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Η έκθεση αυτή χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Περιβάλλον (ΕΠΠΕΡ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων έργων στο πλαίσιο του μέτρου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ» και ειδικότερα του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΟΛΒΗΣ». Εκδόθηκε στα ελληνικά από το Φορέα Διαχείρισης λιμνών
Κορώνειας – Βόλβης, ο οποίος ιδρύθηκε με τον Ν. 2742/1999, όπως
συμπληρώθηκε με τον Ν. 3044/2002.

Η πλήρης αναφορά στην παρούσα εργασία είναι: Αστερίου Μάριος,
Δημητριάδης Ιωακείμ, Τεκίδης Ηλίας (Συντάκτες Έκδοσης).
2η Έκθεση Αξιολόγησης Εφαρμογών των όρων προστασίας του Εθνικού
Πάρκου Λιμών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών (Μάρτιος 2006
– Δεκέμβριος 2007). Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης.

Επιτρέπεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση κειμένων και χαρτών μόνο μετά
από έγγραφη άδεια του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα έκθεση αποτελεί τη δεύτερη έκθεση που συντάσσει ο
Φορέας Διαχείρισης των Λιμνών Κορώνειας Βόλβης με σκοπό την
αποτύπωση της υλοποίησης τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού
αντικειμένου των δράσεων που συμπεριλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από το
ΕΠΠΕΡ Τεχνικό Δελτίο, καθώς και την αξιολόγηση της εφαρμογής των όρων
προστασίας του εθνικού πάρκου και καλύπτει το χρονικό διάστημα από το
Μάρτιο του 2006 έως το Δεκέμβριο του 2007.
Αρχικά,

παρατίθενται

ορισμένα

γενικά

στοιχεία

της

περιοχής

αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης αλλά και του νομοθετικού πλαισίου που
την διέπει.
Ακολούθως, παρουσιάζεται η οργανική δομή του φορέα (μέλη Δ.Σ. –
προσωπικό) και γίνεται μια σύντομη αναφορά στις αρμοδιότητές του, τόσο
σύμφωνα με το Ν. 2742/1999 όσο και βάσει της ΚΥΑ 6919/2004.
Εν

συνεχεία,

γίνεται

εκτενής

αναφορά

στις

δράσεις

που

περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από το ΕΠΠΕΡ τεχνικό δελτίο, ανά
υποέργο και ανά λογιστικό κωδικό, καθώς και ο βαθμός υλοποίησης του κάθε
υποέργου από την έγκριση του τεχνικού δελτίου έως τις 31/12/2007.
Τέλος, έπειτα από μια πολύ σύντομη αναφορά στον προϋπολογισμό
του ΕΤΕΡΠΣ, αναλύονται οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί σε αυτό το
χρονικό διάστημα από το προσωπικό του φορέα, στο πλαίσιο των υποέργων
2 (πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων), 3 (ενέργειες
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης) και 4 (ενέργειες φύλαξης – επόπτευσης). Η
έκθεση ολοκληρώνεται με μια σύντομη αναφορά στο 6 ο υποέργο (εκπόνηση
μελέτης βιωσιμότητας).
Στο παράρτημα παρατίθεται οργανόγραμμα της δομής του Φορέα
Διαχείρισης καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την περιοχή
αρμοδιότητάς του.
Αξίζει να σημειωθεί η πολύ σημαντική συνεισφορά του προσωπικού
του Φορέα Διαχείρισης και συγκεκριμένα των υπαλλήλων :
-

Παντοπούλου Στεργιανής, Δασολόγου - Περιβαλλοντολόγου

-

Τσαβδάρογλου Φωτεινής, Δασολόγου - Περιβαλλοντολόγου

-

Βαφειάδου Ανθής, Γεωπόνου
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-

Γκορέζη Χριστίνας, Δασοπόνου

-

Τσιαμπούλη Σοφίας, Υπεύθυνης μηχανοργάνωσης

που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους συνέβαλλαν στη σύνταξη της
παρούσας έκθεσης.
Τέλος, θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στην αγαστή συνεργασία του
Φορέα Διαχείρισης τόσο με τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΠΕΡ (κυρίες
Αντωνέλου Μαρία και Κυριαζή Κατερίνη), όσο και με το Τμήμα Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ (κυρίες Βανικιώτη Σταυρούλα,
Τρύφων Ελένη, Σπάλα Δήμητρα και Μαρμάρα Κατερίνα) που όλο αυτό το
χρονικό διάστημα στήριξαν την προσπάθεια του φορέα κατά την υλοποίηση
του προγράμματος ΕΠΠΕΡ.
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1. ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΤΕΜΠΩΝ
Η λεκάνη απορροής της Μυγδονίας που αποτελεί και την περιοχή
ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης των λιμνών Κορώνειας Βόλβης, περιλαμβάνει
εξ’ ολοκλήρου τους Δήμους Απολλωνίας, Αρέθουσας, Βερτίσκου, Εγνατίας,
Καλλινδοίων, Κορώνειας, Λαγκαδά, Μαδύτου, Σοχού καθώς και τμήματα των
Δήμων Αγ. Γεωργίου, Ασσήρου, Βασιλικών, Λαχανά, Μυγδονίας, Ρεντίνας,
Χορτιάτη από το Νομό Θεσσαλονίκης, αλλά και τμήματα των Δήμων
Ανθεμούντα, Αρναίας, Ζερβοχωρίων και Πολυγύρου από το Νομό Χαλκιδικής.
Η λεκάνη της Μυγδονίας αποτελεί ουσιαστικά ένα «βύθισμα» που
πλαισιώνεται από τα όρη του Βερτίσκου, της Βόλβης, των Κερδυλλίων, του
Στρατονικού, του Χολομώντα, του Χορτιάτη και της Καμήλας. Καταλαμβάνει
μια έκταση περίπου 2.090 τετ. χλμ. και διαιρείται σε δύο υπολεκάνες: της
Κορώνειας δυτικά με έκταση περίπου 782 τετ. χλμ. και της Βόλβης ανατολικά
με έκταση περίπου 1.308 τετ. χλμ.
Η περιοχή προστατεύεται από διεθνείς συμβάσεις και ρυθμιστικές
πράξεις όπως είναι η Σύμβαση Ramsar, το δίκτυο Natura 2000, η Οδηγία
79/409 της ΕΕ για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές (SPA), η Οδηγία
92/43/ΕΟΚ για τις Περιοχές Κοινοτικού Ενδιαφέροντος, η Σύμβαση της
Βαρκελώνης και άλλες.
Tο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την περιοχή είναι η ΚΥΑ 6919/2004
(ΦΕΚ 248 Δ/5-3-2004), με την οποία οι λιμναίες, χερσαίες και υδάτινες
περιοχές του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης – Κορώνειας και
Μακεδονικών Τεμπών έχουν χαρακτηριστεί ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων
των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών» και έχουν
καθοριστεί τρεις ζώνες προστασίας.
Η

ΚΥΑ

αναφέρεται

στις

επιτρεπόμενες

χρήσεις

γης,

στις

δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν στην περιοχή, στα
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απαραίτητα μέτρα, τους όρους και τους περιορισμούς για την προστασία και
τη διαχείριση της λεκάνης της Μυγδονίας.

2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

2. 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Με την υπ’ αριθ. 20698/16-5-2006 (ΦΕΚ 659Β/25-5-2006) απόφαση
του

Υπουργού

Περιβάλλοντος

Χωροταξίας

και

Δημοσίων

Έργων

συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης
των λιμνών Κορώνειας Βόβλης (σε αντικατάσταση του συμβουλίου που είχε
συσταθεί με την υπ΄αριθ. 126438/2466, ΦΕΚ 894Β/3/7/2003) . Η σημερινή
σύνθεση του Δ.Σ. είναι η εξής :
Πρόεδρος:

Αναστασιάδης

Σάββας,

Εκπρόσωπος

της

Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.
Αντιπρόεδρος: Καραγιάννης Ιωάννης, Εκπρόσωπος ΤΕΔΚ Θεσσαλονίκης.
Γραμματέας: Μιχαλοπούλου Χαρίκλεια, Εκπρόσωπος της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
Τακτικά Μέλη :
1. Βανικιώτη Σταυρούλα, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
2. Χατζηαθανασίου Αρτέμιος, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Αποστόλου Ιωάννης, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης.
4. Μουτάφης Ιωακείμ, Εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Χαλκιδικής
5. Μπαμπαΐτου Αναστασία, Εκπρόσωπος ΟΤΑ Χαλκιδικής.
6.Καραχάλιος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης.
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7.Τσουγκράκης Ιωάννης, Εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων.
8. Ευδωρίδης Κωνσταντίνος, Ειδικός Επιστήμονας.
Αναπληρωματικά μέλη :
1.Τρύφων Ελένη, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων
2. Παπαγιαννοπούλου Αμαλία, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
3. Σαρρής Γεώργιος, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης
4.Τσοτσόλης Νικόλαος, Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
5.Καρασαββίδης Ιωάννης, Εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Θεσσαλονίκης
6. Κοντού Στέλλα, Εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής
7. Παπαδόπουλος Χαράλαμπος, Εκπρόσωπος ΟΤΑ Θεσσαλονίκης
8. Κατσιαμούρης Γεώργιος, Εκπρόσωπος ΟΤΑ Χαλκιδικής
9. Λεφάκης Παναγιώτης, Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης
10.

Γεωργόπουλος

Αλέξανδρος,

Εκπρόσωπος

Μη

Κυβερνητικών

Περιβαλλοντικών Οργανώσεων
11. Πετράκη Ιουλία, Ειδικός Επιστήμονας
2.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διαχείριση και λειτουργία
προστατευόμενης περιοχής λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών
Τεμπών» του ΕΠΠΕΡ και με βάση το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του Φορέα
Διαχείρισης, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 185/2007 απόφαση του Δ.Σ. η
πρόσληψη προσωπικού 13 ατόμων για τη στελέχωση των διαφόρων
τμημάτων λειτουργίας του. Αναλυτικά το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης
περιλαμβάνει :
•

Υπεύθυνος υλοποίησης προγράμματος ΕΠΠΕΡ : ΠΕ Οικονομολόγος

•

Συντονιστής έργου : ΠΕ Δασολόγος
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•

Υπεύθυνοι παρακολούθησης έργων – μελετών : ένας ΠΕ Χημικός
Μηχανικός και ένας ΠΕ Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός

•

Υπεύθυνοι παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων : μία ΠΕ
Γεωπόνος και μία ΠΕ Δασολόγος

•

Υπεύθυνοι επόπτευσης φυσικού περιβάλλοντος : μία ΤΕ Δασοπόνος
και

ένας ΤΕ Γεωτεχνολόγος – Περιβαλλοντολόγος

•

Υπεύθυνος μηχανοργάνωσης : ΔΕ πληροφορικής

•

Υπεύθυνος Επόπτευσης, Φύλαξης : ΔΕ φύλακας

•

Υπεύθυνος Κέντρου Πληροφόρησης : ΔΕ γραμματέας

•

Υπεύθυνος ξενάγησης : ΔΕ ξεναγός

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
3.1ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.2742/1999
Στις αρμοδιότητες των Φορέων διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 15
του Ν. 2742/99 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη»
περιλαμβάνονται:
1) Η κατάρτιση και η ευθύνη της εφαρμογής των Κανονισμών διοίκησης
και λειτουργίας των προστατευόμενων αντικειμένων καθώς και των
σχεδίων διαχείρισης.
2) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των κανονιστικών
όρων και περιορισμών που επιβάλλονται από την ΚΥΑ 6919/2004,
καθώς και των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων
διαχείρισης.
Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς διαχείρισης μεριμνούν για τη συλλογή,
ταξινόμηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων
για τις περιοχές ευθύνες τους, καθώς και για την συγκρότηση και
λειτουργία σχετικών βάσεων δεδομένων και τεκμηρίωσης, σύμφωνα με
τα υπάρχοντα εθνικά πρότυπα.
3) Η

παροχή

γνωμοδοτήσεων

πριν

την

έκδοση

Προκαταρκτικής

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και την έγκριση
των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που
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εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα
για το οποίο ζητείται η γνώμη τους από τις αρμόδιες αρχές.
4) Η επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον
έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των
περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων που ισχύουν ή επιβάλλονται
αντιστοίχως για έργα και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις
περιοχές ευθύνης τους.
Για το σκοπό αυτόν, οι φορείς διαχείρισης εισηγούνται ή αναφέρουν
προς τις αρμόδιες αρχές τις πράξεις ή παραλείψεις εκείνες που
συνιστούν παράβαση των όρων και περιορισμών για τις περιοχές
ευθύνης τους.
5) 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
ανάδειξη των προστατευόμενων αντικειμένων που εμπίπτουν στη
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.
6) Η

ανάληψη

εκπόνησης

ή

εκτέλεσης

εθνικών

ή

ευρωπαϊκών

προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης τους,
τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους σκοπούς διαχείρισης των
προστατευόμενων αντικειμένων.
7) Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα
αναγόμενα στις αρμοδιότητες και σκοπούς των φορέων διαχείρισης,
καθώς και στην προστασία της περιοχής 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
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επιτευγμάτων της διαχείρισης και να αναλαμβάνουν σχετική εκδοτική
δραστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής μορφής.
8) Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρμογή οικοτουριστικών
προγραμμάτων, η έκδοση αδειών ξενάγησης και η χορήγηση αδειών
επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων εντός των
ορίων των προστατευόμενων αντικειμένων, σύμφωνα με τους ειδικούς
όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ΚΥΑ οριοθέτησης και
στον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας της προστατευόμενης
περιοχής.
9) 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 τους και η πραγματοποίηση σε αυτές των
προβλεπόμενων στον οικείο κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας και
στο σχέδιο διαχείρισης αναγκαίων παρεμβάσεων.

3.
3.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στην

υπ’

αριθμ.

50547/2004

Υπουργική

Απόφαση

«Έγκριση

κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης
Λιμνών Κορώνειας Βόλβης» περιγράφονται οι αρμοδιότητες του Δ.Σ.
Το ΔΣ είναι αρμόδιο για την άσκηση αρμοδιοτήτων που αναφέρονται
στη παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2742/99 και αποφασίζει ε π ί σ η ς για κάθε
θέμα που αφορά στη διοίκηση και λειτουργία του φορέα, τη διαχείριση της
περιουσίας και τη διάθεση των πόρων του, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που
ανάγεται στην εκπλήρωση των σκοπών του φορέα διαχείρισης και των
προστατευόμενων αντικειμένων.
Ειδικότερα το Δ.Σ.:
Εισηγείται προς το ΥΠΕΧΩΔΕ τα πενταετή Σχέδια Διαχείρισης των

1)

προστατευόμενων αντικειμένων που ανήκουν στην αρμοδιότητα του φορέα
καθώς και τις ανά πενταετία αναθεωρήσεις των όρων προστασίας, του
Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας και του Σχεδίου Διαχείρισης των
προστατευομένων αντικειμένων.
2)

Εγκρίνει την ετήσια έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής των όρων
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προστασίας της περιοχής, του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας
και του Σχεδίου Διαχείρισης των προστατευόμενων αντικειμένων που
συντάσσεται από τις υπηρεσίες του φορέα και κοινοποιείται στο
ΥΠΕΧΩΔΕ και στους αρμόδιους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου
τομέα.
3)

Εγκρίνει την τεκμηριωμένη εισήγηση για την κατ’ εξαίρεση άμεση
τροποποίηση ορισμένων ρυθμίσεων των όρων προστασίας της
περιοχής, του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας και του Σχεδίου
Διαχείρισης

των

προστατευόμενων

αντικειμένων,

πριν

την

ολοκλήρωση της πενταετίας: α) για την αντιμετώπιση έκτακτων
γεγονότων που σχετίζονται με την προστασία της περιοχής, β) για την
προσαρμογή τους σε υποδείξεις και παρατηρήσεις της ετήσιας έκθεσης
αξιολόγησης, γ) για να εκτελεσθούν έργα και μέτρα ιδιαίτερα σημαντικά
για την προστασία και διαχείριση της περιοχής.
4)

Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο οικονομικό
προϋπολογισμό του φορέα.

5)

Παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση του προγράμματος δράσης
και του προϋπολογισμού και αποφασίζει για την τροποποίησή τους.

6)

Εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό
δραστηριοτήτων.

7)

Καταρτίζει και προτείνει προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του όλους τους
κανονισμούς του φορέα και τις τροποποιήσεις τους.

8)

Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό και ασκεί τον πειθαρχικό
έλεγχο σε δεύτερο βαθμό.

9)

Αγοράζει ή μισθώνει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, χώρους και μέσα
και προμηθεύεται μηχανές, όργανα, έπιπλα, οχήματα και λοιπό
εξοπλισμό που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του φορέα.

10) Καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική πώλησης των υλικών, εκδόσεων,
δεδομένων, οπτικοακουστικού υλικού και κάθε άλλου πνευματικού
προϊόντος που παράγει ή εκμεταλλεύεται ο Φορέας Διαχείρισης, το
αντίτιμο εισόδου και ξεναγήσεων ομάδων επισκεπτών, καθώς και το
ύψος των αμοιβών από την εκτέλεση ερευνών, μελετών και κάθε είδους
υπηρεσιών στα πλαίσια των σκοπών του φορέα για λογαριασμό
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τρίτων.
11) Εκχωρεί σήματα ποιότητας.
12) Καθορίζει τους όρους των διακηρύξεων προμήθειας πραγμάτων,
μισθώσεων κ.λπ.
13)

Εκποιεί ή ανταλλάσσει ακίνητα και τα επιβαρύνει με εμπράγματα
δικαιώματα και αποδέχεται κληρονομιές, δωρεές και κληροδοσίες.

14) Συνάπτει δάνεια και συμβάσεις με τρίτους
15) Λαμβάνει θέσεις και εκφράζει τις απόψεις του για θέματα που έχουν
σχέση με τα προστατευόμενα αντικείμενα αρμοδιότητας του Φορέα.
16) Γνωμοδοτεί όποτε ζητείται η γνώμη του από αρμόδιες δημόσιες
αρχές.
17)

Ορίζει τους εκπροσώπους του φορέα σε πάσης φύσεως όργανα,
συμβούλια, επιτροπές, αποστολές κλπ. στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.

18)

Συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας.

19) Με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων
(3/5)

του

συνόλου

των

μελών

του, μπορεί

να μεταβιβάζει

αρμοδιότητές του ή αρμοδιότητες του Προέδρου του, εκτός από τη
λήψη αποφάσεων πολιτικής και στρατηγικής (π.χ. εκείνες που
αφορούν στους όρους προστασίας της περιοχής, στον Κανονισμό
Διοίκησης και Λειτουργίας, στο Σχέδιο Διαχείρισης, στον οικονομικό
προϋπολογισμό και απολογισμό, στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και
στους κανονισμούς οργάνωσης και λειτουργίας του φορέα), στον
Πρόεδρο, σε ένα η περισσότερα μέλη του και στο Διευθυντή. Οι
αρμοδιότητες αυτές ενδεικτικά μπορεί να είναι:


Υπογραφή συμβάσεων του φορέα με κάθε τρίτο (συνεργασίες με

άλλους φορείς, αναθέσεις έργων κ.λ.π.)


Υπογραφή εγγράφων του φορέα που απευθύνονται σε δημόσιες

αρχές ή την πολιτική ηγεσία των δημόσιων φορέων


Υπογραφή εγγράφων του φορέα που απευθύνονται σε τρίτους και με

τα οποία αναλαμβάνονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρεώσεις για το φορέα.


Έγκριση κάθε είδους δημοσιευμάτων που ετοιμάζει και προωθεί ο

φορέας και που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στην προβολή και την εικόνα του
στο

εξωτερικό

περιβάλλον.

Έγκριση

προγραμμάτων

και

ενεργειών
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επικοινωνίας, δημοσιότητας και προβολής του φορέα.


Έγκριση του περιεχομένου των προτάσεων που ετοιμάζει και

απευθύνει ο φορέας για την ανάληψη έργων. Έγκριση του περιεχομένου και
των όρων των αντιστοίχων συμβάσεων ανάληψης έργων.


Έγκριση

διαμόρφωσης

και

τροποποίησης

των

εσωτερικών

συστημάτων λειτουργίας του φορέα στο πλαίσιο και των υφιστάμενων
κανονισμών.


Έγκριση της κατανομής του προσωπικού στις διάφορες διοικητικές

ενότητες του φορέα.


Υπογραφή επιταγών πραγματοποίησης δαπανών του φορέα και

εξουσιοδότηση συγκεκριμένων στελεχών του φορέα για την ευθύνη δεύτερης
υπογραφής.


Έγκριση της σκοπιμότητας πραγματοποίησης δαπανών του φορέα

που δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό λειτουργίας του ή στον
προϋπολογισμό επενδύσεών του ή στον προϋπολογισμό υλοποίησης των
επιμέρους έργων του.


