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Συντάκτες Έκδοσης :
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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).
3η Έκθεση Αξιολόγησης Εφαρμογών των όρων προστασίας του
Εθνικού Πάρκου Λιμών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών
(Ιανουάριος 2008 – Δεκέμβριος 2008). 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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Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Η λεκάνη απορροής της Μυγδονίας που αποτελεί και την περιοχή
ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου των λιμνών
Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών 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 απαραίτητα μέτρα, τους όρους και τους περιορισμούς για την
προστασία και τη διαχείριση της λεκάνης της Μυγδονίας.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
2.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο
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 Εθνικού Πάρκου Κορώνειας – Βόλβης – Μακεδονικών
Τεμπών. Η σημερινή σύνθεση του Δ.Σ. είναι η εξής :
Πρόεδρος: Αναστασιάδης Σάββας, εκπρόσωπος της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Αντιπρόεδρος

:

Καραγιάννης

Ιωάννης,

εκπρόσωπος

ΟΤΑ

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
7.

Τσουγκράκης

Ιωάννης,

εκπρόσωπος

Μη

Κυβερνητικών

Υπουργείου

Περιβάλλοντος

Περιβαλλοντικών Οργανώσεων
8. Ευδωρίδης Κωνσταντίνος, ειδικός επιστήμονας
Αναπληρωματικά μέλη :
1.

Τρύφων

Ελένη,

εκπρόσωπος

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

του

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. Το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης
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

•

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

Δασοπόνος και ένας ΤΕ Γεωτεχνολόγος – Περιβαλλοντολόγος
•

Υπεύθυνος μηχανοργάνωσης : ΔΕ πληροφορικής

•

Υπεύθυνος Επόπτευσης, Φύλαξης : ΔΕ φύλακας

•

Υπεύθυνος Κέντρου Πληροφόρησης : ΔΕ γραμματέας

•

ΔΕ γραμματέας φορέα

•

Υπεύθυνος ξενάγησης : ΔΕ ξεναγός

ΤΕ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
3.1. Αρμοδιότητες σύμφωνα 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 προστατευομένων 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 την
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 εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνής τους,
καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους
από τις αρμόδιες αρχές.
4) Η επικουρία των αρμοδίων 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 ευθύνής 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 ευθύνής 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 προστατευομένων αντικειμένων
που εμπίπτουν στη περιοχή ευθύνής 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 ευθύνής
τους, τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους σκοπούς
διαχείρισης των προστατευομένων αντικειμένων.
7) Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε
θέματα αναγόμενα στις αρμοδιότητες και σκοπούς των φορέων
διαχείρισης, καθώς και στην προστασία ευθύνής τους.
Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς διαχείρισης μπορούν να ιδρύουν
κέντρα

πληροφόρησης

στην

έδρα

των

προστατευομένων

αντικειμένων, να διοργανώνουν προγράμματα κατάρτισης και
επιμόρφωσης σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους δημόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς, καθώς και συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά
σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προβολή
των στόχων και των επιτευγμάτων της διαχείρισης και να
αναλαμβάνουν σχετική εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή 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 τον
Φορέα ή μισθώνονται από τον φορέα διαχείρισης κατά τις
κείμενες διατάξεις, καθώς και η ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων που
περιλαμβάνονται

στην

περιοχή

ευθύνής

τους

και

η

πραγματοποίηση σε αυτές των προβλεπομένων στον οικείο
κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας και στο σχέδιο διαχείρισης
αναγκαίων παρεμβάσεων.
3.2. Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.
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 τη 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.:
1) Εισηγείται προς το ΥΠΕΧΩΔΕ τα πενταετή Σχέδια Διαχείρισης των
προστατευομένων αντικειμένων που ανήκουν στην αρμοδιότητα του
Φορέα καθώς και τις ανά πενταετία
προστασίας,

αναθεωρήσεις

των

όρων

του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας και του

Σχεδίου Διαχείρισης των προστατευομένων αντικειμένων.
2) Εγκρίνει την ετήσια έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής των όρων
προστασίας της περιοχής, του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας
και του Σχεδίου Διαχείρισης των προστατευομένων 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

προστατευομένων

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 τη
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, oχήματα 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 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 κάθε φύσης 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, στο 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 στον 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 τον Φορέα.


Έγκριση κάθε είδους δημοσιευμάτων που ετοιμάζει και προωθεί ο

Φορέας και που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την προβολή και την εικόνα
του στο εξωτερικό περιβάλλον. Έγκριση προγραμμάτων και ενεργειών
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 στα πλαίσια 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,

αναθέσεις μελετών ή έργων.
3.3 Αρμοδιότητες σύμφωνα με την ΚΥΑ 6919/2004

προμήθειες

και

Από τον Μάρτιο του 2004 είναι σε ισχύ η Κοινή Υπουργική
Απόφαση 6919/2004 «Χαρακτηρισμός των λιμναίων χερσαίων και
υδάτινων περιοχών του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών ΒόλβηςΚορώνειας και Μακεδονικών Τεμπών ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των
λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών» και
καθορισμός ζωνών προστασίας και καθορισμός χρήσεων, όρων και
περιορισμών δόμησης» (βλέπε πλήρες κείμενο στο Παράρτημα Ι).
Με την παραπάνω Απόφαση οριοθετείται η περιοχή του Εθνικού
Πάρκου (Περιοχή Α). Εντός της περιοχής Α χαρακτηρίζονται Περιοχές
Απόλυτης Προστασίας (Ζώνη Α1 - Δάσος Απολλωνίας), Περιοχές
Απόλυτης Προστασίας και Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Α2 Μακεδονικά Τέμπη). Επίσης χαρακτηρίζονται οι Περιφερειακές Ζώνες
Προστασίας (Περιοχή Β και Περιοχή Γ) και καθορίζονται οι επιτρεπόμενες
χρήσεις και οι δραστηριότητες ανά περιοχή (βλέπε Χάρτη).
Οι αρμοδιότητες του Φορέα διαχείρισης λιμνών ΚορώνειαςΒόλβης 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

εφαρμογή

την

εκτέλεση

μέτρων

που

των

διαχειριστικών

αποσκοπούν

στην

έργων

και

την

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 την 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 στα πλαίσια της ισχύουσας



νομοθεσίας (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κλπ).
Για την ένταξη έργων ή δραστηριοτήτων στις εξαιρέσεις των



απαγορεύσεων της ΚΥΑ 6919/2004 (παράγρ. Δ άρθρου 3, παράγρ.
2 άρθρου 4).
Αναλυτικά τα έργα για τα οποία γνωμοδοτεί ο Φορέας
αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της ΚΥΑ 6919/2004 (Παράρτημα
Ι).
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 τη 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

στραγγιστικών

των

δικτύων

νόμιμα
σε

υφισταμένων

περίπτωση

μη

αρδευτικών

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 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 απομάκρυνση 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

εισηγείται

για

υφιστάμενων

την

έργων

απομάκρυνση

δραστηριοτήτων

όλων

των

και

παράνομων

καλλιεργειών ή οποιοδήποτε 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 χρήσεις γης, την εγκατάσταση και
άσκηση δραστηριοτήτων, την εκτέλεση έργων και την 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 υφισταμένων 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.
3.4 Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 6919/2004 ΚΥΑ
Ο Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας – Βόλβης, έχοντας
εντοπίσει έγκαιρα τα προβλήματα που προέκυπταν κατά την εφαρμογή
των διατάξεων της ΚΥΑ 6919/2004 που διέπει την περιοχή ευθύνης του,
είχε υποβάλλει προς το τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του
ΥΠΕΧΩΔΕ

ορισμένες

προτάσεις

για

την

τροποποίηση

ή/και

συμπλήρωση των εν λόγω διατάξεων.
Λόγω της πολύ μεγάλης κοινωνικής πίεσης από πολίτες και
φορείς, το ΥΠΕΧΩΔΕ, σε συνεργασία με τα υπουργεία Ανάπτυξης,
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καθώς και το Μακεδονίας - Θράκης

προχώρησε στην τροποποίηση κάποιων διατάξεων της ΚΥΑ και έτσι στις
12-8-2008 υπεγράφη η υπ’ αριθ. 39542/2008 τροποποίησή της (ΦΕΚ
441/9-10-2008
Πολεοδομικών

–

Τεύχος
Θεμάτων).

Αναγκαστικών
Τα

Απαλλοτριώσεων

σημαντικότερα

σημεία

&
που

τροποποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα :
Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 6 της ΚΥΑ 6919/2004, στη Γ΄ Ζώνη
Προστασίας του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας – Βόλβης – Μακεδονικών
Τεμπών, επιτρεπόταν μεν 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, εντούτοις όμως υπήρχε ο
περιορισμός των 2000 κατοίκων συνολικά στις επεκτάσεις των οικισμών
εντός της Μυγδονίας Λεκάνης, γεγονός που μπλόκαρε τη διαδικασία
εκπόνησης και έγκρισης όλων των μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ και κατ’
επέκταση τη θεσμοθέτηση των βιομηχανικών πάρκων. Στις περιοχές
αυτές θα έπρεπε να χωροθετούνται υποχρεωτικά όλες οι νέες
βιομηχανικές μονάδες με μέγιστη αντλούμενη παροχή 50 m3/ημέρα.
Η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε και έτσι μέχρι την ολοκλήρωση
των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, όλες οι νέες βιομηχανικές/βιοτεχνικές μονάδες με
μέγιστη κατανάλωση νερού και παροχή υγρών αποβλήτων τα 15m3
ημερησίως, δύνανται να χωροθετούνται σε περιοχές εκτός των
οργανωμένων ζωνών, εφόσον τέτοιες δεν υπάρχουν στην ευρύτερη
περιοχή.
Όσον αφορά στον περιορισμό των 2000 κατοίκων για την ίδρυση
νέων οικισμών ή τις επεκτάσεις των υφιστάμενων που έθετε η 6919/2004,
αυτός πλέον θα αφορά μόνον στην ίδρυση νέων οικισμών, με
αποτέλεσμα την απεμπλοκή της διαδικασίας έγκρισης των ΓΠΣ και
ΣΧΟΟΑΠ για τους υφιστάμενους οικισμούς. Θα πρέπει όμως των
σχετικών εγκρίσεων, να προηγείται η εκπόνηση ειδικής μελέτης για την
τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και της δυνατότητας αύξησης του
πληθυσμού και των χρήσεων που την ακολουθούν.

Σημαντική επίσης μπορεί να θεωρηθεί η απαλοιφή της διάταξης
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 έπρεπε να
γίνεται με την προϋπόθεση της εκτατικής μορφής. Ωστόσο αυτό που
προστέθηκε είναι ότι πλέον απαιτείται από τις νέες κτηνοπτηνοτροφικές
μονάδες

να

διαθέτουν

αξιόπιστο

σύστημα

–

τουλάχιστον

δευτεροβάθμιας επεξεργασίας – για την επεξεργασία και διάθεση των
λυμάτων, καθώς και σχέδιο διαχείρισης θνησιμότητας των ζώων.
Επιπλέον, σύμφωνα με την εν λόγω τροποποίηση, επιτρέπονται
στην περιοχή Γ΄ όλες οι εξορυκτικές δραστηριότητες που ανήκουν στις
υποκατηγορίες 1 και 2 της πρώτης κατηγορίας, με την προϋπόθεση ότι
το εξορυκτικό μέτωπο δεν θα είναι ορατό από την Α΄ ζώνη, ότι θα απέχει
τουλάχιστον 10Km από το πλησιέστερο όριο της Α΄ ζώνης και δεν θα
επηρεάζονται σημαντικά τα επιφανειακά και υπόγεια νερά.
Να σημειωθεί επίσης, ότι στην περιοχή Γ΄ επιτρέπονται τα έργα
υποδομής της 4ης ομάδας της ΚΥΑ 15393/2332/2002 που συμβάλλουν
στην εκάστοτε προσαρμογή των υφιστάμενων έργων διαχείρισης
στερεών αποβλήτων στη σχετική κοινοτική και εθνική νομοθεσία, καθώς
και οι περιπτώσεις 3,4,5,6 και 7 των έργων και δραστηριοτήτων της 4 ης
ομάδας.
Τέλος, ως όριο κατάτμησης και αρτιότητας για την εκτός σχεδίου
δόμηση στην περιοχή Γ΄ ορίζονται τα 8 στρέμματα. Κατά παρέκκλιση
θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εμβαδού 4 στρεμμάτων,
τα υφιστάμενα της ημερομηνίας δημοσίευσης της τροποποίησης (πριν
τις 9/10/2008).

4. ΔΡΑΣΕΙΣ Ε.Π.ΠΕΡ – Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

4.1 Παρουσίαση δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π.ΠΕΡ. –
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Η προσπάθεια του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης
να βελτιώσει την επιχειρησιακή του λειτουργία, σε συνδυασμό με την
παράταση που δόθηκε στην υλοποίηση του ΕΠΠΕΡ έως τις 31/12/2009,
οδήγησε στην τελική διαμόρφωση του τεχνικού δελτίου που εγκρίθηκε
εντός του 2008 από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού
Προγράμματος

Περιβάλλον.

Συνολικά,

τα

υποέργα

που

περιλαμβάνονται στο τεχνικό δελτίο ανέρχονται στα δεκαεπτά και ο
εγκεκριμένος προϋπολογισμός στα 2.357.817,46€. Στον πίνακα που
ακολουθεί

παρουσιάζεται

αναλυτικά

η

διάρθρωση

προϋπολογισμού ανά υποέργο.

α/α

Υποέργο

Προϋπολογισμός

του

1

Αρχική λειτουργία του φορέα διαχείρισης λιμνών

908.585,40€

2

Κορώνειας – Βόλβης (START UP)
Πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών

171.453,60€

παραμέτρων
3

Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

355.430,08€

4

Ενέργειες επόπτευσης Φύλαξης

258.830,92€

5

Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου

150.000,00€

6

Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας

44.000,00€

7

Ειδική διαχειριστική μελέτη διακίνησης επισκεπτών

0,00€

8

χάραξη μονοπατιών σημάνσεις
Εκπόνηση μελέτης τουριστικής ανάπτυξης της

36.001,07€

περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών
9

Κορώνειας & Βόλβης
Ειδική διαχειριστική μελέτη αλιείας χάραξης χώρων
ερασιτεχνικού

10

κοστολόγηση
Πρόγραμμα

ψαρέματος
υποστήριξης

0,00€

προμέτρηση
δράσεων

που

0,00€

λαμβάνουν χώρα στην περιοχή αρμοδιότητας του
11

φορέα διαχείρισης.
Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων

14.996,38€

12

Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης

15.000,00€

13

Προμήθεια λογισμικού υποστήριξης γεωγραφικών

37.500,00€

συστημάτων

και

λογιστικών-οικονομικών

14

προγραμμάτων
Προμήθεια αυτοκινήτου τύπου τζιπ

25.020,01€

15

Προμήθεια εξοπλισμού κλιματισμού – ηλεκτρικών

10.000,00€

16

συσκευών
Προμήθεια

παρακολούθησης

25.000,00€

17

ορνιθοπανίδας και επιστημονικής έρευνας
Αγορά κτιρίου για τη στέγαση του Φορέα

306.000,00€

Διαχείρισης
Σύνολο

εξοπλισμού

2.357.817,46€

Πίνακας 1.

4.2 Ανάλυση εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου ανά υποέργο.
1ο Υποέργο
Αρχική λειτουργία του φορέα διαχείρισης λιμνών Κορώνειας – Βόλβης (START
UP)

Οι δράσεις του πρώτου υποέργου αφορούν κυρίως στην
πρόσληψη έντεκα ατόμων προκειμένου να υποστηρίξουν τη λειτουργία
του Φορέα Διαχείρισης. Η αναγκαιότητα για επαρκή στελέχωση είναι
αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Καταρχήν, η έκταση της περιοχής
αρμοδιότητάς του αγγίζει τα 2.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα, γεγονός που
σε συνδυασμό με το ότι η περιοχή γειτνιάζει με το πολεοδομικό
συγκρότημα

της

Θεσσαλονίκης

στελέχωσης

των

προγραμμάτων

δημιουργεί

αυξημένες

παρακολούθησης,

ανάγκες

επόπτευσης

φύλαξης και ενημέρωσης ευαισθητοποίησης. Χαρακτηριστικό είναι το
γεγονός ότι από τον Ιούνιο του 2005 έως το Δεκέμβριο του 2008, ο
Φορέας

Διαχείρισης

έχει

γνωμοδοτήσει

για

πάνω

από

900

δραστηριότητες και έργα που εμπίπτουν στην περιοχή αρμοδιότητάς
του. Παράλληλα, στο συγκεκριμένο υποέργο περιλαμβάνονται οι
λειτουργικές δαπάνες του Φορέα Διαχείρισης, ήτοι πάγια έξοδα,
δαπάνες

αναλωσίμων,

μετακινήσεων

προσωπικού,

κίνησης

μεταφορικών μέσων κλπ.
2ο Υποέργο
Πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων

Οι θεσμικές εξελίξεις σε θέματα προστασίας και διαχείρισης
περιβάλλοντος σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα μετά τις
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2000/60/EC, 79/409 και 92/43,
καθιστούν 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 από τη λεκάνη απορροής, μέσω
ενός προγράμματος παρακολούθησης που εκπονείται στο πλαίσιο του
ΕΠΠΕΡ

και

εναρμονίζεται

προγράμματος.
συμπεριλάβει

τη

Στο

με

πλαίσιο

δημιουργία

τις
αυτό

επιταγές
ο

του

Φορέας

πρωτοκόλλου

επιχειρησιακού
Διαχείρισης

παρακολούθησης,

έχει
τη

καταγραφή των υφιστάμενων βιομηχανιών σε βάση δεδομένων, την
παρακολούθηση

βιοτικών

και

αβιοτικών

παραμέτρων

και

την

επικαιροποίηση ενδιαιτημάτων με τηλεπισκοπικά μέσα.
3ο Υποέργο
Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Βασική
Διαχείρισης

επιδίωξη
λιμνών

περιβαλλοντικής

του

Διοικητικού

Κορώνειας

συνείδησης

Συμβουλίου

Βόλβης

στους

είναι

κατοίκους

η

του

Φορέα

καλλιέργεια

προκειμένου

να

αποτελέσουν το βασικό σύμμαχο στην προσπάθεια που καταβάλλει για
την προστασία της περιοχής αρμοδιότητάς του. Στόχος του υποέργου 3
είναι η ενημέρωση, η κατάρτιση και η ευαισθητοποίηση του κοινού, των
συναρμοδίων υπηρεσιών, των τοπικών αρχών και των κατοίκων της
περιοχής για τις αξίες και τα οφέλη από τη διατήρηση και αειφορική
χρήση των υγροτόπων καθώς και η προβολή και ανάδειξή του σπάνιου
φυσικού πλούτου της περιοχής. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι
στόχοι ο Φορέας Διαχείρισης έχει συμπεριλάβει δράσεις όπως η
δημιουργία έντυπου υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, διενέργεια
συνεδρίου και έκδοση περιοδικού. Παράλληλα, έχει αναθέσει την
υλοποίηση σχεδίου προβολής δημοσιότητας, ώστε να μπορέσει να
επικοινωνήσει τα μηνύματα που επιθυμεί με αποτελεσματικό τρόπο.
4ο Υποέργο
Ενέργειες επόπτευσης Φύλαξης

Η ελλιπής ενημέρωση των κατοίκων τόσο για τα οικολογικά
προβλήματα της περιοχής όσο και για τις απαγορεύσεις που επιβάλλει η
περιβαλλοντική νομοθεσία έχει παρατηρηθεί ότι οδηγεί σε παραβατικές
συμπεριφορές που υποβαθμίζουν σημαντικά το οικοσύστημα. Στο
πλαίσιο αυτό ο Φορέας Διαχείρισης έχει καταστρώσει ένα σχέδιο
φύλαξης, συμπεριλαμβάνοντας στο παρόν υποέργο την προμήθεια
όλων εκείνων των υλικών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την

υλοποίησή του. Συγκεκριμένα, το υποέργο της φύλαξης προβλέπει την
πρόσληψη έξι φυλάκων για τη διενέργεια των απαιτούμενων περιπολιών
στο πλαίσιο της επόπτευσης, την προμήθεια εξοπλισμού εθελοντών οι
οποίοι συμμετέχουν ενεργά στο έργο της εποπτείας της περιοχής και τη
δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταχώρηση των περιστατικών
που παρατηρούνται.
5ο Υποέργο
Εκπόνηση Διαχειριστικού σχεδίου

Βασικός στόχος του Φορέα Διαχείρισης είναι η εκπόνηση
πενταετούς διαχειριστικού σχεδίου που αποτελεί βασική αρμοδιότητα του
βάσει του Νόμου 2742/1999. Από τους σημαντικότερους στόχους που
επιθυμεί ο Φορέας να επιτύχει με την εκπόνηση του σχεδίου, είναι η ορθή
επιλογή των σκοπών διαχείρισης, η απόκτηση και η κατανομή των
πόρων

που

απαιτούνται

για

την

υλοποίηση

του

σχεδίου,

η

αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση της περιοχής, η πληροφόρηση
της τοπικής κοινωνίας, των αρμόδιων φορέων και ιδρυμάτων καθώς και
η προώθηση της διαβούλευσης, ώστε τα προτεινόμενα μέτρα να
τυγχάνουν κοινωνικής αποδοχής.
6ο Υποέργο
Εκπόνηση οικονομοτεχνικής εμπειρογνωμοσύνης

Η λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης συνολικά είναι μία νέα
προσπάθεια του ΥΠΕΧΩΔΕ και για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η
εκπόνηση μελέτης αναφορικά με την οικονομική βιωσιμότητά του Φορέα
Διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκε η εκτίμηση των απαραίτητων
συνθηκών και προϋποθέσεων, ώστε το οργανωτικό σχήμα και οι
διαδικασίες λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης να σχηματίζουν ένα
ενιαίο σύνολο, βιώσιμο και ρεαλιστικό που θα ανταποκρίνεται στις
ανάγκες

τις

περιοχής.

