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Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα έχει την ευθύνη για την αειφορική διαχείριση 
και διατήρηση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα. Πρόκειται για μία μεγάλη 
περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τον κάτω ρου και τις εκβολές τεσσάρων ποταμών (Γαλλικός, Αξιός, 
Λουδίας και Αλιάκμονας), τη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, τη λιμνοθάλασσα και τους αλμυρόβαλτους 
των Αλυκών Κίτρους. Αυτή η όμορφη περιοχή διαθέτει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα βιοποικιλότητα. 
Βρίσκεται πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, και ως εκ τούτου 
αντιμετωπίζει σοβαρές αναπτυξιακές πιέσεις. Η περιοχή κηρύχθηκε Εθνικό Πάρκο στις 14 Μαΐου 2009. 

Η ανάγκη για τη διατήρηση της περιοχής έχει αναγνωριστεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, 
όταν εντάχθηκε στον κατάλογο των υγροτόπων της Σύμβασης Ραμσάρ. Σήμερα, περιλαμβάνει τρεις 
περιοχές  Natura 2000  (δύο “Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)”, σύμφωνα με την Οδηγία για τους 
Οικοτόπους και μία “Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)” όπως ορίζεται από την Οδηγία για τα Πουλιά).

Στις αρχές του 2008, και στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ανάπτυξη ενός πλήρους Σχεδίου 
Διαχείρισης για το Δέλτα Αξιού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία 
– Αλιάκμονα επιδίωξε τη διατύπωση στρατηγικών προτάσεων που θα κάνουν δυνατή την εφαρμογή 
της προσαρμοζόμενης διαχείρισης στην περιοχή αυτή με τις ιδιαίτερα δυναμικές κοινωνικο – οικονομικές 
συνθήκες, εν όψει μάλιστα των κλιματικών αλλαγών.

Οι προτάσεις που περιγράφονται στην παρούσα αναφορά έχουν αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας τη 
μεθοδολογία Ελεύθερα Πρότυπα για την Πρακτική της  Διατήρησης της Φύσης (Open Standards 
for the Practice of Conservation) που δημιούργησε η Συνεργασία για τη Λήψη Μέτρων Διατήρησης 
(Conservation Measures Partnership - CMP). Τα Ελεύθερα Πρότυπα της CMP αντιπροσωπεύουν 
την συλλογική εμπειρία των οργανώσεων - μελών της CMP στον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την 
παρακολούθηση  έργων διατήρησης της φύσης. Έτσι, παρέχουν τη γενική καθοδήγηση και δείχνουν τα 
βήματα που είναι απαραίτητα για την επιτυχή υλοποίηση έργων διατήρησης της φύσης.

Αυτή η μεθοδολογία έχει βοηθήσει τον Φορέα Διαχείρισης:
• Να καθορίσει στόχους διατήρησης της φύσης, που αντιπροσωπεύουν την ταξινομική και λειτουργική 

βιοποικιλότητα της περιοχής
• Να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση. Να κατανοήσει τις σχέσεις αιτίας – αποτελέσματος στην 

περιοχή και έτσι να βοηθήσει στην επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, τους συνεργάτες και 
τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς

• Να σχεδιάσει στρατηγικές εστιάζοντας στον περιορισμό των απειλών υψηλής προτεραιότητας
• Να ιεραρχήσει στρατηγικές και δράσεις, όπως η ανάπτυξη των ικανοτήτων των χρηστών της περιοχής 

και η εξασφάλιση χρηματοδότησης για τη βασική λειτουργία της προστατευόμενης περιοχής, και  
• Να διερευνήσει ευκαιρίες εναλλακτικής ανάπτυξης για την περιοχή ευθύνης.

Οι προτάσεις αυτού του Στρατηγικού Σχεδίου παρέχουν μία ισχυρή και καλά τεκμηριωμένη βάση για 
ένα τελικό και πιο λεπτομερές Σχέδιο Διαχείρισης. Αυτό το Σχέδιο Διαχείρισης θα ολοκληρωθεί μέχρι το 
τέλος του 2010.

Ελπίζουμε ότι αυτή η αρχική εφαρμογή των Ελεύθερων Προτύπων της Συνεργασίας για την Λήψη 
Μέτρων Διατήρησης (CMP) στην Ελλάδα να υποστηριχθεί από το Τμήμα Διαχείρισης του Φυσικού 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Επίσης, οραματιζόμαστε αυτό το σχέδιο να εμπνεύσει και να 
ενθαρρύνει τους συναδέλφους στους άλλους 27 Φορείς Διαχείρισης σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν 
την ευθύνη για τη διατήρηση των μοναδικών φυσικών θησαυρών μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα θα ήθελε να 
ευχαριστήσει όλους όσους συνεισέφεραν στην προσπάθεια αυτή και δεσμεύεται για την εφαρμογή των 
αποτελεσμάτων του έργου, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση της περιοχής με συμμετοχικές 
διαδικασίες.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Θεμιστοκλής Κουϊμτζής

Πρόλογος



 Φορέας Διαχείρισης Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα
 Περιοχή ευθύνης Περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα
 Αλυκή Κίτρους Η νοτιότερη και μικρότερη περιοχή που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω   
  σχεδίου. Περιλαμβάνει τη λιμνοθάλασσα της Αλυκής Κίτρους, δηλαδή το μικρότερο   
  τμήμα της ΖΕΠ GR1220010, και ολόκληρο το ΤΚΣ GR1250004.
 CMP Συνεργασία για την Λήψη Μέτρων Διαχείρισης 
  (Conservation Measures Partnership)
 ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 EKBY Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων
 ΤΔ Τμήμα Δασών, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 FOS Η οργάνωση «Foundation Of Success»
 GR1220010  ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ – ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ 
  (295.510 στέμματα)
 GR1220002  ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ   
  ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ (336.763,5 στρέμματα) 
 GR1250004  ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (14.405,6 στρέμματα)  
 Κ.Σ.Ε. Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος
 Ελεύθερα Πρότυπα Ελεύθερα Πρότυπα της Συνεργασίας για την Λήψη  Μέτρων Διατήρησης
 ΠΠ Προστατευόμενη Περιοχή
 Περιοχή Πάρκου Τα όρια του Εθνικού Πάρκου
 Ποτάμιο Τμήμα Η ευρύτερη περιοχή εντός του πεδίου εφαρμογής αυτού του σχεδίου: περιλαμβάνει
  τέσσερα ποτάμια την λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου καθώς επίσης το μεγαλύτερο τμήμα της 
  ΖΕΠ GR1220010 και ολόκληρο τον ΤΚΣ GR1220002
 ΤΚΣ  Τόπος Κοινοτικής Σημασίας βάσει της Οδηγίας για τους Οικοτόπους
 ΖΕΠ  Ζώνη Ειδικής Προστασίας βάσει της Οδηγίας για τα Πουλιά
 ΑΠΠ Αγρο-περιβαλλοντικά προγράμματα
 ΟΠΝ Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά
 ΚΥΑ ΚΥΑ 12966 ΦΕΚ 220/ΑΑΠ/ 14-5-2009 για τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως   
  Εθνικό Πάρκο
 AP Στρατηγική για την διασφάλιση της Οικολογικής Βελτίωσης των Γεωργικών Πρακτικών
 WFD Στρατηγική για την Αποτελεσματική Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά
 GR Στρατηγική για την Υποστήριξη του Χωροταξικού Σχεδιασμού για την Αειφορική   
  Βόσκηση 
 KL Στρατηγική για την Αποκατάσταση και Βελτίωση της Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου
 LU Στρατηγική για την Ενσωμάτωση και Εφαρμογή του Χωροταξικού Σχεδιασμού 
 HU Στρατηγική για τη Μείωση της Πίεσης του Κυνηγιού και της Λαθροθηρίας 
 GB Εκστρατεία για τη Διαχείριση των Σκουπιδιών 
 SEM Στρατηγική για την Αειφορική Διαχείριση των Φερτών Υλών
 LG Στρατηγική για Ισχυρή Νομοθεσία και Ρύθμιση της Υδρολογίας
 WM Στρατηγική για τη Δημιουργία Φορέα Εναλλακτικής Διαχείρισης των Υδάτων
 TR ΣΣτρατηγική για την Αύξηση της Τουριστικής Αξίας και την Οικοδόμηση Συνεργασίας  
  μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και των Πολιτών στην Περιοχή της Θεσσαλονίκης 

Κατάλογος συντομογραφιών και ορισμών

Φωτό: Άγρια άλογα στα λιβάδια του Αξιού – Λία Παπαδράγκα



Η περιοχή
Η περιοχή περιλαμβάνει τις εκβολές των ποταμών Γαλλικός, Αξιός, Λουδίας και Αλιάκμονας, καθώς και 
τις λιμνοθάλασσες Καλοχωρίου και Αλυκών Κίτρους. Εδώ συναντώνται οικότοποι και είδη πουλιών που 
προστατεύονται βάσει των Οδηγιών για τους Οικοτόπους (Οδηγία 92/43/EΟΚ για τη Διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας) και για τα Πουλιά (Οδηγία 79/409/EΟΚ για 
την Διατήρηση των άγριων πουλιών). Αυτές οι περιοχές ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000.

Διεθνές νομικό καθεστώς 
 Όπως όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα έχει τη νομική υποχρέωση να φροντίζει 
για τη διατήρηση των περιοχών Natura 2000. Συγκεκριμένα, οι υποχρεώσεις είναι οι εξής: α) να 
αποφύγει την υποβάθμιση των οικοτόπων και την όχληση των ειδών (Άρθρο 6.2 και 7 της Οδηγίας των 
Οικοτόπων), β) να αναλάβει την παρακολούθηση του καθεστώτος διατήρησης των φυσικών οικοτόπων 
και ειδών (Άρθρο 11 της Οδηγίας των Οικοτόπων) και, γ) υπό το πρίσμα αυτής της παρακολούθησης, 
να λάβει μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι τα είδη θα παραμείνουν σε μία ικανοποιητική κατάσταση 
διατήρησης. 

Εθνικό νομικό καθεστώς
Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής έχει μόλις ανακηρυχθεί Εθνικό Πάρκο, επιτρέποντας συγκεκριμένες 
δραστηριότητες στις «εξωτερικές» ζώνες, ενώ οι περιοχές υψηλής φυσικής αξίας τίθενται υπό 
αυστηρότερη προστασία. Κατά συνέπεια, το Πάρκο δεν κατατάσσεται αυστηρά σε μία από τις 
κατηγορίες που ορίζονται από την IUCN (Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης). Αντ’ αυτού, 
συνδυάζει χαρακτηριστικά των κατηγοριών II και III, IV και VI, με συνδυασμένους στόχους:

• Διατήρηση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα οικοσυστήματα
• Διαφύλαξη των ειδών και της γενετικής ποικιλομορφίας 
• Αειφορική χρήση των πόρων των φυσικών οικοσυστημάτων
• Επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση
• Τουρισμός και αναψυχή

Υπηρεσίες οικοσυστημάτων και ανάγκες διατήρησης της φύσης
Η περιοχή περιλαμβάνει οικοσυστήματα τα οποία διαδραματίζουν καίριο ρόλο για τον τόπο, όσον αφορά 
τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων που παρέχουν. Αυτές περιλαμβάνουν τον καθαρισμό του νερού και τον 
εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα (Maragou & Mantziou, 2000). Επίσης, η περιοχή παρέχει πηγές 
τροφής (κυρίως ψάρια, μύδια και υδρόβια πουλιά), πόσιμο νερό και νερό για άρδευση (κυρίως για την 
καλλιέργεια ρυζιού), καθώς επίσης και ευκαιρίες για αναψυχή. 

Οι σημερινές μέθοδοι και η ένταση χρήσης των οικοσυστήματων έχουν αντίκτυπο στην κατάσταση 
της περιοχής, καθώς μειώνουν την βιοποικιλότητα, αλλοιώνουν τις λειτουργίες των οικοσυστημάτων 
και αυξάνουν τα ρυπογόνα φορτία. Για παράδειγμα, η περιοχή δυστυχώς χρησιμοποιείται ως 
χώρος απόρριψης μπάζων και αστικών απορριμμάτων. Η διατήρηση της οικολογικής υγείας της 
προστατευόμενης περιοχής θα αυξήσει την αξία της για τον άνθρωπο. Ένα καλό παράδειγμα γι αυτό 
είναι η αξία που μπορούν να έχουν τα οικολογικά άθικτα παραποτάμια συστήματα, καθώς είναι σε 
θέση να απορροφούν τα πλεονάζοντα θρεπτικά φορτία και να μειώνουν έτσι τις δυσμενείς επιπτώσεις 
στη μυδοκαλλιέργεια. Η πρόκληση για την διατήρηση της περιοχής είναι, επομένως, η προσεκτική 
εξισορρόπηση των χρήσεων, με στόχο να διατηρηθεί η «οικολογική ακεραιότητα» του οικοσυστήματος.

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο
Το σχέδιο αυτό περιέχει προτεινόμενες στρατηγικές δράσεις για την διατήρηση της περιοχής ευθύνης, 
βασιζόμενες σε ένα μακροπρόθεσμο όραμα και έχει αναπτυχθεί ως πρόδρομος του επίσημου Σχεδίου 
Διαχείρισης. Παράλληλα υπογραμμίζει τη σημασία να διαθέτει ο Φορέας Διαχείρισης την απαραίτητη 
θεσμική δυνατότητα αλλα και την επιχειρησιακή ικανότητα, ώστε να εφαρμόσει το σχέδιο.

Πεδίο εφαρμογής και στόχοι διατήρησης της φύσης
Η περιοχή αποτελείται από δύο φυσικά διακριτές περιοχές: το Ποτάμιο Τμήμα -το οποίο χαρακτηρίζεται 
από τον κάτω ρου των ποταμών Γαλλικός, Αξιός, Λουδίας και Αλιάκμονας- και την Αλυκή Κίτρους, η 
οποία βρίσκεται 10 χλμ νότια του ποτάμιου τμήματος και περιέχει τα χαρακτηριστικά αλμυρά έλη.

Οι στόχοι διατήρησης της φύσης βοηθούν στην εστίαση της στρατηγικής. Όλοι οι στόχοι διατήρησης 
μαζί αντιπροσωπεύουν ολόκληρο το φάσμα βιοποικιλότητας της περιοχής. Οι στόχοι διατήρησης 
που καθορίστηκαν για το Ποτάμιο Τμήμα είναι τα παράκτια οικοσυστήματα, τα ποτάμια και τα άλλα 
οικοσυστήματα γλυκού νερού, τα προστατευόμενα είδη ψαριών του γλυκού νερού, ο θαλασσαετός, τα 
γεωργικά οικοσυστήματα και η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου. Οι στόχοι διατήρησης που καθορίστηκαν 
για την Αλυκή Κίτρους είναι τα παράκτια οικοσυστήματα, οι αμμοθίνες και η λιμνοθάλασσα.

Περίληψη



Άμεσες απειλές και χρήσεις
Οι άμεσες απειλές και χρήσεις, καθώς και οι παράγοντες που συντελέσαν στις απειλές αυτές, έχουν 
αποτυπωθεί σε ένα γενικό εννοιολογικό μοντέλο.  Οι άμεσες απειλές ιεραρχούνται  ανάλογα με τις 
επιπτώσεις τους στους στόχους διατήρησης της φύσης.

Οι απειλές οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν με υψηλή προτεραιότητα στο Ποτάμιο Τμήμα είναι οι 
εξής: 1) Ρύπανση των υδάτων, 2) Εντατική άρδευση και φράγματα, 3) Εντατικό κυνήγι και λαθροθηρία, 
4) Υπερβόσκηση, 5) Απόρριψη μπαζών, 6) Παράνομες αμμοληψίες και  7) Νόμιμη και παράνομη αστική 
και εμπορική ανάπτυξη.

Παρά το γεγονός ότι τα σκουπίδια (8) αξιολογούνται χαμηλά στην κλίμακα των απειλών για την 
βιωσιμότητα των στόχων διατήρησης της φύσης, περιλαμβάνονται στο μοντέλο καθώς η απομάκρυνση 
των σκουπιδιών -  και επομένως η αισθητική βελτίωση της περιοχής -  θεωρείται ζωτικής σημασίας για 
την αύξηση του ενδιαφέροντος όσον αφορά την διατήρηση της περιοχής. 
 
Οι άμεσες απειλές για τους στόχους διατήρησης της Αλυκής Κίτρους περιλαμβάνουν τόσο τις τρέχουσες 
όσο και τις εν δυνάμει απειλές: 1) η υφιστάμενη άντληση υδάτων και η αποστράγγιση από την εταιρεία 
παραγωγής άλατος, 2) η πιθανή επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των αλυκών, 3) η απουσία 
ενός εναλλακτικού συστήματος διαχείρισης των υδάτων σε περίπτωση που τερματιστεί η λειτουργία 
της μονάδας παραγωγής άλατος και 4) η πιθανή κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών και συναφών 
υποδομών.
 
Σημαντικοί παράγοντες που συντέλεσαν στην υφιστάμενη κατάσταση και στις δύο περιοχές είναι η 
ασαφής κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών, καθώς και η ανεπαρκής θεσμική δυνατότητα 
και επιχειρησιακή ικανότητα του Φορέα Διαχείρισης να καθορίσει, να επιβάλλει και να εφαρμόσει τα 
μέτρα διαχείρισης.  

Στρατηγικές, βασικές δραστηριότητες και μέτρα για την επιτυχία
Παρέχεται μία πλήρης περιγραφή της κάθε προτεινόμενης στρατηγικής, η οποία περιλαμβάνει το 
σκεπτικό (αλυσίδα αποτελεσμάτων), τους σκοπούς, τους στόχους τους δείκτες και τις δραστηριότητες. 
Σε αυτές τις προτάσεις καθορίζονται και συμπεριλαμβάνονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να 
μπορεί να λειτουργήσει αυτό το στρατηγικό σχέδιο.

Στρατηγικές προτεραιότητας για το Ποτάμιο Τμήμα είναι οι εξής: 1) η  διασφάλιση της οικολογικής 
βελτίωσης των γεωργικών πρακτικών, 2) η αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα 

Νερά, 3) η διασφάλιση της αειφόρου βόσκησης, 4) η αποκατάσταση της λιμνοθάλασσας  Καλοχωρίου, 
5) η εξασφάλιση ολοκληρωμένου σχεδίου χρήσεων γης, 6) η μείωση του κυνηγιού και της λαθροθηρίας, 
7) η αειφορική διαχείριση των φερτών υλών, και 8) μια εκστρατεία απομάκρυνσης των σκουπιδιών. 

Για την Αλυκή Κίτρους προτείνονται δύο στρατηγικές: 1) Η βελτίωση της νομοθεσίας και των 
υδρολογικών κανονισμών, και 2) Η δημιουργία ενός εναλλακτικού  φορέα για τη διαχείριση του νερού.

Επιπλέον, υπάρχει μια συνολική στρατηγική η οποία περιλαμβάνει τόσο το Ποτάμιο Τμήμα, όσο και την 
Αλυκή Κίτρους: 9) η αύξηση της τουριστικής αξίας και η οικοδόμηση συνεργασίας μεταξύ του Φορέα 
Διαχείρισης και των πολιτών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

Η αναφορά αυτή αποτελεί ένα ισχυρό διαχειριστικό εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης, καθώς 
περιγράφει σαφώς τις στρατηγικές διαχείρισης για την επιτυχή διατήρηση της φύσης στην περιοχή 
Δέλτα  Αξιού Λουδία Αλιάκμονα, της οποίας την ευθύνη έχει ο Φορέας Διαχείρισης – σε συνεργασία 
με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ορίζει με σαφήνεια την έννοια της «επιτυχίας», τον τρόπο με τον 
οποίο πρόκειται να επιτευχθεί και να μετρηθεί, και παρέχει μία ισχυρή βάση για την άσκηση της 
προσαρμοζόμενης διαχείρισης.
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1.1 Σκοπός του Στρατηγικού Σχεδίου
Η ανάπτυξη του Προτεινόμενου Στρατηγικού Σχεδίου χρησιμοποιώντας τα Ελεύθερα Πρότυπα της 
CMP βασίστηκε στην πεποίθηση ότι η εφαρμογή της προσαρμοζόμενης διαχείρισης είναι καθοριστική 
για την επιτυχή διατήρηση της φύσης στην περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης. Η πολυπλοκότητα 
του κοινωνικο–οικονομικού πλαισίου, καθώς επίσης και η έλλειψη επιστημονικών δεδομένων σχετικά 
με την οικολογία και βιολογία της περιοχής και τις αλλαγές που αναμένονται εξαιτίας της κλιματικής 
αλλαγής απαιτούν μια προσέγγιση που μπορεί να προσαρμόζεται  και η οποία βασίζεται σε σαφή μοντέλα, 
έξυπνα μέτρα και ξεκάθαρες στρατηγικές.

