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Η Σρνιή Αγξνλόκσλ θαη Τνπνγξάθσλ Μεραληθώλ θαη εγώ πξνζσπηθά 

ραηξεηίδνπκε ηελ εκεξίδα πνπ δηνξγαλώλεη ε δεύηεξε θαηεύζπλζε ηνπ 

κεηαπηπρηαθνύ καο πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Aλάπηπμε» κε ζέκα ηελ 

«Οινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ Πσγσλίνπ». 

Σε κηα δύζθνιε νηθνλνκηθή – θνηλσληθή – πνιηηηθή θαη ζεζκηθή θαηάζηαζε πνπ 

βηώλεη ε ρώξα καο θαη πνιιέο άιιεο ρώξεο καδί ηεο, ε απόπεηξα λα πξνζεγγίζεη 

θαλείο ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο ζπληζηά έλα δύζθνιν εγρείξεκα. 

Ο πξνθαλήο ιόγνο είλαη όηη ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη θαη ηε ζρέζε ηεο κε ην ζύλνιν 

ηεο ρώξαο, ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ νθείινληαη ζηνλ 

γεσγξαθηθό ηεο ρώξν θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κέζα ζηηο νπνίεο ζα 

ιεηηνπξγήζεη απηή ε πεξηνρή. 

Καηά ηε γλώκε κνπ, πνιιέο από ηηο «αξεηέο θαη νκνξθηέο» όπσο ε άκεζε 

αληαιιαγή πξντόλησλ, νη εκπνξηθνί δξόκνη θαη ηα κνλνπάηηα, γηα παξάδεηγκα, 

αλαπηύρηεθαλ ζε πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη ησλ Βαιθαλίσλ, σξίκαζαλ ζε έλα 

δηαθνξεηηθό ηξόπν παξαγσγήο ηεο νηθνλνκίαο, ζηα πιαίζηα ελόο άιινπ ζπζηήκαηνο. 

Σήκεξα ε αλαπαξαγσγή ηνπ κνληέινπ απηνύ δελ θαίλεηαη πηζαλή, παξά κόλνλ ζηηο 

ξνκαληηθνύ ηύπνπ εθθάλζεηο ηεο ή ζηε ιεηηνπξγία ελόο ηνπξηζκνύ ζθεληθνύ 

ραξαθηήξα. Πνιύ πεξηζζόηεξν πνπ νη θεθαιαηνθξαηηθέο ζρέζεηο ζπλέηξηςαλ απηόλ 

ηνλ ηξόπν παξαγσγήο θαηά ηνλ 18ν θαη θπξίσο θαηά ηνλ 19ν αηώλα, κε ηελ επηβνιή 

ηνπ θέξδνπο ζε θάζε ζηάδην ηεο ζπλαιιαγήο. 

Μεηά ην 1950, κε ζαθή θαη ζπλεηδεηή πνιηηηθή βνύιεζε, ε ρώξα καο ζηξάθεθε 

πξνο κηα νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζηεξηδόκελε ζηηο ππεξεζίεο, ζηνλ ηνπξηζκό, ζηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο γεο θαη ζηελ νηθνδνκή, κε ην δίπνιν αληηπαξνρή-απζαίξεηε 

δόκεζε. Απηόο ν ηξόπνο παξαγσγήο ζηεξίρζεθε θαη ζηε θπζηνγλσκία ηεο ρώξαο, 

όπσο ν κηθξόο θιήξνο, ε κηθξή ηδηνθηεζία, ην κηθξό θεθάιαην, ε δνκή ηεο θνηλσλίαο 

νηθνγελεηαθνύ ηύπνπ θαη ε ηζηνξηθή παξάδνζε. Με ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

άξρηζε ην 2007-2008 ε κνξθή απηήο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο νπζηαζηηθά 

θαηέξξεπζε. 

Σήκεξα ινηπόλ ηη θάλνπκε; Πνηό κπνξεί λα είλαη ην παξαγσγηθό κνληέιν θαη 

πώο απηό ζα ζπκβαδίδεη κε ηελ κνξθή ηνπ ηόπνπ θαη ησλ θαηνίθσλ ηνπ; Δίλαη 

δπλαηόλ λα αιιάμεη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία κε ηελ εθαξκνγή ηππνπνηεκέλσλ 

δηεζλώλ θαλόλσλ, αλεμάξηεηα από ηελ ρώξα εθαξκνγήο ηνπο; Καη απηό ρσξίο λα 

πξνηείλεηαη κηα άιιε κνξθή παξαγσγηθώλ ζρέζεσλ γηα ηηο επόκελεο γελεέο, κε 

ζεβαζκό ζηνλ Άλζξσπν, ζην Πεξηβάιινλ, ζηε Φύζε, πνπ λα κπνξεί λα παίμεη ξόιν 

κε ηνλ δηθό ηεο δξόκν ζε κηα παγθνζκηνπνηεκέλε δηαδηθαζία. 

Γη' απηό πηζηεύσ όηη ην δηεπηζηεκνληθό κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα «Πεξηβάιινλ 

θαη Αλάπηπμε» θαη ηδηαίηεξα ε δεύηεξε θαηεύζπλζε ηνπ γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο 



κπνξνύλ λα παίμνπλ νπζηαζηηθό ξόιν, λα απαληήζνπλ ζε νπζηαζηηθά εξσηήκαηα γηα 

ην κέιινλ ηνπ ηόπνπ θαη ηεο ρώξαο. 

Με ηελ επθαηξία ηεο ζεκεξηλήο εκεξίδαο ζέισ λα ζπγραξώ ηνπο 

κεηαπηπρηαθνύο ζπνπδαζηέο καο πνπ ζε δύζθνιεο ζπλζήθεο πξαγκαηνπνηνύλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο ζην Μέηζνβν, νιόθιεξε ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα, ηνπο Γήκνπο θαη ηελ 

Πεξηθέξεηα, αιιά θπζηθά θαη πξώηηζηα ην ΔΜΠ, πνπ από ην πζηέξεκα ηνπ εληζρύεη 

ηηο πξσηνβνπιίεο απηέο. 
 



Χαιρετισμός Πρύτανη Εθνικού Μετσόβιοσ Πολστετνείοσ 
 

Καθηγητή Σίμοσ Ε. Σιμόποσλοσ 
 
 

Με ηε ζεκεξηλή εθδήιωζε νινθιεξώλεηαη άιιε κηα αθαδεκαϊθή ρξνληά – ε 

έθηε – ιεηηνπξγίαο ηεο δεύηεξεο θαηεύζπλζεο ηνπ ΔΠΜΣ «Πεξηβάιινλ θαη 

Αλάπηπμε», ε θαηεύζπλζε «Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ηωλ Οξεηλώλ Πεξηνρώλ» ηνπ 

Εζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ. Η ηξέρνπζα αθαδεκαϊθή ρξνληά δελ ήηαλ, 

απιώο, άιιε κία δύζθνιε εθπαηδεπηηθή πεξίνδνο κέζα ζηα ρξόληα ηεο πνιπεπίπεδεο 

θξίζεο πνπ βηώλεη ε Ειιάδα. Ήηαλ κηα ρξνληά, θαηά ηελ νπνία απεηιήζεθε ε ίδηα ε 

ιεηηνπξγία ηνπ κεγαιύηεξνπ ηερλνινγηθνύ ηδξύκαηνο ηεο ρώξαο θαη ηα πξνβιήκαηα, 

δπζηπρώο, αθόκε δελ έρνπλ αληηκεηωπηζηεί. Μέζα ζε απηό ην ηδηαίηεξα δπζκελέο 

θιίκα, ζε ζπκπηεζκέλν ρξόλν, νη ζπνπδαζηέο καο θαη νη ζπληειεζηέο ηνπ 

κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο δαλείζηεθαλ ιίγν από ην πείζκα ηωλ νξεζίβηωλ θαη 

θαηνξζώλνπλ ζήκεξα λα παξνπζηάδνπλ κηα εθδήιωζε κε επξεία ζεκαηηθή πνηθηιία.  

Οη νξεηλέο πεξηνρέο απνηεινύλ ηε ξαρνθνθθαιηά ηεο Ειιάδαο. Από ηα βόξεηα 

ζύλνξα, θνληά ζηα νπνία ηώξα βξηζθόκαζηε, κέρξη ην Ταίλαξν αιιά θαη ζηε 

Μαθεδνλία, ηε Θξάθε αθόκε θαη ηα λεζηά, ε ρώξα καο θπξηαξρείηαη από νξεηλνύο 

όγθνπο, νη νπνίνη θηινμελνύλ κεγάιεο αμίαο νηθνζπζηήκαηα θαζώο θαη θνηλωλίεο κε 

πινύζηα ηζηνξία θαη παξαδόζεηο. Τν Εζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ηνπ 

Μεηζόβηνπ Κέληξνπ Δηεπηζηεκνληθήο Έξεπλαο (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) ηνπ ΕΜΠ, ην νπνίν 

πξόζθαηα αλαβαζκίζηεθε κε απόθαζε ηεο Σπγθιήηνπ ζε Δηαζρνιηθό Εξγαζηήξην 

ηνπ ΕΜΠ, κειεηά ζπζηεκαηηθά  ην νξεηλό πεξηβάιινλ θαη ηηο νξεηλέο θνηλωλίεο. 

Απηή ε ελδειερήο επηζηεκνληθή ελαζρόιεζε κε ηα βνπλά είλαη γηα ην ΕΜΠ κηα 

ακθίδξνκε δηαδηθαζία. Από ηε κία, ηξνθνδνηεί ηηο νξεηλέο θνηλωλίεο κε ηηο 

ζύγρξνλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη, από ηελ άιιε, δηδάζθεηαη 

ην ίδην από ηε καθξά παξάδνζε ηωλ νξεηλώλ θνηλωληώλ θαη ηωλ ηξόπωλ 

πξνζαξκνγήο ηνπο ζην ηξαρύ πεξηβάιινλ ηνπ βνπλνύ. Απηή ε δηαιεθηηθή ζρέζε έρεη 

όια ηα ηειεπηαία ρξόληα νδεγήζεη ζηε δηαηύπωζε ζεκαληηθώλ θαη ξεαιηζηηθώλ 

πξνηάζεωλ γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ νξεηλώλ πεξηνρώλ αιιά θαη ζηελ ελδπλάκωζε ηνπ 

επηζηεκνληθνύ δπλακηθνύ ηνπ ΕΜΠ, πνπ αλακεηξηέηαη ζην πεδίν κε ηα πξαγκαηηθά 

πξνβιήκαηα θαη έξρεηαη ζε επαθή κε αλζξώπνπο κε ζπκππθλωκέλεο γλώζεηο θαη 

εκπεηξίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζε επηζηεκνληθά εγρεηξίδηα. 

Η πεξηνρή ηνπ Πωγωλίνπ είλαη κηα πεξηνρή άγλωζηε, γηα πνιινύο. Κη όκωο, 

απηή εδώ, ε ειάρηζηα πξνβεβιεκέλε εζραηηά ηεο Ειιάδαο έρεη κεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ θαζηζηνύλ, πξαγκαηηθά, κνλαδηθή. Εθηόο από ηα θπζηθά 

ηνπία ηδηαίηεξνπ θάιινπο θαη ηνπο ελδηαθέξνληεο νηθηζκνύο, εδώ γξάθηεθαλ 

κεξηθέο από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ζειίδεο ηεο λεώηεξεο ηζηνξίαο καο, αθνύ ζηα βνπλά 

ηνπ Πωγωλίνπ αλαθόπεθε ε εηζβνιή ηωλ ηηαιηθώλ ζηξαηεπκάηωλ, ην 1940. 

Επηπιένλ, ε ιαϊθή κνπζηθή ηεο πεξηνρήο μεπεξλά ηα όξηα ηεο πεξηνρήο. Τν 

πνιπθωληθό ηξαγνύδη, ν πωγωλίζηνο ξπζκόο, ηα κνηξνιόγηα – πνπ, ζεκεηωηένλ, 

εμαθνινπζνύλ λα είλαη δωληαλή θαζεκεξηλόηεηα θη όρη κνπζεηαθά είδε – 

αθηηλνβνινύλ ηελ επεηξώηηθε παξάδνζε ζε όιε ηελ Ειιάδα, αθόκε θη εθηόο 



ζπλόξωλ. Γηα λα θξαηεζεί δωληαλό απηό ην θνκκάηη ηεο νξεηλήο Ειιάδαο, 

ρξεηάδνληαη εύζηνρεο δξάζεηο πνπ ζα εληζρύζνπλ ην ζεκαληηθό αλζξώπηλν δπλακηθό 

ηεο. Οη δξάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηε δηαηήξεζε θαη πεξαηηέξω αλάπηπμε ηεο 

πξωηνγελνύο παξαγωγήο, ηελ πξνζπάζεηα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο θαη 

ηελ αμηνπνίεζε ηεο πινύζηαο παξάδνζήο ηεο. 

Τν Εζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, δηα ηεο Πξπηαλείαο ηνπ, ζπλερίδεη λα ζηεξίδεη 

κε όιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο ηελ εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ 

Ιδξύκαηνο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. Απηό αληηθαηνπηξίδεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ 

απνθαζηζηηθόηεηα ηνπ ΕΜΠ γηα ηε δηαηήξεζε ελόο ηζρπξνύ, δεκηνπξγηθνύ ππξήλα 

πνπ ζα ζπλερίζεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ηελ νινθιεξωκέλε κειέηε ηεο νξεηλήο 

Ειιάδαο. Ο ξόινο ηνπ Δεκόζηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηδηθά ζε ζπλζήθεο θξίζεο, είλαη ε 

πξνώζεζε δηεμόδωλ θαη ιύζεωλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ θνηλωληθώλ 

πξνβιεκάηωλ.  Τν Δεκόζην Παλεπηζηήκην, όζν θη αλ βάιιεηαη, δελ απνηειεί πεξηηηό 

βάξνο, είλαη ειπίδα θαη πξνωζεηηθή δύλακε γηα ηελ θνηλωλία. Ωο Πξπηαλεία ηνπ 

ΕΜΠ, ελώλνπκε ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο δπλάκεηο καο κε απηέο ηωλ ζπνπδαζηώλ 

καο, ώζηε λα ζηεθόκαζηε απνηειεζκαηηθά θνληά ζηνπο αλζξώπνπο ηωλ βνπλώλ θαη 

ηα πξνβιήκαηά ηνπο. 

Σην Σπλάδειθν Δεκήηξε Καιηακπάθν αιιά θαη ζε όινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηνπο κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο ηνπ, νθείιεηαη έλα κεγάιν 

επραξηζηώ γηα όια όζα θάλνπλ γηα ην Εζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν ζηα βνπλά ηεο 

Ηπείξνπ. Τνπο επρόκαζηε εηιηθξηλά δύλακε θαη αληνρή γηα λα ζπλερίζνπλ κε πνιιέο 

αθόκε εκεξίδεο.  

Εύρνκαη θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηεο εκεξίδαο. Θέιω λα πηζηεύω πωο ζα 

είλαη κηα δεκηνπξγηθή αθνξκή γηα δηάινγν κε ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο θνξείο ηνπ 

Πωγωλίνπ, ώζηε απηή ε ηόζν ελδηαθέξνπζα πεξηνρή λα πνξεπηεί κε θαιύηεξεο 

πξννπηηθέο ζην κέιινλ. 



Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Ηπείρου, 

Αλέξανδρου Καχριμάνη 

 

Αισθήματα χαράς μου προκαλεί η διαπίστωση ότι το Μετσόβιο Κέντρο 

Διεπιστημονικής Έρευνας συνεχίζει την πορεία του στο χρόνο και τη δράση του στις 

ορεινές - απομακρυσμένες περιοχές της Ηπείρου.    

Όταν πριν δύο και πλέον δεκαετίες και μετά από επίπονες προσπάθειες, σε 

συνεργασία με τις τότε Πρυτανικές Αρχές του Ε.Μ.Π. βάζαμε τα "θεμέλια" για να 

λειτουργήσει το Κέντρο στο Μέτσοβο, οραματιζόμασταν μεν, αλλά δεν ήμασταν 

σίγουροι, ότι θα μπορούσε να είχε τη σημερινή θεαματική του εξέλιξη και κυρίως να  

βλέπουμε την επέκταση της ακτίνας δράσης του στο σύνολο των ορεινών και 

απομακρυσμένων από το κέντρο περιοχών της Ηπείρου.  

Το επιστημονικό του έργο στην περιοχή Μετσόβου, στην οποία τα πρώτα χρόνια  

επικεντρώθηκαν οι εργασίες των μεταπτυχιακών του φοιτητών, είναι πολυσήμαντο 

και αποτελεί οδηγό για την ολοκληρωμένη ανάπτυξή της. Είναι, όμως, κοινά 

αποδεκτό, ότι καμία περιοχή δεν μπορεί να αναπτυχθεί από μόνη της. Για να έχουμε 

το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, προς όφελος των πολιτών, απαιτούνται 

συνέργειες, συνεργασίες με άλλες όμορες περιοχές και  κοντολογίς θα πρέπει όλα  

να κινούνται στη λογική και στην ιδέα της ενοποίησης  του  ευρύτερου - και 

ιδιαίτερα του ορεινού- χώρου.  Αυτά ακριβώς "υποδεικνύει" και το ΜΕΚΔΕ με την 

δραστηριοποίηση και τις μελέτες του για τα Τζουμέρκα, την Κόνιτσα, το Ζαγόρι και 

την τελευταία χρονιά για το Πωγώνι.  

 Η Περιφέρεια, όπως πάντα, περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις προτάσεις 

του ΜΕΚΔΕ για την ακριτική παραμεθόρια περιοχή του Πωγωνίου που φθίνει 

αναπτυξιακά και πληθυσμιακά. Οι βασικές υποδομές έχουν ολοκληρωθεί, έχοντας 

απομείνει  ορισμένες συμπληρωματικές παρεμβάσεις σε μερικές περιοχές στο οδικό 

δίκτυο, σε αρδευτικά έργα, καθώς και για την ανάδειξη του πολιτιστικού και 

φυσικού του πλούτου.  

Το μεγάλο ζητούμενο, όμως, ήταν και παραμένει ο αναπτυξιακός 

προσανατολισμός της περιοχής.   Υπάρχουν αναξιοποίητες δυνατότητες, ευκαιρίες 

παρέχει και η γειτνίαση με την Αλβανία. Εκείνο που έλειπε είναι η προσέγγιση με 

επιστημονικό, τεκμηριωμένο τρόπο των δραστηριοτήτων που έχουν προοπτική και 

μπορούσαν να αξιοποιηθούν είτε από ιδιώτες, είτε από φορείς. Απαντήσεις σε πολλά 

από αυτά, πιστεύω ότι δίνονται από τις εργασίες που θα παρουσιαστούν στην 

Ημερίδα του ΜΕΚΔΕ. Θα  αναφερθώ επιγραμματικά μόνο στον πρωτογενή τομέα,  

για τον  οποίο θεωρώ ότι οι προτάσεις που θα αναπτυχθούν για τις εναλλακτικές 

καλλιέργειες, την ανασυγκρότηση της παραδοσιακής καλλιέργειας αραβοσίτου, 

μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για την αγροτική ανάπτυξη και την αύξηση της 

απασχόλησης.  

Εξίσου σημαντικές είναι οι απαντήσεις που ευελπιστώ ότι θα δοθούν μέσω των 

εργασιών  για τον πολιτισμό, τον τουρισμό, τις διεξόδους για τους νέους.  



 Για την Περιφέρεια, αλλά και για το σύνολο της Αυτοδιοίκησης, οι προτάσεις 

του ΜΕΚΔΕ θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο οδηγό για το μελλοντικό σχεδιασμό  και 

ενδεχομένως προπλάσματα για ένταξη ορισμένων προτάσεων στο νέο Κοινοτικό 

Πρόγραμμα.  

Είμαι βέβαιος ότι το ΜΕΚΔΕ δεν πρόκειται να σταματήσει την προσφορά του 

στην περιοχή Πωγωνίου με τη δημοσιοποίηση των εκθέσεων/εργασιών των 

μεταπτυχιακών φοιτητών του. Με τη συνεργασία των καθηγητών και των  νέων 

επιστημόνων του  θα αποτελέσει μελλοντικά και τον επιστημονικό σύμβουλο των 

φορέων που θα κληθούν να υλοποιήσουν προτάσεις.  

Το ΜΕΚΔΕ με το έργο και την παρουσία του στην Ήπειρο, εκπληρώνει κατά ένα 

μέρος  την προσφορά  των Ιδρυτών και Ευεργετών του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου, προς την ιδιαίτερη πατρίδα τους.  

 Είμαι υποχρεωμένος να επισημάνω ότι δεν θα γινόταν τίποτε εξ 'όλων αυτών, 

εάν στη Διοίκηση του Ιδρύματος δεν βρίσκονταν τα τελευταία χρόνια επιστήμονες 

και άνθρωποι με ευαισθησίες και όραμα. Θέλω να ευχαριστήσω τις Πρυτανικές 

Αρχές για τη συνεργασία που έχουμε εδώ και χρόνια και, ιδιαίτερα, τον  ομότιμο 

καθηγητή και εμψυχωτή του ΜΕΚΔΕ Δ. Ρόκο και όλους όσοι συμβάλλουν στην 

υλοποίηση των προγραμμάτων του στην Ήπειρο, τα οποία αποδίδουν καρπούς και 

είμαι  σίγουρος  ότι στο μέλλον θα  επεκταθούν και σε άλλες περιοχές.   
 



Χαιρετισμός Δημάρτοσ Πφγφνίοσ 

κ. Κφνσταντίνοσ Καυάλη 

   Σην δύζθνιν νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ γηα ηελ ρώξα καο, ηελ δεθαεηία πνπ 

δηαλύνπκε,  ε δηνίθεζε ηωλ Δήκωλ θαιείηαη λα βξεη ιύζεηο θαη δηεμόδνπο απέλαληη 

ζην κεγάιν αξηζκό  κεηαθεξόκελωλ  αξκνδηνηήηωλ, ρωξίο ηελ δηάζεζε ηνπ 

αλάινγνπ πξνζωπηθνύ θαη πόξωλ, κε ηελ ηαπηόρξνλε θαη δηαξθή κείωζε ηωλ 

ρξεκαηνδνηήζεωλ από ηνπο θεληξηθνύο απηνηειείο πόξνπο, πνπ δπζθνιεύεη πνιιέο 

θνξέο θαη  ηελ παξνρή ηωλ απαξαίηεηωλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο δεκόηεο.  

Ωο Δήκνο απνθαζίζακε όηη ε αληηκεηώπηζε ηωλ κεγάιωλ πξνβιεκάηωλ θαη ε 

αμηνπνίεζε ηωλ κεγάιωλ πιενλεθηεκάηωλ δελ κπνξεί πιένλ λα επηηεπρζεί ρωξίο  

έλα πινπνηήζηκν  ζηξαηεγηθό ζρέδην πξνγξακκαηηζκνύ & αλάπηπμεο  κε ζηόρν ηελ 

αεηθνξία, ηε βηώζηκε, δειαδή, αλάπηπμε κε ηαπηόρξνλε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο .  Γλώκνλαο ελόο ηέηνηνπ ζρεδίνπ  πξέπεη λα είλαη ε απνιαβή αγαζώλ 

από ην πεξηβάιινλ, ρωξίο όκωο λα δηαθόπηεηαη ε θπζηθή παξαγωγή απηώλ ηωλ 

πξνϊόληωλ ζε ηθαλνπνηεηηθή πνζόηεηα θαη ζην κέιινλ. 

Χξεηάδεηαη έλαο πινπνηήζηκνο «νδηθόο ράξηεο», πάλω ζηνλ νπνίν λα 

ζρεδηάδνληαη  έξγα θαη δξάζεηο πνπ λα ζρεηίδνληαη θαη κε ρξεκαηνδνηνύκελα 

πξνγξάκκαηα, πξνεηνηκάδνληαο ην Δήκν καο γηα ηελ επόκελα ρξόληα. 

Έλα ηέηνην ζεκαληηθό βήκα αλέιαβε ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα  «Πεξηβάιινλ 

θαη Αλάπηπμε ηωλ Οξεηλώλ Πεξηνρώλ» ηνπ Εζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ, 

ζπάδνληαο ηηο πξνεγνύκελεο πξαθηηθέο πνπ ζέινπλ ηηο παλεπηζηεκηαθέο θνηλόηεηεο 

λα ζπλεξγάδνληαη κελ αιιά λα δηαηεξνύλ κηα «απόζηαζε» από ηνπο άιινπο 

δεκόζηνπο θνξείο. Έλαο κεγάινο αξηζκόο ζπνπδαζηώλ θαη θαζεγεηώλ 

θηινμελήζεθε θαη έδεζε ζην Δήκν, ήξζε ζε επαθή κε ηνλ ηόπν, ζπλεξγάζηεθε καδί 

καο θαη εξγάζηεθε ζθιεξά ζην λα πξνηείλεη ιύζεηο γηα ηελ αλάδεημε θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ πινύηνπ ηνπ Πωγωλίνπ.  

Γηαηί ην Πωγώλη έρεη πινύην, ηελ πνιηηηζηηθή ηνπ θιεξνλνκηά, ηα πνηάκηα θαη 

ηα δάζε ηνπ, ηνλ θάκπν θαη ηα βνπλά ηνπ, ηελ θηελνηξνθία θαη ηα ακπέιηα ηνπ, ηελ 

αλαλεώζηκε ελέξγεηα θαη ηα άιια ελεξγεηαθά ηνπ απνζέκαηα,  ηηο ηνπξηζηηθέο ηνπ 

πξννπηηθέο,  ηε γεωγξαθηθή ηνπ ζέζε θαη ηε γεηηλίαζε ηνπ  κε ηελ Αιβαλία. 

 Έηζη ινηπόλ, ζπλαληήζεθαλ νη δξόκνη καο. Τελ επνρή ηωλ αδηεμόδωλ θαη ηωλ 

κεγάιωλ πξνθιήζεωλ, όπωο  ηνπ επαλαπαηξηζκνύ ηωλ δεκνηώλ καο από ηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα, πνπ δελ ηνπο πξνζθέξνπλ πιένλ νύηε ηηο αλαγθαίεο πξνϋπνζέζεηο 

επηβίωζεο.  

Οη έξεπλεο, ηα πνξίζκαηα θαη νη πξνηάζεηο πνπ πξνθύπηνπλ θαη έρνπλ  βάζε 

ζηνλ ξεαιηζκό, ρωξίο θαζπζηέξεζε, ζα απνηειέζνπλ εξγαιείν γηα ηνλ Δήκν καο θαη 

είλαη βέβαην πωο ε ζπλεξγαζία καο ζα ζπλερηζηεί γηα λα βγεη ε πεξηνρή από ηελ 

απνκόλωζε θαη λα πάξεη ηελ ζέζε πνπ ηεο αμίδεη.     
 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
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Όηαλ νη δπζθνιίεο εληείλνληαη, ηόζν πξέπεη λα κεγαιώλεη ε επηκνλή θαη ην 

πείζκα. Έηζη, κε ζθιεξή δνπιεηά, θόληξα ζε θάζε ινγήο εκπόδηα, ην κεηαπηπρηαθό 

πξόγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ησλ Οξεηλώλ Πεξηνρώλ» ζπλερίδεη θαη 

θέηνο ηελ πξνζπάζεηα ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ησλ βνπλώλ, πξαγκαηνπνηώληαο κηα 

επηζηεκνληθή εκεξίδα αθηεξσκέλε ζηελ πεξηνρή ηνπ Πσγσλίνπ. 

Σηα βνπλά ρηππνύζε γηα πεξίπνπ πέληε αηώλεο ε θαξδηά ηεο Διιάδαο. Μέζα 

ζηνλ εηθνζηό αηώλα, απαλσηά ρηππήκαηα (Β’ Παγθόζκηνο Πόιεκνο, Δκθύιηνο, 

Μεηαλάζηεπζε, Αζηπθηιία) άιιαμαλ άξδελ ην ζθεληθό θη ε νξεηλή Διιάδα κπήθε 

ζην πεξηζώξην. Από ηε δεθαεηία ηνπ ’90 θαη κεηά θάλεθαλ, έζησ αλαηκηθέο, ηάζεηο 

επηζηξνθήο ηνπ πιεζπζκνύ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. Σηα δύζθνια ρξόληα ηεο θξίζεο 

ην ζηνίρεκα είλαη νη ηάζεηο απηέο λα κε ζβήζνπλ. Θέινπκε νη νξεηλέο πεξηνρέο – πνπ 

ήηαλ πάληα θαηαθύγην γηα ηνπο θπλεγεκέλνπο – λα ππνδερζνύλ ηνπο αλζξώπνπο 

πνπ αλαδεηνύλ δηέμνδν ζηα πξνβιήκαηα θη έλαλ ελαιιαθηηθό ηξόπν δσήο θη όρη λα 

δερζνύλ έλα ηειηθό, κε αλαζηξέςηκν ρηύπεκα. Θάζε ρξόλν ην κεηαπηπρηαθό καο 

πξόγξακκα «πηνζεηεί» κηα νξεηλή πεξηνρή θαη επηρεηξεί κε ζηνρεπκέλεο πξνηάζεηο 

λα ζπκβάιεη ζην δσληάλεκά ηεο. 

Τν Πσγώλη είλαη κηα γεσγξαθηθή ελόηεηα, ζε πνιινύο άγλσζηε. Οη επηζθέπηεο 

ηεο Ζπείξνπ, βαζηθά, πξνηηκνύλ ην γεηηνληθό Εαγόξη γηα ηηο εθδξνκέο ηνπο ή ηηο 

πεξηνρέο ηνπ Μεηζόβνπ θαη ησλ Τδνπκέξθσλ. Θη όκσο, απηή ε όρη ηδηαίηεξα 

πξνβεβιεκέλε κεζνξηαθή πεξηνρή είλαη έλα από ηα πην βαζηθά θνκκάηηα ηεο 

ηζηνξίαο θαη ηεο ςπρήο ηεο Ζπείξνπ. Γηα λα γίλεη αληηιεπηό απηό, δε ρξεηάδεηαη 

παξά λα αθνύζεη θαλείο ιίγνπο ζηίρνπο από έλα πνιπθσληθό ηξαγνύδη ή κεξηθά 

γπξίζκαηα ηνπ θιαξίλνπ ζε έλα πσγσλίζην ζόιν. Πέξα από απηά ηα ζηνηρεία πνπ 

ραξίδνπλ ηζρπξή ηαπηόηεηα ζην Πσγώλη, ε πεξηνρή απηή δηαζέηεη ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα θαη επθαηξίεο, όπσο: ζεκαληηθό κόληκν πιεζπζκό, θνκβηθή 

γεσγξαθηθή ζέζε, αξθεηά κεγάιεο πεδηλέο εθηάζεηο, ηνπία ηδηαίηεξνπ θάιινπο, 

πιεζώξα κλεκείσλ θαη ζεκαληηθνύο νηθηζκνύο. Βαζηθό πξόβιεκα ηεο πεξηνρήο 

είλαη όηη ν πιεζπζκόο γεξλά θαη νη επθαηξίεο απαζρόιεζεο κεηώλνληαη. Σπλεπώο, ην 

ζηνίρεκα είλαη λα ζπγθξαηεζεί ν πιεζπζκόο ηεο πεξηνρήο θαη λα πξνζειθπζνύλ λένη 

θάηνηθνη, αμηνπνηώληαο θαηάιιεια ηηο ζεκαληηθέο πθηζηάκελεο παξαγσγηθέο 

δπλαηόηεηεο αιιά θαη αλνίγνληαο δξόκνπο γηα λέεο.  

Αξρηθά, ζα πξέπεη λα απαληεζεί ην εξώηεκα ηεο ηαπηόηεηαο ηεο πεξηνρήο. 

Δπηηξέςηε κνπ θάπνηεο παξαηεξήζεηο πάλσ ζε απηό. Γε ζπκκεξίδνκαη ηηο αλεζπρίεο 

γηα έιιεηςε ηαπηόηεηαο ηνπ ηόπνπ, ζηεξηγκέλεο ζηελ απώιεηα ζεκαληηθνύ κέξνπο 

ηεο παξαδνζηαθήο θπζηνγλσκίαο πνιιώλ ρσξηώλ. Δίλαη, βέβαηα, κηα ζεκαληηθή 

απώιεηα, ε νπνία ζα πξέπεη λα αληηζηξαθεί, αιιά ππάξρνπλ πνιιά άιια ηζρπξά 

ελνπνηεηηθά ζηνηρεία πνπ πξνζδίδνπλ ζηνλ ηόπν κηα έληνλε πξνζσπηθόηεηα, αλ θαη 

πάληα όρη νξαηή κε ην θξηηήξην ηεο εηθόλαο. 



Αο πάξνπκε, σο παξάδεηγκα, ην πσγσλίζην ηξαγνύδη. Τη ην ηδηαίηεξν έρεη θαη 

ζθιαβώλεη ηηο θαξδηέο όρη κόλν ησλ Ζπεηξσηώλ, αιιά αλζξώπσλ από όιν ηνλ 

θόζκν; Γελ είκαη κνπζηθνιόγνο, κηιάσ κόλν σο εξαζηήο απηήο ηεο ππέξνρεο 

κνπζηθήο.  

Πξώηνλ, νη πξόγνλνί καο εηζήγαγαλ κηα έλλνηα, μέλε γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο 

πνιηηηζκνύο, ηελ «ραξκνιύπε». Τε ζπλύπαξμε ραξάο θαη ιύπεο. Σε πνην άιιν 

κνπζηθό είδνο ζα βξεη θαλείο απηόλ ηνλ ππέξνρν ζπλδπαζκό, πνπ ζηέθεηαη αγέξσρα 

απέλαληη ζηε ζιίςε ηεο απώιεηαο θαη ηνπ ζαλάηνπ, «ηζηγθιώληαο» ηελ, γελλώληαο 

ζπλαηζζήκαηα ηόζν αληίζεηα π.ρ. από ηα θιαςνπξίζκαηα ησλ «ζθπιάδηθσλ»; 

Γεύηεξνλ, ην πσγσλίζην ηξαγνύδη είλαη πνιπθσληθό ηξαγνύδη. Οη άλζξσπνη εδώ 

είλαη εθπαηδεπκέλνη, από ηα γελλνθάζθηα ηνπο, λα δεκηνπξγνύλ ζπιινγηθά. Δζάο, 

ζαο θαίλεηαη απιό, θπζηνινγηθό, όπσο ε αλαπλνή. Αιιά είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιν. 

Δίλαη ζαλ λα δσγξαθίδνπλ, όινη καδί, έλα πίλαθα ηαπηόρξνλα. Θάζε έλαο 

ππνπηεύεηαη πνπ «παηάεη» ν δηπιαλόο, γεκίδεη ηνλ ήρν αληίζηνηρα, πξνζζέηεη κηα 

ερεηηθή πηλειηά πνπ από κόλε ηεο δε ζα ήηαλ ηίπνηε, κπνξεί λα αθνπγόηαλ θαη σο 

παξαθσλία,  αιιά ηελ ώξα θαη ηε ζηηγκή πνπ αθνύγεηαη  είλαη έλα κηθξό ζαύκα. 

Τόζνη άλζξσπνη καδί, κε ηελ ειεπζεξία λα θάλνπλ ό,ηη ζέινπλ, κε θσλέο πνπ 

θάπνηεο θνξέο κνηάδνπλ κε άλαξρεο θαη άλαξζξεο θξαπγέο, γελλνύλ από θνηλνύ έλα 

πεηζαξρεκέλν, εμαηξεηηθά κεισδηθό απνηέιεζκα. Τξίηνλ, ην πσγσλίζην ηξαγνύδη 

είλαη πεληαηνληθό ηξαγνύδη (δειαδή βαζίδεηαη ζε κηα κνπζηθή θιίκαθα κε πέληε 

λόηεο θαη όρη επηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο), όπσο, άιισζηε, νη πεξηζζόηεξεο 

αξραίεο ιατθέο κνπζηθέο ηνπ θόζκνπ. Θη, όκσο, είλαη ηόζν πινύζηα ε ιατθή θαληαζία 

πνπ δε ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξεο κνπζηθέο ππνδηαηξέζεηο γηα λα θαηαζθεπάζεη 

αξηζηνπξγήκαηα. Ζ απιόηεηα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απζεληηθή έκπλεπζε είλαη απηό 

πνπ μαθληάδεη, όπσο ζε όιεο ηηο κνξθέο ηέρλεο. Τέηαξηνλ, αθνύγεηαη ζπρλά όηη ην 

πσγσλίζην ηξαγνύδη νθείιεηαη ζηε κεγάιε κήηξα ησλ εμαηξεηηθώλ κνπζηθώλ ηνπ 

θάκπνπ ηνπ Πσγσλίνπ. Σσζηό. Αιιά είλαη άιιν ηόζν ζσζηό πσο κηα θνηλσλία, απηή 

ηνπ Πσγσλίνπ, γιεληδέδηθε, πνπ κε ηελ παξακηθξή αθνξκή έζηελε γιέληη, «θώλαδε 

ηα όξγαλα», ήηαλ απηή πνπ απνηέιεζε ηελ αγθαιηά πνπ έθηηαμε θαη ζπληήξεζε έλα 

ηδηόηππν κνπζηθό παλεπηζηήκην ρσξίο παξηηηνύξεο θαη ζεσξεηηθά καζήκαηα, πνπ 

θαηνηθνεδξεύεη ζηνλ Παξαθάιακν θαη αιινύ, αιιά θπξίσο ζηε ςπρή ηνπ αλζξώπνπ 

από ην Πσγώλη.  

Απηή είλαη ε ηαπηόηεηα ηνπ Πσγσλίνπ. Μηα ηαπηόηεηα κε απεπζείαο ζύλδεζε κε 

ηνλ αξρέγνλν άλζξσπν, πνπ βξίζθεη ηξόπν λα κηιάεη, αθόκα, θαη’ επζείαλ ζηε ςπρή 

ηνπ ζύγρξνλνπ, αιινηξησκέλνπ αλζξώπνπ. Θαη, κάιινλ, δε ρξεηάδεζηε άιιν 

δηαθεκηζηηθό ζπνη γηα λα ηελ πξνβάιιεηε. Τν γλσζηό βηληεάθη πνπ θάλεη ην γύξν 

ηνπ θόζκνπ, κε ηνλ θιαξηληδή πνπ αθνινπζεί ην ρνξό θαη «βαξάεη ζη’ απηί» κέζα ζην 

πνηάκη, ηνλ Θαιακά, δείρλεη θαη πνην  είλαη ην Πσγώλη θαη πνηνη είλαη νη άλζξσπνί 

ηνπ.  

Οη εξγαζίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκεξηλή εκεξίδα επηρεηξνύλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ θαηεύζπλζε απηή κε θξέζθηεο ηδέεο, από λένπο επηζηήκνλεο, πνπ 

εμεηδηθεύνληαη ζηα δεηήκαηα πεξηβάιινληνο θαη αλάπηπμεο ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ. 

Θαη’ αξράο, όινη νη ζπνπδαζηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

ΜΔ.Θ.Γ.Δ. αλέιπζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Πσγσλίνπ θαη θαηέιεμαλ 

ζε αλαπηπμηαθά ζελάξηα γηα ην Γήκν. Μειεηήζεθε θαηά πόζνλ ν Θαιιηθξαηηθόο 



Γήκνο, πνπ πεξηιακβάλεη πεξηνρέο κε έληνλεο αλνκνηνγέλεηεο, κπνξεί λα 

νκνγελνπνηεζεί θαη λα βαδίζεη ελσκέλνο ζηνλ ίδην ξπζκό. Απνηηκήζεθαλ ηα 

απνηειέζκαηα από ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ζηελ πεξηνρή, όζνλ αθνξά ζηελ ηόλσζε ηεο 

απαζρόιεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Απνηππώζεθαλ κε ζπλεληεύμεηο 

ζε ζρνιεία ηα όλεηξα, νη πξνζδνθίεο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί ησλ παηδηώλ. 

Αλαιύζεθαλ ζπλνιηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ πεξηνρή, 

κε έκθαζε ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζην Γήκν θαη 

εληνπίζηεθαλ επθαηξίεο θαη πξνβιήκαηα. Μειεηήζεθε ε παξαδνζηαθή θαιιηέξγεηα 

ηνπ αξαβνζίηνπ θαη πξνηάζεθαλ ηξόπνη γηα ηε βειηίσζή ησλ απνδόζεώλ ηεο θαη ηε 

κείσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο από απηήλ. Πξνηείλνληαη ελαιιαθηηθά 

είδε θαη ηξόπνη θαιιηέξγεηαο πνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζηελ πεξηνρή θαη 

αλαιύζεθε ε νηθνλνκηθή ηνπο απόδνζε. Δμεηάζηεθε ην ελδερόκελν απνδνηηθόηεξεο 

αμηνπνίεζεο ηεο δαζηθήο παξαγσγήο ζηελ πεξηνρή κέζσ ηεο θαηαζθεπήο κνλάδαο 

ηππνπνίεζεο ηεο θαύζηκεο βηνκάδαο. Απνηηκήζεθε ην αξγνύλ θηηξηαθό θεθάιαην 

ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ θαη πξνηάζεθαλ ηξόπνη αμηνπνίεζήο ηνπ. Γηαζηαζηνινγήζεθε 

θαη αμηνινγήζεθε νηθνλνκηθά ε δεκηνπξγία κηαο κνλάδαο παξαγσγήο θαη θαύζεο 

βηναεξίνπ, από αγξνηηθά θαη θηελνηξνθηθά απόβιεηα. Μειεηήζεθε ε δπλαηόηεηα 

δεκηνπξγίαο ελόο πνδειαηόδξνκνπ ζηα ίρλε ηνπ παιηνύ θαξόδξνκνπ, ζην Νηεξβέλη. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε κειέηε αλάδεημεο ηεο ιίκλεο Εαξαβίλαο πνπ πεξηιακβάλεη 

δξαζηεξηόηεηεο πέξημ ηεο ιίκλεο αιιά θαη εληόο απηήο, ώζηε λα απνηειέζεη πόιν 

έιμεο γηα ληόπηνπο θαη επηζθέπηεο. Απνηππώζεθε ε ζηάζε ηεο θνηλήο γλώκεο ηεο  

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ησαλλίλσλ ζην ελδερόκελν εμόξπμεο πεηξειαίνπ. 

Γελ παξαιείςακε, κέζα ζηηο εξγαζίεο, λα ζπκπεξηιάβνπκε πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ πεξηνρή. Πξνζεγγίζηεθε ην δήηεκα ησλ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ ζηηο λέεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη πξνηείλνληαη ηξόπνη αληηκεηώπηζήο 

ηνπο. Θαηαζθεπάζζεθε ράξηεο επηθηλδπλόηεηαο, όζνλ αθνξά ζηελ εκθάληζε 

θαηνιηζζεηηθώλ θαηλνκέλσλ γηα ην Γήκν Πσγσλίνπ.  Μειεηήζεθε ην πξόβιεκα ηεο 

δηάβξσζεο ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνύ Θαιακά θαη δηακνξθώζεθαλ θαη 

θνζηνινγήζεθαλ πξνηάζεηο άκεζεο παξέκβαζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

Σηόρνο ηεο ζεκεξηλήο εθδήισζεο είλαη λα παξνπζηάζνπκε ζηελ θνηλσλία ηνπ 

Πσγσλίνπ ξεαιηζηηθέο θαη θαηλνηόκεο πξνηάζεηο. Ζ ζεκεξηλή εκεξίδα είλαη ην 

απαξαίηεην βήκα ελεκέξσζεο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο. Αλ 

θαηαθέξνπκε λα πξνζαλαηνιίζνπκε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο πξνο 

ζηόρνπο πνπ κπνξνύλ λα θηηάμνπλ έλα θαιύηεξν ηόπν, πνπ ζα αμίδεη όρη κόλν λα 

επηζθέπηεηαη πεξηζζόηεξν θαλείο αιιά ζα ηνλ δηαιέγεη γηα λα δήζεη, ηόηε ζα έρνπκε 

βάιεη θαη εκείο ην ιηζαξάθη καο. Θαη ζα είκαζηε ππεξήθαλνη γη' απηό.  
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Πεξίιεςε 
 

 Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα δύλαηαη λα απνηειέζεη ππιώλα νηθνλνκηθήο θαη 
θνηλσληθήο αλάπηπμεο γηα ηηο νξεηλέο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο, ηδηαίηεξα ζε 
πεξηβάιινλ νηθνλνκηθήο ύθεζεο. Παξόια απηά ε κειέηε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα 
ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ βξίζθεηαη αθόκα ζε αξρηθό ζηάδην. Σηελ παξνύζα εξγαζία 
εμεηάδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ νξεηλνύ Γήκνπ 
Πσγσλίνπ. Κέζσ ζπλεληεύμεσλ εηο βάζνο, αλαδεηθλύνληαη νη επηδξάζεηο πνπ αζθεί 
ην θπζηθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ ζηελ 
επηρεηξεκαηηθόηεηα, ηα ηδηαίηεξα θίλεηξα θαη επηδηώμεηο ησλ επηρεηξεκαηηώλ, ηα 
πξνβιήκαηα θαη νη επθαηξίεο. Τέινο, δηαηππώλνληαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο. 

  
 

Abstract 
 

 Entrepreneurship can foster and promote economic growth and social 
development in mountain less favoured areas, particularly in conditions of economic 
depression. Nevertheless, the study of entrepreneurship in mountain areas is still at 
an early stage. The present study examines the Pogoni Municipality’s components of 
entrepreneurial environment. Through in-depth interviews, the influence exerted by 
the natural and social environment of mountain regions on entrepreneurship, the 
special motivations and pursuits of entrepreneurs, and the problems and 
opportunities, are highlighted. Finally, measures towards improving the 
entrepreneurial environment are proposed. 



1. Δηζαγσγή 
 

 Τα ηειεπηαία ρξόληα θαηαγξάθεηαη έλα αλαηκηθό, αιιά ππαξθηό, πιένλ, θύκα 

επηζηξνθήο πξνο ηηο νξεηλέο πεξηνρέο. Οη κνλνδηάζηαηεο πνιηηηθέο αλάπηπμεο θαη ε 

νηθνλνκηθή θξίζε έρνπλ κεηαηξέςεη ηα αζηηθά θέληξα, ζε θέληξα αλεξγίαο, αλέρεηαο 

θαη αζθπθηηθνύ ηξόπνπ δσήο. Οη ζπλζήθεο απηέο σζνύλ έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ 

ζηελ αλαδήηεζε ηόπσλ κε αλαπηπμηαθέο δπλαηόηεηεο, πνπ κπνξνύλ λα ηνπο 

πξνζθέξνπλ έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν δσήο. Τν γεγνλόο απηό, αλ αμηνπνηεζεί 

θαηάιιεια, κπνξεί λα απνηειέζεη επθαηξία γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο θαη λα 

αλαθόςνπλ ηελ ηάζε πιεζπζκηαθήο εξήκσζεο θαη νινθιεξσηηθήο εγθαηάιεηςεο 

πνπ ηηο ραξαθηεξίδεη (Διαθξόο, 2010). Γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην, σζηόζν, 

απαηηείηαη ε εθαξκνγή πνιηηηθώλ, ε ιήςε κέηξσλ θαη ε αλάπηπμε ππνδνκώλ, 

θαηάιιεισλ γηα λα ππνδερζνύλ ηνπο εζσηεξηθνύο απηνύο κεηαλάζηεο. Πξνο απηή 

ηελ θαηεύζπλζε ζεκαληηθό ξόιν κπνξεί λα παίμεη ε ελίζρπζε θαη ε πξνώζεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. 

 Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζεσξείηαη βαζηθόο κνριόο ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Πέξαλ ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ζπκβάιιεη θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 

ηεο ελδπλάκσζεο, έκκεζα, ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Δπηπξόζζεηα, ζπκβάιιεη ζηελ 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζε ηνκείο, όπσο ε πγεία, ν 

πνιηηηζκόο, ε εθπαίδεπζε θ.ά. θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζπλεηζθέξεη ηειηθά ζηελ άλνδν 

ηεο επεκεξίαο ησλ κειώλ ηεο θνηλσλίαο (Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθώλ Θνηλνηήησλ, 

2003).  

 Γηα έλαλ ζσζηό ζρεδηαζκό αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, όκσο, 

απαηηείηαη ιεπηνκεξήο κειέηε όισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ επηδξνύλ θαη 

δηακνξθώλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα. Σηελ πεξίπησζε ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ, ε 

απιή γελίθεπζε ζπκπεξαζκάησλ άιισλ κειεηώλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα 

θξίλεηαη αλεπαξθήο θαη αβέβαηε σο πξνο ηα εμαγόκελα ζπκπεξάζκαηα. Τν θπζηθό 

πεξηβάιινλ ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ θαζνξίδεη έλα μερσξηζηό θνηλσληθννηθνλνκηθό 

ηνπίν κε έληνλα δηαθξηηέο δηαθνξέο από απηό ησλ πεδηλώλ πεξηνρώλ θαη ησλ 

αζηηθώλ θέληξσλ. Ζ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ κειεηώλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα 

ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ είλαη εκθαλήο θαη ην εξεπλεηηθό θελό κεγάιν. 

 Σηελ παξνύζα εξγαζία γίλεηαη πξνζπάζεηα δηεξεύλεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

πνπ επηδξνύλ ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ θαη επηρεηξείηαη ε 

αλάδεημε ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ επηδηώμεσλ ηνπ επηρεηξεκαηία πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε απηέο, ώζηε λα αθνινπζεζνύλ νη θαηάιιειεο θαηεπζύλζεηο γηα 

ηελ πξνζέιθπζή ηνπ. Ωο πεξηνρή κειέηεο επηιέρζεθε ν θαιιηθξαηηθόο Γήκνο 

Πσγσλίνπ, ν νπνίνο απνηειεί κηα αληηπξνζσπεπηηθή νξεηλή πεξηνρή, κε όια ηα 

ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία πνπ απηό ζπλεπάγεηαη. Κε ηε βνήζεηα δνκεκέλσλ 

ζπλεληεύμεσλ ζε βάζνο, ζε επηιεγκέλνπο επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηνρήο, γίλεηαη ε 

θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ (θπζηθώλ, 

θνηλσληθώλ, νηθνλνκηθώλ), κειεηώληαη ηα πξνβιήκαηα θαη νη πξννπηηθέο ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη, ηέινο, δηαηππώλνληαη πξνηάζεηο βειηίσζήο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνύ θιίκαηνο. 

 



 

2. Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

 
2.1. Η έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα παξά ηε κεγάιε αθαδεκατθή πξνζνρή πνπ ηξάβεμε, δελ 

θαηάθεξε λα πξνζδηνξηζηεί επαξθώο ελλνηνινγηθά (Hebert & Link, 1988, Blaug, 

2000, Swedberg, 2000). Ζ δπζλόεηε θαη ζπλερώο κεηαβαιιόκελε θύζε ηεο δελ 

επέηξεςε, κέρξη ηώξα, ηελ έληαμή ηεο ζε επίζεκα καζεκαηηθά κνληέια ησλ 

ζπκβαηηθώλ νηθνλνκηθώλ ζεσξηώλ. Ο ιόγνο έγθεηηαη ζην γεγνλόο πσο πνιιέο πηπρέο 

ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο πξνζδηνξίδνληαη επαξθέζηεξα από ηηο άιιεο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο, παξά από ηα ζεσξεηηθά νηθνλνκηθά (Baumol, 1968). 

 Ζ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο εηζήρζε γηα πξώηε θνξά ζηελ νηθνλνκηθή 

νξνινγία από ηνλ Richard Cantillon (1755). Ωζηόζν, γηα πνιιά ρξόληα 

παξαιεηπόηαλ από ηηο δηάθνξεο νηθνλνκηθέο αλαιύζεηο, αθνύ ζεσξνύληαλ 

δεδνκέλε. Ήηαλ ν Joseph Schumpeter (1934) απηόο πνπ γηα πξώηε θνξά δηαηύπσζε 

έλα ζπλεθηηθό θαη ζεκειηώδε νξηζκό θαη ηε ζεώξεζε σο μερσξηζηό παξάγνληα ηεο 

νηθνλνκίαο. Φαξαθηήξηζε ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα σο πεγή όισλ ησλ δπλακηθώλ 

αιιαγώλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνλ επηρεηξεκαηία σο «δεκηνπξγηθό επαλαζηάηε», πνπ 

απνθιίλνληαο από ην δξόκν ηεο ξνπηίλαο, δεκηνπξγεί θαηλνηνκίεο θαη ζπκβάιιεη 

θαζνξηζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Αθνινύζεζε πιεζώξα επηζηεκόλσλ πνπ 

αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα κε θπξηόηεξνπο ηνπο Knight (1971), Casson (1982) θαη 

Kirzner (1983). Οη νξηζκνί πνπ έδσζαλ νη εξεπλεηέο ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα 

δηαθέξνπλ. Άιινη ηελ ηαπηίδνπλ κε ηελ θαηλνηνκία, άιινη κε ηελ αμηνπνίεζε 

επθαηξηώλ, άιινη κε ηε δηαρείξηζε ησλ πόξσλ θαη άιινη κε ηελ αλάιεςε θηλδύλνπ. 

Ωζηόζν, έρνπλ έλα θνηλό ζηνηρείν: ζπλδένληαη άξξεθηα κε ην νηθνλνκηθό, θνηλσληθό 

θαη πνιηηηθό πεξηβάιινλ ηεο πεξηόδνπ θαηά ηελ νπνία δηαηππώζεθαλ, 

αλαδεηθλύνληαο ηελ πνιύπιεπξε θαη πνιπζήκαληε θύζε ηεο (Σθαλδάιεο, 2009). 

Θαηά ηελ «Πξάζηλε βίβιν γηα ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα» (2003), ε 

επηρεηξεκαηηθόηεηα απνηειεί θαηά θύξην ιόγν λννηξνπία, ηξόπν δεκηνπξγίαο θαη 

αλάπηπμεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

 
2.2. Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Διιάδα 

 Σύκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ Ηδξύκαηνο Οηθνλνκηθώλ θαη Βηνκεραληθώλ 

Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) γηα ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα ηνπ 2012-2013, ε Διιάδα 

ραξαθηεξίδεηαη σο νηθνλνκία κηθξνεπηρεηξεκαηηώλ. Κε ην 12,3% ηνπ πιεζπζκνύ ηεο 

ην 2012 - αλ θαη κεησκέλν από ην 2011 θαηά 3,5% - λα ραξαθηεξίδνληαη 

θαζηεξσκέλνη επηρεηξεκαηίεο, έξρεηαη πξώηε ζηελ παγθόζκηα θαηάηαμε. 

Παξαηεξείηαη πσο, παξά ην γεγνλόο όηη ε νηθνλνκηθή ύθεζε έρεη δεκηνπξγήζεη 

εμαηξεηηθά δπζκελείο ζπλζήθεο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ε δνκή ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο σο βαζηδόκελεο ζηε κηθξή επηρείξεζε παξακέλεη ζηαζεξή. 

 Ωζηόζν, ε επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο γίλεηαη θαλεξά αληηιεπηή ζηνπο 

πνζνηηθνύο δείθηεο θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηθώλ 

εγρεηξεκάησλ. Έηζη, ελώ ην 2011, ε Διιάδα βξηζθόηαλ ζηελ ηέηαξηε πςειόηεξε 

ζέζε αλαθνξηθά κε ηα λέα εγρεηξήκαηα, κε δείθηε επηρεηξεκαηηθόηεηαο αξρηθώλ 

ζηαδίσλ 8%, ην 2012 βξέζεθε ζηελ δέθαηε ηέηαξηε ζέζε κε πεξαηηέξσ πηώζε ηνπ 



δείθηε γηα ην 2013, ζην 5,5% (ΗΟΒΔ, 2014). Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ δείθηε, από 

ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο, έρεη παξνπζηάζεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο, αλαδεηθλύνληαο ηελ 

αληίδξαζε ησλ Διιήλσλ ζε απηή (Καλαζάθεο, 2013). Οη επηπηώζεηο ηηο θξίζεο 

γίλνληαη αληηιεπηέο, θαη από ην γεγνλόο όηη απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δηαθόπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο έλαληη απηώλ πνπ ηελ αξρίδνπλ, κε απνηέιεζκα 

λα ππάξρεη πνιύ ρακειόο ξπζκόο αύμεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

(Γεληθό Δκπνξηθό Κεηξών, 2014). 

 Από ηελ έθζεζε πξνθύπηνπλ, ζπλνπηηθά, ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθόηεηα (ΗΟΒΔ, 2014): 

 Από ην 2008 ππάξρεη ζηαδηαθή αύμεζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο αλάγθεο 

έλαληη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο επθαηξίαο. 

 Τα λέα εγρεηξήκαηα ραξαθηεξίδνληαη από εζσζηξέθεηα, έιιεηςε 

θαηλνηνκίαο θαη ρακειή ζπκβνιή ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 Οη ρακειέο πξνζδνθίεο γηα εκθάληζε επηρεηξεκαηηθώλ επθαηξηώλ θαη ν 

θόβνο απνηπρίαο ησλ Διιήλσλ, απνηεινύλ ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

 Ζ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε εμαθνινπζεί λα πξνζθέξεη θνηλσληθή 

θαηαμίσζε. 

 Ζ θιαδηθή δηάξζξσζε ησλ λέσλ εγρεηξεκάησλ παξνπζηάδεη ζηαζεξά 

ρακειά πνζνζηά δξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα  (3,5%), κείσζε 

δξαζηεξηνπνίεζεο ζην δεπηεξνγελή (19,8%) θαη ζηαδηαθή αύμεζε ζηνλ 

ηξηηνγελή ηνκέα (76%). 

 
2.3. Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο 

 πσο αλαδείρζεθε από ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ηνπ νξηζκνύ ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο, παξόιν πνπ γηα ηνπο δηάθνξνπο κειεηεηέο ε έλλνηά ηεο 

δηαθέξεη, ζπζρεηίδεηαη κε ηηο επηθξαηνύζεο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο ζην ρώξν θαη ρξόλν πνπ έιαβε ρώξα ε εθάζηνηε κειέηε (Σθαλδάιεο, 

2009). Έηζη δηαθαίλεηαη πσο ην πνιηηηθό, θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ 

απνηεινύλ πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο  ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο πνπ αλαπηύζζεηαη ή δύλαηαη λα αλαπηπρζεί θάζε θνξά. Ζ 

επηρεηξεκαηηθόηεηα ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ, κέρξη πξόζθαηα, δελ απνηεινύζε 

αληηθείκελν επηζηεκνληθήο κειέηεο θαη αληηκεησπηδόηαλ ζην γεληθόηεξν πιαίζην ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε, όκσο, πσο ην θπζηθό πεξηβάιινλ ησλ 

νξεηλώλ πεξηνρώλ θαζνξίδεη, δηαθξηηά από ηνλ αζηηθό ρώξν, θνηλσληθά θαη θαηά 

ζπλέπεηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, γέλλεζε ηελ αλάγθε γηα ηελ αληηκεηώπηζή 

ηεο σο μερσξηζηό πεδίν έξεπλαο(Gulumser, 2009). 
 Οη νξεηλέο πεξηνρέο ραξαθηεξίδνληαη, θαηά πιεηνςεθία, από ηα εμήο 
γλσξίζκαηα: 

 Απόζηαζε από ηα αζηηθά θέληξα, άξα απόζηαζε από ηηο αγνξέο, ηνπο 
πξνκεζεπηέο, ηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηηο πεγέο πιεξνθόξεζεο 
(Σηαζνπνύινπ, 2005). 

 Έληνλα κεηαβαιιόκελν αλάγιπθν, ην νπνίν πεξηνξίδεη ηηο επηινγέο ρξήζεσλ 
γεο, δπζρεξαίλεη ηε δεκηνπξγία πιηθώλ ππνδνκώλ, ηελ πξόζβαζε θ.ά. 

 Θνηλσληθή απνκόλσζε θαη έληνλεο εζσηεξηθέο πνιηηηζκηθέο 
δηαθνξνπνηήζεηο, γεγνλόο πνπ ζπκβάιιεη πνιιέο θνξέο ζε κεησκέλν 



επίπεδν θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ, δειαδή απνπζία ζπγθεθξηκέλσλ αμηώλ θαη 
θαλόλσλ πνπ εληζρύνπλ ηε θνηλσληθή εκπηζηνζύλε θαη ηε ζπλαδειθηθόηεηα, 
ηα δίθηπα ζπλεξγαζίαο, ηελ πνιηηηθή εκπινθή θ.ά.(Wall et al., 1998).  

 Παξζέλν θπζηθό πεξηβάιινλ θαη πινύζηα απνζέκαηα θπζηθώλ πόξσλ. 

 Πινύζηα πνιηηηζκηθή παξάδνζε. 

 Απμεκέλε κεηαλάζηεπζε θαη  πιεζπζκηαθή εξήκσζε, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζε 
απνπζία ελεξγνύ αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ. 

Τα ραξαθηεξηζηηθά απηά κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα θαη 
πεξηνξηζκνύο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, όπσο απμεκέλν κεηαθνξηθό 
θόζηνο, πξνβιήκαηα δηάζεζεο ησλ πξντόλησλ, ειιείπεηο ππνδνκέο, έιιεηςε 
εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, αηειήο πιεξνθόξεζε θ.ά., αιιά θαη 
νηθνλνκηθέο επθαηξίεο, όπσο κεησκέλνο ηνπηθόο αληαγσληζκόο, απόζηαζε από 
πξώηεο ύιεο, πινύζηνη πόξνη γηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θ.ιπ. 

ια ηα παξαπάλσ ζπλζέηνπλ έλα ηδηαίηεξν θαη ηδηόκνξθν επηρεηξεκαηηθό 

πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ν επηρεηξεκαηίαο ζπάληα ζα αλαδεηήζεη ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα ζε απόιπηα νηθνλνκηθνύο όξνπο. Δίλαη έλα πεξηβάιινλ, κέζα ζην 

νπνίν κπνξεί είηε λα επεκεξήζεη θαη αλαπηπρζεί είηε λα έξζεη αληηκέησπνο κε πνιύ 

ζνβαξέο δπζθνιίεο. Θαιείηαη ινηπόλ λα εληνπίζεη όιεο ηηο επθαηξίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη, λα παξαθάκςεη ηα εκπόδηα πνπ ζα αλαθύςνπλ θαη λα κεηαηξέςεη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ νξεηλνύ ρώξνπ ζε πιενλεθηήκαηα. Έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, παξά 

ηηο αληημνόηεηεο πνπ κπνξεί λα παξνπζηάζεη, επλνεί ηελ θαηλνηνκία θαη απνηειεί 

ζεκαληηθό πόξν γηα ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα (Σηαζνπνύινπ, 2005). 

 

 

3. Πεξηνρή κειέηεο 

 
3.1. Σηνηρεία θπζηθνύ, θνηλσληθνύ θαη νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο 

Ο Γήκνο Πσγσλίνπ βξίζθεηαη ζην βνξεηνδπηηθό ηκήκα ηνπ λνκνύ Ησαλλίλσλ, κε 

ην λνηηόηεξν ηκήκα ηνπ λα απέρεη πεξίπνπ 30 km από ηελ πόιε ησλ Ησαλλίλσλ. 

Σπλνξεύεη βόξεηα κε ηνλ Γήκν Θόληηζαο, αλαηνιηθά κε ηνλ Γήκν Εαγνξίνπ, λόηηα κε 

ηνλ Γήκν Είηζαο, δπηηθά κε ηνλ Γήκν Φηιηαηώλ θαζώο θαη κε ηελ Αιβαλία ζηα 

βνξεηνδπηηθά (Δηθ. 1). Δλώ ν Γήκνο Εαγνξίνπ γλώξηζε κεγάιε αλάπηπμε ηα 

ηειεπηαία ρξόληα, θαη ν Γήκνο Θνλίηζεο επίζεο, ν Γήκνο Πσγσλίνπ δελ θαηάθεξε 

λα επσθειεζεί απηήο ηεο αλάπηπμεο. 

Τν ζύλνιν ηνπ εδάθνπο ηνπ Γήκνπ ζπγθξνηείηαη θπξίσο από νξεηλά 

ζπκπιέγκαηα, ζηελέο θνηιάδεο θαη κηθξέο ιηβαδηθέο εθηάζεηο θαη βνζθόηνπνπο. Οη  

γεσξγηθέο εθηάζεηο θαηαιακβάλνπλ 62.635,6 ζηξέκκαηα, απνηεινύλ ην 8% ηεο 

ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ δήκνπ θαη παξόιν πνπ ε πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη πινύζηα ζε 

πδάηηλνπο πόξνπο, κόλν ην 29,3%  εμ’ απηώλ είλαη αξδεύζηκεο (ΔΙ.ΣΤΑΤ., 2010). 

Δπηπξόζζεηα, ππάξρεη ζπγθέληξσζε ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ ζην λόηην 

ηκήκα ηνπ Γήκνπ. Τν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο έθηαζήο ηνπ θαιύπηεηαη από δάζε, 

ηκήκα ησλ νπνίσλ εληάζζεηαη ζην δίθηπν πεξηνρώλ Natura θαη θαηαιακβάλεη ην 

7,05% ηεο ζπλνιηθήο ηνπ έθηαζεο (Λatura2000, 2014). Οη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 

δε ζεσξνύληαη ηδηαίηεξα θαιέο, αθνύ ραξαθηεξίδνληαη από έληνλεο βξνρνπηώζεηο, 

εηδηθά ζην νξεηλό ηκήκα ηνπ Γήκνπ, ζηηο νπνίεο όκσο νθείιεηαη ην πινύζην 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%96%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%96%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD


πδξνινγηθό δίθηπν. Τέινο, ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα πινύζην, ζε νξπθηνύο πόξνπο, 

ππέδαθνο (Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γήκνπ Πσγσλίνπ, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 1. Φάξηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ θαη ζέζε Γήκνπ Πσγσλίνπ 

   

Ο Γήκνο Πσγσλίνπ έρεη πιεγεί ηα ηειεπηαία ρξόληα από πιεζπζκηαθή εξήκσζε, 

ιόγσ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο. Σήκεξα, ζύκθσλα κε ηελ 

απνγξαθή ηνπ 2011, πξνζκεηξά 8960 κόληκνπο θαηνίθνπο, εθ ησλ νπνίσλ κόλν ην 

31% είλαη νηθνλνκηθώο ελεξγνί. Από ην κηθξό αξηζκό ζπλεηαηξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ 

θαη δηθηύσλ ζπλεξγαζίαο, ζα κπνξνύζε λα ζπκπεξάλεη θαλείο πσο ην ζπλεξγαηηθό 

θαη ζπλεηαηξηζηηθό πλεύκα ζηελ πεξηνρή δελ είλαη αξθεηά θαιιηεξγεκέλν. Πέξαλ 

ηνπ Γεκνηηθνύ Αλνηρηνύ Παλεπηζηεκίνπ Γειβηλαθίνπ, ην νπνίν πξόζθαηα 

δεκηνπξγήζεθε, δελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο εθπαηδεπηηθέο δνκέο αλαθνξηθά κε 

ηηο ηνπηθέο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Δπηπξόζζεηα, ν Γήκνο δε δηαζέηεη 

ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα δνκέο, πέξαλ ηνπ Γξαθείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο, νη αξκνδηόηεηεο ηνπ νπνίνπ πεξηνξίδνληαη ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα. 

Ο Γήκνο δηαζρίδεηαη από ηελ Δζληθή Οδό Ησαλλίλσλ - Θόληηζαο & Θαιπαθίνπ– 

Θαθαβηάο, γεγνλόο πνιύ ζεκαληηθό αθνύ νπζηαζηηθά απνηειεί ην ζπλδεηηθό θξίθν 

όισλ ησλ ρεξζαίσλ κεηαθνξώλ από ηελ Διιάδα πξνο ηελ Αιβαλία θαη αληίζηξνθα. 

Δπηπιένλ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ δηεπξσπατθνύ δηθηύνπ κεηαθνξώλ, ν Γήκνο ζα 

ζπλδέεη ηελ Διιάδα κε όιε ηελ ππόινηπε Δπξώπε. Σε ό,ηη αθνξά ην επαξρηαθό 

δίθηπν, όινη νη νηθηζκνί είλαη ζπλδεδεκέλνη κε άζθαιην θαη ππάξρεη εθηεηακέλν 

δίθηπν αγξνηηθώλ θαη δαζηθώλ δξόκσλ γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα. 

Αλαθνξηθά κε ην δίθηπν δηαλνκήο ελέξγεηαο, παξαηεξνύληαη θάπνηα πξνβιήκαηα 

παξνρήο ζε βηνηερληθέο κνλάδεο. Τέινο, ην ηειεπηθνηλσληαθό δίθηπν βξίζθεηαη ζε 

θαιή θαηάζηαζε θαη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη επηρεηξήζεηο κε πςειέο 

ηειεπηθνηλσληαθέο απαηηήζεηο (Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γήκνπ Πσγσλίνπ, 

2012). 

 
 
 



3.2. Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην Γήκν Πσγσλίνπ 

Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ πεξηνρή θηλείηαη ζε ρακειά επίπεδα. Ζ πιεηνςεθία 

ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη κηθξέο, αηνκηθνύ ραξαθηήξα θαη δηάζπαξηεο. Σύκθσλα κε 

ην Κεηξών Δπηρεηξήζεσλ ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο, ην 2005 ζην Γήκν 

δξαζηεξηνπνηνύληαλ 445 επηρεηξήζεηο. Σηνλ πξσηνγελή ηνκέα αλήθε ην 23% ησλ 

επηρεηξήζεσλ (ΔΙ.ΣΤΑΤ., 2005), κε θπξηόηεξε αζρνιία ηελ θηελνηξνθία θαη, 

αθνινύζσο, ηε γεσξγία. Σηελ θηελνηξνθία, νη θπξηόηεξνη θιάδνη είλαη ε 

πξνβαηνηξνθία θαη ε αηγνηξνθία, ε βνπηξνθία θαη ε πηελνηξνθία. Αλνδηθέο ηάζεηο 

παξνπζηάδεη ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη ε κειηζζνθνκία, ε νπνία θαίλεηαη λα έρεη 

πεξαηηέξσ πεξηζώξηα αλάπηπμεο. ζνλ αθνξά ζηε γεσξγία, νη θαιιηέξγεηεο 

πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή θπηώλ γηα θηελνηξνθία (ηξηθύιιη, θξηζάξη, 

βξώκε θ.ιπ.), ζηηεξά (αξαβόζηηνο, ζίθαιε, καιαθό ζηηάξη) θαη ιηγόηεξν ζε θάπνηα 

θεπεπηηθά γηα ίδηα θαηαλάισζε (Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γήκνπ Πσγσλίνπ, 

2012). 

Ζ πεξηνρή παξνπζηάδεη ρακειή κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηόηεηα, αθνύ κόλν ην 12% 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ αλήθεη ζην δεπηεξνγελή ηνκέα. Ζ ππάξρνπζα 

δξαζηεξηόηεηα αθνξά θπξίσο ηηο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θαη μύινπ. Ζ πιεηνςεθία 

ησλ παξαγόκελσλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ρσξίο λα ππνζηνύλ 

θάπνηα επεμεξγαζία ή ηππνπνίεζε (ΔΙ.ΣΤΑΤ., 2005).  

 Ο πην δπλακηθόο ηνκέαο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαίλεηαη λα είλαη ν ηξηηνγελήο, 

αθνινπζώληαο ηελ θιαδηθή δηάξζξσζε ηεο ππόινηπεο Διιάδαο, θαη απαζρνιεί ην 

65% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο. Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαπηύζζνληαη ζε 

απηόλ αθνξνύλ θπξίσο ζην ιηαληθό θαη ρνλδξηθό εκπόξην, θαζώο θαη ζηελ εζηίαζε. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ πεξηνρή παξακέλεη ζε 

πνιύ ρακειά επίπεδα, κε κόλν 5 θαηαιύκαηα ζε ιεηηνπξγία (ΔΙ.ΣΤΑΤ., 2005). 

Ζ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη ζεκαηνδνηήζεη πιεζώξα εμειίμεσλ θαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαζώο θαη ην ζπλερώο κεηαβαιιόκελν 

ζεζκηθό πιαίζην, έρνπλ δηακνξθώζεη έλα λέν επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ ζηε ρώξα. 

Δίλαη αλαγθαίν, ινηπόλ, λα εμεηαζηεί πώο έρεη δηακνξθσζεί ε επηρεηξεκαηηθόηεηα 

ζην Γήκν Πσγσλίνπ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, δεδνκέλσλ ησλ εμειίμεσλ απηώλ. Ιόγσ 

έιιεηςεο ζηνηρείσλ ηεο ΔΙ.ΣΤΑΤ. γηα ηηο επηρεηξήζεηο κεηά ην 2005, ζπιιέρζεθαλ 

ζηνηρεία από ην Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Ησαλλίλσλ. Τα ζηνηρεία ηνπ Δκπνξηθνύ 

Δπηκειεηεξίνπ δελ είλαη απνιύησο αληηπξνζσπεπηηθά, αθελόο δηόηη δε 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο, θαη αθεηέξνπ επεηδή παξαηεξείηαη 

ην θαηλόκελν, επηρεηξήζεηο πνπ δειώλνπλ σο έδξα ηνπο ην Γήκν, λα κελ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ρσξηθά ζε απηόλ. Ωζηόζν κε ηα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα 

δηακνξθσζεί κηα γεληθή εηθόλα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ πεξηνρή. 

 Σύκθσλα κε ην Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Ησαλλίλσλ (2014), ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηελ πεξηνρή ζπλνιηθά 230 επηρεηξήζεηο, ην 30% 

ησλ νπνίσλ έρεη δηαθόςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην εκθαλήο ε 

εμέιημε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ππνινγίζηεθαλ ηα λέα επηρεηξεκαηηθά 

εγρεηξήκαηα αλά έηνο, από ην 2004 έσο ην 2013. Τα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα. 
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Συνολικά νέα εγχειρήματα

Υπάρχοντα νέα εγχειρήματα

 
Γηάγξακκα 1. Αξηζκόο λέσλ επηρεηξήζεσλ αλά έηνο (Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Ησαλλίλσλ, 

2014) 

 

Από ην δηάγξακκα είλαη εκθαλέο πσο, παξά ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ 2005 θαη 

2008, ν αξηζκόο ησλ λέσλ εγρεηξεκάησλ βξηζθόηαλ ζε κηα απμεηηθή πνξεία κέρξη ην 

2009. Έθηνηε παξαηεξείηαη κηα ζηαζεξή κείσζε, κε ην 2013 λα εκθαλίδεη ην 

κηθξόηεξν αξηζκό λέσλ εγρεηξεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. Ζ έλαξμε ηεο 

πησηηθήο πνξείαο θαίλεηαη λα ζπκπίπηεη κε ηελ εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζηε ρώξα. Σηνλ αληίπνδα, κε ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο άξρηζε λα παξαηεξείηαη ηάζε 

επηζηξνθήο πξνο ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο (Διαθξόο, 2010), γεγνλόο πνπ 

δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ εμέιημε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζην Γήκν. Απηό θαίλεηαη λα 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο ην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ δελ επλνεί 

ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ην νπνίν όκσο κέλεη λα 

επηβεβαησζεί από ηελ παξνύζα έξεπλα. 

Από ηηο 160 λέεο επηρεηξήζεηο, πνπ ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δκπνξηθνύ 

Δπηκειεηεξίνπ Ησαλλίλσλ εμαθνινπζνύλ λα ιεηηνπξγνύλ, ην 71% αλήθεη ζηνλ 

ηξηηνγελή ηνκέα, ην 20% ζην δεπηεξνγελή, ελώ 4% είλαη επηρεηξήζεηο είηε 

θαζεηνπνηεκέλεο, είηε πνπ ε δξαζηεξηόηεηά ηνπο αθνξά όινπο ηνπο παξαγσγηθνύο 

ηνκείο. Παξαηεξείηαη αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ επηρεηξήζεσλ ζην δεπηεξνγελή 

ηνκέα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζηελ δξαζηεξηνπνίεζε 

πνιιώλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή. Γηα ηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα δελ θαηέζηε εθηθηό λα βξεζνύλ επαξθή ζηνηρεία γηα ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, ραξαθηεξηζηηθό όκσο είλαη πσο κόλν 11 άηνκα αηηήζεθαλ γηα 

ηελ έληαμε ζε πξνγξάκκαηα λέσλ αγξνηώλ, εθ ησλ νπνίσλ 5 θαηάθεξαλ λα 

εληαρζνύλ (Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Ησαλλίλσλ, 2014). Τν γεγνλόο 

αλαδεηθλύεη ηε ζρέζε ησλ λέσλ εγρεηξεκάησλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ θξαηηθώλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. 

 
 



4. Γηεξεύλεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο ζην Γήκν Πσγσλίνπ 
 
4.1. Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε ε πνηνηηθή κέζνδνο ηεο δνκεκέλεο ζε 

βάζνο ζπλέληεπμεο, δηόηη ζεσξήζεθε θαηαιιειόηεξε αλαθνξηθά κε ηε ζπγθέληξσζε 

πιεξνθνξηώλ θαη ζηνηρείσλ ηεο «θαζεκεξηλόηεηαο» ησλ αλζξώπσλ. Γηεμήρζεζαλ 

δέθα ζπλεληεύμεηο κε επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηνρήο, βαζηζκέλεο ζε εκη-δνκεκέλεο 

εξσηήζεηο, δηα ησλ νπνίσλ ζπγθεληξώζεθε ην πξαγκαηνινγηθό πιηθό. Ζ επηινγή 

ησλ επηρεηξήζεσλ έγηλε κε ηξόπν ώζηε λα αληηπξνζσπεύνληαη νη βαζηθνί 

επαγγεικαηηθνί θιάδνη ηεο πεξηνρήο. Πξνηηκήζεθαλ λέεο επηρεηξήζεηο, ώζηε λα 

δνζεί έκθαζε ζηα θίλεηξα ησλ επηρεηξεκαηηώλ γηα δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ πεξηνρή  

θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηηο αξρηθέο θάζεηο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ππό ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο. Οη εξσηήζεηο 

αθνξνύζαλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξεκαηηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ. 
 

4.2. Απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο 

 

4.2.1. Χαξαθηεξηζηηθά επηρεηξεκαηηώλ 

Τν δείγκα ησλ επηρεηξεκαηηώλ απνηειείηαη από 9 άλδξεο θαη 1 γπλαίθα. Ζ  

πιεηνςεθία αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 31-50 θαη νη 7 είλαη ηνπιάρηζηνλ απόθνηηνη 

ιπθείνπ. ινη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ θαηαγσγή από ηελ πεξηνρή, ελώ νη 6 έρνπλ 

γελλεζεί θαη κεγαιώζεη ζε απηήλ. Οη 8 επηρεηξεκαηίεο είηε πξηλ αλαιάβνπλ ηελ 

παξνύζα επηρείξεζε είραλ ηελ επζύλε άιιεο επηρείξεζεο είηε ηνπιάρηζηνλ έλαο 

γνλέαο ηνπο θαηείρε θάπνηα επηρείξεζε. Κηθξόο αξηζκόο ησλ επηρεηξεκαηηώλ έρεη 

παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα, όινη ηνπο όκσο ελδηαθέξνληαη λα θαηαξηηζηνύλ κέζσ 

απηώλ, θπξίσο γηα ζέκαηα ηερλνινγηθά ή ηερλνγλσζίαο, νηθνλνκηθά θαη πξνώζεζεο 

πξντόλησλ. Κόλν 4 από απηνύο έρνπλ θάλεη ρξήζε αλαπηπμηαθώλ πξνγξακκάησλ, 

θπξίσο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Τέινο, νη πεξηζζόηεξνη έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη εμ’ αξρήο ηελ επηρείξεζε, ελώ 2 ηελ θιεξνλόκεζαλ. 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξεκαηηώλ έρνπλ επηζηξέςεη ζηελ πεξηνρή από θάπνην 

αζηηθό θέληξν. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο πσο πιελ απηώλ πνπ 

θιεξνλόκεζαλ ηελ επηρείξεζε, θαλέλαο επηρεηξεκαηίαο δελ αλέθεξε θαζαξά 

νηθνλνκηθά θξηηήξηα σο ιόγν δεκηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ζηελ πεξηνρή. Οη ιόγνη 

επηζηξνθήο ήηαλ θπξίσο λνζηαιγία γηα ηνλ ηόπν θαηαγσγήο, αγάπε γηα ηελ πεξηνρή 

θαη αλαδήηεζε ελόο πνηνηηθόηεξνπ ηξόπνπ δσήο, πνπ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα 

αδπλαηνύλ λα ηνπο πξνζθέξνπλ. Απηό αλαδεηθλύεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη ζε 

εξώηεζε ζρεηηθή κε ην αλ επηδεηνύλ θάπνηα κνξθή βνήζεηαο από ηελ Πνιηηεία θαη 

ην είδνο ηεο βνήζεηαο, βαζηθό αίηεκα ήηαλ ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ δσήο ζηηο 

νξεηλέο πεξηνρέο, θαη όρη αηηήκαηα επηδνηήζεσλ ή ρξεκαηνδνηήζεσλ. 

Παξαηεξείηαη, επηπιένλ, απμεκέλν αίζζεκα ζπλεξγαζίαο αθνύ όινη ηόληζαλ ηε 

ζεκαζία ύπαξμεο ζπλεηαηξηζκνύ ζηελ πεξηνρή, ηα νθέιε θαη ηελ πξνζηηζέκελε αμία 

πνπ ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη θαη εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία ηνπο γηα ηε 

δεκηνπξγία ζπλεηαηξηζηηθώλ νξγαληζκώλ. Απηό ίζσο λα ζεκαηνδνηεί ηε δεκηνπξγία 

κηαο ηάζεο πξνο ζπλεξγαζία ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ. Αθόκε, παξαηεξείηαη κηα 



επηθύιαμε απέλαληη ζηηο επηδνηήζεηο, ηδηαίηεξα από ηνπο πην λένπο επηρεηξεκαηίεο, 

νη νπνίνη ηελ απνδίδνπλ ζην ζηξεβιό θιίκα πνπ δεκηνπξγήζεθε από απηέο ηα 

ηειεπηαία ρξόληα. Φαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ πσο νη κέζνδνη ησλ επηδνηήζεσλ, 

όηαλ δελ ππάξρνπλ ζαθείο επηρεηξεκαηηθνί ζηόρνη θαη πιάλν, όρη κόλν δε 

ιεηηνπξγνύλ πξνο όθεινο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο 

δηαδηθαζίαο, αιιά πνιιέο θνξέο δηαθζείξνπλ ηηο ζπλεηδήζεηο. 

 

4.2.2. Γνκή θαη νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Ωο πξνο ηελ εηαηξηθή ηνπο κνξθή, νη επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο είλαη αηνκηθήο 

κνξθήο (5), νκόξξπζκεο εηαηξίεο (1), εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (1) θαη άιιεο 

κνξθήο (3). Τν θόζηνο επέλδπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θπκαίλεηαη από 10.000-

1.500.000 € θαη ν ηδίξνο ηνπο 25.000-300.000 €, ελώ παξαηεξείηαη κηα ζεηηθή 

ζρέζε κεηαμύ επέλδπζεο θαη θύθινπ εξγαζηώλ. Σπκβάιινπλ θαηά κηθξό βαζκό ζηελ 

δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρόιεζεο, αθνύ απαζρνινύλ έσο 2 εξγαδνκέλνπο. Ωζηόζν, 

ε ύπαξμε πνιιώλ κηθξώλ ηέηνησλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή γηα κηα 

νξεηλή κεηνλεθηηθή πεξηνρή. Ζ πιεηνςεθία δνπιεύεη κε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο θαη 

δηαζέηεη ηα πξντόληα θπξίσο ζηελ πεξηνρή. Τξεηο εηαηξείεο δηαζέηνπλ ηα πξντόληα 

ηνπο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ελώ κία έρεη θαη εμαγσγηθό ραξαθηήξα. 

Κόλν νη κηζέο δειώλνπλ πσο θαιύπηνπλ ηε δήηεζε ησλ πειαηώλ. Δπίζεο, ίδηνο 

αξηζκόο επηρεηξήζεσλ δειώλνπλ όηη ζα κπνξνύζαλ λα αληαπνθξηζνύλ ζε 

ελδερόκελε αύμεζε ηεο δήηεζεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξεκαηηώλ ηνπ δείγκαηνο 

δειώλεη πσο ππάξρεη δπλαηόηεηα θαζεηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο θαη απηή ε θίλεζε 

είλαη ζηα άκεζα ζρέδηά ηνπο, αθνύ ζεσξνύλ όηη κπνξεί λα δώζεη πεξηζζόηεξεο 

δπλαηόηεηεο θαη ώζεζε ζηα πξντόληα ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηηο επηρεηξήζεηο 

ηνπο. 

Παξαηεξείηαη πσο νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ηα πξντόληα ηνπο ρσξίο 

θάπνηα επεμεξγαζία ή ηππνπνίεζε, εκθαλίδνπλ κηα ζρεηηθή εζσζηξέθεηα αθνύ 

απεπζύλνληαη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία σο επί ην πιείζηνλ, κε απνηέιεζκα λα είλαη πην 

επάισηεο ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο. Δλ αληηζέζεη, όζεο δηαζέηνπλ 

επεμεξγαζκέλα ή ηππνπνηεκέλα πξντόληα, εκθαλίδνληαη πην εμσζηξεθείο, 

επεξεάδνληαη ζε κηθξόηεξν βαζκό από ηηο αιιαγέο ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη 

παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε επειημία ζηελ εύξεζε ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σπγθεθξηκέλα, νη επηρεηξεκαηίεο απηνί αλαθέξνπλ πσο 

θαηάθεξαλ λα μεπεξάζνπλ σο έλα βαζκό ηηο δπζρέξεηεο πνπ πξνθιήζεθαλ από ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε, αιιάδνληαο απιά ηνλ ηξόπν δηάζεζεο ησλ πξντόλησλ ηνπο ή 

ζηξεθόκελνη ζε λέεο αγνξέο. 

Ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθό είλαη πσο νη 6 από ηηο 10 επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο 

έρνπλ πηνζεηήζεη θάπνηνπ είδνπο θαηλνηνκία, ε νπνία ζπλίζηαηαη θπξίσο ζε λέν γηα 

ηελ πεξηνρή πξντόλ ή ππεξεζία θαη ζε λέεο κεζόδνπο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο, π.ρ. 

πξντόληα Π.Ο.Π, βηνινγηθά πξντόληα, απεπζείαο δηαλνκή ζηνλ πειάηε, πξντόληα ή 

ππεξεζίεο, όρη απαξαίηεηα θαηλνηόκα, πνπ όκσο απνπζίαδαλ από ηελ πεξηνρή. Τν 

γεγνλόο απηό, ίζσο λα κελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθό γηα ην ζύλνιν ησλ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ, ππνδειώλεη παξόια απηά ηε δεκηνπξγία κηαο ηάζεο ησλ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ πξνο μερσξηζηά θαη θαηλνηόκα πξντόληα, πξντόληα κε ηαπηόηεηα. 

 



4.2.3. Δπίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεύμεσλ επηρεηξήζεθε κέζσ πνηνηηθώλ δεηθηώλ λα 

απνηππσζεί ε επηρεηξεκαηηθή απόδνζε ζην Γήκν θαη ε επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Απηό επηηεύρζεθε κε εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ απαζρόιεζε, ηηο 

πσιήζεηο, ηα θέξδε, ηηο επελδύζεηο ζε πάγηα θαη ηνλ αξηζκό ησλ πειαηώλ. 

Από ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξώζεθαλ πξνθύπηεη πσο ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη 

επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ απόδνζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ 

ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο αληηζηνηρεί ζε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο απόδνζεο θαηά 50%. 

Ωζηόζν, νη επηρεηξεκαηίεο θαίλνληαη αξθεηά αηζηόδνμνη όζνλ αθνξά ζηελ 

πξόβιεςε γηα ηελ απόδνζε ηεο επηρείξεζεο ηα επόκελα 5 ρξόληα, αθνύ αλακέλνπλ 

αύμεζε ζε δείθηεο όπσο απηνί ηεο απαζρόιεζεο, ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ αξηζκνύ 

πειαηώλ. Δπίζεο, ζεκαληηθό ξόιν θαίλεηαη λα παίδνπλ νη επελδύζεηο, αθνύ ε 

πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ ζθνπεύεη λα θάλεη θάπνηα λέα επέλδπζε ηα επόκελα 

5 ρξόληα. Παξόια απηά δε ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηηο πξνβιέςεηο γηα ηα θέξδε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζώο νη επηρεηξεκαηίεο θαίλνληαη αξθεηά απαηζηόδνμνη, 

αλαδεηθλύνληαο πξνβιήκαηα όπσο ε πςειή θνξνινγία θαη ε αύμεζε ηνπ θόζηνπο 

παξαγσγήο. Άιια πξνβιήκαηα πνπ ηνλίδνληαη από ηνπο επηρεηξεκαηίεο, ηα νπνία 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί ή έρνπλ εληαζεί από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, είλαη ε έιιεηςε 

ξεπζηόηεηαο, ε αλαμηνπηζηία ησλ αγνξώλ, ε αζέηεζε θξαηηθώλ ζπκθσληώλ θαη 

γεληθόηεξα ε αλαμηνπηζηία ηνπ Θξάηνπο. 

Κέζσ ηεο έξεπλαο πξνέθπςαλ θαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δπλακηθή ησλ 

επαγγεικαηηθώλ θιάδσλ ηεο πεξηνρήο θαη αλαδείρζεθαλ θάπνηα από ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

Ο θιάδνο ηεο θηελνηξνθίαο έρεη θινληζηεί ζε κεγάιν βαζκό από ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε, κε απνηέιεζκα λα επεξεάδνληαη θαη όιεο νη άκεζα εμαξηώκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο από απηόλ, όπσο ηα ηπξνθνκεία ηεο πεξηνρήο. Έηζη, ελώ νη 

επηρεηξεκαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ θιάδν ή ζρεηίδνληαη κε απηόλ, 

δειώλνπλ πσο ην είδνο ηνπ πξντόληνο απνηειεί δπλαηό ζεκείν ηεο επηρείξεζεο ηνπο 

θαη πσο ε πεξηνρή ελδείθλπηαη από άπνςε πνηόηεηαο παξαγόκελσλ πξντόλησλ γηα 

ηε δξαζηεξηόηεηα, δειώλνπλ ηαπηόρξνλα όηη ε δήηεζε ησλ θαηαλαισηώλ δελ 

θαιύπηεηαη θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ ηνπο θάλνπλ απαηζηόδνμνπο γηα ηε 

δπλακηθή θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ. Ωο θπξηόηεξν πξόβιεκα ζέηνπλ ην γεγνλόο πσο ν 

θιάδνο είλαη ειηθηαθά γεξαζκέλνο θαη ε είζνδνο λέσλ παξαγσγώλ κηθξή, κε 

ζπλέπεηα ηε κείσζε ζηαδηαθά ηνπ ζπλόινπ ησλ παξαγσγώλ θαη έηζη ηελ έιιεηςε 

πξώησλ πιώλ γηα κεηαπνίεζε. 

Ζ παξαδνζηαθή γεσξγία ηεο πεξηνρήο έρεη επεξεαζηεί, επίζεο, από ηε κείσζε 

ησλ θηελνηξόθσλ θαη ηελ έιιεηςε ξεπζηόηεηάο. Δπηπξόζζεηα, ε αύμεζε ηνπ 

θόζηνπο παξαγσγήο θαη ν ηζρπξόο αληαγσληζκόο ιόγσ εηζαγόκελσλ πξντόλησλ, ε 

έιιεηςε θαηάιιεισλ ηερληθώλ ππνδνκώλ θαη νη θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

επηδεηλώλνπλ πεξαηηέξσ ηελ θαηάζηαζε. Ωζηόζν, νη επηρεηξεκαηίεο θαίλνληαη 

νξηαθά πην αηζηόδνμνη γηα ηελ πνξεία ηνπ θιάδνπ. 

Έλαο λένο θιάδνο γηα ηελ πεξηνρή, απηόο ησλ ελαιιαθηηθώλ θαιιηεξγεηώλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα απηνθπώλ θπηώλ ηεο πεξηνρήο, έρεη αξρίζεη λα αλαπηύζζεηαη. Σε 

απηή ηελ πεξίπησζε, νη επηρεηξεκαηίεο δειώλνπλ ζεηηθνί όρη κόλν γηα ηα πεξηζώξηα 

αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζήο ηνπο, αιιά θαη γηα ηελ αλάπηπμε νιόθιεξνπ ηνπ θιάδνπ. 



Ωο θύξην πξόβιεκα αλαθέξνπλ πσο ιόγσ ηνπ όηη είλαη κηα λέα δξαζηεξηόηεηα, 

ππάξρεη έιιεηςε ελεκέξσζεο από θξαηηθνύο θνξείο.  

Ο ηνπξηζηηθόο θιάδνο είλαη ειάρηζηα αλεπηπγκέλνο ζηελ πεξηνρή. Ζ νηθνλνκηθή 

θξίζε έρεη επηδεηλώζεη ηε ζέζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε κείσζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

θίλεζεο θαη ησλ απνδόζεσλ. Παξόια απηά νη επηρεηξεκαηίεο ηνπ θιάδνπ ζεσξνύλ 

πσο κε ηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκώλ θαη ηελ πξνώζεζε ελόο 

ηνπξηζηηθνύ κνληέινπ πξνζαξκνζκέλνπ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, ην νπνίν 

ζα ιεηηνπξγεί, όρη αληαγσληζηηθά, αιιά ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ ηνπξηζκό ησλ 

γεηηνληθώλ Γήκσλ, κπνξεί λα ππάξμεη αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ. 

Τέινο, ν θιάδνο ηεο κειηζζνθνκίαο παξνπζηάδεηαη αξθεηά δπλακηθόο. Ζ πεξηνρή 

ζεσξείηαη αμηόινγε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηελ παξαγσγή 

πνηνηηθώλ πξντόλησλ. Ο θιάδνο δελ θαίλεηαη λα έρεη επεξεαζηεί ζεκαληηθά από ηελ 

θξίζε, ελώ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ αξθεηά κεγάια πεξηζώξηα αλάπηπμεο, κε 

δπλαηόηεηεο εμαγσγώλ. Δπίζεο ε δήηεζε ππεξβαίλεη θαηά πνιύ ηελ πξνζθνξά. Ωο 

θπξηόηεξα πξνβιήκαηα αλαθέξνληαη ε κηθξή εκπεηξία γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ζηελ 

πεξηνρή θαη ε απνπζία ζπγθεθξηκέλσλ πνηνηηθώλ πξνηύπσλ ζηελ παξαγσγηθή θαη 

κεηαπνηεηηθή δηαδηθαζία, γεγνλόο απνηξεπηηθό γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. 

 

4.2.4. Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο 

Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξεκαηηώλ ζεσξνύλ σο δπλαηά ζεκεία ηεο πεξηνρήο, 

πνπ αλ αμηνπνηεζνύλ κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμή ηεο, ην θπζηθό ηνπίν, 

ηε πιεζώξα απηνθπώλ θπηώλ, ηε πνιηηηζκηθή παξάδνζε θαη θιεξνλνκηά θαη ηελ 

ηζηνξία ηεο. Δπηπξόζζεηα, ζεσξνύλ πσο γεσγξαθηθά βξίζθεηαη ζε έλα ηδηαίηεξα 

θνκβηθό ζεκείν, γεγνλόο ην νπνίν πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο αλαπηπμηαθνύο 

ζρεδηαζκνύο. Ζ γεηηλίαζε κε αλεπηπγκέλνπο νηθνλνκηθά Γήκνπο κπνξεί λα 

απνηειέζεη, επίζεο, δπλαηό ζεκείν γηα ηελ πεξηνρή θαη λα δώζεη παξαγσγηθέο 

θαηεπζύλζεηο, αθνύ απνηεινύλ ελ δπλάκεη αγνξέο γηα ηα παξαγόκελα πξντόληα ηνπ 

Γήκνπ. Τέινο, ηα αξρηηεθηνληθά κλεκεία θαη θπξίσο ηα κνλαζηήξηα, κε ηελ 

αλάπηπμε θαηάιιεισλ ππνδνκώλ κπνξνύλ λα πξνζειθύζνπλ ζπγθεθξηκέλα είδε 

ηνπξηζκνύ. 

Αλαζηαιηηθό παξάγνληα γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ επηρεηξεκαηηώλ ζηελ 

πεξηνρή, απνηειεί ε πξόζβαζε. Τν νδηθό δίθηπν ραξαθηεξίδεηαη κέηξην, εηδηθά γηα 

ην νξεηλό κέξνο ηνπ Γήκνπ. Φαξαθηεξηζηηθό είλαη πσο ελώ νη επηρεηξεκαηίεο 

ζεσξνύλ ηελ πεξηνρή ηδαληθή από πιεπξάο πνηόηεηαο πξντόλησλ, δειώλνπλ πσο 

κεηνλεθηεί αξθεηά ζην δίθηπν δηαλνκήο. Σε ζπλδπαζκό κε ηα παξαπάλσ, ε δπζθνιία 

έλαξμεο επηρείξεζεο κε ηηο ρξνλνβόξεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο εληείλνπλ ηε 

δπζθνιία πξνζέιθπζεο επελδύζεσλ. Δπίζεο, ε πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη από έιιεηςε 

ηερληθώλ ππνδνκώλ, εηδηθόηεξα ζην πξσηνγελή ηνκέα (αξδεπηηθά, απνζηξαγγηζηηθά 

έξγα θ.ά.), κε απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη ε απόδνζε ησλ αγξνηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη 

λα απνηξέπεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ αλεθκεηάιιεπησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ. 

Δμίζνπ ζεκαληηθή ραξαθηεξίδεηαη ε απνπζία ελεκεξσηηθώλ θαη ππνζηεξηθηηθώλ 

δνκώλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή. Δπηπιένλ, ζεκαληηθό πξόβιεκα δειώλνπλ 

όηη απνηειεί ε απνπζία δηθηύσλ ζπλεξγαζίαο. Τέινο, έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λένη επηρεηξεκαηίεο είλαη ην θνηλσληθό 



πεξηβάιινλ. ζνη δελ έρνπλ κεγαιώζεη ζηελ πεξηνρή δήισζαλ πσο θαηά ηε θάζε 

ηεο δεκηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο αληηκεηώπηζαλ έληνλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα από 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζε βαζκό πνπ ζα κπνξνύζε λα ηνπο έρεη νδεγήζεη ζηελ 

εγθαηάιεηςε ηεο επηρείξεζήο ηνπο. 

Ωο ζεκαληηθόηεξα ζηνηρεία γηα ην μεθίλεκα κηαο επηρείξεζεο ζεσξνύλ ηελ 

πιεξνθόξεζε γηα ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηόηεηεο ηεο πεξηνρήο (παξαγσγηθέο, αξγνύλ 

θηηξηαθό θεθάιαην θ.ά.) θαη ηελ απινπνίεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Αθνινπζνύλ ε 

επηρεηξεζηαθή θαη ζηξαηεγηθή θαζνδήγεζε θαη ε απόδνζε ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο. Σεκαληηθά ζηνηρεία ζεσξνύληαη, επίζεο, ε πξνώζεζε ηεο ηνπηθήο 

εηθόλαο γηα πξνζέιθπζε επελδύζεσλ θαη νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηώλ θαη 

επηθνηλσληώλ. 

 

 
5. Σπκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα. Ωζηόζν, ε επηρεηξεκαηηθόηεηα κηθξήο θιίκαθαο εμαθνινπζεί λα 

απνηειεί ηνλ θηλεηήξην κνριό ηεο νηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα. Κε ηηο θαηάιιειεο 

πνιηηηθέο θαη ηηο απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο ζην ήδε ππάξρνλ ζεζκηθό πιαίζην, ε 

επηρεηξεκαηηθόηεηα ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ππιώλα αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο 

ζπλνρήο, ηδηαίηεξα ζηηο κεηνλεθηηθέο νξεηλέο πεξηνρέο (Γάιια, 2012).  

