµός ζωνών άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας, βάσει των αποτελεσµάτων έργου Ι2-4. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Στα εσωτερικά νερά η ερασιτεχνική αλιεία ασκείται χωρίς προαπαιτούµενη άδεια γεγονός που σε 
πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε αρνητικές συνέπειες στους ιχθυοπληθυσµούς, ιδιαίτερα κατά την 
αναπαραγωγική περίοδο. Στη Βόλβη, σε περίοδο απαγόρευσης αλιείας λόγω της αναπαραγωγής, 
όταν τα ψάρια αναζητούν θέσεις απόθεσης των αβγών τους στα  αβαθή της όχθης, εµφανίζεται 
µεγάλος αριθµός από «ερασιτέχνες» που ψαρεύουν. Προτείνονται τα ακόλουθα ρυθµιστικά µέτρα 
για ενσωµάτωσή τους στον Κανονισµό Λειτουργίας και ∆ιοίκησης της Προστατευόµενης Περιοχής 
και έκδοσης των σχετικών Νοµαρχιακών ή/και Υπουργικών Αποφάσεων, κατόπιν εισήγησης του 
Τµήµατος Αλιείας Λαγκαδά. Η εφαρµογή των ανωτέρω προτείνεται να έχει ισχύ έως τη διάρκεια 
εφαρµογής του παρόντος διαχειριστικού σχεδίου. Βάσει των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης 
της εφαρµογής των ρυθµιστικών µέτρων θα εξετασθεί η αναγκαιότητα περαιτέρω εφαρµογής και 
ρύθµισης µέσω της επανεξέτασης της ΚΥΑ. 
Α) Καθορισµός ζωνών απαγόρευσης αλιείας – απόλυτης προστασίας ιχθυοπανίδας 
Β) Ρυθµίσεις άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

∆ΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ∆ΑΠΑΝΗ  - 
Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  - 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης      - 
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €)      - 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

∆ΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ∆ΑΠΑΝΗ 

x x 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Εκτίµηση κατάστασης διατήρησης σηµαντικών ειδών 
θηλαστικών (Έργο ΠΑ-1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης ειδών / ∆ιαχείριση 
θηλαστικών, ασπονδύλων, αµφιβίων και 
ερπετών 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ-ΒΟΛΒΗΣ 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Η µελέτη περιλαµβάνει την καταγραφή των ειδών και πληθυσµών των σηµαντικών ειδών, την 
εκτίµηση της κατάστασης των ενδιαιτηµάτων, τις απειλές στην περιοχή και τη διατύπωση ειδικών 
µέτρων διαχείρισης για τα είδη που αναφέρονται στη Βάση ∆εδοµένων Natura 2000: 
Α. Του Παρ/τος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Myotis bechsteini, Myotis emarginatus, Miniopterus 

schreibers, Rhinolophus ferrumequinu, Lutra lutra) 
Β. Των ειδών που βρίσκονται σε άλλο καθεστώς προστασίας ή είναι απειλούµενα (Capreolus 
capreolus,Felis silvestris, Myotis daubenton, Myotis natterer, Nyctalus lasiopterus, Nyctalus leisleri, 
Pipistrellus nathusii, Tadarida teniotis, Canis lupus, Pipistrellus kuhli) 
  
 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Για τα είδη θηλαστικών που υπάρχουν στην περιοχή η έλλειψη στοιχείων υπογραµµίζει την ανάγκη 
για έρευνα σχετικά µε τα πληθυσµιακά µεγέθη των ειδών αυτών, την κατάσταση διατήρησής τους και 
τα µέτρα διαχείρισης που θα πρέπει να ληφθούν για την προστασία τους, την απόκτηση δηλαδή, 
των δεδοµένων βάσης/αναφοράς.  

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Μελέτη 28.000 
Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  28.000 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΕΡΓΟ Α        
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 20.000 8.000    28.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

 

Χ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Εκτίµηση κατάστασης διατήρησης σηµαντικών ειδών 
ασπονδύλων (Έργο ΠΑ-2) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα για τη διαχείριση θηλαστικών, 
ασπονδύλων, αµφιβίων και ερπετών 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ-ΒΟΛΒΗΣ 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Η µελέτη περιλαµβάνει την καταγραφή των ειδών και πληθυσµών των σηµαντικών ειδών, την 
εκτίµηση της κατάστασης των ενδιαιτηµάτων, τις απειλές στην περιοχή και τη διατύπωση ειδικών 
µέτρων διαχείρισης για τα είδη του Παρ/τος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ: 
- Lindenia tetraphylla 

- Lycaena dispar 

- Unio crassus 

Σηµειώνεται ότι η µελέτη των µακροασπονδύλων που ενδιαιτούν στα υδατικά σώµατα της περιοχής 
θα γίνει στο πλαίσιο κατάρτισης του σχεδίου διαχείρισης των υδατικών πόρων της λεκάνης 
Μυγδονίας 
 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Για τα είδη ασπονδύλων που υπάρχουν στην περιοχή η έλλειψη στοιχείων υπογραµµίζει την ανάγκη 
για έρευνα σχετικά µε τα πληθυσµιακά µεγέθη των ειδών αυτών, την κατάσταση διατήρησής τους και 
τα µέτρα διαχείρισης που θα πρέπει να ληφθούν για την προστασία τους, την απόκτηση δηλαδή, 
των δεδοµένων βάσης/αναφοράς. Με την ολοκλήρωση της µελέτης θα εφαρµοσθεί το πρόγραµµα 
παρακολούθησης (βλ. σχετικά µέτρα).  

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Μελέτη 9.000 
Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  9.000 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
Μελέτη        
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 5.000 4.000    9.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

 

Χ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Εκτίµηση κατάστασης διατήρησης σηµαντικών ειδών 
αµφιβίων και ερπετών (Έργο ΠΑ-3) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα για τη διαχείριση θηλαστικών, 
ασπονδύλων, αµφιβίων και ερπετών 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ-ΒΟΛΒΗΣ 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Η µελέτη περιλαµβάνει την καταγραφή των ειδών και πληθυσµών των σηµαντικών ειδών, την 
εκτίµηση της κατάστασης των ενδιαιτηµάτων, τις απειλές στην περιοχή και τη διατύπωση ειδικών 
µέτρων διαχείρισης για τα είδη που αναφέρονται στη Βάση ∆εδοµένων Natura 2000: 
 Emys orbicularis, Mauremys caspica,  Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus karelinii, Agama 
stelio, Bufo viridis, Hyla arborea,  Lacerta viridis, Lacerta trilineata, Natrix tessellata, Rana ridibunda  
 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η γνώση της οικολογίας, βιολογίας και της κατάσταση διατήρησής των σηµαντικών ειδών αµφιβίων 
και ερπετών και των ενδιαιτηµάτων τους και η διατύπωση ειδικών µέτρων διαχείρισης που θα πρέπει 
να ληφθούν για την προστασία τους, την απόκτηση δηλαδή, των δεδοµένων βάσης/αναφοράς. Με 
την ολοκλήρωση της µελέτης θα εφαρµοσθεί το πρόγραµµα παρακολούθησης (βλ. σχετικά µέτρα).  
 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Μελέτη 24.000 
Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  24.000 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
Μελέτη       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 12.000 10.000    24.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

 

 

Χ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Σχεδιασµός και εφαρµογή προγράµµατος διαχείρισης 
κινδύνου πυρκαγιών στις δασικές εκτάσεις της λεκάνης Μυγδονίας (Μέτρο ∆1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ:  
ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ∆ιεύθυνση ∆ασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

 Το έργο περιλαµβάνει: 
- Σχεδιασµό προγράµµατος παρακολούθησης παραµέτρων (εδαφική υγρασία, σηµείο 

µαρασµού εδαφικής υγρασίας, υγρασία καύσιµης ύλης – νεκρής και ζωντανής-, σύνθεση 
και δοµή οικοτόπων/βλάστησης), οι οποίες σχετίζονται µε την ευφλεκτικότητα της δασικής 
βλάστησης και τη συµπεριφορά της ως καύσιµης ύλης 

- Εφαρµογή του προγράµµατος παρακολούθησης  
- Σύνταξη σχεδίου δράσης για τη διαχείριση της δασικής βλάστησης µε σκοπό τη µείωση 

της καύσιµης ύλη, την ελάττωση των πιθανοτήτων για πυρκαγιές κόµης και των 
επιπτώσεων από µια πυρκαγιά, κ.ά. 

- Υλοποίηση σχεδίου δράσης (επαναλαµβανόµενη δράση ανά έτος) 
Για την υλοποίηση απαιτείται η προµήθεια τριών µετεωρολογικών σταθµών οι οποίοι θα 
τοποθετηθούν σε αντίστοιχες θέσεις εντός των δασικών εκτάσεων, οι οποίοι θα µετρούν τις 
ακόλουθες παραµέτρους: θερµοκρασία, σχετική υγρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα και διεύθυνση 
ανέµου στα 10 m) 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η προστασία των δασικών εκτάσεων και των σχετικών οικοτόπων µέσω της εκπόνησης και 
εφαρµογής σχεδίου δράσης διαχείρισης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Προµήθεια-εγκατάσταση µετεωρολογικών σταθµών 15.000 
Μελέτη - Εφαρµογή 225.000 
Χειρισµοί βλάστησης (θα προσδιορισθεί από τη µελέτη)  
Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  240.000 + 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
Προµήθεια-εγκατάσταση 
µετεωρολογικών σταθµών 

                    15.000 

Μελέτη                      80.000 
Εφαρµογή                     145.000+ 
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 15.000 80.000 50.000+ 50.000+ 45.000+ 240.000 + 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Επιχειρησιακό πρόγραµµα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος 
ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ» (Πολιτική Προστασία και διαχείριση κινδύνου). 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVA ΕΛΛΑ∆Α – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ∆Α – ΠΓ∆Μ 2007-2013 

 

Χ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Μελέτη διαχείρισης της βόσκησης (Μέτρο Β1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης της βόσκησης ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Α’ Φάση: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 
Β’ Φάση: ∆ιεύθυνση ∆ασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

  
Το έργο περιλαµβάνει δύο υποέργα τα οποία θα υλοποιηθούν από τον Φορέα ∆ιαχείρισης λιµνών 
Κορώνειας-Βόλβης και από τη ∆ιεύθυνση ∆ασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα. 
Προκειµένου να σχεδιαστούν ολοκληρωµένα µέτρα διαχείρισης της βόσκησης, η κάθε φάση θα 
περιλαµβάνει τις ακόλουθες µελέτες: 
Υποέργο Α’ 
Αφορά στην υλοποίηση µελέτης, η οποία θα περιλαµβάνει: 
� Γενική περιγραφή της περιοχής. 
� Κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία της περιοχής (δηµογραφικά δεδοµένα οικισµών, στοιχεία 

απασχόλησης των κατοίκων, οικονοµικά στοιχεία -αριθµός µονάδων που δραστηριοποιούνται 
στην περιοχή και δυναµικό κάθε µονάδας, ετήσιο εισόδηµα των κατοίκων µε ιδιαίτερη αναφορά 
στους κτηνοτρόφους). 

� Φυσιογραφικά στοιχεία της περιοχής. 
� Χρήσεις γης και βιοτικά στοιχεία (έκταση διάφορων χρήσεων γης στην περιοχή, τύποι οικοτόπων 

και βιοτικά στοιχεία της περιοχής -είδη χλωρίδας και πανίδας- µε ιδιαίτερη προσοχή στο καθεστώς 
προστασίας που τα διέπει. 

� ∆ιαχειριστικά δεδοµένα (στοιχεία σχετικά µε την άσκηση της κτηνοτροφίας και καταγραφή - 
περιγραφή υφιστάµενων υποδοµών και υπηρεσιών που αφορούν τη βόσκηση, αξιολόγηση της 
λιβαδικής κατάστασης και των συνθηκών βόσκησης, εκτίµηση ζωικού κεφαλαίου, 
βοσκοφόρτωσης, βοσκοϊκανότητας κ.λπ.) 

� Αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης και διευκρίνιση των τάσεων που παρουσιάζει η άσκηση 
της βόσκησης στην περιοχή και των δυσµενών αποτελεσµάτων που µπορεί να έχει ο τρόπος 
άσκησή της. 

Υποέργο Β’ 
� Προτεινόµενη οργάνωση της διαχείρισης: διατύπωση σκοπών διαχείρισης της βόσκησης, 

πρόταση απαιτούµενων τεχνικών έργων υποδοµής (περιφράξεις, δρόµοι προσπέλασης, έργα 
ποτισµού, στάβλοι – στέγαστρα ζώων, οικήµατα προσωπικού, άλλα τεχνικά έργα), ενέργειες 
βελτίωσης της βλάστησης (Έλεγχος ανεπιθύµητων φυτών, Σπορές και φυτεύσεις, Λίπανση)  και 
άλλα διαχειριστικά µέτρα (Αριθµός και είδος ζώων, Σύστηµα βόσκησης, Ρυθµίσεις ζωικού 
κεφαλαίου, Ειδικές ρυθµίσεις, Οργάνωση των κτηνοτρόφων, Βελτιώσεις σε υπηρεσίες, 
Αναµενόµενες επιδράσεις στα προστατευταία αντικείµενα, Σύστηµα συλλογής στοιχείων και 
παρακολούθησης) 

� Οικονοµική ανάλυση (εκτίµηση της απόδοσης της περιοχής αφενός στη δεδοµένη στιγµή και 
αφετέρου στο µέλλον, δηλαδή µετά την εφαρµογή των προτεινόµενων µέτρων βελτίωσης) 

� Εφαρµογή µελέτης (χρονοδιάγραµµα, διευκρίνιση αρµοδιοτήτων διάφορων φορέων και 
διατύπωση συστήµατος διαχείρισης της βλάστησης, διαδικασία επικαιροποίησης και 
αναθεώρησης). 

Χ 



 678 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η άσκηση της κτηνοτροφίας στις προστατευόµενες περιοχές, όπως είναι και η περιοχή µελέτης, 
αρκετές φορές αναφέρεται ως πρόβληµα για τη διατήρηση προστατευόµενων ειδών ή 
ενδιαιτηµάτων. Από την άλλη πλευρά, συχνά χρησιµοποιείται µε τη µορφή της µη εσταβλισµένης 
κτηνοτροφίας ως µέσο για τη διαχείριση της βλάστησης σε τέτοιες περιοχές µε στόχο τη διατήρηση 
προστατευόµενων ειδών.  
Η διαχείριση της κτηνοτροφίας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ολοκληρωµένης διαχείρισης των 
χερσαίων οικοτόπων της περιοχής.  
Η ΚΥΑ 6919/2004, όπως αυτή τροποποιήθηκε, προβλέπει την εκπόνηση ειδικού διαχειριστικού σχεδίου 
µε θέµα τη διαχείριση της βόσκησης. Έως τώρα δεν έχει εκπονηθεί σχετικό σχέδιο και γι’ αυτό υπάρχει 
έλλειψη ολοκληρωµένων στοιχείων βοσκοϊκανότητας και βοσκοφόρτωσης. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Υποέργο Α’ 180.000 € 
Υποέργο Β’ (θα προκύψει από το Α’) ? 
Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  180.000+ 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
Υποέργο Α’      180.000 
Υποέργο Β’      ? 
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 80.000 100.000 ? ?  180.000+ 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή και λειτουργία Συλλογικού αρδευτικού δικτύου 
στην υπολεκάνη Κορώνειας (Έργο Γ1-1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων-γεωργικής 
δραστηριότητας / ∆ιαχείριση αρδευτικής χρήσης 
υδάτων (ΜΕΤΡΟ Γ1) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων, Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας 
Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

 Το έργο περιλαµβάνει: 
� Την κατασκευή συλλογικού αρδευτικού δικτύου, χωρισµένο σε έξι υποπεριοχές συνολικής 

έκτασης 14.111 στρ., οι οποίες βρίσκονται εκατέρωθεν της κοίτης του Ρέµατος Μπογδάνα.  
� Κλείσιµο των υφιστάµενων αβαθών ιδιωτικών γεωτρήσεων µέσω των οποίων αρδεύονται οι 

ανωτέρω καλλιεργούµενες εκτάσεις 
� ∆ιάνοιξη 80 νέων βαθέων γεωτρήσεων σε συγκεκριµένη διάταξη και σε συγκεκριµένες περιοχές, 

παροχής 50 m3/h και βάθους 250±50 m, οι οποίες θα υδροµαστεύουν µόνο τον βαθύ 
υδροφορέα. 

Το έργο πρέπει να γίνει σε συνδυασµό µε το επόµενο έργο 1Γ-2 (υποέργο Α), καθώς πρόκειται για 
συµπληρωµατικά έργα που επιτελούν τους ίδιους διαχειριστικούς σκοπούς και µόνο συνδυαστικά θα 
αποδώσουν τα αναµενόµενα οφέλη και θα είναι λειτουργικό.     
Ωριµότητα:  
Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των µελετών (Εδαφοτεχνική, γεωργική, µελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, τοπογραφική, οριστική µελέτη αρδευτικού δικτύου, µελέτη έργων προσαγωγής νερού από 
τις γεωτρήσεις στις δεξαµενές, µελέτη υδραυλικού πλήγµατος, µελέτη έξι δεξαµενών, µελέτη 
ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών των έξι αντλιοστασίων, µελέτη των 80 γεωτρήσεων όπως και του 
εξοπλισµού αυτών).  

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η εξοικονόµηση νερού, η εφαρµογή των κανόνων πολλαπλής συµµόρφωσης, η ορθολογική και 
ελεγχόµενη χρήση των υπογείων υδάτων της υπολεκάνης της Κορώνειας, µε στόχο την κάλυψη των 
αναγκών των αρδευόµενων καλλιεργειών, τον εµπλουτισµό του φρεατίου υδροφορέα για την επίτευξη 
της αποκατάστασης της λίµνης Κορώνειας και του θετικού υδατικού ισοζυγίου .  
Το µέτρο αποτελεί ένα από τα έργα του αναθεωρηµένου σχεδίου αποκατάστασης της λίµνης 
Κορώνειας που εξυπηρετεί ταυτόχρονα τους ακόλουθους ειδικούς σκοπούς του Σχεδίου ∆ιαχείρισης: 
- Βελτίωση της Ποσοτικής κατάστασης των υπογείων υδάτων της υπολεκάνης Κορώνειας για την 

αποκατάσταση του ελλειµµατικού υδατικού ισοζυγίου 
- Εξορθολογισµός των γεωργικών αρδευτικών πρακτικών 
- Συµβολή στην ποσοτική αποκατάσταση του υδατικού καθεστώτος της λίµνης Κορώνειας 
- Συµβολή στην αποκατάσταση και διατήρηση των υγροτοπικών οικοτόπων και των ενδιαιτηµάτων 

των παρυδάτιων και υδρόβιων ειδών πουλιών 
- Συµβολή στην αποκατάσταση των ιχθυοπληθυσµών 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  45.000.000  
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
Τεχνικό έργο        
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 5.000.000 20.000.000 20.000.000   45.000.000 
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5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 
Άξονας 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας 
Μέτρο 1.2.5. Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδοµής που σχετίζεται µε την ανάπτυξη και προσαρµογή 
της γεωργίας και της δασοκοµίας 
- ∆ράσεις στον τοµέα της γεωργίας 
- ∆ράση 1 «Εγγειοβελτιωτικά έργα και δράσεις» 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Αλλαγή συστηµάτων άρδευσης (Έργο Γ1-2) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων-
γεωργικής δραστηριότητας / ∆ιαχείριση 
αρδευτικής χρήσης υδάτων (ΜΕΤΡΟ Γ1) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ειδική Υπηρεσία Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών του ΥΑΑΤ 
συνεπικουρούµενη από τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις 
Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Το έργο περιλαµβάνει: 
∆ιαχειριστική ενότητα Α (συµπληρωµατικό του έργου 1Γ-1). 

- Προµήθεια εξοπλισµού συστηµάτων στάγδην άρδευσης για τις αρδευόµενες καλλιέργειες όπου 
µπορεί να εφαρµοσθεί η στάγδην άρδευση (αραβόσιτος, βαµβάκι, ελιές, κηπευτικά, άνθη)  

- Μετατροπή καρουλιών σε ράµπες µε πολυµπέκ, για την άρδευση της µηδικής, τις προφυτρωτικές 
αρδεύσεις και την άρδευση των σιτηρών όταν το απαιτούν οι καιρικές συνθήκες 

- Απόσυρση καρουλιών  
∆ιαχειριστική ενότητα Β και Γ: 

- Προµήθεια εξοπλισµού συστηµάτων στάγδην άρδευσης 
- Μετατροπή καρουλιών σε ράµπες µε πολυµπέκ,  
- Απόσυρση καρουλιών  
- Μετατροπές ιδιωτικών γεωτρήσεων για την υποδοχή του κατά στάγδην συστήµατος άρδευσης. 