Στις

προδιαγραφές

της

μελέτης

συμπεριλαμβάνεται η εξέταση όλων των δράσεων που θα πρέπει να

υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης καθώς και οι ανάγκες σε στελέχωση και
υλικοτεχνική υποδομή.
7ο Υποέργο
Ειδική Διαχειριστική μελέτη έργων ερμηνείας περιβάλλοντος

Η εκπόνηση της παρούσας μελέτης δεν υλοποιήθηκε, αφού τελικά
κατατέθηκε αντίστοιχη από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης
την οποία επεξεργάζεται ο Φορέας Διαχείρισης, ώστε να προτείνει
δράσεις στην επόμενη προγραμματική περίοδο.

8ο Υποέργο
Εκπόνηση ειδικής διαχειριστικής μελέτης τουριστικής ανάπτυξης.

Αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο του τουρισμού στην οικονομία
αλλά και στη μεγαλύτερη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργιών με το
περιβάλλον και την κοινωνία, ο Φορέας Διαχείρισης αποφάσισε την
εκπόνηση του παρόντος ειδικού διαχειριστικού σχεδίου. Η παρούσα
μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση των πιθανών συνδυασμών της
ενδογενούς τουριστικής ανάπτυξης με αυτή άλλων περιοχών, στην
τουριστική προβολή της περιοχής, στην εκτίμηση της αναμενόμενης
ζήτησης, στη δημιουργία προτάσεων για τη βελτίωση του τουριστικού
προϊόντος και στην ανάδειξη του έργου του Φορέα Διαχείρισης μέσω
της διατύπωσης αναπτυξιακών δράσεων για την περιοχή.
9ο Υποέργο
Εκπόνηση Ειδικής Διαχειριστικής Μελέτης Ερασιτεχνικής Αλιείας

Η εκπόνηση της παρούσας μελέτης δεν θα υλοποιηθεί στο
πλαίσιο του τρίτου κοινοτικού πλαισίου. Το διοικητικό Συμβούλιο του
Φορέα

Διαχείρισης

αποφάσισε

προγραμματική περίοδο.
10ο Υποέργο

να

το

εντάξει

στην

επόμενη

Υποστήριξη δραστηριοτήτων Master Plan

Η εκπόνηση της παρούσας μελέτης δεν θα υλοποιηθεί.
11ο - 12ο Υποέργο
Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων - μηχανοργάνωσης

Στο πλαίσιο των δύο υποέργων ο Φορέας Διαχείρισης έχει
συμπεριλάβει

την

προμήθεια

εξοπλισμού

γραφείων

και

μηχανοργάνωσης, ώστε να αναπτύξει την υλικοτεχνική του υποδομή και
να υποστηρίξει τη διοικητική του λειτουργία.
13ο Υποέργο
Προμήθεια λογισμικού

Στο υποέργο αυτό περιλαμβάνεται η προμήθεια του απαραίτητου
λογισμικού,

ώστε

αγροτεμαχίων

της

να

δύναται

περιοχής

η

περαιτέρω

αρμοδιότητας

ψηφιοποίηση

του

Φορέα

και

των
να

υποστηριχθούν οι βάσεις δεδομένων που θα δημιουργηθούν τόσο για
το πρωτόκολλο παρακολούθησης όσο και για το πρόγραμμα φύλαξης.
Παράλληλα, θα εξοπλιστεί ο Φορέας με λογισμικό που θα υποστηρίζει
τις οικονομικές- λογιστικές λειτουργίες του, ώστε να γίνεται εντός των
εγκαταστάσεών του η λογιστική παρακολούθηση του έργου και να είναι
δυνατή η άμεση εξαγωγή συμπερασμάτων.
14ο Υποέργο
Προμήθεια αυτοκινήτου τζιπ

Στο παρόν υποέργο συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια αυτοκινήτου
τζιπ για την υποστήριξη του προγράμματος επόπτευσης φύλαξης.
15ο Υποέργο
Προμήθεια ηλεκτρικού εξοπλισμού

Ο

Φορέας

Διαχείρισης

έχει

συμπεριλάβει

την

προμήθεια

ηλεκτρικού εξοπλισμού προκειμένου να εξοπλίσει το νέο κτήριο που
προβλέπεται να αγοράσει στο πλαίσιο του 17ου υποέργου.

16ο Υποέργο
Προμήθεια Εξοπλισμού ορνιθοπανίδας και επιστημονικής έρευνας

Οι αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή των
Ευρωπαϊκών οδηγιών 92/43 «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων
καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας» και 79/409 «περί
διατηρήσεως

των

άγριων

πτηνών»

επιτάσσουν

την

προμήθεια

επιστημονικών οργάνων ακριβείας προκειμένου να εξάγονται κάθε
φορά ασφαλή συμπεράσματα. Για το σκοπό αυτό ο Φορέας σκοπεύει
να

προμηθευτεί

τηλεσκόπια

και

κιάλια

ακριβείας,

βυθόμετρα,

κλισόμετρα, παχύμετρα, αποστασιόμετρα, βάρκες, απόχες, μετρητές
πουλιών κλπ., ώστε να είναι σε θέση να στηρίξει τα προγράμματα
παρακολούθησης που εκπονεί.
17ο Υποέργο
Αγορά κτηρίου

Η φιλοξενία του Φορέα Διαχείρισης σε χώρο 45 τμ του κτιρίου του
Επαρχείου Λαγκαδά κρίθηκε ανεπαρκής. Επομένως, οι αυξημένες
ανάγκες που προκύπτουν από την πρόσληψη των 18 ατόμων που
προβλέπει το παρόν τεχνικό δελτίο αλλά και η εν γένει ανάγκη για
απόκτηση κτιρίου στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης, οδήγησε στην
αναζήτηση χώρων διαθέσιμων στην περιοχή του δήμου Λαγκαδά. Ο
Φορέας Διαχείρισης έχει συμπεριλάβει την αγορά κτηρίου 150-200 τμ,
ώστε να στεγάσει τις διοικητικές του λειτουργίες. Το κτήριο αυτό θα
λειτουργεί

συμπληρωματικά

με

τις

εγκαταστάσεις

του

Κέντρου

Πληροφόρησης που θα αποτελεί τη βάση πλέον για την εκπόνηση των
προγραμμάτων

παρακολούθησης,

επόπτευσης

–

φύλαξης

ενημέρωσης ευαισθητοποίησης.
5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΠΕΡ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

και

Ο Φορέας Διαχείρισης στην προσπάθεια να προβεί στην ορθή
υλοποίηση του προγράμματος ΕΠΠΕΡ έχει αγαστή συνεργασία τόσο με
τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΠΕΡ (Κα Ατωνέλου Μαρία, Κα Αικατερίνη
Κυριαζή) όσο και με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ (Τμήμα
Διαχείρισης Φυσικού περιβάλλοντος, Κα Βανικιώτη Σταυρούλα, Κα
Τρύφων

Ελένη,

Κα Σπάλα

Δήμητρα,

Κα Μαρμάρα

Αικατερίνη).

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 εντός του 2007 έχει δαπανήσει
ποσό

447.492,95€

ήτοι

ποσοστό

18.98%

του

εγκεκριμένου

προϋπολογισμού ενώ από την αρχή του προγράμματος οι δαπάνες
ανέρχονται σε 849.552,31€ ήτοι 36,03%. Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί
ότι στο έως το Σεπτέμβριο του 2009 οπότε και θα έχει υλοποιηθεί το
σύνολο των δράσεων που περιλαμβάνονται στο τεχνικό δελτίο, το
ποσοστό υλοποίησης θα ανέρθει στο 90% και θα μείνει έως το τέλος της
προγραμματικής περιόδου να αποπληρωθεί το προσωπικό του Φορέα
και οι μελέτες που αφορούν στο διαχειριστικό σχέδιο.
Στο

παρακάτω

πίνακα

φαίνεται

η

υλοποίηση

του

προϋπολογισμού του τεχνικού δελτίου ανά υποέργο.

1ο
Υποέργο
2ο
Υποέργο
3ο

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2008

ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
2005-2008

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
2005-2008

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
2008

908.585,40 €

296.643,87 €

513.161,83 €

395.423.57 €

56,48%

32,65%

171.453,60 €
355.430,08 €

26.702,53 €
23.224,35 €

38.703,20 €
77.192,31 €

132.750.40 €
278.237.77 €

22,57%
21,72%

15,57%
6,53%

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

258.830,92 €

100.922,20 €

125.823,27 €

133.007.85 €

48,61%

38,99%

150.000,00 €

0,00 €

0,00 €

150.000.00 €

0,00%

0,00%

44.000,00 €

0,00 €

44.000,00 €

0.00 €

100,00%

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

36.001,07 €

0,00 €

0,00 €

36.001,07 €

0,00%

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

14.996,38 €

0,00 €

10.651,69 €

4.344.69 €

71,03%

0,00%

15.000,00 €

0,00 €

15.000,00 €

0.00 €

100,00%

0,00%

37.500,00 €

0,00 €

0,00 €

37.500,00 €

0,00%

0,00%

25.020,01 €

0,00 €

25.020,01 €

0.00 €

100,00%

0,00%

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00%

0,00%

25.000,00 €

0,00 €

0,00 €

25.000,00 €

0,00%

0,00%

306.000,00 €
2.357.817,46 €
Πίνακας 1.

0,00 €
447.492,95 €

0,00 €
849.552,31 €

306.000,00 €
1.508.265,15 €

0,00%
36,03%

0,00%
18,98%

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

Στο πλαίσιο υλοποίησης του πρώτου υποέργου ο Φορέας έχει
δαπανήσει ποσό ύψους 296.643,87€ ήτοι ποσοστό 32,65% βάσει του
προϋπολογισμού του 1ου υποέργου. Παράλληλα, η έως σήμερα
δαπάνη που έχει διενεργηθεί ανέρχεται στις 513.161,83€ ήτοι ποσοστό
56,48%

του

αναφέρεται

συνολικού
τόσο

στην

προϋπολογισμού.
πληρωμή

της

Το

παραπάνω

μισθοδοσίας

των

ποσό
έντεκα

υπαλλήλων που συμπεριλαμβάνονται στο υποέργο όσο και στην
πληρωμή των λειτουργικών εξόδων. Παράλληλα, η δαπάνη αναφέρεται
στην αποπληρωμή της εκτύπωσης των ετήσιων εκθέσεων του Φορέα
Διαχείρισης.

2ο Υποέργο
Πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων

Οι πληρωμές του δευτέρου υποέργου εντός του 2008 ανέρχονται
σε στις 26.702,53 € ήτοι ποσοστό 15,57% βάσει του προϋπολογισμού
του 2ου υποέργου ενώ έως σήμερα έχει δαπανηθεί ποσό ύψους
38.703,20€ ήτοι ποσοστό υλοποίησης 22,57%. Οι παραπάνω δαπάνες
αναφέρονται

στην

προμήθεια

του

πολυμέτρου

φυσικοχημικών

παραμέτρων και στην ολοκλήρωση του προγράμματος καταγραφής
υφιστάμενων μονάδων. Οι διαγωνισμοί που αφορούν στην προμήθεια
λογισμικού φωτοερμηνείας, υποβάθρων και δορυφορικών εικόνων, στη
δημιουργία πρωτοκόλλου παρακολούθησης και στις μετρήσεις βιοτικών
αβιοτικών παραμέτρων έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2008 και η
υλοποίησή τους θα λάβει χώρα εντός του 2009
3ο Υποέργο
Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Για το τρίτο υποέργο οι πληρωμές εντός του 2008 ανέρχονται στις
23.224,35€ ήτοι ποσοστό 6,53% βάσει του προϋπολογισμού του 3ου
υποέργου ενώ έως σήμερα έχει δαπανηθεί ποσό ύψους 77.192,31€ ήτοι
ποσοστό

21,72%.

Το

τρίτο

υποέργο

αναφέρεται

στις

ενέργειες

ενημέρωσης ευαισθητοποίησης και οι σχετικοί διαγωνισμοί για την
υλοποίηση των δράσεων που αφορούν στη διενέργεια επιστημονικού
συνεδρίου, στη δημιουργία σχεδίου προβολής στην έκδοση περιοδικού
και στη δημιουργία υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (με εκδόσεις
που αναφέρονται σε οικοτουριστικούς χάρτες, χάρτες με τα είδη
ορνιθοπανίδας,

ντοκιμαντέρ κα.) έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2008

οπότε και η υλοποίησή τους αναμένεται να γίνει εντός του 2009.
4ο Υποέργο
Ενέργειες επόπτευσης Φύλαξης

Για το τέταρτο υποέργο το ποσό υλοποίησης ανέρχεται στις
100.922,20€

ήτοι

ποσοστό

υλοποίησης

38,99%

βάσει

του

προϋπολογισμού του 4ου υποέργου ενώ για την περίοδο 2005-2008 οι
πληρωμές ανέρχονται στις 125.823,27€ ήτοι ποσοστό 48,61%. Έως
σήμερα έχει συναφθεί και ολοκληρωθεί σύμβαση με υπεύθυνο φύλαξης
της περιοχής ενώ ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης έξι φυλάκων
με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του διαγωνισμού
προμηθειών του Φορέα Διαχείρισης έχει ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί
η προμήθεια

εξοπλισμού εθελοντών. Η εθελοντική ομάδα που έχει

συσταθεί σκοπεύει να επικουρεί το Φορέα Διαχείρισης στην επόπτευσης
της περιοχής. Παράλληλα, προκειμένου ο Φορέας να υλοποιήσει με ίδια
μέσα το σχέδιο φύλαξης της περιοχής, έχει ολοκληρώσει την ανάθεση
της δράσης που αφορά στη δημιουργία βάσης δεδομένων για την
καταγραφή των παράνομων περιστατικών στην περιοχή αρμοδιότητάς
του. στη σχεδίαση και προμήθεια των πινακίδων φύλαξης.
5ο Υποέργο
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

Διεύθυνσης

Περιβάλλοντος

&

Χωροταξίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΔΙΠΕΧΩ / ΠΚΜ)
σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 3 του νόμου 3316/2005. Ο
διαγωνισμός για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης έχει ολοκληρωθεί
και η ανάδοχος εταιρία βρίσκεται στην πρώτη φάση συγγραφής της
μελέτης. Το συμβατικό τίμημα διαμορφώθηκε στις 123,387.92€.
6ο Υποέργο

Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Εμπειρογνωμοσύνης

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
19ης

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

αντιμετωπίζει

σημαντικότητα
η

περιοχή

των

του

προβλήματος

λιμνών,

και

που

αφετέρου,

αναδεικνύοντας την αξία του.
 Εξετάζει την οικονομική βιωσιμότητα.
 Εξετάζει εναλλακτικά σενάρια (πχ. Ανάθεση διαχείρισης σε
άλλους φορείς, εναλλακτικά οργανωτικά σχήματα.).
7ο Υποέργο
Εκπόνηση Ειδικού Διαχειριστικού Σχεδίου Έργων Ερμηνείας Περιβάλλοντος

Το έβδομο υποέργο (προϋπολογισμού 42.000€) δε θα υλοποιηθεί
λόγω αλληλεπικαλύψεις με αντίστοιχο έργο της ΝΑΘ.

8ο Υποέργο
Εκπόνηση Ειδικού Διαχειριστικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης

Το

όγδοο

υποέργο

αναφέρεται

στην

εκπόνηση

μελέτης

τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης
συνολικού προϋπολογισμού 36.001,07€. Οι διαδικασίες ανάθεσης της

παρούσας

μελέτης

έχουν

εκχωρηθεί

στην

Περιφέρεια

Κεντρικής

Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Διεύθυνση Δημοσίων. Ο σχετικός
διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και η ανάδοχος εταιρία βρίσκεται στην
πρώτη φάση εκπόνησης της μελέτης.
9ο Υποέργο
Εκπόνηση Ειδικού Διαχειριστικού Σχεδίου Ερασιτεχνικής Αλιείας

Το ένατο υποέργο δεν θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του τρίτου
κοινοτικού πλαισίου. Ο Φορέας Διαχείρισης προτίθεται να το υλοποιήσει
εντός της τέταρτης προγραμματικής περιόδου.
10ο Υποέργο
Υποστήριξη Έργων Master Plan

Το δέκατο υποέργο που αφορά στην εκπόνηση υποστηρικτικής
μελέτης για τα έργα του Master plan δεν θα υλοποιηθεί.
11ο Υποέργο
Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων – μηχανοργάνωσης

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 14.9896,38€. Το ποσό υλοποίησης
ανέρχεται

στις

10.651,69€

ήτοι

ποσοστό

71,01%

βάσει

του

προϋπολογισμού του 11ου υποέργου (15.000€). Το υπόλοιπο ποσό θα
υλοποιηθεί έως τον Μάιο του 2009 οπότε και ο ανάδοχος θα παραδώσει
και τα τελευταία στοιχεία της σύμβασης.
12ο Υποέργο
Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης

Το δωδέκατο υποέργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού
ηλεκτρονικών

υπολογιστών

προϋπολογισμού

15.000€.

Η

σχετική

σύμβαση έχει υπογραφή με την υπ΄ 293/2005 απόφαση του διοικητικού

συμβουλίου και ο ανάδοχος έχει παραδώσει όλα τα στοιχεία της
σύμβασης και το υποέργο έχει αποπληρωθεί.
13ο Υποέργο
Προμήθεια Λογισμικού

Το δέκατο τρίτο υποέργο αφορά στην προμήθεια λογισμικού
συνολικού ύψους 37.500€. Ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και το
συμβατικό τίμημα διαμορφώθηκε στις 27.696,00€. Η προμήθεια των
στοιχείων της σύμβασης θα γίνει εντός του Μαρτίου του 2009 οπότε και
το έργο θα αποπληρωθεί.
14ο Υποέργο
Προμήθεια αυτοκινήτου τζιπ

Το δέκατο τέταρτο υποέργο αφορά στην προμήθεια αυτοκινήτου
τύπου τζιπ προϋπολογισμού 25.020,01€. Ο σχετικός διαγωνισμός έχει
ολοκληρωθεί, ο ανάδοχος αποπληρώθηκε και ο Φορέας Διαχείρισης με
την υπ΄ αριθμό 182/2006 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει
προμηθευτεί ένα HYUNDAI TUCSON, 4x4.
15ο Υποέργο
Προμήθεια εξοπλισμού κλιματισμού

Το δέκατο πέμπτο υποέργο αφορά στην αγορά εξοπλισμού
κλιματισμού συνολικού προϋπολογισμού 10.000€. Μετά από δύο
συνεχόμενες προκηρύξεις ο Φορέας Διαχείρισης θα προμηθευτεί τον
εξοπλισμό με διαδικασίες διαπραγμάτευσης.

16ο Υποέργο
Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης ορνιθοπανίδας και επιστημονικής
έρευνας

Στο πλαίσιο του παρόντος υποέργου ο Φορέας Διαχείρισης έχει
ολοκληρώσει το διαγωνισμό και το συμβατικό τίμημα διαμορφώθηκε

στις 24.798,73€. Εντός του πρώτου τριμήνου του 2009 προβλέπεται ότι ο
Φορέας θα έχει προμηθευτεί τα στοιχεία της σύμβασης.
17ο Υποέργο
Αγορά κτηρίου

Κατόπιν δύο άγονων διαγωνισμών που προκήρυξε ο Φορέας
Διαχείρισης,

η

αγορά

κτηρίου

ολοκληρώθηκε

με

διαδικασίες

διαπραγμάτευσης. Το νέο κτήριο έχει συνολικό εμβαδό 200 τμ, με
επιπλέον αποθηκευτικό χώρο 40 τμ και τρεις θέσεις στάθμευσης για τα
αυτοκίνητα του Φορέα Διαχείρισης.
Ολοκλήρωση Υλοποίησης τεχνικού Δελτίου
Στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων του εγκεκριμένου
τεχνικού δελτίου για την ανάπτυξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του
Φορέα Διαχείρισης,

καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια από το

Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό, ώστε οι διαδικασίες που
ακολουθήθηκαν να συμβαδίζουν με τις επιταγές της κοινοτικής και
εθνικής νομοθεσίας. Στην πορεία αυτή παρουσιάστηκαν προβλήματα
που

έπρεπε

να

αντιμετωπιστούν

και

τα

οποία

πολλές

φορές

καθυστερούσαν την πορεία των έργων. Χαρακτηριστική είναι η αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε μία από τις συμμετέχουσες στον
διαγωνισμό υπηρεσιών εταιρίες. Η έκδοση του τελικού αποτελέσματος
του δικαστηρίου έγινε εννέα μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης, με
παρελκόμενη

την

καθυστέρηση

του

συνόλου

των

έργων

που

περιλάμβανε ο διαγωνισμός. Το τελικό αποτέλεσμα δικαίωσε το Φορέα
Διαχείρισης και τελικώς οι συμβάσεις θα υπογραφούν τους πρώτους
μήνες του 2009.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, υπολογίζεται ότι εντός του
Οκτωβρίου του 2009 θα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των δράσεων του
τεχνικού δελτίου και θα παραμείνει έως το τέλος του έτους η
αποπληρωμή των έργων. Συνολικά, η συμβολή του Επιχειρησιακού

Προγράμματος Περιβάλλον είναι μεγάλη και με το κλείσιμο του έργου θα
έχουν ικανοποιηθεί οι ανάγκες σε υλικοτεχνική υποδομή ενώ το
προσωπικό θα έχει αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να
εφαρμόζει την περιβαλλοντική νομοθεσία και να υποστηρίζει τη
λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης βάσει των αρμοδιοτήτων που
απορρέουν από αυτή.

6. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΠΕΡ
6.1 Καταπατήσεις δημοσίων εκτάσεων εντός της προστατευόμενης
περιοχής

Η απουσία ενός αυστηρού νομοθετικού πλαισίου για το Εθνικό
Πάρκο

κατά

το

παρελθόν,

σε

συνδυασμό

με

την

έλλειψη

περιβαλλοντικής παιδείας από πλευράς των κατοίκων της περιοχής της
Μυγδονίας Λεκάνης, είχε ως αποτέλεσμα πολλοί αγρότες ή/και
κτηνοτρόφοι της περιοχής να καταλαμβάνουν παρανόμως δημόσιες
εκτάσεις και να τις χρησιμοποιούν προς ίδιον όφελος. Το πρόβλημα
γινόταν όλο και πιο έντονο όσο η έκταση των λιμνών μειώνονταν - με το
πέρασμα των χρόνων - και αποκαλύπτονταν νέες εκτάσεις. Ακόμη και
εκτάσεις που κατά το παρελθόν είχαν άλλη χρήση (π.χ. δασικές
περιοχές), μετατράπηκαν παρανόμως σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή
ακόμη και σε πρόχειρες κτηνοτροφικές μονάδες.
Μία

από

τις

πλέον

σημαντικές

αρμοδιότητες

του

Φορέα

Διαχείρισης, που απορρέουν από την ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 4, παρ.3)
είναι και η «απομάκρυνση όλων των παράνομων καλλιεργειών ή
οποιονδήποτε άλλων χρήσεων γης που προήλθαν από παράνομες
εκχερσώσεις και καταπατήσεις νεοαποκαλυπτόμενων, δασικών ή άλλων
περιοχών».
Κατά την επόπτευση της περιοχής αρμοδιότητας του φορέα
διαχείρισης, εντοπίστηκαν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις καταπατήσεων
εντός των περιοχών Α΄ (Εθνικό Πάρκο), Α1 (Δάσος Απολλωνίας) και Α2
(Μακεδονικά Τέμπη). Έγινε καταγραφή τους με GPS χειρός και
συντάχθηκαν έγγραφα ενημέρωσης των αρμόδιων και συναρμόδιων
υπηρεσιών, οι οποίες εν συνεχεία προέβησαν στις απαραίτητες
ενέργειες επιβολής διοικητικών κυρώσεων με τελικό αποτέλεσμα την
απομάκρυνση των καταπατητών.
Ενδεικτικά θα μπορούσαν να μνημονευθούν οι παρακάτω
περιπτώσεις

καταπατημένων

εκτάσεων

που

εντοπίστηκαν

και

καταγράφηκαν από το προσωπικό του φορέα διαχείρισης :
•

κατασκευή περίφραξης έκτασης κοντά στο Ρήχιο ποταμό.
Στην εν λόγω έκταση υπάρχει και κτίσμα που στο παρελθόν

λειτουργούσε

ως

αναψυκτήριο

(Α.Π.

οικ.

697/2-5-08

έγγραφο του Φ.Δ.)
•

καλλιεργούμενες εκτάσεις που προήλθαν από εκχερσώσεις
και καταπατήσεις δασικών εκτάσεων, στο αγρόκτημα
Απολλωνίας του Δήμου Μαδύτου (Α.Π. οικ. 882/2-6-08
έγγραφο του Φ.Δ.)

•

καλλιεργούμενες εκτάσεις που προήλθαν από εκχερσώσεις

και καταπατήσεις αποκαλυπτόμενων εκτάσεων της λίμνης Κορώνειας,
στο αγρόκτημα Αγ. Βασιλείου του Δήμου Κορώνειας (Α.Π. οικ. 900/5-6-08
έγγραφο του Φ.Δ.)
•

περιφραγμένη

έκταση

που

προορίζονταν

για

χώρο

σταβλισμού αιγοπροβάτων, στο Δ.Δ. Ανάληψης του
Δήμου Λαγκαδά (Α.Π. οικ. 1382/19-8-08 έγγραφο του Φ.Δ.)
•

καταπατημένη έκταση με σκάμμα εντός αυτής στην
παραλίμνια περιοχή δυτικά της λίμνης Βόλβης, στο
αγρόκτημα Ακρολιμνιάς (Α.Π. οικ. 1756/24-11-08 έγγραφο
του Φ.Δ.)

6.2 Αποτύπωση δάσους Απολλωνίας (Ζωνη Α1)

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η προσπάθεια καταγραφής των
χρήσεων γης εντός της Α1 ζώνης προστασίας (Δάσος Απολλωνίας)
που ξεκίνησε ο Φορέας Διαχείρισης τον Σεπτέμβριο του 2008. Σκοπός
αυτής της προσπάθειας ήταν η αποτύπωση της σημερινής κατάστασης
του δάσους και των καλλιεργειών που βρίσκονται πλησίον αυτού, ώστε
να διερευνηθεί η διαχρονική μεταβολή των χρήσεων γης στη ζώνη Α1.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2 της ΚΥΑ
6919/2004, η γεωργία και η δεντροκαλλιέργεια ακόμα και στις νόμιμα
υφιστάμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις διανομής του Υπ. Γεωργίας, δεν
αναφέρονται στις επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός της Α1 ζώνης.
Από την επεξεργασία των έως σήμερα συλλεχθέντων στοιχείων
πεδίου, προκύπτει το συμπέρασμα ότι αρκετοί καλλιεργητές της
περιοχής, προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγή τους, έχουν
επεκτείνει τις καλλιέργειές τους καταλαμβάνοντας παρανόμως εκτάσεις
που στο παρελθόν εντάσσονταν μέσα στα όρια του Δάσους
Απολλωνίας. Στη φωτογραφία που ακολουθεί μπορεί κανείς να διακρίνει
μια καλλιέργεια που έχει επεκταθεί φτάνοντας εντός των ορίων του
Δάσους Απολλωνίας.

Φωτογραφία 1: Καλλιέργεια μέσα στα όρια του Δάσους Απολλωνίας

Στην επόμενη εικόνα διακρίνεται καθαρά μια εκχερσωμένη έκταση
και πάλι εντός των ορίων του Δάσους Απολλωνίας.

Φωτογραφία 2: Εκχερσωμένη έκταση μέσα στα όρια του Δάσους Απολλωνίας

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί ότι εντός των ορίων της ζώνης
Α1, υπάρχουν και κάποιες πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που
έχουν ενταχθεί στο φυσικό τοπίο της περιοχής, όπως μπορεί να διακρίνει
κανείς στις επόμενες δύο εικόνες.

Φωτογραφίες 3 και 4 : Πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις εντός της ζώνης
Α1

Θα πρέπει τέλος, να σημειωθεί πως το Δάσος Απολλωνίας
αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο ενδιαίτημα για τα διάφορα είδη της
πανίδας και ορνιθοπανίδας, αλλά και σημαντικό πνεύμονα για
κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής και πρέπει να προστατευθεί ώστε
να διατηρηθεί για τις επόμενες γενιές.

6.3 Εντοπισμός θέσης αγροτεμαχίων
Σε πολλές περιπτώσεις, ζητήθηκε με αίτηση από υπηρεσίες,
μελετητές ή απλούς πολίτες ο εντοπισμός της θέσης ενός αγροτεμαχίου,
όσον αφορά στη ζώνη προστασίας που αυτό υπάγεται και εάν
επιτρέπεται η ζητούμενη δραστηριότητα.
Προκειμένου λοιπόν να προσδιοριστεί η θέση ενός αγροτεμαχίου,
χρησιμοποιούνται οι τέσσερεις χάρτες της ειδικής περιβαλλοντικής
μελέτης του ΥΠΕΧΩΔΕ, με τις χρήσεις γης και τις ζώνες προστασίας
κλίμακας 1:20.000, καθώς και οι δύο υδρογεωλογικοί χάρτες κλίμακας
1:50.000 με τον υδροκρίτη της Μυγδονίας λεκάνης.

Ταξινόμηση κατά δήμο
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Γράφημα 1: Ταξινόμηση αιτήσεων κατά δήμο

Από το παραπάνω γράφημα γίνεται σαφές ότι οι περισσότεροι
επενδυτές δείχνουν ενδιαφέρον σε δήμους που γειτνιάζουν με το
πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης όπως του Λαγκαδά και
της Μυγδονίας, προκειμένου να εγκαταστήσουν τις δραστηριότητές
τους.
Όσον αφορά στη ζώνη προστασίας, η συντριπτική πλειοψηφία
των αιτούμενων δραστηριοτήτων που πρόκειται να εγκατασταθούν
στην

περιοχή,

εντάσσονται

στην

περιφερειακή

ζώνη

(Γ΄

ζώνη

προστασίας), γεγονός που δείχνει ότι ο κόσμος γνωρίζει πλέον τη
νομοθεσία που διέπει την περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης
(γράφημα 2) και αποφεύγει την εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων σε
ζώνες

με

αυστηρότερο

προστασίας).

νομοθετικό

πλαίσιο

(Α΄

και

Β΄

ζώνη

Ταξινόμηση κατά ζώ νη προστασίας

Γ ΖΩΝΗ
Β ΖΩΝΗ
ΕΚΤΟΣ ΠΕΡ.ΑΡ

Γράφημα 2 : Ταξινόμηση αιτήσεων με βάση τη ζώνη προστασίας

6.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ.
6.4.1 Αποτελέσματα στατιστικής επεξεργασίας
Στη συνέχεια παρουσιάζεται μία σύντομη στατιστική επεξεργασία
των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί κατά το χρονικό διάστημα από
1/1/2008 έως 31/12/2008. Επίσης γίνεται μία ανάλυση των δεδομένων
αυτών συγκριτικά με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των προηγούμενων
ετών. 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
Κατά τη χρονική περίοδο από 1/1/2008 έως 31/12/2008 ο Φορέας
Διαχείρισης εξέδωσε 179 γνωμοδοτήσεις που αφορούσαν σε έργα και
δραστηριότητες εντός της περιοχής ευθύνης του. Όπως φαίνεται και
από τα διαγράμματα 1 και 2 που ακολουθούν το μεγαλύτερο ποσοστό
αφορά στους Δήμους Λαγκαδά και Μυγδονίας (35% και 20%
αντίστοιχα).
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Στο γράφημα 5 απεικονίζεται η διακύμανση της κατανομής των γνωμοδοτήσεων ανά
δραστηριότητα κατά τα έτη 2005 – 2008.

Όπως προκύπτει από το παραπάνω γράφημα τα τελευταία
τέσσερα χρόνια οι Δήμοι Λαγκαδά και Μυγδονίας απορροφούν
σταθερά πάνω από το 50% των δραστηριοτήτων, γεγονός που μπορεί
να αποδοθεί στην γειτνίαση των συγκεκριμένων Δήμων με το
πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, την εύκολη πρόσβαση με
την κατασκευή της Εγνατίας οδού καθώς και την ύπαρξη αρμοδίων
υπηρεσιών (Εφορία, Πολεοδομία κλπ.), κυρίως στο Δήμο του Λαγκαδά.

Ταξινόμηση ανά κατηγορία
Το μεγαλύτερο ποσοστό των γνωμοδοτήσεων – περίπου 50% αφορά σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, νέες και υφιστάμενες, οι οποίες
είναι στο στάδιο έγκρισης περιβαλλοντικών όρων είτε στο στάδιο
έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας.

Ακολουθούν οι

κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με 18% και τα υδραυλικά έργα με 18%. Τα
παραπάνω αποτυπώνονται στα γραφήματα 4 και 5.
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Στο γράφημα 8 αποτυπώνονται τα αποτελέσματα ανά κατηγορία
τα τελευταία τέσσερα έτη. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το
μεγαλύτερο ποσοστό των δραστηριοτήτων (συνολικά περίπου 70%)
αφορά βιομηχανικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Οι βιομηχανίες
ακολουθούν πτωτική τάση (από 65% → 50%) ενώ το ποσοστό των

κτηνοτροφικών μονάδων παραμένει σταθερό (περίπου 18%), εκτός από
το 2006 όπου έφτασε το 31%. Το αυξανόμενο ποσοστό των υδραυλικών
έργων οφείλεται στην αδειοδότηση είτε υφιστάμενων γεωτρήσεων, για
τις οποίες έχουν αναγνωριστεί δικαιώματα χρήσης νερού, είτε νέων
γεωτρήσεων
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Ταξινόμηση ανά ζώνη προστασίας
Από την στατιστική επεξεργασία ανά ζώνη προστασίας προκύπτει
ότι κατά το έτος 2008 το ποσοστό των γνωμοδοτήσεων που αφορούν
σε δραστηριότητες εντός της Γ΄ Ζώνης ανέρχεται σε 88%, εντός της Β΄
Ζώνης 11% και εντός της Α΄ Ζώνης 1% (Γραφήματα 7 & 8).

Αριθμός δραστηριοτήτων
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Η ίδια περίπου αναλογία με το 2008 ισχύει και για τα προηγούμενα
έτη όπως προκύπτει και από το γράφημα 11. Το συγκεκριμένο
αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο λαμβάνοντας υπόψη τους αυστηρούς
περιορισμούς που ισχύουν εντός της Α΄ και Β΄ Ζώνης.
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Ταξινόμηση σε θετικές και αρνητικές
Το σύνολο σχεδόν των γνωμοδοτήσεων που εξέδωσε ο Φορέας
το 2008 ήταν θετικές ενώ ελάχιστες ήταν οι αρνητικές. Τα ποσοστά
φαίνονται στα γραφήματα 12 & 13.

Κατανομή γνωμοδοτήσεων σε θετικές και αρνητικές
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αποτελέσματα

και

τα

προηγούμενα έτη (Γράφημα 14). Το γεγονός αυτό σημαίνει, όπως έχει
αναφερθεί και στις προηγούμενες εκθέσεις αξιολόγησης, ότι η ύπαρξη
του Φορέα Διαχείρισης λειτουργεί αποτρεπτικά για την εγκατάσταση
νέων ρυπογόνων δραστηριοτήτων στην περιοχή και αυτό γίνεται διότι οι
ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από τον Φορέα για τις επιτρεπόμενες
χρήσεις γης προτού προβούν σε κάποια επένδυση και κατά συνέπεια οι
αιτήσεις που υποβάλλονται τελικά είναι συνήθως σύμφωνες με τις
διατάξεις και τους περιορισμούς της ΚΥΑ 6919/2004.
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Ταξινόμηση σε νέες και υφιστάμενες
Το 2008 οι νέες δραστηριότητες ανήλθαν σε ποσοστό 61% ενώ οι
υφιστάμενες σε ποσοστό 39% (Γραφ. 15 & 16). Επισημαίνεται ότι οι
δραστηριότητες για τις οποίες γνωμοδοτεί ο Φορέας αφορούν τόσο σε
νέα έργα και δραστηριότητες όσο και σε υφιστάμενες οι οποίες
προβαίνουν σε κτιριακή ή μηχανολογική επέκταση ή ζητούν ανανέωση
των περιβαλλοντικών όρων λόγω λήξης ισχύος των προηγούμενων.
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Τα ποσοστά των προηγούμενων ετών είναι ανάλογα (Γράφημα.
17), με εξαίρεση το έτος 2007 όπου οι γνωμοδοτήσεις που αφορούσαν
υφιστάμενες δραστηριότητες ανήλθαν στο 53%. Αυτό συνέβη διότι για
ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα το Δ.Σ. του Φορέα είχε αποφασίσει
να

μην

γνωμοδοτεί

για
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τροποποιηθεί η ΚΥΑ 6919/2004.
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Ταξινόμηση σε έχουσες και μη υγρά απόβλητα
Όπως προκύπτει από τα γραφήματα 17 & 18 οι περισσότερες
δραστηριότητες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή ευθύνης του Φορέα
εντός του 2008 δεν έχουν υγρά απόβλητα (ποσοστό 96%).
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Η εικόνα που αποτυπώνεται στο Γράφημα 19 είναι χαρακτηριστική
αναφορικά στο ρόλο που έχει παίξει η λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης
για τον περιορισμό της εγκατάστασης ρυπογόνων δραστηριοτήτων

στην

ευρύτερη

περιοχή.

Συγκεκριμένα

ενώ

το

έτος

2005

οι

δραστηριότητες οι οποίες είχαν υγρά απόβλητα ανέρχονταν στο 36%, το
2008 μειώθηκαν στο 4%. Αυτό οφείλεται αφενός στην εφαρμογή των
διατάξεων της ΚΥΑ 6919/2004 τόσο από το Φορέα όσο και από τις
αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Νομαρχίας και αφετέρου
διότι πλέον είναι ευρύτερα γνωστό ότι στην περιοχή ισχύει ειδικό νομικό
καθεστώς οπότε υπάρχει ενημέρωση των ενδιαφερομένων προτού
προβούν σε κάποια δραστηριότητα.
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6.5 Αποτελέσματα μετρήσεων φυσικοχημικών παραμέτρων
Στα πλαίσια του προγράμματος παρακολούθησης ο Φορέας
Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης έχει προμηθευτεί ένα όργανο
πεδίου με το οποίο είναι δυνατή η καταγραφή κάποιων φυσικοχημικών
παραμέτρων, με σκοπό την εκτίμηση της ποιότητας των επιφανειακών
υδάτων της προστατευόμενης περιοχής. Οι κατηγορίες συστημάτων
επιφανειακών υδάτων που απαντώνται στην περιοχή μελέτης είναι: α)
λίμνες, β) ποταμοί (νοούνται οι ποταμοί συνεχούς ροής), δηλαδή
περιλαμβάνεται ο Ρήχιος ποταμός και γ) μεταβατικά ύδατα (εκβολές
Ρηχίου και ρεμάτων).