Γηα λα ζπκβεί απηό θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαιπζνύλ εηο βάζνο όινη εθείλνη νη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο, λα 

δηακνξθσζεί ην πξνθίι ηνπ επηρεηξεκαηία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε απηέο, λα 

βξεζνύλ ηα θίλεηξα θαη νη επηδηώμεηο ηνπ, ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ νη θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο πξνζέιθπζήο ηνπ. Σηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα αλαιπζνύλ ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ θαη ην ηδηαίηεξν επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ 

πνπ θαζνξίδνπλ. Τέινο, πξέπεη λα εληνπηζηνύλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νη επηρεηξεκαηίεο είηε θαηά ηε θάζε ηεο δεκηνπξγίαο είηε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη λα 

δνζνύλ νη θαηάιιειεο ιύζεηο θαη θαηεπζύλζεηο πνπ αξκόδνπλ ζην ηδηαίηεξν απηό 

πεξηβάιινλ. 

Σην πιαίζην ηεο παξνύζαο εξγαζίαο δηεξεπλήζεθαλ θαη θσδηθνπνηήζεθαλ όια 

ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία, ηα πξνβιήκαηα θαη νη επθαηξίεο, ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξεκαηηώλ θαη ηνπ θπζηθνύ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθνύ 

πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Σηε βάζε ησλ παξαπάλσ θαη πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζεί ε επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαη ην επηρεηξεκαηηθό 

πεξηβάιινλ λα γίλεη πην θηιηθό πξνο ηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο, δηακνξθώζεθε κηα 

δέζκε κέηξσλ, σο εμήο: 

 

Γεκηνπξγία ρσξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ πξαγκαηηθώλ δπλαηνηήησλ 

ηεο πεξηνρήο 

Θαηαγξαθή θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

(θπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο, ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο θ.ά.), αλαμηνπνίεησλ θηηξίσλ 

πξνο εθκεηάιιεπζε, ελεξγεηαθνύ δπλακηθνύ θ.ιπ., κε ρξήζε ζπζηεκάησλ GPS θαη 

Γεσγξαθηθώλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ γηα δεκηνπξγία δηαδηθηπαθνύ ράξηε, όπνπ 



κε απιέο εληνιέο εηζόδνπ ν ρξήζηεο ζα εληνπίδεη ην επηζπκεηό ζεκείν ρσξνζέηεζεο 

ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπ. Έηζη παξέρεηαη πιεξνθόξεζε γηα ηηο δπλαηόηεηεο ηεο 

πεξηνρήο θαη θαζίζηαληαη δπλαηέο πην ζηνρεπκέλεο επελδύζεηο. Παξόκνηεο δξάζεηο 

δεκηνπξγίαο ρσξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί από ην Κέηξν 2.4 

(Περιθερειακά γεωγραθικά πληροθοριακά ζσζηήμαηα και καινοηομικές ενέργειες) ηνπ 

επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο «Θνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο». 

 

Γεκηνπξγία Κέληξνπ Υπνζηήξημεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη 

Σπκβνπιεπηηθήο 

Πξνηείλεηαη δεκηνπξγία Θέληξνπ Υπνζηήξημεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο, ηύπνπ 

Θέληξνπ Υπνδνρήο Δπελδπηώλ πνπ ήδε ιεηηνπξγνύλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, 

επαλδξσκέλν κε ππαιιήινπο εηδηθνηήησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ πεξηνρή (Γεσπόλνο, 

Οηθνλνκνιόγνο, Κεραληθόο θ.ά.). Αξκνδηόηεηεο ηνπ Θέληξνπ ζα απνηεινύλ ε 

ελεκέξσζε γηα ην ηξέρνλ ζεζκηθό πιαίζην, ν ζπληνληζκόο όισλ ησλ ππεξεζηώλ θαη 

θνξέσλ, ώζηε ν επηρεηξεκαηίαο λα κελ εκπιέθεηαη κε γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, 

ε δηαρείξηζε θαη ν εκπινπηηζκόο ηεο ρσξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ, ε ελεκέξσζε γηα 

ηξέρνληα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, ε ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε θαη δηαξθήο 

δηαβνύιεπζε κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο γηα δεκηνπξγία πξνηάζεσλ βειηίσζεο 

επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο. Έηζη, ζα επηηεπρζεί ε απινύζηεπζε ησλ 

δηαδηθαζηώλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε επηρεηξεζηαθή 

θαζνδήγεζε θαη ηειηθά ε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο. 

 

Δηδηθά θίλεηξα πξνζέιθπζεο λέσλ επελδπηώλ ζηελ πεξηνρή. 

Παξνρή δεκνηηθώλ εθηάζεσλ θαη θηηξίσλ ζε επλντθνύο νηθνλνκηθά όξνπο, 

απαιιαγή από δεκνηηθά ηέιε θ.ά. 

 

Σύκπξαμε δηαδεκνηηθώλ ζπλεξγαζηώλ θαη αμηνπνίεζε δηαζπλνξηαθώλ 

πξνγξακκάησλ, κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ νηθνλνκηθώλ 

θαη ηνπξηζηηθώλ δηθηύσλ 

Κέζσ δηαδεκνηηθώλ ζπλεξγαζηώλ θαη δηαζπλνξηαθώλ πξνγξακκάησλ κπνξνύλ 

λα δνζνύλ νινθιεξσκέλεο νηθνλνκηθέο θαη ηνπξηζηηθέο θαηεπζύλζεηο ζηελ πεξηνρή, 

αμηνπνηώληαο ηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ γύξσ πεξηνρώλ, 

δεκηνπξγώληαο απηόκαηα αγνξέο γηα ηα παξαγόκελα πξντόληα θαη πξνσζώληαο 

νινθιεξσκέλε ηνπξηζηηθή πξόηαζε.  

 

Σπκκεηνρή θαη δεκηνπξγία, από πιεπξάο επηρεηξήζεσλ, θάζεησλ θαη 

νξηδόληησλ επηρεηξεκαηηθώλ δηθηύσλ 

Ζ  ζπλεξγαζία κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε επηρεηξεκαηηθά δίθηπα κπνξεί λα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζε κηα παγθνζκηνπνηεκέλε 

αγνξά. Ζ παξαδνζηαθή αλεμαξηεζία ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΚΚΔ) 

αληηθαζίζηαηαη από έλα πεξηβάιινλ δηθηύσζεο, θαη θαζώο νη επηρεηξήζεηο 

δηθηπώλνληαη, νη θξίζηκεο ηθαλόηεηεο κεηαθέξνληαη από “εληόο” ησλ επηρεηξήζεσλ, 

“αλάκεζά” ηνπο.  Τα θπξίαξρα νθέιε πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ δηθηύσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη ε πξόζβαζε ζε λέεο αγνξέο, ε  πξνώζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ε 



εμεηδίθεπζε, ε αύμεζε ηεο αλαγλσξηζηκόηεηαο (θαη ηεο πεξηνρήο) θαη ε επειημία 

θαηά ηελ πξνζαξκνγή ζηηο  αιιαγέο ηεο αγνξάο (Λόβαθ, 2009). 

 

Γξάζεηο αλάδεημεο ηνπ ηνπηθνύ πνιηηηζκνύ, ηνπ δνκεκέλνπ θαη θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο, κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ηνπ ηνπξηζκνύ 

 Αλάπηπμε ππνδνκώλ θπζηνιαηξηθνύ ηνπξηζκνύ (κνλνπάηηα, πνδειαηηθέο 

δηαδξνκέο θ.ιπ.), πξνώζεζε ζξεζθεπηηθνύ ηνπξηζκνύ θαη δεκηνπξγία πξόηππσλ 

επηζθέςηκσλ παξαγσγηθώλ κνλάδσλ κε ζθνπό ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

θιάδνπ. 

 

Γξάζεηο πξνώζεζεο ηνπηθώλ πξντόλησλ 

Οη δξάζεηο απηέο κπνξεί λα αθνξνύλ ζε ηνπηθέο εθζέζεηο, ή ζε ζπκκεηνρή ζε 

εζληθέο θαη δηεζλείο εθζέζεηο, κε ζηόρν ηελ αλαδήηεζε λέσλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ 

θαηαλαισηή. Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηέηνηαο δξάζεο απνηειεί ην Πξόγξακκα 

«Κεζνγεηαθόο Τξόπνο Εσήο» (MedLS), ην νπνίν εληάζζεηαη ζην Δπξσπατθό 

Πξόγξακκα Γηαζπλνξηαθήο Σπλεξγαζίαο «Διιάδα - Ηηαιία 2007-2013» θαη 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 75% από ην Δπξσπατθό Τακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο θαη θαηά 25% από εζληθνύο πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ηηαιίαο θαη 

πινπνηείηαη από ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ησαλλίλσλ. 

 

Γεκηνπξγία ζπλεηαηξηζηηθώλ νξγαλώζεσλ αμηνπνίεζεο απηνθπώλ θπηώλ, 

αλαμηνπνίεησλ δεκνηηθώλ εθηάζεσλ θ.ά. 

Αμηνπνίεζε εηαηξηθώλ κνξθώλ, όπσο απηή ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ ή ησλ θνηλσληθώλ 

επηρεηξήζεσλ, κε ζθνπό ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο πεξηνρήο από ην 

ζύλνιν ησλ δεκνηώλ, ηε δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ζέζεσλ απαζρόιεζεο, 

αθνινπζώληαο δηνηθεηηθά πξόηππα επηηπρεκέλσλ ηέηνησλ νξγαλώζεσλ. 

 

Σπκπεξαζκαηηθά, ε παξνύζα κειέηε αλέδεημε θάπνηα από ηα πνιιά θαη 

πνιπδηάζηαηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξεκαηίεο ησλ νξεηλώλ 

πεξηνρώλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ, αιιά θαη ηα ηδηαίηεξα θίλεηξα 

θαη νη επθαηξίεο γηα δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ πεξηνρή. Σην πιαίζην ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνέθπςαλ θξίλεηαη αλαγθαία ε ράξαμε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο, κε 

θαηαηεζεηκέλε δέζκε κέηξσλ, ώζηε λα αληηκεησπηζηνύλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη λα αμηνπνηεζνύλ θαη αλαδεηρζνύλ νη 

δπλαηόηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. Τέινο, ε λέα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδνο ησλ Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ 2014-2020, δίλεη κεγαιύηεξν βάξνο από 

παιαηόηεξα ζηελ αλάπηπμε ζε ηνπηθό επίπεδν θαη επίπεδν Γήκσλ (Community-led 

Local Development, Mayors Adapt, ΔΣΠΑ 2014-2020 θ.ά.). Τν γεγνλόο απηό 

απνηειεί κηα επλντθή ζπγθπξία γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 

παξαπάλσ κέηξσλ θαη έηζη ε αλάγθε ράξαμεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο απνθηά 

αθόκα πην επηηαθηηθό ραξαθηήξα. 
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Πεξίιεςε 

 

Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ αξαβνζίηνπ απνηειεί ίζσο ηε ζεκαληηθφηεξε θαιιηέξγεηα ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Ξσγσλίνπ φπσο θαη ηεο Ζπείξνπ, θαζψο ζηεξίδεη, σο βαζηθή 

δσνηξνθή, ηνλ θηελνηξνθηθφ ηνκέα ηεο πεξηνρήο. Ζ ππνβάζκηζε ηνπ παξαγσγηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηα ηειεπηαία έηε, καδί κε ηε ζπλερή νηθνλνκηθή πίεζε πνπ δέρνληαη νη 

παξαγσγνί αξαβνζίηνπ αιιά θαη νη θηελνηξφθνη, απεηινχλ ην ζηελά ζπλδεδεκέλν 

πξφηππν πξσηνγελνχο παξαγσγήο ηεο πεξηνρήο θαη ζέηνπλ ζε θίλδπλν κηα απφ ηηο 

πην ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο, κε ζνβαξέο  θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

πξνεθηάζεηο.  

Ζ παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζηε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ γηα 

ηε βειηίσζε ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο αξαβνζίηνπ, κέζσ ηεο καθξνρξφληαο 

απνθαηάζηαζεο ηεο ρακέλεο γνληκφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο ησλ εμαληιεκέλσλ 

εδαθψλ θαη ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. Θαη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα επηηεπρζεί αχμεζε ησλ γεσξγηθψλ απνδφζεσλ θαη κείσζε ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο, αιιά θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνχ αληίθηππνπ, θαη ζα ζηεξηρζεί 

ζπλνιηθά ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο πεξηνρήο, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. 
 
 

Abstract  
 

The cultivation of corn is probably the most important crop in the Municipality 

of Pogoni, likewise all over the Region of Epirus, since corn is a fodder of great 

importance in the area. The deterioration of corn’s productive system during the last 

years, together with the continuous economic squeezing of corn farmers and animal 

breeders, threaten the closely related pattern of primary production. This puts at risk 

one of the most important activities in the area, with a serious socioeconomic 

consequences. 

This study aims at forming specific proposals for improving the corn production 

system through long-term rehabilitation of the exhausted productivity and fertility of 

soil and the optimization of production inputs. In this way, an increase in yield as 

well as a decrease in production cost will be achieved, and farming’s environmental 

impacts will be reduced. Hence, the area’s primary sector that has significant 

comparative advantages will be notably supported. 



1. Δηζαγσγή 
 

1.1 Αξαβόζηηνο 

Ν αξαβφζηηνο (Zea mays L.) ή θαιακπφθη είλαη έλα εαξηλφ ζηηεξφ, ησλ ζεξκψλ  

θιηκάησλ, κε πηζαλφηεξε θαηαγσγή ηελ ηξνπηθή Ακεξηθή, ην νπνίν πξνζαξκφδεηαη 

ζε έλα επξχ θάζκα θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ηνπ. 

Δίλαη θπηφ πνπ απμάλεηαη πνιχ γξήγνξα θαη παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε 

παξαγσγηθφηεηα ζε πεξηνρέο κε κέηξηεο ζεξκνθξαζίεο, επάξθεηα λεξνχ, κεγάιε 

βιαζηηθή πεξίνδν θαη έληνλε ειηνθάλεηα. Ν αξαβφζηηνο θαιιηεξγείηαη γηα ηνλ 

θαξπφ ηνπ γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε θαη σο δσνηξνθή είηε γηα άκεζε 

θαηαλάισζε ή κεηά απφ ελζίξσζε. Δίλαη πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ελέξγεηα θαη 

πςειήο πεπηηθφηεηαο θαη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ην θαζηζηνχλ εμαηξεηηθά 

δηαδεδνκέλν σο δσνηξνθή. Θεσξείηαη, σζηφζν, απφ ηηο θαιιηέξγεηεο κε ζρεηηθά 

ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, ιφγσ ησλ κεγάισλ πνζνηήησλ εηζξνψλ 

λεξνχ θαη αδψηνπ πνπ απαηηεί σο θαιιηέξγεηα θαη επεηδή καθξνρξφληα εμαληιεί θαη 

ππνβαζκίδεη ην έδαθνο (Ξαπαθψζηα, 2008). 

Ζ θαιιηέξγεηα αξαβφζηηνπ είλαη κία απφ ηηο πην θνηλέο θαιιηέξγεηεο ζηελ 

Διιάδα. Ν αξαβφζηηνο θαιιηεξγείηαη ζε φιε ηελ ρψξα, θπξίσο φκσο ζε αξδεπφκελεο 

πεδηάδεο ζηε δπηηθή θαη ηε βφξεηα Διιάδα. Πην παξαθάησ Γηάγξακκα 1 

παξαηίζεληαη νη ζπλνιηθά παξαγφκελεο πνζφηεηεο αξαβνζίηνπ ζηελ Διιάδα 

ζπζρεηηδφκελεο κε ηηο ηηκέο (ζε €/ηφλν). Ν κέζεο απνδφζεηο ηνπ αξαβνζίηνπ ζηελ 

Διιάδα, γηα ηα έηε 2001 σο 2010, είλαη 1034 kg/ζηξ. (ΔΙ.ΠΡΑΡ, 2000-2007 θαη 

Ξαπαθψζηα, 2012). 
 

 
Γηάγξακκα 1. Ππλνιηθά παξαγφκελεο πνζφηεηεο αξαβνζίηνπ ζηελ Διιάδα (ρηι. ηφλνη) 

ζπζρεηηδφκελεο κε ηηο ηηκέο ηνπ αξαβνζίηνπ (επξψ/ ηφλν) {Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ, 2001-2007 θαη 
Ξαπαθψζηα, 2012. Δπεμεξγαζία: Ηδία ) 

 
1.2  Η δηαζύλδεζε ηνπ γεσξγηθνύ θαη θηελνηξνθηθνύ ηνκέα 

Ζ Ήπεηξνο παξάγεη 250% πεξηζζφηεξα πξντφληα απ’ φζα θαηαλαιψλεη, εμάγεη 

ην 22% ησλ γαιαθηνθνκηθψλ ηεο πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ θαη ην 51% ζηελ 

ππφινηπε ρψξα. Δπηπιένλ, παξάγεη ην 16,4% ηνπ ζπλνιηθά παξαγφκελνπ ειιεληθνχ 

θξέαηνο θαη ην 14,5% ησλ ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. Ρν 28% 

ην Αθαζάξηζηνπ Ξξντφληνο ηεο Ξεξηθέξεηαο (Α.Ξ.Ξ.) αλήθεη ζηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα, πςειφηεξν απφ ηνλ παλειιαδηθφ κέζν φξν (16%). Δπηπιένλ, ην 65% ηνπ 



Α.Ξ.Ξ. δεκηνπξγείηαη απφ ηελ θηελνηξνθία θαη ην 35% απφ ηε θπηηθή παξαγσγή, 

ελψ ζηελ ππφινηπε ρψξα ε εηθφλα είλαη αθξηβψο αληίζηξνθε. Σαξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

θηελνηξνθηθνχ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ην 59% ησλ 

θνλδπιίσλ έξεπλαο (ΔΠΞΑ 2007-2013) πνπ θαηεπζχλζεθαλ ζηελ Ξεξηθέξεηα 

αθνξνχζαλ ζηνλ θηελνηξνθηθφ ηνκέα. Ρα ηειεπηαία ρξφληα, ππήξμε ζεκαληηθή ε  

απψιεηα δσηθνχ θεθαιαίνπ ζε φιε ηελ Ξεξηθέξεηα. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ηελ πεξίνδν 

2007 - 2009 ππήξμε κείσζε θαηά 9,6% ζηνλ αξηζκφ αηγνπξνβάησλ, κε ηάζεηο 

αλάθακςεο φκσο απφ ην 2010.(ΝΞΔΘΔΞΔ, 2011) 

Γεδνκέλεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ θηελνηξνθηθνχ θιάδνπ, ηα θηελνηξνθηθά θπηά 

απνηεινχλ ηελ επηθξαηέζηεξε θαιιηέξγεηα ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, ζε φιεο ηηο Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, θαηαιακβάλνληαο ην 

53% ησλ ζπλνιηθψλ θαιιηεξγνχκελψλ εθηάζεσλ. Ρα θπξηφηεξα είδε πνπ 

θαιιηεξγνχληαη είλαη ν αξαβφζηηνο, ν νπνίνο θαηαιακβάλεη ην 23,4% ησλ ζπλνιηθψλ 

θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ θαη αθνινπζνχλ ε κεδηθή γηα ζαλφ θαη, ζε κηθξή 

θιίκαθα, ηα εηήζηα ηξηθχιιηα, ν ζφξγνο θαη άιια είδε σο ηερλεηνί ιεηκψλεο. Πε 

μεξηθέο εθηάζεηο θαιιηεξγείηαη κεδηθή θαη δηάθνξα ρεηκεξηλά ζηηεξά πνπ 

βνζθνχληαη σο γξαζίδηα ην ρεηκψλα ή ρξεζηκνπνηνχληαη επηπξφζζεηα γηα ζαλφ. Ζ 

θαιιηέξγεηα θηελνηξνθηθψλ θπηψλ είλαη κηα θαιιηέξγεηα κε πςειέο απαηηήζεηο ζε 

λεξφ. Νη δσνηξνθέο πνπ παξάγνληαη απ’ ηηο εθηάζεηο απηέο, βξίζθνληαη θαηά 

παξάδνζε ζηελ πξψηε ζέζε πξνηίκεζεο ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο 

πεξηνρήο, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη απ’ ηε δηαρξνληθή δηαπίζησζε φηη είλαη 

πςειήο πνηφηεηάο θαη ζξεπηηθήο αμίαο. Πε ζπλδπαζκφ κε ηηο θπζηθέο βνζθέο 

απνηεινχλ θαη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο παξαγσγήο πνηνηηθψλ 

θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ ζηελ Ήπεηξν.  

Ξαξά ηε ζεκαληηθή έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα θηελνηξνθηθά θπηά, ε 

Ξεξηθέξεηα Ζπείξνπ εμαθνινπζεί λα είλαη ειιεηκκαηηθή ζε δσνηξνθέο ιφγσ ησλ 

κεγάισλ αλαγθψλ πνπ έρεη ν ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλνο θηελνηξνθηθφο ηνκέαο ζηελ 

πεξηνρή θαη εηζάγεη 75 ρηι. ηφλνπο δσνηξνθψλ αμίαο κεγαιχηεξεο απφ 15 εθαη. επξψ 

θαη 86 ρηιηάδεο ηφλνπο ζνγηάιεπξν αμίαο 8,6 εθαη. επξψ (Θαιάζη αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, 2011). Ππλεπψο, ε αλάγθε  γηα παξαγσγή 

πεξηζζφηεξσλ θαη πνηνηηθφηεξσλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, πξνυπνζέηεη 

αλακθίβνια ηελ αχμεζε θαη εληαηηθνπνίεζε ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ θηελνηξνθηθψλ 

θπηψλ ζηελ πεξηνρή (Πθνχξνο, 2013). 
 

1.3  Γεσξγηθή δηάξζξσζε ζην δήκν Πσγσλίνπ 

Ν δήκνο Ξσγσλίνπ έρεη έληνλε γεσξγνθηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα,  αθνχ ε 

κεδηθή,  ν αξαβφζηηνο θαη ηα θνθηνιίβαδα θαηαιακβάλνπλ ζπλνιηθά ην 63%  ησλ  

ζπλνιηθψλ εθηάζεσλ. Ν αξαβφζηηνο θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ γεγνλφο πνπ δείρλεη ηε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ νηθνλνκία 

ηεο πεξηνρήο. Ζ ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα ηνπ δήκνπ, σζηφζν, δελ είλαη κεγάιε θαη 

απηφ νθείιεηαη, ζπλ ηνηο άιινηο, ζην φηη κφλν ην 29,2% ηεο ζπλνιηθά 

ρξεζηκνπνηνχκελεο γεο είλαη αξδεπφκελν (ΔΙΠΡΑΡ, 2011) θαη ην γεγνλφο απηφ  

απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα πςειέο απνδφζεηο, εηδηθά ηνπ αξαβνζίηνπ. 
 



 
Γηάγξακκα 2. Γηάξζξσζε θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ Γήκνπ Ξσγσλίνπ (Ξεγή: ΔΙΠΡΑΡ, 

2008) 

 

Ζ δεκνηηθή ελφηεηα Άλσ Θαιακά είλαη ε ζεκαληηθφηεξε πεξηνρή θαιιηέξγεηαο 

θηελνηξνθηθψλ θπηψλ, θαζψο είλαη κηα πεδηλή θαη παξαγσγηθή πεξηνρή κε ην 65,5% 

ηεο ζπλνιηθήο θαιιηεξγνχκελεο γεο λα είλαη αξδεπφκελε (ΔΙΠΡΑΡ, 2010). Πηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ε ζπλνιηθή αξδεπφκελε έθηαζε ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο Άλσ 

Θαιακά απνηειεί ην 52% ησλ ζπλνιηθψλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ φινπ ηνπ 

Θαιιηθξαηηθνχ δήκνπ Ξσγσλίνπ. Ρν ζηνηρείν απηφ ηελ θαζηζηά πνιχ ζεκαληηθή 

πεξηνρή γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ηνπ αξαβνζίηνπ ζπλνιηθά , δεδνκέλνπ φηη ν αξαβφζηηνο 

έρεη πνιχ πςειέο απαηηήζεηο ζε λεξφ. Ρα παξαπάλσ εθθξάδνληαη θαη ζηηο κέζεο 

απνδφζεηο ησλ θαιιηεξγεηψλ αξαβνζίηνπ (γηα ηα έηε 2006-2010 ήηαλ 960,5 

kg/ζηξ.) ηεο πεξηνρήο, νη νπνίεο  είλαη θαηά 10%  πςειφηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο 

απνδφζεηο ζην ζχλνιν ηνπ δήκνπ. Ξαξφια απηά ε κέζε απφδνζε ηεο δεκνηηθήο 

ελφηεηαο ζε ζρέζε κε ηε κέζε εζληθή απφδνζε,  παξνπζηάδεηαη κεησκέλε θαηά 7%.  

Ν αξαβφζηηνο θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (35,6%) ησλ ζπλνιηθά 

θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο ηνπ Άλσ Θαιακά θαη έπεηαη ε 

κεδηθή (32,4%) (ΔΙΠΡΑΡ, 2011). Ν αξαβφζηηνο θαη ε κεδηθή δηαηίζεληαη ζηνπο 

θηελνηξφθνπο ηεο πεξηνρήο. 

 

 

2. Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

 

Ζ αλάιπζε ησλ ζπληζησζψλ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε θαηάζηξσζε ησλ 

βειηησηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηεξίρζεθε ζε κηα ζχλζεηε πξνζέγγηζε, ε νπνία 

πεξηειάκβαλε πξσηνγελή έξεπλα ζε παξαγσγνχο ηεο πεξηνρήο, αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο πάλσ ζηα θξίζηκα δεηήκαηα ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ αξαβνζίηνπ θαη 

ησλ πιένλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ ηεο θαη ζηνρεπκέλεο ζπδεηήζεηο κε εηδηθνχο ζηα 

δεηήκαηα ησλ θαιιηεξγεηψλ. 



Ξην αλαιπηηθά, αξρηθά, δηακνξθψζεθε έλα εμεηδηθεπκέλν εξσηεκαηνιφγην κε 

ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ κε επηηφπηα έξεπλα, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε δηεμαγσγή πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζε παξαγσγνχο ηεο 

πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο. Νη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ζηηο αθνινπζνχκελεο 

θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο, απφ ηελ ζπνξά κέρξη ηε ζπγθνκηδή, ζε ζηνηρεία 

δηάξζξσζεο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, ζε ζηνηρεία θφζηνπο, εζφδσλ θαη δήηεζεο ηνπ 

πξντφληνο, θ.ά. Δπηπιένλ, ππήξμε θαηαγξαθή ζηνηρείσλ απφ ειεχζεξε ζπδήηεζε κε 

ηνπο παξαγσγνχο πάλσ ζηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο ζε ζρέζε ηελ παξαγσγηθή 

ηνπο θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο, θαζψο θαη γηα ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε 

εκπιεθφκελνπο ζεζκνχο (γεσπφλνπο, Ξνιηηεία, ζπλεηαηξηζκνχο).  

Αθνινχζσο, ζπγθεληξψζεθαλ απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αλάιπζεο ηεο πθηζηακέλεο θαηάζηαζεο, φπσο: δηαρξνληθα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία,  

εδαθνινγηθά δεδνκέλα, ζηνηρεία δηάξζξσζεο ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο γηα ηελ 

πεξηνρή θ.α. Ξαξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθε επηζθφπεζε ηεο ειιεληθήο θαη 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηηο βέιηηζηεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο ηεο  

θαιιηέξγεηαο αξαβνζίηνπ. Ρέινο,  ππήξμε επηθνηλσλία, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

έξεπλαο,  κε ηξεηο ηνπηθνχο γεσπφλνπο - κειεηεηέο, θαζψο θαη κε ηξεηο θαζεγεηέο 

ηνπ Γεσπνληθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, απφ ηνπο νπνίνπο αληιήζεθαλ 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο, απαξαίηεηεο γηα ηελ παξνχζα έξεπλα. 

Πηε βάζε φισλ ησλ παξαπάλσ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε SWOT (Strengths-

Weaknesses-Opportunities-Threats) γηα ηηο πθηζηάκελεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο 

θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα αξαβνζίηνπ ζηελ πεξηνρή. Αμηνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα 

ηεο αλάιπζεο SWOT θαη ηα ζηνηρεία ηεο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο έξεπλαο 

θαηαξηίζζεθαλ ζελάξηα ζπλδπαζηηθψλ ιχζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο, ηα νπνία  αμηνινγήζεθαλ σο πξνο ηα νηθνλνκηθά ηνπο απνηειέζκαηα κε 

ηελ ηερληθή ηνπ κεξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

Ν μερικός γεωργικός προϋπολογισμός (partial farm budgeting) είλαη κηα 

κέζνδνο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε κηα πνηθηιία 

πξνβιεκάησλ ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα. Δηδηθφηεξα, ν κεξηθφο γεσξγηθφο 

πξνυπνινγηζκφο είλαη ε ηερληθή κε ηελ νπνία γίλεηαη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή φισλ 

ησλ δπλαηψλ αλακελφκελσλ κεηαβνιψλ θφζηνπο θαη ησλ πξνζφδσλ ζε κηα δεδνκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν ηκήκαηνο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ή θιάδσλ απηήο, 

κεηαβαιιφκελεο ηεο  ηερληθήο παξαγσγήο. Πηελ πξάμε ζπγθξίλνληαη νη κεηαβνιέο 

ζηα πξφζζεηα έμνδα θαη ηα πεξηθνπηφκελα έζνδα (αξλεηηθέο επηδξάζεηο) ησλ 

πξνηεηλφκελσλ θαηλνηνκηψλ κε ηα πξφζζεηα έζνδα θαη πεξηθνπηφκελα έμνδα 

(ζεηηθέο επηδξάζεηο) πνπ απνθέξνπλ ζηελ εθκεηάιιεπζε.  

Ξεξηερφκελν ηνπ κεξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απνηεινχλ κφλν εθείλα ηα ζηνηρεία 

ησλ εζφδσλ θαη ηνπ θφζηνπο, ηα νπνία ζα κεηαβιεζνχλ, εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζνχλ 

νη  επηδησθφκελεο κεηαβνιέο ζην ζρέδην παξαγσγήο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο. 

Ππλεπψο, φζνη ζπληειεζηέο παξαγσγήο δελ επεξεάδνληαη απφ ηε κεηαβνιή  

αγλννχληαη θαη δηεπθνιχλνληαη νη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί.  

Ζ κέζνδνο απηή θξίζεθε σο ε πιένλ θαηάιιειε απφ πιεπξάο νηθνλνκηθήο 

αμηνιφγεζεο επεηδή, ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη, εηζάγνληαη κηθξέο κεηαβνιέο  

ζην πθηζηάκελν ζρέδην παξαγσγήο (Θηηζνπαλίδεο, 2000). 

 



3. Απνηειέζκαηα πξσηνγελνύο έξεπλαο ζε παξαγσγνύο ηεο πεξηνρήο 

 

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ, ζηελ 

πεξηνρή ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο Άλσ Θαιακά ππάξρεη θαζνιηθή επηθξάηεζε ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ηχπνπ εθκεηάιιεπζεο. Νη πεξηζζφηεξνη είλαη αγξφηεο θαη 

θηελνηξφθνη πνπ ηδηνπαξάγνπλ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ δσνηξνθψλ ηνπο. Δπηπιένλ, ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ παξαγσγψλ ζηεξίδνληαη ζηελ εκπεηξία θαη δελ έρνπλ 

ιάβεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε γεσξγηθή θαηάξηηζε.  

Ν  θαηαθεξκαηηζκφο ηεο γεσξγηθήο γεο είλαη κεγάινο, κε ην κέζν θιήξν λα είλαη 

κηθξφηεξνο απφ 10 ζηξέκκαηα θαη  ηα αγξνηεκάρηα δηάζπαξηα εληφο ησλ θάκπσλ. 

Απφ ηελ έξεπλα θάλεθε, επίζεο, φηη ην  κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαιιηεξγνχκελεο γεο 

είλαη ελνηθηαδφκελν είηε επεηδή ιείπνπλ νη ηδηνθηήηεο ή επεηδή έρνπλ γεξάζεη. Ρν 

δεδνκέλν απηφ ζρεηίδεηαη θαη κε ην γεγνλφο φηη ν αξαβφζηηνο ζπκθέξεη λα 

παξάγεηαη εληαηηθνπνηεκέλα ζε κεγάιεο εθηάζεηο. Δπηπιένλ, ζρεηίδεηαη κε ηηο 

απμεκέλεο αλάγθεο ησλ θηελνηξφθσλ. 

Ν αξαβφζηηνο είλαη πάληα αξδεπφκελνο θαη ε κεδηθή θπξίσο αξδεπφκελε θαη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ μεξηθή. Ζ παξαγσγηθή θαηεχζπλζε ηνπ αξαβνζίηνπ ζηελ πεξηνρή 

είλαη θαηά θχξην ιφγν θαξπνδνηηθή θαη αξθεηά κηθξφηεξε ε ελζίξσζε. Κεγάιν 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δηαθχιαμε  απηφρζνλνπ  γελεηηθνχ πιηθνχ  φπσο ηεο 

κεδηθήο Θφληηζαο θαη ηνπ άζπξνπ θαιακπνθηνχ ηνπ Ξαξαθαιάκνπ. Ρν θαιακπφθη 

απηφ έρεη  θνληφ θαη κηθξφ  ζπάδηθα κε ππφιεπθν ρνληξφ ζπφξν θαη είλαη θπηφ ςειφ 

κε ιεπηφ ζηέιερνο θαη παξνπζηάδεη επαηζζεζία ζην πιάγηαζκα. Θαιιηεξγείηαη 

αθφκα, ζε κηθξή θιίκαθα, θπξίσο ζε θήπνπο ηεο πεξηνρήο θαη παξαδνζηαθά 

ρξεζηκνπνηήζεθε απνθιεηζηηθά γηα αλζξψπηλε βξψζε επεηδή ζεσξείηαη πςειήο 

νξγαλνιεπηηθήο αμίαο. Ν ιφγνο πνπ εγθαηαιείθζεθε είλαη φηη παξνπζηάδεη 

κηθξφηεξε παξαγσγηθφηεηα  (400 kg/ζηξ.) ζε ζρέζε ηα εκπνξηθά πβξίδηα. 

Όπσο αλαθέξζεθε, ε πεξηνρή  είλαη παξαδνζηαθά γεσξγνθηελνηξνθηθή, κε 

θπξίαξρν θιάδν ηελ εθηαηηθή θηελνηξνθία θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

θαιιηεξγεηψλ αθνξνχλ ζε θπηηθά είδε κε θαηεχζπλζε ηηο δσνηξνθέο. Ρν ζηελά 

αιιεινζπκπιεξνχκελν  παξαγσγηθφ ζχζηεκα θπηηθήο παξαγσγήο  -  θηελνηξνθίαο 

ζηεξίδεη ην έλα ην άιιν, αιιά ηαπηφρξνλα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην έλα ζα 

επηδξάζεη άκεζα θαη ζην άιιν. Απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ, αλαδείρζεθε φηη νη 

παξαγσγνί επηδεηνχλ ηε ζηήξημε ηεο παξαδνζηαθήο γεσξγνθηελνηξνθηθήο  

δηφξζσζεο φπσο είλαη, ζεσξψληαο φηη ε πεξηνρή παξαδνζηαθά παξάγεη 

θηελνηξνθηθά πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο θαη ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Δπηπιένλ, νη ηνπηθνί παξαγσγνί ζεσξνχλ φηη νη λέεο θαιιηέξγεηεο δελ είλαη 

θαηάιιειεο γηα ηνλ ηφπν ηνπο, θαζψο, ιφγσ ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ, δελ 

κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ άιιεο πεξηνρέο (π.ρ. Άξηα , Ξξέβεδα) θαη, επηπξφζζεηα, 

παξνπζηάδνπλ κεγάιν ξίζθν. Ζ παξαπάλσ πεπνίζεζε είλαη απνιχησο ζπλπθαζκέλε 

κε ην γεγνλφο φηη νη παξαγσγνί δσνηξνθψλ έρνπλ εμαζθαιηζκέλε απνξξφθεζε ηνπ 

πξντφληνο απφ ηνπο ίδηνπο ή άιινπο ηνπηθνχο θηελνηξφθνπο αιιά θαη εκπφξνπο ηεο 

πεξηνρήο ή ησλ Ησαλλίλσλ. Φαίλεηαη, κάιηζηα, φηη ππάξρεη εμαζθαιηζκέλν δίθηπν 

πψιεζεο εληφο ηεο θνηλφηεηαο ή καθξφρξνλεο ζπλαιιαγέο κε εκπφξνπο δσνηξνθψλ 

ηεο πεξηνρήο. Αδηάζεην πξντφλ δελ ππάξρεη, εθηφο εάλ ιφγσ πηψζεσο ησλ ηηκψλ ,νη 

παξαγσγνί πξνζδνθνχλ κειινληηθή άλνδν ησλ ηηκψλ. 



Θαηά ηνπο παξαγσγνχο, φπνηνο θηελνηξφθνο δηαζέηεη ήδε ηα θαηάιιεια 

κεραλήκαηα θαη  εμνπιηζκφ, έρεη νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ λα ηδηνπαξάγεη ηηο 

δσνηξνθέο, παξά λα ηηο αγνξάζεη. Ωζηφζν, ηελ παξνχζα θάζε ε επέλδπζε ζε 

αγξνηηθφ εμνπιηζκφ γηα ηδηνπαξαγσγή είλαη αζχκθνξε. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ην 

θφζηνο ηδηνπαξαγσγήο είλαη θαηά 3 επξψ/ηφλν κηθξφηεξν απφ ην θφζηνο αγνξάο ηεο 

δσνηξνθήο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νη θηελνηξφθνη ζπλερίδνπλ πνιιέο θνξέο λα 

παξάγνπλ αξαβφζηην, παξά ην γεγνλφο φηη απφ θαιιηεξγεηηθήο πιεπξάο πνιιέο 

θνξέο είλαη (νξηαθά ή κε) δεκηνγφλν.  

 

 

4. Αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

 

4.1 Αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ  

Νη παξαγσγνί ηεο πεξηνρήο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ 

παξαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, ηα νπνία ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ νηθνλνκηθή 

βησζηκφηεηα ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. Νη αηηίεο ησλ πξνβιεκάησλ κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ σο εμήο: 

1) Δμσγελείο παξάγνληεο ηηο αγνξάο σο πξνο ηηο ηηκέο εηζξνψλ θαη εθξνψλ, ζηηο 

νπνίεο νη παξαγσγνί δελ έρνπλ δπλαηφηεηα επέκβαζεο. Απηέο ζεσξνχληαη απφ ηνπο 

αγξφηεο θαη νη πην ζνβαξέο θαη πεξηιακβάλνπλ ην νινέλα απμαλφκελν θνζηνιφγην 

γηα εηζξνέο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα πνπ απμάλνπλ ζπλεπαθφινπζα ην θφζηνο εηζξνψλ 

ηεο θηελνηξνθίαο θαη κεηψλνπλ ην πεξηζψξην θέξδνπο. Απφ ηελ άιιε, νη ηηκέο ηνπ 

αξαβνζίηνπ είλαη, ζπγθξηηηθά κε ην θφζηνο εηζξνψλ, ρακειέο θαη αζηαζείο 

δεκηνπξγψληαο κεγάιε ζπκπίεζε ζηα γεσξγηθά εηζνδήκαηα. Πχκθσλα κε ηελ 

ΔΙΠΡΑΡ (ΔΙΠΡΑΡ, 2013) ζηελ ηεηξαεηία 2009 - 2012 ε άλνδνο ηνπ θφζηνπο ησλ 

εηζξνψλ ζηε αγξνηνθηελνηξνθηθή παξαγσγή παξνπζίαζε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 

22,5%. Κεηαμχ ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ εηζξνψλ, ην θφζηνο δσνηξνθψλ απμήζεθε 

θαηά 31% πεξίπνπ θαη ην θφζηνο ελέξγεηαο απμήζεθε θαηά 64%. Πηαζεξφηεηα 

παξνπζίαζαλ  νη εληζρχζεηο, ελψ νη  θφξνη κέζα  ζηελ ίδηα ηξηεηία, ζεκείσζαλ 

αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 93%. Ρα παξαπάλσ είλαη ελδεηθηηθά ησλ πςειψλ πηέζεσλ 

πνπ δέρνληαη νη αγξνηνθηελνηξφθνη ζην εηζφδεκά ηνπο. Δμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ 

απηψλ ππήξμε κείσζε ηνπ  ζπλνιηθνχ δσηθνχ θεθαιαίνπ , φπσο αλαθέξζεθε. 

Κεηαμχ άιισλ, ε πνξεία ηεο θηελνηξνθίαο ζηελ πεξηνρή θαηά ηνπο παξαγσγνχο 

νθείιεηαη: α) ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ειηθησκέλνπο 

θηελνηξφθνπο ηνπο νπνίνπο δελ δηαδέρνληαη λένη, β) ζηε κεγάιε απνζάξξπλζε πνπ 

επέθεξε ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο «Γσδψλεο» θαη ην θιείζηκν ηεο Ππλεηαηξηζηηθήο 

Βηνκεραλίαο Δπεμεξγαζίαο Θξέαηνο Ζπείξνπ (ΠΒΔΘΖ), ην 2009, πνπ απνξξνθνχζε 

ηηο ηνπηθέο παξαγσγέο. 

2) Δμσγελείο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ηδηαίηεξεο εδαθνθιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο θαη εηδηθά ζηηο βξνρνπηψζεηο. Ζ εμάξηεζε φισλ ησλ 

θαιιηεξγεηηθψλ επεκβάζεσλ απφ ηνλ θαηξφ (επνρή ζπνξάο, θαιιηεξγεηηθέο 

επεκβάζεηο, ζπγθνκηδή) είλαη κεγάιε. Ρα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ 

ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ζε ζπλάξηεζε κε ην βηνινγηθφ θχθιν ηνπ αξαβνζίηνπ 

θαη ηηο απζηεξέο ρξνληθέο αηρκέο πνπ παξνπζηάδεη ε θαιιηέξγεηα σο πξνο θάπνηεο 



επεκβάζεηο θαζνξίδνπλ θαηά πνιχ ηηο ηειηθέο απνδφζεηο. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο 

κέρξη ζηηγκήο ζηελ πεξηνρή δελ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ρεηκεξηλέο θαιιηέξγεηεο.  

3) Δλδνγελή πξνβιήκαηα ηεο θαιιηεξγεηηθήο δηαδηθαζίαο, ηα νπνία σζηφζν 

κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε θαηάιιειεο επεκβάζεηο. Νη παξαγσγνί αλαθέξνπλ 

σο πξφβιεκα ηελ απψιεηα ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θάκπνπ, θαζψο νη κέζεο 

απνδφζεηο έρνπλ κεησζεί θαηά 20% ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία (απφ 1250 kg/ζηξ. ζε  

1000 kg/ζηξ.). Νη παξαγσγνί απνδίδνπλ ην γεγνλφο ζηε κείσζε ησλ εηζξνψλ  γηα 

ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο θαη ζηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ (κνλνθαιιηέξγεηα 

αξαβνζίηνπ θ.ά.). Ζ κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, φκσο, νθείιεηαη θαηά βάζε 

αθνινπζνχκελεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο, νη νπνίεο καθξνπξφζεζκα κεηψλνπλ ηελ 

νξγαληθή νπζία θαη ηε γνληκφηεηα, ππνβαζκίδνπλ ηελ εδαθηθή δνκή θαη, 

ζπλεπαθφινπζα,  κεηψλνπλ ηηο απνδφζεηο.  

Ωο απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαπάλσ ππάξρεη έλα δηάρπην αίζζεκα 

απνγνήηεπζεο γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη γηα αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ. 

Απηφ επεξεάδεη ηηο πξνζδνθίεο θαη ην «κεξάθη» ησλ θαιιηεξγεηψλ. Έηζη, εηδηθά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, νη παξαγσγνί αξαβνζίηνπ πνπ δελ είλαη θαη θηελνηξφθνη 

εγθαηαιείπνπλ ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο θαζψο φπσο αλαθέξζεθε ν αξαβφζηηνο είλαη 

δεκηνγφλνο. 

 

4.2 Αλάιπζε SWOT  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη ηελ επηθνηλσλία κε  εηδηθνχο, εληνπίζηεθαλ έλα 

ζχλνιν ιαζψλ ζηηο αθνινπζνχκελεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο ζε ζρέζε κε ηα νξζά 

πξφηππα πνπ νξηδνληαη απν ηελ βηβιηνγξαθία. Ρα δεηήκαηα απηά (νξζέο θαη 

εζθαικέλεο πξαθηηθέο θαη νη απνξξένπζεο απεηιέο απφ ηελ ζπλέρηζε ηνπο αιιά νη 

επθαηξίεο ζε πεξίπησζε απνθαηάζηαζεο ηνπο) παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ 

Ξίλαθα 1. 

Αθνινχζσο, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε SWOT γηα ηε ζθηαγξάθεζε ηεο 

πθηζηάκελεο  θαηάζηαζεο σο πξνο ηελ θαιιηέξγεηα αξαβνζίηνπ ζηελ πεξηνρή 

(Ξίλαθαο 2), ψζηε λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε νη 

πξνζπάζεηεο εχξεζεο ιχζεσλ, πνπ ζ’ απνζθνπνχλε ζηελ άξζε ησλ αλαδπφκελσλ 

απεηιψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε κειινληηθψλ επθαηξηψλ ζηα πιαίζηα ησλ ηνπηθψλ 

ηδηαηηεξνηήησλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίλαθαο 1. Ππγθξηηηθή αμηνιφγεζε αθνινπζνχκελσλ θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ ζηελ  
πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Άλσ Θαιακά 

Οξζέο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο Δζθαικέλεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο 
1) Όιεο νη θαηεξγαζίεο ζηνλ «ξψγν» 
2) Γξακκηθή ζπνξά 
3) Θαλέλαο θπηνπξνζηαηεπηηθφο ςεθαζκφο 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αζζελεηψλ 
ηνπ θαιακπνθηνχ 

4) Πσζηφ πξφγξακκα αξδεχζεσλ 
5) Θαιέο ππθλφηεηεο ζπνξάο γηα ηνλ 

δεδνκέλν δείθηε FAO. 
6) Δλαιιαγή κε βαζχξξηδα ςπραλζή φπσο ε 

κεδηθή 
7) Θάιπςε ησλ αηρκψλ δήηεζεο λεξνχ ηνπ 

θπηνχ (πξηλ ηελ έθπηπμε ηεο θφβεο, θαηά 
θαη ζηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ 
ζπάδηθα)  

1) Κφληκε θαηεξγαζία ζην ίδην βάζνο ( 25-
30 cm)  

2) Ιάζνο ζπζηήκαηα ακεηςηζπνξάο ή 
θαζφινπ ακεηςηζπνξά. 

3) Κε πξαγκαηνπνίεζε αλάιπζεο εδάθνπο 
4) Δθηεηακέλε ρξήζε πβξηδίσλ  κεγάινπ 

βηνινγηθνχ θχθινπ (πςειφ FAO) θαη  
νςίκηζε ηεο ζπγθνκηδήο  

5) Ππλερήο θαιιηέξγεηα αξαβνζίηνπ ζηνλ 
ίδην αγξφ γηα πεξηζζφηεξν  απφ 
ζπλερφκελα 4 έηε. 

6) Θάςηκν ηεο θαιακηάο αληί γηα 
ελζσκάησζε ππνιεηκκάησλ 

7) Ξαληειήο έιιεηςε ρεηκεξηλήο 
εθαδνθάιπςεο 

8) Ξεξηπηψζεηο αλφξγαλεο θαη νξγαληθήο 
ππεξιίπαλζεο 

Δπθαηξίεο Απεηιέο 
1) Ξνιιέο ιαλζαζκέλεο ηερληθέο κπνξνχλ λ’ 

αιιάμνπλ κε κηθξή ή θαη κεδεληθή 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

2) Ξνιιέο απφ ηηο ιάζνο αθνινπζνχκελεο 
ηερληθέο ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζα 
κεηψζνπλ θαη ην θφζηνο θαιιηέξγεηαο 
(π.ρ. ππεξιίπαλζε, ιίπαλζε θαηφπηλ 
εδαθηθήο αλάιπζεο). 

3) Ππγθεθξηκέλεο επεκβάζεηο ζην πιαίζην 
ησλ δπλαηνηήησλ ηεο πεξηνρήο κπνξνχλ 
λα βειηηψζνπλ ηηο πθηζηάκελεο 
απνδφζεηο. 

 

1) Γεκηνπξγία αδηαπέξαηνπ εδαθηθνχ 
νξίδνληα απφ ηηο ζπλερείο θαηεξγαζίεο 
ζην ίδην βάζνο θαη ηηο νηξνρνζπκπηέζεηο. 

2) πνβάζκηζε ηεο εδαθηθήο δνκήο εμαηηίαο 
ηεο ζπλερνχο θαιιηέξγεηαο αξαβφζηηνπ. 

3) Γηαρξoληθή ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο θαη 
ηεο γνληκφηεηαο, εθπιπζε, πδαηηθή θαη 
αηνιηθή δηάβξσζε, κείσζε νξγαληθήο 
νπζίαο θαη απνδφζεσλ.(έιιεηςε 
ρεηκεξηλήο θάιπςεο). 

4) Απψιεηεο παξαγσγήο ιφγσ πβξηδίσλ 
πςεινχ FAO. 

5) Θίλδπλνο πεξαηηέξσ ληηξνξχπαλζεο ηνπ 
Θαιακά θαη ησλ ππφγεησλ πδάησλ. 

 

 



 

Πίλαθαο 2. Αλάιπζε SWOT γηα ηελ θαιιηέξγεηα αξαβνζίηνπ ζηελ πεξηνρή κειέηεο  

Γπλαηά ζεκεία Αδύλαηα ζεκεία 
1) Γελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα δηάζεζεο 

(εμαζθαιηζκέλε δήηεζε ηνπ πξντφληνο). 
2) Θαιή πνηφηεηα πξντφληνο.  
3) Θαιφ εχξνο ζεξκνθξαζηψλ γηα ηελ 

θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν ηνπ αξαβνζίηνπ.  
4) Άθζνλν  θαη θζελφ αξδεπηηθφ λεξφ.  
5) Ξιεηνςεθία εδαθψλ πξν ππνβάζκηζεο 

γφληκα, νξγαληθά, κεγάιεο κηθξνβηαθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, κε  άθζνλνπο 
γαηνζθψιεθεο. 

6) Καθξφρξνλε εκπεηξία αγξνην-
θηελνηξφθσλ πεξηνρήο.  

7) Ηδηφθηεηνο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο. 
8) Φπζηθή εμηζνξξφπεζε αζζελεηψλ ρσξίο 

θπηνπξνζηαηεπηηθνχο ςεθαζκνχο θαη 
θακία αλαθνξά θαηαζηξνθήο ηεο 
παξαγσγήο  ζηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ. 

9) Θαιή κέζε εηήζηα  βξνρφπησζε. 
10) Ύπαξμε απαξαίηεησλ απνζεθεπηηθψλ 

ρψξσλ. 
11) Ύπαξμε πςειψλ πνζνηήησλ θνπξηάο. 

1) Ξξφβιεκα σο πξνο ηελ ζπγθνκηδή 
πξντφληνο ιφγσ θζηλνπσξηλψλ βξνρψλ.  

2) Ξξφβιεκα εγθαηάζηαζεο ελδηάκεζσλ  
ρεηκεξηλψλ θαιιηεξγεηψλ ιφγσ   
βξνρνπηψζεσλ. 

3) Θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ δελ 
επηηξέπνπλ ηελ πξψηκε ζπνξά πνπ 
παξνπζηάδεη κεγαιχηεξεο απνδφζεηο απφ 
ηελ φςηκε. 

4) Σακειή βξνρφπησζε θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ. 

5) Κέζν pH >7,3, κε δηαθχκαλζε ηηκψλ 
κεηαμχ 6.9 θαη 7.9. Πε ph >7,7 κεηψλνληαη 
νη απνδφζεηο (Θαξακάλνο, 1999) 

6) ςειφ ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο. 
7) Σξεκαηηζηεξηαθφ πξντφλ κε κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο ηηκψλ , πνπ δπζρεξαίλνπλ 
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη δηαθπβεχνπλ ηελ 
βησζηκφηεηα. 

 

Δπθαηξίεο Απεηιέο 
1) Ξξννπηηθέο πνιχ κεγάισλ απνδφζεσλ 

βάζεη ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο πεξηνρήο. 
2) θηζηάκελα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηνπ 

πξσηνγελνχο ηνκέα (π.ρ. «Αιέμαλδξνο 
Κπαιηαηδήο», «Θαιάζη ηεο Ζπείξνπ»).  

3) Ξξννπηηθέο θαιιηέξγεηαο βηνινγηθψλ 
θηελνηξνθψλ γηα βηνινγηθή 
θηελνηξνθία.  

4) Ξξννπηηθέο νηθνλνκηθήο αμηνπνίεζεο 
ληφπηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ (αξαβφζηηνο 
θαη κεδηθή).  

5) Νθέιε παξαγσγψλ απφ πνιηηηθέο 
ελίζρπζεο ηνπ ζπλεξγαηηζκνχ.  

6) Δλαιιαθηηθέο δηέμνδνη πξνο ηελ αγνξά 
(βηναηζαλφιε, δπζνπνηεία, βηνκεραλία 
ηξνθίκσλ θαη θαξκάθσλ). 

 

1) Αζξφεο εηζαγσγέο θαιακπνθηνχ απφ 
βαιθαληθέο ρψξεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

2) Κηθξφ πεξηζψξην θέξδνπο ηεο 
θαιιηέξγεηαο (αλνδηθή ηάζε ηηκψλ ησλ 
εηζξνψλ ζε ζπλδπαζκφ κε πησηηθή ηάζε 
ηηκψλ ζηνλ αξαβφζηην). 

4) Ξηζαλφηεηα πξνζβνιήο ηεο πεξηνρήο απφ 
ην  επηβιαβέο έληνκν  Diabrotiva virgifera 
Le Conte (γεηηνληθφηεξε πξνζβνιή ηεο 
πεξηνρήο ηεο Θνδάλεο). 

3) Αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αγξηφρνηξσλ 
(εθηεηακέλεο απψιεηεο παξαγσγήο). 

4) πνβάζκηζε ηεο εδαθηθήο δνκήο απφ ηελ 
θαιιηέξγεηα ηνπ αξαβνζίηνπ. 

5) Αξλεηηθή ζηάζε πξνο ηνπο 
ζπλεηαηξηζκνχο. 

6) Νξηαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 
θηελνηξφθσλ, κείσζε δσηθνχ θεθαιαίνπ 
πεξηνρήο.  

7) Θίλδπλνη απφ ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο 
Γσδψλεο. 

 

4.3 Δληνπηζκόο εηδηθόηεξσλ πξνβιεκάησλ 

 

4.3.1 Αλάιπζε εδάθνπο. 

Νη παξαγσγνί ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ πξαγκαηνπνηνχλ αλάιπζε  εδάθνπο σο 

πξνο ηα θπζηθά θαη ρεκηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά (θνθθνκεηξηθή ζχζηαζε, ζξεπηηθά 

ζηνηρεία, % πεξηεθηηθφηεηα νξγαληθήο νπζίαο, pH, ΗΑΘ, ΔC, αιαηφηεηα). Θακία 



θαιιηεξγεηηθή επέκβαζε δελ κπνξεί λα γίλεη κε νξζνινγηθφ ηξφπν ρσξίο αλάιπζε 

ηνπ εδάθνπο θαη ρσξίο ηα ζηνηρεία ηεο λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ παξαγσγνχ 15 

κέξεο πξν ηεο ζπνξάο (Θαξακανχλα θ.ά., 2012). Κεγάιε πνζφηεηα ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ  ιηπαζκάησλ κπνξεί λα είλαη πεξηηηή. Ζ ππεξιίπαλζε εθηφο απφ 

ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζπλεπάγεηαη θαη έθπιπζε ηνπ αδψηνπ ζηνλ π. Θαιακά 

θαη ηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο ηεο πεξηνρήο. 

 

4.3.2 Έιεγρνο αδηαπέξαηνπ νξίδνληα 

 Αλαθνξέο ηνπηθψλ παξαγσγψλ γηα θαηαθιίζεηο ρσξαθηψλ ζηηο πξψηεο βξνρέο 

ππνδειψλεη ηελ πηζαλή παξνπζία αδηαπέξαηνπ εδαθηθνχ νξίδνληα θνληά ζηελ 

εδαθηθή επηθάλεηα. Ν θίλδπλνο είλαη απμεκέλνο ζε πην βαξηά θαη ζπλεθηηθά εδάθε, 

φπνπ γίλεηαη γηα πνιιά έηε θαηεξγαζία κε βαξηά κεραλήκαηα ζην ίδην βάζνο, φπσο 

ζηελ ππφ κειέηε πεξηνρή. Ν αδηαπέξαηνο νξίδνληαο παξεκπνδίδεη ηελ θαηείζδπζε 

ηνπ  λεξνχ νςηκίδνληαο ηελ επνρή ζπνξάο ηνπ αξαβφζηηνπ θαη ηαπηφρξνλα εκπνδίδεη 

ηελ αλάπηπμε ησλ ξηδψλ κεηψλνληαο ηηο απνδφζεηο (Πηδεξάο, 2005). 

 

4.3.3 Τν θάςηκν ηεο θαιακηάο 

Ρν θάςηκν ηεο θαιακηάο είλαη κηα δηαδεδνκέλε πξαθηηθή ζηελ πεξηνρή κε 

ζνβαξέο  ζπλέπεηεο γηα ηε γνληκφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα, αθνχ θαηαζηξέθεη 

εληειψο ηελ νξγαληθή νπζία ηνπ εδάθνπο θαη ην θαζηζηά άγνλν. Δθηφο ηνπ φηη 

απαγνξεχεηαη απφ ηνλ λφκν (Θ.Ν.Γ.Ξ., 2003) απμάλεη ην θφζηνο ιίπαλζεο γηαηί 

κεηψλεηαη ε δέζκεπζε ηεο θαη, ζπλεπψο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο.  

 

 

5. Πξνηεηλόκελεο ιύζεηο 

 

Νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο δηέπνληαη απφ ηε ινγηθή ηεο εμπγίαλζεο ηνπ 

παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηελ έλλνηα ηεο καθξνρξφληαο απνθαηάζηαζεο ηεο 

ρακέλεο γνληκφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εμαληιεκέλσλ εδαθψλ, θαη 

πξνζθέξνπλ αχμεζε ησλ απνδφζεσλ, νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη κείσζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ αληίθηππνπ, ζπλππνινγίδνληαο πσο ε γεσξγία ζηελ πεξηνρή 

αζθείηαη κέζα ζηελ ιεθάλε απνξξνήο ηνπ πνηακνχ Θαιακά. Ζ βάζε ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ απνξξέεη  απφ ηελ  αλάιπζε ησλ εηδηθψλ θιηκαηνινγηθψλ, 

εδαθνινγηθψλ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ηα 

εηδηθά πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο παξαγσγνχο ζηνρεχνληαο ζε ηνπηθά 

εθαξκφζηκεο θαη θαηάιιειεο  ιχζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ηηο ηνπηθέο αλάγθεο. Ζ 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ θαη ε αλάιπζε SWOT  

ππήξμαλ  νδεγνί γηα ηελ νξηνζέηεζε  ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ. Ν αξαβφζηηνο 

θξίζεθε σο ε θαιιηέξγεηα κε ηε κεγαιχηεξε αλάγθε εμεχξεζεο ιχζεσλ, ιφγσ ηεο 

έθηαζεο πνπ θαηαιακβάλεη, ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ γηα ηελ πεξηνρή, ηεο νξηαθήο 

νηθνλνκηθήο ηνπ βησζηκφηεηαο θαη ησλ εθηεηακέλσλ επηδξάζεσλ πνπ αζθεί σο 

θαιιηέξγεηα ζην έδαθνο θαη ζην πεξηβάιινλ. 

 

 



5.1 Ακεηςηζπνξά κε ρισξά ιίπαλζε  

Ζ ακεηςηζπνξά είλαη ε νξζνινγηθή θαη ζπζηεκαηηθή δηάδνρε ησλ θαιιηεξγεηψλ 

κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. Δίλαη επηβεβιεκέλε ζην 

πιαίζην ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο θαη ηεο εθαξκνγήο πην θηιηθψλ θαιιηεξγεηψλ πξνο 

ην πεξηβάιινλ. Ζ ακεηςηζπνξά ζπκβάιιεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εμαληιεκέλεο 

εδαθηθήο γνληκφηεηαο απφ ηηο θχξηεο θαιιηέξγεηεο θαη απμάλεη ηηο απνδφζεηο. Ζ 

βαζηθφηεξε ζπκβνιή ηεο ακεηςηζπνξάο κέζσ ηεο πνιπρξεζηκφηεηάο ηεο είλαη ε 

καθξνρξφληα ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο (Θαξακανχλα θ.ά., 2012). Πεκαληηθή 

δηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ακεηςηζπνξάο είλαη ε εηζαγσγή θαιιηεξγεηψλ κε ζθνπφ 

ηε ρισξά ιίπαλζε. Ωο ρισξά ιίπαλζε λνείηαη ε θαιιηέξγεηα θπηηθνχ είδνπο κε 

ζθνπφ ηε δηαθνπή ηνπ θχθινπ ηεο βιάζηεζεο ηνπ θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο 

νξγαληθήο ηνπ χιεο ζην έδαθνο ζην ζηάδην φπνπ ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη εηδηθά ην 

άδσην ζα βξίζθνληαη ζηε κέγηζηε δπλαηή ζπγθέληξσζε. Θαιχπηεη εδαθν-

εμπγηαηηθνχο ζηφρνπο, θαζψο θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ εδάθνπο κε νξγαληθή νπζία 

θαη εηδηθά κε άδσην. Έλα επηηπρέο ζχζηεκα ακεηςηζπνξάο πνπ πεξηιακβάλεη θαη 

ρισξέο ιηπάλζεηο (Πηδεξάο, 2005):  

1) Οπζκίδεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ δηδάλησλ θαη, 

πξνθείκελνπ γηα ρεηκεξηλέο θαιιηέξγεηεο, ηα ρεηκεξηλά δηδάληα ιφγσ 

ζηέξεζεο θσηφο θαη αληαγσληζκνχ. 

2) Κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο πξνζβνιήο απφ αζζέλεηεο θαη δεκηνγφλα παξάζηηα 

ιφγσ ηεο ελαιιαγήο ηεο πνηθηιίαο θπηηθψλ εηδψλ. 

3) Δμηζνξξνπεί ηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο εληφο ηνπ έηνπο. 

4) Πηαζεξνπνηεί θαη απμάλεη κεζνπξφζεζκα ηηο απνδφζεηο.  

5) Δμπγηαίλεη, βειηηζηνπνηεί θαη ζηαζεξνπνηεί ηελ εδαθηθή δνκή. Ρν ξηδηθφ 

ζχζηεκα ησλ ςπραλζψλ επλνεί  δηεξγαζίεο ζπζζσκάησζεο εμηζνξξνπψληαο 

ηηο εδαθηθέο παζνγέλεηεο κε απνηέιεζκα καθξνπξφζεζκε παξαγσγηθφηεηα. 

Ραπηφρξνλα, απμάλεη ηνλ αεξηζκφ ησλ ζπλεθηηθψλ εδαθψλ πνπ είλαη ε 

πιεηνςεθία ηεο πεξηνρήο, δηαδηθαζία απαξαίηεηε γηα ηελ απφδνζε ηνπ 

αξαβφζηηνπ. 

6) Διαρηζηνπνηεί ηηο απψιεηεο ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εηδηθά ηνπ αδψηνπ 

απφ ην έδαθνο ιφγσ  έθπιπζεο θαη ζηξάγγηζεο θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν,  

δεζκεχνληάο  ηα πξνο παξαγσγή θπηνκάδαο θαη απνδίδνληάο ηα ζηελ 

επφκελε (θαινθαηξηλή) θαιιηέξγεηα. Απφξξνηα απηνχ είλαη θαη ε αλαραίηηζε 

ηεο έθπιπζεο ησλ ληηξηθψλ απφ ην έδαθνο πξνο ηνπο πδξνθνξείο, 

απνηξέπνληαο ηελ ληηξνξχπαλζε. Δηδηθά γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο, ηα 

ζηνηρεία αλάιπζεο ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ π. Θαιακα ζε ληηξηθά (Γεληθφ 

Σεκείν Θξάηνπο, 2010) έδεημαλ ζηαζεξέο ηηκέο ληηξηθψλ θαζ’ φιν ην έηνο 

εθηφο ηξηψλ αηρκψλ: (α) κεηαμχ Απξίιε θαη Κάε κε αχμεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο θαηά 36%, επνρή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

βαζηθήο ιίπαλζεο ζηελ πεξηνρή, (β) κεηαμχ Ηνπλίνπ θαη Ηνπιίνπ κε αχμεζε 

θαηά 48% πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο επηθαλεηαθήο ιίπαλζεο θαη 

(γ) κεηαμχ  Λνέκβξε θαη  Γεθέκβξε, κε αχμεζε θαηά 180%, πνπ ηαπηίδεηαη 

κε ηελ επνρή ζπγθνκηδήο ηνπ αξαβνζίηνπ ζηελ πεξηνρή θαη ηελ έιιεηςε 

θπηηθήο θάιπςεο.  



7) Νδεγεί ζε απμεκέλε απφδνζε ησλ αλφξγαλσλ ιηπάλζεσλ κέζσ ηεο αχμεζεο  

ηνπ θιάζκαηνο αλάθηεζεο θαη βαζηθήο απνξξφθεζεο ηνπ αδψηνπ, πνπ  

ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξεο απνδφζεηο ησλ εαξηλψλ θαιιηεξγεηψλ γηα ίδηεο 

εθαξκνγέο αδσηνχρνπ ιίπαλζεο. Έρεη απνδεηρηεί (Πηδεξάο, 2005, 

Πθνπθνγηάλλε, 2013) φηη κεηά ηηο ρισξέο ιηπάλζεηο απαηηείηαη πνιχ 

ιηγφηεξν σο θαζφινπ αλφξγαλν ιίπαζκα θαη εηδηθά άδσην.   

8) Αμηνπνηεί ηηο βξνρνπηψζεηο γηα παξαγσγή θπηηθήο κάδαο. 

Πηελ θαηεχζπλζε απηή, ην θηελνηξνθηθφ θνπθί (Vicia faba) θξίλεηαη, θαηφπηλ 

κειέηεο, ην πιένλ θαηάιιειν είδνο  γηα ρισξά ιίπαλζε ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο θαη 

ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο. Δίλαη θπηφ πνπ επηδεηά δξνζεξέο θαη ζρεηηθά πγξέο 

πεξηνρέο κε επάξθεηα πγξαζίαο ζε φια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ,  θαζηζηψληαο ην 

θαηάιιειν γηα ηηο απμεκέλεο ρεηκεξηλέο βξνρνπηψζεηο ηεο πεξηνρήο θαη δελ απαηηεί 

άξδεπζε θαζψο δεζκεχεη ην πεξηζζεπνχκελν λεξφ. Δπηπιένλ, αληέρεη γηα 

παξαηεηακέλν δηάζηεκα ζε ζπλζήθεο παγεηνχ θαη έρεη κεγάιε αδσηνδεζκεπηηθή 

ηθαλφηεηα απφ νπνηνδήπνηε άιιν ςπραλζέο, εηδηθά ζε ζεξκνθξαζίεο κηθξφηεξεο απφ 

15 νC πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή ην θζηλφπσξν θαη ην ρεηκψλα. Δίλαη βαζχξξηδν, 

νπφηε  αμηνπνηεί  κεγάιν φγθν εδάθνπο απφ ην νπνίν απνξξνθά  ζξεπηηθά ζηνηρεία, 

αλαπηχζζνληαο  πινχζηα βηνκάδα.  Δπηπιένλ, ζπλίζηαηαη ζε αγξνχο πνπ πιήηηνληαη 

απφ ρεηκεξηλά θαη ζεξηλά δηδάληα ιφγσ ηεο κεγάιεο ζθίαζεο πνπ πξνθαιεί. Ρέινο, 

πξνζαξκφδεηαη άξηζηα ζε κέζεο πξνο βαξηάο ζχζηαζεο εδάθε, πινχζηα ζε αζβέζηην 

φπσο αθξηβψο  ηεο πεξηνρήο κειέηεο (Ξαπαθψζηα, 2012). 

Ππέξλεηαη  Νθηψβξε κε κέζα Λνέκβξε κεηά ηε ζπγθνκηδή ηνπ αξαβφζηηνπ θαη 

δελ ρξεηάδεηαη ιίπαλζε παξά κφλν κηα πξνθπηξσηηθή δηδαληνθηνλία. 

Δλζσκαηψλεηαη θαηά ην Κάξηε κε φξγσκα ζην έδαθνο θαη αλαιφγσο εάλ ζα 

ελζσκαησζεί φιν ην θπηφ ή κφλν ην ξηδηθφ ηνπ, ν αξαβφζηηνο έπεηαη απφ  20 κέξεο 

σο ακέζσο κεηά. Θαηφπηλ πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο ηεο γξαθνχζεο κε θαζεγεηή 

ηεο δσνηερλίαο ηεο Γεσπνληθήο Αζελψλ,  ην θηελνηξνθηθφ θνπθί κπνξεί λα ζηεξίμεη 

ηελ θηελνηξνθία αθνχ είλαη πινχζηα πξσηετλνχρνο ηξνθή κε πεξηεθηηθφηεηα ζε 

πξσηεΐλε κέρξη θαη 34% θαη απνηειεί ηξνθή, εηδηθά ζε αηγνπξφβαηα, 

ρξεζηκνπνηνχκελν ζην ζηηεξέζην ζε πνζνζηφ 35%. Αληηθαζηζηά πιήξσο ηε ζφγηα 

ζην ζηηεξέζην θαη απμάλεη ηελ παξαγσγή γάιαθηνο σο δσνηξνθή λσπή ή  

ελζηξσκέλε.  

 

5.2 Αιιαγή πβξηδίσλ ρακειόηεξνπ βηνινγηθνύ θύθινπ 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελδηάκεζεο ρεηκεξηλήο 

θαιιηέξγεηαο είλαη ν αξαβφζηηνπο λα έρεη ζπγθνκηζηεί ην πνιχ σο ηέιε Νθηψβξε, 

θάηη ην νπνίν δελ είλαη πάληνηε εθηθηφ  κε ηελ φςηκε ζπνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηελ πεξηνρή ιφγσ βξνρνπηψζεσλ θαη ηεο ρξήζεο αξαβνζίηνπ πςεινχ βηνινγηθνχ 

θχθινπ 125 εκεξψλ (FAO 650). Απηφ κπνξεί λα ιπζεί θαηαξρήλ κε ρξήζε πβξηδίνπ 

κηθξφηεξνπ βηνινγηθνχ θχθινπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε χπαξμε ρεηκεξηλήο 

θαιιηέξγεηαο ζα παξεκπνδίζεη ηελ δεκηνπξγία ιηκλαδφλησλ αγξψλ ηελ άλνημε πνπ 

παξεκπνδίδνπλ ηελ πξσίκηζε ηεο ζπνξάο ηνπ αξαβφζηηνπ. 

Ν δείθηεο FAO είλαη o πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελνο δείθηεο πξσηκφηεηαο ηνπ 

αξαβνζίηνπ θαηαηάζζνληαο ηνλ ζε κηθξνχ, κεζαίνπ θαη κεγάινπ βηνινγηθνχ θχθινπ. 

Όζν κεγαιχηεξνο ν δείθηεο FAO ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα  



αλάκεζα ζηε ζπνξά θαη ηε ζπγθνκηδή. Ξαξφιν πνπ φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν 

βηνινγηθφο θχθινο (πςειφ FAO πβξηδίνπ), ηφζν πην παξαγσγηθφ είλαη ην πβξίδην, 

ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο πνπ πιεξνί εμ’ νινθιήξνπ ε πεξηνρή πνπ επηβάιιεη ηελ 

κείσζε ηνπ δείθηε FAO ησλ πβξηδίσλ, σο αθνινχζσο:  

1) Ζ επηθξάηεζε βξνρεξψλ ζπλζεθψλ λσξίο ην θζηλφπσξν παξεκπνδίδεη ηε 

θπζηθή μήξαλζε θαη απμάλεη ην θφζηνο ιφγσ ηερλεηήο μήξαλζεο. Δπηπιένλ, 

ε παξακνλή ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο κε ηελ νςίκηζε ηεο ζπγθνκηδήο νδεγεί ζε 

επέθηαζε ηεο παξακνλήο ηνπ αξαβφζηηνπ ζην ρσξάθη, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ 

απψιεηεο ζηελ παξαγσγή (αχμεζε πιαγηάζκαηνο, πξνζβνιέο απφ πηελά, 

έληνκα θαη κχθεηεο).  

2) Ζ φςηκε ζπνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή θαζηζηά απαγνξεπηηθή 

ηε ρξήζε πβξηδίσλ πςεινχ βηνινγηθνχ θχθινπ. Κε φςηκε ζπνξά ε κείσζε 

ησλ απνδφζεσλ είλαη κεγαιχηεξε ζηα πβξίδηα κεγάινπ  βηνινγηθνχ θχθινπ 

ζε ζρέζε κε ηνπ κέζνπ θαη κηθξνχ.  

3) Νη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο επηβξαδχλνπλ ην 

ξπζκφ αλάπηπμεο, απμάλνληαο ηελ βιαζηηθή πεξίνδν θαη νςηκίδνληαο ηελ 

παξαγσγή (Θαξακάλνο, 1999).   

4) Ρν πξφγξακκα ακεηςηζπνξψλ θαη ρισξάο ιίπαλζεο (ελδηάκεζεο ρεηκεξηλέο 

θαιιηέξγεηεο) εκπνδίδεηαη ιφγσ παξάηαζεο ηεο παξακνλήο ηνπ αξαβνζίηνπ 

ην θζηλφπσξν, απνηξέπνληαο έηζη ηε ζπνξά ηεο ελδηάκεζεο ρεηκεξηλήο 

θαιιηέξγεηαο.  

Ρα ηειεπηαία ρξφληα ηα κέζνπ βηνινγηθνχ θχθινπ πβξίδηα πιεζηάδνπλ απηά ηνπ 

κεγάινπ θχθινπ σο πξνο ηελ παξαγσγηθφηεηα. Ζ ρξήζε πνηθηιηψλ κε κηθξφηεξν 

βηνινγηθφ θχθιν  θαη κε πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα ρξήζεο αδψηνπ ζα πξνθαιέζεη 

άξζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ κε θάπνηα επηπιένλ πιενλεθηήκαηα, φπσο π.ρ. 

φηη ε επηινγή ελφο ιεπηνζηέιερνπ πβξηδίνπ ζα άξεη ηηο δπζθνιίεο  ελζσκάησζεο ησλ 

ππνιεηκκάησλ ηεο θαιακηάο κεηά ηε ζπγθνκηδή, ζε αληίζεζε κε ηα ρνληξνζηέιερα 

πβξίδηα κεγάινπ βηνινγηθνχ θχθινπ. 

 

 

5.3 Δλαιιαθηηθέο εθαξκνγέο θαη αμηνιόγεζε πξνηεηλόκελσλ ιύζεσλ 

 

5.3.1  Δλζσκάησζε όινπ ηνπ ςπραλζνύο ζην έδαθνο  

Πην πιαίζην ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο, ήηνη ηεο εηζαγσγήο ελδηάκεζεο 

ρεηκεξηλήο θαιιηέξγεηαο αδσηνδεζκεπηηθνχ ςπραλζνχο θαη ζπγθεθξηκέλα 

θηελνηξνθηθνχ θνπθηνχ γηα ρισξά ιίπαλζε, δηακνξθψλνληαη θαη εμεηάδνληαη δχν 

ελαιιαθηηθά ζελάξηα, ππνινγίδνληαο ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ηφζν απφ 

ηνπηθνχο παξαγσγνχο φζν θαη απφ βηβιηνγξαθηθέο πεγέο (Θεθαιάο, 2011).  

Σελάξην 1.1: Αθνξά ζε πξψηκε ζπνξά ηνπ αξαβνζίηνπ θαη ζπγθνκηδή ηνλ 

Νθηψβξε. Πε απηή ηελ πεξίπησζε, αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί ε ελζσκάησζε ησλ 

θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ ηνπ εαξηλνχ αξαβνζίηνπ πξαγκαηνπνηείηαη κηα 

πξνθπηξσηηθή δηδαληνθηνλία κε θφζηνο 800 επξψ/100 ζηξ. καδί κε ην θφζηνο 

πεηξειαίνπ θαη αθνινπζεί ε ζπνξά, ε νπνία έρεη θφζηνο 2200 επξψ/100 ζηξ. Ρν 

θηελνηξνθηθφ θνπθί δελ ρξεηάδεηαη ιίπαλζε νχηε άξδεπζε θαζ’ φιε ηελ παξακνλή 

ηνπ ζηνλ αγξφ (Ξαπαθψζηα, 2012). Θαηά ηελ άλζεζή ηνπ ελζσκαηψλεηαη ζην 



έδαθνο κε θφζηνο ελζσκάησζεο 500 επξψ/100 ζηξ. Ζ ζπλεηζθνξά ηεο ρισξάο 

ιίπαλζεο καδί κε πνζφηεηα θνπξηάο 1 ηφλνπ/ζηξ. γηα ηε κείσζε ηεο αλφξγαλεο 

ιίπαλζεο εθηηκήζεθε φηη αλαινγεί ζε κείσζε θαηά 10 θηιά ζηε βαζηθή ιίπαλζε θαη 

ζε θαηάξγεζε ηεο επηθαλεηαθήο, θαζψο κε ζπληεξεηηθέο εθηηκήζεηο θάζε ηφλνο 

θνπξηάο δίλεη 2 κνλάδεο αδψηνπ αλά ζηξ. (Ξαπάδεο θαη Ξαηαθηνχηαο, 2008) θαη ε 

ρισξά ιίπαλζε 16 κνλάδεο αδψηνπ αλά ζηξ. (Πηδεξάο, 2005). Πεκεηψλεηαη φηη ην 

θαιακπφθη ρξεηάδεηαη 23 κνλάδεο αδψηνπ γηα ηελ παξαγσγή 1200 θηιψλ θαξπνχ 

(Ξαπάδεο θαη Ξαηαθηνχηαο, 2008). Ζ ζπλεηζθνξά ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

δηδαληνθηνλίαο εθηηκήζεθε θαηά 300 επξψ/100 ζηξ. θαηφπηλ πξνζσπηθήο 

επηθνηλσλίαο ηεο γξαθνχζεο κε θαζεγεηή εηδηθήο γεσξγίαο ηνπ Γεσπνληθνχ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Πην πιαίζην ηεο ίδηα ζπλνκηιίαο , ε ζπλεηζθνξά ζηα έζνδα 

εθηηκήζεθε ζπληεξεηηθά ζε αχμεζε θαηά 15% ζηελ ηειηθή απφδνζε.  

Σελάξην 1.2:  Αθνξά ζηε ζπλεζηζκέλε, γηα ηελ πεξηνρή θαηάζηαζε, φπνπ ε 

ζπνξά ηνπ θαιακπνθηνχ γίλεηαη πνιχ φςηκα θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε 

ρξήζε αξαβφζηηνπ ρακεινχ βηνινγηθνχ θχθινπ (102-110 εκεξψλ) ψζηε ζηα κέζα 

Νθηψβξε λα έρεη ζπγθνκηζηεί ν αξαβφζηηνο θαη λα είλαη εθηθηή ε ελδηάκεζε 

θαιιηέξγεηα. Ζ κείσζε ηνπ βηνινγηθνχ θχθινπ ζα επηθέξεη κηα αχμεζε ηεο 

ππθλφηεηαο ησλ θπηψλ ζηα 8300 θπηά/ζηξ. κε πξφζζεην θφζηνο ζπνξάο 440 

επξψ/ζηξ. Ζ επίδξαζε ηεο αιιαγήο ζηε παξαγσγή εθηηκήζεθε σο κείσζε θαηά 

8,3% απφ ηελ εθηηκψκελε απφδνζε αξαβνζίηνπ κε ρισξά ιίπαλζε θαη θνπξηά φπσο 

έρεη αλαιπζεί πξνεγνπκέλσο. Ν ζπληειεζηήο απηφο  πξνέθπςε, κεηά απφ πξνζσπηθή 

επηθνηλσλία ηεο γξαθνχζεο κε γεσπφλνπο ηεο πεξηνρήο, σο δηαθνξά -15% θαηά 

πξνζέγγηζε απφ ηελ αιιαγή FAO θαη + 6,7% απφ ηελ αχμεζε ηεο ππθλφηεηαο 

ζπνξάο.  

Νη ηηκέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζπληεξεηηθέο. 

Ππγθεθξηκέλα πεηξάκαηα γηα ηελ επίδξαζε ηεο ρισξάο ιίπαλζεο ζηνλ αξαβφζηην, 

έδεημαλ  αχμεζε θαηά 100% ζηελ βαζηθή απνξξφθεζε ηνπ Λ απφ ηνλ αξαβφζηην 

(απφ 8 kg/ζηξ. ζε 17 kg/ζηξ. ), θαη αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιίπαλζεο 

γηα ηηο ίδηεο πνζφηεηεο ιηπάζκαηνο κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ θιάζκαηνο αλάθηεζε Λ 

απφ ηνλ αξαβφζηην σο 70%. Ρν απνηέιεζκα ήηαλ αχμεζε ηεο απφδνζεο  θαηά 500 

kg/ζηξ. ρσξίο πξνζζήθε αλφξγαλεο ιίπαλζεο (Πθνπθνγηάλλε, 2013). Ρέινο αμίδεη 

λα αλαθεξζεί πσο ε ζπλδπαζκέλε πηζαλή πξψηκεζε ηεο ζπνξάο κέζσ ηεο ρισξάο 

ιίπαλζεο θαη ηεο  πξσίκεζεο ηεο ζπγθνκηδήο κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ δείθηε FAO,  

απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα λα κεησζνχλ ηα έμνδα  μήξαλζεο. Δπηπιένλ, δελ 

πεξηιακβάλνληαη νη καθξνρξφληεο επηδξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εμπγίαλζε ηνπ 

εδάθνπο, ζηελ αχμεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο θαη ηεο γνληκφηεηαο, ζηε κείσζε ηεο 

ρεηκεξηλήο έθπιπζεο ζηνηρείσλ, ζηελ εμάιεηςε ησλ δηδάλησλ θαη ζηελ εμηζνξξφπεζε 

ηεο επνρήο ζπνξάο ηνπ αξαβνζίηνπ πνπ νδεγνχλ ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο 

ιίπαλζεο θαη δηδαληνθηνλίαο θαη ζε αχμεζε ησλ απνδφζεσλ ηνπ αξαβνζίηνπ. 

πάξρνπλ, ηέινο, έκκεζα νθέιε φπσο ε ζπκβνιή ηνπ θηελνηξνθηθνχ θνπθηνχ σο 

δσνηξνθήο ζηελ αχμεζε ηεο ηειηθήο  παξάγσγεο θαη ηεο ιηπνπεξηεθηηθηφηεηαο ηνπ 

γάιαθηνο.  

Ρα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ησλ δχν ζελαξίσλ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 3. 

 



 
Πίλαθαο 3. Νηθνλνκηθά δεδνκέλα ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο 1 

 

 
Υθηζηάκελε 
θαηάζηαζε 

Δλαιιαθηηθή 
Πξόηαζε 1.1 

Δλαιιαθηηθή 
Πξνηαζε1.2 

Έμνδα παξαγσγήο    
Θφζηνο ζπνξάο 2.300 4.500 4.940 
Θφζηνο δηδαληνθηνλίαο 750 1.200 1.200 
Θφζηνο Βαζηθήο ιίπαλζεο 3.000 2.540 2.540 
Θφζηνο Δπηθ. ιίπαλζεο 2.500 0 0 
Ξφηηζκα 600 600 600 
Θαηεξγαζίεο 2.500 2.650 2.650 
ΔΙΓΑ 650 650 650 
ΝΠΓΔ 50 50 50 
Δλνίθην 3.000 3.000 3.000 
Μήξαλζε 3.328 3.328 3.328 
Σύλνιν εμόδσλ 18.678 19.030 19.470 
Έζνδα παξαγσγήο 18.720 21.600 19.800 
Δλίζρπζε 3.500 3.840 3.840 
Δπηζηξνθή ΦΞΑ 1.310 1.512 1.386 
Δπηδφηεζε πεηξειαίνπ 500 500 500 
Σύλνιν εζόδσλ 24.030 27.112 25.186 
Κέξδνο πξν θόξσλ 5.352 8.082 5.716 
Γηαθνξηθή πξόζνδνο  2.730 364 

 

Πχκθσλα κε ηνλ Ξίλαθα 3, ζην Πελάξην 1.1 παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ θεξδψλ 

πξν θφξσλ θαηά 51% θαη δηαθνξηθή πξφζνδνο 2.730 επξψ/100 ζηξ. Κε βάζε ηα 

θφζηε πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηνπο παξαγσγνχο ε αχμεζε ησλ θεξδψλ πξν 

θφξσλ αλέξρεηαη ζε 77% θαη ε δηαθνξηθή πξφζνδνο ζε 3.190 επξψ/100 ζηξ. 

Όζνλ αθνξά ζην ζελάξην 1.2, ηα ηειηθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ αχμεζε ησλ 

θεξδψλ πξν θφξσλ θαηά 6,8% θαη  δηαθνξηθή πξφζνδν 364 επξψ/100 ζηξ. Κε βάζε 

ηα θφζηε ησλ παξαγσγψλ ε αχμεζε ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ εθηηκάηαη ζε 20,4% θαη 

ε δηαθνξηθή πξφζνδνο ζε 848 επξψ/100 ζηξ.  

 

5.3.2 Δλζσκάησζε κόλν ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ ςπραλζνύο θαη 

δηάζεζε ηνπ ππέξγεηνπ γηα δσνηξνθή 

Ζ δεχηεξε ελαιιαθηηθή πξφηαζε πνπ κειεηήζεθε είλαη ε εηζαγσγή κηαο  

ελδηάκεζεο ρεηκεξηλήο θαιιηέξγεηαο αδσηνδεζκεπηηθνχ ςπραλζνχο γηα ρισξά 

ιίπαλζε κφλν πνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην ππέξγεην ηκήκα ηνπ θηελνηξνθηθνχ 

θνπθηνχ θαηά ηελ άλζεζε πξνζθέξεηαη σο ζαλφο γηα δσνηξνθή θαη ελζσκαηψλεηαη 

κφλν ην ξηδηθφ ζχζηεκα σο ρισξά ιίπαλζε. Γεκηνπξγήζεθαλ θαη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε δχν ελαιιαθηηθά ζελάξηα. 

Σελάξην 2.1:  Αθνξά ζε πξψηκε ζπνξά ηνπ αξαβνζίηνπ θαη ζπγθνκηδή ηνλ 

Νθηψβξε. Κε ηελ ελζσκάησζε κφλν ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο πξνζθέξνληαη 10 

κνλάδεο αδψηνπ (Ξαπάδεο θαη Ξαηαθηνχηαο, 2008) θαη γηα ην ιφγν απηφ 

πξνηείλεηαη πξνζζήθε 20 θηιψλ/ζηξ. επηθαλεηαθήο ιίπαλζεο ηχπνπ 34-0-0, ε νπνία 

ζα δψζεη άιιεο 6,8 κνλάδεο αδψηνπ. Ζ βαζηθή ιίπαλζε ηχπνπ 20-10-10 φπσο θαη 

πξηλ πεξηθφπηεηαη θαηά 10 θηιά/100 ζηξ. ιφγσ πξνζζήθεο θνπξηάο ζε πνζφηεηα  55 

θηιψλ/100 ζηξ. Ρα ινηπά θφζηε ζπνξάο θαη δηδαληνθηνλίαο παξακέλνπλ ίδηα κε ηελ 



πξνεγνχκελε ελαιιαθηηθή πξφηαζε, ελψ πξνζηίζεληαη θφζηε θνπήο, δεκαηνπνίεζεο 

θαη κεηαθνξάο ηνπ ζαλνχ πνπ αλέξρνληαη ζε  1700 επξψ/100 ζηξ. Ζ ζπλεηζθνξά 

ζηα έζνδα εθηηκήζεθε ζπληεξεηηθά ζε αχμεζε θαηά 15% ζηελ ηειηθή απφδνζε, φπσο 

ζηελ πξψηε ελαιιαθηηθή πξφηαζε. Δπηπιένλ, ππνινγίδνληαη πξφζζεηα έζνδα απφ 

ηελ πψιεζε ζαλνχ 450 θηιψλ/ζηξέκκα κε ηηκή 0,17 επξψ/θηιφ.  

Σελάξην 2.2:  Αθνξά, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ πξηλ, ζηε ρξήζε 

αξαβφζηηνπ ρακεινχ βηνινγηθνχ θχθινπ (102-110 εκεξψλ) έηζη ψζηε ζηα κέζα 

Νθηψβξε λα έρεη ζπγθνκηζηεί ν αξαβφζηηνο θαη λα είλαη εθηθηή ε ελδηάκεζε 

θαιιηέξγεηα. Ρα πξφζζεηα θφζηε ζπνξάο θαη ε κεησκέλε παξαγσγή ππνινγίζζεθαλ 

φπσο θαη ζην ζελάξην 1.2 (βι. ζρεηηθά).  

 
Πίλαθαο 4.  Νηθνλνκηθά δεδνκέλα ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο 2 

 

 
Υθηζηάκελε 
θαηάζηαζε 

Δλαιιαθηηθή 
Πξόηαζε 2.1 

Δλαιιαθηηθή 
Πξόηαζε2.2 

Έμνδα παξαγσγήο    
Θφζηνο ζπνξάο 2.300 4.500 4940 
Θφζηνο δηδαληνθηνλίαο 750 1.200 1.200 
Θφζηνο Βαζηθήο ιίπαλζεο 3.000 2.540 2540 
Θφζηνο Δπηθ. ιίπαλζεο  2.500 1.000 1000 
Ξφηηζκα 600 600 600 
Θαηεξγαζίεο 2.500 2.650 2650 
ΔΙΓΑ 650 650 650 
ΝΠΓΔ 50 50 50 
Δλνίθην 3.000 3.000 3000 
Μήξαλζε 3.328 3.328 3328 
Θνπή-δεκαηνπνίεζε 1.700 1700 
Σύλνιν εμόδσλ 18.678 21.730 22.170 
Έζνδα παξαγσγήο 18.720 29.250 27450 
Δλίζρπζε 3.500 3.500 3500 
Δπηζηξνθή ΦΞΑ 1.310 2047 1921 
Δπηδφηεζε πεηξειαίνπ 500 500 500 
Σύλνιν εζόδσλ 24.030 35.297 33.372 
Κέξδνο  πξν θόξσλ 5.352 13.567 11.202 
Γηαθνξηθή πξόζνδνο  8.215 5.849 

 

Ρν Πελάξην 2.1 πξνζθέξεη αχμεζε θέξδε πξν θφξσλ 153% θαη δηαθνξηθή 

πξφζνδν 8.215  επξψ/100 ζηξ. Κε βάζε ηα θφζηε ησλ παξαγσγψλ ε αχμεζε ησλ 

θεξδψλ πξν θφξσλ αλέξρεηαη ζε 199% θαηά ε δηαθνξηθή πξφζνδνο ζε 8.275 

επξψ/100 ζηξ. 

Αλαθνξηθά κε ην Πελάξην 2.2, παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ 

109,2% θαη δηαθνξηθή πξφζνδνο 5.849 επξψ/100 ζηξ. Κε βάζε ηα θφζηε 

παξαγσγψλ ε αχμεζε ζηα θέξδε πξν θφξσλ εθηηκάηαη ζε 150,4%  θαη ε δηαθνξηθή 

πξφζνδνο ζε 6.249 επξψ/100 ζηξ.   

 

 

 

 

 



6. Σπκπεξάζκαηα 

 

Πηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλήζεθαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ νη 

πθηζηάκελεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο ζηνλ θάκπν ηνπ Ξσγσλίνπ θαη εηδηθφηεξα 

ζηε δεκνηηθή ελφηεηα Άλσ Θαιακά, ε νπνία είλαη ε ζεκαληηθφηεξε πεξηνρή 

θαιιηέξγεηαο θηελνηξνθηθψλ θπηψλ ζηνλ Θαιιηθξαηηθφ δήκν Ξσγσλίνπ. 

Αμηνπνηψληαο δεδνκέλα απφ κηα ζχλζεηε κεζνδνινγία πνπ πεξηειάκβαλε 

έξεπλα πεδίνπ, αλαζθφπεζε ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο θαη 

επηθνηλσλία κε εηδηθνχο, δηακνξθψζεθαλ θαη εμεηάζηεθαλ δχν ελαιιαθηηθέο 

πξνηάζεηο εθαξκνγήο ρισξάο ιίπαλζεο απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςαλ ηέζζεξα 

ελαιιαθηηθά ζελάξηα. Ζ εθαξκνγή ηεο ρισξάο ιίπαλζεο ζα επηθέξεη πεξαηηέξσ 

αχμεζε ησλ απνδφζεσλ αιιά θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο θαιιηέξγεηαο, θαζψο ηα εδάθε 

ζα αλαθηνχλ ηε δνκή θαη ηε γνληκφηεηα ηνπο. Νη πξνηάζεηο απηέο είλαη 

ζπκθέξνπζεο απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα θφζηε θαη ηα 

νθέιε ηνπ παξαγσγνχ ζηε δηάξθεηα ελφο έηνπο. Κάιηζηα, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζπληεξεηηθέο ηηκέο, ελψ δελ ζπλππνινγίζηεθαλ 

ηα καθξνπξφζεζκα νθέιε πνπ πξνθαιεί ε ρισξά ιίπαλζε ιφγσ ηεο εμπγίαλζεο ηνπ 

παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ.  

Νη πξνηάζεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ είλαη κηθξήο θιίκαθαο. Ωζηφζν, κπνξνχλ λα 

αιιάμνπλ πξνο ην θαιχηεξν ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή, δηαηεξψληαο 

ηαπηφρξνλα ηηο παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο ρσξίο νιηθέο αλαδηαξζξψζεηο θαη πςειά 

ξίζθα. Δθφζνλ ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα σο πξνο ηε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηά ηεο, ζεσξείηαη 

ζθφπηκν λα εθαξκνζηνχλ, έζησ πεηξακαηηθά θαη ζε κηθξή θιίκαθα αξρηθά, νη 

πξνηάζεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ παξνχζα έξεπλα. Ρν κφλν ζηνίρεκα πνπ 

κέλεη λα θεξδεζεί είλαη ηα ζηελά ρξνληθά πιαίζηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο γηα ηελ επίηεπμε ρεηκεξηλήο θαιιηέξγεηαο θαη, θπξίσο, ε ζηάζε ησλ 

ηνπηθψλ παξαγσγψλ απέλαληη ζηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο. 
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Πεπίλητη 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχεηαη, αξρηθά, ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο 

γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ θάκπν ηνπ θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Πσγσλίνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Άλσ Θαιακά θαη Θαιπαθίνπ θαη, ζηε ζπλέρεηα, 

αμηνινγνχληαη, απφ ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεπξάο, δχν λέεο θαιιηέξγεηεο. Ζ κελ 

πξψηε αθνξά ζε θαιιηέξγεηα ζεξκνθεπηαθήο ηνκάηαο κε ζπκβαηηθφ ηξφπν θαη κε 

ρξήζε πδξνπνληθήο ηερλνινγίαο θαη ε δεχηεξε αθνξά ζε θαιιηέξγεηα ιπθίζθνπ. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ζεσξνχληαη επηινγέο αηρκήο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν. 

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ζηελ θαιιηέξγεηα ηνκάηαο, ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα 

ζεσξείηαη ε δήηεζε ηνπ πξντφληνο θαη ε κηθξή απφζηαζε (<40km) απφ ηελ αγνξά 

ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ Κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο, νη λέεο απηέο θαιιηέξγεηεο θαίλεηαη φηη παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ θαη ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ κία ελαιιαθηηθή θαη ειθπζηηθή 

πξφηαζε γηα ηελ αλάπηπμε, θπξίσο, ηνπ θάκπνπ αιιά θαη γεληθφηεξα ησλ αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ.  

 

Abstract  

 

Σhe present paper, first, analyzes the existing agricultural activity in the plain of 

Kallikratian Municipality of Pogoni that is found in the municipal units of Ano 

Kalama and Kalpaki and, then, it evaluates from a financial point of view two new 

cultivation proposals. The first one concerns greenhouse tomato production with 

conventional production and with the use of hydroponic growing systems. The 

second proposal refers to the cultivation of hop. The cultivation proposals are 

considered state of the art in agricultural field. Moreover, as far as the production of 

tomatoes is concerned, the demand of the product and the relatively short distance 

Ioannina (<40km) appear to be significant advantages. According to the results of 

the financial analysis, the cultivation proposals are of particular interest and they 

could constitute an attractive alternative primarily for the development of the plain 

of Ano Kalama and Kalpaki, as well as for the rest rural areas of Pogoni Municipality, 

in general. 



1. Διζαγυγή  

 

Ο Θαιιηθξαηηθφο Γήκνο Πσγσλίνπ βξίζθεηαη ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ 

λνκνχ Ησαλλίλσλ, ζε κηα πεξηνρή νξεηλή. Γπηηθά θαη βνξεηνδπηηθά ζπλνξεχεη κε ηελ 

Αιβαλία, βνξεηναλαηνιηθά κε ηα ρσξηά ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Θφληηζαο θαη κε ην 

Εαγφξη, θαη λφηηα κε ην Λνκφ Θεζπξσηίαο. Ο θπζηθφο γεσγξαθηθφο ρψξνο ηνπ 

Πσγσλίνπ πεξηθιείεηαη απφ ηα βνπλά Λεκέξηζηθα (2.209 κ.) ζηα βφξεηα, Σζακαληά 

(1.826 κ.) ζηα λφηηα, Θαζηδηάξε (1.329 κ.) ζηα αλαηνιηθά θαη Καθξχθακπν (1.672 

κ.) ζηα δπηηθά.  Σν ζχλνιν ηνπ εδάθνπο ηεο πεξηνρήο Πσγσλίνπ ζπγθξνηείηαη απφ 

νξεηλά ζπκπιέγκαηα, ζηελέο θνηιάδεο θαη ραξάδξεο, απφ ιηβαδηθέο εθηάζεηο θαη 

βνζθφηνπνπο θαη απφ ηνλ κεγάιν ζε έθηαζε θάκπν ηνπ Παξαθαιάκνπ. Ζ χπαξμε 

απηψλ ησλ γεσκνξθνινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ επλνεί ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ, 

φπσο ε γεσξγία θαη ε θηελνηξνθία. Αληηθείκελν απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε 

παξνπζίαζε πξνηάζεσλ γηα λέεο θαιιηέξγεηεο ζηνλ θάκπν ηνπ Θαιιηθξαηηθνχ 

Γήκνπ Πσγσλίνπ θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζή ηνπο, κα απψηεξν ζηφρν ηεο 

λα πξνβιεζνχλ νη δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ γηα αληαγσληζηηθέο αγξνηηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο, ψζηε λα παξακείλεη δσληαλφο ν αγξνηηθφο ηνκέαο ζην Πσγψλη. 

 

2. Πεπιγπαθή ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ  

 

Ο Γήκνο Πσγσλίνπ ζην ζχλνιφ ηνπ θαηαιακβάλεη έθηαζε 704.059 km2. Απφ 

απηά ην ¼ πεξίπνπ είλαη θαιιηεξγήζηκε έθηαζε, θαζηζηψληαο ηνλ θάκπν Πσγσλίνπ 

καδί κε ηνλ θάκπν ηεο Θφληηζαο ηηο θπξηφηεξεο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ηεο 

πεξηνρήο θαη ηνπ λνκνχ Ησαλλίλσλ. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηνχληαη 80.901 km2, 

απφ ηα νπνία 62.635 km2 είλαη ρξεζηκνπνηνχκελε κε αξδεπζείζα γε θαη 18.326 km2 

είλαη αξδεπζείζα γεσξγηθή γε. Ζ θαηαλνκή ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ, κε 

αξδεπφκελσλ θαη αξδεπφκελσλ δίλεηαη ζηα Γηαγξάκκαηα 1 θαη 2.  