Επισηµαίνεται ότι ως δικαιούχοι του έργου ορίζονται οι ακόλουθες οµάδες: Γεωργοί (φυσικά 
πρόσωπα και νοµικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικής εκµετάλλευσης, συνεργαζόµενες εκµεταλλεύσεις, 
νέοι γεωργοί). 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η εξοικονόµηση αρδευτικού νερού µέσω του εκσυγχρονισµού των αρδευτικών συστηµάτων. Τα 
περιβαλλοντικά οφέλη περιλαµβάνουν την εξοικονόµηση σηµαντικών ποσοτήτων αρδευτικού νερού 
και τον περιορισµό των ρύπων γεωργικής προέλευσης. Από πλευράς παραγωγού η εφαρµογή 
στάγδην άρδευσης συµβάλλει στην αύξηση του οικονοµικού αποτελέσµατος της εκµετάλλευσης 
µέσω βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας εφαρµογής λιπασµάτων, µείωσης απαιτήσεων σε 
γεωργικά φάρµακα και βελτίωσης του ελέγχου ασθενειών. Επίσης, το έργο συµβάλλει στην 
εφαρµογή των κανόνων πολλαπλής συµµόρφωσης.  
Το έργο θα συµβάλλει στην επίτευξη των ειδικών σκοπών: 
� Αποκατάσταση του υδατικού ισοζυγίου της υπολεκάνης Κορώνειας 
� Αποκατάσταση των λειτουργιών και υπηρεσιών του υγροτοπικού συστήµατος της λίµνης 

Κορώνειας και συνεπώς των οικοτόπων και ενδιαιτηµάτων των ειδών που εξαρτώνται από την 
ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδάτων της υπολεκάνης της Κορώνειας. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

∆ιαχειριστική Ενότητα Α’ : Συνολικός προϋπολογισµός (σε €) 1.960.000 
∆ιαχειριστικές Ενότητες Β& Γ : Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  13.100.00 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
∆ιαχειριστική Ενότητα Α      1.960.000 
∆ιαχειριστική Ενότητα Β      13.100.000 
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 5.000.000 9.000.000 1.060.000   15.060.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 
Άξονας 1, Μέτρο 1.2.1. «Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων» (ενίσχυση επενδυτικών 
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δραστηριοτήτων που συµβάλλουν στην ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων, όπως συστήµατα 
στάγδην άρδευσης, ταµιευτήρες νερού, κ.λπ.). 
Σηµειώνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 40%. Όπως αναφέρεται στη ∆ράση Γ2-1 για τη 
διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων της υπολεκάνης της Κορώνειας θα πρέπει να αυξηθεί το 
ποσοστό της ενίσχυσης των εν λόγω επενδύσεων στο πλαίσιο ειδικής χωρικής δράσης τόσο του 
µέτρου 1.2.1 όσο και του µέτρου 2.1.4., µετά από συγκεκριµένη πρόταση του ΥΠΑΑΤ και ειδική 
διαπραγµάτευση µε τις υπηρεσίες της ΕΕ. Προτείνεται η αύξηση της ενίσχυσης στο επίπεδο των 
µικρών νησιών του Αιγαίου (75%) ώστε να λειτουργήσει ως κίνητρο για την επίτευξη της 
αποκατάστασης της λίµνης Κορώνειας. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Κοστολόγηση/Τιµολόγηση αρδευτικού νερού λεκάνης 
Μυγδονίας (Έργο Γ1-3) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων-
γεωργικής δραστηριότητας / ∆ιαχείριση 
αρδευτικής χρήσης υδάτων (ΜΕΤΡΟ Γ1) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ∆ιεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

  
Στο πλαίσιο που θέτει η ΟΠΝ για την ανάκτηση του κόστους υπηρεσιών ύδατος, της οικονοµικής 
ανάλυσης των χρήσεων και της εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά και σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα ΙΙΙ της Οδηγίας, η µελέτη θα περιλαµβάνει: 

� Καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης και των απαραίτητων σχετικών παραµέτρων και 
δεδοµένων για την ανάπτυξη της µεθοδολογίας της κοστολόγησης του αρδευτικού νερού 

� Σχεδιασµό & δηµιουργία Βάσης ∆εδοµένων & Γεωγραφικής Βάσης ∆εδοµένων – Εισαγωγή 
∆εδοµένων 

� Εκτίµηση της κατανάλωσης αρδευτικού νερού  
� Ανάλυση προσφοράς και ζήτησης νερού 
� Εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, περιβαλλοντικού κόστους και κόστους πόρου 
� Εκτίµηση οικονοµικού κόστους   
� Αξιολόγηση σεναρίων ζήτησης & προσφοράς νερού άρδευσης 
� Πολυκριτηριακή ανάλυση & οικονοµική αξιολόγηση σεναρίων-Προτάσεις τιµολογιακής 

πολιτικής 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Σκοπός της µελέτης είναι η ανάπτυξη µεθοδολογικής προσέγγισης κοστολόγησης του αρδευτικού 
νερού,  µε βάση τις οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής, στο πλαίσιο 
της εφαρµογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (Οδηγία 2000/60/ΕΚ), όπως ενσωµατώθηκε στην 
εθνική νοµοθεσία (Ν. 3199/2003, Π∆ 51/2007), η οποία θα συµβάλλει: 

- στη διαµόρφωση του προγράµµατος µέτρων του Σχεδίου ∆ιαχείρισης της λεκάνης για την 
ανάκτηση του κόστους από τη γεωργική χρήση    

- στη διαµόρφωση της τιµολογιακής πολιτικής, βασισµένη στη βιώσιµη ανάπτυξη των 
καλλιεργειών και την αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων.  

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  250.000 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
        
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 150.000 100.000    250.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος 
Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Άξονας Προτεραιότητας 7 «Προστασία 
και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων», στο πλαίσιο των Σχεδίων ∆ιαχείρισης λεκανών απορροής (λεκάνη 
λιµνών). 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Άρδευση-Γεωργία ακριβείας (Έργο Γ1-4) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων-
γεωργικής δραστηριότητας / ∆ιαχείριση 
αρδευτικής χρήσης υδάτων (ΜΕΤΡΟ Γ1) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

 Για την προστασία της ευαίσθητης οικολογικά λίµνης Κορώνειας, προτείνεται να εφαρµοστεί η γεωργία 
ακριβείας στην περιοχή του κώνου ταπείνωσής της µε πεδίο αναφοράς τις γεωργικές εκτάσεις στην 
περιοχή πέριξ του χειµάρρου Μπογδάνα. 
Συγκεκριµένα, η πλατφόρµα ανάπτυξης του συστήµατος Γεωργίας Ακριβείας  διακρίνεται σε πέντε 
επίπεδα: 
1ο Επίπεδο: Εγκατάσταση δικτύου καταγραφής δεδοµένων και ανάπτυξη πρωτοκόλλων εφαρµογής 
γεωργίας ακριβείας. Περιλαµβάνει: 

• Καταγραφή και χωρική ανάλυση εδαφικής ποιότητας και παραλλακτικότητας για την επιλογή 
θέσεων εγκατάστασης συστηµάτων πεδίου, τη ρύθµιση των παραµέτρων λειτουργίας και την 
παραµετροποίηση αξιολόγησης των καταγραφόµενων δεδοµένων 

• Καταγραφή και ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών παραµέτρων αρδευτικών υδάτων  
• Οργάνωση συλλογής τηλεπισκοπικών δεδοµένων  
• Οργάνωση συλλογής δεδοµένων από µη επανδρωµένο Ιπτάµενο όχηµα  
• Εγκατάσταση και συγχρονισµό του δικτύου συλλογής δεδοµένων 
• Τη λήψη δεδοµένων 
• Τον έλεγχο και τη λειτουργία τηλεµετρίας και τους διαγνωστικούς ελέγχους σταθµών  
• Την προ-επεξεργασία / αποσφαλµάτωση µετρήσεων  
• Την ανάπτυξη πρωτοκόλλων εφαρµογής γεωργίας ακριβείας  

2ο Επίπεδο: Σύστηµα συλλογής/ διαχείρισης δεδοµένων και χωροχρονικού καθορισµού απαιτούµενων 
εισροών. Περιλαµβάνει: 

• Την ανάπτυξη γεωγραφικής βάσης δεδοµένων για την καταχώριση και διαχείριση των 
δεδοµένων  

• Τη συνδυαστική επεξεργασία των δεδοµένων   
• Την ανάπτυξη συστήµατος  χωρικής παρακολούθησης δράσεων και πιέσεων άρδευσης και 

λίπανσης µε χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπισης και για την τροφοδοσία του Συστήµατος 
Υποστήριξης Λήψης Απόφασης και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής λειτουργίας.  

• Την ανάπτυξη συστήµατος υποστήριξης λήψης απόφασης µε χρήση Γεωγραφικών 
Συστηµάτων Πληροφοριών που θα περιλαµβάνει µοντέλα υπολογισµού αναγκών σε εισροές 
(νερό, λιπάσµατα) και χωρικά διαφοροποιηµένη ανάλυση και προσδιορισµό ποσότητας νερού 
αρδεύσεων και λιπασµάτων µε βάση την κατάσταση του εδάφους, τις κλιµατικές συνθήκες και 
την κατάσταση της καλλιέργειας (είδος, στάδιο ανάπτυξης). 

3ο Επίπεδο : Σύστηµα στοχευµένης µετάδοσης πληροφορίας προς τους χρήστες µε διαδραστικές 
µεθόδους και µέσα προκειµένου να προβούν στις απαιτούµενες καλλιεργητικές δράσεις.  
4ο Επίπεδο : Εφαρµογή χωρικά διαφοροποιηµένων διαχειριστικών πρακτικών σε επίπεδο άρδευσης και 
λίπανσης µε αξιοποίηση των δεδοµένων όπως αυτά συλλέγονται στο πρώτο επίπεδο και αναλύονται 
στο δεύτερο και χρήση του κατάλληλου εξοπλισµού.  
5ο Επίπεδο : Αξιολόγηση εφαρµογής 
∆ικαιούχοι: 
∆ικαιούχοι της δράσης µπορούν να κριθούν γεωργοί φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι 
καλλιεργούν επιλέξιµες καλλιέργειες στις περιοχές παρέµβασης, εφόσον αναλάβουν την υποχρέωση 
για µια 5ετία να εφαρµόσουν τη γεωργία ακριβείας 
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2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η γεωργία ακριβείας αποτελεί το πλέον σύγχρονο σύστηµα για τη βελτιστοποίηση της γεωργικής 
παραγωγής µε παράλληλο έλεγχο και ελαχιστοποίηση της ρύπανσης που προέρχεται από γεωργικές 
δραστηριότητες. Τα πλεονεκτήµατα του συστήµατος εντοπίζονται στον επακριβή χωροχρονικό 
προσδιορισµό των απαιτήσεων άρδευσης, λίπανσης, φυτοπροστασίας και αντιπαγετικής προστασίας. 
Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή γεωργική διαχείριση, η γεωργία ακριβείας επιτυγχάνει αυτήν ακριβώς 
τη διαχείριση της παραλλακτικότητας (variability). 
Η εφαρµογή της γεωργίας ακριβείας στην υπολεκάνη της λίµνης Κορώνειας στοχεύει στη µείωση των 
γεωργικών εισροών και συµβάλλει: 

• Στην εξοικονόµηση νερού 
• Στην προστασία του εδάφους  
• Στην προστασία της βιοποικιλότητας. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Ύψος ενίσχυσης 360 € ανά Ηα 
Για εφαρµογή στη διαχειριστική ζώνη Β (σε έκταση 3.000 Ηα)  
 

1.080.000 € ετησίως 

Μέγιστο κόστος 5ετίας (σε €)  5.400.000 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 5.400.000 

5  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Μέτρο 2.1.4 Νέα δράση «Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις» του Άξονα 2 του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: ∆ηµιουργία µικρών παραρεµάτιων υδατοδεξαµενών για 
την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των ηµιορεινών & ορεινών γεωργικών εκµεταλλεύσεων της 
Ζώνης Γ του Εθνικού Πάρκου (Έργο Γ1-5) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων-
γεωργικής δραστηριότητας / ∆ιαχείριση 
αρδευτικής χρήσης υδάτων (ΜΕΤΡΟ Γ1) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΜΕΤΡΙΑ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ∆ιεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Το έργο περιλαµβάνει: 
- την εκπόνηση µελέτης καταγραφής των αναγκών ταµίευσης νερού και προσδιορισµού των 

θέσεων και έργων δηµιουργίας των µικρών υδατοδεξαµενών και τις τεχνικές µελέτες 
ωρίµανσης των µικρών τεχνικών έργων 

- την κατασκευή των υδατοδεξαµενών 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η ορθολογική διαχείριση των υδάτων των κύριων ρεµάτων / τροφοδοτών των λιµνών Κορώνειας-
Βόλβης για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων στην 
ηµιορεινή και ορεινή περιοχή της Γ’ Ζώνης του Εθνικού Πάρκου και η αποτροπή ανεξέλεγκτων 
παρεµβάσεων από τους γεωργούς. Οι µικροί ταµιευτήρες συµβάλλουν στην προστασία της 
βιοποικιλότητας, ιδιαίτερα δε της ορνιθοπανίδας και των αµφιβίων.  

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Μελέτη (σε €) 110.000 
Τεχνικό έργο (θα προκύψει από τη µελέτη)  ? 
Συνολικός προϋπολογισµός (σε €) 110.000+ 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
Μελέτη        
Τεχνικό έργο        
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 80.000 30.000+ +   110.000+ 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 

 

Χ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Ενέργειες ρύθµισης αδειοδότησης των αρδευτικών 
γεωτρήσεων (∆ράση Γ1-1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων-
γεωργικής δραστηριότητας / ∆ιαχείριση 
αρδευτικής χρήσης υδάτων (ΜΕΤΡΟ Γ1) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Α) ∆ιεύθυνση Υδάτων Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Β) ∆ιεύθυνση Υδάτων Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΝΑΘ, συνεπικουρούµενες από τον Φ∆  
Γ) Κλιµάκια επόπτευσης (Αγροφυλακή, Αστυνοµία, Φ∆) (βλ. κεφ. 4.3.8 Μέτρα επόπτευσης φύλαξης) 
∆) ∆ιεύθυνση Υδάτων Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Η δράση περιλαµβάνει: 
Α) την ολοκλήρωση των ελέγχων των αδειοδοτήσεων των υφιστάµενων γεωτρήσεων 
Β) την αδειοδότηση των γεωτρήσεων και τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων 
Γ) την ενίσχυση των ελέγχων της εφαρµογής της απόφασης του ΓΓ της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 
∆) την  κατευθυνόµενη και ελεγχόµενη εφαρµογή αρδεύσεων µε χρήση ηλεκτρονικών υδροµέτρων 
και προπληρωµένης ποσότητα ύδατος 
Ε) Το κλείσιµο (αποκατάσταση) των παλαιών µη λειτουργούντων γεωτρήσεων.    

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Σκοπός της δράσης είναι η ρύθµιση της αρδευτικής χρήσης του νερού από γεωτρήσεις µέσω της 
αδειοδότησης και της έκδοσης περιβαλλοντικών όρων σχετικά µε τις επιτρεπόµενες ποσότητες 
απολήψεων νερού και των συστηµάτων άρδευσης καθώς επίσης και η ελεγχόµενη και τιµολογηµένη 
χρήση του αρδευτικού νερού.  

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

∆ράσεις Α-Γ εντάσσονται στις πάγιες δαπάνες των υπηρεσιών και αφορούν 
υλοποιήση αρµοδιοτήτων. 

- 

∆ράση ∆’: χρήση ηλεκτρικών υδρόµετρων για το σύνολο των γεωτρήσεων  2.930.000 €. 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
∆ράσεις Α       
∆ράσεις Β       
∆ράσεις Γ       
∆ράσεις ∆       
∆ράσεις Ε       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €)  1.600.000 1.330.000   2.930.000  

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

∆ράση ∆: Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής) 

 x 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Εφαρµογή γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων στην περιοχή 
του Εθνικού Πάρκου λιµνών Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών (∆ράση Γ2-1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων-
γεωργικής δραστηριότητας / ∆ιαχείριση 
γεωργικής δραστηριότητας-
γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (ΜΕΤΡΟ Γ2) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ∆/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του ΥΑΑΤ (Φορέας 
εφαρµογής) 
∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΝΑΘ (Φορέας υλοποίησης) 
 
Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

 Η δράση περιλαµβάνει: 
Χωρική εξειδίκευση ενίσχυσης των δράσεων του Μέτρου 2.1.4 του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», 2007-2013 σε συνδυασµό µε την αύξηση της ενίσχυσης των 
επενδύσεων για την αντικατάσταση των συστηµάτων άρδευσης για το Εθνικό Πάρκο των λιµνών 
Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών, και ειδικότερα, όσον αφορά στις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις: 

� Ενίσχυση βιολογικής γεωργίας 
� Εφαρµογή προγράµµατος δράσης για τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης των 

παραλίµνιων περιοχών Βόλβης-Κορώνειας 
Περιλαµβάνει την ένταξη αρδευόµενων καλλιεργειών αραβόσιτου, βαµβακιού και κηπευτικών σε: 
Περίπτωση Α : Συνδυασµός µόνιµης αγρανάπαυσης και µείωσης των εφαρµοζόµενων λιπαντικών 
µονάδων 
Οι δικαιούχοι δεσµεύονται να: 

- Θέσουν σε µόνιµη αγρανάπαυση έκταση η οποία αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25% της 
συνολικά  ενταγµένης έκτασης στη δράση. Ωστόσο δύναται το ποσοστό αυτό να αυξηθεί µέχρι 
50% για ένα ή περισσότερα έτη στη διάρκεια της πενταετίας 

-  µειώσουν τουλάχιστον κατά 30% στις καλλιεργούµενες εκτάσεις, τις εφαρµοζόµενες λιπαντικές 
µονάδες, σε σχέση µε αυτές που προβλέπονται στο προγράµµατα δράσης, ανάλογα µε την 
καλλιέργεια. 

Περίπτωση Β : Συνδυασµός αµειψισποράς, ακαλλιέργητου περιθωρίου  και µείωσης των 
εφαρµοζόµενων  λιπαντικών µονάδων 
Οι δικαιούχοι δεσµεύονται να: 

- θέτουν σε αµειψισπορά έκταση η οποία για κάθε έτος αντιστοιχεί  τουλάχιστον στο 20% της 
ενταγµένης έκτασης. Το ποσοστό αυτό δύναται να αυξηθεί µέχρι 50% για ένα ή περισσότερα έτη 
στη διάρκεια της πενταετίας 

- δηµιουργήσουν µόνιµο ακαλλιέργητο περιθώριο, το οποίο αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5% της 
συνολικά ενταγµένης έκτασης στη δράση. Ωστόσο δύναται το ποσοστό αυτό να αυξηθεί µέχρι 
το 10% για ένα ή περισσότερα έτη κατά τη διάρκεια της πενταετίας 

- µειώσουν τουλάχιστον κατά 30% στις καλλιεργούµενες εκτάσεις, τις εφαρµοζόµενες λιπαντικές 
µονάδες σε σχέση µε αυτές που προβλέπονται στα αντίστοιχα προγράµµατα δράσης, ανάλογα 
µε την καλλιέργεια 

Για την ένταξη στη δράση του Μέτρου ο υποψήφιος δικαιούχος µεταξύ άλλων θα πρέπει να υποβάλλει 
Σχέδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) πενταετούς διάρκειας της προτεινόµενης για ενίσχυση 
εκµετάλλευσης. Λόγω της πολυπλοκότητας της µεθοδολογίας δράσης η σύνταξη του ΣΠ∆ µπορεί να 
γίνει από σύµβουλο. 

Χ 
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2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η ορθολογική διαχείριση των παραλίµνιων γεωργικών εκτάσεων για την προστασία του εδάφους, των 
υδατικών πόρων, της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου µέσω της δηµιουργίας ειδικών 
κινήτρων για τους γεωργούς που καλλιεργούν στις παραλίµνιες πεδινές εκτάσεις του Εθνικού Πάρκου. 
Στόχος της δράσης είναι η ένταξη τουλάχιστον 40.000 στρ. στο καθεστώς ενισχύσεων των υποµέτρων 
του Μέτρου 2.1.4. του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», 2007-2013. 
Σηµειώνεται ότι κατά την προηγούµενη χρηµατοδοτική περίοδο στο σχετικό µέτρο 3.10 του 
Αγροπεριβαλλοντικού Προγράµµατος εντάχθηκαν µόνο 10.000 στρ.. Επίσης, θα πρέπει να γίνει 
αναπροσαρµογή των προβλεπόµενων ενισχύσεων για τις αντίστοιχες δράσεις των υποµέτρων 1, 2 και 
3 όπου θα προβλέπεται ειδική δράση για την εφαρµογή στο Εθνικό Πάρκο των λιµνών, βάσει α) των 
αναφερόµενων στο κεφ. 5.3.2 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (σελ. 281-292) και  
β) των δεσµεύσεων που απορρέουν από τους ειδικούς όρους της εγκριτικής απόφασης της ΕΕ για τη 
συγχρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής του έργου «Αποκατάσταση λίµνης Κορώνειας, Ν. 
Θεσσαλονίκης». Η εξειδίκευση και αναπροσαρµογή των ενισχύσεων τόσο µέσω της αύξησης 
ορισµένων ενισχύσεων όσο και της απλούστευσης και οργάνωσης των διαδικασιών για τους 
υποψήφιους δικαιούχους θα αποτελέσει ένα σηµαντικό κίνητρο για την προσέλκυση µεγαλύτερου 
αριθµού γεωργών και θα συµβάλλει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της επίτευξης 
των µακροπρόθεσµων στόχων της προστασίας και αειφορικής ανάπτυξης της περιοχής.   