Ο επίσημος χαρακτηρισμός της περιοχής ως Εθνικό Πάρκο καθυστέρησε για διάφορους λόγους. 
Πρόσφατα ωστόσο, τον Μάιο του 2009, το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής ανακηρύχθηκε Εθνικό 
Πάρκο και αυτό φυσικά είναι κρίσιμη παράμετρος για την αποτελεσματικότητα κάθε Σχεδίου 
Διαχείρισης, το οποίο στοχεύει στη διατήρηση της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης στην 
περιοχή. Οι υπάρχουσες άμεσες απειλές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν το γρηγορότερο δυνατόν καθώς 
επίσης να αποφευχθούν και οι επιπτώσεις των πιθανών απειλών. Η παρούσα εργασία επιχειρεί ανάλυση 
των απειλών που επηρεάζουν την περιοχή και προτείνει στρατηγικές για την αντιμετώπιση των απειλών 
υψηλής προτεραιότητας.

Η εφαρμογή της Προσαρμοζόμενης Διαχείρισης στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης είναι μία 
εξελισσόμενη, μη στατική διαδικασία. Το προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο στηρίζεται στις καλύτερες 
διαθέσιμες πληροφορίες και στις γνώσεις της ομάδας των ατόμων που εμπλέκονται στην διαδικασία 
σχεδιασμού. Καθώς οι πληροφορίες, η γνώση και η σοφία αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου – για 
παράδειγμα μέσω της συμμετοχής νέων ομάδων ενδιαφερομένων ή με την αλλαγή των συνθηκών - το 
Σχέδιο θα απαιτεί επικαιροποίηση.

Προτείνεται το τελικό Σχέδιο Διαχείρισης να βασίζεται στις προτάσεις της αναφοράς αυτής, και 
παράλληλα το περιεχόμενο να βελτιώνεται με τα δεδομένα που θα προκύπτουν από τη συμμετοχή μίας 
μεγαλύτερης βάσης ενδιαφερομένων τοπικών φορέων.  Προτείνεται επίσης να αναπτυχθεί ένα πιο 
λεπτομερές Σχέδιο Δραστηριοτήτων με ευρεία συμμετοχή των τοπικών ομάδων ενδιαφερομένων, με 
σκοπό να εξευρεθούν λύσεις αμοιβαίου οφέλους και να δημιουργηθεί ισορροπία μεταξύ των διαφόρων 
συμφερόντων. Στο μεταξύ, το παρόν Σχέδιο θα καθοδηγεί τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης.

Η αναφορά αυτή εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς. Πρώτα απ’ όλα, δίνει κατευθύνσεις για την 
εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου. Δεύτερον, θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για 
την επικοινωνία του Φορέα Διαχείρισης με την τοπική κοινωνία και τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους 

φορείς. Τρίτον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Φορέα Διαχείρισης για την συγκέντρωση κονδυλίων. 
Τέταρτον, ελπίζουμε ότι μέσω αυτού του πιλοτικού σχεδίου, η προσαρμοζόμενη διαχείριση θα εφαρμοστεί 
ευρέως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ως ένα πρώτο βήμα, το παρόν Σχέδιο αναμένουμε να 
λειτουργήσει ως παράδειγμα για τις υπόλοιπες περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Τέλος, αυτό το σχέδιο θα χρησιμεύσει ως πιλότος για το Eurosite  και το ευρωπαϊκό τμήμα της 
οργάνωσης Foundations of Success. Και οι δύο αυτοί οργανισμοί ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μία 
συνεργασία με τίτλο «The European Platform for Adaptive Management (EPAM)» με σκοπό την 
προώθηση της προσαρμοζόμενης διαχείρισης στις περιοχές Natura 2000 σε όλη την Ευρώπη.

1.2. Οικολογική σημασία του Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα 
H ιδιαίτερη αξία της βιοποικιλότητας της περιοχής του Δέλτα Αξιού αναγνωρίστηκε διεθνώς την 
δεκαετία του 1970, όταν περιλήφθηκε στη λίστα προστατευόμενων υγροτόπων της Σύμβασης Ramsar. 
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η περιοχή περιλαμβάνει τρεις περιοχές Natura 2000 (1 ΖΕΠ και 
2 ΤΚΣ) και περισσότερους από 15 τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος I της Οδηγίας για τους 
Οικοτόπους. Επίσης, εδώ απαντώνται δύο είδη θηλαστικών, έξι είδη αμφιβίων και ερπετών, έξι είδη 
ψαριών και τέσσερα είδη ασπόνδυλων του Παραρτήματος II της ίδιας οδηγίας. Στο Τυποποιημένο 
Δελτίο Δεδομένων περιλαμβάνονται 75 είδη πουλιών του Παραρτήματος I της Οδηγίας για τα Πουλιά 
καθώς και 124 είδη μεταναστευτικών πουλιών. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί στην περιοχή 277 είδη 
πουλιών (Μαρία Παναγιωτοπούλου, αδημοσίευτα δεδομένα 2008).

Επιπλέον, η περιοχή του Δέλτα Αξιού είναι πολύ σημαντική για την ευρύτερη περιοχή, καθώς παρέχει 
ζωτικής σημασίας υπηρεσίες οικοσυστημάτων και αγαθά. Η πόλη της Θεσσαλονίκης υδροδοτείται 
κυρίως από την λεκάνη απορροής του Αλιάκμονα ποταμού. Η παραγωγή ρυζιού της περιοχής 
αντιπροσωπεύει περίπου το 75% της συνολικής εθνικής παραγωγής (Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και Συμβουλευτική Gecon, 2007) και εξαρτάται άμεσα από το αρδευτικό 
σύστημα των ποταμών.  Επίσης, οι τοπικές μονάδες καλλιέργειας μυδιών παράγουν περίπου το 80-85 % 
της εθνικής παραγωγής (προφορική επικοινωνία, Τμήμα Αλιείας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, 2008).  
Παράλληλα, οι εκβολές είναι σημαντικές περιοχές αναπαραγωγής για τα ψάρια και έτσι υποστηρίζεται 
ο τομέας της αλιείας στο Θερμαϊκό Κόλπο. Επιπλέον, οι υγρότοποι προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες 
οικοσυστημάτων όπως ο καθαρισμός των επιφανειακών υδάτων και η ανατροφοδότηση του υδροφόρου 
ορίζοντα (Μαραγκού και Μάντζιου, 2000). 

1. Εισαγωγή

1 Το Eurosite είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο οργανώσεων που ασχολούνται με την διαχείριση της φύσης. Ο Φορέας 
Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα είναι μέλος του Eurosite και εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο 
του Eurosite.
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Οι υγρότοποι αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως οι πιο σημαντικές περιοχές από άποψη βιοποικιλότητας 
και παραγωγικότητας, μετά από τα υγρά τροπικά δάση (Pearce and Crivelli 1994, ΜEA 2005).  Στην 
Μεσόγειο, οι πλέον διαδεδομένοι τύποι υγροτόπων είναι τα μεγάλα δέλτα των ποταμών και οι μεγάλες 
περιοχές με λιμνοθάλασσες και αλμυρά έλη (Pearce and Crivelli 1994). Παρά την προφανή τους αξία, οι 
υγρότοποι σε όλο τον κόσμο αποξηραίνονται και αποκτούν άλλες χρήσεις γης. Στην Ελλάδα, μέσα σε 40 
χρόνια (1925-1965) αποξηραθήκε περίπου το 67% των υγροτόπων (Tsiouris and Gerakis, 1991), ενώ 
παρόμοιες απώλειες έχουν παρατηρηθεί σε πολλές άλλες μεσογειακές χώρες, αλλά και παγκοσμίως (MEA 
2005).

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι – παρά το γεγονός ότι συμβάλουν στην άμβλυνση των καιρικών 
φαινομένων – οι υγρότοποι, και ιδιαιτέρως οι Μεσογειακοί υγρότοποι, είναι ευάλωτοι στις κλιματικές 
αλλαγές. Η εξάρτηση από την περιοχή του Δέλτα του Αξιού για την τροφοδότηση με βασικά αγαθά και 
υπηρεσίες μας δίνει έναν επείγοντα λόγο να προστατεύσουμε την περιοχή και να επενδύσουμε από δω 
και στο εξής στην προσαρμοστικότητά της στις άγνωστες συνέπειες των μεταβαλλόμενων παγκόσμιων 
συστημάτων.

Η περιοχή του Δέλτα του Αξιού προσφέρει επίσης μια μοναδική ευκαιρία στους περισσότερους από ένα 
εκατομμύριο κατοίκους της Θεσσαλονίκης να απολαύσουν την ηρεμία και την φύση. Τόσο τα ποτάμια 
όσο και η θάλασσα αποτελούν ελκυστικούς προορισμούς για αναψυχή. Τα βιολογικά χαρακτηριστικά 
καθιστούν την περιοχή εξαιρετικά κατάλληλη για την περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών.

1.3. Νομικό Καθεστώς και ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού- Λουδία - Αλιάκμονα
1.3.1.Διεθνές νομικό καθεστώς
Όπως όλα τα κράτη μέλη, έτσι και η Ελλάδα έχει την νομική υποχρέωση/δέσμευση να διατηρήσει 
σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης τις περιοχές της χώρας που ανήκουν στο δίκτυο Natura 
2000. Για την ακρίβεια, η Ελλάδα είναι υπεύθυνη:  α) να αποτρέψει την υποβάθμιση των οικοτόπων 
και την διατάραξη των ειδών (Άρθρο 6.2 και 7 της Οδηγίας των Οικοτόπων), β) να αναλάβει την 
παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των φυσικών οικοτόπων και ειδών (Άρθρο 11 της 
Οδηγίας των Οικοτόπων και γ) υπό το πρίσμα αυτής της παρακολούθησης, να λάβει μέτρα έτσι ώστε να 
διασφαλιστεί ότι τα είδη θα παραμείνουν σε μια ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης.

1.3.2. Εθνικό Νομικό καθεστώς
Το 1997 ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για την περιοχή, 
που είναι απαραίτητη για την ανακήρυξη της περιοχής ως Εθνικό Πάρκο. Από το 1998 έως το 2001 
ίσχυσαν προσωρινά νομοθετήματα για την περιοχή. Έπειτα από παρατεταμένες καθυστερήσεις, εκτενείς 

διαβουλεύσεις με τους ντόπιους και εγκρίσεις από το ΥΠΕΧΩΔΕ, η νομοθεσία υπεγράφει μόλις 
πρόσφατα, το Μάιο του 2009.

Η Εθνική Νομοθεσία περί Εθνικού Πάρκου (ΚΥΑ 12966 ΦΕΚ 220/ΑΑΠ/ 14-5-2009 για τον 
χαρακτηρισμό της περιοχής ως Εθνικό Πάρκο) καθορίζει ποιες δραστηριότητες επιτρέπονται και σε 
ποιες ζώνες εντός του Εθνικού Πάρκου. Οι Ζώνες Α και Β χαρακτηρίζονται ως φυσικές περιοχές, και 
ισχύουν αυστηρότεροι περιορισμοί, ενώ οι Ζώνες Γ και Δ χαρακτηρίζονται περιφερειακές ζώνες, όπου 
επιτρέπονται η γεωργία και άλλες «ήπιες» δραστηριότητες, με μικρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Η ΚΥΑ για το Εθνικό Πάρκο είναι το νομικό πλαίσιο που αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη του 
Σχεδίου Διαχείρισης και είναι ζωτικής σημασίας για την δικαιοδοσία και το έργο του Φορέα Διαχείρισης.

Ένα σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι η εν λόγω ΚΥΑ για το Εθνικό Πάρκο καλύπτει μόνο ένα 
μέρος της περιοχής ευθύνης του Φορέα,  αποκλείοντας έτσι κάποια τμήματα των περιοχών του δικτύου 
Natura 2000. Τα τμήματα αυτά αντιστοιχούν περίπου στο 1/3 του Ποτάμιου Τμήματος και στο 15% 
της περιοχής της Αλυκής Κίτρους.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μόνο τμήματα αυτών των περιοχών Natura 2000 βρίσκονται υπό το 
καθεστώς προστασίας της ΚΥΑ για το Εθνικό Πάρκο, παρά το γεγονός ότι η δικαιοδοσία του Φορέα 
Διαχείρισης καλύπτει ολόκληρες τις περιοχές Νatura 2000. Κατά συνέπεια, η Εθνική Νομοθεσία περί 
Εθνικού Πάρκου δεν καλύπτει ολόκληρο το πεδίο εφαρμογής αυτού του προτεινόμενου στρατηγικού 
σχεδίου. Αυτό όχι μόνο προκαλεί πρακτικές δυσκολίες, αλλά επίσης θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα 
της Ελλάδας να ανταποκριθεί στη διεθνή υποχρέωσή της να διατηρήσει ικανοποιητική κατάσταση 
διατήρησης των περιοχών Natura 2000 που υπάρχουν στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης 
Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα.

Από τη στιγμή που το δίκτυο των περιοχών Natura 2000 είναι σχεδιασμένο με κριτήριο την οικολογική 
συνοχή, απαιτούνται συνολικά μέτρα προστασίας – τα οποία με την σειρά τους μπορούν να επιτευχθούν 
μόνο εάν τα σύνορα του Εθνικού Πάρκου συμπεριλάβουν τις περιοχές Natura 2000 στο σύνολό τους.

1.3.3. Ο ρόλος του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα
Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα δημιουργήθηκε στα τέλη του 2003 (βάση 
των νόμων 2742/1999 και 3044/2002) και είναι ένας από τους 28 Φορείς Διαχείρισης οι οποίοι είναι 
υπεύθυνοι για προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας.
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Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η κύρια αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης είναι η ανάπτυξη και 
εφαρμογή ενός Σχεδίου Διαχείρισης. Η ανάπτυξη του πλήρους Σχεδίου Διαχείρισης έχει ανατεθεί σε 
εξωτερικούς συμβούλους, οι οποίοι εποπτεύονται από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 
(ΔΙΠΕΧΩ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το κύριο πρόβλημα του Φορέα Διαχείρισης είναι ότι οι τρέχουσες δραστηριότητες του χρηματοδοτούνται 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και ως εκ τούτου δεν είναι εξασφαλισμένη η συνέχεια 
αυτού του προγράμματος και η μετέπειτα χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του.  Ως αποτέλεσμα, 
η επιχειρησιακή του ικανότητα είναι περιορισμένη και υπάρχει συχνή εναλλαγή προσωπικού. Αυτή 
η κατάσταση καθιστά τον Φορέα Διαχείρισης ανίσχυρο να ηγηθεί των προσπαθειών συμμετοχικής 
διαχείρισης, καθώς συχνά θεωρείται ως ένας «ασταθής» εταίρος από τις ομάδες ενδιαφερομένων της 
περιοχής. Προκειμένου να οικοδομηθεί βαθύτερη κατανόηση και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ντόπιους 
απαιτείται συνεχής και συνεπής λειτουργία του ΦΔ. (Continuity of sincere leadership). Η συνεχής και 
σταθερή χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελεί φυσικά τη βασική προϋπόθεση 
γι’ αυτό και συνεπώς προτείνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος να αναθεωρήσει την διαδικασία 
κατανομής της χρηματοδότησης στους Φορείς Διαχείρισης στην Ελλάδα.

1.4. Διαδικασία Σχεδιασμού & Ομάδα
Ωθούμενος από ένα «Πιλοτικό Εργαστήριο για την Προσαρμοζόμενη Διαχείριση» το οποίο έλαβε χώρα 
στην Savonlinna της Φιλανδίας (26-30/11/2007) και διοργανώθηκε από το Eurosite, τον Οργανισμό 
Διατήρησης Δασών της Φιλανδίας (Metsahallitus) και την Οργάνωση FOS (Ευρώπη), ο Φορέας 
Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα αποφάσισε να εφαρμόσει τα Ελεύθερα Πρότυπα της 
Συνεργασίας για την Λήψη  Μέτρων Διατήρησης με σκοπό να αναπτύξει ένα Προτεινόμενο Στρατηγικό 
Σχέδιο. 

Η Συνεργασία για την Λήψη Μέτρων Διαχείρισης (CMP) είναι μία ένωση Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων που έχουν ως σκοπό τη διατήρηση της φύσης, η οποία αναζητά καλύτερους τρόπους 
σχεδιασμού, διαχείρισης και μέτρησης των επιδράσεων των μέτρων που λαμβάνονται για τη διατήρηση 
της φύσης. Τα Ελεύθερα Πρότυπα αντιπροσωπεύουν την συλλογική εμπειρία των οργανώσεων-μελών 
της CMP στο σχεδιασμό έργων διατήρησης της φύσης, στη διαχείριση και στην παρακολούθηση 
και ως τέτοια παρέχουν τα βήματα και τη γενική καθοδήγηση για την επιτυχή υλοποίηση των έργων 
διατήρησης της φύσης.

1.4.1. Κύρια βήματα στην διαδικασία σχεδιασμού 
Η διαδικασία σχεδιασμού έλαβε χώρα μεταξύ Ιανουάριου 2008 και Αύγουστου 2009 και ακολούθησε τα 
παρακάτω κύρια βήματα:
Βήμα 1:  Προπαρασκευαστική εργασία από έξι εργαζομένους  του Φορέα Διαχείρισης διάρκειας δύο 

μηνών, με καθοδήγηση από το Οργάνωση FOS, με εβδομαδιαίες online συνεδρίες.
Βήμα 2:  Τετραήμερο εργαστήριο σχεδιασμού με 14 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων 

περιφερειακών αρχών, ακαδημαϊκών ειδικών και προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης. 
Βήμα 3:  Ανάπτυξη του πρώτου προσχεδίου του Προτεινόμενου Στρατηγικού Σχεδίου, με βάση τα 

αποτελέσματα του εργαστηρίου.
Βήμα 4:  Διαδοχικές αναθεωρήσεις και σύνταξη του τελικού κειμένου του Προτεινόμενου Στρατηγικού 

Σχεδίου καθώς και μετάφραση στα ελληνικά. 

1.4.2 Η Ομάδα Σχεδιασμού
Βασική Ομάδα Σχεδιασμού:
• Στέλλα Βαρελτζίδου, Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, επικεφαλής ομάδας.
• Ilke Tilders, Foundations of Success, παροχή τεχνικής βοήθειας και καθοδήγηση της διαδικασίας του 

εργαστηρίου.  
• Lena Strixtner, Γερμανίδα επιστήμονας στην διεθνή δασολογία, παροχή βοήθειας στην συγγραφή του 

προσχεδίου.

Συμμετέχοντες εργαστηρίου από τον Φορέα Διαχείρισης 
• Θεμιστοκλής Κουιμτζής, Ομότ. Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης- Πρόεδρος 
• Στέλλα Βαρελτζίδου, Βιολόγος – περιβαλλοντολόγος, Επιστημονική υπεύθυνη – Διευθύντρια 
• Μαρία Παναγιωτοπούλου, Δασολόγος – Ορνιθολόγος – Υπεύθυνη Παρακολούθησης
• Κατερίνα Ιωαννίδου, Οικονομολόγος – Υπεύθυνη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
• Εύα Κατράνα, Βιολόγος – Υπεύθυνη Οικοτουριστικών ξεναγήσεων και Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης
• Λία Παπαδράγκα, Δημοσιογράφος – Υπεύθυνη Ενημέρωσης

Εξωτερικοί συμμετέχοντες εργαστηρίου:
• Ελένη Ελευθεριάδου, Πολιτικός Μηχανικός, Υδρολόγος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής
• Χρήστος Μαμαρίκας, Πολιτικός Μηχανικός, Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας και Επιβλέπων του Σχεδίου Διαχείρισης για το Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα , 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.) 
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Φωτό: Η Θεσσαλονίκη από Δέλτα του Αξιού – Λία Παπαδράγκα
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• Βίκυ Κλεφτογιάννη, Βιολόγος, MSc, Υποψήφιος Διδάκτορας στην Συμμετοχική Προσαρμοζόμενη 
Διαχείριση, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας

• Βασιλική Τσιαούση, Βιολόγος και Ειδικός Βιοποικιλότητας, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ)

• Γιάννης Καζόγλου, Γεωπόνος, Ειδικός στη διαχείριση λιβαδικών οικοσυστημάτων 
• Δημοσθένης Ταχταλίδης, Χημικός Μηχανικός, Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης,  Διεύθυνση 

Προστασίας και Ανάπτυξης Θερμαϊκού Κόλπου
• Δήμητρα Μπόμπορη,  Λέκτορας στην Οικολογία και Διαχείριση Εσωτερικών Υδάτων και Ιχθύων, 

Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• Μιχάλης Σ. Βραχνάκης, Βοηθός Καθηγητή, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας 

1.4.3. Υποστήριξη οικονομική ή σε είδος, χωρίς αμοιβή 
• Το Eurosite παρείχε οικονομική στήριξη και συνεισέφερε στην εξασφάλιση περαιτέρω υποστήριξης 

της διαδικασίας. Ο Neil McIntosh επιμελήθηκε ορισμένα μέρη στου Σχεδίου. Ο Nico Boenisch από 
το Πανεπιστήμιο Eberswalde, στο πλαίσιο της πρακτικής του, βοήθησε στην ευθυγράμμιση των 
φακέλων Miradi. Ο Gernant Magnin αναθεώρησε κρίσιμες στρατηγικές.