 

 

Γιάγπαμμα 1: Πνζνζηά ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο γεο αλά δεκνηηθφ δηακέξηζκα 
(ΔΙΣΑΣ 2010) 



 
 

Γιάγπαμμα 2: Πνζνζηά αξδεπζείζαο γεσξγηθήο γεο αλά δεκνηηθή ελφηεηα (ΔΙΣΑΣ 2010) 

 

Όπσο παξαηεξείηαη απφ ην Γηάγξακκα 2,  νη αξδεπφκελεο εθηάζεηο εληνπίδνληαη 

θπξίσο ζηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα Θαιπαθίνπ θαη Άλσ Θαιακά. 

χκθσλα κε ηελ ΔΙΣΑΣ (2006), ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ ππάξρνπλ 30.328 

ζηξ. ιαραλφθεπσλ θαη αγξψλ θαη ζην λνκφ Ησαλλίλσλ 6.081 ζηξ. ιαραλφθεπσλ θαη 

αγξψλ, αληίζηνηρα. Ο πξσηνγελήο ηνκέαο απνηειεί ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θιάδν θαη 

πεγή εζφδσλ ησλ θαηνίθσλ. ρεδφλ ην 26% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ αζρνιείηαη κε 

ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, φπσο θαη ην 23% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ, 

ζχκθσλα κε ην Κεηξψν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (2005).  

Οη εηήζηεο θαιιηέξγεηεο ζην Γήκν Πσγσλίνπ θαηαιακβάλνπλ ην 27% ηεο 

θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο, ιίγν παξαπάλσ απφ ηα πνζνζηφ πνπ θαηαιακβάλνπλ ζε 

επίπεδν Πεξηθέξεηαο. Σν 71% ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

κφληκα  ιηβάδηα θαη βνζθφηνπνη, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ Πεξηθεξεηαθή  

Δλφηεηα Ησαλλίλσλ είλαη 63% θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ 40,5%. Πην αλαιπηηθά, 

νη εηήζηεο θαιιηέξγεηεο θαηαιακβάλνπλ 23.498 ζηξέκκαηα, ηα ιηβάδηα θαη νη 

βνζθφηνπνη 61.017 ζηξ., ηα ακπέιηα θαη ηα ζηαθηδάκπεια 28 ζηξέκκαηα, ελψ νη 

πνιπεηείο θπηείεο θαη ηα θαξπνθφξα δέληξα θαηαιακβάλνπλ κφιηο 0,5 ζηξ. ε 

αγξαλάπαπζε βξίζθνληαη 304 ζηξέκκαηα (Γηάγξακκα 3).  

Όπσο παξαηεξείηαη ζην Γηάγξακκα 4, θαιιηεξγνχληαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ν αξαβφζηηνο, ε κεδηθή αιιά θαη θνθηνιίβαδα γηα δσνηξνθέο. Αθνινπζνχλ κε 

κεγάιε δηαθνξά, νη παηάηεο θαη δηάθνξα ζηηεξά, φπσο θξηζάξη, ζηηάξη καιαθφ, 

βξψκε θαη ζίθαιε. πλεπψο, ε πιεηνςεθία ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ηνπ 

Γήκνπ Πσγσλίνπ (πεξίπνπ 80%) αμηνπνηείηαη γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο γηα ηελ 

θηελνηξνθία ηεο πεξηνρήο, ε νπνία απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο. 



 
 

Γιάγπαμμα 3. Θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ζε ζηξέκκαηα αλά είδνο γηα ην 2010 (ΔΙΣΑΣ) 

      

 
 

Γιάγπαμμα 4. Παξαγφκελεο πνζφηεηεο ζε kg  αλά είδνο γηα ην 2010 (ΔΙΣΑΣ) 

 

Ζ παξαγσγή ζαλνδνηηθψλ θπηψλ, αξνηξαίσλ θαη ακπειψλσλ είλαη γεληθά 

ρακειή. Απηφ απνδίδεηαη, θπξίσο, ζηε γήξαλζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ κέλεη 

κφληκα ζηελ επαξρία, ζηελ έιιεηςε κέζσλ εθκεράληζεο ησλ αγξνηερληθψλ αζρνιηψλ 

θαη γεληθφηεξα ζηελ πησηηθή ηάζε απηνχ ηνπ θιάδνπ ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. Θα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζεκεξηλή γεσξγηθή παξαγσγή, ζην κεγαιχηεξν ηεο 



πνζνζηφ, απην-θαηαλαιψλεηαη. Κάιηζηα, ε παξαγσγή ζαλνδνηηθψλ θπηψλ δελ 

επαξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο θηελνηξνθίαο ζε πνιινχο νηθηζκνχο. Ζ 

παξαγσγή κπνζηαληψλ, ακπειψλσλ, δελδξσδψλ θαη θεπεπηηθψλ, φπσο ληνκάηεο 

καξνχιηα, θαζφιηα, αγγνχξηα, θξεκκχδηα, ζθφξδα θιπ., ζην κεγαιχηεξν ηεο 

πνζνζηφ, επίζεο, απην-θαηαλαιψλεηαη θαη κηθξέο κφλν πνζφηεηεο πσινχληαη 

απεπζείαο ζε θαηαλαισηέο. 

 

3. Πποηάζειρ νέυν καλλιεπγειών ζηον κάμπο Πυγυνίος 

 

Ζ ειιεληθή γεσξγία δηέξρεηαη θξίζε αθνινπζψληαο ηηο «επηηαγέο» ηνπ δηεζλνχο 

(ζπλζήθεο ΠΟΔ1) αιιά θαη ηνπ επξσπατθνχ (λέα ΘΑΠ2) πεξηβάιινληνο. Όπσο 

αλαθέξζεθε, νη ππάξρνπζεο θαιιηέξγεηεο ζηελ πεξηνρή ηνπ θάκπνπ ηνπ Γήκνπ 

Πσγσλίνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, θαζψο εμππεξεηνχλ ηνλ ηνκέα ηεο 

θηελνηξνθίαο. Ιακβάλνληαο, φκσο, ππφςε ηε ρακειή νηθνλνκηθή ηνπο απφδνζε γηα 

ηνπο θαιιηεξγεηέο, θαζίζηαηαη απαξαίηεηε κηα λέα πξνζέγγηζε κε ζηφρν ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο. Οη πξνηάζεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ 

δελ έρνπλ ζθνπφ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ππαξρφλησλ θαιιηεξγεηψλ αιιά πξέπεη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε κε απψηεξν ζθνπφ 

ηελ ελίζρπζε ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο.  

Οη πξνηεηλφκελεο θαιιηέξγεηεο ζεσξνχληαη επηινγέο αηρκήο ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα. Δπηπιένλ, ζηεξίδνληαη ζηελ αλάιπζε ησλ εδαθν-θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ 

ηεο πεξηνρήο, ην πινχζην πδαηηθφ δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ηελ παξάδνζε, ε 

νπνία κπνξεί λα αλαγελλεζεί κέζα απφ λέα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία. Πην 

αλαιπηηθά, ζηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδνληαη, απφ νηθνλνκνηερληθήο πιεπξάο, 

ηξεηο πξνηάζεηο λέσλ θαιιηεξγεηψλ.  

Οη δχν πξνηάζεηο αθνξνχλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηνκάηαο κε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ, ήηνη ζεξκνθεπίσλ θαη πδξνπνληθψλ ζπζηεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο παξαγσγήο. Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

είδνπο έιαβε ππφςε ηε δήηεζή ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κηθξή (πεξίπνπ 35 ρικ) 

απφζηαζε απφ ηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, ε ηνκάηα έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ ειιεληθή δηαηξνθή, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηε κέζε 

εηήζηα θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ηνκάηαο ζηελ Διιάδα, ε νπνία θπκαίλεηαη 

ζηαζεξά πάλσ απφ ηα 60 θηιά, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε επξσπατθή πνπ είλαη 

κφιηο 15 θηιά (ΗΔΙΘΑ, 2013) 3. 

Ζ ηξίηε πξφηαζε αθνξά ζηελ αλαγέλλεζε ησλ παιαηψλ θαιιηεξγεηψλ ιπθίζθνπ 

ζηελ πεξηνρή, αμηνπνηψληαο λέα ρξεκαηνδνηηθά ζρήκαηα, φπσο ε «πκβνιαηαθή  

Γεσξγία», ε νπνία κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ζηαζεξφ εηζφδεκα ζηνπο παξαγσγνχο. 

Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία δίλνληαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο 

 

 

                                                           
1 Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ 
2 Θνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή 
3
 Ηλζηηηνχην Έξεπλαο Ιηαλεκπνξίνπ Θαηαλαισηηθψλ Αγαζψλ, (www.ielka.gr) 



3.1 Θεπμοκηπιακή καλλιέπγεια ηομάηαρ 

Σν 2007 ζηε Διιάδα θαιιηεξγήζεθαλ 182.000. ζηξ. ζε ηνκάηα λσπήο 

θαηαλάισζεο, εθ ησλ νπνίσλ 34.000 ζηξ. αθνξνχζαλ ληνκάηεο ζεξκνθεπίνπ (απφ 

απηά ππνινγίδεηαη φηη ηα 1.500 ζηξ θαιιηεξγνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο πδξνπνλίαο) 

θαη 148.000 ζηξ. ληνκάηεο ππαίζξηεο. πλνιηθά, παξήρζεζαλ 684.000 ηφλνη 

ηνκάηαο, εθ ησλ νπνίσλ 262.000 ηφλνη παξήρζεζαλ ζε ζεξκνθήπηα θαη 422.000 

ηφλνη απφ ππαίζξηεο θαιιηέξγεηεο. Κε βάζε ηα ζηνηρεία απηά, είλαη εκθαλέο φηη ε 

ζεξκνθεπηαθή θαη πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα επηηπγράλνπλ πνιιαπιάζηα 

παξαγσγηθφηεηα αλά ζηξ., ζπγθξηηηθά κε ηελ ππαίζξηα θαιιηέξγεηα (κέζε 

ζεξκνθεπηαθή παξαγσγή 7,7 ηφλνη αλά ζηξέκκα, έλαληη ππαίζξηαο παξαγσγήο 2,85 

ηφλσλ αλά ζηξέκκα). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο 

ζεξκνθεπηαθήο ηνκάηαο ζηελ Διιάδα είλαη ρακειή. ηελ Οιιαλδία, γηα 

παξάδεηγκα, ε επηηπγραλφκελε παξαγσγή αλέξρεηαη ζε 60 ηφλνπο αλά ζηξέκκα. Ζ 

ρακειή παξαγσγηθφηεηα απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα πθηζηάκελα ζεξκνθήπηα 

είλαη παιαηάο ηερλνινγίαο. 

Σν ζεξκνθήπην, είλαη κηα εμεηδηθεπκέλε θαηαζθεπή, ζρεδηαζκέλε γηα λα 

κεγαιψλνπλ θπηά θαηά ηελ δηάξθεηα φινπ ηνπ ρξφλνπ πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα 

επδνθηκήζνπλ ζηνλ αλνηρηφ ρψξν. Έλα δηαθαλέο ή εκηδηαθαλέο θάιπκκα επηηξέπεη 

ζην ειηαθφ θψο λα εηζέξρεηαη, ην νπνίν ζεξκαίλεη ην ζεξκνθήπην θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο εκέξαο. Όηαλ αλεβαίλεη ε ζεξκνθξαζία, απαηηείηαη εμαεξηζκφο. Όηαλ είλαη 

θξχεο νη λχρηεο ή νη κέξεο, έλα ζχζηεκα ζεξκάλζεσο είλαη απαξαίηεην γηα λα 

δηαηεξεί ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία. Σα πξντφληα πνπ κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ 

ζε έλα ζεξκνθήπην είλαη πνιιά. Σα πην ζεκαληηθά είλαη ηνκάηα, αγγνχξη, κειηηδάλα, 

πηπεξηά, καξνχιη, θαξπνχδη θξάνπια, πεπφλη, θαζψο θαη άλζε θαη θαιισπηζηηθά 

θπηά. Οη ζεξκνθεπηαθέο επηρεηξήζεηο είλαη απφ ηηο πην εληαηηθέο εθκεηαιιεχζεηο 

ζηελ γεσξγία, ηφζν απφ πιεπξάο εξγαζίαο φζν θαη θεθαιαίνπ θαη ζπκβάιινπλ 

ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο ηεο ρψξαο, θαζψο επίζεο 

θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο. Οη θαιιηέξγεηεο ππφ θάιπςε 

πξνζθέξνπλ επλντθέο πξννπηηθέο ειέγρνπ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο πνηφηεηαο θαη 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πνιχ πςειά επίπεδα παξαγσγήο πξντφλησλ. Δπηπιένλ, 

κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ πςειφηεξα εηζνδήκαηα ζηνπο παξαγσγνχο, θαζψο νη 

θαηαλαισηέο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα αγνξάζνπλ εθηφο επνρήο αγξνηηθά πξντφληα ζε 

πςειφηεξεο ηηκέο (ICAP, 1999).  

Ζ πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα είλαη µία πξνεγκέλε θαη εμειηγκέλε ηερληθή 

ζεξκνθεπηαθήο θαιιηέξγεηαο, µε ηελ νπνία ηα θπηά αλαπηχζζνληαη, ρσξίο ηε 

ρξεζηκνπνίεζε εδάθνπο ή εδαθηθψλ µηγµάησλ. Ζ ζσζηή ζξέςε ησλ θπηψλ 

εμαζθαιίδεηαη µε  θάπνην ζξεπηηθφ δηάιπκα. Σν ζξεπηηθφ δηάιπµα απνηειείηαη απφ 

λεξφ, κέζα ζην νπνίν βξίζθνληαη δηαιπφκελα, ζε ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπο, φια ηα 

απαξαίηεηα αλφξγαλα ζξεπηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη ηα θπηά γηα ηελ αλάπηπμή 

ηνπο. Ζ πδξνπνλία επηηξέπεη ηνλ απφιπην έιεγρν ηεο ζξέςεο ησλ θπηψλ, θαη φηαλ 

εθαξκφδεηαη ζε ζεξµνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο, µε ηνλ παξάιιειν έιεγρν ησλ 

ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θαζηζηά δπλαηή ηελ εληαηηθνπνίεζε 

θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο θαιιηέξγεηαο.  

ηελ Διιάδα, ν θιάδνο ησλ ζεξκνθεπηαθψλ επηρεηξήζεσλ έρεη κεγάιεο 

δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο επέθηαζεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, αθνχ 



ζεσξείηαη θιάδνο κε ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα εμαηηίαο ησλ επλντθψλ θιηκαηηθψλ 

ζπλζεθψλ ηεο ρψξαο, νη νπνίεο  παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαιιηέξγεηαο ζε πνιχ 

απιέο θαηαζθεπέο, ρσξίο πςειφ αξρηθφ θφζηνο επέλδπζεο.  

 

3.2 Καλλιέπγεια λςκίζκος 

Ο ιπθίζθνο θαιιηεξγείηαη γηα ηα άλζε ηνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 

θαξκαθεπηηθή, θπξίσο φκσο ζηελ παξαζθεπή ηεο κπχξαο (δηαδηθαζία ηεο 

βπλνδπζνπνηίαο), ζηελ νπνία πξνζδίδεη ην άξσκα θαη ηελ ηδηάδνπζα γεχζε. ηελ 

Διιάδα ν ιπθίζθνο θαιιηεξγήζεθε ζε θάπνηεο εθηάζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δεθαεηηψλ ηνπ ’50 θαη ηνπ ’60 κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Λνκνχ Ησαλλίλσλ. Κάιηζηα, ν εξεπλεηηθφο ζηαζκφο Θαηζηθά Ησαλλίλσλ 

πξνζπάζεζε λα δεκηνπξγήζεη λένπο θιψλνπο ιπθίζθνπ, πνπ λα πξνζαξκφδνληαη 

άξηζηα ζηελ πεξηνρή θαη λα επηηπγράλνπλ πςειέο, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, 

απνδφζεηο. Ζ δπζνπνηία FIX ππήξμε πξσηνπφξνο ηεο πξνζπάζεηαο δηάδνζεο ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηνπ ιπθίζθνπ ζηελ Διιάδα θαη δηαηεξνχζε πξηλ αθφκε απφ ην 1973 κηα 

δνθηκαζηηθή θαιιηέξγεηα ιπθίζθνπ ζε κηθξή έθηαζε ζηελ πεξηνρή Ησαλλίλσλ. 

Ζ παξαγσγή ηνπ ιπθίζθνπ ζηελ πεξηνρή ήηαλ αθελφο πνιχ θαιήο πνηφηεηαο θαη 

αθεηέξνπ πςειήο ζηξεκκαηηθήο απφδνζεο. Δπηπιένλ, επεηδή ν ιπθίζθνο δελ 

πξνζβάιιεηαη απφ ερζξνχο θαη αζζέλεηεο, ε θαιιηέξγεηα ήηαλ νπζηαζηηθά 

βηνινγηθή. Ωζηφζν, παξά ηελ αξρηθή επηηπρία ηνπ, ην πξφγξακκα δηάδνζεο 

ηεο θαιιηέξγεηαο ιπθίζθνπ ζηελ Διιάδα εγθαηαιείθζεθε απφ ην πξψελ Τπνπξγείν 

Γεσξγίαο θαη νη αγξφηεο αθέζεθαλ ρσξίο ππνζηήξημε. ήκεξα, φκσο, ππάξρεη θαη 

πάιη ε δπλαηφηεηα δηάδνζεο ηεο θαιιηέξγεηαο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ ιπθίζθνπ ζηελ 

Διιάδα θαη κάιηζηα πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα έληαμεο ηνπ αξρηθνχ εξεπλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κειέηεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ειιεληθψλ πνηθηιηψλ ιπθίζθνπ ζε 

επηδνηνχκελν απφ ηελ ΔΔ πξφγξακκα. Δπηπιένλ, έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα 

πνπ παξνπζηάδεη ε θαιιηέξγεηα ιπθίζθνπ είλαη ε δπλαηφηεηα γηα «ζπκβνιαηαθή 

γεσξγία», ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν παξαγσγφο παξαδίδεη ην πξντφλ ηνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλν αγνξαζηή, ζε πξνζπκθσλεκέλε ηηκή.  

 

 

4. Οικονομική αξιολόγηζη ηυν πποηεινόμενυν καλλιεπγειών 

 

4.1 Κπιηήπια αξιολόγηζηρ 

Γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ ηξηψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πιένλ ζπλεζηζκέλα νηθνλνκηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ήηνη ε 

Θαζαξή Παξνχζα Αμία (ΘΠΑ), ν Δζσηεξηθφο Βαζκφο Απφδνζεο (ΔΒΑ) θαη ν ρξφλνο 

αλάθηεζεο ηνπ θεθαιαίνπ. 

Ζ Καθαπή Παπούζα Αξία (Net Present Value – ΘΠΑ ή NPV) νξίδεηαη σο ε 

δηαθνξά ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εηήζησλ εηζνδεκάησλ κείνλ ηελ παξνχζα αμία ησλ 

εηήζησλ εμφδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επελδχζεσλ (Θαιηακπάθνο & Γακίγνο, 

2008).  ηελ πξάμε, κεηά ηε ζχληαμε ηνπ πίλαθα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ε ΘΠΑ 

ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά ησλ ρξεκαηηθψλ εηζξνψλ (θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

κεηά θφξσλ) κείνλ ην θφζηνο ησλ επελδχζεσλ, φπσο, δίλεηαη απφ ηνλ αθφινπζν 

ηχπν: 



 
 

φπνπ:  ΘΠΑ = ε Θαζαξή Παξνχζα Αμία ηνπ ζρεδίνπ 

           ΘΣΡi = ε Θαζαξή Σακεηαθή Ρνή ην έηνο i 

           K0 = ε αξρηθή επέλδπζε ην ρξφλν i=0 

           λ = ε δηάξθεηα δσήο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

           r = ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην νξηαθφ 

θφζηνο  θεθαιαίνπ, δειαδή ην θφζηνο άληιεζεο ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο  

 

Ζ Θαζαξή Παξνχζα Αμία δείρλεη ηε ζεκεξηλή αμία ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα έρεη 

θαξπσζεί ν επελδπηήο ζην ηέινο ηεο επέλδπζεο. Όηαλ ην πνζφ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 

κεδελφο, ηφηε ε επέλδπζε ζεσξείηαη βηψζηκε. Αλ ε ΘΠΑ ηζνχηαη κε ην 0, ηφηε ε 

επηρεηξεκαηηθή απφθαζε ραξαθηεξίδεηαη σο αδηάθνξε, ελψ αλ είλαη κηθξφηεξε απφ 

ηνπ 0 ηφηε ε επέλδπζε είλαη κε απνδεθηή. 

Ο Εζωηεπικόρ Βαθμόρ Απόδοζηρ (Internal Rate of Return – IRR ή ΔΒΑ) 

είλαη σο ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο πνπ κεδελίδεη ηελ ΘΠΑ, δειαδή εθείλν ην 

επηηφθην πνπ εμηζψλεη ηελ αξρηθή επέλδπζε κε ηελ αμία φισλ ησλ κειινληηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ επηηνθίνπ πνπ δίλεηαη απφ ηνλ ΔΒΑ θαη ηνπ 

επηηνθίνπ πξνεμφθιεζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην πξψην πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πίλαθα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ (γηα ην ιφγν απηφ θαιείηαη θαη 

εζσηεξηθή απφδνζε), ελψ ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο θαζνξίδεηαη εμσγελψο απφ ηνλ 

κειεηεηή ή ηνλ επελδπηή. Ο ηχπνο πνπ δίλεη ηνλ ΔΒΑ είλαη ν αθφινπζνο: 
 

 

 

φπνπ: ΘΣΡi = ε Θαζαξή Σακεηαθή Ρνή ην έηνο η 

          K0 = ε αξρηθή επέλδπζε ην ρξφλν η = 0 

          λ = ε δηάξθεηα δσήο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

          ΔBA = ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο πνπ θαζηζηά ηελ ΘΠΑ = 0 

 

Όηαλ ν ΔΒΑ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο ηφηε ε επέλδπζε 

γίλεηαη απνδεθηή. Αλ ν ΔΒΑ είλαη ίζνο κε ην ειάρηζην απνδεθηφ επηηφθην 

πξνεμφθιεζεο, ε επέλδπζε ζεσξείηαη νξηαθή. Σέινο, φηαλ ν ΔΒΑ είλαη κηθξφηεξνο 

απφ ην ειάρηζην απνδεθηφ επηηφθην πξνεμφθιεζεο, ε επέλδπζε απνξξίπηεηαη. 

Σν θξηηήξην ηνπ σπόνος ανάκηηζηρ ηος κεθαλαίος (Payback period) αλήθεη 

ζηα θαινχκελα αηειή θξηηήξηα. Οξίδεηαη σο ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα 

λα θαιπθζεί ε δαπάλε ηεο αξρηθήο επέλδπζεο απφ ηηο εηήζηεο ηακεηαθέο ξνέο κεηά 

θφξσλ (Θαιηακπάθνο & Γακίγνο, 2008).  



Σν θξηηήξην εθαξκφδεηαη επξέσο, θαζψο εθθξάδεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην 

νπνίν ην επελδπκέλν θεθάιαην βξίζθεηαη «ππφ θίλδπλν». Όζν κηθξφηεξε είλαη ε 

πεξίνδνο αλάθηεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ηφζν αζθαιέζηεξε ζεσξείηαη ε επέλδπζε. 

Γεληθά, ζρέδηα κε πεξίνδν αλάθηεζεο θεθαιαίνπ κεγαιχηεξε απφ 7-8 ρξφληα 

ζεσξνχληαη απφ ηνπο επελδπηέο ξηςνθίλδπλα ή ρακειήο απφδνζεο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην επηθξίλεηαη σο πξνο δχν ζεκεία: θαηαξρήλ δελ ιακβάλεη 

ππφςε ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη θαηά δεχηεξνλ, δελ ιακβάλεη ππφςε ηηο 

ηακεηαθέο ξνέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ πεξίνδν επαλείζπξαμεο ηνπ 

θεθαιαίνπ επέλδπζεο.  

 

4.2 Βαζικέρ παπαδοσέρ για ηη θεπμοκηπιακή καλλιέπγεια ηομάηαρ 

Ζ πξφηαζε αθνξά ζηελ θαιιηέξγεηα ηνκάηαο ζε ζεξκνθήπην έθηαζεο 7.500 m2. 

Πξφθεηηαη γηα πνιιαπιφ ηνμσηφ ζεξκνθήπην πξνζαλαηνιηζκνχ Α-Γ , 

θαηαζθεπαζκέλν κε πςειήο πνηφηεηαο πιηθά θαη ραιχβδηλνπο ζσιήλεο. Ζ θάιπςε 

ηεο νξνθήο γίλεηαη κε θηικ πνιπαηζπιελίνπ καθξάο δηάξθεηαο θαη ησλ πιατλψλ 

ηνηρσκάησλ, κε θχιια πνιπεζηέξα. Ο αεξηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη κε παξάζπξα, ηα 

νπνία αλνηγνθιείλνπλ απηφκαηα, θαη επηπξφζζεηα ππάξρεη ζχζηεκα ζέξκαλζεο-

ςχμεο. Σν αξρηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο αλέξρεηαη ζε 372.700 € θαη αλαιχεηαη ζηηο 

επηκέξνπο δαπάλεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 5.  

 

 
 

Γιάγπαμμα 5. Θφζηνο επέλδπζεο ζεξκνθεπηαθήο ηνκάηαο 

 

Ζ κέζε παξαγφκελε πνζφηεηα ζηα 33,75 kg/m2 θαη ε κέζε ηηκή πψιεζεο 

ππνινγίζηεθε ζηα 0,80 €/kg. Ο ππνινγηζκφο ησλ απνζβέζεσλ, θαζψο θαη ε 

θνξνιφγεζε επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ππνινγίζηεθε βάζεη ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

Δλφηεηα 4.1, ειήθζε επηηφθην πξνεμφθιεζεο 8%. Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε 

γηα 10 έηε. 

 



4.3 Βαζικέρ παπαδοσέρ για ηην ςδποπονική καλλιέπγεια ηομάηαρ 

  Ζ πξφηαζε αθνξά ζηελ θαιιηέξγεηα πδξνπνληθήο ηνκάηαο ζε ζεξκνθήπην 

έθηαζε 10.000 m2. Σν ζεξκνθήπην πνπ θηινμελεί ηελ θαιιηέξγεηα πδξνπνληθήο 

ηνκάηαο είλαη δηπιφ ηξνπνπνηεκέλν ηνμσηφ πξνζαλαηνιηζκνχ Α-Γ θαη ε ζπλνιηθή 

ηνπ έθηαζε είλαη 10.000 m2. ην εζσηεξηθφ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ππάξρεη ζπνξείν, ελψ 

ν ρψξνο θαιιηέξγεηαο ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο ηκήκαηα απφ δηαδξφκνπο, πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ θαη ηε δηελέξγεηα δηαθφξσλ εξγαζηψλ. Ο 

αεξηζκφο γίλεηαη κε παξάζπξα ζε ζπλδπαζκφ κε ζχζηεκα ζέξκαλζεο-ςχμεο. Σν 

θφζηνο εγθαηάζηαζεο αλέξρεηαη ζε 581.320 € (Γηάγξακκα 6). ην θφζηνο απηφ, 

πξέπεη λα πξνζηεζεί ην θφζηνο αγνξάο ηνπ πιαζηηθνχ θάιπςεο, ην νπνίν αλέξρεηαη 

ζε 105.000 € θαη πξέπεη λα αλαλεψλεηαη θάζε 5 έηε. Ζ κέζε παξαγφκελε πνζφηεηα 

ζηα 40 kg/m2 θαη ε κέζε ηηκή πψιεζεο ππνινγίζηεθε ζηα 0,80 €/kg. Ο ππνινγηζκφο 

ησλ απνζβέζεσλ, θαζψο θαη ε θνξνιφγεζε επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο 

ππνινγίζηεθε βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ 

δεηθηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Δλφηεηα 4.1, ειήθζε επηηφθην πξνεμφθιεζεο 8%. 

Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 10 έηε. 

 

 

 
  

Γιάγπαμμα 6. Θφζηνο επέλδπζεο πδξνπνληθήο ηνκάηαο 10.000m2 

 

4.4 Βαζικέρ παπαδοσέρ για καλλιέπγεια λςκίζκος 

Ζ πξφηαζε αθνξά ζε ππαίζξηα θαιιηέξγεηα ιπθίζθνπ, έθηαζεο 10.000 m2. Σo 

αξρηθφ θφζηνο επέλδπζεο αθνξά θπξίσο ζην ζχζηεκα ππνζηχισζεο (77%) θαη ζηελ 

αξρηθή εγθαηάζηαζε ηεο θπηείαο (22%) θαη αλέξρεηαη ζε 14.350 €. Ζ επέλδπζε 

πξαγκαηνπνηείηαη γηα 20 ρξφληα, φζν θαη ε δηάξθεηα δσήο ηνπ θπηνχ. Τπνινγίζηεθε 

φηη ην θπηφ παξάγεη 200 kg/ζηξ. ην πξψην έηνο, ελψ θάζε επφκελν έηνο 

ππνινγίζηεθε φηη παξάγεη 300 kg/ζηξ. Κέζε ηηκή πψιεζεο ειήθζε ίζε πξνο 6 €/kg. 

Ο ππνινγηζκφο ησλ απνζβέζεσλ, θαζψο θαη ε θνξνιφγεζε επί ηνπ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο ππνινγίζηεθε βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Δλφηεηα 4.1, ειήθζε επηηφθην 

πξνεμφθιεζεο 8%. Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 10 έηε. 

 



4.5 Οικονομική αξιολόγηζη ηυν επενδςηικών ζσεδίυν 

Ζ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ ηξηψλ πξνηεηλφκελσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ έγηλε 

ζε ρξνληθφ νξίδνληα δέθα εηψλ. Γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ζεξκνθεπηαθή 

θαη πδξνπνληθή παξαγσγή ηνκάηαο εμεηάζηεθαλ ηξεηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επελδπζεο, σο αθνινχζσο: 

 Δπέλδπζε κε 100% ίδηα θεθάιαηα 

 Δπέλδπζε κε 70% ίδηα θεθάιαηα θαη 30% επηρνξήγεζε γηα ηε ζεξκνθεπηαθή 

ηνκάηα θαη κε 50% ίδηα θεθάιαηα θαη επηρνξήγεζε γηα ηελ πδξνπνληθή 

ηνκάηα, αληίζηνηρα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπλαηφηεηεο επηρνξήγεζεο 

 Δπέλδπζε κε 60% ίδηα θεθάιαηα θαη 40% δαλεηαθά θεθάιαηα. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο θαιιηέξγεηαο ιπθίζθνπ εμεηάζηεθε κφλν ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο απφ ίδηα θεθάιαηα, δεδνκέλνπ ηνπ ζρεηηθά ρακεινχ 

θφζηνπο ηεο. 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ (Πίλαθεο 1 έσο 3) παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο γηα δηάθνξα πηζαλά ζελάξηα. 

 
Πίνακαρ 1. Απνηειέζκαηα νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ζεξκνθεπηαθήο ηνκάηαο 

Σενάπια 

σπημαηοδόηηζηρ 

100% ίδηα 

θεθάιαηα 

70% ίδηα θεθάιαηα / 

30% επηρνξήγεζε 

60% ίδηα θεθάιαηα 

/ 40% δαλεηαθά 

ΚΠΑ 166.884 € 276.082 € 153.024 € 

ΔΒΑ 17% 27% 20% 

ΧΔΚ 6 έηε 4,5 έηε 5,5 έηε 

 
Πίνακαρ 2. Απνηειέζκαηα νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο πδξνπνληθήο ηνκάηαο 

Σενάπια 

σπημαηοδόηηζηρ 

100% ίδηα 

θεθάιαηα 

50% ίδηα θεθάιαηα / 

50% επηρνξήγεζε 

60% ίδηα θεθάιαηα 

/ 40% δαλεηαθά 

ΚΠΑ 514.570 € 877.830 € 569.365 € 

ΔΒΑ 22% 50% 33% 

ΧΔΚ 3 έηε 3 έηε 3,5 έηε 

 
Πίνακαρ 3. Απνηειέζκαηα νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ιπθίζθνπ 

ΚΠΑ 63.077 € 

ΔΒΑ 71% 

ΧΔΚ 2,5 έηε 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο, ε πιένλ ειθπζηηθή 

επέλδπζε απφ πιεπξάο απφδνζεο βάζεη ηνπ ΔΒΑ, είλαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ ιπθίζθνπ 

ιφγσ ηεο ρακειήο αξρηθήο επέλδπζεο, θαη αθνινπζεί ε πδξνπνληθή ηνκάηα, ε νπνία 

σζηφζν έρεη ηελ πςειφηεξε επέλδπζε. 



4.6 Ανάλςζη εςαιζθηζίαρ και ζηοσαζηική ανάλςζη 

Γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ εηζφδνπ 

θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο ησλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, εθαξκφδνληαη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο φπσο είλαη: ε αλάιπζε 

επαηζζεζίαο (sensitivity analysis) θαη ε πηζαλνινγηθή (ζηνραζηηθή) αλάιπζε 

(Probabilistic analysis). Κε ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο θαη ηε ζηνραζηηθή αλάιπζε 

εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο αβεβαηφηεηαο ζε κηα επέλδπζε θαη αλαιχεηαη πψο απηή ε 

αβεβαηφηεηα επεξεάδεη ηα αλακελφκελα θαζαξά νθέιε ηεο επέλδπζεο. Αλ ην 

πξφζεκν ησλ θαζαξψλ σθειεηψλ δελ κεηαβάιιεηαη ηφηε ε αλάιπζε είλαη ηζρπξή 

(robust) θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο είλαη αμηφπηζηα (Κέξγνο, 2007). Ζ αλάιπζε 

επαηζζεζίαο θαη ε ζηνραζηηθή αλάιπζε δελ απνηεινχλ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν 

δηφξζσζεο ιαζεκέλσλ εθηηκήζεσλ ή βειηίσζεο ηεο πξφβιεςεο ησλ κεγεζψλ ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Δπηπιένλ, δελ απνηεινχλ ιχζε ζην 

πξφβιεκα ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, αιιά είλαη έλα εξγαιείν κε 

ην νπνίν κπνξεί λα δηαπηζησζεί αλ ε αβεβαηφηεηα ζηηο εθηηκήζεηο ησλ θξίζηκσλ 

κεηαβιεηψλ κεηαβάιινπλ ηελ απφδνζε ηεο επέλδπζεο θαη, θαη’ επέθηαζε, αιιάδνπλ 

ηελ απφθαζε γηα ηελ πινπνίεζε ή φρη απηήο. 

Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο πξαγκαηνπνηείηαη κεηαβάιινληαο ceteris paribus ηελ 

ηηκή θάζε κεηαβιεηήο ελδηαθέξνληνο ζε πξνθαζνξηζκέλν εχξνο. Ζ αλάιπζε 

επαηζζεζίαο βνεζά ζηελ εθηίκεζε ησλ θξίζηκσλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ έλα 

επελδπηηθφ ζρέδην θαη πξνζδηνξίδεη πφζν “επαίζζεηε” είλαη ε επέλδπζε ζηηο 

κεηαβνιέο ησλ ππνζέζεσλ ζε βαζηθέο παξακέηξνπο.  

Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο πξνζθέξεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε βαξχηεηα ησλ 

δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ εηζφδνπ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. Όκσο, δελ δίλεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή 

ηεο απφδνζεο ηεο επέλδπζεο. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ζην 

ηειηθφ απνηέιεζκα εμαηηίαο ηεο ηαπηφρξνλεο κεηαβνιήο δχν ή πεξηζζνηέξσλ 

παξακέηξσλ. Ζ επηπξφζζεηε απηή πιεξνθνξία είλαη εθηθηφ λα ζπκπεξηιεθζεί ζηε 

ζηνραζηηθή αλάιπζε. χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, νη βαζηθέο κεηαβιεηέο δελ 

ιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο αιιά ηηκέο απφ κηα πεξηνρή, ζε θάζε ζεκείν ηεο 

νπνίαο αληηζηνηρεί κηα πηζαλφηεηα. Έηζη, νη κεηαβιεηέο ιακβάλνληαη κε ηε κνξθή 

θαηαλνκήο πηζαλφηεηαο θαη ε απφδνζε ππνινγίδεηαη επίζεο κε ηε κνξθή θαηαλνκήο 

πηζαλφηεηαο. Ζ έθθξαζε ηεο απφδνζεο ηεο επέλδπζεο κε ηε κνξθή θαηαλνκήο 

πηζαλφηεηαο πξνζθέξεη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, θαζψο κπνξεί λα 

απαληήζεη ζε εξσηήκαηα, φπσο πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα λα ιεθζεί ηηκή γηα ηελ 

ΘΠΑ ή ηνλ ΔΒΑ κεγαιχηεξε (ή αληίζηνηρα κηθξφηεξε) απφ κηα ηηκή πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ρξήζηε. 

ηε βάζε ησλ παξαπάλσ, θξίζεθε ζθφπηκε ε δηεξεχλεζε ηνπ εχξνπο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ΘΠΑ θαη ηνπ ΔΒΑ γηα ην Βαζηθφ ζελάξην (κε θαη ρσξίο 

επηδφηεζε) πξαγκαηνπνηψληαο αλάιπζε επαηζζεζίαο θαη ζηνραζηηθή αλάιπζε κε ηε 

κέζνδν πξνζνκνίσζεο Monte Carlo, ε νπνία έρεη απνθηήζεη βαξχλνπζα ζεκαζία ηα 

ηειεπηαία ρξφληα (Vose, 1996). Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλαιχζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην ινγηζκηθφ παθέην Crystal Ball 11.1, ζε ζπλεξγαζία κε ην ινγηζηηθφ θχιιν EXCEL. 

Γηα ηηο αλαιχζεηο επηιέρζεθαλ σο κεηαβιεηέο εηζφδνπ ε ηηκή πψιεζεο ηνπ 

πξντφληνο, ην θφζηνο παξαγσγήο θαη ε αλακελφκελε απφδνζε ηεο θαιιηέξγεηαο, 



αθελφο ιφγσ ηεο βαξχηεηάο ηνπο ζηε δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηα ελ ιφγσ κεγέζε. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, νη αλαιχζεηο επαηζζεζίαο 

θαη νη ζηνραζηηθέο αλαιχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην βαζηθφ ζελάξην 

ρξεκαηνδφηεζεο (100% ίδηα θεθάιαηα). 

 

4.6.1 Ανάλςζη εςαιζθηζίαρ 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε επαηζζεζίαο νη επηιερζείζεο κεηαβιεηέο 

έιαβαλ ηηκέο ζε έλα δηάζηεκα κεηαβνιήο ±20% ηεο ηηκήο «βάζεο» θαη 

ππνινγίζηεθε, γηα θάζε ηηκή θαη κεηαβιεηή, ε επίδξαζε ζηελ ΘΠΑ θαη ζηνλ ΔΒΑ ηεο 

επέλδπζεο.  

Σα απνηειέζκαηα γηα ηα ηξία πξνηεηλφκελα ζρέδηα παξνπζηάδνληαη ζηνπο 

Πίλαθεο 4 έσο 6 πνπ αθνινπζνχλ. 

 
Πίνακαρ 4. Αλάιπζε επαηζζεζίαο γηα ηε ζεξκνθεπηαθή ηνκάηα  

  ΘΠΑ 

 -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 

Mέζε απφδνζε 20.940 93.912 166.884 239.856 312.828 

Tηκή πψιεζεο 20.940 93.912 166.884 239.856 312.828 

Θφζηνο παξαγσγήο 224.734 195.809 166.884 137.959 109.034 

  ΔΒΑ 

 -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 

Mέζε απφδνζε 9,2% 13,4% 17,4% 21,2% 24,8% 

Tηκή πψιεζεο 9,2% 13,4% 17,4% 21,2% 24,8% 

Θφζηνο παξαγσγήο 20,4% 18,9% 17,4% 15,8% 14,3% 

 

Πίνακαρ 5. Αλάιπζε επαηζζεζίαο γηα ηελ πδξνπνληθή ηνκάηα  

  ΘΠΑ 

 -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 

Mέζε απφδνζε 265.493 390.032 514.571 639.110 763.649 

Tηκή πψιεζεο 265.493 390.032 514.571 639.110 763.649 

Θφζηνο παξαγσγήο 541.892 528.231 514.571 500.911 487.250 

  ΔΒΑ 

 -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 

Mέζε απφδνζε 15,5% 18,8% 22,1% 25,2% 28,3% 

Tηκή πψιεζεο 15,5% 18,8% 22,1% 25,2% 28,3% 

Θφζηνο παξαγσγήο 22,8% 22,4% 22,1% 21,7% 21,4% 

 



Πίνακαρ 6. Αλάιπζε επαηζζεζίαο γηα ην ιπθίζθν  

  ΘΠΑ 

 -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 

Mέζε απφδνζε 45.102 54.090 63.077 72.065 81.053 

Tηκή πψιεζεο 45.102 54.090 63.077 72.065 81.053 

Θφζηνο παξαγσγήο 63.453 63.265 63.077 62.890 62.702 

  ΔΒΑ 

 -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 

Mέζε απφδνζε  55,2% 63,1% 70,9% 78,5% 86,0% 

Tηκή πψιεζεο 55,2% 63,1% 70,9% 78,5% 86,0% 

Θφζηνο παξαγσγήο 72,0% 71,4% 70,9% 70,3% 69,8% 

 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο επαηζζεζίαο, ε πιένλ 

θξίζηκε παξάκεηξνο γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο είλαη ε ηηκή πψιεζεο θαη ε κέζε απφδνζε αλά ζηξέκκα. ε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ε επέλδπζε εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη βηψζηκε, αθφκε θαη ζε δπζκελείο 

κεηαβνιέο ηεο ηάμεο ηνπ 20% ζηηο θξίζηκεο κεηαβιεηέο. Ωζηφζν, ζηελ πεξίπησζε 

ηεο ζεξκνθεπηαθήο ηνκάηαο ε κείσζε είηε ηεο ηηκήο πψιεζεο είηε ηεο κέζεο 

απφδνζεο θαηά 20% θαζηζηά ηελ επέλδπζε νξηαθά βηψζηκε. 

 

4.6.2. Σηοσαζηική ανάλςζη 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζηνραζηηθή αλάιπζε νη βαζηθέο κεηαβιεηέο πξέπεη 

λα εθθξαζηνχλ κε ηε κνξθή θαηαλνκήο πηζαλφηεηαο. Σα δεδνκέλα εηζφδνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είραλ σο αθνινχζσο: 

 Σηκή πψιεζεο ηνκάηαο: ηξηγσληθή θαηαλνκή κε ειάρηζηε ηηκή 0,7 €/kg, 

πηζαλφηεξε 0,8 €/kg θαη κέγηζηε 0,9 €/kg 

 Σηκή πψιεζεο ιπθίζθνπ: ηξηγσληθή θαηαλνκή κε ειάρηζηε ηηκή 5 €/kg, 

πηζαλφηεξε 6 €/kg θαη κέγηζηε 7 €/kg 

 Θφζηνο παξαγσγήο ζεξκνθεπηαθήο ηνκάηαο: νκνηφκνξθε θαηαλνκή κε 

ειάρηζηε ηηκή 31.500 € θαη κέγηζηε ηηκή 40.500 € 

 Θφζηνο παξαγσγήο πδξνπνληθήο ηνκάηαο: νκνηφκνξθε θαηαλνκή κε 

ειάρηζηε ηηκή 72.300 € θαη κέγηζηε ηηκή 88.300 € 

 Θφζηνο παξαγσγήο ιπθίζθνπ: θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζε ηηκή 2.600 

€/έηνο θαη ηππ. απφθιηζε 260 €/έηνο 

 Κέζε απφδνζε ζεξκνθεπηαθήο ηνκάηαο: θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζε ηηκή 

33,75 kg/m2 θαη ηππ. απφθιηζε 3,8 kg/m2 

 Κέζε απφδνζε πδξνπνληθήο ηνκάηαο: θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζε ηηκή 40 

kg/m2 θαη ηππ. απφθιηζε 4 kg/m2 

 Κέζε απφδνζε ιπθίζθνπ: ηξηγσληθή θαηαλνκή (1νπ έηνπο) κε ειάρηζηε ηηκή 

202,5 kg/ζηξ., πηζαλφηεξε 225 kg/ζηξ. θαη κέγηζηε 247,5 kg/ζηξ. 

 

Σα απνηειέζκαηα γηα ηηο ηξεηο επελδπηηθέο πξνηάζεηο ζπλνςίδνληαη ζηνπο 

Πίλαθεο 7 έσο 10. 

 



 
Πίνακαρ 7. ηαηηζηηθά κεγέζε ηεο εθηίκεζεο ηεο ΘΠΑ 

Σηαηιζηικό 

μέγεθορ 

Θεπμοκηπιακή 

ηομάηα 

Υδποπονική 

ηομάηα 

Λςκίζκορ 

Κέζε ηηκή €167.905,85 €509.921  €74.169,88  

Γηάκεζνο €167.578,79 €504.575  €74.232,35  

Σππηθή απφθιηζε €77.981,14 €175.260 €7.911,55 

Διάρηζηε ηηκή €-92.628,66 €1.153.746  €52.727,02  

Κέγηζηε ηηκή €456.359,16 €1.081.700  €98.072,61  

 

Πίνακαρ 8. Πηζαλφηεηα ίζνπ ή κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο, ζε ζρέζε κε ηελ αλαγξαθφκελε ηηκή 

γηα ηελ ΘΠΑ 

Ποζοζηό Θεπμοκηπιακή 

ηομάηα 

Υδποπονική 

ηομάηα 

Λςκίζκορ 

100% €-92.629 €72.047  €52.727  

90% €69.783 €289.600  €63.724  

80% €104.111 €357.162  €67.091  

70% €125.503 €412.507  €69.918  

60% €147.467 €457.320  €72.171  

50% €167.420 €504.519  €74.205  

40% €188.220 €547.877  €76.597  

30% €206.579 €596.331  €78.588  

20% €230.821 €656.600  €81.096  

10% €266.341 €736.779  €84.363  

0% €456.359 €1.153.746  €98.073  

 
Πίνακαρ 9. ηαηηζηηθά κεγέζε ηεο εθηίκεζεο ηεο ΔΒΑ 

Σηαηιζηικό 

μέγεθορ 

Θεπμοκηπιακή 

ηομάηα 

Υδποπονική 

ηομάηα 

Λςκίζκορ 

Κέζε ηηκή 17% 22% 80% 

Γηάκεζνο 17% 22% 80% 

Σππηθή απφθιηζε 4% 4% 7% 

Διάρηζηε ηηκή 2% 10% 62% 

Κέγηζηε ηηκή 32% 38% 101% 

 



Πίνακαρ 10. Πηζαλφηεηα ίζνπ ή κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο, ζε ζρέζε κε ηελ αλαγξαθφκελε 

ηηκή γηα ηνλ ΔΒΑ 

Ποζοζηό Θεπμοκηπιακή 

ηομάηα 

Υδποπονική 

ηομάηα 

Λςκίζκορ 

100% 2% 10% 62% 

90% 12% 16% 71% 

80% 14% 18% 74% 

70% 15% 19% 77% 

60% 16% 21% 79% 

50% 17% 22% 80% 

40% 18% 23% 82% 

30% 19% 24% 84% 

20% 21% 26% 86% 

10% 23% 28% 89% 

0% 32% 38% 101% 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

Α. Θεπμοκηπιακή ηομάηα 

 Ζ κέζε ηηκή γηα ηελ ΘΠΑ εθηηκάηαη ζε 168.000 € πεξίπνπ. Κε πηζαλφηεηα 

90%, ε ΘΠΑ ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ 70.000 €, ελψ ππάξρεη πηζαλφηεηα 

10% λα είλαη κεγαιχηεξε θαη απφ 265.000 € πεξίπνπ. Ωζηφζν, ππάξρεη 

θαη πηζαλφηεηα κηθξφηεξε απφ 10% λα είλαη αξλεηηθή ε ΘΠΑ θαη, 

ζπλεπψο, κε βηψζηκε ε επέλδπζε. 

 Ζ κέζε ηηκή γηα ηνλ ΔΒΑ εθηηκήζεθε ζε 17%. Κε πηζαλφηεηα 90%, ν ΔΒΑ 

ζα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 12%, ελψ ππάξρεη πηζαλφηεηα 10% λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ 23%. Αληίζηνηρα κε ηελ ΘΠΑ, έηζη θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ππάξρεη πηζαλφηεηα κηθξφηεξε απφ 10% λα εκθαληζηεί ΔΒΑ 

κηθξφηεξνο απφ 8% θαη ε επέλδπζε λα ραξαθηεξηζηεί κε βηψζηκε. 

 

Β. Υδποπονική ηομάηα 

 Ζ κέζε ηηκή γηα ηελ ΘΠΑ εθηηκάηαη ζε 510.000 € πεξίπνπ. Κε πηζαλφηεηα 

90%, ε ΘΠΑ ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ 290.000 €, ελψ ππάξρεη πηζαλφηεηα 

10% λα είλαη κεγαιχηεξε θαη απφ 737.000 € πεξίπνπ. Ζ πηζαλφηεηα λα 

είλαη αξλεηηθή ε ΘΠΑ είλαη κεδεληθή. 

 Ζ κέζε ηηκή γηα ηνλ ΔΒΑ εθηηκήζεθε ζε 22%. Κε πηζαλφηεηα 90%, ν ΔΒΑ 

ζα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 16%, ελψ ππάξρεη πηζαλφηεηα 10% λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ 28%. Αληίζηνηρα κε ηελ ΘΠΑ, ε πηζαλφηεηα λα 

εκθαληζηεί ΔΒΑ κηθξφηεξνο απφ 8% θαη λα ραξαθηεξηζηεί ε επέλδπζε κε 

βηψζηκε είλαη κεδεληθή. 

 

Γ. Λςκίζκορ 

 Ζ κέζε ηηκή γηα ηελ ΘΠΑ εθηηκάηαη ζε 74.000 € πεξίπνπ. Κε πηζαλφηεηα 

90%, ε ΘΠΑ ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ 64.000 €, ελψ ππάξρεη πηζαλφηεηα 



10% λα είλαη κεγαιχηεξε θαη απφ 84.000 € πεξίπνπ. Ζ πηζαλφηεηα λα 

είλαη αξλεηηθή ε ΘΠΑ είλαη κεδεληθή. 

 Ζ κέζε ηηκή γηα ηνλ ΔΒΑ εθηηκήζεθε ζε 80%. Κε πηζαλφηεηα 90%, ν ΔΒΑ 

ζα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 71%, ελψ ππάξρεη πηζαλφηεηα 10% λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ 90%. Αληίζηνηρα κε ηελ ΘΠΑ, ε πηζαλφηεηα λα 

εκθαληζηεί ΔΒΑ κηθξφηεξνο απφ 8% θαη λα ραξαθηεξηζηεί ε επέλδπζε κε 

βηψζηκε είλαη κεδεληθή. 

 

5. Σςμπεπάζμαηα 

 
χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο πνπ 

πξαγκαηπνηήζεθε θαη νη ηξείο πξνηάζεηο θξίλνληαη βηψζηκεο. Οη νηθνλνκηθνί δείθηεο 

είλαη ηθαλνπνηεηηθνί θαη σζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πινπνίεζεο ησλ 

πξνηάζεσλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο κέζα απφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο «πνιπιεηηνπξγηθνχ» θάκπνπ. 

 Πέξα απφ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, νη ηξεηο πξνηάζεηο ζεσξνχληαη 

ειθπζηηθέο θαζψο θαίλεηαη λα ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο σο πξνο ηελ 

απνξξφθεζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. ηε πεξίπησζε ηεο παξαγσγηθήο 

ηνκάηαο κέζσ ζεξκνθεπίσλ θαη πδξνπνλίαο, ππάξρεη, ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 

40 ρικ., ε πφιε ησλ Ησαλλίλσλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ ιπθίζθνπ, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ζχλαςεο ζπκβνιαίνπ, ε νπνία πεξηνξίδεη ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ 

παξαγσγνχ, πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα έλα ζηαζεξφ εηζφδεκα, κε ην θάπνην 

αληίηηκν σζηφζν, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ησλ πξνηεηλφκελσλ 

θαιιηεξγεηψλ είλαη ε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηεο πθηζηάκελεο γεσξγηθήο 

θαηάζηαζεο, ηαπηφρξνλα κε ηελ εηζαγσγή απηψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ, ρσξίο λα 

αιιάμεη ν ραξαθηήξαο ηνπ θάκπνπ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ απνθεχγεηαη ε 

κνλνθαιιηέξγεηα ζηελ πεξηνρή θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα νξγάλσζεο ησλ 

παξαγσγψλ ζε νκάδεο, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ ιπθίζθνπ, κε ζθνπφ ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  
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Πεπίληψη 
 

ην πιαίζην ηεο παξνύζαο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κηα έξεπλα πνπ είρε σο 

ζηόρν λα απνηππώζεη θαη ζηελ ζπλέρεηα λα εξκελεύζεη ηηο ζηάζεηο, ηηο αληηιήςεηο 

ηα βηώκαηα αιιά θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εθήβσλ πνπ δνύλε ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηνπ Πσγσλίνπ. Οη πξννπηηθέο ύπαξμεο, 

δηαηήξεζεο αιιά θαη αλάπηπμεο ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε 

ηελ παξακνλή ησλ λέσλ ζηελ πεξηνρή. Γηα ηνλ ιόγν απηό νη έθεβνη απνηεινύλ 

αληηθείκελν κειέηεο θαζώο είλαη ε ειηθηαθή νκάδα πνπ απνηειεί ηνπο κειινληηθνύο 

θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Ζ παξαγσγή ησλ πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ ελώ ε επεμεξγαζία ηνπο έγηλε 

κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο SPSS. ηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε ε 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο. 

Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο 

παξνύζαο εξγαζίαο κε ηα απνηειέζκαηα αλάινγσλ πξνεγνύκελσλ εξεπλώλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα Σδνπκέξθα, ζηελ Κόληηζα, ζην Μέηζνβν θαη ζην Εαγόξη, 

θαζώο θαη κε ζρεηηθή δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

 
 

Abstract 
 

This paper includes the results of a survey aiming at recording and interpreting 

the attitudes, the opinions and the experiences of the youth living in mountainous 

areas, and particularly in the area of Pogoni. The development perspectives of 

mountainous areas are closely related to retaining the young population. This is the 

reason why the youth are the objective of study of this paper. The necessary data 

were collected through interviews, using questionnaires. The analysis of the results 

was made through SPSS software and specific conclusions were formed. Moreover, 

the results of the present study were compared to similar studies, which were 

conducted in other mountainous areas of Hepirus region (Tzoumerka, Konitsa, 

Metsovo and Zagori), as well as to the relevant literature. 



1. Ειζαγωγή 
 

Οη νξεηλέο πεξηνρέο εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη, ελ κέξεη, 

κεηνλεθηνύλ ζε  ζρέζε κε ηηο πεδηλέο (Γνπγνύιαο Αζαλάζηνο, 2010). ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), ε αλαγλώξηζε ηεο κεηνλεθηηθόηεηαο μεθίλεζε ην 1975 κε 

ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ησλ Μεηνλεθηηθώλ (ή Ληγόηεξν Δπλνεκέλσλ) Πεξηνρώλ 

(Οδεγία75/268, «Πεξί νξεηλήο θαη εκηνξεηλήο γεσξγίαο θαη ηεο γεσξγίαο ζε 

ιηγόηεξν επλνεκέλεο πεξηνρέο»). ύκθσλα  κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηηο 

νξεηλέο πεξηνρέο (Euromontana, 2014), θαίλεηαη όηη όζν κεηώλεηαη ν πιεζπζκόο 

ηνπο, ηόζν κεηώλεηαη θαη ε αλάγθε αθόκα θαη γηα ηελ ζπληήξεζε νξηζκέλσλ 

ππεξεζηώλ θαη ππνδνκώλ ηνπο. Απηό όκσο ιεηηνπξγεί σο θαύινο θύθινο γηα κηα 

νξεηλή πεξηνρή. Ζ έιιεηςε ππεξεζηώλ δηώρλεη θαη ηνπο ελαπνκείλαληεο θαηνίθνπο 

θαη απσζεί ηπρόλ λένπο. ην πιαίζην απηό, θξίλεηαη αλαγθαίν λα δνζεί έκθαζε ζηηο 

αλάγθεο ησλ λέσλ παηδηώλ, ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ- ησλ απξηαλώλ θαηνίθσλ ηνπο. Οη 

επηζπκίεο, νη αλεζπρίεο, ηα όλεηξα ηνπο, πξέπεη λα απνηεινύλ αληηθείκελν κειέηεο 

θαη βάζε αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, ζηηο πεξηνρέο απηέο. 

ηελ παξνύζα εξγαζία δηεξεπλώληαη νη απόςεηο, ν ηξόπνο δσήο θαη νη 

πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ, ησλ λέσλ παηδηώλ ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ. Ζ εθεβεία είλαη 

κία από ηηο πην θξίζηκεο θαη ηηο πην πεξίπινθεο πεξηόδνπο ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ. Ζ 

κειέηε ηεο  ςπρνινγίαο ησλ εθήβσλ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ 

παξνύζα έξεπλα, ε νπνία κειεηά θαη αλαδεηθλύεη ηνλ ηξόπν δσήο θαη ηηο ζθέςεηο 

ησλ καζεηώλ ηνπ Γ. Πσγσλίνπ.  

 

2. Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ 

 

ην θεθάιαην απηό ζα παξνπζηαζηνύλ ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη 

νη κέζνδνη αληηκεηώπηζεο  ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη  κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο 

θνηλσληθέο έξεπλεο δηαθξίλνληαη ζε πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο. Οη πνζνηηθέο αλαιύνπλ 

ηελ πνζόηεηα εµθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ εμεηάδεηαη θαη νη πνηνηηθέο 

αλαθέξνληαη ζην είδνο θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα ηνπ θαηλνκέλνπ (Kvale, 

1996). Καη νη δύν µέζνδνη δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα πξνζεγγίζεη έλα 

εξεπλεηηθό πεδίν θαη λα επηθεληξσζεί ζε απηό. Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη ε πνζνηηθή κέζνδνο δηόηη ζεσξήζεθε θαηαιιειόηεξε 

αλαθνξηθά µε ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ θαη ζηνηρείσλ ηεο «θαζεκεξηλόηεηαο» 

ησλ λέσλ. Ο Tuckman, όξηζε ηηο ζπλεληεύμεηο σο δπλαηόηεηα «εηζόδνπ» ζην ηη 

δηαδξακαηίδεηαη ζην µπαιό ηνπ ππνθεηκέλνπ (Tuckman, 1972). Οη ζπλεληεύμεηο 

πξνβάιινπλ ηηο γλώζεηο πνπ ην ππνθείκελν θαηέρεη (πιεξνθνξίεο θαη γλώζεηο), ηη 

ηνπ αξέζεη θαη ηη όρη (αμίεο θαη πξνηηµήζεηο) θαη θπξίσο ηη ζθέπηεηαη (απόςεηο θαη 

αληηιήςεηο).  

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ ησλ λέσλ 

παηδηώλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπο, ζηνλ ηξόπν 

δσήο ηνπο, ζηα όλεηξα θαη ηηο κειινληηθέο ηνπο πξνζδνθίεο. Μεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ κειεηήζεθαλ ηελ εξγαζία ήηαλ θαη ε δηεξεύλεζε ηπρόλ ρσξηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο, σο πξνο ηα θεληξηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο, αλάκεζα ζην νξεηλό 

θαη ην πεδηλό Πσγώλη. Γηαθνξνπνηνύληαη νη καζεηέο, γηα παξάδεηγκα, ζρεηηθά κε 



ηελ επηζπκία ηνπο λα επηζηξέςνπλ ζε πεξίπησζε πνπ θύγνπλ ή λα παξακείλνπλ 

ζηελ πεξηνρή ηνπο; 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην κνλαδηθό εληαίν ιύθεην πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

πεξηνρή ησλ Γνιηαλώλ κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία παξαδόζεθαλ θαη 

ζπκπιεξώζεθαλ από καζεηέο ηεο Α, Β, θαη Γ Λπθείνπ, κε ηελ παξνπζία ηνπ 

ζπλεληεπμηαζηή. Σν δείγκα ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη 50 ηπραία επηιεγκέλνη 

καζεηέο Λπθείνπ ζε ηζόπνζε αλαινγία αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ,  από 80 καζεηέο πνπ 

ήηαλ ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ καζεηώλ ηνπ Λπθείνπ. Οη καζεηέο θαηνηθνύλ ζηνλ 

Γήκν Πσγσλίνπ. Σν Λύθεην βξίζθεηαη ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα ησλ Γνιηαλώλ θαη 

ηα εξσηεκαηνιόγηα δόζεθαλ ζηνπο καζεηέο ζηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν. Ζ επεμεξγαζία 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο SPSS θαη ζηελ ζπλέρεηα αθνινύζεζε ε αλάιπζε θαη ε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ.   

 

 

3. Επεξεπγαζία ηων αποηελεζμάηων ηηρ έπεςναρ 

 
Από ηελ επηηόπηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, πξνθύπηεη όηη ηα παηδηά 

πξνέξρνληαη από δηάθνξα ρσξηά ηνπ Πσγσλίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δείγκα ησλ 

παηδηώλ πνπ εξσηήζεθαλ θαηνηθνύλ ζηνπο νηθηζκνύο Γεξνπιάηαλνο, Καιπάθη, 

Πσγσληαλή, Κνπθιηνί, Γειβηλάθη, Παξαθάιακνο,  Γνιηαλά, Κ. Ραβέληα, ηηαξηά θαη, 

Κξπνλέξη. 

Οη καζεηέο ξσηήζεθαλ, αξρηθά, κε πνην ηξόπν κεηαθηλνύληαη ζην ζρνιείν. 

Όπσο  θαίλεηαη  ζην Γηάγξακκα 1, ε πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ πεγαίλεη ζην ζρνιείν 

κε ην ιεσθνξείν 79.2%. Απηό ην πνζνζηό αθνξά ηνπο καζεηέο εθείλνπο ησλ νπνίσλ 

ε κόληκε θαηνηθία βξίζθεηαη ζε καθξηλνύο νηθηζκνύο ηεο πεξηνρήο. Δμαηηίαο ηεο 

κεγάιεο επηθαλεηαθήο έθηαζεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ πιήζνπο ησλ νηθηζκώλ, ε 

πξόζβαζε ησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν θαζίζηαηαη ζρεηηθά δύζθνιε.  Με ηα πόδηα 

πεγαίλεη κόιηο ην 8.3% ησλ παηδηώλ ελώ κε άιιν κέζν (κηζζσκέλν ηαμί, πνδήιαην, 

κεραλάθη) πεγαίλεη ην 10.4%. Σέινο, έλα κηθξό πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 2.1% ησλ 

παηδηώλ πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν κε ηνπο γνλείο ηνπο. ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα 

θαίλεηαη πσο  δελ ππάξρεη ζεκαληηθό πξόβιεκα κε ηελ ζπγθνηλσλία θαζώο ν δήκνο 

έρεη θξνληίζεη λα ππάξρεη ζπγθνηλσλία από ηα πεξηζζόηεξα ρσξηά κέρξη ην ζρνιείν 

είηε ιεσθνξείν είηε ηαμί κηζζσκέλν. Σν γεγνλόο όκσο πσο δελ ιεηηνπξγνύλ άιια 

ιύθεηα ζηελ πεξηνρή θαη ιεηηνπξγεί κόλν έλα δελ παύεη λα δπζθνιεύεη ηα παηδηά 

θαζώο ρξεηάδνληαη θαηά κέζν όξν ηξηάληα ιεπηά λα πάλε ζην ζρνιείν. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγπαμμα 1:  Απνηειέζκαηα ζηελ εξώηεζε: «Με ηη κέζν πεγαίλεηε ζρνιείν; 

 
Παξόκνην πξόβιεκα αιιά ζε κεγαιύηεξν, όκσο, βαζκό εληνπίδεηαη ζηελ 

πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ θαη ηεο Κόληηζαο, όπνπ ζύκθσλα κε ηηο πξνεγνύκελεο 

έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εμαηηίαο ηεο εξήκσζεο ησλ νηθηζκώλ κεγάινο 

αξηζκόο ζρνιείσλ δελ ιεηηνπξγνύλ θαη ε πξόζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε γηα αξθεηνύο 

καζεηέο είλαη δύζθνιε.  

ηελ ζπλέρεηα ηέζεθε ε εξώηεζε: «Αληηκεησπίδεηε δπζθνιία ζηελ θαζεκεξηλή 

κεηαθίλεζε ζαο από θαη πξνο ην ζρνιείν;» ηόρνο ήηαλ λα θαηαγξαθεί ε 

ππνθεηκεληθή εηθόλα ησλ παηδηώλ, γηα ηνλ ηξόπν θαη ηηο ηπρόλ δπζθνιίεο πξόζβαζήο 

ηνπο ζην ζρνιείν. Παξαηεξήζεθε πσο έλα πνζνζηό 18.8% απάληεζε πσο 

αληηκεησπίδεη πξόβιεκα ελώ ην 81.3% ησλ καζεηώλ απάληεζε πσο δελ 

αληηκεησπίδεη θάπνην πξόβιεκα ζηε κεηαθίλεζε.  

Οη απαληήζεηο ζηελ εξώηεζε: «Έρεηε απνπζηάζεη από ην ζρνιείν ιόγσ κε 

δπλαηήο κεηαθίλεζεο;» παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ θαζώο παξαηεξείηαη πσο 

ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ καζεηώλ, 75%, απάληεζαλ πσο έρνπλ θάλεη απνπζία ζην 

ζρνιείν ιόγσ κε δπλαηήο κεηαθίλεζεο. Μόλν ην 25% ησλ παηδηώλ απάληεζαλ πσο 

δελ έρνπλ απνπζηάζεη εμαηηίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αηηίαο. Σν γεγνλόο πσο νη καζεηέο 

δήισζαλ πσο έρνπλ απνπζηάζεη ιόγσ κε δπλαηήο κεηαθίλεζεο πηζαλόηαηα λα 

νθείιεηαη ζην όηη είλαη αξθεηή ε απόζηαζε θαη ηα θαηά κέζν όξν 30 κε 50 ιεπηά 

πνπ απαηηνύληαη λα είλαη  θνπξαζηηθά, ζε θαζεκεξηλή βάζε. Δλδερνκέλσο, απηό λα 

ηνπο απνηξέπεη θάπνηεο θνξέο από ην λα πάλε ζην ζρνιείν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγπαμμα 2: Απνηειέζκαηα ζηε εξώηεζε: «Έρεηε απνπζηάζεη από ην ζρνιείν ιόγσ κε 

δπλαηήο κεηαθίλεζεο;» 
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ηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε νκαδνπνίεζε ησλ πεξηνρώλ θαηνηθίαο ησλ 

καζεηώλ αλάινγα κε ην αλ ην ρσξηό είλαη πεδηλό ή νξεηλό. Δληνπίζηεθε πσο 

πνζνζηό ηεο ηάμεο 70% ησλ παηδηώλ κέλνπλ ζην πεδηλό Πσγώλη θαη ην 30% ζην 

νξεηλό. Σν ζρνιείν βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ Γνιηαλώλ. Σα Γνιηαλά βξίζθνληαη 

ζε έλα ιόθν κε πςόκεηξν 520 κ., ζην ΒΓ άθξν ηνπ Γήκνπ. 

ηελ εξώηεζε: «Πεγαίλεηε εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο ή πεξηπάηνπο, κε ην ζρνιείν 

ζαο, ζηα βνπλά ηεο γύξσ πεξηνρήο;» εληππσζηαθό ήηαλ ην απνηέιεζκα πσο 64.6% 

απάληεζαλ πσο δελ πεγαίλνπλ εθδξνκέο θαη κόλν ην 34.5% απάληεζαλ ζεηηθά. ηελ 

επόκελε εξώηεζε: «Δθηόο από πηζαλέο ζρνιηθέο εθδξνκέο, πεγαίλεηε γηα βόιηα/ 

εθδξνκή κε ηνπο θίινπο ζαο ζηα βνπλά ηεο πεξηνρήο ζαο γηα ηελ εμεξεύλεζή ηνπο;» 

παξαηεξήζεθε πσο ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ παηδηώλ, 64.6%, απάληεζαλ πσο 

πεγαίλνπλ εθδξνκή ζε βνπλά κε θίινπο ηνπο θαη κόλν ην 35.4% απάληεζε αξλεηηθά. 

Πξνθύπηεη ην ζπκπέξαζκα πσο ηα παηδηά ηεο πεξηνρήο επηζπκνύλ ηνλ πεξίπαην ζε 

θάπνην βνπλό ζηε γύξσ πεξηνρή θαη ην επηιέγνπλ, ζε κεγάιν βαζκό, ζηνλ ειεύζεξν 

ρξόλν ηνπο, παξόιν πνπ κε ην ζρνιείν δελ πεγαίλνπλ ζπρλά.  

ηελ πεξίπησζε ησλ Σδνπκέξθσλ ηνπ Μεηζόβνπ θαη ηεο Κόληηζαο 

παξαηεξήζεθε   όηη ε πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ πξαγκαηνπνηεί εθπαηδεπηηθέο 

εθδξνκέο ή πεξηπάηνπο κε ην ζρνιείν ζηα βνπλά ηεο γύξσ πεξηνρήο θαη πσο 

πξαγκαηνπνηεί εθδξνκέο κε ηνπο θίινπο ζηα βνπλά ηεο πεξηνρήο γηα εμεξεύλεζε 

ηνπο. πλεπώο, ην θπζηθό πεξηβάιινλ αμηνπνηείηαη από ηα παηδηά σο ρώξνο 

δξαζηεξηνηήησλ. Γηαπηζηώλεηαη, ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα θαη ησλ 

πξνεγνύκελσλ εξεπλώλ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Ζπείξνπ, πσο έλα από ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ είλαη ην πινύζην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ην 

δέζηκν ηνπ λεαληθνύ πιεζπζκνύ κε ηελ θύζε. Γηα ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ 

απάληεζαλ αξλεηηθά  θξίζεθε ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζνύλ νη αηηίεο, γηα ηηο νπνίεο 

ηα παηδηά δελ πεγαίλνπλ εθδξνκέο ζηα γύξσ βνπλά. Πξνέθπςε όηη, έλα πνζνζηό 

11.9%, ε πιεηνλόηεηα ησλ νπνίσλ είλαη καζεηέο Γ Λπθείνπ, επηθαιέζηεθαλ σο ιόγν 

ηελ έιιεηςε ρξόλνπ. Έλα πνζνζηό 5% απάληεζε όηη δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα 

κεηαθίλεζεο. Φαίλεηαη επνκέλσο, όηη δελ είλαη ε έιιεηςε επηζπκίαο ν ιόγνο γηα ηνλ 

νπνίν ηα παηδηά δελ πεγαίλνπλ εθδξνκέο, ζπρλά, ζηα γύξσ βνπλά. Μηθξό πνζνζηό 

(2.4%) ησλ καζεηώλ απάληεζαλ όηη δελ ηνπο ελδηαθέξεη θαη πξνηηκνύλ λα 

πεγαίλνπλ ζε θαθεηέξηεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Διάγπαμμα 3: Απνηειέζκαηα ζηελ εξώηεζε: «Δθηόο από πηζαλέο ζρνιηθέο εθδξνκέο, 

πεγαίλεηε γηα βόιηα/ εθδξνκή κε ηνπο θίινπο ζαο ζηα βνπλά ηεο πεξηνρήο ζαο γηα ηελ 

εμεξεύλεζή ηνπο; Αλ όρη εμεγήζηε ηνλ ιόγν.» 

 

Ζ  επόκελε εξώηεζε πνπ ηέζεθε αθνξά ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αμηνπνηνύλ ηνλ 

ειεύζεξν ρξόλν ηνπο νη λένη. Σα πνιηηηζκηθά πξόηππα ηα νπνία πξνβάιινληαη ηόζν 

ζε εζληθό όζν θαη ζε ππεξεζληθό επίπεδν, θξίλεηαη όηη έρνπλ επίδξαζε ζηελ 

ηδηνζπγθξαζία ηεο λέαο γεληάο. 

 

Διάγπαμμα 4: Απνηειέζκαηα ζηελ εξώηεζε: «Πνηα από ηα παξαθάησ πξνηηκάηε λα θάλεηε 

ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο;». 

 
Όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 4, ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ καζεηώλ δειώλεη 

πσο ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπ πξνηηκάεη λα πεγαίλεη γηα θαθέ, αθνινπζεί ε 

ελαζρόιεζε κε ην δηαδίθηπν θαη ε δηαζθέδαζε ζηα Γηάλλελα. Οη θνηλσληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο είλαη απηέο πνπ ζπγθεληξώλνπλ ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά 
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αλαδεηθλύνληαο πσο ηα παηδηά επηιέγνπλ λα ζπγθεληξώλνληαη ζε θαθεηέξηεο ή λα 

πεγαίλνπλ γηα δηαζθέδαζε ζηα Γηάλλελα θαζώο θαη ηελ ελαζρόιεζε κε ην  

δηαδίθηπν, από ηα λα βιέπνπλ ηειεόξαζε ή λα δηαβάδνπλ θάπνην βηβιίν.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνύκελσλ εξεπλώλ είλαη αλάινγα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο θαη κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο ζε 

ζεκαληηθό βαζκό ηα παηδηά θνηλσληθνπνηνύληαη κέζα από ηηο παξέεο ηνπο, γεγνλόο 

πνπ θξίλεηαη ζεηηθό γηα ηνπο εθήβνπο ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ. ύκθσλα κε ηνλ Erik 

Erikson (1968), νη νκάδεο ησλ ζπλνκειίθσλ απνηεινύλ απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ ησλ εθήβσλ θαη ηελ απόθηεζε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ. Ζ 

νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ εληζρύεη ηελ αλεμαξηεζία, εθπιεξώλεη ηελ αλάγθε ηεο 

ηαπηόηεηαο θαη ηεο αλαγλώξηζεο, πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα επηηπρίεο θαη παξέρεη 

ζηνλ έθεβν ηελ επθαηξία λα παίμεη κηα πνηθηιία ξόισλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

ηδηόηεηα ηνπ ελειίθνπ.  

ηελ εξώηεζε θαηά πόζν ηνπο αξέζεη ε δσή ζηελ πεξηνρή πνπ θαηνηθνύλ, ε 

πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ, 65% πεξίπνπ, δήισζαλ πσο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ 

δσή ζην Πσγώλη ελώ έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 10% απάληεζε πσο δελ ηνπο αξέζεη 

θαζόινπ ε δσή ζηελ πεξηνρή. ε γεληθέο γξακκέο, ηα παηδηά ηεο πεξηνρήο είλαη 

ηθαλνπνηεκέλα θαη ην όηη έρνπλ θαιή ζρέζε κε ηνλ ηόπν ηνπο, θξίλεηαη ηδηαίηεξα 

ζεηηθό. Οη πξνεγνύκελεο έξεπλεο θηλνύληαη ζε παξόκνηα πιαίζηα. Δληνπίδνληαη 

πςειά πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο ησλ παηδηώλ από ηελ πεξηνρή ηνπο. Παξά ην όηη 

επηζεκαίλνληαη αξθεηέο ειιείςεηο ζε θάζε πεξηνρή, ηα παηδηά εθθξάδνπλ ζεηηθή 

άπνςε γηα ηελ ζπλνιηθή εηθόλα ηεο πεξηνρήο θαη γηα ην επίπεδν ηεο δσήο ηνπο.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγπαμμα 5: Απνηειέζκαηα ζηελ εξώηεζε: «αο αξέζεη ε δσή ζηελ πεξηνρή πνπ 

θαηνηθείηε;» 

 
Δλδηαθέξνλ παξνπζίαζαλ νη απαληήζεηο ζηελ εξώηεζε «Πηζηεύεηε όηη ιείπεη 

θάηη από ηελ πεξηνρή πνπ θαηνηθείηε;». Ζ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ,  83.3%, 

απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ εξώηεζε δείρλνληαο πσο ληώζνπλ ηελ έιιεηςε δηάθνξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Καη παξόιν πνπ ην 65% ησλ παηδηώλ, ζπλνιηθά, αξέζεη ε πεξηνρή 

πνπ θαηνηθνύλ, έλα πνζνζηό ηνπο πηζηεύεη, παξάιιεια, πσο ιείπεη θάηη από ηελ 

πεξηνρή. Πνζνζηό 16% ησλ καζεηώλ απάληεζε όηη δελ ζεσξεί όηη ιείπεη θάηη από 

ηελ πεξηνρή πνπ θαηνηθεί. 
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ε ζπλέρεηα ηεο εξώηεζεο, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα πνπλ ηη παξαπάλσ ζα 

ζέιαλε λα έρεη ε πεξηνρή ηνπο. Σν 34% ησλ παηδηώλ απάληεζαλ πσο ζα ζέιαλε 

πεξηζζόηεξα θέληξα δηαζθέδαζεο θαη πεξηζζόηεξεο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ελώ 

θαη ε έιιεηςε εκπνξηθνύ θέληξνπ αλαθέξεηαη ζε κηθξόηεξν πνζνζηό.  

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθόο έιεγρνο ρ2 θαη παξαηεξήζεθε πσο ηα 

απνηειέζκαηα δελ δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ην θύιν,  ζε αληίζεζε κε ηελ 

έξεπλα ζηελ Κόληηζα όπνπ εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζην 

θύιν θαη ζηηο επηινγέο ησλ παηδηώλ. Ζ παξνύζα εξώηεζε είλαη αξθεηά ζεκαληηθή 

ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο θαζώο κπνξνύλ λα βγνύλε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

ζπγθξόηεζε ηεο ηαπηόηεηαο ησλ λέσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πσγσλίνπ. Ζ λεαληθή 

θνπιηνύξα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ αλάπηπμε πξνηύπσλ θνηλσληθνπνίεζεο θαη 

δηάθνξσλ κνξθώλ δηαζθέδαζεο θαη αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ θαηαλάισζε 

πνιηηηζηηθώλ πξντόλησλ όπσο ε κνπζηθή ηα θέληξα δηαζθέδαζεο θ.α. Αμηνζεκείσην 

είλαη ην γεγνλόο πσο έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ παηδηώλ ηεο πεξηνρήο επέιεμαλ 

πσο ζέινπλ πεξηζζόηεξεο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, γεγνλόο πνπ δείρλεη ηνλ 

πεξηνξηζκό ησλ επηινγώλ ηνπο από ηηο πξνζθεξόκελεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

πεξηνρήο. Ζ ίδηα επηζπκία εμεγεί θαη ηελ επηινγή ηνπο «δειεύσ ηηο πεξηζζόηεξεο 

επηινγέο ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ ηα παηδηά ησλ πόιεσλ», ζε αληίζηνηρε 

εξώηεζε. Οη ειιείςεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπραγσγίαο θαη ηνπ αζιεηηζκνύ 

εκθαλίδνληαη σο νη πην ζεκαληηθέο. Οη λένη πξνηηµνύλ λα αμηνπνηνύλ µε απηόλ ηνλ 

ηξόπν ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο γηαηί αζινύληαη, γπκλάδνληαη θαη έξρνληαη πην 

θνληά µε ηνπο θίινπο ηνπο, µε απνηέιεζµα λα γλσξίδνληαη θαιύηεξα µεηαμύ ηνπο θαη 

λα πεξλά πνιύ πην επράξηζηα ε ώξα. Με απηόλ ηνλ ηξόπν απνθηνύλ θαηλνύξηεο 

εµπεηξίεο, απνθηνύλ θαηλνύξηνπο θίινπο, εθηνλώλνληαη θαη αληηµεησπίδνπλ ην άγρνο 

ηεο θαζεµεξηλόηεηαο.  

 

 

Διάγπαμμα 6: Απνηειέζκαηα ζηελ εξώηεζε: «Ση παξαπάλσ ζα ζέιαηε λα έρεη ε πεξηνρή 

ζαο;» 
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ηελ ζπλέρεηα νη καζεηέο εξσηήζεθαλ γηα ην πνηά είλαη ηα δύν πην αξλεηηθά θαη 

ηα δύν πην ζεηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο πνπ θαηνηθνύλ. Ζ εθδήισζε ησλ λεαληθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ γηα ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο ηνπο, καο δίλεη 

πνιύ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εηθόλα πνπ έρνπλ νη λένη γηα ηνλ ηόπν 

ηνπο θαη ηελ ζρέζε πνπ αλαπηύζζνπλ κε απηόλ.  

Ζ  εξώηεζε πνπ ηέζεθε ήηαλ «Πνηά είλαη θαηά ηελ γλώκε ζαο ηα δύν πην ζεηηθά 

ζηνηρεία πνπ έρεη ε πεξηνρή πνπ θαηνηθείηε;» Ωο πην ζεηηθό ζηνηρείν ηεο πεξηνρήο 

αλαδεηθλύεηαη  ε θύζε θαη ν  θαζαξόο αέξαο. Απηό δείρλεη ην δέζηκν παηδηώλ κε ηελ 

θύζε. Δπόκελεο επηινγέο απνηεινύλ νη ραιαξνί ξπζκνί δσήο θαη ην γεγνλόο πσο ηα 

παηδηά βξίζθνληαη θνληά ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπο.  

 

Διάγπαμμα 7: Απνηειέζκαηα ζηελ εξώηεζε: «Πνηα είλαη θαηά ηελ γλώκε ζαο ηα πην ζεηηθά 

ζηνηρεία πνπ έρεη ε πεξηνρή πνπ θαηνηθείηε;» 

 
Αθνινύζεζε ε εξώηεζε «Πνηα είλαη θαηά ηελ γλώκε ζαο ηα δύν πην αξλεηηθά 

ζηνηρεία πνπ έρεη ε πεξηνρή πνπ θαηνηθείηε;» Σν θπξηόηεξν αξλεηηθό ζηνηρείν ηεο 

πεξηνρήο, θαηά ηελ γλώκε ησλ λέσλ είλαη νη πεξηνξηζκέλεο επηινγέο δηαζθέδαζεο, νη 

ιίγεο επθαηξίεο εξγαζίαο θαη ε απνκόλσζε. Σν γεγνλόο πσο ππάξρνπλ 

πεξηνξηζκέλεο επηινγέο δηαζθέδαζεο όπσο είδακε θαη λσξίηεξα είλαη έλα ζέκα πνπ 

ελνριεί ηνπο λένπο ηεο πεξηνρήο θαζώο ην αλαθέξνπλ ζπλερώο. Ζ άπνςε πνπ 

εθθξάδνπλ ηα παηδηά γηα απηό ην ζέκα, πηζαλόηαηα λα νθείιεηαη όρη κόλν ζηελ 

έιιεηςε επθαηξηώλ γηα εξγαζία ζε ηνπηθό επίπεδν αιιά ζε εζληθό επίπεδν θαζώο 

βξηζθόκαζηε ζε πεξίνδν θξίζεο ηελ νπνία βηώλνπλ νη γνλείο θαη θαίλεηαη πσο έρεη 

επεξεάζεη θαη ηηο ζθέςεηο πνπ θάλνπλ νη λένη γηα ην κέιινλ ηνπο. Καη ηέινο, ε 

απνκόλσζε θαη ν ζηελόο θνηλσληθόο θύθινο πνπ απνηειεί  έλα ζεκαληηθό  γεληθό 

ραξαθηεξηζηηθό  ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ. Γελ εληνπίζηεθε θάπνηα δηαθνξνπνίεζε 

ζρεηηθά κε ην θύιν.  
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Διάγπαμμα 8: Απνηειέζκαηα ζηελ εξώηεζε: «Πνηα είλαη θαηά ηελ γλώκε ζαο ηα πην 

αξλεηηθά ζηνηρεία πνπ έρεη ε πεξηνρή πνπ θαηνηθείηε;» 

 

Όηαλ ηέζεθε ε εξώηεζε: «Ση ζα ζέιαηε λα θάλεηε κεηά ην ζρνιείν;» ε 

πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ επέιεμαλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο 63.8%, ην 29.8% 

λα δνπιέςνπλ ζε κεγαιύηεξε πόιε, ελώ κόλν ην 4.3% ησλ παηδηώλ ζθέθηεηαη λα 

δνπιέςεη ζηελ πεξηνρή. Σν πνζνζηό πνπ δήισζε πσο επηζπκεί λα εξγαζηεί ζηελ 

πεξηνρή ήηαλ κόλν αγόξηα θαη πηζαλώο λα αλαθέξεηαη ζηνπο λένπο εθείλνπο πνπ 

έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα απαζρόιεζεο ζε κηα νηθνγελεηαθή επηρείξεζε. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο ηα θνξίηζηα ηεο πεξηνρήο επέιεμαλ πσο ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ ηηο 

ζπνπδέο ή λα δνπιέςνπλ ζε κεγαιύηεξε πόιε, ζε αληίζεζε κε ηα αγόξηα. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο  ζπκθσλνύλ κε εθείλα ησλ πξνεγνύκελσλ εξεπλώλ, 

γεγνλόο πνπ ζα πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη ηδηαίηεξα, αθνύ ε έιιεηςε κέηξσλ 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ ζα ζπγθξαηνύλ ηνλ λεαληθό πιεζπζκό ζην ηόπν 

θαηαγσγήο ηνπ, είλαη νξαηή. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε εξώηεζε πνπ ηέζεθε «Αλ θύγεηε από ηνλ ηόπν πνπ 

δείηε, γηα δνπιεηά ή ζπνπδέο, ζα ζέιαηε θάπνηα ζηηγκή λα επηζηξέςεηε κόληκα ζε 

απηόλ;» Σν 1/3 ησλ παηδηώλ απάληεζαλ πσο δελ ζα επέζηξεθαλ, ελώ ην 50% 

απάληεζαλ πσο ίζσο επηζηξέςνπλ. Απηό πνπ ηνπο πξνβιεκαηίδεη είλαη ε εύξεζε 

εξγαζίαο (15.6%).  
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Διάγπαμμα 9: Απνηειέζκαηα ζηελ εξώηεζε:  «Αλ θύγεηε από ηνλ ηόπν πνπ δείηε, γηα 

δνπιεηά ή ζπνπδέο, ζα ζέιαηε θάπνηα ζηηγκή λα επηζηξέςεηε κόληκα ζε απηόλ;» 

 
Σα παηδηά ζηελ ζπλέρεηα εξσηήζεθαλ «Ση δειεύεηε από έλα παηδί πνπ δεη ζε 

κεγάιε πόιε;» Σν  κεγαιύηεξν πνζνζηό απάληεζε πσο δελ δειεύεη ηίπνηα 28.6%, 

ελώ έλα κηθξόηεξν πνζνζηό δήισζε πσο ηνπ αξέζνπλ νη πεξηζζόηεξεο επηινγέο 

ςπραγσγίαο, θαη ηα εκπνξηθά θέληξα 11%. Βιέπνπκε έλα ζεκαληηθό πνζνζηό λα 

δειώλεη πσο δελ έρεη λα δειέςεη ηίπνηα από έλα παηδί ηεο πόιεο αθνύ ηα πξνλόκηα 

ηα νπνία απνιακβάλνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπο ιεηηνπξγνύλ σο αληηζηαζκηζηηθά νθέιε 

κε ηηο παξνρέο πνπ δίλεη κηα κεγαιύηεξε πόιε, όζν δειεαζηηθέο θαη αλ θαίλνληαη. 

Παξά ην γεγνλόο πσο νη λένη ηεο πεξηνρήο δελ έρνπλ θάπνηα εκπεηξία κηαο 

κεγαιύηεξεο πόιεο αληηιακβάλνληαη ηηο αμίεο θαη ηα αγαζά ηα νπνία έρνπλ 

δηακνξθώζεη ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηελ θνπιηνύξα ηνπο. ύκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα από ηελ επόκελε εξώηεζε: «ε ηη ληώζεηε ηπρεξνί ζε ζρέζε κε έλα 

παηδί πνπ δεη ζε κεγάιε πόιε;» θαίλεηαη πσο νη λένη δίλνπλ έκθαζε ζην θπζηθό 

πεξηβάιινλ θαζώο επέιεμαλ ηελ θύζε 31.7%, ηελ  αζθάιεηα πνπ ληώζνπλ, ηελ 

εξεκία θαη ηνλ  ραιαξό ηξόπν δσήο πνπ ην επέιεμε πεξίπνπ ην 15%. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο δείρλνπλ πσο ηα παηδηά ζεσξνύλ ηνλ εαπηό 

ηνπο πην ηπρεξό, ζε ζρέζε κε έλα παηδί πνπ δεη ζηελ πόιε.  

ηελ ζπλέρεηα, ηα παηδηά ξσηήζεθαλ πνηά από ηηο παξαθάησ θξάζεηο (Γηάγξ. 

10) ηνπο εθθξάδεη πεξηζζόηεξν θαζώο ε πεξηνρή πνπ δνύλε ραξαθηεξίδεηαη από κηα 

πινύζηα πνιηηηζηηθή παξάδνζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγπαμμα 10: Απνηειέζκαηα ζηελ εξώηεζε: «Πνηά από ηηο παξαθάησ θξάζεηο ζαο 

εθθξάδεη πεξηζζόηεξν;» 
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Δίλαη πξνθαλέο πσο ζεκαληηθό πνζνζηό 70.8% ησλ λέσλ, ηνπο ελδηαθέξεη ν 

πνιηηηζκόο θαη ζέιεη λα δηαηεξεζεί γηα ηηο επόκελεο γεληέο.  

Σέινο, ζηελ εξώηεζε: «Πώο θαληάδεζηε ηνλ εαπηό ζαο κεηά από 10 ρξόληα;» ηα 

παηδηά απάληεζαλ πσο δελ γλσξίδνπλ. Αμηνζεκείσην είλαη πσο έλα πνζνζηό ησλ 

παηδηώλ απάληεζαλ πσο ζέινπλ λα έρνπλ εξγαζία, δείρλνληαο ηνλ θόβν ηνπο γηα ηελ 

αλεξγία. 

πιιέρζεθαλ, επίζεο, ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ηόπν θαηνηθίαο ησλ καζεηώλ, ην 

ρξνληθό δηάζηεκα παξακνλήο ηνπο ζηελ πεξηνρή θαη ηνλ ηόπν εξγαζίαο ησλ γνληώλ 

ηνπο. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηα Γηαγξάκκαηα 11, 12 θαη 13.  

Διάγπαμμα 11 : Απνηειέζκαηα ζηελ εξώηεζε: «ε πνην ρσξηό θαηνηθείηε;» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγπαμμα 12:  Απνηειέζκαηα ζηελ εξώηεζε: «Πόζν θαηξό κέλεηε ζηελ πεξηνρή;» 

 
Παξαηεξείηαη πσο ην 70.8% ησλ παηδηώλ δνύλε πάλσ από 10 ρξόληα ζηελ 

πεξηνρή, θαη έλα πνζνζηό 10.4% δεη ζηελ πεξηνρή ηα ηειεπηαία πέληε ρξόληα. 

Δπίζεο, ην 41.7% ησλ παηδηώλ απάληεζαλ πσο νη γνλείο ηνπο δνπιεύνπλ εθηόο 
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Διιάδνο. Δίλαη ζεκαληηθό πνζνζηό πνπ αληαλαθιά θαη  ηηο επηπηώζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

ηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηκέξνπο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ δηαθόξσλ 

κεηαβιεηώλ. Παξαηεξήζεθε όηη εκθαλίδεηαη κηθξή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ 

κεηαβιεηώλ «ηόπνο θαηνηθίαο» θαη «αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο» (p value= 

0.047). Σα αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά  

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπο. Πξνθύπηεη όηη ηα παηδηά πνπ θαηνηθνύλ ζε 

νξεηλνύο νηθηζκνύο απαληνύλ όηη ηα πην αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο ηνπο είλαη ε 

απνκόλσζε (37%) θαη νη πεξηνξηζκέλεο επηινγέο δηαζθέδαζεο (37%). Σα παηδηά πνπ 

θαηνηθνύλ ζε πεδηλνύο νηθηζκνύο δειώλνπλ σο αξλεηηθά ζηνηρεία, ηηο πεξηνξηζκέλεο 

επηινγέο δηαζθέδαζεο, επίζεο, θαη ηηο πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο γηα εξγαζία. Απηό 

πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είλαη όηη ηα παηδηά ησλ πεδηλώλ πεξηνρώλ, 

θπξίσο, επηιέγνπλ ηνλ ζηελό θνηλσληθό θύθιν σο αξλεηηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο 

πεξηνρήο ηνπο. Γεγνλόο πνπ ηνλίδεη κελ ηελ απνκόλσζε πνπ ληώζνπλ νη έθεβνη ζηηο 

νξεηλέο πεξηνρέο, ηαπηόρξνλα όκσο δελ ηνπο ελνριεί ν ζηελόο θνηλσληθόο θύθινο 

θαζώο θαλέλα παηδί από ηηο νξεηλέο πεξηνρέο δελ ην επέιεμε ζαλ αξλεηηθό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγπαμμα 13: Απνηειέζκαηα ζηελ εξώηεζε: «Οη γνλείο εξγάδνληαη ζηελ πεξηνρή πνπ 

θαηνηθείηε; Αλ  όρη, πνπ εξγάδνληαη;» 
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Διάγπαμμα 14: Απνηειέζκαηα ηεζη x2 κεηαμύ «πεξηνρή θαηνηθίαο» θαη ηεο κεηαβιεηήο  

«αξλεηηθά πεξηνρήο». 

 

ην Γηάγξακκα 15 θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε αλ ηνπο 

αξέζεη ν ηόπνο ηνπο ζε ζρέζε κε ην αλ κέλνπλ ζην νξεηλό ή πεδηλό Πσγώλη. Ζ 

επηινγή ινηπόλ ησλ λέσλ αλ ηνπο αξέζεη ε πεξηνρή ή όρη ζπζρεηίδεηαη κε ην αλ 

θαηνηθνύλ ζην νξεηλό ή ζην πεδηλό Πσγώλη. Παξαηεξνύκε  αξρηθά πσο ηα 2/3 ησλ 

παηδηώλ πνπ ζεκαίλεη  ην 65% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθώλ παηδηώλ είλαη ηθαλνπνηεκέλα 

θαη ηνπο αξέζεη ε πεξηνρή πνπ δνύλε.  Σν 70% πεξίπνπ ησλ παηδηώλ θαηνηθνύλ ζην 

πεδηλό Πσγώλη θαη ην 30% κέλνπλε ζην νξεηλό. Από ην 30% ησλ παηδηώλ, ζην 21% 

αξέζεη ν ηόπνο ηνπο. Από ην 70% πνπ δνύλε ζηα πεδηλά ρσξηά,  ζην 44% ησλ παηδηώλ 

αξέζεη ε πεξηνρή ηνπο. Άξα, ηα παηδηά ησλ πεδηλώλ πεξηνρώλ θαίλεηαη πσο είλαη 

πεξηζζόηεξν ηθαλνπνηεκέλα ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ δνύλε ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. 

ηηο νξεηλέο πεξηνρέο δειώλνπλ πσο ηνπο αξέζεη ε πεξηνρή ηνπο έλα ζηα πέληε 

παηδηά ελώ ζηηο πεδηλέο έλα ζηα δύν παηδηά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγπαμμα 15: Απνηειέζκαηα ηεζη ρ2 κεηαμύ «πεξηνρήο θαηνηθίαο» θαη ηεο κεηαβιεηήο  

«Καηά πόζν αξέζεη ε πεξηνρή» 
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Διάγπαμμα 16: Απνηειέζκαηα ηεζη ρ2 κεηαμύ «πεξηνρήο θαηνηθίαο» θαη ηεο κεηαβιεηήο « ηη 

ζέιεηε λα θάλεηε κόιηο ηειεηώζεηε ην ζρνιείν». 

 
Δμεηάδνληαο ην δηάγξακκα 16,  θαίλεηαη πσο ε λέα γεληά ηνπ Πσγσλίνπ θηλείηαη 

ζε θαηεύζπλζε λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο. Μία  κηθξή δηαθνξά παξαηεξείηαη ζηα 

παηδηά ησλ νξεηλώλ ρσξηώλ λα δείρλνπλ κία ηάζε λα θύγνπλ από ηελ πεξηνρή 

επηιέγνληαο είηε λα δνπιέςνπλ ζε κεγαιύηεξε πόιε είηε λα ζπνπδάζνπλ είηε θάηη 

άιιν. Αμηνζεκείσην είλαη ην όηη λα κείλνπλ θαη λα δνπιέςνπλ ζηελ πεξηνρή ην 

δήισζε κόλν έλα κηθξό πνζνζηό 6% από ηηο πεδηλέο πεξηνρέο ζε αληίζεζε κε ηηο 

νξεηλέο πνπ δελ ην επέιεμε θαλέλα παηδί. Απηό καο δείρλεη πσο ηα παηδηά ησλ 

νξεηλώλ πεξηνρώλ έρνπλ κηα ηάζε θπγήο παξόιν πνπ ηνπο αξέζεη ν ηόπνο ηνπο 

ζέινπλ λα λα θύγνπλ κόιηο ηειεηώζνπλ ην ζρνιείν.  

ηε ζπλέρεηα, εμεηάζακε αλ ππάξρεη θάπνηα ζπζρέηηζε νξεηλνύ κε πεδηλνύ 

Πσγσλίνπ κε ην αλ ζα επέζηξεθαλ πίζσ ζηελ πεξηνρή θαη δηαπηζηώζακε πσο, δελ 

έρεη θάπνηα ζρέζε ην πνπ κέλνπλ ηα παηδηά κε ην αλ ζα επέζηξεθαλ θαζώο θαη ζην 

νξεηλό θαη ζην πεδηλό δήισζε ην 50% πσο ίζσο επέζηξεθε θαη ην ππόινηπν 50% 

κνηξάδνληαη ζην λα επηζηξέςνπλ θαη ζην λα κελ επηζηξέςνπλ.     

 

 

4. Σςμπεπάζμαηα 

 
Ζ παξνύζα έξεπλα θαζίζηαηαη ζεκαληηθή θαζώο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ, κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηεο θαηάιιειεο πνιηηηθήο 

γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ λέσλ ζηνλ ηόπν ηνπο.  ηόρνο είλαη λα αθνπζηεί ε «θσλή» 

ηεο λέαο γεληάο. Ζ έξεπλα  πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο έθεβνπο ηεο πεξηνρήο, νη 

νπνίνη απνηεινύλ θαη ην κέιινλ ηεο πεξηνρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ζηελ πεξηνρή, ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο πξνβιεκαηίδνπλ ή ηνπο σζνύλ ζηελ 

θπγή αιιά θαη ηε γνεηεπηηθή πιεπξά ηεο νξεηλήο  δσήο. ηελ παξνύζα εξγαζία ζα 

επηρεηξεζεί κηα ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο κε ηα 



ζπκπεξάζκαηα ησλ ηεζζάξσλ πξνεγνύκελσλ εξεπλώλ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο 

Κόληηζαο, ηνπ Μεηζόβνπ, ησλ Σδνπκέξθσλ θαη ηνπ Εαγνξίνπ (Παξδάιε, 2012, 

Εάρνπ, 2011, Καξαθώζηα & Παπιηάθνο, 2010, Καλειινπνύινπ, 2013) αιιά θαη κε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία.  

Σα ζηνηρεία ηεο παξνύζαο έξεπλαο αλαδεηθλύνπλ πσο ε πξόζβαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε δελ είλαη ηδηαίηεξα δύζθνιε, όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Μεηζόβνπ 

θαη ηεο Κόληηζαο. Ο ρξόλνο  πξόζβαζεο ζην ζρνιείν θπκαίλεηαη από 30 ιεπηά κέρξη 

θαη 1 ώξα θαη είλαη ζπγθξίζηκνο κε έξεπλα εληόο νξεηλώλ πεξηνρώλ ηεο Δπξώπεο 

πνπ δηεξεπλνύζε ηνλ βαζκό αληαπόθξηζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο πξνζδνθίεο ησλ 

λέσλ (PADIMA, 2012). Αληηζέησο, ζηελ πεξίπησζε ησλ Σδνπκέξθσλ θαη ηνπ 

Εαγνξίνπ νη καζεηέο αληηκεηώπηδαλ ζνβαξό πξόβιεκα ζηελ πξόζβαζε ζην ζρνιείν.  