Έγκριση διενέργειας δαπανών εντός προϋπολογισμών αλλά άνω

ορισμένου ύψους.
20)

Μεριμνά για την εξασφάλιση της δημοσιότητας και διαφάνειας των

διαδικασιών λειτουργίας του φορέα με διάφορα μέτρα όπως η ενημέρωση
του τοπικού πληθυσμού και φορέων για τον προγραμματισμό και τον
προϋπολογισμό των εργασιών του, η δημοσιότητα για τις προσλήψεις
προσωπικού, προμήθειες και αναθέσεις μελετών ή έργων.
3.
3.3 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 6919/2004
Από το Μάρτιο του 2004 είναι σε ισχύ η Κοινή Υπουργική Απόφαση
6919/2004 «Χαρακτηρισμός των λιμναίων χερσαίων και υδάτινων περιοχών
του

υγροτοπικού

συστήματος

των

λιμνών

Βόλβης-Κορώνειας

και

Μακεδονικών Τεμπών ως «Εθνικό Πάρκο υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας
– Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών» και καθορισμός ζωνών προστασίας,
καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης».
Με την παραπάνω Απόφαση οριοθετείται η περιοχή του Εθνικού
Πάρκου (Περιοχή Α΄). Εντός της Περιοχής Α΄ χαρακτηρίζονται Περιοχές
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Απόλυτης
Προστασίας

Προστασίας
της

(Ζώνη

Φύσης

Α1

(Ζώνη

Α2

-

Δάσος
-

Απολλωνίας),

Μακεδονικά

Περιοχές

Τέμπη).

Επίσης

χαρακτηρίζονται οι Περιφερειακές Ζώνες Προστασίας (Περιοχή Β και Περιοχή
Γ΄) και καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις και οι δραστηριότητες ανά
περιοχή.
Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας-Βόλβης
σύμφωνα με την ΚΥΑ 6919/2004 αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:
1. Γνωμοδοτεί


Για όλα τα επιτρεπόμενα δημόσια και ιδιωτικά έργα και

δραστηριότητες, για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση (νέα
και υφιστάμενα).


Για την εκτέλεση των διαχειριστικών έργων και την εφαρμογή

μέτρων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, προστασία, διατήρηση,
βελτίωση και ανάδειξη των ειδών και ενδιαιτημάτων της περιοχής.


Για τις δασοκομικές εργασίες, τα έργα δασοπροστασίας και τη

διαχείριση των δασών και των δασικών εκτάσεων.


Για τη λειτουργία των νόμιμα υφισταμένων αρδευτικών και

στραγγιστικών δικτύων και των νόμιμα υφισταμένων γεωτρήσεων.


Για την κατασκευή έργων βελτίωσης, αποκατάστασης και

εκσυγχρονισμού λειτουργικών υποδομών και μεταφορών (ύδρευση,
αποχέτευση, οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο κ.α.).


Για

την

εκτέλεση

φυτοτεχνικών

έργων,

έργων

για

την

αποκατάσταση και βελτίωση της ομαλής ροής των παρακείμενων
χειμάρρων, έργων για την τροφοδοσία του Δάσους Απολλωνίας με νερό
κ.α.


Για την εκτέλεση έργων συντήρησης και αποκατάστασης της

ροής του Ρήχιου ποταμού λόγω προσχώσεων, καθώς και για την
επαναλειτουργία και συντήρηση της ιχθυοληπτικής εγκατάστασης του.


Για τις επεκτάσεις οικισμών στο πλαίσιο της ισχύουσας

νομοθεσίας (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κλπ).


Για την ένταξη έργων ή δραστηριοτήτων στις εξαιρέσεις των

απαγορεύσεων της ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 4, παρ. 2).
Αναλυτικά τα έργα για τα οποία γνωμοδοτεί ο φορέας αναφέρονται
πλήρες κείμενο της ΚΥΑ 6919/2004 (Παράρτημα Ι).

στο
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2. Ενημερώνεται για την εκτέλεση έργων προστασίας, συντήρησης
ανάδειξης και ανασκαφών στους ιστορικούς και αρχαιολογικούς
χώρους και μνημεία.
3. Έχει την ευθύνη για τον καθορισμό της συχνότητας σήμανσης των
πυρήνων απόλυτης προστασίας και τη συγκρότηση και συντονισμό της
ομάδας των ειδικών.
4. Εισηγείται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επιβολή
πρόσθετων όρων και περιορισμών για τις αλιευτικές δραστηριότητες
και την αλιευτική διαχείριση στην Περιοχή Α΄.
5. Υποδεικνύει τις θέσεις ελλιμενισμού για όλα τα σκάφη, εκτός αυτών
που εξυπηρετούν τη φύλαξη καθώς και τις διαδρομές των μικρών
σκαφών που εξυπηρετούν την περιήγηση.
6. Αδειοδοτεί α) την επιστημονική έρευνα και τις τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις εντός των ορίων των Περιοχών Α΄ και Β΄ β) την ξενάγηση
επισκεπτών και τη διεξαγωγή οικοτουριστικών προγραμμάτων εντός
των ορίων της Περιοχής Α΄.
7. Εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες περιορισμούς ή απαγόρευση της
λειτουργίας των νόμιμα υφισταμένων αρδευτικών στραγγιστικών
δικτύων σε περίπτωση μη τήρησης των περιβαλλοντικών όρων ή
εφόσον προκύπτει ανάγκη με βάση τα δεδομένα ποιοτικά και ποσοτικά
του υδατικού δυναμικού.
8. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ορθολογική άρδευση
και την εφαρμογή νέων βελτιωμένων μεθόδων που τεκμηριωμένα
διασφαλίζουν καλύτερη εξοικονόμηση νερού.
9. Έχει

την

ευθύνη

της

καταγραφής

των

νόμιμα

υφισταμένων

βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων της περιοχής, καθώς και όσων
έχουν εφοδιαστεί με άδεια εγκατάστασης και συνεργάζεται με τις
αρμόδιες υπηρεσίες για την επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών
όρων ή ακόμη και για την απομάκρυνσή τους από την περιοχή.
10. Καταρτίζει το πρόγραμμα μετεγκατάστασης - σε περίπτωση που κριθεί
αναγκαίο - των νόμιμα υφισταμένων πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων
11. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την απομάκρυνση των
παράνομων υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων και εισηγείται για
την απομάκρυνση όλων των παράνομων καλλιεργειών ή οποιοδήποτε
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άλλων χρήσεων γης, η οποία θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα και
ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών.
12. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του Σχεδίου
Διαχείρισης και του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας της
περιοχής όπου εξειδικεύονται θεματικά ή/ και χωρικά οι γενικοί όροι και
περιορισμοί

στις

δραστηριοτήτων,

χρήσεις
την

γης,

εκτέλεση

την

εγκατάσταση

έργων

και

και

την

άσκηση
εφαρμογή

προγραμμάτων όπως:
για την άσκηση των δραστηριοτήτων της γεωργίας, της



βόσκησης, της αλιείας, της θήρας, της δασοπονίας κ.λπ.
για τις δραστηριότητες του οικοτουρισμού, της αναψυχής, της



περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, των ναυταθλημάτων, κ.λπ.
για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και την



αποκατάσταση της υδρολογικής ισορροπίας στη λεκάνη Μυγδονίας.
για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων άρδευσης και την



αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων άρδευσης με στόχο την
εξοικονόμηση νερού.
για την ορθολογική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων με



στόχο τη μείωση της γεωργικής ρύπανσης.
για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων θερμοκηπιακών



μονάδων με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων υδροπονικών μεθόδων με
ανακυκλούμενο θρεπτικό διάλυμα.
για τις δραστηριότητες των βιοτεχνικών και βιομηχανικών


μονάδων

και

ελαχιστοποίηση

της

προκαλούμενης

ρύπανσης

και

υποβάθμισης των υδάτινων πόρων από αυτές.

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡ
Ο Φορέας Διαχείρισης των λιμνών Κορώνειας Βόλβης από το
Φεβρουάριο του 2006 έως τον Μάιο του 2007 προχώρησε στην υλοποίηση
του τεχνικού δελτίου του έργου «Διαχείριση και λειτουργία προστατευόμενης
περιοχής Κορώνειας Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών» που έχει ενταχθεί
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στο ΕΠΠΕΡ με συνολικό προϋπολογισμό 1.170.000€. Το τεχνικό δελτίο
συπεριελάμβανε 6 υποέργα που αναφερόντουσαν στα εξής.
1) Αρχική λειτουργία Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης (start up)
προϋπολογισμού 502.000€.
2)Πρόγραμμα

παρακολούθησης

περιβαλλοντικών

παραμέτρων

προϋπολογισμού 182.000€.
3) Ενέργειες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης προϋπολογισμού 227.000€.
4) Ενέργειες φύλαξης επόπτευσης προϋπολογισμού 110.000€.
5) Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου προϋπολογισμού 100.000€.
6) Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας προϋπολογισμού 44.000€.
Στο πλαίσιο της ορθότερης και καλύτερης λειτουργίας του Φορέα
Διαχείρισης και της αποτελεσματικότερης υλοποίησης των στόχων του
προγράμματος ΕΠΠΕΡ, κρίθηκε απαραίτητη η τροποποίηση του τεχνικού
δελτίου. Η αναγκαιότητα αυτή ενισχύθηκε και από τα παρακάτω:
•

Τη δημοσίευση των ΚΥΑ Η.Π. 35308/1838 (ΦΕΚ 1416/Β/12.10.2006)
που αφορούν στο ειδικό πρόγραμμα μείωσης της ρύπανσης των
νερών της λίμνης Κορώνειας από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων
ουσιών.

•

Τη δημοσίευση της ΚΥΑ Αρ. 16175/824 (ΦΕΚ 530/Β/28.4.2006) που
αφορά στην προστασία της περιοχής του κάμπου της Θεσσαλονίκης
από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.

•

Την ανάγκη σε πόρους που προκύπτει από την εφαρμογή της Εθνικής
Νομοθεσίας για τη διαχείριση των υδατικών πόρων και του
περιβάλλοντος (Ν3199/2003, Ν3010/2002, Ν1739/1987, Ν1650/1986)
και της Κοινοτικής Οδηγίας Πλαίσιο WFD 2000/60 του ΕΚ.

•

Τις

προτάσεις

από

συναρμόδια

υπουργεία

για

προώθηση

προγραμμάτων – μέτρων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, με σκοπό
την αποκατάσταση του οικοσυστήματος .
•

Την

έλλειψη

επαρκούς

περιβαλλοντικής

ευαισθητοποίησης

των

πολιτών, σε συνδυασμό με την έντονη περιβαλλοντική υποβάθμιση του
υδατικού συστήματος της λίμνης Κορώνειας.
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•

Την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή εποπτείας του
Φορέα Διαχείρισης με σκοπό την ανάδειξη και ενίσχυση του
τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής, αλλά και η υλοποίηση έργων
που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής για την εξυγίανση και
προστασία

της

λίμνης

Κορώνειας

(αναθεωρημένο

σχέδιο

αποκατάστασης λίμνης Κορώνειας, στο οποίο συμμετέχει και ο Φορέας
Διαχείρισης).

Η κάλυψη των απαιτήσεων από την εφαρμογή των παραπάνω είχε ως
αποτέλεσμα τη στελέχωση του Φορέα Διαχείρισης με κατάλληλο προσωπικό,
με παρελκόμενη την αύξηση των δαπανών λειτουργίας του. Το νέο
τροποποιημένο τεχνικό δελτίο του Φορέα Διαχείρισης έχει προϋπολογισμό
ύψους 2.179.550€. Η έγκρισή του έγινε ο Μάιο του 2007 (Α.Π. 103762/14-52007) και περιλαμβάνει 15 υποέργα όπως φαίνεται στον πίνακα που
ακολουθεί.

Πίνακάς 1: Ανάλυση του Τεχνικού Δελτίου ανά υποέργο

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Αρχική Λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών
Κορώνειας – Βόλβης (Start Up)
Πρόγραμμα Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών
Παραμέτρων
Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης
Ενέργειες Φύλαξης και Επόπτευσης
Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου
Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας
Ειδική Διαχειριστική Μελέτη Χωροθέτησης Έργων
Ερμηνείας Περιβάλλοντος
Εκπόνηση μελέτης τουριστικής ανάπτυξης της
περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών
Κορώνειας & Βόλβης
Ειδική διαχειριστική μελέτη αλιείας χάραξης χώρων
ερασιτεχνικού ψαρέματος προμέτρηση κοστολόγηση
Πρόγραμμα τεκμηρίωσης έργων του master plan
Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων
Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης
Προμήθεια λογισμικού υποστήριξης γεωγραφικών
συστημάτων πληροφοριών και λογιστικώνοικονομικών προγραμμάτων
Προμήθεια αυτοκινήτου τύπου τζιπ
Προμήθεια εξοπλισμού κλιματισμού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)
1.053.450
170.500
364.100
118.000
150.000
44.000
42.000
45.000
35.000
45.000
15.000
15.000
37.500
35.000
10.000
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4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ
1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Αρχική λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης των λιμνών
Κορώνειας Βόλβης (start – up).
Στο 1Ο υποέργο περιλαμβάνονται εκείνες οι δράσεις που αποτελούν το
υπόβαθρο

για

τη

λειτουργία

του

Φορέα

Διαχείρισης.

Η

απουσία

προηγούμενης εμπειρίας αποτέλεσε αρχικά εμπόδιο στην ολοκληρωμένη
αποτύπωση των αναγκών του Φορέα Διαχείρισης, με αποτέλεσμα να
χρειαστεί σημαντικός αριθμός συνεδριάσεων από μέρος του Διοικητικού
Συμβουλίου προκειμένου να προσδιοριστεί ο αριθμός και οι ειδικότητες του
απαιτούμενου προσωπικού. Η δομή του υποέργου επηρεάστηκε από ένα
σύνολο παραγόντων που σχετίζονται με το εξωτερικό αλλά και με το
εσωτερικό περιβάλλον του Φορέα Διαχείρισης. Συγκεκριμένα:
Οι αυξημένες υποχρεώσεις του φορέα που προκύπτουν από την
εφαρμογή της ΚΥΑ για τη μείωση της ρύπανσης της λίμνης Κορώνειας και την
προστασία από τη νιτρορύπανση, η ανάληψη δράσεων ενημέρωσης
κοινωνικών εταίρων, ευαισθητοποίησης κοινού, τουριστικής αξιοποίησης της
περιοχής, εκπόνησης διαχειριστικού σχεδίου και ειδικών διαχειριστικών,
οδήγησαν στην ανάγκη για επαρκή στελέχωσή του με το απαραίτητο
προσωπικό. Επιπλέον, η πλήρης ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του φορέα
συνεπάγεται την ανάγκη για δαπάνες που αφορούν τόσο σε λειτουργικά
έξοδα όσο και σε έξοδα για τη σύσταση και δραστηριοποίηση επιστημονικών
ομάδων.
Παράλληλα, θεωρήθηκε σκόπιμη η δαπάνη για δράσεις που
αφορούν σε συνδρομές περιοδικών και εφημερίδων περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος με σκοπό την συνεχή ενημέρωση του προσωπικού για τα
σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα. Τέλος, στο πλαίσιο του παρόντος
υποέργου συμπεριλήφθηκε η σύναψη συνεργασίας με νομικό σύμβουλο. Ο
προϋπολογισμός του πρώτου υποέργου ανέρχεται στα 1.053.450€ του
οποίου η ανάλυση ανά λογιστικό κωδικό φαίνεται στον πίνακα 1.
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1ο ΥΠΟΕΡΓΟ
Λογιστικός
Κωδικός
14

Περιγραφή
Μικροεξοπλισμός

Ποσό
2.000,00

60

Έξοδα Προσωπικού

428.000,00

61

Αμοιβές Τρίτων

362.000,00

62

Παροχές Τρίτων

79.450,00

64

Δαπάνες

65

Τραπεζικά Έξοδα

181.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.000,00
1.053.450,00

Πίνακας 2: Ανάλυση του 1ΟΥ υποέργου ανά λογιστικό κωδικό

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ 60)
Η ορθή υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος απαίτησε την
πρόσληψη έκτακτου προσωπικού προκειμένου ο φορέας να μπορέσει να
αντεπεξέλθει στο πλήθος των υποχρεώσεων που απορρέουν από το τεχνικό
δελτίο. Οι θέσεις αναφέρονται σε προσλήψεις έκτακτου προσωπικού και οι
διαδικασίες πρόσληψης είναι μέσω Α.Σ.Ε.Π..
Πίνακας 3: Ανάλυση προσλήψεων προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΞΕΝΑΓΟΥ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΚΛΗΤΗΡΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΡΑΣΕΩΝ (€)

ΕΝΑΡΞΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΡΑΣΕΩΝ

44.000,00

10/2007

14 ΜΗΝΕΣ

84.000,00

10/2007

14 ΜΗΝΕΣ

84.000,00

10/2007

14 ΜΗΝΕΣ

35.000,00

10/2007

14 ΜΗΝΕΣ

35.000,00

10/2007

14 ΜΗΝΕΣ

42.000,00

10/2007

14 ΜΗΝΕΣ

34.000,00

10/2007

14 ΜΗΝΕΣ

70.000,00

10/2007

14 ΜΗΝΕΣ

428.000,00

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 61)
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Μέρος του ποσού που έχει αναλάβει ο φορέας να δαπανήσει για το
Πρώτο Υποέργο επιμερίζεται σε δράσεις που αφορούν σε εξωτερικές
συνεργασίες. Το γεγονός αυτό συμβάλει στην καλύτερη οργάνωση της
αρχικής λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης. Συνοπτικά, αναφέρονται
παρακάτω οι συνεργασίες που λαμβάνουν χώρα βάσει του τεχνικού δελτίου:
1) Παροχή υπηρεσιών Χημικού Μηχανικού
2)

Γραμματειακή υποστήριξη του φορέα

3)

Παρακολούθηση του ΕΠΠΕΡ και των οικονομικών του φορέα.

4)

Λογιστική υποστήριξη των υπηρεσιών του φορέα.

5)

Παροχή υπηρεσιών Τοπογράφου Μηχανικού.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ 64)
Στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος προβλέφθηκαν δαπάνες
για αμοιβές τρίτων που συμπεριλαμβάνουν τη νομική υποστήριξη του Φορέα,
τη συνεργασία με επιστημονικούς συμβούλους για το συντονισμό ενεργειών
σε έκτατα γεγονότα. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη
δράση ανέρχεται σε 74.000€ και αφορά στα εξής.
Α) Συνεργασία με νομικό σύμβουλο.
Β) Συνεργασία με άτομο υπεύθυνο για τη συμμετοχή του σε κλιμάκια ελέγχου.
Γ) Συνεργασία με εταιρία επιφορτισμένη με την παροχή υπηρεσιών τεχνικού
σύμβουλο.
Δ) Συνεργασία με άτομο επιφορτισμένο με τις αρμοδιότητες παροχής
υπηρεσιών ξενάγησης.
E) Στις αμοιβές τρίτων περιλαμβάνονται και έξοδα 5.000€ για την αμοιβή της
καθαριότητας του χώρου της έδρας του Φορέα Διαχείρισης καθώς και 5.000€
για την καθαριότητα του Κέντρου Πληροφόρησης.
ΣΤ) Ο Φορέας Διαχείρισης προϋπολογίζει και μία δαπάνη 9.000€ για αμοιβές
τρίτων που αφορούν σε απρόβλεπτες δαπάνες.
Τέλος, στην αρχική λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης περιλαμβάνονται
δαπάνες για λειτουργικά έξοδα που αφορούν στους λογιστικούς κωδικούς 62
και 64. Η διαμόρφωση των δαπανών έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του φορέα και να καλύπτονται κάθε
φορά όλες οι ανάγκες που θα προκύπτουν. Οι δαπάνες που περιλαμβάνονται
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στον κωδικό 62 αναφέρονται σε πάγια έξοδα (ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικά
έξοδα, συντηρήσεις εξοπλισμού, ταχυδρομικά έξοδα, ασφάλιστρα). Οι
δαπάνες που περιλαμβάνονται στον κωδικό 64 αφορούν σε λειτουργικά έξοδα
(θέρμανση, υλικά καθαριότητας, αναλώσιμα, έξοδα μετακινήσεων, διάφορα
μικροέξοδα, προμήθεια βιβλίων). Τα ποσά που έχουν προϋπολογιστεί για
τους δύο κωδικούς ανέρχονται σε 52.000€ και 413.000€ αντίστοιχα. Τέλος,
στο παρόν υποέργο προϋπολογίζονται ποσά 2.000€ και 500€ για την
προμήθεια μικροεξοπλισμού γραφείων (κωδικός λογιστικός 14) και για έξοδα
τραπεζών (κωδικός λογιστικός 65).
2ο

ΥΠΟΕΡΓΟ:

Πρόγραμμα

παρακολούθησης

περιβαλλοντικών

παραμέτρων
Στο δεύτερο Υποέργο περιλαμβάνονται δράσεις αναφορικά με το
πρόγραμμα παρακολούθησης που θα εκπονήσει ο Φορέας Διαχείρισης στο
πλαίσιο του ΕΠΠΕΡ. Οι δράσεις παρακολούθησης αποτελούν συμβατική
υποχρέωση στο πλαίσιο υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την
αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας. Το πρόγραμμα αυτό έρχεται να
συμπληρώσει και να ολοκληρώσει τα αντίστοιχα που προβλέπονται από το
master plan και την ΚΥΑ των τοξικών.
Συγκεκριμένα, οι θεσμικές εξελίξεις σε θέματα προστασίας και
διαχείρισης περιβάλλοντος στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
ιδιαίτερα μετά την οδηγία 2000/60/EC και την προώθηση συνεργασιών σε
θέματα