• Η Beelders, Bouwien Slooff επιμελήθηκε το σχεδιασμό αυτής της έκδοσης.
• Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (EKBY) φιλοξένησε το τετραήμερο εργαστήριο στις 

εγκαταστάσεις του και παρείχε τεχνογνωσία σε θέματα βιοποικιλότητας.
• Το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης παρείχε οικονομική υποστήριξη (η περιοχή του Δέλτα Αξιού 

εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου)  
• Η Lena Strixner, μια υποσχόμενη νέα επιστήμονας, αφιέρωσε αρκετές εβδομάδες εργαζόμενη 

εθελοντικά για τη συγγραφή του Προτεινόμενου Στρατηγικού Σχεδίου.
• Όλοι οι ειδικοί, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι συμμετέχοντες στα εργαστήρια παρείχαν τις γνώσεις τους, 

την αμέριστη προσοχή τους και πολύτιμο χρόνο.
• Η οργάνωση Foundations of Success, οι Ilke Tilders και  Marcia Brown βοήθησαν στη διεξαγωγή 

της διαδικασίας, στην επιμέλεια και την εκπαίδευση.

1.4.4 Δομή της αναφοράς 
Η παρούσα αναφορά έχει συνταχθεί με βάση μια δομή που περιλαμβάνει διαγράμματα και πίνακες που 
συνοψίζουν και επισημαίνουν τις βασικές έννοιες. Το κείμενο ξεκινάει με μία περίληψη, ακολουθούμενη 
από μια εισαγωγική ενότητα που περιγράφει την βιολογική σημασία της περιοχής, το νομικό πλαίσιο και 
το ρόλο του Φορέα Διαχείρισης. Περιγράφει επίσης τη διαδικασία που οδήγησε στην παρούσα έκθεση 
και αναφέρεται στη συνεισφορά διαφόρων ανθρώπων και οργανισμών.

 Η επόμενη ενότητα περιγράφει το συνολικό όραμα και το πεδίο εφαρμογής του Προτεινόμενου 
Στρατηγικού Σχεδίου. Η περιοχή αποτελείται από δυο φυσικά διακριτές περιοχές: το Ποτάμιο 

Τμήμα και το τμήμα της Αλυκής Κίτρους. Αυτές οι δύο περιοχές εξετάζονται ξεχωριστά δεδομένου 
ότι αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις και απαιτούν διαφορετική ανάλυση και σχεδιασμό της 
διαδικασίας, προκειμένου να γίνουν συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες στρατηγικές προτάσεις διαχείρισης. 
Το Κεφάλαιο 3 αναφέρεται στο Ποτάμιο Τμήμα και το Κεφάλαιο 4 στην Αλυκή Κίτρους. 

Και τα δύο κεφάλαια περιλαμβάνουν:
• Στόχους διατήρησης της φύσης, συναφείς σκοπούς και δείκτες
• Κατάταξη των κύριων άμεσων απειλών που επιδρούν στους στόχους διατήρησης της φύσης 
• Ένα Εννοιολογικό Μοντέλο που παρέχει ανάλυση της παρούσας κατάστασης, συμπεριλαμβάνοντας 

τις κύριες απειλές των βιολογικών στόχων διατήρησης και τις σχέσεις αιτίας – αποτελέσματος των 
συμβαλλόμενων παραγόντων

• Προτεινόμενες στρατηγικές και στόχους, δείκτες και δραστηριότητες. 

Το Κεφάλαιο 5 ασχολείται με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται έτσι ώστε το Προτεινόμενο Στρατηγικό 
Σχέδιο να είναι αποτελεσματικό, καθώς και με μία συνολική στρατηγική η οποία υποστηρίζει τόσο το 
Ποτάμιο Τμήμα, όσο και την Αλυκή Κίτρους. Τέλος, το Κεφάλαιο 6 παρέχει μερικές συστάσεις για 
την ανάπτυξη του Σχεδίου Διαχείρισης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα πιο ολοκληρωμένο σχέδιο 
παρακολούθησης, ο σχεδιασμός  των επιχειρησιακών πτυχών και της οικονομικής διαχείρισης θα πρέπει 
να αναπτυχθούν ως τμήμα του πενταετούς Σχεδίου Διαχείρισης. 

Φωτό: Παράνομη διάθεση λυμάτων – Δημήτρης Μπαλτάκης
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Χάρτης της προστατευόμενης περιοχής Δέλτα Αξιού – 
Λουδία - Αλιάκμονα



2.1 Όραμα (Προσχέδιο)
Αυτό το προσχέδιο οράματος για την περιοχή του Δέλτα του Αξιού αναπτύχθηκε από τον Φορέα 
Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα και τους συμμετέχοντες στο εργαστήριο. Προτείνουμε 
να αναθεωρηθεί με τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερόμενων φορέων, ώστε να εξασφαλιστεί συναίνεση σε 
τοπικό επίπεδο.

Η προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα να αναδειχθεί ως 
υγρότοπος με μεγάλη ποικιλομορφία και αφθονία χλωρίδας και πανίδας, που θα αποτελεί 
μια σταθερή πηγή αγαθών και υπηρεσιών και θα κάνει τους κατοίκους της Κεντρικής 
Μακεδονίας αλλά και όλους τους Έλληνες υπερήφανους για την φυσική ομορφιά του.

2.2 Πεδίο Εφαρμογής 
Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού είναι σήμερα υπεύθυνος για μια έκταση περίπου 468.000 
στρεμμάτων. Η περιοχή περιλαμβάνει τον κάτω ρου και τις εκβολές τεσσάρων ποταμών (Γαλλικός, 
Αξιός, Λουδίας και Αλιάκμονας), τον άνω ρου του Αξιού ποταμού,  την λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου και 
τις Αλυκές Κίτρους.

Το πεδίο εφαρμογής αυτού του Προτεινόμενου Στρατηγικού Σχεδίου καθορίζεται από τα εξωτερικά 
όρια των περιοχών Natura 2000 (ΖΕΠ και ΤΚΣ) που εντάσσονται στη σφαίρα ευθύνης του Φορέα 
Διαχείρισης, συμπεριλαμβάνοντας και ολόκληρο το Εθνικό Πάρκο.  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το 
σχέδιο προτείνει την επέκταση του Εθνικού Πάρκου έτσι ώστε να συμπεριλάβει όλες τις περιοχές Natura 
2000. Αυτό σημαίνει την επέκταση των βόρειων ορίων, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί και ο άνω ρους του 
Αξιού ποταμού – ο ΤΚΣ μέχρι την Αξιούπολη και η ΖΕΠ μέχρι και τα σύνορα της Ελλάδας με την 
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι’ αυτήν την πρόταση. Πρώτον, χωρίς ξεκάθαρες αρμοδιότητες διαχείρισης 
είναι αδύνατον να εκπληρωθεί η διεθνής νομική υποχρέωση της Ελλάδας να διατηρήσει  την ακεραιότητα 
των περιοχών Natura 2000,  αποτρέποντας την υποβάθμιση των οικοτόπων και τη διατάραξη των ειδών. 
Δεύτερον, εφόσον πλέον το σύνολο των  περιοχών Natura 2000 βρίσκονται υπό την ευθύνη του Φορέα 
Διαχείρισης, θα πρέπει να επεκταθεί και το εθνικό πάρκο ώστε να καλύπτει την περιοχή αυτή. Τρίτον, 
η διατήρηση της οικολογικής ακεραιότητας των περιοχών Natura 2000 απαιτεί μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση στο σχεδιασμό και την διαχείριση των περιοχών. Τέλος, ένας σημαντικός λόγος για να 
συμπεριληφθεί και το ανάντη τμήμα του ποταμού στο πεδίο εφαρμογής αυτού του Σχεδίου Διαχείρισης 
είναι ότι δεν υπάρχουν σε εξέλιξη άλλα σχέδια για την καλύτερη διαχείριση αυτών των περιοχών, οι 
οποίες, ωστόσο, επηρεάζουν έντονα και το Εθνικό Πάρκο που βρίσκεται κατάντη του ποταμού.

Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει ειδικές προτάσεις για τις δύο φυσικά ασύνδετες περιοχές: Το Ποτάμιο 
Τμήμα και την Αλυκή Κίτρους. 

Το Ποτάμιο Τμήμα είναι μια εκτεταμένη παράκτια ζώνη η οποία δημιουργήθηκε από τα ιζήματα που 
μεταφέρονται από τους ποταμούς Αξιό και Αλιάκμονα. Περιλαμβάνει τον κάτω ρου και τις εκβολές του 
Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα ποταμού, όπου κυριαρχούν τα αλμυρά έλη και οι εκτεταμένες 
λασπώδεις επιφάνειες, καθώς και γεωργικές εκτάσεις (πρώην υγροτοπικές εκτάσεις που μετατράπηκαν σε 
καλλιέργειες ρυζιού) και τον άνω ρου του ποταμού Αξιού μέχρι τα σύνορα της Ελλάδας.

Η Αλυκή Κίτρους βρίσκεται 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ποτάμιου Τμήματος, ακολουθώντας την 
ακτογραμμή. Είναι μία ρηχή λιμνοθάλασσα η οποία διαχωρίζεται από την θάλασσα από μια λωρίδα γης 
που καλύπτεται με αμμοθίνες.

 

2. Όραμα και πεδίο εφαρμογής

Φώτο: Παραγωγή Μυδιών – Αγοραστός Παπατσάνης
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Φωτό: Αργυροπελεκάνος – Λία Παπαδράγκα
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3.1. Στόχοι Διατήρησης της Φύσης και Σκοποί
Ως στόχοι  διατήρησης έχουν καθοριστεί οι οικότοποι, οι οικολογικές διεργασίες και τα είδη της περιοχής 
που πρέπει να διατηρηθούν. Όλα αυτά μαζί αντιπροσωπεύουν και περιλαμβάνουν το σύνολο της 
βιολογικής ποικιλομορφίας στης περιοχής. 

Οι στόχοι διατήρησης του κυρίου τμήματος περιλαμβάνουν: Παράκτια οικοσυστήματα, Ποτάμια 
και άλλα οικοσυστήματα γλυκού νερού, Ψάρια γλυκού νερού, το Θαλασσαετό, τη Λιμνοθάλασσα 
Καλοχωρίου και αγροτικά οικοσυστήματα. 
 
Οι στόχοι διατήρησης  σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο είναι κυρίως χαρακτηριστικά οικοσυστήματα, τα 
οποία προσφέρουν σημαντικούς βιοτόπους για πουλιά και ψάρια (συμπεριλαμβανομένων πολλών ειδών 
του Παραρτήματος II της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους Οικοτόπους και ειδών του Παραρτήματος I 
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Πουλιά), αλλά περιέχουν και οικοτόπους και είδη τα οποία δέχονται 
υψηλές πιέσεις λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Τα αγροτικά οικοσυστήματα θεωρούνται επίσης 
ως ένας στόχος διατήρησης, διότι καλύπτουν ένα σημαντικό τμήμα της περιοχής και αντιπροσωπεύουν 
μία σημαντική αξία ως τοπίο, με τις ανοιχτές εκτάσεις να αποτελούν ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα 
της περιοχής. Επιπλέον, οι καλλιέργειες ρυζιού που περιλαμβάνονται σε αυτό το στόχο αυξάνουν τους 
βιοτόπους γλυκού νερού στην περιοχή, κυρίως το καλοκαίρι, και επομένως λειτουργούν ως επιπρόσθετοι 
τόποι αναπαραγωγής και διατροφής για πολλά είδη πουλιών.

Στόχος Διατήρησης 1: Παράκτιο οικοσύστημα
Σκοπός 1α: 
Μέχρι το 2025, η δομή του παράκτιου οικοσυστήματος να αποτελείται από συγκεκριμένους τύπους 
οικοτόπων του Παραρτήματος I (1310, 1410, 1420, 1130, 1160, 1210) σε ικανοποιητική κατάσταση 
διατήρησης, δηλαδή η έκταση των οικοτόπων να είναι σταθερή ή να αυξάνεται σε σχέση με την 
χαρτογράφηση του 2001, τα χαρακτηριστικά είδη φυτών και ζώων των οικοτόπων να είναι παρόντα και 
σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. 
 
Δείκτες:
• Συνολική έκταση των τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος I 1310, 1410, 1420, 1130, 1160, 1210 

σε σύγκριση με την χαρτογράφηση του 2001
• % κάλυψη γυμνού εδάφους 
• Κατάσταση διατήρησης των ειδών (παρουσία και αφθονία) όπως καταγράφεται στο πιο πρόσφατο 

τυποποιημένο δελτίο δεδομένων 

Στόχος Διατήρησης 2: Ποτάμια και άλλα οικοσυστήματα γλυκού νερού
Σκοπός 2α: 
Μέχρι το 2025, οι παραποτάμιοι τύποι οικοτόπων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι (3150, 
72AO, 92AO, 92DO, 3280) να βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, δηλαδή η 
έκταση των οικοτόπων να είναι σταθερή ή να έχει αυξηθεί σε σχέση με την χαρτογράφηση του 2001, τα 
χαρακτηριστικά είδη φυτών και ζώων να είναι παρόντα και σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. 

Δείκτες: 
• Συνολική έκταση των τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος I 3150, 72AO, 92AO, 92DO, 3280 σε 

σύγκριση με την χαρτογράφηση του 
• % κάλυψη γυμνού εδάφους
• Κατάσταση διατήρησης των ειδών (παρουσία και αφθονία) όπως καταγράφεται στο πιο πρόσφατο 

τυποποιημένο δελτίο δεδομένων

Σκοπός 2β: 
Η περιοχή που καλύπτεται από παραποτάμιο δάσος (συμπεριλαμβανομένων και των φυσικά 
αναγεννημένων περιοχών π.χ. πάνω σε νησίδες του ποταμού) να επεκταθεί κατά 5% μέχρι το 2015.

Δείκτης: 
• % της έκτασης που καλύπτεται από παραποτάμια δάση σε σύγκριση με την έκταση που καλυπτόταν 

από παραποτάμια δάση και χαρτογραφήθηκε (2001)

3. Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο για το Ποτάμιο Τμήμα 

Εικόνα 1 Δορυφορική απεικόνιση  του ποτάμιου τμήματος όπου διακρίνονται καθαρά οι ορυζώνες 
(πηγή: Google Earth)
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Σκοπός 2γ:  
Μέχρι το 2015, η ποιότητα των υδάτων (οικολογική κατάσταση και χημική κατάσταση) όλων 
των υδάτινων τμημάτων που εντοπίζονται στην περιοχή του έργου να χαρακτηρίζεται ως “καλή”, 
σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά.

Δείκτης:
• Αριθμός των υδάτινων τμημάτων που χαρακτηρίζονται σε «καλή κατάσταση» σύμφωνα με τους 

δείκτες της Ο.Π.Ν.  

Σκοπός 2δ: 
 Μέχρι το 2012, η ποσότητα του νερού που θα μεταφέρεται από τα ποτάμια θα είναι αρκετή ώστε να 

διασφαλίζεται η διατήρηση των εξαρτώμενων οικοσυστημάτων.

Δείκτες:
• % των δειγμάτων των επιφανειακών υδάτων με τιμές πάνω από την ελάχιστη οικολογική ροή νερού 

(m3/sec) 
• Αριθμός των αρνητικών περιστατικών του υδατικού ισοζυγίου ανά χρόνο (δηλαδή με τιμές πάνω από 

την οικολογική ροή νερού)
• Σημάδια ξηρασίας και αύξησης των επιπέδων αλατότητας που υποδεικνύονται από τα φυτά του 

παραποτάμιου και παράκτιου οικοσυστήματος 

Στόχος Διατήρησης 3: Προστατευόμενα ψάρια του γλυκού νερού
Σκοπός 3α
 Μέχρι το 2018 όλα τα προστατευόμενα ψάρια του γλυκού νερού να είναι παρόντα και να διαθέτουν 

τουλάχιστον το ελάχιστο βιώσιμο πληθυσμιακό μέγεθος στα οικοσυστήματα γλυκού νερού της 
περιοχής.  

Δείκτες
• Παρουσία και αφθονία των σχετικών προστατευόμενων ψαριών (Sabanejewia aurata, Cobitis taenia, 

Zingel streber, Aphanius fasciatus, Gobio uranoscorus και Rhodeus sericeus amarus)

Στόχος Διατήρησης 4: Θαλασσαετός
Σκοπός 4α: 
 Μέχρι το 2012 να υπάρχει ο ίδιος τουλάχιστον αριθμός ατόμων (σε σύγκριση με το 2008) και 

μεγαλύτερη αναπαραγωγική επιτυχία.

Δείκτες
• Αριθμός νεοσσών/ 2 χρόνια
• Αριθμός ζευγαριών που φωλιάζουν
• Διατηρημένοι οικότοποι φωλεασμού  (δηλ. κατάσταση 2008 = έτος αναφοράς) ή βελτιωμένοι σε 

σύγκριση με τις συνθήκες του 2008 (π.χ. δάσος / αυστηρά προστατευόμενη περιοχή αυξημένη σε 
σχέση με την έκταση της το 2008)

Στόχος Διατήρησης 5: Γεωργικά οικοσυστήματα
Σκοπός 5α: 
 Μέχρι το 2018 το γεωργικό οικοσύστημα να διατηρήσει την ίδια έκταση και την ίδια τοπιογραφία 

(ποσοτικά, η ίδια χρήση γης και τύπων καλλιεργειών) όπως και το 2008, αλλά να είναι οικολογικά 
υγιέστερο, εμπλουτισμένο με δομικά στοιχεία (όπως θάμνοι και δέντρα) και να προσφέρει καλύτερες 
συνθήκες διατροφής για τα πουλιά.