Ζ ζεκαζία ηνπ θπζηθνύ πινύηνπ θαη ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ηόζν ζηελ 

παξνύζα έξεπλα όζν θαη ζηηο πξνεγνύκελεο αληαλαθιάηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ 

καζεηώλ, νη νπνίνη εθθξάδνπλ κηα ηζρπξή ζρέζε κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη 

ηνλίδνπλ ηελ αμία ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο πνπ ζεσξνύλ πσο είλαη ζεκαληηθό 

λα δηαηεξεζεί θαη γηα ηηο επόκελεο γεληέο. Με ηνλ ηξόπν απηό επηβεβαηώλεηαη ε 

νπζηαζηηθή επηξξνή ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ λέσλ, 

θαζηζηώληαο πξνηέξεκα ην γεγνλόο ηελ κόληκεο δηακνλήο ζε κηα νξεηλή πεξηνρή 

(Καλειινπνύινπ Γ, 2013). Παξά ην γεγνλόο πσο ε πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ ηνπ 

Πσγσλίνπ είλαη ηθαλνπνηεκέλα από ηελ δσή ηνπο ζηελ πεξηνρή δελ δίζηαζαλ λα 

δειώζνπλ ηηο ειιείςεηο πνπ ζεσξνύλ πσο έρεη ν ηόπνο ηνπο. Ωο βαζηθόηεξε έιιεηςε 

επηζεκαίλεηαη ε απνπζία θέληξσλ δηαζθέδαζεο θαη αθνινπζεί ε έιιεηςε ησλ  

αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Ωο αξλεηηθά ζηνηρεία επηζεκαίλνληαη, εθηόο από ηηο 

πεξηνξηζκέλεο επηινγέο δηαζθέδαζεο, νη ιίγεο επθαηξίεο εξγαζίαο θαη ε απνκόλσζε. 

Σα παηδηά ηνπ Πσγσλίνπ ληώζνπλ ηπρεξά ζε ζρέζε κε έλα παηδί πνπ δεη ζηελ πόιε 

θαζώο ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ν θαζαξόο αέξαο απνηειεί κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο ηνπο θαη ν ηξόπνο δσήο ηνπο ραξαθηεξίδεηαη από εξεκία θαη 

ραιαξνύο ξπζκνύο. Ζ παξνύζα έξεπλα έδεημε πσο δελ ππάξρνπλ θάπνηα ζαθή 

όλεηξα θαη πξνζδνθίεο ηεο λέαο γεληάο, πνπ απηό αληηθαηνπηξίδεη ηελ απνπζία ελόο 

ζηαζεξνύ ζεκείνπ αλαθνξάο ζην παξόλ, πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα νλεηξεύνληαη γηα 

ην κέιινλ.  Σα παηδηά ηνπ Πσγσλίνπ ζπρλά εθθξάδνπλ ηελ αλαζθάιεηα πνπ ληώζνπλ 

ελόςεη ηεο θξίζεο πνπ επηθξαηεί. Σν γεγνλόο πσο ηα παηδηά ζε εζληθό αιιά θαη ζε 

ηνπηθό επίπεδν κεγαιώλνπλ ζε έλα αλαζθαιέο πεξηβάιινλ έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ Πσγσλίνπ  νη πεξηζζόηεξνη λένη επηιέγνπλ ην εηζόδεκα θαη ηελ ζηαζεξόηεηα ζε 

κηα δνπιεηά, σο βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ ηόπνπ δηακνλήο ηνπο. Σν 

κεγαιύηεξν πνζνζηό ηεο λέαο γεληάο ηνπ Πσγσλίνπ ζέιεη λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο 

ή λα βξεη θάπνηα δνπιεηά ζε κεγαιύηεξε πόιε. Απηό πνπ ηνπο απαζρνιεί ζην λα 

επηζηξέςνπλ είλαη ε δνπιεηά θαη αλ ζα κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα όλεηξα 

ηνπο ζην Πσγώλη. Ωζηόζν, ε αβεβαηόηεηα πνπ δείρλνπλ ηα παηδηά ζην αλ ζα ζέιαλε 

λα επηζηξέςνπλ αθήλεη αλνηρηό ην ελδερόκελν επηζηξνθήο ηνπο. Δπηπιένλ, 

εληνπίζηεθε πσο ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά  

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπο.  Σα παηδηά πνπ δνύλε ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο 

ηνλίδνπλ ηελ απνκόλσζε σο ζεκαληηθό αξλεηηθό ραξαθηεξηζηηθό θαη ηηο 

πεξηνξηζκέλεο επηινγέο δηαζθέδαζεο ελώ ηα παηδηά πνπ κέλνπλ ζε πεδηλέο πεξηνρέο 

ηνλίδνπλ σο αξλεηηθό ηεο πεξηνρήο ηνπο ηηο πεξηνξηζκέλεο επηινγέο δηαζθέδαζεο  



θαη ηηο ιίγεο επθαηξίεο γηα εξγαζία. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο πσο ηνλ ζηελό 

θνηλσληθό θύθιν ηνλ επέιεμαλ κόλν παηδηά πνπ θαηνηθνύλ ζε πεδηλά ρσξηά. Ζ 

έξεπλα αλαδεηθλύεη ηελ κεγαιύηεξε ηάζε θπγήο ησλ παηδηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

νξεηλά ρσξηά ηνπ Γήκνπ ζε ζρέζε κε ηα πεδηλά ρσξηά. Κξίλεηαη αλαγθαία ε 

αλάιεςε ζηνρεπκέλσλ  δξάζεσλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο, γηα ηελ αλαηξνπή ηεο ηάζεο 

απηήο,  θαζώο  από ηελ έξεπλα εληνπίδεηαη  ε γεσγξαθηθή απνκόλσζε πνπ ληώζνπλ 

νη έθεβνη ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. πγθξίλνληαο ηελ έξεπλα κε πξνεγνύκελεο έξεπλεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Ζπείξνπ ζπκπεξαίλεηαη πσο νη 

νξεηλέο πεξηνρέο έρνπλ θνηλά γλσξίζκαηα. Ζ δπλαηόηεηα εύξεζεο εξγαζίαο 

θαζνξίδεη, όπσο θαίλεηαη θαη ζηηο πξνεγνύκελεο έξεπλεο, ηε κόληκε θαηνηθία ησλ 

λέσλ αιιά θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνύ ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ.  
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Πεπίλητη  

 

 Ζ εξγαζία δηεξεπλά ηα πξνβιήκαηα αιιά θαη, πηζαλά, ηε λέα δπλακηθή πνπ 

δεκηνπξγήζεθε από ηε ζπλέλσζε δπν θαηά βάζε αλόκνησλ πεξηνρώλ, ηνπ νξεηλνύ 

θαη ηνπ πεδηλνύ Ξσγσλίνπ, ζην λέν Θαιιηθξαηηθό Γήκν Ξσγσλίνπ. Δπηρεηξεί, 

επίζεο, ηε δηαηύπσζε πξνηάζεσλ ηθαλώλ λα νδεγήζνπλ ζε κηα λέα αλαπηπμηαθή 

πνιηηηθή. Ζ ραξηνγξάθεζε ηεο παξαγσγηθήο δηάξζξσζεο, ησλ δεκνγξαθηθώλ 

κεηαβιεηώλ θαη ησλ θνηλσληθώλ ππνδνκώλ έγηλε αλά Γεκνηηθή Δλόηεηα, κε ζηόρν 

λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε θπζηνγλσκία θαη νη αλνκνηoγέλεηεο ηνπ Γήκνπ. κσο, ε 

πεξηνρή, εθηόο από αληηζέζεηο ραξαθηεξίδεηαη θαη από νκνηνγελή ζηνηρεία, όπσο 

κηα ηζρπξή, θνηλή πνιηηηζηηθή ηαπηόηεηα. Υο άκεζα κέηξα, ζηελ θαηεύζπλζε ηεο 

νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Ξσγσλίνπ θαη ηεο άξζεο ησλ ελδνδεκνηηθώλ 

αληζνηήησλ πξνηείλνληαη ε αμηνπνίεζε ηεο πινύζηαο ιατθήο, κνπζηθήο παξάδνζεο 

ηεο πεξηνρήο θαη ε ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ ζπλόινπ ηνπ Γήκνπ. 

 

Abstract 

 

The objective of this paper is to identify the problems and the new dynamics that 

have been resulted from the creation of the Municipality of Pogoni, after the 

implementation of “Kallikratis” administrative reform, which merged two dissimilar 

areas, a mountainous and a lowland one. Despite the problems aroused, the new 

Municipality has also significant advantages and potential. Through the present 

study it is aimed to form recommendations for utilizing this potential and creating 

new development perspectives for the area. The structure of the production, the 

demographic characteristics and the social infrastructure were examined for each 

municipal district of the Municipality of Pogoni, in order to reveal the profile and the 

contrasts of the area. Besides the disparities it seems that the area of Pogoni presents 

significant homogeneities, such as a common cultural identity. Utilizing the musical 

heritage of the area and promoting it as a tourist destination could be two direct, 

important actions, in the direction of the integrated development of Pogoni 

Municipality. 



1. Διζαγυγή 

 

Κε ην λόκν ηνπ Θαιιηθξάηε, ην 2010, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ Γήκσλ ηεο 

ρώξαο κεηώζεθε ζεκαληηθά, κέζσ ηεο ζπλέλσζεο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (ΦΔΘ 87/7-

6-2010). Κηα ηέηνηα πεξίπησζε απνηειεί θαη ν λένο Γήκνο Ξσγσλίνπ. Δθηίκεζή καο 

είλαη όηη ε ζπλέλσζε πεξηνρώλ δελ έγηλε κε θξηηήξηα θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά, 

ρσξηθά, παξά ζηε βάζε κηαο απνζηεηξσκέλεο ινγηθήο πεξηθνπήο νηθνλνκηθώλ 

δαπαλώλ (γηα ην θξάηνο) κε όπνην ηίκεκα ζε άιια επίπεδα. Πην πιαίζην ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνύ απηνύ επηρεηξείηαη ε δηεξεύλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππόζεζεο 

εξγαζίαο ζην Γήκν Ξσγσλίνπ.  

Αληηθείκελν ηεο  εξγαζίαο απνηειεί ν εληνπηζκόο θαη ε αλάιπζε ησλ αληηζέζεσλ 

κεηαμύ ησλ πεξηνρώλ πνπ απνηεινύλ ηνλ Θαιιηθξαηηθό Γήκν Ξσγσλίνπ θαη ε 

δηαηύπσζε νξηζκέλσλ βαζηθώλ ζηξαηεγηθώλ πξνηάζεσλ γηα ηελ άκβιπλζή ηνπο θαη 

ηε κεηαηξνπή ηεο πνηθηιίαο ησλ αληηζέζεσλ απηώλ ζε πιενλέθηεκα. Ζ δηεξεύλεζε 

ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ επηκέξνπο πεξηνρώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάιπζε ζηνηρείσλ πνπ 

αθνξνύλ ζε θνηλσληθά, δεκνγξαθηθά, νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θαζώο θαη ζηε ρσξηθή ηνπο ζπζρέηηζε. Νη πξνηάζεηο πνπ 

δηαηππώλνληαη βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ξσγσλίνπ 

πνπ είλαη ηζρπξή, παξά ηελ αίζζεζε όηη γεηηνληθέο πεξηνρέο, όπσο ην Εαγόξη, έρνπλ 

πνιύ πην έληνλε θπζηνγλσκία. Ξξνηηκήζεθε λα κελ πξνηαζεί κηα πιεζώξα κέηξσλ 

(πνπ παξά ηε ζεκαζία ηνπο, ηειηθά, παξακέλνπλ ζε δηαθεξπθηηθό επίπεδν ζε 

αλαπηπμηαθά, ρσξνηαμηθά θ.α. ζρέδηα) αιιά λα ηνληζηνύλ βαζηθέο ζηξαηεγηθέο 

θαηεπζύλζεηο πνπ κε απιό ηξόπν κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ην έλαπζκα γηα κηα 

πνξεία κε θαιύηεξεο πξννπηηθέο.  

Ρν πξώην θαη ην ηξίην ΘΞΠ είραλ σο ζηόρν ηελ πξνώζεζε ηεο αλάπηπμεο ζε 

πεξηθεξεηαθό θαη ηνπηθό επίπεδν, κε κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα σζηόζν. Πην 

ηέηαξην ΘΞΠ δίλεηαη κεγαιύηεξε έκθαζε, ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα, ζηελ 

πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή δηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κε ζηόρν ηελ πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο 

θαη πεξηθεξεηαθήο ζπλνρήο. Αλ θαη γίλνληαη πξνζπάζεηεο από ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε γηα θνηλσληθννηθνλνκηθή ζύγθιηζε ησλ πεξηθεξεηώλ ζηελ Δπξώπε, νη 

ρσξηθέο αληζόηεηεο ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο, Γήκσλ αιιά θαη Θνηλνηήησλ 

παξακέλνπλ πςειέο (Τπράξεο, 2011). Ζ ζπλέλσζε πεξηνρώλ (Θαιιηθξάηεο) γελλά 

εξσηήκαηα σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ηέηαξηνπ ΘΞΠ, αθνύ αλαηξεί ηελ 

απνθέληξσζε  (Θαξαβέιε, Ρζηώλαο 2011). Γεδνκέλεο θαη ηεο επίδξαζεο ηεο θξίζεο 

από ην 2009, θαηλόκελα αλαπηπμηαθήο πζηέξεζεο θαη αληζνηήησλ ηείλνπλ κάιινλ 

λα εληείλνληαη. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Θαιιηθξάηε, ην 

πνζνζηό ησλ νξεηλώλ Γήκσλ ζηελ Διιάδα είλαη κόιηο 9,5%. Θάηη ηέηνην είλαη 

παξάδνμν αθνύ ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ ηξηάδα ησλ πην νξεηλώλ πεξηνρώλ ηεο 

Δπξώπεο. Ρν δήηεκα απηό έρεη επηζεκαλζεί θαη  ζηελ επηζηνιή δηακαξηπξίαο ηνπ 

ΔΚΞ πξνο ηνλ ππνπξγό Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θ. Η.Οαγθνύζε ην 2011. Ν κε ραξαθηεξηζκόο ελόο Γήκνπ σο νξεηλνύ 

κπνξεί λα επηθέξεη κεηώζεηο ζε αλαπηπμηαθά θνλδύιηα / έξγα. Πηελ πεξίπησζε ηνπ 

Γήκνπ Ξσγσλίνπ, κεηά ηε ζπλέλσζε, έρεη παξακείλεη ν ραξαθηεξηζκόο ηνπ σο 

νξεηλνύ Γήκνπ, θάηη πνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεηηθό. Απηό κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα 



ηε δηεθδίθεζε πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδνηνύκελσλ από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα 

νξεηλέο / κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο. 

Ν Θαιιηθξαηηθόο Γήκνο Ξσγσλίνπ, πξνήιζε από ηε ζπλέλσζε ηνπ Γήκνπ Άλσ 

Θαιακά, ηνπ Γήκνπ Άλσ Ξσγσλίνπ, ηνπ Γήκνπ Γειβηλαθίνπ, ηνπ Γήκνπ Θαιπαθίνπ, 

ηεο Θνηλόηεηαο Ξσγσληαλήο θαη ηεο Θνηλόηεηαο Ιάβδαλεο. Από ηελ έλσζε απηή 

πξνέθπςε έλαο Γήκνο κε ραξαθηεξηζηηθά ηόζν νξεηλώλ όζν θαη πεδηλώλ πεξηνρώλ, 

θάηη όρη αζπλήζηζην ζηνπο Θαιιηθξαηηθνύο Γήκνπο (π.ρ. Γήκνο Θαιακάηαο, Γήκνο 

Ακθίθιεηαο-Διάηεηαο, Γήκνο Μπινθάζηξνπ-Δπξσζηίλεο). Ζ δηεξεύλεζε ηεο 

νκνηνγέλεηαο κηαο πεξηνρήο γίλεηαη ζηε βάζε ηεο εμέηαζεο επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθώλ: δεκνγξαθηθώλ, θνηλσληθώλ, νηθνλνκηθώλ, πεξηβαιινληηθώλ θαη 

ρσξηθώλ (Παγηάο, 2008). Πην Ξσγώλη δηεξεπλήζεθαλ: ε θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνύ, 

ε δεκνγξαθηθή δπλακηθή, ην κνξθσηηθό επηπέδν, ν νηθνλνκηθώο ελεξγόο 

πιεζπζκόο, νη ηνκείο παξαγσγήο θαη ε αλεξγία. Ρα ζηνηρεία απηά θαηαγξάθεθαλ 

γηα θάζε Γεκνηηθή Δλόηεηα θαη ζπιιέρζεθαλ από πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο 

πεγέο. Ζ κειέηε ησλ αληζνηήησλ ζε ιεπηνκεξέο γεσγξαθηθό επίπεδν παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ εηδηθά ιακβάλνληαο ππ’νςηλ όηη νη πεξηζζόηεξεο αλαιύζεηο 

γίλνληαη ζε επξύηεξν επίπεδν π.ρ. πεξηθέξεηαο (Σαηδεκηράιεο 2012).  Πηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία (Παγηάο, 2008; Ρζηώηαο & Ξνιύδνο 2012) ηεθκεξηώλεηαη ε ρξήζε 

δηαθόξσλ δεηθηώλ κέηξεζεο ησλ ρσξηθώλ αληζνηήησλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ νη 

δείθηεο Gini θαη Theil. Υζηόζν, ιόγσ έιιεηςεο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ (όπσο π.ρ. 

εηζόδεκα) ζηελ παξνύζα εξγαζία κειεηήζεθαλ κόλν νη δείθηεο γήξαλζεο θαη 

εμάξηεζεο, ελώ παξάιιεια, ε αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ θαζηζηά εθηθηή 

ηελ θαηαλόεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πεξηνρήο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα. Κε βάζε  ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο, δηαηππώλεηαη 

έλα ζύλνιν πξνηεηλόκελσλ θαηεπζύλζεσλ κε ζηόρν ηελ άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ 

θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο.  

 

 

2. Ανάλςζη ηηρ ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ  
 
2.1 Σύνηομη πεπιγπαθή ηηρ πεπιοσήρ μελέηηρ 

Ν Θαιιηθξαηηθόο Γήκνο Ξσγσλίνπ απνηειείηαη από έμη Γεκνηηθέο Δλόηεηεο. Ρε 

Γ.Δ. Άλσ Θαιακά, κε έδξα ηνλ Ξαξαθάιακν, ηε Γ.Δ. Άλσ Ξσγσλίνπ, κε έδξα ην 

Θεθαιόβξπζν, ηε Γ.Δ. Γειβηλαθίνπ, κε έδξα ην Γειβηλάθη, ηε Γ.Δ. Θαιπαθίνπ, κε 

έδξα ην Θαιπάθη, ηε Γ.Δ. Ιάβδαλεο, κε έδξα ηε Ιάβδαλε θαη ηε Γ.Δ. Ξσγσληαλήο, 

κε έδξα ηε Ξσγσληαλή. Από απηέο νη Γ.Δ. Άλσ Θαιακά θαη ε Γ.Δ. Θαιπαθίνπ 

ραξαθηηξίδνληαη σο  πεδηλέο πεξηνρέο, ελώ νη ππόινηπεο ραξαθηεξίδνληαη σο νξεηλέο 

πεξηνρέο, ζύκθσλα κε ηελ ΔΙ.ΠΡΑΡ. Πην Γηάγξακκα 1 απνηππώλεηαη ην κέζν 

πςόκεηξν ησλ Γ.Δ. ηνπ Γήκνπ Ξσγσλίνπ. Ν Θαιιηθξαηηθόο Γήκνο Ξσγσλίνπ είλαη ν 

ηξίηνο ζε έθηαζε Γήκνο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο (Λνκνύ) Ησαλλίλσλ κε έθηαζε 

701 km2, κεηά ηνπο Γήκνπο Εαγνξίνπ θαη Θόληηζαο. Ν πιεζπζκόο ηνπ αλέξρεηαη ζε 

8.960 θαηνίθνπο ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηεο ΔΙ.ΠΡΑΡ ηνπ 2011. Ππλνξεύεη 

βόξεηα κε ην Γήκν Θόληηζαο, αλαηνιηθά κε ην Γήκν Εαγνξίνπ, λόηηα κε ην Γήκν 

Είηζαο, δπηηθά κε ην Γήκν Φηιηαηώλ (ππάγεηαη ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

Θεζπξσηίαο) θαη κε ηελ Αιβαλία ζηα βόξεηα θαη δπηηθά. Πην Γήκν ππάξρεη έλαο 



πξνζηαηεπόκελνο νηθηζκόο, απηόο ηνπ Γνινύ, ζηε Γ.Δ. Ξσγσληαλήο. πάξρνπλ 

αξθεηά παιηά αξρνληηθά αιιά θαη δεκόζηα θηίξηα, όπσο ζρνιεία πνπ απνηεινύλ 

δείγκαηα ηεο ιατθήο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο. Ρν έδαθνο ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο απνηειείηαη από νξεηλά ζπκπιέγκαηα, ζηελέο θνηιάδεο, πεδηλά ηκήκαηα, 

κηθξέο ιηβαδηθέο εθηάζεηο θαη βνζθνηόπνπο. Ρν πδξνγξαθηθό δίθηπν ηεο πεξηνρήο 

είλαη πινύζην θαη απαξηίδεηαη από πνηάκηα (Θαιακάο, Γνξκόο) θαη ιίκλεο 

(Εαξαβίλα) αιιά ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπο είλαη ξππαζκέλν από αγξνθηελνηξνθηθέο 

θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ δηνρεηεύνπλ ηα ιύκκαηά ηνπο ζε απηό. Ζ 

πεξηνρή αλήθεη ζηελ Ηόληα γεσηεθηνληθή δώλε (Γήκνο Ξσγσλίνπ, 2011). 

Ξξνηνύ παξνπζηαζηνύλ ηα εηδηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο κειέηεο, 

ρξεηάδεηαη λα ζεκεησζνύλ νξηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαηά ηε 

ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο. Ρν πξώην ζρεηίδεηαη κε ηελ παιαηόηεηα ησλ επίζεκσλ 

ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαζώο ε πιεηνλόηεηά ηνπο είλαη από ηελ απνγξαθή ηνπ 

2001, κε ζπλέπεηα λα κελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ε παξνύζα πθηζηάκελε θαηάζηαζε 

κε ηνλ πιένλ ελδεδεηγκέλν ηξόπν. Δπίζεο, επηθξαηεί ζύγρπζε ζηε δηαζηαύξσζε ησλ 

ζηνηρείσλ κεηαμύ ΔΙ.ΠΡΑΡ. θαη Δπηρεηξεζηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο 2012-2014 ηνπ 

Γήκνπ Ξσγσλίνπ. Ρέινο, ππήξμε έιιεηςε ζηνηρείσλ γηα ηε Γ.Δ. Γειβηλαθίνπ θαη ηε 

Γ.Δ. Ιάβδαλεο μερσξηζηά, θαζώο αξθεηέο κεηαβιεηέο πνπ κειεηήζεθαλ ηηο 

ιάκβαλαλ ππ’όςηλ ζαλ έλα ελληαίν ζύλνιν. 
 

 
Γιάγπαμμα 1. Κέζν πςόκεηξν Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Θαιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Ξσγσλίνπ 

(Ξεγή: Γήκνο Ξσγσλίνπ 2011.) 

 
2.2 Γημογπαθικά σαπακηηπιζηικά 

Γηα ηε κειέηε ησλ δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

δείθηεο εμάξηεζεο θαη γήξαλζεο. Ξαξάιιεια, κειεηήζεθε ε θαηαλνκή ηεο 

πιεζπζκηαθήο ππθλόηεηαο. Πηνλ Ξίλαθα 1 θαίλεηαη ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ 

Γήκνπ Ξσγσλίνπ ζην δηάζηεκα ηεο δεθαεηίαο 2001-2011 ζε αληίζεζε κε ηε κεγάιε 

αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ πνπ είρε πξνεγεζεί, ην δηάζηεκα 1991-2001. Ξαξαηεξείηαη, 
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επίζεο, όηη ε Ξεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ησαλλίλσλ δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε κείσζε 

ηνπ πιεζπζκνύ ηεο θαη απηό κπνξεί λα νθείιεηαη, θπξίσο, ζην κεγάιν αζηηθό θέληξν 

ησλ Ησαλλίλσλ. Ζ Ξεξηθέξεηα Ζπείξνπ, ζπλνιηθά, έρεη πεξίπνπ ζηαζεξό πιεζπζκό 

ηελ εηθνζαεηία 1991-2011. Ζ έληνλε νξεηλή γεσκνξθνινγία ηνπ Γήκνπ αιιά θαη ε 

ηάζε θπγήο πξνο ηα αζηηθά θέληξα έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ν Γήκνο Ξσγσλίνπ λα 

απνηειεί κηα αξθεηά αξαηνθαηνηθεκέλε πεξηνρή (Γηάγξακκα 2). Κάιηζηα, ηα 

δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο δείρλνπλ όηη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ξσγσλίνπ ε 

ππθλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ αλέξρεηαη κόιηο ζην 1/3 ηνπ αληίζηνηρνπ κεγέζνπο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ. 

 

Πίνακαρ 1. Ξνζνζηηαία Κεηαβνιή Ξξαγκαηηθνύ Ξιεζπζκνύ Ξεξ. Ζπείξνπ, Ξεξ. Δλ. 
Ησαλλίλσλ, Γήκνο Ξσγσλίνπ (Ξεγή: www.eetaa.gr 1991,2001,2011 & ίδηα επεμεξγαζία) 

 1991-2001 2001-2011 

Ξεξηθέξεηα Ζπείξνπ 4,14% -3,98% 

Ξεξ.Δλόηεηα Ησαλλίλσλ 7,61% -1,14% 

Γήκνο Ξσγσλίνπ 72,18% -16,53% 

 

 
Γιάγπαμμα 2. Ξπθλόηεηα πιεζπζκνύ αλά δεθαεηία Ξεξ. Ζπείξνπ, Ξεξ. Δλ. Ησαλλίλσλ, 

Γήκνο Ξσγσλίνπ.(Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ. 1991-2001-2011 & ίδηα επεμεξγαζία) 

 

Ξαξόια απηά, ν Γήκνο Ξσγσλίνπ έρεη ππεξδηπιάζηα πιεζπζκηαθή ππθλόηεηα 

από ηνπο Γήκνπο Εαγνξίνπ θαη Θόληηζαο, κε ηνπο νπνίνπο θαη ζπλνξεύεη εληόο ηεο 

Ξεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ησαλλίλσλ (Ξίλαθαο 2). Ζ Γ.Δ. Άλσ Θαιακά είλαη ε πην 

ππθλνθαηνηθεκέλε ελώ ε Γ.Δ. Ιάβδαλεο ε πην αξαηνθαηεθνηκέλε. Ππγθξηηηθά κε ην 

Γήκν Εαγνξίνπ αιιά αθόκα θαη ζε ζρέζε κε ην Γήκν Θόληηζαο ν νπνίνο έρεη 

επηπιένλ έλα εκηαζηηθό θέληξν πνπ ζπγθεληξώλεη κόληκν πιεζπζκό, ηελ Θόληηζα, 

ππεξέρεη θαη ζπλνιηθά ζε κόληκν πιεζπζκό. κσο, ν πιεζπζκόο ηνπ Γήκνπ δελ 

1991 2001 2011 

Περιφζρεια Ηπείρου 37,10 38,70 36,60 

Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων 

32,10 34,50 33,54 

Δήμοσ Πωγωνίου 17,98 15,82 12,78 
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παξνπζηάδεη νκνηόκνξθε θαηαλνκή. Νη νξεηλέο πεξηνρέο έρνπλ πνιύ ιηγόηεξν 

κόληκν πιεζπζκό από ηηο πεδηλέο (Ξίλαθαο 2), (Σάξηεο 1, Ξαξάξηεκα). 
 

Πίνακαρ 2: Έθηαζε, Ξιεζπζκόο, Ξιεζπζκηαθή Ξπθλόηεηα Ξεξ. Ζπείξνπ, Ξεξ. Δλ. 
Ησαλλίλσλ, Γήκν Εαγνξίνπ, Γήκν Θόληηζαο, Γήκν Ξσγσλίνπ θαη Γ.Δ. Γήκνπ Ξσγσλίνπ 

(Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ. 2011 & ίδηα επεμεξγαζία) 

 Έθηαζε 
(km2) 

Ξιεζπζκόο Ξιπζπζκηαθή ππθλόηεηα 

Ξεξηθέξεηα Ζπείξνπ 9.203 336.856 36,60 
Ξ.Δ. Ησαλλίλσλ 4.990 167.400 33,54 
Γήκνο Εαγνξίνπ 989 3.724 3,76 

Γήκνο Θόληηζαο  951 6.362 6,68 
Γήκνο Ξσγσλίνπ 701 8.960 12,78 
πεδινέρ πεπιοσέρ     
Γ.Δ. Άλσ Θαιακά 86,5 2.526 29,20 
Γ.Δ. Θαιπαθίνπ 116 1.719 20 
Οπεινέρ πεπιοσέρ     

Γ.Δ. Άλσ Ξσγσλίνπ 137 1.490 10,87 

Γ.Δ. Γειβηλαθίνπ 255 2.437 9,5 
Γ.Δ. Ιάβδαλεο 48 221 4,6 

Γ.Δ. Ξσγσληαλήο 56,6 567 10,01 

 

Έλα πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη νιόθιεξε ε Ήπεηξνο αιιά θαη ε 

Ξεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ησαλλίλσλ είλαη ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνύ. Πην Γήκν 

Ξσγσλίνπ, όπσο παξαηεξείηαη θαη ζηα Γηαγξάκκαηα 3 θαη 4, ην πξόβιεκα είλαη 

εληνλόηεξν. Γηα λα ππνινγίζνπκε πόζν γεξαζκέλνο είλαη ν πιεζπζκόο κηαο 

πεξηνρήο, έλαο θαηάιιεινο δείθηεο είλαη ν δείθηεο γήξαλζεο, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη 

σο ν ιόγνο ησλ αηόκσλ ειηθίαο 65 θαη άλσ πξνο ηα άηνκα ειηθίαο 0-14 εηώλ. Γηα ηελ 

Ξεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ησαλλίλσλ, ν δείθηεο είλαη 1,43 ην νπνίν ζεκαίλεη όηη ζε 1 

άηνκν ειηθίαο 0-14 αληηζηνηρνύλ 1,43 άηνκα ειηθίαο 65 εηώλ θαη άλσ. Γηα ην Γήκν 

Ξσγσλίνπ ν δείθηεο θαλεξώλεη έλαλ πνιύ πην γεξαζκέλν πιεζπζκό. Ππγθεθξηκέλα, 

ν δείθηεο είλαη 3,07 (Γήκνο Ξσγσλίνπ 2011). πσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 3 

ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ ζπγθεληξώλεηαη ν λεόηεξνο ειηθηαθά πιεζπζκόο, 

ελώ ζηηο νξεηλόηεξεο πεξηνρέο ν πην γεξαζκέλνο. Σαξαθηεξηζηηθά πςειέο ηηκέο 

παξνπζηάδεη ε Γ.Δ. Γειβηλαθίνπ θαη Ιάβδαλεο, όζνλ αθνξά ζηα πνζνζηά κεγάισλ 

ειηθηώλ. 

Κειεηήζεθε επίζεο ν δείθηεο εμάξηεζεο, έλαο ζεκαληηθόο δείθηεο πνπ 

κειεηώληαο ηνλ κπνξνύλ λα βγεί ζπκπέξαζκα γηα ην πόζνη ζπληεξνύκελνη (ειηθίεο 

0-14 θαη 65 θαη άλσ) αληηζηνηρνύλ ζε 100 άηνκα ηνπ ελεξγνύ πιεζπζκνύ. Γείρλεη, 

δειαδή, ην βάξνο πνπ θέξεη ν ελεξγόο πιεζπζκόο ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

Γεληθά, ν ρακειόο δείθηεο είλαη έλδεημε ηθαλνπνηεηηθήο πξννπηηθήο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο. Ππγθεθξηκέλα, γηα ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

Ησαλλίλσλ είλαη 0,53 δειαδή ζε 1 άηνκν 15-65 εηώλ αληηζηνηρνύλ 0,53 άηνκα 

ειηθίαο κε παξαγσγηθώλ ειηθηώλ. Δλώ γηα ην Γήκν Ξσγσλίνπ ν δείθηεο εμάξηεζεο 

είλαη πςειόηεξνο, ζπγθεθξηκέλα 0,67. Πηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ 



παξνπζηάδνληαη νη πςειόηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε εμάξηεζεο, ζπλεπαθόινπζν σο έλα 

βαζκό ηνπ πςεινύ δείθηε γήξαλζεο πνπ επίζεο παξαηεξείηαη ζηηο πεξηνρέο απηέο.  

 

 
Γιάγπαμμα 3. Ππγθξηηηθή Ξνζνζηηαία ειηθηαθή ζύλζεζε κεηαμύ ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ  Γήκνπ 

Ξσγσλίνπ, ηεο Ξεξ. Ζπείξνπ, θαη ηεο Ξεξ. Δλ. Ησαλλίλσλ (Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ. 2011 & ίδηα 
επεμεξγαζία) 

 

 
Γιάγπαμμα 4. Ξνζνζηηαία ειηθηαθή ζύλζεζε ηεο Γ.Δ. Άλσ Θαιακά, ηεο Γ.Δ. Άλσ 

Ξσγσλίνπ, ηεο Γ.Δ. Γειβηλαθίνπ θαη Ιάβδαλεο, ηεο Γ.Δ. Θαιπαθίνπ, ηεο Γ.Δ. Ξσγσληαλήο 
(Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ. 2011) 
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Περιφζρεια Ηπείρου 13,32% 11,12% 19,20% 19,82% 13,07% 16,39% 7,05% 

Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων 

13,12% 12,87% 20,28% 19,69% 12,33% 15,07% 6,61% 

Δήμοσ Πωγωνίου 8,18% 7,68% 14,63% 16,88% 15,55% 24,88% 12,16% 
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Δ.Ε. Άνω Καλαμά 9,14% 7,13% 15,04% 16,11% 15,20% 25,42% 11,96% 

Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου 6,78% 5,70% 12,21% 16,31% 18,26% 28,79% 11,95% 

Δ.Ε. Δελβινακίου και 
Λάβδανησ 

7,79% 5,53% 14,18% 17,42% 16,10% 25,85% 13,13% 

Δ.Ε. Καλπακίου 8,44% 9,89% 17,04% 17,51% 14,37% 21,47% 11,29% 

Δ.Ε. Πωγωνιανήσ 8,64% 18,87% 13,93% 17,46% 11,11% 18,17% 11,82% 
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2.3 Κοινυνικά σαπακηηπιζηικά  

Ρν επίπεδν εθπαίδεπζεο, όπσο παξαηεξείηαη θαη ζην Γηάγξακκα 5, είλαη αξθεηά 

ρακειό ζην ζύλνιν ηνπ Γήκνπ θαη δελ παξνπζηάδνληαη αλνκνηνγέλεηεο αλάκεζα ζην 

νξεηλό θαη ζην πεδηλό Ξσγώλη. Tν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ θαηνίθσλ ζε όιεο ηηο 

Γεκνηηθέο Δλόηεηεο είλαη απόθνηηνη πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί, όπσο πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, πσο ν αξηζκόο ησλ αλαιθάβεησλ ζην Γήκν είλαη αξθεηά πςειόο. 

Ρν εύξεκα απηό ζα κπνξνύζε λα εξκελεπηεί αλ ην ζπλδπάζνπκε θαη κε ην πςειό 

πνζνζηό ησλ ειηθησκέλσλ ζε νιόθιεξν Γήκν, πνιινί από ηνπο νπνίνπο ελδερνκέλσο 

λα κελ θαηόξζσζαλ λα θνηηήζνπλ ζην ζρνιείν ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ πεξηζηάζεσλ 

πνπ αληηκεηώπηζαλ. 
 

 
Γιάγπαμμα 5. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο πιεζπζκνύ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Γήκνπ Ξσγσλίνπ 

(Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ. 2001) 

 

 

2.4 Οικονομικά σαπακηηπιζηικά 

Πην Γηάγξακκα 6 θαίλεηαη όηη ν Γήκνο Ξσγσλίνπ βαζίδεη  ηελ νηθνλνκηθή ηνπ 

αλάπηπμε θπξίσο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, κε εμαίξεζε ηε ΓΔ Ιάβδαλεο ζηελ νπνία 

θπξηαξρεί απόιπηα ν πξσηνγελήο ηνκέαο θαη ηε Γ.Δ. Θαιπαθίνπ ζηελ νπνία πεξίπνπ 

ηα 2/3 ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ππάγνληαη ζηνλ πξσηνγελή θαη 

δεπηεξνγελή ηνκέα. Ζ εηθόλα απηή αληηθαηξνπηίδεη ην γεληθό πξνθίι ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζην ζύλνιν ηεο ρώξαο  (ζύκθσλα κε ηελ ΔΙΠΡΑΡ, ην 

2001, ε θαηαλνκή ησλ απαζρνινύκελσλ ζηνλ πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη 

ηξηηνγελή ηνκέα ήηαλ 17%, 24% θαη 59%, αληίζηνηρα). Πηε Γ.Δ. Θαιπαθίνπ 

ππάξρνπλ απμεκέλα πνζνζηά ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη απηό εξκελεύεηαη ιόγσ 

ηνπ πεδηλνύ ηεο ραξαθηήξα θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ θηελνηξνθία θαη ηε γεσξγία. Πηε Γ.Δ. Άλσ Ξσγσλίνπ 

παξαηεξνύληαη απμεκέλα πνζνζηά ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα θαη απηό εξκελεύεηαη 

θπξίσο ιόγσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο θαζώο ζην νξεηλό Ξσγώλη 

αλαπηύζζεηαη πεξηζζόηεξν ν ηνπξηζκόο αιιά θαη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ιόγσ 
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ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Κεηαιιεπηηθήο Βηνκεραλίαο Ζπείξνπ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ε 

Κεηαιινπξγηθή Βηνκεραλία Ζπείξνπ θηλδπλεύεη κε παύζε ιεηηνπξγίαο, γεγνλόο πνπ 

ζπλεπάγεηαη πηζαλή απόιπζε γηα 70 πεξίπνπ εξγαδνκέλνπο θαη, θαη’ επέθηαζε, 

πεξαηηέξσ πιεζπζκηαθή ζπξξίθλσζε. Ρν θιείζηκν ηεο βηνκεραλίαο ζα επεξεάζεη 

όρη κόλν ηελ έδξα ηεο ην Θεθαιόβξπζν αιιά θαη όιεο ηηο επηρεηξήζεηο - δνξπθόξνπο 

πνπ εμαξηώληαη από απηή. Θα ππάξρνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζπλνιηθά ζην Γήκν, 

θαζώο νη 70 ππάιιεινη αληηζηνηρνύλ ζε πεξίπνπ 2% ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνύ 

πιεζπζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001.  

 

 
Γιάγπαμμα 6. Απαζρόιεζε αλά ηνκέα παξαγσγήο αλά Γ.Δ. ηνπ Θαιιηθξαηηθνύ Γήκνπ 

Ξσγσλίνπ (Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ. 2005 Κεηξών επηρεηξήζεσλ & ίδηα επεμεξγαζία) 

 

 
Γιάγπαμμα 7. Νηθνλνκηθά Δλεξγόο Ξιεζπζκόο Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Γήκνπ Ξσγσλίνπ 

(Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ. 2001) 

 

Από ην Γηάγξακκα 7 πξνθύπηεη όηη ζπλνιηθά ζην Γήκν, ηόζν ζηηο νξεηλέο όζν 

θαη ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο, ππάξρνπλ κεγάια πνζνζηά νηθνλνκηθά κε ελεξγνύ 

πιεζπζκνύ, γεγνλόο αλακελόκελν κε βάζε ηνπο δείθηεο γήξαλζεο θαη εμάξηεζεο 

πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ Δλόηεηα 2.2. Αλ θαη παξαηεξείηαη νκνηνγέλεηα όζνλ αθνξά 

ζηελ θαηαλνκή ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνύ πιεζπζκνύ, νη παξαγσγηθέο δνκέο θαίλεηαη 
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λα ζπγθεληξώλνληαη θαηά θύξην ιόγν ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο. Πύκθσλα κε ην κεηξών 

επηρεηξήζεσλ ηνπ 2005, ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ 

αλέξρνληαη ζηηο 275, ελώ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ιεηηνπξγνύλ 170 επηρεηξήζεηο, 

πεξίπνπ 40% ιηγόηεξεο.  
 
 
2.5 Υποδομέρ 

Από ηελ ζπλνιηθή εμέηαζε ησλ Ξηλάθσλ 4, θαη 5 πξνθύπηεη όηη ν Γήκνο 

Ξσγσλίνπ, ζπλνιηθά, έρεη έλα αξθεηά ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν ππνδνκώλ. Υζηόζν, 

δελ αξθεί ε ύπαξμε αιιά είλαη απαξαίηεηε θαη ε δηαηήξεζε ησλ ππνδνκώλ. Πηελ 

ηζηνξηθή έδξα ηνπ Γήκνπ, ζηε Γ.Δ. Γειβηλαθίνπ, ιεηηνπξγνύλ ππεξεζίεο πνπ δελ 

ππάξρνπλ ζε θακία άιιε Γ.Δ.. Σαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ην θέληξν πγείαο, ην 

ππνζεθνθπιάθεην, ην ππξνζβεζηηθό θιηκάθην θαη ην αζηπλνκηθό ηκήκα. Θαιύηεξν 

επίπεδν ππνδνκώλ παξνπζηάδεη ε Γ.Δ. Γειβηλαθίνπ θαζώο θαη ε Γ.Δ. Θαιπαθίνπ. 

Φαίλεηαη νη ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο λα ζπγθεληξώλνληαη ζε απηέο ηηο δύν Γ.Δ. Νη 

εγθαηαζηάζεηο πξόλνηαο θαη θξνληίδαο ειηθησκέλσλ είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο 

θαζώο ζε όιεο ηηο Γ.Δ. ππάξρεη αγξνηηθό ηαηξείν θαη ζρεδόλ ζε όιεο πεξηθεξεηαθό 

ηαηξείν. Ζ Γ.Δ. πνπ θαίλεηαη λα πζηεξεί ζε ππνδνκέο είλαη απηή ηεο Ιάβδαλεο. 

Θξίλεηαη ζεηηθό όηη ζην Γήκν Ξσγσλίνπ δελ αλακέλεηαη λα γίλνπλ 

ζπγρσλεύζεηο ζρνιείσλ, όπσο πιεξνθνξεζήθακε από ηελ Ξεξηθέξεηα Ζπείξνπ. 

Υζηόζν, απηό δελ κπνξεί λα απνηειεί βεβαηόηεηα, ζην βαζκό πνπ νη αλαπηπμηαθέο 

δηαδηθαζίεο είλαη δπλακηθέο, γη’ απηό ε εμαζθάιηζή ηνπ ζα πξέπεη λα ηεζεί σο 

κειινληηθή πξνηεξαηόηεηα ηνπ Γήκνπ. Νη ζπγρσλεύζεηο θαη ην θιείζηκν ησλ 

ζρνιείσλ έρνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο, εηδηθά όηαλ πξόθεηηαη γηα νξεηλέο ή 

κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο. Ζ πιεζπζκηαθή εγθαηάιεηςε είλαη ε θύξηα από απηέο.  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ζηελ Ξσγσληαλή άλνημε ην πξώην παξάξηεκα ηεο 

Θηβσηνύ ηνπ Θόζκνπ ζηελ επαξρία πνπ κπνξεί λα θηινμελήζεη κέρξη 120 παηδηά 

όισλ ησλ ειηθηώλ, ηα νπνία ζηεγάδνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο καζεηηθήο εζηίαο. 

Απηή ε θίλεζε είρε άκεζεο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πεξηνρή θαζώο ην Γπκλάζην ηεο 

Ξσγσληαλήο εληζρύζεθε ζεκαληηθά από ηνπο καζεηέο ηεο Θηβσηνύ ηνπ Θόζκνπ πνπ 

κεηεγγξάθεθαλ εθεί. Ξαξάιιεια, επαλαιεηηνύξγεζε θαη ην Γεκνηηθό ζρνιείν ηεο 

Ξσγσληαλήο πνπ ήηαλ θιεηζηό ηα ηειεπηαία ρξόληα θαζώο ν αξηζκόο ησλ κέρξη ηόηε 

καζεηώλ δελ αηηηνινγνύζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ρα παηδηά ηάμεο Ιπθείνπ ηεο Θηβσηνύ 

εγγξάθεθαλ ζην Ιύθεην ησλ Γνιηαλώλ. Θηλήζεηο ηέηνηεο δίλνπλ πλνή θαη απνηεινύλ 

επθαηξίεο αλάπηπμεο θαη επεξεάδνπλ όρη κόλν ην Γήκν Ξσγσλίνπ αιιά θαη 

νιόθιεξε ηελ Ήπεηξν. Ζ Θηβσηόο ηνπ Θόζκνπ ζα ηδξύζεη ζηελ Ξσγσληαλή θαη έλα 

Γεσξγηθό Πρνιείν γηα λένπο από 15 εηώλ θαη άλσ πνπ, κε δσξεάλ θνίηεζε, ζα 

ιακβάλνπλ ζρεηηθό πηπρίν, ώζηε λα πξνσζνύληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Θα 

κπνξνύζε έηζη έλα κεγάιν κέξνο ησλ παηδηώλ απηώλ πνπ έρεη κάζεη από πξώην ρέξη 

ηε δσή ζηελ επαξρία θαη έρεη αγαπήζεη ηνλ ηόπν απνθηώληαο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο 

πνπ αθνξνύλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα λα παξακείλεη θαη λα εξγαζηεί ζην Ξσγώλη 

(Ηζηνζειίδα «Θηβσηόο ηνπ Θόζκνπ»). Αληίζηνηρεο ππνδνκέο πνπ κπνξνύλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο είλαη ην Αλνηρηό Ξαλεπηζηήκην ζην 

Γειβηλάθη αιιά θαη ε Κνλή Βειιάο ζην Θαιπάθη πνπ απνηειεί Αλσηάηε 

Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία.  



Δίλαη ζεκαληηθό όηη θαη ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ (νπζηαζηηθά θπξίσο ζε 

απηέο) εκθαλίδεηαη λα ππάξρεη δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Ρν 

γεγνλόο απηό, ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηάκελσλ ζρνιείσλ 

απνηειεί ζεηηθό παξάγνληα όζνλ αθνξά ζηε δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνύ ησλ νξεηλώλ 

νηθηζκώλ. 
 

Πίνακαρ 4. πνδνκέο αλά Γ.Δ. ηνπ Θαιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Ξσγσλίνπ (Ξεγή: www.pogoni.gr, 
Γήκνο Ξσγσλίνπ, 2011) 

 Θ.Α.Ξ.Ζ. 
  

Ξεξηθεξεηαθά 
ηαηξεία  

Αγξνηηθά 
ηαηξεία  

Θ.Δ.Ξ. Φαξκαθείν 

Πεδινέρ 
πεπιοσέρ 

     

Γ.Δ. Άλσ 
Θαιακά  

     

Γ.Δ. 
Θαιπαθίνπ 

     

Οπεινέρ 
πεπιοσέρ  

     

Γ.Δ. Άλσ 
Ξσγσλίνπ 

     

Γ.Δ. 
Γειβηλαθίνπ 

     

Γ.Δ. 
Ιάβδαλεο 

     

Γ.Δ. 
Ξσγσληαλήο 

     

 

Πίνακαρ 5. πνδνκέο αλά Γ.Δ. ηνπ Θαιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Ξσγσλίνπ (Ξεγή: www.pogoni.gr, 
Γήκνο Ξσγσλίνπ, 2011) 

 Λεπηαγσγεία Γεκνηηθά Γπκλάζηα Ιύθεηα  

Πεδινέρ πεπιοσέρ      

Γ.Δ. Άλσ Θαιακά      

Γ.Δ. Θαιπαθίνπ     

Οπεινέρ πεπιοσέρ      

Γ.Δ. Άλσ Ξσγσλίνπ     

Γ.Δ. Γειβηλαθίνπ     

Γ.Δ. Ιάβδαλεο     

Γ.Δ. Ξσγσληαλήο     

 

 



3. Σςμπεπάζμαηα  
 

Νη πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο αλάπηπμεο πνπ αθνινπζήζεθαλ ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ζηελ Διιάδα, έδεημαλ αδπλακία ηόζν ζην ζρεδηαζκό όζν θαη ζηελ 

επηθέληξσζε ησλ πνιηηηθώλ (Ξεηξάθνο, 2004). Θάηη αληίζηνηρν έγηλε θαη ζην Γήκν 

Ξσγσλίνπ, όπνπ νη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ δελ νδήγεζαλ ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο πνπ, ελώ θαίλεηαη λα είλαη γεσγξαθηθά απνκνλσκέλε, έρεη 

θνκβηθή ζέζε θαζώο ζπλνξεύεη κε ηελ Αιβαλία, βξίζθεηαη πνιύ θνληά κε ην ιηκάλη 

ηεο Ζγνπκελίηζαο, ζπλδέεηαη κε ηελ Δγλαηία Νδό, απέρεη ιίγα ρηιηόκεηξα από ην 

αζηηθό θέληξν ησλ Ησαλλίλσλ, ζπλνξεύεη κε ην Γήκν Εαγνξίνπ θαη παξνπζηάδεη 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε απηόλ, όζνλ αθνξά ζηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ησλ 

νηθηζκώλ θαη ζηε γεσκνξθνινγία ηνπ ηόπνπ (ΦΔΘ 1451/6-10-2003). Πην πιαίζην ηεο 

πξνζπάζεηαο γηα νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, ηα παξαπάλσ απνηεινύλ 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ Θαιιηθξαηηθό Γήκν Ξσγσλίνπ πνπ ζηα ρξόληα 

ηεο πνιπδηάζηαηεο θξίζεο δελ κέλεη παξά λα ηα αμηνπνηήζεη γηα βειηίσζε, αλ όρη 

εμάιεηςε, ησλ ρσξηθώλ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθώλ αληζνηήησλ.  

Κε βάζε όζα αλαθέξζεθαλ ζηηο Δλόηεηεο 2.1 έσο 2.5, ν Θαιιηθξαηηθόο Γήκνο 

Ξσγσλίνπ απαξηίδεηαη από ζρεηηθά αλνκνηνγελείο πεξηνρέο όζνλ αθνξά ζην 

αλάγιπθν, αθνύ πεξηιακβάλεη πεξηνρέο ηόζν κε έληνλε νξεηλή θπζηνγλσκία όζν 

θαη κε πεδηλό ραξαθηήξα. Νη νξεηλέο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ είλαη ζεκαληηθά πην 

αξαηνθαηνηθεκέλεο από ηηο πεδηλέο θαη νη παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

ζπγθεληξώλνληαη θπξίσο ζην πεδηλό ηκήκα. Ξαξόια απηά, ηα πνζνζηά ηνπ 

νηθνλνκηθά ελεξγνύ πιεζπζκνύ, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ε ειηθηαθή ζύλζεζε ηνπ 

πιεζπζκνύ αιιά θαη νη πθηζηάκελεο ππνδνκέο δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο 

δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο δεκνηηθέο ελόηεηεο. Δπηπιένλ, όιεο νη 

επηκέξνπο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ εκθαλίδνληαη λα έρνπλ θνηλέο ηζηνξηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο, γηα παξάδεηγκα ην πνιπθσληθό ηξαγνύδη1, άξα θαη, ελ 

πνιινίο, θνηλή ηαπηόηεηα. Έηζη, κόλν κε ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο 

ζπλνιηθά ηνπ Γήκνπ, αληηκεησπίδνληαο απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα ηόζν ησλ 

νξεηλώλ όζν θαη ησλ πεδηλώλ πεξηνρώλ, νη Ξσγσλίζηνη κπνξνύλ λα έρνπλ θαιύηεξεο 

πξννπηηθέο, έλα πεξηζζόηεξν επλντθό κέιινλ. 

 

 
3.1 Ταςηόηηηα/σαπακηηπιζηικά ηος Γήμος Πυγυνίος 

Ζ πεξηνρή κειέηεο  έρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θαη επθαηξίεο:  

 Ν Γήκνο Ξσγσλίνπ βξίζθεηαη ζε θνκβηθό ζεκείν, γεγνλόο πνπ απνηειεί 

ηδηαίηεξα ζεηηθό παξάγνληα γηα ηηο  αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηεο πεξηνρήο.  

 Ρν Ξσγώλη έρεη ζεκαληηθό αξηζκό κόληκσλ θαηνίθσλ ηόζν ζε απόιπην 

κέγεζνο όζν θαη ζε ζρέζε κε ηνπο γεηηνληθνύο ηνπ Γήκνπο. Ν πιεζπζκόο 

πξαθηηθά ηζνθαηαλέκεηαη κεηαμύ νξεηλώλ θαη πεδηλώλ πεξηνρώλ. 

 Νη ππνδνκέο ηεο πεξηνρήο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο θαη ρσξηθά δηεζπαξκέλεο, 

θξίλνληαο θαη από ηηο ειιείςεηο πνπ ππάξρνπλ ζε γεηηνληθνύο Γήκνπο. Δίλαη 

                                                           
1 Ρν ειιελόθσλν πνιπθσληθό ηξαγνύδη ζπλαληάηαη ζε όιε ηελ έθηαζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Ξσγσλίνπ, ηόζν 
ζην νξεηλό ηκήκα (Θηίζκαηα, Γνιό) όζν θαη ζην πεδηλό (Ξαξαθάιακνο), απνηειώληαο ζπλδεηηθό ζηνηρείν 
γηα όιν ην Γήκν. 



ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ην όηη εληόο ηνπ Γήκνπ Ξσγσλίνπ ιεηηνπξγεί ην 

Αλνηρηό Ξαλεπηζηήκην ζην Γειβηλάθη, ε Κνλή Βειιάο ζην Θαιπάθη θαη ην 

παξάξηεκα ηεο Θηβσηνύ ηνπ Θόζκνπ ζηελ Ξσγσληαλή, ελώ ζύληνκα 

αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη θαη γεσξγηθή ζρνιή ζηελ Ξσγσληαλή. Ξξνο ην 

παξόλ, θαίλεηαη όηη δε ζα ππάξμνπλ ζπγρσλεύζεηο / θαηαξγήζεηο ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ. 

 Ν Γήκνο Ξσγσλίνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα από ηηο πνιηηηζκηθέο 

θνηηίδεο ηεο Ζπείξνπ, αθνύ ζηα ρσξηά ηνπ αλαπηύρζεθε ην πνιπθσληθό 

ηξαγνύδη, από ηελ πεξηνρή απηή μεθίλεζε ν πεξίθεκνο Ξσγσλίζηνο ρνξόο 

θαη ην αληίζηνηρν κνπζηθό ζηπι ζην παξαδνζηαθό θιαξίλν, ελώ αθόκε θαη 

ζήκεξα ν Ξαξαθάιακνο απνηειεί δσληαλό θύηηαξν αλάπηπμεο ηεο ιατθήο 

παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, θαη κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ Ονκά. 

 Ζ πεξηνρή ηνπ Ξσγσλίνπ ραξαθηεξίδεηαη από πνηθηινκνξθία θπζηθώλ 

ηνπίσλ πνπ πεξηιακβάλεη νξεηλνύο όγθνπο, επίπεδεο εθηάζεηο, θαξάγγηα, 

πνηάκηα θαη ιίκλεο. Νη πεξηνρέο θπζηθνύ θάιινπο ηνπ Γήκνπ θαζώο θαη ηα 

δηάζπαξηα κλεκεία θαη νη όκνξθνη νηθηζκνί ζπλζέηνπλ έλα ελδηαθέξνλ 

ζύλνιν γηα ηνλ επηζθέπηε. Ξξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε πεξηνρή ηνπ 

Ξσγσλίνπ έρεη ηδηαίηεξν ηζηνξηθό βάξνο γηα ηε ζύγρξνλε Διιάδα, αθνύ ζε 

απηήλ θαη, ζπγθεθξηκέλα ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ, ην Θαιπάθη, αλαθόπεθε ε 

Ηηαιηθή εηζβνιή ην 1940. 

Ππλεθηηκώληαο ηα παξαπάλσ γίλεηαη εύθνια θαηαλνεηό όηη ην Ξσγώλη έρεη κηα 

ηζρπξή ηαπηόηεηα. Ζ αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ επθαηξηώλ ηνπ 

Γήκνπ, ζε ζπλδπαζκό κε νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλεο παξεκβάζεηο, κπνξνύλ λα 

ζπκβάινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ θαη ζηελ άξζε 

πξνβιεκάησλ, απεηιώλ θαη αληζνηήησλ, πνπ ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 Πην Γήκν Ξσγσλίνπ, ν πιεζπζκόο είλαη ηδηαίηεξα γεξαζκέλνο θαη κεγάια 

είλαη ηα πνζνζηά ησλ κε ελεξγώλ νηθνλνκηθά. 

 Ζ πιεηνλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ ζπγθεληξώλεηαη ζε κηθξό αξηζκό νηθηζκώλ 

θπξίσο ζην πεδηλό ηκήκα ηνπ Γήκνπ (Ξαξαθάιακνο, Θαιπάθη, Θνπθιηνί 

θ.α.) θαζώο θαη ζε νξηζκέλνπο νξεηλνύο νηθηζκνύο (Θεθαιόβξπζν, 

Γειβηλάθη, Ξσγσληαλή). Πε πνιιά νξεηλά ρσξηά έρνπλ παξακείλεη ειάρηζηνη 

θάηνηθνη.  

 Ζ ζπγθέληξσζε ησλ παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ βξίζθεηαη θαηά θύξην 

ιόγσ ζην πεδηλό θνκκάηη. Δλδερόκελε παύζε ιεηηνπξγίαο ηεο 

Κεηαιινπξγίαο Ζπείξνπ ζην Θεθαιόβξπζν, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

αλαπόδξαζηε ζπγθεληξνπνίεζε ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ππεξεζηώλ ιόγσ ηνπ 

Θαιιηθξάηε, απνηεινύλ ελ δπλάκεη απεηιέο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 

πιεζπζκνύ ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ ηνπ Γήκνπ.   

 Ν πιεζπζκόο ηνπ Γήκνπ Ξσγσλίνπ ραξαθηεξίδεηαη από ρακειό, γεληθά, 

επίπεδν εθπαίδεπζεο. Ν αξηζκόο ησλ αλαιθάβεησλ θαη όζσλ εγθαηέιεηςαλ 

ην δεκνηηθό ζρνιείν είλαη κεγάινο. 

 

 



3.2. Ιδέερ για ανάπηςξη  
 

Νη ηδέεο γηα αλάπηπμε πνπ πξνηείλνληαη ζηε ζπλέρεηα αληηκεησπίδνπλ ην Γήκν 

ζαλ έλα θνηλό ζύλνιν. Πηνρεύνπλ ζην λα μεπεξαζηνύλ δηαρσξηζκνί πνπ νπζηαζηηθά 

δελ ππάξρνπλ, ζην λα αληηκεησπηζηνύλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξύζκηζεο ηνπ Θαιιηθξάηε. Βαζίδνληαη ζηελ θνηλή 

πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή ηαπηόηεηα ησλ πεξηνρώλ πνπ απαξηίδνπλ ην Ξσγώλη. 

Ξξνηείλνληαη δύν βαζηθέο θαηεπζύλζεηο κε ζηόρν ηελ άξζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

παξνπζηάδεη ν Γήκνο Ξσγσλίνπ, αμηνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο νιόθιεξεο ηεο 

πεξηνρήο: 

 Γημιοςπγία ακαδημίαρ παπαδοζιακήρ μοςζικήρ. Ζ  Ξεξηθεξεηαθή 

Δλόηεηα Ησαλλίλσλ θαη, ζπγθεθξηκέλα, ε πόιε ησλ Ησαλλίλσλ έρεη καθξά 

παξάδνζε όζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε θαη, παξάιιεια, δηαζέηεη πινύζηα 

πνιηηηζηηθή παξάδνζε. Ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ όηη ε πεξηνρή ηνπ Ξσγσλίνπ 

απνηειεί κία από ηηο κείδνλεο «κνπζηθέο ζρνιέο» ηεο Ζπείξνπ (Θνθθώλεο, 

2008), πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία κηαο αθαδεκίαο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο 

θαη πνιπθσληθνύ ηξαγνπδηνύ ζην Γήκν. Θάηη ηέηνην δελ δεκηνπξγεί, κόλν, 

κηα αλαπηπμηαθή επθαηξία αμηνπνηώληαο ην, ίζσο, ηζρπξόηεξν 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο ηαπηόηεηαο ηεο πεξηνρήο. Ζ ιεηηνπξγία ελόο 

εθπαηδεπηηθνύ νξγαληζκνύ ζε θάπνηα πεξηνρή κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο (Θαξαβέιε, 

Ρζηώλαο 2011). Γεκηνπξγώληαο κηα εμεηδηθεπκέλε κνπζηθή αθαδεκία 

πξνβάιιεηαη ν πινύζηνο πνιηηηζκηθόο πινύηνο ηνπ Ξσγσλίνπ θαη ηνλίδεηαη 

ην γεγνλόο όηη ν Γήκνο απνηειεί πνιηηηζκηθή θνηηίδα γηα ηελ Ήπεηξν. Κηα 

ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηόηεηα ζα είρε αληίθηππν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία αιιά 

ζα κπνξνύζε  λα πξνζειθύζεη καζεηέο / ζπνπδαζηέο θαη εθηόο ηνπ Γήκνπ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα, ραξαθηεξίδεηαη από εμσζηξέθεηα, 

ηδηαίηεξα αλ ιεθζεί ππ’ όςηλ όηη ην πνιπθσληθό ηξαγνύδη απνηειεί έλα από 

ηα αλνηρηά πεδία έξεπλαο ησλ κνπζηθνιόγσλ2. Αληίζηνηρν παξάδεηγκα 

αμηνπνίεζεο ηεο πνιππινθόηεηαο θαη ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηεο γιώζζαο ησλ 

ιατθώλ κνπζηθώλ παξαδόζεσλ θαη αύμεζεο ηεο «θηλεηηθόηεηαο» Γήκνπ, 

είλαη ην θεζηηβάι κνπζηθήο θαη πνιηηηζκνύ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εδώ θαη 

ρξόληα από ηνπο θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο Ιατθήο θαη Ξαξαδνζηαθήο 

Κνπζηθήο ηνπ Ρ.Δ.Η. Ζπείξνπ ζηελ Άξηα (Ηζηνζειίδα Ρ.Δ.Η. Ζπείξνπ). Ζ 

αλάδεημε ηνπ Γήκνπ, ινηπόλ, κπνξεί λα πεξάζεη κέζα από ηνλ πνιηηηζκό. Ν 

πνιηηηζηηθόο πινύηνο νιόθιεξνπ ηνπ Γήκνπ Ξσγσλίνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα 

λα πξνβιεζεί πεξαηηέξσ θαη λα απνηειέζεη βάζε αλάπηπμεο κέζσ ηεο 

ζεζκνζέηεζεο ελόο κνπζηθνύ, ιανγξαθηθνύ θεζηηβάι δεκηνπξγώληαο, 

παξάιιεια, έλα δίπνιν ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο αλάκεζα ζην νξεηλό 

(πνιπθσληθά ηξαγνύδηα) θαη ην πεδηλό Ξσγώλη (δσληαλή κνπζηθή 

παξάδνζε, κε ηε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ησλ Ονκά). Ρν ελδηαθέξνλ γηα 

κνπζηθά θεζηηβάι κε ππξήλα ηηο ηνπηθέο ιατθέο παξαδόζεηο (ethnic) 

παξακέλεη έληνλν θαη, αλά ηελ Δπξώπε, δηελεξγείηαη πιεζώξα ηέηνησλ 

                                                           
2 Ιηάβαο Ι. «Ρα πνιπθσληθά ηξαγνύδηα ηεο Ζπείξνπ». http://polyphonic.forumotion.com/t112-topic  

http://polyphonic.forumotion.com/t112-topic


εθδειώζεσλ θάζε ρξόλν. Ζ ελδπλάκσζε θαη ε ζηειέρσζε απηνύ ηνπ 

θεζηηβάι ζα κπνξνύζε λα γίλεηαη από θνηηεηέο πνπ ζα θνηηνύλ ζηελ 

παξαδνζηαθή κνπζηθή αθαδεκία, ε νπνία είλαη δπλαηόλ λα  ζηεγαζηεί θαη 

λα ιεηηνπξγεί ζε κηα από ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ρσξηθά 

δηεζπαξκέλεο ζηελ πεξηνρή θαη ζε θαιή θαηάζηαζε, παξακέλνληαο 

αλαμηνπνίεηεο. Γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε πξώελ 

ηαπεηνπξγηθή ζρνιή ζην Γειβηλάθη ή θάπνην άιιν θηίξην, πιεζηέζηεξα ζηνλ 

θεληξηθό νδηθό άμνλα Θαιπαθίνπ – Θαθαβηάο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε 

δηαηήξεζε θαη ε ελίζρπζε ηνπ ξόινπ θαη ησλ ππαξρόλησλ πνιηηηζηηθώλ 

ζπιιόγσλ, ζηελ θαηεύζπλζε ηεο ππνζηήξημεο ελόο ηέηνηνπ κνπζηθνύ 

θεζηηβάι. 

 Τοςπιζηική ανάπηςξη Πυγυνίος. Έρεη παξαηεξεζεί πσο ε ύπαξμε 

ηνπξηζηηθώλ πόξσλ κπνξεί λα επεξεάζεη κε γξήγνξνπο ξπζκνύο ηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία θαη λα εληζρύζεη θαηά πνιύ ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΞ ηεο εθάζηνηε 

πεξηνρήο όπσο αλαθέξνπλ θαη νη Θαξαβέιε θαη Ρζηώλαο (2011). Κε βάζε ηε 

ζεσξία ησλ πνιιαπιαζηαζηώλ εηζνδήκαηνο (θαη κε ρξήζε πηλάθσλ εηζξνώλ 

- θξνώλ) κπνξεί λα θαζνξηζηεί ε ζρέζε κεηαμύ ηεο αμίαο παξαγσγήο ελόο 

θιάδνπ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηόλ. Πύκθσλα, ινηπόλ, κε ηνπο 

πνιιαπιαζηαζηέο Aπαζρόιεζεο Tύπνπ Η θαη ΗΗ πξνθύπηεη πσο γηα θάζε κία 

άκεζε ζέζε εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ δεκηνπξγνύληαη 1,556 

έκκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη 2,383 ζπλεπαγόκελεο ζέζεηο εξγαζίαο 

(Γεσξγίνπ, 2011). Ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνύ κπνξεί λα επηθέξεη πεξηζζόηεξεο 

ζέζεηο εξγαζίεο (έκκεζεο θαη ζπλεπαγόκελεο)3, ζε ζρέζε κε άιινπο θιάδνπο 

ηεο νηθνλνκίαο (κε βάζε ηνπο πίλαθεο εηζξνώλ - εθξνώλ γηα ην ζύλνιν ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο) θαη γη’ απηό είλαη θξίζηκν λα αλαπηπρζεί θαη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Ξσγσλίνπ. Δίλαη ρξήζηκε, ζπλεπώο, θαη ε δηεθδίθεζε 

πεξηζζόηεξσλ αλαπηπμηαθώλ θνλδπιίσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ κέρξη 

ηώξα «αθαλνύο» ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο ηνπ Ξσγσλίνπ. Ρν Ξσγώλη είλαη 

κηα πεξηνρή ειάρηζηα αλεπηπγκέλε ηνπξηζηηθά. κσο, δηαζέηεη αξθεηέο 

πεξηνρέο κε θπζηθό θάιινο, πινύζηα ηζηνξία θαη ζεκαληηθό αξηζκό 

κλεκείσλ. Ππλεπώο, πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηεο βαζηθέο θηλήζεηο γηα ηελ 

ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο πεξηνρήο θαη ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηώλ. 

Ξξνηείλεηαη, ε δεκηνπξγία ελόο δηθηύνπ ηνπξηζηηθώλ ζεκείσλ δηάζπαξησλ 

ζε νιόθιεξε ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ. Ρν δίθηπν απηό ζα ζπλδέεη θαη ζα 

αλαδεηθλύεη ηηο πεξηνρέο θπζηθνύ θάιινπο, ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή 

ηεο πεξηνρήο, ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ηα γεθύξηα θαη ηα κνλαζηήξηα 

ηεο πεξηνρήο. Ρν γεγνλόο όηη ν Γήκνο έρεη πνιύ θαιή πξόζβαζε ζε κεγάινπο 

εκπνξηθνύο δξόκνπο, από ζηεξηάο (Δγλαηία Νδόο, θαη Αιβαλία) αιιά θαη 

από ζαιάζζεο (Ζγνπκελίηζα), θαίλεηαη λα κελ έρεη αμηνπνηεζεί θαζόινπ 

γηα ηελ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο ηνπξηζηηθά θαζώο θαη γηα εκπνξηθέο 

                                                           
3 Άκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο ζεσξνύληαη όζεο δεκηνπξγνύληαη ζηνλ ίδην ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, 
έκκεζεο απηέο πνπ επεξεάδνπλ θιάδνπο ηνπ ίδνπ ηνκέα θαη ζπλεπαγόκελεο ζέζεηο εξγαζίαο απηέο πνπ 
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ θιάδνπο άιισλ ηνκέσλ. 
 



δξαζηεξηόηεηεο. Θα κπνξνύζαλ λα ππάξρνπλ παθέηα ηνπξηζηηθώλ 

πξνζθνξώλ πνπ λα ζπλδπάδνπλ νιηγνήκεξεο δηαθνπέο ζηε ζάιαζζα (ζηα 

παξάιηα Ζγνπκελίηζαο) κε δηαδξνκέο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ξσγσλίνπ. 

Δπηπιένλ, ε γεηηλίαζε ηνπ Γήκνπ Ξσγσλίνπ κε ην ηνπξηζηηθά αλεπηπγκέλν 

Εαγόξη δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο αληαγσληζηηθό κεηνλέθηεκα αιιά 

σο επθαηξία, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζην όηη νη πνιπάξηζκνη επηζθέπηεο ηνπ 

Εαγνξίνπ κπνξνύλ λα αθηεξώζνπλ κία, έζησ, εκέξα πεξηήγεζεο ζηα 

ελδηαθέξνληα ζεκεία ηεο πεξηνρήο ηνπ Ξσγσλίνπ. Θάηη πνπ παξαηεξήζακε 

ζην Ξσγώλη είλαη όηη δελ ππάξρνπλ θαζόινπ ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα πνπ 

λα πξνσζνύλ πξντόληα ηνπηθήο παξαγσγήο, ε νπνία είλαη ζεκαληηθή. Ν 

επηζθέπηεο ηπραία κόλν ζα κπνξέζεη λα έξζεη ζε επαθή κε θάπνην ηνπηθό 

πξντόλ, αλ π.ρ. θάπνην εζηηαηόξην ην ρξεζηκνπνηεί ή ην ζεξβίξεη. Έηζη, 

πξνηείλεηαη λα ζπλδπαζηεί ε πεξηήγεζε ζηελ πεξηνρή κε ηε γλσξηκία κε ηα 

ηνπηθά πξντόληα. Απηό κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο ηνπνζέηεζεο πξαηεξίσλ, 

ζε θνκβηθά ζεκεία (γηα παξάδεηγκα ζηελ είζνδν ηεο Γ.Δ. Θαιπαθίνπ θαη ηεο 

Γ.Δ. Γειβηλαθίνπ), κε ζηόρν ηελ νξγαλσκέλε πξνώζεζε πξντόλησλ, 

ζπλδπάδνληαο πξντόληα πνπ παξάγνληαη ζην νξεηλό θαη ζην πεδηλό Ξσγώλη. 

Αθόκε, ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη έλαο ηνπξηζκόο πνιπιεηηνπξγηθνύ 

ηύπνπ, πνπ νη ζπλεηαηξηζκνί ηπξνθνκείσλ (πξσηνγελήο ηνκέαο) λα 

πξνσζνύλ ηα πξντόληα κέζσ ησλ ηνπξηζηηθώλ πξαηεξίσλ (ηξηηνγελήο 

ηνκέαο). Ρέηνηνπ είδνπο ζηνρεπκέλεο δξάζεηο εμαγσγήο θαη πξνβνιήο ηνπ 

ηνπηθνύ πξντόληνο είλαη δπλαηόλ λα ζπλδπαζηνύλ θαη κε ηελ παξάιιειε 

ελεκέξσζε ησλ ηνπξηζηώλ όζνλ αθνξά ζηελ ηζηνξία θαη ζηελ ηαπηόηεηα 

ηνπ Ξσγσλίνπ. Θέινληαο λα ηνλίζνπκε ηηο δπλαηόηεηεο ηνπξηζηηθήο 

αλάδεημεο ηνπ Γήκνπ Ξσγσλίνπ θαη, κάιηζηα, ζπκπιεξσκαηηθνύ 

ραξαθηήξα κεηαμύ πεδηλώλ θαη νξεηλώλ πεξηνρώλ, επηιέμακε 13 ζεκεία 

ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ πεξηιακβάλνπλ κηα επξεία θιίκαθα 

αμηνζεάησλ ηνπ Γήκνπ θαη απνηππώλνληαη ζην Σάξηε 2 (Ξαξάξηεκα). 

Νη δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη παξαπάλσ δελ απνηεινύλ νύηε ππνθαζηζηνύλ έλα 

δηεπξπκέλν «νδηθό ράξηε» γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο 

ηνπ Ξσγσλίνπ. κσο, ζπληζηνύλ ην έλαπζκα γηα κηα πνξεία πξνο ηελ 

νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Γελ απαηηνύλ πνιύπινθεο θαη πνιπδάπαλεο 

ελέξγεηεο, ζε κηα επνρή ύθεζεο θαη πεξηνξηζκνύ ησλ δηαζέζηκσλ θνλδπιίσλ. 

Βαζίδνληαη ζηηο δπλαηόηεηεο θαη ηελ ηαπηόηεηα ηεο πεξηνρήο, αμηνπνηώληαο ηηο 

πθηζηάκελεο δνκέο θαη ηε δπλακηθή ηεο. Ππκβάινπλ ζηελ θνηλή πνξεία ηνπ 

Θαιιηθξαηηθνύ Γήκνπ, αμηνπνηώληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηόζν ηνπ νξεηλνύ όζν θαη 

ηνπ πεδηλνύ ηκήκαηόο ηνπ. Ζ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ Ξσγσλίνπ – 

όπσο, ίζσο, θαη θάζε νξεηλήο πεξηνρήο – απαηηεί ζπληνληζκέλα, αζθαιή βήκαηα θαη 

νη ηδέεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνύζα εξγαζία απνηεινύλ κηα ζπκβνιή ζηελ 

θαηεύζπλζε απηή. Ππγθεθξηκέλα, ε δεκηνπξγία κηαο κνπζηθήο αθαδεκίαο θαη ε 

θαζηέξσζε ελόο κνπζηθνύ θεζηηβάι, ζε ζπλδπαζκό κε κηα πξώηε, νξγαλσκέλε 

πξνζπάζεηα πξνβνιήο ηνπ Ξσγσλίνπ θαη ησλ πξντόλησλ ηνπ, είλαη πνιύ πηζαλόλ λα 

νδεγήζνπλ ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνύ, ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ αλζξώπσλ, 

ζηελ ηόλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ζηε δεκηνπξγία επθαηξηώλ γηα 



βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ηνπ πιεζπζκνύ. Νη ζεηηθέο απηέο επηπηώζεηο 

αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ζπλνιηθά ηελ πεξηνρή, ηόζν ην πεδηλό όζν θαη ην νξεηλό 

Ξσγώλη. 
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Πεπίλητη 

 

Οη ιίκλεο απνηέιεζαλ απφ ηελ πξντζηνξηθή επνρή, θνηηίδεο πνιηηηζκνχ θαη 

ζπλερίδνπλ λα ζπγθεληξψλνπλ επεκεξνχζεο πφιεηο θαη παξαδνζηαθά ςαξνρψξηα 

ζηηο φρζεο ηνπο, κέρξη ζήκεξα. Ζ νξεηλή γε είλαη ηδηαίηεξα επλνεκέλε ζε ιηκλαία 

χδαηα. Ζ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ησλ ιηκλψλ ζπκβαίλεη ήδε ζπζηεκαηηθά ζε πνιιέο 

ρψξεο θαη πεξηνξηζκέλα ζε κεξηθέο ειιεληθέο ιίκλεο. Αλ ελζσκαησζεί ζε κηα ινγηθή 

ήπηαο αλάπηπμεο, πξνζαξκνζκέλεο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη κε θξηηήξην ην 

δεκφζην φθεινο, ε δεκηνπξγία παξαιίκλησλ ππνδνκψλ αλαςπρήο θαη ηνπξηζκνχ 

κπνξεί λα γελλήζεη κηα δηαθνξεηηθή εζηία αλάπηπμεο, ζηα νξεηλά. ηελ φρζε ηεο 

ιίκλεο Εαξαβίλαο ηνπ Πσγσλίνπ ζρεδηάδνληαη επεκβάζεηο δεκηνπξγίαο ρψξσλ 

ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ –πεξπάηεκα, πνδήιαην, παηρλίδη ζην λεξφ θαη ηελ μεξά, 

βαξθάδα, θνιχκπη, θαηαδχζεηο, πηθ ληθ, δηάβαζκα, μεθνχξαζε. Ο ζηφρνο είλαη 

δηπιφο. Οη θάηνηθνη λα βξνπλ έλαλ ρψξν αλαςπρήο θη επαθήο κε ηε θχζε. Ζ ιίκλε 

λα γίλεη πφινο έιμεο επηζθεπηψλ θαη αθχπληζεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή. 

 

 

Abstract 

 

Lakes have been centers of civilizations from prehistoric era and are still attracting 

prosperous cities and traditional fishing-villages around them. Mountainous land is 

especially favored in lake waters. Tourism is a well-established economic activity in 

many countries and in a more restricted level in Greek lakes. If, lake-side tourism 

activities were incorporated in an environmental friendly development policy, 

aiming at public benefit they could generate an alternative development opportunity 

in mountain areas. At the bank of lake Zaravina, in Pogoni, certain design proposals 

are suggested and presented aiming at creating space for open-air activities – 

walking, bicycling, water and land playing, boating, swimming, diving, picnic, 

reading, resting. The aim is double: for local residents, to have a place for recreation 

and spending time in nature; for the lake, to become a local point of attraction for 

tourists and a reason for tourist regeneration of the surrounding area.  

 



1. Διζαγυγή 

 

Ζ επίζθεςε ζην Πσγψλη, κεξηθνχο κήλεο πξηλ ήηαλ απνθάιπςε κηαο πεξηνρήο 

εμαηξεηηθά πινπζηφηεξεο ζε θχζε θαη πνιηηηζκφ απφ φζν λνκίδακε φηη ηελ μέξνπκε. 

Κηα ηέηνηα εκπεηξία ήηαλ θαη ε γλψζε ηεο χπαξμεο ηεο ιίκλεο Εαξαβίλαο. Κηα 

θπζηθή ιίκλε, έμσ απφ ηε ιίζηα ησλ θεκηζκέλσλ νκνεηδψλ ηεο, άιινηε ηδησηηθή θαη 

πάιη δεκφζηα πηα, κε κηθξφ θξάγκα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξαθείκελνπ ηηαξηαλνχ 

θάκπνπ θαη, αλακελφκελα, αλαμηνπνίεηε απφ άπνςε ππνδνκψλ επηζθεπηψλ. Κηα 

ιίκλε εμαηξεηηθά εχθνια πξνζβάζηκε, θαζαξή θαη κε ήπην αλάγιπθν. Μπνξνύκε λα 

ηελ αμηνπνηήζνπκε; Να κπνξεί λα έξρεηαη ν θόζκνο εδώ; Ζ ηδέα-επηζπκία ησλ 

θαηνίθσλ ήηαλ ην έλαπζκα ηεο εξγαζίαο απηήο. Κηα κειέηε δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ 

γχξσ απφ ηε ιίκλε, ελφο ρψξνπ ειθπζηηθνχ γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο 

ηεο πεξηνρήο.  

 

 

2. Ζ πολιηιζμική ζημαζία ηυν λιμνών 

 

Οη ιίκλεο είλαη δεκέλεο κε ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. Πνιιέο 

απφ απηέο ππήξμαλ, αλά ηνλ θφζκν, πνιηηηζκηθέο θνηηίδεο απφ ηελ πξντζηνξηθή 

αθφκε επνρή. 8.000 ρξφληα πξηλ, πεξίπνπ, ν άλζξσπνο επηιέγεη λα δεκηνπξγήζεη 

κφληκνπο νηθηζκνχο δίπια ζε ιίκλεο. Αλαζθαθηθέο έξεπλεο θέξλνπλ ζηελ επηθάλεηα 

ίρλε λενιηζηθψλ νηθηζκψλ, αγξνηψλ θαη ςαξάδσλ,  απφ ηελ 7ε ρηιηεηία π.Υ., ζηηο 

φρζεο ηεο ιίκλεο Θάξια (Θνληξάξνπ-Ραζζηά, 2013). Γχξσ ζηα 5.500 – 3.500 π.Υ. 

δεκηνπξγείηαη ν ιηκλαίνο νηθηζκφο Γηζπειηφ ηεο Θαζηνξηάο, κέζα ζηελ Οξεζηίδα 

ιίκλε, ν νπνίνο ηελ πεξίνδν ηεο αθκήο ηνπ εθηηκάηαη φηη θηάλεη ηνπο 5.000 

θαηνίθνπο (Ππξγάθε, 2009). 

ηελ πξνβηνκεραληθή επνρή, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. Πεξηνρέο επλνεκέλεο ζε πδάηηλνπο 

πφξνπο επηιέγνληαη σο ηφπνη κφληκεο εγθαηάζηαζεο. Σν θπζηθφ νηθνζχζηεκα ησλ 

ιηκλψλ (λεξφ, ρισξίδα, παλίδα) επλνεί θαη ζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε 

παξαιίκλησλ νηθηζκψλ. ηελ επξχηεξε ιεθάλε ησλ Πξεζπψλ εθηηκάηαη φηη 

θαηνηθνχλ 2.500 νηθνγέλεηεο, πεξίπνπ, ζε 46 ρσξηά, ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αη. Σν γχξσ 

θπζηθφ πεξηβάιινλ δίλεη ηελ πξψηε χιε γηα ην θηίζηκν ησλ νηθηζκψλ θαη νη ιίκλεο 

ζηεξίδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ (αιηεία, γεσξγηθέο 

θαιιηέξγεηεο).  

Κέρξη ζήκεξα, πνιιέο ιίκλεο απνηεινχλ ηνλ ππξήλα αλάπηπμεο ζεκαληηθψλ 

νηθηζκψλ. Οη παξαιίκληνη νηθηζκνί ησλ Πξεζπψλ, ηεο Βεγνξίηηδαο, ηεο Σξηρσλίδαο, 

ηεο Βφιβεο, ή ε πφιε ηεο Θαζηνξηάο απνηεινχλ κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Αλάινγα παξαδείγκαηα παξαιίκλησλ ρσξηψλ 

θαη πφιεσλ ππάξρνπλ ζε φιν ηνλ θφζκν. ηαδηαθά, νη πεξηζζφηεξνη παξαιίκληνη 

νηθηζκνί έπαςαλ ηελ απνθιεηζηηθή ηνπο εμάξηεζε απφ ηε ιίκλε θαη έζηξεςαλ ηελ 

αλάπηπμή ηνπο πξνο άιιεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξάιιεια. Αξθεηνί κηθξνί 

νηθηζκνί ςαξάδσλ θαη αγξνηψλ ζηξέθνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη πξνο ηηο 

ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 



3. Ζ αξιοποίηζη ηυν λιμνών υρ ηοςπιζηικών πποοπιζμών 

 

Σν ζέκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ιηκλψλ, σο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ είλαη 

εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλν ζηελ ειιεληθή θαη ηελ μέλε βηβιηνγξαθία, φπσο 

ζεκεηψλεηαη ζε ζρεηηθή κειέηε, παξά ην γεγνλφο φηη πνιιέο ιίκλεο αλαπηχζζνληαη 

ηνπξηζηηθά ήδε εδψ θαη δεθαεηίεο (Ryhanen, 2001)1. Σν βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ 

αθνξά ζηηο ιίκλεο εζηηάδεη ζηα θπζηθά, γεσκνξθνινγηθά θαη πεξηβαιινληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θπξίσο. Δληνχηνηο, νη ιίκλεο –θπζηθέο θαη ηερλεηέο- 

απνηεινχλ ελ δπλάκεη πφινπο έιμεο ηνπξηζκνχ. 

Σν κέγεζνο, ε ηνπνζεζία θαη ε πνηφηεηα ησλ λεξψλ ησλ ιηκλψλ ζπκβάινπλ ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμήο ηνπο, ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπνζεζίαο κηαο ιίκλεο επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηηο δπλαηφηεηέο 

ηεο γηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Οη νξεηλέο ιίκλεο εκθαλίδνληαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε, 

ιφγσ ηεο έιμεο πνπ αζθεί ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ βνπλψλ. Ζ θιηκαηηθή δψλε 

ζηελ νπνία αλήθεη κηα ιίκλε είλαη επίζεο ζεκαληηθφο παξάγνληαο, γηαηί επεξεάδεη 

ηε ρισξίδα, ηελ παλίδα, ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ θαη ηελ ελαιιαγή ησλ επνρψλ –

ε επνρηθή πνηθηιφηεηα θαζνξίδεη ην εχξνο ηεο, ελ δπλάκεη, ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

Θαη φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζρεηηθά: “Four seasons – Four reasons”, «4 

επνρέο – 4 ιφγνη λα επηζθεθηεί θάπνηνο ηελ πεξηνρή». Ζ πνηφηεηα ησλ λεξψλ 

απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο (λεξά θαζαξά, θαηάιιεια γηα 

θνιχκπη)2, ην βάζνο ηεο ιίκλεο (δπλαηφηεηα θίλεζεο ζθαθψλ), ν βαζκφο 

επαηζζεζίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο ζε εμσγελείο παξάγνληεο, αιιά θαη ε 

κνξθνινγία ησλ αθηψλ ηεο (φρζε θαηάιιειε γηα δηακφξθσζε αθηήο γηα θνιχκπη). Ζ 

γεηηλίαζε κηαο ιίκλεο κε κηθξή ή κεγάιε πφιε, επίζεο επηδξά ζεηηθά ζηελ αλάπηπμή 

ηεο (δπλαηφηεηα επηινγψλ δξαζηεξηνηήησλ). Δπίζεο, δηάθνξνη άιινη παξάγνληεο, 

αλεμάξηεηνη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ίδησλ ησλ ιηκλψλ, επεξεάδνπλ ηε θήκε 

ηνπο θαη ηελ επηζθεςηκφηεηά ηνπο. Απηνί είλαη, θπξίσο, ε πξνζβαζηκφηεηα ζηελ 

πεξηνρή, νη ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε γεηηλίαζε κε άιινπο 

ελδηαθέξνληεο πξννξηζκνχο, αιιά θαη ν βαζκφο επηηπρίαο ηεο πξνψζεζεο θαη 

πξνβνιήο, ηεο ιίκλεο, σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ (marketing strategy)3. Ζ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κηα ιίκλεο απνηειεί επηπξφζζεην 

αλαπηπμηαθφ παξάγνληα - νη θειηηθνί κχζνη απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

έιμεο επηζθεπηψλ ζηηο ιίκλεο ηεο θσηίαο4. 

                                                           
1 Σν 2001 μεθίλεζε ην Lake Tourism Project ηνπ Savonlinna Institute for Regional Development and 
Research, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Joensuu, κε ζηφρν ηε ζπιινγή πιηθνχ θαη ηε δεκηνπξγία βάζεο 
δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ιίκλεο-ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ζηελ Δπξψπε. ηε βάζε απηή ππάξρνπλ 
ηέζζεξηο ειιεληθέο ιίκλεο. 
2 Σν marketing ηεο ιίκλεο Zeller ζηελ Απζηξία ζηεξίδεηαη ζην ζιφγθαλ φηη ηα λεξά ηεο πίλνληαη 

(Ryhanen, 2001). 
3 ε ζρεηηθή κειέηε αλαδείρζεθε φηη νη ιίκλεο ηεο Φηλιαλδίαο είλαη ην ίδην (ή θαη ιηγφηεξν) γλσζηέο κε 

άιιεο ιίκλεο ηεο Δπξψπεο –Γεξκαλία, Ηηαιία, Διβεηία θ.ιπ. εκεηψλεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ ιηκλψλ ηεο 
Φηλιαλδίαο απνηειεί ην κεγαιχηεξν ιηκλαίν ζχκπιεγκα ζηελ Δπξψπε (ε ρψξα είλαη εμάιινπ ηζηνξηθά 
γλσζηή σο «ε γε ησλ ρηιίσλ ιηκλψλ») (Ryhanen, 2001). 

4 Πιήζε επηζθεπηψλ ζπξξένπλ γηα λα δνπλ ηε Nessy, ην ηέξαο ηεο ιίκλεο Loch Ness, ζηα θσηζέδηθα 
πςίπεδα. 



Ο ηνπξηζκφο απνηειεί βαζηθφ ππιψλα αλάπηπμεο ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ ζηνλ 

θφζκν5. Ο φξνο «ιηκλαίνο πφξνο»6 αλαθέξεηαη ζε θάζε είδνπο θπζηθφ, πνιηηηζηηθφ ή 

θνηλσληθφ πφξν πνπ ζπλδέεηαη κε κηα ιίκλε θαη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ηνπξηζηηθή 

ηεο αλάπηπμε. Όζν θαιχηεξνη πνηνηηθά θαη πεξηζζφηεξνη πνζνηηθά είλαη νη πφξνη 

απηνί, ηφζν θαιχηεξεο είλαη νη, ελ δπλάκεη, πξνυπνζέζεηο έιμεο επηζθεπηψλ, ζε κηα 

πεξηνρή. Οη ρψξεο ηεο Θεληξηθήο Δπξψπεο, νη κε επλνεκέλεο απφ ηελ γεηηλίαζε κε 

ζάιαζζα, ζηξάθεθαλ λσξίο ζηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ησλ νξεηλψλ ηνπο 

πιενλεθηεκάησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη ιίκλεο. Ζ γεηηλίαζε κε πθηζηάκελνπο 

ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, φπσο ηα βνπλά θαη νη πεξηνρέο κε ηζρπξή ηνπηθή 

πνιηηηζηηθή παξάδνζε, πξνζθέξνπλ επξχ πεδίν ζπκπιεξσκαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε επίθεληξν κηα ιίκλε. ην πιαίζην απηφ, νη ιίκλεο ζηηο πεξηνρέο 

Carinthia, Upper Austria θαη Salzburg ηεο Απζηξίαο, ζηελ πεξηνρή ηνπ Trentino ζηελ 

Ηηαιία, ζηελ πεξηνρή Rhone-Alpes ηεο Γαιιίαο, ζηα θαληφληα ηεο Berne, ηνπ Ticino, 

ηνπ Thurgau ηεο Διβεηίαο θαη ζηηο πεξηνρέο Baden-Wurttemberg θαη Lake Chiemsee 

ζηε Βαπαξία, ηεο Γεξκαλίαο, ζηηο Άιπεηο απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

αλάπηπμεο. 

Κεηαμχ ησλ πνιιαπιψλ σθειεκάησλ απφ ηελ ιηκλαία ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ε 

πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, θαη ε επηκήθπλζε έηζη 

ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ ζηα βνπλά, απνηειεί, ίζσο, ην θπξηφηεξν. Αλάινγα κε ηα 

κνξθνινγηθά, πεξηβαιινληηθά θαη πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε πεξηνρήο, 

πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ ιίκλεο. Θνιχκπη, θαηαδχζεηο, 

windsurfing, ςάξεκα, βαξθάδα, canoeing, πνδήιαην λεξνχ, ειηνζεξαπεία ζηηο 

φρζεο, πεξπάηεκα θαη πνδήιαην ζηε γχξσ πεξηνρή, ηππαζία θ.α. ην θαινθαίξη θαη 

ζθη, έιθεζξν, πεξπάηεκα ζην ρηφλη, ςάξεκα ζε παγσκέλεο ιίκλεο (ice fishing) θ.α. 

ην ρεηκψλα, είλαη νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο αλά επνρή. Φαίλεηαη πσο νη ιίκλεο ησλ 

βνπλψλ ηζνξξνπνχλ ηελ έιιεηςε ηεο ζάιαζζαο ζηηο ρψξεο ηεο Θεληξηθήο (αλ θαη φρη 

κφλν) Δπξψπεο. 

 

Σν αλαπηπμηαθφ κνληέιν πνπ πηνζεηήζεθε ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ζηελ 

Διιάδα, ζηξάθεθε ζηε κνλνθαιιηέξγεηα, ζρεδφλ, ηεο αλάπηπμεο ησλ 

παξαζαιάζζησλ πεξηνρψλ. Οη νξεηλέο πεξηνρέο άξρηζαλ ζρεηηθά πξφζθαηα λα 

κπαίλνπλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ράξηε, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο πεξηνρψλ πνπ αλέπηπμαλ, 

λσξίο, ρηνλνδξνκηθφ ηνπξηζκφ. Δληνχηνηο, φπσο θαηαγξάθεηαη θαη απφ ζρεηηθέο 

έξεπλεο, ην βνπλφ είλαη δεκέλν ζηελ θνηλή ζπλείδεζε κε ηηο δηαθνπέο ηνπ ρεηκψλα, 

θπξίσο, θαη κε νξηζκέλεο κέξεο ηνπ θαινθαηξηνχ, νπφηε ην εζηκνηππηθφ ηεο 

παξάδνζεο ζπξψρλεη πνιχ θφζκν ζηα νξεηλά ρσξηά θαηαγσγήο ηνπ. παληφηεξα, ν 

νξεηλφο ρψξνο επηιέγεηαη σο απνθιεηζηηθφο πξννξηζκφο ην θαινθαίξη. Δπνκέλσο, 

εθηηκάηαη φηη κηα πνιηηηθή πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο, ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, αιιά θαη αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ κφληκσλ 

θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε επηπιένλ 

ηξφπσλ αμηνπνίεζεο ησλ πθηζηάκελσλ δπλαηνηήησλ ηνπο. 

                                                           
5  Mountain Forum, Mountain Partnership, UNEP. 
6 Ο φξνο απνηειεί ειεχζεξε κεηαθνξά ηνπ φξνπ «lake resource» πνπ ζπλαληάηαη ζηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία. 



Ζ αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλαληάηαη ζε ειιεληθέο ιίκλεο, ρσξίο 

σζηφζν λα θηάλεη ηα επίπεδα ησλ Αιπηθψλ, γηα παξάδεηγκα, ιηκλψλ. Οη ηερλεηέο 

ιίκλεο Πιαζηήξα θαη Θεξθίλε θαη ε θπζηθή Βεγνξίηηδα απνηεινχλ ηα πην 

ραξαθηεξηζηηθά εγρψξηα παξαδείγκαηα. Σν θνιχκπη, ην ςάξεκα, ε πνδειαζία, ε 

πεδνπνξία, ην θαλφε-θαγηάθ, ε ζθνπνβνιή, ε ηππαζία, ην πνδήιαην βνπλνχ θαη ε 

αλαξξίρεζε ζηα γχξσ βνπλά απνηεινχλ ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηελ ιίκλε Πιαζηήξα. Παξάιιεια, ην θξάγκα ηεο ιίκλεο, ηα γχξσ 

κνλαζηήξηα, ην παξαηεξεηήξην ηεο ιίκλεο θαη ηα δηάθνξα κνλνπάηηα ζηελ πεξηνρή 

απνηεινχλ πφινπο έιμεο επηζθεπηψλ7. Ζ ιίκλε Πιαζηήξα πξνβάιιεηαη σο ε ιίκλε 

ηωλ ηεζζάξωλ επνρώλ8, ζε ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο. Πην πεξηνξηζκέλε εκθαλίδεηαη ε 

αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ γχξσ απφ ηελ Βεγνξίηηδα, κε ηελ θσπειαζία, ην 

πνδήιαην, ηελ πεδνπνξία θαη ηελ παξαηήξεζε ηεο ιίκλεο λα απνηεινχλ ηηο 

θπξηφηεξεο. Πην αλαπηπγκέλε ηνπξηζηηθά είλαη ε Θεξθίλε, ζηελ νπνία ε βφιηα κε ηηο 

«πιάβεο»9, ην θαγηάθ, ε πεξηήγεζε κε άινγα, ε πεδνπνξία ζηηο φρζεο, ε πνδειαζία 

θαη ε παξαηήξεζε ησλ πνπιηψλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζην πδξφβην δάζνο ηεο 

απνηεινχλ ηηο θχξηεο πξνζθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη λεξνβνχβαινη ηεο ιίκλεο 

(θαη ηα πξντφληα ηεο εθηξνθήο ηνπο - θξέαο, γάια) ζπκκεηέρνπλ, επίζεο, ζηε θήκε 

ηεο. 

Ζ δπλαηφηεηα δηακνλήο ζηελ επξχηεξε κηαο ιίκλεο πεξηνρή, απνηειεί, επίζεο, 

θξίζηκν παξάγνληα αλάπηπμεο (δπλαηφηεηα πνιπήκεξεο παξακνλήο). Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ θαηαιχκαηα δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Shah, 2012) 

ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ κεγάιν εχξνο επηζθεπηψλ. ε αληίζεζε κε άιιεο πεξηνρέο ηεο 

Δπξψπεο, ζηηο παξαιίκληεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο δελ ππάξρεη ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζηα πξνζθεξφκελα θαηαιχκαηα. Τπάξρνπλ μελψλεο ή μελνδνρεία, 

αιιά δελ αλαπηχζζνληαη άιια είδε θαηαιπκάησλ –νξγαλσκέλα camping, 

θαηαθχγηα, hostels, αγξνηφζπηηα θ.ιπ., πνπ λα απεπζχλνληαη ζε έλα πην επξχ, 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά, θνηλφ.  

 

 

4. Ζ λίμνη Εαπαβίνα, Πυγυνίος 

 

Ζ ιίκλε Εαξαβίλα, ή αιιηψο ιίκλε Ληδεξφο10 ή ιίκλε Γειβηλαθίνπ, βξίζθεηαη 

πάλσ ζηνλ νδηθφ άμνλα πνπ ζπλδέεη ην Θαιπάθη κε ηελ Θαθαβηά, ιίγα ρικ απφ ην 

Θαιπάθη θαη ζε πςφκ. 456κ. (Υάξηεο 1). Ζ επηθάλεηά ηεο θαιχπηεη έθηαζε 280ζηξ. 

πεξίπνπ θαη ην βάζνο ηεο μεπεξλά ηα 30κ. Δίλαη ε πέκπηε βαζχηεξε ειιεληθή 

θπζηθή ιίκλε11. Ζ Εαξαβίλα ηξνθνδνηείηαη απφ πεγέο επηθαλεηαθέο, ππνιίκληεο θαη 

απφ ηα λεξά ηεο βξνρήο. Σα λεξά ηεο ηξνθνδνηνχλ ηνλ πνηακφ Λεδεξφ (ή Ληδεξφ), 

απφ ηνλ νπνίν ζηε ζπλέρεηα νδεγνχληαη ζηνλ πνηακφ Γνξκφ (παξαπφηακνο ηνπ 

Θαιακά) γηα λα θαηαιήμνπλ ζηνλ πνηακφ Θαιακά. ην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο 

                                                           
7 Πεγή: http://www.plastiras-lake.gr/activities.html 
8 Πεγή: http://www.limniplastira.gr/el/ 
9 Βάξθεο πνπ πιένπλ θαη ζε πνιχ ξερά λεξά. 
10 Ληδεξφο ή Λίδεξνο, ζιαβηθή ιέμε πνπ ζεκαίλεη θαζαξά λεξά. 
11 Κεηά απφ ηελ Σξηρσλίδα, ηε ιίκλε ηνπ Εεξνχ, ηε Βεγνξίηηδα θαη ηελ Ακβξαθία. 



ιίκλεο ππάξρεη θξάγκα, γηα ηελ άξδεπζε ηεο αγξνηηθήο γεο ηνπ θάκπνπ ηεο 

ηηαξηάο. 