Η παραλαβή του συγκεκριμένου οργάνου έγινε στις αρχές του
καλοκαιριού του 2008 και επομένως η καταγραφή των εν λόγω
παραμέτρων ξεκίνησε περί τα μέσα Ιουλίου και συνεχίστηκε μέχρι το
τέλος του έτους. Οι παράμετροι που παρακολουθούνται με τη χρήση
του πολυμέτρου είναι οι παρακάτω:
1. Θερμικές συνθήκες : θερμοκρασία (οC)
2. Συνθήκες Οξυγόνωσης: διαλυμένο οξυγόνο, οξειδοαναγωγικό
δυναμικό
3. Αλατότητα: ηλεκτρική αγωγιμότητα
4. Κατάσταση οξίνισης: pH
5. Άλλες παράμετροι: θολερότητα, βαρομετρική (ατμοσφαιρική)
πίεση
Η τυπική συχνότητα δειγματοληψιών είναι μηνιαία. Η μέθοδος
καταγραφής είναι σχετικά απλή: βυθίζεται εντός των υδάτων το μέρος
του οργάνου που περιλαμβάνει τα αισθητήρια και ταυτόχρονα γίνεται
καταγραφή των τιμών των μετρούμενων παραμέτρων σε ειδικό
υπολογιστή τσέπης. Μετά το τέλος της καταγραφής ακολουθεί η
επεξεργασία των αποτελεσμάτων και δίνεται τελικά ο μέσος όρος
περίπου 10 μετρήσεων που λαμβάνονται σε χρονικό διάστημα 1,5-2sec.
Σημειώνεται ότι μία φορά το μήνα και συνήθως πριν από τη διεξαγωγή
των μετρήσεων απαιτείται

βαθμονόμηση (ρύθμιση) του οργάνου, η

οποία πραγματοποιείται με χρήση κατάλληλων διαλυμάτων.
Σημεία Δειγματοληψίας
Τα σημεία δειγματοληψίας διαφέρουν από εποχή σε εποχή
ανάλογα με το υδατικό απόθεμα των επιφανειακών υδάτων. Κατά τη
διάρκεια

των

καλοκαιρινών

μηνών

τα

σημεία

δειγματοληψίας

μειώνονται, ενώ τους χειμερινούς μήνες αυξάνονται λόγω της αύξησης
των βροχοπτώσεων.
Ως στόχος έχει τεθεί να λαμβάνονται τουλάχιστον δύο σημεία στη
λίμνη Κορώνεια (όταν είναι εφικτό), τέσσερα σημεία περιμετρικά της

λίμνης Βόλβης και δύο σημεία κατά μήκος της κοίτης των ρεμάτων που
εκβάλλουν σε αυτές. Τα κριτήρια επιλογής των σημείων αυτών είναι
κυρίως η προσβασιμότητα, καθώς και η ύπαρξη κατά το δυνατό
συνεχούς ροής νερού (αφορά κυρίως τα ρέματα). Για το λόγο αυτό
όσον αφορά τα ρέματα, ένα εκ των δύο σημείων έχει επιλεχθεί να είναι
στις εκβολές του, ενώ το δεύτερο να είναι σε κάποιο ψηλότερο σημείο
της κοίτης τους. Επιπλέον, κάθε φορά που οι καιρικές συνθήκες και η
διαθεσιμότητα του εξοπλισμού (π.χ. χρήση βάρκας) το επιτρέπει γίνονται
μετρήσεις στο εσωτερικό των λιμνών και κυρίως της λίμνης Βόλβης.
Οι ακριβείς συντεταγμένες των σημείων καθορίστηκαν με τη
βοήθεια συσκευής GPS χειρός και χωρίζονται ανά υδατικές λεκάνες
(Κορώνεια-Βόλβη). Οι συντεταγμένες τους δίνονται στους πίνακες 1 και 2
που ακολουθούν.
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Πίνακας 2: Σημεία δειγματοληψίας στη λίμνη Βόλβη και στα κυριότερα ρέματα τροφοδοσίας
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Πίνακας 3:. Σημεία δειγματοληψίας στη λίμνη Κορώνεια και στα κυριότερα ρέματα τροφοδοσίας
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Από τον Ιούλιο έως το Δεκέμβριο 2008 η λίμνη Κορώνεια διένυσε
διάστημα πλήρους αποξήρανσης και γι’ αυτό δεν υπήρχε δυνατότητα
μετρήσεων. Μόνο τον Ιούλιο 2008 πραγματοποιήθηκαν κάποιες
μετρήσεις στις εκβολές των ρεμάτων Μπογδάνα και Καβαλαρίου. Τα
αποτελέσματα από αυτές τις μετρήσεις δίνονται στον πίνακα 3.
Στη λίμνη Βόλβη οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με
το πρόγραμμα, αλλά επειδή τα ρέματα που την τροφοδοτούν δεν είχαν
ροή στο παραπάνω διάστημα δεν ήταν δυνατή η μέτρηση σε αυτά.
Ωστόσο, αποφασίστηκε από την επιστημονική ομάδα του Φορέα
Διαχείρισης να γίνονται μετρήσεις στη λίμνη στα σημεία που εκβάλλουν
τα ρέματα όταν έχουν ροή.
Θερμοκρασία
Όπως είναι γνωστό η θερμοκρασία του νερού αποτελεί σημαντικό
στοιχείο για την ποιότητα των υδάτων αφού επηρεάζει φαινόμενα
διαλυτότητας στερεών ουσιών και αερίων. Κατά συνέπεια επηρεάζει
έμμεσα την περιεκτικότητα του νερού σε διαλυμένο οξυγόνο και άλλα
ανόργανα άλατα και επομένως και το pH του. Ακόμη, η θερμοκρασία
επηρεάζει επίσης και άμεσα τις λειτουργίες των οργανισμών που ζουν
στη λίμνη, όπως π.χ. την αναπαραγωγή τους. Κάποιοι οργανισμοί
μπορούν να αναπαραχθούν σε χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ κάποιοι
άλλοι χρειάζονται ψηλότερες θερμοκρασίες. Ακόμη, οι μικροοργανισμοί
δεν

έχουν

τη

δυνατότητα

να

ρυθμίζουν

την

εσωτερική

τους

θερμοκρασία και επομένως η σύνθεση και ο ρυθμός ανάπτυξής τους
εξαρτάται άμεσα από την εξωτερική θερμοκρασία. Επιπλέον, η
θερμοκρασία είναι καθοριστικός παράγοντας και για τη σύνθεση της
βενθικής βλάστησης.
Η θερμοκρασία του νερού επηρεάζεται από την εποχή και την
ώρα της ημέρας, καθώς και το βάθος. Στο διάγραμμα 1 που ακολουθεί
παρουσιάζεται η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή θερμοκρασίας που έχει
καταγραφεί από τον Ιούλιο έως το Δεκέμβριο του 2008. Η μέγιστη

θερμοκρασία παρουσιάστηκε το μήνα Αύγουστο και η ελάχιστη το
Δεκέμβριο όπως ήταν και αναμενόμενο.
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Μικρή Βόλβη
Mεγάλη Βόλβη
Ρήχιος ποταμός
Ρέμα Σχολαρίου-Λαγκαδικίων εκβολές
Ρέμα Ν.Απολλωνίας εκβολές
Ρέμα Μελισσουργού εκβολές
Ρέμα Μοδίου εκβολές
Ρέμα Βαμβακιάς εκβολές
Μέσα στη Λίμνη (1)
Μέσα στη Λίμνη (2)
Μεγαλύτερη
Mικρότερη

0

5

10

15

20

25

30

35

BΑΘΜΟΙ ΚΕΛΣΙΟΥ (o C)

Γράφημα 20: Διακύμανση της θερμοκρασίας στη λίμνη Βόλβη

Ενεργός Οξύτητα, (pH)
Το pH εκφράζει την ενεργό συγκέντρωση των κατιόντων
υδρογόνου (Η+), δηλαδή είναι ένας δείκτης που μας δείχνει πόσο όξινο ή
αλκαλικό είναι το νερό. Στο καθαρό νερό η τιμή pH είναι 7. Όταν το pH
παίρνει τιμές μικρότερες του 7 το νερό θεωρείται όξινο, ενώ όταν το pH
είναι μεγαλύτερο από 7 θεωρείται βασικό ή αλκαλικό και είναι πιθανό να
περιέχει οργανοχλωριούχες ενώσεις, πετρελαιοειδή, απορρυπαντικά,
χρώματα κ.λ.π. Νερό με pH χαμηλότερο από 5 και μεγαλύτερο από 9,5
μπορεί να μην θεωρείται ικανό να διατηρεί είδη φυτών ή ζώων.
Η σχέση της τιμής pH με την ποσότητα του διαλυμένου διοξειδίου
του άνθρακα (CO2) στο νερό, είναι η σημαντικότερη παράμετρος από
βιολογική σκοπιά, σε όλο το φάσμα των αλληλεπιδράσεων με τους
υπόλοιπους

περιβαλλοντικούς

παράγοντες.

Η

τιμή

pH

είναι

καθοριστικής σημασίας για τις φυσιολογικές λειτουργίες των υδρόβιων
φυτικών οργανισμών, όπως η πρόσληψη των θρεπτικών αλάτων, ο
μεταβολισμός, η δραστικότητα των ενζύμων κ.λ.π.

Οι τιμές pH που καταγράφηκαν στη λίμνη Βόλβη σε όλη τη
διάρκεια του έτους κυμαίνονται μεταξύ 7,5-9,3 με την πλειοψηφία αυτών
να βρίσκεται κοντά στην τιμή 8-8,5.
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Γράφημα 21: Διακύμανση των τιμών pH στη λίμνη Βόλβη

Διαλυμένο Οξυγόνο (Dissolved Oxygen ή D.O.)
Το διαλυμένο οξυγόνο είναι βασικό στοιχείο των λιμνών και των
ποταμών. Το επίπεδο του διαλυμένου οξυγόνου μπορεί να είναι ένδειξη
για το πόσο μολυσμένο είναι το νερό και πόσο καλά μπορεί να
υποστηρίξει τους υδρόβιους οργανισμούς. Γενικά, το υψηλό επίπεδο
διαλυμένου οξυγόνου επιδεικνύει μια καλή ποιότητα νερού, ενώ αν τα
επίπεδα του διαλυμένου οξυγόνου είναι χαμηλά μερικά ψάρια και
κάποιοι άλλοι οργανισμοί είναι δυνατό να μην μπορούν να επιβιώσουν.
Μεγάλο μέρος του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό προέρχεται
από το οξυγόνο του αέρα, αλλά και ένα μέρος του είναι αποτέλεσμα της
φωτοσύνθεσης των υδρόβιων φυτών. Τις ηλιόλουστες ημέρες, υψηλά
επίπεδα

διαλυμένου

οξυγόνου

επικρατούν

σε

περιοχές

πυκνής

βλάστησης λόγω της φωτοσύνθεσης. Η θερμοκρασία του νερού επίσης
επηρεάζει τα επίπεδα του διαλυμένου οξυγόνου.
Οργανική ύλη που περιέχεται σε οικιακά και βιομηχανικά λύματα
καταναλώνεται

από

διάφορους

οργανισμούς

και

ιδιαίτερα

μικροοργανισμούς.

Με

μια

σειρά

οξειδωτικών

αντιδράσεων

μεταβολίζονται οι οργανικές ενώσεις με αποτέλεσμα την κατανάλωση
του διαλυμένου οξυγόνου και τη δημιουργία αναερόβιων συνθηκών.
Συγκέντρωση οξυγόνου μικρότερη από 7 mg/L σημαίνει έλλειψη
οξυγόνου που μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τη δύσκολη επιβίωση
ψαριών και άλλων αερόβιων οργανισμών. Ωστόσο, τα επίπεδα του
διαλυμένου οξυγόνου στο νερό μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την
ώρα της δειγματοληψίας (νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα μιας
ηλιόλουστης ημέρας), την εποχή (χειμώνας ή καλοκαίρι), καθώς επίσης
και το βάθος του νερού.
Στο διάγραμμα 3 δίνονται οι ελάχιστες και οι μέγιστες τιμές της
παραμέτρου που έχουν καταγραφεί σε όλα τα σημεία δειγματοληψίας.
Οι χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στο εσωτερικό της λίμνης
(4,5mg/L), σε βάθος περίπου 6 μέτρων, στις εκβολές του ρέματος
Σχολαρίου – Λαγκαδικίων και στο Ρήχιο ποταμό στο ύψος του κάστρου
της Ρεντίνας.
Οι χαμηλές τιμές στο εσωτερικό της λίμνης μπορούν να
ερμηνευτούν αν αναλογιστούμε ότι το διαλυμένο οξυγόνο επηρεάζεται
αντιστρόφως ανάλογα από το βάθος του νερού. Επομένως, σε
μεγαλύτερα βάθη αναμένονται μικρότερες τιμές διαλυμένου οξυγόνου.
Επιπλέον, η μέτρηση έγινε τον Ιούλιο, δηλαδή σε περίοδο υψηλών
θερμοκρασιών, γεγονός που επίσης επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο των
τιμών.
Όσον αφορά στις εκβολές του ρέματος Σχολαρίου Λαγκαδικίων,
το σημείο μέτρησης βρίσκεται σε μια εσοχή που δημιουργείται στο
σημείο εκείνο της λίμνης, όπου το νερό ήταν στάσιμο για αρκετό
χρονικό διάστημα γεγονός που ίσως ερμηνεύει το αποτέλεσμα αυτό.
Ηλεκτρική αγωγιμότητα
Η ηλεκτρική αγωγιμότητα του νερού αναφέρεται στην ικανότητά
του να μεταφέρει (άγει) ηλεκτρικά φορτία. Η ικανότητα αυτή εξαρτάται
από την παρουσία ιόντων, το σθένος τους, τη συγκέντρωσή τους, την

ευκινησία τους, τη θερμοκρασία, το ιξώδες του διαλύματος και το
μέγεθος της διαφοράς δυναμικού, κατά την οποία γίνεται η μέτρηση.
Οι τιμές της αγωγιμότητας είναι ενδεικτικές για την ποιότητα των
υδάτων της λίμνης. Απόβλητα και ρύποι που εισέρχονται στη λίμνη
τροποποιούν την αγωγιμότητα, ειδικότερα αν οι ρύποι περιλαμβάνουν
ιόντα ανθρακικά, θειικά, χλωρίου, μαγνησίου, νατρίου, καλίου και
φωσφόρου. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα αυξάνεται με το βάθος στη
διάρκεια του καλοκαιριού σε λίμνες που εμφανίζουν στρωμάτωση,
εξαιτίας της αναπνοής στο υπολίμνιο κατά την οποία παράγονται
ανθρακικά ιόντα.
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Γράφημα 22: Εύρος τιμών διαλυμένου οξυγόνου στη λίμνη Βόλβη

Απότομη αύξηση της αγωγιμότητας του νερού της λίμνης
αποτελεί ένδειξη ρύπανσης. Η αύξηση της αγωγιμότητας συνδέεται με
την ενηλικίωση (παλαίωση) μιας υδάτινης μάζας εξαιτίας της αύξησης
των θρεπτικών συστατικών της (ευτροφισμός). Όσο μεγαλύτερη είναι η
αγωγιμότητα στα γλυκά νερά τόσο μεγαλύτερη είναι η βιολογική
παραγωγικότητα. Συνήθως στα φυσικά γλυκά νερά η ηλεκτρική
αγωγιμότητα κυμαίνεται από 50 - 1500 μS/cm (μονάδα αγωγιμότητας
είναι το Siemens/m).
Σε μερικά βιομηχανικά απόβλητα η τιμή υπερβαίνει τα 10.000
μS/cm. Αύξηση της θερμοκρασίας επηρεάζει θετικά την τιμή της

ηλεκτρικής αγωγιμότητας. Αυτό συμβαίνει επειδή η αύξηση της
θερμοκρασίας επιταχύνει τη διάσταση των ηλεκτρολυτών (υδατικά
διαλύματα οξέων - βάσεων - αλάτων). Για να είναι συγκρίσιμα τα
αποτελέσματα, ανεξάρτητα από την εποχή και το βάθος που γίνεται η
μέτρηση, είναι καλό η τιμή της αγωγιμότητας να ανάγεται σε
θερμοκρασία 25οC.
ΕC (σε θερμοκρασία 25οC) = ΕC(t) / [1+0,019(t - 25)]
Όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα 4 οι τιμές ηλεκτρικής
αγωγιμότητας που καταγράφηκαν στη λίμνη τους μήνες Ιούλιο Σεπτέμβριο ήταν μικρότερες από 1200 μS/cm, δηλ. μέσα στα επιθυμητά
όρια για φυσικά γλυκά νερά. Αντίθετα, στις εκβολές των ρεμάτων
Μπογδάνα και Καβαλαρίου (Πίνακας 3) παρατηρούμε ότι οι τιμές είναι
πάνω από τα επιθυμητά όρια γεγονός που υποδηλώνει την παρουσία
αποβλήτων και άλλων ρύπων. Φαίνεται στον πίνακα ότι η τιμή της
αγωγιμότητας σε ψηλότερα σημεία της κοίτης του ρέματος Μπογδάνα
βρίσκεται μέσα στα επιθυμητά όρια, γεγονός που δείχνει ότι η ρύπανση
δημιουργείται κάπου ενδιάμεσα.
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Γράφημα 23: Εύρος τιμών ηλεκτρικής αγωγιμότητας στη λίμνη Βόλβη
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Η θολερότητα είναι μια παράμετρος που σχετίζεται με την διαύγεια
του νερού. Το καθαρό νερό έχει υψηλό επίπεδο διαύγειας, ενώ το
λασπόνερο ή το θολό νερό έχει χαμηλό επίπεδο διαύγειας. Η αυξημένη
θολερότητα και κατά συνέπεια χαμηλή διαύγεια μπορεί να προκαλείται
είτε από φυσικά αίτια (διάβρωση ή αποσύνθεση οργανισμών μετά το
θάνατο) είτε από κολλοειδή και λεπτόκοκκα αιωρούμενα στερεά που
περιέχονται στα λήμματα και καθιζάνουν στον πυθμένα με μεγάλη
δυσκολία. Τα υψηλά επίπεδα πλαγκτόν τα οποία προέρχονται από τις
υψηλές ποσότητες θρεπτικών ουσιών, μπορούν επίσης να επηρεάσουν
τη διαύγεια των υδάτων.
Η θολερότητα καθορίζει την ικανότητα διέλευσης του ηλιακού
φωτός μέσα στο νερό και επηρεάζει άμεσα την παραγωγή των
αυτότροφων

φυτών.

φωτοσύνθεση

μειώνοντας

οξυγόνου.

Τελικά,

Μεγάλη

στις

έτσι

θολερότητα
και
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τα
αυτές

επίπεδα

παρεμποδίζει
του

τη

διαλυμένου

αποβάλλονται

από

το

οικοσύστημα τα είδη που έχουν αυξημένες ανάγκες σε φως.
Ο βαθμός θολερότητας των νερών συνήθως λαμβάνεται σαν
ενδεικτικό μέτρο εκτίμησης του βαθμού της ρύπανσης με τρεις όμως
επιφυλάξεις.
1. Είναι δυνατόν η θολερότητα να προέρχεται από τη μικρή παρουσία
κάποιου αδρανούς υλικού, μπορεί και αβλαβούς.
2. Η

έλλειψη

θολερότητας

δεν

σημαίνει

αποκλειστικά

έλλειψη

ρύπανσης, γιατί και το διαυγέστερο νερό μπορεί να είναι ρυπασμένο
από οξέα και τοξικές ουσίες, που δεν προκαλούν θολερότητα.
3. Έντονος κυματισμός μπορεί να αυξήσει την θολερότητα.
Μονάδες μέτρησης της θολερότητας είναι τα FNU. Το πόσιμο νερό
έχει 5 μονάδες FNU, ενώ στα υγρά απόβλητα οι μονάδες κυμαίνονται
ανάμεσα στα 0-50 FNU.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογούν τις έντονες διακυμάνσεις που
παρατηρούνται

στις

τιμές

της

θολερότητας.

Στο

ίδιο

σημείο

δειγματοληψίας, π.χ. εκβολές Μελισσουργού, η τιμή της θολερότητας

μπορεί να κυμαίνεται από 2 μέχρι και 100 FNU, ανάλογα με την εποχή και
τις κλιματικές συνθήκες. Οι υψηλές τιμές συνήθως παρατηρούνται σε
περιπτώσεις έντονου κυματισμού και δυνατών ανέμων, ενώ υπό
κανονικές συνθήκες οι τιμές σε όλα τα σημεία δειγματοληψίας
βρίσκονται μέσα στα όρια που προαναφέρθηκαν.

6. Κατανάλωση νερού κατά την άρδευση
Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του Φορέα Διαχείρισης
Κορώνειας, Βόλβης και Μακεδονικών για μια πιο αειφορική διαχείριση
της περιοχής ευθύνης του, συλλέχθηκαν στοιχεία προκειμένου να γίνει
καταγραφή των καλλιεργειών για τις περιοχές γύρω από τις λίμνες
Κορώνεια και Βόλβη και για τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007. 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,

Γερακαρούς,

Ευαγγελισμού,

Λαγκαδικίων,

Μελισσουργού, Ν. Απολλωνίας, Ν. Μαδύτου, Νικομηδινού, Μοδίου,
Νυμφόπετρας, Περιστερώνα, Σχολαρίου, Αγίου Βασιλείου και Κολχικού
τα οποία ανήκουν στη A’ 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 την μεγαλύτερη πίεση στο υδατικό ισοζύγιο των δύο
λιμνών.
Από τα διάφορα είδη καλλιεργειών αυτές που είναι υδροβόρες και
συνεπώς απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού για την άρδευσή τους
είναι το καλαμπόκι, η μηδική, ο σανός και τα κηπευτικά. Η επιλογή των
τεσσάρων αυτών καλλιεργειών έγινε με βάση το γεγονός ότι αυτές
καταλαμβάνουν τις μεγαλύτερες εκτάσεις γεωργικής γης.

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 γεωργικών καλλιεργειών περιμετρικά των
λιμνών Κορώνειας και Βόλβης κατά τα τέσσερα τελευταία έτη από το
2004 έως και το 2007 και αφετέρου ο υπολογισμός της ποσότητας του
νερού που απαιτήθηκε για την άρδευση αυτών.
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 έτη2004, 2005, 2006 και 2007
έγινε με σκοπό να επισημανθεί ο βαθμός επίδρασης της ανθρώπινης
αυτής δραστηριότητας στο υδατικό ισοζύγιο της Μυγδονίας λεκάνης,
και ειδικότερα της υπολεκάνης της Κορώνειας, όπου το πρόβλημα είναι
εντονότερο.
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.

ΜΗΝΑΣ
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Σύνολο

Ι
57,5
77
92
108,5
100,5
71,5
507

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ποσότητες σε m3)
ΙΙ
ΙΙΙ
IV
V
63
68,5
73
78,5
84
91
97,5
105
100,5
109
117
125,5
118,5
128,5
138
148
109,5
118,5
127,5
137
78
84,5
90,5
97,5
553,5
600
643,5
691,5

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

Πίνακας 4.