Δείκτες
• % των χρήσεων γης / τύπου καλλιέργειας σε σύγκριση με ολόκληρη την καλλιεργούμενη περιοχή 
• % των γεωργικών οικοσυστημάτων εμπλουτισμένο με δομικά στοιχεία (π.χ. θάμνοι, δέντρα…)
• % της επιφάνειας που καλλιεργείται με έναν πιο οικολογικό τρόπο (υπάρχει ανάγκη να 

προσδιοριστούν συγκεκριμένοι δείκτες για την χρήση νερού, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων)

Στόχος Διατήρησης 6: Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου
Σκοπός 6α: 
 Μέχρι το 2018, η λιμνοθάλασσα και οι καλαμιώνες να διατηρούν την επιφάνειά τους και να παρέχουν 

βιοτόπους και τροφή σε μια μεγάλη ποικιλία ειδών πουλιών (πρέπει να καθοριστεί από το σχέδιο 
διαχείρισης ο αριθμός των ειδών και των ατόμων)

Δείκτες
• Η χαρτογραφημένη επιφάνεια της περιοχής σε σύγκριση με τη χαρτογράφηση της λιμνοθάλασσας 

και των καλαμιώνων το 2006
• Αριθμός ατόμων παρυδάτιων πουλιών και παπιών/μήνα
• Αριθμός ειδών παρυδάτιων πουλιών και παπιών/μήνα 
• Μέσο ετήσιο επίπεδο της θάλασσας
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Στόχος διατήρησης της φύσης Παράκτια οικοσυστήματα Ποτάμια και άλλα οικοσυστήματα γλυκού νερού  Γεωργικά οικοσυστήματα Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου

Τύποι οικοτόπων Natura 2000 που 
περιλαμβάνονται («φωλιάζουν») 
στους στόχους διατήρησης

1310
Μονοετής βλάστηση με Salicornia και άλλα είδη των λασπωδών 
και αμμωδών ζωνών 

3150
Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotami-
on ή Hydrocharition 

6420
Μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες και βούρλα (Molinio 
– Holoschoenion)

1150*
Λιμνοθάλασσες

1410 
Μεσογειακά αλίπεδα ( Juncetalia 
maritimi )

72A0
Καλαμώνες

1420 
Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες  
(Sarcocornietea fruticosi )

92A0
Δάση – στοές με Salix alba και Populus alba 

1130
Εκβολές ποταμών

92D0
Παρόχθια δάση – στοές της θερμής Μεσογείου  (Nerio-
Tamaricetea) και της ΝΔ Ιβηρικής χερσονήσου (Securinegion 
tinctoriae )

1160
Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι

3280
Οι ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή: Paspalo-Agrostidi-
on και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix 
και Populus alba κατά μήκος των ακτών τους

1210
Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και 
αμπώτιδας

Σημαντικοί οικότοποι εκτός αυτών 
της Natura 

Έλη γλυκού νερού, Υγροί λειμώνες, 
Υγρά θαμνολίβαδα

Καλλιέργειες ρυζιού, 
Γεωργικές

Αλμυρά έλη

Ποτάμιο Τμήμα 
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που περιλαμβάνονται («φωλιάζουν») στους στόχους διατήρησης



3.2. Εκτίμηση Βιωσιμότητας Στόχων Διατήρησης
Η μεθοδολογία αξιολόγησης της βιωσιμότητας κάνει χρήση της διαθέσιμης πληροφορίας με σκοπό να 
παράγει έναν συνοπτικό τρόπο εκτίμησης της υγείας των στόχων διατήρησης παράλληλα με μία ποιοτική 
κλίμακα τεσσάρων βαθμίδων (πολύ καλή, καλή, μέτρια, κακή). Με την χρήση των παραπάνω δεικτών 
και των διαθέσιμων (αν και περιορισμένων σε ορισμένες περιπτώσεις) δεδομένων και της καλύτερης 
διαθέσιμης γνώσης, εκτιμήθηκε από την ομάδα εργασίας η κατάσταση του κάθε στόχου διατήρησης. 
Τα αποτελέσματα αυτής της εκτίμησης βιωσιμότητας δείχνουν ότι όλοι οι στόχοι βρίσκονται σε μέτρια 
κατάσταση, με εξαίρεση τα αγροτικά οικοσυστήματα που βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Η αξιολόγηση 
της κατάστασης του στόχου ως «μέτρια» σημαίνει ότι ο στόχος βρίσκεται εκτός του αποδεκτού 
φάσματος οικολογικής απόκλισης και ότι η διατήρησή του απαιτεί ανθρώπινη παρέμβαση με ενεργή και 
αποτελεσματική διαχείριση.

3.3. Αξιολόγηση απειλών
Οι απειλές για κάθε στόχο διατήρησης προσδιορίστηκαν και κάθε συνδυασμός απειλής – στόχου 
αξιολογήθηκε ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής, τη σοβαρότητα   και τη μη αναστρεψιμότητα    των 
επιδράσεων της απειλής στο στόχο διατήρησης. Ο πίνακας εκτίμησης των απειλών παρακάτω συνοψίζει 
τα αποτελέσματα. Οι απειλές «Ρύπανση του νερού» και «Εντατική άρδευση και φράγματα» έχουν πολύ 
υψηλή επίπτωση τόσο στο «Παράκτιο οικοσύστημα» όσο και στα «Ποτάμια και άλλα οικοσυστήματα του 
γλυκού νερού». Η επίπτωση του εντατικού κυνηγιού και της λαθροθηρίας εκτιμάται ως υψηλή – εξαιτίας 
κυρίως της επίδρασής του στον στόχο «Θαλασσαετός».

Η υπερβόσκηση επηρεάζει σημαντικά τόσο το «Παράκτιο οικοσύστημα» όσο και τα «Ποτάμια και τα 
άλλα οικοσυστήματα του γλυκού νερού». Το μπάζωμα αξιολογήθηκε ως «υψηλή» απειλή εξαιτίας των 
πολύ σοβαρών επιπτώσεων που έχει στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, ενώ επίσης ως «υψηλή» απειλή 
χαρακτηρίστηκε και η «Καταχρηστική και παράνομη αμμοληψία» εξαιτίας των πολύ σοβαρών επιπτώσεών 
της στα «Ποτάμια και άλλα οικοσυστήματα γλυκού νερού». Άλλη μια σημαντική απειλή είναι τα 
«Υφιστάμενα παράνομα και αυθαίρετα κτίρια» εξαιτίας της μεγάλης έκτασης που καταλαμβάνουν.

Η σύνοψη της αξιολόγησης των απειλών βοηθάει να προσδιορίσουμε σε ποιες δράσεις διαχείρισης πρέπει 
να εστιάσουμε στρατηγικά. Έτσι, όλες οι απειλές με τη συνοπτική βαθμολόγηση «υψηλή» και «μέτρια» 
επιλέχθηκαν για πιο λεπτομερή ανάλυση των αιτίων που προκαλούν το πρόβλημα. Επιπλέον, αποφασίστηκε 
να συμπεριληφθεί στην ανάλυση αυτή και η απειλή «Σκουπίδια», αν και έχει αξιολογηθεί ως μικρότερης 
σημασίας, καθώς βλάπτει την εικόνα της περιοχής. Διατυπώνεται η υπόθεση ότι εάν δεν υπήρχαν καθόλου 
σκουπίδια, οι άνθρωποι (ντόπιοι και κάτοικοι της Θεσσαλονίκης) θα αντιμετώπιζαν αυτήν την περιοχή ως 
υψηλής αξίας και όχι ως υποβαθμισμένη γη. Ο Φορέας Διαχείρισης πρέπει λοιπόν να λάβει ηγετικό ρόλο στις 
προσπάθειες για τον καθαρισμό της περιοχής.

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η αύξηση της συχνότητας και της διάρκειας της ξηρασίας 
ως συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην υδρολογία της 
περιοχής, στους βιοτόπους και στην παρουσία των ειδών, μέσο- και μακρο-πρόθεσμα. Προτείνεται, 
στο Σχέδιο Διαχείρισης, να ταυτοποιηθούν τα ευαίσθητα στην κλιματική αλλαγή είδη, διεργασίες 
και οικότοποι, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες για όλους τους στόχους και κατά συνέπεια 
να λαμβάνονται υπόψη στη λήψη των διαχειριστικών αποφάσεων. Στους στόχους διατήρησης 
περιλαμβάνονται παραδείγματα δεικτών ευαίσθητων στην κλιματική αλλαγή που σχετίζονται με την 
άνοδο της στάθμης της θάλασσας (δείκτης: επίπεδο της θάλασσας στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου) και 
με την ξηρασία (δείκτης: ροή νερού των ποταμών). 

 2 Πεδίο Εφαρμογής -   Τις περισσότερες φορές ορίζεται χωρικά ως το ποσοστό του στόχου που αναμένεται να επηρεαστεί από 
την απειλή μέσα σε δέκα χρόνια, εφόσον δεν υπάρξει μεταβολή στις τρέχουσες συνθήκες και τάσεις. Για τα οικοσυστήματα 
και τις οικολογικές κοινότητες, μετράται ως ποσοστό της εμφάνισης του στόχου. Για τα είδη, μετράται ως ποσοστό 
πληθυσμού του στόχου. 

 3  Ένταση – Εντός του πεδίου εφαρμογής, το επίπεδο ζημίας του στόχου που μπορεί λογικά να αναμένεται, εφόσον δεν υπάρξει 
μεταβολή στις τρέχουσες συνθήκες και τάσεις. Για οικοσυστήματα και οικολογικές κοινότητες , τυπικά μετράται ως ο 
βαθμός καταστροφής ή υποβάθμισης του στόχου εντός του πεδίου εφαρμογής. Για τα είδη, συνήθως μετράται ως ο βαθμός 
μείωσης του πληθυσμού του στόχου εντός του πεδίου εφαρμογής.

Πίνακας αξιολόγησης απειλών
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Οι αξιολόγηση των απειλών δείχνει ακόμη ότι οι περισσότερο απειλούμενοι στόχοι είναι οι: «Παράκτια 
οικοσυστήματα», «Ποτάμια και άλλα οικοσυστήματα του γλυκού νερού» και ο «Θαλασσαετός». Ο 
στόχος «Προστατευόμενα ψάρια του γλυκού νερού» επηρεάζεται επιπροσθέτως από την υποβάθμιση 
του στόχου «Ποτάμια και άλλα οικοσυστήματα γλυκού νερού» και ως εκ τούτου δεν πρέπει να θεωρείται 
ότι αντιμετωπίζει μόνο απειλές μικρής σημασίας. 

3.4. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 
Προτού αποφασιστεί ποιες δράσεις πρέπει να αναληφθούν για την προστασία της βιοποικιλότητας 
ενός τόπου, είναι σημαντικό να υπάρχει μια σαφής εικόνα για το τι συμβαίνει στον τόπο αυτό. Η 
ομάδα σχεδιασμού αφού καθόρισε τους στόχους διατήρησης και τις άμεσες απειλές αυτών των στόχων, 
προχώρησε στον καθορισμό των παραγόντων (κοινωνικών, πολιτιστικών, οικονομικών, πολιτικών, 
θεσμικών) οι οποίοι συμβάλλουν στις απειλές αυτές και χρησιμοποίησε τους παράγοντες αυτούς για να 
δημιουργήσει ένα εννοιολογικό μοντέλο του τόπου. 

Το εννοιολογικό μοντέλο απεικονίζει οπτικά την σημερινή κατάσταση στον τόπο, σύμφωνα με όσους 
συμμετείχαν στη διαδικασία σχεδιασμού. Επεξηγεί με τη μορφή διαγράμματος ένα σύνολο αιτιολογικών 
σχέσεων μεταξύ των παραγόντων οι οποίοι πιστεύεται ότι βρίσκονται πίσω από τις βασικές απειλές 
που επιδρούν στην κατάσταση του στόχου (βλέπε Διάγραμμα 3 της επόμενης σελίδας για το πλήρες 
εννοιολογικό μοντέλο). Το εννοιολογικό μοντέλο απεικονίζει όλους τους στόχους διατήρησης (που 
περιγράφονται στο κεφάλαιο 3.1.), τις άμεσες απειλές γι’ αυτούς τους στόχους (που περιγράφονται 
στο κεφάλαιο 3.3.), τις έμμεσες απειλές και άλλους παράγοντες που συμβάλλουν στις άμεσες απειλές, 
καθώς και τις προτεινόμενες στρατηγικές διατήρησης. Η αξιολόγηση των απειλών αναγράφεται στην 
πάνω αριστερή γωνία σε κάθε κουτί με τις άμεσες απειλές. Η κατάσταση κάθε στόχου διατήρησης 
υποδεικνύεται στα πράσινα ωοειδή σχήματα. 

Το εννοιολογικό μοντέλο εστιάζει στις επτά κύριες άμεσες απειλές (που αξιολογούνται ως υψηλές ή 
μέτριες). Συμπεριλαμβάνει επίσης την απειλή των “σκουπιδιών”, καθώς αυτή συμβάλλει ιδιαίτερα στην 
εικόνα των ανθρώπων για την περιοχή. 

Περίληψη των συμβαλλόμενων παραγόντων (έμμεσες απειλές και ευκαιρίες)
Η ανεπαρκής εφαρμογή του νόμου επιτρέπει την απόρριψη ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς 
επεξεργασμένων βιομηχανικών και αστικών λυμάτων στα ποτάμια και τα άλλα οικοσυστήματα γλυκού 
νερού. Επιπλέον, η αδυναμία επιβολής του νόμου ενισχύει παράνομες δραστηριότητες όπως η ρίψη 
σκουπιδιών, η λαθροθηρία και η καταχρηστική και παράνομη αμμοληψία. 

Ανεπαρκείς ή ανύπαρκτες πολιτικές, και κυρίως αυτές οι οποίες σχετίζονται με το σχεδιασμό των 
χρήσεων γης, έχουν ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα 
Νερά, την υπερβόσκηση, την παράνομη κατασκευή κτιρίων, το εντατικό κυνήγι και την κακή διαχείριση 
των αποβλήτων. Επιπλέον, το χαμηλό κόστος του νερού έχει ως αποτέλεσμα να εφαρμόζονται σπάταλες 
μέθοδοι άρδευσης. Η υπερβολική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στην Προστατευόμενη 
Περιοχή και τα ανάντη των ποταμών προκαλείται από ένα σύνολο παραγόντων. 

Η ανεπαρκής δράση από πλευράς του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα 
εξαιτίας της έλλειψης δυνατοτήτων, χρηματοδότησης και δικαιοδοσίας δεν βοηθά στο να αποφευχθεί 
η συνεχιζόμενη ανέγερση κτιρίων στην περιοχή, η καταχρηστική και παράνομη εξόρυξη άμμου, η 
απόρριψη κατασκευαστικών αποβλήτων και η υπερβόσκηση. 

Η έλλειψη ενημέρωσης και γνώσης των ντόπιων κατοίκων, των αγροτών και των άλλων ενδιαφερόμενων 
ομάδων σχετικά με τις αξίες της προστατευόμενης περιοχής καθώς και σχετικά με τις ευθύνες και τις 
ευκαιρίες για τους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα, οδηγεί σε οικολογικά ζημιογόνες πρακτικές 
καλλιέργειας, στην υπερβόσκηση, στο μπάζωμα, στην απόρριψη σκουπιδιών και στο κυνήγι/λαθροθηρία.   

Το χαμηλό αίσθημα ευθύνης των ντόπιων κατοίκων για την φροντίδα της περιοχής, η περιορισμένη 
υποχρέωση λογοδοσίας των δημοτικών αρχών και το γεγονός ότι η διαχείριση των σκουπιδιών 
κατατάσσεται χαμηλά στην πολιτική ατζέντα έχουν ως αποτέλεσμα ένα υποβαθμισμένο τοπίο, γεμάτο 
σκουπίδια και λύματα.

Η νοοτροπία όσον αφορά την παράνομη κατασκευή κτιρίων, σε συνδυασμό με τις ανάγκες των 
κτηνοτρόφων, των ψαράδων και των υδατοκαλλιεργητών για υποδομές, την μη εφαρμογή του νόμου, τις 
πιέσεις για εμπορική ανάπτυξη κατά μήκος της εθνικής οδού, καθώς και την ασαφή νομοθεσία, οδηγούν 
σε υποβάθμιση του τοπίου και σε απώλεια οικοτόπων.
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Σχεδιάγραμμα 1: Εννοιολογικό μοντέλο της υφιστάμενης κατάστασης στο Ποτάμιο Τμήμα



3.5. Στρατηγικές
Σε αυτό το τμήμα, περιγράφουμε τις οχτώ στρατηγικές διατήρησης που έχουν προταθεί για το Ποτάμιο 
Τμήμα της περιοχής ευθύνης. Για κάθε μία από τις στρατηγικές που περιγράφονται παρακάτω, 
παραθέτουμε και μία αλυσίδα αποτελεσμάτων. Μια αλυσίδα αποτελεσμάτων είναι ένα εργαλείο 
το οποίο δείχνει με ποιον τρόπο πιστεύει μια ομάδα έργου ότι μία συγκεκριμένη στρατηγική που 
εφαρμόζει θα οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα. Μια αλυσίδα αποτελεσμάτων καταγράφει με 
σαφήνεια τις βασικές υποθέσεις της ομάδας έργου σχετικά με το πώς οι στρατηγικές του έργου ή του 
προγράμματος που υλοποιεί θα συμβάλλουν στη μείωση σημαντικών απειλών, εξασφαλίζοντας τη 
διατήρηση των στόχων προτεραιότητας. Στην ουσία, οι αλυσίδες αποτελεσμάτων είναι διαγράμματα 
που «χαρτογραφούν» μία σειρά σχέσεων αιτίας – αποτελέσματος που συνδέουν τα βραχυ-, μεσο- 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα με βάση κάποιες υποθέσεις.

Τα Βασικά Μέρη μιας Αλυσίδας Αποτελεσμάτων

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, υπάρχουν τρία βασικά μέρη σε μια αλυσίδα αποτελεσμάτων: 
η στρατηγική, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και η επιθυμητή επίδραση.  Χρησιμοποιώντας αυτά τα 
μέρη, μία ομάδα έργου μπορεί στη συνέχεια να καθορίσει τους αντικειμενικούς στόχους και σκοπούς που 
περιγράφουν τα μελλοντικά επιθυμητά αποτελέσματα και επιδράσεις, αντίστοιχα.

Οι στρατηγικές είναι:
• Η διασφάλιση της οικολογικής βελτίωσης των γεωργικών πρακτικών (AP)
• Η αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (WFD)
• Η υποστήριξη του χωροταξικού σχεδιασμού για αειφορική βόσκηση (GR)
• Η βελτίωση και αποκατάσταση της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου (KL)
• Η ολοκλήρωση και εφαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού (LU)
• Η μείωση της θηρευτικής πίεσης και της λαθροθηρίας (HU)
• Η εκστρατεία απομάκρυνσης σκουπιδιών (GB)
• Η βιώσιμη διαχείριση των αμμοληψιών (SEM)

Φωτό: Ρυζοχώραφα στη δύση του Ήλιου – Λία Παπαδράγκα
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3.5.1. Διασφάλιση της Οικολογικής Βελτίωσης των Γεωργικών Πρακτικών (AP)

 

Η χρήση ζιζανιοκτόνων και φυτοφαρμάκων και ταυτόχρονα η εντατική άρδευση των καλλιεργειών 
συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων απειλών για τα οικοσυστήματα της περιοχής. Οι 
γεωργικές πρακτικές εντός του Εθνικού Πάρκου και στα ανάντη των ποταμών συνεισφέρουν σε 
μεγάλο βαθμό στο να χαρακτηρίζεται «μέτρια» η κατάσταση διατήρησης των παράκτιων και των 
οικοσυστημάτων γλυκών νερών από άποψη ποιότητας και ποσότητας νερού. Ως εκ τούτου, είναι 
απαραίτητη μια στρατηγική για την οικολογική βελτίωση των γεωργικών πρακτικών. 

Η προτεινόμενη στρατηγική στοχεύει να αυξήσει τη γνώση των αγροτών της περιοχής για τις τελευταίες 
εξελίξεις που αφορούν τις «οικολογικά υπεύθυνες» γεωργικές πρακτικές. Θα προωθήσει αγρο-
περιβαλλοντικά προγράμματα και θα αναζητήσει επιπλέον κεφάλαια για την αποζημίωση αγροτών που 
ασχολούνται με την οικολογική γεωργία (δηλ. μειώνουν την απώλεια νερού και τη χρήση φυτοφαρμάκων 
και ζιζανιοκτόνων) εντός της προστατευόμενης περιοχής.
Η ανανέωση των αρδευτικών δικτύων θα οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικές αρδευτικές πρακτικές, οι 
οποίες μαζί με την υιοθέτηση λιγότερο υδροβόρων καλλιεργειών στα ανάντη των ποταμών, θα έχουν 

ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης νερού. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί η 
ελάχιστη απαιτούμενη φυσική ροή νερού– ακόμη και το καλοκαίρι – με την προϋπόθεση ότι δεν θα 
υπάρξει αύξηση στην άντληση του νερού για άλλους σκοπούς, όπως για βιομηχανική χρήση. Επιπλέον, η 
στρατηγική αυτή θα βελτιώσει την ποιότητα του νερού, χάρη στην ορθή χρήση των φυτοφαρμάκων και 
των λιπασμάτων. 

Η στρατηγική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί εν μέρει από τον Φορέα Διαχείρισης με την επιπρόσθετη 
βοήθεια ειδικών άρδευσης και μόνο ως ένα κοινό έργο σε συνεργασία με άλλες σχετικές υπηρεσίες 
όπως είναι η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Γεωργίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι Γενικοί και οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ 
και ΤΟΕΒ), το Τμήμα Περιβάλλοντος της Νομαρχίας, καθώς και οι δήμοι της περιοχής.

Προτείνεται να γίνει συμπληρωματική έρευνα σχετικά με τις τρέχουσες γεωργικές πρακτικές, την 
απόδοση, την τιμολόγηση, τη χρήση του νερού και τους τρόπους εξοικονόμησης του.