διαχείρισης

υδάτων,

κατέστησαν

αναγκαία

τη

συντονισμένη

προσπάθεια των Δημοσίων Φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την
αειφορική διαχείριση των λεκανών απορροής, των υδάτινων και υγροτοπικών
οικοσυστημάτων στον Ελληνικό χώρο. Βασικοί άξονες λειτουργίας του φορέα
είναι η καταγραφή και αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των δύο
λιμνών και των πιέσεων που δέχονται σε επίπεδο λεκάνης απορροής, μέσω
ενός προγράμματος παρακολούθησης.
Ο προϋπολογισμός του δευτέρου υποέργου ανέρχεται στα 170.500€ του
οποίου η ανάλυση ανά λογιστικό κωδικό φαίνεται στον πίνακα 4 ενώ
παρακάτω, ακολουθεί η ανάλυση των επιμέρους δράσεων.
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2ο ΥΠΟΕΡΓΟ
Λογιστική Ανάλυση

Περιγραφή

Ποσό(€)

14
16

Εξοπλισμός
Λογισμικό

61

Αμοιβές Τρίτων

16.000,00
112.500,00

Διάφορα Έξοδα

12.000,00

64

30.000,00

Σύνολο

170.500,00
ου

Πίνακας 4: Ανάλυση ανά λογιστικό κωδικό του 2 υποέργου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ 61
•

Σχεδιασμός εφαρμογής δράσεων της Ευρωπαϊκής μεθοδολογίας
DPSIR για συλλογή δεδομένων υποβάθρου, ζωνοποίηση της
προστατευόμενης περιοχής με βάση τις ασκούμενες πιέσεις και
επιπτώσεις στα οικοσυστήματα της περιοχής ακολουθώντας τις
αρχές της σύμβασης Ραμσάρ, τις απαιτήσεις της Ελληνικής
Νομοθεσίας

και

των

Ευρωπαϊκών

Οδηγιών

(2000/60/ΕU,

92/43/EU). Σχεδιασμός και ανάπτυξη σε λογικό και φυσικό επίπεδο
Βάσης Δεδομένων που θα λειτουργεί ως κατάλογος πηγών
δεδομένων (CDS) και εφαρμογή διεπαφής για την καταχώρηση,
ταξινόμηση, επεξεργασία και συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων
παρακολούθησης καθώς και την περιγραφή του τρόπου τήρησης
των μεταδεδομένων (metadata) όπως αυτά θα προκύπτουν από τις
συμπληρωματικές δράσεις παρακολούθησης του φορέα, του Master
Plan και της ΚΥΑ των Τοξικών.
•

Παρακολούθηση Βιοτικών και Αβιοτικών παραμέτρων (που δεν
περιλαμβάνονται στο Master Plan και στην ΚΥΑ τοξικών), καθώς και
των απαραίτητων ενδεικτών της Οδηγίας 2000/60/EC ώστε να
δημιουργηθούν

τα

απαραίτητα

δεδομένα

βάσης

για

την

πληθύσμωση της εφαρμογής που θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί
στο προηγούμενο στάδιο.
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•

Αμοιβές επιστημονικού συμβούλου για την ανάπτυξη δράσεων
παρακολούθησης με τηλεπισκοπικά – δορυφορικά μέσα και τεχνικές
για την επικαιροποίηση των ορίων οικοτόπων και ενδιαιτημάτων
προτεραιότητας στην περιοχή καθώς και τη διαχρονική μελέτη
εξέλιξης και μεταβολών αυτών. Η παρούσα δράση θα υλοποιηθεί με
ίδια μέσα από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης.

•

Αμοιβή ειδικού επιστήμονα για τη δημιουργία και πληθύσμωση
Βάσης Δεδομένων με όλες τις υφιστάμενες και υπό ανέγερση
μονάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας του
φορέα.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ 14
•

Προμήθεια πολύμετρου φυσικοχημικών ιδιοτήτων για μετρήσεις της
ποιότητας των υδάτων. Ο φορέας θα δύναται να μετράει
παραμέτρους

αναφορικά

με

την

ηλεκτρική

αγωγιμότητα,

θολερότητα, διαλυμένο οξυγόνο, PH και τη θερμοκρασία.
•

Προμήθεια τεσσάρων συσκευών GPS για την υποστήριξη της
δράσης επικαιροποίησης των ορίων οικοτόπων και ενδιαιτημάτων
προτεραιότητας που υλοποιεί ο φορέας με ίδια μέσα.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ 16
•

Προμήθεια λογισμικού φωτοερμηνείας για την υποστήριξη της
δράσης επικαιροποίησης των ορίων οικοτόπων και ενδιαιτημάτων
προτεραιότητας που υλοποιεί ο φορέας με ίδια μέσα.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ 64
•

Προμήθεια υποβάθρων και δύο δορυφορικών εικόνων και δαπάνη
για την εκτύπωση έκθεσης αναφοράς για την υποστήριξη της
δράσης επικαιροποίησης των ορίων οικοτόπων και ενδιαιτημάτων
προτεραιότητας που υλοποιεί ο φορέας με ίδια μέσα.
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Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο Φορέας Διαχείρισης έχει βασικό άξονα την
απόκτηση

τεχνογνωσίας

αναφορικά

με

την

εκτέλεση

δράσεων

παρακολούθησης, ώστε να καθίσταται δυνατή η μελλοντική του αυτονομία σε
θέματα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων.
3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Ενέργειες Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης
Το

παρόν

υποέργο

αναφέρεται

στις

ενέργειες

ενημέρωσης

και

ευαισθητοποίησης που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο φορέας. Είναι ευρέως
αποδεκτό ότι το περιβάλλον και η διαχείρισή του εξαρτάται άμεσα από τις
τοπικές κοινωνίες. Πολύ σημαντική είναι η ορθή ενημέρωση της τοπικής
κοινωνίας για το τι συνεπάγεται η κήρυξη μίας περιοχής ως προστατευόμενης,
ώστε να γίνουν σύμμαχοι στην προσπάθεια του Φορέα Διαχείρισης να
εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό σύστημα επόπτευσης και διαχείρισης του
οικοσυστήματος. Ο προϋπολογισμός του τρίτου υποέργου ανέρχεται στα
364.100€,του οποίου η ανάλυση ανά λογιστικό κωδικό φαίνεται στον πίνακα 5
ενώ παρακάτω, ακολουθεί η ανάλυση των επιμέρους δράσεων.

Λογιστικός
Κωδικός
60
61
64

Περιγραφή

Ποσό(€)

Αμοιβές Προσωπικού
Αμοιβές Τρίτων
Δαπάνες - Εκδόσεις

35.000,00
74.000,00
255.100,00

Σύνολο

364.100,00

Πίνακας 5: Ανάλυση του 3ου υποέργου ανά λογιστικό κωδικό

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ 60)
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Στο παρόν υποέργο συμπεριλαμβάνεται η πρόσληψη ατόμου επιφορτισμένου
με τις αρμοδιότητες Γραμματέως, το οποίο θα ασκεί τα καθήκοντα
Υπευθύνου του Κέντρου Πληροφόρησης. Παράλληλα, θα επικοινωνεί με
όλες τους αρμόδιους φορείς (σχολεία, συλλόγους κ.α.) με σκοπό να τους
ενημερώνει για τη λειτουργία του Κέντρου ενώ θα οργανώνει το
πρόγραμμα επισκέψεων και ξεναγήσεων το οποίο θα υλοποιείται σε
συνεργασία με τα υπόλοιπα στελέχη του κέντρου πληροφόρησης.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 61)
•

Ανάθεση έργου σε άτομο υπεύθυνο με την οργάνωση της ημερίδας. Ο
ανάδοχος της σύμβασης είναι επιφορτισμένος με την επικοινωνία με
όλους τους τοπικούς και υπερτοπικούς Φορείς. Στις συμβατικές του
υποχρεώσεις περιλαμβάνεται και η επιμέλεια για την υπογραφή του
πρωτοκόλλου συνεργασίας για την προστασία του Εθνικού Πάρκου
από όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Δήμους της περιοχής, Πολιτιστικούς
Συλλόγους κλπ. Η δαπάνη για τη συγκεκριμένη σύμβαση ανέρχεται στο
ποσό των 6.000€.

•

Σύναψη σύμβασης με υπεύθυνο Παροχής Υπηρεσιών Γραμματειακής
Υποστήριξης του Κέντρου στο πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος
ΕΠΠΕΡ

•

Στο πλαίσιο της προβολής του έργου του Φορέα Διαχείρισης καθώς και
της προβολής και δημοσιότητας της αναγκαιότητας ορθολογικής
διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, προβλέπεται η σύναψη
σύμβασης με ανάδοχο υπεύθυνο με την παροχή αντιστοίχων
υπηρεσιών.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ 64)
•

Δημιουργία θεματικής ημερίδας στον παραλίμνιο οικισμό του Αγίου
Βασιλείου. Η σημαντικότητα ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού είναι
μεγάλη και η οργάνωση αυτού του γεγονότος κρίνεται απαραίτητη. Η
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προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και η οργάνωση της ημερίδας θα
γίνει από το φορέα διαχείρισης στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡ.
•

Διενέργεια ενός συνεδρίου σε συνεδριακό κέντρο της γύρω περιοχής.
Στο συνέδριο θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στο μέλλον των
φορέων διαχείρισης και του ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν.
Η υλοποίηση του συνεδρίου θα γίνει με ανάθεση παροχής υπηρεσίας.

•

Σχεδιασμός, παραγωγή και έκδοση έντυπου τριμηνιαίου (αριθμός
τευχών 8) περιοδικού του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας και
Βόλβης με ενημερωτικό περιεχόμενο για τις δράσεις και το έργο του
Φορέα Διαχείρισης, καθώς επίσης και τη συμβολή του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Περιβάλλον» στο έργο.

•

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η προμήθεια υλικού περιβαλλοντικής
ενημέρωσης. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία: α) Χάρτη της
περιοχής. β) Κατάλογο καταλυμάτων για διαμονή – τουρισμό. γ)
Ενημερωτικό φυλλάδιο για την ιστορία, τα ήθη και τις παραδόσεις της
περιοχής ανά δήμο. δ) Ενημερωτικό φυλλάδιο με τις πολιτιστικές
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε κάθε δήμο καθ’ όλη την
περίοδο του έτους 2000τεμ. ε) Ενημερωτικό φυλλάδιο με όλες τις
οικοτουριστικές μονάδες της περιοχής. στ) Χάρτη της περιοχής με
απεικόνιση ειδών. ζ) Ενημερωτικό φυλλάδιο για τα είδη ορνιθοπανίδας
– πανίδας – ιχθυοπανίδας που υπάρχουν στην περιοχή η) Δημιουργία
slides με φωτογραφικό υλικό από όλη την περιοχή αρμοδιότητας του
φορέα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. θ)Τέλος, θα υλοποιηθεί η
δημιουργία ενός video διάρκειας 12 λεπτών, το οποίο βάσει
συντεταγμένου σεναρίου θα παρουσιάζει και θα περιγράφει τις λίμνες
Κορώνεια και Βόλβη.

•

Στo

πλαίσιο

δραστηριότητες

της

σωστής

του

φορέα

παροχής
θα

της

δαπανηθεί

πληροφορίας
ποσό

για

τις

20.000€

για

δημοσίευση ανακοινώσεων στον έντυπο τύπο. Οι ανακοινώσεις θα
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αφορούν σε περιβαλλοντικά θέματα της περιοχής και στη δημοσίευση
άρθρων από το φορέα σε εφημερίδες και περιοδικά.
•

Υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με την αγορά
ρουχισμού με το λογότυπο του Φορέα Διαχείρισής προκειμένου να
μοιρασθεί στα συμμετέχοντα σχολεία.

4Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Ενέργειες Επόπτευσης Φύλαξης
Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν υποέργο αφορούν στην
ολοκληρωμένη

επόπτευση

της

περιοχής

αρμοδιότητας

του

Φορέα

Διαχείρισης. Ο προϋπολογισμός του τετάρτου υποέργου ανέρχεται στα
118.000€,του οποίου η ανάλυση ανά λογιστικό κωδικό φαίνεται στον πίνακα 6
ενώ παρακάτω, ακολουθεί η ανάλυση των επιμέρους δράσεων.

Λογιστικός
Κωδικός

Περιγραφή
12
14
60
61

Πινακίδες
Εξοπλισμός
Αμοιβές Προσωπικού
Αμοιβές Τρίτων
Σύνολο

Ποσό (€)
4.000
30.000
35.000
49.000
118.000

Πίνακας 6: Ανάλυση 4ου υποέργου ανά λογιστικό κωδικό.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 14
Προμήθεια εξοπλισμού φύλαξης της ομάδας των εθελοντών. Ο εξοπλισμός
αυτός θα παραδοθεί στην ομάδα των εθελοντών που θα επικουρούν στην
επόπτευση της περιοχής αρμοδιότητας, σύμφωνα πάντα με το επιχειρησιακό
σχέδιο φύλαξης που θα εκπονήσει στο πλαίσιο του παρόντος υποέργου ο
φορέας. Με τον τρόπο αυτό η ομάδα θα είναι αναγνωρίσιμη από τους
κατοίκους της περιοχής και θα διευκολυνθεί το έργο της. Επιπλέον, η
γεωμορφολογία της περιοχής είναι τέτοια, ώστε να απαιτεί κατάλληλο
εξοπλισμό για την ασφαλέστερη και πληρέστερη κίνηση της ομάδας.
Ενδεικτικά, ο εξοπλισμός αυτός θα περιλαμβάνει στολή αναγνώρισης,
καπέλα, φακούς αδιάβροχους, κιάλια, μπότες κλπ.
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 60
Πρόσληψη ενός ατόμου με την ιδιότητα του φύλακα. Ο υπάλληλος αυτός θα
επιφορτιστεί με τις αρμοδιότητες φύλαξης επόπτευσης της περιοχής και θα
ακολουθεί το πρόγραμμα φύλαξης που προβλέπεται να εκπονηθεί στο παρόν
υποέργο
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 61
Οι δράσεις που αφορούν στο λογιστικό κωδικό 61 αναλύονται ως εξής:
•

Ανάθεση έργου για την επόπτευση της περιοχής αρμοδιότητας του
Φορέα Διαχείρισης. Η σύμβαση θα υπογραφεί κατόπιν διενέργειας
διαγωνισμού που θα διεξαχθεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας που
αναφέρεται στον κανονισμό για την εκτέλεση έργων και την ανάθεση
και σύναψη συμβάσεων προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών του
φορέα.

•

Δημιουργία επιχειρησιακού σχεδίου φύλαξης που θα εφαρμόζεται,
ώστε να εξασφαλίζεται η ορθότερη εποπτεία της περιοχής και η
πρόληψη γεγονότων που εν δυνάμει προκαλούν περιβαλλοντική
υποβάθμιση. Η δράση θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα από το Φορέα
Διαχείρισης

•

Δημιουργία βάσης δεδομένων με δυνατότητα διασύνδεσής της με GIS
στην οποία θα γίνεται χωροχρονική καταχώρηση των παράνομων
δραστηριοτήτων. Η βάση θα δημιουργηθεί από εξωτερικό συνεργάτη, ο
οποίος θα τη δημιουργήσει εντός δύο μηνών. Η δημιουργία της θα γίνει
στα γραφεία του φορέα, ενώ παράλληλα θα εκπαιδεύεται το
προσωπικό που θα επιφορτιστεί από το Δ.Σ. να την ενημερώνει 7.000€

•

Αμοιβή μελετητή για τη σχεδίαση πινακίδων σήμανσης 2.000€.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 12
•

Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών πινακίδων σήμανσης. Οι πινακίδες
θα είναι ξύλινες ύψους 1,50μ. με πλάτος και ύψος ταμπλώ πινακίδας
0,60x0,40 μέτρα. Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν 30 πινακίδες και το
κόστος με την εγκατάστασή τους θα είναι 4.000€
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5Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου
Το Πέμπτο Υποέργο αφορά στην εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου που
αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Φορέα Διαχείρισης στην προγραμματική
σύμβαση που υπογράφηκε για την υλοποίηση του αναθεωρημένου σχεδίου
αποκατάστασης της λίμνης Κορώνειας. Η εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου
προβλέπεται από το νόμο 2742/99 για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται
προστατευόμενες βάσει των άρθρων 18 και 19 του Ν 1650/86. Με τα Σχέδια
Διαχείρισης επιδιώκεται να προσδιοριστούν στο πλαίσιο των γενικότερων
όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στα προεδρικά διατάγματα ή της ΚΥΑ
χαρακτηρισμού των περιοχών, 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. Το σύνολο του υποέργου, προϋπολογισμού
150.000€, αφορά στο λογιστικό κωδικό 61.
6Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Εκπόνηση Μελέτης Βιωσιμότητας
Στο πλαίσιο της εκτίμησης της δυνατότητας του φορέα να εξασφαλίζει
τους απαιτούμενους πόρους για τη βιωσιμότητά του, συμπεριλήφθηκε η
εκπόνηση μίας Οικονομοτεχνικής Εμπειρογνωμοσύνης που καταδεικνύει τις
ευκαιρίες και τις προοπτικές που μπορούν να συνδράμουν στην αυτόνομη και
αυτοτροφοδοτούμενη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του φορέα,
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες στην
περιοχή. Το σύνολο του υποέργου, προϋπολογισμού 44.000€, αφορά στο
λογιστικό κωδικό 61.
7Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Εκπόνηση Ειδικής Διαχειριστικής Μελέτης Έργων
Ερμηνείας Περιβάλλοντος
Το παρόν Υποέργο αφορά στην εκπόνηση μελέτης για τα έργα ερμηνείας
περιβάλλοντος.
(μονοπάτια,

Τα

κιόσκια

πληροφόρησης)

θα

μέσα

ερμηνείας

ανάπαυσης,
πρέπει

να

και

ανάδειξης

ενημερωτικές
αντιμετωπίζονται

ενός

υγροτόπου

πινακίδες,
συνολικά

κέντρα
και

όχι

αποσπασματικά. Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό τη χωροθέτηση έργων που
αφορούν

σε

σημάνσεις,

μονοπάτια,

παρατηρητήρια

και

Κέντρα
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Πληροφόρησης στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης. Το
παρόν υποέργο συνολικού προϋπολογισμού 42.000€, αναφέρεται συνολικά
στο λογιστικό κωδικό 61.
8Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Εκπόνηση Ειδικής Διαχειριστικής Μελέτης Τουριστικής
Ανάπτυξης
Κύριος στόχος του Ογδόου Υποέργου είναι η εκπόνηση ενός σχεδίου
ανάπτυξης / ανάδειξης για την περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης
Λιμνών Κορώνειας Βόλβης, στο οποίο θα προσδιοριστούν οι δράσεις
τουριστικής ανάπτυξης και προβολής της οικολογικά ευαίσθητης περιοχής.
Στόχος της μελέτης είναι να καταδείξει ένα τουριστικό μοντέλο στο πλαίσιο της
βιώσιμης ανάπτυξης για την περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης, το
οποίο θα κληθούν να υλοποιήσουν τόσο φορείς του δημοσίου τομέα όσο και
του ιδιωτικού. Το παρόν υποέργο, συνολικού προϋπολογισμού 45.000€,
αναφέρεται συνολικά στο λογιστικό κωδικό 61.
9Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Εκπόνηση Ειδικής Διαχειριστικής Μελέτης Ερασιτεχνικής
Αλιείας
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Το παρόν υποέργο αναφέρεται στην εκπόνηση μιας μελέτης για τη διαχείριση
της ερασιτεχνικής αλιείας στη λίμνη Βόλβη. Η Βόλβη είναι η μοναδική
λίμνη, της προστατευόμενης περιοχής, στην οποία αναπτύσσονται
δραστηριότητες εκ μέρους των κατοίκων των παραλίμνιων οικισμών αλλά
και εκ μέρους των επισκεπτών. Η επαγγελματική

και η ερασιτεχνική

αλιεία στη Βόλβη είναι δύο από τις ασκούμενες και επιτρεπόμενες
δραστηριότητες στην περιοχή. Εντούτοις, η κάθε μια δραστηριότητα
ξεχωριστά αλλά και ο συνδυασμός των δύο, προκαλεί τριβές μεταξύ
ερασιτεχνών και επαγγελματιών αλιέων και επιπλέον έχει αρνητικές
επιπτώσεις στην ιχθυολογική ισορροπία της λίμνης. Η Διαχειριστική
Μελέτη έχει ως στόχο να προτείνει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει ο
γεωγραφικός

περιορισμός

των

αλιευτικών

δραστηριοτήτων

(επαγγελματικών και ερασιτεχνικών) σε συγκεκριμένες περιοχές και
παράλληλα να προτείνει τρόπους κατασκευής υποδομών για την
προσέλκυση επισκεπτών – ερασιτεχνών ψαράδων σε συγκεκριμένες
χωροθετημένες

περιοχές.

Το

παρόν

υποέργο,

συνολικού

προϋπολογισμού 35.000€, αναφέρεται συνολικά στο λογιστικό κωδικό 61.
10Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Πρόγραμμα Τεκμηρίωσης Έργων του Master Plan
Το παρόν υποέργο

αφορά στην εκπόνηση ενός προγράμματος που

περιλαμβάνει την καταγραφή των σταδίων υλοποίησης των έργων του master
plan (ιστορικό, χαρτογράφηση, φωτογραφική τεκμηρίωση) στο πλαίσιο των
ανειλημμένων υποχρεώσεων της προγραμματικής σύμβασης για το master
plan από το Φορέα Διαχείρισης (παράγραφος 5.8.2. της προγραμματικής
σύμβασης). Το παρόν υποέργο, συνολικού προϋπολογισμού 45.000€,
αναφέρεται συνολικά στο λογιστικό κωδικό 61.
11Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείων
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Το Ενδέκατο Υποέργο αφορά στην αγορά εξοπλισμού επίπλωσης του Φορέα
Διαχείρισης. Η στελέχωση του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας
Βόλβης συνεπάγεται την αναγκαιότητα αγοράς επίπλων γραφείου. Τα
έπιπλα εξυπηρετούν τις ανάγκες του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης
και εκείνων που για οποιοδήποτε λόγο επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις
του.