Η αρδευτική περίοδος διαρκεί από 1 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου και
η ακριβής διάρκειά της για κάθε καλλιέργεια διαφοροποιείται ανάλογα με
το είδος της, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Καλλιέργειες

Μήνες ποτίσματος

Σιτηρά
Καλαμπόκι**
Καπνός ανατ.
Τύπου*
Καπνός Δυτ.
Τύπου*
Ηλίανθος
Βαμβάκι**
Ζαχαρότευτλα***
Σανά
Μηδική***

Ξηρικό
Μάιος - Σεπτέμβριος

Μέσος όρος
αρδευόμενου
νερού (m3/στρ.)
0
613

Μάιος - Σεπτέμβριος

490,5

Μάιος - Σεπτέμβριος
Ξηρικό
Μάιος - Σεπτέμβριος
Μάιος - Σεπτέμβριος
Ξηρικό
Μάιος - Σεπτέμβριος

654
0
531,5
654
0
694,5

Ξηρικό

0

Μάιος - Σεπτέμβριος
Μάιος - Σεπτέμβριος
Μάιος - Σεπτέμβριος
Μάιος - Σεπτέμβριος
Μάιος - Σεπτέμβριος
Μάιος - Σεπτέμβριος

654
654
449,5
531,5
531,5
449,5

Γρασίδια
Μποστανικά πατάτες*
Κηπευτικά*
Ελιές*
Ακρόδρυα*
Οπωροφόρα*
Αμπέλια

Πίνακας 5,

Για την άρδευση των περισσότερων καλλιεργειών χρησιμοποιείται
η μέθοδος της τεχνητής βροχής η οποία αποτελούσε παλαιά μέθοδο
άρδευσης και σήμερα δεν χρησιμοποιείται πια. Το συμπέρασμα αυτό
εξάγεται από την καταγραφή των αρδευτικών μηχανημάτων για τα έτη
2005, 2006 και 2007. 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, ενώ για το 2007 τα
συστήματα στάγδην άρδευσης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 286 και
τεχνητής βροχής 1416.
Για τον υπολογισμό λοιπόν του νερού που καταναλώθηκε για την
άρδευση του καλαμποκιού και του βαμβακιού λήφθηκαν υπόψη δύο
βαθμοί απόδοσης, της μεθόδου με κανόνι και της μεθόδου με στάγδην
άρδευση (βαθμός απόδοσης 0,60 και 0,90 αντίστοιχα), εκτός από τις
δενδρώδεις καλλιέργειες, όπως τα οπωροφόρα, τα ακρόδρυα, οι ελιές
και τα αμπέλια καθώς και κάποιες άλλες καλλιέργειες όπως ο καπνός, οι
πατάτες και τα κηπευτικά που λήφθηκε υπόψη ο βαθμός απόδοσης της
στάγδην άρδευσης (βαθμός απόδοσης 0,90).
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ 2005
ΓΙΑ ΤΟ 2006
ΓΙΑ ΤΟ 2007
ΔΗΜΟΣ/
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Λαγκαδάς
Καβαλάρι
Ανάληψη
Απολλωνία
Βασιλούδι
Βόλβη
Γερακαρού
Ευαγγελισμός
Λαγκαδίκια
Μελισσουργός
Ν.Απολλωνία
Μόδι

Στάγδην
25
35
0
17
0
5
3
10
1
2
8
0

Τεχν.
Βροχή
70
0
70
250
40
0
100
60
0
90
220
85

Στάγδην
25
50
0
17
0
5
0
10
0
2
8
0

Τεχν.
Βροχή
70
0
70
250
10
0
0
60
0
90
220
85

Στάγδην
25
50
0
17
0
5
3
10
0
2
8
0

Τεχν.
Βροχή
70
0
70
250
6
0
100
60
0
90
220
85

Ν. Μάδυτος
Νικομηδινό
Νυμφόπετρα
Περιστερώνας
Σχολάρι
Αγ. Βασίλειος
Κολχικό
Σύνολο
Πίνακας 6,

4
0
5
1
5
1
55
177

47
15
175
58
50
25
100
1455

4
0
5
1
5
1
150
283

47
15
170
58
50
25
100
1320

4
0
5
1
5
1
150
286

47
15
170
58
50
25
100
1416

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
αποτελέσματα. Για την Κορώνεια το συνολικό νερό υπολογίστηκε στα
49.319.081,44 m3

το έτος 2004, 45.045.506,97 m3

το έτος 2005,

44.235.260,39 m3 το έτος 2006 και 46.293.701,06 m3 το έτος 2007, ενώ και
για την Κορώνεια και Βόλβη μαζί στα 82.991.305,56 m3 το έτος 2004,
81.418.710,44 m3

το έτος 2005, 76.020.882,33

80.123.909,67 m3 το έτος 2007.

m3 το έτος 2006 και

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΗΚΕ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΑ Δ.Δ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΛΒΗ
90.000.000
85.000.000
80.000.000
75.000.000

3

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ
) (m

70.000.000
65.000.000
60.000.000
55.000.000
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

2004

2005

2006

2007

ΕΤΟΣ

Γράφημα 24:
* Η άρδευση που χρησιμοποιείται είναι η στάγδην, οπότε ο βαθμός απόδοσης είναι
0,90
** Η άρδευση γίνεται 90% με κανόνι και 10% με στάγδην άρδευση, οπότε ο βαθμός
απόδοσης είναι 0,6 και 0,9 αντίστοιχα
*** Η άρδευση γίνεται με κανόνι (καρούλι), οπότε ο βαθμός απόδοσης είναι 0,6

Η διατάραξη του υδατικού ισοζυγίου της Κορώνειας είναι
αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ανθρωπογενών και κλιματολογικών
παραγόντων που συντελέστηκαν κατά την τελευταία εικοσιπενταετία.
Συγκεκριμένα, οι κυριότεροι παράγοντες για την 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 στην Κορώνεια, 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 στο ένα μέτρο και η έκτασή της τα 12.000
στρέμματα.
Παρόλη 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 για
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 αποκαλύφθηκαν 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
208.761 στρέμματα για την άρδευση των οποίων καταναλώνονταν
82.991.305,56 m3, το έτος 2005 οι εκτάσεις ήταν 199.857 στρέμματα για
την άρδευση των οποίων καταναλώνονταν 81.418.710,44 m3, το έτος
2006 οι εκτάσεις ήταν 187.746 στρέμματα για την άρδευση των οποίων
καταναλώνονταν 76.020.882,33 m3 και για το έτος 2007 οι εκτάσεις ήταν
192.304 στρέμματα για την άρδευση των οποίων καταναλώνονταν
80.123.909,67 m3 (για τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007 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.

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).
Συγκεκριμένα για την υδρολογική Λεκάνη Μυγδονίας (Λίμνες Κορώνεια
και Βόλβη) η άρδευση με εκτοξευτήρες (κανόνια και καρούλια) κατά τους
μήνες της αρδευτικής περιόδου δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο από
την 10η πρωινή έως και την 16η απογευματινή, απαγορεύεται βάσει της
υπ’ αρίθ. 2358/22 – 6 – 2007 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, «Απαγορευτικά, περιοριστικά και
λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση επιφανειακών
και υπόγειων υδάτων του Νομού Θεσσαλονίκης».
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 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.
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.

6.2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Είναι κοινά αποδεκτό ότι ο άνθρωπος αποτελεί μέρος της φύσης,
και επομένως πρέπει να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του προκειμένου
να επιβιώσει, όπως εξάλλου κάνει και κάθε άλλο πλάσμα. Είναι πολύ
σημαντικό στη σχέση αυτή μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος να
υπάρχει απόλυτη ισορροπία, γεγονός που εξασφαλίζει την αρμονική
συνύπαρξη και των δύο πλευρών. Για να επιτευχθεί αυτό είναι επιτακτική
η ανάγκη για αλλαγή της αντίληψης που βλέπει τον άνθρωπο ως
απόλυτο κυρίαρχο και η διαμόρφωση νέων ηθικών αξιών του
ανθρώπου σε σχέση με το περιβάλλον. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση
μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για αυτό το σκοπό.

Με αφορμή τα παραπάνω, στο τεχνικό δελτίο του Φορέα
Διαχείρισης (το οποίο έχει εγκριθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Περιβάλλον-ΕΠΠΕΡ) έχουν ενταχθεί δράσεις που αποσκοπούν στην
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο του τοπικού πληθυσμού όσο και
των επισκεπτών της περιοχής για συναφή θέματα (υποέργο 3).
Στα πλαίσια του παραπάνω υποέργου του τεχνικού δελτίου, η
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) πραγματοποίησε για λογαριασμό
του Φορέα Διαχείρισης Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο
«Γνωριμία

με

τη

φύση

της

προστατευόμενης

περιοχής

Λιμνών

Κορώνειας-Βόλβης». Το Υλικό αυτό προορίζεται για μαθητές α’βάθμιας
και β’βάθμιας εκπαίδευσης και αποτελεί ένα εργαλείο για το προσωπικό
του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, για το προσωπικό
του Κέντρου Πληροφόρησης Απολλωνίας και για τους εκπαιδευτικούς
που ενδιαφέρονται να το αξιοποιήσουν.
Για τη γνωριμία με τη φύση του υγροτόπου και της ευρύτερης
περιοχής των λιμνών Κορώνειας-Βόλβης δεν επιλέχθηκε η μετωπική
παράθεση

πληροφοριών,

αλλά

αντίθετα

υποβάλλεται

ένας

«εξερευνητικός» βιωματικός τρόπος προσέγγισης. Ως εκ τούτου από τη
μία προτείνονται κάποιες δραστηριότητες για την τάξη οι οποίες
μπορούν να προηγηθούν των εξορμήσεων και έχουν σκοπό να
προετοιμάσουν

τα

παιδιά

και

από

την

άλλη

προτείνονται

δραστηριότητες που είναι αδύνατον να υλοποιηθούν στην τάξη ή είναι
καλύτερο να πραγματοποιηθούν στη φύση.
Το Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ήταν έτοιμο τον Απρίλιο
2008. Εφαρμόστηκε πιλοτικά σε σχολεία α’βάθμιας και β’βάθμιας
εκπαίδευσης, που επισκέφτηκαν την προστατευόμενη περιοχή την
περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2008 (Πίνακας 1). Τα σχολεία αυτά επισκέφτηκε
εκπρόσωπος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας και απασχόλησε τα
παιδιά για τουλάχιστον δύο ώρες με δραστηριότητες που είχαν στόχο τη
γνωριμία τους με την προστατευόμενη περιοχή των λιμνών ΚορώνειαςΒόλβης. Τα ίδια παιδιά επισκέφτηκαν την περιοχή μερικές ημέρες

αργότερα. Από την πιλοτική αυτή εφαρμογή προέκυψε ότι έπρεπε να
γίνουν κάποιες αλλαγές στο Υλικό, οι οποίες συγκεντρώθηκαν σε
έγγραφο και απεστάλησαν στην ΕΟΕ. Τελικά, το Υλικό ήταν έτοιμο προς
χρήση στις αρχές του χειμώνα (Νοέμβριος 08).

MΗΝΑΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΪΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ
92ο Δημοτικό Θεσσαλονίκης
1ο Δημοτικό Αγίου Παύλου
1ο Δημοτικό Θεσσαλονίκης
83ο Δημοτικό Θεσσαλονίκης
18ο Δημοτικό Εύοσμου
2ο Δημοτικό Πολίχνης
2ο Δημοτικό Ωραιοκάστρου
2ο Δημοτικό Ωραιοκάστρου
Δημοτικό Λητής
Δημοτικό Λητής
100ο Δημοτικό Θεσσαλονίκης
Δημοτικό Λητής
Δημοτικό Κολχικού

Πίνακας 7: Σχολεία που έλαβαν μέρος στην πιλοτική εφαρμογή του υλικού
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Για την προβολή του πακέτου αυτού, στάλθηκε στα τέλη του 2008
έγγραφο προς την α’βάθμια και β’βάθμια εκπαίδευση με το οποίο
εκδηλώθηκε η πρόθεση του Φορέα να επισκεφτεί σχολεία της περιοχής
που ενδιαφέρονται γι’ αυτό. Οι επισκέψεις γίνονται στο σχολικό χώρο
από εξειδικευμένο προσωπικό του Φ.Δ., έχουν τουλάχιστον δίωρη
διάρκεια και προετοιμάζουν τους μαθητές για μια πιθανή μελλοντική
επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολή σε
PowerPoint με ταυτόχρονη διαλογική συζήτηση και διάφορες άλλες
δραστηριότητες για την τάξη.
Παράλληλα με την εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος,
στο

Φορέα

Διαχείρισης

εργάζεται

προσωπικό

που

ασχολείται

αποκλειστικά με την ξενάγηση και περιήγηση των επισκεπτών της
περιοχής. Οι επισκέπτες είναι ως επί το πλείστον μαθητές, κατά δεύτερο
λόγο φοιτητές, ενώ δεν είναι σπάνιες οι επισκέψεις από κάποιες άλλες

ανεξάρτητες ομάδες. Τα στοιχεία των επισκέψεων δίνονται στον πίνακα
που ακολουθεί (Πίνακας 2).
Καθ’όλη τη διάρκεια του έτους πλήθος επισκεπτών οδηγήθηκε
στο Κέντρο Πληροφόρησης, όπου ξεναγήθηκε στην θεματική έκθεση
που υπάρχει εκεί, παρακολούθησε ντοκιμαντέρ με θέμα τις λίμνες και
κατευθύνθηκε σε διάφορα σημεία του Εθνικού Πάρκου, όπως το δάσος
Απολλωνίας, το βήμα Αποστόλου Παύλου και τα λουτρά Απολλωνίας,
το δασύλλιο Μαδύτου, την παραλία Περιστερώνα, τα πλατάνια
Σχολαρίου, τις Νυμφόπετρες, τον Ιερό Ναό Αγ. Μαρίνας, το Κάστρο
Ρεντίνας, τον Πύργο Αγ. Βασιλίου κ.α.
Kατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων και παράλληλα με τη παράθεση
ιστορικού

και

άλλου

πληροφοριακού

υλικού,

πραγματοποιήθηκε

περίπατος στη φύση όταν οι καιρικές συνθήκες το επέτρεπαν και υπήρχε
διάθεση από τους επισκέπτες. Επιπλέον, ανάλογα με την ηλικία
πραγματοποιήθηκαν βιωματικές δραστηριότητες μεταξύ των οποίων
είναι και η ορνιθοπαρατήρηση. Η τελευταία απευθύνεται στις ομάδες
όλων των ηλικιών και πραγματοποιείται με τη χρήση του εξοπλισμού
που διαθέτει ο Φορέας Διαχείρισης, δηλαδή τηλεσκόπια και κιάλια. Στις
μικρότερες ομάδες επισκεπτών υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης με τα
αυτοκίνητα του Φορέα (2 τζιπ τύπου Suzuki Samurai).
Με την παραπάνω προσέγγιση επιδιώκεται να δοθεί στους
επισκέπτες ένα κίνητρο για βαθύτερο προβληματισμό, για ζητήματα
σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, που συνεπάγεται
κατανόηση και ευαισθητοποίηση, αλλά κυρίως διαμόρφωση στάσης
ζωής και ανάληψη προσωπικής δράσης. Φιλοδοξία του Φορέα
Διαχείρισης είναι η καλλιέργεια της πεποίθησης ότι υπάρχει ακόμη
καιρός για δράση και η δημιουργία ενός κινήτρου για βαθύτερη
αναζήτηση και προβληματισμό.

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Πίνακας 8: Αρχείο Ξεναγήσεων Έτους 2008

Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

ΑΤΟΜΑ

1

4/2/2008

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΧΟΥ

50

2

5/2/2008

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

58

3

10/2/2008

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΡΑΣΝΩΝ

30

4

11/2/2008

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΧΟΥ

25

5

14/2/2008

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΛΓΑΡΩΝ

30

6

15/2/2008

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

70

7

22/2/2008

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ

100

8

5/3/2008

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

40

9

11/3/2008

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

34

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
ΣΤΗΝ ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΡΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΑΡΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΡΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΡΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΡΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

10

12/3/2008

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ

25

11

13/3/2008

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

47

12

14/3/2008

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

44

13

17/3/2008

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ

23

14

18/3/2008

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΕΥΟΣΜΟΥ

80

15

26/3/2008

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

70

16

31/3/2008

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

46

17

1/4/2008

87ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

50

18

2/4/2008

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΞΟΧΗΣ

42

19

8/4/2008

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ

24

20

8/4/2008

ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ

45

ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΡΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΡΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΡΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΡΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΡΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΡΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

21

8/4/2008

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

22

9/4/2008

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

40

23

10/4/2008

92ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

60

24

11/4/2008

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

32

25

11/4/2008

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ

34

26

14/4/2008

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

50

27

14/4/2008

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

38

28

15/4/2008

29

15/4/2008

30

16/4/2008

31

17/4/2008

32

17/4/2008

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
83ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

16

48
17
49
27
53

ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΡΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΡΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΚΑΛΛΙΣΤΩ
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ε.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ε.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ε.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ε.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΪΟΣ

33

17/4/2008

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

21

34

6/5/2008

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΥΜΟΥ

31

ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

35

7/5/2008

18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΕΥΟΣΜΟΥ

44

ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

36

11/5/2008

ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

37

13/5/2008

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

36

ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

38

14/5/2008

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

51

ΚΑΡΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

39

15/5/2008

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

48

ΚΑΡΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

40

16/5/2008

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

33

ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

41

19/5/2008

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΗΤΗΣ

49

ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

42

20/5/2008

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΗΤΗΣ

45

ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΡΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ε.

ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ε.
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ε.
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ε.
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
COMMENIUS /
ΠΙΛΟΤΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ε
COMMENIUS /
ΠΙΛΟΤΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ε

ΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ

43

21/5/2008

100ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

32

ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΡΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

44

22/5/2008

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΗΤΗΣ

28

ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

45

22/5/2008

46

24/5/2008

47

26/5/2008

48

27/5/2008

49

28/5/2008

50

29/5/2008

51

31/5/2008

52

4/6/2008

ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΧΕΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΧΙΚΟΥ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
101ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΧΕΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ε.
COMMENIUS /
ΠΙΛΟΤΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ε

ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ
17
51
42
30
45
35

ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΡΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΡΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

28
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ε.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

7/10/2008

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

65

54

15/10/2008

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ

39

55

12/11/2008

56

13/11/2008

57

28/11/2008

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΕΛΑΣΑΛ

10/12/2008

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΘ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΟΛΙΧΝΗΣ

42
30

ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

30

ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ
ΤΕΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

6

ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΚΟΡΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΡΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

53

58

ΣΥΝΟ
ΛΟ

58

2275

Με απώτερο στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του
τοπικού πληθυσμού, στη διάρκεια του έτους 2008 ο Φορέας Διαχείρισης
διοργάνωσε, είτε μόνος είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, διάφορες
εκδηλώσεις και συγκεκριμένα:
1. Παγκόσμια ημέρα υγροτόπων: 2 Φεβρουαρίου 2008
Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου στις 9.30 ξεκίνησε από το κέντρο της
Θεσσαλονίκης λεωφορείο με μια ομάδα δημοσιογράφων με προορισμό
το Κέντρο Πληροφόρησης στην Απολλωνία. Έγινε ξενάγηση στη θεματική
έκθεση του Κέντρου και ακολούθησε προβολή ντοκιμαντέρ με θέμα τις
λίμνες. Ακολούθησε ξενάγηση του κοινού σε διάφορα σημεία του Εθνικού
Πάρκου η οποία ολοκληρώθηκε στα Λουτρά Απολλωνίας, όπου και
δόθηκε γεύμα. Το Κέντρο Πληροφόρησης παρέμεινε ανοιχτό το Σάββατο
2 και την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου και το προσωπικό φιλοξένησε και
ξενάγησε σε κοντινούς προορισμούς διάφορους επισκέπτες.

Φωτογραφίες 2 και 3: Στιγμές από την εκδήλωση

. Εκδήλωση για την εξοικονόμηση ενέργειας
Με αφορμή τις κλιματικές αλλαγές του πλανήτη στις 23 Ιουνίου
2008, η Νομαρχία Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης
λιμνών

Κορώνειας

Βόλβης

πραγματοποίησε

εκδήλωση

για

ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα εξοικονόμησης

ενέργειας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στους κήπους της Νομαρχίας
Θεσσαλονίκης και είχε σαν σύνθημα τα:
«Αγαπώ τον Πλανήτη»,
«Αλλάζω Συνήθειες» και
«Η Συμμετοχή Όλων μας Είναι Απαραίτητη… Αν Όχι Υποχρεωτική»
Μετά το τέλος των ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν έγινε διανομή
λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας της εταιρείας Eurolamp, που ήταν
και Μέγας Χορηγός της εκδήλωσης, και ακολούθησε διαλογική συζήτηση
των παρευρισκομένων με τους ειδικούς και ελαφρύ γεύμα.

Φωτογραφίες4 και 5:

3. Γιορτή Πουλιών: 4 Οκτωβρίου 2008
Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Γιορτή
Πουλιών για το έτος 2008. Η εκδήλωση έλαβε μέρος στο Δ.Δ. Μεγάλης
Βόλβης του Δήμου Ρεντίνας, στο παραλίμνιο πάρκο του χωριού.
Την εκδήλωση συντόνισε το Birdlife International το οποίο σε
συνεργασία

με

την

Ελληνική

Ορνιθολογική

Εταιρεία

διοργανώνει

πανευρωπαϊκά κάθε χρόνο την ίδια μέρα την Γιορτή Πουλιών. Ο Φορέας
Διαχείρισης συνέβαλε σημαντικά φέτος σε αυτή τη διοργάνωση
προσφέροντας υλικό και υπηρεσίες, καθώς επίσης και ο Δήμος Ρεντίνας.