Ζ Εαξαβίλα ραξαθηεξίδεηαη απφ πινχζην νηθνζχζηεκα κε πνηθηιία ςαξηψλ, 

θπηψλ θαη δψσλ. Δίλαη εληαγκέλε ζην δίθηπν ησλ πεξηνρψλ Natura 200012. Σα λεξά 

ηεο είλαη δηαπγή θαη πνιχ θαιήο σο άξηζηεο πνηφηεηαο. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ: ην φξνο Λεκέξηζηθα 

(θνξπθή Κεξφπε, 2.100κ.) ζηα φξηα κε ηελ Αιβαλία, ε θνηιάδα ηνπ Γνξκνχ πνηακνχ 

(ν νπνίνο πεγάδεη απφ ηε Λεκέξηζηθα), ν πνηακφο Θαιακάο (δεχηεξνο ζε κήθνο 

πνηακφο ηεο Ζπείξνπ)13, ην δάζνο Κεξφπεο-Παιαηφππξγνπ, ην θαξάγγη ηνπ 

Θνπβαξά. 

Σν νηθηζηηθφ θαη ηζηνξηθφ-πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο 

Εαξαβίλαο είλαη ηδηαίηεξα αμηφινγν, επίζεο. ε ζρεηηθέο κειέηεο αλαθέξεηαη ε 

χπαξμε αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ζηελ θνηιάδα ηνπ Γνξκνχ, θαη ζπγθεθξηκέλα θνληά 

ζηηο πεγέο ηνπ ζηνλ νηθηζκφ Ωξαηφθαζηξν. Αλαθέξνληαη ίρλε θαηνίθεζεο απφ ηελ 

χζηεξε λενιηζηθή επνρή, ζπλερήο θαηνίθεζε κέρξη ηνπο ρξηζηηαληθνχο ρξφλνπο, 

επξήκαηα αξραίαο αθξφπνιεο θαη αξραίσλ ηάθσλ. Αξραηνινγηθφο ρψξνο (νηθηζκφο 

θαη λεθξνηαθείν, 11νο-4νο αη.) θαη ειιεληζηηθή αθξφπνιε αλαθέξνληαη θαη ζηελ 

πεξηνρή ηεο Κεξφπεο. Δπξήκαηα πξντζηνξηθήο θαη ειιεληζηηθήο πεξηφδνπ 

αλαθέξνληαη θαη ζηελ πεξηνρή ηεο ιίκλεο Εαξαβίλαο14. ηελ γχξσ απφ ηε ιίκλε 

πεξηνρή ππάξρνπλ δηάζπαξηνη νηθηζκνί ηνπ Βνξείνπ Πσγσλίνπ. Βνξεηναλαηνιηθά 

ηεο βξίζθεηαη ν νηθηζκφο Ιίκλε (ην φλνκά ηνπ ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο κε ηε Εαξαβίλα). 

Βνξεηφηεξα, ζε πςνκ. 750κ. πεξίπνπ, βξίζθεηαη ε Βήζζαλε, ηδηαίηεξα αμηφινγνο σο 

πξνο ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ νηθηζκφο. Λφηηα ηεο ιίκλεο βξίζθεηαη ν νηθηζκφο 

Θξπνλέξη (700κ. πςνκ.), κε παλνξακηθή ζέα πξνο ηε ιίκλε. ε θνληηλή απφζηαζε, 

πξνο ηα βνξεηνδπηηθά βξίζθεηαη ν νηθηζκφο Γειβηλάθη, ζηα 700κ. πςφκ. πεξίπνπ 

(απφ εθεί θαη ε άιιε νλνκαζία ηεο ιίκλεο –ιίκλε Γειβηλαθίνπ) ελψ ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή βξίζθνληαη νη νηθηζκνί ηηαξηά, Θάησ Ραβέληα, Θεξάζνβν, Πεξηζηέξη θαη 

πξνο ηελ Θαθαβηά, ν νηθηζκφο Θηίζκαηα. Αμηφινγα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Εαξαβίλαο απνηεινχλ ην θηίξην ηνπ Παξζελαγσγείνπ θαη ε 

εθθιεζία ηεο Παλαγηάο (1153) ζην Γειβηλάθη, νη εθθιεζίεο, ε κνλή Άβει θαη ηα 

παξαδνζηαθά θηίξηα θαη ηδηαίηεξα ην θηίξην ηνπ ζρνιείνπ (Παξζελαγσγείν) ζηε 

Βήζζαλε θαη ιίγν καθξχηεξα, ν αξραηνινγηθφο ρψξνο ζηα Θηίζκαηα (ίρλε αξραίαο 

πφιεο Αληηηάληα15), ε κνλή Αγ. Ληθνιάνπ θαη ηα παξαδνζηαθά θηίξηα ζην Γνιφ 

(παξαδνζηαθφο νηθηζκφο), νη εθθιεζίεο, ηα ζρνιεία θαη ην ιανγξαθηθφ κνπζείν ηεο 

Πσγσληαλήο. Κε αθεηεξία ηα Ησάλληλα θαη πξννξηζκφ ην Αξγπξφθαζηξν ηεο 

Αιβαλίαο είρε ραξαρζεί ην κνλνπάηη ηνπ Ληεξβελίνπ16. Σκήκα ηνπ δηέξρεηαη δίπια 

απφ ηε ιίκλε Εαξαβίλα (ζε θνληηλή απφζηαζε ππήξρε θαη ην ράλη ηεο Εαξαβίλαο).  

                                                           
12Γίθηπν Natura 2000:  ΘΩΓ.: GR2130010, ΕΔΠ. 
13 Θαιακάο ή Θχακηο, απφ ην ξήκα ζύω =θηλνχκαη άγξηα. 
14 Πεγή: www.pogoni.gr – Γήκνο Πσγσλίνπ 
15  Πεγή: www.pogoni.gr – Γήκνο Πσγσλίνπ 
16 Ηζηνξηθφο θαξφδξνκνο πνπ ζπλέδεε, ζην παξειζφλ, ηα Ησάλληλα κε ηελ Αιβαλία. Πνιχ ζεκαληηθή 

δίαπινο επηθνηλσλίαο –θαη κνλαδηθή ζηελ πεξηνρή- ν δξφκνο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν Αιή Παζάο γηα λα 
θηάζεη, απφ ηα Ησάλληλα, ζην Σεπειέλη, ηελ παηξίδα ηνπ, θαη ζηε ηηαξηά φπνπ δηαηεξνχζε εμνρηθή 
θαηνηθία. 

http://www.pogoni.gr/
http://www.pogoni.gr/


 
Χάπηηρ 1. Ζ ζέζε ηεο ιίκλεο Εαξαβίλαο, ζηνλ νδηθφ άμνλα Θαιπαθίνπ – Θαθαβηάο. 

Γηαθξίλνληαη επίζεο, νη νηθηζκνί Θαιπάθη, Γνιηαλά, ηηαξηά, Βήζζαλε, Γειβηλάθη θαη ν 
θάκπνο ηεο ηηαξηάο. (Πεγή: www.google.gr/maps/θαη ηδία επεμεξγαζία). 

 

 

Ζ Εαξαβίλα είλαη κηθξή θαη ζρεηηθά άγλσζηε, ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ιίκλεο ηεο 

Διιάδαο. Δπνκέλσο, ε πεξηνξηζκέλε θήκε ηεο δελ απνηειεί, θαηαξρήλ, εθαιηήξην 

αλάπηπμεο. Δληνχηνηο, ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ε ζέζε ηεο θαη ηα πνιηηηζηηθά 

θαη νηθηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο είλαη εμαηξεηηθά, ελ δπλάκεη, 

αλαπηπμηαθά πιενλεθηήκαηα. Ζ κηθξή ππεξηνπηθή ηεο ζεκαζία δελ αλαηξεί, 

σζηφζν, ηελ ηνπηθή ζεκαζία ηεο ιίκλεο –ηελ αμία ηεο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ 

Πσγσλίνπ. Ζ αμηνπνίεζή ηεο πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ 

ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, πξψηηζηα, θαη γηα ηνπο 

επηζθέπηεο ηεο παξάιιεια. 

 

 

5. Ζ αξιοποίηζη ηηρ λίμνηρ Εαπαβίναρ 

 

5.1 Μεθοδολογία 

Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε κειέηε επεκβάζεσλ γχξσ απφ ηε ιίκλε 

Εαξαβίλα, γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ κειέηε 

αξζξψλεηαη ζε ηξία ζηάδηα. Αξρηθά εληνπίδνληαη θαη αμηνινγνχληαη νη δπλαηφηεηεο 

αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηεο ιίκλεο, φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο. ην δεχηεξν ζηάδην νξίδνληαη νη 

θαηεπζχλζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο θαη ηίζεληαη νη επηκέξνπο 

ζηφρνη ηνπ ζρεδηαζκνχ κε ζηφρν ηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο, κέζσ 

αξρηηεθηνληθψλ επεκβάζεσλ. Σν ηξίην ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ ηειηθή πξφηαζε 

αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη κε αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ησλ 

πξνηεηλφκελσλ επεκβάζεσλ θαη πεξηγξαθή απηψλ. 

http://www.google.gr/maps/


Δικόνα 1. Ζ ιίκλε Εαξαβίλα. Παλνξακηθή άπνςε απφ ην ρσξηφ Θξπνλέξη. 

(Πεγή:www.panoramio.com) 

 

 

5.2 Οι δςναηόηηηερ ανάπηςξηρ ηηρ Εαπαβίναρ  

Ζ αλάιπζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζε άιιεο ιίκλεο ηεο Δπξψπεο 

νξηνζεηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο ιίκλεο Εαξαβίλαο. ηα ζεηηθά ζηνηρεία 

ηεο πεξηνρήο πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ εχθνιε πξφζβαζε. Ζ ιίκλε βξίζθεηαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ θνληηλέο 

κηθξέο θαη κεγαιχηεξεο πφιεηο θαη ζπλδέεηαη κε θαιφ νδηθφ δίθηπν. Σα 

Ησάλληλα απέρνπλ 30ρικ. απφ ην Θαιπάθη. 

 Σν απείξαρην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ, ην νπνίν δελ θέξεη ηηο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο.  

 Σα πνηνηηθά θαη κνξθνινγηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά –θαζαξφ λεξφ, κεγάιν 

βάζνο, ήπην παξαιίκλην αλάγιπθν πνπ κπνξεί λα ππνδερζεί πνηθίιεο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

 Ζ γεηηλίαζε, ζε θνληηλή απφζηαζε, κε πνιινχο αμηφινγνπο νηθηζκνχο. 

Οξηζκέλνη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαίηεξν δνκεκέλν πεξηβάιινλ, κε 

ζεκαληηθφ ππξήλα θηηξίσλ παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο. Οη νηθηζκνί απηνί 

κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ζε δηακνλή, ψζηε λα επηηξέςνπλ (ή λα 

παξαθηλήζνπλ) ηελ πνιπήκεξε παξακνλή ησλ επηζθεπηψλ. Ζ Εαξαβίλα 

κπνξεί λα γίλεη ε αθνξκή κηαο πνιπήκεξεο επίζθεςεο ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή.  

 Ζ χπαξμε δηάζπαξησλ ζηνηρείσλ πνιηηηζκνχ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, πνπ 

απνηεινχλ ελ δπλάκεη πφιν έιμεο επηζθεπηψλ θαη, ζε κεγάιν βαζκφ, κέλνπλ 

αλαμηνπνίεηνη. 

 

 

http://www.panoramio.com/


5.3  Οι ζηόσοι ηος ζσεδιαζμού 

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο ιίκλεο αιιά θαη ηα θπζηθά θαη πνιηηηζκηθά ζηνηρεία 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο είλαη φρη κφλν ηα πιενλεθηήκαηα αιιά θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ. Κηα ήπηα, ειεγρφκελε θαη 

απφιπηα πξνζαξκνζκέλε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμε ηεο ιίκλεο είλαη ν 

θχξηνο ζηφρνο. Δμάιινπ, ηα ίδηα ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δείρλνπλ πξνο 

ηελ πηνζέηεζε ελφο κνληέινπ πξνζέιθπζεο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ επηζθεπηψλ ζε 

ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηε θχζε. 

Οη επεκβάζεηο ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ ψζηε νη θάηνηθνη θαη νη 

επηζθέπηεο, λα βξίζθνπλ ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο λα πεξλνχλ ρξφλν ζηε ιίκλε. 

Απηφ πνπ ιείπεη απφ ην ρψξν είλαη αθνξκέο πνπ ζα ηξαβήμνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα 

πεξάζνπλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο δίπια ζηε ιίκλε. Λα βξνπλ ηφπν αλαςπρήο, 

ρψξν γηα ηα ρφκπη ηνπο ή θαη κηα αθνξκή λα εληάμνπλ θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ 

ηξφπν δσήο ηνπο. Εεηνχκελν είλαη ε ιίκλε λα ηξαβήμεη ηνπο επηζθέπηεο ηεο ζε 

ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο, φιεο ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ. ηφρνο, επίζεο, είλαη ε 

πξνζέιθπζε αλζξψπσλ απφ φιεο ηηο ειηθηαθέο αιιά θαη θνηλσληθέο νκάδεο. Σα 

παηδηά λα αλαθαιχςνπλ αθνξκέο γηα παηρλίδη κέζα θαη έμσ απφ ην λεξφ, νη 

νηθνγέλεηεο λα βξνπλ έλαλ ηφπν ζπλάληεζεο θαη επαθήο, νη ειηθησκέλνη λα βξνπλ 

έλαλ ήζπρν ηφπν ξεκβαζκνχ ή έλαλ αζθαιή ρψξν γηα καθξηλέο βφιηεο. ηφρνο είλαη 

ν ρψξνο λα είλαη αλνηρηφο θαη πξνζηηφο ζε φινπο, ηδηαίηεξα δε ζε αλζξψπνπο 

ρακειφηεξσλ εηζνδεκάησλ. Γελ επηδηψθεηαη ε πξνζέιθπζε κηαο ηνπξηζηηθήο ειίη, ν 

θνηλωληθόο απνθιεηζκόο ηεο ιίκλεο (εηζηηήξην εηζφδνπ ή πξνζθνξά πςειήο ηηκήο 

ππεξεζηψλ) ή ε έκκεζε ηδησηηθνπνίεζε ελφο δεκφζηνπ αγαζνχ. 

Παξάιιεια, επηδίσμε είλαη ε αθχπληζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, γηα ηελ νπνία ε 

ιίκλε κπνξεί λα απνηειέζεη πφιν έιμεο - θέληξν ή ζπκπιεξσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Θαηαιχκαηα ζε γχξσ νηθηζκνχο κπνξνχλ λα βξνπλ ρψξν ζε παιηά, 

εγθαηαιειεηκκέλα θηίξηα ελψ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ 

δπλαηνηήησλ δηακνλήο –θαηαζθήλσζε, youth hostels, θαηαθχγηα θ.ιπ.  

 

5.3.1 Πποηεινόμενερ επεμβάζειρ 

Ζ ιίκλε θαη ν γχξσ απφ απηή ρψξνο πξνζθέξνληαη γηα πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηφζν κέζα ζην λεξφ -θνιχκπη, βφιηα κε βάξθα ή πνδήιαην λεξνχ, θαηαδχζεηο, 

παηρλίδη ζην λεξφ κε θαηάιιειεο θαηαζθεπέο φζν θαη ζηελ φρζε -ειηνζεξαπεία, 

δηάβαζκα, ραιάξσζε, παηρλίδη, πηθ ληθ, πεξπάηεκα, ηξέμηκν, πνδήιαην. Ζ ππνδνρή 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ απαηηεί ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ θαη ηελ θαηάιιειε 

δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ. ην πιαίζην απηφ πξνηείλνληαη ηα εμήο: 

Μονοπάηια για πεππάηημα, ηπέξιμο, ποδήλαηο. Γχξσ απφ ηε ιίκλε, ζε 

απφζηαζε πνπ κεηαβάιιεηαη, δεκηνπξγείηαη έλαο δαθηχιηνο ηξηψλ κνλνπαηηψλ –

γηα πεξπάηεκα, γηα ηξέμηκν θαη γηα πνδήιαην. Οη ηξεηο ρξήζεηο δηαρσξίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο. Θνληά ζηελ 

ιίκλε δηέξρεηαη ηκήκα ηνπ ηζηνξηθνχ δξφκνπ ηνπ Ληεξβελίνπ. Σκήκα ηνπ 

πνδειαηφδξνκνπ ζα ελζσκαησζεί ζην κνλνπάηη ηνπ Ληεξβελίνπ θαη ζα ππάξρεη 

θαηάιιειε ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ηελ ηζηνξία ηνπ δξφκνπ (ελεκεξσηηθέο 

πηλαθίδεο, ράξηεο δξφκνπ). Θαηά κήθνο, ζε επηιεγκέλα ζεκεία, δεκηνπξγνχληαη 

ρψξνη ζηάζεο κε ππαίζξηα θαζηζηηθά θαη βξχζεο (μεθνχξαζε θαη αγλάληεκα ηεο 



ιίκλεο). Σα κνλνπάηηα δηακνξθψλνληαη κε θαζαξηζκφ θαη εθζάκλσζε, φπνπ 

απαηηείηαη, κε πιηθά θαηαζθεπήο ην ρψκα, ην γξαζίδη θαη ηα ραιίθηα. 

πκπιεξσκαηηθά, γίλεηαη ρξήζε μχιηλσλ θαηαζθεπψλ ζην έδαθνο, φπνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βαηφηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ηελ νκαιή 

θίλεζε αλζξψπσλ θαη πνδειάησλ. Ζ ράξαμε ησλ ηξηψλ κνλνπαηηψλ θαη ε 

ηνπνζέηεζε ησλ ρψξσλ ζηάζεο θαίλνληαη ζην ρέδην 2. 

 

Χώπορ ζηάθμεςζηρ και πεπίπηεπο ενημέπυζηρ. ηνλ ρψξν εηζόδνπ ζηελ 

πεξηνρή, ζε επαθή κε ηνλ θεληξηθφ δξφκν δεκηνπξγείηαη ρψξνο ζηάζκεπζεο ΗΥ 

νρεκάησλ θαη πνχικαλ. Ζ χπαξμε εζσηεξηθνχ δεπηεξεχνληνο δξφκνπ πνπ 

απνκνλψλεη ηνλ ρψξν απφ ηε ιίκλε, ε άκεζε επαθή κε ην δξφκν θαη ε ζέζε ηνπ 

ρψξνπ πξηλ ηε ιίκλε ηνλ θαζηζηνχλ ηδαληθφ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο. Ο ρψξνο θπηεχεηαη θαη απνκνλψλεηαη ιεηηνπξγηθά απφ ηνλ 

ππφινηπν ρψξν ηεο ιίκλεο. Θαηάιιειεο δηακνξθψζεηο (πιαθφζηξσζε εδάθνπο, 

θπηεχζεηο) θαη εμνπιηζκφο (ζήκαλζε) ηνπνζεηνχληαη έηζη ψζηε λα ππνδέρνληαη 

ηνλ επηζθέπηε, λα ηνλ ελεκεξψλνπλ θαη λα θαηεπζχλνπλ ηελ θίλεζή ηνπ ζην 

ρψξν. Δπίζεο, ζε θαηάιιειν ζεκείν ηνπνζεηείηαη έλα κηθξφ πεξίπηεξν 

ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ (πιεξνθνξίεο γηα ηε ιίκλε, γηα ηηο πξνζθεξφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηα αμηνζέαηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θ.α. –θπιιάδηα, 

δηαδξαζηηθφ πιηθφ θ.α.). Ζ δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ θαίλεηαη ζηα ρέδηα 1 θαη 2. 

 

Σημειακέρ επεμβάζειρ ζηο όπιο ξηπάρ-νεπού. ηελ πεξίκεηξν ηεο ιίκλεο 

δεκηνπξγνχληαη εθηά ζεκεηαθέο επεκβάζεηο φπσο θαίλεηαη ζην ρέδην 2: 

Πεπιοσή 1. Χώπορ ενοικίαζηρ βαπκών, ποδηλάηυν νεπού, παισνιδιών 

νεπού και καηαδςηικού εξοπλιζμού. ην ρψξν δεκηνπξγείηαη κηθξφ θηίξην 

ελνηθίαζεο-θχιαμεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη μχιηλε εμέδξα (κέζα ζηε ιίκλε) ζηελ νπνία 

δέλνπλ νη βάξθεο θαη ηα πνδήιαηα (ρέδηα 3α θαη 3β). 

Πεπιοσή 2 και 3. Χώποι καθέ-θαγηηού. Γεκηνπξγνχληαη δχν θαηαζθεπέο 

ρακεινχ χςνπο, ειαθξέο, κε πιηθά ην κέηαιιν θαη ην μχιν, πνπ πεξηιακβάλνπλ ρψξν 

κπαξ, παξαζθεπαζηεξίνπ, απνζήθεο θαη w.c. Κπξνζηά απφ ηα θηίξηα θαη ζην φξην 

ηεο ιίκλεο δηακνξθψλνληαη εμέδξεο κε πέξγθνιεο –ππαίζξηνη ρψξνη θαθέ θαη 

θαγεηνχ, ζην φξην κεηαμχ λεξνχ θαη μεξάο. ηελ Πεξηνρή 2, θαηαζθεπάδεηαη 

κεγάινπ κήθνπο μχιηλε παζζαιφπεθηε εμέδξα, ε νπνία εηζρσξεί κέζα ζηε ιίκλε. 

Γχξσ απφ απηή θαηαζθεπάδνληαη επηπιένλ μχιηλεο παζζαιφπεθηεο εμέδξεο 

κεγαιχηεξσλ δηαζηάζεσλ, θαηάιιειεο γηα ηελ ππνδνρή πνιιψλ αηφκσλ. Ζ 

θαηαζθεπή αμηνπνηείηαη γηα θνιχκπη, παηρλίδη κε ην λεξφ, ειηνζεξαπεία, πεξπάηεκα 

θ.ιπ. (ρέδηα 4 θαη 5). 

Πεπιοσή 4, 5 και 6. Χώποι ξεκούπαζηρ. Γεκηνπξγνχληαη, θπξίσο, γηα λα 

ππνδερζνχλ ηνπο θνπξαζκέλνπο πνδειάηεο, δξνκείο θαη πεξηπαηεηέο αιιά θαη 

φπνηνλ αλαδεηά κηα ζέζε ραιάξσζεο καθξηά απφ ηα πην ζνξπβψδε θαθέ. Οη ρψξνη 4 

θαη 5 (παζζαιφπεθηεο εμέδξεο) ηνπνζεηνχληαη ρακειά, ζε επαθή κε ην λεξφ -ρψξνη 

αγλαληέκαηνο ηεο ιίκλεο ελψ ν ρψξνο 6 ςειφηεξα (ρέδηα 6, 7, 8). 

Πεπιοσή 7. Ελεύθεπορ σώπορ ανατςσήρ. Σν αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ζηελ 

πεξηνρή απηή επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ ηθαλνχ λα ππνδερζεί κεγάιν 

αξηζκφ επηζθεπηψλ θαη πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο- ρψξνο πηθ ληθ, ειηνζεξαπείαο, 



δηαβάζκαηνο, παηρληδηνχ θ.α. ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ο ρψξνο αθήλεηαη, 

ζρεδφλ, ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. Δληζρχεηαη ε βιάζηεζε κε ζάκλνπο θαη 

δέληξα, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, θαη ηνπνζεηνχληαη, ζε επηιεγκέλα ζεκεία, 

νξγαλσκέλνη ππαίζξηνη ρψξνη θαγεηνχ (ηξαπέδηα θαη ρψξνο ςεζίκαηνο) (ρέδην 9). 

 

5.3.2 Απσιηεκηονικά ζσέδια πποηεινόμενυν επεμβάζευν 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα ζρέδηα ησλ πξνηεηλφκελσλ επεκβάζεσλ. 

 

 

 

Σσέδιο 1. Υψξνο ζηάζκεπζεο. Γηαθξίλεηαη ε θχξηα νδηθή αξηεξία (Θαιπάθη-Θαθαβηά), 
επάλσ, ν εζσηεξηθφο δεπηεξεχνλ δξφκνο θαη νη ρψξνη ζηάζκεπζεο πνχικαλ θαη ΗΥ νρεκάησλ. 
Κε θαηάιιειεο δηακνξθψζεηο (βιάζηεζε, πιηθά εδάθνπο) εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο θίλεζε 

ησλ πεδψλ ζην ρψξν ηεο ιίκλεο. 

 

 
  



Σσέδιο 2. Γεληθή θάηνςε ηνπ ρψξνπ. Φαίλνληαη ηα ηξία κνλνπάηηα, νη πεξηκεηξηθέο 
επεκβάζεηο (φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα) θαη ν ρψξνο 

ζηάζκεπζεο. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσέδιο 3β. Πεξηνρή 1 – Γεληθή άπνςε ηνπ ρψξνπ θαη ελδεηθηηθέο εηθφλεο δξαζηεξηνηήησλ 
ζηνλ δηακνξθσκέλν ρψξν (δηαθξίλνληαη ηα ηξία κνλνπάηηα). 

Σσέδιο 3α. Πεξηνρή 1 - Υψξνο ελνηθίαζεο βαξθψλ, πνδειάησλ λεξνχ, θαηαδπηηθνχ 
εμνπιηζκνχ, παηρληδηψλ λεξνχ. Όςε θηίζκαηνο θαη θάηνςε καξίλαο βαξθψλ-πνδειάησλ. 



 

Σσέδιο 4. Πεξηνρή 2 – Υψξνο θαθέ-θαγεηνχ θαη μχιηλε εμέδξα κέζα ζην λεξφ. 

Σσέδιο 5. Πεξηνρή 3 – Υψξνο θαθέ-θαγεηνχ. Τπαίζξην κπαξ θαη μχιηλεο εμέδξεο ζην λεξφ. 



 

 

 
Σσέδιο 6. Υψξνη ζηάζεο.  
Επάλω: γεληθή άπνςε,  Κάηω: 
ιεπηνκέξεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σσέδιο 7. Υψξνο ζηάζεο, ζε επαθή κε ην λεξφ. Γεκηνπξγία μχιηλεο εμέδξαο κε παγθάθηα ζην 

λεξφ θαη πέηξηλσλ ρακειψλ ηνίρσλ ζην πξαλέο κε μχιηλα παγθάθηα. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σσέδιο 8. Υψξνο ζηάζεο, ζε επαθή κε ην λεξφ. Γηάδξνκνο ζχλδεζεο κνλνπαηηψλ κε ηνλ 
ρψξν ησλ ηξηψλ εμέδξσλ, ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη παγθάθηα. Δλδηάκεζα ζηηο εμέδξεο, 

θχηεπζε δέλδξσλ γηα ζθίαζε. Θαηά κήθνο ηνπ δηαδξφκνπ θίλεζεο, θχηεπζε ρακειψλ ζάκλσλ 
–νξηνζέηεζε θαη νπηηθή ζπλέρεηα. 

Σα ζρέδηα 6-8 πεξηγξάθνπλ ηηο πεξηνρέο 4, 5, 6 (ρψξνη μεθνχξαζεο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σσέδιο 9. Πεξηνρή 7 – ηκήκα ηνπ δηακνξθσκέλνπ σο αθηή, ρψξνπ, γηα ειηνζεξαπεία, 

παηρλίδη, πηθ ληθ θ.α. ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο. Γηαθξίλεηαη ην κνλνπάηη γηα πεξπάηεκα. 

  



6. Δπίλογορ 

 

Οη ιίκλεο είλαη έλα πνιχ ηδηαίηεξν θπζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νξεηλήο γεο. 

Έρνπλ, δηαρξνληθά ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία, αμηνπνηεζεί γηαηί ηα λεξά ηνπο θαη νη 

παξαιίκληεο εθηάζεηο ηνπο κπνξνχζαλ λα ζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία. 

Ζ επηζηξνθή ηνπ θφζκνπ ζηα βνπλά γελλά θαη λέεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ησλ 

νξεηλψλ ιηκλψλ –απηέο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ. Ηδηαίηεξα ζε ρψξεο καθξηά 

απφ ηε ζάιαζζα, φπσο απηέο ηεο Θ. Δπξψπεο, ν ιηκλαίνο ηνπξηζκφο αλαπηχρζεθε 

λσξίο θαη ζπζηεκαηηθά. 

Ζ ιίκλε Εαξαβίλα δελ έρεη ηελ έθηαζε θαη ηε θήκε άιισλ ειιεληθψλ ιηκλψλ –

ηεο Θεξθίλεο, ηνπ Πιαζηήξα, ηεο Θαζηνξηάο, ησλ Πξεζπψλ θ.ιπ. Δίλαη φκσο έλα 

ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Πσγσλίνπ, επλνεκέλε σο πξνο ην θπζηθφ ηεο 

πεξηβάιινλ θαη δίπια ζε ζεκαληηθφ νηθηζηηθφ δίθηπν. Κε θαηάιιειε αμηνπνίεζε, 

αλάδεημε θαη πξνβνιή κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εζηία αλάπηπμεο ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ηεο. Κε απηφ ζαλ απψηεξν ζηφρν, ε κειέηε πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλεο 

επεκβάζεηο γχξσ απφ ηε ιίκλε, θαηάιιειεο λα ππνδερζνχλ πνιιαπιέο ππαίζξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο κέζα θαη έμσ απφ ην λεξφ. Ο ρψξνο δηακνξθψλεηαη γηα λα 

πξνζειθχζεη επηζθέπηεο –φρη κφλν ηνπο εθηφο πεξηνρήο αιιά, θαη πεξηζζφηεξν ίζσο, 

ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Πσγσλίνπ. Με αθνξκή ηε ιίκλε, νη θάηνηθνη κπνξνχλ λα 

μαλαβξνχλ έλα ιφγν λα βξεζνχλ ζηε θχζε. 
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Πεπίλητη 

 

ηελ εξγαζία δηεξεπλάηαη ε δπλαηφηεηα αλάδεημεο ηνπ Ληεξβελίνπ, ηνπ 

ηζηνξηθνχ κνλνπαηηνχ πνπ ζπλέδεε άιινηε ηελ Διιάδα κε ηελ Αιβαλία, σο 

πνδειαηηθήο δηαδξνκήο. ηφρνο είλαη ε πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Πσγσλίνπ θαη ε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ γηα ηνπο θαηνίθνπο πνπ ζα ηνπο θέξεη ζε 

επαθή κε ηε θχζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε 

ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο ηνπ κνλνπαηηνχ θαη ε ηεθκεξίσζε πξνηεηλφκελσλ 

επεκβάζεσλ ζε απηφ. Οη επεκβάζεηο γίλνληαη κε γλψκνλα ηελ ήπηα πξνζαξκνγή ζην 

ηνπηθφ θπζηθφ ζηνηρείν θαη ηελ αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Σν 

κνλνπάηη αλαβαζκίδεηαη θαη γίλεηαη πφινο έιμεο δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο. 

Παξάιιεια, γίλεηαη εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξνηεηλφκελσλ επεκβάζεσλ, βάζεη 

ΑΣΟΔ. Δπίζεο, ηεθκεξηψλεηαη ε ζεκαζία ηεο πξνβνιήο θαη ηεο πξνψζεζεο ηνπ 

κνλνπαηηνχ, κέζα απφ αλάινγα παξαδείγκαηα ηεο Δπξψπεο θαη πξνηείλνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνβνιήο ηνπ κνλνπαηηνχ ηνπ 

Ληεξβελίνπ. 

 

 

Abstract 

 

This paper investigates the possibility of enhancement and promotion of 

Derveni historic trail that used to connect Greece with Albania, as a contemporary 

cycling route. The aim is to attract visitors in the region of Pogoni and to create a 

space for the residents to find opportunities to come in contact with natural 

environment and their culture. The object of this paper is a design study of the rail’s 

central part and the documentation of proposed interventions at it. The 

interventions are based on their incorporation to the local natural environment and 

the promotion of local cultural elements. The rail is enhanced and becomes a pole of 

attraction for recreation activities. At the same time, the cost of the proposed 

interventions is estimated. In addition, the importance of further promotion of the 

trail is documented based on relative European examples and several specific actions 

are suggested to the direction of Derveni’s trail touristic promotion. 



1. Ειζαγυγή 

 

Σα κνλνπάηηα ζπληζηνχλ εζληθφ πινχην, απνηειψληαο ζηνηρείν ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ελφο ηφπνπ. 

Ηζηνξηθά, δεκηνπξγήζεθαλ σο δίαπινη επηθνηλσλίαο, κε ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ γηα ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νηθηζκψλ θαη κεηαθνξά 

πξντφλησλ θαη αγαζψλ. ήκεξα, κε ηελ απμεκέλε δήηεζε γηα κία κνξθή 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ππαίζξνπ κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ηα κνλνπάηηα 

αλαδεηθλχνληαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ππνδνκέο ηνπξηζκνχ θπζηνιαηξίαο θαη 

αλαςπρήο. Γη απηφ, ε ζπληήξεζε θαη αλάδεημή ηνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη πξέπεη 

λα απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν, φρη κφλν γηα ηελ πξνζηαζία ελφο πνιηηηζηηθνχ 

ζηνηρείνπ ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο αιιά θαη γηα ηελ ήπηα, ηνπξηζηηθά, αμηνπνίεζή 

ηνπο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο ελφο ηφπνπ. 

 

 

2. Το ποδήλαηο ζηα βοςνά-μία εναλλακηική μοπθή ανάπηςξηρ 

 

2.1 Ποδήλαηο και οπεινέρ πεπιοσέρ 

Δίλαη πιένλ επξέσο γλσζηή ε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ηνπ πνδειάηνπ σο κέζνπ 

κεηαθίλεζεο. Ζ πνδειαζία, σο δξαζηεξηφηεηα, πξνζθέξεη πνιιαπιά νθέιε: ζην 

πεξηβάιινλ, αθνχ απνηειεί ηνλ πην θηιηθφ ηξφπν κεηαθνξάο, ζηνλ άλζξσπν, θαζψο 

απνηειεί εμαηξεηηθή κνξθή άζθεζεο, ςπρηθήο πγείαο θαη αζιεηηζκνχ, ζηελ 

θνηλσλία, ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηνλ ηνπξηζκφ. To πνδήιαην ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο 

είλαη θάηη πεξηζζφηεξν. Ζ νξεηλή πνδειαζία απνηειεί έλα κείγκα αζιεηηθήο 

εκπεηξίαο θαη γλσξηκίαο κε ηελ θχζε, εμεξεχλεζεο ηνπ βνπλνχ θαη δνθηκαζίαο ζηηο 

δπζθνιίεο ηνπ (Βιαζηφο & Κπηξκπίιε, 2004). Ο πνδειάηεο ηνπ βνπλνχ, έξρεηαη ζε 

άκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ ρψξν θαη ηηο νκνξθηέο ηνπ, κέζα απφ κία πνηθηιία ηνπίσλ, 

ρξσκάησλ, δηαδξνκψλ θαη επνρψλ. Ο “πνδήιαην-ηνπξηζκφο” αλαπηχζζεηαη ξαγδαία 

ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίιεςε ηνπ φηη ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ε δηαηήξεζε θαη ε αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ απνηεινχλ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ζπληζηψζεο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Σν πνδήιαην ζηηο 

νξεηλέο πεξηνρέο δελ είλαη κφλν έλα κέζν κεηαθίλεζεο, αιιά, θπξίσο έλα κέζν 

αλαςπρήο. Οη πνδειαηηθέο δηαδξνκέο απνηεινχλ ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ 

ηνπξηζκνχ θαη πεξηβάιινληνο.  

 

2.2 Οπεινή ποδηλαζία ζηην Ελλάδα 

ηελ Διιάδα ην ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη ζην πνδήιαην ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζε 

αληίζεζε κε ηελ επξεία δηάδνζή ηνπ ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ Διιάδα πξνζθέξεηαη 

γηα νξεηλή πνδειαζία, θαζψο θαιχπηεηαη απφ νξεηλνχο φγθνπο θαηά ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο έθηαζήο ηεο θαη ην νξεηλφ πεξηβάιινλ είλαη ειθπζηηθφ θαη ζε κεγάιν 

βαζκφ αλέπαθν απφ αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο. ε πνιιέο ειιεληθέο πφιεηο 

ππάξρνπλ ηνπηθά πνδειαηηθά ζσκαηεία θαη ζχιινγνη πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ νξεηλψλ πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ, ηελ πξνψζεζή ηνπο θαη ηελ 

δηνξγάλσζε αληίζηνηρσλ δξάζεσλ (π.ρ ν πνδειαηηθφο γχξνο ηεο Κεζζελίαο, ην 

Εαγφξη Mountainrunning θιπ). Παξφια απηά, ε έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο νξγάλσζεο 



θαη ε απνπζία θαηάιιεισλ ππνδνκψλ ππνζηήξημεο, ζπληήξεζεο θαη ελεκέξσζεο 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, εκπνδίδεη πνιιέο θνξέο ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ δηαδξνκψλ απηψλ. Δληνχηνηο, ε αμηνπνίεζε ησλ δηαδξνκψλ θαη ησλ κνλνπαηηψλ 

κέζσ ηνπ πνδειαηηθνχ ηνπξηζκνχ, κπνξεί λα αλαδσνγνλήζεη νηθνλνκηθά, 

πιεζπζκηαθά θαη πνιηηηζκηθά ηηο ειιεληθέο νξεηλέο πεξηνρέο. 

 

2.3 Το μονοπάηι ηος Νηεπβενίος 

Σν κνλνπάηη ηνπ Ληεξβελίνπ απνηειεί κέξνο ελφο ηζηνξηθνχ δξφκνπ πνπ 

ζπλέδεε ηα Ησάλληλα κε ηελ Αιβαλία θαη ζψδεηαη ζήκεξα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. 

πγθεθξηκέλα, απνηεινχζε θαξφδξνκν, ν νπνίνο έλσλε ηε λφηηα Διιάδα ζηελ 

πξσηεχνπζα ηεο Κνινζζίαο Παζζαξψλα, ζπλδεφηαλ κε ην Αξγπξφθαζηξν, ην 

Σεπειέλη, ην Βεξάηη (Βπδαληηλά Βειέγξαδα) θαη θαηέιεγε ζην Γπξξάρην (Θαζηάλεο, 

2008).  

Ζ ηζηνξηθή ηνπ αμία είλαη ηδηαίηεξε γηαηί απνηεινχζε άμνλα γεσπνιηηηθήο 

ζεκαζίαο, θαζψο ήηαλ έλαο απφ ηνπο θχξηνπο δξφκνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο κε πνιχ θαιά ραξαθηεξηζηηθά νδνπνηίαο. Ηδηαίηεξα 

αλαπηχρζεθε θαηά ηελ επνρή ηνπ Αιή Παζά, θαζψο ν ίδηνο ηνλ ρξεζηκνπνηνχζε γηα 

ηελ κεηαθνξά ηνπ ζηελ παηξίδα ηνπ (Σεπειέλη) θαη ζην αξρνληηθφ ηνπ πνπ 

βξηζθφηαλ ζηε ηηαξηά - ζήκεξα αλήθεη ζηνλ Γήκν Πσγσλίνπ (Θαζηάλεο, 2008). Σν 

ηκήκα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν απνηεινχζε γηα αηψλεο ηνλ κνλαδηθφ 

δίαπιν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Απηφ καξηπξείηαη απφ ηηο 

πνιιέο αλαθνξέο πεξί χπαξμεο ελφο κεγάινπ δηθηχνπ θαηαιπκάησλ, ηα “ράληα”, ηα 

νπνία πεξίθιπδαλ ηελ δηαδξνκή θαηά κήθνο ηεο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

δηεξρνκέσλ. Δπηπιένλ, ην πιήζνο γεθπξηψλ θαη θαιληεξηκηψλ πνπ ζπλέδεαλ ην 

κνλνπάηη κε εθθιεζηαζηηθά θαη ηζηνξηθά κλεκεία (κεξηθά απφ απηά δηαηεξνχληαη 

έσο θαη ζήκεξα), ππνδεηθλχνπλ ηελ ζπνπδαηφηεηά ηνπ, θαζηζηψληαο ην σο ζηνηρείν 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο. Σν κνλνπάηη βξίζθεηαη ζην κεγαιχηεξν 

θνκκάηη ηνπ κέζα ζηε θχζε, καθξηά απφ αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο θαη ζπλαληά 

πεξηνρέο θπζηθνχ θάιινπο, φπσο ηε ιίκλε Εαξαβίλα, ηνλ πνηακφ Θαιακά ηηο πεγέο 

Ιεκπνχζδαο θαη πνιιά ξέκαηα. 

Ζ νλνκαζία ηνπ δξφκνπ θαλεξψλεη ηα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Ζ 

ιέμε Ληεξβέλη ρξεζηκνπνηήζεθε σο γεσγξαθηθφο πξνζδηνξηζκφο ζηελήο δηάβαζεο 

δηακέζνπ νξεηλψλ φγθσλ θαη απηφ αληηθαηνπηξίδεη αθξηβψο ηελ κνξθνινγία ηνπ. Σν 

θνκκάηη πνπ δηαζψδεηαη ζήκεξα ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν έρεη κήθνο πεξίπνπ 57 

ρηιηφκεηξα (56976 κ), κε ηα πεξηζζφηεξα λα βξίζθνληαη ζηνλ Θαιιηθξαηηθφ Γήκν 

Πσγσλίνπ θαη ηα ππφινηπα ζηνλ Γήκν Είηζαο (πεξίπνπ 37 θαη 20 ρικ αληίζηνηρα) 

ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Ησαλλίλσλ. Θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη φηη 

δηέξρεηαη απφ ζεκεία ρακεινχ πςνκέηξνπ, κε ειάρηζηεο θαηά κήθνο θαη εγθάξζηα 

πςνκεηξηθέο δηαθνξέο. ε φιν ην κήθνο ηνπ έρεη ηεηακέλν άμνλα κε ειαθξέο 

απνθιίζεηο δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο λνεηήο επζείαο γξακκήο. Σα παξαπάλσ 

δειψλνπλ φηη ην κνλνπάηη είλαη βαηφ θαη ζε θαιή θαηάζηαζε ζην κεγαιχηεξν ηκήκα 

ηνπ. εκαληηθφ ξφιν ζε απηφ έρνπλ παίμεη θαη αξθεηέο αηνκηθέο πξσηνβνπιίεο 

αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο, νη νπνίνη ζπλέβαιαλ ζηελ ζπληήξεζή ηνπ κε έξγα κηθξήο 

θιίκαθαο, φπσο ν θαζαξηζκφο, ε απνζάκλσζε αιιά θαη ε δηάλνημή ηνπ ζε δχζβαηα 

ζεκεία ηνπ. Ζ ζχλδεζή ηνπ, επίζεο κε ηηο εζληθέο νδνχο Ησαλλίλσλ-Ζγνπκελίηζαο, 



Θαιπαθίνπ-πλφξσλ, Θνδάλεο-Ησαλλίλσλ, φπσο θαη κε ηνπηθέο επαξρηαθέο θαη 

δαζηθέο νδνχο, ην θαζηζηά εχθνια πξνζβάζηκν απφ φιε ηελ Ήπεηξν. 

Σν κνλνπάηη, ζήκεξα, δελ έρεη ππνζηεί θακία αλζξσπνγελή παξέκβαζε. Απηφ 

εμεγεί, ζε έλα κεγάιν βαζκφ, ην φηη παξφιν πνπ είλαη κηα πεξηνρή ηδηαίηεξνπ 

θπζηθνχ θάιινπο, δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθή επηζθεςηκφηεηα. Σν κνλνπάηη 

κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί κε ήπηεο παξεκβάζεηο πνπ δελ ζα αιινηψλνπλ ηνλ 

απζεληηθφ ηνπ ραξαθηήξα, θαζηζηψληαο ην σο έλαλ ηδηαίηεξν ρψξν αλαςπρήο κέζα 

ζην Γήκν Πσγσλίνπ. Απηφ, απνηειεί θαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο. ηφρνο 

είλαη ε αλάδεημή ηνπ σο έλα κνλνπάηη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ πνπ ζα κπνξεί λα 

θαιχςεη πνιιέο, γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, αλάγθεο, κε θπξηφηεξεο ηελ 

πνδειαζία, ηελ πεδνπνξία, ηελ ηππαζία θαη ηελ θπζηνιαηξία. Ζ γεηηλίαζή ηνπ κε 

πεξηνρέο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο κπνξεί λα ην αλαδείμεη σο πφιν αλάπηπμεο ήπησλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ φπσο εθθιεζηαζηηθνχ ηνπξηζκνχ, πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ, 

trekking, rafting, αλαξξίρεζεο θιπ. 

 

Εικψνα 1: Σν κνλνπάηη ηνπ Ληεξβελίνπ 

 

 

3. Η αξιοποίηζη ηος μονοπαηιοω ηος Νηεπβενίος 

 

3.1 Καηάλληλερ πποδιαγπαθέρ για μονοπάηια και ποδήλαηο 

Οη θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο γηα ηα κνλνπάηηα έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηελ 

ράξαμή ηνπο, ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα ηερληθά έξγα θαη ηα έξγα 



ζπληήξεζήο ηνπο θαη ηελ ιεηηνπξγηθή ηνπο νξγάλσζε. Δηδηθφηεξα, έλα ζσζηά 

δηακνξθσκέλν κνλνπάηη (Διεπζεξηάδεο,2011): 

 δηέξρεηαη απφ ελδηαθέξνληα ζεκεία 

 ελδείθλπηαη γηα πνιιαπιέο ρξήζεηο 

 είλαη βαηφ φιεο ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ 

 κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο δηάξθεηαο παξακνλήο 

ησλ επηζθεπηψλ ζε απηφ. 

Αλαιπηηθά, σο γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ε θαηά κήθνο θιίζε 

ηνπ, ε επίθιεζε, νη εγθάξζηεο θιίζεηο θαη ην πιάηνο ηνπ θαηαζηξψκαηνο. Ζ θαηά 

κήθνο θιίζε έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ηνπ κνλνπαηηνχ. Ζ 

επίθιεζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζα πξέπεη λα είλαη 2-3% πξνο ηα θαηάληε 

(Διεπζεξηάδεο, 2011), ψζηε λα επηηξέπεη ηελ θίλεζε ησλ λεξψλ θαη λα κελ ιηκλάδεη 

ε πεξηνρή. Οη κεγάιεο εγθάξζηεο θιίζεηο ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Σν πιάηνο 

θαηαζηξψκαηνο πνηθίιεη, φκσο γηα έλα κνλνπάηη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ην ειάρηζην πιάηνο πξέπεη λα είλαη 3 κέηξα.  

Όζνλ αθνξά ηελ επίζηξσζε ηνπ θαηαζηξψκαηνο, ρξεηάδεηαη κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πεδφδξνκνπ ή πνδειαηνδξφκνπ θαη έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηελ 

ζηαζεξφηεηα, ηελ νκαιφηεηα θαη ηελ απνζηξάγγηζε. Θα πξέπεη λα εθηειείηαη 

θπξίσο κε πιηθά θπζηθά πξνο ην πεξηβάιινλ (πέηξεο, ραιίθηα) θαη ιηγφηεξν κε 

ηερλεηά πιηθά (άζθαιηνο). Οη αζθαιηνζηξσκέλεο πάλησο δηαδξνκέο είλαη 

πεξηζζφηεξν επράξηζηεο ζην βάδηζκα, ην ηξέμηκν θαη ην πνδήιαην, ελψ έρνπλ θαη 

ρακειφηεξν θφζηνο ζπληήξεζεο. 

Γηα ηνπο πνδειαηνδξφκνπο θαη πεδφδξνκνπο ζε κνλνπάηηα φπνπ είηε δελ 

ππάξρεη θπθινθνξία είηε ππάξρεη αξαηή δηέιεπζε κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ δελ 

ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. Σν ειάρηζην επηηξεπφκελν πιάηνο ζε 

δηάδξνκνπο φπνπ κπνξεί λα δίδνληαη θαη ζε άιιεο ρξήζεηο, εθηφο ηνπ πνδειάηνπ, 

φπσο πεδνπνξία, ηξέμηκν, θιπ. απνθιεηνκέλσλ φισλ ησλ νρεκάησλ είλαη 3,70κ. 

Όζνλ αθνξά ηηο θιίζεηο, κεγαιχηεξεο ηνπ 5% δελ είλαη επηζπκεηέο, εθηφο 

εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ ιφγσ αλάγιπθνπ ζε απνζηάζεηο κηθξφηεξεο ησλ 15νκ. 

(Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ). 

Σα ηερληθά έξγα έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε έξγα ππνδνκψλ (χδξεπζεο, 

επηθνηλσλίαο), ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη κηθξά έξγα επθνιίαο θαη αλαςπρήο (ζέζεηο 

παξαηήξεζεο, βξχζεο, θηφζθηα-παγθάθηα). Σα έξγα ζπληήξεζεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δηάβξσζεο, ησλ θαηνιηζζήζεσλ (ηνίρνη αληηζηήξημεο), ηεο 

απνκάθξπλζεο πιηθψλ απφ ην θαηάζηξσκα (πέηξεο, θιαδηά, βιάζηεζε) θαη ηεο 

πξνζηαζίαο απφ ππξθαγηά. 

Σέινο, γηα ηελ ιεηηνπξγηθή νξγάλσζε απαηηείηαη θαηά θχξην ιφγν ζήκαλζε, 

ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα έλα κνλνπάηη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. Έλα νξγαλσκέλν 

κνλνπάηη πξνυπνζέηεη ζήκαλζε θαζψο θαη ράξηεο ελεκέξσζεο γηα φιε ηελ 

δηαδξνκή ηνπ. Πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηηο δηαζηαπξψζεηο θαη ζηα ελδηαθέξνληα 

ζεκεία ηνπ, γηα ηελ δηεπθφιπλζε θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ δηεξρνκέλσλ. Ζ αλάγθε 

ζήκαλζεο θαη ζεκαηνδφηεζεο γίλεηαη αθφκα κεγαιχηεξε, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

κνλνπάηη πνδειαζίαο, ε νπνία ζα εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ πνδειαηηζηψλ, 

εηδηθφηεξα ζε δηαζηαπξψζεηο κε νδνχο φπνπ δηέξρνληαη κεραλνθίλεηα νρήκαηα. 

 



3.2 Πεπιοσή ηυν πποηεινψμενυν επεμβάζευν 

Ζ πεξηνρή ζηελ νπνία πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο επεκβάζεηο απνηειεί ηκήκα 

ηνπ κνλνπαηηνχ ηνπ Ληεξβελίνπ, θαζψο επίζεο θαη ηεο επξχηεξεο έθηαζεο επηξξνήο 

ηνπ. Πξφθεηηαη γηα κία δηαδξνκή κήθνπο 4370κ., κε ηα 2170 απφ απηά λα αλήθνπλ εμ 

νινθιήξνπ ζην Ληεξβέλη θαη ηα ππφινηπα 2200 ζε ζπλδεφκελα κνλνπάηηα θαη ζε 

δαζηθνχο δξφκνπο. Δηδηθφηεξα, ην ηκήκα παξέκβαζεο μεθηλάεη απφ ηελ 

δηαζηαχξσζε ηνπ Ληεξβελίνπ κε ηελ αζθάιηηλε νδφ πξνο Παξαθάιακν-Αγία 

Παξαζθεπή θαη θαηαιήγεη ζηε δηαζηαχξσζε ρσκάηηλνπ δξφκνπ πξνο ηηαξηά-

Υάληα-Κχιν. Δθεί αθνινπζεί ηνλ ρσκαηφδξνκν πξνο ηνλ Κχιν θαηαιήγνληαο ζηελ 

θεληξηθή επαξρηαθή νδφ πξνο Παξαθάιακν, δεκηνπξγψληαο κία θπθιηθή δηαδξνκή 

γχξσ απφ ην ζεκείν έλαξμεο. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο πάλσ ζην κνλνπάηη 

ηνπ Ληεξβελίνπ, ζπλαληάεη ηξεηο δηαζηαπξψζεηο κε ρσκάηηλνπο δξφκνπο αιιά θαη 

ηελ δηαζηαχξσζε αζθάιηηλνπ δξφκνπ πξνο Καπξνλφξνο-Παξαθάιακν. 

Ζ δηαδξνκή είλαη ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο θαη ζε θαιή θαηάζηαζε, κε 

πιάηνο θαηαζηξψκαηνο 4 κέηξα, αιιά ρσκάηηλε κε πνιιέο εγθάξζηεο 

αληζνζηαζκίεο. Θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθά ζεκεία πνπ ζπλαληάεη είλαη έλα παιαηφ 

θηίζκα, ην νπνίν ήηαλ παιαηφο ζηαζκφο ηνπ Αιή Παζά θαη νη πεγέο Ιεκπνχζδαο, 

πνπ βξίζθνληαη ζε έλα ρψξν επίπεδν, κε πιαηάληα. Θνληά ζην ζεκείν απηφ, θαη 

βγαίλνληαο απφ ην κνλνπάηη, βξίζθεηαη έλαο παιαηφο, πιήξσο αλαθαηληζκέλνο 

λεξφκπινο, ν νπνίνο είλαη αλαμηνπνίεηνο, θαζψο θαη έλα παιαηφ ηρζπνηξνθείν. 

 

3.3 Σηψσορ και πποηεινψμενερ παπεμβάζειρ 

ηφρνο ηεο πξφηαζεο, είλαη ε αλαβάζκηζε θαη ε αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο, κε 

φζν ην δπλαηφλ επηφηεξεο παξεκβάζεηο, ψζηε λα κελ αιινησζεί ν ραξαθηήξαο ηεο 

αιιά λα αλαδεηρζνχλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ηελ θαζηζηνχλ ηδηαίηεξε. Σν ηκήκα πνπ 

εμεηάδεηαη πξνηείλεηαη σο έλαο θεληξηθφο πφινο αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ γηα φιν 

ην κνλνπάηη, θαζψο βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηνπ κνλνπαηηνχ θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηνλ Παξαθάιακν, πνπ απνηειεί έλα απφ ηα πην δσληαλά ρσξηά ηνπ Γήκνπ 

Πσγσλίνπ. Βαζηθή επηδίσμε είλαη ε πξνζέιθπζε, θπξίσο, ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

Πσγσλίνπ φισλ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ αιιά θαη πνιιψλ επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο. 

Οη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο θαίλνληαη ζηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ θαη 

αλαιχνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο. Πξνηεηλφκελεο επεκβάζεηο ζηελ πεξηνρή: 

 Γηακφξθσζε ρψξνπ αλαςπρήο ζηεο πεγέο Ιεκπνχζδαο ν νπνίνο ζα 

αλαδείμεη ηε ιίκλε ησλ πεγψλ ηνπ πνηακνχ. 

 Άλνηγκα θαη ιεηηνπξγία ηνπ λεξφκπινπ, κε ηνπνζέηεζε λεξνηξηβψλ. 

Πξνηείλεηαη παξάιιεια, ε θαηαζθεπή κηθξήο γέθπξαο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ λεξφκπινπ θαη ε αλαθαηαζθεπή ηνπ θαηεζηξακκέλνπ 

αχιαθα πνπ βξίζθεηαη απέλαληη απφ ηνλ λεξφκπιν 

 Θέζε ζηάζκεπζεο, ζε ππάξρνληα δηαζέζηκν ρψξν. Ζ πξφζβαζε ζε απηφλ 

κπνξεί λα γίλεη απφ ηελ πιεπξά ηνπ λεξφκπινπ (ππάξρεη άιινο δξφκνο πνπ 

θαηαιήγεη ζε απηφλ) πνπ δελ επεξεάδεη ηελ δηαδξνκή (δελ είλαη νξαηή ε ζέζε απφ 

ηνπο πεδνπφξνπο ή πνδειάηεο). 

 Γηάλνημε ελαιιαθηηθήο δηαδξνκήο (παιαηφ Ληεξβέλη ζε επηιεγκέλν ζεκείν). 

 Θαηαζθεπή πνδειαηνδξφκνπ κε ηνπνζέηεζε γαξκπηινδέκαηνο γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο αλάπηπμεο θπηηθήο γεο (απαίηεζε ζπλερψλ θαζαξηζκψλ) θαη 



δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ πνδειάηνπ θαη ησλ πεδψλ αλεμαξηήησο ηνπ 

θαηξνχ θαζψο κε ηηο βξνρέο ε πεξηνρή είλαη κε πξνζβάζηκε γηα κεγάιν δηάζηεκα 

ιφγσ ιάζπεο θαη αξαηήο δηέιεπζεο νρεκάησλ. Κεγάιν κέξνο ηεο πεξηνρήο 

θξίλεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ζα κείλεη σο έρεη, ελψ ζα θαηαζθεπαζηνχλ 

ιηζφζηξσηα ηκήκαηα ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο. 

 Φσηηζκφο, ζέζεηο ζέαζεο θαη αλαςπρήο–θηφζθηα ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο. 

 ήκαλζε θαη πιεξνθνξίεο γηα ηα θνληηλά αμηνζέαηα (εθθιεζίεο θιπ). 

 Κηθξά ηερληθά έξγα (νρεηνί, ηνηρνδνκέο) φπνπ ρξεηάδνληαη. 

 

 

Εικψνα 2. Ζ πεξηνρή κειέηεο κε ηηο πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικψνα 3. Ιίκλε ησλ πεγψλ ηνπ πνηακνχ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικψνα 4. ρέδην πεγψλ Ιεκπνχζδαο (Παιηφ ράλη) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικψνα 5. Πεξηνρέο πξνο παξέκβαζε 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικψνα 6. ηάζεηο, ζέζεηο ζέαζεο                            Εικψνα 7. Πξνηεηλφκελν παγθάθη 

 

Εικψνα 8. Πεγέο, επηθίλδπλν ζεκείν                       Εικψνα 9. Aξγνιηζνδνκή, θηφζθη            

 

3.4 Τεσνική πεπιγπαθή-εκηίμηζη κψζηοςρ 

Ζ ξνή ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνηείλνληαη θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ζα αθνινπζήζεη 

ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

 Υσκαηνπξγηθά έξγα γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ δηακφξθσζε ηεο δηαδξνκήο 

έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε θαηάιιειε απνξξνή ησλ φκβξησλ θαη ε δηακφξθσζε 

εγθάξζησλ θαη θαηά κήθνο θιίζεσλ. 

 Οξηνζέηεζε πιάηνπο δηαδξνκήο (3,50 κ.) κε ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

θξαζπέδσλ ζθπξνδέκαηνο. ηηο ζέζεηο ζέαζεο ζα νξηνζεηεζνχλ φκνξεο ισξίδεο 

πιαθφζηξσηνπ πιάηνπο 1,0 κ. 

 Θαηαζθεπή απαηηνχκελσλ νρεηψλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηζηκεληνζσιήλσλ ή 

θαηαζθεπή κηθξψλ γεθπξψλ γηα ηελ απνξξνή ησλ φκβξησλ ζηηο ζέζεηο πνπ 

απαηηνχληαη. 

 Θαηαζθεπή ηνίρσλ αληηζηήξημεο πξαλψλ ζηηο ππνδεηθλπφκελεο ζέζεηο απφ 

αξγνιηζνδνκή. 

 Θαηαζθεπή ζηξψζεο ππφβαζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο ζηελ νξηνζεηεκέλε 

δηαδξνκή. 

 Θαηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο πάρνπο 15 εθ κε ηαπηφρξνλε δηακφξθσζε ησλ 

εγθάξζησλ θιίζεσλ. 

 



 Δθηέιεζε ειεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη πδξαπιηθψλ εξγαζηψλ, ηνπνζέηεζε 

θαισδίσλ ηζηψλ θσηηζκνχ, ζσιήλσλ χδξεπζεο θαη πδξνιεςία. 

 Απνθαηάζηαζε ησλ θαλαιηψλ λεξνχ θαη θαζαξηζκφο ηζηκεληαχιαθσλ, φπσο 

επίζεο θαη απνθαηάζηαζε πξαλψλ απιαθηψλ άξδεπζεο κε ζθπξφδεκα. 

 Θαηαζθεπή ιηζφζηξσησλ ηκεκάησλ (ζέζεηο ζέαζεο, πεγέο Ιεκπνχζδαο) πάλσ 

ζε βάζε ζθπξνδέκαηνο. 

 Θαηαζθεπή ζηξψζεο γαξκπηινδέκαηνο επί ηνπ κνλνπαηηνχ (2.2km). 

Εικψνα 10. Γηαηνκή κνλνπαηηνχ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικψνα 11. ρέδην κνλνπαηηνχ 

 

Ο Πξνυπνινγηζκφο ησλ εξγαζηψλ εθηηκήζεθε βάζεη ηηκψλ Σηκνινγίσλ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγνιαβηθνχ νθέινπο, ησλ 

απξνβιέπησλ, θαη ηνπ ΦΠΑ (23%). Ο πξνυπνινγηζκφο παξαηίζεηαη ζην ηέινο ηνπ 

θεηκέλνπ. 



4. Πποβολή και πποϊθηζη ηος μονοπαηιοω 

 

4.1 Επιηςσημένα Εςπυπαφκά παπαδείγμαηα και πολιηικέρ 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο πνδειαζίαο, παγθνζκίσο, απμάλεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν κε ηελ νηθνλνκηθή ηεο αμία λα αλέξρεηαη ζε δεθάδεο δηζεθαηνκκχξηα 

επξψ. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα ηνπ 

πνδειάηε αθνξνχλ ζηελ επαθή κε ηε θχζε θαη ηελ δηεξεχλεζε λέσλ ηφπσλ θαη 

ηνπίσλ. Κηα ηδαληθή δηαδξνκή πξνυπνζέηεη αζθάιεηα (απνθιεηζηηθή θπθινθνξία 

πνδειάηνπ ή ρακειή ππθλφηεηα θπθινθνξίαο), επθνιία ρξήζεο (ζήκαλζε) θαη θαιή 

πνηφηεηα (βαηφηεηα) ηεο δηαδξνκήο. εκαληηθέο πξνυπνζέζεηο απνηεινχλ, επίζεο, ε 

ελεκέξσζε θαη νη ππνδνκέο αλαςπρήο (European Parliament). Ζ ηνπξηζηηθή 

αμηνπνίεζε ηνπ πνδειάηνπ γίλεηαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζεκαηηθψλ δηαδξνκψλ (πρ. 

Provence, Γαιιία, πνδειαζία ζε ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο), κέζσ δηαδξνκψλ πνπ 

δηαηξέρνπλ πεξηνρέο θπζηθήο νκνξθηάο (πρ πνδειαηηθή δηαδξνκή ζην Γνχλαβε, 

πνδειαζία ζηηο Άιπεηο) είηε αμηνπνηψληαο ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά ζηνηρεία (πρ 

Αmbertrail, ζε Πνισλία, Οπγγαξία, ινβαθία, παιηά πνιεκηθή δηαδξνκή, κε ηφπνπο 

ζξεζθεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο). Κηα επηηπρεκέλε δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη, 

επίζεο, ζσζηφ θεληξηθφ πξνγξακκαηηζκφ ελφο ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ, ηελ 

ηαπηφρξνλε δηα-δεκνηηθή, πεξηθεξεηαθή θαη ζπλνξηαθή ζπλεξγαζία θαη, ζχκπξαμε 

δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Σέινο, ε Δπξσπατθή εκπεηξία δείρλεη φηη νη 

ππεχζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ εληφο κηαο ηνπνζεζίαο 

δελ είλαη θαη ππεχζπλνη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ ηνπξηζκνχ. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη ζεκαληηθή ε πξνψζεζε θαη ε γλσζηνπνίεζε ηεο 

δηαδξνκήο ζε αληίζηνηρνπο παξφρνπο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα: 

Ελβεηία-Πποχπψθεζη οπγανυμένος θοπέα, καλήρ ποιψηηηαρ 

διαδπομϊν και ζήμανζηρ. Ζ Διβεηία, κία απφ ηηο νξεηλφηεξεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο πινπνίεζε ηελ ηδέα ελφο δηθηχνπ πνδειαηνδξφκσλ ην 1993.Σν 2008 ε ηδέα 

εμαπιψζεθε κέζσ ηεο ζχζηαζεο ελφο ζπληνληζηηθνχ θνξέα (Switzerland Mobility 

Foundation) πνπ ζπλεξγάζηεθε κε νξγαληζκνχο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κε 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο δεκηνπξγψληαο έλα δίθηπν πνιιαπινχ ελδηαθέξνληνο. 

ήκεξα, ππάξρνπλ πάλσ απφ 9 δηαδξνκέο πνπ θαιχπηνπλ φιε ηελ ρψξα, 

πξνζθέξνληαο έλα πξφηππν ζήκαλζεο θαη ελεκέξσζεο (κέζσ ελφο κφλν site), 1.200 

ζπλεξγαδφκελεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, δηνξγαλψζεηο εθδειψζεσλ θαη αγψλσλ θαη 

πνιιέο ρνξεγίεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην θφζηνο γηα ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ 

δηαδξνκψλ αλέξρεηαη ζηα 200-340 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ην έηνο 2008. 

Viasverdes-Ιζπανία- Πποχπψθεζη ζςνεπγαζίαρ και ζςμμεηοσήρ 

ηοπικϊν κοινοηήηυν. Ζ πεξίπησζε απηή παξνπζηάδεη αξθεηφ ελδηαθέξνλ αθνχ 

πξφθεηηαη γηα κία δηαδξνκή πνπ πινπνηήζεθε ζην εγθαηαιειεηκκέλν ζηδεξνδξνκηθφ 

δίθηπν ηεο ρψξαο. Απφ ην 1993 κέρξη ζήκεξα έρνπλ δεκηνπξγεζεί 77 δηαδξνκέο 

ζπλνιηθνχ κήθνπο 1800ρικ, ελψ ην έξγν ζπλερίδεηαη. Οη απνθαηαζηάζεηο ηνπ 

παιαηνχ δηθηχνπ γίλνληαη κε ζεβαζκφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ παξάδνζε, ελψ νη 

εγθαηαιειεηκκέλνη ζηαζκνί απνθαηαζηάζεθαλ θαη επαλαρξεζηκνπνηνχληαη σο 

μελνδνρεία, κνπζεία, θέληξα πιεξνθφξεζεο θαη ζεκεία ελνηθίαζεο πνδειάησλ, 

ηνλψλνληαο ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Ζ ζπκκεηνρή ησλ θνηλνηήησλ θαη ε δηαδεκνηηθή 



ζπλεξγαζία είλαη επίζεο ζεκαληηθέο παξάκεηξνη θαζψο πνιιά ηνπηθά δεκαξρεία 

θαη θνηλφηεηεο ηεο πεξηνρήο ζπκκεηείραλ ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ θαηαζθεπή θαη ζηε 

ζπληήξεζε ησλ δηαδξνκψλ. ήκεξα, νη δηαδξνκέο απηέο απνηεινχλ ηνπξηζηηθφ 

πξντφλ γηα ηελ Ηζπαλία, αιιά θαη ππξήλεο αλαςπρήο ησλ θαηνίθσλ. Σν έξγν απηφ, 

εθηφο ηνπ φηη απνηειεί νδεγφ γηα ηελ αμηνπνίεζε αξγνχληνο θεθαιαίνπ, έρεη 

νδεγήζεη θαη ζηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ άιινηε δηραζκέλσλ 

ηνπηθψλ ελνηήησλ πνπ δηαηξέρεη. 

Η βόρεια θαλάζζια διαδρομή-Πποχπψθεζη έξςπνος marketing. 

Πξφθεηηαη γηα ηε κεγαιχηεξε δηεζλή πνδειαηηθή δηαδξνκή, πνπ δηαζρίδεη νθηψ 

ρψξεο πνπ βξέρνληαη απφ ηελ Βφξεηα Θάιαζζα. Ζ δηαδξνκή αλαπηχρζεθε ην 2001 

κε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία 68 εηαίξσλ ζην Βέιγην, ηε Γαλία, ηελ Αγγιία , ηε 

Γεξκαλία, ηηο Θάησ Υψξεο, ηε Λνξβεγία, ηε θσηία θαη ηε νπεδία. Σν παξάδεηγκά 

ηεο ππνγξακκίδεη ηελ ζεκαζία ηνπ κάξθεηηλγθ γηα ηελ αλάδεημή ηεο, θαζψο αξρηθά 

ήηαλ άγλσζηε ζηα πεξηζζφηεξα γξαθεία ηνπξηζκνχ ησλ πεξηνρψλ πνπ θάιππηε. Κε 

ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο παξήρζε κία ηαηλία κηθξνχ κήθνπο, ε 

νπνία έδηλε κία εηθφλα ηεο δηαδξνκήο, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ρψξεο πνπ 

δηαλχεη. Ζ ηαηλία δηαλεκήζεθε ζηα γξαθεία ηνπξηζκνχ, ελζαξξχλνληαο ηα λα ηελ 

εληάμνπλ ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε θξίλεηαη απφιπηα 

επηηπρεκέλε. Σν πνζνζηφ ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ 

δηαδξνκή απμήζεθε απφ ην 13% ζην 72%, ησλ ζπλνιηθψλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ ζηηο 

ρψξεο απηέο (European Parliament). 

 

4.2 Επιηςσημένα παπαδείγμαηα ζηην Ελλάδα 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νξγαλψλεηαη θαη πξνβάιιεηαη ε ηδέα ηνπ ζεκαηηθνχ 

κνλνπαηηνχ, πνπ πξνζθέξεηαη θαη γηα δξαζηεξηφηεηεο πνδειαζίαο. Δπηηπρεκέλα 

παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη δξφκνη ηνπ θξαζηνχ θαη ηεο ειηάο, πνπ ζπλδπάδνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο πεδνπνξίαο, πνδειαζίαο κε ηνπξηζκφ γαζηξνλνκίαο θαη ηζηνξίαο. Οη 

δξφκνη ηνπ θξαζηνχ δεκηνπξγήζεθαλ ην 1996 απφ ηελ έλσζε νηλνπαξαγσγψλ 

Βνξείνπ Διιάδαο θαζηεξψλνληαο ηνλ νηλνηνπξηζκφ ζηελ Διιάδα, κέζα απφ νθηψ 

δηαθνξεηηθέο νηληθέο δηαδξνκέο, δεθάδεο επηζθέςηκα νηλνπνηεία, ζπλδεδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο (εζηηαηφξηα, μελνδνρεία, ηνπηθά πξντφληα) θαη πιήζνο άιισλ 

πξνηάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κε θνξπθαίεο ηηο εηήζηεο ζεζκνζεηεκέλεο 

εθδειψζεηο «Αλνηρηέο Πφξηεο» θαη «Δπξσπατθή Ζκέξα Οηλνηνπξηζκνχ». 

Πξφζθαηα, επηβξαβεχηεθαλ κε ηηκεηηθή δηάθξηζε σο κία απφ ηηο «θνξπθαίεο 

πξαθηηθέο ηνπ Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ» ζηα Tourism Awards 2014. Οη δξφκνη ηεο 

ειηάο είλαη κία αθφκε πην ηδηαίηεξε πεξίπησζε αθνχ εμαπιψζεθε δηαθξαηηθά κε 

δηαδξνκέο ζε 22 κεζνγεηαθέο θαη επξσπατθέο ειαηνπαξαγσγηθέο ρψξεο, ελψ 

αλαγλσξίζηεθε σο Παγθφζκηα Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε φιε 

ηδέα ζεζπίζηεθε κε ειιεληθή πξσηνβνπιία απφ ην επηκειεηήξην Κεζζελίαο ην 1999. 

Αθφκα έλα πεηπρεκέλν παξάδεηγκα είλαη ε αλάδεημε ηεο πνδειαζίαο ζηελ ιίκλε 

Πιαζηήξα. ε απηφ βνήζεζε αξθεηά ην Θέληξν Δλεκέξσζεο θαη Γηνξγάλσζεο 

Γξαζηεξηνηήησλ Ιίκλεο Λ. Πιαζηήξα ην νπνίν ιεηηνπξγεί απφ ην 1995 

πξνζθέξνληαο φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ εθπφλεζε δξαζηεξηνηήησλ, παξέρνληαο 

εμνπιηζκφ, ελεκεξσηηθνχο ράξηεο θαη θπιιάδηα, θαζψο θαη δηαδξαζηηθνχο ράξηεο 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. 



4.3 Πποηάζειρ πποβολήρ και πποϊθηζηρ ηος Νηεπβενίος 

 

4.3.1 Πποοπηικέρ-πποηάζειρ ζε ηοπική κλίμακα 

Ζ θαιή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην κνλνπάηη, ε πξνζβαζηκφηεηα 

θαζψο θαη ε γεηηλίαζή ηνπ κε Γήκνπο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο (Ησαλλίλσλ, 

Εαγνξίνπ) φπσο θαη κε ηελ Αιβαλία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αξσγφ ζηελ 

πξνζπάζεηα αλάδεημήο ηνπ σο πεξηνρή ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ πνηθίιινπλ: θπζηνιαηξηθφο 

ηνπξηζκφο, αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εθθιεζηαζηηθφο ηνπξηζκφο. Σα 

πξνεγνχκελα παξαδείγκαηα δείρλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ζχζηαζεο ελφο 

ζπληνληζηηθνχ θνξέα κε θχξηα αξκνδηφηεηα ηελ επηκειή ζπληήξεζε θαη ζήκαλζε 

ηνπ κνλνπαηηνχ, ηελ πξνψζεζε θαη ελεκέξσζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ησλ 

νξγαλψζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο ηεο θχζεο θαη ηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία. Σα θχξηα κέζα πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ 

είλαη: 

 To δηαδίθηπν, κέζσ αλάξηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη δηαδξαζηηθψλ ραξηψλ γηα 

ην κνλνπάηη, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ ηζηνξία ηνπ. 

 Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, κέζσ πξνζθιήζεσλ δεκνζηνγξάθσλ γηα ηελ 

εθπφλεζε ζπλεληεχμεσλ θαη άξζξσλ ζε ξαδηνηειενπηηθέο εθπνκπέο ηνπξηζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. 

 Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα θαη ράξηεο ζηελ πεξηνρή, πεξηιακβάλνληαο ηελ 

αθεηεξία ηνπ κνλνπαηηνχ, ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο, πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο, 

δηαλπθηέξεπζεο θαζψο θαη ηειέθσλα ηνπ δήκνπ. 

 Σν αλνηρηφ παλεπηζηήκην Γειβηλαθίνπ, κέζσ δηαιέμεσλ, εκεξίδσλ θαη 

εθδειψζεσλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο επί ηνπ κνλνπαηηνχ ( πρ. πεγέο 

Ιεκπνχζδαο) θαη νξγάλσζεο δξαζηεξηνηήησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζή ηνπ παίδεη ε δεκηνπξγία ηαπηφηεηαο γηα ην 

κνλνπάηη. Γειαδή, ην ινγφηππν ηεο δηαδξνκήο θαη ην ελεκεξσηηθφ πιηθφ γηα απηή. 

Ζ ζεκαηνπνίεζε κίαο δηαδξνκήο παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ πξνβνιή ηεο απμάλνληαο 

ηελ επηζθεςηκφηεηά ηεο. Έλα φλνκα φπσο ¨Βήκαηα ηνπ Αιή Παζά¨ θαζψο θαη 

πηλαθίδεο πεξηγξαθήο ηζηνξηθψλ ζεκείσλ (ράληα) θαη γεγνλφησλ θαηά κήθνο ηεο 

δηαδξνκήο πξνζειθχνπλ ηνλ ελδηαθέξνλ ησλ επηζθεπηψλ. 

Ζ γλσζηνπνίεζε ηνπ κνλνπαηηνχ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ επηθνηλσλία ηνπ 

ζε θπζηνιαηξηθνχο, νξεηβαηηθνχο θαη πνδειαηηθνχο ζπιιφγνπο. Γηαπηζηψζεθε φηη 

ζχιινγνη ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ δελ γλσξίδνπλ πνιιά γηα ην Ληεξβέλη, είλαη φκσο 

αλνηρηνί ζηελ πξνβνιή ζηηο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο ηνπο θαη ζηελ δξαζηεξηνπνίεζή 

ηνπο ζηελ πεξηνρή. εκαληηθφ ξφιν παίδεη επίζεο ην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ. 

Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ηέηνηνπ πιηθνχ (ηαηλίεο, βίληεν) πνπ ζα πεξηιακβάλεη φια 

ηα ελδηαθέξνληα θπζηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο θαη ε δηαλνκή ηνπ ζε ηνπξηζηηθά 

γξαθεία θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο.  

Οη ππνδνκέο απνηεινχλ έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ πξνζέιθπζε 

επηζθεπηψλ θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ αξγνχληνο θεθαιαίνπ κπνξεί λα απνηειέζεη 

αξσγφ ζηελ δεκηνπξγία ηνπο. Πξνηείλεηαη ε εθπφλεζε κειέηεο γηα δεκηνπξγία 

θέληξνπ ελεκέξσζεο θαη παξνρήο εμνπιηζκνχ θαη θπιιαδίσλ/ραξηψλ. Γηα απηφ ζα 

κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ εγθαηαιειεηκκέλα θηίξηα θαη παιηέο εγθαηαζηάζεηο 



(ράληα) επί ηνπ κνλνπαηηνχ. Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα ην Ληεξβέλη ζα κπνξνχζαλ 

λα δηαλέκνληαη απφ πεξίπηεξα ηεο πεξηνρήο είηε απφ ην πνιεκηθφ κνπζείν. Σέινο, 

πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζε επηιεγκέλνπο ρψξνπο (φκνηα κε ηελ 

πεξηνρή κειέηεο) φπσο επίζεο θαη ε ζχλδεζε ηνπ κνλνπαηηνχ κε ζηάζεηο ηνπηθψλ 

ζπγθνηλσληψλ ή ηεο δεκφζηαο ζπγθνηλσλίαο ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ. πλίζηαηαη 

επίζεο ε δεκηνπξγία ζηαζκψλ ελνηθίαζεο πνδειάησλ κέζσ επηθνηλσλίαο κε ηνλ 

Γήκν Ησαλληηψλ γηα επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο 

ελνηθίαζεο πνδειάησλ Easybike. 

Ζ δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ αζιεηηθνχ θαη φρη κφλν ελδηαθέξνληνο είλαη επίζεο 

κία ζεκαληηθή παξάκεηξνο αμηνπνίεζεο ηνπ κνλνπαηηνχ. Σν γεγνλφο φηη ζε πνιιά 

νξεηλά κνλνπάηηα θαη πεξηνρέο δηνξγαλψλνληαη θάζε ρξφλν καξαζψληνη, αγψλεο 

πνδειαζίαο θαη φρη κφλν, εμεγεί ηελ αλαγθαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε 

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη φκνξνπο Γήκνπο. Γηαπηζηψζεθε φηη παξφηη αξρηθά 

ηέηνηεο πξνζπάζεηεο δελ είραλ ηθαλνπνηεηηθή αληαπφθξηζε, ε δηάδνζή ηνπο έγηλε 

ζχληνκα θαη ζηαδηαθά πξνζέιθπζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο. Σν zagori 

mountain race είλαη έλα παξάδεηγκα πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκείν εθθίλεζεο 

γηα παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο επέθηαζήο ηνπ ζην Ληεξβέλη. Ζ ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Γήκν Εαγνξίνπ, Είηζαο θαη Ησαλλίλσλ θαη κε νξγαλψζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζε νξεηλέο πεξηνρέο, είλαη αλαγθαία.  

 

Εικψνα 12. Γίθηπν εθθιεζηψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ κνλνπαηηνχ 

 



Εικψνα 13. Ηππηθέο δηαδξνκέο 

 

4.3.2 Eurovelo: Πποοπηικέρ-πποηάζειρ αξιοποίηζηρ ηος Νηεπβενίος ζε 

εςπεία κλίμακα 

To Eurovelo είλαη έλα δίθηπν Δπξσπατθψλ πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ ην νπνίν 

ζπληνλίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Πνδειαηψλ (ECF) κε ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ πνπ ζπλδένπλ φιε ηελ Δπξψπε. Σν EuroVelo 

απνηειείηαη ζήκεξα απφ 14 δηαδξνκέο θαη πξνβιέπεηαη φηη ην δίθηπν ζα έρεη 

νπζηαζηηθά νινθιεξσζεί κέρξη ην 2020 πξνζθέξνληαο ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο 5 δηο 

επξψ θάζε ρξφλν ζηελ νηθνλνκία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. H ζεκαζία πνπ δίλεηαη 

ζηνλ πξφγξακκα απηφ γίλεηαη αληηιεπηή απφ ην γεγνλφο φηη ην EuroVelo 

πεξηιακβάλεηαη ζην Γηεπξσπατθφ Γίθηπν Κεηαθνξψλ ΓΔΓ-Κ, (ΣΔΛ-Σ). Οη 

δηαδξνκέο ηνπ ζήκεξα δηαρσξίδνληαη ζηηο ήδε έηνηκεο θαη πξνο ρξήζε, έρνληαο 

εζληθή ζήκαλζε θαη ιεπηνκεξείο θαηαγξαθέο, ζηηο δηαδξνκέο πνπ δελ έρνπλ 

εληαρζεί αθφκα ιφγσ πξνβιεκαηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζηηο ππνζεηηθέο δηαδξνκέο 

πνπ είλαη ππφ θαζεζηψο πξνγξακκαηηζκνχ. ηελ Διιάδα ππάξρνπλ ηξείο δηαδξνκέο 

Eurovelo, νη νπνίεο δελ έρνπλ αθφκα πινπνηεζεί επίζεκα, παξφιν πνπ παξέρνπλ 

κεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα πνδειαζία, αθνχ ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή 

Οκνζπνλδία Πνδειαηηζηψλ ππάξρνπλ ππνδνκέο πνπ παξέρνπλ εηδηθέο ππεξεζίεο, 

φπσο δηακνλή, θαγεηφ, ελνηθίαζε θαη επηζθεπή πνδειάησλ θαζηζηνχλ ηελ ρψξα 

καο. Οη ζεσξεηηθέο κέρξη ηψξα δηαδξνκέο ζηελ ρψξα καο είλαη νη εμήο: 

 H δηαδξνκή EV8, (5,388 ρικ.) πνπ μεθηλά απφ ην Θαληίδ ηεο Αλδαινπζίαο ζηελ 

Ηζπαλία θαη θαηαιήγεη κέζσ Ζγνπκελίηζαο ζηελ Αζήλα.  

 Ζ δηαδξνκή (5,964 ρικ) πνπ μεθηλά απφ ην Βφξεην Αθξσηήξην ηεο Λνξβεγίαο 

θαη θαηαιήγεη κέζσ Θεζζαινλίθεο ζηελ Αζήλα. 

 Ζ δηαδξνκή EV13 (6,800 ρικ) πνπ μεθηλά απφ ηνλ Αξθηηθφ Ωθεαλφ θαη ηε 

ζάιαζζα ηνπ Κπάξεληο ζηα ζχλνξα Λνξβεγίαο θαη Ρσζίαο θαη θαηαιήγεη ζηελ 



Καχξε Θάιαζζα δηαζρίδνληαο ηελ Διιάδα ζηελ πεξηνρή ηνπ Έβξνπ ζηελ 

αξρηθή ηεο ζρεδίαζε. 

Φνξέαο ηνπ Eurovelo ζηελ Διιάδα είλαη ην Διιεληθφ πληνληζηηθφ Θέληξν 

δηθηχνπ πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ Eurovelo, ην νπνίν παξέρεη πιεξνθφξεζε θαη είλαη 

ππεχζπλν γηα ζέκαηα ζπληνληζκνχ, ζρεδηαζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ 

δηαδξνκψλ απηψλ, φπσο επίζεο γηα ζέκαηα έληαμεο θαη πιεξνθφξεζεο ζε 

Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ζρεηηθά κε ην πνδήιαην. Σν δίθηπν 

απνηειείηαη ζπλήζσο απφ μερσξηζηά απηφλνκα ηκήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα 

θαηαλέκνληαη γεσγξαθηθά ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, νη νπνίεο δηαζέηνληαο ηα 

ζρεηηθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα απνηεινχλ πξνλνκηαθφ ρψξν αλάπηπμεο 

πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ. Ωο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο θαη έληαμεο ζην δίθηπν 

νξίδνληαη πεξηνρέο πνπ πιεξνχλ ηα ηερληθά θξηηήξηα (νκαιή επηθάλεηα, ρακειέο 

θιίζεηο) θαη ηα θξηηήξηα ππνδνκψλ (εχθνιε πξφζβαζε κε θεληξηθέο νδνχο, ππνδνκέο 

ζηάζκεπζεο, δηακνλήο, ζήκαλζεο θιπ). 

Πξνηείλεηαη ε έληαμε ηνπ Ληεξβελίνπ ζε δηαδξνκή eurovelo, θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ δηαδξνκή EV8, ε νπνία δηαζέηεη ηκήκα ηεο ζηελ Ήπεηξν, θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζπλδέεηαη κέζσ Διιελν-Αιβαληθψλ ζπλφξσλ κε ηελ Ζγνπκελίηζα, θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηελ Πξέβεδα-Αηησιηθφ-Κεζνιφγγη πξηλ θαηαιήμεη ζηελ Πάηξα θαη ζηελ ζπλέρεηα 

κέζσ Πεινπνλλήζνπ ζηελ Αζήλα. Σν γεγνλφο φηη νη δηαδξνκέο απηέο δελ έρνπλ 

επηζεκνπνηεζεί αθφκα, θαζψο επίζεο θαη ε θαιή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη 

ην κνλνπάηη κε ηηο δπλαηφηεηεο ζχλδεζεο ηνπ κε ηα Ησάλληλα θαζηζηά εθηθηή ηελ 

δεκηνπξγία κίαο λέαο παξάθακςεο απφ ηα Διιελναιβαληθά ζχλνξα θαη ζχλδεζήο 

ηεο δηαδξνκήο κέζσ ηνπ Ληεξβελίνπ κε ηα Ησάλληλα θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ 

ππφινηπε Διιάδα. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ζπζηήλεηαη ε αξρηθή επηθνηλσλία κε ην 

Διιεληθφ πληνληζηηθφ Γξαθείν Eurovelo θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο 

Ησαλληηψλ θαη Είηζαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικψνα 14. Σν eurovelo 8 (Πεγή: http://www.rentalbikeitaly.com) 

 

5. Σςμπεπάζμαηα 

 

Σν κνλνπάηη ηνπ Ληεξβελίνπ έρεη ηζηνξηθή ζεκαζία γηα ην Πσγψλη, αιιά θαη φιε 

ηελ Διιάδα. Θξίλεηαη σο ηδηαίηεξν ζηνηρείν ηεο πεξηνρήο, ην νπνίν αλ αμηνπνηεζεί 



θαηάιιεια ζα απνηειέζεη ζεκαληηθφ πφιν έιμεο θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ. ηελ 

εξγαζία κειεηήζεθε ηκήκα ηνπ ηζηνξηθνχ κνλνπαηηνχ θαη ηεθκεξηψζεθαλ πξνηάζεηο 

δηακφξθσζεο θαη αλάδεημεο ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ ηεο 

πεξηνρήο. Σν κνλνπάηη ηνπ Ληεξβελίνπ κπνξεί λα γίλεη έλαο ζχγρξνλνο νξεηλφο 

πνδειαηφδξνκνο, λα πξνβιεζεί θαη λα πξνσζεζεί, θαηάιιεια, ψζηε λα απνηειέζεη 

ζεκείν αλαθνξάο ηνπ Πσγσλίνπ. Ζ δεκηνπξγία ππνδνκψλ, ε ζήκαλζε, ε 

δεκηνπξγία ραξηψλ θαη ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, ε ζπλεξγαζία ηνπηθψλ θνξέσλ, ε 

πξνβνιή ηνπ κνλνπαηηνχ ζε πνδειαηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ε έληαμή ηνπ ζε 

επξσπατθά δίθηπα απνηεινχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θηλήζεηο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αμηνπνίεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ θαξφδξνκνπ – ζχγρξνλνπ πνδειαηφδξνκνπ. 
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Πεξίιεςε 
 

 Ζ έλλνηα ηεο «αλάπηπμεο» δηακνξθψζεθε κέζα απφ αληηθξνπφκελεο 

επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο, απφ ηελ απιή νηθνλνκηθή ζεψξεζε ζε κηα ζχγρξνλε 

αληίιεςε πνπ ελζσκαηψλεη θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο.   

 Πηελ παξνχζα εξγαζία βάζεη ηεο ζεσξίαο ηεο νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο, κέζα 

απφ ηε ζχλζεζε δπν ζπιινγηθψλ δηεπηζηεκνληθψλ κειεηψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ Ξσγσλίνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ησλ Νξεηλψλ Ξεξηνρψλ» 

ηνπ Δ.Κ.Ξ., παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά κηα αλαπηπμηαθή πξφηαζε γηα ην Γήκν 

Ξσγσλίνπ. Ζ πεξηγξαθή ηφζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θάζε βήκαηνο ηεο 

κεζνδνινγίαο φζν θαη ησλ ζπλζεηηθψλ ζελαξίσλ νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο, 

απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν πνπ ζπκβάιιεη ζην ζρεδηαζκφ, ηε ράξαμε θαη ηε 

ζηήξημε ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ. 
 

 
Abstract 
 

 In the relevant research, a lack of common understanding of “development” 

concept is identified. The meaning of “development” changed during the last 

decades from simple economic growth to a wider consideration that embraces social 

and environmental concerns.   

 Objective of this paper is to present a development proposal for the 

Municipality of Pogoni. The proposal is based on the integrated development theory, 

through the synthesis of two interdisciplinary research projects, applied to the area 

of Pogoni, within the postgraduate program "Environment and Development of 

Mountainous Areas" of the NTUA. The results provided for each methodological step 

and the integrated approach of the development scenarios can be a useful tool, in the 

direction of planning, developing and supporting relevant policies. 



1.  Δηζαγσγή 

Δίλαη γεγνλφο, φηη δελ ππάξρεη νκνθσλία ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο γηα ην 

πψο λνεκαηνδνηείηαη επαθξηβψο ν φξνο «αλάπηπμε». Αλαιχζεηο ηεο ηζηνξηθήο 

πνξείαο εμέιημεο ηεο έλλνηαο ηεο αλάπηπμεο (Pieterse, 2009; Martinnusen, 2007; 

Willis, 2005; Cole, 2001; Rist, 1997) αλαδεηθλχνπλ κηα ζεηξά απφ έλλνηεο, φπσο 

πξφνδνο, ζχγθιηζε, εθβηνκεράληζε, αχμεζε, εθζπγρξνληζκφο, ζπζζψξεπζε, άλζηζε, 

αιιαγή, κεηαξξχζκηζε, απνξξχζκηζε, απειεπζέξσζε, θαηαζηξνθή, επηηξνπεία, 

αλαδηάξζξσζε, ηδησηηθνπνίεζε. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη κεγάιν κέξνο ηεο 

ζπδήηεζεο γηα ηελ «αλάπηπμε» λα ραξαθηεξίδεηαη απφ αζαθή θαη κάιινλ 

ζπγθερπκέλε πξφζκεημε ησλ δηάθνξσλ δηαζηάζεψλ ηεο κέζα απφ θαλνληζηηθέο ή 

θαη εκπεηξηθέο αλαιχζεηο. Ζ πνιπδηάζηαηε θξίζε, φκσο, ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, 

εηδηθά ζε ρψξεο φπσο ε Διιάδα, θαηέζηεζε αλαγθαία ηε δηεξεχλεζε λέσλ 

πξνζεγγίζεσλ, κε κεζφδνπο θαη εξγαιεία πνπ ζα βειηηζηνπνηήζνπλ ηνλ 

αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ θαη ζα ππνζηεξίμνπλ κηα νινθιεξσκέλε αλαπηπμηαθή 

ζηξαηεγηθή. 

Γηα πνιιά ρξφληα ππήξρε δηαδεδνκέλε ε άπνςε φηη ηα αλαπηπμηαθά δεηήκαηα 

αλάγνληαη κφλν ζε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Ζ κνλνδηάζηαηε νηθνλνκηθή ινγηθή 

ζεψξεζε φηη νη θνηλσληθέο παξάκεηξνη θαη νη πνιηηηθνί ή νη πνιηηηζκηθνί 

πξνβιεκαηηζκνί δελ έπξεπε λα ιεθζνχλ ππφςε ζην ζρεδηαζκφ. Δπηπιένλ, ζην 

πιαίζην απηήο ηεο πξννπηηθήο, θάζε ζπγθεθξηκέλε επηζηήκε ζα έπξεπε λα 

πξαγκαηεχεηαη ην δηθφ ηεο εξεπλεηηθφ πεδίν. Ζ παξαδνζηαθή αλαπαξάζηαζε ηεο 

επηζηήκεο πξνεξρφηαλ απφ ην ιεγφκελν «δέληξν ηεο γλψζεο», ζχκθσλα κε ην νπνίν 

ε κεηαθνξά ηεο γλψζεο ρσξίδεηαη ζε θιάδνπο, ζηε ζπλέρεηα ζε πεηζαξρίεο πνπ 

πεξαηηέξσ δηαθνξνπνηνχληαη ζε ππν-πεηζαξρίεο θαη εηδηθφηεηεο (Rafols et. al., 

2010). Ρα ζχγρξνλα παλεπηζηήκηα νξγαλψζεθαλ ζχκθσλα κε απηφ ην κνληέιν 

(Lenoir, 1997), κε ηζρπξή πεπνίζεζε φηη ε εμεηδίθεπζε ήηαλ ην θιεηδί γηα ηελ 

επηηπρή επηζηεκνληθή πξνζπάζεηα. Απνηέιεζκα ήηαλ νη ζρεδηαζκνί ηεο αζηηθήο 

«αλάπηπμεο» απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα λα πεξηνξηζηνχλ ζε θεληξηθέο 

ζπγθεληξσηηθέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο «εηδηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ», γηα ηελ, 

κε επηζηεκνληθφ επηρεηξεζηαθφ ηξφπν, νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

δξάζεσλ, πξνο φθεινο, πξηλ απ’ φια, ηνπ θεθαιαίνπ (Οφθνο, 2003). Βέβαηα, ν 

θίλδπλνο απηφο δελ ήηαλ εχθνια νξαηφο ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο πνπ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο είραλ εθαξκνζηεί κε επηηπρία νη παξαπάλσ αλαπηπμηαθέο ζεσξίεο θαη 

ζηξαηεγηθέο. 

Ζ έληνλε ακθηζβήηεζε ησλ ελ ιφγσ πξαθηηθψλ απφ ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ φμπλζε ησλ θνηλσληθψλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ, είρε σο απνηέιεζκα λα αξρίζεη λα γίλεηαη νξαηφ έλα αδηέμνδν ζηελ 

αλαπηπμηαθή πνξεία πνπ ηειηθά έκειιε λα γίλεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο 

έλλνηαο θαηά ηνλ εηθνζηφ αηψλα (Schuurman, 1993). Νη πξνβιεκαηηζκνί απηνί 

νδήγεζαλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζεσξίαο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ε νπνία 

ζπλνδεχηεθε απφ ηελ πνιπεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηελ αλαπηπμηαθή έξεπλα. Πην 

πιαίζην απηήο ηεο πξννπηηθήο, ε αλάπηπμε εξκελεχηεθε σο ην άζξνηζκα φισλ ησλ 

δηαθξηηψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ηελ θνηλσληθή, πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Ξαξφια απηά, ην αζξνηζηηθφ απνηέιεζκα ησλ κεξηθψλ 



πξνζεγγίζεσλ ησλ δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ δελ επέιπζε θεληξηθά δεηήκαηα 

ηεο αλαπηπμηαθήο έξεπλαο. «Ούηε κε δπν εθαηνκκύξηα παιηλδξνκήζεηο» ζχκθσλα 

κε ην άξζξν ηνπ Xavier Sala-i-Martin (1997) δε ζα θαηνξζψζνπκε λα ιχζνπκε ην 

κπζηήξην ηεο αλάπηπμεο (Duflo, 2010). Γελ αξθεί, φπσο ζεκεηψλεη ν Θαιηακπάθνο 

(2011), λα πξνζζέζεηο ηελ θνηλσληθή πξνζέγγηζε ζηελ νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή 

πξνζέγγηζε γηα λα έρεηο κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη 

έλαο εζσηεξηθφο δηάινγνο ησλ δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, κηα βαζηά 

αιιειεπίδξαζε ησλ δηαθφξσλ πιεπξψλ, κηα ζχλζεζε ζε αλψηεξν επίπεδν ησλ 

ηζρπξψλ ζεκείσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία. Γηφηη ε 

δηεπηζηεκνληθφηεηα, «ελέρεη κία ηδηάδνπζα ζπλεξγηζηηθή δπλακηθή αλάπηπμεο ηωλ 

βέιηηζηωλ δπλαηώλ πνιπδηάζηαηωλ ζρέζεωλ, αιιειεμαξηήζεωλ θαη 

αιιειεπηδξάζεωλ ηωλ πξνζεγγίζεωλ θαη αλαιύζεωλ ηωλ επηζηεκόλωλ, πξνο ηελ 

"νινθιήξωζε" ηωλ δπλαηνηήηωλ ηωλ επηκέξνπο αληίζηνηρωλ γλωζηηθώλ ηνπο 

πεδίωλ, κεζνδνινγηώλ θαη ηερληθώλ, ηόζν ππεξβαίλνληαο ηνλ θαηαθεξκαηηζκό ηεο 

γλώζεο, ζπλζέηνληαο ζπζηεκηθά λέεο "νινθιεξωκέλεο" / νιηζηηθέο κεζόδνπο ζηε 

δηεξεύλεζε θάζε "όινπ" ζπζηήκαηνο» (Οφθνο, 1990).  

 
 

2. Μεζνδνινγηθέο επηινγέο 
 

Ζ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ εμειίρζεθε ζε ζρέζε 

κε ηε κεηαβνιή ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο θαη ηε 

ζπλεπαθφινπζε αλαπηπμηαθή έξεπλα. Θα ζηαζνχκε παξαθάησ ζηε κεζνδνινγία θαη 

ζηηο δηαδνρηθέο θάζεηο ησλ ζρεδηαζκψλ «αλάπηπμεο», φπσο απηέο ηεθκεξηψζεθαλ 

ζηα θείκελα ησλ Geddes (1915) θαη Hall (1975) θαη ζηηο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 

Νινθιεξσκέλε Αλάπηπμε (Οφθνο, 2003). 

Νη δηαδνρηθέο θάζεηο ηεο κεζνδνινγίαο ελφο ζρεδηαζκνχ αλάπηπμεο, θαηά ηελ 

παξαδνζηαθή αληίιεςε, ε νπνία ηεθκεξηψζεθε απφ ηνλ Sir Patrick Geddes  

αθνινπζνχζαλ ηελ εμήο ζεηξά: Απνγξαθή, δειαδή απνηχπσζε ησλ κεγεζψλ ηεο 

θαηάζηαζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο θπζηθήο θαη ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο (ή ζχκθσλα κε άιιεο επηζηεκνληθέο ζεσξήζεηο, ηνπ θπζηθνχ θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ρψξνπ/ ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο/ ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπίλσλ δηαζεζίκσλ), αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ θαη πξνγξακκαηηζκφο ησλ αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ. 

Ν Geddes εθάξκνζε ηηο κεζφδνπο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζηελ θνηλσληθή 

αλάιπζε θαη ζηηο δηαδηθαζίεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο 

αιιαγήο. Αλέπηπμε, έηζη, κηα θαηλνηνκηθή θηινζνθία αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ 

απνηέιεζε γηα ζαξάληα ρξφληα θαη πιένλ ηε βαζηθή κεζνδνινγία αληηκεηψπηζεο ησλ 

πνιχπινθσλ θαη πνιπδηάζηαησλ πξνβιεκάησλ ηεο δσήο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηελ επξχηεξή ηνπο κνξθή. Κεηά ηνλ Geddes, oη δηαδνρηθέο θάζεηο 

ηεο κεζνδνινγίαο επεξεάζζεθαλ απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ηφηε θαη ηηο 

δηαθαηλφκελεο γηα ην άκεζν κέιινλ λέεο δπλαηφηεηεο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο 

θπβεξλεηηθήο αιιά θαη ηεο αλάγθεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο. Ν Hall (1975), 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εμειίμεηο, ηεθκεξίσζε κε επάξθεηα κηα λέα κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε, πνπ ζπλνςίδεηαη ζηα παξαθάησ βήκαηα: ζθνπφο θαη αληηθεηκεληθνί 



ζηφρνη ηνπ ζρεδηαζκνχ αλάπηπμεο, ζπλερήο πιεξνθφξεζε γηα ηα κεγέζε, ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζπγθξνηνχλ ηε θπζηθή θαη ηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα κηαο πεξηνρήο/ πεξηθέξεηαο, εθηίκεζε κε 

βάζε ηηο πθηζηάκελεο ηάζεηο θαη κνξθνπνίεζε ησλ ζελαξίσλ δπλαηψλ 

ελαιιαθηηθψλ κειινληηθψλ θαηαζηάζεσλ, αμηνιφγεζε/ πξναπνηίκεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ θαη επηπηψζεσλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ θάζε ζελαξίνπ, επηινγή ηνπ 

βέιηηζηνπ ζελαξίνπ, εθαξκνγή ηνπ βέιηηζηνπ ζελαξίνπ, ζπλερήο παξαθνινχζεζε, 

αλάδξαζε. 