Το

παρόν

υποέργο,

συνολικού

προϋπολογισμού

15.000€,

αναφέρεται συνολικά στο λογιστικό κωδικό 14.
12Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείων
Το Δωδέκατο Υποέργο αφορά στην αγορά εξοπλισμού μηχανοργάνωσης του
Φορέα Διαχείρισης. Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου των Λιμνών
Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών προκειμένου να καλύψει τις
ανάγκες του σε εξοπλισμό μηχανοργάνωσης των γραφείων του, σχεδίασε την
αγορά έξι (6) ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι πέντε desktop και ένα φορητός
laptop. Τέλος, κείθηκε απαραίτητη η προμήθεια τεσσάρων εκτυπωτών, ενός
απλού προτζέκτορα για slides, ενός προτζέκτορα που να συνδέεται με τον
υπολογιστή, δύο συσκευών FAX και μιας βιντεοκάμερας. Το παρόν υποέργο,
συνολικού προϋπολογισμού 15.000€, αναφέρεται συνολικά στο λογιστικό
κωδικό 14.
13Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Προμήθεια Λογισμικών Προγραμμάτων
Το δέκατο τρίτο υποέργο αφορά στην προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων.
Ο τρόπος λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης των Λιμνών Κορώνειας Βόλβης,
καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το διαχειριστικό του ρόλο,
συνιστούν την αναγκαιότητα εισαγωγής πληθώρας δεδομένων. Προκειμένου
να

γίνουν

όλα

τα

παραπάνω

απαιτήθηκε

λογισμικό

γεωγραφικών

συστημάτων πληροφοριών, το οποίο πέρα από τις βασικές δυνατότητες που
παρέχει, Θα συνοδεύεται και από κάποια extensions με επιμέρους
λειτουργίες. Παράλληλα, για την πληρέστερη διαχείριση των διαφόρων
στοιχείων και πληροφοριών, κρίθηκε απαραίτητη

η αγορά σχεδιαστικού

πακέτου με desk subscription για δύο χρόνια. Τέλος, για την οικονομική –
λογιστική παρακολούθηση των λειτουργιών του φορέα συμπεριλήφθηκε στο
παρόν υποέργο η προμήθεια λογισμικού πακέτου λογιστικής διαχείρισης και
μισθοδοσίας. Το ποσό που θα διαθέσει ο φορέας για το παραπάνω λογισμικό
ανέρχεται στις 37.500€ και αφορά στο λογιστικό κωδικό 16.
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14Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Προμήθεια Αυτοκινήτου Τζιπ
Ο φορέας σχεδίασε την προμήθεια αυτοκίνητο τύπου τζιπ για την υποστήριξη
των προγραμμάτων επόπτευσης φύλαξης. Η προμήθεια του αυτοκινήτου
ακολουθεί τον κανονισμό για την εκτέλεση έργων και την ανάθεση και σύναψη
συμβάσεων προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών του φορέα. Ο συνολικός
προϋπολογισμός ανέρχεται στις 35.000€ και αφορά στο λογιστικό κωδικό 13.
15Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Προμήθεια Εξοπλισμού Κλιματισμού
Η προμήθεια του παρόντος υποέργου περιλαμβάνει εξοπλισμό κλιματισμού –
θέρμανσης και ηλεκτρικών συσκευών. Συγκεκριμένα, ο φορέας σχεδίασε να
προμηθευτεί τα εξής: 7 συσκευές κλιματισμού ψύξης θέρμανσης12000/22000
ΒΤU, 4 ιονιστές δυναμικότητας 50τμ. έκαστος, 3 θερμάστρες λαδιού, 1 ψυγείο
χωρητικότητας 100lt. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 10.000€
και αφορά στο λογιστικό κωδικό 14.

4.2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΠΕΡ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΡΚΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ο Φορέας Διαχείρισης προκειμένου να προχωρήσει στην ορθή
υλοποίηση του προγράμματος ΕΠΠΕΡ έχει αγαστή συνεργασία τόσο με τη
Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΠΕΡ (Κα Αντωνέλου Μαρία, Κα Κατερίνη Κυριαζή)
όσο και με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ (Τμήμα Διαχείρισης
Φυσικού περιβάλλοντος, Κα Βανικιώτη Σταυρούλα, Κα Τρύφων Ελένη, Κα
Σπάλα Δήμητρα, Κα Μαρμάρα Κατερίνα). Παράλληλα, βρίσκεται σε
επικοινωνία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ., Δ/νση Δημοσίων Έργων, Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης) για την
ορθότερη και καλύτερη υλοποίηση των μελετών, των οποίων η διαδικασία
ανάθεσης τους έχει εκχωρηθεί.
Συνολικά, ο Φορέας Διαχείρισης έως το Δεκέμβριο του 2007 έχει
δαπανήσει ποσό 402.059,36€ ήτοι ποσοστό 18.45% του εγκεκριμένου
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προϋπολογισμού. Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι στο πρώτο εξάμηνο του
2008, οπότε και θα έχουν ανατεθεί το σύνολο των δράσεων που
περιλαμβάνονται στο τεχνικό δελτίο, το ποσοστό υλοποίησης θα ανέλθει στο
65 - 70% και θα μείνει έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου να
αποπληρωθεί το προσωπικό του φορέα και οι μελέτες που αφορούν στο
διαχειριστικό σχέδιο, στο ειδικό διαχειριστικό της τουριστικής ανάπτυξης και
στο ειδικό διαχειριστικό της ερασιτεχνικής αλιείας. Συνοπτικά, η πορεία
υλοποίησης αποτυπώνεται στον πίνακα 7, ενώ παρακάτω αποτυπώνεται η
υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ανά υποέργο.

1ο Υποέργο
2ο Υποέργο
3ο Υποέργο
4ο Υποέργο
5ο Υποέργο
6ο Υποέργο
7ο Υποέργο
8ο Υποέργο
9ο Υποέργο
10ο Υποέργο
11ο Υποέργο
12ο Υποέργο
13ο Υποέργο
14ο Υποέργο
15ο Υποέργο
16ο Υποέργο
17ο Υποέργο
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

1.053.450,00 €
170.500,00 €
364.100,00 €
118.000,00 €
150.000,00 €
44.000,00 €
42.000,00 €
45.000,00 €
35.000,00 €
45.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
37.500,00 €
35.000,00 €
10.000,00 €
0,00 €
0,00 €
2.179.550,00 €

216.517,96 €
12.000,67 €
53.967,96 €
24.901,07 €
0,00 €
44.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10.651,69 €
15.000,00 €
0,00 €
25.020,01 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
402.059,36 €

836.932,04 €
158.499,33 €
310.132,04 €
93.098,93 €
150.000,00 €
0,00 €
42.000,00 €
45.000,00 €
35.000,00 €
45.000,00 €
4.348,31 €
0,00 €
37.500,00 €
9.979,99 €
10.000,00 €
0,00 €
0,00 €
1.777.490,64 €

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

20,55%
7,04%
14,82%
21,10%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
71,01%
100,00%
0,00%
71,49%
0,00%

18,45%

Πίνακας 7: Αναλυτική και ποσοστιαία πορεία υλοποίησης του Τεχνικού Δελτίου
ανά υποέργο.

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Αρχική λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης των λιμνών
Κορώνειας Βόλβης (start – up).
Για το πρώτο υποέργο το ποσό υλοποίησης ανέρχεται στις
216.517,96€ ήτοι ποσοστό 20,55% βάσει του προϋπολογισμού του 1 ου
υποέργου (1.053.450€). Εδώ περιλαμβάνονται τα έξοδα μισθοδοσίας, καθώς
επίσης

και

τα

λειτουργικά

έξοδα

του

Φορέα

Διαχείρισης.

Όπως

προαναφέρθηκε, ο διαγωνισμός για την πρόσληψη των 13 ατόμων διαφόρων
ειδικοτήτων ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2007 ενώ δράσεις του
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παρόντος υποέργου σχετικά με την προμήθεια βιβλίων περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος, την εκτύπωση ετήσιων εκθέσεων κλπ. ανατέθηκαν κατόπιν
διενέργειας των απαραίτητων διαγωνισμών. Οι προσλήψεις του προσωπικού
έχουν γίνει με σχετικό διαγωνισμό που προβλέπει το ΑΣΕΠ και η υπογραφή
των συμβάσεων έγινε το Νοέμβριο του 2007.
Οι προσλήψεις αναφέρονται στις εξής ειδικότητες:
Α) Δασολόγο Π.Ε. ως Συντονιστή Έργου,
Β ) Γεωπόνο Π.Ε. ως Επιστημονικό Προσωπικό,
Γ) Δασολόγο Π.Ε. ως Επιστημονικό Προσωπικό,
Δ) Οικονομολόγο Π.Ε. ως Υπεύθυνο Υλοποίησης ΕΠΠΕΡ,
Ε) Δυο μηχανικούς Π.Ε. ως Επιστημονικό Προσωπικό,
ΣΤ)Δασοπόνο Τ.Ε. ως Βοηθητικό Προσωπικό,
Ζ) Γεοτεχνολόγο Τ.Ε. ως Βοηθητικό Προσωπικό,
Η) Ξεναγό Δ.Ε.,
Θ) Γραμματέα Δ.Ε.,
Ι) Υπεύθυνο Μηχανοργάνωσης Δ.Ε.
2ο

ΥΠΟΕΡΓΟ:

Πρόγραμμα

παρακολούθησης

περιβαλλοντικών

παραμέτρων
Για το Δεύτερο Υποέργο το ποσό υλοποίησης ανέρχεται στις 12.000,67€ ήτοι
ποσοστό 7,04% βάσει του προϋπολογισμού του 2 ου υποέργου (170.000€). Το
δεύτερο υποέργο αναφέρεται στο πρόγραμμα παρακολούθησης του Φορέα
Διαχείρισης και οι σχετικοί διαγωνισμοί για την υλοποίηση των δράσεων είναι
στο

στάδιο

της

προκήρυξης.

Έως

σήμερα,

έχει

ολοκληρωθεί

και

αποπληρωθεί η δράση που αναφέρεται στη δημιουργία βάσης δεδομένων
που συμπεριλαμβάνει την καταγραφή των μονάδων που δραστηριοποιούνται
στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης, για τις οποίες έχει
γνωμοδοτήσει ο Φορέας Διαχείρισης από τον Ιανουάριο του 2005. Με ανοιχτό
διαγωνισμό

προκηρύχθηκε η αγορά του πολυμέτρου

φυσικοχημικών

παραμέτρων και αναμένεται να ολοκληρωθεί η προμήθεια έως το τέλος
Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, με τον ίδιο διαγωνισμό προκηρύχθηκε η

προμήθεια λογισμικού φωτοερμηνείας, υποβάθρων και δύο δορυφορικών
εικόνων,

για

τα

οποία

όμως

δεν

εκδηλώθηκε

ενδιαφέρον

και

θα

επαναπροκηρυχθούν. Τέλος, είναι έτοιμα τα τεύχη προκήρυξης για το
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διαγωνισμό υπηρεσιών που αφορά το πρωτόκολλο παρακολούθησης και τις
μετρήσεις βιοτικών αβιοτικών παραμέτρων.
3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Ενέργειες Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης
Για το Τρίτο Υποέργο το ποσό υλοποίησης ανέρχεται στις 53.967,96€ ήτοι
ποσοστό 14,82% βάσει του προϋπολογισμού του 3 ου υποέργου. Το τρίτο
υποέργο αναφέρεται στις ενέργειες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης και οι
σχετικοί διαγωνισμοί για την υλοποίηση των υπόλοιπων δράσεών του είναι
στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Έως σήμερα έχει
ανατεθεί η ανάθεση έργου σε άτομο επιφορτισμένο με την οργάνωση του
Κέντρου Πληροφόρησης που βρίσκεται στην Απολλωνία και η πρόσληψη
ατόμου για τη γραμματειακή υποστήριξή του. Στο πλαίσιο του παρόντος
υποέργου έχει διεξαχθεί ημερίδα στον παραλίμνιο οικισμό του Αγίου
Βασιλείου στις 5-6-2006. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα
ξεναγήσεων σχολικών ομάδων με τη συνεργασία των εκπαιδευτών που
επιφορτίζονται με προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Οι δράσεις που αφορούν στη διενέργεια Επιστημονικού Συνεδρίου, στη
δημιουργία σχεδίου προβολής των δράσεων του Φορέα Διαχείρισης, στην
έκδοση περιοδικού και στη δημιουργία υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
(με εκδόσεις που αναφέρονται σε οικοτουριστικούς χάρτες, χάρτες με τα είδη
ορνιθοπανίδας,

ντοκιμαντέρ κα.) έχουν προκηρυχθεί στο πλαίσιο του

διαγωνισμού υπηρεσιών και αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανάθεσή της έως
το τέλος Φεβρουαρίου 2008.
4Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Ενέργειες Επόπτευσης Φύλαξης
Για το Τέταρτο Υποέργο το ποσό υλοποίησης ανέρχεται στις 24.901,07€ ήτοι
ποσοστό υλοποίησης 21,10% βάσει του προϋπολογισμού του 4 ου υποέργου
(118.000€). Έως σήμερα έχει συναφθεί και ολοκληρωθεί σύμβαση με
υπεύθυνο

φύλαξης

της

περιοχής,

ενώ

ολοκληρώθηκε

η

διαδικασία

πρόσληψης ενός ακόμη φύλακα με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Επιπρόσθετα, στο
πλαίσιο

του

διαγωνισμού

προμηθειών

του

Φορέα

Διαχείρισης

έχει

προκηρυχθεί η προμήθεια εξοπλισμού εθελοντών και η ανάθεση της
σύμβασης αναμένεται να γίνει έως το τέλος του Δεκεμβρίου 2007. Η
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εθελοντική ομάδα που έχει συσταθεί σκοπεύει να επικουρεί το Φορέα
Διαχείρισης στην επόπτευση της περιοχής.
Παράλληλα, προκειμένου ο φορέας να υλοποιήσει με ίδια μέσα το σχέδιο
φύλαξης της περιοχής, έχει προκηρύξει τη δημιουργία βάσης δεδομένων για
τη χωροχρονική καταγραφή των παράνομων περιστατικών στην περιοχή
αρμοδιότητάς του. Τέλος, στο παρόν υποέργο έχει συμπεριληφθεί η σχεδίαση
και προμήθεια των πινακίδων φύλαξης, δράσεις που έχουν συμπεριληφθεί
στο διαγωνισμό προμηθειών και υπηρεσιών και οι προσφορές είναι στο
στάδιο της αξιολόγησης.
5Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου
Το Πέμπτο Υποέργο αφορά στην εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου. Για την
εκπόνηση του διαχειριστικού σχεδίου, που αποτελεί συμβατική υποχρέωση
του Φορέα Διαχείρισης βάσει της προγραμματικής σύμβασης για την
υλοποίηση του σχεδίου αποκατάστασης της λίμνης Κορώνειας,

έχουν

εγκριθεί από το ΕΠΠΕΡ 150.000,00 €. Ο Φορέας Διαχείρισης έχει εκχωρήσει
τις αρμοδιότητες της διευθύνουσας και προϊσταμένης υπηρεσίας στη
Διεύθυνση

Περιβάλλοντος

&

Χωροταξίας

της

Περιφέρειας

Κεντρικής

Μακεδονίας (ΔΙΠΕΧΩ / ΠΚΜ), σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 3 του
νόμου 3316/2005. Στην παρούσα χρονική στιγμή έχει προκηρυχθεί ο
διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος βρίσκεται στη φάση
ολοκλήρωσης και υπογραφής της σύμβασης. Η προεκτιμώμενη αμοιβή
ανέρχεται στις 149.560,87€ (με ΦΠΑ) (οι τεχνικές προσφορές ανοίχτηκαν στις
18/12/2007).
Η σημαντικότητα του εν λόγω έργου είναι μεγάλη, αφού το σχέδιο διαχείρισης
είναι το βασικό εργαλείο του Φορέα Διαχείρισης τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού,
υλοποίησης και εφαρμογής μέτρων και παρεμβάσεων όσο και σε επίπεδο
αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της εφαρμοζόμενης διαχείρισης, ενώ
προβλέπεται από τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία. Το γεγονός αυτό
ενισχύεται και από το ότι στην προστατευόμενη περιοχή, ιδιαίτερα στη λίμνη
Κορώνεια, παρά την υψηλή οικολογική σημασία της, η μη ορθολογική άσκηση
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, σε επίπεδο λεκάνης απορροής, οδήγησε
σε σημαντική υποβάθμιση των λειτουργιών του υγροτοπικού συστήματος και
κατά συνέπεια στην υποβάθμιση των αξιών και υπηρεσιών που προσφέρει.
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6Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Εκπόνηση Μελέτης Βιωσιμότητας
Το Έκτο Υποέργο αφορά στην εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας συνολικού
προϋπολογισμού 44.000€. Η παρούσα μελέτη ανατέθηκε στην εταιρία
Ευρωτεκ Α.Ε. με την υπ’ αριθμό 26/16-01-06 απόφαση της 19 ης συνεδρίασης
του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης. Οι διαδικασίες ανάθεσης έγιναν βάσει του
κανονισμού για την εκτέλεση έργων και την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων
προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης (ΦΕΚ Β΄ αρ.
φύλλου 1879/20-12-2004) και η σύναψη της σύμβασης έγινε στις 20/1/2006.
Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί, ενώ έχει αποπληρωθεί ο ανάδοχος. Συνοπτικά η
παρούσα μελέτη αναλύει τα εξής:
•

Παρουσιάζει το οργανωτικό σχήμα του φορέα όταν θα έχουν
καλυφθεί οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό.

•

Καταδεικνύει τη σκοπιμότητα λειτουργίας, παρουσιάζοντας
αφενός τη σημαντικότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζει η
περιοχή των λιμνών, και αφετέρου, αναδεικνύοντας την αξία του.

•

Εξετάζει την οικονομική βιωσιμότητα.

•

Εξετάζει εναλλακτικά σενάρια (πχ. ανάθεση διαχείρισης σε
άλλους φορείς, εναλλακτικά οργανωτικά σχήματα).

7Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Εκπόνηση Ειδικής Διαχειριστικής Μελέτης Έργων
Ερμηνείας Περιβάλλοντος
Το Έβδομο Υποέργο (προϋπολογισμού 42.000€) δεν θα υλοποιηθεί λόγω
αλληλεπικαλύψεις με αντίστοιχο έργο της ΝΑΘ.
8Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Εκπόνηση Ειδικής Διαχειριστικής Μελέτης Τουριστικής
Ανάπτυξης
Το Όγδοο Υποέργο αναφέρεται στην εκπόνηση μελέτης τουριστικής
ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης συνολικού
προϋπολογισμού 45.000€. Οι διαδικασίες ανάθεσης της παρούσας μελέτης
έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα
στην Διεύθυνση Δημοσίων Έργων (αριθμός απόφασης Δ.Σ. 123/2007). Ο
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σχετικός διαγωνισμός έχει προκηρυχθεί. Καταληκτική ημερομηνία για
κατάθεση προσφορών 5/3/2008.

9Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Εκπόνηση Ειδικής Διαχειριστικής Μελέτης Ερασιτεχνικής
Αλιείας
Το Ένατο Υποέργο αναφέρεται στην εκπόνηση ειδικής διαχειριστικής μελέτης
για την ερασιτεχνική αλιεία, συνολικού προϋπολογισμού 35.000€. Οι
διαδικασίες ανάθεσης της παρούσας μελέτης έχουν εκχωρηθεί στην
Περιφέρεια

Κεντρικής

Μακεδονίας

και

συγκεκριμένα

στην

Διεύθυνση

Αγροτικής Ανάπτυξης (αριθμός απόφασης Δ.Σ. 123/2007). Τα τεύχη
προκήρυξης του διαγωνισμού έχουν σταλεί στο ΕΠΠΕΡ για έγκριση, οπότε
και θα προκηρυχθεί το έργο.
10Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Πρόγραμμα Τεκμηρίωσης Έργων του Master Plan
Το Δέκατο Υποέργο αφορά στην εκπόνηση υποστηρικτικής μελέτης για τα
έργα του Master plan συνολικού προϋπολογισμού 45.000€. Το συγκεκριμένο
υποέργο δεν θα υλοποιηθεί λόγω αδυναμίας συγκεκριμενοποίησης των
τεχνικών προδιαγραφών και για το λόγο αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στο νέο
τεχνικό δελτίο.
11Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείων
Το Ενδέκατο Υποέργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού γραφείων. Η
σχετική σύμβαση υπογράφηκε με την υπ΄αριθμό 292/2005 απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου και το ύψος της χρηματικής αμοιβής του αναδόχου
ανέρχεται στα 15.000€. Το ποσό υλοποίησης ανέρχεται στις 10.651,69€ ήτοι
ποσοστό 71,01% βάσει του προϋπολογισμού του 11 ου υποέργου (15.000€).
Το υπόλοιπο ποσό θα υλοποιηθεί έως το Μάιο του παρόντος έτους, οπότε και
ο ανάδοχος θα παραδώσει και τα τελευταία στοιχεία της σύμβασης.
12Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείων
Το Δωδέκατο Υποέργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών προϋπολογισμού 15.000€. Η σχετική σύμβαση έχει υπογραφή
με την υπ΄ αριθμό 293/2005 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και ο
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ανάδοχος έχει παραδώσει όλα τα στοιχεία της σύμβασης και το υποέργο έχει
αποπληρωθεί.
13Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Προμήθεια Λογισμικών Προγραμμάτων
Το Δέκατο Τρίτο Υποέργο αφορά στην προμήθεια λογισμικού συνολικού
ύψους

37.500€.