Η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας ήταν άμεση. Επίσης
ανταποκρίθηκαν και πολλές οικογένειες από την Θεσσαλονίκη οι οποίες
απόλαυσαν την ζεστή ατμόσφαιρα και μαζί με τα παιδιά τους έπαιξαν
περιβαλλοντικά παιχνίδια και πήραν μέρος στο διαγωνισμό και στην
κλήρωση που έγινε με θέμα το Εθνικό Πάρκο Κορώνειας – Βόλβης και
Μακεδονικών Τεμπών. Τα παιδιά επίσης απασχολήθηκαν με κατασκευές
που είχαν θέμα τη φύση μέχρι τις μεσημεριανές ώρες.
Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος πάνω από 30 ενήλικες και πάνω από
40 παιδιά.

Φωτογραφίες 6 και 7:

4. Συμμετοχή στην Philoxenia στις 30/10-2/11/2008
Τον Οκτώβριο του 2008 στα πλαίσια της έκθεσης Philoxenia που
πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις εγκαταστάσεις της HELEXPO οι Φορείς
Διαχείρισης Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, Κερκίνης και Κορώνειας-Βόλβης
συνεργάστηκαν και λειτούργησαν από κοινού ένα περίπτερο καθόλη τη
διάρκεια της έκθεσης. Όλη την ημέρα επί τέσσερις μέρες υπήρχαν στο
περίπτερο εκπρόσωποι και από τους τρεις Φορείς, ενημέρωναν τους
επισκέπτες και διένειμαν έντυπο ενημερωτικό υλικό. Μέσα από τη

διαδικασία αυτή οι Φορείς Διαχείρισης και οι περιοχές που εκπροσωπούν
έγιναν περισσότερο γνωστοί στον κόσμο που επισκέφτηκε την έκθεση.

Φωτογραφίες 8 και 9:

5. Εκδηλώσεις με θέμα «Νερό για τη Ζωή»
Με αφορμή το γεγονός ότι το νερό είναι ένα από τα πιο πολύτιμα
αγαθά της φύσης καθώς και πρωτεύον στοιχείο βιωσιμότητας και
ανάπτυξης για μια περιοχή, η Νομαρχία Θεσσαλονίκης, ο Φορέας
Διαχείρισης και διάφοροι Δήμοι της περιοχής ξεκίνησαν εκστρατεία
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών με θέμα «Νερό για τη
ζωή». Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 πραγματοποιήθηκαν 5 εσπερίδες
στις ακόλουθες ημερομηνίες και τοποθεσίες:
• 12 Σεπτεμβρίου 2008: Ξενοδοχείο Ξενία, Περαία Θεσσαλονίκης
• 10 Οκτωβρίου 2008: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Κορώνειας, Γερακαρού Θεσσαλονίκης
• 8 Νοεμβρίου 2008: Κλειστό γυμναστήριο Μυγδονίας, Δρυμός Θεσ/νίκης
• 21 Νοεμβρίου 2008: Αίθουσα Λουτρών Λαγκαδά

• 12 Δεκεμβρίου 2008: Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Πλατεία Μαδύτου
Στις

παραπάνω

εκδηλώσεις

παραβρέθηκαν

και

απεύθυναν

χαιρετισμούς ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Χ. Ψωμιάδης, ο
Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Σάββας Ι. Αναστασιάδης οι Δήμαρχοι
κάθε περιοχής και άλλα εξέχοντα πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας.
Επιπλέον, σε

κάθε εκδήλωση δόθηκε η ευκαιρία στο

παρακολουθήσει

διαλέξεις

θεμάτων

σχετικών

με

την

κοινό να
ορθολογική

διαχείριση και εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και παράλληλα να
υποβάλλει ερωτήματα ή και να τοποθετηθεί πάνω στα διάφορα ζητήματα
που θίχτηκαν. Οι αναγνωρισμένοι επιστήμονες, οι οποίοι προσκλήθηκαν
για το έργο αυτό ήταν:
1. Βουδούρης Κώστας - Επίκουρος Καθηγητής Υδρογεωλογίας του
ΑΠΘ
2. Τζιμόπουλος Χρήστος - Ομότιμος Καθηγητής του ΑΠΘ του
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
3. Σούλιος Γεώργιος - Καθηγητής Υδρογεωλογίας Τμήματος Γεωλογίας
του ΑΠΘ
Στην εκστρατεία αυτή ενημέρωσης παρουσιάστηκαν αφενός οι
δυσμενείς εξελίξεις της χρόνιας αλόγιστης χρήσης που οδήγησε σε
κατασπατάληση των υδάτινων δεξαμενών και αφετέρου η σπουδαιότητα
προστασίας της φύσης με συνδυασμό δράσεων όλων, αλλά και του
καθενός ατομικά.

Φωτογραφίες 10 και11.

6. Συναντήσεις με φορείς
Στα πλαίσια της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού
πληθυσμού επιδιώχθηκε η συνάντηση μελών του Φορέα Διαχείρισης με
άτομα από υπηρεσίες και φορείς της τοπικής κοινωνίας. Οι συναντήσεις
αυτές αποσκοπούσαν αφενός στην προβολή του Φορέα Διαχείρισης,
έτσι ώστε να γίνει γνωστός ο ρόλος και οι αρμοδιότητές του και αφετέρου
στην ανταλλαγή ή κυρίως στη συγκέντρωση πληροφοριών, ιστορικού
υλικού

και

μελετών

που

έγιναν,

βρίσκονται

σε

εξέλιξη

ή

προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα.
Επομένως, με κίνητρο τα παραπάνω υπάλληλοι του Φορέα
Διαχείρισης συναντήθηκαν με εκπροσώπους του συνόλου σχεδόν των
Δήμων που ανήκουν στο Εθνικό Πάρκο, των Δασαρχείων, των
Αγρονομείων, των Αστυνομικών Τμημάτων, των Υπηρεσιών Εγγείων
Βελτιώσεων και των Κυνηγητικών Συλλόγων που έχουν αρμοδιότητα και
δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Οι συναντήσεις αυτές οδήγησαν
τελικά στην αποτελεσματικότερη συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης με
τις υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα στην περιοχή για τα διάφορα
θέματα που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους, γεγονός που
ενισχύθηκε από την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων.

7. Συναντήσεις εθελοντών
Ένας από τους στόχους του Φορέα Διαχείρισης είναι η σύσταση
και η αξιοποίηση μιας νέας και δραστήριας ομάδας εθελοντών. Για το
σκοπό αυτό μέσα από προσωπική επαφή επιλέχθηκε μια ομάδα ατόμων
η οποία απαρτίζει την εθελοντική ομάδα του Φορέα Διαχείρισης. Για την
συγκρότηση αλλά και την ενημέρωση της νέας αυτής ομάδας

πραγματοποιήθηκαν

δύο

συναντήσεις

ανάμεσα

στα

μέλη

της

εθελοντικής ομάδας και στο προσωπικό του Φορέα.
Στην πρώτη συνάντηση που έγινε στις 14 Ιουνίου έγινε μια πρώτη
γνωριμία των εθελοντών με τους υπαλλήλους του Φορέα και το Δ.Σ.
καθώς και μεταξύ τους, ενώ στην επόμενη, στις 15 Νοεμβρίου, έγινε
παρουσίαση των δράσεων του Φ.Δ. από το προσωπικό και ακολούθησε
παράδοση εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός των εθελοντών περιλαμβάνει
μπουφάν, παντελόνι, μπλούζα καλοκαιρινή και χειμερινή, καπέλο και
παπούτσια ορειβασίας και όλα τα παραπάνω φέρουν το λογότυπο του
Φορέα.

8. Συμμετοχή σε ημερίδες
Δεν θα έπρεπε να παραβλεφθεί η συμμετοχή των υπαλλήλων του
Φορέα Διαχείρισης σε ημερίδες και συνέδρια που έλαβαν χώρα μέσα στο
έτος 2008. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν τα εξής:
α)

Τριήμερο

Φεστιβάλ

πραγματοποιήθηκε

Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης

που

στις 15-16-17 Απριλίου στο Δημοτικό Θέατρο

Νεάπολης.
β)

Πρόγραμμα

πιλοτικής

άσκησης

ετοιμότητας

του

δικτύου

αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης στον ποταμό Στρυμόνα
που πραγματοποιήθηκε στο Λιθότοπο νομού Σερρών στις 22 Μαρτίου
2008.
γ) Διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 9-10 Μαΐου στα Καλάβρυτα
με θέμα: «Διαχείριση και Διατήρηση των Προστατευόμενων Περιοχών:
Ιδιαιτερότητες, Προβλήματα, Προοπτικές Ανάπτυξης».
δ) Μονοήμερο σεμινάριο στο ΚΠΕ Βερτίσκου με θέμα «Τοπικά
Περιβαλλοντικά

ζητήματα

και

πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου.

Περιβαλλοντική

Εκπαίδευση»

που

ε) Ημερίδα ενημέρωσης και κατάρτισης στο σύστημα εκτίμησης
περιβαλλοντικού κινδύνου STRiM που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου
στις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων στο αγρόκτημα του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
στ) Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) &
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) σε Προστατευόμενες
Περιοχές (ΠΠ)», το οποίο πραγματοποιήθηκε 21-23 Ιουνίου στην
Αλόνησο.
ζ) Διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 16-17 Σεπτεμβρίου στις
εγκαταστάσεις του ΕΚΒΥ (Μουσείο Γουλανδρή

Φυσικής Ιστορίας,

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων) με θέμα: «Enhancement of
integrated

management

of

transboundary

waters

according

to

directive 2000/60/EC».
η) Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Διασυνοριακή συνεργασία για την
περιβαλλοντική

εκπαίδευση»,

που

πραγματοποιήθηκε

στις

20-21

Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του ΕΚΒΥ.
θ) Διήμερο ενημέρωσης με θέμα: «Σχολείο, παράθυρο ανοικτό στη
συνεργασία με φορείς της κοινότητας», που πραγματοποιήθηκε στις 2223 Οκτωβρίου στο Πολυδύναμο Κέντρο Νεολαίας του Δ. Νεάπολης.
ι) Χαλάστρα 31 Οκτωβρίου

6.3 Ενέργειες επόπτευσης – φύλαξης
Πρόγραμμα επόπτευσης φύλαξης
Για την υλοποίηση του προγράμματος επόπτευσης – φύλαξης ο
Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας – Βόλβης διαθέτει δύο αυτοκίνητα
τύπου τζιπ και έξι άτομα προσωπικό ειδικότητας φυλάκων.

Φωτογραφία 12: Η ομάδα φύλαξης κατά την επόπτευση της λίμνης Βόλβης (περιοχή
Απόλυτης Προστασίας και Προστασίας της Φύσης, Ζώνη Α’)

Η ομάδα των φυλάκων είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και
επόπτευση της προστατευόμενης περιοχής, αλλά και για την υποστήριξη
προγραμμάτων και εργασιών διαχείρισης. Αναλυτικότερα, όσο αφορά
στην

επόπτευση

και

φύλαξη,

η

ομάδα

του

έργου

οφείλει

να

παρακολουθεί την περιοχή Απόλυτης Προστασίας και Προστασίας της
Φύσης (Ζώνη Α΄) σε καθημερινή βάση και των περιφερειακών ζωνών το
λιγότερο δύο φορές την εβδομάδα. Εκτός από τις καθημερινές περιπολίες
στην περιοχή η επόπτευση διενεργείται με κιάλια και τηλεσκόπια από
θέσεις με μεγάλο οπτικό πεδίο και ορατότητα. Το ημερήσιο πρόγραμμα
φύλαξης είναι αρκετά ευέλικτο και υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης,
ανάλογα με τις εποχικές ή καθημερινές ανάγκες που προκύπτουν. Για
παράδειγμα σε περιόδους κυνηγητικής ή αλιευτικής απαγόρευσης
εντείνονται οι περιπολίες για τον εντοπισμό περιστατικών λαθροθηρίας
και λαθραλιείας.

Φωτογραφία 13: Η επόπτευση διενεργείται με κιάλια και τηλεσκόπια από θέσεις με
μεγάλο οπτικό πεδίο και ορατότητα.

Μέσα στα καθήκοντα του προσωπικού είναι και η παρακολούθηση
μηνιαίου εκπαιδευτικού

σεμιναρίου

που

πραγματοποιείται

από

τα

επιστημονικά στελέχη του φορέα και αφορά στην Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ 6919/2004), στην περιβαλλοντική νομοθεσία, στην
αναγνώριση των ειδών, στη διαχείριση των επισκεπτών κ.τ.λ. Το σεμινάριο
περιλαμβάνει δύο ενότητες, μία θεωρητική και μία πρακτική με εκπαίδευση
στο πεδίο.
Τέλος, οι φύλακες έχουν την υποχρέωση να τηρούν ημερολόγιο
συμβάντων, στο οποίο καταγράφονται τα περιστατικά, η τοποθεσία, η
ώρα καθώς και οι ενέργειές τους για την αποτροπή των παράνομων
δραστηριοτήτων, όπου βέβαια το επιτρέπουν οι συνθήκες, καθώς και να
ενημερώνουν σε καθημερινή βάση τον υπεύθυνο του προγράμματος
φύλαξης (συγκεκριμένο επιστημονικό στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης).

Καταγραφή παράνομων δραστηριοτήτων
2.1 Απορρίψεις απορριμμάτων
Στο πλαίσιο του προγράμματος επόπτευσης της περιοχής ευθύνης
του Φορέα Διαχείρισης για το έτος 2008, όπου πραγματοποιήθηκε η

καταγραφή,

εντοπίστηκε

πλήθος

χώρων

ανεξέλεγκτης

απόθεσης

απορριμμάτων στους Δήμους Εγνατίας, Κορώνειας, Λαγκαδά, Μαδύτου,
Ρεντίνας και Απολλωνίας.

Φωτογραφία 14: Απόρριψη απορριμμάτων δίπλα σε απαγορευτική πινακίδα

Σε συνέχεια του εντοπισμού και της καταγραφής των θέσεων
ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων ενημερώθηκαν οι αρμόδιες
υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα

με

έγγραφα

του

ο

Φορέα

Διαχείρισης

ενημέρωσε του αρμόδιους Δήμους, το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

του

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,

τη

Διεύθυνση

Προστασίας

Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, τα
αρμόδια Αγρονομικά Τμήματα και τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΠΕΡ. Με τη
σειρά τους οι παραπάνω υπηρεσίες έχουν προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες με αποτέλεσμα ήδη κάποιοι δήμοι (π.χ. Δήμος Εγνατίας) να
έχουν

ολοκληρώσει

τη

συλλογή

–

μεταφορά

και

διάθεση

των

απορριμμάτων από τις προαναφερθείσες θέσεις.
2.2 Απορρίψεις υγρών αποβλήτων
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην περιοχής αρμοδιότητας
του Φορέα Διαχείρισης είναι οι απορρίψεις ανεπεξέργαστων αστικών
λυμάτων, κτηνοτροφικών και βιοτεχνικών – βιομηχανικών αποβλήτων σε

ρέματα που εκβάλλουν στις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη. Η ρύπανση που
προκαλείται στα επιφανειακά νερά από την απόρριψη ανεπεξέργαστων
λυμάτων

έχει

υγροτοπικών

ως

αποτέλεσμα

οικοσυστημάτων

την
των

υποβάθμιση

των

δύο

καθώς

λιμνών

ευαίσθητων
και

την

καταστροφή των φυσικών οικοτόπων της ευρύτερης περιοχής.

Φωτογραφία 14: Απόρριψη ανεπεξέργαστων βιομηχανικών λυμάτων στο ρέμα
Μπογδάνα

Τον

τελευταίο

χρόνο

τα

περιστατικά

παράνομων

απορρίψεων

ανεπεξέργαστων λυμάτων που εντοπίσθηκαν από τους υπαλλήλους του
Φορέα Διαχείρισης είναι τα εξής:

Ημερομηνία

Περιοχή/Δήμος

Θέμα

22/1/2008

Α΄ Ζώνη Κορώνειας

Εντοπισμός λευκού βυτιοφόρου που
απέρριπτε αστικά λύματα σε χωράφι

15/4/2008

Δήμο Απολλωνίας,
στο δρόμο
Απολλωνίας Καλαμωτού κοντά
στο ρέμα της
Απολλωνίας

Εντοπισμός λυμάτων κοντά στο ρέμα της
Απολλωνίας

6/5/2008

Θέση Μαμουλού,
Δ.Δ. Ασκού

Εντοπισμός χώρου απόρριψης αστικών
λυμάτων από ιδιωτικό βυτιοφόρο

22/5/2008

Ρέμα Μπογδάνα, Δ.Δ.
Λαγκαδά

Απορριμματοφόρο του Δήμου Λαγκαδά
ξέπλενε τον κάδο του μέσα στο ρέμα του
Μπογδάνα

2/6/2008

Δ. Ζερβοχωρίων

Εντοπισμός μολυσμένων επιφανειακών
νερών σε ρέμα στο Δήμο Ζερβοχωρίων

5/6/2008

θέση Βάλτα, Δήμος
Καλλινδοίων

Εντοπισμός μολυσμένων επιφανειακών
νερών σε ρέμα στο Δήμο Καλλινδοίων

6/6/2008

Ρέμα Καβαλαρίου

Απόρριψη υγρών αποβλήτων στο ρέμα
του Καβαλαρίου από κτηνοτροφική
μονάδα

30/6/2008

Δ.Δ.Σοχού

έκταση με λύματα

22/12/2008

Μικρή Βόλβη, Δήμος
Ρεντίνας

Εντοπισμός απορριφθέντων
υπολειμμάτων σφαγής ζώων στο Δ.Δ.
Βόλβης

Πίνακας 9.

Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τα
περισσότερα περιστατικά συμβαίνουν σε ρέματα και κανάλια γύρω από
τα οποία υπάρχουν κτηνοτροφικές και βιομηχανικές μονάδες. Ιδιαίτερη
προσοχή,

λοιπόν,

κατά

την

επόπτευση

δίνεται

στα

ρέματα

της

Απολλωνίας, του Καβαλαρίου, του Μπογδάνα, καθώς και όλων των
ρεμάτων και καναλιών που καταλήγουν σε αυτά.

2.3 Αμμοληψίες
Σημαντικό και έντονο πρόβλημα αποτελούν οι παράνομες αμμοληψίες
που πραγματοποιούνται εντός Α΄ ζώνης προστασίας και ιδιαίτερα στα
ρέματα που βρίσκονται περιμετρικά των δύο λιμνών. Αποτέλεσμα της
άναρχης και χωρίς προγραμματισμό απόληψης εδαφικού υλικού είναι η

διατάραξη της φυσικής ροής των υδάτων και η μεταβολή της κοίτης των
ρεμάτων.

Φωτογραφία 14: Παράνομη αμμοληψία στο ρέμα της Ν. Απολλωνίας

Κατά τη διάρκεια του 2008 τα περιστατικά παράνομων αμμοληψιών
που εντοπίσθηκαν από τους υπαλλήλους του Φορέα Διαχείρισης εντός
περιοχής αρμοδιότητας είναι τα παρακάτω:

Ημερομηνία

Περιοχή/Δήμος

Θέμα

9/5/2008

Ρήχειος

Αμμοληψία στο Ρήχειο από εταιρεία
χωματουργικών

24/5/2008

Ρέμα Μπογδάνα
Δ.Δ. Ασσήρου

Αμμοληψία στο Μπογδάνα

5/8/2008

Υπ’ αριθμό 463
αγροτεμάχιο του
Δ.Δ. Λαγκαδά

Εντοπισμός εργασιών απόληψης και
επεξεργασίας εδαφικού υλικού αριθμός
463 αγροτεμάχιο του Δ.Δ. Λαγκαδά

16/9/2008

θέση Κοκκαλού,
ρέμα
Μελισσοργού

Αμμοληψία εντός ρέματος

16/9/2008

ρέμα Μοδίου

Αμμοληψία εντός ρέματος Μοδίου

25/11/2008

Ρέμα
Μελισσουργού

Αμμοληψία εντός ρέματος

25/11/2008

Ρέμα Ν.
Απολλωνίας

Αμμοληψία εντός ρέματος

27/11/2008

Ρέμα Ν.
Απολλωνίας

Αμμοληψία εντός ρέματος

Πίνακας 10.