Ν Οφθνο απφ ην 1963 θαη κεηά εμέιημε εξεπλεηηθά ηε ζεκειησκέλε ζηηο εξγαζίεο 

θαη πξνζεγγίζεηο ησλ Patrick K. Geddes θαη Peter Hall δηεπηζηεκνληθή θαη νιηζηηθή 

αλαπηπμηαθή κεζνδνινγία κε βάζε ηε θηινζνθία, ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηεο 

Αμηνβίσηεο Νινθιεξσκέλεο Αλάπηπμεο. Πηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία (Οφθνο, 

2004) νη δηαδηθαζίεο ηεο θαη νη θάζεηο ησλ δξάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε κηαο 

πεξηνρήο/ πεξηθέξεηαο αθνινπζνχλ ηα παξαθάησ βήκαηα:  

 «Δηεπηζηεκνληθή θαη νιηζηηθή ηεθκεξίωζε, δηαβνύιεπζε, ζπκθωλία θαη 

απνδνρή από ηνπο θνξείο ηωλ πξωηνβνπιηώλ αλάπηπμεο, ηεο Οινθιεξωκέλεο 

Αλάπηπμεο θαη ηωλ αξρώλ, ηωλ αμηώλ, ηωλ ζηόρωλ, ηωλ δξάζεωλ θαη ηωλ 

ελεξγεκάηωλ ηεο, ωο βέιηηζηεο επηινγήο». Θεκέιην ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο 

είλαη ε νξηνζέηεζε ηνπ ζθνπνχ, ηεο θηινζνθίαο, ησλ αξρψλ θαη ησλ αμίσλ ηεο 

αλαπηπμηαθήο ζεσξίαο, ζε δηαιεθηηθή ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε, ηα κεγέζε θαη ηηο 

πνηφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηε θπζηθή θαη ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή 

ηεο πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαη κε ηα ζπλαθή πξνβιήκαηα, ηηο πξαγκαηηθέο 

δπλαηφηεηεο θαη ηνπο αληηθεηκεληθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο. Υο ζθνπφ ηεο αλάπηπμεο ν 

Οφθνο (2003) πξνηείλεη λα ζέζνπκε ηελ ηαπηφρξνλα ζην ρψξν θαη ην ρξφλν 

θαηάιιειε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή, πνιηηηζκηθή θαη ηερληθή/ ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε, ε νπνία ζα ηειείηαη ζε δηαιεθηηθή αξκνλία θαη κε ζεβαζκφ ζηνλ 

άλζξσπν, φπσο απηφο εληάζζεηαη ηζηνξηθά, εηξεληθά θαη δεκηνπξγηθά, ζην θπζηθφ 

θαη πνιηηηζκηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, σο νξγαληθφ θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ θαη φρη σο 

θπξίαξρνο, ηδηνθηήηεο θαη εθκεηαιιεπηήο ηνπ. 

 «Δηεμαγωγή ηωλ απαξαίηεηωλ εξεπλώλ θαη κειεηώλ Οινθιεξωκέλωλ 

Απνδόζεωλ ηεο θπζηθήο θαη ηεο θνηλωληθννηθνλνκηθήο πξαγκαηηθόηεηαο ηεο 

πεξηνρήο/ πεξηθέξεηαο (αιιά θαη ηωλ πνιπδηάζηαηωλ ζρέζεωλ, αιιειεμαξηήζεωλ 

θαη αιιειεπηδξάζεώλ ηνπο) θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ηωλ ηάζεωλ 

κεηαβνιώλ ηνπο δηα κέζνπ ηνπ ρξόλνπ», επηιέγνληαο ηηο παξακέηξνπο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή, πνιηηηζηηθή, ηερληθή/ ηερλνινγηθή 

θαη θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ηηο θαηάιιειεο κεζνδνινγίεο 

γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπο, δηφηη φζν πην αθξηβή, πξαγκαηηθά 

θαη αμηφπηζηα είλαη ηα ζηνηρεία ηφζν πην επαξθψο ζεκειησκέλεο θαη αζθαιψο 

ηεθκεξησκέλεο κπνξνχλ λα είλαη νη αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο. Νη βαζηθέο απηέο 

κειέηεο ππνδνκήο ζα πξέπεη λα παληξεχνληαη νξγαληθά θαη λα ζπκπιεξψλνληαη, κε 

ηα πνξίζκαηα εηδηθψλ επηηφπησλ δεηγκαηνιεςηψλ, εξεπλψλ θαη ειέγρσλ, κε 

ζπλεθηίκεζε ηεο απηφρζνλεο εκπεηξίαο θαη ζνθίαο ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ, κε ηελ 

εζεινληηθή ζπκβνιή ησλ καζεηψλ θαη ησλ δαζθάισλ φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο 

δεκφζηαο παηδείαο αιιά θαη ησλ επηζηεκνληθψλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη ησλ 



νξγαλψζεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα πεδία αξκνδηφηεηάο 

ηνπο. 

 «Αλάιπζε ηωλ ζηνηρείωλ ηα νπνία ζπγθξνηνύλ ηε δπλακηθή ηεο θπζηθήο θαη 

ηεο θνηλωληθννηθνλνκηθήο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο» αμηνινγψληαο θαη δηεξεπλψληαο 

ηα κεγέζε, ηηο πνηφηεηεο θαη ηηο δηαιεθηηθέο ζρέζεηο ησλ πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ 

ηεο, ησλ αληηθεηκεληθψλ θαη ησλ «δπλάκεη» αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ 

(πξννπηηθψλ) ηεο, ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ γηα ηελ Νινθιεξσκέλε Αλάπηπμή 

ηεο κε παξάιιειε ηεθκεξίσζε πξνηάζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκεξέζηεξεο 

έξεπλεο θαη κειέηεο ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ή ζπγθεθξηκέλσλ θπζηθψλ 

δηαζεζίκσλ κε ηνπηθή αλαθνξά θαη αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ πξνβιεκάησλ κε 

αλάιπζε ησλ πηζαλψλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο απηψλ. 

 «Δηαηύπωζε θαη ηεθκεξίωζε ελαιιαθηηθώλ αλαπηπμηαθώλ ζελαξίωλ 

Οινθιεξωκέλεο Αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο», πνπ ζα αμηνπνηνχλ ηηο ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζα επηιχνπλ πξνβιήκαηα ζχκθσλα κε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ πξνζθέξεη ε πεξηνρή, θαζνξίδνληαο ηηο 

βαζηθέο αλαπηπμηαθέο θαηεπζχλζεηο – άμνλεο, κε ζπγθεθξηκέλε ρσξηθή αλαθνξά, κε 

ζπλεθηίκεζε θαη ησλ αληηιήςεσλ, ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ πξνηάζεσλ ησλ θνξέσλ 

ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ θαη ησλ απνδήκσλ ηεο, δηεξεπλψληαο ηφζν ηηο πηζαλέο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο θάζε ζελαξίνπ, φζν θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ, 

ησλ απνδήκσλ θαη ησλ θνξέσλ ηνπο λα αλαιάβνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο 

θαη επζχλεο θαη λα ζπλεηζθέξνπλ εζηθά θαη πιηθά ζ’ φια ηα επίπεδα, ζηελ 

πινπνίεζε θάζε ζελαξίνπ, κε παξάιιειε δηεπηζηεκνληθή θαη’ αξρήλ ζηάζκηζε θαη 

αμηνιφγεζε, ησλ θνηλά απνδεθηψλ ζεηηθψλ θαη ησλ αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θάζε 

ζελαξίνπ, ηφζν ζην πιαίζηφ ηνπ, φζν θαη ζε ζρέζε κε ηα άιια ζελάξηα. 

 «Πξνεθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηωλ ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ 

ζηνηρείωλ ηνπ θάζε ζελαξίνπ θαη επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ», κε βάζε ην ζθνπφ ηεο 

αλαπηπμηαθήο έξεπλαο, ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα εθαξκνγήο ηνπο, ηελ θνηλσληθή 

απνδνρή ησλ εθάζηνηε δξάζεσλ, ησλ αληηθεηκεληθψλ πεξηνξηζκψλ, εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ, (ελδνπεξηθεξεηαθψλ, δηαπεξηθεξεηαθψλ, εζληθψλ, επξσπατθψλ θαη 

δηεζληθψλ), νη νπνίνη πνιπδηάζηαηα επεξεάδνπλ θαη ζα επεξεάζνπλ ηελ ηχρε, ηα 

κεγέζε, ηηο πνηφηεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ηνπ θάζε ζελαξίνπ. 

 «Εθαξκνγή ηνπ βέιηηζηνπ ζελαξίνπ Οινθιεξωκέλεο Αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο, 

ζπλερήο παξαθνινύζεζε, ζπλερείο έιεγρνη θαη αλάδξαζε», κε ηαπηφρξνλε 

αμηνπνίεζε θαη ελζσκάησζε ζην βέιηηζην, ζεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηα άιια 

ελαιιαθηηθά ζελάξηα, ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο πινπνίεζήο 

ηνπο,  ε δηαπίζησζε ησλ θάζε θχζεο πξνβιεκάησλ εθαξκνγήο, ηα νπνία 

αλαθχπηνπλ ζε ζπλζήθεο πξάμεο, ε δηεξεχλεζε ησλ κεγεζψλ θαη ησλ πνηνηήησλ 

ηνπο, ε εθηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπο θαη ε αλάιεςε κε ζπιινγηθέο ζπκκεηνρηθέο 

δηαδηθαζίεο, ησλ απαξαίηεησλ πξσηνβνπιηψλ αλάδξαζεο.  

Πην κάζεκα «Δηζαγσγή  ζηηο επηζηήκεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλάπηπμεο» 

ηνπ δηεπηζηεκνληθνχ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε» 

ηνπ Δζληθνχ Κεηζφβηνπ Ξνιπηερλείνπ κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο εθαξκφδνληαο ηε 

κεζνδνινγία ηεο νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο πξαγκαηνπνηνχλ αλαπηπμηαθέο έξεπλεο 

γηα δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Ρν αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014 ε 

δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηεο δεχηεξεο θαηεχζπλζεο ζπνπδψλ «Ξεξηβάιινλ θαη 



Αλάπηπμε ησλ Νξεηλψλ Ξεξηνρψλ» ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξαγκαηνπνίεζε 

αλαπηπμηαθή έξεπλα γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Ξσγσλίνπ κε βάζε ηε κεζνδνινγία ηεο 

νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο. Πηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα 

πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία νξγαλσκέλα ζε έλα 

νινθιεξσκέλν αλαπηπμηαθφ ζρέδην κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ζην επξχ θνηλφ ηεο 

ζπζηεκαηηθήο κεζνδνινγίαο ηεο νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο αιιά θαη ησλ 

εξεπλεηηθψλ ηεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Ξσγσλίνπ. 
 
 
3. Θεσξία θαη Πξάμε 
 

 Ν Γήκνο Ξσγσλίνπ είλαη Γήκνο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, ν νπνίνο ζπζηάζεθε 

ην 2011 απφ ηε ζπλέλσζε ησλ πξνυπαξρφλησλ Γήκσλ Άλσ Θαιακά, Άλσ Ξσγσλίνπ, 

Γειβηλαθίνπ, Θαιπαθίνπ θαη ησλ θνηλνηήησλ Ξσγσληαλήο, Ιάβδαλεο. Ν Γήκνο 

ραξαθηεξίδεηαη νξεηλφο, ζπλνιηθά πεξηιακβάλεη 51 ρσξηά πνπ θαηαιακβάλνπλ 

έθηαζε 701 ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ θαη θαηαηάζζεηαη ηξίηνο ζε έθηαζε ζην 

ζχλνιν ηνπ Λνκνχ Ησαλλίλσλ, έπεηηα απφ ηνπο φκνξνπο Γήκνπο Εαγνξίνπ θαη 

Θφληηζαο. Ν Γήκνο Ξσγσλίνπ παξάκεηλε μεραζκέλνο θαη αλεπεξέαζηνο απφ ηα 

αλαπηπμηαθά πξφηππα πνπ επηθξάηεζαλ ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Αλεπεξέαζηνο αθφκε θαη απφ ηνπο φκνξνπο δήκνπο Θφληηζαο θαη Εαγνξίνπ, νη 

νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηα αλνινθιήξσηα αλαπηπμηαθά πξφηππα 

ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. 

 Δίλαη ζαθέο φηη ε αλάπηπμε κηαο νξεηλήο πεξηνρήο φπσο απηή ηνπ Ξσγσλίνπ 

δελ κπνξεί λα βαζηζηεί νχηε ζηηο ηνκεαθέο, ιεζηξηθέο γηα έλαλ ηφπν αληηιήςεηο πεξί 

αλάπηπμεο αιιά νχηε, βέβαηα, θαζ φζνλ θαίλεηαη θαη απφ ηε κέρξη ζήκεξα 

απαμίσζε γηα ηελ πεξηνρή, ζε θξαηηθνθεληξηθέο αληηιήςεηο, νη νπνίεο ελαπνζέηνπλ 

απνθιεηζηηθά ζην θξάηνο φιεο ηηο ζρεηηθέο επζχλεο, αγλνψληαο ή ππνηηκψληαο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ηφζν ηηο επζχλεο αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

ελψζεψλ ηνπο, φζν θαη ηηο δπλάκεη πξσηνβνπιίεο, δξάζεηο θαη ελέξγεηέο ηνπο, γηα 

ζρεδηαζκέλε θαη απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε δεκφζησλ, εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ 

πφξσλ ζηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα (Οφθνο, 2001). 

 Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξψηνπ βήκαηνο ηεο κεζνδνινγίαο, ζε πξψηε θάζε, 

αλαιχζεθαλ νη αλαπηπμηαθέο ζηξαηεγηθέο πνπ έιαβαλ ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Ξσγσλίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε κε θνξείο ησλ πξσηνβνπιηψλ αλάπηπμεο θαηά ηελ 

νπνία θαη ηεθκεξηψζεθε ε αλαγθαηφηεηα γηα κηα νινθιεξσκέλε αλαπηπμηαθή 

πνξεία. Ξην ζπγθεθξηκέλα, κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ 

θσδηθνπνηήζεθαλ νη ζηξαηεγηθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην ηνπ 

Γήκνπ γηα ηελ πεξίνδν 2012-2014 θαζψο θαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ απφ 1-10-2010 θαη έπεηηα, κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ «Γηαχγεηα». Πηε 

ζπλέρεηα αθνινχζεζε επίζθεςε ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ζηελ πεξηνρή, φπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζπδήηεζε κε ηνπο θνξείο ηεο πεξηνρήο θαη θαηαγξαθή ησλ 

απφςεσλ γηα ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ πεξηνρή. 
 



 
Υάξηεο 1: Όξηα πεξηνρήο κειέηεο 

 

Πε δεχηεξε θάζε επηιέρζεθαλ νη παξάκεηξνη δηεξεχλεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

(Γηάγξακκα 1) κε ηνπο αλάινγνπο δείθηεο θαη αθνινχζεζε ε βηβιηνγξαθηθή θαη 

εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηνπο κεηά απφ εθηελή ζπδήηεζε ζην πιαίζην ησλ 

δηεπηζηεκνληθψλ νκάδσλ.  
 

 
Γηάγξακκα 1: Ξαξάκεηξνη δηεξεχλεζεο 

 

Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο  

αλέδεημε ηα κεγέζε, ηηο πνηφηεηεο θαη ηηο δηαιεθηηθέο ζρέζεηο ησλ πξνβιεκάησλ, ηηο 

αληηθεηκεληθέο θαη ηηο «ελ δπλάκεη» αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο αιιά θαη ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο πεξηνξηζκνχο γηα ηελ Νινθιεξσκέλε ηεο Αλάπηπμε. Ρα ζηνηρεία 

απηά ζπλνςίδνληαη ζηε ζπλέρεηα, ζηνλ Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί. 



Αλάιπζε 

 Οηθνλνκία Κνηλσλία Πνιηηηθή Πνιηηηζκόο Σερλνινγία Ξεξηβάιινλ 

Π
ξ

ν
β

ι
ή

κ
α

ηα
 

Κείσζε αγξνηηθφ-

θηελνηξνθηθνχ ηνκέα  

Ξεξηνξηζκέλνο 

δεπηεξνγελήο ηνκέαο 

Έιιεηςε κεηαπνηεηηθψλ 

θαη ηνπξηζηηθψλ 

ππνδνκψλ  

Έιιεηςε 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

επθαηξίαο  

Απνπζία εμεηδηθεπκέλνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

Απψιεηα νηθνλνκηθψο 

ελεξγνχ πιεζπζκνχ  

Γήξαλζε 

πιεζπζκνχ  

Γπζθνιία 

κεηαθίλεζεο - 

πξφζβαζεο ζηε 

βαζηθή εθπαίδεπζε  

Δγθιεκαηηθφηεηα 

ιφγσ παξακεζνξίνπ  

Δζσηεξηθή θαη 

εμσηεξηθή 

κεηαλάζηεπζε 

Έιιεηςε 

αλαπηπμηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ 

Ξξνβιεκαηηθή 

δηαρείξηζε θνλδπιίσλ 

Κεησκέλε θξαηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε 

δήκνπ 

Απνπζία κεραληζκψλ 

ειέγρνπ 

Ξεξηνξηζκέλε 

αμηνπνίεζε εζληθψλ 

θαη επξσπατθψλ 

πφξσλ 

Δμαθάληζε ηνπηθψλ 

κνπζηθψλ 

παξαδφζεσλ – 

Ξνιπθσληθφ 

ηξαγνχδη 

Πηαδηαθή αιινίσζε 

ηαπηφηεηαο  

Ππληήξεζε 

κλεκείσλ 

αξρηηεθηνληθνχ 

ελδηαθέξνληνο  

Δμάιεηςε 

απηφρζνλεο γλψζεο 

Διιηπήο 

ζπγθνηλσλία 

Απνπζία Δ.Δ.Ι 

Έιιεηςε 

ηερλνινγίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

Απψιεηεο λεξνχ απφ 
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πξνγξακκάησλ γηα 
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Θνκβηθφ ζεκείν γηα 

εκπνξεπκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

Αλαμηνπνίεην 
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γηα ηα ηνπηθά 

πνιηηηθά δξψκελα 

Ξνιηηηζηηθνχ 

ζχιινγνη 
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Ξαλεπηζηήκην 
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Κνλή Βειιά 

Ξνιεκηθφ κνπζείν 

Ξιεζψξα 

πνιηηηζηηθψλ 

δξψκελσλ  

Κνλαδηθή κνπζηθή 

παξάδνζε  

Ηθαλνπνηεηηθφ 

νδηθφ δίθηπν 

Γηαδίθηπν 

Γίθηπα ηειεθσλίαο 

θαη ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο 

Δγθαηάζηαζε 

δηθηχνπ WiFi ζηηο 

θεληξηθέο πιαηείεο 

ησλ Γ.Δ 

δάηηλν δπλακηθφ 

 Βηνκάδα 

Ξεξηνρέο θπζηθνχ 

θάιινπο 

Ύπαξμε ηνπηθψλ  

παξαδνζηαθψλ 

πνηθηιηψλ Ξινχζηα 

πδάηηλνη πφξνη, 
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Γεκηνπξγία 

ζπλεηαηξηζκψλ 

Γεκηνπξγία θέληξνπ 

γεσξγηθήο εθπαίδεπζεο 

ζπληαμηνχρσλ 

Δθζπγρξνληζκφ 
θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ  

Αλάδεημε ηνπηθψλ 

πξντφλησλ 

Θέζπηζε θαιψλ 

ζρέζεσλ γεηηλίαζεο 

Δλζσκάησζε 

κεηαλαζηψλ 

πνδνκέο 

θνηλσληθήο 
κέξηκλαο 
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Γηαπεξηθεξεηαθή-

δηαθξαηηθή 

ζπλεξγαζία 

Αλάπηπμε κε 

πξσηνβνπιία ησλ 
ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 

Κνπζείν κνπζηθήο 

παξάδνζεο 

Ρκήκα κνπζηθψλ 

ζπνπδψλ 

Ξεξηνξηζκφο 

ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο ησλ 

ππνδνκψλ κε ρξήζε 

ΑΞΔ 

Ρήιε-εξγαζία 
Ρήιε-κάζεζε 

Ξαξαγσγή 

ελέξγεηαο θαη 

ιηπαζκάησλ απφ 

βηνκάδα 

Αμηνπνίεζε ΑΞΔ 

Ξεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε 

Φπζηνιαηξηθφο 

ηνπξηζκφο 

 



Γηα ηε δηαηχπσζε θαη ηεθκεξίσζε ελαιιαθηηθψλ αλαπηπμηαθψλ ζελαξίσλ 

Νινθιεξσκέλεο Αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο νη δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο αθνινχζεζαλ 

έλα ζπλδπαζκφ bottom up θαη top down πξνζεγγίζεσλ, κε ζηφρν, αξρηθά, ηελ 

πεξηγξαθή δξάζεσλ, νη νπνίεο ζα απαληνχλ ζηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, ηελ νκαδνπνίεζή ηνπο ζε κέηξα θαη αλαπηπμηαθνχο άμνλεο κε βάζε ηηο 

γεληθφηεξεο αμηαθέο πξνθείκελεο πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ πνιπδηάζηαηε θπζηθή θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα, ζε κηα πξνζπάζεηα νινθιεξσκέλεο θαη φρη 

κνλνδηάζηαηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ ζελαξίσλ έγθεηηαη 

ζηελ έληαμε ηνπ ζηνηρείνπ ηεο ρξνληθήο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ 

πνπ εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. Νη παξάγνληεο απηνί, κε βαζηθφ νδεγφ 

ην ρξφλν, έγθεηληαη ζηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή θαη ζηελ θνηλσληθή απνδνρή ησλ 

επηκέξνπο δξάζεσλ θαη κέηξσλ ηνπ εθάζηνηε ζελαξίνπ, ζηελ θηλεηνπνίεζε θαη 

εγξήγνξζε ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ αιιά θαη ζε πνηθίια αθφκα θνηλσληθά, 

νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά, πνιηηηθά, πνιηηηζκηθά θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα γίλεη ε αμηνιφγεζε ησλ ζελαξίσλ απφ ηνπο θνξείο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

πεξηνρήο.  

Νη άμνλεο πνπ πξνέθπςαλ βάζεη ηεο αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία 

ζπγθξνηνχλ ηελ δπλακηθή ηεο θπζηθήο θαη ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο είλαη: 

ΑΜΝΛΑΠ 1: Ξξνζηαζία & Γηαηήξεζε ηνπ Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο 

ΑΜΝΛΑΠ 2: Αμηνπνίεζε ηνπ Φπζηθνχ Ξινχηνπ 

ΑΜΝΛΑΠ 3: Αλαζπγθξφηεζε ησλ Ρνκέσλ Ξαξαγσγήο 

ΑΜΝΛΑΠ 4: Γηαρείξηζε & Αλάδεημε ηνπ Ξνιηηηζκηθνχ Ξινχηνπ 

ΑΜΝΛΑΠ 5: Δζσηεξηθή θαη Γηαζπλνξηαθή Ξνιηηηθή 

ΑΜΝΛΑΠ 6:  Θνηλσληθέο πνδνκέο θαη Θνηλσληθφ Θεθάιαην 

 Νη δχν πξψηνη άμνλεο αθνξνχλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο ε πεξηνρή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αμηφινγν θπζηθφ πινχην, πινχζηα βηνπνηθηιφηεηα, ζεκαληηθά 

νηθνζπζηήκαηα παλίδαο θαη ρισξίδαο θαη αλαμηνπνίεηα θπζηθά δηαζέζηκα. Ζ 

θπζηθή, αηζζεηηθή, πνιηηηζκηθή θαη νηθνινγηθή αμία ηεο πεξηνρήο είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ νξεηλή ηεο ππφζηαζε, ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε θαη ηελ ηζηνξία 

ηεο. Ραπηφρξνλα, νη άμνλεο απηνί ελζσκαηψλνπλ ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο, 

θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, αμηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα 

ηελ ηερληθή - ηερλνινγηθή γλψζε θαη ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα. Ν πξψηνο άμνλαο 

«Ξξνζηαζία & Γηαηήξεζε ηνπ Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο» θαη ηα αθφινπζα κέηξα 

επηδηψθνπλ ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο θπζηθήο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ε νπνία φκσο κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ηελ αιιειεπίδξαζε 

θαη ησλ ππνινίπσλ αμφλσλ πνπ αθνινπζνχλ. Πηνλ άμνλα απηφ δίλεηαη κελ έκθαζε 

ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, φρη ζε κηα ζηεγλή πξνζπάζεηα κνπζεηαθήο 

δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ αιιά νπζηαζηηθήο αλάδεημεο θαη αιιειεπίδξαζεο 

ηνπ κε ηνλ άλζξσπν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Ρα κέηξα θαη νη δξάζεηο πνπ 

πξνηείλνληαη είλαη ξεαιηζηηθά θαη πξαγκαηνπνηήζηκα, επηδηψθνληαο ηελ αξκνληθή 

δηαιεθηηθή ζρέζε Αλζξψπνπ θαη Φχζεο.  

Αθνινπζεί ν δεχηεξνο άμνλαο «Αμηνπνίεζε ηνπ Φπζηθνχ Ξινχηνπ» πνπ κέζα 

απφ νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο θαη κέηξα εληζρχεη ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ηνπ 

Γήκνπ κε βάζε θπξίσο ηα θπζηθά δηαζέζηκα ηεο πεξηνρήο, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε 



ηνλ νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζήο ηνπο. Θαζψο ν άλζξσπνο 

απνηειεί αλαπφζπαζην θαη φρη θπξίαξρν θνκκάηη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, δελ κπνξεί 

λα ππάξμεη ρσξίο ηε θχζε θαη ηαπηφρξνλα επεξεάδεηαη θαη επεξεάδεη θάζε 

δξαζηεξηφηεηα ζ’ απηή. Ν πνιηηηζκφο πνπ δηακνξθψλεη ν άλζξσπνο κέζα ζ’ απηή 

αληαλαθιά ηε ζρέζε ηνπ κε ηε θχζε θαη ζπλδέεηαη άξξεηα κε ηελ εμέιημή ηνπ. Έηζη, 

νη άμνλεο πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κφλν ζε έλα 

ζελάξην πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηαπηφρξνλε ζχκκεηξε αλάπηπμε ησλ ππνινίπσλ 

ηνκέσλ ηεο θπζηθήο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο  πξαγκαηηθφηεηαο, ζε δηαξθή ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο θαη αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ηνπο.  

Ν ηξίηνο άμνλαο «Αλαζπγθξφηεζε ησλ Ρνκέσλ Ξαξαγσγήο» απνηειεί βαζηθή 

θαηεχζπλζε γηα ηε γεληθφηεξε αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο πεξηνρήο. Υζηφζν, 

ηα κέηξα θαη νη δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη δελ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηε 

κνλνδηάζηαηε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ αιιά φπσο θαη ηα παξαπάλσ 

ζηνρεχνπλ ζε κηα νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, εληζρχνληαο, 

ηαπηφρξνλα, φινπο ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο. Ζ πξαθηηθή ηεο αξρηθά ππέξκεηξεο 

αλάπηπμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνκέα ζε βάξνο ησλ ππνινίπσλ θαη ε ιαλζαζκέλε 

αληίιεςε ηεο επαθφινπζεο αλάπηπμεο ησλ ππφινηπσλ ηνκέσλ, αθνχ ζα έρνπκε 

επηηχρεη πξψηα ηελ νηθνλνκηθή, έρεη απνδείμεη ζην παξειζφλ ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη 

ζε εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν πσο, φρη κφλν δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί, αιιά 

νδεγεί ζε αδηέμνδα θαη κνλνδηάζηαηεο ιχζεηο. Ν θζίλσλ πξσηνγελήο ηνκέαο πνπ επί 

ρξφληα απνηεινχζε ηζρπξή δπλακηθή ηεο πεξηνρήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ειάρηζηα 

αλεπηπγκέλν δεπηεξνγελή θαη ηνλ βαζηζκέλν, θπξίσο ζε κε παξαγσγηθέο ππεξεζίεο, 

ηξηηνγελή, έρεη νδεγήζεη ηελ πεξηνρή ζε δπζρεξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κε πνηθίιεο 

επηξξνέο ζηηο ππφινηπεο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσλίαο. Ζ αλάπηπμε ησλ ηνκέσλ 

παξαγσγήο θαη ε θαιχηεξε νξγάλσζή ηνπο, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη 

πξαθηηθέο, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαζνξηζηηθά ζηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηνπ 

Γήκνπ. Ξαξφια απηά, επηηαθηηθή θξίλεηαη ε αλάγθε ελζσκάησζεο ζην ζρεδηαζκφ 

ζηνηρείσλ ηεο γεληθφηεξεο αξλεηηθήο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο πνπ δηαλχνπκε, κε 

έκθαζε φκσο, ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο δπλακηθήο, ηφζν ηνπηθά ζην Γήκν 

φζν θαη ζην επξχηεξν πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ζθεληθφ, πξνηάζζνληαο ην ζπιινγηθφ 

θαη φρη ην αηνκηθφ ζπκθέξνλ, ηηο ζπιινγηθέο θαη φρη ηηο αηνκηθέο ιχζεηο θαη ηηο 

νινθιεξσκέλεο ζπιινγηθέο δξάζεηο πνπ δελ απνζθνπνχλ ζην πξφζθαηξν θαη 

αηνκηθφ θέξδνο. 

 Ρν ηαπηφρξνλα νξεηλφ θαη πεδηλφ Ξσγψλη αμηνπνηψληαο ηε κηθξή απφζηαζε 

απφ ηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ, (κηθξφηεξε απφ 40 ρικ), ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

ηνλ νηθνλνκηθφηεξν πξνκεζεπηή θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θαη ηαπηφρξνλα έλαλ 

πνηνηηθφ πξνκεζεπηή ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ θιίκαηνο θαη ηεο αθζνλίαο λεξνχ πνπ 

ππάξρεη ζηελ πεξηνρή. Ξαξάιιεια, ε ηζηνξηθή θηελνηξνθηθή παξάδνζε, κε ηε 

ζπλδπαζηηθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ησλ κνληέξλσλ ηερληθψλ θηελνηξνθίαο (αιιά 

θαη ηεο αλαβίσζεο / ελδπλάκσζεο ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη) κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ  

βαζηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ πξνψζεζε θαη εμέιημε ηεο 

αηγνπξνβαηνηξνθείαο θαη ηεο βηνκεραλίαο / βηνηερλίαο γάιαθηνο θαη ηπξνθνκίαο. 

Ρν ηδηαίηεξν αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο, δειαδή ην γεγνλφο φηη ν Γήκνο δηαζέηεη ηφζν 

φξεηλέο φζν θαη πεδηλέο εθηάζεηο , ε αθζνλία πδάηηλσλ πφξσλ θαη ην δξνζεξφ θιίκα 



ην θαινθαίξη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ήπην ρεηκψλα, δεκηνπξγνχλ ηηο  θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο γηα αλάπηπμε ηεο πνιπιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή. 

Ν ηέηαξηνο άμνλαο «Γηαρείξηζε θαη Αλάδεημε ηνπ Ξνιηηηζκηθνχ Ξινχηνπ» 

εκπεξηέρεη κέηξα πνπ ζπλδένληαη κε ην πινχζην πνιηηηζκηθφ απφζεκα ηεο πεξηνρήο. 

Νη πνιηηηζηηθνί πφξνη ηεο πεξηνρήο παξνπζηάδνπλ πνηθηιφηεηα πνπ νθείιεηαη ηφζν 

ζηε γεσγξαθία, φζν θαη ζηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ, ζπλεπψο ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε 

ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξφ ηνπ. Νη ζπλερείο αιιαγέο ηνπ ηζηνξηθνχ ηζηνχ 

ησλ νηθηζκψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε θζνξά ιφγσ ηεο εγθαηάιεηςεο ή θαη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ηεο αλζξψπηλεο επέκβαζεο, νδεγνχλ ζηαδηαθά ζηελ εμαθάληζε ηνπ 

πινχζηνπ πνιηηηζκηθνχ απνζέκαηνο, πνπ απνηειεί δσληαλφ εθθξαζηή ηεο ηζηνξίαο 

θαη ηεο κλήκεο ηεο πεξηνρήο. Ζ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο ζήκεξα φρη κφλν δελ 

αλαδεηθλχεηαη σο ζχιαθαο ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ αιιά εγθαηαιείπεηαη κε 

απνηέιεζκα λα πεξηπέζεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζηε ιήζε. Ρα κέηξα θαη νη 

δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη πεγάδνπλ απφ ηελ πινχζηα πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηεο 

πεξηνρήο, έρνληαο φκσο ηφζν αλαθνξέο φζν θαη εθαξκνγή ζην ζήκεξα, 

αμηνπνηψληαο θαη ζπλδένληαο ηελ πνιπδηάζηαηε θαη νινθιεξσκέλε θχζε ηεο 

θπζηθήο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο κέζα απφ ην πξίζκα ηνπ 

πνιηηηζκνχ. Αξσγνί ζηελ πξνζπάζεηα απηή, φπσο θαη ζηνπο παξαπάλσ άμνλεο, 

πξέπεη λα είλαη φρη κφλν νη αληίζηνηρνη θνξείο θαη νη ηδηψηεο αιιά φινη νη πνιίηεο ηνπ 

Γήκνπ, ζε έλα θιίκα καρεηηθήο ζπλχπαξμήο ηνπο. 

Ν πέκπηνο άμνλαο «Δζσηεξηθή θαη Γηαζπλνξηαθή Ξνιηηηθή» αθνξά ζηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γήκνπ ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπ ζέζεο, ζηα 

ζχλνξα κε ηελ Αιβαλία. Ν ίδηνο ν κεζνξηαθφο ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ην 

θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο πξνζδίδνπλ ζην Γήκν έλα δηαθξαηηθφ ξφιν αλάκεζα 

ζηηο δχν ρψξεο. Ν άμνλαο απηφο εκπεξηέρεη κέηξα θαη δξάζεηο ηφζν νηθνλνκηθά φζν 

θαη θνηλσληθνπνιηηηθά θαη πνιηηηζκηθά, ζε κηα πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ηεο 

ηζηνξηθήο, θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζκηθήο ελφηεηαο πνπ ίζρπε ζην 

παξειζφλ κεηαμχ ησλ θνηλνηήησλ θαη ησλ εζλνηηθψλ νκάδσλ, δεκηνπξγψληαο έλα 

θνηλφ πεδίν κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ.  

Θνηλφο παξαλνκαζηήο φισλ ησλ παξαπάλσ αμφλσλ απνηειεί ε ζπνπδαηφηεηα 

ηεο θνηλσληθήο δπλακηθήο, αμηνπνηψληαο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηηο ζπκκεηνρηθέο 

δηαδηθαζίεο, ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ζ 

θαηεχζπλζε απηή πνπ απνηειεί ηνλ έθην θαη ηειεπηαίν άμνλα «Θνηλσληθέο ππνδνκέο 

θαη θνηλσληθφ θεθάιαην», δηαηξέρεη, αιιειεπηδξά θαη ελζσκαηψλεηαη κε φινπο ηνπο 

ππφινηπνπο  άμνλεο θαη ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί σο έλα ζεκείν κε ηελ έλλνηα ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Κε ηελ έλλνηα πνπ έρνπλ απνδψζεη ζηνλ φξν ζηνλ φξν νη 

Bourdieu (1986),  Coleman (1990) θαη Putnam (1993),  πξφθεηηαη, νπζηαζηηθά,  γηα 

ην ζχλνιν ησλ κε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, πξαγκαηηθψλ ή θαληαζηηθψλ, πνπ 

απνδίδνληαη ζε άηνκα,  νκάδα ή ζε έλα δίθηπν  θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ εκπηζηνζχλε, ακνηβαηφηεηα θαη θνηλά απνδεθηνχο θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπιινγηθή δξάζε ησλ 

αλζξψπσλ,  κε ζηφρν ην γεληθφ ζπκθέξνλ.  

Πηνπο παξαθάησ Ξίλαθεο παξνπζηάδνληαη ηξία ελαιιαθηηθά ζελάξηα 

νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο. Πε πξψηε θάζε νη άκεζα πινπνηήζηκεο ιχζεηο, ζε 

δεχηεξε θάζε ν κεζνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηηο άκεζεο 



δξάζεηο θαη ηέινο ην καθξφπλνν ζρέδην φπνπ πξνηείλεη δξάζεηο 

ζπκπεξηιακβάλνληαο  θαη ηα άιια δχν ζρέδηα. 
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Γηνξγάλσζε 
πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ 
Αλάπηπμε 
ελαιιαθηηθνχ 
ηνπξηζκνχ 
Αμηνπνίεζε ηεο ήδε 
ππάξρνπζαο 
θαηαγξαθήο ηεο 
πνιηηηζκηθήο 
θιεξνλνκηάο 

Θίλεηξα γηα 
αλάδεημε 
παξαδνζηαθψλ 
νηθηζκψλ 
Σξήζε θηηξίσλ γηα 
πνιηηηζηηθέο 
εθδειψζεηο θαη 
ζπιιφγνπο 

Αμηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο 
παξαδνζηαθήο ζνθίαο 
θαη ησλ παξαδνζηαθψλ 
δεμηνηήησλ θαη πιηθψλ  
Γεκηνπξγία κνπζηθήο 
ζρνιήο ζηελ Κ. Βειιάο 
  



 

Αλάδεημε θαη 
πξνζηαζία  
παξαδνζηαθήο 
αξρηηεθηνληθήο  
 Δλεκέξσζε θαη 
έξεπλα γηα πηζαλή 
αλαβίσζε  
παξαδνζηαθψλ 
επαγγεικάησλ ζε 
ζρέζε κε ηε θχζε 
  

Γεκηνπξγία 
δηθηχνπ 
παξαδνζηαθψλ θαη 
ηζηνξηθψλ 
κλεκείσλ 
Έξεπλα γηα 
επαλαιεηηνπξγία 
κνπζείσλ θαη 
πνιηηηζηηθψλ 
ρψξσλ 
Ξξνζηαζία θαη 
αλάδεημε 
ζξεζθεπηηθψλ 
κλεκείσλ 

Τεθηνπνίεζε ηνπ 
ζπλφινπ ησλ 
πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ   
 Έξεπλα γηα αλαβίσζε 
παξαδνζηαθψλ 
επαγγεικάησλ 

 

Ξξνζηαζία θαη 
αλάδεημε ρψξσλ 
αξραηνινγηθνχ  
ελδηαθέξνληνο 
Πχλδεζε 
πνιηηηζκηθψλ 
ζηνηρείσλ κέζσ 
δηθηχνπ κνλνπαηηψλ 
Γεκηνπξγία 
εξεπλεηηθνχ πάξθνπ 

Νινθιεξσκέλνο 
ζρεδηαζκφο 
αμηνπνίεζεο ησλ 
εγθαηαιειεηκκέλσ
λ θαη κε νηθηζκψλ  

Νινθιεξσκέλν δίθηπν 
δηαηήξεζεο θαη 
αλάδεημεο  
πνιηηηζκηθήο 
θιεξνλνκηάο ησλ 
νξεηλψλ πεξηνρψλ ηεο 
Ζπείξνπ 
Γεκηνπξγία ηκήκαηνο 
κνπζηθψλ ζπνπδψλ 
  
  

 
  

Αλάπηπμε 
Γηαζπλνξηαθ

ήο 
ζπλεξγαζίαο 

Πνιηηηθή 
επαλαθαηνίθεζεο 

Τπνζηεξηθηηθή θαη 
νξγαλσηηθή 

πνιηηηθή 
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Αμηνπνίεζε 
επξσπατθψλ 
πξνγξακκάησλ 
(INTERREG) 
Ππλεξγαζία 
θνηλσληθψλ 
ππνδνκψλ (πγεία, 
εθπαίδεπζε) 
 

Γεκηνπξγία γξαθείνπ 
απνθέληξσζεο 
Ξαξνρή θηινμελίαο 
κέρξη λα νινθιεξσζεί 
ε εγθαηάζηαζε 
Ππλεξγαζία κε 
απφδεκνπο θαη 
θαηαγξαθή ηεο 
δηαζεζηκφηεηαο γηα 
πξνζθνξά ζηελ 
πεξηνρή 

 

Θαηάξηηζε θαηαιφγνπ 
επαγγεικάησλ, 
επηρεηξήζεσλ θαη 
ππνδνκψλ πνπ ιείπνπλ 
απφ ην Γήκν 
Βειηίσζε θαη ελίζρπζε 
ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 
ζηελ εξγαζία 
 
 
 

 

Αλάπηπμε θνηλνχ 
δηθηχνπ 
πνιηηηζκηθψλ 
κλεκείσλ 
 

Ξαξαρψξεζε 
ππνδνκψλ ζε 
παλεπηζηεκηαθά 
ηδξχκαηα γηα ηε 
δηεμαγσγή έξεπλαο 
Ξαξαρψξεζε έθηαζεο 
γηα ηε δεκηνπξγία 
νηθνθνηλνηήησλ 

Αμηνπνίεζε 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 
κεηαλαζηψλ 
Δλζσκάησζε 
κεηαλαζηψλ ζηελ 
θνηλσλία 

 

Θαηαζθεπή 
νινθιεξσκέλνπ 
δηεζλνχο νδηθνχ 
δηθηχνπ 
 

Νινθιεξσκέλν δίθηπν 
ακθίδξνκεο 
επηθνηλσλίαο κε 
απφδεκνπο θαη 
ελδηαθεξφκελνπο λα 
θαηνηθήζνπλ ζηελ 
πεξηνρή 

Γηαζπλνξηαθή 
ζπγθνηλσλία 

 



  
 

Αμηνπνίεζε 
θαη 

Γεκηνπξγία 
Τπνδνκώλ 

Κνηλσληθή 
πλεξγαζία –

πλέξγεηα 
 

 
 
 

πκκεηνρηθή 
Γεκνθξαηία 
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 Αλαδηνξγάλσζε 

ηνπ Θέληξνπ 
Ξαηδηθήο 
Κέξηκλαο 
Αξξέλσλ 
Δπαλαιεηηνπξγία 
ηεο Κφληκεο 
Έθζεζεο 
Φσηνγξαθίαο, 
ηεο Γεκνηηθήο 
Βηβιηνζήθεο θαη 
ηνπ Ιανγξαθηθνχ 
Κνπζείνπ 
Βειηίσζε νδηθνχ 
δηθηχνπ γηα 
δηεπθφιπλζε 
ζπγθνηλσλίαο 

Ξαξνρή ππεξεζηψλ 
θνηλσληθήο θξνληίδαο 
Ππλεξγαζία ησλ 
Πρνιείσλ κε ην Πηξαηφ 
γηα ηε κείσζε ηνπ 
θφζηνπο κεηαθνξάο ησλ 
καζεηψλ ή γηα ηε 
κεηαθνξά ηνπο ζε 
δχζθνιεο ζπλζήθεο 
Ππλεξγαζία ηνπ Γήκνπ 
κε ηνπο κεραληθνχο ηνπ 
ζηξαηνπέδνπ γηα ηελ 
επηδηφξζσζε ησλ 
νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ κε 
κηθξφηεξν θφζηνο 

Ππκβνχιηα Γεκνηψλ 
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
Φπζηθνχ 
Ξεξηβάιινληνο θαη 
Ξνιενδνκηθέο 
Δπηηξνπέο Γεηηνληάο 
Ππλειεχζεηο 
Ξαξαγσγψλ, αλά 
θιάδν παξαγσγήο 
 

 

Γεκηνπξγία 
Αζηηθνχ ΘΡΔΙ 
Δγθαηάζηαζε 
ππνδνκψλ 
ηειεταηξηθήο 
ηερλνινγίαο 
Γεκηνπξγία 
θέληξνπ 
πδξνκεραληθήο 
ηερλνινγίαο ζηε 
Ιάθθα ηνπ Αψνπ,  

Ππλεξγαζίεο 
παξαγσγηθψλ θαη 
εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ 
γηα ηελ ππνζηήξημε 
ζρεδίσλ απαζρφιεζεο 
πξνζαξκνζκέλεο ζηελ 
παξαδνζηαθή ηερληθή 
εθπαίδεπζε 
 

Θνηλσληθφο έιεγρνο 
ησλ δξάζεσλ ηεο 
δηνίθεζεο 
Ιατθέο Ππλειεχζεηο 
 

 

Γεκηνπξγία 
κνλάδσλ 
αμηνπνίεζεο ηνπ 
Γεσζεξκηθνχ 
δπλακηθνχ ηεο 
πεξηνρήο 

 

Ππλεξγαζία Γεκνηηθψλ 
Θ.Δ.Θ, ηνπηθψλ αξρψλ, 
θνξέσλ, ζπιιφγσλ θαη 
πνιηηψλ γηα ηελ 
θαηάξηηζε ηνπ Ρνπηθνχ 
Ξξνγξάκκαηνο Γηα 
Βίνπ Κάζεζεο 

 

Ρνπηθά 
Γεκνςεθίζκαηα 
Ππκκεηνρηθνί 
Ξξνυπνινγηζκνί 
Δγθαηάζηαζε 
εθαξκνγήο 
ειεθηξνληθήο 
ςεθνθνξίαο(e-voting) 

 

Ζ επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ ζελαξίνπ γηα ηελ Νινθιεξσκέλε Αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ 

Ξσγσλίνπ αλήθεη ζηνπο θαηνίθνπο, ηνπο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ, ηνπο απφδεκνπο 

πνπ ζα ζειήζνπλ λα μαλαδσληαλέςνπλ ηελ πεξηνρή επηζηξέθνληαο, αιιά θαη ζε 

φινπο απηνχο πνπ ζα ζειήζνπλ λα εγθαηαζηαζνχλ, λα εξγαζηνχλ θαη λα δήζνπλ 

ζηελ πεξηνρή, φρη ζαλ πξφζθαηξνη επελδπηέο αιιά σο δεκηνπξγηθνί θαη ελεξγνί 

πνιίηεο πνπ αγσλίδνληαη θαη επηδηψθνπλ ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

Ζ εθηίκεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ θάζε ζελαξίνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ην ρξνληθφ νξίδνληα 

εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ θαη ησλ δξάζεψλ ηνπο, θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, 

ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή, ηελ θνηλσληθή απνδνρή ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ θαη 

κέηξσλ ηνπ εθάζηνηε ζελαξίνπ, ηελ θηλεηνπνίεζε θαη εγξήγνξζε ησλ αληίζηνηρσλ 

θνξέσλ αιιά θαη ηε ζπγθεθξηκέλε ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν  θνηλσληθή δπλακηθή.  



4. πκπεξάζκαηα 
 

Ζ ζεσξία θαη ε κεζνδνινγία ηεο νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο απνηέιεζε θαη 

απνηειεί πεγή έκπλεπζεο ζε κηα επνρή πνπ ιείπεη ε ειπίδα ζε φινπο φζνη 

λνκηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιινλ λα ζπκβάινπλ ζην ζρεδηαζκφ, ηε 

ράξαμε θαη ηε ζηήξημε ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ. Θαη απηνί είλαη, φπσο ζεκεηψλεη ν Οφθνο 

(2004), νη νιφπιεπξα κνξθσκέλνη, ελεξγνί, ππεχζπλνη θαη ζπλεηδεηνί πνιίηεο, 

(αιιά θαη νη θνξείο, νη ζπιινγηθφηεηεο θαη νη πξσηνβνπιίεο ηνπο), νη νπνίνη κπνξνχλ 

λα απνθαζίδνπλ ζε φια ηα επίπεδα γηα φια φζα αθνξνχλ ζηνλ ηφπν ηνπο θαη ζηε 

δσή ηνπο. 

Γεγνλφο είλαη, φκσο, φηη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ζπλζήθεο αιιά θαη ε 

δηαιεθηηθή ελφηεηα ηεο ζρέζεο ησλ αλζξσπίλσλ θαη πιηθψλ παξαγσγηθψλ 

δπλάκεσλ κε ηηο παξαγσγηθέο ζρέζεηο, ζπλαξηψληαη ηαπηφρξνλα ηφζν κε ηνλ ηξφπν 

θαη ηα πξφηππα παξαγσγήο, δηαλνκήο, αληαιιαγήο θαη θαηαλάισζεο φζν θαη κε ηε 

ζπλνιηθή ζηάζε ηνπ θξάηνπο, ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ απέλαληη 

ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο θπζηθήο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο καο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζε θάζε νινθιεξσκέλε αλαπηπμηαθή πξφηαζε 

ζα πξέπεη λα απνζαθελίδεηαη έλα ζχλνιν αξρψλ θαη αμηψλ πνπ ζα βνεζάεη λα 

μερσξίδνπκε θαη λ' απνξξίπηνπκε πξάμεηο θαη πνιηηηθέο, πνπ θαλνλαξρνχληαη, 

ζπλήζσο, απ' φζνπο έρνπλ θαηαιπηηθά ζπκβάιεη σο ζήκεξα ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ 

βηνηηθνχ καο επηπέδνπ θαη πνπ, ελ ηνχηνηο, πξνζδνθνχλ κε γλψκνλα θαη πάιη ην 

ζπκθέξνλ ηνπο, λα θεξδνζθνπήζνπλ μαλά θαη απ' ηελ «επηρείξεζε» ζσηεξίαο ηεο 

ρψξαο.  

Ζ αληηθεηκεληθφηεηα, ε δεκνζηφηεηα, ε δηαθάλεηα,  ε αλάγθε επηζηεκνληθήο θη 

αθφκα θαιχηεξα δηεπηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο θαη πεηζηηθήο αηηηνιφγεζεο 

πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνηάζεσλ, επηινγψλ θαη πξαθηηθψλ, ε αμηνπηζηία ησλ 

ελδεηθηηθψλ ή επηηαθηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε ζπλεπήο εθαξκνγή θαη 

παξαθνινχζεζή ηνπο, ν θνηλσληθφο έιεγρνο θη ε αλάγθε αλάδξαζεο ζε θάζε 

ζπζηεκαηηθή «αλαπηπμηαθή» πξνζέγγηζε αιιά θαη ε αλάιεςε επζπλψλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ απφ κεξηάο πνιηηψλ θαη θηλεκάησλ απνηεινχλ βαζηθέο αξρέο κηαο 

νινθιεξσκέλεο αλαπηπμηαθήο πξφηαζεο. Ξαξάιιεια, ηα πξνγξάκκαηα θαη νη 

δξάζεηο ηεο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηαπηφρξνλα, ηζφηηκα, αξκνληθά θαη 

νινθιεξσκέλα ηελ νηθνλνκηθή, ηελ θνηλσληθή, ηελ πνιηηηθή, ηελ πνιηηηζκηθή, ηελ 

ηερληθή/ ηερλνινγηθή θαη ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο δηάζηαζε, κε βάζε ηηο 

παλαλζξψπηλεο αμίεο ηεο εηξήλεο, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο πνιηηηθήο, 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δεκνθξαηίαο θαη εζηθήο, ηεο δεκηνπξγηθήο άκηιιαο, ηνπ 

κέηξνπ θαη ηνπ ζεβαζκνχ ζηε θχζε θαη ηνπο πνιηηηζκνχο ησλ αλζξψπσλ. 
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Πεξίιεςε 
 

 Σα κεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα απνηεινύλ έλα από ηα πην ηξσηά νηθνζπζηήκαηα 

παγθνζκίσο κηαο θαη ζηα ηέιε ηνπ 20νπ αηώλα θαίλεηαη λα είλαη πην επάισηα ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή. Θνηλά απνδεθηό από θνξείο, νξγαληζκνύο, θπβεξλήζεηο είλαη ην 

όηη ππάξρνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο από ην θαηλόκελν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ηόζν 

ζηελ νηθνλνκία όζν θαη ζην θπζηθό πεξηβάιινλ. Ζ θιηκαηηθή αιιαγή επηδξά ζηελ 

αύμεζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ πνπ απνηεινύλ θύξηα απεηιή θαη γηα ηα ειιεληθά 

δάζε. Θάζε θαινθαίξη κείδνλεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνινγηθέο 

θαηαζηξνθέο ζεκεηώλνληαη ζηνλ ειιεληθό ρώξν ιόγσ ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. Οη 

δαζηθέο ππξθαγηέο είλαη έλα πξόβιεκα πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη θαη ν Γήκνο 

Πσγσλίνπ. ηελ παξνύζα εξγαζία δηεξεπλάηαη ην θαηλόκελν ησλ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο δαζνπξνζηαζίαο ζηελ πεξηνρή Γήκνπ 

Πσγσλίνπ. Κε βάζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ζπλεληεύμεηο κε ην πξνζσπηθό ηεο 

ηνπηθήο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο δηακνξθώλνληαη πξνηάζεηο γηα ηε κείσζε ηνπ 

θηλδύλνπ εθδήισζεο ππξθαγηώλ θαη ησλ ζπλεπαγόκελσλ επηπηώζεσλ από απηέο 

ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 
 

Abstract 
 

Globally the Mediterranean ecosystems are some of the most vulnerable 

ecosystems and at the end of 20th century it seems that these ecosystems are most 

affected by the adverse effect of climate change. It is widely accepted among private 

and governmental organizations around the globe that climate change can have 

detrimental impact on the economy and the natural environment. There are several 

factors that steer climate change and, among them, forest fires are posing as one of 

the leading threat to Greek forests.  This is evident through the considerable scale of 

economic, social and ecological disasters occurring in Greece during the summer 

period as a result of the forest fires. Alike some of the other Municipalities within 

Greece, the Municipality of Pogoni is also facing the major threat of forest fires, 

which potentially could have devastating impact on the local ecosystems. This paper 

used the Municipality of Pogoni as a case study and the objective of it is to identify 

the phenomenon of forest fires and the difficulties that are faced by the Municipality 

of Pogoni, while protecting forests from the devastating effect of fires. In order to 

make suggestions regarding the amount of reduction required on the risk of fires and 

also the resulting impacts, interviews were conducted with the fire enforcement 

department and, in addition to that, statistical data were also studied.  



1. Δηζαγσγή 
 

 Κεηά ηε βηνκεραληθή επνρή νη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο δεκηνύξγεζαλ 

πνηθίια πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, όπσο ηε ξύπαλζε ησλ πδάησλ θαη ηελ έθιπζε 

αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ. ε δηεζλέο επίπεδν, ε ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο εθηηκάηαη 

σο ζπλέπεηα ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο. ύκθσλα κε ηε ύκβαζε Πιαίζην ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηηο Θιηκαηηθέο Κεηαβνιέο (UNFCC), ε θιηκαηηθή αιιαγή 

νξίδεηαη σο ε κεηαβνιή ζην θιίκα ηεο Γεο πνπ νθείιεηαη άκεζα ή έκκεζα ζηηο  

αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο. Ο θίλδπλνο γηα ηνλ πιαλήηε θαη γηα ηηο κειινληηθέο 

γεληέο δεκηνύξγεζε κηα «παγθόζκηα ζπκκαρία» θαηά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη 

ζθνπόο ησλ θξαηώλ είλαη λα ιεθζνύλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ. Σόζν ζε παγθόζκην όζν θαη ζε επξσπατθό επίπεδν, αλαπηύρζεθαλ 

ζηξαηεγηθέο γηα ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε θαηά 

θαηξνύο έρεη πάξεη πνιιέο πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε ηε κείσζε εθπνκπώλ ησλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σν 1992, ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν, ππεγξάθε ε ζύκβαζε – 

πιαίζην γηα ηελ Θιηκαηηθή Αιιαγή, ηελ νπνία ππέγξαςαλ 154 ρώξεο, κηα εθ ησλ 

νπνίσλ ήηαλ ε Διιάδα θαη κάιηζηα ηελ έθαλε λόκν ηνπ θξάηνπο (Λ. 2205/94). 

Tέζεθε σο ζηόρνο ηα επίπεδα εθπνκπώλ CO2 λα ζηαζεξνπνηεζνύλ κέρξη ην 2000 

ζηα επίπεδα ηνπ 1990 (www.ypeka.gr).  

Ζ Διιάδα, ην 1998, ππέγξαςε ην πξσηόθνιιν ηνπ Θπόην, ζύκθσλα κε ην νπνίν 

ππνρξενύηαη λα κεηώζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 8% ηελ πεξίνδν 

2008-2012, ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990 (www.ypeka.gr). ηε Γηάζθεςε ηεο 

Θνπεγράγεο πνπ δηεμήρζε ην Γεθέκβξε ηνπ 2009 ηέζεθαλ νη ζηόρνη θαη ηα κέηξα 

κείσζεο ηεο ησλ εθπνκπώλ θαη αληηκεηώπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.  

Κηα αθόκε δξάζε, ζρεηηθή κε ηελ πξνζαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, είλαη ε Πξάζηλε Βίβινο πνπ πηνζεηήζεθε ηνλ 

Ηνύλην ηνπ 2007. Ζ Πξάζηλε Βίβινο αλαθέξεη κεξηθέο από ηηο επηπηώζεηο πνπ 

νθείινληαη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, πην ζπγθεθξηκέλα ηελ μεξαζία, ηηο πιεκκύξεο, 

ηνλ πεξηνξηζκό ζην πόζηκν λεξό, ηελ ππνβάζκηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηηο 

κεηαθηλήζεηο ησλ πιεζπζκώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αύμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο 

ζηάζκεο ησλ ζαιαζζώλ ζηηο πεξηνρέο ησλ δέιηα θαζώο επίζεο θαη ηηο επηπηώζεηο 

ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ. ηόρνο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ε κείσζε ησλ 

εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 80-95% θάησ από ηα επίπεδα ηνπ 1990 

έσο ην 2050.   

Σν Δπξσπατθό ύζηεκα Πιεξνθόξεζεο γηα ηηο Γαζηθέο Ππξθαγηέο (EFFIS) 

απνδίδεη πιεξνθνξίεο - δεδνκέλα  γηα ηελ εθδήισζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ γηα ηηο 

ρώξεο ηεο ΔΔ ζηε Κεζόγεην (Πνξηνγαιία, Γαιιία, Διιάδα, Ηζπαλία, Ηηαιία). Σν 

Γηάγξακκα 1 δείρλεη όηη ν αξηζκόο ησλ ππξθαγηώλ ζηελ πεξηνρή ηεο Κεζνγείνπ 

εκθαλίδεη απμεηηθή ηάζε ζηελ πνξεία ησλ εηώλ, γεγνλόο πνπ νξηζκέλνη ην 

απνδίδνπλ ζηελ επέθηαζε ησλ μεξώλ πεξηόδσλ θαη ηα απμεκέλα πεξηζηαηηθά 

θαύζσλα πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα, ελδερνκέλσο απνηέιεζκα 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 
 
 



Γηάγξακκα 1. Αξηζκόο ππξθαγηώλ ησλ ρσξώλ ηεο Κεζνγείνπ. Πεγή: ΔFFIS (European 
Forest Fire Information System) 

 
 

 
 

Δηθόλα 1. Αξηζκόο θακέλσλ εθηάζεσλ ην 2010 
Πεγή ΔFFIS (European Forest Fire Information System) 



 Δηθόλα 2. Αξηζκόο θακέλσλ εθηάζεσλ ην 2011  
Πεγή ΔFFIS (European Forest Fire Information System) 

 
 

 ηηο Δηθόλεο 1 θαη 2 παξνπζηάδεηαη ν αξηζκόο ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ ηεο 

πεξηνρήο ηεο Κεζνγείνπ ην 2010 θαη ην 2011. Σν 2010, ηελ 1ε ζέζε θαηαιακβάλεη ε 

Πνξηνγαιιία αθνινπζεί ε Ηζπαλία, ηξίηε είλαη ε Ηηαιία θαη ηέηαξηε ε Διιάδα. Σν 

2011, ζηελ 1ε ζέζε βξίζθεηαη ε Ηζπαλία θαη αθνινπζεί ε Ηηαιία θαη ζηελ ηξίηε ζέζε 

ε Διιάδα. πγθξίλνληαο ηηο δπν Δηθόλεο παξαηεξείηαη όηη έρνπκε αύμεζε ζηελ 

κεηαβνιή ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. Οη εηήζηεο 

ζεξκνθξαζίεο πξνβιέπεηαη λα απμεζνύλ ζηηο ρώξεο ηεο Λόηηαο Δπξώπεο θαη ζηηο 

ρώξεο ηεο Κεζνγείνπ ηελ πεξίνδν 2080-2099 θαηά 3,5ν C. Δπίζεο, ηα εηήζηα 

θαηαθξεκλίζκαηα είλαη πηζαλόλ λα κεησζνύλ. Σα πεξηζζόηεξα κνληέια πξνβιέπνπλ 

άλνδν ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 2νC έσο θαη 5ν - 6νC ηα επόκελα 100 έηε 

(European Environmental Agency, 2007). Φνξείο, όπσο ε IUCN θαη ε WWF 

αζρνινύληαη κε ην θαηλόκελν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Ζ WWF Διιάο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ, πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία γηα ηελ πεξίνδν 2020- 2050 πξνβιέπεηαη όηη ζηα Ησάλληλα 

ζα ππάξρνπλ κέρξη θαη 15 πεξηζζόηεξεο εκέξεο θαύζσλα (Πίλαθαο 1). πλεπώο, 

απμάλεηαη θαη ν θίλδπλνο γηα έλαξμε θαη εμάπισζε ησλ ππξθαγηώλ. 

 
Πίλαθαο 1. Αζηηθέο πεξηνρέο θαη ζύγθξηζε ησλ θιηκαηηθώλ δεηθηώλ ηελ πεξίνδν 2021-2050 

ζε ζρέζε κε ηε πεξίνδν 1961-1990. Πεγή: WWF HELLAS 
Δπηιεγκέλεο 

πόιεηο 
Αξηζκόο 
θαπηώλ 
εκεξώλ 

(T max > 
35νC) 

Αξηζκόο 
ηξνπηθώλ 

λπρηώλ 
(T min > 

20νC) 

Πνζόηεηα 
βξνρόπησζεο 
ζε δηάζηεκα 

ηξηώλ 
εκεξώλ (%) 

Μεγάιεο 
απαηηήζεηο 

ςύμεο 
(αξηζκόο 
εκεξώλ) 

Μεγάιεο 
απαηηήζεηο 
ζέξκαλζεο 
(αξηζκόο 
εκεξώλ) 

Αζήλα 10-15 30 10 10 15 
Θεζζαινλίθε 15-20 30 10 15 15 

Πάηξα 15-20 30 - 10 15 
Ζξάθιεην <10 30 - 10 15 

Ιάξηζα 15-20 30 15 15-20 15 
Βόινο 10-15 30 15 10 15 

Ησάλληλα 10-15 15 - 5 15 



Κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θσηνζύλζεζεο, ην δάζνο δεζκεύεη ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα (CO2) ηεο αηκόζθαηξαο θαη, παξάιιεια, απειεπζεξώλεη νμπγόλν (Ο2). Σα 

δαζηθά νηθνζπζηήκαηα κεηώλνπλ ηελ επίδξαζε ησλ αθξαίσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ. 

Σν λεξό πνπ θζάλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο κε ηε κνξθή θαηαθξεκληζκάησλ 

αθνινπζεί δπν δηαδξνκέο: έλα κέξνο ηνπ εμαηκίδεηαη θαη επηζηξέθεη ζηελ 

αηκόζθαηξα, ελώ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ θζάλεη ζην έδαθνο. ύκθσλα κε ηνλ 

ηεθαλίδε (2007), έλα κέξνο ηνπ βξίζθεηαη ζε ζπλερή θπθινθνξία κεηαμύ ηεο 

γήηλεο επηθάλεηαο θαη ηεο αηκόζθαηξαο γλσζηή σο πδξνινγηθόο θύθινο ή 

πδξνινγηθή αλαθύθισζε. Από ην λεξό απηό έλα κέξνο ηνπ εμαηκίδεηαη ακέζσο από 

ηελ εδαθηθή επηθάλεηα ή θαη κέζσ ησλ θπηώλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπλνήο. Σν 

θύιισκα ησλ δέληξσλ απνξξνθά κέξνο ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο θαη 

απειεπζεξώλεη πξνο ην έδαθνο κεγάινπ κήθνπο αθηηλνβνιία. , ιεηηνπξγώληαο έηζη 

σο «θίιηξν», κε ζπλέπεηα λα κεηώλεηαη ε ζεξκνθξαζία. Ζ θνκνζηέγε ησλ δέληξσλ 

δηαδξακαηίδεη θη απηή κε ηελ ζεηξά ηεο ζπνπδαίν ξόιν κηαο θαη, όρη κόλνλ εκπνδίδεη 

ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ λα εηζαρζεί κέζα ζην δάζνο, αιιά επίζεο κπνξνύλ λα 

ζπγθξαηεζνύλ ζην θύιισκα ησλ δέληξσλ κεγάια πνζά αέξησλ ξππαληώλ (Θατιίδε, 

2000). 

 

  
 

Δηθόλα 3. ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε κείσζεο θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ από ηα δάζε. Πεγή 
WWF Hellas (2010) 

 

ύκθσλα κε ηε WWF, νη επηπηώζεηο ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, εάλ απμεζεί ε 

ζεξκνθξαζία ηεο Γεο θαηά 2ν C, ελδερνκέλσο λα είλαη νη αθόινπζεο: 

 



 Αύμεζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ (ην 2007 θάεθαλ ζηελ Διιάδα πεξίπνπ 2,5 

εθ. ζηξέκκαηα, εθ ησλ νπνίσλ κεγάιν πνζνζηό ζε πεξηνρέο πςεινύ 

πςνκέηξνπ πνπ ζεσξνύληαλ ιηγόηεξν εππξόζβιεηεο ζηηο ππξθαγηέο) 

 Υσξηθή αλαθαηαλνκή ησλ δαζώλ. ύκθσλα κε ηνπο Diaz et al. (1997) 

ζεκαληηθόο αξηζκόο ζπάλησλ θαη απεηινύκελσλ εηδώλ ζα κεηαθηλεζνύλ 

πξνο κεγαιύηεξα πςόκεηξα θαη γεσγξαθηθά πιάηε. Σα μεξαλζεθηηθά είδε 

αλακέλεηαη λα κεηαηνπηζηνύλ πξνο ηε δώλε ηεο δξπόο, αληίζηνηρα ηα δάζε 

ηεο δξπόο πξνο ηε δώλε ηεο νμπάο, ειάηεο θαη καύξεο πεύθεο, ελώ ηα δάζε 

νμπάο, ειάηεο θαη καύξεο πεύθεο πξνο ηελ ππναιπηθή δώλε. 

 Κε ηελ αύμεζε ηεο μεξαζίαο θαη ηηο κεηαβνιέο ζηηο βξνρνπηώζεηο 

επεξεάδνληαη δπζκελώο ηα δέληξα θαη ζπλέπεηα ηνπ γεγνλόηνο απηνύ είλαη 

λα γίλνληαη εππξόζβιεηα, θπξίσο, ζε θινηνθάγα έληνκα. 

 
2. Γαζηθέο ππξθαγηέο 
 

ύκθσλα κε ηνλ Γεκεηξαθόπνπιν (2009), νη δαζηθέο ππξθαγηέο απνηεινύλ έλα 

από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα ηνπ ρεξζαίνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, ζε 

παγθόζκην επίπεδν, αθνύ ζρεηίδνληαη κε ηα  κεγαιύηεξα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα ηνπ εηθνζηνύ πξώηνπ αηώλα,  ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ εξεκνπνίεζε ζε έλαλ απηνηξνθνδνηνύκελν θύθιν, ν 

νπνίνο ζπκππθλώλεηαη ζην Γηάγξακκα 2. 
 

Δπίηαζε «θαηλνκέλνπ ζεξκνθεπίνπ»    Αύμεζε ζεξκνθξαζίαο  & μεξαζίαο 
 

  

 

 

 

 

      Γαζηθέο ππξθαγηέο Αύμεζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

 

 

 
Απνδέζκεπζε άλζξαθα θπηηθήο                                           Γηάβξσζε εδάθνπο/ 
Βηνκάδαο                                                                                            εξεκνπνίεζε  

Γηάγξακκα 2. Ο αλαηξνθνδνηνύκελνο θύθινο ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ 

 

Ζ θσηηά απνηειεί κηα ρεκηθή δηεξγαζία, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο νπνίαο 

ζεκειηώδε ζηνηρεία είλαη ε ζεξκόηεηα, ν αέξαο (ιόγσ ηεο πεξηεθηηθόηεηά ηνπ ζε 

νμπγόλν) θαη ε θαύζηκε ύιε. Ζ απνπζία ελόο ζηνηρείνπ ζπλεπάγεηαη ηελ παύζε 

ύπαξμεο ηνπ ηξηγώλνπ ηεο θσηηάο, ην νπνίν απνηππώλεηαη ζην ρήκα 1. 

 
 
 
 



 
 
 
                                            Ομπγόλν                          Θεξκόηεηα 
 
 
 
 
 
 
 
          Καύζηκε ύιε 
 

Σρήκα 1. Σξίγσλν έλαξμεο θσηηάο 

 

Σν πώο ζπκπεξηθέξεηαη κηα θσηηά εμαξηάηαη από ηνπο εμήο παξάγνληεο: 

Πξώηνλ, από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ (όπσο ν άλεκνο, ε ζρεηηθή 

πγξαζία ηνπ αέξα, ε ζεξκνθξαζία, ηα αηκνζθαηξηθά θαηαθξεκλίζκαηα, ε ύπαξμε 

λεθώζεσλ ή ειηνθάλεηαο θαη, ηέινο, ε ζηαζεξόηεηα ηεο αηκόζθαηξαο). Γεύηεξνλ, 

από ηηο ηνπνγξαθηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, νη νπνίεο παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζην 

πσο ζπκπεξηθέξεηαη ε ππξθαγηά (θιίζε εδάθνπο, έθζεζε πιαγηάο - νη αλαηνιηθέο 

πιαγηέο ζεξκαίλνληαη ηηο πξνκεζεκβξηλέο ώξεο ελώ νη δπηηθέο δέρνληαη ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία  κέρξη ηε δύζε ηνπ ειίνπ- θαη πςόκεηξν). Σξίηνλ, από ηα αλαθιέμηκα 

πιηθά,  δειαδή ηηο πόεο, ηα ρόξηα, ηνπο κηθξνύο θαη κεγάινπο ζάκλνπο, ηνλ 

μεξνθπιινηάπεηα. ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο ε θαύζηκε ύιε πεξηιακβάλεη ηε δσληαλή 

θαη ηε λεθξή βηνκάδα. Ζ επίδξαζή ηνπο θαη ν ηξόπνο πνπ αλαθιέγνληαη εμαξηάηαη 

από ηε δηάηαμή ηνπο ζην ρώξν, ηελ πνζόηεηα ηνπο θαη ηελ πεξηερόκελε πγξαζία 

ηνπο. 
 
 

 
Σρήκα 2. Σξίγσλν ζπκπεξηθνξάο δαζηθήο ππξθαγηάο 

 

ύκθσλα κε ηνλ Πύξαξρν Βνξίζε Γ. (www.ethelontismos), νη βαζηθέο αηηίεο 

έλαξμεο κηαο ππξθαγηάο θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

1) Σπραία ζπκβάληα (απηαλάθιεμε θ ά.), 



2) Δκπξεζκνί εθ πξνζέζεσο (από δόιν) κε ζθνπό ηελ δεκηνπξγία παξαδείγκαηνο 

ράξηλ βνζθνηόπσλ, νηθνπέδσλ, 

3) Φπζηθά αίηηα (θεξαπλνί θ.ά.), 

4) Από ακέιεηα (απόξξηςε αλακκέλνπ ηζηγάξνπ) 

Θαιό ζα ήηαλ λα αλαθεξζεί όηη ζε πνιιά ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα ε θσηηά 

απνηειεί δαζνδηαρεηξηζηηθό κέζν γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο ζπνξάο, όπσο 

παξαδείγκαηνο  ράξηλ, ην άλνηγκα ησλ θώλσλ ζε νξηζκέλα δαζνπνληθά είδε. 

Παξόια απηά,  ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε θσηηά ζα πξέπεη λα είλαη ειεγρόκελε θαη 

πξνθαζνξηζκέλεο έληαζεο. 

 
 
3. Πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

 
 Ο Γήκνο Πσγσλίνπ ραξαθηεξίδεηαη από πινύζηα βηνπνηθηιόηεηα (πεξηνρέο 

Natura 2000, ηνπία ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάινπο (ΣΗΦΘ), δώλε εηδηθήο πξνζηαζίαο 
(ΕΔΠ) γηα ηελ νξληζνπαλίδα ηεο πεξηνρήο). Ζ δαζηθή ρισξίδα ηεο πεξηνρήο 
ζπληίζεηαη από ηηο εμήο δώλεο γεσγξαθηθήο εμάπισζεο βιάζηεζεο: 

 Υακειά, ζε πςόκεηξν 400-750 κέηξα, επηθξαηνύλ νη κεζνγεηαθνί 

ζακλώλεο, κε θπξίαξρν είδνο ην πνπξλάξη (Quercus coccifera) θαη ηελ αξηά 

(Quercus ilex) 

 ε κεγαιύηεξν πςόκεηξν, έσο ηα 1200 κέηξα, αξρίδεη ε δώλε ησλ 

θπιινβόισλ δξπώλ, κε δξπνδάζε κε Πιαηύθπιιε Γξπ (Quercus frainetto), 

Υλνπδσηή Γξπ (Quercus pubescens), Πεηξαία Γξπ (Quercus petraea) θαη, 

ηέινο, Καθεδνληθή Γξπ (Quercus macedonica)  

Από ηα 1200 κέηξα θαη πάλσ επηθξαηνύλ ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο θαζώο επίζεο 

θαη αιπηθά ιηβάδηα. Σν θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

εύθξαην. Οη κέγηζηεο ζεξκνθξαζίεο παξαηεξνύληαη θαηά ηνπο κήλεο Ηνύιην θαη 

Αύγνπζην, ελώ  νη ειάρηζηεο θαηά ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην. ην Γήκν 

δελ ιεηηνπξγεί κεηεσξνινγηθόο ζηαζκόο, άξα θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

πεξηνρή αληινύληαη από ηα Ησάλληλα ή ηελ Θόληηζα. Δλδεηθηηθά, ζηνλ Πίλαθα 2 

αλαθέξεηαη ε κέζε κέγηζηε κεληαία ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα θαη ηε Θόληηζα. 

 
Πίλαθαο 2. Κέζε κέγηζηε κεληαία ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα θαη ηελ Θόληηζα 

(Πεγή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-3/2010) 

 

Πεξηνρή/ 
Κήλαο 

ΗΑΛ ΦΔΒ ΚΑΡ ΑΠΡ ΚΗΑ ΗΟΤΛ ΗΟΤΙ ΑΤΓ ΔΠ ΟΘΣ ΛΟΔ ΓΔΘ 

Ησάλληλα 10,0 11,4 14,4 17,7 23,1 27,7 30,9 31,0 26,6 21,3 15,4 10,9 

Θόληηζα 10,0 11,4 14,6 17,4 22,7 27,6 30,8 30,7 27,1 21,1 14,6 10,5 

             

 



 

Δξεπλώληαο ηνλ Γήκν Πσγσλίνπ αληηιεθζήθακε πσο ππάξρεη  κεγάιε 

εγθαηάιεηςε πξώελ γεσξγηθώλ εθηάζεσλ, απόξξνηα ηνπ νπνίνπ είλαη λα 

θαηαιακβάλνπλ ηε ζέζε ησλ παξαπάλσ δαζνπνληθά είδε. πλεπώο, κεηαβάιινληαη 

νη πξόηεξεο εθηάζεηο θαη, έηζη, ζεκεηώλεηαη αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο. Κε απηόλ ηνλ 

ηξόπν, δηακνξθώζεθαλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο  

ζακλώδνπο - θξπγαλώδνπο βιάζηεζεο (αύμεζε δειαδή ηεο βηνκάδαο ζηελ πεξηνρή). 

Ζ αύμεζε ηεο βηνκάδαο, κε ηε ζεηξά ηεο, δεκηνπξγεί  επλντθέο ζπλζήθεο δηάδνζεο 

ππξθαγηώλ θαη κεγάιεο αλαθιεμηκόηεηαο  ιόγσ αύμεζεο ηνπ ππξνζεξκηθνύ 

θνξηίνπ. 

 
4. Γαζηθέο ππξθαγηέο ζην Γήκν Πσγσλίνπ 
 

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ από ην Γαζαξρείν Ησαλλίλσλ θαη ην 

Ππξνζβεζηηθό Θιηκάθην Γειβηλαθίνπ, ν Γήκνο Πσγσλίνπ απνηειεί πεξηνρή πςειήο 

επηθηλδπλόηεηαο εθδήισζεο ππξθαγηάο. Απηό απνδίδεηαη, πξώηνλ, ζηηο πςειέο 

πνζόηεηεο θαύζηκεο ύιεο πνπ ππάξρνπλ ζηα δάζε ηεο πεξηνρήο, δεύηεξνλ, ζην 

γεγνλόο όηη ζπλνξεύεη κε ηελ Αιβαλία θαη απηό έρεη ζπληειέζεη ζηελ ύπαξμε πνιιώλ 

«εηζεξρόκελσλ» δαζηθώλ ππξθαγηώλ από ηε γείηνλα ρώξα θαη, ηξίηνλ, ιόγσ ησλ 

θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ (ζρεηηθά ζεξκά θαινθαίξηα). Κε βάζε ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη έπεηηα από ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, δηαπηζηώζεθε 

όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα ν αξηζκόο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ  ζηελ πεξηνρή 

θπκαίλεηαη ζε έλα ζηαζεξό επίπεδν (Γηάγξακκα 3) κε εμαίξεζε ην έηνο 2011 πνπ 

έρνπκε κηα αμηνζεκείσηε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ππξθαγηώλ. Παξαηεξείηαη, 

επίζεο, από ην Γηάγξακκα 4, όηη ην 2000 ήηαλ ε ρξνληά κε ηηο πεξηζζόηεξεο θακέλεο 

εθηάζεηο (παξά ην κηθξό ζρεηηθά αξηζκό ππξθαγηώλ), νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ 

πεξίπνπ ζην κηζό ηνπ ζπλόινπ ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ 

εηώλ κεηαμύ 2000 θαη 2011 . 
 

 
Γηάγξακκα 3. Αξηζκόο δαζηθώλ ππξθαγηώλ Γήκνπ Πσγσλίνπ ην ρξνληθό δηάζηεκα 2000-

2011 

 
 
 



 

 
 

Γηάγξακκα 4. Πνζνζηηαία θαηαλνκή θακέλσλ δαζηθώλ εθηάζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 2000-
2011 

 

ην Γηάγξακκα 5 παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ αλά κήλα γηα ηελ πεξίνδν 2000-2011. Σν 54,3% ηνπ ζπλόινπ ησλ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ ζπκβαίλνπλ κεηαμύ Ηνπιίνπ θαη επηεκβξίνπ κε ηελ εμήο 

ηεξάξρεζε: Ηνύιηνο (17,88%), Αύγνπζηνο (24,50%) , επηέκβξηνο (11,92%). Αλ ζηα 

παξαπάλσ πξνζηεζνύλ θαη νη ππξθαγηέο ηνπ Οθησβξίνπ (3,31%) θαη ηνπ Ηνπλίνπ 

(3,97%) ηόηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζεκεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ (1ε Καΐνπ – 31ε 

Οθησβξίνπ) ζπκβαίλνπλ ζρεδόλ ηα 2/3 ηνπ ζπλόινπ ησλ ππξθαγηώλ. 
 
 

 
Γηάγξακκα 5. πλνιηθόο αξηζκόο δαζηθώλ ππξθαγηώλ αλά κήλα θαη αλά έηνο 

 



ην πιαίζην ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε, επίζεο, έξεπλα, 

ζρεηηθά κε ην επξύηεξν ζέκα ησλ ππξθαγηώλ θαη ηεο δαζνπξνζηαζίαο ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Πσγσλίνπ, κέζσ ζπλεληεύμεσλ κε ην πξνζσπηθό ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ Θιηκαθίνπ 

Γειβηλαθίνπ (17 άηνκα). Σν πξνζσπηθνύ ηνπ Θιηκαθίνπ θιήζεθε λα απαληήζεη ζε 

ζπλνιηθά έμη εξσηήζεηο. Αθνινπζνύλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηηο 

ζπλεληεύμεηο. 

Αξρηθά, ζηελ εξώηεζε εάλ πηζηεύνπλ όηη ππάξρεη ζπλεξγαζία – ζπληνληζκόο 

κεηαμύ Γαζαξρείνπ, Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, Γήκνπ θαη Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ 

γηα ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε όισλ ησλ δηαζεζίκσλ αληηππξηθώλ κέζσλ γηα ηελ 

θαηαζηνιή κηαο δαζηθήο ππξθαγηάο,  νη πεξηζζόηεξνη πηζηεύνπλ πσο ππάξρεη θαθόο 

ζπληνληζκόο κεηαμύ ησλ αξκόδησλ θνξέσλ. Απνδίδνπλ ηα πξνβιήκαηα ζηε 

γξαθεηνθξαηία θαη ηε γεληθόηεξε έιιεηςε νξγάλσζεο ηνπ θξαηηθνύ κεραληζκνύ.   Οη 

12 από ηνπο 17 ππαιιήινπο ηνπ Θιηκαθίνπ Γειβηλαθίνπ απάληεζαλ αξλεηηθά ζηελ 

εξώηεζε εάλ πηζηεύνπλ όηη ππάξρεη δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία κεηαμύ Διιάδαο – 

Αιβαλίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. Αξθεηέο δαζηθέο 

ππξθαγηέο εηζέξρνληαη από ηελ γεηηνληθή ρώξα. Ωο ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

αλαθέξνληαη νη θσηηέο ζηηο 3/9/2005 θαη ζηηο 31/7/2001, πνπ εηζήιζαλ ζην Γήκν 

Πσγσλίνπ από ηε ζπλνξηαθή γξακκή ηεο Θαθαβηάο. Αθόκε ζηηο 23/7/2011, ελώ 

εθδειώζεθε ππξθαγηά λόηηα ηεο Θαθαβηάο εληόο αιβαληθνύ εδάθνπο, ε θσηηά πήξε 

αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο κε απνηέιεζκα λα θάςεη δαζηθέο εθηάζεηο  ησλ ρσξηώλ 

Θηίζκαηα θαη Υαξαπγήο, εηζεξρόκελε ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Σέινο, ην 2010 κε 

πύιε εηζόδνπ ηα ίδηα ζεκεία έρνπκε «εηζαγόκελε» ππξθαγηά κε πξόθιεζε ζαλάηνπ 

7 αηόκσλ.  Ζ γεηηνληθή ρώξα δε δηαζέηεη επαξθή κέζα δαζνππξόζβεζεο, ζπλεπώο 

πνιιέο θνξέο έρνπλ επέκβεη ειιεληθά ελαέξηα κέζα, ώζηε λα πξνιάβνπλ ηελ 

εμάπισζε θάπνηαο ππξθαγηάο πξνηνύ απηή θηλεζεί πξνο ην ειιεληθό έδαθνο.  ην 

πιαίζην ηεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο Διιάδαο- Αιβαλίαο  γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

ππξθαγηώλ, εθηειείηαη ην έξγν SSM Nature ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο 

Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (Interreg) "Διιάδα - Αιβαλία 2007-2013" θαη ζθνπεύεηαη λα 

ηνπνζεηεζεί δνξπθόξνο παξαηήξεζεο ηεο γεο  θαη λα ζπληαρζνύλ ράξηεο,  ώζηε λα 

πξνζδηνξίδεηαη θάζε ζηηγκή ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο πεξηνρέο απηέο 

(θνπινύδεο, 2013). 

ηελ εξώηεζε εάλ ζα ήηαλ πξόζπκνη λα παξαθνινπζήζνπλ ζην κέιινλ 

ζεκηλάξηα γηα ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ (πρ GIS) γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή 

εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ όιν ην πξνζσπηθό ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ Θιηκαθίνπ 

απάληεζε ζεηηθά. Απηό πνπ πξνέθπςε  από ηε ζπδήηεζε κε ην πξνζσπηθό,  είλαη 

πσο ππάξρεη ρακειό επίπεδν εθπαίδεπζεο  ησλ ζηειερώλ  ηεο ππεξεζίαο θαζώο θαη 

ρακειή εηζδνρή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Όινη νη 

ππξνζβέζηεο δήισζαλ όηη είλαη πξόζπκνη λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ ελεκέξσζε θαη 

ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηώλ γηα πξόιεςε θαη πξνθαηαζηνιή ησλ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ. Απνηειεί θνκβηθό ζεκείν ε ζπλεξγαζία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε 

ην Ππξνζβεζηηθό Θιηκάθην Γειβηλαθίνπ, ώζηε λα γίλεη κηα εθζηξαηεία ελεκέξσζεο 

ησλ πνιηηώλ ζρεηηθά κε ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο ζην Πσγώλη. Αθόκε, ε Ππξνζβεζηηθή 

Τπεξεζία ζα κπνξνύζε λα θάλεη εκεξίδεο ελεκέξσζεο θαη ζηα ζρνιεία ηνπ 

Πσγσλίνπ, πξνθεηκέλνπ θαη νη καζεηέο λα έξζνπλ ζε επαθή ηνπο θηλδύλνπο αιιά 

θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο κηαο ππξθαγηάο.  



Κείδνλνο ζεκαζίαο πξόβιεκα γηα ην Ππξνζβεζηηθό Θιηκάθην Γειβηλαθίνπ είλαη 

ε έιιεηςε κόληκνπ πξνζσπηθνύ. Σν ζύλνιν ησλ ππξνζβεζηώλ ζεσξεί όηη ππάξρεη 

αληζνθαηαλνκή κεηαμύ ησλ ππεξεζηώλ ηεο επαξρίαο θαη ησλ κεγάισλ πόιεσλ 

(Αζήλα, Θεζζαινλίθε). Πεξηζζόηεξα άηνκα ζπγθεληξώλνληαη ζηηο κεγάιεο πόιεηο, 

κε απνηέιεζκα λα ππνζηειερώλνληαη νη ππξνζβεζηηθέο ππεξεζίεο εθηόο ησλ 

κεγάισλ αζηηθώλ θέληξσλ. Δπηπιένλ, νη επνρηθνί δαζνππξνζβέζηεο πνπ 

πξνζιακβάλνληαη κε νθηάκελεο ζπκβάζεηο δελ δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε 

εθπαίδεπζε, ώζηε λα κπνξνύλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο θαηάζβεζεο κηαο 

ππξθαγηάο. 

Άμην αλαθνξάο θξίλεηαη θαη ην γεγνλόο  όηη ζην Ππξνζβεζηηθό Θιηκάθην 

Γειβηλαθίνπ δελ ππάξρνπλ εζεινληέο ππξνζβέζηεο. ηελ εξώηεζε εάλ πηζηεύνπλ 

πσο ν ξόινο ηνπ εζεινληή ππξνζβέζηε, γηα ηελ αληηκεηώπηζε κηαο δαζηθήο 

ππξθαγηάο, είλαη ζεκαληηθόο, νη ππξνζβέζηεο ήηαλ δηραζκέλνη. Δάλ θαη ππάξρνπλ  

θαλνληζκνί  πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο εζεινληέο  λα παίξλνπλ κέξνο ζηελ θαηάζβεζε 

ππξθαγηώλ, ζπλήζσο, εθείλνη απνθιείνληαη από απηή ηε δηαδηθαζία κηαο θαη δελ 

δηαζέηνπλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό θαη ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε. 
 
 
4. Σπκπεξάζκαηα – πξνηάζεηο 
 

Ζ θιηκαηηθή αιιαγή θαίλεηαη λα είλαη, πιένλ, γεγνλόο . Θξίλεηαη ζθόπηκν λα 

γίλεη κηα αιιαγή ζηνλ ηξόπν ζθέςε θαη δξάζεο . Τπνρξέσζε ησλ θπβεξλήζεσλ, ησλ 

νξγαλώζεσλ, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ αιιά θαη ησλ 

κεκνλσκέλσλ αηόκσλ πξέπεη λα είλαη ε πξνζηαζία  ηνπ δαζηθνύ πινύηνπ ηεο ρώξαο 

καο.  εκαληηθόηεξν όισλ είλαη ε αιιαγή ζηάζεσλ ζπκπεξηθνξάο θαη αμηώλ. Κέζα 

από  θαηάιιειε ζπλεξγαζία, ζηε βάζε ησλ αθόινπζσλ πξνηάζεσλ, ζα κπνξνύζε λα 

ππάξρεη κηα πην απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ ζην Πσγώλη 

θαη, έηζη, πξνζηαζία ηνπ δαζηθνύ πινύηνπ (πνιιέο από ηηο πξνηάζεηο κπνξνύλ λα 

έρνπλ επξύηεξε ρξεζηκόηεηα, πέξαλ ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ):   

 Αλαζπγθξόηεζε θαη αλαδηνξγάλσζε  ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο, κηαο θαη 

παξαηεξήζεθαλ πνιιέο ειιείςεηο (π.ρ. ειιηπήο ζπιινγή ζηαηηζηηθώλ 

ζηνηρείσλ γηα ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ) θαη αλάπηπμε 

δνκώλ θαη ηξόπσλ ζπλεξγαζίαο κε ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. 

 Οινθιήξσζε  ηνπ Δζληθνύ Θηεκαηνινγίνπ θαη Γαζνινγίνπ (ράξηεο 

δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ). Ζ έιιεηςε απηώλ 

θαζηζηά εύθνιε  ηελ θαηαπάηεζε θακέλσλ δεκνζίσλ δαζηθώλ εθηάζεσλ γηα 

αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπο, γεγνλόο πνπ απνηειεί  θίλεηξν ζηνπο επίδνμνπο 

εκπξεζηέο. Ζ απνπζία Δζληθνύ Θηεκαηνινγίνπ - Γαζνινγίνπ θαζηζηά 

δύζθνιε ηελ απόδεημε ηεο δεκόζηαο ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ δαζηθνύ ραξαθηήξα 

ησλ δηεθδηθνύκελσλ θακέλσλ δαζηθώλ εθηάζεσλ., 

 Θαηάζηξσζε ζύγρξνλσλ αληηππξηθώλ ζρεδίσλ, ζε επίπεδν αθόκε θαη 

δαζηθνύ ζπκπιέγκαηνο, πνπ ζα πξνβιέπνπλ ηελ αξηζηνπνίεζε ηεο 

θαηαλνκήο ησλ δαζνππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ ζην δάζνο, θαηά ηελ 

αληηππξηθή πεξίνδν, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ ζε πεξηνρέο απμεκέλεο ππξνεπηθηλδπλόηεηαο. 



 Λα δνζεί πεξηζζόηεξε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο πξόιεςεο κηαο θαη ε 

αλαινγία δαπαλώκελσλ θνλδπιίσλ κεηαμύ θαηαζηνιήο θαη πξόιεςεο ησλ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ είλαη πεξίπνπ 7:1 (Γεκεηξαθόπνπινο, 2009), κέζσ π.ρ. 

απνκάθξπλζεο κέξνπο ηεο θαύζηκεο ύιεο, ε νπνία θαη απνηειεί ηελ θύξηα 

ζπληζηώζα εμάπισζεο  δαζηθήο ππξθαγηάο. 

 Παξά ηηο δπζθνιίεο ιόγσ ηεο δεκνζηνλνκηθήο ιηηόηεηαο, ρξεηάδεηαη 

πξόζιεςε κόληκνπ πξνζσπηθνύ ζην Ππξνζβεζηηθό Θιηκάθην Γειβηλαθίνπ. 

Οη ηνπηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα ην δηεθδηθήζνπλ ζπζηεκαηηθά, κε θύξην 

επηρείξεκα ην κεγάιν αξηζκό ππξθαγηώλ πνπ εθδειώλνληαη ζηελ πεξηνρή. 

 Σόλσζε ησλ ζπλεξγαηηθώλ ζρέζεσλ κε ηελ γείηνλα ρώξα ζηνλ ηνκέα ηεο 

αληηκεηώπηζεο ησλ ππξθαγηώλ, αθνύ θαίλεηαη όηη ζηε ζπλνξηαθή γξακκή 

ππάξρεη πιεζώξα ζπκβάλησλ κε θαηαζηξνθηθέο, ελίνηε, ζπλέπεηεο. 

 Δλίζρπζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ εζεινληή ππξνζβέζηε. Πξνηείλεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα, θπξίσο, ησλ θαινθαηξηλώλ κελώλ, νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ  λα 

δεκηνπξγήζνπλ νκάδεο – πεξηπνιίεο κέζα ζην δάζνο. Ο Γήκνο ζα κπνξνύζε 

λα θξνληίζεη γηα θάπνηεο ζηνηρεηώδεηο παξνρέο (δηεπθνιύλζεηο πξνο ηνπο 

εζεινληέο). Παξάιιεια, ν Γήκνο Πσγσλίνπ ζα κπνξνύζε λα εμνπιίζεη / 

ιεηηνπξγήζεη εζεινληηθό ππξνζβεζηηθό ζηαζκό. Ζ ζηέγαζε θαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζηαζκνύ ζα κπνξνύζε λα γίλεη ζε έλα ππάξρνλ θηίξην ηνπ Γήκνπ. 

Κειεηώληαο ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία εθδήισζεο ππξθαγηώλ θαη 

ιακβάλνληαο ππόςε ηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ην Ππξνζβεζηηθό Θιηκάθην 

Γειβηλαθίνπ θαζώο, επίζεο, θαη ην όηη εθδειώλνληαη ππξθαγηέο από ηε 

γείηνλα ρώξα θαη πεξλνύλ ζηα ειιεληθά εδάθε, πξνηείλνληαη σο ζέζεηο ηνπ 

εζεινληηθνύ ζηαζκνύ είηε νη Γξπκάδεο είηε ην Αξγπξνρώξη. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλώκεο, εηδηθά ησλ καζεηώλ, ώζηε νη πνιίηεο 

λα ελεξγνπνηεζνύλ πεξηζζόηεξν,  όπσο γηα παξάδεηγκα κέζσ ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζηελ απνθαηάζηαζε θακέλσλ εθηάζεσλ (αλαδάζσζε). 

 Σνπνζέηεζε παξαηεξεηεξίσλ θαη πξνκήζεηα ζύγρξνλσλ ππξνζβεζηηθώλ 

κέζσλ, κε ζηόρν ηε γξήγνξε επέκβαζε ζηελ πεξηνρή. Πξέπεη λα κεησζεί ν 

ρξόλνο πξώηεο επέκβαζεο κηαο θαη ηα πξώηα ιεπηά είλαη θαζνξηζηηθά γηα 

ηελ εμέιημε ηεο ππξθαγηάο. Ο κέζνο ρξόλνο πξώηεο πξνζβνιήο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εηώλ 1986 - 1995 γηα ην λνκό Ησαλλίλσλ ήηαλ ηα 50- 61 ιεπηά 

(Γεκεηξαθόπνπινο, 2009), ρξόλνο ηδηαίηεξα κεγάινο. 
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Πεπίλετε 
 

ηελ παξνχζα εξγαζία πεξηγξάθνληαη, αξρηθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δάζνπο 
θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ηνπ δήκνπ Πσγσλίνπ, ηα δαζνπνληθά είδε πνπ 
ππάξρνπλ, ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα δξπνδάζε ηεο πεξηνρήο θαη νη 
δηαρεηξηζηηθέο κνξθέο πνπ πθίζηαληαη. Δπηπιένλ, θαηαγξάθνληαη ηα δηαρεηξηζηηθά 
κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα δάζε θαη ζηηο δαζηθέο εθηάζεηο, ψζηε λα επηηεπρζεί ν 
ζηφρνο ηεο αλαγσγήο ηεο πξεκλνθπνχο κνξθήο ζε ζπεξκνθπή. 

ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη, ε πθηζηάκελε δαζηθή παξαγσγή ζην Γήκν Πσγσλίνπ, 
ην είδνο ηεο παξαγσγήο θαη πνηα δαζηθά ζπγθξνηήκαηα ζπλέβαιιαλ ζηε 
δηακφξθσζή ηεο ηελ πεξίνδν 2009-2013, ελψ αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηεο 
πξνβιεπφκελεο δαζηθήο παξαγσγήο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2023. Σέινο, εμεηάδεηαη ε 
δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο κηαο κνλάδαο παξαγσγήο βηνθαπζίκνπ πέιιεη ζην 
Πσγψλη. Αξρηθά, αλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βηνθαπζίκνπ, ηα 
πιενλεθηήκαηά ηνπ ζε ζρέζε κε ηα νξπθηά θαχζηκα θαη ηα νθέιε πνπ ζα 
πξνθχςνπλ ζηελ πεξηνρή απν ηελ εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο, ελψ ζην ηέινο γίλεηαη 
κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο απνδεηθλχνπλ φηη ε 
επέλδπζε είλαη βηψζηκε θαη ειθπζηηθή.  

 

  

Abstract 
 

In this paper, the characteristics of the forest and the forest lands in the 
Μunicipality of Pogoni, the forest species that exist, the status of the oak forests in 
the region and the existing management forms are described. Additionally, the 
management measures that are applied to the forests of the area, in order to achieve 
the reduction of coppice form to seedling form are presented. 
     Then, the existing forest production in the Municipality of Pogoni is analyzed. The 
types of production and the forest areas, which contributed to the the production, 
during the period 2009-2013, are described. The planned forest production of the 
period 2014-2023 is also mentioned. Finally, the possibility of creating a pellet bio-
fuel unit at the area of Pogoni is explored. Primarily, the characteristics of the bio-
fuel are mentioned and its advantages compared to fossil fuels, as well as the 
benefits that will arise in the area from the settlement of this unit. A feasiblity 
analysis is conducted, the results of which show that the investment is cost – 
effective and attractive. 



1. Διζαγυγή 
 

 Σν δάζνο θαη νη δαζηθέο εθηάζεηο είλαη πινχζηα θαη ζχλζεηα νηθνζπηήκαηα, κε 

ηεξάζηηα πεξηβαιινληηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζεκαζία. Η παξνπζία ηνπο 

απνηειεί πξνλφκην φρη κφλν γηαηί αλαβαζκίδνπλ αηζζεηηθά ηηο δηάθνξεο πεξηνρέο, 

αιιά θαη γηαηί απνηεινχλ πνιχηηκν αλαλεψζηκν θπζηθφ πφξν κε δηαρξνληθέο 

δπλαηφηεηεο, πνπ αλ αμηνπνηνχληαη θαηάιιεια κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ. 

 

1.1 Το δάζορ και οι δαζικέρ εκηάζειρ υρ θςζικόρ πόπορ 

Οη δαζηθνί πφξνη απνηεινχλ έλα πιήξσο αλαλεψζηκν θαη, ππφ πξνυπνζέζεηο 

νξζήο δηαρείξηζεο, αεηθφξν θπζηθφ πφξν. Σν ζχλνιν ησλ δαζηθψλ πφξσλ πεγάδεη 

απφ ην δαζηθφ νηθνζχζηεκα, πνπ πθίζηαηαη φηαλ δέληξα θαη ζάκλνη θχνληαη ζε 

ζηελή γεηηνλν-θνηλσληθή ζρέζε, κε ηαπηφρξνλε παξνπζία άιισλ θπηηθψλ θαη 

δσηθψλ εηδψλ (δαζνβηνθνηλφηεηα) θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ νπνίσλ κε ηηο ηνπηθέο 

θιηκαηεδαθηθέο ζπλζήθεο δεκηνπξγεί έλα μερσξηζηφ πεξηβάιινλ (δαζνγελέο). Η 

δαζνβηνθνηλφηεηα θαη ην δαζνγελέο πεξηβάιινλ απνηεινχλ ην δαζηθφ νηθνζχζηεκα 

(Νηάθεο, 2011). 

Η ζεκαζία θαη ε αλάγθε χπαξμεο ησλ δαζψλ ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ 

απνδεηθλχνληαη απφ κηα ζεηξά άκεζσλ θαη έκκεζσλ πξνζθνξψλ ηνπ δάζνπο ζηελ 

θνηλσλία θαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Η άκεζε πξνζθνξά ηνπ πεξηιακβάλεη: 

 Σε δαζηθή βηνκάδα, σο θαχζηκν πνπ απνηειεί ελεξγεηαθή πεγή. 