Ο

διαγωνισμός

θα

επαναπροκηρυχθεί,

αφού

στον

προηγούμενο δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.
14Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Προμήθεια Αυτοκινήτου Τζιπ
Το Δέκατο Τέταρτο Υποέργο αφορά στην προμήθεια αυτοκινήτου τύπου τζιπ
προϋπολογισμού 35.000€. Ο σχετικός διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και ο
Φορέας Διαχείρισης με την υπ΄ αριθμό 182/2006 απόφαση του διοικητικού
συμβουλίου έχει προμηθευτεί ένα HYUNDAI TUCSON, 4x4.
15Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Προμήθεια Εξοπλισμού Κλιματισμού
Το Δέκατο Πέμπτο Υποέργο αφορά στην αγορά εξοπλισμού κλιματισμού
συνολικού προϋπολογισμού 10.000€. Ο διαγωνισμός θα επαναπροκηρυχθεί,
αφού στον προηγούμενο δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.
4.3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Ο Φορέας Διαχείρισης έχει προχωρήσει σε νέα τροποποίηση του
τεχνικού του Δελτίου. Κύριος στόχος του είναι να προσαρμόσει τον
εγκεκριμένο προϋπολογισμού στις ανάγκες που προέκυψαν από την τριετή
του λειτουργία. Βασική αλλαγή είναι η πρόσθεση δύο υποέργων. Τα υποέργα
αυτά

είναι:

το

16ο

που

αναφέρεται

στην

προμήθεια

εξοπλισμού

παρακολούθησης (κιάλια, τηλεσκόπια κλπ), και το 17 ο που αφορά στην αγορά
κτιρίου για τη στέγαση του Φορέα Διαχείρισης. Τα δύο υποέργα έχουν
προϋπολογισμό 25.000€ και 306.000€ αντίστοιχα. Παράλληλα, ο Φορέας
Διαχείρισης έχει απεντάξει από τον προϋπολογισμό του τα υποέργα 7 και 10
που αφορούν στα έργα ερμηνείας περιβάλλοντος και στο master plan, ενώ
έχει τροποποιήσει μερικώς τους προϋπολογισμούς των άλλων. Στον πίνακα 8
που φαίνονται οι τροποποιήσεις.
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ΑΡΧΙΚΟΣ
ΝΕΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
(€)
(€)
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
1ο
Υποέργο
2ο
Υποέργο
3ο
Υποέργο
4ο
Υποέργο
5ο
Υποέργο
6ο
Υποέργο
7ο
Υποέργο
8ο
Υποέργο
9ο
Υποέργο
10ο
Υποέργο
11ο
Υποέργο
12ο
Υποέργο
13ο
Υποέργο
14ο
Υποέργο
15ο
Υποέργο
16ο
Υποέργο
17ο
Υποέργο

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΒΑΣΕΙ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΑΡΧΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΝΕΟΥ
ΒΑΣΕΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
(€)
(€)
ΑΡΧΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΝΕΟΥ

2179550

2154526,38

402059,36 1777490,64 1752467,02

18,45%

18,66%

1053450

720400

216517,96

836932,04

503882,04

20,55%

30,06%

170500

171500

12000,67

158499,33

159499,33

7,04%

7,00%

364100

346100

53967,96

310132,04

292132,04

14,82%

15,59%

118000

208000

24901,07

93098,93

183098,93

21,10%

11,97%

150000

150000

0

150000

150000

0,00%

0,00%

44000

44000

44000

0

0

100,00%

100,00%

42000

0

0

42000

0

0,00%

45000

45000

0

45000

45000

0,00%

0,00%

35000

35000

0

35000

35000

0,00%

0,00%

45000

0

0

45000

0

0,00%

15000

14996,38

10651,69

4348,31

4344,69

71,01%

71,03%

15000

15000

15000

0

0

100,00%

100,00%

37500

37500

0

37500

37500

0,00%

0,00%

35000

25030

25020,01

9979,99

9,99

71,49%

99,96%

10000

10000

0

10000

10000

0,00%

0,00%

0

25000

0

25000

0

0,00%

0

306000

0

306000

0

0,00%

Πίνακας 8: Τροποποιήσεις και υλοποιήσεις του αρχικού καθώς και του νέου
προϋπολογισμού ανά υποέργο.

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΕΡΠΣ
Ο Φορέας Διαχείρισης έχει λάβει χρηματοδότηση 15.000€ από πιστώσεις
του ΕΤΕΡΠΣ. Τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για έξοδα
συνεδριάσεων και μετακινήσεων εκτός έδρας του Διοικητικού Συμβουλίου και
των επιστημονικών επιτροπών που κατά περίπτωση συστήνονται. Για τις
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ανάγκες του ΕΤΕΡΠΣ προϋπολογίζονται τα παρακάτω ποσά ανά μήνα για το
έτος 2008:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΕΡΠΣ 2008

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1.000,00 €

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1.000,00 €

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1.000,00 €

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1.000,00 €

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1.000,00 €

ΙΟΥΛΙΟΣ

1.000,00 €

1.850,00 €

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΜΑΙΟΣ

1.000,00 €

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1.850,00 €

1.000,00 €

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1.550,00 €

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

700,00 €

0,00 €

500,00 €

1.000,00 €

1.500,00 €

2.000,00 €

2.500,00 €

3.000,00 €

3.500,00 €

4.000,00 €

Γράφημα 21: Ο Προϋπολογισμός του προγράμματος ΕΤΕΡΠΣ για το έτος 2008 κατά
μήνα.

6. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΠΕΡ
Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων που συμπεριλαμβάνονται στο τεχνικό
δελτίο του Φορέα Διαχείρισης ακολουθεί παρακάτω πλήρης ανάλυση των
προγραμμάτων που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο Φεβρουάριος 2006 –
Δεκέμβριος 2007. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι ο
Φορέας Διαχείρισης όπως προαναφέρθηκε ολοκλήρωσε τις διαδικασίες
προσλήψεων του προσωπικού του τον Νοέμβριο του 2007 οπότε και έχει
επιταχύνει την δραστηριοποίησή του.
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6.1. Πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων

6.1.1 Άρδευση καλλιεργειών από γεωτρήσεις - προβλήματα
Στην περιοχή της Μυγδονίας λεκάνης και ειδικότερα στην περιοχή
γύρω από τη λίμνη Κορώνεια υπάρχει έντονο πρόβλημα με την ύπαρξη
χιλιάδων

διάσπαρτων

υποβαθμίζουν
κλιματολογικές

τον

γεωτρήσεων,

υπόγειο

συνθήκες

νόμιμων

υδροφορέα

(μειωμένες

και

και
σε

παράνομων
συνδυασμό

βροχοπτώσεις)

που

με

συντελούν

τις
στη

σημαντική πτώση της στάθμης της λίμνης. Αυτή η αλόγιστη άντληση νερού,
κυρίως για άρδευση και σε μικρότερο βαθμό για βιομηχανική και υδρευτική
χρήση, οδήγησε στην εξάντληση του υδροφόρου ορίζοντα και στη δραματική
μείωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων που κατέληγε στις
δύο λίμνες. Υπολογίζεται ότι συνολικά οι γεωτρήσεις αρδευτικής, υδρευτικής
και παραγωγικής χρήσης εντός της Μυγδονίας λεκάνης ανέρχονται σε 2500 3000.
Η συντριπτική πλειοψηφία των αρδευόμενων εκτάσεων της λεκάνης
εξυπηρετείται

από

ιδιωτικές

γεωτρήσεις

που

καταναλώνουν

πολύ

μεγαλύτερες ποσότητες νερού από τις πραγματικές απαιτήσεις των
καλλιεργειών. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το 1995 υπήρχαν στην
περιοχή των δύο λιμνών 94.000 στρέμματα αρδευόμενης έκτασης, για την
οποία καταναλώνονταν 26.000.000m3 νερού, ενώ το 2000 η έκταση αυτή
ανήλθε σε 113.000 στρέμματα, για την άρδευση της οποίας καταναλώνονταν
32.000.000m3. Σήμερα1, μόνο στην περιοχή περιμετρικά της λίμνης
Κορώνειας και σε 19 αγροκτήματα αρδεύονται περίπου 93.000 στρέμματα
γεωργικών εκτάσεων, για τα οποία καταναλώνονται περίπου 38.500.000m3
νερού (αναλυτικά βλ. παρ. 6.1.1.2).
Το 2001 έγινε μια προσπάθεια καταγραφής των γεωτρήσεων και το
συμπέρασμα που προέκυψε κατέδειξε ότι σε 19 αγροκτήματα γύρω από την
Κορώνεια υπάρχουν 1976 γεωτρήσεις. Οι περισσότερες από αυτές είναι
ηλεκτροδοτημένες, ελάχιστες οι αναξιοποίητες, ενώ μόνον 250 έχουν
αδειοδοτηθεί βάσει του Ν. 1739/1987.
Γίνεται λοιπόν σαφές ότι το ζήτημα των γεωτρήσεων είναι πιεστικό και
χρίζει άμεσης αντιμετώπισης με τη λήψη δραστικών μέτρων από τις αρμόδιες
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υπηρεσίες.

Ο Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης με συχνούς

ελέγχους στην περιοχή αρμοδιότητάς του απέτρεψε την ανόρυξη νέων
παράνομων γεωτρήσεων ενημερώνοντας εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία
αδειοδοτήσεων (Δ/νση Υδάτων της ΠΚΜ).

1

Πηγή ΕΣΥΕ (δεδομένα 2006)

6.1.2 Κατανάλωση νερού κατά τη άρδευση των καλλιεργειών
Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του Φορέα Διαχείρισης λιμνών
Κορώνειας Βόβλης, συλλέχθηκαν στοιχεία προκειμένου να γίνει καταγραφή
των καλλιεργειών για τις περιοχές γύρω από τις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη
και για τα έτη 2004, 2005 και 2006. Η συλλογή των στοιχείων έγινε από τη
Διεύθυνση Γεωργίας (πηγή Ε.Σ.Υ.Ε).
Οι περιοχές που καταγράφηκαν είναι τα παραλίμνια Δημοτικά
Διαμερίσματα (Δ/Δ): Λαγκαδά, Καβαλαρίου, Αναλήψεως, Απολλωνίας,
Βασιλουδίου,

Βόλβης,

Μελισσουργού,

Ν.

Γερακαρούς,

Απολλωνίας,

Ν.

Ευαγγελισμού,
Μαδύτου,

Λαγκαδικίων,

Νικομηδινού,

Μοδίου,

Νυμφόπετρας, Περιστερώνα, Σχολαρίου, Αγίου Βασιλείου και Κολχικού, τα
οποία ανήκουν στη Α΄ και Β΄ ζώνη προστασίας του Εθνικού Πάρκου
Κορώνειας - Βόλβης - Μακεδονικών Τεμπών.

Η επιλογή της περιοχής

μελέτης έγινε λόγω του ότι οι γεωργικές δραστηριότητες των περιοχών αυτών
ασκούν τη μεγαλύτερη πίεση στο υδατικό ισοζύγιο των δύο λιμνών.
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Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι σκοπός της καταγραφής αυτής είναι
αφενός μεν η εξαγωγή συμπερασμάτων για το εάν και κατά πόσο
μεταβλήθηκαν οι εκτάσεις των καλλιεργειών περιμετρικά των λιμνών
Κορώνειας και Βόλβης κατά τα τρία τελευταία έτη, από το 2004 έως και το
2006, και αφετέρου ο κατά προσέγγιση 2 υπολογισμός της ποσότητας του
νερού που απαιτήθηκε για την άρδευση αυτών.

Η ποσότητα νερού που υπολογίστηκε (βάσει τύπου) είναι προσεγγιστική και ενδέχεται να
παρουσιάζει απόκλιση από τις πραγματικές ποσότητες που καταναλώνονται κατά την
άρδευση των καλλιεργειών
2

Ο υπολογισμός της ποσότητας του νερού που απαιτήθηκε για την
άρδευση των καλλιεργειών στα δημοτικά διαμερίσματα γύρω από τις λίμνες
Βόλβη και Κορώνεια και για τα έτη 2004, 2005 και 2006 έγινε με σκοπό να
τονιστεί ο βαθμός επίδρασης της ανθρώπινης αυτής δραστηριότητας στο
υδατικό ισοζύγιο της Μυγδονίας λεκάνης, και ειδικότερα της υπολεκάνης της
Κορώνειας όπου εμφανίζεται και το εντονότερο πρόβλημα.
Ο προσδιορισμός των κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων
ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού για άρδευση ανά υδατικό
διαμέρισμα

και

κατηγορία

καλλιεργειών,

γίνεται

με

βάση

την

ΚΥΑ

Φ.16/6631/2-6-1989 (ΦΕΚ 428Β/2-6-89). Με βάση αυτήν ισχύουν τα
παρακάτω:
 Η περιοχή ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας με
αριθμό 10.
 Η κατάταξη των καλλιεργειών σε κατηγορίες έγινε σύμφωνα με το φυτικό
συντελεστή Κ, όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ.
 Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του νερού
προέρχονται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε).
 Στον υπολογισμό του νερού χρησιμοποιήθηκαν οι μέσοι όροι του
αρδευτικού νερού (σε κυβικά μέτρα νερού ανά στρέμμα για ολόκληρο το
μήνα), ανά κατηγορία καλλιεργειών και ανά μήνα, όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα.
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ΜΗΝΑΣ
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Σύνολο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ποσότητες σε m3/στρ.)
Ι
ΙΙ
ΙΙΙ
IV
V
57,5
63
68,5
73
78,5
77
84
91
97,5
105
92
100,5
109
117
125,5
108,5
118,5
128,5
138
148
100,5
109,5
118,5
127,5
137
71,5
78
84,5
90,5
97,5
507
553,5
600
643,5
691,5

VII
89,5
119
142
168
155
110,5
784

Πίνακας 9 : Ταξινόμηση καλλιεργειών βάσει ΚΥΑ Φ.16/6631/2-6-1989

Η αρδευτική περίοδος ξεκινάει από 1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου και
η ακριβής διάρκειά της για κάθε καλλιέργεια διαφοροποιείται ανάλογα με το
είδος της, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Καλλιέργειες

Μήνες ποτίσματος

Μέσος όρος
αρδευόμενου
νερού (m3/στρ.)

Σιτηρά
Καλαμπόκι
Καπνός ανατ. Τύπου

Ιούλιος
Μάιος – Αύγουστος
Δεν ποτίζεται

148,00
515,50
0,00

Καπνός Δυτ. Τύπου
Ηλίανθος
Βαμβάκι
Ζαχαρότευτλα
Σανά
Μηδική
Γρασίδια
Μποστανικά πατάτες

Ιούλιος
Δεν ποτίζεται
Απρίλιος - Αύγουστος
Απρίλιος - Σεπτέμβριος
Δεν ποτίζεται
Απρίλιος - Αύγουστος
Απρίλιος - Αύγουστος
Απρίλιος - Σεπτέμβριος

138,00
0,00
515,50
643,50
0,00
673,50
594,00
643,50

Κηπευτικά
Ελιές
Ακρόδρυα
Οπωροφόρα
Αμπέλια

Απρίλιος - Σεπτέμβριος
Ιούνιος - Σεπτέμβριος
Ιούλιος
Ιούνιος - Αύγουστος
Δεν ποτίζεται

643,50
372,50
128,50
356,00
0,00

Πίνακας 10 : Μήνες ποτίσματος ανά καλλιέργεια και Μ.Ο. αρδευόμενου νερού

Για την άρδευση των περισσότερων καλλιεργειών χρησιμοποιείται η
μέθοδος της τεχνητής βροχής αντί της στάγδην άρδευσης. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 2005 χρησιμοποιήθηκαν 177 συστήματα στάγδην
άρδευσης και 1455 συστήματα τεχνητής βροχής. Τα αντίστοιχα συστήματα για
το 2006 ήταν 283 για στάγδην άρδευση και 1320 για τεχνητή βροχή (εικόνα
8). Επομένως, για τον υπολογισμό του νερού που καταναλώθηκε για την
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άρδευση των περισσότερων καλλιεργειών λήφθηκε υπόψη ο βαθμός
απόδοσης της μεθόδου της τεχνητής βροχής (βαθμός απόδοσης 0,85), εκτός
από τις δενδρώδεις καλλιέργειες, όπως τα οπωροφόρα, τα ακρόδρυα, οι ελιές
και τα αμπέλια που λήφθηκε υπόψη ο βαθμός απόδοσης της επιφανειακής
άρδευσης (βαθμός απόδοσης 0,75).

Εικόνα 1: Άρδευση καλλιεργειών με τη μέθοδο της τεχνητής βροχής

Η συνολική ποσότητα νερού για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών
υπολογίστηκε από τον τύπο: συνολική ποσότητα νερού = έκταση
καλλιέργειας × μέσος όρος αρδευτικού νερού που χρησιμοποιήθηκε (για
τους αντίστοιχους μήνες) ∕ βαθμός απόδοσης μεθόδου άρδευσης.
Σύμφωνα με αυτόν του τύπο εξάγονται τα εξής:
Για την Κορώνεια (Γράφημα 1), το συνολικό νερό υπολογίστηκε στα
42.259.124,12 m3 το έτος 2004, 39.080.255,76 m3

το έτος 2005 και

38.454.308,90 m3 το 2006 ενώ και για την Κορώνεια και τη Βόλβη μαζί
(Γράφημα 2), στα 73.466.503,41 m3 το έτος 2004, 72.059.261,53 m3 το έτος
2005 και 70.675.428,00 m3 το έτος 2006.
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΗΚΕ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΑ Δ.Δ.
ΓΥΡΩ ΑΠO ΤΗΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑ
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Γράφημα 22 : Ποσότητα νερού που καταναλώθηκε ανά έτος στα Δ.Δ. γύρω
από την Κορώνεια
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Γράφημα 23 : Ποσότητα νερού που καταναλώθηκε ανά έτος στα Δ.Δ. γύρω
από τις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη

Η διατάραξη του υδατικού ισοζυγίου της Κορώνειας είναι αποτέλεσμα
της αλληλεπίδρασης ανθρωπογενών και κλιματολογικών παραγόντων κατά
την τελευταία εικοσιπενταετία. Συγκεκριμένα, οι κυριότεροι παράγοντες για την
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περιβαλλοντική αυτή υποβάθμιση είναι η κακή διαχείριση του αρδευτικού
νερού,

μέσα

από

την

αλόγιστη

υπερεκμετάλλευση

των

υδατικών

αποθεμάτων, που υποβαθμίζει τον υπόγειο υδροφορέα και μειώνει την
επιφανειακή απορροή του νερού που καταλήγει στη λίμνη, καθώς και οι
περίοδοι υψηλών θερμοκρασιών και παρατεταμένης ανομβρίας κυρίως τους
καλοκαιρινούς μήνες. Αρκεί να αναφέρουμε ότι τη δεκαετία του ’70 η έκταση
της λίμνης ανερχόταν στα 46.000 στρέμματα και το μέγιστο βάθος της στα 8
μέτρα, το 1985 στα 4 μέτρα, το 1995 στο 1 μέτρο, τον Αύγουστο του 2002
έφτασε σε σημείο πλήρους αποξήρανσης, ενώ σήμερα το βάθος της φτάνει τα
60 εκατοστά και η έκτασή της τα 10.000 στρέμματα.
Όμως, παρά τη μακρόχρονη και συνεχιζόμενη μείωση των υδατικών
αποθεμάτων της Κορώνειας δεν λήφθηκαν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα για
την αποτροπή της περιβαλλοντικής της υποβάθμισης. Τουναντίον, με το
πέρασμα των χρόνων αυξήθηκαν οι απαιτήσεις σε νερό σαν συνάρτηση της
σταδιακής αύξησης των καλλιεργούμενων εκτάσεων λόγω της αλλαγής
χρήσης γης. Συγκεκριμένα κατά την περίοδο 1981 – 1991 παρατηρήθηκε,
σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., μικρή αύξηση των στρεμμάτων της
γεωργικής γης και μείωση των κοινοτικών βοσκοτόπων, επίσης κατά την
πτώση της στάθμης της Κορώνειας αποκαλύφτηκαν εκτάσεις της τάξης των
15.000 στρεμμάτων, οι οποίες καταπατήθηκαν και αποδόθηκαν στη γεωργία.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., το 1995 στην περιοχή των δύο
λιμνών υπήρχαν 94.000 στρέμματα αρδευόμενων εκτάσεων, για τα οποία
καταναλώνονταν 26.000.000 m3, το έτος 2000 οι εκτάσεις είχαν φτάσει τα
113.000

στρέμματα

για

την

άρδευση

των

οποίων

καταναλώνονταν

32.000.000 m3 νερού, το έτος 2004 οι εκτάσεις ήταν 195.952 στρέμματα για
την άρδευση των οποίων καταναλώνονταν 73.466.503 m3, το έτος 2005 οι
εκτάσεις