2.4 Παράνομη αλιεία
Κατά το χρονικό διάστημα απαγόρευσης της αλιείας στη λίμνη Βόλβη,
στον ποταμό Ρήχιο και σε όλα τα ρέοντα ύδατα που εκβάλλουν σε αυτή
εντοπίσθηκε πλήθος περιστατικών παράνομης αλιείας. Συγκεκριμένα για
το χρονικό διάστημα από τις 6 Απριλίου έως τις 28 Μαΐου 2008, που ίσχυε
η απαγόρευση, εντοπίσθηκαν τα παρακάτω περιστατικά:
Ημερομηνία

Περιοχή/Δήμος

Περιστατικό

9/4/2008

Ρέμα Μελισσουργού

Εντοπισμός παράνομης αλιείας (τέσσερα οχήματα

9/4/2008

Μεγάλη Βόλβη

Εντοπισμός παράνομης αλιείας ένα όχημα

10/4/2008

Ρήχιος, εκβολές
Βόλβης

Εντοπισμός παράνομης αλιείας (6 άτομα)

10/4/2008

Ρέμα Μελισσουργού

Εντοπισμός παράνομης αλιείας (1άτομο)

10/4/2008

Ρεντίνα - Ρήχιος

Εντοπισμός παράνομης αλιείας (3 άτομα), κατάσχεση
εργαλείου ψαρέματος

15/4/2008

Ρέμα Μελισσουργού

Εντοπισμός παράνομης αλιείας (ένα όχημα)

17/4/2008

Ρέμα Μελισσουργού

Εντοπισμός παράνομης αλιείας (ένα όχημα)

19/4/2008

Ρήχιος

Εντοπισμός παράνομης αλιείας (τέσσερα οχήματα)

22/4/2008

Ρήχιος

Εντοπισμός παράνομης αλιείας (ένα όχημα)

23/4/2008

Ρήχιος

Εντοπισμός παράνομης αλιείας (ένα όχημα)

29/4/2008

Ρήχιος

Εντοπισμός παράνομης αλιείας (ένα όχημα)

29/4/2008

Προβλήτα Μικρή
Βόλβη

Εντοπισμός παράνομης αλιείας (ένα όχημα)

30/4/2008

Ρήχιος

Εντοπισμός παράνομης αλιείας (ένα όχημα)

5/5/2008

Λίμνη Βόλβη,
ανατολικά της
Περιστερώνας

Εντοπισμός λαθραλιείας (ψαράς στη Βόλβη)

5/5/2008

Δ.Δ. Μικρή Βόλβη

Εντοπισμός λαθραλιείας (κάτοικοι της περιοχής ψάρευαν
στη Βόλβη)

6/5/2008

Απέναντι από το
ΤΟΕΒ Ασκού

Εντοπισμός λαθραλιείας (ψαράς στη Βόλβη)

10/5/2008

Βόλβη

Εντοπισμός λαθραλιείας (1 άτομo)

15/5/2008

Αντλιοστάσιο
Ρεντίνας

Εντοπισμός λαθραλιείας (2 άτομα)

17/5/2008

Βόλβη

Εντοπισμός λαθραλιείας (4 άτομα, 2 οχήματα)

19/5/2008

Μεταξύ Μεγάλης και
Μικρής Βόλης

Εντοπισμός λαθραλιείας (4 άτομα)

23/5/2008

Πριν τον οικισμό
Νυμφόπετρα

Εντοπισμός λαθραλιείας (2 άτομα)

24/5/2008

Μικρή Βόλβη

Εντοπισμός λαθραλιείας (1 άτομο με τρία καλάμια)

26/5/2008

Μεγάλη Βόλβη

Εντοπισμός λαθραλιείας (ένα άτομο ψάρευε με καλάμι)

26/5/2008

Δασύλλιο Μαδύτου

Εντοπισμός λαθραλιείας (δύο άτομα ψάρευαν με καλάμι)

Πίνακας 11.

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η συχνότητα εμφάνισης των
περιστατικών παράνομης αλιείας ανάλογα με την περιοχή:

Απρίλιος
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Ρέμα
Μελισσουργού
λίμνη Βόλβη
Ρήχιος

Πίνακας 12.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Μάιος
15 16

17

18

19

20

21

22

23

24

Ρέμα
Μελισσουργο
ύ
λίμνη Βόλβη
Ρήχιος

Πίνακας 13.

Από τους παραπάνω πίνακες γίνεται σαφές ότι οι περιοχές που πρέπει
να εποπτεύονται περισσότερο στην περίοδο απαγόρευσης της αλιείας
είναι ο Ρήχιος ποταμός, το ρέμα του Μελισσουργού, οι προβλήτες της
Μικρής

και

της

Μεγάλης

Βόλβης,

ανατολικά

του

οικισμού

της

Περιστερώνας, οι όχθες πλησίον του ΤΟΕΒ Ασκού, του αντλιοστασίου της
Ρεντίνας και του δασυλλίου της Μαδύτου.

25

26

27

28

Φωτογραφία 14: Εντοπισμός ψαρά στο δασύλλιο της Μαδύτου στις 10-4-2008
(περίοδος απαγόρευσης αλιείας).
Κατά το μήνα Απρίλιο, στο Ρήχιο και στο ρέμα του Μελισσουργού
εντοπίστηκαν 4 και 6 περιστατικά αντίστοιχα, ενώ το μήνα Μάιο δεν
εντοπίσθηκαν περιστατικά στις συγκεκριμένες θέσεις, γεγονός που
υποδηλώνει την αποτελεσματικότητα των περιπολιών επόπτευσης του
Φορέα Διαχείρισης.

Φωτογραφία 15: Ψάρια που αλιεύτηκαν σε περίοδο απαγόρευσης και απορρίφτηκαν
από τους παρανομούντες ύστερα από τον εντοπισμό τους από τους υπαλλήλους του Φ.Δ.
Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι κατά την περίοδο
της απαγόρευσης της αλιείας απαιτείται καθημερινή επόπτευση των
παραπάνω περιοχών με ιδιαίτερη έμφαση το Ρήχιο ποταμό και το ρέμα

του Μελισσουργού, που είναι ευκολότερα προσβάσιμες από τους
παρανομούντες.

2.5 Άντληση νερού απευθείας από επιφανειακά εσωτερικά νερά
Βάσει του άρθρου 4, παρ. 2, της ΚΥΑ 6919/2004 απαγορεύεται η
άντληση από τις λίμνες -Βόλβη και Κορώνεια- οποιωνδήποτε ποσοτήτων
νερού και για οποιονδήποτε λόγο πλην της πυρόσβεσης. Για το 2008 τα
περιστατικά απευθείας άντλησης νερού από εσωτερικά επιφανειακά ύδατα
τις περιοχής παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία

Περιοχή/Δήμος

Θέμα

7/3/2008

Δήμο Μαδύτου, παραλία
Κοκκαλού

Άντληση νερού από τη λίμνη Βόλβη

21/3/2008

Δήμο Ρεντίνας

Άντληση νερού από τη λίμνη Βόλβη

2/5/2008

Δήμο Ασσήρου, Δήμο
Λαγκαδά

Άντληση νερού από το ρέμα Μπογδάνα

6/5/2008

Μικρή Βόλβη

Άντληση νερού απευθείας από τη λίμνη
Βόλβη με κινητή αντλία σε τρακτέρ

7/5/2008

Μικρή Βόλβη

Άντληση νερού απευθείας από τη λίμνη
Βόλβη με σταθερή αντλία

7/5/2008

Μεγάλη Βόλβη

Άντληση νερού απευθείας από τη λίμνη
Βόλβη με σταθερή αντλία

7/5/2008

Μικρή Βόλβη

Άντληση νερού απευθείας από τη λίμνη
Βόλβη με κινητή αντλία σε τρακτέρ

8/5/2008

Μεγάλη Βόλβη

Άντληση νερού απευθείας από τη λίμνη
Βόλβη με σταθερή αντλία

8/5/2008

Μεγάλη Βόλβη

Άντληση νερού απευθείας από τη λίμνη
Βόλβη με σταθερή αντλία

9/5/2008

Μικρή Βόλβη

Άντληση νερού απευθείας από τη λίμνη
Βόλβη με κινητή αντλία σε τρακτέρ

22/5/2008

Ρέμα Μπογδάνα, δ.δ.
Λαγκαδά

Βυτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας αντλούσε
νερό μέσα από το ρέμα του Μπογδάνα

27/6/2008

Ρέμα Μελισσουργού, Δ.Δ.
Απολλωνίας, Δήμο Μαδύτου

Άντληση νερού από το ρέμα του
Μελισσουργού, εντός Α΄ Ζώνης προστασίας

21/7/2008

Δήμος Ασσήρου, ρέματος
Μπογδάνα

Άντληση νερού απευθείας από το ρέμα
(βυτιοφόρο την τεχνικής κατασκευαστικής
Εταιρείας)

Πίνακας 14.

Όπως φαίνεται και από τις ημερομηνίες των περιστατικών οι αντλήσεις
από επιφανειακά ύδατα πραγματοποιούνται κατά του εαρινούς και
καλοκαιρινούς μήνες, όπου οι αρδευτικές ανάγκες για τις γεωργικές
καλλιέργειες αυξάνονται. Επομένως τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο,
Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο θα πρέπει να εντείνονται οι έλεγχοι στις περιοχές
των ρεμάτων Μελισσουργού, Απολλωνίας και Μπογδάνα καθώς και γύρω
από τη λίμνη Βόλβη.

Φωτογραφία 16: Άντληση νερού απευθείας από τη λίμνη Βόλβη με κινητή αντλία σε
τρακτέρ

2.6 Παράνομες γεωτρήσεις
Βάσει του άρθρου 4, παρ. 5, της ΚΥΑ 6919/2004 απαγορεύονται όλες
οι νέες γεωτρήσεις στις περιοχές Α΄ και Β΄, εξαιρουμένων των υδρευτικών
για οικιακή χρήση, ενώ στην περιοχή Γ΄ οι νέες γεωτρήσεις που εξυπηρετούν
δραστηριότητες σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 6919/2004, θα πρέπει να
έχουν τουλάχιστον 300μ. απόσταση μεταξύ τους. Σύμφωνα με τα

παραπάνω κατά την επόπτευση της περιοχής αρμοδιότητας του Φορέα
Διαχείρισης

σε

τακτά

χρονικά

διαστήματα

εντοπίζονται

περιστατικά

ανόρυξης νέων γεωτρήσεων που αντιβαίνουν τις διατάξεις της ΚΥΑ
6919/2004. Συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα του 2008 εντοπίσθηκαν
τα παρακάτω περιστατικά:
Ημερομηνία

Περιοχή/Δήμος

Θέμα

17/3/2008

Δήμο Απολλωνίας

Ενημέρωση σχετικά με συντήρηση υφιστάμενης
γεώτρησης

21/4/2008

Δ.Δ. Βασιλουδίου,
Δήμο Κορώνειας

Ενημέρωση σχετικά με ανόρυξη νέας γεώτρησης

29/4/2008

Καβαλλάρι

Ενημέρωση σχετικά με γεωτρήσεις κτηνοτροφικής
μονάδας

5/5/2008

Δήμο Απολλωνίας

Εντοπισμός νέας γεώτρησης δυτικά των Λουτρών
Απολλωνίας

28/5/2008

Δ.Δ. Καβαλλαρίου

Ανόρυξη νέας γεώτρησης σε αγροτεμάχιο του
αγροκτήματος "Στάνοβο",

10/7/2008

Δ.Δ. Νυμφόπετρας,
Δήμο Εγνατίας

Ανόρυξη νέας γεώτρησης πλησίον υφιστάμενης
γεώτρησης του Δήμου Εγνατίας στο Δ.Δ.
Νυμφόπετρας

Πίνακας 14.

Οι περιοχές που χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής, λόγω του ότι οι
παράνομες ανορύξεις γίνονται για να καλύψουν αρδευτικές ανάγκες, είναι
οι καλλιεργούμενες εκτάσεις εντός Α΄ και Β΄ Ζώνης Προστασίας. Επομένως
κατά

την

επόπτευση

αγροκτήματα

των

της

Δ.Δ.

περιοχής

δίνεται

Καβαλλαρίου,

ιδιαίτερη

Βασιλουδίου,

προσοχή

στα

Απολλωνίας,

Νυμφόπετρας, όπου έχουν εντοπισθεί τα περισσότερα περιστατικά κατά το
τελευταίο χρόνο.

Φωτογραφία 17: Εντοπισμός νέας γεώτρησης δυτικά των Λουτρών Απολλωνίας
2.7 Παράνομη θήρα
Βάσει του άρθρου 4, παρ. 6, της ΚΥΑ 6919/2004 απαγορεύεται η
άσκηση της δραστηριότητας της θήρας σε όλη την έκταση του Εθνικού
Πάρκου (Περιοχές Α, Α1, Α2 και Πυρήνες Απόλυτης Προστασίας), καθώς
και σε ζώνη πλάτους 300 μέτρων από το όριό του. Επίσης για τις υπόλοιπες
περιοχές, δηλαδή τις Περιφερειακές Ζώνες Προστασίας Β΄ και Γ΄ ισχύουν οι
ρυθμιστικές διατάξεις θήρας, οι οποίες καθορίζουν την διάρκεια της
κυνηγητικής περιόδου, τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη θηραμάτων
καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων ανά είδος που επιτρέπεται να
θηρεύει ο κάθε κυνηγός. Οι ρυθμιστικές διατάξεις αλλά και οι έκτακτες
απαγορεύσεις της θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών εκδίδονται
από τα κατά τόπους δασαρχεία.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου απαγόρευσης θήρας για το 2008
εντοπίσθηκαν τα παρακάτω περιστατικά.
Ημερομηνία

Περιοχή/Δήμος

Θέμα

4/1/2008

Δ.Δ. Βασιλουδίου, Δήμο Κορώνειας

Εντοπισμός λαθροθηρίας

16/1/2008

Δ.Δ. Ανάληψης, Δήμος Λαγκαδά

Εντοπισμός λαθροθηρίας

22/10/2008

ρέμα Μπογδάνα

Εντοπισμός κυνηγού μέσα στο ρέμα

22/11/2008

Α΄ Ζώνη Κορώνειας

Εντοπισμός 2 κυνηγών, εντός Α΄ Ζώνης
προστασίας

Δ.Δ. Πετροκέρασα, Δήμου
Καλλινδοίων

20/12/2008

Κυνηγός εντός καταφυγίου άγριας ζωής
(Κ117)

Πίνακας 15.

Παράνομες δραστηριότητες 2008
αμμοληψίες
απορρίψεις υγρών
αποβλήτων

12%
37%

14%

άντληση νερού απευθείας
από τη λίμνη
παράνομες γεωτρήσεις

8%

9%

20%

παράνομη θήρα
παράνομη αλιεία

Γράφημα 25.

6.3.3 Ροή ρεμάτων
Επειδή υπάρχει πληθώρα τρόπων που ο άνθρωπος χρησιμοποίει
τα ρέματα, δημιουργούνται παράλληλα και πολλαπλές πιέσεις λόγω των
ρυπογόνων δραστηριοτήτων. Οι πιέσεις προέρχονται από σημειακές πηγές
ρύπανσης, οι οποίες είναι αναγνωρίσιμες και ελέγξιμες όπως π.χ. αστική και
γεωργική απορροή εντός της λεκάνης απορροής των ρεμάτων καθώς και
από λανθάνουσα ατμοσφαιρική μεταφορά ρύπων όπως τα αερολύματα
από τα πτητικά φυτοφάρμακα. Πολλά είδη πιέσεων έχουν ως αποτέλεσμα
τη δημιουργία συνθηκών όχλησης, δηλαδή ευνόηση ενδημικών ή εξωτικών
οργανισμών ή υποβάθμιση κάποιας φυσικής-χημικής ιδιότητας όπως, π.χ.
η διαύγεια του νερού. Επίσης, σημαντική ρύπανση προκαλείται από τα
εντομοκτόνα ενώ η ρύπανση από αερολύματα μπορεί να πραγματοποιηθεί
από απομακρυσμένες αποστάσεις, ακόμα και από πηγές που βρίσκονται
μακριά από ρέματα.

Μία από τις δράσεις του προγράμματος παρακολούθησης που
ξεκίνησε να υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 2008 είναι η καταγραφή της
ροής των ρεμάτων που καταλήγουν στις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη.
Παρακάτω παρατίθεται η συχνότητα ροής των ρεμάτων για κάθε μήνα του
έτους.

ΜΗΝΕΣ

ΡΟΗ ΜΠΟΓΔΑΝΑ (ΣΕ ΜΕΡΕΣ)
ΣΥΝΕΧΗΣ
ΛΙΜΝΑΖΕΙ
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΡΟΗ
ΡΟΗ

ΠΑΓΩΜΕΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2
5
3
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
9
7
2
ΜΑΡΤΙΟΣ
3
16
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
4
9
4
ΜΑΪΟΣ
9
9
ΙΟΥΝΙΟΣ
4
14
ΙΟΥΛΙΟΣ
24
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
22
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
24
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
24
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
21
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2
21
ΣΥΝΟΛΟ
6
41
189
2
Το ρέμα Μπογδάνα που οδηγεί στην Κορώνεια, τις περισσότερες μέρες
του χρόνου δεν είχε καθόλου ροή ενώ, για αρκετές μέρες λίμναζε. Τέλος, για
6 μέρες είχε ροή ενώ για 2 μέρες ήταν παγωμένο.

ΜΗΝΕΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΡΟΗ ΚΟΛΧΙΚΟΥ (ΣΕ ΜΕΡΕΣ)
ΣΥΝΕΧΗΣ ΡΟΗ
10
18
19
17
18
18
11

12
23
146

ΚΑΘΟΛΟΥ ΡΟΗ

13
22
24
24
9
92

Το ρέμα Κολχικού που καταλήγει στην Κορώνεια είχε συνεχή ροή τις
περισσότερες μέρες του χρόνου.
ΜΗΝΕΣ

ΡΟΗ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ (ΣΕ ΜΕΡΕΣ)
ΣΥΝΕΧΗΣ ΡΟΗ
10
18
19
17
10
14

ΚΑΘΟΛΟΥ ΡΟΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΪΟΣ
8
ΙΟΥΝΙΟΣ
4
ΙΟΥΛΙΟΣ
24
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
22
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
24
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
24
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
9
12
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
23
ΣΥΝΟΛΟ
120
118
Το ρέμα Γερακαρούς που οδεύει στην Κορώνεια, είχε ροή κυρίως τους
χειμερινούς μήνες ενώ τους καλοκαιρινούς δεν είχε καθόλου ροή.

ΜΗΝΕΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΡΟΗ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ (ΣΕ ΜΕΡΕΣ)
ΣΥΝΕΧΗΣ ΡΟΗ
10
18
19
17
18
10

ΚΑΘΟΛΟΥ ΡΟΗ

8
24
22
24
24
21
23
146

92

Το ρέμα Σχολαρίου που οδηγεί στην Βόλβη είχε συνεχή ροή ως τα
μέσα, περίπου, Ιουνίου και έπειτα δεν είχε καθόλου ροή
ΜΗΝΕΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΡΟΗ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ (ΣΕ ΜΕΡΕΣ)
ΣΥΝΕΧΗΣ ΡΟΗ
10
18

ΚΑΘΟΛΟΥ ΡΟΗ

ΜΑΡΤΙΟΣ
19
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
17
ΜΑΪΟΣ
18
ΙΟΥΝΙΟΣ
14
4
ΙΟΥΛΙΟΣ
24
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
22
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
24
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
24
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
6
15
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
23
ΣΥΝΟΛΟ
125
113
Το ρέμα Λαγκαδικίων που καταλήγει στην Βόλβη είχε ροή μόνο τους
βροχερούς μήνες ενώ το καλοκαίρι και έως τέλη Νοεμβρίου δεν είχε
καθόλου ροή

ΜΗΝΕΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΗΝΕΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΡΟΗ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ (ΣΕ ΜΕΡΕΣ)
ΣΥΝΕΧΗΣ ΡΟΗ
10
18
19
17
18
18
7

ΚΑΘΟΛΟΥ ΡΟΗ

4
22
24
24
21
10
105

107

ΡΟΗ Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ (ΣΕ ΜΕΡΕΣ)
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Τα ρέματα Μελισσουργού και Ν. Απολλωνίας που οδηγούν στην
Βόλβη είχαν συνεχή ροή μέχρι τους καλοκαιρινούς μήνες και έκτοτε δεν είχαν
καθόλου ροή
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Ο Ρήχιος ποταμός είχε κανονική ροή ολόκληρη τη διάρκεια του έτους
ενώ, η Ενωτική Τάφρος λίμναζε για λίγες μέρες με κατεύθυνση την Λίμνη
Κορώνεια και τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου δεν είχε καθόλου ροή.
Επίσης, το ρέμα του Μοδίου που οδηγεί στην Βόλβη λίμναζε για 2
μέρες τον Φεβρουάριο και τον υπόλοιπο χρόνο δεν είχε καθόλου ροή. Το
ρέμα Καβαλαρίου που καταλήγει στην Κορώνεια λίμναζε για 5 μέρες τον
Απρίλιο και για 2 τον Μάιο ενώ δεν είχε καθόλου ροή τις υπόλοιπες μέρες.
Τα ρέματα Ανατολικής και Δυτικής Νυμφόπετρας και το ρέμα της Μαδύτου

που οδεύουν στην Βόλβη και τα ρέματα Αγίου Βασιλείου που καταλήγουν
στην Κορώνεια δεν είχαν καθόλου ροή το 2008. Τα ρέματα Ανάληψης και
Ευαγγελισμού που καταλήγουν στην Κορώνεια είχαν μικρή ροή για 6 και 12
μέρες το χρόνο αντίστοιχα, λίμναζαν για 8 και 11 μέρες αντίστοιχα ενώ τον
υπόλοιπο χρόνο δεν είχαν καθόλου ροή. Τέλος, το ρέμα της Βαμβακιάς που
οδηγεί στην Βόλβη είχε μικρή ροή ως τον Απρίλιο και έκτοτε δεν είχε καθόλου
ροή.
Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις ρύπανσης των
ρεμάτων

όπως

η

ρύπανση

από:

παθογόνους

μικροοργανισμούς,

υδρογονάνθρακες, όξινη βροχή ή μεταλλευτικές δραστηριότητες, μεταλλικά
ιχνοστοιχεία, συνθετικές οργανικές ενώσεις (παρασιτοκτόνα), συνθετικές
επιφανειοδραστικές ενώσεις (απορρυπαντικά) και τέλος, ρύπανση από την
παρουσία υψηλού φορτίου αιωρούμενων στερεών. Η έγκαιρη διαπίστωση
της ρύπανσης είναι σημαντικός παράγοντας αντιμετώπισής τους. Η
διαπίστωση

της

ρύπασνης

στηρίζεται

σε

βιολογικούς

δείκτες,

οι

σημαντικότεροι των οποίων είναι: α) βιοτικοί δείκτες, β) δείκτες ποικιλότητας,
γ) συγκριτικοί δείκτες και δ) η εξάντληση του διαλυμένου στο νερό
οξυγόνου.
6.3.4 Νεκρή πανίδα
Καταγραφή νεκρής πανίδας
Μία από τις δράσεις που πραγματοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης από
τον Απρίλιο του 2008, στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης,
είναι η καταγραφή της νεκρής πανίδας στην περιοχή αρμοδιότητας του
Φορέα Διαχείρισης. Στον πίνακα παρουσιάζονται τα είδη και ο αριθμός
των νεκρών ζώων που έχουν καταγραφεί στο διάστημα από τον Απρίλιο
έως τον Δεκέμβριο του 2008.
Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, έχουν καταγραφεί 21 διαφορετικά
είδη ζώων, 112 στο σύνολο. Σε μεγαλύτερη συχνότητα καταγράφονται
νεκρές γάτες, σκύλοι, σκαντζόχοιροι και φίδια. Έχουν βρεθεί όμως και
σπανιότερα είδη όπως είναι η γερακίνα, ο μαυροπελαργός και ο λύκος.