Σχεδιάγραμμα 2: Αλυσίδα αποτελεσμάτων της Στρατηγικής για τις Γεωργικές Πρακτικές
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Μακροπρόθεσμοι τόχοι Δείκτες Δραστηριότητες
Στόχος AP7/WFD4: 
Να έχει εξασφαλιστεί μέχρι το 2015 η 
ελάχιστη φυσική ροή νερού στα ποτάμια

Ροή του ποταμού m3/sec σε 3 σημεία

Στόχος AP8/WFD5: 
Να έχει επιτευχθεί μέχρι το 2025 μια 
«Καλή κατάσταση» (ΟΠΝ) των 
επιφανειακών υδάτων

% των  επιφανειακών υδάτων που 
βρίσκονται σε τουλάχιστον «καλή 
κατάσταση»

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι Δείκτες Δραστηριότητες

Στόχος AP1:
Μέχρι το 2010, όλοι οι καλλιεργητές 
εντός της ΠΠ και 40%  των 
καλλιεργητών στα ανάντη των ποταμών 
να είναι ενήμεροι για την εξάντληση του 
νερού αλλά και για τις επιπτώσεις από 
την υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων 
και λιπασμάτων 

% των καλλιεργητών που έχουν 
εκπαιδευτεί στους δήμους που 
βρίσκονται στα ανάντη των ποταμών 
της προστατευόμενης περιοχής και 
εντός ΠΠ και έχουν κατανοήσει 
την αναγκαιότητα να ελαττωθούν 
οι απαιτήσεις για νερό και η χρήση 
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων 

• Ενημέρωση / εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους καλλιεργητές σχετικά με αγρο- περιβαλλοντικά προγράμματα
• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα σχολεία
• Εκπαίδευση για τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (ΚΑΠ, Κώδικες καλής συμπεριφοράς)
• Επικοινωνία με τους δήμους που βρίσκονται στα ανάντη μέσω των γεωργικών οργανώσεων και ενημέρωσή τους με την χρήση φυλλαδίων 

σχετικά με τα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα
• Παροχή στους καλλιεργητές των δήμων στα ανάντη της ΠΠ ενημερωτικού υλικού σχετικά με τα αγρο-περιβαλλοντικά προγράμματα

Στόχος AP2: 
Μέχρι το 2012, το 10% της καλλιεργ-
ήσιμης γης εντός της ΠΠ και το 20% της 
καλλιεργήσιμης γης στα ανάντη της ΠΠ 
να καλλιεργείται ως τμήμα των ΑΠΠ 

% της έκτασης που καλλιεργείται 
με χρηματοδότηση από Αγρο-
Περιβαλλοντικά προγράμματα

• Λόμπι για την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων, προκειμένου να συνεισφέρουν στη διατήρηση μίας καλής κατάστασης στην 
προστατευόμενη περιοχή, τα οποία θα σταθεροποιήσουν τις συνθήκες της γεωργίας και τα οποία μπορούν να φέρουν συμπληρωματικό εισόδημα 
στο μέλλον μέσω του τουρισμού 

Στόχος AP3/WFD3:
Μέχρι το 2012 να έχει ανανεωθεί το 
30% του αρδευτικού δικτύου εντός της 
Προστατευόμενης Περιοχής (ΠΠ)

% των καλλιεργούμενων εκτάσεων με 
ανανεωμένο αρδευτικό δίκτυο εντός της 
Προστατευόμενης Περιοχής

• Λόμπι για την ανανέωση του αρδευτικού δικτύου εντός της προστατευόμενης περιοχής

Στόχος AP4:
Μέχρι το 2011 το 20% των 
καλλιεργητών στα ανάντη της ΠΠ να 
ασχολούνται με καλλιέργειες που έχουν 
μικρότερες απαιτήσεις σε νερό

% της περιοχής στα ανάντη της ΠΠ 
στην οποία υπάρχουν καλλιέργειες με 
μικρότερες απαιτήσεις σε νερό

• Προώθηση των καλλιεργειών που έχουν μικρότερες απαιτήσεις σε νερό στα ανάντη της ΠΠ

Στόχος AP5/WFD2:
Μέχρι το 2012, το 30% της 
καλλιεργήσιμης αρδευόμενης 
περιοχής εντός και στα ανάντη της 
προστατευόμενης περιοχής να διαθέτει 
αποτελεσματικές αρδευτικές τεχνικές 

% της καλλιεργήσιμης αρδευόμενης 
περιοχής εντός και στα ανάντη 
της προστατευόμενης περιοχής με 
αποτελεσματικές αρδευτικές τεχνικές 

• Επανεξέταση των σημερινών αρδευτικών μεθόδων
• Καθορισμός επιθυμητών εναλλακτικών τεχνικών
• Προώθηση/διευκόλυνση πιο αποτελεσματικών αρδευτικών μεθόδων στα ανάντη και εντός της ΠΠ

Στόχος AP6:
Μέχρι το 2011 να χρησιμοποιούνται 
μόνο επιτρεπτά λιπάσματα και 
φυτοφάρμακα και σε κατάλληλες 
ποσότητες

Αριθμός και είδος των ουσιών στις 
γεωργικές απορροές 

• Προσφορά συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους καλλιεργητές έτσι ώστε να είναι σε θέση να υπολογίζουν την ποιότητα και τον 
τύπο των φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν στο πλαίσιο των αγρο-περιβαλλοντικών προγραμμάτων (ΑΠΠ) 
σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε συγκεκριμένη επιφάνεια 
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3.5.2. Αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (WFD)
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Σχεδιάγραμμα 3: Αλυσίδα αποτελεσμάτων της Στρατηγικής για την 
Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά
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Μακροπρόθεσμοι στόχοι Δείκτες Δραστηριότητες
Στόχος WFD4/ AP7: Μέχρι το 2015 να έχει 
εξασφαλιστεί η ελάχιστη φυσική ροή των ποταμών

Ροή του ποταμού m3/sec σε 3 σημεία

Στόχος WFD5/ AP8: Μέχρι το 2025 να έχει 
επιτευχθεί μια “καλή κατάσταση” (ΟΠΝ) των 
επιφανειακών υδάτων

% των επιφανειακών υδάτων σε “καλή κατάσταση”

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι Δείκτες Δραστηριότητες
Στόχος WFD1:  Μέχρι το 2010 να εφαρμόζεται το 
Σχέδιο Διαχείρισης για την Λεκάνη Απορροής του 
Ποταμού

Ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ • Υποστήριξη της Διεύθυνσης Υδάτων της περιοχής για την προετοιμασία ενός Σχεδίου Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού

Στόχος WFD2/ AP5:   Μέχρι το 2012 το 30% 
των αρδευόμενων καλλιεργειών στα ανάντη των 
ποταμών και εντός της προστατευόμενης περιοχής να 
εφαρμόζουν αποδοτικές μεθόδους άρδευσης 

% των αρδευόμενων καλλιεργειών στα ανάντη των 
ποταμών και μέσα στη προστατευόμενη περιοχή 
(ΠΠ) με αποδοτικές μεθόδους άρδευσης.
-Αριθμός σημείων παράνομης άρδευσης νερού από 
τους ποταμούς
 -ποσότητα του νερού κατά προσέγγιση

• Αναθεώρηση των υπαρχουσών αρδευτικών μεθόδων
• Προσδιορισμός των επιθυμητών εναλλακτικών αρδευτικών μεθόδων
• Προώθηση/διευκόλυνση πιο αποδοτικών αρδευτικών μεθόδων στα ανάντη των ποταμών και εντός της ΠΠ
• Υποβολή πρότασης για πρόγραμμα προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα προσφοράς συμβουλών και επιστημονικής υποστήριξης για την 

αλλαγή των αρδευτικών μεθόδων
• Λόμπυ για την οικονομική υποστήριξη της αντικατάστασης των αρδευτικών μεθόδων

Στόχος WFD3/ AP3:   Μέχρι το 2012, το 30% των 
καλλιεργούμενων εκτάσεων εντός της προστατευόμενης 
περιοχής να έχουν ανανεωμένο αρδευτικό δίκτυο 

% των καλλιεργούμενων εκτάσεων με ανανεωμένο 
αρδευτικό δίκτυο

• Λόμπυ για την οικονομική υποστήριξη της ανανέωσης του αρδευτικού δικτύου

Στόχος WFD6: Μέχρι το 2011 να έχει δημιουργηθεί 
τουλάχιστον ένα διασυνοριακό πρόγραμμα σε 
συνεργασία με την ΠΓΔΜ για την ποιοτική και 
ποσοτική αναβάθμιση των υδάτων 

Υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας για πρόγραμμα • Πιλοτική εφαρμογή του διασυνοριακού προγράμματος 
• Λόμπυ για διασυνοριακά προγράμματα της Διεύθυνσης Υδάτων και ΜΚΟ 

Στόχος WFD7: Μέχρι το 2012 να εφαρμόζεται 
σύστημα τακτικής παρακολούθησης των επιφανειακών 
υδάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΟΠΝ 

Διαθεσιμότητα τακτικών στοιχείων για τα 
επιφανειακά ύδατα

• Εγκατάσταση σταθμών παρακολούθησης σχετικά με τα είδη και τους οικοτόπους του δικτύου Νatura 2000 (ποιοτικά και ποσοτικά)
• Ανάληψη ιχθυολογικής μελέτης για τους ποταμούς 
• Υποστήριξη της παρακολούθησης με όρους της ΟΠΝ για την ΠΠ

Στόχος WFD8: Μέχρι το 2012 η ΠΟΑΥ να 
εφαρμόζεται και να λαμβάνονται τα μέτρα για την 
βελτίωση της παραγωγής μυδιών

Αριθμός συναντήσεων με τους μυδοκαλλιεργητές 
με σκοπό τη ρύθμιση της μυδοκαλλιέργειας

• Λόμπυ για την υπογραφή της ΠΟΑΥ
• Προώθηση προγραμμάτων για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και την αύξηση του εισοδήματος των μυδοκαλλιεργητών 
• Προώθηση προγραμμάτων για τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων του Θερμαϊκού κόλπου, πράγμα που θα βοηθήσει στη βελτίωση της 

ποιότητας των μυδιών που καλλιεργούνται

Στόχος WFD9: Μέχρι το 2011 να εφαρμόζονται 
τακτικοί έλεγχοι στη χρήση φυτοφαρμάκων και 
λιπασμάτων (είδος και ποσότητα)

Ποσότητα φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που 
χρησιμοποιούνται

• Λόμπυ για την εφαρμογή τακτικών ελέγχων στη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων
• Υποστήριξη των υπηρεσιών ελέγχου με τη λήψη δειγμάτων για αυτές

Στόχος WFD10: Μέχρι το 2012 να διαχειρίζεται 
αποτελεσματικά τουλάχιστον το 70% των αποβλήτων 
που υφίστανται βιολογική επεξεργασία

 Αριθμός και τύπος ουσιών μετά την σημειακή 
απορροή των μονάδων επεξεργασίας και 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται 
πάνω από τα όρια της ΟΠΝ

• Ανασκόπηση των υφιστάμενων μεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων και ταυτοποίηση του επιπέδου ανεπάρκειας
• Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των απορροών

Στόχος WFD11: Μέχρι το τέλος του 2010 οι 
δήμοι να έχουν λάβει επαρκή χρηματοδότηση για τη 
βελτίωση της διαχείρισης των λυμάτων

Κονδύλια για τη διαχείριση λυμάτων • Λόμπυ για την οικονομική στήριξη (από την κυβέρνηση) της επεξεργασίας λυμάτων (εισάγοντας ως νέο επιχείρημα τις επιβλαβείς συνέπειες 
στην κατάσταση διατήρησης της προστατευόμενης περιοχής)

25



Η εντατική άρδευση και η ρύπανση των υδάτων έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα ποτάμια και τα 
άλλα οικοσυστήματα του γλυκού νερού και επηρεάζουν αρνητικά και τα παράκτια οικοσυστήματα. 
Ένα παράδειγμα του αντίκτυπου της χαμηλής ποιότητας του νερού είναι οι συχνές εξάρσεις τοξικού 
φυτοπλαγκτού που επηρεάζουν τις μυδοκαλλιέργειες της περιοχής, όπου παράγεται το μεγαλύτερο 
ποσοστό των ελληνικών μυδιών. Στη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας ακατέργαστα λύματα 
προερχόμενα από κτηνοτροφικές μονάδες προκάλεσαν βακτηριδιακή μόλυνση, με αποτέλεσμα να 
απαγορευτούν οι πωλήσεις των μυδιών για αρκετούς μήνες (η μέγιστη περίοδος ήταν 5,5 μήνες, από τον 
Δεκέμβριο του 2007 έως τον Ιούνιο του 2008).  Για την εξασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας 
των υδάτων κρίνεται επιτακτική μία στρατηγική για την αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας 
Πλαίσιο για τα Νερά.

Η στρατηγική για την αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (WFD) 
σχεδιάστηκε για την υποστήριξη του έργου των φορέων που είναι αρμόδιοι για θέματα νερού.  Όπως 
φαίνεται και στην αλυσίδα αποτελεσμάτων παρακάτω, η στρατηγική αυτή θα δώσει έμφαση στην πλήρη 
εφαρμογή της ΟΠΝ, συμπεριλαμβάνοντας την εγκατάσταση ενός συστήματος παρακολούθησης των 
επιφανειακών υδάτων και την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σχεδίου διαχείρισης της λεκάνης απορροής 
των ποταμών. Αυτό το σχέδιο θα καλύψει ολόκληρη την περιοχή των ποταμών, αντιμετωπίζοντας και 
τα διασυνοριακά ζητήματα. Ένας από τους άξονές της είναι η αύξηση της τιμολόγησης του νερού, εξέλιξη 
που αναμένεται να συμβάλει στην υιοθέτηση πιο αποδοτικών αρδευτικών μεθόδων και στη μείωση των 
υδροβόρων καλλιεργειών, κι αυτό θα οδηγήσει στη μείωση των αναγκών νερού για άρδευση. Τελικά θα 
γίνει εφικτή η εξασφάλιση της ελάχιστης απαιτούμενης φυσικής ροής των ποταμών καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους. 

Η στρατηγική θα περιλαμβάνει επίσης αρκετές δράσεις που έχουν σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 
του νερού στα παραποτάμια και παράκτια οικοσυστήματα. Θα ενισχύσει τη θέσπιση κανονισμών για τις 
υδατοκαλλιέργειες (και πιο συγκεκριμένα τη μυδοκαλλιέργεια) με την υποστήριξη της υπογραφής της 
νομοθεσίας για την ΠΟΑΥ (Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών), η λειτουργία της 
οποίας θα μειώσει τα επίπεδα της ρύπανσης στις υδατοκαλλιέργειες.  Επιπλέον, θα ενισχύσει την επιβολή 
του νόμου από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της ΠΟΑΥ και για τον έλεγχο της χρήσης 
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στις καλλιέργειες. Αυτή η εξέλιξη, σε συνδυασμό με την στρατηγική για 
τη βελτίωση των γεωργικών πρακτικών, θα φέρουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της εισροής 
γεωργικών καταλοίπων στο νερό. Τέλος, ενισχύοντας την επιβολή του νόμου και αυξάνοντας την 
οικονομική στήριξη, η συγκεκριμένη στρατηγική εγγυάται επίσης την επαρκή επεξεργασία των αστικών 
και βιομηχανικών λυμάτων.

Οι μυδοκαλλιεργητές υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη στρατηγική, αφού θα ευνοηθούν εμφανώς από τη 
βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων που θα εισέρχονται στο κόλπο. 

Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου του Υπουργείου 
Μακεδονίας - Θράκης, θα πρέπει να εφαρμοστούν κοινά προγράμματα για τον καθαρισμό του κόλπου, ως 
μέρος της πρωτοβουλίας της Ε.Ε. «Ορίζοντας 2020».
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Φωτό: Οι καλύβες των μυδοπαραγωγών στην παράκτια ζώνη της Χαλάστρας – Αγοραστός Παπατσάνης
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3.5.3 Υποστήριξη του χωροταξικού σχεδιασμού για την Αειφορική Βόσκηση (GR)

Η υπερβόσκηση ταξινομείται ως απειλή μέτριας σημασίας. Η νομοθεσία για το Εθνικό Πάρκο απαιτεί 
την προετοιμασία ενός σχεδίου για τη διαχείριση της βόσκησης, τη μείωση, σε ένα αειφορικό επίπεδο, 
των πιέσεων που προκαλεί και τον προσδιορισμό περιοχών στη Γ’ ζώνη, όπου θα μπορούσαν να 
μεταφερθούν οι υπάρχουσες κτηνοτροφικές μονάδες της Α’ και Β’ ζώνης. Η πρόταση του σχεδίου αυτού 
εστιάζεται σε αυτά τα θέματα, και παράλληλα επιδιώκει τη συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία για την 
πλήρη εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου για τη βόσκηση, έτσι ώστε να προσδιοριστούν εναλλακτικές 
εκτάσεις και να πραγματοποιείται αυτή η οικονομική δραστηριότητα ορθολογικά και αειφορικά.

Η συγκεκριμένη στρατηγική αποβλέπει στη στενή συνεργασία με τους κτηνοτρόφους, προκειμένου 
να εντοπισθούν και να προωθηθούν οικονομικά και οικολογικά βιώσιμες εναλλακτικές πρακτικές. 
Διατυπώνεται η υπόθεση ότι προωθώντας βιολογικά και οικολογικά πρότυπα και βελτιώνοντας την 

ποιότητα είναι δυνατόν να εισχωρήσει κανείς στις αγορές προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον, που 
έχουν και μεγαλύτερη αξία πώλησης ανά μονάδα. Η στρατηγική θα αυξήσει επίσης τη γνώση σχετικά 
με τις συνέπειες της υπερβόσκησης και σχετικά με την ανάγκη ύπαρξης κανόνων, ενώ σκοπεύει επίσης  
στην εξεύρεση χρηματοδότησης για την αποζημίωση των κτηνοτρόφων που υιοθετούν καλύτερες 
πρακτικές.

Διάγραμμα 6: Αλυσίδα αποτελεσμάτων της στρατηγικής για τη βόσκηση
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Μακροπρόθεσμοι στόχοι Δείκτες Δραστηριότητες
Στόχος GR5:
Μέχρι το 2012 η βόσκηση να έχει ρυθμιστεί και 
να εφαρμόζεται σε αειφορική βάση

% της Εκτασης βόσκησης με εμφανή 
σημάδια υπερβόσκησης
Αριθμός ζώων/στρέμμα
 

Βραχυπρόθεσμοι στόχο Δείκτες Δραστηριότητες

Στόχος GR0:
Μέχρι το 2012 τουλάχιστον τρεις κτηνοτροφικές 
μονάδες να εφαρμόζουν βιολογικές μεθόδους 
εκτροφής

Αριθμός των κτηνοτροφικών μονάδων 
που εφαρμόζουν βιολογικές μεθόδους

• Λόμπυ για πολιτικές που θα ρυθμίζουν τη βόσκηση και για αειφορικές πρακτικές
• Συναντήσεις και ενεργή συζήτηση με τους κτηνοτρόφους για να προσδιοριστούν λύσεις αμοιβαίου οφέλους

Στόχος GR1:
Μέχρι το 2012 οι κτηνοτρόφοι στην 
προστατευόμενη περιοχή να σέβονται τους 
περιορισμούς

% των κτηνοτρόφων που σέβονται τους 
περιορισμούς για το μέγιστο αριθμό 
ζωικών μονάδων/στρέμμα

• Εκπαίδευση για τη βελτίωση της κατανόησης των αποτελεσμάτων της υπερβόσκησης και της ανάγκης για ρύθμιση της βόσκησης
• Συναντήσεις και ενεργή συζήτηση με τους κτηνοτρόφους για να προσδιοριστούν λύσεις αμοιβαίου οφέλους

Στόχος GR2:
Μέχρι το 2012 να έχει εφαρμοστεί το 
Διαχειριστικό Σχέδιο για τη Βόσκηση

Διαθεσιμότητα ενός χάρτη με την 
κατανομή των δικαιωμάτων βοσκής  

Ακριβής προσδιορισμός του αριθμού των  
δικαιωμάτων βοσκής και καταμερισμός 
τους μεταξύ των κτηνοτρόφων από τους 
δήμους

• Υποστήριξη για την κατανομή των δικαιωμάτων βοσκής από τους δήμους
• Υποβολή πρότασης προγράμματος για την χρηματοδότηση της εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου για τη Βόσκηση 
• Αναζήτηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης για την αποζημίωση των αγροτών και για το κόστος μετακίνησης των κτηνοτροφικών μονάδων
• Ανάπτυξη των λιβαδιών μέσω της διαχείρισης της λιβαδικής γης
• Στήριξη της μεταφοράς των κτηνοτροφικών μονάδων και κατασκευή της απαραίτητης υποδομής(π.χ. ποτίστρες για το πότισμα των ζώων κτλ.)