ήταν

192.782

στρέμματα

για

την

άρδευση

των

οποίων

καταναλώνονταν 72.059.261 m3 και το έτος 2006 οι εκτάσεις ήταν 183.635
στρέμματα για την άρδευση των οποίων καταναλώνονταν 70.675.428 m3 (για
τα έτη 2004, 2005 και 2006 ο υπολογισμός του νερού έγινε με βάση την ΚΥΑ
Φ.16/6631/2-6-1989).
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για μια
πιο ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση του ύδατος και η λήψη μέτρων για την
εξοικονόμηση του νερού κατά την άρδευση των καλλιεργειών.
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Προτείνεται λοιπόν, η αντικατάσταση της υδροβόρου μεθόδου της
τεχνητής

βροχής

που

χρησιμοποιείται

στην

πλειοψηφία

από

τους

καλλιεργητές με τη σύγχρονη και ιδιαίτερα οικονομική σε νερό μέθοδο της
στάγδην άρδευσης. Η μέθοδος της τεχνητής βροχής χαρακτηρίζεται από πολύ
χαμηλό βαθμό απόδοσης, λόγω των υψηλών απωλειών σε εξάτμιση όταν η
άρδευση γίνεται σε λάθος ώρα (11 π.μ. – 3 μ.μ.), και επιπλέον δεν μπορεί να
εξασφαλίσει

ομοιόμορφο

πότισμα,

όταν

οι

καιρικές

συνθήκες

είναι

ακατάλληλες (για παράδειγμα όταν η ένταση του ανέμου είναι πάνω από 5
βαθμούς της κλίμακας Beaufort).
Σε αντίθεση με την τεχνητή βροχή, η στάγδην άρδευση έχει μεγαλύτερο
βαθμό απόδοσης, καθώς αυτή εφαρμόζεται μόνο σε μέρος του εδάφους και
συγκεκριμένα στην περιοχή γύρω από το ριζικό σύστημα του φυτού. Η
παροχή από τους σταλακτήρες είναι πολύ μικρή, 2-3 λίτρα την ώρα, με
αποτέλεσμα όλο το νερό να διηθείται από το έδαφος και να μην απορρέει
επιφανειακά. Δεδομένου ότι η άρδευση επαναλαμβάνεται καθημερινά για 2-3
ώρες για να καλύπτεται το νερό που εξατμίσθηκε, δεν υπάρχουν απώλειες
νερού από τη διήθηση.
Ακόμη προτείνεται η δημιουργία ενός συλλογικού αρδευτικού δικτύου
για την άρδευση των καλλιεργειών, το οποίο θα οδηγήσει στο κλείσιμο των
πολυάριθμων, διάσπαρτων γεωτρήσεων και θα συμβάλει στην εξοικονόμηση
νερού.
Επίσης είναι σημαντικό να υπάρξει μια εκστρατεία ενημέρωσης των
αγροτών όσον αφορά στον τρόπο χρήσης των αρδευτικών μεθόδων, ώστε να
λαμβάνουν μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των απωλειών νερού άρδευσης
με αποφυγή της επιφανειακής απορροής ή της βαθιάς διήθησης. Θα πρέπει
επίσης να μην αρδεύουν με κατάκλιση (με αυλάκια) σε αγροτεμάχια με κλίση
εδάφους πάνω από 3%, να τηρούν τις αρδευτικές πρακτικές ανά καλλιέργεια
(συνολική ποσότητα, αριθμός εφαρμογών, δόση ανά εφαρμογή), όπως αυτές
ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες πρακτικές των οικείων Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων, να εφαρμόζουν τους κανονισμούς των Οργανισμών Εγγείων
Βελτιώσεων και γενικά των φορέων λειτουργίας συλλογικών έργων και να
τηρούν τα περιοριστικά μέτρα χρήσης νερού, όπως προβλέπεται από τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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Σημαντικό επίσης είναι να παρασχεθούν οικονομικά κίνητρα στους
αγρότες για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών τους, έτσι ώστε να υπάρξει
στροφή των καλλιεργητών από τις υδροβόρες καλλιέργειες, όπως το
καλαμπόκι προς ξηρικές καλλιέργειες, όπως τα σιτηρά. Τέλος, η επιδότηση
των καλλιεργητών για την αγρανάπαυση των καλλιεργούμενων εδαφών τους
για κάποιο χρονικό διάστημα θα συντελέσει στη διατήρηση των αποθεμάτων
ύδατος.
6.1.1.3. Επικαιροποίηση δικτύου NATURA
Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο
περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους
ειδών που είναι σημαντικοί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο
κατηγορίες περιοχών:
 «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA)
για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK, και
 «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance
- SCI) όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.
Για τον προσδιορισμό των ΤΚΣ λαμβάνονται υπόψη οι τύποι οικοτόπων
και τα είδη των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, καθώς και τα
κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής. Οι ΖΕΠ, μετά τον χαρακτηρισμό τους
από τα Κράτη Μέλη, εντάσσονται αυτόματα στο Δίκτυο Natura 2000, και η
διαχείρισή τους ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, 3, 4 της Οδηγίας
92/43/ΕΚ και τις διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Αντίθετα,
για την ένταξη των ΤΚΣ πραγματοποιείται επιστημονική αξιολόγηση και
διαπραγμάτευση μεταξύ των Κρατών Μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κατά οικολογική ενότητα Βιογεωγραφικών
Σεμιναρίων. Οι ΤΚΣ υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, 3, 4 της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των ΤΚΣ, τα Κράτη Μέλη
υποχρεούνται να κηρύξουν τις περιοχές αυτές ως «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης
(ΕΖΔ)» (Special Areas of Conservation - SAC)» το αργότερο μέσα σε μια
εξαετία και να καθορίσουν τις προτεραιότητες για τη διατήρηση σε
ικανοποιητική κατάσταση των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού
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ενδιαφέροντος εντός αυτών. Οι ΕΖΔ υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6
παρ. 1, 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Οι προστατευόμενες περιοχές διαχειρίζονται από Φορείς Διαχείρισης
(Φ.Δ.). Οι λίμνες Κορώνεια, Βόλβη και τα στενά της Ρεντίνας διαχειρίζονται
από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Κορώνειας – Βόλβης και
Μακεδονικών Τεμπών.
Με τον τρόπο αυτό, ο Φορέας Διαχείρισης στο πλαίσιο της διαδικασίας της
επικαιροποίησης της πληροφορίας που περιέχεται στα Δελτία Δεδομένων των
περιοχών του Δικτύου Νatura 2000, παρείχε σημαντική βοήθεια στη
συμπλήρωση των δελτίων αυτών. Δόθηκαν δεδομένα που αφορούν σε
περιγραφικά πεδία όπως είναι τα χαρακτηριστικά των τόπων, η ποιότητα και η
σημασία τους, η τρωτότητα, ο χαρακτηρισμός, η ιδιοκτησία, η επίδραση των
δραστηριοτήτων εντός και εκτός των τόπων αυτών.
Η Βόλβη παρουσιάζει σημαντικό αριθμό ιχθυοπανίδας, ενώ η
Κορώνεια, μικρότερη σε μέγεθος λίμνη, είναι ιδιαίτερα πλούσια σε είδη και
πληθυσμό πτηνών. Στη Βόλβη απαντά η λιπαριά, ένα είδος ψαριού που δεν
βρίσκεται πουθενά αλλού στον κόσμο, ενώ στην Κορώνεια ένας μεγάλος
αριθμός

ερωδιών

με

χαρακτηριστικότερα

είδη

το

σταχτοτσικνιά,

το

λευκοτσικνιά και τον πορφυροτσικνιά. Το χειμώνα εξάλλου, τη λίμνη
επισκέπτονται το σκουφοβουτηχτάρι, το μαυροβουτηχτάρι, το γκισάρι, η
φαλαρίδα και το κεφαλούδι. Να σημειωθεί τέλος, ότι στην Κορώνεια μπορεί
κανείς να συναντήσει έναν μεγάλο αριθμό φοινικόπτερων – τα γνωστά σε
όλους μας φλαμίνγκο – που παραμένουν στη λίμνη καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους.

56

Εικόνα2: Φοινικόπτερα στη λίμνη Κορώνεια

Ο Ρήχιος ποταμός αποτελεί το συνδετικό κρίκο της Βόλβης με το
Στρυμονικό Κόλπο, κυλάει ανάμεσα από τα Κερδύλλια Όρη και τις παρυφές
του Χολομώντα και δημιουργεί την κοιλάδα των «Μακεδονικών Τεμπών».
Η ευρύτερη περιοχή του Φορέα Διαχείρισης αποτελεί σημαντικό
σταθμό μεταναστευτικών και απειλούμενων ενδημικών και σπάνιων ειδών
πτηνών. Πολλά λοιπόν σημεία της περιοχής αποτελούν για τα είδη αυτά τόπο
διατροφής, φωλιάσματος, αναπαραγωγής, διαχείμασης και καταφυγίου.
6.1.4 Καταγραφή δραστηριοτήτων σε βάση δεδομένων
Για την ευκολότερη και συστηματικότερη διαχείριση των δεδομένων
των έργων και δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στην περιοχή
αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης αποφασίστηκε να δημιουργηθεί βάση
δεδομένων σε πρόγραμμα Microsoft Access στο πλαίσιο του 2ου υποέργου
του εγκεκριμένου από το ΕΠΠΕΡ Τεχνικού Δελτίου.
Ο πίνακας περιλαμβάνει ένα ελάχιστο αριθμό πεδίων πληροφοριών,
ικανό όμως να δώσει, μαζί με τη στατιστική ανάλυση που ακολουθεί,

το

αναπτυξιακό κλίμα που επικρατεί στην περιοχή.
Αναλυτικότερα τα στοιχεία που καταχωρούνται στη βάση δεδομένων
είναι:


Στοιχεία πρωτοκόλλου (αριθμός και ημερομηνία εισόδου, θέμα)



Στοιχεία Απόφασης (ημερ./αριθ. Συνεδρίασης ΔΣ, Αρ. Απόφασης)



Επωνυμία έργου/δραστηριότητας



Δ/νση Αρμοδίου, Τηλέφωνο



Αριθμός εργαζομένων



Είδος έργου/δραστηριότητας



Κατηγορία έργου/δραστηριότητας



Κωδικός κατά ΕΣΥΕ



Αριθμός και εμβαδόν αγροτεμαχίου



Δημοτικό Διαμέρισμα



Δήμος
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Ζώνη προστασίας



Δυναμικότητα



Στοιχεία υδροδότησης



Κατανάλωση νερού



Ποσότητα υγρών αποβλήτων



Επεξεργασία υγρών αποβλήτων



ΠΠΕΑ για έργα ΑΙΙ κατηγορίας (όχι/ναι, Αρ. Απόφασης)



Άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων (όχι/ναι, Αρ. Άδειας)



Οικοδομική Άδεια (όχι/ναι, Αρ. Άδειας)



Άδεια εγκατάστασης (όχι/ναι, Αρ. Άδειας)



Άδεια λειτουργίας (όχι/ναι, Αρ. Άδειας)
Παράλληλα βέβαια, γίνεται η κλασσική αρχειοθέτηση όλων των

φακέλων των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει γνωμοδοτήσει ο φορέας
κατά συνεδρίαση.
Η τήρηση της βάσης δεδομένων επιτρέπει τη στατιστική επεξεργασία
των πληροφοριών που αποθηκεύονται. Επιτρέπει επίσης

εύκολη και

γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα κάθε δραστηριότητας.
Αποτελέσματα Στατιστικής Επεξεργασίας
Παρακάτω παρουσιάζεται μία σύντομη στατιστική ανάλυση και ταξινόμηση
των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί μέσα στο χρονικό διάστημα από
1/3/2006 έως 31/12/2007. Οι ταξινομήσεις που παρουσιάζονται είναι:
•

Ταξινόμηση έργων και δραστηριοτήτων ανά Δήμο.

•

Ταξινόμηση έργων και δραστηριοτήτων ανά κατηγορία, με βάση την

κατηγοριοποίηση κατά την ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/2002).
•

Ταξινόμηση έργων και δραστηριοτήτων ανά ζώνη προστασίας.

•

Ταξινόμηση έργων και δραστηριοτήτων με βάση το αποτέλεσμα της

γνωμοδότησης (θετικές, αρνητικές).
•

Ταξινόμηση σε νέες και υφιστάμενες δραστηριότητες.

•

Ταξινόμηση σε έχουσες και μη υγρά απόβλητα.

Ταξινόμηση ανά Δήμο
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Στην περίοδο από 1/3/2006 έως 31/12/2007 ο φορέας εξέδωσε 315
γνωμοδοτήσεις για έργα και δραστηριότητες, από τις οποίες οι περισσότερες
αφορούν το Δήμο Λαγκαδά και στη συνέχεια το Δήμο Μυγδονίας.
Συγκεκριμένα ο Δήμος Λαγκαδά καλύπτει το 39% των δραστηριοτήτων, ο
Δήμος Μυγδονίας το 17%

ενώ οι υπόλοιποι Δήμοι καλύπτουν ποσοστά

μικρότερα του 9%.
Τα ποσοστά αυτά είναι ανάλογα της στατιστικής επεξεργασίας που
προηγήθηκε στην 1η ετήσια έκθεση και αποδίδεται στο γεγονός ότι οι
επιχειρήσεις επιλέγουν για χώρο εγκατάστασης περιοχές γειτονικές στο
Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
Στα γραφήματα 24 & 25 αποτυπώνεται η κατανομή των γνωμοδοτήσεων
ανά Δήμο.

Γνωμοδοτήσεις κατά Δήμο

Εικ. 1 Κατανομή γνωμοδοτήσεων ανά Δήμο
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Γράφημα 24: Κατανομή των γνωμοδοτήσεων ανά Δήμο
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Εικ. 2 Κατανομή
γνωμοδοτήσεων
ανά Δήμο
Γνωμοδοτήσεις
κατά Δήμο
9%

0% 0%

Αγ. Γεωργίου
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Απολλωνίας
Αρέθουσας
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Ασσήρου
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Βερτίσκου
Διαδημοτικό
Εγνατίας
Καλλινδοίων
Κορώνειας
Λαγκαδά
Λαχανά
Μαδύτου
Μυγδονίας
Ρεντίνας
Σοχού
Χορτιάτη

7%
5%

1%

1%
4%
2%

17%
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39%

Γράφημα 25: Ποσοστιαία κατανομή των γνωμοδοτήσεων κατά Δήμο.

Ταξινόμηση ανά κατηγορία
Οι

κατηγορίες

των

δραστηριοτήτων

είναι

αυτές

της

ΚΥΑ

Η.Π.

15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1002Β/2002). Από τα αποτελέσματα της ταξινόμησης
προκύπτει ότι το 61% των γνωμοδοτήσεων αφορά επιχειρήσεις, νέες και
υφιστάμενες που βρίσκονται είτε στο στάδιο έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
είτε στο στάδιο έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας. Το 22% αφορά
κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ενώ ένα ποσοστό 8% αφορά στην
κατηγορία υδραυλικά έργα, τα οποία είναι κυρίως γεωτρήσεις εντός της Γ’
Ζώνης προστασίας.
Στα γραφήματα 26 & 27 αποτυπώνεται γραφικά η κατανομή των
γνωμοδοτήσεων ανά κατηγορία.
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Γράφημα 26: Κατανομή γνωμοδοτήσεων ανά κατηγορία δραστηριότητας.

Κατανομή Γνωμοδοτήσεων ανά Κατηγορία

Εικ. 4 Κατανομή γνω μοδοτήσεω ν ανά κατηγορία
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Τουριστ εγκαταστάσ Εργασίες πολεοδομίας
Υδραυλικά έργα

Γράφημα 27: Ποσοστιαία κατανομή γνωμοδοτήσεων ανά κατηγορία
δραστηριότητας.

Ταξινόμηση ανά Ζώνη Προστασίας
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ταξινόμησης από το σύνολο των
γνωμοδοτήσεων που εξέδωσε ο φορέας, το 90% αφορούσε δραστηριότητες
στη Γ΄ Ζώνη προστασίας, ενώ ένα ποσοστό 6% αφορά δραστηριότητες εντός
της Β΄ Ζώνης. Το υπόλοιπο 4% αφορά δραστηριότητες εντός της Α’ ή
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δραστηριότητες που επικαλύπτουν και τις δύο ή και τις τρεις Ζώνες Α΄, Β΄ και
Γ΄.
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Κατανομή
Γνωμοδοτήσεων
ανάν Ζώνη

Αριθμός δραστηριοτήτων

400
350
300
250
200
150
100
50
0

Α

Α, Β, Γ

Α2

Β

Β&Γ

Γ

Γ&Β

Γράφημα 28: Κατανομή γνωμοδοτήσεων ανά Ζώνη Προστασίας.

Κατανομή γνωμοδοτήσεων ανά Ζώνη προστασίας

Εικ. 6 Κατανομή γνωμοδοτήσεων ανά zώ νη προστασίας
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Γράφημα 29: Ποσοστιαία κατανομή γνωμοδοτήσεων ανά Ζώνη Προστασίας.

Ταξινόμηση ανά γνωμοδότηση (Θετικές, Αρνητικές)
Από τις 315 γνωμοδοτήσεις οι 309 ήταν θετικές και οι 6 ήταν αρνητικές. Οι
αρνητικές (2 στην Α’, 3 στην Β’ και 1 στην Γ’ Ζώνη) αφορούν σε
δραστηριότητες οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις διατάξεις της ΚΥΑ
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6919/2004 και αποτελούν μόλις το 2% του συνόλου των γνωμοδοτήσεων που
εξέδωσε ο φορέας, ενώ οι θετικές το 98%.
Το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των γνωμοδοτήσεων είναι θετικές
σημαίνει ότι η λειτουργία και μόνο του φορέα συνεχίζει να λειτουργεί
αποτρεπτικά για την ίδρυση ρυπογόνων δραστηριοτήτων, αφού οι αιτήσεις
που υποβάλλονται τελικά είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της ΚΥΑ 6919/2004.
Στα γραφήματα

30 & 31 αποτυπώνεται γραφικά η κατανομή των

γνωμοδοτήσεων σε θετικές και αρνητικές.

Κατανομή
Γνωμοδοτήσεων
σε Θετικές
και Αρνητικές
Εικ. 7 Κατανομή
γνω μοδοτήσεω
ν σε θετικές
και αρνητικές
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Γράφημα 30: Ποσοστιαία κατανομή των γνωμοδοτήσεων ανά ζώνη προστασίας.
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Γράφημα 31: Ποσοστιαία κατανομή Θετικών και Αρνητικών γνωμοδοτήσεων.

Ταξινόμηση σε νέες και υφιστάμενες δραστηριότητες
Οι δραστηριότητες για τις οποίες γνωμοδοτεί ο φορέας αφορούν τόσο σε νέα
έργα και δραστηριότητες όσο και σε υφιστάμενες, οι οποίες προβαίνουν σε
μηχανολογικές και κτιριακές επεκτάσεις ή ζητούν ανανέωση περιβαλλοντικών
όρων λόγω λήξης της διάρκειας ισχύος των προηγούμενων.
Από τη στατιστική επεξεργασία προκύπτει ότι για το εν λόγω χρονικό
διάστημα οι γνωμοδοτήσεις που αφορούν σε νέες δραστηριότητες αποτελούν
το 52%, ενώ αυτές που αφορούν σε υφιστάμενες το 48%. Σε σχέση με την
περίοδο αναφοράς της 1ης Ετήσιας Έκθεσης παρατηρείται μείωση του
ποσοστού των νέων δραστηριοτήτων (αντίστοιχα τα ποσοστά ήταν 68% και
32%). Η διαφοροποίηση αυτή καταδεικνύει ότι υπάρχει μία πτωτική τάση
όσον αφορά το επενδυτικό ενδιαφέρον στη περιοχή, γεγονός που ως ένα
βαθμό μπορεί να αποδοθεί στους όρους και στις διατάξεις της ΚΥΑ
6919/2004, οι οποίοι αποτελούν τροχοπέδη για την εγκατάσταση νέων
δραστηριοτήτων.
Στα γραφήματα 32 και 33 αποτυπώνεται γραφικά η κατανομή των
γνωμοδοτήσεων σε νέες και υφιστάμενες.
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Εικ. 9 Κατανομή
δραστηριοτήτω
σε Υφιστάμενες
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σε Νέεςνκαι
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Γράφημα 32: Κατανομή γνωμοδοτήσεων σε νέες και υφιστάμενες.
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Γράφημα 33: Ποσοστιαία κατανομή γνωμοδοτήσεων σε νέες και υφιστάμενες.

Ταξινόμηση σε έχουσες και μη υγρά απόβλητα
Από τα αποτελέσματα της ταξινόμησης προκύπτει ότι η πλειοψηφία των
δραστηριοτήτων (ποσοστό 78%) που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή
ευθύνης του φορέα δεν παράγουν υγρά απόβλητα.
Αναφορικά στις νέες βιομηχανικές εγκαταστάσεις επισημαίνεται ότι εφόσον
αυτές παράγουν υγρά απόβλητα, η ποσότητά τους δεν πρέπει να ξεπερνά τα
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50 m3/ημέρα. Σε διαφορετική περίπτωση δεν επιτρέπεται η εγκατάστασή τους
εντός της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης.
Στα γραφήματα 34 και 35 αποτυπώνεται γραφικά η κατανομή των
δραστηριοτήτων σε έχουσες και μη υγρά απόβλητα.