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  15.000.000 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
Αναπροσαρογή-Ένταξη-Εφαρµογή       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»  
Μέτρο 2.1.4 «Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις» του Άξονα 2. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Έργα υδρονοµίας των κύριων ρεµάτων τροφοδοτών της 
λίµνης Κορώνειας (Έργο Υ1-1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων / ∆ιαχείριση 
ρεµάτων λεκάνης Μυγδονίας (ΜΕΤΡΟ Υ1) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ∆ιεύθυνση ∆ασών Ν. Θεσσαλονίκης 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

 Περιλαµβάνει την υλοποίηση των έργων ορεινής υδρονοµίας των χειµάρρων Μπογδάνα – 
Καβαλαρίου – Κολχικού της υπολεκάνης της Κορώνειας, όπως αυτά θα προσδιορισθούν και 
κοστολογηθούν στο πλαίσιο της υπό υλοποίηση µελέτης «Μελέτη Έργων Ορεινής Υδρονοµίας 
Χειµάρρων Μπογδάνα – Καβαλαρίου – Κολχικού Λεκάνης Κορώνειας» της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.  
Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο της µελέτης θα πρέπει να προβλεφθεί η διάνοιξη σε κάθε φράγµα, 
παράλληλα µε την κυρίως κοίτη, ενός νέου τµήµατος µε τη µορφή παρακαµπτηρίου βρόγχου, ο 
οποίος θα αποτελεί µια µόνιµη υδάτινη οδό, µέσα στην οποία θα µπορούν να καταφεύγουν ή να 
µετακινούνται σε περιόδους ξηρασίας, τα ανάδροµα και κατάδροµα είδη. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Σκοπός του έργου είναι: 
- η αύξηση της ποσότητας και της διάρκειας ροής των χαµηλών νερών και ο εµπλουτισµός του 

υπόγειου υδροφορέα στην πεδινή περιοχή που αποτελούν τον κύριο τροφοδότη νερού του 
υγροτόπου και των υφιστάµενων γεωτρήσεων 

- η εξασφάλιση αντιπληµµυρικής προστασίας από τη δράση των χειµάρρων 
- η αποτροπή της διάβρωσης και υποβάθµισης του ορεινού χώρου των λεκανών απορροής των 

χειµάρρων και τον έλεγχο της ζηµιογόνας µεταφοράς και απόθεσης των φερτών υλικών που 
διακινούν οι χείµαρροι – τροφοδότες – της λίµνης 

- η προστασία της λίµνης Κορώνειας και του πεδινού χώρου από την απόθεση φερτών υλών και 
την ανεξέλεγκτη επέκταση των δελταϊκών σχηµατισµών και της παράκτιας ζώνης, λόγω της 
πληµµυρικής δράσης των χειµάρρων 

- η ταµίευση και διασφάλιση ικανής ποσότητας και ποιότητας ύδατος για τροφοδοσία και κάλυψη 
των αναγκών των περιοχών σε νερό (ύδρευση, άρδευση, βιοµηχανική χρήση κ.α.), καθώς και για 
εµπλουτισµό της λίµνης Κορώνειας και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος 

- η ανάπτυξη και αξιοποίηση των υδατικών δυνατοτήτων του ορεινού χώρου και των κοιτών των 
χειµάρρων, από άποψη υδρονοµική, ιχθυολογική, υδροβιολογική, περιβαλλοντική, 
οικοτουριστική, αναψυχής 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Βάσει της υπό υλοποίηση µελέτης ? 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
        
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €)  ? ?   ? 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 3 «Πρόληψη και αντιµετώπιση περιβαλλοντικού 
κινδύνου»  
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Έργα διευθέτησης κύριων ρεµάτων τροφοδοτών της 
λίµνης Βόλβης (Έργο Υ1-2) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων / 
∆ιαχείριση ρεµάτων λεκάνης Μυγδονίας 
(Μέτρο Υ1) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Α. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, µε Αναθέτουσα Αρχή την ∆/νση 
∆ηµοσίων Έργων και Επιβλέπουσα Υπηρεσία το Τµήµα Υδραυλικών Έργων 
Β. ∆ιεύθυνση ∆ασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Το έργο περιλαµβάνει τα ακόλουθα υποέργα: 
Α. Τεχνικά έργα 
Τα τεχνικά έργα επιδρούν άµεσα στη ρύθµιση του υδατικού κύκλου και χωρίζονται σε δύο 
κατηγορίες, ανάλογα µε τη διάταξή τους ως προς τον άξονα της κοίτης στο σηµείο παρέµβασης, 
οι οποίες είναι: 

- Κάθετα τεχνικά έργα παγίδευσης φερτών υλών (πρόβολοι αναβαθµοί) 
� κατασκευή σειράς φραγµάτων συγκράτησης φερτών υλών στις ορεινές λεκάνες, µε στόχο 

τον έλεγχο της διακίνησης φερτών υλών µέσω της δηµιουργίας της κλίσης αντιστάθµισης 
στις ορεινές κοίτες.  

� κατασκευή σειράς ουδών (ζωστήρων) στον ορεινό χώρο και στην πεδινή διαδροµή µε 
στόχο αφενός τη δηµιουργία κλίσης αντιστάθµισης στα ανάντη τους για τη στερέωση της 
κοίτης και την αποτροπή της υποσκαφής των πρανών της όχθης από την ταχύτητα του 
νερού στα ορεινά και από ανεξέλεγκτο µαιανδρισµό στα πεδινά και την προστασία των 
υφιστάµενων γεφυρών και αφετέρου την αύξηση του ποσοστού διείσδυσης του ρέοντος 
ύδατος.  

� κατασκευή χαµηλών προβόλων σε θέσεις ευρείας κοίτης µε ευδιάβρωτες όχθες στην πεδινή 
διαδροµή µε σκοπό την προστασία των πρανών της όχθης από υποσκαφή που προκύπτει 
από ανεξέλεγκτο µαιανδρισµό των χαµηλών νερών. 

� κατασκευή διόδων διέλευσης ψαριών κατά το σχεδιασµό και την εκτέλεση εγκάρσιων 
υδραυλικών έργων µέσω διάνοιξης παρακαµπτήριας κοίτης µε τη µορφή βρόγχου. Η 
παρακαµπτήρια κοίτη θα αποτελεί µια µόνιµη υδάτινη οδό, µέσα από την οποία θα 
µπορούν να µετακινούνται ή να καταφεύγουν σε περιόδους ξηρασίας, τα ανάδροµα και 
κατάδροµα είδη 

- Παράλληλα τεχνικά έργα διευθέτησης για αντιπληµµυρική προστασία 
� επένδυση µε λιθορριπή εσωτερικών πρανών, αναχωµάτων και κοιτών  
� κατασκευή τάφρων κατά θέσεις που θα λειτουργούν ως δίαυλοι αντιπληµµυρικής 

προστασίας 
� κατασκευή αναχωµάτων µε υλικά της κοίτης που προκύπτουν από την εκσκαφή των 

τάφρων και φύτευση αυτοφυών υδροχαρών βαθύρριζων δενδρωδών ειδών (σκλήθρα, 
σφενδάµι, πλάτανος κ.λ.π.).  

- Μελέτες (Προµελέτη, Οριστική, Εφαρµογής, ΣΑΥ-ΦΑΥ), Τεύχη ∆ηµοπράτησης 
Β. ∆ασοτεχνικά έργα 
Πρόκειται για φυτοκοµικά έργα, έµµεσης επέµβασης µε σκοπό την ίδρυση ή υποβοήθηση εκείνου 
του φυσικού περιβάλλοντος που προσφέρει τη µέγιστη δυνατή υδρονοµική προστασία και δρα ως 
φυσικός ρυθµιστής του υδατικού κύκλου. Τα έργα ενδεικτικά περιλαµβάνουν: 
- Ενίσχυση υδρογεωνοµικού χαρακτήρα: δάσους αείφυλλων και φυλλοβόλων λεκάνης Νέας 

Απολλωνίας, δάσους φυλλοβόλων, αείφυλλων και µεταβατικής έκτασης θαµνώνα - δάσους 
λεκάνης Απολλωνίας, δάσους φυλλοβόλων και µεταβατικής έκτασης θαµνώνα-δάσους λεκάνης 
λεκάνης Μοδίου, µεταβατικής έκτασης θαµνώνα - δάσους λεκάνης Νέας Απολλωνίας 
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- Ίδρυση υδρογεωνοµικού δάσους επί χορτολιβαδικής επιφάνειας λεκάνης Νέας Απολλωνίας 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Τα έργα αποσκοπούν στα ακόλουθα: 
� Η αποτροπή ή ο έλεγχος της εξέλιξης των δελταϊκών σχηµατισµών, ιδιαίτερα δε του κώνου 

πρόσχωσης στην Απολλωνία που έχει προκαλέσει υδροµορφολογικές αλλαγές στη λίµνη 
Βόλβη  

� Ο έλεγχος της παραγωγής και διακίνησης φερτών υλών τα οποία εισέρχονται στον πεδινό 
χώρο προσχώνοντας τις κοίτες και επιτείνοντας τα πληµµυρικά φαινόµενα 

� Η αύξηση των χαµηλών νερών και ο εµπλουτισµός του υπόγειου υδροφορέα στην πεδινή 
περιοχή που αποτελούν τον κύριο τροφοδότη νερού της λίµνης και των παρόχθιων οικοτόπων  

� Η προστασία των έργων υποδοµής όπως οι οδικές γέφυρες από υποσκαφή των βάθρων τους 
� Η αντιπληµµυρική προστασία 
� Η προστασία της ιχθυοπανίδας 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Υποέργο Α: µελέτες και τεχνικά έργα 3.500.000 € 
Υποέργο Β’: µελέτες και δασοτεχνικά έργα  23.000.000 € 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 2.650.000 13.000.000 12.850.000   28.500.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Α. ΕΠΠΕΡΑΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας – Θράκης 
Β. Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»  
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: ∆ιαχείριση αρδευτικής χρήσης των υδάτων (ΜΕΤΡΟ Υ2) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων / ∆ιαχείριση 
αρδευτικής χρήσης υδάτων (ΜΕΤΡΟ Υ2) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

  
Το Μέτρο µε τα έργα και δράσεις που περιλαµβάνει έχει αναλυθεί στην κατηγορία των Μέτρων 

∆ιαχείρισης γεωργικών εκτάσεων (Μέτρο Γ1).  

 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Από την εφαρµογή του µέτρου θα προκύψει εξοικονόµηση νερού η οποία θα συµβάλλει σηµαντικά 
στην αποκατάσταση του ελλειµµατικού υδατικού ισοζυγίου. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Μελέτη  
Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)   

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €)       

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

 

Χ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων Λεκάνης Μυγδονίας 
(ΜΕΤΡΟ Υ3) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων / Σχέδιο 
διαχείρισης υδατικών πόρων Λεκάνης 
Μυγδονίας (ΜΕΤΡΟ Υ3)) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ∆ιεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

 Περιλαµβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων υποέργων: 
1 Υδρογεωλογική µελέτη υπολεκάνης Κορώνειας. Στο πλαίσιο της µελέτης θα γίνει ο 

υπολογισµός του υδατικού ισοζυγίου και ο ακριβής προσδιορισµός της ταπείνωσης του 
υδροφορέα της Κορώνειας. 

2 Παρακολούθηση και ταξινόµηση της οικολογικής και χηµικής κατάστασης των επιφανειακών 
υδάτων και της ποσοτικής και χηµικής κατάστασης των υπογείων υδάτων της λεκάνης 
Μυγδονίας 

3 Οικονοµική ανάλυση των χρήσεων ύδατος της λεκάνης Μυγδονίας (περιλαµβάνει την 
οικονοµική ανάλυση για την υδρευτική και βιοµηχανική  χρήση, η ανάλυση της αρδευτικής 
χρήσης περιγράφεται στο Μέτρο Γ1, Έργο Γ1-3. 

4 Κατάρτιση προγράµµατος µέτρων και οικονοµική ανάλυση για την επίτευξη της καλής 
κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων της λεκάνης Μυγδονίας - Σύνταξη του 
Σχεδίου ∆ιαχείρισης 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης αποτελεί το βασικό βήµα και πλαίσιο για την επίτευξη της καλής οικολογικής και 
χηµικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων και της καλής ποσοτικής και χηµικής κατάστασης 
των υπογείων υδάτων της λεκάνης Μυγδονίας και της προστασίας και ανόρθωσης των 
υγροτοπικών οικοτόπων και ενδιαιτηµάτων των σηµαντικών ειδών πανίδας στο πλαίσιο εφαρµογής 
της Οδηγίας Πλαίσιο για τα ύδατα (Οδηγία 2000/60/ΕΚ) αλλά και των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 
79/409/ΕΟΚ.      

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  700.000  
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1      220.000 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2       170.000 
ΥΠΟΕΡΓΟ 3       130.000 
ΥΠΟΕΡΓΟ 4       180.000 
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 460.000 110.000 130.000   700.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος 
Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». 
ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 7 «Προστασία και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων», στο πλαίσιο των 
Σχεδίων ∆ιαχείρισης λεκανών απορροής (λεκάνη λιµνών). 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Ολοκλήρωση/κατασκευή υποδοµών συλλογής και 
επεξεργασίας λυµάτων στους παραλίµνιους οικισµούς (ΜΕΤΡΟ Υ4) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων / 
Ολοκλήρωση/κατασκευή υποδοµών συλλογής 
και επεξεργασίας λυµάτων στους παραλίµνιους 
οικισµούς (ΜΕΤΡΟ Υ4)) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού / ∆.Ε.Υ.Α.Λ  

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

 Το µέτρο περιλαµβάνει: 
- την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και ΕΕΛ στους παραλίµνιους οικισµούς ∆’ 

προτεραιότητας (µε ισοδύναµο πληθυσµό <2000 κατοίκων) 
- την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου Λαγκαδά, η σύνδεσή του µε τον υφιστάµενο ΕΕΛ 

και τη διασφάλιση της λειτουργίας του ΕΕΛ (Σηµειώνεται ότι το αποχετευτικό του ∆ήµου 
Λαγκαδά βρίσκεται στη φάση υλοποίησης, και αποτελεί ένα από τα έργα των ειδικών όρων 
του συγχρηµατοδοτούµενου έργου από το Ταµείο Συνοχής «Αποκατάσταση λίµνης 
Κορώνειας») 

- την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και ΕΕΛ στους Οικισµούς Γ’ Προτεραιότητας. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοσυστηµάτων και των υδατικών πόρων στο πλαίσιο 
εφαρµογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 98/15/ΕΚ και 
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µέσω έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
λυµάτων. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  ? 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
      ? 
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €)       

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος 
Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Άξονας Προτεραιότητας, 2 
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ», Κατηγορία Πράξεων: «Έργα κατασκευής 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων και δικτύων αποχέτευσης σε οικισµούς Β και Γ 
Προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΚ». Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται η κάλυψη των 
οικισµών Γ’ προτεραιότητας (Σοχού, Λαγυνών, Ασσήρου, Ζαγκλιβερίου, Λητής, Σταυρού, Αρναίας). 

Χ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Φυτοαποκατάσταση ρυπασµένων εδαφών δυτικά της 

λίµνης Κορώνειας (ΜΕΤΡΟ Ε1) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα προστασίας εδαφικών πόρων  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Περιλαµβάνει: α) την απογραφή των υποβαθµισµένων, λόγω ρύπανσης, εδαφών από τις 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες δυτικά της λίµνης Κορώνειας µε έµφαση στα βαρέα µέταλλα και β) 
την εφαρµογή φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών αποκατάστασης των ρυπασµένων εδαφών µε 
χρήση φυτών που αποσκοπεί κατά περίπτωση στην εκχύλιση, ακινητοποίηση, αποικοδόµηση και 
αποµάκρυνση των ρύπων από το εδαφικό οικοσύστηµα. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η αποκατάσταση των ρυπασµένων εδαφών στην περιοχή δυτικά της λίµνης Κορώνειας 
(συµπεριλαµβανοµένων τµηµάτων που αποκαλύφθηκαν από την πτώση της στάθµης).  

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  80. 000 € 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €)  30.000 50.000   80.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

Χ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: ∆ιατήρηση οργανικής ουσίας και εδαφικής 
βιοποικιλότητας (ΜΕΤΡΟ Ε2) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα προστασίας εδαφικών πόρων ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΜΕΤΡΙΑ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

  
Ανάπτυξη στοχευµένου σχεδίου δράσεων σε επίπεδο λεκάνης απορροής για τη διατήρηση της 
εδαφικής ποιότητας µε έµφαση στην οργανική ουσία και την εδαφική βιοποικιλότητα στο πλαίσιο 
εφαρµογής της θεµατικής στρατηγικής για την προστασία του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της επερχόµενης Οδηγίας Πλαίσιο για τα εδάφη (COM(2006) 232/ΕC). 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Το σχέδιο αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας των εδαφικών πόρων στην ευρύτερη περιοχή της 
λίµνης Κορώνειας µέσω της ανόρθωσης των εδαφικών λειτουργιών που σχετίζονται µε τους 
βιογεωχηµικούς κύκλους καθώς και την ελαχιστοποίηση των επιδράσεων που έχουν οι χρήσεις γης 
στο περιβάλλον και ειδικότερα στα γειτονικά λιµναία οικοσυστήµατα της Κορώνειας και Βόλβης µέσω 
του ρόλου που διαδραµατίζει η οργανική ουσία και η εδαφική βιοποικιλότητα στη κινητικότητα νερού, 
µακροστοιχείων, ιχνοστοιχείων και στήριξης τροφικών πλεγµάτων.  
 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  45.000 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
        
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 30.000 15.000    45.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

Χ 



 698 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: ∆ιαχείριση εδαφικής υγρασίας και υδροπεριόδου στα 
υδροµορφικά εδάφη της υγροτοπικής ζώνης στο δυτικό τµήµα της λίµνης Κορώνειας (ΜΕΤΡΟ Ε3) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα προστασίας εδαφικών πόρων ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΜΕΤΡΙΑ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

  
Αναφέρεται στην ανάπτυξη ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης της εδαφικής υγρασίας και της 
υδροπεριόδου των υδροµορφικών εδαφών δυτικά της λίµνης Κορώνειας. Ο σκοπός του σχεδίου 
είναι διττός: α) η διασφάλιση των κατάλληλων εδαφικών συνθηκών για την διατήρηση και 
βελτιστοποίηση του ρόλου που διαδραµατίζουν τα υδροµορφικά εδάφη στη ρύθµιση εκποµπών 
CO2 και β) η υποστήριξη της αύξησης και ανάπτυξης της υγροτοπικής βλάστησης όπως αυτή 
καθορίζεται από το ποσοστό εδαφικής υγρασίας, τη διάρκεια και το βάθος κατάκλισης. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η διαχείριση της εδαφικής υγρασίας και υδροπεριόδου των υδροµορφικών εδαφών αποτελεί τη 
βάση και απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση και αποκατάσταση των υγροτοπικών 
ενδιαιτηµάτων στη λίµνη Κορώνεια και δύναται να ρυθµιστεί µέσω των εισροών και εκροών από τους 
χειµµάρους που εισέρχονται στην υγροτοπική ζώνη και των θυροφραγµάτων του αναχώµατος στο 
δυτικό τµήµα της λίµνης.  
 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  60.000 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €)  60.000    60.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Συνεργασία του Φ∆ µε τις αρµόδιες υπηρεσίες (∆ράση Φ-

1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα επόπτευσης ή / και φύλαξης ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορέας ∆ιαχείρισης σε συνεργασία µε:  
- Αστυνοµικά Τµήµατα Ασπροβάλτας, Ζαγκλιβερίου, Λαγκαδά, Σοχού και Αρναίας 
- Αγροφυλακή, Αγρονοµικό Τµήµα του νοµού Θεσσαλονίκης 
- Αρµόδιες Υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης 
- ∆ασικές Υπηρεσίες Νοµών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής 
- Αλιευτικός Συνεταιρισµός Βόλβης 
Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

  
Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Φορέα ∆ιαχείρισης µε τις προαναφερόµενες Υπηρεσίες 
και Σώµατα το οποίο θα περιλαµβάνει :  

- Την περιγραφή και οριοθέτηση της κοινής δράσης  
- Τους όρους βάσει των οποίων υλοποιείται η κοινή δράση  
- Τον καθορισµό µε σαφήνεια των όρων και των επιπέδων συνεργασίας  
- Το στόχο της κοινής δράσης  
- Την περιγραφή του τρόπου εφαρµογής (συνιστάται µεταξύ άλλων η δηµιουργία κοινών 

κλιµακίων περιπολιών φύλαξης, ελέγχων) 
- Τον καθορισµό διαδικασίας ελέγχου τήρησης των όρων συνεργασίας 
- Την ηµεροµηνία και τον τόπο υπογραφής του πρωτοκόλλου συνεργασίας  
- Τα στοιχεία των συµβαλλοµένων (επωνυµία, έδρα, εκπροσώπηση)  

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η αποτελεσµατική φύλαξη/επόπτευση της περιοχής µέσω του συντονισµού, της συνεργασίας και της 
από κοινού προσπάθειας των αρµοδίων υπηρεσιών και του Φ∆ για την επίτευξη τόσο του γενικού 
όσο και των ειδικών σκοπών διαχείρσης και προστασίας της περιοχής του Εθνικού Πάρκου για τα 
ακόλουθα θέµατα: 
- Την τήρηση των όρων της ΚΥΑ 6919/2004 (όπως αυτή τροποποιήθηκε) 
- Την τήρηση της εφαρµογής των απαγορεύσεων σχετικά µε τη χρήση υδάτων του ΓΓ της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της άσκησης της αλιείας 
- Την επιβολή προστίµων και σε περίπτωση µη πολλαπλής συµµόρφωσης σε περαιτέρω πράξεις  

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  - 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) - - - - -  

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

Χ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Ενίσχυση του Φορέα ∆ιαχείρισης για την 
επόπτευση/φύλαξη του Εθνικού Πάρκου και των Ζωνών Β’ και Γ’ (∆ράση Φ-2) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα επόπτευσης ή / και φύλαξης ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

 Α. Απόσπαση δύο αγροφυλάκων και ενός δασοφύλακα στον Φορέα ∆ιαχείρισης, βάσει των 
αναφερόµενων στο άρθρο 15, παρ. 6 του Ν. 2742/99 και τις σχετικές κείµενες διατάξεις. 
Β. Προσωπικό. Θα πρέπει να διασφαλισθεί για τη διάρκεια εφαρµογής του σχεδίου διαχείρισης η 

στελέχωση του Φορέα ∆ιαχείρισης  µε το ακόλουθο προσωπικό: 
- Ένας υπεύθυνος συντονισµού και παρακολούθησης της εφαρµογής του σχεδίου 

επόπτευσης/φύλαξης, ανάλυσης των δεδοµένων, σύνταξης των αναφορών, της εφαρµογής 
των πρωτοκόλλων συνεργασίας και ενηµέρωσης των αρµοδίων υπηρεσιών για τα συµβάντα. 