Η πλειοψηφία των νεκρών αυτών ζώων εντοπίστηκε εντός ή
παραπλεύρως του οδικού δικτύου, γεγονός που αποδεικνύει ότι αιτία
θανάτου ήταν η σύγκρουση με κάποιο διερχόμενο όχημα. Επίσης, κάποια
είδη εντοπίστηκαν κοντά σε ρέματα, στο Δασύλλιο της Μαδύτου και σε
αγροτικές καλλιέργειες και ο θάνατός τους σε πολλές περιπτώσεις
οφειλόταν σε πυροβολισμό. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που το αίτιο
θανάτου δεν ήταν εμφανές, γι’ αυτό δημιούργησε υποψίες πιθανής
δηλητηρίασης, γεγονός που αποδείχτηκε και εργαστηριακά για κάποια από
αυτά.
Ο νεκρός λύκος εντοπίστηκε από υπαλλήλους του Φορέα Διαχείρισης,
στην Περιφερειακή Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας ανάμεσα στα
δημοτικά διαμερίσματα Αγίου Βασιλείου και Βασιλουδίου, το Νοέμβριο του
2008. Σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ, η οποία
έκανε αυτοψία στο σημείο θανάτου και μετέφερε το πτώμα στην
παθολογική κλινική του κτηνιατρικού τμήματος του Α.Π.Θ., πιστοποιήθηκε
το είδος, η ηλικία και η αιτία θανάτου του νεκρού ζώου.

ΖΩΟ
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Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

ΜΗΝΑΣ
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1
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2
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3
1
4
3
2
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2
2
3
1
3
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1
8
1
1
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1
1
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1
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Εθελοντισμός
Με πρωτοβουλία του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας – Βόλβης
στις αρχές του 2006, συστάθηκε ομάδα εθελοντών του Φορέα που
αποτελούνταν από 26 μέλη, η οποία λειτουργούσε κατόπιν οδηγιών του Δ.Σ.
του

Φορέα..

Τον

Ιανουάριο

του

2008

κατέστη

επιβεβλημένη

η

αναδιοργάνωσή της ομάδας. Σήμερα απαριθμούνται 40, τα νέα μέλη της
ομάδας.
Στόχοι της σύστασης μιας τέτοιας ομάδας είναι η ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση

της

τοπικής

κοινωνίας,

η

ανάδειξη

του

φυσικού

περιβάλλοντος, η διαφύλαξη της περιοχής ευθύνης του Φορέα μέρα –
νύχτα πάντα με την καθοδήγηση και την συνοδεία του επιστημονικού
προσωπικού του φορέα, η προώθηση του εθελοντισμού, η προστασία της
φύσης, η αναβάθμιση της ζωής στην ύπαιθρο, η κοινωνική προσφορά
καθώς και η διοργάνωση εκδηλώσεων και συναντήσεων για την
προώθηση των στόχων αυτών.
Οι τομείς που δραστηριοποιούνται οι εθελοντές του Φορέα Διαχείρισης
είναι δύο. Ο τομέας ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και ο τομέας
επόπτευσης – φύλαξης. Ο καθένας από τους εθελοντές έχει επιλέξει
σύμφωνα με τη αίτηση που του δόθηκε για να συμπληρώσει έναν από τους
δύο ή και τους δύο παραπάνω τομείς. Σύμφωνα με τον πρώτο τομέα ο
εθελοντής παροτρύνει την τοπική κοινωνία (τους κατοίκους της περιοχής)
να συμμετάσχει σε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος όπως π.χ
δενδροφυτεύσεις,

δασοπροστασία

από

πυρκαγιές,

καθαρισμός

βλάστησης, καταγραφή χλωρίδας και ορνιθοπανίδας της περιοχής, ενώ
σύμφωνα με τον δεύτερο σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποια παράνομη
δραστηριότητα την αναφέρει ώστε o Φορέας να δράσει αναλόγως σε κάθε
περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή οι συναρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες με
τις οποίες συνεργάζονται οι εθελοντές του Φορέα Διαχείρισης είναι η
πυροσβεστική υπηρεσία, τα Δασαρχεία εντός της περιοχής αρμοδιότητας
του, οι Δ/νσεις Δασών, τα αγρονομικά τμήματα, οι λοιποί Φορείς

διαχείρισης, οι κυνηγητικές ομοσπονδίες, οι σύλλογοι και μη κυβερνητικές
οργανώσεις, καθώς και τα αστυνομικά τμήματα. Οι εθελοντές φέρουν την
κατάλληλη ένδυση με την σήμανση του Φορέα καθώς και τον απαραίτητο
εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένου και συστήματος ενδοεπικοινωνίας.
Δέκα είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να διέπουν τον εθελοντή
του Φορέα Διαχείρισης και τα οποία αποδέχεται με την αίτηση συμμετοχής
του στις δράσεις του Φορέα και είναι τα εξής :
1. Η ιδιότητα του εθελοντή αποτελεί τίτλο τιμής γι’ αυτόν που έχει θέσει τον
εαυτό του στην προστασία του περιβάλλοντος.
2. Είναι ευαισθητοποιημένος πολίτης που αγαπά το περιβάλλον και το
προστατεύει.
3. Φέρει την κατάλληλη ένδυση με την σήμανση του Φορέα. Χωρίς αυτή,
λειτουργεί ως απλός πολίτης και φέρει ατομικά την ευθύνη των
πράξεών του.
4. Είναι επιτόπιος παρατηρητής του Φορέα Διαχείρισης στην περιοχή και
τον ενημερώνει για ότι παρατηρεί σε αυτήν.
5. Με τις πράξεις και την συμπεριφορά του αποτελεί πρότυπο για τους
συμπολίτες του.
6. Συνεργάζεται με το διοικητικό συμβούλιο του Φορέα στη διοργάνωση
εκπαιδευτικών και άλλων εκδηλώσεων.
7. Συμπεριφέρεται ευγενικά προς τους πολίτες που συναντά και δεν
εμπλέκεται σε διαμάχες.
8. Δεν έχει την ιδιότητα ελεγκτικού οργάνου και δεν υποκαθιστά τον ρόλο
δημόσιων οργάνων και υπηρεσιών όπως Αστυνομία, Δασαρχείο,
Θηροφυλακή, κ.ά.
9. Δεν παρεμβαίνει για να αποκαταστήσει την νομιμότητα ή την επίλυση
οικολογικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων.
10.Κάθε άλλη δραστηριότητα ή συμπεριφορά εκτός πλαισίου που ορίζει ο
Φορέας Διαχείρισης αποτελεί λόγο απομάκρυνσης από την ομάδα.
Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους έως και τις αρχές του 2009 δύο
ήταν οι εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαν οι εθελοντές του Φορέα. Η

πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 14/6/2009 και είχε σκοπό την πρόσκληση
πολιτών για τη στελέχωση της νέας ομάδας εθελοντών του Φορέα
Διαχείρισης. Στην συνάντηση αυτή εκτός από ευαισθητοποιημένους σε
περιβαλλοντικά θέματα πολίτες συμμετείχαν και οι αγροφύλακες των
τριών αγρονομικών τμημάτων της περιοχής ευθύνης του Φορέα καθώς
και εκπρόσωποι από το αστυνομικό τμήμα Λαγκαδά. Η επόμενη
συνάντηση πραγματοποιήθηκε και αυτή στο Κέντρο Πληροφόρησης
στην Απολλωνία στις 15/11/2008 και είχε ως σκοπό εκτός από την
γνωριμία του Φορέα Διαχείρισης με τα νέα μέλη εθελοντών και την
παράδοση του εξοπλισμού σε αυτά .

Φωτογραφία 18: Συνάντηση Αγροφυλάκων, Αστυνομικών Τμημάτων, Εθελοντών και
μελών του Φ.Δ στο Κέντρο Πληροφόρησης Απολλωνίας

Διοικητικά Προβλήματα Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης
1) Εισαγωγή

Η

λειτουργία

των

Φορέων

Διαχείρισης

αποτελεί

πρόσφατη

προσπάθεια του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με σκοπό την προστασία και διαχείριση
περιοχών υψηλής σημασίας για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων
καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας. Στο πλαίσιο αυτό έχουν
οριστεί οι αρμοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης στο νόμο 2742/1999
«Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη». Λαμβάνοντας υπόψη
τις αρμοδιότητες αυτές, τις διατάξεις της ΚΥΑ 6919/04 που ισχύουν στην
περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης και
τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε ένα σύνολο
δράσεων για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων διατήρησης
των οικοσυστημάτων. Κρίσιμο παράγοντα για τα παραπάνω αποτέλεσε
το γεγονός ότι ο Φορέας δραστηριοποιείται σε ένα έντονο και
ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου η τοπική ανάπτυξη συνδέεται άλλοτε
έμμεσα και άλλοτε άμεσα, με την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, ενώ
πρωταρχικής σημασίας είναι ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει για
την αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας.
2) Ανάλυση προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην πρώτη φάση της
λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης

Από την έως τώρα εμπειρία του Φορέα Διαχείρισης έχουν προκύψει
προβλήματα που έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία του και συνεπώς στην
προστασία
προβλήματα

και

διαχείριση

αυτά

έχουν

της

περιοχής

διάφορα

αίτια

αρμοδιότητάς
τα

οποία

του.

Τα

μπορούν

να

συνοψιστούν στα εξής:


Δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα ανάλογο παράδειγμα
λειτουργίας αντίστοιχου Φορέα. Επομένως, η έλλειψη ειδικής
εμπειρίας αυξάνει τις απαιτήσεις προς τα στελέχη του Φορέα.



Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες τόσο από τη μεριά του Φορέα,
όσο και από τη μεριά λοιπών εμπλεκόμενων φορέων έχουν
οδηγήσει σε καθυστερήσεις στις διαδικασίες λήψης κρίσιμων
αποφάσεων και εφαρμογής αυτών.



Οι

αντικειμενικές

δυσκολίες

που

έχει

το

εγχείρημα

της

αποκατάστασης της λίμνης Κορώνειας τόσο από τη μεριά της
έκτασης και του μεγέθους του προβλήματος, όσο και από τη
μεριά των

αντικρουόμενων

συμφερόντων

με

την

τοπική

κοινωνία (ανάγκες άρδευσης γεωργικών εκτάσεων).


Οι αποσπασματικές παρεμβάσεις που έγιναν στην περιοχή από
τους διάφορους εμπλεκόμενους, παρά την καλή πρόθεση που
υπήρχε, έχουν δημιουργήσει κακό αντίκτυπο στους κατοίκους, οι
οποίοι

στην

αρχική

περίοδο

εφαρμογής

του

Σχεδίου

Αποκατάστασης δεν θα αναμένουν χειροπιαστά αποτελέσματα.


Η

έλλειψη

συνεργασίας

και

διαβούλευσης

μεταξύ

των

εμπλεκόμενων Φορέων που αναφέρθηκαν προηγουμένως
(Ο.Τ.Α.,

Περιφέρεια

δημιουργεί

δυσχερές

Κεντρικής

Μακεδονίας,

υπόβαθρο

στην

Μ.Κ.Ο.

προσπάθεια

κλπ.)
για

εφαρμογή κοινώς αποδεκτών λύσεων.
Σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε στη διάρκεια της τετραετούς
λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης, αποτελεί η αστοχία στόχων
χρονοδιαγράμματος και οι μεταβολές του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου στο τεχνικό δελτίο. Το παραπάνω οφείλεται κυρίως στο
γεγονός

ότι

η

έλλειψη

προηγούμενης

εμπειρίας

οδήγησε

στην

προσαρμογή των εγκεκριμένων από το ΕΠΠΕΡ δράσεων του Φορέα, ώστε
να ανταποκρίνεται συνεχώς στις επίκαιρες ανάγκες της περιοχής.
Παράλληλα, η πολυπλοκότητα και μεταβλητότητα του θεσμικού πλαισίου
οδήγησε στην τροποποίηση της διάρθρωσης του τεχνικού δελτίου, με
αποτέλεσμα να καθυστερείται η υλοποίησή του. Τέλος, αναφέρεται το

γεγονός ότι οι διαδικασίες ανάθεσης είναι χρονοβόρες και πολλές φορές
αναπάντεχα γεγονότα όπως οι ενστάσεις και οι προσφυγές αποτελούν
τροχοπέδη στην ολοκλήρωσή τους.
Όσον αφορά στο προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, αναφέρεται ότι η
σχέση εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνο στο πλαίσιο ενός
Ευρωπαϊκού προγράμματος, του στερεί βασικών αρμοδιοτήτων που θα
μπορούσε να έχει βάσει του κανονισμού υπηρεσιών. Η υλοποίηση ενός
Ευρωπαϊκού προγράμματος αποτελεί κατ΄ ουσία ένα κλειστό κύκλωμα
αλληλοεξαρτώμενων

σχέσεων μεταξύ απαιτήσεων σε υλικοτεχνική

υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό και ενταγμένων δράσεων. Κάθε δράση
που θεωρείται πάγια και διαρκής ανάγκη λογίζεται ως μη επιλέξιμη.
Συνεπώς, είναι άμεση η εξάρτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο και
οποιαδήποτε ενέργεια πρέπει να εγκρίνεται και να υπογράφεται από τον
Πρόεδρο. Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη πρόβλεψης για την
αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. δημιουργεί τελικά προβλήματα στην εν
γένει λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης.
Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Φορέας Διαχείρισης στη
διάρκεια της λειτουργίας του είναι το γεγονός ότι πολλές υπηρεσίες δεν
γνώριζαν την ύπαρξή του ή τις αρμοδιότητές του. Από την άλλη πλευρά
έχουν

παρατηρηθεί

καθυστερήσεις

στην

απόκριση

των

εκάστοτε

υπηρεσιών, σε υποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης για περιβαλλοντικές
παραβάσεις. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει έλλειψη
γνώσης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας οδήγησε σε παρεξηγήσεις
αναφορικά με το ρόλο του Φορέα και με τις απαγορεύσεις που ισχύουν
στην περιοχή. Χαρακτηριστικό είναι το ότι πολλές φορές οργανώθηκαν
δράσεις (π.χ. αναδασώσεις, επιστημονική έρευνα, ξεναγήσεις σχολείων,
καθαρισμοί ρεμάτων κλπ.), χωρίς να ληφθεί η απαραίτητη γνωμοδότηση
από το Φορέα Διαχείρισης.

Παράλληλα, με το παραπάνω πρέπει να συνυπολογιστεί το
γεγονός ότι υπάρχουν αποκεντρωμένες αρμοδιότητες αναφορικά με την
προστασία του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα την αδυναμία ελέγχου των
δράσεων τους. Η διάχυση των αρμοδιοτήτων σε διάφορες υπηρεσίες έχει
δημιουργήσει φαινόμενα αλληλεπικάλυψης δράσεων καθώς επίσης
έλλειψης συγκρισιμότητας στόχων και αποτελεσμάτων που προκύπτουν
από αυτές. Το κενό αυτό της διαχείρισης έχει ήδη αρχίζει να καλύπτεται
κάτι που θα επιτευχθεί πλήρως με την ολοκλήρωση και εφαρμογή του
πενταετούς διαχειριστικού σχεδίου που εκπονείται στο πλαίσιο του
εγκεκριμένου από το ΕΠΠΕΡ τεχνικού δελτίου.
Τέλος, πρέπει να γίνει μνεία στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
Φορέας Διαχείρισης με την τοπική κοινωνία. Όπως αναφέρθηκε οι
αποσπασματικές

προσπάθειες

που

έχουν

λάβει

χώρα

για

την

αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας έχουν δημιουργήσει αίσθημα
κοινωνικού

αποκλεισμού

εκφράζεται

από

μεγάλο

και

απογοήτευσης,

τμήμα

του

με

αποτέλεσμα

πληθυσμού

να

απογοήτευση.

Επιπρόσθετα, οι κακές πρακτικές του παρελθόντος αναφορικά με τη
διαχείριση των φυσικών πόρων της περιοχής και η έλλειψης συστηματικής
ενημέρωσης

δυσχεραίνει

το

ρόλο

του

Φορέα

Διαχείρισης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι οι κάτοικοι της
περιοχής δεν έχουν συνειδητοποιήσει της έννοια του όρου χρήσης γης και
αντιλαμβάνονται

ότι

σε

ιδιόκτητες

εκτάσεις

μπορούν

να

δρουν

ανεξέλεγκτα.

3) Προοπτικές στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Η προβολή του ρόλου του Φορέα Διαχείρισης ανάγεται σε μεγάλης
σημασίας ενέργεια. Βασική προτεραιότητα κρίνεται η κεντρική προβολή
από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ώστε να γίνει κατανοητό τόσο από την κοινωνία
τόσο και από τις αρμόδιες ότι ο Φορέας είναι κρατική υπηρεσία με
ουσιαστικές αρμοδιότητες στην προστασία και διαχείριση της περιοχής

αρμοδιότητάς του. Παράλληλα, ο Φορέας διαχείρισης πρέπει να
σχεδιάσει ένα στρατηγικό σχέδιο επικοινωνίας για να μπορέσει να
συγκεντρώσει και να αναλύσει τα στοιχεία που αποτυπώνουν τη σημερινή
κατάσταση, να προσδιορίσει το περιβάλλον που δραστηριοποιείται, ώστε
τελικώς να χαράξει την επικοινωνιακή του πολιτική.
Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η ενίσχυση του ρόλου του Φορέα
Διαχείρισης, με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων ουσιαστικού ελέγχου των
παράνομων δραστηριοτήτων, ώστε να είναι δυνατή η επί τόπου
καταγραφή των στοιχείων που απαιτούνται για τη διενέργεια καταγγελιών.
Επιπλέον,

είναι

απαραίτητη

η

δημιουργία

κοινού

πρωτοκόλλου

παρακολούθησης για όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και διαχειριστή το
Φορέα, προκειμένου να αποτυπώνεται η συνολική κατάσταση του
οικοσυστήματος και να ενισχυθεί ο συντονιστικός του ρόλος. Το
πρωτόκολλο πρέπει να είναι δεσμευτικό ως προς την τήρησή του από
όλους τους εμπλεκόμενους στην προστασία του περιβάλλοντος φορείς.
Τέλος, η διασφάλιση της επαρκούς στελέχωσης του Φορέα
Διαχείρισης αποτελεί βασική ανάγκη για την περαιτέρω ανάπτυξη της
υπηρεσίας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων
του. Είναι γεγονός ότι η αβεβαιότητα του προσωπικού για τη μελλοντική
του διασφάλιση συνεπάγεται μικρότερη προσπάθεια και χαλαρότερη
δέσμευση με τους στόχους και τους σκοπούς του Φορέα Διαχείρισης.
Είναι λοιπόν σκόπιμη η διευθέτηση του ζητήματος, ώστε πλέον να μπορεί
και να έχει λόγο ο Φορέας να επενδύσει σημαντικά στο προσωπικό του.
Με τον τρόπο αυτό ο Φορέας θα αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία
εξοικονομώντας χρήματα από την υλοποίηση μελετών, έργων κλπ που σε
άλλη περίπτωση θα ανέθετε σε εξωτερικούς συνεργάτες.