 Σελ μπιεία σο πξψηε χιε. 

 Σελ παξαθαηαζήθε γελεηηθνχ πιηθνχ. 

 Σε δεκηνπξγία θαηαθπγίσλ γηα ηελ άγξηα δσή. 

 Υψξνπο αλαςπρήο θαη απφιαπζεο ηεο θχζεο. 

Η έκκεζε πξνζθνξά ηνπ δάζνπο, ε νπνία είλαη θαη ε πην ζεκαληηθή γηα ηνλ 

άλζξσπν πεξηιακβάλεη: 

 Σελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο απφ ηε δηάβξσζε. 

 Σελ πξνζηαζία απφ πιεκκχξεο. 

 Σελ απνζήθεπζε κεγάισλ πνζνηήησλ λεξνχ, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα  

θαηαθξεκλίζκαηα ησλ βξνρψλ θαη ηνπ ρηνληνχ. 

 Σε ξχζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ θαη ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα.  

 Σελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θιίκαηνο κέζσ ηεο δέζκεπζεο θαη απνζήθεπζεο 

CO2  

 Σελ πξνζηαζία απφ αλέκνπο θαη ζνξχβνπο. 

 

1.2 Το δάζορ και οι δαζικέρ εκηάζειρ από οικονομική και οικολογική 

άποτε 

Η νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ θαη, ζπγρξφλσο, ε δηαηήξεζε ηνπ 

εδάθνπο θαη ηνπ ηνπίνπ θαζψο θαη ε πγηήο εμέιημε ηνπ θπηηθνχ θαη δσηθνχ θφζκνπ 

απνηεινχλ ζεκειηψδε δεηήκαηα γηα ηελ ηζνξξνπία ζηνλ πιαλήηε (Καξακαλψιεο, 

2006). Η εθπιήξσζε απηψλ ησλ ζθνπψλ ξπζκίδεηαη κέζα απφ ηε λνκνζεζία θαη απφ 

άιινπο θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ. Απνηειεί θνηλσληθή 

αμίσζε, λα δηαηεξήζνπκε ην δάζνο θαη, αλ είλαη αλαγθαίν, λα ην επεθηείλνπκε ιφγσ 



ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ ρξήζεο, ηεο ζεκαζίαο ηνπ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλαςπρή. 

Δθηφο ησλ ζπλεζηζκέλσλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη ην δάζνο, ηψξα απηφ άξρηζε λα 

γίλεηαη αληηθείκελν ζρεδηαζκνχ γηα θνηλσληθή ρξήζε. Οη θνηλσληθέο αλάγθεο 

θαηεπζχλνληαη ζε ηξεηο ζπλδεφκελνπο κεηαμχ ηνπο θαη ζπγρξφλσο αληηθαηηθνχο 

ζηφρνπο ηεο δαζηθήο παξαγσγήο: 

 Αχμεζε ηεο απφιεςεο ζε μχιν θαη άιισλ δαζηθψλ πξντφλησλ.  

Απφ ηε δηαξθή αλαπαξαγσγηθφηεηα ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ, απφ ηελ παγθφζκηα 

κείσζε ησλ πφξσλ, απφ ηε ζεκαζία ηνπ δάζνπο γηα ηε θπζηθή δέζκεπζε ηνπ 

άλζξαθα θαη φηη απηφ είλαη κηα απφ ηηο ιίγεο ζεκεξηλέο πεγέο πξψησλ πιψλ 

πξνθχπηεη ε ζεκαληηθή αμία ηεο πιηθήο παξαγσγήο. 

 Αχμεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ θαη ινηπψλ απνδφζεσλ ηνπ δάζνπο πξνο ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Σν δάζνο ηθαλνπνηεί κε θαλνληθή δηαρείξηζε έλα επξχ πεδίν αλαγθψλ αλαςπρήο, 

επεξεάδεη ην πδάηηλν δπλακηθφ ηνπ εδάθνπο, ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπ θαη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, πξνζηαηεχεη ην ηνπίν απφ δηάβξσζε, επεξεάδεη ην θιίκα, ηελ 

αγξνηηθή ππνδνκή θαζψο θαη πνιιαπιέο ππεξεζίεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηέινο 

είλαη ν δσηηθφο ρψξνο ηνπ θπηηθνχ θαη δστθνχ θφζκνπ. Η αλάγθε, ζχκθσλα κε απηέο 

ηηο ζχλζεηεο νηθνινγηθέο επηδξάζεηο ηνπ δάζνπο, γηα δηαξθή παξαγσγηθφηεηα ηνπ 

θπζηθνχ δπλακηθνχ κεγαιψλεη κε ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο εμέιημεο. 

 Αχμεζε ηεο παξαγσγήο βηνκάδαο κε δέζκεπζε CO2 απφ ηελ αηκφζθαηξα. 

ήκεξα ελφςεη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ 

νη ζηφρνη αλαζεσξνχληαη θαη πξνζαλαηνιίδνληαη πέξα απφ ηελ μπινπαξαγσγή θαη 

ζηελ παξαγσγή ησλ δαζψλ καο ζε ζρέζε κε ηελ απνζήθεπζε ηνπ άλζξαθα αιιά θαη 

πσο απηά κεηαβάιινληαη κε ηε δηαρείξηζή ηνπο έηζη ψζηε λα επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ 

απνζήθεπζε ηνπ άλζξαθα θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο πξφζιεςεο ηνπ CO2 απφ ηελ 

αηκφζθαηξα. 

ήκεξα, γίλεηαη ζπδήηεζε γηα νηθνλνκηθφ δάζνο, επεηδή απηφ κεηαβάιιεηαη θαη 

ππφθεηηαη απφ ηνλ άλζξσπν ζε θαλνληθή νηθνλνκηθή ρξήζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ, αλ θαη έρεη ζχλζεηε βηνινγηθή ππφζηαζε. Η δηαηήξεζε ηνπ θαη 

αλαλέσζή ηνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. 

Σν δάζνο απφ ηε κηα πιεπξά είλαη κέξνο ησλ θπζηθψλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο ηεο 

αλζξψπηλεο θνηλσλίαο, απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη ην κέζν παξαγσγήο πξνο 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ ζε αγαζά θαη παξνρέο. 
 
1.3 Απσή ηερ αειθοπίαρ και διασείπιζε 

Η βαζηθή αξρή, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε φιν ην νθνδφκεκα ηεο δηαρείξηζεο 

ηνπ δάζνπο θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ είλαη ε αξρή ηεο αεηθνξίαο ησλ θαξπψζεσλ. 

χκθσλα κε απηή ηελ αξρή, ηα δάζε πξέπεη λα πθίζηαληαη δηαρείξηζε θαηά ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απφιεςε ηεο ίδηαο πνζφηεηαο μχινπ θάζε ρξφλν θαη 

ζην δηελεθέο. 

Γηα ηελ πιήξσζε απηήο ηεο βαζηθήο αξρήο, είλαη απαξαίηεηε ε δηαηήξεζε ηνπ 

δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο θαη ε ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ 

εδάθνπο. Δπνκέλσο, ε αλαγέλλεζε ηνπ δάζνπο θπζηθά ή ηερλεηά απνηειεί 

ζεκειηψδε θξνληίδα, φπσο θαη ε ζσζηή εθινγή δαζνπνληθψλ εηδψλ, ε δηακφθσζε 

ηνπ θαηάιιεινπ δαζνγελνχο πεξηβάιινληνο θαη ε θαηάιιειε πεξηπνίεζε ηνπ 



εδάθνπο. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

κέγηζηεο δπλαηήο δηελεθνχο παξαγσγήο ζε νηθνλνκηθή αμία θαη ζε θνηλσθειείο 

επηδξάζεηο, δειαδή ηελ εμαζθάιηζε ησλ πδξνλνκηθψλ, πξνζηαηεπηηθψλ, πγηεηλψλ 

θαη αηζζεηηθψλ επηδξάζεσλ ηνπ δάζνπο. 
 
1.4 Ο Γήμορ Πυγυνίος 

Απνηειεί πεξηνρή πινχζηα ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο πνπ θαιχπηνπλ 

πεξίπνπ ην 1/5 ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ δήκνπ, ζηα νπνία φκσο ε ππνβάζκηζε 

είλαη εκθαλήο. Σν πγξφ θιίκα ηεο πεξηνρήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πινχζηα βιάζηεζε 

ζπλζέηνπλ έλα ηνπίν ηδηαίηεξεο νκνξθηάο. 

 Η θπγή ηνπ πιεζπζκνχ πξνο ηα αζηηθά θέληξα θαη ε εγθαηάιεςε ηεο πεξηνρήο 

ζπλεηέιεζαλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ, πνπ νδήγεζε ζηελ 

επέθηαζε ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. Οη εθηάζεηο πνπ ήηαλ θάπνηε θαιιηεξγήζηκεο 

ερνπλ θαιπθζεί πιένλ απφ ζακλψδε βιάζηεζε. ηηο πεξηνρέο απηέο, ηεο ζακλψδνπο 

βιάζηεζεο, θπξηαξρνχλ ηα δηδάληα θαη ε αζθάθα, ελψ ππάξρνπλ άθζνλα αξσκαηηθά 

θπηά. Δπηπιένλ, ππάξρεη πιεζψξα κηθξψλ δέληξσλ φπσο ε αγξηαριαδηά, ε 

πάιηνπξνο, ε θξαληά θ.α.  

ηελ εμσδαζηθή δψλε ησλ πςειψλ νξέσλ εληνπίδνληαη βξαρψδε ιηβάδηα θαη 

ρινεξά ρηνλφθηια ιηβάδηα. Αθφκα, ζηηο εθηάζεηο πεξηκεηξηθά ησλ πνηακψλ 

αλαπηχζζεηαη βιάζηεζε πνπ είλαη δπλαηφ λα δηαθξηζεί ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: α) 

βιάζηεζε θαιακψλσλ (ςαζηά, ζχθα, θχπεξε) θαη  β) παξπδάηηα δελδξψδεο 

βιάζηεζε πνπ πεξηιακβάλεη πιαηάληα θαη ηηηέο.  

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη, θαηφπηλ ηεο θαηαγξαθήο ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ δαζψλ θαη ηεο δαζηθήο παξαγσγήο ζην Πσγψλη, ηα 

νηθνλνκηθά κεγέζε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο κνλάδαο παξαγσγήο πέιιεη απφ ηε 

δαζηθή παξαγσγή ηεο πεξηνρήο. Γίλεηαη νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο ελ ιφγσ 

επέλδπζεο, ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ ελίζρπζεο ηνπ θιάδνπ ηνπ 

μχινπ ζηελ πεξηνρή, κέζα απφ κηα λέα βηνκεραληθή κνλάδα. 
 
 
2. Οι δαζικέρ εκηάζειρ ηος Γήμος Πυγυνίος 

 

Σν δάζνο θαη νη δαζηθέο εθηάζεηο απνηεινχλ ην 21% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο 

πεξηνρήο θαη, σο πξνο ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, ρσξίδνληαη ζε δεκφζηεο, δεκνηηθέο 

θαη ηδησηηθέο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έθηαζεο θαιχπηεηαη απφ δξπνδάζε, ελψ 

ππάξρνπλ δηάζπαξηα, ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ, δηάθνξα άιια  είδε. 

 Η παξαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ δάζνπο βξίζθεηαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα θαη ε 

ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε. Η έιιεηςε ησλ δαζνπνληθψλ 

εηδψλ ειάηεο θαη πεχθεο, πνπ ην πνηνηηθφ μχιν ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 

βηνκεραλία, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε αμηνπνίεζε ησλ δαζψλ ηεο πεξηνρήο λα είλαη 

δπλαηή κφλν γηα ηελ παξαγσγή θαπζφμπισλ.  

Η απνπζία ζπζηεκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία ζπζηάδσλ κε ιεπηνχο, αθαλφληζηνπο θνξκνχο θαη ηελ ππνβάζκηζε ησλ 

δαζψλ ηα νπνία κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ππνβαζκίδνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν θαη 

επεθηείλνληαη ξαγδαία ζε βάξνο άιισλ εθηάζεσλ. Δπηπιένλ, ζπζζσξεχεηαη 



βηνκάδα, ε νπνία θαζηζηά ηα δάζε ηνπ Πσγσλίνπ πεξηζζφηεξν επάισηα ζηηο 

ππξθαγηέο. 
 
2.1 Γαζοπονικά είδε 

Σν δαζνπνληθφ είδνο πνπ θπξηαξρεί ζηηο δαζηθέο εθηάζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ Πσγσλίνπ, είλαη νη δξχεο (quercus), ελψ ππάξρνπλ ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ 

είδε, φπσο ν γαχξνο (carpinus), ε θνπκαξηά (arbutus),  ν θέδξνο (juniperus) θαη ε 

νζηξπά (ostryo). 

ηνπο ζακλφηνπνπο κέζνπ πςνκέηξνπ, ηα έηδε θξάμνο (fraxinus) θαη 

ςεπδνπιάηαλνο (pseudoplatanus) είλαη ραξαθηεξηζηηθά. Δπηπιένλ, ζηελ πεξηνρή 

ππάξρνπλ ζπάληα είδε. Αμηνζεκείσην είλαη ην είδνο solenanthus albanicus, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία. 
 

2.2 Πεπιγπαθή ηος δπςοδάζοςρ ηερ πεπιοσήρ 

Σα δξπνδάζε, ηα νπνία απνηεινχλ ζεκαληηθφηαηνπο ζρεκαηηζκνχο ζηε ρψξα 

καο, έρνπλ ππνζηεί έληνλε ππνβάζκηζε ηφζν ηνπ εδάθνπο ηνπο φζν θαη ηεο δνκήο 

θαη ηεο ζχλζεζήο ηνπο (Σζηηζψλε, 2003). Σα αίηηα ζηα νπνία σθείιεηαη ε 

ππνβάζκηζε ησλ δξπνδαζψλ είλαη νη παξάλνκεο πινηνκίεο, ε θιαδνλνκή, νη 

εθρεξζψζεηο αιιά θπξίσο νη δαζηθέο ππξθαγηέο θαη ε βφζθεζε. 

Σα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ησλ εηδψλ ηεο δξπφο, κε βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηελ 

αληνρή ζηελ ππξθαγηά θαη ηελ ηθαλφηεηα παξαβιάζηεζεο, κπνξνχλ λα 

αλαγελλεζνχλ θπζηθά, λα αλαπηπρζνχλ θαη λα πξνζηαηέςνπλ ην έδαθνο, αθνχ 

εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ηνπο απφ ηε βφζθεζε θαη ηηο ππξθαγηέο. Οη ππξθαγηέο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ππεξβφζθεζε νδεγνχλ ζηελ ππνβάζκηζε ησλ ζπζηάδσλ. 
 
2.3 Γιασειπιζηικέρ μοπθέρ 

Σα δξπνδάζε ηεο πεξηνρήο, ιφγσ ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ επηδξάζεσλ, 

έρνπλ ππνζηεί έληνλε ππνβάζκηζε. Η δηαρεηξηζηηθή κνξθή ηνπο είλαη ζε κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ πξεκλνθπήο, ελψ πθίζηαηαη θαη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ζπεξκνθπνχο 

κνξθήο. 
 
2.3.1 Ππεμνοθςήρ μοπθή 

Η πξεκλνθπήο κνξθή είλαη κηα θαζαξά αλζξσπνγελήο κνξθή. Δκθαλίδεηαη ζε 

δαζνπνληθά είδε πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πνιιαπιαζηάδνληαη κε 

παξαβιαζηήκαηα, φπσο ηα δξπνδάζε (Νηάθεο, 1992). 

Απφ νηθνλνκηθή θαη δηαρεηξηζηηθή άπνςε, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξεκλνθπψλ δξπνδαζψλ είλαη νη κηθξνί ρξφλνη παξαγσγήο, ην κηθξφ μπιαπφζεκα 

θαη ε παξαγσγή μχινπ ιεπηψλ δηαζηάζεσλ θαη κηθξήο αμίαο. Η αμηνπνίεζή ηνπο 

γίλεηαη θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή θαπζφμπισλ. 

Απφ δαζνθνκηθή θαη νηθνινγηθή άπνςε, ζηηο πξεκλνθπείο ζπζηάδεο επέξρεηαη 

ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο γηαηί απνθαιχπηεηαη πεξηνδηθά, αλά κηθξά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαη έηζη ππφθεηηαη ζε δηάβξσζε, ελσ θπξίσο κε ηελ απφιεςε μχινπ 

ιεπηψλ δηαζηάζεσλ καδί κε ην θινηφ ηνπ απνκαθξχλνληαη γηα πάληα απφ ην 

νηθνζχζηεκα ζεκαληηθέο πνζφηεηεο νξπθηψλ ζηνηρείσλ. 
 
 



2.3.2 Σπεπμοθςήρ μοπθή 

Η ζπεξκνθπήο κνξθή είλαη ε ζπλεζηζκέλε κνξθή ηνπ θπζηθνχ δάζνπο. ην 

νηθνλνκηθά δηαρεηξηδφκελν δάζνο εθαξκφδεηαη ε κνξθή απηή κε ζθνπφ ηελ 

παξαγσγή ηερληθνχ μχινπ αμίαο κε κεγάιεο δηαζηάζεηο (Νηάθεο, 1992). 

Απφ νηθνλνκηθή θαη δηαρεηξηζηηθή άπνςε, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπεξκνθπψλ ζπζηάδσλ είλαη νη κεγάινη ρξφλνη παξαγσγήο, ε ζπζζψξεπζε 

βηνκάδαο θαη πςειψλ μπιαπνζεκάησλ θαη ε παξαγσγή ηερληθνχ μχινπ ζε κεγάιε 

αλαινγία. 

Απφ δαζνθνκηθή θαη νηθνινγηθή άπνςε, νη ζπεξκνθπείο ζπζηάδεο 

πξνζηαηεχνπλ θαιχηεξα ην έδαθνο γηαηί αζθνχλ κηα δηαξθή θάιπςε ζε απηφ. Με 

ηελ απφιεςε μχινπ κεγάισλ δηαζηάζεσλ, ην νπνίν πεξηέρεη ζε κηθξή κφλν αλαινγία 

νξπθηά ζπζηαηηθά, δελ ππνβαζκίδεηαη ε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο, αληίζεηα κπνξεί 

θαη λα βειηησζεί κε ηνλ θαηάιιειν δαζνθνκηθφ ρεηξηζκφ. 

Σέινο, ην ζπεξκνθπέο δάζνο αληαπνθξίλεηαη, αλάινγα θαη κε ηε δνκή ηνπ, 

πιεξέζηεξα ζηηο αλάγθεο γηα θνηλσθειείο επηδξάζεηο θαη, θπξίσο, ζηηο ζπλερψο 

απμαλφκελεο αλάγθεο αλαςπρήο ησλ θαηνίθσλ θαη ζηηο εμηζνξξνπνηεηηθέο 

επηδξάζεηο ηνπ δάζνπο ζηε γεληθφηεξε νηθνινγηθή ηζνξξνπία. 
 
2.4 Αναγυγή ηυν ππεμνοθςών ζςζηάδυν ζε ζπεπμοθςείρ 

Λφγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ ζπεξκνθπψλ δαζψλ, ηα νπνία αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, είλαη πιένλ αλαγθαία ε κεηαηξνπή ζε βάζνο ρξφλνπ ησλ πξεκλνθπψλ 

ζπζηάδσλ ζε ζπεξκνθπείο. Η κεηαηξνπή απηή ζα γίλεη κε ηελ κέζνδν ηεο άκεζεο 

αλαγσγήο, ε νπνία εθαξκφδεηαη θαη απφ ηε δαζηθή ππεξεζία. Η άκεζε αλαγσγή 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κε θπζηθή είηε κε ηερλεηή αλαγέλλεζε. 
 
2.4.1 Άμεζε αναγυγή με θςζική αναγέννεζε 

Η αλαγσγή κε θπζηθή αλαγέλλεζε, ε νπνία νλνκάδεηαη θαη αλαγσγή κε 

θαιιηέξγεηα, ζπλίζηαηαη ζηελ παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ παξαγσγήο θαη ζηνλ θαηάιιειν 

δαζνθνκηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζπζηάδσλ ζαλ λα ήηαλ ζπεξκνθπείο (Νηάθεο, 1992). 

Δίλαη κηα αξγή δηαδηθαζία κε επαλεηιεκκέλεο θαιιηεξγεηηθέο επεκβάζεηο 

(αξαηψζεηο) θαη ζεηηθή επηινγή αηφκσλ πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηνηηθήο ζχλζεζεο ηνπ μπιαπνζέκαηνο, ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζπζηάδαο γηα θπζηθή 

αλαγέλλεζε κε ζπεξκνβιαζηήκαηα θαη ηε κείσζε ηεο πξεκλνβιαζηηθφηεηαο ησλ 

δέληξσλ πνπ παξακέλνπλ. 

Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη κεγάιεο εθηάζεηο πθίζηαληαη ηελ 

αλαγσγή ρσξίο άκεζε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, ελψ παξάιιεια κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί ε παξαγσγηθή δπλαηφηεηα απηψλ ησλ εθηάζεσλ. Η έκκεζε νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε, ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ πνζνχ ηνπ μχινπ πνπ πινηνκείηαη, 

αληηζηαζκίδεηαη κε ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηνπ μπιαπνζέκαηνο θαη ηνπ ιήκκαηνο κε 

ηηο θαιιηεξγεηηθέο πινηνκίεο. 
 
2.4.2 Άμεζε αναγυγή με ηεσνεηή αναγέννεζε 

Η αλαγσγή κε ηερλεηή αλαγέλλεζε επηβάιιεηαη φηαλ (Νηάθεο): 

 Σα δαζνπνληθά είδε ησλ πξεκλνθπψλ ζπζηάδσλ δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ 

μχιν κεγάισλ δηαζηάζεσλ. 



 Η ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο είλαη κεγάιε θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

βηνινγηθέο απαηηήζεηο ησλ εηδψλ. 

 Η ζχλζεζε ησλ ζπζηάδσλ δελ επηηξέπεη ηελ αλαγσγή κε θαιιηέξγεηα. 

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε αλαγέλλεζε γίλεηαη ηερλεηά κε θχηεπζε θαη ζπαληφηεξα 

κε ζπνξά, κε ηαπηφρξνλε αιιαγή ησλ δαζνπνληθψλ εηδψλ, αλ νη ζηαζκνινγηθέο 

ζπλζήθεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο βηνινγηθέο απαηηήζεηο ησλ εηδψλ πνπ ππάξρνπλ 

ή ηα είδε δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ ζθνπφ αλαγσγήο. 

Σα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη ε εθινγή ησλ θαηάιιεισλ 

δαζνπνληθψλ εηδψλ θαη ν αληαγσληζκφο ησλ παξαβιαζηεκάησλ, ησλ νπνίσλ ε 

αληηκεηψπηζε είλαη δχζθνιε θαη δαπαλεξή. Η θαηαπνιέκεζε ησλ 

παξαβιαζηεκάησλ κπνξεί λα γίλεη είηε κεραληθά κε εθθξίδσζε ησλ πξέκλσλ ή κε 

αιιεπάιιειν θφςηκν ησλ πξεκλνβιαζηεκάησλ είηε ρεκηθά, κε ρξήζε θπηνθηφλσλ 

νπζηψλ. 
 
 
3. Υθιζηάμενε και μελλονηική δαζική παπαγυγή ηος Γήμος Πυγυνίος 
 

Η απνπζία εθηεηακέλεο ζπεξκνθπνχο κνξθήο ζηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο 

εθηάζεηο ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ, ε παξνπζία, ζε κεγάιν πνζνζηφ, ηεο πξεκλνθπνχο 

κνξθήο θαη ε ππνβάζκηζε πνπ ππέζηεζαλ ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα αθήζνπλ αλεπεξέαζηε ηε δαζηθή παξαγσγή. Απηφ είρε ζαλ ζπλέπεηα 

ηελ έιιεηςε παξαγσγήο μχινπ κεγάισλ δηαζηάζεσλ, ηε κεησκέλε πνηφηεηα θαη 

πνζφηεηα ηνπ θαη ηελ απνθιεηζηηθή παξαγσγή θαπζφμπισλ. Η πνζφηεηα ηεο 

δαζηθήο παξαγσγήο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ήηαλ 18.924,1 m3 θαη απνιήθζεθε κε 

αλαγσγηθέο πινηνκίεο θαη απνςηισηηθέο κε παξαθξαηήκαηα. 

Σα δαζηθά ζπγθξνηήκαηα πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ δαζηθή παξαγσγή ηελ 

πεληαεηία 2009-2013 ήηαλ ηνπ Σεξηαρίνπ, ηνπ Παιαηφππξγνπ-Μεξφπεο, ηνπ 

Μαπξνβνπλίνπ-Καιπαθίνπ, ησλ Πνληηθάησλ-Γειβηλαθίνπ, ηνπ Κξπνλεξίνπ θαη ηεο 

Βήζζαλεο. Σε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ζηε δαζηθή παξαγσγή είρε ην δαζηθφ 

ζπγθξφηεκα ηνπ Σεξηαρίνπ, κε κεγαιχηεξε πνζφηεηα ηε ρξνληά 2009,  ελψ ηε 

κηθξφηεξε ζπλεηζθνξά είρε ε Βήζζαλε. ε απηήλ ηελ πεληαεηία δελ έιαβαλ ρψξα 

πινηνκίεο: ην 2009 ζηα δαζηθά ζπγθξνηήκαηα ηνπ Κξπνλεξίνπ θαη ηεο Βήζζαλεο, ην 

2010 ηνπ Μαπξνβνπλίνπ-Καιπαθίνπ, ησλ Πνληηθάησλ-Γειβηλαθίνπ, ηνπ Κξπνλεξίνπ 

θαη ηεο Βήζζαλεο, ην 2011 ηνπ Μαπξνβνπλίνπ-Καιπαθίνπ θαη ηεο Βήζζαλεο, ην 

2012 ηνπ Μαπξνβνπλίνπ-Καιπαθίνπ. Σν ηειεπηαίν έηνο 2013, κφλν ζην δαζηθφ 

ζπγθξφηεκα Παιαηνπχξγνπ-Μεξφπεο ππήξμε παξαγσγή. 

ηνλ Πίλαθα 1 θαηαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ηεο δαζηθήο παξαγσγήο θαπζφμπισλ 

ηνπ δήκνπ Πσγσλίνπ πνπ απνιήθζεθε απφ θάζε δαζηθφ ζπγθξφηεκα ηελ πεληαεηία 

2009-2013. 
 

 
 
 
 
 
 



Πίνακαρ 1. Γαζηθή παξαγσγή θαπζφμπισλ ζε m3, ηελ πεξίνδν 2009-2013, ζην Γήκν 
Πσγσλίνπ (Πεγή: Γαζηθή Τπεξεζία Ν. Ισαλλίλσλ). 

 

Έηνο Σεξηάρην 
Παιαηφππξγνο

Μεξφπε 
Μαπξνβνχλη 

Καιπάθη 
Πνληηθάηεο 
Γειβηλάθη 

Κξπνλέξη Βήζζαλε 

2009 8743,69 486 670 757 - - 

2010 1379 423 - - - - 

2011 661 495 - 986 499 - 

2012 1069 736 - 994 469 37 

2013 - 519,41 - - - - 

Σύνολο 11852,69 2659,41 670 2737 968 37 

 

Με βάζε ηηο δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηε Γαζηθή Τπεξεζία 

ηνπ Ν. Ισαλλίλσλ, κε δηαρεηξηζηηθφ ζθνπφ ηελ αλαγσγή ησλ πξεκλνθπψλ ζπζηάδσλ 

ζε ζπεξκνθπείο, πξνβιέπεηαη αλαιπηηθά ε δαζηθή παξαγσγή θαπζφμπισλ γηα θάζε 

έηνο ηεο πεξηφδνπ 2014-2023. ηηο δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο πεξηιακβάλνληαη ην είδνο 

ησλ πινηνκηψλ πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα, ην εηήζην θαη ζπλνιηθφ ιήκκα πνπ πξνβιέπεηαη 

γηα ην εκπφξην ηνπ θάζε  δαζηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηελ πεξίνδν απηή. Σα δαζηθά 

ζπγθξνηήκαηα, ηα νπνία ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δαζηθή παξαγσγή ηελ πεξίνδν 2014-

2023 είλαη ηα δάζε Ρνπςηάο, Κξπνλεξίνπ-Λίκλεο, Υαξαπγήο, Βαζηιηθνχ, Γνινχ, 

Αξγπξνρσξίνπ θαη Μαπξνλφξνπο. 

Σν δάζνο Βαζηιηθνχ έρεη ηα πεξηζζφηεξα δηαρεηξηζηηθά έηε απηή ηελ πεξίνδν 

θαη ηε κεγαιχηεξε πξνβιεπφκελε παξαγσγή. Με ηε ρξήζε ησλ αλαγσγηθψλ θαη ησλ 

απνςηισηηθψλ κε παξαθξαηήκαηα πινηνκηψλ ζα απνιεθζεί έλα ιήκκα ηεο ηάμεο 

ησλ 14.017 m3. Αθνινπζνχλ ηα δαζηθά ζπγθξνηήκαηα Κξπνλεξίνπ-Λίκλεο θαη 

Γνινχ, κε νθηψ δηαρεηξηζηηθά έηε θαη πξνβιεπφκελν ιήκκα 4.810 m3 θαη 4.580 m3, 

αληίζηνηρα. ηελ πεξίπησζε απηψλ ησλ δαζψλ, θπξηαξρεί ε ρξήζε ησλ αλαγσγηθψλ 

πινηνκηψλ, ζε ζρέζε κε ηηο απνςηισηηθέο. ηε ζπλέρεηα βξίζθεηαη ην δάζνο 

Υαξαπγήο, ην νπνίν έρεη επηά δηαρεηξηζηηθά έηε θαη πξνβιεπφκελν ιήκκα 3.870 m3, 

ελψ ην δάζνο Ρνπςηάο πνπ αθνινπζεί έρεη ηξία έηε δηαρείξηζεο θαη ιήκκα 3.042 m3. 

Καη ζηα δχν δαζηθά ζπγθξνηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν νη αλαγσγηθέο φζν θαη νη 

απνςηισηηθέο πινηνκίεο. Σα δάζε κε ην κηθξφηεξν πξνβιεπφκελν ιήκκα είλαη ηνπ 

Αξγπξνρσξίνπ θαη ηνπ Μαπξνλφξνπο. Σα δηαρεηξηζηηθά έηε είλαη ηέζζεξα θαη ηξία 

αληίζηνηρα, ελψ ην ιήκκα πνπ πξνβιέπεηαη είλαη 2.412 m3 γηα ην δαζηθφ 

ζπγθξφηεκα Αξγπξνρσξίνπ θαη 2.173 m3 γηα ην δαζηθφ ζπγθξφηεκα Μαπξνλφξνπο. 

Η πνζφηεηα ηεο δαζηθήο παξαγσγήο πνπ ζα απνιεθζεί ζπλνιηθά απφ ηα 

ζπγθεθξηκέλα δαζηθά ζπγθξνηήκαηα ηελ πεξίνδν 2014-2023 ζα έηλαη 34.903 m3. 

ηνλ Πίλαθα 2, αλαθέξεηαη ε πξνβιεπφκελε δαζηθή παξαγσγή ζην Γήκν 

Πσγσλίνπ, θαηά ηελ πεξίνδν 2014-2023. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Πίνακαρ 2. Γαζηθή παξαγσγή θαπζφμπισλ ζε m3, θαηά ηελ πεξίνδν 2014-2023, ζην Γήκν 
Πσγσλίνπ (Πεγή Γαζηθή Τπεξεζία Ν. Ισαλλίλσλ). 

 

Έηε Βαζηιηθφ Υαξαπγή 
Κξπνλεξίνπ 

Λίκλεο 
Ρνπςηά Γνιφ Αξγπξνρψξη Μαπξνλφξνο 

2014 2.366 800 1.670 1.425 1.600 1.312 1.890 

2015 1.991 1.000 150 1.063 700 280 - 

2016 1.574 - 280 - 170 - 182 

2017 2.415 350 280 - 200 598 - 

2018 588 350 200 - 500 - - 

2019 598 - 200 554 160 222 101 

2020 1.623 370 - - 350 - - 

2021 390 500 400 - - - - 

2022 2.110 500 1.630 - 900 - - 

2023 362 - - - - - - 

Σύνολο 14.017 3.870 4.810 3.041 4.580 2.412 2.173 

 
 

4. Μονάδα παπαγυγήρ βιοκαςζίμος πέλλεη ζηο δήμο Πυγυνίος 

 

ηε ζπλέρεηα ζα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κηαο 

κνλάδαο παξαγσγήο πέιιεη ζην δήκν Πσγσλίνπ, γηα ηελ θαιχηεξε θαη 

απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηεο δαζηθήο παξαγσγήο ησλ 34.903 m3. Απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ζηελ πεξηνρή παξάγνληαη απνθιεηζηηθά θαπζφμπια (δειαδή έλα δαζνπνληθφ 

είδνο κε ζρεηηθά κηθξή αμία), ε κεηαπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ θαπζνμχισλ ζε 

πνηνηηθφηεξν θαχζηκν, δειαδή ε αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ δαζηθψλ 

πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο, απνηειεί κηα εχινγε πξφηαζε γηα ηελ ηφλσζε ηνπ θιάδνπ. 

 

4.1. Φαπακηεπιζηικά ηος βιοκαςζίμος πέλλεη 

Σα ζπζζσκαηψκαηα μχινπ πέιιεη έηλαη έλα είδνο θαπζίκνπ απαιιαγκέλν απφ 

πγξαζία, ζπκπηεζκέλν ζε κηθξνχο θπιίλδξνπο ρσξίο θακηά πξνζηηζέκελε 

ζπγθνιιεηηθή νπζία, ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ζπλήζσο απφ δηάθνξεο κνξθέο 

βηνκάδαο, φπσο μχιν, ζπκπηεζκέλν πξηνλίδη ή άιια ππνιιείκαηα πινηνκίαο. Σα 

πέιιεη απνηεινχλ κία ελαιιαθηηθή ιχζε θαπζίκνπ ζέξκαλζεο γηα νηθηαθή ρξήζε 

θαζψο θαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο κεγάιεο θιίκαθαο, 

δειαδή γηα βηνκεραληθή ρξήζε. 

Σα πέιιεη βηνκάδαο είλαη έλα αλαλεψζηκν,  πςειήο πνηφηεηαο, νηθνλνκηθφ θαη 

πεξηβαιινληηθά θηιηθφ ζηεξεφ βηνθαχζηκν. ε αληίζεζε κε ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα 

βηνκάδαο (θνχηζνπξα μχινπ, θιαδέκαηα δέληξσλ θ.ιπ.), ηα νπνία ζπλνδεχνληαη απφ 

ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα εμαηηίαο ηεο ρακειήο ελεξγεηαθήο ππθλφηεηαο ηνπο θαη 

ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηάο ζε πγξαζία, ηα πέιιεη βηνκάδαο θαηαθέξλνπλ λα 

ζπλδπάζνπλ ηα αθφινπζα πνιχηηκα ραξαθηεξηζηηθά: ρακειή πγξαζία (θάησ απφ 

10%) πνπ ηνπο επηηξέπεη λα θαίγνληαη κε πνιχ πςειή απφδνζε θαχζεο, κεγάιε 

ππθλφηεηα, πςειφ ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν θαη νκνηνκνξθία ζην ζρήκα θαη ην 



κέγεζνο. Η ηειεπηαία ηδηφηεηα ηεο νκνηνκνξθίαο, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ζε 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εχθνιε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ηνπ θαπζίκνπ. Σν 

ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν ησλ πέιιεη θπκαίλεηαη κεηαμχ 16-19 MJ/kg, πξάγκα πνπ 

ρνλδξηθά ζεκαίλεη φηη δχν θηιά πέιιεη αληηζηνηρνχλ ελεξγεηαθά ζε έλα ιίηξν 

πεηξειαίνπ. 

 

Πίνακαρ 3. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πέιιεη. 

Γηάκεηξνο 5-8mm 

Μήθνο 30-40mm 

Σέθξα 0,5-1% 

Ππθλφηεηα >650 kg/m3 

Τγξαζία 8% 

Θεξκoγφλνο δχλακε 4,5-5,2 kWh/kg  

Δλεξγεηαθφ πεξηερφκελν 16-19 MJ/k 

 

5.2. Πλεονεκηήμαηα ηος βιοκαςζίμος πέλλεη 

Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ βηνθαπζίκνπ πέιιεη πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πεξηβάιινλ 

είλαη ε πξνέιεπζή ηνπ απφ θπζηθά, αλαθπθιψζηκα πιηθά θαη θπξίσο απφ ηε δαζηθή 

βηνκάδα ε νπνία είλαη αλαλεψζηκε θαη ε ελέξγεηά ηεο είλαη νπζηαζηηθά ειηαθή 

ελέξγεηα πνπ δεζκεχηεθε απφ ηα θπηά κε ηε θσηνζχλζεζε. Η ζπκβνιή ηνπ 

βηνθαπζίκνπ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, κέζσ ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο 

ησλ δαζψλ, είλαη δεδνκέλε. Η απφζεζε δαζηθψλ απνβιήησλ ζηηο ρσκαηεξέο θαη νη 

παξάλνκεο αλνηρηέο εζηίεο θαχζεο κεηψλνληαη δξαζηθά θαζψο θαη νη δαζηθέο 

ππξθαγηέο, ελψ αληηζηαζκίδεηαη ε ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ πνπ απειεπζεξψλνπλ 

επηθίλδπλα αέξηα γηα ηελ αηκφζθαηξα. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ 

απειεπζεξψλεηαη ζηελ αηκφζθαηξα κέζσ ηεο θαχζεο ησλ πέιιεη έρεη ήδε 

απνξξνθεζεί θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηεο δαζηθήο βηνκάδαο απφ ηελ νπνία 

πξνέθπςαλ, δηαδηθαζία γσζηή σο «νπδέηεξνο θχθινο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα». 

Δπηπιένλ, ε πνζφηεηα ηεο δαζηθήο βηνκάδαο, απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη ηα πέιιεη, 

είλαη ζρεηηθά ζηαζεξή ζην ρξφλν θαη κπνξεί λα ηξνθνδνηεί κηα ζηαζεξή παξαγσγή. 

Σέινο, ε ηέθξα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαχζε ηνπ βηνθαπζίκνπ απνηειεί 

εδαθνβειηησηηθφ πιηθφ θαη ιίπαζκα γηα ηελ βιάζηεζε. 

Δθηφο απφ ηα πεξηβαιινληηθά πιενλεθηήκαηα, ην βηνθαχζηκν πέιιεη έρεη θαη 

νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα. εκαληηθφ φθεινο είλαη ε ζπκβνιή ζηελ ελεξγεηαθή 

αζθάιεηα θαη ηελ απεμάξηεζε απφ ηα κε αλαλεψζηκα θαη, ζπρλά, αθξηβά νξπθηά 

θαχζηκα. Η ρξήζε πέιιεη δεκηνπξγεί κηα εμνηθνλφκεζε ζην θφζηνο ηεο νηθηαθήο 

ζέξκαλζεο πνπ θηάλεη κέρξη θαη ην 50% ζε ζρέζε κε ηα νξπθηά θαχζηκα, ελψ ε 

απφζβεζε ηεο επέλδπζεο ζε ζπζηήκαηα θαχζεο βηνκάδαο είλαη πνιχ γξήγνξε. 

Δπίζεο, γηα ην ιφγν φηη ε βηνκάδα είλαη αλαλεψζηκε θαη δελ είλαη παξάγσγν 

νξπθηψλ θαπζίκσλ, ε δηαζπνξά ηεο δηαζεζηκφηεηαο πξψηεο χιεο είλαη κεγάιε θαη 

ιφγσ ηεο παξνπζίαο απνθεληξσκέλεο παξαγσγήο, νη ηηκέο ηνπ βηνθαπζίκνπ πέιιεη 

είλαη ζηαζεξέο θαη δελ παξνπζηάδνπλ απφηνκεο κεηαβνιέο θαη απμήζεηο φπσο ηα 

νξπθηά θαχζηκα. Η παξαγσγή θαη ε ρξήζε ησλ πέιιεη κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε δαζηθήο 



βηνκάδαο κε ζχγρξνλα κέζα, κε ηε βηνκεραλία βηνθαπζίκσλ, κε ηελ θαηαζθεπή 

ζπζηεκάησλ θαχζεο βηνκάδαο θαη κε ηε δηαρείξηζε, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ 

βηνθαπζίκσλ. Σέινο, ιφγσ ηεο κεγάιεο θαηαλάισζεο ηνπ βηνθαπζίκνπ πέιιεη ζηελ 

Δπξψπε, ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ επξσπατθή παξαγσγή, ε δπλαηφηεηα 

εμαγσγψλ πέιιεη πξνο ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο είλαη κεγάιε. 

 

5.3. Φπεμαηοοικονομική ανάλςζε ηερ μονάδαρ παπαγυγήρ βιοκαςζίμος 

πέλλεη 

Η δαζηθή παξαγσγή ησλ 34.903 m3 ή 29.086 tn πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην 

εκπφξην ηελ πεξίνδν 2014-2023 ζην Γήκν Πσγσλίνπ θαη αληηζηνηρεί ζε 3.490 

m3/έηνο ή 2.908 tn/έηνο, ζα αμηνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκνπ πέιιεη. Η 

αμηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο μχινπ γηα παξαγσγή πέιιεη δε ζα 

επεξεάζεη ηηο πνζφηεηεο πνπ δηαηίζεληαη δσξεάλ ζηνπο θαηνίθνπο ησλ δηαθφξσλ 

δεκνηηθψλ ελνηήησλ. Θεσξείηαη φηη ε κνλάδα επεμεξγαζίαο ζα ιεηηνπξγεί γηα 300 

εκέξεο θάζε έηνο θαη γηα 8 ψξεο ηελ εκέξα. πλεπψο, ε πνζφηεηα ηεο παξαγσγήο 

βηνθαπζίκνπ ζα είλαη 11,63 m3/εκέξα ή 9,7 tn/εκέξα πνπ αληηζηνηρεί ζε 1,45 m3/h ή 

1,21 tn/h, εάλ ηζνθαηαλακεζεί ε πνζφηεηα ησλ 34.903 m3 ζε εηήζηα βάζε. 

Θα ππάξρεη απνζήθε ηνπ πιηθνχ, δηφηη θάπνηα απφ ηα έηε παξαγσγήο είλαη 

ειιεηκαηηθά θαη δελ κπνξνχλ λα θηάζνπλ ηε κέζε εηήζηα πνζφηεηα παξαγσγήο. 

Δπνκέλσο, ζα ηξνθνδνηνχληαη απφ ην ππφινηπν απνζεθεπκέλν πιηθφ ησλ 

πιενλαζκαηηθψλ εηψλ. Σν πιηθφ πνπ ζα απνζεθεχεηαη θάζε έηνο, ζα είλαη ην 

ππφινηπν ησλ πιενλαζκαηηθψλ εηψλ καδί κε ηελ εηήζηα θάζε θνξά παξαγσγή, 

αθαηξψληαο ηε κέζε εηήζηα πνζφηεηα. 

ηνλ Πίλαθα 4 θαηαγξάθνληαη νη εηήζηεο πνζφηεηεο παξαγσγήο, ε κέζε εηήζηα 

πνζφηεηα θαη νη πνζφηεηεο ηνπ απνζεθεπκέλνπ πιηθνχ. Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 

4, πξνθχπηεη φηη ρξεηάδεηαη κηα απνζήθε ρσξεηηθφηεηαο 9.300 m3, γηα λα κπνξέζεη 

λα ιεηηνπξγήζεη κε ζηαζεξή δπλακηθφηεηα ε κνλάδα, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηελ 

θαηαλνκή ηεο δαζηθήο παξαγσγήο κεηαμχ 2014 θαη 2023. 

 

Πίνακαρ 4. Πνζφηεηεο παξαγσγήο βηνθαπζίκνπ πέιιεη. 

Έηε χλνιν (m3) χλνιν (tn) 
Τπφινηπν αλά έηνο 

(m3) 

2014 11.063 9.219,17 7.570 

2015 5.184 4.320 9.261 

2016 2.206 1.838,33 7.974 

2017 3.843 3.202,5 8.324 

2018 1.638 1.365 6.469 

2019 1.835 1.529,17 4.811 

2020 2.343 1.952,5 3.661 

2021 1.290 1.075 1.458 

2022 5.140 4.283,33 3.105 

2023 362 301,67 -26 

Μέζε εηήζια 
ποζόηεηα 

3493 2911  

 

 

 



5.3.1. Κοζηολόγεζε επένδςζερ 

Σν θφζηνο ηεο επέλδπζεο πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο γηα ην ρψξν απνζήθεπζεο 

ησλ ππνινίπσλ ηεο παξαγσγήο θάζε έηνπο, γηα ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ 

πειιεηνπνίεζεο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο, γηα ην ζξπκκαηηζηή ηεο πξψηεο χιεο, γηα 

ην θηίξην ηεο πειιεηνπνηίαο, γηα ην νηθφπεδν εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο θαη ηηο 

δαπάλεο γηα ηηο κειέηεο θαη ηηο αδεηνδνηήζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ 

θάπνηα ινηπά θαη απξφβιεπηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επέλδπζε. 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο απνζήθεο έγηλε κε βάζε ην κέγεζνο πνπ ζα 

ρξεηαζηεί. Η κεγαιχηεξε πνζφηεηα παξαγσγήο πνπ ζα απνζεθεπηεί είλαη ηεο ηάμεο 

ησλ 9.300 m3. Δπνκέλσο, έλαο απνζεθεπηηθφο ρψξνο δηαζηάζεσλ 40 m κήθνπο, 31 

m πιάηνπο θαη 7,5 m χςνπο, δειαδή 1.240 m2 είλαη αξθεηφο. Η ηηκή ηνπ 

ηεηξαγσληθνχ γηα ηνλ ρψξν απνζήθεπζεο θπκαίλεηαη ζηα 250 επξσ/m2. Οπφηε, ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο απνζήθεο είλαη 310.000 επξψ. 

Σν θφζηνο1 ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ βξέζεθε κε βάζε ηελ παξαγσγηθή 

δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο, πνπ είλαη 1,21 tn/h. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ είλαη 687.000 επξψ. 

Σν θφζηνο ηνπ θηηξίνπ πειιεηνπνηίαο ππνινγίζηεθε κε βάζε ηελ ηηκή ηνπ 

ηεηξαγσληθνχ ελφο βηνκεραληθνχ θηηξίνπ πνπ είλαη 250 επξψ/m2 θαη ην κέγεζνο ηνπ 

θηηξίνπ πνπ ζα ρξεηαζηεί, δειαδή πεξίπνπ 300 m2. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ θηηξίνπ 

είλαη 75.000 επξψ. 

Σν θφζηνο ηνπ νηθνπέδνπ ππνινγίζηεθε κε βάζε ηελ έθηαζε πνπ ζα ρξεηαζηεί ε 

εγθαηάζηαζε πνπ εθηηκάηαη ζε 4 ζηξέκκαηα θαη ηελ ηηκή ηνπ ζηξέκκαηνο πνπ 

ζεσξείηαη φηη αλέξρεηαη ζε 2.500 επξψ. πλεπψο, ην θφζηνο ηνπ νηθνπέδνπ είλαη 

10.000 επξψ. 

Σν θφζηνο ηνπ ζξπκκαηηζηή είλαη 20.000 επξψ, ησλ κειεηψλ θαη αδεηνδνηήζεσλ 

ππνινγίζηεθε ζε 20.000 επξψ θαη ηέινο ηα ινηπά θαη απξφβιεπηα θφζηε πνπ 

ζεσξήζεθε φηη αληηζηνηρνχλ ζην 3% θαη 5%, αληίζηνηρα, επί ηνπ θφζηνπο ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 

 

Πίνακαρ 5. Κφζηνο αλά θαηεγνξία δαπάλεο ηεο επέλδπζεο. 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΔΠΔΝΓΥΣΗΣ 

Καηεγοπία δαπάνερ Κόζηορ 

Απνζήθε 310.000 € 

Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πειιεηνπνίεζεο 687.000 € 

Θξπκκαηηζηήο 20.000 € 

Κηίξην πειιεηνπνηίαο 75.000 € 

Κφζηνο κειεηψλ / αδεηνδνηήζεσλ 20.000 € 

Λνηπά έμνδα 3% 32.760 € 

Κφζηνο νηθνπέδνπ 10.000 € 

Απξφβιεπηα 5% 54.600 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.209.360 € 
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5.3.2 Κοζηολόγεζε λειηοςπγικών εξόδυν ηερ μονάδαρ 

Σν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο γηα ην πξνζσπηθφ, ηηο 

ελεξγεηαθέο δαπάλεο, ηηο δαπάλεο γηα ηελ πξψηε χιε, ην θφζηνο αζθάιηζεο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαη ζπληήξεζεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Σν πξνζσπηθφ ζεσξείηαη φηη ζα απνηειείηαη απφ ηξία άηνκα. Οη δαπάλεο 

ππνινγίζηεθαλ 75.600 επξψ θαη πεξηιακβάλνπλ ην κηζζφ θάζε εξγάηε καδί κε ηελ 

αζθάιηζή ηνπ πνπ είλαη 1.800 επξψ/κήλα γηα 14 κήλεο. 

Σν ελεξγεηαθφ θφζηνο ππνινγίζηεθε ζε 49.620 επξψ, κε βάζε ην βηνκεραληθφ 

ηηκνιφγην ηεο ΓΔΗ. Η εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ππνινγίζηεθε 260 KW, αθνινπζψληαο 

ηηο πεξηγξαθέο ησλ ζρεηηθψλ εγρεηξηδίσλ. Με 300 εκέξεο ιεηηνπξγίαο ην έηνο, 8 

ψξεο ηελ εκέξα θαη ζπληειεζηή εηεξνρξνληζκνχ ν,7, γηα ην ιφγν φηη δε ιεηηνπξγνχλ 

ζπλερψο καδί φια ηα κεραλήκαηα, ε ελέξγεηα ππνινγίζηεθε ζε 436.800 KWh. Σν 

θφζηνο ηεο ηζρχνο ηνπ βηνκεραληθνχ ξεχκαηνο είλαη  2,54 επξψ/KW/κήλα, ηεο 

ελέξγεηαο είλαη 0,08 επξψ/KWh θαη 0,018 επξψ/KWh είλαη ην θφζηνο γηα ηηο 

ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο. 

Σν θφζηνο ηνπ μχινπ ππνινγίζηεθε 232.880 επξψ, κε βάζε ηελ ηηκή ηνπ πνπ 

είλαη 80 επξψ/tn θαη ηε κέζε εηήζηα πνζφηεηα παξαγσγήο πνπ είλαη 2.911 tn/έηνο. 

Σέινο, ππνινγίζηεθε ην θφζηνο αζθάιηζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ην θφζηνο 

ζπληήξεζεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Σν θφζηνο αζθάιηζεο ζεσξήζεθε φηη 

είλαη 0,8% επί ηελ αμία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη 707.000 επξψ, ζχλνιν 5.656 επξψ 

θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο είλαη 1% επί ηεο αμίαο ηνπ εμνπιηζκνχ, ζχλνιν 7.070 

επξψ. 

 

Πίνακαρ 6. Έμνδα ιεηηνπξγίαο κνλάδαο. 

Έμνδα 

Δξγαηηθά 75.600 

Δλέξγεηα 49.620 

Πξψηε χιε 232.880 

Αζθάιηζε  5.656 

πληήξεζε 7.070 

Σύνολο 370.826 

 

ηφρνο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο πέιιεη είλαη λα δηαζέηεη ην πξντφλ ζε ιηαληθή 

ηηκή θαη ε παξαιαβή λα γίλεηαη απφ ην εξγνζηάζην. Σα έζνδα ηεο κνλάδαο 

ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηελ ηηκή πψιεζεο πέιιεη πνπ είλαη 240 επξψ/tn (γηα 

παξαιαβή απφ ην εξγνζηάζην) θαη ηε κέζε εηήζηα παξαγσγή πέιιεη πνπ είλαη 2.900 

tn. Σν ζχλνιν ησλ εζφδσλ είλαη 696.000 εςπώ. 

 

5.4. Οικονομική αξιολόγεζε επένδςζερ 

Κάπνηεο βαζηθέο παξαδνρέο γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο, 

πέξαλ ηεο εθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο, ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ησλ 

εζφδσλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 Γηάξθεηα δσήο επέλδπζεο: 10 έηε 

 Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο: 8% 



 πληειεζηέο απφζβεζεο: 10% γηα ηα θηηξηαθά έξγα θαη 20% γηα ην 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο, ηεο κνλάδαο παξαγσγήο πέιιεη, έγηλε ν 

πίλαθαο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ππνινγίζηεθαλ δχν νηθνλνκηθνί δείθηεο, ε Καζαξή 

Παξνχζα Αμία (ΚΠΑ ή NPV) θαη ν Δζσηεξηθφο Βαζκφο Απφδνζεο (ΔΒΑ ή IRR). 

Η Καζαξή Παξνχζα Αμία (ΚΠΑ) νξίδεηαη σο ε δηαθνξά ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ 

εηήζησλ εηζνδεκάησλ κείνλ ηελ παξνχζα αμία ησλ εηήζησλ εμφδσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επελδχζεσλ. ηελ πξάμε, κεηά ηελ ζχληαμε ηνπ πίλαθα 

ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ε ΚΠΑ ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά ησλ ρξεκαηηθψλ εηζξνψλ 

(θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ κεηά θφξσλ) κείνλ ην θφζηνο ησλ επελδχζεσλ, φπσο 

δίλεηαη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

 

 

φπνπ:  

 ΚΣΡi = ε Καζαξή Σακεηαθή Ρνή ην έηνο i 

 Κ0 = ε αξρηθή επέλδπζε ην ρξφλν i=0 

  λ = ε δηάξθεηα δσήο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

  r = ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο 

 

Η Καζαξή Παξνχζα Αμία δείρλεη ηε ζεκεξηλή αμία ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα έρεη 

θαξπσζεί ν επελδπηήο ζην ηέινο ηεο επέλδπζεο. Όηαλ ην πνζφ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 

κεδελφο, ηφηε ε επέλδπζε ζεσξείηαη βηψζηκε. Όζν κεγαιχηεξε ηνπ κεδελφο είλαη ε 

ΚΠΑ, ηφζν απνδνηηθφηεξε ζεσξείηαη ε επέλδπζε. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε ΚΠΑ ππνινγίζηεθε ίζε κε 619.234 επξψ, ηηκή 

κεγαιχηεξε ηνπ κεδελφο θαη ζεκαληηθή ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ θφζηνο επέλδπζεο. 

Ο Δζσηεξηθφο Βαζκφο Απφδνζεο (ΔΒΑ) κπνξεί λα νξηζηεί σο ην επηηφθην 

πξνεμφθιεζεο πνπ κεδελίδεη ηε ρξεκαηνξνή, δειαδή εθείλν ην επηηφθην πνπ 

εμηζψλεη ηελ αξρηθή επέλδπζε κε ηελ αμία φισλ ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. 

Η δηαθνξά κεηαμχ ηνπ επηηνθίνπ πνπ δίλεηαη απφ ηνλ ΔΒΑ θαη ηνπ επηηνθίνπ 

πξνεμφθιεζεο, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην πξψην πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πίλαθα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ (γηα ην ιφγσ απηφ θαιείηαη θαη 

εζσηεξηθή απφδνζε), ελψ ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο θαζνξίδεηαη εμσγελψο απφ ηνλ 

επελδπηή. 

Όηαλ ν ΔΒΑ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο, ηφηε ε επέλδπζε 

γίλεηαη απνδεθηή.  

Ο ΔΒΑ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη 19%, πνιχ πςειφηεξνο απφ ην επηηφθην 

πξνεμφθιεζεο (8%), πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεηηθή θαη πςειή Καζαξή Παξνχζα 

Αμία ζεκαίλεη φηη ε επέλδπζε είλαη ειθπζηηθή. 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θαιπθζεί ε αξρηθή επέλδπζε είλαη 6 

ρξφληα, γεγνλφο πνπ απνηειεί, επηπιένλ, έλδεημε ηεο θαιήο νηθνλνκηθήο ηεο 

απφδνζεο.  

 



 

6. Σςμπεπάζμαηα 

ε κηα πεξίνδν πνπ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε αλεξγία καζηίδνπλ ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, ηδηαίηεξα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο θαη ε εγθαηάιεηςε ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ 

απφ ηνπο λένπο είλαη εκθαλήο, ε αλάγθε γηα ηελ εχξεζε ιχζεσλ πνπ ζα 

αληηζηξέςνπλ απηή ηελ θαηάζηαζε είλαη κεγάιε. Η θαηαζθεπή κνλάδαο παξαγσγήο 

βηνθαπζίκνπ πέιιεη πνπ πξνηείλεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ ζα 

βνεζήζεη πξνο απηήλ θαηεχζπλζε, κπνξεί λα δψζεη δηεμφδνπο ζηνπο θαηνίθνπο θαη 

ζα θέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Σν πέιιεη είλαη έλα θαχζηκν κε 

ζεκαληηθή δήηεζε θαη ε επξσπατθή αγνξά είλαη ειιεηκκαηηθή. πλεπψο, ην 

παξαγφκελν πξντφλ κπνξεί λα δηαηεζεί ζηελ αγνξά. Σν κεηνλέθηεκα ηεο ρακειήο 

πνηφηεηαο ηνπ μχινπ πνπ παξάγεηαη ζηα δαζηθά ζπκπιέγκαηα ηνπ Πσγσλίνπ, κε ηε 

ρξήζε ηνπ γηα παξαγσγή βηνθαπζίκνπ πέιιεη κπνξεί λα αλαζηξαθεί, εθ’ φζνλ ζα 

απμάλεηαη ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο δαζηθήο παξαγσγήο. Έηζη, ε πξφηαζε γηα 

δεκηνπξγία κνλάδαο παξαγσγήο πέιιεη είλαη ζπκβαηή κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

αληαπνθξίλεηαη ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε πεξηνρή 

ηνπ Πσγσλίνπ. 

Η δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεληθφηεξε ηφλσζε 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηε ιεηηνπξγία κηαο λέαο βηνκεραληθήο 

κνλάδαο ζην Πσγψλη (έκκεζα νηθνλνκηθά νθέιε), έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα κηα 

παξακεζφξηα πεξηνρή κε πεξηνξηζκέλε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ πξσηνγελή θαη 

δεπηεξνγελή ηνκέα. Η παξνπζία ηεο κνλάδαο παξαγσγήο πέιιεη ζηελ πεξηνρή 

εμαζθαιίδεη, γηα ηα επφκελα δέθα ρξφληα ηνπιάρηζηνλ, ηελ αγνξά ηεο δαζηθήο 

παξαγσγήο απν ηνπο ηνπηθνχο εκπφξνπο θαη παξαγσγνχο ζε κηα πνιχ θαιή ηηκή, κε 

απνηέιεζκα ηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο ζην 

δαζνθνκηθφ θιάδν.  

Η αμηνπνίεζε απφ ηελ κνλάδα ηεο δαζηθήο βηνκάδαο θαη ηνπ μχινπ απφ ηηο 

πινηνκίεο δηαρείξηζεο ηνπ δάζνπο, ζα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηνπ δάζνπο. 

Σέινο, ε ζηξνθή ησλ θαηνίθσλ ηνπ δήκνπ Πσγσλίνπ ζηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ 

βηνθαπζίκσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ζέξκαλζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή, 

δηφηη αθελφο ε πνηνηηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ μχινπ ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηνπ 

βηνθαπζίκνπ πέιιεη είλαη δεδνκέλε, αθεηέξνπ ην βηνθάπζηκν πέιιεη είλαη πην 

νηθνλνκηθφ, κε ζηαζεξφηεηα ζηελ ηηκή ζε ζρέζε κε ηα άιια κε αλαλεψζηκα νξπθηά 

θάπζηκα (πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην). 
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Πεξίιεςε 
 

ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε δεκηνπξγία ελόο ράξηε δσλώλ 

επηθηλδπλόηεηαο εθδήισζεο θαηνιηζζήζεσλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ράξηεο 

αλαπηύζζεηαη κε ηε ρξήζε Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ (ΓΠ - GIS) 

θαη ηειεπηζθνπηθώλ κεζόδσλ. Γεκηνπξγνύληαη επηά επηκέξνπο ράξηεο, νη νπνίνη 

πεξηιακβάλνπλ ηηο θαιύςεηο γεο, ηε ιηζνινγία, ηελ απόζηαζε από νδηθό θαη 

πδξνγξαθηθό δίθηπν, ην πςόκεηξν, ηνλ πξνζαλαηνιηζκό θαη ηελ θιίζε ησλ πξαλώλ 

ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ε νπνία είλαη ην Πσγώλη ηεο Ζπείξνπ. Έπεηηα απηνί νη ράξηεο 

βαζκνλνκνύληαη κε ζπληειεζηέο βαξύηεηαο θαη ζπλδπάδνληαη κε γξακκηθή κέζνδν. 

Ο ηειηθόο ράξηεο απεηθνλίδεη ηξεηο δώλεο επηθηλδπλόηεηαο εθδήισζεο 

θαηνιηζζήζεσλ, ρακειή, κέηξηα θαη πςειή. Ζ δεκηνπξγία απηνύ ηνπ ράξηε δύλαηαη 

λα ζπκβάιεη ζηε ρσξνζέηεζε έξγσλ ππνδνκήο, ηελ επηζήκαλζε εππαζώλ πεξηνρώλ 

θαη νηθηζκώλ θαη επηινγή ησλ θαηαιιειόηεξσλ ρξήζεσλ γεο ζηελ πεξηνρή. 

 
 

Abstract 
 

This paper presents the creation of a vulnerability zonation map for landslides’ 

occurrence. This map is developed using Geographic Information Systems (GIS) and 

remote sensing methods. Seven separate maps are created that include land cover, 

lithology, distance from road and hydrographic network, altitude, orientation and 

inclinations of the slopes of the study area, which is the Municipality of Pogoni in 

Epirus region, northwestern Greece. Then, these maps are calibrated with weighting 

factors and combined with a linear method. The final map shows three zones of 

landslides’ hazard occurrence, low, medium and high. The creation of this map may 

result in credible future location of infrastructure, labeling vulnerability points and 

settlements and choice of the most appropriate and safer land use in the region. 



1. Δηζαγσγή 
 

Χο «θαηνιίζζεζε» νξίδεηαη ε εμσηεξηθή ή εζσηεξηθή θίλεζε κηαο κάδαο 

θνξεκάησλ (ζπληξίκκηα), βξάρνπ ή γαηώλ ζε έλα πξαλέο (πιαγηά βνπλνύ) (Cruden, 

1991). Ζ νξνινγία απηή έρεη πηνζεηεζεί από ηελ Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ 

Παγθόζκηα Θαηαγξαθή Θαηνιηζζήζεσλ (Working Party on the World Landslide 

Inventory - WP/WLI, 1991) θαη είλαη ε πην αληηπξνζσπεπηηθή θαη δηαδεδνκέλε 

κεηαμύ ησλ γεσιόγσλ θαη κεραληθώλ πνπ εξεπλνύλ θαηνιηζζεηηθά θαηλόκελα ζε 

παγθόζκηα θιίκαθα.  

Σν θαηλόκελν ηεο θίλεζεο ησλ πεηξσκάησλ, από κηα πςειόηεξε πξνο κηα 

ρακειόηεξε ζέζε, επεξεάδεηαη θαηά θύξην ιόγν από ηηο δπλάκεηο ηεο βαξύηεηαο. Σα 

πεηξώκαηα απηά θαηνιηζζαίλνπλ, αθνύ πξώηα έρεη δηαηαξαρζεί ε θαηάζηαζε 

ηζνξξνπίαο ζηελ νπνία βξίζθνληαλ. Δάλ παξαηεξεζεί ε θαηάζηαζε ησλ 

πεηξσκάησλ, δηαπηζηώλεηαη όηη πνηέ απηά δε βξίζθνληαη ζε πιήξε ηζνξξνπία. 

Πάληνηε ζπκβαίλνπλ αιιαγέο, νη νπνίεο είλαη αλεπαίζζεηεο θαη επεξεάδνληαη 

θπξίσο από ηηο γεσινγηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. Απηέο νη 

κηθξέο αιιαγέο, ζσξεπηηθά, αιιάδνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ ηζνξξνπία ηεο πεξηνρήο 

θη έπεηηα, κε ηελ επίδξαζε ηεο βαξύηεηαο, πξαγκαηνπνηνύληαη θαηνιηζζεηηθά 

θαηλόκελα (Βαζηιεηάδεο, 2010).  

 

1.1 Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζηελ  εθδήισζε θαηνιηζζήζεσλ 

ύκθσλα κε ηελ Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ Παγθόζκηα Θαηαγξαθή 

Θαηνιηζζήζεσλ (WP/WLI, 1994), ε εθδήισζε θαηνιηζζεηηθώλ θαηλνκέλσλ 

πξνθαιείηαη από ηελ επίδξαζε πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ κεηαμύ ηνπο παξαγόλησλ. 

Άιινη από απηνύο ηνπο παξάγνληεο επηδξνύλ ζπλερώο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 

θαη άιινη όρη, όπσο νη ζεηζκνί, ελδερνκέλσο, όκσο, απνηεινύλ ην έλαπζκα γηα κηα 

θαηνιίζζεζε. Οη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο δηαθξίλνληαη ζηνπο παξαθάησ (Θνύθεο 

& ακπαηαθάθεο, 2007): 

 Δδαθηθέο ζπλζήθεο: Πεξηνρή, ε νπνία απνηειείηαη από απνζαζξσκέλα 

πιηθά θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πδξνπεξαηόηεηα, δηαηεξεί αξθεηέο 

πηζαλόηεηεο ύπαξμεο επαίζζεηνπ πιηθνύ θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηελ πηζαλή 

εκθάληζε θαηνιηζζεηηθώλ θαηλνκέλσλ εάλ ζπληξέμνπλ θαη άιινη 

παξάγνληεο. 

 Γεσκνξθνινγηθέο δηεξγαζίεο: Απηέο νη δηεξγαζίεο ζεσξνύληαη αξθεηά 

ζεκαληηθέο θαη εκθαλίδνληαη θαη εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά ζηε 

γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο. Ζ επίδξαζε παγεηώλσλ, αλύςσζεο ηεο 

πεξηνρήο από εθαηζηεηαθέο δηεξγαζίεο, πνηάκηα θαη ζαιάζζηα δηάβξσζε 

ηεο βάζεο ηνπ πξαλνύο θαζώο θαη ε απνκάθξπλζε ηεο θπηνθάιπςεο κηαο 

πεξηνρήο από ππξθαγηά ή δηάβξσζε, κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζηε δηαηάξαμε 

ηεο ηζνξξνπίαο. 

 Φπζηθέο δηεξγαζίεο: ε απηέο ηηο δηεξγαζίεο κπνξνύκε λα 

ζπκπεξηιάβνπκε ην γξήγνξν ιηώζηκν ηνπ ρηνληνύ, ηελ απνζάζξσζε ηνπ 

εδάθνπο ιόγσ παγεηνύ, ηηο εθξήμεηο ησλ εθαηζηείσλ θαη ηνπο ζεηζκνύο, ηελ 

παξαηεηακέλε βξνρόπησζε, θαζώο θαη ηελ κηθξήο δηάξθεηαο αιιά, 

παξάιιεια, έληνλε βξνρόπησζε.  



 Αλζξσπνγελείο δηεξγαζίεο: Ζ αλεμέιεγθηε άξδεπζε, νη εθζθαθέο ζηε 

βάζε ηνπ πξαλνύο, ε ηερλεηή απνςίισζε ηνπ εδάθνπο, ε ιεηηνπξγία 

ρσκαηεξώλ, ιαηνκείσλ θαη κεηαιιείσλ θαζώο θαη νη ηερλεηέο δνλήζεηο ηνπ 

εδάθνπο από ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ θαη ηε ιεηηνπξγία κεραλώλ, 

επεξεάδνπλ, νξηζκέλεο θνξέο ζε κεγάιν βαζκό, ηελ ηζνξξνπία ηεο 

πεξηνρήο. 

1.2 Σαμηλόκεζε θαηνιηζζήζεσλ 

Θαηά θαηξνύο έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο ηαμηλνκήζεηο γηα ηηο θαηνιηζζήζεηο. 

Πνιιέο από απηέο ζπλππνιόγηδαλ θξηηήξηα, όπσο ην είδνο ησλ πιηθώλ, ηε κνξθή ηεο 

επηθάλεηαο νιίζζεζεο, ηελ ηαρύηεηα ηεο κεηαθίλεζεο θαη ην πάρνο ηεο κάδαο πνπ 

νιίζζεζε. Ζ πιένλ απνδεθηή ηαμηλόκεζε, νπνία ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ 

πεξηγξαθή όισλ ησλ εδαθηθώλ κεηαθηλήζεσλ, είλαη απηή ηνπ Varnes (1978). 

ύκθσλα κε απηήλ ηελ ηαμηλόκεζε δηαθξίλνληαη έμη βαζηθνί ηύπνη κεηαθίλεζεο: 

 Πηώζεηο (Falls): Κηα κάδα νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο απνζπάηαη από έλα 

απόηνκν πξαλέο θαη θαηνιηζζαίλεη κε αλαπήδεζε ή θύιηζε, κε εμαηξεηηθά 

γξήγνξε κεηαθίλεζε (Δηθόλα 1α). 

 Αλαηξνπέο (Topplings): ηηο αλαηξνπέο ε θίλεζε είλαη πεξηζηξνθηθή 

πξνο ηα εκπξόο κίαο ή πεξηζζόηεξσλ κνλάδσλ, γύξσ από έλα ζεκείν 

πεξηζηξνθήο, πνπ βξίζθεηαη ρακειόηεξα από ην θέληξν βάξνπο ηεο κάδαο 

θαη πξνθαιείηαη από ηε βαξύηεηα θαη από ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζηηο 

γεηηνληθέο κάδεο (Δηθόλα 1β). 

 Δπεθηάζεηο (Spreads): Ζ θίλεζε πνπ επηθξαηεί ζηηο επεθηάζεηο είλαη ε 

πιεπξηθή δηάηαζε πνπ δηεπθνιύλεηαη από δηαηκεηηθέο ξνέο (Δηθόλα 1γ).  

 Οιηζζήζεηο (Slides): ηηο νιηζζήζεηο κεηαθηλείηαη πξνο ηα θάησ εδαθηθή 

ή βξαρώδεο κάδα. Ζ θίλεζε κπνξεί λα είλαη πξννδεπηηθή, δειαδή ε 

δηαηκεηηθή ζξαύζε κπνξεί λα κε ζπκβεί, αξρηθά, ηαπηόρξνλα ζε όιε ηελ 

επηθάλεηα, αιιά κπνξεί λα κεηαδνζεί από κηα πεξηνρή ηνπηθήο ζξαύζεο. 

ύκθσλα κε ηνλ Varnes (1978), ππάξρνπλ δύν είδε νιηζζήζεσλ, νη 

πεξηζηξνθηθέο νιηζζήζεηο (rotational) θαη νη κεηαζεηηθέο (translational) 

(Δηθόλεο 1δ θαη 1ε αληίζηνηρα). 

 Ρνέο (Flows): Δθδειώλνληαη ζπλήζσο ζε ραιαξά πιηθά θαη ε 

κεηαθηλνύκελε κάδα πθίζηαηαη έληνλεο παξακνξθώζεηο (Δηθόλα 1ζη).  

 ύλζεηεο (Complex): Θαηά θαλόλα, νη θαηνιηζζήζεηο είλαη ζπλδπαζκόο 

θάπνησλ από ηνπο παξαπάλσ ηύπνπο κεηαθηλήζεσλ είηε ζηα δηάθνξα 

ηκήκαηα ηεο κεηαθηλνύκελεο κάδαο είηε ζηα ζηάδηα ηεο εμέιημεο ηεο 

κεηαθίλεζεο (Θνύθεο & ακπαηαθάθεο, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
α. (πηώζεηο βξάρσλ) 

 

 
β. (αλαηξνπέο 
βξάρσλ) 

 

 
γ. (επεθηάζεηο γαηώλ) 

 

 
δ. (πεξηζηξνθηθή 

νιίζζεζε) 

 

 
ε. (κεηαζεηηθή 
νιίζζεζε) 

 

 
ζη. (ξνή γαηώλ) 

 

Δηθόλα 1: Δίδε θαηνιηζζήζεσλ (Πεγή: Καξγαξίηε, 2010) 

 

1.3 Αληηθείκελν θαη ζηόρνο εξγαζίαο 

Οη θαηνιηζζήζεηο είλαη κία από ηηο θύξηεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη νξεηλέο πεξηνρέο. Παξόηη είλαη αδύλαην λα απνηξαπνύλ νη 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο, εληνύηνηο κπνξνύλ λα πεξηνξηζηνύλ ζε ζεκαληηθό βαζκό νη 

αξλεηηθέο ηνπο επηδξάζεηο κε ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ πξόιεςεο (Ercanoglu & 

Gokceoglou, 2002). Κε θύξην ζηόρν ινηπόλ, ηελ πξόιεςε ησλ αξλεηηθώλ 

επηδξάζεσλ ησλ θαηνιηζζεηηθώλ θαηλνκέλσλ δηεμάγνληαη έξεπλεο γηα ηνλ 

εληνπηζκό ηκεκάησλ πεξηνρώλ πνπ ππάξρνπλ πηζαλόηεηεο λα εθδεισζνύλ ηέηνηνπ 

είδνπο θαηλόκελα. πλεπώο, ε κειέηε θαη θαηαγξαθή απηώλ ησλ πεξηνρώλ απνηειεί 

ρξήζηκν εξγαιείν γηα ην ζρεδηαζκό αλαπηπμηαθώλ ζηξαηεγηθώλ ζηηο νξεηλέο 

πεξηνρέο. 

 

 

2. Πεξηνρή κειέηεο 

 

Χο πεξηνρή κειέηεο καο νξίδεηαη ε πεξηνρή ηνπ Kαιιηθξαηηθνύ Γήκνπ 

Πσγσλίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ (Δηθόλα 2). Ζ πεξηνρή πεξηιακβάλεη ηηο 

Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Άλσ Θαιακά, Άλσ Πσγσλίνπ, Γειβηλαθίνπ, Θαιπαθίνπ, 

Πσγσληαλήο θαη Ιάβδαλεο (Λόκνο 3852/2010).  

Ζ πεξηνρή ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο νξεηλνύο δήκνπο ηεο ρώξαο (Λόκνο 

3852/2010). Απνηειείηαη πεξίπνπ εμ’ εκηζείαο από πεδηλά θαη νξεηλά ηκήκαηα, κε 

πςειόηεξε θνξπθή ην όξνο Λεκέξηζηθα πνπ μεπεξλά ζε πςόκεηξν ηα 2000 κέηξα. 

Ζ πεξηνρή ελδέρεηαη λα είλαη επαίζζεηε ζε δεηήκαηα θαηνιηζζήζεσλ ιόγσ ησλ 

πςειώλ νξεηλώλ όγθσλ ζηα βόξεηα θπξίσο ηκήκαηα, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη από 



κεγάιε θιίζε πξαλώλ αιιά θαη ιόγσ ιηζνινγίαο (πεηξώκαηα επηξξεπή ζε 

νιηζζεηηθά θαηλόκελα).  
 

α. Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ 
 

 
 

β. Γήκνο Πσγσλίνπ 
 

 
 

Δηθόλα 2: (Πεγή: Βηθηπαίδεηα- Αλαθηήζεθε ζηηο 28 Καΐνπ 2014 από  
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82) 

Σα πεηξώκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή πνπ θαιύπηεη ν Γήκνο Πσγσλίνπ 

είλαη θαηά θύξην ιόγν αζβεζηόιηζνο, ζρηζηόιηζνο θαη θιύζρεο θαη ζε κηθξέο 

ζπγθεληξώζεηο παξαηεξνύληαη αιινπβηαθέο απνζέζεηο. Ο αζβεζηόιηζνο εκθαλίδεη 

ηθαλνπνηεηηθνύο γεσκεραληθνύο δείθηεο θαη δελ είλαη αξθεηά επηξξεπήο ζε 

νιηζζεηηθά θαηλόκελα. Από ηελ άιιε πιεπξά ιηγόηεξν ν ζρηζηόιηζνο θαη 

πεξηζζόηεξν ν θιύζρεο θαη νη αιινπβηαθέο απνζέζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο ηδαληθνί 

ζρεκαηηζκνί πεηξσκάησλ γηα ηελ αζηνρία πξαλώλ (Φπηξνιάθεο, 1990).   

Υξεηάδεηαη, επίζεο, λα πξνζηεζεί όηη ην πδξνγξαθηθό δίθηπν ηεο πεξηνρήο είλαη 

αξθεηά πινύζην, δεδνκέλν ην νπνίν ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηνιηζζήζεσλ επηδξά 

αξλεηηθά δηαβξώλνληαο ην αλάγιπθν, έδαθνο θαη ππέδαθνο. 

 

 

3. Σερλνινγίεο αλάπηπμεο ράξηε επηθηλδπλόηεηαο θαηνιηζζεηηθώλ 

θαηλνκέλσλ 

 

Οη θαηνιηζζήζεηο είλαη έλα θαηλόκελν πνπ έρεη αξθεηέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο, 

θπξίσο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, θαζώο θαη ε επρέξεηα 

ηεο παξαηήξεζεο ηεο γεο από ςειά, έρεη δώζεη ηελ επθαηξία ζηνπο εηδηθνύο 

επηζηήκνλεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ (ΓΠ - GIS) 

θαη ηειεπηζθνπηθέο ηερληθέο λα κπνξνύλ λα απνηππώζνπλ κε αξθεηά κεγάιε 

αθξίβεηα ζεκεία θαη πεξηνρέο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ ζην εγγύο ή 

απώηεξν κέιινλ θαηνιηζζεηηθά πξνβιήκαηα. Κε ηε δεκηνπξγία ραξηώλ 

επηθηλδπλόηεηαο γηα θαηνιηζζήζεηο δεκηνπξγνύληαη δώλεο επηθηλδπλόηεηαο ζηελ 

πεξηνρή ιακβάλνληαο ππόςε αξθεηνύο παξάγνληεο θαη κεηαβιεηέο.    

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82


3.1 πιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνύ ράξηε επηθηλδπλόηεηαο νξίζηεθαλ νη παξαθάησ 

επηά παξάγνληεο, νη νπνίνη θξίλνληαη ζεκαληηθνί γηα ηελ πξόθιεζε ή ηελ 

πηζαλόηεηα πξόθιεζεο θαηνιηζζήζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πσγσλίνπ (Γαιαλνύ & 

Θνινθνύζεο, 2010; Budetta et al., 2008; Kouli et al., 2010; Yalcin et al., 2011): 

 Θιίζε πξαλώλ 

 Θαιύςεηο γεο 

 Ιηζνινγία 

 Απόζηαζε από νδηθό δίθηπν 

 Απόζηαζε από πδξνγξαθηθό δίθηπν 

 Τςόκεηξν 

 Πξνζαλαηνιηζκόο πξαλώλ 

Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ θαιύςεσλ γεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεπηζθνπηθή 

κέζνδν. Αλαιύζεθε εηθόλα (raster) ηνπ δνξπθόξνπ Landsat 5 ζην δέθηε TM 

(13/08/2011) ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Πσγσλίνπ κε ηελ ηερληθή ηεο 

ηαμηλόκεζεο ηεο ειάρηζηεο απόζηαζεο (Minimum Distance) δνξπθνξηθώλ 

ςεθηαθώλ απεηθνλίζεσλ. Δπηιέρζεθαλ, δειαδή, αλάινγα κε ηνπο ρξσκαηηθνύο 

ζπλδπαζκνύο ηνπ έγρξσκνπ ζύλζεηνπ νη θπξηόηεξεο θαιύςεηο γεο. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ιηζνινγίαο ηεο πεξηνρήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ην 

Ηλζηηηνύην Γεσινγηθώλ θαη Κεηαιιεπηηθώλ Δξεπλώλ (ΗΓΚΔ) γεσινγηθνί ράξηεο 

θιίκαθαο 1:50.000 ησλ πεξηνρώλ Γνιηαλά, Σζακαληάο θαη Βαζηιηθό-Πσγσληαλή 

(Θνπθνπδάο & Perrier, 1968). Οη ράξηεο απηνί πξνζαξκόζηεθαλ αθξηβώο ζηα όξηα 

ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ θη έπεηηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε ςεθηνπνίεζε ησλ θπξηόηεξσλ 

πεηξσκάησλ ηεο πεξηνρήο. 

Γηα ην νδηθό θαη πδξνγξαθηθό δίθηπν ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαλπζκαηηθά κνληέια 

(vector), ηα νπνία αλαπαξηζηνύλ ηνπο θύξηνπο νδηθνύο άμνλεο θαη ηελ πδξνγξαθία 

(πνηάκηα θαη ιίκλεο) ηεο πεξηνρήο. 

Σν πςόκεηξν, ν πξνζαλαηνιηζκόο θαη ε θιίζε ησλ πξαλώλ πξνζδηνξίζηεθαλ 

από ην ςεθηαθό κνληέιν εδάθνπο (GDEM) ηεο πεξηνρήο ηνπ Πσγσλίνπ θαη ηελ 

εθαξκνγή ζε απηό ησλ αλάινγσλ θίιηξσλ απεηθόληζεο.  

 

 

4. Μεζνδνινγία 

 

Οη επηά παξαπάλσ παξάγνληεο αληηζηνηρνύλ ζε επηκέξνπο ράξηεο 

επηθηλδπλόηεηαο, νη νπνίνη δεκηνπξγήζεθαλ αθνύ βαζκνλνκήζεθαλ πξώηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Έπεηηα, ζπλδπάζηεθαλ γξακκηθά ώζηε λα πξνθύςεη ν ηειηθόο 

ράξηεο (Πίλαθαο 1). 

 

4.1 Βαζκνλόκεζε ησλ παξαγόλησλ 

Ζ βαζκνλόκεζε θάζε παξάγνληα ζηεξίρζεθε ζε ζρεηηθέο εξγαζίεο πνπ έρνπλ 

εθπνλεζεί ζε πεξηβάιινλ παξόκνηνπ ιηζνινγηθνύ ππνβάζξνπ κε ηελ πεξηνρή 

κειέηεο (Γαιαλνύ & Θνινθνύζεο, 2010). ην βαζκό 1 αληηζηνηρεί πνιύ ρακειή 

πηζαλόηεηα εθδήισζεο θαηνιίζζεζεο, ελώ ζην βαζκό 6 πνιύ κεγάιε πηζαλόηεηα. 

ηνλ Πίλαθα 1, απεηθνλίδνληαη νη επηκέξνπο βαζκνλνκήζεηο. 



Πίλαθαο 1: Βαζκνλόκεζε ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ παξαγόλησλ 

Παξάγνληαο Υαξαθηεξηζηηθό 
Βαζκόο 

επηθηλδπλόηεηαο 

Κιίζε πξαλώλ 
(ζε κνίξεο) 

0-4 1 

5-9 2 

10-14 3 

15-19 4 

20-29 5 

>=30 6 

Καιύςεηο γεο 

Γάζε 1 

Υνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο 2 

Υέξζα γε 3 

Θαιιηέξγεηεο 5 

Ληζνινγία 

Αζβεζηόιηζνο 1 

ρηζηόιηζνο 3 

Φιύζρεο 4 

Αιινπβηαθέο απνζέζεηο 5 

Απόζηαζε από νδηθό άμνλα 
(m) 

>=60 1 

40-59 2 

20-39 3 

0-19 5 

Απόζηαζε από θιάδν ηνπ 
πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ (m) 

>=60 1 

40-59 2 

20-39 3 

0-19 5 

Τςόκεηξν 
(m) 

0-399 1 

400-599 2 

600-999 3 

1000-1499 4 

>=1500 5 

Πξνζαλαηνιηζκόο πξαλώλ 
(ζε κνίξεο) 

0-44 3 

45-89 2 

90-179 1 

180-224 2 

225-269 3 

>=270 4 

 



4.2 Γεκηνπξγία ελδηάκεζσλ ζεκαηηθώλ ραξηώλ 

Γηα θάζε παξάγνληα δεκηνπξγήζεθε έλαο ζεκαηηθόο ράξηεο δσλώλ 

επηθηλδπλόηεηαο ηξηώλ επηπέδσλ, ν νπνίνο εκπεξηέρεη ηνπο ζπληειεζηέο 

βαζκνλόκεζεο ησλ εθάζηνηε ραξαθηεξηζηηθώλ. ηηο Δηθόλεο 3 θαη 4 απεηθνλίδνληαη 

νη δώλεο επηθηλδπλόηεηαο ιόγσ θιίζεο πξαλώλ θαη πςνκέηξνπ αληίζηνηρα. Από ην 

ςεθηαθό κνληέιν εδάθνπο πξνέθπςαλ νη ράξηεο επηθηλδπλόηεηαο ιόγσ θιίζεο 

πξαλώλ, πςνκέηξνπ θαη πξνζαλαηνιηζκνύ πξαλώλ, αθνύ ζπλππνινγίζηεθαλ νη 

αλάινγνη βαζκνί επηθηλδπλόηεηαο. Γηα ηνλ ράξηε θαιύςεσλ γεο (Δηθόλα 5) 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο ηαμηλόκεζεο ειάρηζηεο απόζηαζεο θαη παξαθάησ 

απεηθνλίδεηαη ε επηθηλδπλόηεηα ησλ εδαθώλ.  

 

 

 
Δηθόλα 3: Υάξηεο επηθηλδπλόηεηαο ιόγσ θιίζεο πξαλώλ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Δηθόλα 4: Υάξηεο επηθηλδπλόηεηαο ιόγσ πςνκέηξνπ 

 
Δηθόλα 5: Υάξηεο επηθηλδπλόηεηαο ιόγσ θαιύςεσλ γεο  

 

 



Ο ράξηεο επηθηλδπλόηεηαο ιόγσ ιηζνινγίαο (Δηθόλα 6) παξνπζηάδεη θιηκαθσηά 

ηε ιηζνινγηθή επαηζζεζία ιόγσ ησλ πεηξσκάησλ. Γηα ηνπο ράξηεο επηθηλδπλόηεηαο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην νδηθό θαη πδξνγξαθηθό δίθηπν ηεο πεξηνρήο νξίζηεθαλ 

επηκέξνπο δώλεο απνζηάζεσλ, ώζηε λα δηαπηζησζεί πνηα ζεκεία ηεο πεξηνρήο ζα 

κπνξνύζε λα επηβαξύλεη ε θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαη ε ξνή ησλ πδάησλ.  

 

 

Δηθόλα 6: Υάξηεο επηθηλδπλόηεηαο ιόγσ ιηζνινγίαο 

 

 

5. Γεκηνπξγία ηειηθνύ ράξηε δσλώλ επηθηλδπλόηεηαο θαηνιηζζεηηθώλ 

θαηλνκέλσλ 

 

5.1 Γξακκηθόο ζπλδπαζκόο επηκέξνπο ζεκαηηθώλ ραξηώλ 

Γηα ηνπο επηά επηκέξνπο παξάγνληεο δίλνληαη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο αλάινγα 

κε ηελ επηθηλδπλόηεηα ηνπο ζην θαηλόκελν ηεο εκθάληζεο θαηνιηζζήζεσλ. Ο θάζε 

παξάγνληαο επεξεάδεη ζε δηαθνξεηηθό βαζκό ηελ επηθηλδπλόηεηα πξόθιεζεο 

θαηνιίζζεζεο. Ο βαζκόο βαξύηεηαο θάζε παξάγνληα ζηεξίρζεθε ζε ζρεηηθέο 

εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζε πεξηβάιινλ κε παξόκνην ιηζνινγηθό ππόβαζξν κε 

ηελ πεξηνρή κειέηεο (Γαιαλνύ & Θνινθνύζεο, 2010). Σνπο πςειόηεξνπο 

ζπληειεζηέο βαξύηεηαο ζπγθεληξώλνπλ ε θιίζε ησλ πξαλώλ, νη θαιύςεηο γεο θαη ε 

ιηζνινγία ηεο πεξηνρήο. ηνλ Πίλαθα 2, αλαθέξνληαη όινη νη παξάγνληεο θαη νη 

αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο.  

 

 



Πίλαθαο 2: πληειεζηέο βαξύηεηαο ησλ παξαγόλησλ 

Παξάγνληαο πληειεζηήο βαξύηεηαο Πνζνζηό 

Θιίζε πξαλώλ 0,35 35% 

Θαιύςεηο γεο 0,2 20% 

Ιηζνινγία 0,15 15% 

Απόζηαζε από νδηθό άμνλα 0,1 10% 

Απόζηαζε από θιάδν 
πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ 

0,1 10% 

Τςόκεηξν 0,06 6% 

Πξνζαλαηνιηζκόο πξαλώλ 0,04 4% 

 

ηε ζπλέρεηα νη επηά επηκέξνπο ράξηεο ζπλδπάδνληαη κε ηε γξακκηθή 

ζπλάξηεζε (1), ώζηε λα πξνθύςεη ν αζξνηζηηθόο ράξηεο επηθηλδπλόηεηαο: 

 

Rα = ∑ Wi Xi     (1) 

 

Rα  =  επηθηλδπλόηεηα γηα θαηνιηζζήζεηο ζην εηθνλνζηνηρείν α ηεο γξακκηθήο 

 ζπλάξηεζεο, 

Wi  =  ν ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ηνπ παξάγνληα i, 

Xi   =  ε ηηκή ηεο ηάμεο επηθηλδπλόηεηαο ηνπ παξάγνληα i ζην εηθνλνζηνηρείν α 

 

5.2 Σειηθόο ράξηεο δσλώλ επηθηλδπλόηεηαο θαηνιηζζεηηθώλ θαηλνκέλσλ  

Ο ηειηθόο ράξηεο πξνθύπηεη κεηά από ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαηαμηλόκεζεο ηνπ 

αζξνηζηηθνύ ράξηε επηθηλδπλόηεηαο θαη απεηθνλίδεη ηξεηο δώλεο επηθηλδπλόηεηαο 

εκθάληζεο θαηνιηζζήζεσλ (Δηθόλα 7). Κε ιεπθό ρξώκα εκθαλίδεηαη ε πεξηνρή κε 

ρακειή επηθηλδπλόηεηα, κε γθξη νη πεξηνρέο κε κέηξηα επηθηλδπλόηεηα θαη κε καύξν 

ρξώκα νη πεξηνρέο κε πςειό θίλδπλν εκθάληζεο θαηνιηζζήζεσλ. Δπίζεο 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ θάζε δώλε επηθηλδπλόηεηαο ην πνζνζηό επί ηνηο εθαηό ηεο 

ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πνπ θαηαιακβάλεη ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 

Σέινο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε ραξηνγξάθεζε 

έμη πεξηνρώλ (Γαιαλνύ & Θνινθνύζεο, 2010) πνπ εκθάληζαλ πξνβιήκαηα 

θαηνιηζζήζεσλ ηα πξνεγνύκελα έηε θαη δηαπηζηώλεηαη όηη απηέο νη πεξηνρέο 

(Θαθόιαθνο, Κεξόπε, Θεθαιόβξπζν, Αγία Καξίλα, Ιάβδαλε, Βξίζηνβν) βξίζθνληαη 

ζηηο δώλεο πςειήο θαη κέηξηαο επηθηλδπλόηεηαο. 

ηελ Δηθόλα 8 ηνπ Παξαξηήκαηνο πεξηγξάθνληαη κε δηάγξακκα ξνήο όια ηα 

παξαπάλσ βήκαηα, από ηε ζπιινγή θη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κέρξη ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνύ ράξηε θαηνιηζζήζεσλ. Σν δηάγξακκα ξνήο βνεζά ζηελ 

θαιύηεξε απεηθόληζε ηεο αλαπαξάζηαζεο ησλ βεκάησλ πνπ αθνινπζήζεθαλ θαη κε 

απηή ηε δελδξνεηδή αλαπαξάζηαζε θαίλεηαη πην νινθιεξσκέλα ν γξακκηθόο 

ζπλδπαζκόο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 7: Υάξηεο δσλώλ επηθηλδπλόηεηαο εθδήισζεο θαηνιηζζεηηθώλ θαηλνκέλσλ ζην Γήκν Πσγσλίνπ 



6. ύγθξηζε κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Ζπείξνπ 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ηειηθνύ ράξηε επηθηλδπλόηεηαο κε ρξήζε Γεσγξαθηθώλ 

πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ (ΓΠ - GIS) θαη ηειεπηζθόπεζεο, θαζώο θαη ε ζπιινγή 

πιεξνθνξηώλ γηα πξνβιήκαηα θαηνιηζζήζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πσγσλίνπ, 

δείρλνπλ όηη ζε γεληθέο γξακκέο δελ ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο πςεινύ βαζκνύ 

επηθηλδπλόηεηαο. Ιακβάλνληαο ππόςε ζηνηρεία εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ γηα 

θαηνιηζζεηηθά θαηλόκελα γηα ηηο πεξηνρέο ηνπ Κεηζόβνπ (Φαξκαθάθε, 2011) θαη 

ηνπ Εαγνξίνπ (Βεξξνίνπ & ηεξγίνπ, 2013), δηαπηζηώλεηαη, όπσο απεηθνλίδεηαη θαη 

ζην Γηάγξακκα 1, όηη ε πεξηνρή ηνπ Πσγσλίνπ ζε ζύγθξηζε κε ηηο άιιεο δύν 

γεηηνληθέο ηεο πεξηνρέο παξνπζηάδεη ηα κηθξόηεξα πνζνζηά εθδήισζεο 

θαηνιηζζήζεσλ.  

 

 
Γηάγξακκα 1: ύγθξηζε δσλώλ επηθηλδπλόηεηαο γηα θαηνιηζζήζεηο ζε πεξηνρέο ηεο Ζπείξνπ 

Σν γεγνλόο απηό, ζε κεγάιν βαζκό, νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ε πεξηνρή ηνπ 

Πσγσλίνπ έρεη πην εθηεηακέλεο πεδηλέο εθηάζεηο, ζε ζύγθξηζε κε ηηο πεξηνρέο ηνπ 

Εαγνξίνπ θαη ηνπ Κεηζόβνπ. Χο εθ ηνύηνπ νη κεγάιεο θιίζεηο ησλ πξαλώλ ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο είλαη ιηγόηεξεο ζε ζύγθξηζε κε ηηο άιιεο δύν πεξηνρέο. Δπίζεο, ε 

θάιπςε ηεο πεξηνρήο κειέηεο από αζβεζηόιηζν (πέηξσκα κε επηξξεπέο ζε 

νιηζζεηηθά θαηλόκελα) είλαη κεγαιύηεξε ζε ζύγθξηζε κε ηηο άιιεο δύν πεξηνρέο. 

Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά απνηεινύλ αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο, όζνλ αθνξά ζηελ 

εθδήισζε θαηνιηζζεηηθώλ θαηλνκέλσλ. 

Ζ δηαπίζησζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθή γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Πσγσλίνπ, δηόηη 

ζε κηα πεξηνρή ηεο Διιάδαο, όπσο ε Ήπεηξνο, πνπ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο δπζθνιίεο από θαηνιηζζεηηθά θαηλόκελα, ην Πσγώλη απνδεηθλύεηαη όηη 

εκθαλίδεη ρακειή επηθηλδπλόηεηα εθδήισζεο θαηνιηζζήζεσλ. Έηζη, δηεπθνιύλεηαη 

ε ρσξνζέηεζε έξγσλ ππνδνκήο δελ παξεκπνδίδνληαη νη δηάθνξεο ρξήζεο γεο θαη ελ 



γέλεη απμάλεηαη ην αίζζεκα αζθάιεηαο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο όζνλ αθνξά 

ζηνπο θπζηθνύο θηλδύλνπο.  

 

 

7. πκπεξάζκαηα θαη ζέκαηα γηα πεξαηηέξσ κειέηε 

 

Κε ηε κεζνδνινγία πνπ εθαξκόζηεθε εληνπίδνληαη νη επηθίλδπλεο πεξηνρέο, κε 

έξεπλα πνιύ ρακεινύ θόζηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κπνξεί λα ιεθζεί ππόςε 

από ρσξνηάθηεο, κεραληθνύο θαη ινηπνύο επηζηήκνλεο θαη λα απνηειέζεη νδεγό γηα 

ηελ αλάπηπμε ελόο ηόπνπ θαη ην ζρεδηαζκό ηερληθώλ έξγσλ. ε έλα επόκελν βήκα, 

εάλ επηιεγεί από ηνπο παξαπάλσ επηζηήκνλεο κηα πεξηνρή πνπ ζην ράξηε δσλώλ 

επηθηλδπλόηεηαο αλαθέξεηαη σο κέηξηνπ ή πςεινύ θηλδύλνπ, ζα πξέπεη λα 

ραξηνγξαθεζεί ιεπηνκεξώο ζην πεδίν από γεσιόγνπο / γεσηερληθνύο (έξεπλα 

πςεινύ θόζηνπο). Κε απηό ηνλ ηξόπν ζα κπνξνύζαλ λα δηαζηαπξσζνύλ νη 

πιεξνθνξίεο ηνπ ράξηε δσλώλ επηθηλδπλόηεηαο θαη ηνπ επηηόπηνπ ειέγρνπ ηεο 

πεξηνρήο, κε απώηεξν ζθνπό ηελ αζθαιέζηεξε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

Ζ εξγαζία απηή δίλεη ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο παξόκνηαο κεζνδνινγίαο γηα 

δηαθνξεηηθά ζέκαηα. Οη ηερληθέο ππεξεζίεο, κεραληθνί, γεσπόλνη θαη γεληθόηεξα 

εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε αλζξώπνπ θαη 

γεσπεξηβάιινληνο ζα κπνξνύλ λα εμάγνπλ πην αμηόπηζηα θαη αθξηβέζηεξα δεδνκέλα 

ησλ επηκέξνπο εηδηθώλ ζπλζεθώλ ηεο πεξηνρήο ηνπο, κέζσ δηαιεηηνπξγηθώλ 

εθαξκνγώλ ΓΠ θαη ηειεπηζθνπηθώλ κεζόδσλ, κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε 

εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθώλ δηαζεζίκσλ ηνπ ηόπνπ ηνπο. Σέηνηεο εθαξκνγέο ζα 

κπνξνύζαλ λα είλαη ε γεσξγία αθξηβείαο, ν έιεγρνο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο, ν 

έιεγρνο επηπέδσλ ξύπαλζεο επηθαλεηαθώλ πδάησλ θαη ε ιεπηνκεξήο αλάιπζε 

θηεκαηνινγίνπ, θαιύςεσλ θαη ρξήζεσλ γεο ηεο πεξηνρήο. 
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Δηθόλα 8: Γηάγξακκα ξνήο γηα ηελ αλάπηπμε ράξηε δσλώλ επηθηλδπλόηεηαο γηα 
θαηνιηζζήζεηο 

 

Γεσινγηθνί 

ράξηεο 

1:50.000 

Γνξπθνξηθή 

εηθόλα 

Landsat 5 TM  

Φεθηαθό 

κνληέιν 

εδάθνπο 

Φεθηνπνίεζε Σαμηλόκεζε Δπεμεξγαζία 

Υ.Δ. Ιηζνινγίαο 

Υ.Δ. Τςνκέηξνπ 

Υ.Δ. Απόζηαζεο 

από νδηθό άμνλα 

Υ.Δ. Απόζηαζεο 

από 

πδξνγξαθηθό 

δίθηπν 

Υ.Δ. 