- 8 µόνιµοι φύλακες 
- 2 εποχικοί φύλακες 

Γ. Εξοπλισµός 
- ∆ύο (2) τζιπ και ένα (1) 4x4 µε αποθηκευτικό χώρο το οποίο θα χρησιµοποιείται και για τη 

διενέργεια δειγµατοληψιών στο πλαίσιο της επόπτευσης και για τις δράσεις παρακολούθησης 
- ∆ύο (2) ζεύγη κυάλια 
- Ένα (1) σκάφος/βάρκα και ένα (1) τρέιλερ για την επόπτευση στη λίµνη Βόλβη, τη διενέργεια 

δειγµατοληψιών νερού, την παρακολούθηση των βιοτικών παραµέτρων της λίµνης και την 
αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών.  

- Τέσσερα (4) Αδιάβροχα µπουφάν και παντελόνια (νιτσεράδες), Τέσσερα (4) Σωσίβια 
φουσκωτά αυτόµατου µηχανισµού για ενήλικες, δύο (2)Αδιάβροχα δοχεία για εξοπλισµό 
(«βαρελάκι»), ∆ύο (2) Ζεύγη Πλαστικές µπότες ολόσωµες,  Φορητό αδιάβροχο VHF ισχύος 6 
watt 

∆. Πυροσβεστικές φωλιές: Αφορά στην αγορά και τοποθέτηση πυροσβεστικών φωλιών και 
ειδικών εργαλείων σε κρίσιµα σηµεία της περιοχής. 

Ε. Συµµετοχή αλιέων στην επόπτευση φύλαξη της λίµνης Βόλβης. Αφορά στην εφαρµογή του 
Πρωτοκόλλου συνεργασίας µε τον αλιευτικό συνεταιρισµό Βόλβης, που διαθέτει την εµπειρία 
και τη γνώση τόσο των θέσεων αναπαραγωγής των ψαριών, των ενδιαιτηµάτων των 
παρυδάτιων και υδρόβιων πουλιών αλλά και των παράνοµων δραστηριοτήτων 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η επαρκής ανταπόκριση του Φορέα ∆ιαχείρισης για τη διασφάλιση της εφαρµογής των 
διαχειριστικών µέτρων και των όρων προστασίας. Η ενεργός συµµετοχή των αλιέων στη διαχείριση 
της περιοχής µέσω της συγκεκριµένης δράσης αλλά και των λοιπών δράσεων κατάρτισης θα 
αποτελέσει εχέγγυο για την επιτυχή εφαρµογή της διαχείρισης. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Ο προϋπολογισµός των Α-Β περιλαµβάνεται στο µέτρο ∆∆Σ1   
Συνολικός προϋπολογισµός  Γ (σε €)  75.000 € 
Συνολικός προϋπολογισµός  ∆ (σε €) 15.000 € 
Συνολικός προϋπολογισµός  Ε (σε €) 30.000 €  
Συνολικός προϋπολογισµός  Γ,∆, Ε (σε €) 120.000 € 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
Α      * 
Β      * 

Χ 
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Γ      75.000 
∆      15.000 
Ε      30.000 
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 96.000 6.000 6.000 6.000 6.000 120.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

* Το ποσό περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του µέτρου ∆∆Σ1 (∆ιοίκηση) 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Οργάνωση – επικαιροποίηση του σχεδίου 
φύλαξης/επόπτευσης (∆ράση Φ-3) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα επόπτευσης ή / και φύλαξης ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

 Η δράση περιλαµβάνει: 
� την οργάνωση Τοµέα φύλαξης του Φορέα ∆ιαχείρισης σε επίπεδο ανθρώπινου δυναµικού, 

υποδοµών και εξοπλισµού. Στον τοµέα εντάσσεται όλο το προσωπικό φύλαξης/επόπτευσης µε 
επικεφαλής τον συντονιστή. Οι αρµοδιότητες του Συντονιστή είναι: η επικαιροποίηση του σχεδίου 
φύλαξης, ο συντονισµός και οργάνωση των καθηµερινών περιπολιών, η σύνταξη των 
πρωτοκόλλων συνεργασίας µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και η επικοινωνία για τον συντονισµό των 
ενεργειών, η τήρηση των αρχείων, η αξιολόγηση της εφαρµογής του προγράµµατος 
επόπτευσης/φύλαξης σε συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή, η σύνταξη σχετικών εκθέσεων και 
αναφορών και εκθέσεων προς τον ∆ιευθυνστή και το ∆Σ για την αναγκαιότητα τυχόν 
διορθωτικών ενεργειών ή αλλαγών του προγράµµατος ή/και νεόυ εξοπλισµού. 

� την επικαιροποίηση του υφιστάµενου σχεδίου και τη σύνταξη Προγράµµατος Καταγραφής και 
Αξιολόγησης. Στο Πρόγραµµα Καταγραφής και Αξιολόγησης  θα πρέπει να περιλαµβάνονται και 
να τηρούνται κατ’ ελάχιστον :  
- ∆ελτίο καταγραφής δράσεων φύλαξης και επόπτευσης (ηµερολόγιο): Πρόκειται για ειδικά 

έντυπα τα οποία θα συµπληρώνουν οι φύλακες / επόπτες για να χρησιµοποιηθούν για την 
αξιολόγηση του σχεδίου, της δουλειάς τους και την ικανότητά τους να διεκπεραιώσουν τα 
καθήκοντά τους.  
∆ελτίο καταγραφής συµβάντων: Ειδικό έντυπο που θα συµπληρώνεται από τους φύλακες / 
επόπτες κάθε φορά που εντοπίζουν κάποια παράβαση της νοµοθεσίας, των όρων 
προστασίας της περιοχής ή τυχόν άλλα προβλήµατα.  

- Αρχεία τήρησης δεδοµένων εποπτείας / φύλαξης : ∆ηµιουργία αρχείου τήρησης των 
δράσεων φύλαξης / επόπτευσης καθώς και όλων των αναφορών και περιστατικών που 
παρουσιάζονται στην περιοχή, συνοδευόµενων µε τα σχετικά έγγραφα του Φ∆ προς τις 
αρµόδιες υπηρεσίες για την αντιµετώπισή τους. Καταχώρηση στη Βάση ∆εδοµένων. 

- Αρχεία τήρησης στοιχείων υλικοτεχνικού εξοπλισµού, υποδοµών, ανθρώπινου δυναµικού, 
αναλώσιµων υλικών.  

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η οργάνωση του τοµέα επόπτευσης/φύλαξης του Φ∆ διαχείρισης και η επικαιροποίηση του σχεδίου 
µε σκοπό τη βέλτιστη εφαρµογή και αποτελεσµατικότητα του σχεδίου. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Εντάσσεται στα Μέτρα: ∆ράση Φ-2 ∆∆Σ1 * 
Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  * 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
      * 
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €)       

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

*Το ποσό περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του µέτρου ∆∆Σ1 (∆ιοίκηση) 

Χ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Έκδοση Οδηγού για επείγοντα περιστατικά (∆ράση Φ-4) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μέτρα επόπτευσης ή / και φύλαξης ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΜΕΤΡΙΑ-ΧΑΜΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Στον Οδηγό Αντιµετώπισης Επειγόντων Περιστατικών θα  περιλαµβάνονται :  
1. Σαφής προσδιορισµός των περιστατικών ή των κριτηρίων εκείνων που κατατάσσουν ένα 

περιστατικό στα επείγοντα και επιβάλουν την ενεργοποίηση των ενεργειών που θα 
περιγράφονται στον Οδηγό. Τέτοια περιστατικά µπορεί να είναι εκδήλωση πυρκαγιάς,  
πληµµύρες ή άλλες επιπτώσεις από την εµφάνιση ακραίων καιρικών φαινοµένων, κ.ά.) 

2. Σαφείς οδηγίες ενεργοποίησης των µηχανισµών αντιµετώπισης επειγόντων περιστατικών, 
καθώς και οδηγίες ανάκλησής τους.  

3. Ενηµερωµένος συνολικός κατάλογος µε στοιχεία άµεσης επικοινωνίας µε τους αρµόδιους 
φορείς για την αντιµετώπιση των περιστατικών, τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση και 
τηλέφωνα επικοινωνίας) και τα ονόµατα των υπευθύνων των φορέων. Επίσης θα 
περιλαµβάνεται και πίνακας µε τα πρόσωπα κλειδιά στην αντιµετώπιση τέτοιων περιπτώσεων ο 
οποίος θα περιλαµβάνει τον τίτλο, το όνοµα και όλα τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καταγραφή και 
ανάλυση υπαρχόντων σχεδίων αρµοδίων υπηρεσιών. Ο Οδηγός Επειγόντων Περιστατικών θα 
πρέπει να λαµβάνει υπόψη και να ακολουθεί το πλαίσιο αντιµετώπισης επειγόντων περιστατικών 
που έχουν καθορισθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες (όπως ετήσια Σχέδια Αντιµετώπισης 
∆ασικών Πυρκαγιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το Σχέδιο Ξενοκράτης, κ.ά.)  

4. Περιγραφή της συνεργασίας και επικοινωνίας µε τους αρµόδιους φορείς. Ο Οδηγός θα πρέπει 
να περιγράφει µε σαφήνεια την συνεργασία και τον τρόπο επικοινωνίας µε του αρµόδιους 
φορείς που εµπλέκονται µε την κάθε κατηγορία περιστατικών.  

5. Σαφή καθορισµό των αρµοδιοτήτων και των υποχρεώσεων όλων των εµπλεκόµενων στο 
σχέδιο δράσης συνολικά αλλά και ειδικότερα ποιος είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη ειδοποίηση 
και ενεργοποίηση των εµπλεκόµενων φορέων και ποιος είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό και 
την επίβλεψη συνεργασία όλων των οµάδων.  

6. Περιγραφή του συστήµατος ενεργοποίησης των διαδικασιών αντιµετώπισης και ειδοποίησης τόσο 
του προσωπικού του Φορέα ∆ιαχείρισης όσο και του αρµόδιου προσωπικού λοιπών φορέων και 
υπηρεσιών.  
Προϋπόθεση για τη σύνταξη του Οδηγού αποτελεί η ανάλυση επικινδυνότητας (Risk Analysis). 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Βασικός σκοπός της δράσης είναι η εκτίµηση των κινδύνων και των απειλών για την περιοχή και τα 
προστατευόµενα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, ο καθορισµός των κατάλληλων µέτρων και η 
ενηµέρωση για την αντιµετώπισή τους.  

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  5.000 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €)  5.000    5.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

 

Χ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής και σχεδίου 
δράσεων επικοινωνίας, ενηµέρωσης και ανάπτυξης εθελοντισµού (∆ράση ΕΕ1-1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Επικοινωνία, Ενηµέρωση και Εκπαίδευση του 
κοινού / ∆ηµιουργία επικοινωνιακού υλικού και 
υλικού προβολής (ΜΕΤΡΟ ΕΕ1) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης, Υπεύθυνος Επικοινωνίας σε 

συνεργασία µε τον διευθυντή και το επιστηµονικό προσωπικό 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

 Περιλαµβάνει την ανάπτυξη, την οργάνωση και την παρακολούθηση της εφαρµογής της 
επικοινωνιακής στρατηγικής του Φορέα ∆ιαχείρισης για τη διάρκεια εφαρµογής του σχεδίου 
διαχείρισης και την περαιτέρω εξειδίκευση των δράσεων. Συγκεκριµένα, η επικοινωνιακή στρατηγική 
θέτει το επικοινωνιακό πλαίσιο και τα µέσα για την επίτευξη των στόχων όπως αναφέρονται 
παρακάτω. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η επικοινωνιακή στρατηγική θέτει το επικοινωνιακό πλαίσιο και τα µέσα για 
� Την επίτευξη των επικοινωνιακών 
� την ανάδειξη της σηµασίας της προστασίας της περιοχής 
� την έγκυρη και ουσιαστική ενηµέρωση των πολιτών, φορέων και κοινωνικών παραγωγικών 

οµάδων για τα ιδιαίτερα προβλήµατα της περιοχής, τους τρόπους παρέµβασης, τα θετικά 
αποτελέσµατα των παρεµβάσεων, τις επιπτώσεις από τους τρόπους άσκησης των 
δραστηριοτήτων, τις αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές της περιοχής µε ταυτόχρονη 
προστασία του περιβάλλοντος 

� την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης 
� την ανάδειξη της σηµασίας της δηµιουργικής συµµετοχής 
� την προώθηση µεθόδων χρηστικής επικοινωνίας 
� την ανάδειξη των ωφελειών από την εφαρµογή καλών πρακτικών 
� την καλλιέργεια θετικών προσδοκιών για το µέλλον 
� την «χρησιµοποίηση» των ίδιων των ωφελούµενων από την εφαρµογή σχετικών δράσεων για 

τη διάχυση των θετικών µηνυµάτων  
 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Θα υλοποιηθεί από τον Φ∆ (υπεύθυνο επικοινωνίας)  
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) - - - - - - 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Εντάσσεται στη χρηµατοδότηση της λειτουργίας του Φ∆ 

 

 χ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Παραγωγή υλικών επικοινωνιακών-ενηµερωτικών µέσων 
(Έργο ΕΕ1-1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Επικοινωνία, Ενηµέρωση και Εκπαίδευση του 
κοινού / ∆ηµιουργία επικοινωνιακού υλικού και 
υλικού προβολής (ΜΕΤΡΟ ΕΕ1) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Το έργο περιλαµβάνει τον σχεδιασµό και παραγωγή των ακόλουθων υλικών 
επικοινωνιακών/ενηµερωτικών µέσων: 
� ∆ηµιουργία προϊοντικής ταυτότητας 
- τη δηµιουργία επικοινωνιακών µηνυµάτων της επικοινωνιακής στρατηγικής, τα οποία µαζί µε το 

λογότυπο του Εθνικού Πάρκου θα συνοδεύουν κάθε επικοινωνιακή ενέργεια, 
- το σχεδιασµό και την παραγωγή επιστολόχαρτου σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή και φακέλων 

αλληλογραφίας, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, 
- το σχεδιασµό και την παραγωγή folder του Φορέα ∆ιαχείρισης, στην ελληνική και αγγλική 

γλώσσα. 
� Φωτογραφικό Λεύκωµα «Προστατευόµενη Περιοχή των Λιµνών Κορώνειας και Βόλβης και των 

Μακεδονικών Τεµπών» 
100 δίγλωσσα Λευκώµατα (ελληνική και αγγλική γλώσσα) µε αντιπροσωπευτικές έγχρωµες και 
ασπρόµαυρες φωτογραφίες από τη χλωρίδα, τη βλάστηση, την πανίδα, το τοπίο, τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες και τις υποδοµές ερµηνείας περιβάλλοντος, την ιστορία των λιµνών και σύντοµα 
επεξηγηµατικά κείµενα. 
� Βιβλίο «Προστατευόµενη Περιοχή των Λιµνών Κορώνειας και Βόλβης και των Μακεδονικών 

Τεµπών» 
Στο βιβλίο (400 ελληνικά, 100 αγγλικά) θα τονίζεται η ιστορία αλλά και η µεγάλη περιβαλλοντική αξία 
της προστατευόµενης περιοχής, µε έµφαση στους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, η περιγραφή 
των οικισµών της περιοχής, η ιδιαίτερη σηµασία για τη φύση και τον άνθρωπο και η συνεπακόλουθη 
ανάγκη προστασίας του. Θα παρουσιάζονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες και το υφιστάµενο 
οικοτουριστικό προϊόν του. 
� Πολυσέλιδα έντυπα (3 θέµατα) 
Τιράζ: 6.000 (2.000x3) ελληνικά, 3.000 (1000x3) αγγλικά. 
Η θεµατολογία του καθενός εντύπου θα αφορά: 
1ο έντυπο: τύποι υγροτοπικών οικοσυστηµάτων, χλωρίδα, βλάστηση, πανίδα, τοπίο, υπηρεσίες που 
προσφέρει, ανθρώπινες δραστηριότητες, υποδοµές ερµηνείας περιβάλλοντος 
2ο έντυπο: οικοτουριστικές διαδροµές στην προστατευόµενη περιοχή (Ο∆ΗΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ) 
3ο έντυπο: Καθεστώς προστασίας και διαχείρισης της προστατευόµενης περιοχής – Το ιστορικό της 
υποβάθµισης της λίµνης Κορώνειας 
� Αναδιπλούµενο τρίπτυχο φυλλάδιο «Η γνωριµία µε το Εθνικό Πάρκο των Λιµνών Κορώνειας και 
Βόλβης και των Μακεδονικών Τεµπών» 
Το τρίπτυχο (8.000 ελληνικά, 2.000 αγγλικά) θα περιλαµβάνει γενική περιγραφή του συνόλου της 
προστατευόµενης περιοχής, µε έµφαση στο φυσικό περιβάλλον και τις υπηρεσίες που προσφέρει 
στον άνθρωπο και αναφορά στα πολιτιστικά γνωρίσµατα. (+χάρτης περιοχής) 
� Αφίσες (4 Θέµατα) 
Τιράζ: 4.000 δίγλωσσες αφίσες (ελληνική και αγγλική γλώσσα) [4x1000 τεµάχια]. 
Γενικά χαρακτηριστικά: Η θεµατολογία της κάθε µιας θα αφορά: 
1η αφίσα: Χαρακτηριστικά είδη φυτών και τύπων οικοτόπων.  
2η αφίσα: Χαρακτηριστικά είδη ζώων.  
3η αφίσα: Προστατευόµενη περιοχή και άνθρωπος. 
4η αφίσα: Αξιοθέατα και Μνηµεία της περιοχής. 
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� Θεµατικός Χάρτης/Αφίσα   
Τιράζ: 3.000 δίγλωσσοι χάρτες (ελληνική και αγγλική γλώσσα) 
Οι πληροφορίες θα αφορούν στα οικολογικά στοιχεία, στις υποδοµές ερµηνείας περιβάλλοντος-
πληροφόρησης, στις διαδροµές  στις οικοτουριστικές δραστηριότητες, τα ιστορικά µνηµεία, κ.ά. 
� CD-Rom µε φωτογραφίες (500 τεµάχια) 
� Σταθµοί διαδραστικής πληροφόρησης (info-kiosk) 
Κατασκευή και τοποθέτηση τριών σταθµών διαδραστικής πληροφόρησης (Info Kiosk) µε οθόνες 
αφής (touch screens). Μέσω αυτών θα δίνεται η δυνατότητα µιας τυπικής ξενάγησης στην περιοχή, 
µε περιβαλλοντικό παιχνίδι για τα παιδιά, γενικές πληροφορίες για την περιοχή και τον Φ∆. Προτείνεται 
να τοποθετηθούν σε χώρους µε υψηλή κίνηση και αναµονή. 
� Έκδοση τριµηνιαίου περιοδικού  
Αφορά στη συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού του Φορέα ∆ιαχείρισης (500 τεµάχια  ανά τεύχος). 
� ∆ηµιουργία κινητής έκθεσης 
� Σχεδιασµός µακέτας καταχώρησης στον τύπο 
� Παραγωγή αναµνηστικού υλικού (Μπλουζάκια, Χάρακες-σελιδοδείκτες, µολύβια, στυλό, 

οµπρέλες, τσάντες, παιδικά σακίδια µε το λογότυπο και τα επικοινωνιακά µηνύµατα, 
Μαγνητάκια, καρφίτσες) 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η παραγωγή των υλικών µέσων ενηµέρωσης, επικοινωνίας, εκπαίδευσης και ειδών προς πώληση τα 
οποία θα αποτελέσουν ένα από τα εργαλεία για την: 
- ανάδειξη της οικολογικής αξίας της περιοχής για τον άνθρωπό και τους οργανισµούς που ζούν 

σε αυτήν 
- σύνδεση των οικολογικών και επιστηµονικών αξιών µε τις τοπικές ιστορικές και πολιτισµικές αξίες 

για την ανάπτυξη του αισθήµατος σεβασµού και της ανάγκης προστασίας ως ζωτικής 
σηµασίας για τους κατοίκους της περιοχής 

- την προσέλκυση επισκεπτών και την ήπια τουριστική ανάπτυξη 
- την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και την επιστηµονικής έρευνας 
- την οικονοµική ενίσχυση του Φ∆ 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  171.200 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 150.000 21.200    171.200 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Σχεδιασµός, υλοποίηση και οργάνωση ενεργειών 
ενηµέρωσης και προβολής (µη υλικά µέσα) (Έργο ΕΕ1-2) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Επικοινωνία, Ενηµέρωση και Εκπαίδευση του 
κοινού / ∆ηµιουργία επικοινωνιακού υλικού 
και υλικού προβολής (ΜΕΤΡΟ ΕΕ1) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

 Περιλαµβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών:  
� Ηλεκτρονική προβολή 
Α) Χρησιµοποίηση εξειδικευµένων µηχανισµών για προβολή σε καλύτερες θέσεις σε µηχανές 

αναζήτησης στο διαδίκτυο.  
Β) Καταχώρηση συνδέσεων για τη διαδικτυακή πύλη σε άλλους σχετικούς  ιστοχώρους.  
Νέες αποδοτικές µορφές marketing σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media): 

• Παρουσία µε σελίδα στο Facebook.  
• Συνεργασία µε blogs για την αποστολή υλικού, δελτίων τύπου, δηµοσιευµάτων. 