Στόχος GR3:
Μέχρι το τέλος του 2010 να έχει αναπτυχθεί από 
το  Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-
Αλιάκμονα το Διαχειριστικό Σχέδιο για τη 
Βόσκηση

Ύπαρξη διαχειριστικού σχεδίου για 
τη βόσκηση στα γραφεία του Φορέα 
Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-
Αλιάκμονα

• Καθορισμός των  λιβαδοπονικών μονάδων (rangeland units)
• Προετοιμασία του Διαχειριστικού Σχεδίου για τη Βόσκηση

Στόχος GR4:
Μέχρι το τέλος του 2010 να έχουν προσδιοριστεί  
από το Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-
Αλιάκμονα εναλλακτικές περιοχές βόσκησης

Ύπαρξη χάρτη με προσδιορισμένες 
εναλλακτικές περιοχές για βόσκηση στα 
γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα 
Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα

• Αναζήτηση εναλλακτικών περιοχών για βόσκηση
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3.5.4. Αποκατάσταση και βελτίωση της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου (KL)

Η κύρια απειλή για τη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου είναι η απόρριψη οικοδομικών μπαζών, είτε πρόκειται 
για τα μπάζα που έχουν συγκεντρωθεί τα προηγούμενα χρόνια, είτε πρόκειται για τη δραστηριότητα που 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου λειτούργησε στο παρελθόν ως χωματερή για την 
πόλη της Θεσσαλονίκης και πιο πρόσφατα και για τον οικισμό του Καλοχωρίου, γι αυτό και θεωρείται 
χαμηλής αισθητικής αξίας. Επιπλέον, υπάρχει η αντίληψη πως εάν μπαζωθεί η περιοχή θα μειωθεί ο 
κίνδυνος να πλημμυρίσει το χωριό.

Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡΘ) και ο 
Δήμος Εχεδώρου (Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων και Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης, 
2002) έχουν εκπονήσει μελέτη για την αποκατάσταση και διατήρηση της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου. 
Σκοπός της παρούσας στρατηγικής είναι να επικαιροποιήσει την μελέτη αυτή και στη συνέχεια να 
εφαρμόσει τις προτάσεις σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, αυτή η στρατηγική στοχεύει στη συνεργασία  με τους ντόπιους κατοίκους, μέσω 
δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, προκειμένου 

αυτοί να ενημερωθούν σχετικά με τις αξίες της προστατευόμενης περιοχής, σχετικά με το ρόλο της 
λιμνοθάλασσας στον έλεγχο ενδεχόμενης πλημμύρας και τα επιπρόσθετα αντιπλημμυρικά μέτρα 
που μπορούν να ληφθούν, καθώς και σχετικά με το σχέδιο αποκατάστασης και βελτίωσης της 
λιμνοθάλασσας. Διατυπώνεται η υπόθεση ότι με την αύξηση της ευαισθητοποίησης, οι κάτοικοι και ο 
δήμος θα υποστηρίξουν πιο θερμά το στόχο της διατήρησης της λιμνοθάλασσας και ως εκ τούτου θα 
συμβάλουν στη φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής. 
Η συνεργασία μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα και του Δήμου Εχεδώρου 
στη λειτουργία των υποδομών αναψυχής που έχουν δημιουργηθεί στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού 
θα συμβάλει στην κατανόηση, από πλευράς της τοπικής κοινωνίας, της αξίας των εναλλακτικών μορφών 
ανάπτυξης της περιοχής. Προκειμένου να επιτευχθεί η αποκατάσταση και βελτίωση της απαιτούνται οι 
συντονισμένες ενέργειες όλων των αρμόδιων υπηρεσιών.
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Μακροπρόθεσμοι στόχοι Δείκτες Δραστηριότητες
Στόχος KL4:
Μέχρι το 2013 η περιοχή γύρω από την 
λιμνοθάλασσα να έχει καθαριστεί και να έχει 
σταματήσει το μπάζωμα

Αριθμός τοποθεσιών και m2 για κάθε 
τοποθεσία καλυμμένη με μπάζα

Όγκος σκουπιδιών γύρω από τη 
λιμνοθάλασσα

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι Δείκτες Δραστηριότητες
Στόχος KL1:
Μέχρι το 2011 το 80% των κατοίκων να 
έχουν κατανοήσει ότι η ρίψη μπαζών δεν τους 
προστατεύει από το κίνδυνο πλημμυρών

% των κατοίκων που έχουν κατανοήσει 
ότι η ρίψη μπαζών δεν τους προστατεύει 
από το κίνδυνο πλημμυρών (προεξέταση/
μετεξέταση)

• Εκστρατεία ενημέρωσης κοινού
• Περιβαλλοντική εκπαίδευση για τις προστατευτικές επιδράσεις της λιμνοθάλασσας στο οικοσύστημα
• Ενημέρωση για πιθανές λύσεις & δράσεις για προστασία από τις πλημμύρες

Στόχος KL2:
Μέχρι το 2011 το 80% των κατοίκων να 
αποδέχονται και να εκτιμούν τη λιμνοθάλασσα

% των κατοίκων που αποδέχονται και 
εκτιμούν τη λιμνοθάλασσα

• Εκστρατεία ενημέρωσης κοινού
• Περιβαλλοντική εκπαίδευση για τις προστατευτικές επιδράσεις της λιμνοθάλασσας στο οικοσύστημα
• Προώθηση καθαρισμών από το δήμο
• Σύναψη συνεργασίας με το Δήμο Εχεδώρου για την λειτουργία εγκαταστάσεων για τους επισκέπτες του Γαλλικού

Στόχος KL3:
Μέχρι το 2011 η Μελέτη Αποκατάστασης και 
Βελτίωσης να έχει εγκριθεί και εφαρμοστεί 

Διαθέσιμη από το Φορέα Διαχείρισης 
η εγκεκριμένη Μελέτη για την 
Αποκατάσταση και Βελτίωση της 
λιμνοθάλασσας

• Ενεργοποίηση των Υπηρεσιών
• Ανάπτυξη της μελέτης για την αποκατάσταση και βελτίωση
• Προώθηση και στήριξη της εφαρμογής της Μελέτης Αποκατάστασης και Βελτίωσης
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3.5.5 Ενσωμάτωση και εφαρμογή του Χωροταξικού Σχεδιασμού (LU)

H πιο έντονη απειλή για το Ποτάμιο Τμήμα είναι πιθανότατα η κατασκευή και παρουσία νόμιμων, ή 
μη, κτισμάτων, η οποία τροφοδοτείται από την επέκταση της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η εφαρμογή 
ενός χωροταξικού σχεδιασμού στην προστατευόμενη περιοχή εξαρτάται ως ένα βαθμό από το διαθέσιμο 
προϋπολογισμό και από τη σταθερή λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα 
. Το πενταετές Σχέδιο Διαχείρισης θα προτείνει συγκεκριμένες περιοχές και όρους για την κατασκευή 
νόμιμων κτιρίων. Εφόσον θα έχουν καθοριστεί οι όροι για  τη νόμιμη δόμηση, η στρατηγική θα 
περιλαμβάνει δραστηριότητες για την ενίσχυση των μηχανισμών επιβολής του νόμου και τιμωρίας για 

τα παράνομα κτίσματα, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης όλων των παράνομων κτιρίων, σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως απαιτεί η νομοθεσία για το Εθνικό Πάρκο. Επιπλέον, η 
στρατηγική έχει ως στόχο να ξεκινήσει ο διάλογος με τις ομάδες ενδιαφερομένων σχετικά με τα κτίρια 
που είναι αναγκαία για τις οικονομικές τους δραστηριότητες. Η στρατηγική αποσκοπεί στην ανάπτυξη 
εναλλακτικών και καλά οργανωμένων σχεδίων κατασκευής για συγκεκριμένες χρήσεις, και κάτω από 
αυστηρό έλεγχο.

Σχεδιάγραμμα 6: Αλυσίδα αποτελεσμάτων της Στρατηγικής για το Χωροταξικό Σχεδιασμό
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Μακροπρόθεσμοι στόχοι Δείκτες Δραστηριότητες
Στόχος LU5:
Μέχρι το 2013 όλα τα κτίσματα στην περιοχή  να 
συμμορφώνονται με το χωροταξικό σχεδιασμό

Αριθμός των παράνομων κτισμάτων 
στην περιοχή

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι Δείκτες Δραστηριότητες
Στόχος  LU1:
Η νομοθεσία για το Εθνικό Πάρκο να έχει 
υπογραφεί και εκδοθεί μέχρι τον Μάιο του 2008

Έκδοση της Νομοθεσίας για το Εθνικό 
Πάρκο

• Ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2009

Στόχος LU2:
Το Διαχειριστικό Σχέδιο για την Προστατευόμενη 
Περιοχή να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 
2010 και υπογραφεί μέχρι το τέλος του 2010

Ύπαρξη υπογεγραμμένου Σχεδίου 
Διαχείρισης για την Προστατευόμενη 
Περιοχή

• Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο μελετητή για την προετοιμασία του Σχεδίου Διαχείρισης για την Προστατευόμενη Περιοχή. Διάθεση  στο 
μελετητή των στρατηγικών προτάσεων από τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα  

Στόχος LU3:
Μέχρι το 2011 το 80% των κατοίκων να 
κατανοούν τις αξίες της Προστατευόμενης 
Περιοχής (ΠΠ)

% των κατοίκων που εμφανίζουν θετική 
στάση και συμπεριφορά απέναντι στην 
ΠΠ

• Συναντήσεις με τους ντόπιους ενδιαφερόμενους για κατανόηση των αναγκών τους (μυδοκαλλιεργητές, ιχθυοκαλλιεργητές, εκτροφείς αγελάδων, 
αγρότες) για να βρεθούν βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα τους (άδειες, διαχείριση αποβλήτων, εναλλακτικό εισόδημα)

• Οργάνωση δράσεων διαμεσολάβησης/επίλυσης συγκρούσεων
• Προώθηση των δυνατοτήτων οικοτουρισμού και αγροτουρισμού και ενημέρωση των κατοίκων για αυτές 
• Λόμπυ για “αποζημιώσεις για τη φύση”
• Βελτίωση της ενημέρωσης για την περιοχή και προσέλκυση ημερήσιου τουρισμού από την Θεσσαλονίκη 

Στόχος LU4:
Μέχρι το 2012  να έχουν απομακρυνθεί όλα τα 
παράνομα κτίσματα μέσα στην ΠΠ 

Σύγκριση του  Χωροταξικού Σχεδιασμού 
με την εφαρμογή του και έλεγχος μέσω 
αεροφωτογραφιών ή επιτόπου ελέγχων

• Προώθηση για την απομάκρυνση των παράνομων κτισμάτων/υπόστεγων 
• Υποβολή πρότασης για τον καθαρισμό της περιοχής και ως εναλλακτική λύση η δημιουργία κατασκευών εναρμονισμένων με το περιβάλλον 
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3.5.6. Μείωση της πίεσης του κυνηγιού και της λαθροθηρίας (HU)

Η πίεση από το κυνήγι και τη λαθροθηρία είναι μία εν δυνάμει απειλή για πολλά είδη πουλιών της 
περιοχής, για διαφορετικούς λόγους. Πρώτον, πυροβολούνται πάρα πολλά άτομα προστατευόμενων 
ειδών. Δεύτερον, προκαλείται όχληση σε όλα τα πουλιά, και τρίτον, επηρεάζονται από τη συγκέντρωση 
μολύβδου τα αρπακτικά που τρέφονται με πυροβολημένα πουλιά. Επιπλέον, η ενόχληση και οι τυχαίοι 
πυροβολισμοί επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τον θαλασσαετό.

Αυτή η στρατηγική έχει ως στόχο τη διατήρηση της εξαιρετικής άγριας πανίδας της περιοχής 
μέσω της μείωσης της πίεσης του κυνηγιού και της λαθροθηρίας, καθιστώντας έτσι το κυνήγι πιο 
βιώσιμο. Επιδιώκει την συνεργασία των κυνηγών, μιας μεγάλης ομάδας τοπικών ενδιαφερομένων 
που εκπροσωπείται μέσω της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας και Θράκης. Η στρατηγική 
περιλαμβάνει τη συνεργασία με την Ένωση Κυνηγών για την αύξηση του αριθμού των μελών της που 
κατανοούν και συμμορφώνονται με τους κανόνες για την αειφόρο θήρα και με τις προϋποθέσεις που θα 
βασιστούν σε μελέτη που θα διενεργηθεί ειδικά για την προστατευόμενη περιοχή.

Σχεδιάγραμμα7: Αλυσίδα αποτελεσμάτων της Στρατηγικής για το Κυνήγι
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Μακροπρόθεσμοι στόχοι Δείκτες Δραστηριότητες

Στόχος HU6:
Μέχρι το 2013 τουλάχιστον στο 50% της 
περιοχής το κυνήγι θα απαγορεύεται ή θα 
επιτρέπεται ήπια κυνηγετική δραστηριότητα

Ανακοίνωση και υπογραφή των περιοχών 
απαγόρευσης κυνηγιού και περιοχών 
ήπιας κυνηγετικής δραστηριότητας 
Αριθμός των περιστατικών παράνομου 
κυνηγιού που καταγράφεται από φύλακες 
και άλλους

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι Δείκτες Δραστηριότητες

Στόχος HU1:
Μέχρι το 2012 τα μέλη της Κυνηγετικής 
Ομοσπονδίας (ΚΟ) θα υπακούουν στους  κανόνες 
και στους όρους του βιώσιμου κυνηγιού

Αριθμός πουλιών και ειδών 
Αριθμός των κυνηγών που υπέγραψαν  
τους κανόνες και όρους για αειφορικό 
κυνήγι

• Καθορισμός σε συνεργασία με την Κυνηγετική Ομοσπονδία περιοχών απαγόρευσης του κυνηγιού και ήπιας κυνηγετικής δραστηριότητας
• Συνεργασία με την Κυνηγετική Ομοσπονδία
• Διαπραγμάτευση εναλλακτικών τρόπων αναψυχής στη φύση

Στόχος HU2:
Μέχρι το 2011 η Κυνηγετική Ομοσπονδία να 
συμφωνεί στους κανόνες και όρους αειφορικού 
κυνηγιού 

Αριθμός περιστατικών κυνηγιού 
σε περιοχές όπου απαγορεύεται/σε 
προστατευόμενα είδη από μέλη της ΚΟ 
που κατέγραψαν οι φύλακες 

• Αύξηση της ευαισθητοποίησης των κυνηγών και του κοινού για τα απειλούμενα είδη 
• Στήριξη της ΚΟ για καταπολέμηση του παράνομου κυνηγιού 
• Αύξηση της ενημέρωσης των κυνηγών και υπηρεσιών σε νομικά ζητήματα 
• Εκπόνηση μελέτης από ανεξάρτητους επιστήμονες όπου θα αναφέρεται ο αριθμός κυνηγών που θα επιτρέπεται σε κάθε κυνηγετική περιοχή, για 

την αύξηση της αποδοχής των κανόνων βιώσιμου κυνηγιού από την ΚΟ 

Στόχος HU3:
Μέχρι το 2012 η Δασική Υπηρεσία να έχει 
τουλάχιστον πέντε φύλακες σε καθημερινή 
περιπολία 

Αριθμός φυλάκων • Λόμπυ για την υποστήριξη των φυλάκων της Δασικής Υπηρεσίας

Στόχος HU4:
Μέχρι το 2010 οι φύλακες του Φορέα Διαχείρισης 
Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα και η 
Αγροφυλακή να έχουν εντολή να δίνουν πρόστιμα 
βάση του βελτιωμένου θεσμικού πλαισίου

Νομική εξουσιοδότηση προς τους 
φύλακες ώστε να δίνουν πρόστιμα

• Αίτημα για αυξημένες αρμοδιότητες των φυλάκων του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα και της Αγροφυλακής 
• Συνεργασία με ΜΚΟ / λοιπές υπηρεσίες για τον επηρεασμό της κυβερνητικής πολιτικής 
• Προετοιμασία των πολιτικών προτάσεων για να δοθεί η εξουσιοδότηση για πρόστιμα

Στόχος HU5:
Μέχρι το 2011 να τιμωρούνται όλα τα παράνομα 
κρούσματα κυνηγιού

 % των περιστατικών που οδηγήθηκαν 
σε δίκη σε σχέση με τα περιστατικά που 
καταγράφηκαν από τους φύλακες και 
είναι αξιόποινα

• Συνεργασία με τη περιβαλλοντική αστυνομία (δασική, αγροφυλακή) 
• Λόμπυ για την επιβολή του νόμου με επαρκείς κυρώσεις που δεν θα επηρεάζονται από διασυνδέσεις  

Για την ενίσχυση της επιβολής του νόμου για το κυνήγι, η στρατηγική θα αναπτύξει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη χρήση της προστατευόμενης περιοχής, και θα ασκήσει πιέσεις για 
αυστηρότερη νομοθεσία και πολιτικές όπως η αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται για τους φύλακες της Δασικής Υπηρεσίας και η ισχυροποίηση των αρμοδιοτήτων των φυλάκων 
του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα και της Αγροφυλακής. Η στρατηγική θα προωθήσει εναλλακτικούς τρόπους αναψυχής στη φύση και θα συμβάλει στη μείωση της 
πυκνότητας κυνηγιού σε ορισμένα σημεία.
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3.5.7 Εκστρατεία για τη Διαχείριση των Σκουπιδιών (GB)

Τα σκουπίδια είναι μια απειλή που επηρεάζει πολύ αρνητικά την αντίληψη και την εκτίμηση για την 
Προστατευόμενη Περιοχή. Η εκστρατεία για τη διαχείριση των σκουπιδιών έχει στόχο να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση για το πρόβλημα των σκουπιδιών και να ανεβάσει τη σημασία της διαχείρισης τους 
στην πολιτική ατζέντα. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερες επενδύσεις στην ολοκληρωμένη 
διαχείριση απορριμμάτων, οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν εναλλακτικές λύσεις αποθέσεων, επαρκείς 
καθαρισμούς και καλύτερη επιβολή του νόμου.  

Η στρατηγική αυτή, έλαβε υπόψη ότι μέχρι το τέλος του 2009 προβλεπόταν το κλείσιμο όλων των 
χωματερών εντός της προστατευόμενης περιοχής και η μεταφορά των οικιακών απορριμμάτων στο 
νέο χώρο υγειονομικής ταφής της Μαυροράχης, στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και ο 
καθαρισμός και η αποκατάσταση των χωματερών αυτών, στο μέτρο του δυνατού. 