Εικ.Δραστηριοτήτων
11 Κατανομή δραστηριοτήτων
ανάλογα
με το
εάν έχουν
Κατανομή
ανάλογα με το
εάν έχουν
Υγρά
Απόβλητα

Αριθμός δραστηριοτήτων

υγρά απόβλητα

250
200
150
100
50
0

ΜΕ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΧΩΡΙΣ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Γράφημα 34: Κατανομή δραστηριοτήτων ανάλογα με το εάν έχουν υγρά
απόβλητα.

Κατανομή Δραστηριοτήτων ανάλογα με το εάν έχουν Υγρά Απόβλητα
Εικ. 12 Κατανομή δραστηριοτήτω ν ανάλ ογ α με το εάν έχουν
υγ ρά απόβλ ητα

22%

ΜΕ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΥΓΡΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
78%

Γράφημα 35: Ποσοστιαία κατανομή δραστηριοτήτων ανάλογα με το ένα έχουν
υγρά απόβλητα.

6.1.5 Προβλήματα κατά την εφαρμογή της ΚΥΑ 6919/2004
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Στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης δεν υπάρχουν
θεσμοθετημένες περιοχές (ΒΙΟ.ΠΑ, ΒΙ.ΠΑ κλπ.) που να έχουν προσδιοριστεί
από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. 2, ώστε να
λειτουργούν ως υποδοχείς των νέων βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων,
όπως επιτάσσει η ΚΥΑ 6919/2004.
Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 6 της ΚΥΑ 6919/2004, στη Γ΄ Ζώνη
Προστασίας του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας – Βόλβης – Μακεδονικών
Τεμπών,

επιτρέπεται

η

δημιουργία

οργανωμένων

ζωνών

(εργασίες

διαρρύθμισης ΒΙΠΑ) που θα προσδιορίζονται από εγκεκριμένα ΓΠΣ ή
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. σε εφαρμογή του Ν. 2508/1997. Στις περιοχές αυτές θα
χωροθετούνται υποχρεωτικά όλες οι νέες βιομηχανικές μονάδες με μέγιστη
αντλούμενη παροχή 50 m3/ημέρα.
Εντούτοις, στο ίδιο άρθρο της ΚΥΑ τίθεται - για τη Γ΄ Ζώνη Προστασίας
- ο περιορισμός των συνολικά 2000 κατοίκων στις επεκτάσεις των οικισμών
εντός Μυγδονίας Λεκάνης, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη στη διαδικασία
εκπόνησης και έγκρισης μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ και κατ’ επέκταση έμμεσα
«μπλοκάρεται» η θεσμοθέτηση των βιομηχανικών πάρκων.
Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στην περιοχή και ειδικότερα
στους Δήμους Λαγκαδά και Μυγδονίας που γειτνιάζουν με το Πολεοδομικό
Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη προτίμηση
από τους επενδυτές για την εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων.

3

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. : Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης

Λόγω της πολύ μεγάλης κοινωνικής πίεσης από πολίτες και φορείς, το
Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης είχε αποφασίσει να γνωμοδοτεί θετικά για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση νέων δραστηριοτήτων που εγκαθίστανται στη Γ΄
Ζώνη Προστασίας, έστω και σε μη οργανωμένες βιομηχανικές ζώνες, εφόσον
βέβαια τηρείται ο περιορισμός των 50 m3/ημέρα για την κατανάλωση νερού
και την παροχή υγρών αποβλήτων.
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Στην 34η συνεδρίαση του ΔΣ (απόφαση 170/2007) όμως αποφασίστηκε
να αναβάλλεται η γνωμοδότηση για αυτές τις δραστηριότητες, μέχρις ότου
δημοσιευθεί η τροποποίηση της ΚΥΑ 6919/2004, ώστε οι εν λόγω
περιπτώσεις να επανεξεταστούν με βάση τα νέα δεδομένα που θα
προκύψουν.
Σημαντικό επίσης είναι το ζήτημα που ανακύπτει από συγκεκριμένη
διάταξη της ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 3, παρ. 6, εδ. 2ε), σύμφωνα με την οποία
η λειτουργία - εντός της Γ΄ ζώνης προστασίας - νέων κτηνοπτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων που ανήκουν στην υποκατηγορία 2 της πρώτης κατηγορίας
της ΚΥΑ 15393/2332/5-8-2002 θα πρέπει να γίνεται με την προϋπόθεση της
εκτατικής μορφής.
Αναφορικά με τη συγκεκριμένη διάταξη γίνεται σαφές ότι εφόσον δεν
υπάρχουν στην περιοχή οι απαιτούμενες εκτάσεις βόσκησης καθίσταται
ανέφικτη η λειτουργία μονάδων εκτατικής μορφής. Αποτέλεσμα του γεγονότος
αυτού είναι ο περιορισμός της κτηνοπτηνοτροφίας της ευρύτερης περιοχής και
ο εξαναγκασμός των κατοίκων της περιοχής να στρέφονται προς άλλες πηγές
αναζήτησης εισοδήματος ή ακόμα και να εγκαταλείπουν την περιοχή.
Το πρόβλημα γίνεται ακόμα έντονο εάν αναλογιστεί κανείς ότι από τα
μέχρι σήμερα στατιστικά στοιχεία που διατηρεί ο φορέας μία στις πέντε
δραστηριότητες της περιοχής είναι κτηνοπτηνοτροφική ενώ αρκετές από
αυτές έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτήσεων.
Ο Φορέας Διαχείρισης έχει ήδη ζητήσει από το ΥΠΕΧΩΔΕ με έγγραφό
του την τροποποίηση της συγκεκριμένης διάταξης, ώστε να μην τίθεται η
προϋπόθεση της εκτατικής μορφής.
Τέλος, η απαγόρευση που θέτει η ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 3, παρ. 5)
στην εγκατάσταση και λειτουργία μη κύριων ξενοδοχειακών μονάδων εντός
της Β΄ ζώνης προστασίας αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη του
οικοτουρισμού ο οποίος μπορεί να συμβάλλει στην προστασία της φύσης, την
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας καθώς
και στη στήριξη της τοπικής οικονομίας.
Η πρόταση του φορέα είναι να επιτρέπεται η ίδρυση, εγκατάσταση και
λειτουργία μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με σκοπό την τόνωση της
τουριστικής κίνησης στην περιοχή που παρουσιάζει ενδιαφέρον στους τομείς
οικοτουρισμού, ιαματικού – θεραπευτικού τουρισμού κλπ.
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6.1.6 Εντοπισμός θέσης αγροτεμαχίων
Σε πολλές περιπτώσεις, ζητήθηκε από υπηρεσίες, μελετητές ή απλούς
πολίτες ο εντοπισμός της θέσης ενός αγροτεμαχίου, όσον αφορά στη ζώνη
προστασίας που αυτό υπάγεται.
Προκειμένου

να

προσδιοριστεί

η

θέση

ενός

αγροτεμαχίου,

χρησιμοποιούνται οι χάρτες κλίμακας 1:20.000 της ειδικής περιβαλλοντικής
μελέτης του ΥΠΕΧΩΔΕ, στους οποίους εμφανίζονται μεν τα όρια των ζωνών
Α΄ και Β΄, όχι όμως και το όριο του υδροκρίτη της λεκάνης απορροής, δηλαδή
το όριο της Γ΄ ζώνης.
Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνταν μεγαλύτερη
ακρίβεια στον εντοπισμό της θέσης ενός αγροτεμαχίου, όταν για παράδειγμα
αυτό βρισκόταν στα όρια μεταξύ δύο ζωνών προστασίας ή ακόμη και
περιπτώσεις όπου κάποια αγροτεμάχια ήταν οριακά εκτός της περιοχής
αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης.
Προκειμένου να επιλυθούν τέτοιου είδους δυσκολίες, ζητήθηκαν και
παρελήφθησαν από την Τοπογραφική Υπηρεσία σε ψηφιακή μορφή, όλες οι
διαθέσιμες διανομές του Υπουργείου Γεωργίας για τα αγροκτήματα που
υπάγονται στη Μυγδονία λεκάνη, ώστε αφού γίνει η προμήθεια του
κατάλληλου λογισμικού να δημιουργηθούν ψηφιακοί θεματικοί χάρτες με τις
ζώνες προστασίας σε περιβάλλον γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών
(G.I.S.) και να καταστεί ευκολότερος και ακριβέστερος ο προσδιορισμός της
θέσης των αγροτεμαχίων.
Η ύπαρξη του συστήματος αυτού σε συνδυασμό με τη βάση
δεδομένων που έχει ήδη δημιουργηθεί και συνεχώς ενημερώνεται, θα
συμβάλλει στην αρτιότερη εποπτεία της κατάστασης που υφίσταται και
διαμορφώνεται στην προστατευόμενη περιοχή.

6.2 Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης
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Η

υγροτοπική

περιοχή

των

λμνών

Κορώνειας

–

Βόλβης

και

Μακεδονικών Τεμπών που έχει χαρακτηριστεί ως «Εθνικό Πάρκο Κορώνειας
– Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών» σύμφωνα με την ΚΥΑ 6919/2004,
αποτελεί ένα σπουδαίο οικοσύστημα, σπάνιας ομορφιάς, οικολογικής και
εκπαιδευτικής σημασίας που συμπεριλαμβάνεται στην οδηγία 92/43 για τη
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και την οδηγία 79/409 για τη διατήρηση
των άγριων πτηνών.
Για το λόγο αυτό, ο Φορέας Διαχείρισης έχει συμπεριλάβει στο
εγκεκριμένο από το ΕΠΠΕΡ τεχνικό του δελτίο (υποέργο 3), δράσεις που
αποσκοπούν στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση τόσο του τοπικού
πληθυσμού όσο και των επισκεπτών της περιοχής.
Γίνεται λοιπόν σαφές, ότι η περιοχή αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης για
πολλούς επισκέπτες – μαθητές, φοιτητές, καθηγητές – που ζητούν να
ενημερωθούν για την αισθητική και περιβαλλοντική αξία των λιμνών και να
γνωρίσουν τη φυσική ομορφιά τους.
6.2.1 Διοργάνωση ημερίδας στον Αγ. Βασίλειο
Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των
κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της περιοχής, ο Φορέας Διαχείρισης του
Εθνικού Πάρκου Κορώνειας – Βόλβης – Μακεδονικών Τεμπών διοργάνωσε
στις 5 Ιουνίου 2006, στον οικισμό του Αγ. Βασιλείου, ημερίδα με θέμα «Εθνικό
Πάρκο Κορώνειας – Βόλβης – Μακεδονικών Τεμπών. Προστασία –
Διαχείριση». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την ημέρα που έχει καθιερωθεί ως
παγκόσμια

ημέρα

περιβάλλοντος,

ώστε

να

τονιστεί

η

αναγκαιότητα

προστασίας του σπάνιου αυτού οικοσυστήματος.
Μεταξύ των προσκεκλημένων και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Καλογιάννης Σταύρος.
Μετά το τέλος της ημερίδας υπεγράφη πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ
των εμπλεκόμενων φορέων με το οποίο δεσμεύτηκαν «για την παροχή κάθε
δυνατής βοήθειας, στο πλαίσιο της εκάστοτε περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
έτσι ώστε να προστατευθεί το οικοσύστημα από κάθε είδους δραστηριότητα
που θα το επιβαρύνει με τελικό στόχο, τα επόμενα χρόνια, αφού αναβαθμιστεί
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να αποτελέσει ισχυρό πόλο έλξης για αναψυχή, άθληση, εκπαίδευση και
οικονομική ανάπτυξη».
6.2.2 Υποστηρικτικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Την περιοχή αρμοδιότητάς του Φορέα Διαχείρισης επισκέφτηκαν
μαθητές και φοιτητές αρκετών σχολείων και διαφόρων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων, στο πλαίσιο των υποστηρικτικών δράσεών του σε προγράμματα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκαν στους μαθητές τεσσάρων σχολείων του
Νομού Θεσσαλονίκης θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος εξειδικευμένα
στην ανακύκλωση, στο νερό, στα απορρίμματα και την ορνιθοπανίδα με
τελικό σκοπό την εκπόνηση εργασιών που παρουσιάστηκαν στις 2 Ιουνίου
2006 στην παραλία του Αγ. Βασιλείου. Το πρόγραμμα διήρκησε από το
Μάρτιο του 2006 έως το τέλος της σχολικής χρονιάς και σε αυτό συμμετείχαν
τα δημοτικά σχολεία Αγ. Βασιλείου και Προφήτη καθώς επίσης το Πειραματικό
Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και το 1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά.
Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πλήθος μαθητών σχολείων
α΄ βάθμιας και β΄ βάθμιας εκπαίδευσης αλλά και φοιτητών/ σπουδαστών
διαφόρων σχολών επισκέφτηκαν το Κέντρο Πληροφόρησης του φορέα στην
Απολλωνία όπου ξεναγήθηκαν στη θεματική του έκθεση, παρακολούθησαν
ντοκιμαντέρ με θέμα τις λίμνες και επισκέφτηκαν το παραλίμνιο Δάσος
Απολλωνίας, το Βήμα του Αποστόλου Παύλου, τα Λουτρά Ν. Απολλωνίας,
τους Αιωνόβιους Πλάτανους Σχολαρίου («Μνημεία της Φύσης»), τις
Νυμφόπετρες, τον Πύργο Αγ. Βασιλείου και άλλα. Κατά τη διάρκεια της
ξενάγησης των μαθητών/σπουδαστών, γίνεται και παρατήρηση των ειδών της
ορνιθοπανίδας της περιοχής, με τη χρήση τηλεσκοπίου.
Ενδεικτικά αναφέρονται το 23ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, το 41 ο
Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, το 82 ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης το
6ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, το Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, το
ΤΕΕ Ευόσμου, το ΤΕΙ Ιχθυοκαλλιέργειας Ν. Μουδανιών, το ΙΕΚ Ξεναγών
Εθνικών Δρυμών Δράμας και πολλά άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
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Εικόνες 3 και 4 : Από την επίσκεψη μαθητών στο κέντρο πληροφόρησης
(επάνω) και στα Λουτρά Απολλωνίας (κάτω)

Να σημειωθεί ότι το κέντρο πληροφόρησης επισκέφτηκαν αρκετοί
φοιτητές για συλλογή στοιχείων στο πλαίσιο εκπόνησης εργασιών, ενώ στην
περιοχή αρμοδιότητας του φορέα ξεναγήθηκαν πολλές οικογένειες Ελλήνων
και ξένων φυσιολατρών καθώς και μια ομάδα καθηγητών του Α.Π.Θ.

6.2.3 Επίσκεψη Προέδρου της Δημοκρατίας στην Κορώνεια
Τη λίμνη Κορώνεια (περιοχή Βασιλουδίου) επισκέφτηκε και ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας (εικόνα 3), γεγονός που
καταδεικνύει ότι το ζήτημα της αποκατάστασης της λίμνης είναι ιδιαίτερα
σημαντικό για όλους μας.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2007 και κατά τη
διάρκειά της, ο πρόεδρος ξεναγήθηκε στη λίμνη Κορώνεια και ενημερώθηκε
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για την κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή καθώς και για τα
σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Τέλος, ενημερώθηκε για την ΚΥΑ 6919/2004 που διέπει την περιοχή
αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης, τα ζητήματα που απορρέουν από τις
απαγορευτικές

διατάξεις

της,

αλλά

και

την

αναγκαιότητα

άμεσης

τροποποίησης ή/και συμπλήρωσής της.

Εικόνα 5: Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Κορώνεια

6.3. Ενέργειες επόπτευσης - φύλαξης
Παρόλο

που

η

περιοχή

αρμοδιότητας

του

Φορέα

Διαχείρισης

προστατεύεται από μια σειρά διεθνών συμβάσεων και συνθηκών και είναι
χαρακτηρισμένη

ως

εθνικό

πάρκο

με

συγκεκριμένη

νομοθεσία

και

κανονισμούς λειτουργίας, έχει υποστεί ιδιαιτέρα έντονη ανθρωπογενή
παρέμβαση κατά τα τελευταία χρόνια. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι αρκετά
συχνά παρατηρούνται παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή, με άμεσες
επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, στη χλωρίδα,

στην πανίδα και στα

ενδιαιτήματά τους.
Οι

συχνοί

έλεγχοι

και

η

συνεχής

επόπτευση

της

περιοχής

αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
διαχειριστικού του ρόλου. Κατά τα έτη 2006 και 2007, στην περιοχή
αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης έχει καταγραφεί πλήθος παράνομων
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δραστηριοτήτων,

για

τις

οποίες

έχουν ενημερωθεί

οι

αρμόδιες

και

συναρμόδιες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να επιβληθούν κυρώσεις σε πολλούς
από τους παρανομούντες και να αποτραπούν πολλές από αυτές. Οι
περισσότερες από τις δράσεις αυτές εντοπίζονται στην Α΄ και Β΄ Ζώνη
Προστασίας, ενώ λιγότερες στη Γ΄ Ζώνη.
Έως σήμερα, δεν έχει γίνει λεπτομερής χωροχρονική καταγραφή των
περιστατικών ανά ζώνη, όμως στο αρχείο του Φορέα Διαχείρισης υπάρχει
σημαντικός αριθμός αναφορών, στις οποίες επισημαίνονται οι παράνομες
δραστηριότητες ανά περιοχή. Συγκεκριμένα έχουν καταγραφεί στις παρακάτω
περιοχές τα εξής περιστατικά:
1. Παράνομη υλοτομία σε περιοχές της Α΄ ζώνης προστασίας και ιδιαίτερα
στο δάσος της Απολλωνίας, στο Ρήχιο ποταμό και στο Δ.Δ.
Βασιλουδίου. Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται κυρίως τα
Σαββατοκύριακα, όπου η επόπτευση της περιοχής είναι ανεπαρκής.
2. Αμμοληψίες σε περιοχές της Α΄ ζώνης και ιδιαίτερα στα ρέματα που
βρίσκονται περιμετρικά των δύο λιμνών. Ενδεικτικά, έχουν αναφερθεί
περιστατικά αμμοληψιών στο ρέμα του Μελισσουργού, στο Καλαμωτό,
στη Ν. Απολλωνία, στον Αγ. Βασίλειο και στη Μικρή Βόλβη.
3. Άντληση νερού απευθείας από τις δύο λίμνες και από τα ρέματα που
καταλήγουν σε αυτές. Περιστατικά ανάλογα έχουν αναφερθεί στο ρέμα
του Μελισσουργού στη λίμνη Βόλβη από την ακτή του Περιστερώνα
μέχρι τη διασταύρωση της Ν. Απολλωνίας κ.α..
4. Παράνομες γεωτρήσεις με εντονότερο πρόβλημα στην Α΄ και Β΄ ζώνη
προστασίας και λιγότερο στη Γ΄ ζώνη. Οι ανορύξεις γίνονται κυρίως τα
Σαββατοκύριακα όπου ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι
ελλιπής,

και

σκοπό

έχουν

την

εξυπηρέτηση

αρδευτικών

ή

παραγωγικών αναγκών νερού.
5. Λαθροθηρία στην Α΄ ζώνη προστασίας και στα Καταφύγια Άγριας Ζωής
(όπως αυτά αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2), καθώς και σε εποχές
απαγόρευσης του κυνηγιού.
6. Παράνομη αλιεία στη λίμνη Βόλβη σε περιόδους απαγόρευσης της
αλιείας (περίοδος αναπαραγωγής ψαριών).
7. Απορρίψεις

απορριμμάτων

και

ανεπεξέργαστων

αστικών

–

βιομηχανικών λυμάτων με εντονότερο το πρόβλημα στην Α΄ ζώνη
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προστασίας και ιδιαίτερα στα ρέματα περιμετρικά των δύο λιμνών
(Μπογδάνα, Μουριών, Κολχικού, Δρακοντίου Αναλήψεως κ.τ.λ.).
Ωστόσο έχουν καταγραφεί ανάλογα περιστατικά και σε περιοχές της Β΄
και

Γ΄

ζώνης

προστασίας

όπως

για

παράδειγμα

στο

Δ.Δ.

Νυμφόπετρας.
Γίνεται σαφές ότι στο πλαίσιο των ενεργειών επόπτευσης –
φύλαξης, το προσωπικό του φορέα διεξάγει καθημερινούς ελέγχους και
καταγράφει κάθε παράνομη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στην
περιοχή αρμοδιότητάς του.