� Προβολή στον έντυπο τύπο 
Α) Περιοδικά. 
Β) Εξειδικευµένα περιοδικά. 
Γ) Εφηµερίδες. 
� Οργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων 

� Ηµερίδα για τη γεωργία και την κτηνοτροφία.  
� Ηµερίδα για την αλιεία. 
� Ηµερίδα για την ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και την πράσινη επιχειρηµατικότητα.  
� Ηµερίδα για την ανακύκλωση και την εξοικονόµιση νερού. 
� Ηµερίδα απολογισµού διαχειριστικής περιόδου. 

� Λειτουργία γραφείου επικοινωνίας-ενηµέρωσης 
Περιλαµβάνει την οργάνωση και λειτουργία του γραφείου επικοινωνίας-ενηµέρωσης του Φορέα 
∆ιαχείρισης, την έκδοση και αποστολή δελτίων τύπου, οργάνωση συνεντεύξεων τύπου, τις 
περιοδικές αποστολές του πληροφοριακού/ενηµερωτικού υλικού, την ηλεκτρονική αποδελτίωση 
του τύπου, κ.ά. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Σκοπός του έργου είναι η δικτύωση και η προβολή του Φορέα ∆ιαχείρισης και της 
προστατευόµενης περιοχής σε τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο πλαίσιο. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  111.000 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 37.200 37.200 7.200 7.200 22.200 111.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

 

Χ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Προώθηση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΜΕΤΡΟ ΕΕ2) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Επικοινωνία, Ενηµέρωση και Εκπαίδευση του 
κοινού / Προώθηση Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (ΜΕΤΡΟ ΕΕ2) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

 Για την εφαρµογή των προγραµµάτων Π.Ε. απαιτείται η κάλυψη των ακόλουθων προϋποθέσεων: 
- ∆ηµιουργία ειδικού ενηµερωτικού υλικού (όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω) 
- Κατασκευή ή ανακαίνιση χώρων θέας και των υποδοµών τους  
- ∆ηµιουργία προγράµµατος ξεναγήσεων και πρόσληψη ειδικού προσωπικού 
- Συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες 

Για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραµµάτων Π.Ε., είναι αναγκαίο να παρέχονται από τις 
Υποδοµές Ερµηνείας Περιβάλλοντος, µεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 
Ένα τηλεσκόπιο, Ζευγάρια Κιάλια ( τύπου 8x40), Πυξίδες, Μπογιές ζωγραφικής, µολύβια, χαρτιά, 
Ψαλίδι, κόλλα, χαρτόνι, διπλόκαρφο, Απόχες ενυδρείου, γάντια, γυάλινα βαζάκια, µεγεθυντικός 
φακός, ∆ιχοτοµικές κλείδες αναγνώρισης φυτών, πουλιών, θηλαστικών, εντόµων, ιχνών ζώων και 
πετρωµάτων, Μικρός οδηγό «ζωντανών δεικτών» ποιότητας νερού, Μετροταινία 
Επίσης, όπως περιγράφεται στο έργο «∆ηµιουργία οικοµουσείου», προβλέπεται η δηµιουργία ειδικού 
χώρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον οποίο θα υπάρχουν σύγχρονα µέσα για τη δηµιουργική 
έκφραση των παιδιών, την ενηµέρωσή ανηλίκων και ενηλίκων. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα µέσα για τη δηµιουργία και 
ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, έναν βασικό πυλώνα της κοινωνίας των πολιτών για την 
αειφορική χρήση των πόρων και τη διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς για τις 
επόµενες γενιές. Ειδικότερα για την εκπαιδευτική κοινότητα (µαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, 
εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης) ο εκπαιδευτικός ρόλος των προστατευόµενων 
περιοχών λειτουργεί συµπληρωµατικά και ενισχύει εκείνον του σχολείου. Βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο 
αποτελούν τα προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  
Το ζητούµενο είναι οι συµµετέχοντες να φεύγουν µε θετικά συναισθήµατα για την περιοχή, να θέλουν 
να την ξαναεπισκεφθούν, να ανακαλύψουν τη χαρά της γνώσης γοητευτικών συσχετισµών της 
φύσης, να απολαύσουν το τοπίο και να πιστεύουν ότι είναι ικανοί να βοηθήσουν στην προστασία 
του περιβάλλοντος, πράγµα που θα τους δώσει χαρά και δύναµη. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  10.000 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 4.000 1.500 1.500 1.500 1.500 10.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

Χ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Ενίσχυση-Οργάνωση Εθελοντισµού (ΜΕΤΡΟ ΕΕ3) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Επικοινωνία, Ενηµέρωση και Εκπαίδευση του 
κοινού / Ενίσχυση-Οργάνωση Εθελοντισµού 
(ΜΕΤΡΟ ΕΕ3) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

 Η δράση περιλαµβάνει τις εξής ενέργειες: 
� Ανάπτυξη σχεδίων εθελοντισµού για την περιοχή. 

o Κατασκηνώσεις εργασίας νέων 
o Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία 

� Οργάνωση οµάδων εθελοντών (από όλο τον κόσµο) για συµµετοχή σε ειδικά έργα ανάδειξης 
της περιοχής. Ενδεικτικά: 

o Καθαρισµός – σηµατοδότηση µονοπατιών. 
o Ανάδειξη  - συντήρηση τουριστικών πόλων έλξης. 
o Συµµετοχή στη φύλαξη/επόπτευη. 
o Συµµετοχή στην ξενάγηση των επισκεπτών 
o Συµµετοχή στα προγράµµατα παρακολούθησης του Φορέα ∆ιαχείρισης. 

� Συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας σε εθελοντική εργασία και επιµορφωτικές δραστηριότητες σε 
άλλες περιοχές ή και χώρες. 

� Συνεργασία του Φ∆ µε Μη  Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις (όπως ΕΟΕ, WWF Ελλάς, 
κ.ά.) που έχουν οργανώσει ολοκληρωµένα δίκτυα εθελοντών 

� ∆ηµιουργία υποδοµών υποδοχής και φιλοξενίας των εθελοντών και πρόγραµµα επιµόρφωσης 
από το στελεχικό δυναµικό του Φορέα ή σε συνεργασία µε τις ΜΚΟ. 

 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Ο εθελοντισµός έχει αναδειχθεί ως σηµαντικό εργαλείο για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι 
δράσεις εθελοντισµού και η αύξηση της συµµετοχής των νέων σε αυτές αποτελούν ένα ουσιαστικό 
βήµα της µετάβασης της κοινωνίας σε κοινωνία υπεύθυνων πολιτών όπου οι πολίτες από απλοί 
χρήστες ή κριτές των δρώµενων γίνονται υπεύθυνοι και συνειδητοποιηµένοι πολίτες του κόσµου που 
συµµετέχουν ενεργά, µε ορµητήριο τις εθελοντικές δράσεις, στη διαµόρφωση ενός ποιοτικού 
µέλλοντος για τους ίδιους και τις επόµενες γενιές. 
 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  20.000 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Έργα ερµηνείας περιβάλλοντος (Έργο ∆Ε-1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: ∆ιαχείριση-∆ιακίνηση επισκεπτών (ΜΕΤΡΟ ∆Ε) ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Στα όρια των ζωνών προστασίας, προτείνεται να τοποθετηθούν κατάλληλοι δείκτες ορίων όπου θα 
αναγράφονται οι εξής πληροφορίες: 
α) τα όρια της προστατευόµενης ζώνης µε το αντίστοιχο χρώµα της ζώνης, όπου: 

� µε κόκκινο χρώµα συµβολίζονται οι Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (Α1) και η 
Περιοχή Προστασίας της Φύσης (Α2) 

� µε µπλε χρώµα συµβολίζονται τα όρια του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των λιµνών 
Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών (Περιοχή Α’) 

� µε πράσινο χρώµα συµβολίζεται η Περιφερειακή Ζώνη Β’ 
� µε κίτρινο χρώµα η Περιφερειακή Ζώνη Γ’  

β) το σήµα της περιοχής, 
γ) οι συντεταγµένες (x, y) του ορίου 
δ) ο χαρακτηρισµός της ζώνης σύµφωνα µε την ΚΥΑ (Ζώνη Α1, Α2, Α, Ζώνη Β, Ζώνη Γ) και 
ε) ένας κωδικός που θα είναι αντιπροσωπευτικός του δείκτη (π.χ. Α-1, Α-2…, Α1-1…, Β-1..). 
Η πληροφορία θα αναγράφεται σε φύλλο αλουµινίου και θα τοποθετείται στην όψη του στύλου, σε 
κατάλληλη υποδοχή. 
Προτείνεται η τοποθέτηση: 
- Ζώνη Α1 (Περιοχή Απόλυτης Προστασίας – ∆άσος Απολλωνίας): τοποθέτηση των οριοδεικτών 

κατά κανόνα ανά 100 µ (Εκτιµώµενη ποσότητα: 120 οριοδείκτες) 
- Ζώνη Α2 (Περιοχή Προστασίας της Φύσης– Μακεδονικά Τέµπη): τοποθέτηση των οριοδεικτών 

κατά κανόνα ανά 100 µ (Εκτιµώµενη ποσότητα: 245 οριοδείκτες) 
- Ζώνη Α (Περιοχή Α-Εθνικό Πάρκο): τοποθέτηση κατά κανόνα ανά 200 µ µε πύκνωση στα σηµεία 

πρόσβασης (Εκτιµώµενη ποσότητα: 1.240 οριοδείκτες) 
- Περιφερειακή Ζώνη Β: τοποθέτηση των οριοδεικτών κατά κανόνα ανά 300 µ µε πύκνωση στα 

σηµεία πρόσβασης (Εκτιµώµενη ποσότητα: 440 οριοδείκτες) 
- Περιφερειακή Ζώνη Γ: επιλεκτική τοποθέτηση σε θέσεις όπου το όριο τέµνεται µε το οδικό δίκτυο 

(Εκτιµώµενη ποσότητα: 58 οριοδείκτες) 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Ο ρόλος του δείκτη ορίων ζωνών προστασίας είναι να περιγράψει τα όρια της προστατευόµενης 
περιοχής, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, να επιστήσει την προσοχή του επισκέπτη και χρήστη της 
περιοχής, να ενισχύσει την αίσθηση  εισόδου σε προστατευµένη περιοχή και τη συνεπαγόµενη 
τήρηση συγκεκριµένων κανόνων που ορίζονται από το κώδικα ορθής συµπεριφοράς, των όρων και 
περιορισµών που απορρέουν από το καθεστώς προστασίας και την ευθύνη προστασίας. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  104.000 
5. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 104.000     104.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

 

Χ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Έργα ερµηνείας περιβάλλοντος-σήµανση (Έργο ∆Ε-2) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: ∆ιαχείριση-∆ιακίνηση επισκεπτών (ΜΕΤΡΟ ∆Ε) ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Στο πλαίσιο του έργου θα δηµιουργηθούν και εγκατασταθούν τα ακόλουθα είδη πινακίδων: 

� Πινακίδες υποδοχής:  
Θα υπάρχει χαραγµένο µήνυµα καλωσορίσµατος των επισκεπτών, ο χάρτης της περιοχής µε τις 
διαδροµές και τις υποδοµές ερµηνείας περιβάλλοντος και άλλες πληροφορίες (2 πινακίδες). 

� Πινακίδες υπενθύµισης 
θα τοποθετηθούν σε επιλεγµένα σηµεία του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου γύρω από τις 
λίµνες Κορώνεια και Βόλβη καθώς και των Μακεδονικών Τεµπών. Με τις πινακίδες υπενθυµίζεται στον 
επισκέπτη πως βρίσκεται σε Εθνικό Πάρκο (18 πινακίδες υπενθύµισης). 

� Πινακίδες πληροφόρησης 
Θα παρέχουν σχετικές πληροφορίες και θα φέρουν σαφή µηνύµατα. θα τοποθετηθούν στις 
αφετηρίες των διαδροµών και σε θέσεις όπου απαιτείται κάποια συγκεκριµένη ενηµέρωση (χάρτης 
της διαδροµής, υποδοµές ερµηνείας περιβάλλοντος κ.α.) (10 µονόπτυχες και 3 δίπτυχες πινακίδες). 

� Πινακίδες ερµηνείας περιβάλλοντος 
Οι πινακίδες ερµηνείας περιβάλλοντος είναι τύπου αναλογίου. Θα δίνουν βασικές πληροφορίες στον 
επισκέπτη σχετικά µε τα διάφορα ενδιαφέροντα στοιχεία του περιβάλλοντος προς παρατήρηση 
καθώς και τα σηµαντικά είδη χλωρίδας ή πανίδας. θα τοποθετηθούν σε σηµεία των διαδροµών 
όπου υπάρχει προς παρατήρηση κάποιο ενδιαφέρον στοιχείο του περιβάλλοντος, κάποιο είδος 
χλωρίδας ή πανίδας ή ακόµα κάποια θέση παρατήρησης ή θέας (13 πινακίδες).  

� Πινακίδες κατεύθυνσης 
Θα τοποθετηθούν σε σηµεία όπου υπάρχουν απλές ή πολύπλοκες διασταυρώσεις ή σε άλλα σηµεία 
όπου θα κριθεί απαραίτητο (100 περίπου πινακίδες). 

� Οριοσήµατα µονοπατιών/διαδροµών  
Η σήµανση των µονοπατιών θα γίνει κατά µήκος αυτών σε επιλεγµένα σηµεία µε την τοποθέτηση 
ειδικών οριοσηµάτων όπου θα αναγράφονται τα απαραίτητα κατά περίπτωση στοιχεία (500 περίπου 
οριοσήµατα). 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης διαφόρων τύπων εξυπηρετεί ποικίλους στόχους 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Επιτυγχάνεται η πληροφόρηση των επισκεπτών για την 
προστατευόµενη περιοχή αλλά και ταυτόχρονα ενισχύεται ο σεβασµός προς αυτήν.  

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  70.253 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
        
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 20.000 50.253    70.253 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

Χ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Υποδοµές παρατήρησης της φύσης-αναψυχής (Έργο ∆Ε-
3) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: ∆ιαχείριση-∆ιακίνηση επισκεπτών (ΜΕΤΡΟ ∆Ε) ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

� Θέσεις Θέας 
Προτείνεται η κατασκευή 2 Θέσεων Θέας (1 στο Βόρειο τµήµα της λίµνης και 1 στον οικισµό της 
Ρεντίνας). Οι θέσεις θέας θα περιλαµβάνουν στεγασµένα πέτρινα παγκάκια, διαµόρφωση χώρου. 
Στις θέσεις θα τοποθετηθούν πινακίδες πληροφόρησης (βλ. Έργο ∆Ε-2). 

� Χώροι Παρατήρησης της φύσης - αναψυχής 
Προτείνεται η κατασκευή 3 Χώρων Παρατήρησης της Φύσης-Αναψυχής (2 στο Βόρειο τµήµα της 
περιοχής µελέτης και 1 στο νότιο τµήµα). Θα περιλαµβάνουν κιόσκι µε τραπέζι και πάγκους στο 
εσωτερικό του, ξύλινη περίφραξη. Στους χώρους θα τοποθετηθούν πινακίδες ερµηνείας 
περιβάλλοντος (βλ. Έργο ∆Ε-2). 

� Παρατηρητήρια άγριας ζωής 
Προτείνεται η κατασκευή 2 επίγειων ξύλινων παρατηρητηρίων κατάλληλου ύψους, 1 πλησίον της 
λίµνης Κορώνειας (οικισµός Ευαγγελισµού) και 1 στη λίµνη Βόλβη (οικισµός Ρεντίνας). Στο χώρο των 
παρατηρητηρίων θα τοποθετηθούν πινακίδες ερµηνείας περιβάλλοντος (βλ. Έργο ∆Ε-2). 

� Λοιπός εξοπλισµός 
� Mικρό λεωφορείο (mini-bus) 
� Εξοπλισµός παρατήρησης: Προκύπτει η ανάγκη προµήθειας 2 σύγχρονων τηλεσκοπίων και 6 

ζευγαριών κιαλιών.  
� Πρόγραµµα ξεναγήσεων 

Μελέτη των υποδοµών 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Απαραίτητο στοιχείο για την προσέλκυση αλλά και εξυπηρέτηση των επισκεπτών είναι η παροχή σε 
αυτούς κατάλληλα διαµορφωµένων θέσεων παρατήρησης και ανάπαυσης. Η επιλογή των θέσεων 
πρέπει να γίνεται µε τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι ακόλουθοι στόχοι: 
- δηµιουργία κινήτρων στον επισκέπτη για στάση, 
- να µην δηµιουργείται όχληση στην πανίδα και να µην υποβαθµίζονται στοιχεία του τοπίου και της 

βλάστησης, 
- οι θέσεις να διακρίνονται για την ποιότητα θέας που παρέχουν, 
- οι θέσεις να προσφέρονται για ξενάγηση και εκπαίδευση, 
- να εξυπηρετούν την επιστηµονική έρευνα  

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  180.000 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 100.000 80.000    180.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

Χ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: ∆ηµιουργία Οικοµουσείου Εθνικού Πάρκου λιµνών 
Κορώνειας-Βόλβης (Έργο ∆Ε-4) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: ∆ιαχείριση-∆ιακίνηση επισκεπτών (ΜΕΤΡΟ ∆Ε) ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης σε συνεργασία µε τον ∆ήµο ή 
τους ∆ήµους που θα εµπλακούν 
Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Προτείνεται να χρησιµοποιηθεί υφιστάµενο κτήριο, αποτελεί τις παλιές (εγκαταλελειµµένες) 
εγκαταστάσεις του Αλιευτικού Συνεταιρισµού Αγ. Βασιλείου και ιδιοκτήτης του χώρου είναι η 
Οικονοµική Εφορία Λαγκαδά. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η χρήση του συγκεκριµένου 
κτηρίου θα γίνει νέο κτήριο.  
Το κεντρικό θεµατικό στοιχείο θα είναι το νερό και οι χρήσεις του µέσα από ειδικές ενότητες και ειδικά 
διαδραστικά τεχνικά και τεχνολογικά µέσα, πραγµατικά υλικά (αφιέρωµα στην αλιεία και τα αλιευτικά 
µέσα και εργαλεία), τρισδιάστατες ηλεκτονικές απεικονίσης του ιστορικού της Κορώνειας, κ.ά.    
Το έργο περιλαµβάνει: 
1η Περίπτωση: Υφιστάµενες εγκαταστάσεις του συνεταιρισµού αλιέων Αγ. Βασιλείου 
Ι. Αίτηση για παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου στο ΥΠΟΙΟ. 
ΙΙ. Την υλοποίηση των µελετών και των εργασιών ανακατασκευής και τη δηµιουργία και εγκατάσταση 
του εκθεµατικού υλικού και συγκεκριµένα: 
1. Την υλοποίηση των µελετών  
1.α. Μελέτη ανακατασκευής του κτηρίου του  συνεταιρισµού αλιέων Αγ. Βασιλείου και 
διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 
Περιλαµβάνει αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτροµηχανολογική µελέτη για την µετατροπή του  κτηρίου 
σε εκθεσιακό – µουσειακό χώρο και µελέτη περιβάλλοντα χώρου 
1.β. Μουσειολογική/Μουσιογραφική µελέτη  
Η µουσειολογική µελέτη αφορά τον καθορισµό, την οργάνωση και τον τρόπο έκθεσης των 
εκθεµάτων του µουσείου εντός του κτιρίου και στον περιβάλλοντα χώρο, αφορά επίσης τον φωτισµό, 
τις υποδοµές πρόσβασης και κίνησης στον χώρο 
1.γ. Μελέτες Περιβαλλοντική αδειόδοτησης 
2. Υλοποίηση του έργου  
2.α. Έργα ανακατασκευής του κτιρίου συνεταιρισµού αλιέων Αγ. Βασιλείου 
Τα έργα αποσκοπούν στην µορφολογική µετατροπή και στατική ενίσχυση του κτιρίου.  Οι ακριβείς 
εργασίες θα οριστούν και θα προδιαγραφούν από τις µελέτες 1.α και1.β, θα περιλαµβάνουν 
εργασίες αποκατάστασης κτηρίων, ανακατασκευή εσωτερικών χώρων, ενισχύσεις φέροντος 
οργανισµού, κατασκευή χώρων υγιεινής κ.α. 
2.β. Έργα διαµόρφωσης περιβάλλοντα χώρου και προσβασιµότητας 
Περιλαµβάνουν την διαµόρφωση του αύλειου και περιβάλλοντος χώρου, την κατασκευή θέσεων 
στάθµευσης και σήµανση του χώρου, φυτεύσεις κ.α. 
2.γ. Εργασίες για την διαµόρφωση των εκθεσιακών χώρων και την τοποθέτηση των εκθεµάτων 
2η Περίπτωση: Κατασκευή οικοµουσείου σε νέο χώρο 
Ι. ∆ιασφάλιση του χώρου 
ΙΙ. Υλοποίηση των µελετών και των εργασιών κατασκευής του κτηρίου και διαµόρφωσης 
περιβάλλοντα χώρου και τη δηµιουργία και εγκατάσταση του εκθεµατικού υλικού. 