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη εκστρατεία αντιμετωπίζει μόνο το πρόβλημα των οικιακών σκουπιδιών 
αλλά δεν μπορεί να αποκλεισθεί η πιθανότητα να βρίσκονται εντός της ΠΠ τοξικά λύματα (π.χ. βαφές, 

Σχεδιάγραμμα 8: Αλυσίδα αποτελεσμάτων της Στρατηγικής για τη Διαχείριση των Σκουπιδιών
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Μακροπρόθεσμοι στόχοι Δείκτες Δραστηριότητες

Στόχος G6:
Μέχρι το 2012 η περιοχή να είναι σχετικά 
καθαρή (θα πρέπει να καθοριστεί από το 
σχέδιο διαχείρισης τι ακριβώς σημαίνει ο όρος 
«σχετικά»)

Ποσότητα σκουπιδιών
στην Προστατευόμενη
Περιοχή

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι Δείκτες Δραστηριότητες

Στόχος G1:
Μέχρι το 2009 οι άνθρωποι να ενδιαφέρονται για 
τη γη πέρα από τη δική τους ιδιοκτησία και να 
φροντίζουν να μην πετούν σκουπίδια στη φύση 

Αριθμός περιστατικών που αναφέρονται 
από τους φύλακες

• Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα εκπαίδευσης του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα να περιλαμβάνει και θέματα διαχείρισης 
σκουπιδιών / ανακύκλωσης 

• Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση
• Τοποθέτηση παντού απαγορευτικών πινακίδων ρίψης σκουπιδιών 
• Λόμπυ μέσω των ΜΜΕ για ορθή διαχείριση απορριμμάτων 

Στόχος G2:
Μέχρι το 2011 να τιμωρούνται επαρκώς όσοι 
πετούν σκουπίδια στη φύση 

Ετήσιος αριθμός προστίμων για ρίψη 
σκουπιδιών εντός του Εθνικού Πάρκου 
Μέσο ετήσιο χρηματικό ύψος ανά 
πρόστιμο 

• Προώθηση της αρμοδιότητας για τους φύλακες του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα να επιβάλουν πρόστιμα 

Στόχος G3:
Μέχρι το 2011 να έχουν γίνει επαρκείς καθαρισμοί 
για να αποτρέψουν το φαινόμενο “τα σκουπίδια 
προσελκύουν σκουπίδια” 

Δράσεις καθαρισμού • Πρόσκληση για καθαρισμούς που θα γίνουν από τους Δήμους 
• Οργάνωση και διεξαγωγή επιπλέον καθαρισμών με εθελοντές
• Υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση έρευνας για την αξιολόγηση και καταγραφή του προβλήματος των σκουπιδιών μέσα στην ΠΠ

Στόχος G4:
Μέχρι το 2009 να έχουν τοποθετηθεί αρκετοί 
κάδοι και να καθαρίζονται τακτικά 

Κάδοι που καθαρίζονται τακτικά • Προώθηση της τοποθέτησης κάδων από τους Δήμους 
• Προώθηση τακτικού καθαρισμού των κάδων από τους Δήμους 
• Σύναψη συνεργασίας με τους ψαράδες και το ΤΕΙ για την εξεύρεση λύσης για τα κελύφη των μυδιών 

Στόχος G5:
Μέχρι το 2011 όλοι οι Δήμοι να παρέχουν 
σταθμούς μεταφόρτωσης και σημεία συλλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών 

Επίσημα τοποθετημένα σταθμοί 
μεταφόρτωσης και σημεία συλλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών

• Προώθηση της δημιουργίας σταθμών μεταφόρτωσης και σημείων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών από τους Δήμους 
• Διαβούλευση με τους Δήμους για τις εναλλακτικές δυνατότητες απόρριψης σκουπιδιών 

Στόχος G6:
Μέχρι το 2013 τουλάχιστον 15% του 
προϋπολογισμού των Δήμων να διατίθεται για 
διαχείριση των απορριμμάτων

Ετήσια % αύξηση ή μείωση του 
ποσοστού του προϋπολογισμού του 
Δήμου που διατίθεται για τη διαχείριση 
των απορριμμάτων ανά κάτοικο (το 
2009 ως βάση)

• Ενημέρωση των Δήμων για τις επιχορηγήσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων / ανακύκλωση 
• Λόμπυ μέσω των ΜΜΕ για ορθή διαχείριση απορριμμάτων 

ιατρικά απορρίμματα, διαλυτικά κτλ). Μια προκαταρκτική μελέτη που εκπονήθηκε από το προσωπικό του Φορέα 
Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα (Παναγιωτοπούλου και Ελευθεριάδου, 2008, αδημοσίευτα στοιχεία) 
τονίζει: α) την πιθανότητα ύπαρξης τοξικών απορριμμάτων μέσα στην ΠΠ, β) την έλλειψη εναλλακτικών χώρων ταφής 
για κάποιες κατηγορίες υλικών (π.χ. μπάζα, κάποια από τα οποία με τσιμέντο αμιάντου), γ) την πιθανότητα για τεράστιες 
πιέσεις στην ΠΠ, εάν δεν υπάρχουν εναλλακτικές μέχρι τις αρχές του 2009. Επομένως, απαιτείται μια λεπτομερής 
έρευνα και μελέτη, ώστε να εντοπιστεί το πραγματικό μέγεθος και οι τάσεις του προβλήματος. 
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3.5.8.Αειφορική διαχείριση των Φερτών Υλών (SEM)

Η καταχρηστική και παράνομη αμμοληψία αποτελεί απειλή μέγιστης σημασίας για το ποτάμιο 
οικοσύστημα. Η στρατηγική για την «αειφορική διαχείριση των φερτών υλών» στοχεύει στο να 
στηρίξει, ενισχύσει και συντονίσει τις δράσεις των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών. Θα περιλαμβάνει την 
εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων για τις αμμοληψίες στους ποταμούς Αξιό και Αλιάκμονα και την 
προώθηση της εφαρμογής τους. Με αυτό τον τρόπο οι αμμοληψίες θα γίνονται νόμιμα και ορθά, με στόχο 
την εξάλειψη του κινδύνου πλημμυρών στα γειτονικά χωριά. Η συνεχής παρακολούθηση θα αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της διασφάλισης της βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων αμμοληψιών και της 
ασφάλειας των οικισμών.

Σχεδιάγραμμα 9: Αλυσίδα αποτελεσμάτων της Στρατηγικής για τις Φερτές Ύλες

38 39



Μακροπρόθεσμοι στόχοι Δείκτες Δραστηριότητες

Στόχος SEM4:
Μέχρι το 2015 όλες οι αμμοληψίες μέσα στο 
Εθνικό Πάρκο να διεξάγονται νόμιμα και 
σύμφωνα με τα Διαχειριστικά Σχέδια για τις 
αμμοληψίες 

Αριθμός των παρανόμων και 
καταχρηστικών αμμοληψιών που 
καταγράφηκαν από φύλακες, Δήμους 
κλπ.

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι Δείκτες Δραστηριότητες

Στόχος SEM1:
Μέχρι το 2011 να γίνονται εβδομαδιαίες 
επισκέψεις των φυλάκων στις όχθες του ποταμού 

Εβδομαδιαία σχόλια επάνω στις 
παρατηρήσεις που κάνουν οι φύλακες και 
καταγράφονται στα αρχεία τους

• Τακτική φύλαξη των ποταμών από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα

Στόχος SEM2:
Μέχρι το 2011 οι διαχειριστικές μελέτες 
αμμοληψιών και για τους δύο ποταμούς να έχουν 
εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ.

Τα έγγραφα για έγκριση είναι διαθέσιμα • Προετοιμασία μελέτης για τις επιδράσεις της αμμοληψίας (παράνομες και καταχρηστικές) 
• Ανάπτυξη και έγκριση ενός διαχειριστικού σχεδίου αμμοληψιών και για τους δύο ποταμούς (Αξιό, Αλιάκμονα)
• Διασφάλιση της εφαρμογής του σχεδίου

Στόχος SEM3:
Μέχρι το 2011 όλες οι παράνομες και 
καταχρηστικές αμμοληψίες να τιμωρούνται με 
πρόστιμο υψηλότερο από το κέρδος που έχουν 
από την άμμο 

Αριθμός αμμοληψιών που τιμωρήθηκαν/
Αριθμός που καταγράφηκαν

Ύψος χρηματικού προστίμου/κέρδος από 
την πώληση της άμμου

• Ενεργοποίηση λοιπών υπηρεσιών
• Προώθηση καταγγελιών στην Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας για παράνομες και καταχρηστικές αμμοληψίες
• Επιβολή επαρκούς τιμωρίας για παράνομες και καταχρηστικές αμμοληψίες
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4. Πρόταση στρατηγικού σχεδίου για το τμήμα Αλυκής Κίτρους

4.1 Εισαγωγή
Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται μόνο στο τμήμα της Αλυκής Κίτρους. Για την επεξήγηση των όρων 
που χρησιμοποιούνται και τον τρόπο που έγινε η ανάλυση, πρέπει να ανατρέξετε στα αντίστοιχα τμήματα 
του Κεφαλαίου 3.  Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το όραμα για το Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-
Λουδία-Αλιάκμονα, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 3.1, αφορά  τόσο το ποτάμιο τμήμα όσο και το 
τμήμα της Αλυκής Κίτρους και ως εκ τούτου αποτελεί οδηγό και για τις προτάσεις αυτού του κεφαλαίου.

4.2 Στόχοι διατήρησης και σκοποί
Οι στόχοι διατήρησης της φύσης – που περιλαμβάνουν ολόκληρη τη βιοποικιλότητα της Αλυκής 
Κίτρους- είναι: οι αμμοθίνες, τα παράκτια οικοσυστήματα και η λιμνοθάλασσα. Οι τύποι οικοτόπων 
του παράρτηματος I της Οδηγίας για τους Οικοτόπους της ΕΕ που περιλαμβάνονται στους στόχους 
διατήρησης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Οι σκοποί για τους στόχους διατήρησης της φύσης είναι οι ακόλουθοι:

Στόχος Διατήρησης 1AK: Αμμοθίνες
Σκοπός 1AK 
 Μέχρι το 2012, η δομή των αμμοθινών να αποτελείται από συγκεκριμένους τύπους οικότοπων 

του παραρτήματος Ι (2110, 2120, 2130, 2195, 2220) σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, 
δηλαδή η έκταση των οικότοπων να είναι σταθερή ή να αυξάνεται σε σχέση με την χαρτογράφηση του 
2001, τα χαρακτηριστικά είδη φυτών και ζώων να είναι παρόντα και σε ικανοποιητική κατάσταση 
διατήρησης. 

 Δείκτες:
• Συνολική έκταση των τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι 2110, 2120, 2130, 2195, 2220 σε 

σύγκριση με την χαρτογράφηση του 2001
• Κατάσταση διατήρησης των ειδών (παρουσία και αφθονία) όπως καταγράφεται στο πιο πρόσφατο 

τυποποιημένο δελτίο δεδομένων
• Πληθυσμός των χελωνών

Στόχος Διατήρησης 2AK: Παράκτια οικοσυστήματα 
Σκοπός 2AK
Μέχρι το 2012. η δομή των παράκτιων οικοσυστημάτων να αποτελείται από συγκεκριμένους τύπους 
οικοτόπων του παραρτήματος Ι (1310, 1410, 1420, 6220) σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, 
δηλαδή η έκταση των οικοτόπων να είναι σταθερή ή να αυξάνεται σε σχέση με την χαρτογράφηση του 
2001, τα χαρακτηριστικά είδη φυτών και ζώων να είναι παρόντα και σε ικανοποιητική κατάσταση 
διατήρησης. 

Δείκτες:
• Συνολική έκταση των τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι 1310, 1410, 1420, 6220 σε σύγκριση 

με την χαρτογράφηση του 2001
• Κατάσταση διατήρησης των ειδών (παρουσία και αφθονία) όπως καταγράφεται στο πιο πρόσφατο 

τυποποιημένο δελτίο δεδομένων

Στόχος Αμμόλοφοι Παράκτια 
οικοσυστήματα

Λιμνοθάλασσα

2110
Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες

1310
Μονοετής βλάστηση 
με Salicorniα άλλα είδη 
λασπωδών και αμμωδών 
ζωνών

1150*
Λιμνοθάλασσες

τύποι οικοτόπων Natura 
2000 που περιλαμβάνονται 
(“φωλιάζουν ”) στους 
στόχους διατήρησης

2120
Κινούμενες θίνες της 
ακτογραμμής με Ammophila
arenaria (κινούμενες  θίνες)

1410
Μεσογειακά αλίπεδα ( Junce-
talia maritimi )

2130*
Σταθερές θίνες με ποώδη 
βλάστηση (γκρίζες θίνες) 

1420
Μεσογειακές και 
θερμοατλαντικές αλλόφιλες 
λόχμες

2195
Κοιλότητες μεταξύ των 
θινών με κλίνες καλαμιών και 
βούρλων

6220*
Ψευδόστεππα με αγρωστώδη 
και μονοετή φυτά (Thero-
Brachypodietea)

2220
Θίνες με Euphorbia terracina

40

Στόχοι διατήρησης της φύσης και οι τύποι οικοτόπων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας των 
Οικοτόπων, καθώς και άλλοι σημαντικοί οικότοποι
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Στόχος 3AK: Λιμνοθάλασσα
Σκοπός 3AK
 Η διατήρηση της λιμνοθάλασσας έτσι ώστε ως το 2012 να καλύπτει την ίδια επιφάνεια με το 2001 

και να παρουσιάζει καλή κατάσταση διατήρησης. Ο τύπος οικοτόπου προτεραιότητας 1150* του 
Παραρτήματος Ι να βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης και ειδικότερα η έκταση 
το οικοτόπου να είναι η ίδια ή να έχει αυξηθεί σε σχέση με την χαρτογράφηση του 2001, ενώ τα 
χαρακτηριστικά είδη φυτών και ζώων να είναι παρόντα και σε ικανοποιητική κατάσταση.

Δείκτες:
• Ολική επιφάνεια του οικοτόπου 1150 του Παραρτήματος Ι σε σύγκριση με αυτή που 

χαρτογραφήθηκε το 2001 
• Κατάσταση διατήρησης των ειδών (παρουσία και αφθονία) όπως καταγράφεται στο πιο πρόσφατο 

τυποποιημένο δελτίο δεδομένων

4.3. Αξιολόγηση της βιωσιμότητας του στόχου
Η βιωσιμότητα και των τριών στόχων διατήρησης της Αλυκής Κίτρους είναι καλή. Αυτό σημαίνει ότι το 
σημερινό επίπεδο διατήρησής τους βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων διακύμανσης και απαιτούνται 
μικρές διαχειριστικές επεμβάσεις για τη διατήρησή τους.  

4.4 Αξιολόγηση των απειλών
Οι απειλές στην Αλυκή Κίτρους μπορούν να διακριθούν σε υφιστάμενες απειλές και σε εν δυνάμει 
μελλοντικές απειλές
Η ανάλυση (βλ. πίνακα αξιολόγησης των απειλών στην επόμενη σελίδα) δείχνει ότι οι περισσότερες 
τρέχουσες απειλές έχουν αμελητέα επίδραση στην βιοποικιλότητα της περιοχής (φυτοφάρμακα, 
εισβάλοντα είδη, κυνήγι και λαθροθηρία, 4x4 αυτοκίνητα). Εξαίρεση αποτελεί η απειλή «άντληση 
και αποχέτευση υδάτων της μονάδας παραγωγής άλατος της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» που 
κατατάσσεται στο βαθμό της μέτριας επίδρασης. Πιθανή επέκταση ή κλείσιμο της μονάδας παραγωγής 
άλατος θα μπορούσε να επιδεινώσει το πρόβλημα αυτό, καθώς το επίπεδο νερού της λιμνοθάλασσας 
εξαρτάται πλήρως από τις μεθόδους άντλησης.
Οι πιθανές μελλοντικές απειλές θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους στόχους 
διατήρησης, με συνέπεια τη μείωση της βιωσιμότητάς τους. Οι πιθανές μελλοντικές απειλές που 
ακολουθούν έχουν αξιολογηθεί ως «μέτριες»: \

• Επέκταση των εγκαταστάσεων της μονάδας 
παραγωγής άλατος

• Διακοπή της διαχείρισης του νερού σε 
περίπτωση παύσης λειτουργίας της μονάδας 
παραγωγής άλατος

• Κατασκευή (παραθεριστικών) κατοικιών μέσα 
στην περιοχή

Οι πιθανές αυτές απειλές δεν είναι φανταστικές. 
Συγκεκριμένες απαιτήσεις και τάσεις, π.χ. για την 
επέκταση της παραγωγής αλατιού στην περιοχή ή 
η αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη του Κορινού, 
δημιουργούν την ανάγκη να περιληφθούν οι 
δυνητικές αυτές απειλές στην ανάλυση. 

Συνεπώς, το προτεινόμενο στρατηγικό σχέδιο 
εστιάζει σε προληπτικές στρατηγικές διαχείρισης 
κινδύνου, ώστε να αποτραπούν σοβαρές βλάβες 
στους στόχους διατήρησης της Αλυκής Κίτρους.
 

4.5 Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης
Το μοντέλο απεικόνισης της πραγματικότητας για την Αλυκή Κίτρους όπως παρουσιάζεται στην επόμενη 
σελίδα, περιλαμβάνει τις υφιστάμενες και τις εν δυνάμει μελλοντικές απειλές, καθώς και τους παράγοντες 
που τις δημιουργούν. Συνοπτικά αυτοί είναι:

• Η υφιστάμενη νομοθεσία για το Εθνικό Πάρκο (συμπεριλαμβανομένης και της ζωνοποίησης) 
οδηγεί σε μια σειρά από ασαφείς συνθήκες. Για παράδειγμα, δεν ξεκαθαρίζεται αν και κάτω από ποιες 
συνθήκες θα επιτραπεί η επέκταση της μονάδας παραγωγής άλατος, καθώς και εάν θα επιτραπεί η 
κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών. 

• Η περιορισμένη δυνατότητα του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα να 
παρακολουθεί και να ελέγχει την κίνηση οχημάτων 4x4 και τις άλλες δραστηριότητες αναψυχής στις 
αμμοθίνες.

• Η χαμηλή οικονομική βιωσιμότητα της Εταιρείας Αλυκές Α.Ε. μπορεί να οδηγήσει είτε στη 
μελλοντική παύση λειτουργίας της, με απρόβλεπτες συνέπειες λόγω της μη διαχείρισης των υδάτων, ή 
σε πιέσεις για επέκταση με αποτέλεσμα την απώλεια οικότοπων.

• Η έλλειψη ενδιαφέροντος και σεβασμού για την περιοχή από τους επισκέπτες και τους ντόπιους.
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Σχεδιάγραμμα 10: Εννοιολογικό Μοντέλο της Υφιστάμενης Κατάστασης στην Αλυκή Κίτρους



Φωτό: Λιβελούλα – Λία Παπαδράγκα

43



4.6 Αλυσίδα αποτελεσμάτων και στρατηγικές
4.6.1. Ισχυρή νομοθεσία και ρύθμιση της υδρολογίας (LG)

Οι υφιστάμενες απειλές στην Αλυκή Κίτρους μπορεί σε γενικές γραμμές να αντιμετωπιστούν με πιο 
συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές (που θα περιλαμβάνει ο Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας 
του Πάρκου) σε συνδυασμό με τη Νομοθεσία για το Εθνικό Πάρκο. Οι διατάξεις αυτές  θα ρυθμίζουν τις 
τουριστικές πιέσεις και θα επιβάλλουν την εφαρμογή των νόμων.  Ως προς το σύνολο των απειλών είναι 
αναγκαίο να καθοριστεί το βέλτιστο καθεστώς διαχείρισης των υδάτων, ώστε να γίνεται διαχείριση με 
οικολογικά βιώσιμο τρόπο της στάθμης του νερού στη λιμνοθάλασσα. Ο καλύτερος τρόπος να υλοποιηθεί 
αυτή η πρόταση είναι μέσω συνεργασίας του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα και 
της Εταιρείας Αλυκές Α.Ε..

Σχεδιάγραμμα 11: Αλυσίδα αποτελεσμάτων της Στρατηγικής Νομοθεσίας και Ρύθμισης της Υδρολογίας
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Βραχυπρόθεσμοι και Μακροπρόθεσμοι 
στόχοι 

Δείκτες Δραστηριότητες

Στόχος LG1:
Μέχρι το 2010 να περιλαμβάνονται στο Σχέδιο 
Διαχείρισης τελικές οδηγίες για το τουρισμό και 
την κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών

Η έκδοση του Κανονισμού Διοίκησης 
και Λειτουργίας  σε ΦΕΚ

• Προώθηση της μελέτης των ζητημάτων για τον τουρισμό και την κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών ώστε να περιληφθούν ξεκάθαρα στον 
κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας

Στόχος LG2:
Μέχρι το 2010 να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί η 
υδρολογική μελέτη 

Έγγραφο έγκρισης • Συνάντηση με την Εταιρία του Εργοστασίου Παραγωγής Άλατος για συμφωνία και συνεργασία 
• Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υδρολογική μελέτη
• Καθορισμός των απαιτήσεων σε νερό των πουλιών και των ενδιαιτημάτων
• Υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση της υλοποίησης της μελέτης

Στόχος LG3:
Μέχρι το 2011, η ορθολογική διαχείριση των 
υδάτων να έχει εφαρμοστεί για την ορνιθοπανίδα 
και τη φύση

Πληθυσμοί ορνιθοπανίδας
Βέλτιστα επίπεδα υδάτων

• Εφαρμογή της υδρολογικής μελέτης για την ορνιθοπανίδα και τα ενδιαιτήματα
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4.6.2 Φορέας εναλλακτικής διαχείρισης των υδάτων (WM)

Σήμερα, η λειτουργία της μονάδας παραγωγής αλατιού έχει τροποποιήσει το υδρολογικό καθεστώς, 
λόγω της άντλησης και της παροχέτευσης του νερού. Αυτό σημαίνει για παράδειγμα άντληση ύδατος 
από τη θάλασσα προς τη λιμνοθάλασσα της Αλυκής Κίτρους. Είναι άγνωστο τι θα συμβεί σε περίπτωση 
που η συγκεκριμένη δραστηριότητα σταματήσει ξαφνικά. Στην περίπτωση που υπάρχουν αρνητικές 
επιδράσεις από τη μη άντληση των υδάτων, κρίνεται αναγκαία η οργάνωση ενός εναλλακτικού φορέα 
διαχείρισης για τη διασφάλιση ενός εναλλακτικού τρόπου ώστε να διατηρηθεί η στάθμη του νερού σε ένα 
βέλτιστο δυνατόν επίπεδο.