Εικόνα
6:
Εντοπισμός παράνομης γεώτρησης στο αγρόκτημα Κολχικού (Β΄ Ζώνη Προστασίας)

Εικόνα 7 : Παράνομη άντληση νερού από τη Βόλβη
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Παράλληλα, ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας –
Βόλβης – Μακεδονικών Τεμπών έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2007
την υλοποίηση του προγράμματος επόπτευσης-φύλαξης της περιοχής, το
οποίο περιλαμβάνει την καταγραφή των υφιστάμενων χώρων παράνομης και
ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων ανά δήμο καθώς και την καταγραφή
όλων των καλλιεργούμενων εκτάσεων εντός της Α΄ και Β΄ ζώνης προστασίας
(λίμνες Κορώνεια και Βόλβη).
6.3.1. Σκοπός του «Προγράμματος Επόπτευσης – Φύλαξης»
Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το Εθνικό Πάρκο
Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο
οικοσύστημα που γίνεται αποδέκτης πλήθους απειλών. Επομένως σκοπός
του «Προγράμματος Επόπτευσης – Φύλαξης» είναι:
1. Η παρακολούθηση και οι συχνοί έλεγχοι στην περιοχή προκειμένου να
διαπιστωθεί εάν εφαρμόζονται οι διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου
του Εθνικού Πάρκου (ΚΥΑ 6919/2004).
2. Η συνεχής και οργανωμένη παρακολούθηση των προστατευόμενων
ειδών της πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους, αλλά και της χλωρίδας
της περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη.
3. Η ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και των επισκεπτών της
περιοχής σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και η
ενημέρωσή τους για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία
του Εθνικού Πάρκου.
4. Η ενημέρωση των αρμόδιων και συναρμόδιων υπηρεσιών σε
περίπτωση εντοπισμού παράνομων δραστηριοτήτων (Αστυνομία,
Πυροσβεστική, Δασαρχεία κ.τ.λ.).
5. Η διαμόρφωση προϋποθέσεων για τη δημιουργία στο μέλλον ενός
ολοκληρωμένου και οργανωμένου Σχεδίου Επόπτευσης – Φύλαξης του
Εθνικού Πάρκου Κορώνειας - Βόλβης - Μακεδονικών Τεμπών.
Προϋπόθεση

για

την

αποτελεσματική

εφαρμογή

ενός

Σχεδίου

Επόπτευσης - Φύλαξης αποτελεί η διασφάλιση της αρμονικής συνεργασίας
του Φορέα Διαχείρισης με τις αρμόδιες αρχές, υπηρεσίες και φορείς που
εμπλέκονται στη φύλαξη και την επόπτευση της συγκεκριμένης περιοχής, με

76
την

υπογραφή

ενός

Πρωτοκόλλου

Συνεργασίας.

Επιπλέον,

η

ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού σε περιβαλλοντικά ζητήματα και η
κατανόηση της αναγκαιότητας για την εφαρμογή του σχεδίου φύλαξης, ώστε
οι πολίτες να έχουν ενεργό συμμετοχή στην υλοποίηση του προγράμματος,
θα αποτελούσε σημαντικό αρωγό στην προσπάθεια αυτή.
6.3.2. Εθελοντισμός
Με πρωτοβουλία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Κορώνειας Βόλβης - Μακεδονικών Τεμπών, στις αρχές του 2006 συστάθηκε ομάδα
εθελοντών, η οποία λειτουργεί κατόπιν οδηγιών του Δ.Σ. του φορέα. Αρχικά, η
ομάδα απαριθμούσε 26 μέλη, όλοι κάτοικοι της περιοχής με ιδιαίτερες
περιβαλλοντικές ευαισθησίες. Σήμερα τα ενεργά μέλη της ομάδας ανέρχονται
στα 10, γεγονός που καθιστά επιβεβλημένη την αναδιοργάνωση της ομάδας.
Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι να ευαισθητοποιηθούν οι κάτοικοι
της περιοχής, ώστε να συμμετέχουν σε οργανωμένες δράσεις για την
προστασία του περιβάλλοντος και να βοηθήσουν στην ανάδειξη της
ευρύτερης περιοχής του Εθνικού Πάρκου. Τα προγράμματα στα οποία
συμμετέχουν οι εθελοντές του φορέα είναι το πρόγραμμα φύλαξης καθώς και
το πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Επίσης, πολύτιμη είναι η
συμμετοχή τους σε οργανώσεις εκδηλώσεων για την προβολή και ανάδειξη
της περιοχής.

Εικόνα 8 : Εθελοντές του Φορέα Διαχείρισης κατά την επίσκεψη του Προέδρου της
Δημοκρατίας (Οκτώβριος 2007)

77
Στο πλαίσιο του προγράμματος επόπτευσης και φύλαξης που
συμπεριλαμβάνεται στο 4ο υποέργο του εγκεκριμένου από το ΕΠΠΕΡ
Τεχνικού Δελτίου, η ομάδα των εθελοντών αναφέρει τυχόν παράνομες
δραστηριότητες που υποπίπτουν στην αντίληψή της και βοηθάει στη συλλογή
στοιχείων πεδίου. Οι εθελοντές φέρουν την κατάλληλη ένδυση με τη σήμανση
του

φορέα

καθώς

και

απαραίτητο

εξοπλισμό

συμπεριλαμβανομένου

συστήματος ενδοεπικοινωνίας. Χωρίς τα διακριτικά του φορέα οι εθελοντές
λειτουργούν ως απλοί πολίτες και όχι υπό τη σκέπη του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Κορώνειας - Βόλβης - Μακεδονικών Τεμπών.

6.3.3. Μέτρα πρόληψης
Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για ενδεχόμενη οικολογική κρίση στη λίμνη
Κορώνεια ώστε να αποφευχθούν γεγονότα παρόμοια με εκείνα του
Σεπτεμβρίου του 2004 με τους μαζικούς θανάτους πουλιών, διεξήχθη το
Μάρτιο του 2007 - υπό την προεδρία του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και του
Προέδρου του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης - σύσκεψη συναρμόδιων φορέων
στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης και καταρτίστηκε σχέδιο δράσης για ενδεχόμενη
οικολογική κρίση.
Συστάθηκε συντονιστικό όργανο με εκπροσώπους από όλες τις
συναρμόδιες υπηρεσίες, το οποίο έχει τη σφαιρική εικόνα της οικολογικής
κρίσης, δέχεται εισηγήσεις από τους συμμετέχοντες φορείς και λαμβάνει
αποφάσεις για την αντιμετώπισή της και βάσει αυτών κατευθύνει τις
υπηρεσίες και τους συνεργαζόμενους φορείς ζητώντας και τη συνδρομή των
τοπικών δήμων.
Οι μικροσκοπικές αναλύσεις του νερού της Κορώνειας που έγιναν στις
αρχές του 2007 από το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. έδειξαν υψηλές
συγκεντρώσεις δύο συγκεκριμένων κυανοβακτηρίων, των οποίων η έξαρση
ευνοείται από τις υψηλές θερμοκρασίες, την παρατεταμένη ανομβρία και την
υψηλή αλατότητα του νερού. Η κατανάλωσή τους από τα πουλιά σε μεγάλες
ποσότητες μπορεί να προκαλέσει μαζικούς θανάτους των ειδών της
ορνιθοπανίδας.
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Ως αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής και σε συνδυασμό με τις υψηλές
θερμοκρασίες, το Σεπτέμβριο του 2007, εντοπίστηκαν από τους υπεύθυνους
φύλαξης-επόπτευσης του φορέα περίπου 200 νεκρά πουλιά περιμετρικά της
λίμνης Κορώνειας. Αμέσως ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και κλιμάκιο
της Δ/νσης Κτηνιατρικής της ΝΑΘ πήρε δείγμα από ασθενή και νεκρά πουλιά,
το οποίο ήταν αρνητικό για τη γρίπη των πτηνών. Οι θάνατοι αποδόθηκαν σε
μόλυνση από την αλλαντική τοξίνη τύπου C.

Εικόνα 9 : Εντοπισμός νεκρών πουλιών στην Κορώνεια

Τα νεκρά πουλιά που εντοπίστηκαν συλλέχθηκαν σε συνεργασία με
την Κτηνιατρική Υπηρεσία, ώστε να μην αποτελούν εστία μόλυνσης για τους
επισκέπτες και τους κατοίκους της περιοχής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε εθελοντικά
στη μεσοχειμωνιάτικη καταγραφή όλων των ειδών της ορνιθοπανίδας που
απαντούν στην περιοχή του εθνικού πάρκου που έγινε από την Ελληνική
Ορνιθολογική Εταιρεία (Ε.Ο.Ε.).
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Εικόνα
10 : Εθελοντική συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στην καταμέτρηση των ειδών της
ορνιθοπανίδας της περιοχής από την Ε.Ο.Ε.

Στο

φωτογραφικό

αρχείο

που

διατηρεί

ο

φορέας

φωτογραφίες από όλα τα είδη της ορνιθοπανίδας.

Εικόνα11 : Αργυροτσικνιάς (Egretta alba)

υπάρχουν
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Εικόνα12 : Αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus) στη λίμνη Βόλβη

6.4. Οικονομοτεχνική Μελέτη
Σκοπός της μελέτης που έγινε στο πλαίσιο του 6 ου υποέργου του
εγκεκριμένου από το ΕΠΠΕΡ Τεχνικού δελτίου είναι να τεκμηριωθεί η
σκοπιμότητα λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης.
Επιπρόσθετα, η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την εκτίμηση των
απαραίτητων συνθηκών και προϋποθέσεων, ώστε το οργανωτικό σχήμα και
οι διαδικασίες λειτουργίας του φορέα να σχηματίζουν ένα ενιαίο σύνολο,
βιώσιμο και ρεαλιστικό, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της περιοχής.
Οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν το Φορέα Διαχείρισης και
αποτελούν κριτήριο για τη βιωσιμότητά του, αφορούν στο εσωτερικό
περιβάλλον του και συγκεκριμένα στους στόχους που θέτει, στο θεσμικό και
κανονιστικό πλαίσιο, στα διαθέσιμα μέτρα υποστήριξης καθώς επίσης στο
αναθεωρημένο σχέδιο αποκατάστασης της λίμνης Κορώνειας. Παράλληλα, η
δυναμικότητα σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνική υποδομή καθώς και το
οργανωτικό σχήμα, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας της
λειτουργίας του φορέα που σε συνδυασμό με το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης
και την εκτίμηση εσόδων καταλήγουν στο σχέδιο οικονομικής βιωσιμότητας.
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Όσον αφορά στο εξωτερικό περιβάλλον του Φορέα Διαχείρισης που
αποτελεί ουσιαστικά και το πλαίσιο λειτουργίας του, εξετάζονται παράγοντες
που έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα με
την υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας και την ανάγκη για προστασία της
λίμνης Βόλβης. Επιπλέον, γίνεται μνεία στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και
χρησιμοποιείται η μέθοδος PEST (Political Economical Social Technological)
για το λεπτομερή προσδιορισμό του συνόλου των εξωτερικών παραγόντων
που έχουν επίδραση στη λειτουργία και βιωσιμότητα του Φορέα Διαχείρισης.
Τέλος, στο σημείο αυτό εξετάζονται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη
εναλλακτικών μορφών τουρισμού και οι δυνατότητες για τη χρηματοδότηση
επιμέρους δράσεων και έργων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σε συνδυασμό με την ανάλυση
SWOT που πραγματοποιήθηκε (ισχυρά και ασθενή σημεία, ευκαιρίες,
απειλές), μελετήθηκε η σκοπιμότητα λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης. Η
τεκμηρίωση της σκοπιμότητας λειτουργίας του φορέα βασίστηκε στη μεγάλη
περιβαλλοντική αξία της περιοχής και στην ανάγκη διατήρησης της
βιοποικιλότητας, στην ύπαρξη πολλών εμπλεκόμενων φορέων και στην
έλλειψη

κεντρικού

σχεδιασμού,

στην

ανάγκη

ευαισθητοποίησης

του

ευρύτερου κοινού καθώς επίσης στην ύπαρξη του σχεδίου αποκατάστασης
της λίμνης Κορώνειας και στην ανάγκη παρακολούθησης αυτού.
Εφόσον

αναλύεται

η

τεκμηρίωση

της

λειτουργίας

του

Φορέα

Διαχείρισης, η μελέτη επικεντρώνεται στον εντοπισμό των αναγκαίων
δράσεων που πρέπει να υλοποιεί ο φορέας, στην εξέταση της υφιστάμενης
υλικοτεχνικής

υποδομής και στην απαραίτητη στελέχωση από ανθρώπινο

δυναμικό. Το οικονομικό σχέδιο περιλαμβάνει δύο σενάρια ανάπτυξης, ένα
σενάριο που αναφέρεται στην κανονική ανάπτυξη και περιλαμβάνει την
απασχόληση 20 ατόμων και ένα δεύτερο σενάριο που αναφέρεται στη βασική
ανάπτυξη και περιλαμβάνει την απασχόληση 12 ατόμων. Εν συνεχεία
υπολογίζονται οι παρελκόμενες δαπάνες αναλόγως των δύο σεναρίων, ο
προσδιορισμός του απαραίτητου κεφαλαίου κίνησης και η εκτίμηση εσόδων
σε σχέση με ανταποδοτικές υπηρεσίες και τελικά παρουσιάζεται το οικονομικό
αποτέλεσμα.
Συμπερασματικά, η μελέτη καταδεικνύει την ανάγκη για εξασφάλιση της
οικονομικής αυτοδυναμίας του φορέα ενώ προβάλλει την εφαρμογή
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αναγκαίων ενεργειών για την ανάπτυξη ιδίων πόρων και τις προϋποθέσεις για
οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, εστιάζει στις ωφέλειες που απορρέουν και
καρπώνεται το σύνολο του πληθυσμού από τη λειτουργία του Φορέα
Διαχείρισης που αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την προστασία και
αποκατάσταση της περιοχής.

7. Σύνοψη - Συμπεράσματα

Από την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων και από την έως σήμερα
εμπειρία, προκύπτουν τα κάτωθι:
-

Οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής και γενικά οι επενδυτές
στρέφονται προς την παραδοσιακή μορφή ανάπτυξης, όπως είναι η
κτηνοτροφία και οι μικρές βιοτεχνίες.

-

Παρατηρείται ιδιαίτερη οικονομική και οικιστική ανάπτυξη στους δήμους
που γειτνιάζουν με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, όπως
στους Δήμους Μυγδονίας και Λαγκαδά.

-

Από τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων της ΕΣΥΕ για τις
αρδευόμενες καλλιέργειες και τον υπολογισμό του νερού που
χρησιμοποιήθηκε κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006, γίνεται σαφές ότι
είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για τον περιορισμό της αλόγιστης
χρήσης νερού στη γεωργία και την εξοικονόμηση αυτού κατά την
άρδευση των καλλιεργειών.

-

Η ύπαρξη και λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης έδρασε αποτρεπτικά
στην εγκατάσταση και λειτουργία - στην περιοχή ευθύνης του - νέων
δραστηριοτήτων που απαγορεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της
ΚΥΑ 6919/2004 (ΦΕΚ 248Δ). Η σύνταξη αναφορών και εγγράφων του
Φορέα Διαχείρισης προς αρμόδιες και συναρμόδιες υπηρεσίες
απέτρεψε πλήθος παράνομων δραστηριοτήτων συμβάλλοντας έτσι
στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

-

Ο

Φορέας

αρμοδιότητάς

Διαχείρισης
του,

με

απέτρεψε

συχνούς
την

ελέγχους

ανόρυξη

στην

νέων

περιοχή

γεωτρήσεων

(αρδευτικές και βιομηχανικές) σε περιοχές όπου αυτές απαγορεύονται
(Α΄

και

Β΄

ζώνη

προστασίας)

βάσει

της

ΚΥΑ

6919/2004,

83
ενημερώνοντας εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Υδάτων της
ΠΚΜ).
-

Είναι σαφές ότι οι περισσότερες υπηρεσίες δεν γνωρίζουν το ρόλο του
Φορέα Διαχείρισης. Επισημαίνεται η διάχυση αρμοδιοτήτων στις
υπηρεσίες που άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με την προστασία του
περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα την αδυναμία συντονισμού των
δράσεών τους.

-

Η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων της περιοχής
γίνεται από σημαντικό αριθμό υπηρεσιών και πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εξαγωγή ασφαλών
συμπερασμάτων, εφόσον δεν υπάρχει κεντρικός συντονισμός. Για το
λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία κοινού πρωτοκόλλου
παρακολούθησης, ώστε να αποτυπώνεται η συνολική κατάσταση του
οικοσυστήματος και να ενισχύεται ο συντονιστικός ρόλος του Φορέα
Διαχείρισης. Το πρωτόκολλο πρέπει να είναι δεσμευτικό στην τήρησή
του από τους εμπλεκόμενους φορείς.

-

Ο Φορέας Διαχείρισης πρέπει να συμβάλει στην ενημέρωση των
κοινωνικών εκείνων ομάδων που τα εισοδήματά τους πλήττονται από
τους περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία (αγρότες, κτηνοτρόφοι κλπ).
Τα αντισταθμιστικά οφέλη είτε δεν υπάρχουν είτε είναι δύσκολο για
τους δυνητικά δικαιούχους να αποκτηθούν, εφόσον δεν υπάρχει η
κατάλληλη ενημέρωση από πλευράς των αρμοδίων υπηρεσιών.

-

Από την έως σήμερα εμπειρία του Φορέα Διαχείρισης στον τομέα της
ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, συμπεραίνεται
ότι η συμμετοχή του κοινού δεν θα πρέπει να εξαντλείται στην
ενημέρωση και στην εξασφάλιση

συναίνεσης σε προσχεδιασμένα

μέτρα διαχείρισης αλλά να περνάει και στο συν-σχεδιασμό των μέτρων
πρόληψης και στη συν-διαχείριση της περιοχής.
-

Οι αυξημένες αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και η έλλειψη
πρόβλεψης

για

την

αποζημίωσή

τους

δημιουργεί

σημαντικά

προβλήματα στην εν γένει λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης.
-

Η ύπαρξη πολύπλοκου και συνεχώς μεταβαλλόμενου θεσμικού
πλαισίου για την υλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης, δημιουργεί
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σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δράσεων του Φορέα
Διαχείρισης.
-

Στον

τομέα

της

επόπτευσης

φύλαξης

είναι

απαραίτητο

να

αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης αναφορικά με
τον έλεγχο των παράνομων δραστηριοτήτων, προκειμένου να είναι
δυνατή η επί τόπου καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τη
διενέργεια καταγγελιών.
-

Ο Φορέας διαχείρισης προκειμένου να αποκτήσει την απαραίτητη
τεχνογνωσία πρέπει εκτελεί τα περισσότερα έργα με το σύστημα της
αυτεπιστασίας. Για να γίνει αυτό κρίνεται απαραίτητη η συνεχής
επιμόρφωση του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης τόσο από την
εποπτεύουσα υπηρεσία (Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος)
όσο και αυτόνομα με πρωτοβουλίες του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε
να είναι αποτελεσματικότερη η συνεισφορά του στη διαχείριση της
περιοχής.

-

Είναι απαραίτητη η μόνιμη στελέχωση του Φορέα Διαχείρισης. Η
αβεβαιότητα του προσωπικού για τη μελλοντική του διασφάλιση
συνεπάγεται μικρότερη προσπάθεια και χαλαρότερη δέσμευση με τους
στόχους και τους σκοπούς του Φορέα Διαχείρισης. Κρίνεται σκόπιμη η
άμεση λύση του προβλήματος, ώστε πλέον οι Φορείς Διαχείρισης να
μπορούν και να έχουν λόγο να επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό
τους.

-

Συνολικά, ο Φορέας Διαχείρισης συμβάλει στη διατήρηση της
βιοποικιλότητας της περιοχής μέσω της προστασίας της άγριας
πανίδας και χλωρίδας και των φυσικών οικοτόπων τους ενώ με την
πάροδο του χρόνου ενισχύεται ο διαχειριστικός του ρόλος στην
περιοχή αρμοδιότητάς του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.

ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289Β/28-12-1998)
Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσκών οικοτόπων
(ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
2.
Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207Α/7-10-1999)
Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.
(άρθρα 15,16,17)
3.
Ν.3044/2002 (ΦΕΚ 197Α/27-8-2002)
Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (άρθρο13).
4.
ΚΥΑ 125192/365/2003 (ΦΕΚ 126Β/7-2-2003)
Καθορισμός αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα
Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης.
5.
ΥΑ 126439/2456/2003 (ΦΕΚ 894Β/3-7-2003)
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών
Κορώνειας-Βόλβης.
6.
ΚΥΑ 6919/2004 (ΦΕΚ 248Δ/5-3-2004)
Χαρακτηρισμός των λιμναίων χερσαίων και υδάτινων περιοχών του
υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης-Κορώνειας και Μακεδονικών
Τεμπών ως «Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και
των Μακεδονικών Τεμπών» και καθορισμός ζωνών προστασίας και
καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμός δόμησης. (διορθώσεις
Σφαλμάτων ΦΕΚ 416Δ/24-5-2004).
7. ΥΑ 50547/2004 (ΦΕΚ 1876Β/17-12-2004)
Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα
Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης.
8. ΥΑ 50545/2004 (ΦΕΚ 1879Β/20-12-2004)
Έγκριση Κανονισμού οικονομικής διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών
Κορώνειας-Βόλβης.
9. ΥΑ 50550/2004 (ΦΕΚ 1879Β/20-12-2004)
Έγκριση κανονισμού για την εκτέλεση έργων και την ανάθεση και σύναψη
συμβάσεων προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης των
Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης.
10. YA 166451/1931/2005 (ΦΕΚ 1107Β/4-8-2005)
Ορισμός του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης
Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης.
11. YA 20968/2006 (ΦΕΚ 659 Β/ 25-5-2006)
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών
Κορώνειας Βόλβης
13. ΥΑ 49707/2007 (ΦΕΚ 2408 Β/ 21-12-2007)
Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης
Λιμνών Κορώνειας Βόλβης.
14. ΚΥΑ Η.Π. 35308/1838/2005 (ΦΕΚ 1416Β/12-10-2005)
Ειδικό Πρόγραμμα 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 «Καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών
τιμών ποιότητας των νερών που υπάγονται στο κατάλογο ΙΙ της Οδηγίας
76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαϊου 1976» (Α’15), όπως
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τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 50388/2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β’
1886)
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