Χ 
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2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η δηµιουργία της περιβαλλοντικής υποδοµής στην περιοχή της Κορώνειας αποσκοπεί στη 
δηµιουργία ενός σύγχρονου πολυθεµατικού Κέντρου που θα λειτουργεί ως πόλος έλξης για 
επισκέπτες, για περιβαλλοντική εκπαίδευση και ως πρότυπου κέντρου ευαισθητοποίησης του κοινού 
σχετικά µε τις επιπτώσεις από τη µη ορθολογική διαχείριση των φυσικών µε τη χρήση σύγχρονων 
µεθόδων, τεχνικών και µέσων. 
Η επιλογή δηµιουργίας του στην Κορώνεια δεν είναι τυχαία, καθώς το  ιστορικό της λίµνης Κορώνειας 
θέτει έναν έντονο προβληµατισµό στα θέµατα προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος. Είναι 
ένα ζωντανό µάθηµα χρόνιας κακής διαχείρισης του περιβάλλοντος και δράση αρνητικής προβολής 
για θετική ανάδραση.  
Το έργο επίσης, θα συµβάλλει στην οικονοµική ενίσχυση της προστασίας, µε την καθιέρωση 
εισιτηρίου εισόδου, την πώληση αντικειµένων/αναµνηστικών.  

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

1η περίπτωση: Μελέτες 56.000 
Έργο-Προµήθειες (σε €)  700.000 
2η περίπτωση: Μελέτες 40.000 
Έργο-Προµήθειες (σε €)  500.000 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 56.000 ή 

40.000 
500.000 ή 
350.000 

200.000 ή 
150.000 

  756.000 ή 
540.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ ΙΙ» (προϋπόθεση η συµµετοχή του ∆ήµου Κορώνειας στην υλοποίηση και 
λειτουργία του έργου και η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης) 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013, Άξονας 4: «∆ηµιουργία 
τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και την διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της 
προσέγγισης Leader», 
ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Προµήθεια ποδηλάτων (Ενέργεια ∆Ε-1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: ∆ιαχείριση-∆ιακίνηση επισκεπτών (ΜΕΤΡΟ ∆Ε) ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΜΕΤΡΙΑ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Περιλαµβάνει την προµήθεια 15 ποδηλάτων για διάφορες ηλικίες παιδιών και 20 ποδηλάτων για 
ενήλικες. Τα ποδήλατα θα βρίσκονται σταθµευµένα στον ειδικό χώρο που θα διαµορφωθεί στο 
Κέντρο Πληροφόρησης Απολλωνίας το πρώτο διάστηµα και στη συνέχεια θα µοιρασθούν και στο 
χώρο του Οικοµουσείου Αγ. Βασιλείου (όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του και αρχίσει η λειτουργία 
του). Τα ποδήλατα θα παρέχονται από τον Φορέα ∆ιαχείρισης στους ενδιαφερόµενους επισκέπτες 
για χρήση στις ποδηλατικές διαδροµές κατόπιν συµπλήρωσης ειδικού εντύπου – συµφωνητικού του 
«καλού επισκέπτη». 
 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της περιβαλλοντικής συνείδησης των επισκεπτών 
και της τοπικής κοινωνίας µέσω της δυνατότητας της χρήσης ποδηλάτου για την ξενάγηση στην 
περιοχή και της αλλαγής της καθηµερινής συνήθειας όσον αφορά στη χρήση των µέσων 
µεταφοράς. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  6.500 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 6.500     6.500 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 

Χ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: ∆ιασύνδεση µε τον ευρύτερο τουριστικό χώρο και 
θεµατικές δικτυώσεις (∆ράση ΟΤ-1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Προώθηση δραστηριοτήτων 
οικοτουριστικής ανάπτυξης της περιοχής 
(ΜΕΤΡΟ ΟΤ) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ενδεικτικοί φορείς υλοποίησης µπορεί να κατά θέµα/είδος δικτύωσης ο 

Φορέας ∆ιαχείρισης, η ΑΝΕΘ, η ΠΚΜ, οι ΟΤΑ. 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

i. ∆ιασύνδεση του τοπικού παραγωγικού κυκλώµατος τουρισµού µε τα αντίστοιχα  σε 
περιφερειακό επίπεδο  

Ενθάρρυνση της εγκατάστασης µόνιµων και ισότιµων σχέσεων µεταξύ των φορέων και των 
επιχειρήσεων της περιοχής µε αυτές των άλλων περιοχών της περιφέρειας, µε την εξασφάλιση 
των φυσικών προς τούτο προϋποθέσεων όσο και µεθοδολογικών εργαλείων, κωδίκων 
συµπεριφοράς και επαγγελµατικών – ηθικών κανόνων στις µεταξύ τους σχέσεις. 
Σε πρώτο επίπεδο η υλοποίηση της δράσης αφορά την περιοχή του Στρυµονικού, ενώ σε 
απώτερο διάστηµα θα πρέπει να επεκταθεί προς την Χαλκιδική. Η υλοποίηση της δράσης 
προϋποθέτει την συγκρότηση ενός τοπικού εταιρικού σχήµατος στο οποίο θα συµµετέχουν όλοι 
οι εµπλεκόµενοι φορείς και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε πολιτικό επίπεδο για τον συντονισµό 
των ενεργειών. 

ii. ∆ικτύωση µε άλλους οικοτουριστικούς προορισµούς, συµµετοχή στην έρευνα και εφαρµογή 
της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης των προστατευόµενων περιοχών  

Συµµετοχή της περιοχής µέσω του Φ∆ και άλλων συνεργαζόµενων φορέων σε δίκτυα εθνικής και 
ευρωπαϊκής κλίµακας µε θέµατα όπως: 

• Η διαχείριση του τουρισµού σε προστατευόµενες περιοχές 
• Η εύρεση και εφαρµογή νέων τεχνικών για τον έλεγχο και περιορισµό των επιπτώσεων της 

τουριστικής ανάπτυξης 
• Η προώθηση του οικοτουρισµού στις τουριστικές αγορές, κ.α. 

Σε πρώτο επίπεδό επιδιώκεται η συνεργασία µεταξύ των Φ∆ αντίστοιχων περιοχών και ιδιαίτερα 
των γειτονικών περιοχών του Αξιού και της Κερκίνης.  Η συνεργασία αυτή υπάρχει σήµερα σε 
άτυπη µορφή, µπορεί όµως να εξελιχθεί είτε µέσω της δηµιουργίας ενός προγράµµατος σε εθνικό 
επίπεδο, είτε µε την συµµετοχή σε κάποιο ευρωπαϊκό έργο στα πλαίσια του Στόχου 3 «Εδαφική 
Συνεργασία» και των προγραµµάτων MED ή SOUTH ή σε κάποιο ειδικό δίκτυο. 
Ενδεικτικά αναφέρεται η δικτύωση των οικοτόπων-υγροτόπων της Β. Ελλάδας, η συµµετοχή στο 
δίκτυο PAN Parks της WWF, η συµµετοχή στην Οµοσπονδία Ευρωπαϊκών Προστατευόµενων 
Περιοχών EUROPARC κ.α. 

• ∆ικτύωση της τοπικής αυτοδιοίκησης 
Συµµετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε προγράµµατα: 

• ανταλλαγής εµπειριών, τεχνογνωσίας και λύσης κοινών προβληµάτων βιώσιµης 
ανάπτυξης ή/και 

• κοινής προβολής, πολιτιστικών ανταλλαγών 
Ενδεικτικά θέµατα είναι η αγροτουριστική ανάπτυξη, η διαχείριση του περιβάλλοντος και η 
ποιότητα, η αξιοποίηση της γεωθερµίας κ.α. 

• ∆ικτύωση των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων 
Συµµετοχή των τοπικών επιχειρήσεων σε ευρύτερα εθνικά ή/και διεθνή δίκτυα είτε µεµονωµένα είτε 
µέσω του Τοπικού ∆ικτύου Αγροτουρισµού και Μεταποιητικών Επιχειρήσεων. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ο Σύνδεσµος Ενώσεων Αγροτουρισµού Ελλάδας, δίκτυα επιχειρήσεων 
θερµαλισµού κ.α. 

Χ 
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2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η διασύνδεση και οι δικτυώσεις σε θεµατικό και χωρικό επίπεδο εξυπηρετούν πολύπλευρα την 
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. 
Οι στόχοι της δικτύωσης καθορίζονται σε περιφερειακό επίπεδο (εξυπηρετούν δηλαδή στόχους 
της τουριστικής ανάπτυξης της περιφέρειας και όχι κατά ανάγκη των περιοχών), οι οποίοι είναι : 
• Επέκταση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος σε κατεύθυνση βιωσιµότητας 
• Προώθηση υπεύθυνου, κοινωνικά και πολιτιστικά, αποδεκτού και δίκαιου τουρισµού 
• Ενίσχυση της τοπικότητας ως βασικής παραµέτρου της τουριστικής ανάπτυξης 
• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παρεχόµενων προϊόντων - υπηρεσιών 
• ∆υναµική προώθηση του τουριστικού προϊόντος και διείσδυση σε νέες αγορές 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Ανώτατο όριο προϋπολογισµού (σε €)  300.000 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 50.000 50.000 100.000 100.000  300.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Χωρικής Συνεργασίας 2007-2013 (Ιnterreg IVΑ Ελλάδα 
– Βουλγαρία, IPA Ελλάδα – ΠΓ∆Μ, ENPI - Μαύρη Θάλασσα 2007-2013, ENPI Πρόγραµµα 
Θαλάσσιας Λεκάνης Μεσογείου) 
Πρόγραµµα «Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013» 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Σύστηµα Ποιότητας (∆ράση ΟΤ-2) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Προώθηση δραστηριοτήτων οικοτουριστικής 
ανάπτυξης της περιοχής (ΜΕΤΡΟ ΟΤ) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η εφαρµογή της προτεινόµενης δράσης συνίσταται στην επέκταση του 
Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας µε την ανάπτυξη συνεργασιών – διασυνδέσεων µεταξύ του Φ∆ και των 
φορέων και παραγόντων της αγροτουριστικής/εναλλακτικής δραστηριότητας. 
Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Α. ∆ικτύωση 
Οι ενέργειες της δράσης είναι κυρίως διαχειριστικής µορφής για την σύνδεση του υφιστάµενου 
δικτύου του Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας µε το Φ∆.   

a. Σύνδεση του υφιστάµενου δικτύου του ΤΣΠ ποιότητας µε το Φ∆. 
Για να γίνει εφικτή η  σύνδεση αυτή θα πρέπει στις υπάρχουσες προβλέψεις του Συµφώνου να 
προστεθούν οι παρακάτω υποχρεώσεις για τα δύο µέρη 

• Παροχή σήµατος του Φ∆ , το οποίο θα πιστοποιεί ότι οι µονάδες ασκούν ορθές 
περιβαλλοντικές πρακτικές σε σχέση µε τους στόχους προστασίας της περιοχής. 

• Παροχή δωρεάν στις µονάδες έντυπου υλικού (φυλλάδια, αφίσες, αυτοκόλλητα, χάρτες κλπ) 
που εκδίδει κατά καιρούς ο Φ∆ και σχετίζονται µε τους φυσικούς πόρους της περιοχής και 
έχουν τουριστικό ενδιαφέρον 

• Φιλοξενία διαφηµιστικού υλικού των µονάδων της περιοχής στο κέντρο πληροφόρησης (και 
µελλοντικά στο κέντρο επισκεπτών). 

• Συµµετοχή και υποστήριξη από τον Φ∆ σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες του δικτύου σε 
σχέση µε την τουριστική προβολή 

• Τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη των µονάδων του δικτύου για την εφαρµογή ορθών 
περιβαλλοντικά πρακτικών στην λειτουργία τους. 

• «Φιλοξενία» των µονάδων στους δικτυακούς τόπους που διαχειρίζεται ο Φ∆. 
• Πιστοποίηση και παροχή αδειών για την εξάσκηση δραστηριοτήτων ξενάγησης σε 

προστατευόµενες περιοχές (βάση των προβλεπόµενων στα άρθρα 3 και 5 της ΚΥΑ 
προστασίας του Ε.Π.) µετά από ανάλογη εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων. 

• Παροχή έκπτωσης σε προσυµφωνηµένο ποσοστό για την συµµετοχή πελατών των µονάδων 
σε (µελλοντικά τιµολογηµένες) τουριστικές εκδηλώσεις που οργανώνει ο Φ∆. 

b. Υποχρεώσεις δικτύου – επιχειρήσεων: 
Συµµόρφωση των λειτουργιών των µονάδων σύµφωνα µε τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
που διαµορφώνει ο Φ∆ και τα οποία αφορούν: 

- Υποχρέωση ορθής διαχείρισης των απορριµµάτων που παράγουν και ανακύκλωσης τους. 
- Λήψη µέτρων εξοικονόµησης ύδατος και ενέργειας µε συστήµατα (όπως ηλιακούς 

θερµοσίφωνες, συστήµατα συλλογής βρόχινου ή ηµιακάθαρτου νερού για πότισµα, χρήση 
βιοδιασπόµενων απορρυπαντικών). 

- Υποχρέωση για ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων, η οποία πιστοποιείται είτε από την 
σύνδεση τους σε αποχετευτικό δίκτυο, είτε από την ύπαρξη και λειτουργία αυτόνοµων 
µονάδων καθαρισµού. 

- Τοποθέτηση σε κοινή θέα στους χώρους υποδοχής υλικού ευαισθητοποίησης του κοινού το 
οποίο εκδίδει ο Φ∆ 

- Σύνταξη ετήσιας προτυποποιηµένης αναφοράς στατιστικών στοιχείων που είναι χρήσιµα για 
την εφαρµογή του συστήµατος παρακολούθησης της τουριστικής δραστηριότητας από τον 
Φ∆ µε στοιχεία της κίνησης ανά µήνα, των τυχών µεταβολών στην δυναµικότητα. 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Φ∆ 
Ο Φ.∆. προκειµένου να συµµετάσχει στο παραπάνω σχήµα θα πρέπει να προετοιµαστεί κατάλληλα. 
Οι ενέργειες αυτές αφορούν:  

Χ 
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- Την ακριβή διαµόρφωση των προτύπων προστασίας περιβάλλοντος(σε συνεργασία και 
διάλογο µε το ΤΣΠ), µέσα από εξέταση των διαθέσιµων τεχνολογιών και την διεθνή εµπειρία. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Το σύστηµα ποιότητας αποσκοπεί στην καθολική συµµετοχή και δέσµευση του τοπικού συστήµατος 
στις κατευθύνσεις της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης στο σύνολο της περιοχής, καθώς και τη 
συνολική και ολοκληρωµένη προσέγγιση στη διαχείρισή του. 
Η εφαρµογή του Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας στο cluster του αγροτουρισµού στο Νοµό 
Θεσσαλονίκης, αποτελεί ήδη µια επιτυχηµένη εφαρµογή προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία 
αναπτύχθηκε στα πλαίσια της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου.  Συνεπώς στόχος της 
δράσης είναι η ενίσχυση της προσπάθειας αυτής µε διεύρυνση του αντικειµένου (προς αυτό του 
τουρισµού φύσης) και την σύνδεση του µε τον κύριο αρµόδιο φορέα για την διαχείριση των 
περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής, δηλαδή των Φορέα ∆ιαχείρισης. 
Η συνεργασία τουριστικών επιχειρήσεων και αρχών που διαχειρίζονται εθνικά πάρκα και 
προστατευόµενες περιοχές, είναι η πλέον κοινή πρακτική διαχείρισης της τουριστικής ανάπτυξης σε 
παρόµοιες περιοχές στον ευρωπαϊκό χώρο. Η επιτυχία της στηρίζεται στην δηµιουργία ενός τοπικού 
σχήµατος εταιρικότητας µεταξύ των µερών του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  ? 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €)      ? 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013, Άξονας 4: «∆ηµιουργία 
τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και την διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της 
προσέγγισης Leader», 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας και ανταγωνιστικότητας των 
τουριστικών επιχειρήσεων (∆ράση ΟΤ-3) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Προώθηση δραστηριοτήτων οικοτουριστικής 
ανάπτυξης της περιοχής (ΜΕΤΡΟ ΟΤ) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Αρµόδιες διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραµµάτων, Οµάδες 
Τοπικής ∆ράσης του Τοπικού Προγράµµατος Leader. 
Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

i. Ενίσχυση για τη δηµιουργία καταλυµάτων και µονάδων σχετικών µε την οικοτουριστική και 
αγροτουριστική δραστηριότητα, µέσω: 

• Σχεδίων βελτίωσης, µετατροπής ή συναξιοποίησης αγροτικών εγκαταστάσεων σε χώρους 
τουριστικής αξιοποίησης (επισκέψιµα αγροκτήµατα, καταλύµατα σε αγροτουριστικές 
µονάδες). 

• Κατασκευής και λειτουργίας νέων µονάδων καταλυµάτων παραδοσιακού χαρακτήρα εντός 
οικισµών της περιοχής 

• Αξιοποίησης γεωθερµίας για τουριστικούς σκοπούς από ολοκληρωµένες µονάδες 
θερµαλισµού, ανακαίνιση , εκσυγχρονισµό και προσαρµογή υδροθεραπευτηρίων  σε leisure 
SPAs. 

• Επιχειρήσεων προώθησης και διανοµής παραδοσιακών προϊόντων ποιότητας της περιοχής 
και γευσιγνωσίας 

• Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών οικοτουρισµού, αγροτουρισµού και ήπιων αθλητικών 
δραστηριοτήτων 

Οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες: 
• Αγορά και εκσυγχρονισµό κινητού εξοπλισµού εσωτερικών χώρων 
• Έργα συντήρησης και ανάδειξης εγκαταστάσεων πρωτογενούς παραγωγής µε στόχο την 

άσκηση τουριστικών δραστηριοτήτων 
• εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην διαδικασία παροχής τουριστικών υπηρεσιών 
• σηµειακή αλλά καθοριστική παρέµβαση βελτίωσης του υπάρχοντος εξοπλισµού (π.χ. 