 

Στόχος Δείκτες Δραστηριότητες

Στόχος WM1:
Μέχρι το 2010 να έχει προωθηθεί η σύσταση ενός 
εναλλακτικού φορέα για τη διαχείριση των υδάτων

Ύπαρξη συμφωνίας με άλλους φορείς 
σε θέματα υδάτων, που καθορίζει τις 
αρμοδιότητες σε επείγοντα ζητήματα

• Καθορισμός των αρχών και λοιπών ενδιαφερόμενων που σχετίζονται με θέματα υδάτων στη συγκεκριμένη περιοχή
• Συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να αποσαφηνιστούν οι δυνατότητες και οι επιθυμίες τους και για να 

αποφασιστεί η σύσταση ενός εναλλακτικού φορέα για τη διαχείριση των υδάτων 

Σχεδιάγραμμα 12: Αλυσίδα αποτελεσμάτων της Στρατηγικής για τη Διαχείριση των Υδάτων
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Φωτό: Αλυκές Κίτρους – Ανέστης Σαμουρκασίδης
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Φωτό: Παρατηρητήριο στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού – Λία Παπαδράγκα
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5.1. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του στρατηγικού σχεδίου

Διεύρυνση της περιοχής ευθύνης του Εθνικού Πάρκου
Υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί στην σημερινή οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου. Προκειμένου λοιπόν να 
διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση όλων των περιοχών Natura 2000, προτείνεται η επέκταση της περιοχής 
ώστε να συμπεριλαμβάνεται το πεδίο εφαρμογής όπως προτάθηκε στη παράγραφο 3.2. Συνιστάται να 
ξεκινήσει αυτή η διαδικασία από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-
Αλιάκμονα το συντομότερο δυνατόν.

Ενίσχυση της Νομοθεσίας για τη Διατήρηση της Φύσης
Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα έχει μια γενική εντολή να διαχειρίζεται την 
περιοχή, αλλά δεν έχει τη δικαιοδοσία να βάζει πρόστιμα σε άτομα που παραβιάζουν το νόμο, ακόμα και 
μέσα στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου του οποίου έχει την ευθύνη. Η πολύπλοκη και συχνά χρονοβόρα 
νόμιμη διαδικασία για την επίσημη τιμωρία κάποιου για πράξεις όπως η λαθροθηρία ή η ρίψη σκουπιδιών, 
δυσχεραίνει την ικανότητα του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα να επιβάλει τον 
νόμο. Για αυτό συνίσταται –όχι μόνο για τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, αλλά 
για το σύνολο των φορέων διαχείρισης της Ελλάδας- να είναι σε θέση να επιβάλουν πρόστιμα εντός των 
ορίων των Εθνικών Πάρκων.  

Εξασφάλιση ελάχιστων επιχειρησιακών πόρων 
Ομάδα Διαχείρισης & Οικονομικών
Η νομοθεσία που αφορά την ίδρυση των φορέων διαχείρισης ορίζει ότι για να είναι αποτελεσματικός ένας 
φορέας πρέπει να έχει μόνιμο προσωπικό μέχρι 27 ατόμων. Βάσει ωστόσο της τρέχουσας οικονομικής 
κατάστασης στην Ελλάδα αυτό είναι ανέφικτο. Παρόλα αυτά, ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-
Λουδία-Αλιάκμονα χρειάζεται ένα σταθερό πυρήνα ειδικών και σταθερή ηγεσία με σκοπό να επιτύχει 
την ορθολογική διαχείριση της περιοχής.  Προτείνεται η εύρεση χρηματοδότησης για μόνιμο προσωπικό 
10 υπαλλήλων. Η εξασφάλιση της βασικής αυτής χρηματοδότησης κρίνεται αναγκαία προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνέχεια του φορέα στις συμμετοχικές διαδικασίες και η εφαρμογή μακροπρόθεσμων 
στρατηγικών.

Επιπρόσθετη χρηματοδότηση μπορεί να εξασφαλιστεί για συγκεκριμένα έργα από διάφορα ελληνικά, 
ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα. Προτείνεται ακόμη να επανεξεταστεί το θέμα της δυνατότητας 
πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών από το Φορέα (πχ. εκπαιδευτικό υλικό), προκειμένου να αποκτήσει 
έσοδα, με σκοπό τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων δράσεων (όπως εκστρατείες).  

Σύνθεση της ομάδας με βάση τις απαιτούμενες δεξιότητες 
Για να είναι αποτελεσματική αυτή η ομάδα, προτείνεται να πραγματοποιηθεί μια ανάλυση των αναγκών 
σε θέσεις εργασίας, ως μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης του πλήρους Διαχειριστικού Σχεδίου. Στις 
γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να περιλαμβάνονται οι ικανότητες για διοίκηση, επικοινωνία, βιολογικές 
και οικολογικές, νομικές, δεξιότητες άντλησης κεφαλαίων, καθώς και ικανότητες στη διαχείριση 
πολύπλοκων συμμετοχικών διαδικασιών. Όσον αφορά το Σχέδιο Διαχείρισης, προτείνεται ακόμη να 
περιλαμβάνει μια σαφή οργανωτική δομή για το Φορέα και να περιγράφει δείκτες απόδοσης. 

Μεταφορά υποδομής
Υπάρχουν διάφορες υποδομές, όπως τα φυλάκια και το κέντρο πληροφόρησης, κάποιες από τις οποίες 
συντηρούνται ελάχιστα και χρησιμοποιούνται ελάχιστα, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται ραγδαία 
η κατάσταση τους. Αυτές οι υποδομές ανήκουν νομικά σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες και 
δημιουργήθηκαν στο παρελθόν για τον υπό ίδρυση φορέα. Σήμερα που ο Φορέας έχει ιδρυθεί, θα είχε 
νόημα η μεταφορά αυτής της περιουσίας στο Φορέα Διαχείρισης, πράγμα που θα επέτρεπε τη συντήρησή 
και αξιοποίησή του, και θα βοηθούσε τον Φορέα στην πραγματοποίηση του έργου του. Ως εκ τούτου 
συνίσταται να μεταφερθεί η κυριότητα αυτής της περιουσίας στο Φορέα, αλλά μόνο με την βασική 
προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί ένας βασικός πυρήνας προσωπικού, καθώς και η λειτουργία του. 

Αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των φορέων με επικαλυπτόμενες ευθύνες 
Κρίνεται απολύτως αναγκαία η καλή συνεργασία με εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, και ιδίως με εκείνες που 
είναι αρμόδιες για θέματα που επηρεάζουν άμεσα την προστατευόμενη περιοχή (όπως είναι θέματα 
γεωργίας, εφαρμογής της Ο.Π.Ν. και διαχείρισης των απορριμμάτων). Επίσης, είναι υψίστης σημασίας 
η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών με αλληλεπικαλυπτόμενες ευθύνες, καθώς και 
η αξιολόγηση της προθυμίας για συνεργασία των Υπηρεσιών των περιοχών κατά μήκος της κοίτης 
του Αξιού ποταμού, και στις δύο πλευρές των συνόρων, για τη διατήρηση της φύσης της περιοχής. 
Προτείνεται το ολοκληρωμένο Διαχειριστικό Σχέδιο να περιλαμβάνει μια πλήρη «χαρτογράφηση» 
των ενδιαφερομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών, και καταγραφή των απόψεών 
τους. Σε αυτήν την καταγραφή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται πιθανά θέματα, στα οποία ο Φορέας 
Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα θα πρέπει να έχει κάποια εμπλοκή.  Για παράδειγμα, τον 
Αύγουστο του 2008, ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Μεταφορών σχέδια για την ανάπτυξη και 
επέκταση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Εάν αυτή η εξέλιξη έχει συνέχεια, θα έχει τεράστιο αντίκτυπο 
στην προστατευόμενη περιοχή. Ως εκ τούτου, ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα 
θα πρέπει να συμμετάσχει στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διεύρυνση του 
λιμένα.

5. Προϋποθέσεις και συνολική στρατηγική για την προστατευόμενη περιοχή Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα
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5.2. Συνολική στρατηγική για την αύξηση της τουριστικής αξίας και την οικοδόμηση 
συνεργασίας μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και των πολιτών στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης (TR)

Μια από τις βασικές αιτίες για όλες τις άμεσες απειλές που αντιμετωπίζει η περιοχή, είναι η έλλειψη 
εκτίμησης για την περιοχή ως προστατευόμενη από τους ντόπιους. Δυστυχώς, τμήματα της περιοχής 
αντιμετωπίζονται από πολλούς ως χώροι ρίψης μπαζών και αποβλήτων. Αυτό συνδέεται με το γεγονός 
ότι το Δέλτα του Αξιού βρίσκεται δυτικά από την ταχέως αναπτυσσόμενη πόλη της Θεσσαλονίκης και 
πολύ κοντά στη βιομηχανική της περιοχή. Καθώς οι δυτικές αστικές περιοχές θεωρούνται από τις πιο 
υποβαθμισμένες της Θεσσαλονίκης,  η αντίληψη αυτή επεκτείνεται και για το Δέλτα του Αξιού.

Το Εθνικό Πάρκο θα μπορούσε κάλλιστα – με βάση την ορθή λογική – να παρέχει το τέλειο “λίφτινγκ” 
στην περιοχή, προσφέροντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια όμορφη, ποιοτική περιοχή αναψυχής, μια 
περιοχή για την οποία να μπορεί κανείς να νιώθει περήφανος. Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και ακόμα 
περισσότερο αυτοί που ζούνε στις δυτικές –και πιο υποβαθμισμένες- συνοικίες της θα μπορούσαν να 
επωφεληθούν από αυτό.

Αυτή η προτεινόμενη στρατηγική (τόσο για τους ποταμούς, όσο και την Αλυκή Κίτρους) σχεδιάστηκε 
με στόχο την αύξηση της δημόσιας υποστήριξης από τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης για το Εθνικό 
Πάρκο. Πιο συγκεκριμένα, η στρατηγική έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ντόπιους κατοίκους και τους 
πολιτικούς ηγέτες να συνειδητοποιήσουν την αξία της περιοχής όχι μόνο για τη διατήρηση της φύσης, 
αλλά επίσης όσον αφορά τις υπηρεσίες οικοσυστήματος που παρέχει σε αυτούς και στα παιδιά τους. Η 
δημιουργία ενός συνειδητοποιημένου και ενημερωμένου κοινού και η τουριστική ανάπτυξη θα μπορούσαν 
να αποδειχθούν η πιο αποτελεσματική και ισχυρή στρατηγική για την καταπολέμηση των περισσότερων 
απειλών που αντιμετωπίζει η περιοχή σήμερα. Θεωρείται ότι εάν οι άνθρωποι εκτιμούν το Δέλτα του 
Αξιού, θα σέβονται τους διαχειριστικούς κανόνες και θα συνεργαστούν για τη διατήρηση της περιοχής.

Η στρατηγική στοχεύει συγκεκριμένα σε:
• Ευαισθητοποίηση του κοινού για τις αξίες του Εθνικού Πάρκου
• Βελτίωση της πληροφόρησης των επισκεπτών σχετικά με το Εθνικό Πάρκο και τις υποδομές του
• Χρήση του Εθνικού Πάρκου για την εκπαίδευση μαθητών (εργαστήριο βιολογίας)
• Ευαισθητοποίηση του κοινού και των πολιτικών σχετικά με τις υπηρεσίες οικοσυστήματος 

(φιλτράρισμα του νερού, ανατροφοδότηση των υπογείων υδάτων) και τα αγαθά (πόσιμο νερό, νερό για 
άρδευση, ρύζι, μύδια, ψάρια) που παρέχει το Εθνικό Πάρκο

• Προσέλκυση επισκεπτών από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα και την Ευρώπη 

Φωτό: Γιορτή Πουλιών στη Νέα Αγαθούπολη – Λία Παπαδράγκα
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Σχεδιάγραμμα 13: Αλυσίδα αποτελεσμάτων της Στρατηγικής για την Αύξηση της Τουριστικής Αξίας και την 
Οικοδόμηση Συνεργασίας μεταξύ του ΦΔ και των Πολιτών της Θεσσαλονίκης
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Μακροπρόθεσμοι στόχοι Δείκτες Δραστηριότητες
Στόχος TR10: Μέχρι το 2015, περισσότεροι από 
100.000 άνθρωποι να είναι ενημερωμένοι σχετικά 
με τις αξίες, τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 
προσφέρει το Εθνικό Πάρκο

Αριθμός συνειδητοποιημένων ανθρώπων

Στόχος TR11:
Μέχρι το 2011, όλοι οι πολιτικοί να στηρίζουν 
την ΠΠ

Αριθμός των δηλώσεων υποστήριξης ή 
δράσεων

Στόχος TR12:
Μέχρι το 2015 να μην υπάρχει παράνομη 
ρίψη μπαζών, λαθροθηρία, υπερβόσκηση και 
οικοδομική ανάπτυξη

Αριθμός των παράνομων 
δραστηριοτήτων μέσα στην ΠΠ
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Βραχυπρόθεσμοι στόχοι Δείκτες Δραστηριότητες
Στόχος TR1:
Μέχρι το τέλος του 2009, να έχουν οργανωθεί  
από το Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-
Αλιάκμονα περισσότερες από 10 μεγάλες 
ενημερωτικές εκδηλώσεις 

Αριθμός συμμετεχόντων/δραστηριότητα • Συνέδρια
• Διαγωνισμοί φωτογραφίας
• Γιορτές πουλιών, υγροτόπων
• Διεθνείς συναντήσεις
• Συναντήσεις με τους ενδιαφερομένους
• Επιστημονικές συναντήσεις

Στόχος TR2:
Μέχρι το τέλος του 2009, μια μεγάλη εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης να έχει φτάσει σε 30.000 άτομα

Αριθμός των ατόμων που επηρέασε η 
εκστρατεία ευαισθητοποίησης

• Εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού «ένας άγνωστος θησαυρός δίπλα στην πόλη»
• Λόμπυ για την σημασία της διατήρησης της προστατευόμενης περιοχής, επεξήγηση των αρνητικών επιπτώσεων 
• Παρουσίαση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων πρωτογενούς παραγωγής και της σχέσης τους με την ΠΠ
• Προώθηση του αειφόρου τουρισμού 
• Παρουσίαση των διαχειριστικών μέτρων που χρειάζεται να ληφθούν για την διατήρηση της ΠΠ π.χ. ορθολογική διαχείριση των υδάτων, ρόλος 

της αποτελεσματικής φύλαξης 

Στόχος TR3:
Μέχρι το τέλος του 2010, περισσότεροι από 100 
εθελοντές να έχουν συνεισφέρει στην ΠΠ

Αριθμός εθελοντών • Έκκληση για εθελοντές να συμμετέχουν σε δραστηριότητες παρακολούθησης, καθαρισμών, ευαισθητοποίησης και άλλες
• Προτάσεις για προγράμματα εθελοντικής εργασίας (EVS)

Στόχος TR4:
Μέχρι το τέλος  του 2010, να έχουν δημιουργηθεί 
υποδομές και τοποθετηθεί πινακίδες για καλύτερη 
ενημέρωση και εξυπηρέτηση των επισκεπτώ

Αριθμός πινακίδων, παρατηρητήριων, 
κιόσκια, κτλ.
Αριθμός ταβερνών ή περιοχών 
ανάπαυσης

• Υποβολή πρότασης για την κατασκευή κατάλληλων υποδομών για τους επισκέπτες
• Τοποθέτηση επαρκών πινακίδων για τους επισκέπτες
• Αναζήτηση πιθανών τοποθεσιών για ταβέρνες

Στόχος TR5:
Μέχρι το τέλος του 2010, ένας ελάχιστος 
αριθμός 50 σχολείων ανά έτος να συμμετέχουν σε 
επισκέψεις και εκπαιδευτικά προγράμματα

Αριθμός σχολείων • Ανάπτυξη προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
• Ενεργοποίηση συνεργασίας με το Α.Π.Θ. , το Α.Τ.Ε.Ι. και άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα εντός και εκτός Ελλάδα

Στόχος TR6:
Μέχρι το 2011, το 50% των ατόμων που 
επισκέπτονται ή χρησιμοποιούν την περιοχή να 
ενημερώνονται για τη σημασία της  όσον αφορά 
τη βιοποικιλότητα, καθώς και σχετικά με τα 
αγαθά και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος που 
προσφέρει

% ατόμων που επισκέπτονται ή 
χρησιμοποιούν την περιοχή και 
αναγνωρίζουν την σημασία της ΠΠ

• Παρουσιάσεις και συζητήσεις με τους ντόπιους
• Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης
• Ενημερωτικές ξεναγήσεις
• Διανομή φυλλαδίων
• Οικο-εκδρομές, κτλ.

Στόχος TR7:
Μέχρι το 2011 οι ντόπιοι κάτοικοι να αποκομίζουν 
ένα σημαντικό συμπληρωματικό εισόδημα από 
την Προστατευόμενη Περιοχή

Αριθμός ατόμων που προσφέρουν 
εναλλακτικές δραστηριότητες

• Προώθηση πιστοποιημένων περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων που παράγονται στην ΠΠ
• Στήριξη των ντόπιων να οργανώσουν και παρέχουν υφάλμυρα λασπόλουτρα, βόλτες με άλογα,  βόλτες με ποδήλατα
• Προετοιμασία προτάσεων έργων για την Αλυκή Κίτρους
• Ολοκλήρωση του τρέχοντος Interreg III Προγράμματος “Axios Ecotour” για την προώθηση του οικοτουρισμού στην περιοχή και εφαρμογή 

των συμπερασμάτων της
• Συμμετοχή των κοινοτήτων και των ντόπιων κατοίκων στις δραστηριότητες του πάρκου

Στόχος TR8:
Μέχρι το 2011,  να έχουν αναπτυχθεί 
εναλλακτικές δραστηριότητες τουρισμού

Αριθμός εργαζομένων σε εναλλακτικές 
δραστηριότητες

• Διερεύνηση του κόστους και του οφέλους για την επαναλειτουργία της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής
• Ανάπτυξη οικοτουρισμού
• Στήριξη του οικοτουρισμού για την περιγραφή της παραγωγής άλατο
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Φωτό: Εκβολές του Γαλλικού – Νώντας Στυλιανίδης
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Το παρόν προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο προετοιμάστηκε προσεκτικά από τη βασική ομάδα ως μία 
ισχυρή βάση για την ανάπτυξη του Διαχειριστικού Σχεδίου. Προτείνουμε να συνεχιστεί το «χτίσιμο» 
πάνω στην αρχική αλυσίδα αποτελεσμάτων με την περαιτέρω επεξεργασία της κάθε στρατηγικής, 
σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που θα προκύπτουν από τη διεύρυνση των ομάδων ενδιαφερομένων. 
Με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνεται περαιτέρω επεξεργασία των συμπερασμάτων, των στόχων, των 
δραστηριοτήτων και του τελικού σχεδίου παρακολούθησης.

Για την ανάπτυξη ενός λεπτομερούς προγράμματος εργασιών και προϋπολογισμού συνιστάται να τηρηθεί 
ο σχεδιασμός για κάθε συγκεκριμένη στρατηγική και να είναι προσανατολισμένος στους στόχους, ώστε 
να μην διακοπεί η σύνδεση μεταξύ στρατηγικής και δράσεων.

Επομένως, προτείνεται ο μελετητής που θα αναλάβει το Διαχειριστικό Σχέδιο να επενδύσει στην 
εκμάθηση της χρήσης των ανοιχτών προτύπων της CMP και στη χρήση του υποστηρικτικού 
προγράμματος (Miradi), ώστε να εγγυηθεί τη συνέχιση της λογικής και χρήσης της μεθοδολογίας. 
Επιπλέον, συνιστάται να συνεργάζεται στενά με τη βασική ομάδα του Φορέα Διαχείρισης για την 
οικοδόμηση συνεργασιών για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης.

Τέλος, είναι σκόπιμο να αναζητηθεί πληροφορία από άλλους φορείς και οργανισμούς στην Ελλάδα ή τη 
Μεσόγειο, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για παρόμοιους στόχους διατήρησης, και αντιμετωπίζουν παρόμοιες 
απειλές και/ή εφαρμόζουν αντίστοιχες στρατηγικές.

6. Προτάσεις για την ανάπτυξη του Διαχειριστικού Σχεδίου

55



Φωτό: Λαγγόνα- Αγοραστός Παπατσάνης
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Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα είναι ένας από τους 28 φορείς σε όλη 
την Ελλάδα που έχουν δημιουργηθεί για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, υπό την 
εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).
} www.axiosdelta.gr

Η FOS – Foundations of Success (Θεμέλια για την επιτυχία) είναι μια μη κερδοσκοπική 
οργάνωση που εργάζεται με στόχο τη διατήρηση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας μέσα από 
τη βελτίωση της διαχείρισης στην πράξη.
} www.FOSonline.org. 