προσαρµογή για χρήση από Α.Μ.Ε.Α.) 
• ανάδειξη δεξιοτήτων του προσωπικού, outsourcing 
• Έργα προστασίας περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγιεινής.  
• σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων προβολής 
• Προµήθεια και αγορά κινητού εξοπλισµού για την παροχή υπηρεσιών θεµατικών µορφών 

τουρισµού (π.χ. εξοπλισµός για παρατήρηση φύσης). 
ii. Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας ή/και σηµατοδότησης 

υπηρεσιών 
Η δράση περιλαµβάνει την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων για την υιοθέτηση προτύπων 
στους παραπάνω τοµείς. Η συµµόρφωση µε τα πρότυπα είναι εθελοντική: 

• Πιστοποίηση Υπηρεσιών Αγροτουριστικών Καταλυµάτων (Ελληνική Προδιαγραφή για τον 
Αγροτουρισµό ΕΛΟΤ ΠΡ∆ 1417) 

• Πιστοποίηση υγιεινής επιχειρήσεων εστίασης (HACCP – «Οδηγός Υγιεινής» του ΕΦΕΤ) 
• Οικολογική δόµηση – εξοικονόµηση ενέργειας 
• Πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης  

o Ecolabel τουριστικών καταλυµάτων 
o Green Key τουριστικών εγκαταστάσεων 
o EMAS 
o ISO140001 

iii. Παροχή καινοτόµων υπηρεσιών στον τουρισµό, προσαρµοσµένων στα χαρακτηριστικά του 
τοπικού συστήµατος: 

Χ 
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Εµπλουτισµός των δραστηριοτήτων µε καινοτόµες για τον ελληνικό χώρο υπηρεσίες όπως: 
• ∆ιαµόρφωση µικρών ξενώνων (2-6 κλινών) παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών, εντός 

κύριων οικιών µε την µορφή των Bed & Breakfast. 
• Αναδιάρθρωση καλλιεργειών για την διαµόρφωση επισκέψιµων ανθοκοµικών κήπων, η 

αγροκτηµάτων για την άσκηση τεχνικών αυτοσυγκέντρωσης και αυτογνωσίας. 
• Μετατροπή παλαιών επαγγελµατικών χώρων – αποθηκών σε αίθουσες διαφόρων 

πολιτιστικών ή συνεδριακών χρήσεων (π.χ. αίθουσες για την διεξαγωγή σεµιναρίων χώρου, 
µικρά θέατρα κλπ. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η ενίσχυση συνολικά της επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών 
επιχειρήσεων, στο σύνολο της περιοχής διεθνούς αλλά και του εγχώριου ανταγωνισµού. 
Οι τουριστικές εγκαταστάσεις που χαρακτηρίζονται ως αγροτουριστικές-οικοτουριστικές και έχουν 
ως στόχο ένα εξειδικευµένο και σαφώς πιο απαιτητικό και ευαισθητοποιηµένο κοινό, είναι 
απαραίτητο να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες, κυρίως στους τοµείς της περιβαλλοντικής 
προσέγγισης, της αρχιτεκτονικής και της υγιεινής.  Η ενίσχυση αυτή πρέπει κατά συνέπεια να είναι 
οριζόντια, αλλά µε αισθητή διαφοροποίηση από αντίστοιχες εθνικής κλίµακας δράσεις για να 
δηµιουργηθεί συγκριτικό πλεονέκτηµα ως προς τις επιχειρήσεις άλλων περιοχών που σήµερα 
προηγούνται σε ανταγωνιστικότητα.  Η ενίσχυση όµως πρέπει να είναι και "κάθετη", υπό την έννοια 
της επέµβασης στα σηµεία - κλειδιά της ανταγωνιστικότητας, εκεί δηλαδή όπου οι τουριστικές 
επιχειρήσεις της περιοχής αντιµετωπίζουν τα σηµαντικότερα προβλήµατα. 
Η δράση επίσης περιλαµβάνει την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του 
θερµαλιστικού τουρισµού (περιλαµβανοµένων και των υφιστάµενων ∆ηµοτικών επιχειρήσεων).  Για 
αυτές (ειδικά για τα υδροθεραπευτήρια, και µετά την απογοητευτική εµπειρία του project της 
Λουτρόπολης Νέας Απολλωνίας), προτείνεται να αποφευχθούν παρεµβάσεις µεγάλης κλίµακας και 
υψηλών επιχειρηµατικών φιλοδοξιών και να προωθηθούν παρεµβάσεις µικρής κλίµακας, "φιλικής" 
προς την εξωτερική ζήτηση, ώστε να αλλάξει η σηµερινή "εικόνα" του θερµαλιστικού τουρισµού 
τρίτης ηλικιάς προς τον τουρισµό σε στόχο την ευεξία από όλες τις ηλικίες. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ? 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €)      ? 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013, Άξονας 4: «∆ηµιουργία 
τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και την διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της 
προσέγγισης Leader», 
Άξονας 3: «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας» 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος 
Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ» Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων: Τουρισµός (υποστήριξη 
υποδοµών για την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού, ανάπτυξη δικτύων 
συνεργασίας), Ορεινές/µειονεκτικές περιοχές (ανάπτυξη ήπιων και εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού, δράσεις προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος), Αγροτικές 
περιοχές (ολοκληρωµένη ανάδειξη και διαχείριση του τουριστικού προϊόντος της ΠΚΜ µε τη µορφή 
δικτύου εναλλακτικών τουριστικών προορισµών). 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Καθιέρωση τριήµερων εκδηλώσεων – γιορτή λιµνών 
Κορώνειας-Βόλβης (∆ράση ΟΤ-4) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Προώθηση δραστηριοτήτων 
οικοτουριστικής ανάπτυξης της 
πειροχής (ΜΕΤΡΟ ΟΤ) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας – Βόλβης σε συνεργασία µε την 
τοπική Αυτοδιοίκηση της περιοχής και επιχειρήσεις ήπιων µορφών τουρισµού. 
Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Η θεµατολογία του ενδεικτικά µπορεί να συµπεριλαµβάνει: 
- το υγροτοπικό και χερσαίο περιβάλλον του Πάρκου (προβολή ντοκιµαντέρ, Dvd, παρουσίαση 
φωτογραφικού αρχείου του Φ∆, ενηµέρωση για τις δραστηριότητες του Φ∆ και όσων 
επιτεύχθηκαν την προηγούµενη χρονιά στον τοµέα της προστασίας και διατήρησης του 
οικολογικού πλούτου του Πάρκου),  
-  Βιωµατικές δράσεις για παιδιά στο πεδίο και χειροτεχνίες εµπνευσµένες από το φυσικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον του Πάρκου, 
- Έκθεση Παραδοσιακών / Βιολογικών προϊόντων, µαθήµατα παραδοσιακής µαγειρικής 
ζαχαροπλαστικής, γευσιγνωσία 
- Εικαστικά δρώµενα και εκθέσεις (καρικατούρες πουλιών του πάρκου, video art, γλυπτική, 
κεραµική, φωτογραφική έκθεση κ.ά.), 
-  Μουσικές παραστάσεις (ζωντανή µουσική διαφόρων ειδών & τάσεων)  
- Θεµατικές συζητήσεις για: τον οικοτουρισµό, τις ορθές πρακτικές αλιείας (επαγγελµατικής & 
ερασιτεχνικής), την παρακολούθηση πουλιών, τη φωτογραφία τοπίου & άγριας φύσης, την 
κατασκευή χρηστικών αντικειµένων ή καλλιτεχνηµάτων µε τη χρήση ανακυκλωµένων υλικών, την 
«πράσινη γεωργία», τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας κ.ά.  
- Γνωριµία µε τον τουρισµό περιπέτειας και παρατήρησης της ορνιθοπανίδας (διοργάνωση 
εκδροµής που θα περιλαµβάνει συνδυασµένες δραστηριότητες όπως πεζοπορία, ποδηλασία, 
παρακολούθηση πουλιών, περιήγηση στη λίµνη Βόλβη κ.ά.)  

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Σκοπός της «θέσπισης» του 3µερου φεστιβάλ των λιµνών είναι  οι επισκέπτες να συµµετέχουν σε 
πλήθος πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, που επιπλέον αποτελούν µια 
πρόταση εναλλακτικών διακοπών, µια πρόταση πολιτιστική, µια πρόταση διαχείρισης του 
ελεύθερου χρόνου, ακόµα και µια πρόταση εναλλακτικής διατροφής.  Παράλληλα οι Γιορτές 
της Γης φιλοδοξούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την αειφόρο ανάπτυξη και το 
ξαναζωντάνεµα της ευρύτερης υπαίθρου. Επιπλέον η δράση θα συνεισφέρει στην εισροή 
χρηµάτων για την προστασία. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  400.000 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 400.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Χορηγίες 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013, προσέγγιση Leader. 
ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Πρόγραµµα κατάρτισης για τον οικοτουρισµό-
εναλλακτικές µορφές τουρισµού (∆ράση Κ-1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: ∆ιαµόρφωση προγραµµάτων κατάρτισης ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορείς που έχουν τη σχετική αρµοδιότητα υλοποίησης αντίστοιχων 
δράσεων βάσει της εθνικής νοµοθεσίας σε συνεργασία µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης. 
Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Η ∆ράση περιλαµβάνει την  δηµιουργία 3 προγραµµάτων κατάρτισης στην περιοχή: 
1. Πρόγραµµα κατάρτισης και πιστοποίησης ξεναγών φύσης. 

Πρόγραµµα κατάρτισης το οποίο καταλήγει στην λήψη εξουσιοδότησης εκ µέρους του Φ∆ για 
διοργάνωση ξεναγήσεων εντός των προστατευόµενων περιοχών όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 και 5 
της ΚΥΑ 69269. 

2. Πρόγραµµα κατάρτισης ψαράδων 
Πρόγραµµα κατάρτισης των ψαράδων της περιοχής προκειµένου να λάβουν άδειες για την 
διεξαγωγή περιηγήσεων εντός των λιµνών µε έµφαση στις πρακτικές προστασίας του 
περιβάλλοντος και την εκπαίδευση τους πάνω στα χαρακτηριστικά των οικοτόπων και της 
ορνιθοπανίδας της Λίµνης Βόλβης. 

3. Πρόγραµµα κατάρτισης επιχειρηµατιών και εργαζοµένων  
Α. Σε τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής. 
Β. Σε παραγωγούς και µέλη συνεταιρισµών 
Αφορά καταρτίσεις που θα υλοποιηθούν από τα προγράµµατα αγροτουρισµού και απευθύνονται 
κύρια σε παραγωγούς και µέλη συνεταιρισµών που αναπτύσσουν ή θα αναπτύξουν 
αγροτουριστικες δραστηριότητες. Ενδεικτικοί άξονες θεµατολογία (οικοτουρισµός, κώδικες 
συµπεριφοράς, αγροτουρισµός, χρηµατοδοτικά µέσα κ.λπ.) 

4. ∆ιοργάνωση ετήσιου Σεµιναρίου στη λεκάνη της Μυγδονίας για την εξέλιξη της 
αγροτουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή στο οποίο θα συµµετέχουν όλοι οι οικονοµικοί 
κλάδοι που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε τον τουρισµό, όσο και οι πολίτες.  

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Στόχος της δράσης είναι να δηµιουργήσει τους κατάλληλους ανθρώπινους πόρους για την 
διαχείριση και την κινητοποίηση της  τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή.  Ακόµα περισσότερο 
στόχος είναι να δοθούν όλα τα εφόδια για την ύπαρξη «επαγγελµατιών» οι οποίοι σε σχέση µε τους 
τουριστικούς πόρους θα ξέρουν τι θα δείξουν, πως θα τους παρουσιάσουν και πως θα τους 
προστατεύσουν. Η δράση συµβάλει στους στόχους αυτούς µέσω ειδικών προγραµµάτων 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενηµέρωσης στην συνεχή αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού 
(π.χ. επιχειρηµατιών και εργαζοµένων) σε µια σειρά από ειδικά θέµατα του τουριστικού προϊόντος 
της περιοχής. Ειδικότερα, τόσο οι επιχειρηµατίες του τουριστικού τοµέα όσο και οι εργαζόµενοι θα 
πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Ένας ακόµα στόχος είναι η 
δράση να αποτελέσει ένα ακόµα εφόδιο, για την αντιµετώπιση της ανεργίας στην περιοχή, ο 
τουριστικός τοµέας προσφέρεται για επαγγελµατική διέξοδο σε νέους άλλα και ως 
συµπληρωµατική δραστηριότητα σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται σε σχετιζόµενους κλάδους 
µε σηµαντικά διαρθρωτικά προβλήµατα, όπως οι ψαράδες και οι γεωργοί. 
Συγκεκριµένα, στόχοι για την επόµενη πενταετία αποτελούν: 

- Η κατάρτιση και πιστοποίηση 15 ατόµων από την ευρύτερη ως ξεναγών στην περιοχή των 
Λιµνών 

- Η κατάρτιση και πιστοποίηση 15 αλιέων για παροχή υπηρεσιών περιήγησης τουριστών στις 
λίµνες 

- Η κατάρτιση των εργαζοµένων και επιχειρηµατιών που θα συµµετάσχουν στις δράσεις 
ενίσχυσης επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ και του ΠΑΑ. 

- Κατάρτιση νέων, γυναικών και επιχειρηµατιών σε σχέση µε το αντικείµενο του 
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αγροτουρισµού. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

13 € ανά καταρτιζόµενο ανά ώρα 130.000 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
Πρόγραµµα 1      50.000 
Πρόγραµµα 2       30.000 
Πρόγραµµα 3        40.000 
Σεµινάριο      20,000 
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 68.000 42.000  20.000  130.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ», Άξονας 1 (νέοι γεωργοί, 
Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων, προστιθέµενη αξία γεωργικών και δασοκοµικών 
προϊόντων)  
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013, 
προσεγγίσεις Leader και ΟΠΑΑΧ. 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 (ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων) 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Πρόγραµµα κατάρτισης αλιέων (∆ράση Κ-2) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: ∆ιαµόρφωση προγραµµάτων κατάρτισης ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης, σε συνεργασία µε το 
Τµήµα Αλιείας Λαγκαδά. 
Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Πρόγραµµα τρίµηνης επιδοτούµενης επιµόρφωσης των επαγγελµατιών αλιέων της λίµνης 
Βόλβης, ως µέτρο «αγρανάπαυσης» της λίµνης, καθώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
επιµορφωτικού προγράµµατος θα απαγορεύεται εντελώς η ενάσκηση της αλιείας στη λίµνη. Η 
χρονική περίοδος υλοποίησης του προγράµµατος θα είναι εκτός της περιόδου απαγόρευσης της 
αλιείας για την αναπαραγωγή των ιχθύων. Οµάδα στόχος είναι περίπου 40 επαγγελµατίες αλιείς. 
Τόπος διεξαγωγής θα είναι η Μικρή Βόλβη. Η διάρκεια του προγράµµατος θα είναι τρεις µήνες. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Προτείνεται η ανά διετία υλοποίηση ενός επιδοτούµενου προγράµµατος επιµόρφωσης που θα 
απευθύνεται προς τους επαγγελµατίες αλιείς της λίµνης Βόλβης και θα έχει διπλό στόχο. Η 
επιµόρφωση επαγγελµατιών αλιέων σε θέµατα πρακτικών αλιείας και προστασίας 
περιβάλλοντος. Ο δεύτερος στόχος θα είναι διαχειριστικός και θα περιλαµβάνει την ταυτόχρονη 
απαγόρευση κάθε αλιευτικής δραστηριότητας καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος εν είδη 
«αγρανάπαυσης». Με τον τρόπο αυτό η απώλεια εισοδήµατος των ψαράδων από τη µη άσκηση 
της αλιείας θα καλύπτεται από την επιδότηση τους για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα 
επιµόρφωσης. Επίσης, µε την καθιέρωση ενός τέτοιου προγράµµατος ανά διετία, θα µπορούσε η 
συµµετοχή σε αυτό να αποτελέσει προϋπόθεση για την έγκριση έκδοσης σε νέους αλιείς της 
επαγγελµατικής άδειας αλιείας. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  360.000 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 90.000 90.000 90.000 90.000  360.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ», Θεµατικός Άξονας 
Προτεραιότητας 2, Άξονες Προτεραιότητας 2.1, 2.2 και 2.3: «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας 
του Ανθρώπινου ∆υναµικού και των Επιχειρήσεων», ∆ράση 3: Εξατοµικευµένες δράσεις για τη δια 
βίου µάθηση των αυτοαπασχολουµένων-αγροτών  
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2007-2013 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Πρόγραµµα κατάρτισης γεωργών (∆ράση Κ-3) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: ∆ιαµόρφωση προγραµµάτων κατάρτισης ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
YΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορείς που έχουν τη σχετική αρµοδιότητα υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων 
βάσει της εθνικής νοµοθεσίας σε συνεργασία µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης 
Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει κατάρτιση των γεωργών (ενδεικτική διάρκεια: 30 ώρες, αριθµός 
στόχος καταρτιζόµενων τουλάχιστον 150, διοργάνωση 3 υποπρογραµµάτων) στις παρακάτω 
θεµατικές ενότητες (ενδεικτικά): 

- Κοινή Αγροτική Πολιτική: Υποχρεώσεις και δυνατότητες που απορρέουν από την εφαρµογή 
της (πολλαπλή συµµόρφωση, ενιαία ενίσχυση, κ.λπ.), κοινοτική και εθνική νοµοθεσία για την 
εφαροµή της 

- Κώδικες ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικών πρακτικών 
- Σηµερινή κατάσταση της γεωργίας στην περιοχή, προοπτικές 
- Η οικολογική και κοινωνικοιονοµική αξία της περιοχής και η συµβολή της γεωργίας στη 

διαµόρφωση της σηµερινής κατάστασης 
- Ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων στη γεωργία  
- Χρήση νέων πρακτικών και τεχνολογιών που προωθούν την αειφόρο αγροτική ανάπτυξη 
- Υγιεινή ασφάλεια της εργασίας 
- Προτεραιότητες των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων 

Φορέας εφαρµογής: ∆ιεύθυνση Γεωργικών εφαρµογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

τροφίµων. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Σκοπός του προγράµµατος κατάρτισης είναι η δηµιουργία κινήτρων µέσω της παροχής γνώσεων, 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και πληροφόρησης, για την αλλαγή στάσεων, τρόπου άσκησης της 
δραστηριότητας και αύξησης της συµµετοχής στην εφαρµογή γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων. 
Σηµειώνεται η αναγκαιότητα και προτεραιότητα εφαρµογής του προγράµµατος στην περιοχή του 
εθνικού πάρκου. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

13€/καταρτιζόµενο/ώρα 65.000 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 35.000 30.000    65.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013, Άξονας 1 
«∆ιατήρηση και Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκοµίας και του 
αγροδιατροφικού τοµέα», Μέτρο 111 «Επαγγελµατική κατάρτιση και δράσεις ενηµέρωσης» 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ», Άξονας 1 (νέοι γεωργοί, 
Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων, προστιθέµενη αξία γεωργικών και δασοκοµικών 
προϊόντων) 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση» (δράσεις για όσους εµπλέκονται στο 
αγροτικό «δικτυωθείτε». 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Πρόγραµµα κατάρτισης-εκπαίδευσης στελεχών Φορέα 
∆ιαχείρισης (∆ράση Κ-4) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: ∆ιαµόρφωση προγραµµάτων κατάρτισης ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνών Κορώνειας - Βόλβης 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Περιλαµβάνει την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού του Φ∆ από ειδικούς επιστήµονες στις 
θεµατικές ενότητες: 

- Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας 
- Παρακολούθηση λοιπής άγριας πανίδας 
- Παρακολούθηση οικοτόπων - χλωρίδας 
- Εφαρµογή µεθόδων τηλεπισκόπησης για την παρακολούθηση των πιέσεων και τις χωρικές 

µεταβολές των οικοτόπων 
- ∆ιαχείριση Προστατευόµων Περιοχών (αρχές, καλές πρακτικές, εργαλεία, χρηµατοδοτικά 

µέσα, οικοτουρισµός, επικοινωνιακές µέθοδοι) 
Στο πλαίσιο των ανωτέρω θα καλεσθούν ειδικοί για κάθε ενότητα από την Ελλάδα και άλλες χώρες. Η 
εκπαίδευση θα περιλαµβάνει για τις τρεις πρώτες ενότητες και εργασίες πεδίου, ενώ η τελευταία θα 
περιλαµβάνει και επίσκεψη των στελεχών σε χώρα της ΕΕ σε αντίστοιχου τύπου προστατευόµενη 
περιοχή, όπου ασκείται επιτυχώς η διαχείριση. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού του Φορέα διαχείρισης για την εφαρµογή 
των προγραµµάτων παρακολούθησης.  
 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  35.000 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
        
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 25.000 10.000    35.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 9 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Ανακαίνιση Κέντρου Πληροφόρησης στην Απολλωνία 
(Έργο ΚΕ-1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Κτήρια, υποδοµές, εξοπλισµός ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Περιλαµβάνει την ανακαίνισή του κτηρίου (επισκευή στέγης, κουφώµατα, βάψιµο εσωτερικών 
χώρων, κ.ά. κτηριακές και ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες), ανανέωση εξοπλισµού του εκθεµατικού 
υλικού. Οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν σε συνδυασµό µε τις εργασίες για την εγκατάσταση του 
σταθµού Α’ Βοηθειών άγριας πανίδας. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Το Κέντρο Πληροφόρησης στην Απολλωνία αποτελεί σηµαντικό σταθµό για την ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση των επισκεπτών της περιοχής µελέτης και κυρίως της λίµνης Βόλβης (καθώς 
βρίσκεται πλησιέστερα). Επιπλέον, το Κέντρο θα λειτουργεί και ως Κέντρο ανάπτυξης της έρευνας 
τόσο από το προσωπικό του Φ∆ όσο και από τις συνεργασίες µε τα ερευνητικά ιδρύµατα. Ωστόσο, 
το κτήριο στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο Πληροφόρησης εµφανίζει αρκετά κατασκευαστικά 
προβλήµατα που µειώνουν τη λειτουργικότητά του και καθιστούν δύσκολη την εκτέλεση των 
δράσεών του. Επίσης, το υπάρχον οπτικοακουστικό υλικό και τα εκθέµατα είναι παλαιά και κρίνεται 
αναγκαία η αντικατάστασή του από σύγχρονο και επικαιροποιηµένο υλικό και µέσα. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  150.000 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
        
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 100.000 50.000    150.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Εργαστηριακός εξοπλισµός Φ∆ (Έργο ΚΕ-2) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Κτήρια, υποδοµές, εξοπλισµός ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Περιλαµβάνει την προµήθεια/αγορά: 
Φορητού φωτόµετρο, pHµετρου, θολερόµετρου µε πλήρες σετ µέτρησης και του αντίστοιχου 
software για τη µεταφορά δεδοµένων σε Η/Υ, 
Θερµοαντιδραστήρα 24 θέσεων  
Αναλώσιµα για τέστ µέτρησης χλωριόντων, νιτρωδών, φαινολικών ενώσεων, ελεύθερης και ολικής 
αµµωνίας, COD, Zn, Cu, Cr, Cd, Mn, Pb, θειικών, κυανιούχων 
Θάλαµο επώασης 24 δειγµάτων για τη µέτρηση BOD 
BOD µανοµετρική συσκευή 12 θέσεων 
Πάγιο εξοπλισµό, επωαστικό θάλαµο, τεστ για µικροβιολογικές αναλύσεις νερού 
Φιάλες και λοιπά αναλώσιµα 
Εξοπλισµό γραφείων και εργαστηρίων (Η/Υ, Server, φωτοαντιγραφικό, εκτυπωτές, µικροσκόπια, 
στερεοσκόπια, κ.ά.)  

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η ολοκλήρωση του εργαστηριακού εξοπλισµού και των αναγκαίων αναλωσίµων για τη διεξαγωγή 
αναλύσεων περιβαλλοντικών παραµέτρων που θα διενεργούνται από το προσωπικό του Φορέα 
∆ιαχείρισης στο πλαίσιο της επόπτευσης και εφαρµογής της παρακολούθησης. Σηµειώνεται ότι 
επιπλέον εξοπλισµός περιλαµβάνεται και στα µέτρα φύλαξης/επόπτευσης, περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και διαχείρισης – διακίνησης επισκεπτών. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  53.000 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) ΄53.000     53.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: ∆ιοίκηση (Μέτρο ∆∆Σ1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: ∆ιοίκηση, ∆ηµόσιες Σχέσεις & 
Συνεργασίες / 
∆ιοίκηση 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνών Κορώνειας - Βόλβης 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Συνεκτιµώντας τις υπαρκτές και διαπιστωµένες ανάγκες του Φορέα και τις προτεινόµενες από 
την παρούσα µελέτη διαχειριστικές δράσεις και έργα,  θα πρέπει να διασφαλισθεί η στελέχωση 
του Φ∆  µε το ακόλουθο ανθρώπινο δυναµικό (διευθυντή, οικονοµολόγο, περιβαλλοντολόγο, 
γεωπόνο κ.λπ.) 
Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία (παροχή υπηρεσιών) µε εξωτερικούς συνεργάτες 
των ακόλουθων ειδικοτήτων: α) Λογιστής, β) Νοµικός, γ) Ορκωτός Λογιστής. 
Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α – ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ  
Τα λειτουργικά έξοδα περιλαµβάνουν τις πάγιες δαπάνες (∆ΕΗ, τηλεφωνία, έξοδα αποστολών 
αλληλογραφίας και διανοµής υλικού, αναλώσιµα, καύσιµα, θέρµανση).  
 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η διασφάλιση α) της στελέχωσης του Φ∆ µε το απαραίτητο για την εφαρµογή αποτελεσµατικής 
διαχείρισης της προστατευόµενης περιοχής επιστηµονικό και τεχνικό στελεχικό δυναµικό καθώς 
και β) των λειτουργικών δαπανών για την εύρυθµη λειτουργία του Φ∆. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Λειτουργικά έξοδα (σε €) 210.000 
Έξοδα κάλυψης εργασιών εκτός έδρας ανά 5ετία  125.000 
Συνολικός προϋπολογισµός µόνιµου προσωπικού για την 5ετία (σε €)  2.485.000 
Κάλυψη µισθοδοσίας αποσπασµένων αγροφυλάκων-δασοφυλάκων (σε €) 294.000 
Μισθός λογιστή για την 5ετία (σε €) 40.000 
Μισθός νοµικού για την 5ετία (σε €) 50.000 
Σύνολο προϋπολογισµού (σε €) 3.064.000 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 640.800 640.800 640.800 640.800 640.800 3.204.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: ∆ηµόσιες σχέσεις και συνεργασίες (ΜΕΤΡΟ ∆∆Σ2) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: ∆ιοίκηση, ∆ηµόσιες Σχέσεις & Συνεργασίες / 
∆ηµόσιες σχέσεις και συνεργασίες (ΜΕΤΡΟ 
∆∆Σ2) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Το µέτρο περιλαµβάνει: 
� Α. ∆ηµόσιες σχέσεις 

∆ράσεις:  
� Προσκλήσεις για φιλοξενία Ελλήνων τουριστικών πρακτόρων, δηµοσιογράφων και 

διαµορφωτών γνώµης.  
� Ειδικές εκδηλώσεις:  

• Συµβολική παρουσία και ένταξη του δηµιουργικού σχεδιασµού και των προωθητικών 
ενεργειών της προβολής σε διάφορες εκδηλώσεις της Περιφέρειας και της Νοµαρχίας. 

• ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων, όπως το Σεµινάριο οικοτουρισµού, το τριήµερο – γιορτή λιµνών 
� Έκδοση δελτίων τύπου ή/και τακτικής έκδοσης newsletter 
� Παραγωγή και προµήθεια διαφηµιστικών δώρων-αναµνηστικών που θα προσφέρονται 

στους ταξιδιωτικούς πράκτορες, διαµορφωτές γνώµης, καθώς και στους επισκέπτες των 
εκθέσεων  

� Χορηγίες. Περιλαµβάνει την αναζήτηση χορηγιών για την υποστήριξη των δράσεων 
προστασίας και ανάδειξης.  

� Συνεργασίες 
Προτείνεται, πέραν των πρωτοκόλλων συνεργασίας επόπτευσης/φύλαξης, η ανάπτυξη 
συνεργασίας µε: 

� Τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, µέσω µνηµονίου συνεργασίας για 
θέµατα ανάπτυξης της έρευνας (διδακορικές, µεταπτυχιακές, διπλωµατικές εργασίες) και 
εκπαίδευσης στην περιοχή (εκπαιδευτικές εκδροµές). 

� τους Φορείς ∆ιαχείρισης των προστατευόεµων περιοχών σε εθνικό επίπεδο µέσω της 
αποστολής του ενηµερωτικού υλικού, την καθιέρωση τηλεδιασκέψεων και τη διενέργεια από 
τον Φ∆ των λιµνών Κορώνειας-Βόλβης µιας συνάντησης εργασίας µε τους Φορείς 
∆ιαχείρισης των υγροτοπικών προστατευόµενων περιοχών.  

� συµµετοχή σε υφιστάµενα ή νέα δίκτυα προστατευόµενων περιοχών σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο (π.χ. Europarks) 

� τις περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που ασχολούνται µε θέµατα προστασίας 
περιβάλλοντος γενικότερα και εξειδικευµένα. 

� Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας και το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας και τις διάφορες 
Επιστηµονικές Ενώσεις 

� Το ∆ιαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Λαγκαδά, για θέµατα αναλύσεων περιβαλλοντικών 
παραµέτρων, περιβαλλοντικής πληροφορίας και ανταλλαγής επιστηµονικής πληροφορίας 

� Τις αρµόδιες υπηρεσίες και Υπουργεία που εµπλέκονται στη διαχείριση της περιοχής, µέσω 
πρωτοκόλλων ή µνηµονίων συνεργασίας ανάλογα µε τις αρµοδιότητες και το βαθµό 
εµπλοκής αυτών στη διαχείριση της περιοχής.  

 x 
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2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Οι δηµόσιες σχέσεις αποτελούν ένα από τα εργαλεία εφαρµογής της επικοινωνιακής στρατηγικής 
του Φ∆ και συµβάλλουν στην προβολή της περιοχής, στην επίλυση προβληµάτων, στην οικονοµική 
ενίσχυση, στην προσέλκυση επισκεπτών, τουριστών και επενδύσεων σε θέµατα οικοτουρισµού και 
πράσινης επιχειρηµατικότητας. 
Η ανάπτυξη συνεργασιών µε φορείς, ερευνητικά ιδρύµατα και ινστιτούτα, σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο παρέχει πολλαπλά οφέλη για την ανάπτυξη της έρευνας στην περιοχή, τη διαρκή ενηµέρωση 
για τις νέες προσεγγίσεις στον τοµέα της διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών και τις νέες 
τεχνολογίες και καινοτοµίες στον τοµέα του περιβάλλοντος. Στα µέτρα φύλαξης εξειδικεύεται η 
συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες στα θέµατα επόπτευσης/φύλαξης. 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  ανά 5 ετία 15.000 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 
       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ: Πρόγραµµα παρακολούθησης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ: Πρόγραµµα παρακολούθησης ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΥΨΗΛΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνών Κορώνειας-Βόλβης 

Εξωτερική ανάθεση έργου:    ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΗΣ / ΕΡΓΟΥ 

Το πρόγραµµα παρακολούθησης για την περιοχή περιλαµβάνει: 
Ι. Την παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών βάσει των 
Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ και ειδικότερα, την παρακολούθηση των οικοτόπων του 
Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και τον οικότοπο που δεν περιλαµβάνεται στο Παρ/µα Ι 
της Οδηγίας µε κωδικό «72ΑΟ – Καλαµώνες» , την παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας και 
πανίδας του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και άλλων σηµαντικών ειδών  και  
την παρακολούθηση των σηµαντικών ειδών ορνιθοπανίδας 
ΙΙ. Την παρακολούθηση της οικολογικής και χηµικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων και της 
χηµικής και ποσοτικής κατάστασης των υπογείων, βάσει της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ καθώς και την 
παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων της λίµνης Κορώνειας βάσεις της ΚΥΑ 
35308/1838/2005 (ΦΕΚ 1416/Β/12-10-2005) 
ΙΙΙ. Την παρακολούθηση των πιέσεων που ασκούνται από τις χρήσεις γης και άλλες 
δραστηριότητες. Η παρακολούθηση των πιέσεων αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο τµήµα της 
παρακολούθησης της περιοχής και σχετίζεται άµεσα µε την κατάσταση διατήρησης των 
οικοτόπων, ειδών και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. 
ΙV. Την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής της διαχείρισης 
Σηµειώνεται ότι η παρακολούθηση θα εφαρµοσθεί µετά την ολοκλήρωση των αποτελεσµάτων των 
µελετών/ερευνών που αφορούν στη δηµιουργία δεδοµένων βάσης/αναφοράς, που θα 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο εφαρµογής των σχετικών µέτρων διαχείρισης οικοτόπων και ειδών, 
λόγω της απουσίας µέχρι σήµερα των δεδοµένων αυτών. 
Τα προγράµµατα παρακολούθησης ΙΙΙ και IV θα υλοποιηθούν από το επιστηµονικό προσψπικό 
του Φ∆ των λιµνών Κορώνειας-Βόλβης, ενώ το πρόγραµµα Ι από ειδικούς επιστήµονες (εξωτερική 
ανάθεση) και το πρόγραµµα ΙΙ από το το επιστηµονικό προσωπικό του Φ∆ και ειδικούς 
επιστήµονες. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (σύνδεση µε ειδικούς σκοπούς) 

Η παρακολούθηση αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία άσκησης της διαχείρισης. 
Αποβλέπει στην επίτευξη των ειδικών σκοπών και µακροπρόθεσµα του γενικού σκοπού κήρυξης 
της προστατευόµενης περιοχής. Η κυριότερη λειτουργία της παρακολούθησης, η οποία 
οργανώνεται σε ένα πρόγραµµα παρακολούθησης, είναι να τροφοδοτεί µε δεδοµένα τον φορέα 
διαχείρισης ώστε να αξιολογεί αν έχουν επιτευχθεί οι ειδικοί σκοποί διαχείρισης ή όχι, και επιτρέπει 
την άµεση απόκριση σε περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί ότι απαιτείται τροποποίηση των µέτρων 
διαχείρισης (διόρθωση, λήψη πρόσθετων ή ακύρωση εφαρµογής µέτρων). 
 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε €)  (δεν περιλαµβάνεται ο µισθός του 
προσωπικού του Φ∆ και ο εξοπλισµός του Φ∆, καθώς και για την 
παρακολούθηση των υδάτων ο Π/Υ της εποπτικής παρακολούθησης καθώς 
εντάσσεται στο µέτρο Υ-3 και η παρακολούθηση των παραµέτρων της Κορώνειας 
βάσει της ΚΥΑ 35308/1838/2005, και η παρακολούθηση των παραµέτρων που 
υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση της λίµνης Κορώνειας») 

440.000 € (για 
τα 5 έτη) 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 

Χ Χ 
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Υποπρόγραµµα Ι       
- Oικότοποι      60.000 
- Ορνιθοπανίδα      150.000 
- Ιχθυοπανίδα       50.000 
- Αµφίβια, ερπετά, θηλαστικά, 

ασπόνδυλα, χλωρίδα 
      30.000 

Υποπρόγραµµα ΙΙ      150.000 
Υποπρόγραµµα ΙΙΙ       
Υποπρόγραµµα ΙV       
Ετήσια κατανοµή πιστώσεων (σε €) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15.000 

5.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 9, «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 
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5.2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 4.1 η διαχείριση αποτελεί µια δυναµική συνεχή 

διαδικασία που εµπεριέχει τα ακόλουθα τρία κύρια στοιχεία α) Προετοιµασία 

του Σχεδίου ∆ιαχείρισης, β) Εφαρµογή του σχεδίου, γ)  Παρακολούθηση και 

ανασκόπηση/αναθεώρηση (IUCN, 2003). 

Το παρόν σχέδιο διαχείρισης έχει χρονική διάρκεια εφαρµογής τα 5 έτη από την 

έκδοση του σχετικού διατάγµατος που προβλέπεται στο νόµο 2742/1999. 

Η χρονική διάρκεια της 5ετίας για την εφαρµογή των σχεδίων διαχείρισης πριν 

την επικαιροποίηση ή αναθεώρηση  τους ισχύει σε πολλές περιπτώσεις 

Προστατευόµενων Περιοχών σε διεθνή κλίµακα. Το διάστηµα αυτό θεωρείται 

ικανό για την υλοποίηση των βραχυ- και µεσοπρόθεσµων 

µέτρων/ενεργειών/παρεµβάσεων και την εκτίµηση και αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων της παρακολούθησης για την κατάσταση διατήρησης και της 

εφαρµογής της διαχείρισης. Επιπλέον, η χρονική αυτή διάρκεια συµπίπτει µε την 

προτεοιµασία της εθνικής έκθεσης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ. 

Η διαδικασία για την επικαιροποίηση ή και αναθεώρηση περιλαµβάνει τα 

ακόλουθα: 

� Ο Φορέας ∆ιαχείρισης συντάσσει ετησίως εκθέσεις αξιολόγησης της 
εφαρµογής του σχεδίου διαχείρισης.  

� Με βάση τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης και τα αποτελέσµατα του 
προγράµµατος παρακολούθησης ο Φ∆ συντάσσει εισηγητική έκθεση που 
την κοινοποιεί στο ΥΠΕΧΩ∆Ε και στην οποία θα τεκµηριώνεται η 
αναγκαιότητα επικαιροποίησης ή αναθεώρησης του τρέχοντος σχεδίου 
διαχείρισης. 

� Με απόφαση του Υπουργού ανατίθεται στο Φ∆ να προβεί στην 
επικαιροποίηση ή αναθεώρηση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης. 

Με την ολοκλήρωση της επικαιροποίησης ή αναθεώρησης ακολουθείται η 

διαδικασία που προβλέπεται για την έγκριση και εφαρµογή του Σχεδίου 

∆ιαχείρισης (Ν. 2742/99). 
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6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

6.1. Βάσεις δεδοµένων και γεωγραφικό υλικό 

Εθνική Βάση ∆εδοµένων NATURA 2000, 2008.  

6.2. Βιβλιογραφικές αναφορές 

Ελληνόγλωσσες 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης Α.Ε., Οικοσχεδιασµός Ο.Ε., AgroPOLE 
Ε.Π.Ε. 2000. Μελέτη: «Εξειδίκευση των αναπτυξιακών δεδοµένων και 
παρεµβάσεων του αγροτικού τοµέα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας – Νοµού Θεσσαλονίκης». 

Αναγνωστοπούλου Μ. 2001. Κατευθυντήριες γραµµές για τον σχεδιασµό 
προγραµµάτων παρακολούθησης υγροτόπων. Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων-Υγροτόπων. Θεσσαλονίκη, 40 σελ. 

Αραµπατζή – Καρρά Χ., Ταµβακλή – Τραβασάρου Μ., Κατωπόδης Γ., Γκόφας 
Α., Χρηστίδης., Τσακαλέρης Π. 1996. Πρόγραµµα Αντιµετώπισης Ειδικών 
Περιβαλλοντικών Προβληµάτων & Συστήµατος Λειτουργίας και 
∆ιαχείρισης της Προστατευόµενης Περιοχής των λιµνών Κορώνειας, 
Βόλβης, των Μακεδονικών Τεµπών και της ευρύτερης περιοχής τους. 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Θεσσαλονίκης Α.Ε. 2005. Ερευνητικό πρόγραµµα: «Παρακολούθηση των 
λιµνών Βόλβης και Κορώνειας µε χρήση τηλεπισκοπικών δεδοµένων στο 
πλαίσιο της Συµµετοχής της Ελλάδας στο Πρόγραµµα GlobWetland του 
Ευρωπαϊκού οργανισµού ∆ιαστήµατος (ESA) και της Σύµβασης Ραµσάρ». 

Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε. 2008. Τεχνική υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης ∆ασών 
της Περιφερειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αποτελεσµατική διαχείριση, 
υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο των καθεστώτων ενίσχυσης του 
µέτρου 4.6 στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 και την επεξεργασία 
πρότασης, σχεδιασµού και υλοποίησης σχεδίων δράσης για τα δάση και 
τις δασικές εκτάσεις. 

Βαφειάδης Π. 1988. Υδρογεωλογική προµελέτη της λεκάνης Βόλβης Ν. 
Θεσσαλονίκης. 

Βαφειάδου Ο., Πασχαλίδης Α.  2006. Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο δήµου Ρεντίνας 
– Β΄ Στάδιο.  

Βεράνης Ν., Κατιρτζόγλου Κ. 2003, Υδρολογικό ισοζύγιο στην πεδινή περιοχή 
υπολεκάνης λίµνης Κορώνειας, Ν. Θεσσαλονίκης, ΙΓΜΕ, Θεσσαλονίκη. 

Βεράνης Ν., Κατιρτζόγλου Κ. 2001, ∆ιερεύνηση των δυνατοτήτων 
εκµετάλλευσης του βαθύτερου υδροφορέα της υπολεκάνης της λίµνης 
Κορώνειας, Ν. Θεσσαλονίκης, ΙΓΜΕ, Θεσσαλονίκη. 
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Βεράνης Ν., Κατιρτζόγλου Κ., Μελαδιώτης Ι. 2002, Υδρογεωλογικές συνθήκες 
της υπολεκάνης λίµνης Κορώνειας Νοµού Θεσσαλονίκης Βόρειου 
Ελλάδας. Πρακτικά 6ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου της Ελληνικής 
Επιτροπής Υδρογεωλογίας (IAH), σσ. 83-94, ∆αλακάκης, Ξάνθη. 

ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ. 2006. Προβλέψεις για τη χωρική κατανοµή της 
πληθυσµιακής βιώσιµης ανάπτυξης των ∆ήµων και των ∆ηµοτικών 
∆ιαµερισµάτων της λεκάνης της Μυγδονίας. Σελ. 88. 

ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ. 2006. Περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση της 
οικιστικής ανάπτυξης στους δήµους της λεκάνης Μυγδονίας Ν. 
Θεσσαλονίκης. 

Γεράκης, Π.Α., Σ. Τσιούρης και Β. Τσιαούση (Συντ. έκδοσης). 2007. Υδατικό 
καθεστώς και βιωτή υγροτόπων-Προτεινόµενη στάθµη λιµνών και 
παροχή ποταµών Μακεδονίας και Θράκης, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων. Θέρµη 256 σελ. 

ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ, 2001. Ανόρυξη αβαθών γεωτρήσεων περιµετρικά της λίµνης 
Κορώνειας και δοκιµές διαπερατότητας, Γεωέρευνα, Θεσσαλονίκη. 

Γεωργιάδης Γ., Ν. Κουτσοµάρκος, Ε. Μήτσιος (συµπρ. γρ. µελετητών). 
2009.Μελέτη τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης του Φορέα 
∆ιαχείρισης των λιµνών Κορώνειας-Βόλβης. Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας-
Φορέας ∆ιαχείρισης λιµνών Κορώνειας-Βόλβης. 

∆ηµόπουλος Π., Bergmeier E., Θεοδωρόπουλος Κ., Fischer P., Τσιαφούλη Μ.  
2005. Οδηγός Παρακολούθησης Τύπων Οικοτόπων & Φυτικών Ειδών 
στις περιοχές ∆ικτύου Natura 2000 µε φορείς ∆ιαχείρισης στην Ελλάδα. 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.  

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος. Στοιχεία απογραφών πληθυσµού 1991 και 
2001. 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος. Στοιχεία απογραφών Γεωργίας – 
Κτηνοτροφίας 1991 και 2000. 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος. Στοιχεία παρακολούθηση της κίνησης 
των ξενοδοχειακών καταλυµάτων του νοµού Θεσσαλονίκης για το 
χρονικό διάστηµα 2003-2007. 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. 2008. Πακέτο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε 
τίτλο «Γνωριµία µε τη φύση της προστατευόµενης περιοχής λιµνών 
Κορώνειας – Βόλβης». 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα δήµου Λαγκαδά για την περίοδο 2007-2010. ∆ήµος 
Λαγκαδά, Νοµού Θεσσαλονίκης. 

Ζαλίδης Γ., Τακαβάκογλου Β. και Αλεξανδρίδης Θ. 2004. Αναθεωρηµένο σχέδιο 
αποκατάστασης λίµνης Κορώνειας του νοµού Θεσσαλονίκης. 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Τµήµα Γεωπονίας. Εργαστήριο 
εφαρµοσµένης εδαφολογίας. 
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