Πξνζαλαηνιηζκνύ 

πξαλώλ 

Υ.Δ. Θιίζεο 

πξαλώλ 

Υ.Δ Θαιύςεσλ 

γεο 

Γξακκηθόο ζπλδπαζκόο κε ζπληειεζηέο βαξύηεηαο 
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Περίιευε 
 

Ζ πξνζηαζία ηεο θνίηεο ησλ πνηακψλ απφ ηε δηάβξσζε είλαη ε ζεκαληηθφηεξε θαη 

πιένλ απαξαίηεηε επέκβαζε ζε θάζε πδαηφξεπκα ψζηε λα ειέγρεηαη ην θαλάιη ξνήο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ νη παξφδηεο ρξήζεηο γεο. Ζ δηάβξσζε νδεγεί ζηελ 

έθπιπζε ησλ εδαθψλ, ηελ εξεµνπνίεζε θαη ηε κεηαθνξά θεξηψλ πιψλ πξνο ηα 

θαηάληε µε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο δηνρεηεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ πνηαµνχ. ηελ 

παξνχζα εξγαζία αξρηθά αλαιχεηαη, ελ ζπληνκία, ην θαηλφκελν ηεο δηάβξσζεο, νη 

παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη θαζψο θαη ηα ζπλήζε κέηξα πξνζηαζίαο πνπ 

ιακβάλνληαη. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην θαηλφκελν ηεο δηάβξσζεο 

ηεο θνίηεο ησλ πνηακψλ, νη κέζνδνη ππνινγηζκνχ ηεο επζηάζεηαο ησλ πξαλψλ θαη νη 

εθαξκνδφκελεο παξεκβάζεηο. Σέινο, δεδνκέλσλ ησλ δηαβξσηηθψλ θαηλφκελσλ ζε 

δηάθνξα ζεκεία ηεο θνίηεο ηνπ Θαιακά ζηε ζέζε Παξαθάιακνο – Καδαξάθη 

εθηηκάηαη ε επζηάζεηα ησλ πξαλψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. πγθεθξηκέλα, 

πεξηγξάθεηαη ην θαηλφκελν, εξκελεχνληαη ηα αίηηα ηνπ, δηαηππψλεηαη πξφηαζε 

εθαξκνγήο άκεζσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξαγκαηνπνηείηαη εθηίκεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ θαη πιηθψλ γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ έξγνπ.  
 
 

Abstract 
 

The protection of watercourses from erosion is the most important and necessary 

intervention to any river in order to control the flow channel protecting in that way the 

riparian land uses. Erosion leads to soil leaching, desertification and downstream 

sediment transportation reducing consistently the river capacity. Initially, in this 

paper the soil erosion phenomenon, its determinant factors, as well as the usual 

protective measures taken are briefly analyzed. Then, the phenomenon of 

watercourses erosion, the slope stability calculation methodology and the applied 

interventions are presented in detail. Finally, given the corrosive phenomena in 

various places of Kalamas riverbed, especially among the settlements of Parakalamos 

and Mazaraki, the slope stability in this region is assessed. More specifically, an 

extensive description of the phenomenon is carried out, its causes are interpreted, 

suggestions of immediate protection measures are expressed and an estimation of the 

total cost of all necessary labor and materials is made, for completing the project. 

 



1. Δηζαγφγή 

 

Σν έδαθνο ζρεκαηίδεηαη µε θπζηθφ ηξφπν κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απνζάζξσζεο 

ησλ πεηξσκάησλ ηεο γήηλεο επηθάλεηαο. Ωο επηθαλεηαθφ έδαθνο νξίδεηαη ην 

επηθαλεηαθφ ζηξψµα ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο γεο ζην νπνίν ζηεξίδνληαη θαη 

αλαπηχζζνληαη ηα θπηά (35 σο 50 εθαηνζηά). Σν ζηξψµα θάησ απφ ην επηθαλεηαθφ 

έδαθνο, πνπ εθηείλεηαη ζε βάζνο 1,5 έσο 2 κέηξσλ, θαιείηαη ππέδαθνο. Αλζξψπηλεο 

επεκβάζεηο ή θαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε εληαηηθή θαιιηέξγεηα, ε ππεξάληιεζε ησλ 

ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ πδξνθνξέσλ, νη εθρεξζψζεηο, θ.α. πξνθαινχλ ζνβαξέο 

δηαηαξαρέο ζηα εδάθε νδεγψληαο ζηελ ππνβάζκηζή ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε ζηε 

κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο. Ζ εδαθηθή δηάβξσζε απνηειεί κία απφ ηηο 

βαζηθέο κνξθέο εδαθηθήο ππνβάζκηζεο επεξεάδνληαο δπζκελψο ηε θπηηθή παξαγσγή 

εμαηηίαο ηεο απψιεηαο ηνπ γνληκφηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ εδάθνπο. 

Ωο δηάβξσζε νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ δηεξγαζηψλ, κεραληθνχ θπξίσο ραξαθηήξα, 

πνπ πεξηιακβάλνπλ αθελφο ηελ απφζπαζε απφ ηνλ γήηλν θινηφ εδάθνπο θαη 

ζξαπζκάησλ απφ πεηξψκαηα, αθεηέξνπ ηε κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ απηνχ απφ θπζηθνχο 

παξάγνληεο (λεξφ, άλεκν, παγεηψλεο, βαξχηεηα) θαη ηελ απφζεζή ηνπ ζε λέεο ζέζεηο 

σο θιαζηηθφ ίδεκα. (Βηδάιε, 2013) 
 

                 
(α)       (β)        (γ) 

Δηθόλα 1. Γηαθνξεηηθά θαηλφκελα δηάβξσζεο. (Δηθφλα 1α) Γηάβξσζε πεηξσκάησλ, (Δηθφλα 

1β) Γηάβξσζε πνηακνχ, (Δηθφλα 1γ) Γηάβξσζε εδάθνπο 

 

Ζ εδαθηθή δηάβξσζε εμαξηάηαη απφ θπζηθνχο παξάγνληεο, φπσο ην θιίκα, ε 

ηνπνγξαθία, ε θάιπςε ηνπ εδάθνπο θαζψο θαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε εδάθνπο. 

ηηο κέξεο καο, εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο αλζξσπνγελνχο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη 

αθξαίσλ θαηξηθψλ γεγνλφησλ (έληνλεο θαηαθξεκλίζεηο θαη ζεξκνθξαζηαθέο 

δηαθπκάλζεηο), ην πνζνζηφ εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάβξσζεο έρεη απμεζεί 

ζεκαληηθά. πγθεθξηκέλα, εθηηκάηαη φηη ν ξπζκφο δηάβξσζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

είλαη 10 έσο 40 θνξέο κεγαιχηεξνο ησλ παξειζφλησλ εηψλ .Ωο εθ ηνχηνπ, δεδνκέλεο 

ηεο αξγήο δηαδηθαζίαο ζρεκαηηζκνχ εδάθνπο (0,05 έσο 0.5 ρηιηνζηά αλά έηνο), 

νπνηαδήπνηε εδαθηθή απψιεηα κεγαιχηεξε απφ 1 ηφλν αλά εθηάξην1 ην έηνο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο ακεηάθιεηε κέζα ζε κηα ρξνληθή δηάξθεηα 50 έσο 100 εηψλ. Σν έδαθνο 

επνκέλσο δχλαηαη λα ζεσξεζεί σο κε αλαλεψζηκνο πφξνο. 

ηελ Διιάδα ην 26,5% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο, δειαδή έθηαζε πεξίπνπ 35 

εθαηνκκπξίσλ ζηξεκκάησλ, παξνπζηάδεη θαηλφκελα δηάβξσζεο, γεγνλφο πνπ 

ζχκθσλα κε δηάθνξεο εθηηκήζεηο νδεγεί ζε εηήζηεο απψιεηεο γφληκνπ εδάθνπο ηεο 

ηάμεο ησλ 150-300 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ (Κήηζηνο θ.α., 1995). 

                                                           
1 1 εθηάξην ηζνχηαη κε 10 ζηξέκκαηα 



Έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο εδαθηθήο δηάβξσζεο ψζηε ε ηειεπηαία λα πξνβιεθζεί αιιά θαη λα ειεγρζεί είλαη 

ην γεγνλφο φηη επεξεάδεηαη ηφζν απφ ζπλήζε (θαηαθξεκλίζεηο, θ.α.) φζν θαη απφ 

ζπάληα γεγνλφηα (ζεηζκνί, θ.α.). Ωο εθ ηνχηνπ, ε κειέηε ηνπ ελ ιφγσ θαηλνκέλνπ είλαη 

απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηείηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν βξαρππξφζεζκεο φζν θαη 

καθξνπξφζεζκεο αθνινπζίεο ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ.  

 

1.1 Σύποη Γηάβρφζες 

Σα είδε ησλ δηεξγαζηψλ δηάβξσζεο δηαθξίλνληαη ζηελ αηνιηθή θαη ηελ πδαηηθή 

δηάβξσζε. Ζ αηνιηθή δηάβξσζε εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ, ν νπνίνο 

αζθψληαο δχλακε ζην έδαθνο απνζπά ηεκαρίδηα ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο 

(ρνλδξφθνθθε ηιχο θαη άκκνο ), ηα νπνία δελ ζπγθξαηνχληαη ηζρπξά κέζσ νξγαληθήο 

νπζίαο, ξηδψλ ή ηεο αξγίινπ. Αληίζηνηρα ε πδαηηθή δηάβξσζε πξνθαιείηαη απφ ην λεξφ 

ηεο βξνρήο, ην λεξφ ησλ πνηακψλ, ην λεξφ ησλ ζαιαζζψλ θαη ηα ππφγεηα χδαηα.  

Δηδηθφηεξα, ε πδαηηθή δηάβξσζε ιεηηνπξγεί σο έλα «ζκπξηδφπαλν» πνπ θζείξεη 

ζπλερψο θαη αδηαιείπησο ηελ επηθάλεηα ηνπ θινηνχ ηεο γεο απφ ηα πςειφηεξα ζεκεία 

ηνπ αλαγιχθνπ (νξεηλά ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο) πξνο ηηο πεξηνρέο κε ρακειφηεξν 

πςφκεηξν. Σα παξαρζέληα θεξηά πιηθά παξαζχξνληαη απφ ηα επηθαλεηαθά χδαηα πνπ 

απνξξένπλ θαη θαηαιήγνπλ ζε ρακειφηεξεο πεξηνρέο κε επηφηεξεο θιίζεηο (νξνπέδηα, 

πδξνγξαθηθφ δίθηπν, πνηάκηα, ζάιαζζα). 

Ζ δηάβξσζε απφ ην λεξφ δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο ηχπνπο (Δηθφλα 2): 

α) Δπηθαλεηαθή δηάβξσζε (sheet erosion): 

ηελ πεξίπησζε ηεο επηθαλεηαθήο δηάβξσζεο ην εδαθηθφ πιηθφ απνκαθξχλεηαη 

νκνηφκνξθα απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο σο απνηέιεζκα ηεο ζπλδπαζκέλεο 

δξάζεο βξνρήο θαη επηθαλεηαθήο απνξξνήο. 

β) Απιαθσηή Γηάβξσζε (rill erosion): 

ηελ πεξίπησζε ηεο απιαθσηήο δηάβξσζεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο 

ζρεκαηίδνληαη κηθξά ξπάθηα βάζνπο έσο 50 εθαηνζηψλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο 

δηάβξσζεο αθνξά θπξίσο θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο. 

γ) Υαξαδξσηή δηάβξσζε (gully erosion): 

Σηην πεπίπηωζη ηηρ σαπαδπωηήρ διάβπωζηρ ζηα πςάκια πος έσοςν ζσημαηιζηεί 

ζηο έδαθορ ζςγκενηπώνεηαι ικανή παποσή πος οδηγεί ζε αύξηζη ηος πλάηοςρ και ηος 

βάθοςρ ησλ απιάθσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα θηάζνπλ θαη ζε ιίγεο δεθάδεο κέηξα  

                        

(α)       (β)       (γ) 

Δηθόλα 2. (α) Δπηθαλεηαθή δηάβξσζε (β) Απιαθσηή Γηάβξσζε (γ) Υαξαδξσηή Γηάβξσζε 

 

1.2. Παράγοληες ποσ επερεάδοσλ ηε δηάβρφζε 



Οη παξάγνληεο, νη νπνίνη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε θαη ηελ 

εμέιημε ηεο δηάβξσζεο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπο, δηαθξίλνληαη ζε 

παξάγνληεο γέλεζεο (λεξφ, άλεκνο), νη νπνίνη πξνθαινχλ ηελ έλαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ, 

θαη ζε παξάγνληεο ξπζκηζηηθνχο (βιάζηεζε, κνξθνινγία αλάγιπθνπ, θπζηθνρεκηθέο 

ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο, ηξφπνη θαιιηέξγεηαο), νη νπνίνη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

πξνεγνχκελνπο επλννχλ ή εκπνδίδνπλ ηελ εμέιημε ηεο δηάβξσζεο (Βηδάιε, 2013).  

Πην αλαιπηηθά, ε χπαξμε κηθξψλ πνζνζηψλ νξγαληθήο νπζίαο ζην έδαθνο δελ 

βειηηψλεη ηηο θπζηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, φπσο ηελ πδαηνδηεζεθφηεηα θαη ηελ 

πδαηνρσξεηηθφηεηα, κε απνηέιεζκα λα κελ επλνείηαη ε δεκηνπξγία αλζεθηηθψλ 

εδαθηθψλ ζπζζσκαησκάησλ. Σαπηφρξνλα, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε θιίζε ηνπ εδάθνπο 

ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηαρχηεηα απνξξνήο ηνπ λεξνχ θαη ζπλεπψο κεγαιχηεξε θαη ε 

πνζφηεηα πιηθψλ πνπ κπνξεί λα ζπκπαξαζπξζνχλ πξνο ρακειφηεξα ζεκεία. 

Δπηπιένλ, νη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηεο γεο φπσο ε αλεμέιεγθηε βφζθεζε, ε 

κεηαηξνπή δαζηθψλ εθηάζεσλ ζε γεσξγηθέο, ε θαχζε θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ θαη ε 

κεραληθή θαηεξγαζία θαηά ηε δηεχζπλζε ηεο κέγηζηεο θιίζεο ηεο επηθάλεηαο 

πξνθαινχλ αιινίσζε ηεο δνκήο ηνπ εδάθνπο νδεγψληαο ζε αχμεζε ηεο 

δηαβξσζηκφηεηαο. Κάιηζηα ζχκθσλα κε ηνλ Brown (Brown, 1984) ε δηάβξσζε 

εδάθνπο απφ ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο είλαη θαηά θαλφλα κεγαιχηεξε απφ απηή 

ζηηο αθαιιηέξγεηεο. 

Έλαο απφ ηνπο ξπζκηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ εκπνδίδεη ηελ εμέιημε ηεο 

δηάβξσζεο είλαη ε βιάζηεζε, ε παξνπζία ηεο νπνίαο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

ζπγθξάηεζε ηνπ εδάθνπο. Αλαιπηηθφηεξα: 

 Ζ χπαξμε ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ζπληειεί ζηελ θαιχηεξε ζπγθξάηεζε ηνπ 

εδάθνπο. Όζν πην εθηεηακέλν ην ξηδηθφ ζχζηεκα, ηφζν πεξηζζφηεξν ρψκα 

ζπγθξαηεί γχξσ ηνπ ζπκβάιινληαο επηπιένλ ζηνλ θαιχηεξν αεξηζκφ ηνπ 

εδάθνπο. 

 Σα ςειφηεξα θαη κεγαιχηεξα θπηά (ζάκλνη, δέλδξα) θαιχπηνληαο ηκήκα ηνπ 

επηθαλεηαθνχ εδάθνπο κεηψλνπλ ηελ ηαρχηεηα πξφζπησζεο ηεο βξνρήο ελψ 

ηα κηθξφηεξα (πφεο, θξχγαλα, πνπ ζπλήζσο ζπλππάξρνπλ κε ηα πξψηα) 

κεηψλνπλ ηελ ηαρχηεηα απνξξνήο. 

 Δλ γέλεη ε χπαξμε θπηψλ ζπκβάιιεη αθελφο ζηελ αχμεζε ηνπ πνξψδνπο 

βειηηψλνληαο ηε δηεζεηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, αθεηέξνπ ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ κε 

νξγαληθή χιε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζπληειεί ηφζν ζηελ αλαλέσζε ηεο 

βιάζηεζεο φζν θαη ζηελ κεγαιχηεξε ζπλνρή ηνπ εδάθνπο θαη ζπλεπψο ζηελ 

ειάηησζε ηεο δηάβξσζεο. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ην θπζηθφ ζχζηεκα «έδάθνπο – βιάζηεζεο» κέζσ ησλ παξαπάλσ 

κεραληζκψλ επηηπγράλεη ηελ απηνξξχζκηζε ηνπ θαη ζπλεπψο ηελ πξνζηαζία ηνπ. 

Παξφια απηά, αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ιφγνπ ράξε ε πινηνκία θαη ε 

θηελνηξνθία, φηαλ κάιηζηα πξαγκαηνπνηνχληαη αλνξζνινγηθά, επεξεάδνπλ αξλεηηθά 

ηνπο αλσηέξσ κεραληζκνχο κε απνηέιεζκα ηελ απνξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

«εδάθνπο – βιάζηεζεο» θαη ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάβξσζεο. 

 

 

 

 

 



1.3 Μέηρα προζηαζίας ηοσ εδάθοσς από ηε δηάβρφζε  

Ο απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ηεο εδαθηθήο δηάβξσζεο επηηπγράλεηαη κε ηελ 

εθαξκνγή κέηξσλ πξνζηαζίαο, ηα νπνία αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο: α) ηεο θαιιηέξγεηαο, β) ηεο βφζθεζεο θαη γ) ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

δαζηθνχ πινχηνπ θαη θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ δχν θαηεγνξίεο: 

Βηνθαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο θαη ηερληθέο θαιιηέξγεηαο ηνπ εδάθνπο:  

 Οξζνινγηθφο ζρεδηαζκφο ησλ θαιιηεξγεηψλ. Έκθαζε ζε δελδξψδεηο 

θαιιηέξγεηεο εθεί φπνπ ν θίλδπλνο δηάβξσζεο είλαη κεγαιχηεξνο, απνθπγή 

γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ απνκείσζε ηεο νξγαληθήο χιεο ηνπ 

εδάθνπο (εληαηηθέο θαιιηέξγεηεο, ππεξβνιηθή ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ 

ζθεπαζκάησλ θαη ιηπαζκάησλ) θαη ελζάξξπλζε πξαθηηθψλ πνπ ηελ 

εκπινπηίδνπλ (ακεηςηζπνξά, αγξαλάπαπζε, θιπ). 

 Υξήζε θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ζπληεινχλ ζηε κείσζε (ζε 

κηθξνθιίκαθα) ησλ θιίζεσλ ηνπ αλαγιχθνπ: άξνζε θαηά ηηο ηζνυςείο, 

δεκηνπξγία αλαβαζκψλ θαη «ηαξαηζψλ», θιπ. 

 Οξζνινγηθφο ζρεδηαζκφο δηαρείξηζεο ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ (απαγφξεπζε 

απνςηισηηθψλ πινηνκηψλ, ππέξβφζθεζεο, κέηξα πξφιεςεο ησλ εκπξεζκψλ) 

γηα ηελ απνθπγή ηεο απνγχκλσζεο ησλ εδαθψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο 

εξεκνπνίεζήο ηνπο. 

 Γηαρείξηζε ηεο βφζθεζεο κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ησλ ρνξηνιηβαδηθψλ 

εθηάζεσλ.  

Αληηδηαβξσηηθά ηερληθά έξγα: 

 Σερληθά έξγα γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ εδάθνπο (ηνίρνη αληηζηήξημεο, πεδνχιεο, 

δσλάξηα, θιαδνπιέγκαηα, θνξκνδέκαηα, κηθξνθξάγκαηα, θιπ). 

 Γηεπζέηεζε ρεηκαξηθψλ ξεπκάησλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο απαγσγήο ησλ 

θεξηψλ πιηθψλ απφ ηα νξεηλά πξνο ηα πεδηλά θαη ηεο εκθάληζεο πιεκκπξψλ. 

Σα ζπγθεθξηκέλα έξγα, κεζνκαθξνπξφζεζκα, ιεηηνπξγνχλ αληηδηαβξσηηθά 

γηα ην ζχλνιν ηεο ιεθάλεο απνξξνήο. 

 

 
2. Γηάβρφζε θοίηες ποηακώλ – Τδαηηθή δηάβρφζε 
 

Θάζε πνηάκη, εάλ δελ ππάξμνπλ αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο ζηελ θνίηε ηνπ, ζα 

δηακνξθψζεη ηειηθά έλα θαλάιη ξνήο θαη πξαλψλ αλάινγν ηεο ξνήο θαη ηνπ φγθνπ 

χδαηνο πνπ κεηαθέξεηαη. Οη δηαηνκέο ησλ θαλαιηψλ ξνήο ησλ πνηακψλ ζρεκαηίδνληαη 

έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά φγθνπ χδαηνο αληίζηνηρνπ κε απηφλ ηεο κέζεο 

εηήζηαο πιεκκχξαο. Θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έληνλνπ πιεκκπξηθνχ θαηλνκέλνπ νη 

δηαηνκέο θαη κεθνηνκέο ηνπ θαλαιηνχ ξνήο κεηαβάιινληαη κε ηελ πηζαλφηεηα αθφκε 

θαη λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζπλζήθεο ξνήο (αιιαγή πνξείαο). ηε ζπλέρεηα, κεηά ηα 

πιεκκπξηθά θαη δηαβξσηηθά θαηλφκελα, αθνινπζεί ε ζηαδηαθή απφζεζε λέσλ 

εδαθηθψλ πιηθψλ πνπ ηείλνπλ λα επαλαθέξνπλ ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε ξνήο, 

γεγνλφο πνπ ζπάληα επηηπγράλεηαη (Fluvial Design Guide) (Εικόνα 3). 

 



                
 

Δηθόλα 3. ρεκαηηθή εμέιημε θαηλνκέλνπ δηάβξσζεο πνηακψλ 
 

Οη παξεκβάζεηο ζηε ξνή ησλ πνηακψλ, αλ θαη ελίνηε ζπλαληνχλ αληηδξάζεηο, είλαη 

απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ νη παξφδηεο ηδηνθηεζίεο, νη 

θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, ηα θξάγκαηα θαη νη γέθπξεο. 

 

2.1 Δσζηάζεηα πραλώλ – Μεζοδοιογία σποιογηζκού  

Οη επηπηψζεηο ηεο δηάβξσζεο ζηα θπζηθά πξαλή ησλ πνηακψλ είλαη πνιιέο θνξέο 

ηδηαίηεξα έληνλε. Οη παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε επζηάζεηα ησλ 

πξαλψλ δηαθξίλνληαη απφ ηνλ Chandler (1987) ζε εμσηεξηθνχο (δηάβξσζε, 

βξνρφπησζε, ζεηζκφο, δηακνξθσκέλε θιίζε) θαη εζσηεξηθνχο (εζσηεξηθή δηάβξσζε 

ιφγσ θπθινθνξίαο ηνπ λεξνχ, ππφγεηνο πδξνθφξνο, είδνο εδάθνπο, ηεθηνληθή δνκή). 

Οη δπλάκεηο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ αζηάζεηα ησλ πξαλψλ εμαξηψληαη απφ ην 

χςνο θαη ηελ θιίζε ησλ πξαλψλ, ην κνλαδηαίν βάξνο ηνπ εδάθνπο θαη ηελ πνζφηεηα 

ηνπ λεξνχ κέζα ζε απηφ θαζψο θαη ηε θφξηηζε πνπ δέρεηαη. Ζ αζηνρία ηνπ πξαλνχο 

κπνξεί λα εκθαληζηεί κε δηάθνξνπο κεραληζκνχο. Ο ηχπνο ηεο αζηνρίαο 

αληηθαηνπηξίδεη ην βαζκφ αλαζθαθήο απφ ηελ επίδξαζε πνηάκησλ ή άιισλ 

κεραληζκψλ ππνζθαθήο θαζψο θαη ηε θχζε ησλ πιηθψλ ησλ πξαλψλ (Δηθφλα 4).  

 

       
 

Δηθόλα 4. Κνξθέο αζηνρίαο πξαλνχο θαη Σχπνη αζηνρίαο πξαλνχο πεδίος 

 

Πην αλαιπηηθά, ε επζηάζεηα ηνπ πξαλνχο εμαξηάηαη απφ ηε βαξχηεηα, ηε ζπλνρή c 

θαη ηε γσλία εζσηεξηθήο ηξηβήο θ, ηε ζηξψζε θαη θαηαηκεηηθφηεηα ηνπ εδάθνπο, ηηο 

ρξνληθέο κεηαβνιέο ησλ ηάζεσλ θαη παξακνξθψζεσλ, ηελ απνζηξάγγηζε ηνπ πξαλνχο 

θαη ηελ επίδξαζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ ζπλζεθψλ. 



Ζ αλάγθε πξφβιεςεο ησλ δηαβξσηηθψλ θαηλνκέλσλ ψζηε λα είλαη εθηθηή ε 

δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ ζσκάησλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε 

κεζφδσλ αλάιπζεο ηεο επζηάζεηαο ησλ πξαλψλ θαη κνληεινπνίεζεο ηεο δηάβξσζεο. 

Σα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ δεδνκέλα εηζφδνπ γηα ηα κνληέια επζηάζεηαο θαη 

δηάβξσζεο ζρεηίδνληαη κε: 

 ην θιίκα, 

 ηελ ηνπνγξαθία ηνπ εδάθνπο (πξνζδηνξηζκφο θιίζεσλ θαη κήθε θιίζεσλ), 

 ηα ζηνηρεία εδάθνπο (εδαθνινγηθέο θαη πδξνινγηθέο παξάκεηξνη), 

 ηε ζηεξενπαξνρή ηνπ πνηακνχ (εθηίκεζε φγθνπ θεξηψλ ζηε δηαηνκή ηεο 

ξνήο), 

 ηηο ρξήζεηο γεο θαη θαιχςεηο ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο (ππάξρνπζεο θαη 

πξφζθαηεο κεηαβνιέο) θαζψο θαη 

 ηελ πδξνινγία ηεο πεξηνρήο (βξνρνπηψζεηο, ρηνλνπηψζεηο, απνξξνέο). 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επζηάζεηαο ησλ πξαλψλ ησλ πνηακψλ ε βάζε ηεο 

κεζνδνινγίαο ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή θάπνηαο κνξθήο αζηνρίαο. ηε ζπλέρεηα 

πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε κε κεζφδνπο νξηαθήο ηζνξξνπίαο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη 

ν ηαηηθφο πληειεζηήο Αζθάιεηαο (Fs). Ο ηαηηθφο πληειεζηήο Αζθάιεηαο ηζνχηαη 

κε ην ιφγν ησλ δπλάκεσλ πνπ αληηζηέθνληαη ζηελ νιίζζεζε πξνο ηηο δπλάκεηο πνπ 

πξνθαινχλ ηελ νιίζζεζε. 
 

 

 
 

Έλα απφ ηα ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελα κνληέια ππνινγηζκνχ ηνπ 

πληειεζηή Αζθάιεηαο (Fs) είλαη ην «Bank Stability and Toe Erosion Model» 

(BSTEM)2 ήηνη «Κνληέιν Δπζηάζεηαο Πξαλψλ θαη Γηάβξσζεο Πνδηνχ». Σν 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν κειεηά δχν δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο: (α) ηελ αζηνρία ελφο 

ηκήκαηνο ηνπ εδάθνπο κεηαβιεηήο γεσκεηξίαο θαη (β) ηε δηάβξσζε ηεο φρζεο 

πνηακνχ ιφγσ ηεο ξνήο ηνπ λεξνχ. Σν κνληέιν δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

εξγαιείν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πδξαπιηθήο δηάβξσζεο ηεο φρζεο πνηακνχ θαη 

πξννξίδεηαη θπξίσο γηα ρξήζε ζε κειέηεο φπνπ ε δηάβξσζε «απεηιεί» ηε ζηαζεξφηεηα 

ησλ νρζψλ. 

Σν κνληέιν επζηάζεηαο πξαλψλ ππνινγίδεη ην ζπληειεζηή αζθάιεηαο (Fs) γηα 

πνιπζηξσκαηηθά πξαλή πνηακψλ. Οη κέζνδνη ππνινγηζκνχ αθνξνχλ : ηα νξηδφληηα 

ζηξψκαηα (Simon et al., 2000), ηα θάζεηα θνκκάηηα κε ηάζε ζξαχζεο (Morgenstern 

and Price, 1965) θαη ηηο  αζηνρίεο πξνβφισλ (Thorne andTovey, 1981). Σν πξαλέο 

ζεσξείηαη ζηαζεξφ, εάλ ν πληειεζηήο Αζθάιεηαο είλαη κεγαιχηεξνο απφ 1,3, ψζηε λα 

παξέρεη έλα πεξηζψξην αζθάιεηαο γηα αβέβαηα ή κεηαβιεηά ζηνηρεία. Σα πξαλή κε 

ηηκή πληειεζηή Αζθάιεηαο κεηαμχ 1,0 θαη 1,3 ζεσξνχληαη «ππφ φξνπο» ζηαζεξά, 

δειαδή ζηαζεξά αιιά κε κηθξφ πεξηζψξην αζθάιεηαο. Σα πξαλή κε ηηκή πληειεζηή 

Αζθάιεηαο κηθξφηεξε απφ 1,0 είλαη αζηαζή. 

 

                                                           
2 Σν BSTEM αλαπηχρζεθε απφ ην Δζληθφ Δξγαζηήξην Ηδεκαηνπνίεζεο (National Sedimentation 
Laboratory) ηνπ ππνπξγείνπ Γεσξγίαο ησλ ΖΠΑ (US Department of Agriculture) κε ζθνπφ ηελ 
πξφγλσζε ηεο δηάβξσζεο ησλ πνηακψλ (Toe Erosion Model) θαη ηεο γεσηερληθήο αζηνρίαο 
(Bank Stability Model). 



2.2 Aληηδηαβρφηηθά έργα ζηης θοίηες ηφλ ποηακώλ  

Ζ πξνζέγγηζε θαη ν ζρεδηαζκφο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ πξνζηαζίαο θαη 

δηεπζέηεζεο πδαηνξεπκάησλ απαηηνχλ ε νπνηαδήπνηε ιχζε λα εμεηάδεηαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ πθίζηαληαη εληφο ηεο ιεθάλεο 

απνξξνήο. 

Οη ηερληθέο απαηηήζεηο ησλ έξγσλ δηεπζέηεζεο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 Δσζηάζεηα, δηάρθεηα. Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ε ηερληθή πνπ 

ζα εθαξκνζηεί πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ επζηάζεηα θαη ρξνληθή δηάξθεηα 

ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην ηερληθφ φξην δσήο ηνπ έξγνπ εθαξκφδνληαο ην 

δπζκελέζηεξν ζπλδπαζκφ θνξηίσλ.  

 Γηαπεραηόηεηα. ε εδάθε αξγηιηθά ε πξνζηαζία ηνπ πξαλνχο απαηηεί έξγα 

αδηαπέξαηα απφ ην λεξφ (ε εθαξκνγή γεσπθαζκάησλ επηηξέπεη ηελ 

θαηαζθεπή έξγσλ δηαπεξαηψλ απφ ην λεξφ). 

 Δσθακυία. Πξνθεηκέλνπ ηα έξγα δηεπζέηεζεο λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο 

κεηαβνιέο ηεο ζηάζκεο ηνπ ππζκέλα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη κε ηξφπν 

ηέηνηνλ ψζηε λα ραξαθηεξίδνληαη απφ επθακςία. Οη εχθακπηεο θαηαζθεπέο 

ραξαθηεξίδνληαη επηπιένλ απφ κηθξφ θφζηνο επηζθεπήο ζε ζρέζε κε ηηο 

άθακπηεο. 

 Αληοτή. Κε ηε βνήζεηα ηεο βηνηερλνινγίαο (γεσπθάζκαηα, θηι) εληζρχεηαη ε 

αληνρή ηνπ εδάθνπο ζε εμσηεξηθά θνξηία. 

 Αζθάιεηα. Θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ έξγσλ δηεπζέηεζεο είλαη απαξαίηεην λα 

ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα εμαιεηθζεί θάζε είδνπο 

θίλδπλνο ηφζν γηα ηνπο ρξήζηεο, θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο, φζν θαη γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο. 

 Κοηλφληθοπερηβαιιοληηθή αποδοτή θαη αηζζεηηθή. Σα έξγα 

δηεπζέηεζεο ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ έηζη ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ πιήξσο 

ζην ηνπίν θαζψο θαη ζην νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο.  

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ φια ηα παξαπάλσ, απαηηείηαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε 

πεξηγξαθή, γηα ηελ εθάζηνηε πεξηνρή, ησλ άκεζσλ ή έκκεζσλ επηδξάζεσλ ησλ έξγσλ: 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ, ζηελ παλίδα θαη ζηε ρισξίδα, ζην έδαθνο θαη 

ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο, ζην ηνπίν θαζψο θαη ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. 

Δλ θαηαθιείδη, θάζε ιχζε ηερληθά, θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά θαη νηθνινγηθά 

απνδεθηή είλαη απαξαίηεην λα ειεγρζεί θαη σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή ηεο εθηθηφηεηα. 

 

2.3 Δθαρκοδόκελες ιύζεης θαη πραθηηθές  

Σα έξγα πξνζηαζίαο έλαληη δηαβξψζεσλ θαη ελαπνζέζεσλ είλαη απαξαίηεην λα 

πξνζαξκφδνληαη εχθνια ζηε λέα κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ή ηνπ πδαηνξεχκαηνο 

εμαηηίαο ηεο ζπλερνχο κεηαβνιήο ηεο κνξθνινγίαο ηνπ πνηακνχ αιιά θαη γεληθφηεξα 

ηεο ιεθάλεο απνξξνήο. Δμαηηίαο απηψλ ησλ ζπλερψλ κεηαβνιψλ ην ζχλνιν ζρεδφλ 

ησλ έξγσλ πξνζηαζίαο/ δηεπζέηεζεο είλαη εχθακπηεο θαηαζθεπέο ζε αληίζεζε κε ηα 

ζπλήζε έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ηα νπνία θαηά θαλφλα είλαη θαηαζθεπέο άθακπηεο 

θαη ζηεξεέο. Σαπηφρξνλα, ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ελ ιφγσ έξγσλ είλαη κεγάιεο ρσξηθήο 

θιίκαθαο θαη απαηηεί πνιχ κεγάιεο πνζφηεηεο πιηθψλ. Δπνκέλσο γηα λα κεησζεί 

ζεκαληηθά ην θφζηνο ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηελ 

πεξηνρή ή πνιχ θνληά ζε απηή. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ έξγσλ πξνζηαζίαο/ 

δηεπζέηεζεο απνηειεί θαη ην είδνο ησλ πιηθψλ ηνπο αθνχ νξηζκέλα απφ απηά ζπάληα 



ζπλαληψληαη ζε άιια έξγα. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλήζεηο ηερληθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε πεξηπηψζεηο έξγσλ πξνζηαζίαο/ δηεπζέηεζεο. 

 Φσηοθάισυε:Κε ηε θπηνθάιπςε ην ππέξγεην ηκήκα ηνπ θπηνχ ζπκβάιιεη ζηε 

κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ λεξνχ, ζπλεπψο ζηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο απφ ηε 

δηάβξσζε ελψ ην ξηδηθφ ηνπ ζχζηεκα ζπκβάιιεη ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ εδάθνπο 

(Δηθφλα 5). 

 Ξσιεία – Κιαδοδέκαηα: Θνξκνί δέλδξσλ θαη άιια αληίζηνηρα πιηθά, κε δψζαο 

μπιείαο κε ηε κνξθή ζηχισλ, δνθψλ, παζζάισλ, αληεξίδσλ, θιαδηψλ θιπ, κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξαλψλ (Δηθφλα 6). 

 Λίζοη: Οη ιίζνη είλαη ηα πιένλ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελα δνκηθά πιηθά εηδηθά γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο ησλ ρεηκάξξσλ θαη ησλ νξεηλψλ πνηακψλ. Γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ πξαλψλ θαηαζθεπάδνληαη ιηζνδνκέο είηε κε ζπλδεηηθφ πιηθφ (θνληάκαηα) είηε 

ρσξίο (μεξνιηζνδνκέο) (Δηθφλα 7). 

 σρκαηοθηβώηηα: Σα ζπξκαηνθηβψηηα θαηαζθεπάδνληαη θπξίσο απφ ζπξκάηηλν 

πιέγκα θαη σο πιηθφ πιήξσζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζθιεξά θαη αλζεθηηθά ζην ρξφλν 

θαη ζηελ απνζάζξσζε πεηξψκαηα (Δηθφλα 8). 

 ηοητεία από ζθσρόδεκα: Γηα ηελ πξνζηαζία, θαηά θχξην ιφγν, ησλ πξαλψλ 

πδαηνξεπκάησλ απφ δηάβξσζε κεγάιε εθαξκνγή, ηειεπηαία, βξίζθνπλ ηα 

πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα ζθπξνδέκαηνο φπσο είλαη νη θπβφιηζνη. Σα ζηνηρεία 

απφ ζθπξφδεκα ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εμεχξεζε θαη 

κεηαθνξά ιίζσλ έρεη κεγαιχηεξν θφζηνο απφ ηνπο θπβφιηζνπο ζθπξνδέκαηνο 

(Δηθφλα 9). 

 Άιιες ηετληθές: Γηάθνξα πιηθά ελίζρπζεο (ι.ρ. ζπλζεηηθά πθάζκαηα) ηεο 

δηαηκεηηθήο αληνρήο ηνπ εδάθνπο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πξνζσξηλέο ή 

νξηζηηθέο θαηαζθεπέο. Ζ ελίζρπζε θαζηζηά δπλαηή ηε ζεκειίσζε ησλ θαηαζθεπψλ 

ζε κεησκέλεο αληνρήο εδάθε, απμάλεη ηελ επζηάζεηα ησλ πξαλψλ (θπξίσο απμάλεη 

ηελ αζθάιεηα σο πξνο ηελ νιίζζεζε) θαη επηηξέπεη ηελ νηθνλνκία ζε πιηθφ θαη 

δαπάλεο (Δηθφλα 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δηθόλα 5. Πξνζηαζία πξαλνχο κε θπηά 
 

 

 
Δηθόλα 6. Πξνζηαζία πξαλνχο κε 
θιαδνδέκαηα 

 
Δηθόλα 7. Πξνζηαζία θνίηεο πνηακψλ κε 
ιηζνδνκέο 

 

 
Δηθόλα 8. Πξνζηαζία θνίηεο πνηακψλ κε 
ζπξκαηνθηβψηηα 

 
Δηθόλα 9. Πξνζηαζία πξαλψλ κε ζηνηρεία 
ζθπξνδέκαηνο 

 
Δηθόλα 10. Πξνζηαζία πξαλψλ κε ρξήζε 
γεσπθαζκάησλ 

 

 

3. Προζηαζία θοίηες ποηακού Καιακά  

 

3.1 Περηοτή κειέηες  

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα εμεηαζζνχλ ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ 

πξνζηαζία απφ δηαβξσηηθά θαηλφκελα ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνχ Θαιακά ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζέζε απφ Παξαθάιακν έσο Καδαξάθη 

(Δηθφλα 11). 



 
 

Eηθόλα 11. Υάξηεο Πεξηνρήο κειέηεο (Πεγή: google earth) 
 

Ο Γήκνο Πσγσλίνπ θαηαιακβάλεη έθηαζε3 πεξίπνπ 700 ηεηξαγσληθψλ 

ρηιηνκέηξσλ, βξίζθεηαη ζηα βνξεηνδπηηθά ηνπ Λνκνχ Ησαλλίλσλ θαη νξηνζεηείηαη 

γεσγξαθηθά απφ ηα φξε Λεκέξηηζθα (2.209 m) ζηα βφξεηα, Σζακαληά (1.826 m) ζηα 

λφηηα, Θαζηδηάξε (1.329 m) θαη Καθξχθακπν (1.672 m) ζηα δπηηθά. Σν πδξνγξαθηθφ 

δίθηπν ηεο πεξηνρήο απνηειείηαη απφ ηνπο πνηακνχο Γνξκφ, Θαιακά, Θνπβαξά, 

Γπθηνπφηακν θαη Γξίλν θαζψο θαη ηε ιίκλε Εαξαβίλα. Σα θπξηφηεξα γεσκνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζπλνςίδνληαη ζηελ επηθξάηεζε ςειψλ θαη 

επηκεθψλ νξνζεηξψλ πνπ ζπλδπάδνληαη κε ζηελέο θνηιάδεο. Γεσινγηθά, νη νξνζεηξέο 

είλαη θπξίσο αληίθιηλα, πνπ απνηεινχληαη απφ αζβεζηφιηζνπο, ελψ νη θνηιάδεο είλαη 

ζχγθιηλα, πνπ απνηεινχληαη απφ θιχζρε. 

Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο ζπλδπάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο θαη 

εθείλα ηεο αλαηνιηθήο ιεθάλεο ηεο Κεζνγείνπ. Ο ρεηκψλαο ραξαθηεξίδεηαη σο 

παξαηεηακέλνο, ςπρξφο, κε άθζνλεο βξνρέο θαη ρηφληα ελψ ην θαινθαίξη είλαη 

ζχληνκν, δεζηφ κε αξθεηέο ηνπηθέο βξνρέο θαη θαηαηγίδεο. Ζ βξνρφπησζε εθηηκάηαη 

φηη ζε εηήζηα βάζε θπκαίλεηαη απφ 1.000 έσο 1.400 ρηιηνζηά4 

 

3.2 Γηαβρφηηθά θαηλόκελα ζηελ θοίηε ηοσ ποηακού Καιακά 

Ο πνηακφο Θαιακάο πεγάδεη απφ ηε ιεθάλε, πνπ ζρεκαηίδεηαη αλάκεζα ζηα φξε 

Θαζηδηάξε θαη Κηηζηθέιη, έρεη κήθνο 115 ρηιηφκεηξα, δηαζρίδεη ηνπο θαιιηθξαηηθνχο 

Γήκνπο Πσγσλίνπ, νπιίνπ θαη Φηιηαηψλ θαη ηειηθά εθβάιιεη ζην Ηφλην πέιαγνο5. Ζ 

κέζε εηήζηα παξνρή ηνπ θνληά ζηηο εθβνιέο είλαη 57 m3/sec ελψ ην κέζν εηήζην χςνο 

βξνρφπησζεο ζηελ πεξηνρή ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ πξνζεγγίδεη ηα 1400 ρηιηνζηά. 

Ζ επί ηφπνπ έξεπλα θαηέδεημε: 

 Ο Θαιακάο έρεη δηακνξθσκέλεο βαζηέο θνίηεο κε κεγάιεο θιίζεηο πξαλψλ. 

                                                           
3
 ΕΣΥΕ 2001 

4
 http://diocles.civil.duth.gr/links/home/database/ioanina/pr21ge.pdf 

5
 http://www.repetista.net/kalamas.html 

ΠΔΡΗΟΥΖ 
ΚΔΙΔΣΖ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://diocles.civil.duth.gr/links/home/database/ioanina/pr21ge.pdf
http://www.repetista.net/kalamas.html


 Σα πξαλή είλαη αξγηιηθά (πειψδε) ρσξίο βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνχο  

 Έρεη ζπλερή ξνή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, κε κηθξφ θίλδπλν πιεκκπξψλ 

ιφγσ ηνπ κεγάινπ βάζνπο ηνπ πδαηνξεχκαηνο. 

 Σα πξαλή έρνπλ θπηνθάιπςε πνπ, ζε κεγάιν βαζκφ, εμαζθαιίδεη ηελ 

επζηάζεηά ηνπο κε ην ξηδηθφ ηνπο ζχζηεκα (Δηθφλα 12). 

 Τπάξρνπλ ζπαζκέλα δέλδξα θαη θιαδηά εληφο ηνπ πνηακνχ () κε απνηέιεζκα 

ε ξνή ηνπ λεξνχ λα ζηξεβιψλεη θαη λα ππνζθάπηεη ηα γαηψδε πξαλή 

επηηείλνληαο ηνλ θίλδπλν ηεο θαηάξξεπζεο (Δηθφλα 13). 

 ε πνιιά ζεκεία φπνπ ε θπηνθάιπςε δελ ππήξρε ηα πξαλή θαηέξξεπζαλ 

(Δηθφλεο 14 & 15). 
 
 

                
Δηθόλα 12. Θνίηε πνηακνχ Θαιακά κε θπηνθάιπςε 

 

                  
Δηθόλα 13. παζκέλνη θνξκνί δέληξσλ κέζα ζην πνηάκη 

 

                    
Δηθόλα 14. Αζηνρίεο πξαλψλ θνίηεο Θαιακά  

 



 
Δηθόλα 15. Αζηνρίεο πξαλψλ θνίηεο Θαιακά 

 

Όπσο είλαη εκθαλέο απφ ηηο παξαπάλσ εηθφλεο νη αζηνρίεο ησλ πξαλψλ έρνπλ 

αξθεηά κεγάιν εχξνο. Ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εδαθηθή ζχλζεζε θαη ηελ θιίζε ησλ 

πξαλψλ θαζψο θαη φηη: α) νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θζάλνπλ έσο ηελ θνίηε ηνπ 

πνηακνχ θαη β) ην χςνο ησλ βξνρνπηψζεσλ ζηελ πεξηνρή είλαη πςειφ, εθηηκάηαη φηη ν 

θίλδπλφο πεξαηηέξσ δηαβξψζεσλ είλαη νξαηφο απμάλνληαο ηαπηφρξνλα ηνλ θίλδπλν 

νιίζζεζεο ησλ παξφδησλ ηδηνθηεζηψλ. 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ε αλάγθε λα ζρεδηαζηνχλ θαη εθαξκνζηνχλ 

ηφζν άκεζα φζν θαη καθξνπξφζεζκα κέηξα πξνζηαζίαο. Σα άκεζα κέηξα πξνζηαζίαο 

αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηερληθψλ ιχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ απνθπγή ηεο 

πεξαηηέξσ δηάβξσζεο ησλ πξαλψλ ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνχ. Δπηπιένλ ησλ άκεζσλ 

κέηξσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εθπφλεζε ζρεηηθήο κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί 

ε αλακελφκελε δηάβξσζε θαη ελ ζπλερεία ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο ηεο θνίηεο 

γηα φιν ην κήθνο ξνήο ηνπ πνηακνχ 

 

3.3 Άκεζα κέηρα προζηαζίας – Δθηίκεζε Προϋποιογηζκού 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηα θπηά θαη ζπγθεθξηκέλα ην ξηδηθφ ηνπο ζχζηεκα 

πξνζθέξεη ζην έδαθνο ην απαξαίηεην νξγαληθφ πιηθφ ιεηηνπξγψληαο σο ζπλδεηηθή 

χιε κεηαμχ ησλ ηεκαρηδίσλ πνπ ην απαξηίδνπλ. πλεπψο ε πθηζηάκελε βιάζηεζε ζηελ 

θνίηε είλαη απαξαίηεην λα πξνζηαηεπηεί θαη λα εληζρπζεί φπνπ ρξεηάδεηαη. Δπηπιένλ, 

ηδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα ιεθζεί γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ πνηακνχ απφ ηα ζπαζκέλα 

θιαδηά θαη ηνπο πεζκέλνπο θνξκνχο δέληξσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ζηξνβηιηζκνχο κε 

απνηέιεζκα λα ππνζθάπηνληαη ηα πξαλή. 

Δμαηηίαο ησλ κεγάισλ θιίζεσλ ησλ πξαλψλ πνπ αζηφρεζαλ ην ελδεηθλπφκελν 

κέηξν γηα ηελ επίηεπμε αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο είλαη ε ηνπνζέηεζε 

ζπξκαηνθηβσηίσλ κε ιίζνπο. Ζ δηάκεηξνο ησλ ιίζσλ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ηεο 

θπςέιεο ηνπ πιέγκαηνο ηνπιάρηζηνλ θαηά 50%. Οη δηαζηάζεηο ησλ θπςειψλ 

θπκαίλνληαη απφ 440x60 mm κέρξη 100x120 mm. Ζ δηάκεηξνο ηνπ ζχξκαηνο είλαη 2,5 

mm κέρξη 4 mm θαη ην πιέγκα εθηείλεηαη κεηαμχ ραιχβδηλσλ ξάβδσλ, δηακέηξνπ 10 

mm κέρξη 15 mm, πνπ βξίζθνληαη ζηηο αθκέο ηνπ θηβσηίνπ. Σν θηβψηην είλαη ζπλήζσο 



ζρήκαηνο νξζνγψληνπ παξαιιειεπηπέδνπ. Σα ελ ιφγσ ζπξκαηνθηβψηηα πξνηείλεηαη λα 

ηνπνζεηεζνχλ απφ ηε βάζε ηνπ πξαλνχο πξνο ην αλάληη χςνο ηεο θνίηεο (Δηθφλα 16). 
 

                     
 

Δηθόλα 16. Σξφπνο θαηαζθεπήο ηνίρνπ βαξχηεηαο απφ ζπξκαηνθηβψηηα ιίζσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο θνίηεο πνηακνχ 

 

ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εξγαζηψλ κε ηηκέο 

ηηκνινγίσλ δεκνζίσλ έξγσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ εξγνιαβηθνχ νθέινπο (Γ.Δ & 

Ο.Δ), απξφβιεπησλ θαη ΦΠΑ, γηα κήθνο έξγνπ 100 κέηξσλ θαη χςνο θηβσηίσλ 3 

κέηξσλ. χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1 ην έξγν ζα θνζηίζεη ζπλνιηθά 48.000 € δειαδή 

4.800 € αλά κέηξν κήθνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πίλαθας 1. Θνζηνιφγεζε Έξγνπ (Πεγή: ΑΣΔΟ,2013) 

 

4. σκπεράζκαηα  

 

Ζ δηάβξσζε είλαη έλα θαηλφκελν επσθειέο γηα ηε δπλακηθή αλάπηπμε ηνπ 

εδάθνπο, φηαλ ν ξπζκφο αλαγέλλεζεο/ ζρεκαηηζκνχ ηνπ ηειεπηαίνπ ππεξβαίλεη ην 

ξπζκφ δηάβξσζεο. Παξφια απηά αξθεηνί παξάγνληεο, κεηαμχ απηψλ θαη νη 

αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο, επηδξψληαο ζηε δνκή ηνπ εδάθνπο ηελ αιινηψλνπλ, 

απμάλνληαο ηε δηαβξσζηκφηεηα.  

Άρζρο 

Αλαζεώρεζες Μερηθή Οιηθή

1 ΑΣ1
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο 

γαηψδεο -εκηβξαρψδεο 
ΟΓΟ-1 1 23Α m

3 1 ,36 1 00,00 1 36,00

2 ΑΣ2

Δθβαζχ λζεηο - δηαπιαηχ λζεηο 

θνηηψλ πνηακψλ ή ξεκκάησλ 

κε ρξήζε κεραληθνχ  

εμνπιηζκνχ  κε ηελ 

παξάπιεπ ξε απφζεζε ησλ 

πξντφλησλ εθζθαθψλ

ΤΓΡ 6058 m 3 0,7 2 1 00,00 7 2,00

3 ΑΣ3
Δμπ γηαληηθέο ζηξψζεηο 

ππ ζκέλα κε ακκνράιηθν
ΙΗΚ 21 40 m

3 9,80 50,00 490,00

4 ΑΣ7

Πξνκήζεηα θνθθψδνπ ο π ιηθνχ  

κεγέζνπ ο θφθθσλ έσο 200 

m m  

ΟΓΟ-31 21 Β m
3

1 1 ,50* 68,00 7 82,00

5 ΑΣ8 Θαηαζθεπ ή επηρσκάησλ ΟΓΟ-1 530 m
3

1 ,05 38,00 39,90

6 ΑΣ9
Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ 

εθζθαθψλ κε κεραληθά κέζα
ΟΗΘ-21 7 1 m 3 0,90 1 50,00 1 35,00 1.654,90

7

π ξκαηνπιέγκα θαη ζχ ξκαηα 

ζπ ξκαηνθηβσηίσλ κε απιφ 

γαιβάληζκα 

ΟΓΟ-231 1 kg 2,7 0 6.900,00 1 8.630,00

8 Θαηαζθεπ ή θαηλψλ ΟΓΟ-231 2 m
2

2,50 300,00 7 50,00

9 Πιήξσζε θαηλψλ ΟΓΟ-231 3 m
3 21 ,7 0* 300,00 6.51 0,00 6.510,00

ΑΘΡΟΙΜΑ 27 .544,90

ΤΛΟΙΟ 27 .544,90

ΓΔ+OE 1 8% 4.958,08

AΘΡΟΗΚΑ 32.502,98

ΑΠΡΟΒΙΔΠΣΑ 4.87 5,45

ΤΛΟΙΟ 37 .37 8,43

AΛΑΘΔΩΡΖΖ 1 .645,96

ΤΝΟΛΟ 39.024,39

ΦΠΑ 23% 8.97 5,61

48.000,00

α/α Ποζόηεηα

ΟΜΑΓΑ Α:   ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ

ΟΜΑΓΑ Β:    ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ 

α/α      

Σηκο
Δίδος εργαζίας

Σηκή 

Μολάδας 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΓαπάλεΜο-

λάδ



Ωο εθ ηνχηνπ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε αλζξψπηλε παξέκβαζε κέζσ ησλ 

αληηδηαβξσηηθψλ κέηξσλ απιά κεηψλεη ηελ ηαρχηεηα εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ ρσξίο 

λα θαηνξζψλεη λα ην αλαζηέιιεη νξηζηηθά. Κάιηζηα, εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 

πνηάκησλ ζπζηεκάησλ εμαηηίαο ηεο ζπλερνχο ξνήο ηνπ λεξνχ ην θαηλφκελν ηεο 

δηάβξσζεο εμειίζζεηαη δηαξθψο. 

Γηα ηε πεξίπησζε ηνπ πνηακνχ Θαιακά πξνηείλεηαη λα δνζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα ζε 

φ,ηη αθνξά ηε(λ): 

 δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο, 

 ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαζηεκάησλ ρσξίο θπηνθάιπςε, 

 πξνζηαζία ησλ επηζθαιψλ ζε δηάβξσζε πξαλψλ κέζσ ηεο έγθαηξεο 

ηνπνζέηεζεο ζπξκαηνθηβσηηψλ, 

 παξαθνινχζεζε θαη ζπληήξεζε ησλ αληηδηαβξσηηθψλ κέηξσλ. 

Κε ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ – δξάζεσλ ζα 

επηηεπρζεί ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ αζηνρίαο ηεο θνίηεο επηηπγράλνληαο 

ηαπηφρξνλα ηελ πξνζηαζία ησλ εθηάζεσλ αλάληε θαη θαηάληε ηνπ πνηακνχ. 
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Πεξίιεςε 

 

Η νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη ε δηείζδπζε ησλ Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζην ελεξγεηαθφ κίγκα απνηεινχλ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο 

ηεο επξσπατθήο αιιά θαη εζληθήο ελεξγεηαθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Η 

αμηνπνίεζε ππνιεηκκάησλ πςεινχ νξγαληθνχ θνξηίνπ γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο κέζσ ησλ κνλάδσλ βηναεξίνπ απνηειεί ηελ 

πιένλ ζχγρξνλε ηερλνινγηθά εθαξκνγή πνπ ζπλδπάδεη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε 

ησλ απνβιήησλ κε ηελ παξαγσγή θαζαξήο ελέξγεηαο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία αθνχ απνζαθεληζηνχλ νη έλλνηεο ηεο βηνκάδαο θαη ησλ 

ΑΠΔ πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ηερλνινγίαο ησλ κνλάδσλ 

βηναεξίνπ θαη ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. ηε ζπλέρεηα, 

ππνινγίδεηαη ην ζεσξεηηθφ θαη δηαζέζηκν δπλακηθφ βηνκάδαο ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ 

θαζψο θαη ην παξαγφκελν βηναέξην. Δπίζεο δηαζηαζηνινγείηαη κηα κνλάδα 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο απφ βηναέξην θαη εμεηάδεηαη ε 

νηθνλνκηθή ηεο βησζηκφηεηα. Πξνθχπηεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα δελ απνηειεί 

απιψο ηε βέιηηζηε ιχζε γηα ηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

αγξνηνθηελνηξνθηθψλ ππνιεηκκάησλ ηεο πεξηνρήο αιιά θαη κηα ηδηαηηέξσο 

επηθεξδή επέλδπζε. 

 

Abstract 

The rational management of waste, as well as the penetration of renewable 

energy sources (RES) in the energy mix are the basic parameters of the European 

and Greek energy and environmental policy. The utilization of high organic load 

residues for the production of electric and thermal energy through biogas plants is 

the most modern technological application that combines the rational management 

of waste with the production of clean energy. 

In this study, after clarifying the concepts of biomass and RES, a brief 

description of the biogas units and the resulting benefits from their operation is 

carried out. Then, the theoretical and available biomass potential of the Municipality 

of Pogoni and the quanitities of biogas, which can be produced, are calculated. The 

construction of a biogas unit for electricity and heat production and its feasibility has 

been also examined. It appears that this unit is not just the best available technique 

for livestock and agricultural wastes management and utilization, but also a 

particularly attractive investment. 



 

1. Δηζαγσγή 

 

Η δηαρείξηζε ηνπ ζπλερψο απμαλφκελνπ φγθνπ ησλ αλζξσπνγελψλ απνβιήησλ 

θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ αέξησλ εθπνκπψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ απνηεινχλ, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηηο βαζηθφηεξεο πεξηβαιινληηθέο 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε αλζξσπφηεηα. 

ην πιαίζην απηφ, ηφζν ζε ππεξεζληθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν πξνσζνχληαη 

πνιηηηθέο θαη απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη αθελφο κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο απνξξηκκάησλ, ηελ αλαθχθισζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ 

θαζψο θαη ηελ αλάθηεζε ελέξγεηαο, αθεηέξνπ κε ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηελ ηειηθή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

Μηα ελδεδεηγκέλε ηερληθή ιχζε γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ πςεινχ νξγαληθνχ 

θνξηίνπ (αγξνηφ-θηελνηξνθηθά, βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ, θ.α.), ε νπνία ζπλδπάδεη 

ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ κε ηελ παξαγσγή θαζαξήο ελέξγεηαο, 

απνηειεί ε ειεγρφκελε απνζχλζεζε ηεο νξγαληθήο χιεο ησλ απνβιήησλ παξνπζία 

βαθηεξίσλ θαη απνπζία νμπγφλνπ ζε θαηάιιειεο δεμακελέο. Η ελ ιφγσ δηεξγαζία 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο κνλάδεο παξαγσγήο βηναεξίνπ απφ βηνκάδα. ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο ηα νξγαληθά απφβιεηα κεηαηξέπνληαη α) ζε βηναέξην, ην 

νπνίν θαίγεηαη ζε ΜΔΚ παξάγνληαο ειεθηξηζκφ θαη ζεξκφηεηα θαη β) ζε ρσλεκέλν 

νξγαληθφ ππφιεηκκα, ην νπνίν αλάινγα κε ηελ νξγαληθή χιε πνπ δηαρεηξίζηεθε ε 

κνλάδα κπνξεί λα δηαηεζεί σο εδαθνβειηησηηθφ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θαζψο θαη ηνλ νξεηλφ –εκηνξεηλφ 

ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη νη θχξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή είλαη ε γεσξγία θαη ε θηελνηξνθία ε κειέηε γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο κνλάδαο παξαγσγήο βηναεξίνπ απνηειεί ιχζε πξνζαξκνζκέλε ζηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε, ε ιεηηνπξγία ηεο 

κνλάδαο βηναεξίνπ ζα ζπκβάιεη, ζε κεγάιν βαζκφ ζηε κείσζε ηεο νξγαληθήο 

ξχπαλζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, αθνχ ζηε κνλάδα ην βηναέξην ζα παξάγεηαη απφ 

ηελ αμηνπνίεζε νξγαληθψλ απνβιήησλ, ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε έσο ηψξα είλαη 

πιεκκειήο. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο έρνπλ ηνπηθφ 

ραξαθηήξα, δειαδή αμηνπνηνχλ ηα ηνπηθά δηαζέζηκα θάζε πεξηνρήο, ηηο θαζηζηά 

εμαηξεηηθά θαηάιιειεο γηα πεξηνρέο ζρεηηθά, απνκνλσκέλεο πνπ δελ είλαη εχθνιε 

είηε ε πξφζβαζε ζην είηε ε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο – δηαλνκήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, εληζρχνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ ελεξγεηαθή ηνπο αζθάιεηα. 

Δμάιινπ, εθηφο απφ ηα πξνθαλή πεξηβαιινληηθά νθέιε, ππάξρνπλ θαη επηπιένλ 

νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη κε ηελ αχμεζε ησλ 

εηζνδεκάησλ. Η παξαγσγή βηναεξίνπ απαζρνιεί εξγαηηθφ δπλακηθφ γηα ηελ 

παξαγσγή, ζπιινγή θαη κεηαθνξά ηεο πξψηεο χιεο, ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ, ηελ θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο 

βηναεξίνπ. Οη αγξνηηθνί πιεζπζκνί απνθηνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλα λέν θαη 

ζεκαληηθφ θνηλσληθφ ξφιν σο πξνκεζεπηέο πξψηεο χιεο γηα ηελ παξάγσγε 

ζεξκηθήο ή/θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 



 

2. Δλεξγεηαθή πνιηηηθή θαη ΑΠΔ 

 

Η αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο απνηειεί κηα απφ ηηο 

βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο ελεξγεηαθήο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.). Οη επξσπατθνί ζηφρνη γηα: ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο 

απφ αλαλεψζηκνπο πφξνπο, ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ πνπ επζχλνληαη γηα ην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 

ζηεξίδνληαη ζηε δέζκεπζε ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. λα εθαξκφζνπλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα λα ηνπο επηηχρνπλ. 

Η οσζιαζηική σλοποίηζη ηων προβλεπόμενων δεζμεύζεων από ηα κράηη-μέλη 

αναλύεηαι περαιηέρω ζηις παρακάηω ζσνιζηώζες με ορίζονηα ηο 2020 

 βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη επίηεπμε εμνηθνλφκεζεο 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαηά 20% 

 ζπκκεηνρή ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο (ΑΣΚΔ) ζε πνζνζηφ 20% 

 ζπκκεηνρή ησλ βηνθαπζίκσλ ζην κίγκα θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ζε πνζνζηφ 10%. 

Δηδηθφηεξα, ζε φ,ηη αθνξά ην ζηφρν ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηελ ΑΣΚΔ ε 

νδεγία 2009/28/ΔΚ απνηειεί ην βαζηθφ θαλνληζηηθφ θείκελν. Η ελ ιφγσ νδεγία 

ζέηεη σο ζπλνιηθφ ζηφρν ην 20% ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηεο Δ.Δ.-27 λα 

πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο έσο ην 2020. Γηα ηελ Διιάδα ν αληίζηνηρνο 

ζηφρνο πξνζδηνξίδεηαη ζην 18%. 

Όζνλ αθνξά ζηελ Διιάδα, νη αλσηέξσ ζηφρνη ελζσκαηψζεθαλ ζην εγρψξην 

ζεζκηθφ πιαίζην κε ην λφκν 3851/2010, φπνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1, ε 

πξνψζεζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.) ζηε ρψξα απνηειεί 

πεξηβαιινληηθή θαη ελεξγεηαθή πξνηεξαηφηεηα πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο. Με βάζε ην ίδην άξζξν, πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή ηεο 

ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

ζε πνζνζηφ 20% κέρξη ην 2020, έλαληη 18% πνπ είλαη ν δεζκεπηηθφο ζηφρνο βάζεη 

ηεο νδεγίαο 2009/28/ΔΚ, θαη θαζνξίδεηαη επηκέξνπο ζηφρνο ζπκκεηνρήο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ Α.Π.Δ. ζηελ αθαζάξηζηε θαηαλάισζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 40%. 

Σν ειιεληθφ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα, θαιείηαη λα θαιχςεη ηελ εγρψξηα αλάγθε ζε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα εθαξκφδνληαο ηηο πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηελ εγρψξηα θαη δηεζλή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα θαζψο θαη άιισλ αέξησλ ξχπσλ.  



Η θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ην έηνο 2013 ήηαλ πεξίπνπ 54 TWh 

κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ηεο ηάμεο ησλ 12.200 MW γηα κνλάδεο ηεο Γ.Δ.Η. (ιηγληηηθνί 

ζηαζκνί, κεγάινη πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί θαη ζηαζκνί ΑΠΔ) θαη 7.400 MW απφ 

ηδηψηεο απηνπαξαγσγνχο θαη παξαγσγνχο ζπκβαηηθήο θαη αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. 

Η ιηγληηηθή παξαγσγή θάιπςε ην 45% ηεο θαζαξήο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ην θπζηθφ αέξην ζπκκεηείρε ζην ελεξγεηαθφ κίγκα ζε πνζνζηφ 22% ελψ 

νη ΑΠΔ θαη ηα κεγάια πδξνειεθηξηθά παξήγαγαλ ην 24% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

ην δηάγξακκα 1 απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ζε ζηαζκνχο 

ΑΠΔ απφ ην έηνο 2009 έσο ηνλ Απξίιην ηνπ έηνπο 2014. 

 

Γηάγξακκα 1. Δμέιημε εγθαηεζηεκέλεο Ιζρχνο ΑΠΔ ζηελ Διιάδα 

 

Ωο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 

2001/77/ΔΚ, νξίδνληαη νη κε νξπθηέο, ζπλερψο αλαλενχκελεο θπζηθέο πεγέο 

ελέξγεηαο, δειαδή ε αηνιηθή, ε ειηαθή θαη ε γεσζεξκηθή ελέξγεηα, ε ελέξγεηα 

θπκάησλ, ε παιηξξντθή ελέξγεηα, ε πδξαπιηθή ελέξγεηα, ηα αέξηα ηα εθιπφκελα απφ 

ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο, απφ εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη ηα 

βηναέξηα. 

Οη ΑΠΔ απνηεινχλ κία ζεκαληηθή εγρψξηα πεγή ελέξγεηαο, κε κεγάιεο 

δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν. πλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζην 

ελεξγεηαθφ ηζνδχγην κηαο ρψξαο, ζπκβάιινληαο ζηελ κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ηα 

αθξηβά θαη εηζαγφκελα νξπθηά θαχζηκα θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ. Παξάιιεια, ζπληεινχλ θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, θαζψο έρεη πιένλ δηαπηζησζεί φηη ν ελεξγεηαθφο ηνκέαο είλαη ν 

πξσηαξρηθφο ππεχζπλνο γηα ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. ρεδφλ ην 80% ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο νθείιεηαη ζηελ παξαγσγή, ην κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηε 

ρξήζε ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ (άλζξαθαο θαη πεηξέιαην). 

 



2.1 Δλεξγεηαθή πνιηηηθή ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο  

Η αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ, αλαλεψζηκσλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ απνηειεί 

ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ (θεθ. 13, Agenda 21 ηνπ ΟΗΔ). 

Οη πεξηνρέο απηέο ιφγσ ηεο γεσκνξθνινγίαο ηνπο, έρνπλ πεξηνξηζκέλε θαη 

αθξηβή πξφζβαζε ζην εζληθφ δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα, έρνπλ 

απμεκέλεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο, ιφγσ ηεο δξηκχηεηαο ηνπ θιίκαηνο ηνπο. Δπηπιένλ, 

θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο, ε κεγάιε 

εμάξηεζε απφ έλαλ θζίλνληα πξσηνγελή ηνκέα, ε εγθαηάιεηςε θαη ε έιιεηςε 

αλαπηπμηαθψλ ελαιιαθηηθψλ, θαζηζηνχλ ηηο ΑΠΔ, κνριφ αλαβίσζεο απηψλ ησλ 

πεξηνρψλ. Ο ηνπηθφο ραξαθηήξαο ησλ ΑΠΔ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζπγθξηηηθφ 

πιεφλαζκα ησλ βνπλψλ, ζε θπζηθά δηαζέζηκα, θαζηζηά ηηο νξεηλέο πεξηνρέο 

θαηάιιειεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο (Ληαληηληψηε, 2011).  

 

 

3. Βηνκάδα σο πεγή ελέξγεηαο 

 

ε αληίζεζε κε ηελ θνηλή πεπνίζεζε φηη σο βηνκάδα ραξαθηεξίδνληαη κφλν ηα 

θπηά θαη ηα δέληξα, σο βηνκάδα ζεσξείηαη θάζε νξγαληθφ πιηθφ θπζηθήο 

πξνέιεπζεο θαζψο θαη πιηθά, πξντφληα θαη παξαπξντφληα δηεξγαζηψλ φπσο ε δσηθή 

θνπξηά, ην ραξηί, ηα απφβιεηα ζθαγείσλ, ηα νξγαληθά απφβιεηα βηνκεραληψλ 

ηξνθίκσλ (π.ρ. ηπξφγαια, θαηζίγαξνο), ηα ρξεζηκνπνηεκέλα ιίπε θαη έιαηα, ην 

βηνγελέο θιάζκα ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ  

Οη πθηζηάκελεο κέζνδνη ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηεο βηνκάδαο δηαθξίλνληαη ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο: ηηο ζεξκνρεκηθέο, ηηο ρεκηθέο θαη ηηο βηνρεκηθέο. ηελ πεξίπησζε 

ησλ θπηηθψλ θαη δσηθψλ ππνιεηκκάησλ σο θαηαιιειφηεξε, ζεσξείηαη ε αλαεξφβηα 

ρψλεπζε, ε νπνία θαηαηάζζεηαη ζηηο βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο. Η ελ ιφγσ δηεξγαζία 

βαζίδεηαη ζηελ κεηαηξνπή ηνπ νξγαληθνχ άλζξαθα, κέζσ δηαδνρηθψλ νμεηδψζεσλ 

θαη αλαγσγψλ, ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα CO2 θαη κεζάλην CH4, ππφ ηελ θαηαιπηηθή 

δξάζε ελφο επξέσο θάζκαηνο κηθξννξγαληζκψλ, ζε ζπλζήθεο απνπζίαο νμπγφλνπ. 

Σν παξαγφκελν πξντφλ, πνπ νλνκάδεηαη βηναέξην, απνηειείηαη θπξίσο απφ κεζάλην 

(CH4) ζε πνζνζηφ 55% έσο 70% θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) ζε πνζνζηφ 30% 

έσο 45%, ελψ πεξηέρεη ζε κηθξέο ζπγθεληξψζεηο άδσην, πδξνγφλν, ακκσλία θαη 

πδξφζεην. (Al Seadi et al., 2008) 

 

3.1 Τερλνινγίεο παξαγσγήο βηναεξίνπ 

Μηα ηππηθή κνλάδα ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο βηναεξίνπ δηαηξείηαη ζηα 

παξαθάησ νθηψ (8) βαζηθά ηκήκαηα (Δηθφλα 1).  

1. Φώξνη ζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο: Η απνζήθεπζε ηεο πξψηεο χιεο είλαη 

απαξαίηεηε αθελφο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επνρηαθψλ δηαθπκάλζεσλ, 

αθεηέξνπ γηα ηελ θαιχηεξε αλάκεημε ησλ πξνο ρψλεπζε ππνζηξσκάησλ. Ο ηχπνο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο πνηθίιεη αλάινγα κε ην είδνο ηεο πξψηεο χιεο. 

Όηαλ πξφθεηηαη γηα ζηεξεέο πξψηεο χιεο ρξεζηκνπνηνχληαη απνζήθεο ηχπνπ ζηιφ 

ελψ φηαλ πξφθεηηαη γηα πγξέο πξψηεο χιεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζθξαγηζκέλεο, 

πδαηνζηεγείο θαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ εληζρπκέλν ζθπξφδεκα δεμακελέο.  



2. Σπζηήκαηα ηξνθνδνζίαο: Μεηά ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ πξνεπεμεξγαζία ησλ 

πξψησλ πιψλ απηέο ηξνθνδνηνχληαη ζην ρσλεπηή. Γηα ξεπζηέο πξψηεο χιεο θαη 

ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε ξνή απφ ηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο πξνο ην ρσλεπηή κε 

ηε ρξήζε ηεο βαξχηεηαο δελ είλαη δπλαηή, ρξεζηκνπνηνχληαη αληιίεο είηε 

θπγνθεληξηθέο είηε κεηαηφπηζεο. 

3. Γεμακελή ρώλεπζεο: Η κνλάδα ρψλεπζεο είλαη ε θαξδηά κηαο εγθαηάζηαζεο 

βηναεξίνπ. Δθεί ζπληειείηαη ε κηθξνβηαθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε νξγαληθή χιε 

κεηαηξέπεηαη ζε βηναέξην. Η κνλάδα ρψλεπζεο απνηειείηαη απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο ρσλεπηέο, ελψ πεξηιακβάλεη επίζεο ην ζχζηεκα αλάκεημεο θαη ην 

ζχζηεκα ζέξκαλζεο. Μηα κνλάδα πξν-ρψλεπζεο θαη κία κνλάδα κεηά-ρψλεπζεο 

κπνξεί λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ εηθφλα ηεο κνλάδαο. Οη αληηδξαζηήξεο - ρσλεπηέο 

κπνξεί λα είλαη μεξήο ή πγξήο ρψλεπζεο, ζπλερνχο ή αζπλερνχο ηξνθνδνζίαο, 

ελφο ζηαδίνπ ή πνιιαπιψλ ζηαδίσλ θαη κίαο θάζεο ή πνιιαπιψλ θάζεσλ 

(Nizami et al., 2010). Οη ρσλεπηέο κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ είηε ζηε κεζφθηιε είηε 

ζηε ζεξκφθηιε πεξηνρή. 

4. Δγθαηαζηάζεηο βειηίσζεο βηναεξίνπ: Όηαλ ην βηναέξην εμέξρεηαη απφ ην 

ρσλεπηή είλαη δηαπνηηζκέλν κε πδξαηκνχο θαη πεξηέρεη, εθηφο απφ κεζάλην (CH4), 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) θαη πνζφηεηεο πδξφζεηνπ (H2S). Λφγσ ησλ 

δηαβξσηηθψλ ηδηνηήησλ ησλ ελψζεσλ ηνπ πδξφζεηνπ είλαη απαξαίηεηε ε 

απνζείσζε θαη ε μήξαλζε ηνπ βηναεξίνπ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηδηθφ 

πχξγν - ζηήιε πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ηνλ ρσλεπηή 

5. Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο βηναεξίνπ: Οη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο 

βηναεξίνπ πξέπεη λα είλαη αεξνζηεγείο θαη αλζεθηηθέο ζηελ πίεζε, ηελ UV 

αθηηλνβνιία, ηηο δηαθπκάλζεηο ζεξκνθξαζίαο αιιά θαη ζηηο αθξαίεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε 

έλαλ αηζζεηήξα γηα ηελ αλίρλεπζε δηαθπκάλζεσλ ζηελ πίεζε (ππεξπίεζε θαη 

ππνπίεζε) θαη αληίζηνηρεο βαιβίδεο αζθαιείαο. Πξέπεη, επίζεο, λα είλαη 

εγγπεκέλε ε πξνζηαζία απφ έθξεμε θαη απαηηείηαη ε χπαξμε ελφο ππξζνχ 

έθηαθηεο αλάγθεο. 

6. Κνλάδα ΣΖΘ: Σν παξαγφκελν βηναέξην, αθνπ πεξάζεη απφ ηελ δηαδηθαζία 

θαζαξηζκνχ θαη αθχγξαλζεο, νδεγείηαη ζε κηα Μεραλή Δζσηεξηθήο Καχζεο 

(ΜΔΚ). Η ΜΔΚ ρξεζηκνπνηεί σο θαχζηκν ην βηναέξην θαη παξάγεη ειεθηξηθή 

ελέξγεηα θαη ζεξκφηεηα. 

7. Γεμακελή απνζήθεπζεο ρσλεκέλνπ ππνιείκκαηνο: Σν ρσλεκέλν ππφιεηκκα 

αληιείηαη έμσ απφ ηνλ ρσλεπηή θαη κεηαθέξεηαη κέζσ αγσγψλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ηνπ φπνπ απνζεθεχεηαη 

πξνζσξηλά (κεξηθέο εκέξεο). Η απνζήθεπζε ηνπ ρσλεκέλνπ ππνιείκκαηνο κπνξεί 

λα γίλεη ζε δεμακελέο απφ ζθπξφδεκα ή ηερλεηέο ιίκλεο νη νπνίεο είλαη 

θαιπκκέλεο απφ θπζηθά ή ηερλεηά επηπιένληα ζηξψκαηα ή απφ κεκβξάλεο. 

8. Κνλάδα ειέγρνπ: Γηα ηελ παξαθνινχζεζε αιιά θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

δηεξγαζηψλ κηαο κνλάδαο βηναεξίνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιειε ηερλνινγία Οη 

πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ Πξνγξακκαηηδφκελν Λνγηθφ Διεγθηή 

(PLC) γηα ηνλ έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηψλ. Απηφο πεξηιακβάλεη κηα θεληξηθή κνλάδα 

επεμεξγαζίαο (CPU) θαη δηάθνξα επηκέξνπο κέξε, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

επηιεγνχλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο κνλάδαο. 



Δηθόλα 1. Γηάγξακκα ξνήο κνλάδαο παξαγσγήο βηναεξίνπ 

 

3.2 Βηναέξην θαη παξαγσγή ελέξγεηαο  

Σν βηναέξην παξνπζηάδεη πνηθίιεο ελεξγεηαθέο εθαξκνγέο (Δηθφλα 2). Γχλαηαη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο ή/θαη ειεθηξηζκνχ κέζσ ηεο 

άκεζεο θαχζεο ηνπ ζε ΜΔΚ, παξαγσγή ειεθηξηζκνχ κέζσ θπςειψλ θαπζίκνπ ή 

κηθξνζηξφβηινπο είηε σο θαχζηκν νρεκάησλ. Η ζπλδπαζκέλε παξαγσγή 

ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο (ΗΘ) κέζσ ηεο θαχζεο ηνπ παξαγφκελνπ, ζε κνλάδεο 

Αλαεξφβηαο Υψλεπζεο, βηναεξίνπ ζεσξείηαη σο ε πιένλ ηππηθή θαη απνδνηηθή 

ελεξγεηαθή εθαξκνγή. Δλδεηθηηθά κηα κνλάδα ΗΘ πνπ ρξεζηκνπνηεί κεραλή 

εζσηεξηθήο θαχζεο έρεη απνδνηηθφηεηα κέρξη 90% θαη παξάγεη 35% ειεθηξηθή 

ελέξγεηα θαη 65% ζεξκφηεηα. (Ληαληηληψηε, 2011)  

 

 

Δηθόλα 2. Σειηθέο ρξήζεηο βηναεξίνπ 

 

3.3 Οθέιε από ηε ρξήζε ηνπ Βηναεξίνπ 

Η παξαγσγή θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ βηναεξίνπ γηα παξαγσγή ειεθηξηζκνχ ή/ θαη 

ζεξκφηεηαο παξέρεη κηα ζεηξά πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηα νξπθηά θαχζηκα.  

Η ρξήζε βηναεξίνπ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ηα εηζαγφκελα 

νξπθηά θαχζηκα κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ ηεο ρψξαο, 



ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ εζληθνχ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ θαη ηε κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  

Σν ρσλεκέλν ππφιεηκκα είλαη πινχζην ζε άδσην, θψζθνξν, θάιην θαη 

ηρλνζηνηρεία θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί σο εδαθνβειηησηηθφ. ε ζρέζε κε ηελ 

αθαηέξγαζηε δσηθή ζηεξεή θνπξηά έρεη βειηησκέλε ηθαλφηεηα ιίπαλζεο, ιφγσ ηεο 

νκνηνγέλεηαο θαη ηεο πςειφηεξεο δηαζεζηκφηεηαο ζξεπηηθψλ.  

Δηδηθφηεξα, νη απνκαθξπζκέλεο αγξνηνθηελνηξνθηθέο πεξηνρέο κπνξνχλ λα 

έρνπλ ζεκαληηθφ φθεινο απφ κνλάδεο βηναεξίνπ, θαζψο ε αλάπηπμε ηνπο ζπκβάιιεη 

ζηε δεκηνπξγία λέσλ δνξπθφξσλ επηρεηξήζεσλ, θάπνησλ κε ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ 

δπλακηθφ δεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. χκθσλα κε ην ΚΑΠΔ γηα θάζε 1 

MW εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο δεκηνπξγνχληαη θαηά πξνζέγγηζε 2-3 ζέζεηο εξγαζίαο. 

Σέινο, ε παξαγσγή βηναεξίνπ είλαη έλαο άξηζηνο ηξφπνο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο 

φιν θαη πεξηζζφηεξν πεξηνξηζηηθνχο εζληθνχο θαη επξσπατθνχο θαλνληζκνχο ζηνλ 

ηνκέα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. (Καιηακπάθνο 

et al., 2013) 

 

 

4. Κνλάδα βηναεξίνπ ζην δήκν Πσγσλίνπ 

 

4.1 Υπνινγηζκόο ζεσξεηηθνύ θαη δηαζέζηκνπ δπλακηθνύ βηνκάδαο ζην 

Γήκν Πσγσλίνπ 

Σν δπλακηθφ βηνκάδαο δηαθξίλεηαη ζε: α) ζεσξεηηθφ, ην νπνίν απνηειεί ην 

κέγηζην πνζφ βηνκάδαο πνπ παξάγεηαη ζε κηα πεξηνρή, β) δηαζέζηκν, ην νπνίν 

απνηειεί ην πνζνζηφ ηνπ ζεσξεηηθνχ πνπ κπνξεί λα απνιεθζεί κε βάζε ηνπηθνχο 

πεξηνξηζκνχο, γ) ηερληθά θαη νηθνλνκηθά εθκεηαιιεχζηκν, ην νπνίν απνηειεί ην 

πνζνζηφ ηνπ δηαζέζηκνπ δπλακηθνχ πνπ δχλαηαη λα αμηνπνηεζεί κε ηα δηαζέζηκα 

ηερληθά κέζα κε νηθνλνκηθά βηψζηκν ηξφπν. 

Βάζεη ηνπ δηαζέζηκνπ δπλακηθνχ ησλ νξγαληθψλ ππνιεηκκάησλ ππνινγίδεηαη ε 

πνζφηεηα βηναεξίνπ πνπ κπνξεί λα παξαρζεί. Η αθξηβήο εθηίκεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ 

δπλακηθνχ ησλ νξγαληθψλ ππνιεηκκάησλ εθθξάδεηαη ζε GWh, MJ, ή kcal αλά ηφλν 

θαη ππνινγίδεηαη απφ ην πνζνζηφ ησλ νιηθψλ ζηεξεψλ, ην πνζνζηφ ησλ πηεηηθψλ 

ζηεξεψλ, ην πνζνζηφ ηνπ βηναπνηθνδνκήζηκνπ ηκήκαηνο ηνπ ιφγνπ ησλ πηεηηθψλ 

ζηεξεψλ πξνο ηα νιηθά ζηεξεά θαη ην εηδηθφ ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν αλάινγα κε ην 

είδνο ηνπ απνβιήηνπ, ην νπνίν εθθξάδεηαη ζε θπβηθά κέηξα (m3) κεζαλίνπ (CH4) 

αλά κνλάδα κάδαο (kg) πηεηηθψλ ζηεξεψλ. (Καιηακπάθνο et al. 2013) 

Η επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηεο ειιεληθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (ΔΛΣΑΣ), 

βάζεη ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο ηνπ θηελνηξνθηθνχ θεθαιαίνπ (2010) θαη ηεο 

γεσξγηθήο παξαγσγήο (2008) ηνπ δήκνπ Πσγσλίνπ, νδήγεζε ζηα παξαθάησ 

απνηειέζκαηα (Πίλαθαο 1). 

Οη ζπληειεζηέο δηαζεζηκφηεηαο ησλ θηελνηξνθηθψλ ππνιεηκκάησλ πξνέθπςαλ 

βάζεη βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο ελψ ην γεγνλφο φηη κεγάιε πνζφηεηα απφ ηα 

θηελνηξνθηθά απφβιεηα, παξαδνζηαθά, δηαηίζεηαη απεπζείαο ζηηο θαιιηέξγεηεο σο 

ιίπαζκα, ππέδεημε σο θαηαιιειφηεξν ζπληειεζηή δηαζεζηκφηεηαο αλαθνξηθά κε ηα 

θηελνηξνθηθά απφβιεηα ην 50%. 



Πίλαθαο 1. Γηαζέζηκν δπλακηθφ ησλ νξγαληθψλ ππνιεηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ θαη 

πνζφηεηα παξαγφκελνπ βηναεξίνπ 

Θηελνηξνθηθά Υπνιείκκαηα 

Δίδνο Αξ. Εώσλ 

Πνζόηεηα 

Απνβιήησλ  

(tn/y) 

Σπλη/ζηήο 

Γηαζ/ηεηαο 

Γηαζέζηκε 

Πνζόηεηα 

Υπνι/ηνο 

(tn/y) 

Παξαγόκελν 

Βηναέξην 

(m3/y) 

Βννεηδή 1.638 18.510 50% 9.255 148.080 

Φνίξνη 5.203 9.731 50% 4.865 82.105 

Αηγνπξ/ηα 77.363 33.885 50% 16.942 1.524.825 

Πηελά 536.260 22.549 50% 11.274 856.849 

Κεξηθό 

Σύλνιν 
620.464 84.675  42.337 2.611.859 

Γεσξγηθά Υπνιείκκαηα 

Δίδνο 
Παξαγσγή  

(tn/y) 

Πνζόηεηα 

Υπνι/ησλ 

(tn/y) 

Σπλη/ζηήο 

Γηαζ/ηεηαο 

Γηαζέζηκε 

Πνζόηεηα 

Υπνι/ηνο 

(tn/y) 

Παξαγόκελν 

Βηναέξην 

(m3/y) 

Γεκεηξ/θά 838 754 50% 377 100.908 

Θαιακπόθη 9.905 9.608 60% 5.765 2.401.118 

Κεδηθή 9.696 6.787 50% 3.393 542.956 

Κεξηθό 

Σύλνιν 
20.439 17.149  9.535 3.044.983 

ΣΥΛΟΙΗΘΣ ΠΟΣΟΤΖΤΔΣ 51.872 5.656.842 

 

Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο 

Η ηερλνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ βηναεξίνπ είλαη ε 

ζπλδπαζκέλε παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο (ΗΘ) κέζσ θαηάιιειεο 

κεραλήο εζσηεξηθήο θαχζεο.  

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε εκεξήζηα παξαγφκελε πνζφηεηα βηναεξίνπ είλαη 

15.498 m3 θαζψο θαη φηη ε θαηψηεξε ζεξκνγφλνο ηθαλφηεηά ηνπ ηζνχηαη κε 6,8 kWh 

αλά m3 ππνινγίδεηαη ε ζεξκηθή ελέξγεηα ηνπ θαπζίκνπ (Δthf) ίζε κε 105.386 kWhth 

αλά εκέξα. 

Θεσξψληαο ειεθηξηθφ βαζκφ απφδνζεο (εel) ίζν κε 37,4% (Walla et al., 2008) 

θαη δεδνκέλνπ φηη κηα κνλάδα ΗΘ ιεηηνπξγεί ζπλερψο πεξίπνπ ην 90% ηνπ έηνπο, ε 

παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα (Eel) ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

Δel= Δthf * εel* 0,9 * 365 (kWhel/έηνο) 
 

πλεπψο ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα εηεζίσο ηζνχηαη κε 12.947,6 ΜWhel 

θαη ε νλνκαζηηθή ηζρχο ηεο κνλάδαο κε 1,64 MWel. 

 

 

 



4.2. Γηαζηαζηνιόγεζε κνλάδαο βηναεξίνπ 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ ηκεκάησλ ηεο κνλάδαο. 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε ε ελ ιφγσ κνλάδα, νλνκαζηηθήο ηζρχνο 1,64 MWel, κέζσ ηεο 

δηαρείξηζεο εηεζίσο πεξίπνπ 51.872 tn αγξνηνθηελνηξνθηθψλ ππνιεηκκάησλ ζα 

παξάγεη εκεξεζίσο 15.498 m3 βηναεξίνπ. 

 

Φώξνη ζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο 

Θεσξψληαο φηη ιφγσ επνρηθφηεηαο ην 90% ηεο εηήζηαο εηζξνήο ησλ αγξνηηθψλ 

ππνιεηκκάησλ ζα παξαιακβάλεηαη κεηαμχ Μαΐνπ – επηεκβξίνπ θαη δεδνκέλνπ φηη 

ε εηήζηα πνζφηεηα γεσξγηθψλ απνβιήησλ είλαη 9.535 tn, ε εηζξνή ηελ πεξίνδν 

αηρκήο (MG) ζα είλαη 57 tn/εκέξα. Λακβάλνληαο ππφςε ρξφλν παξακνλήο (t) 10 

εκέξεο θαη ζπληειεζηή αζθαιείαο (f) 1,25 γηα ην κεραληθφ εμνπιηζκφ θαη ηνλ φγθν 

ηνπ αέξα, ν απαηηνχκελνο φγθνο ηνπ ζηιφ απνζήθεπζεο ζηεξεάο νπζίαο ππνινγίδεηαη 

ζε 715 m3.  

Όζνλ αθνξά ζηα θηελνηξνθηθά απφβιεηα ε εκεξήζηα πξψηε χιε ππνινγίζηεθε 

ζε 116 tn. Θεσξψληαο: α) ρξφλν παξακνλήο (t) 10 εκέξεο, β) ππθλφηεηα κίγκαηνο 

θνπξηάο ίζε κε απηή ηνπ λεξνχ (ξλεξνχ=1000 kg/m3) θαη γ) ζπληειεζηή αζθαιείαο (f) 

1,25 ηφηε ν απαηηνχκελνο φγθνο ππνινγίδεηαη ζε 1.450 m3. 

Σν ζηιφ ησλ αγξνηηθψλ ππνιεηκκάησλ πξνηείλεηαη λα είλαη νξζνγσληθνχ 

ζρήκαηνο εκβαδνχ 100 m2 θαη χςνπο 7 m ελψ ε δεμακελή θηελνηξνθηθψλ 

απνβιήησλ θπθιηθή κε εκβαδφ 243 m2, δηάκεηξν 17,6 m θαη χςνο 6 m.  

 

Σπζηήκαηα ηξνθνδνζίαο 

Σν ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο ζα απνηειείηαη απφ έκβνια ηξνθνδνζίαο ή 

ζπζηήκαηα κεηαθνξηθψλ θνριηψλ. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη ζεκαληηθφ λα ηεξείηαη 

ζηαζεξή θαη ζπλερήο ξνή ηεο πξψηεο χιεο κε κηθξέο ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο ζε 

ζρέζε κε ηε ζεξκνθξαζία πνπ επηθξαηεί εληφο ηνπ ρσλεπηήξα, δηφηη ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε δηαηαξάζζνληαη νη βηνινγηθέο δηεξγαζίεο. 

 

Γεμακελή ρώλεπζεο 

Η εκεξήζηα πνζφηεηα ππνζηξψκαηνο πνπ θαηαιήγεη ζηνλ ρσλεπηή κεηά ηελ 

αλάκημε ππνινγίδεηαη ζε 142 tn. Θεσξψληαο ρξφλν δχκσζεο (tx) ίζν κε 20 εκέξεο 

θαη ζπληειεζηή αζθαιείαο (fx) ίζν κε 1,25 ν απαηηνχκελνο φγθνο ηζνχηαη κε 3.550 

m3   

Λφγσ ηνπ κεγάινπ απαηηνχκελνπ φγθνπ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θαηαζθεπή δπν 

δίδπκσλ δεμακελψλ ρψλεπζεο, νη νπνίεο ζα θαηαιακβάλνπλ έθηαζε 314 m2 ε 

θαζεκία κε δηάκεηξν 20 m θαη χςνο 6 m. 

Οη δεμακελέο ζα είλαη θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο κε θσληθφ ππζκέλα γηα εχθνιε 

αλάδεπζε θαη εθθέλσζε ησλ ηδεκάησλ άκκνπ θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ 

εληζρπκέλα πξνθαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα ζθπξνδέκαηνο πνπ ζα θαιχπηνληαη κε 

ηξαπεδνεηδείο κεηαιιηθέο πιάθεο θαη ελδηάκεζε κφλσζε. Μεκβξάλε εηδηθήο αλνρήο 

ζε απνδφκεζε θαη αλζεθηηθή ζε δηάβξσζε ζα θαιχπηεη ηνπο ζαιάκνπο αεξίνπ πάλσ 

απφ ην επίπεδν ηνπ πγξνχ ππνιείκκαηνο ζθξαγίδνληαο ηεο αεξνζηεγψο. ην 

εζσηεξηθφ ζα ππάξρνπλ αλαδεπηήξεο γηα ηε ζπλερή αλάδεπζε ησλ πιηθψλ. 

(Wellinger et al., 2008) 



Δγθαηαζηάζεηο βειηίσζεο βηναεξίνπ  

Η απνζείσζε θαη ε μήξαλζε ηνπ βηναεξίνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηδηθφ 

πχξγν – ζηήιε εμσηεξηθά ησλ ρσλεπηήξσλ. 

 

Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο βηναεξίνπ 

Σν παξαγφκελν βηναέξην ζα απνζεθεχεηαη, πξνζσξηλά, ζε θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο ζε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ γηα κηα 

εκέξα. Γηα ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα ηεο ππφ κειέηε κνλάδαο (15.498 m3/εκέξα) 

απαηηνχληαη ηξεηο δεμακελέο απνζήθεπζεο ζθαηξηθνχ ζρήκαηνο, φγθνπ 5.166 m3 κε 

εκβαδφλ 366 m2 θαη δηάκεηξν 21,6 m.  

 

Κνλάδα ΣΖΘ 

Σν παξαγφκελν βηναέξην αθνχ πεξάζεη απφ ηελ δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ θαη 

αθχγξαλζεο ζα νδεγείηαη ζε Μεραλή Δζσηεξηθήο Καχζεο νλνκαζηηθήο ειεθηξηθήο 

ηζρχνο 1,6 MW φπνπ ζα θαίγεηαη παξάγνληαο ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ζεξκφηεηα.  

 

Γεμακελή απνζήθεπζεο ρσλεκέλνπ ππνιείκκαηνο  

Σν ρσλεκέλν ππφιεηκκα ζα κεηαθέξεηαη απφ ηνπο αληηδξαζηήξεο κέζσ αγσγψλ 

ζε δεμακελέο απνζήθεπζεο φπνπ ζα δηαρσξίδεηαη ζε ζηεξεφ θαη πγξφ θιάζκα. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπνχλ νη εθπνκπέο κεζαλίνπ θαη νη νζκέο ε δεμακελή ζα 

είλαη πδαηνζηεγήο θαη ζα ζθξαγηζηεί κε αεξνζηεγή κεκβξάλε. Σν πγξφ θιάζκα ζα 

αληιείηαη απφ ηε δεμακελή θαη κε βπηηνθφξα ζα δηαηίζεηαη ειεγρφκελα σο ιίπαζκα 

ζηηο θαιιηέξγεηεο ελψ ην ζηεξεφ θιάζκα αθνχ μεξαλζεί, ζα ελζαθίδεηαη θαη ζα 

δηαηίζεηαη σο εδαθνβειηησηηθφ. 

Η δεμακελή δηαρσξηζκνχ ηνπ ρσλεκέλνπ ππνιείκκαηνο ζα ππνδέρεηαη 

εκεξεζίσο 128 tn ρσλεκέλνπ ππνιείκκαηνο. Ο φγθνο ηεο ππνινγίδεηαη ζε 1.600 m3, 

εκβαδνχ 400 m2, δηακέηξνπ 23 m θαη χςνπο 4 m. 

Η ζπλνιηθή επηθάλεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

παξαπάλσ βαζηθψλ ηκεκάησλ ηεο κνλάδαο ηζνχηαη πεξίπνπ κε 2.500 m2. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε α) χπαξμεο ειεχζεξσλ ρψξσλ δηέιεπζεο ησλ 

νρεκάησλ κεηαθνξάο θαζψο θαη β) θαηαζθεπήο επηθνπξηθψλ ρψξσλ (θηίξην ειέγρνπ 

θηι) ε παξαπάλσ επηθάλεηα ζα πξέπεη λα δηπιαζηαζηεί. πλεπψο ε ζπλνιηθή 

απαηηνχκελε επηθάλεηα είλαη πεξίπνπ 5.000 m2. 

 

 

5. Οηθνλνκηθή αμηνιόγεζε επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

 

5.1 Κεζνδνινγηθό πιαίζην θαη βαζηθέο παξαδνρέο 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνηεηλφκελεο εγθαηάζηαζεο δηακνξθψζεθαλ δχν 

ελαιιαθηηθά ζελάξηα, ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηε ζχλζεζε ηνπ 

ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο. 

Η αμηνιφγεζε ησλ δχν ζελαξίσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηξία νηθνλνκηθά θξηηήξηα, ήηνη ηελ Καζαξά 

Παξνχζα Αμία (ΚΠΑ ή NPV), ηνλ Δζσηεξηθφ Βαζκφ Απφδνζεο (ΔΒΑ ή IRR) θαη ην 

Υξφλν Δπαλείζπξαμεο ηνπ Κεθαιαίνπ (ΥΔΚ ή Payback Period). 



Η Καζαξή Παξνχζα Αμία (ΚΠΑ) νξίδεηαη σο ε δηαθνξά ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ 

εηήζησλ εηζνδεκάησλ κείνλ ηελ παξνχζα αμία ησλ εηήζησλ εμφδσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επελδχζεσλ. ηελ πξάμε θη εθφζνλ έρεη θαηαζηξσζεί ν 

πίλαθαο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ε ΚΠΑ ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά ησλ ρξεκαηηθψλ 

εηζξνψλ (θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ κεηά θφξσλ) κείνλ ην θφζηνο ησλ επελδχζεσλ, 

φπσο, δίλεηαη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν:  

 

φπνπ: 

 ΚΠΑ = ε Καζαξά Παξνχζα Αμία ηνπ ζρεδίνπ  

 ΚΣΡi
 
= ε Καζαξή Σακεηαθή Ρνή ην έηνο η  

 K
0 

= ε αξρηθή επέλδπζε ην ρξφλν η=0  

 λ = ε δηάξθεηα δσήο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ  

 r = ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο 

Ο Δζσηεξηθφο Βαζκφο Απφδνζεο (ΔΒΑ) ηνπ θεθαιαίνπ νξίδεηαη σο ην επηηφθην 

πξνεμφθιεζεο πνπ κεδελίδεη ηε ρξεκαηνξνή, δειαδή εθείλν ην επηηφθην πνπ 

εμηζψλεη ηελ αξρηθή επέλδπζε κε ηελ αμία φισλ ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. 

Η δηαθνξά κεηαμχ ηνπ επηηνθίνπ πνπ δίλεηαη απφ ηνλ ΔΒΑ θαη ηνπ επηηνθίνπ ηεο 

πξνεμφθιεζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην πξψην πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πίλαθα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ (γηα ην ιφγν απηφ θαιείηαη θαη 

εζσηεξηθή απφδνζε) ελψ ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο θαζνξίδεηαη εμσγελψο απφ ηνλ 

επελδπηηθφ θνξέα. Ο ηχπνο πνπ δίλεη ηνλ ΔΒΑ είλαη ν αθφινπζνο:  

 

όποσ: 
 ΚΣΡi = ε Καζαξή Σακεηαθή Ρνή ην έηνο η  

 K0 = ε αξρηθή επέλδπζε ην ρξφλν η=0  

 λ = ε δηάξθεηα δσήο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ  

 EBA = ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο πνπ θαζηζηά ηελ ΚΠΑ = 0 

Γηα λα ζεσξεζεί κηα επέλδπζε βηψζηκε πξέπεη ε ΚΠΑ λα είλαη ζεηηθή θαη ν ΔΒΑ 

κεγαιχηεξνο ηνπ επηηνθίνπ πξνεμφθιεζεο. 

Σν θξηηήξην ηνπ ρξφλνπ επαλείζπξαμεο ηνπ θεθαιαίνπ (Payback Period) αλήθεη 

ζηα θαινχκελα αηειή θξηηήξηα (Σζψιαο, 2002) θαη νξίδεηαη σο ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ απαηηείηαη γηα λα θαιπθζεί ε δαπάλε ηεο αξρηθήο επέλδπζεο απφ ηηο εηήζηεο 

ηακεηαθέο ξνέο κεηά θφξσλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηξσζνχλ νη πίλαθεο ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ηα δχν 

ελαιιαθηηθά ζελάξηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία φπσο πξνέθπςαλ 

απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Δηδηθφηεξα: 

 

Θόζηνο εγθαηάζηαζεο: ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θφζηε 

γηα ηελ αλέγεξζε/ θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ην βαζηθφ ειεθηξν-

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ηε κνλάδα ΗΘ, ηε ζχλδεζε ζην δίθηπν θαη ηηο εξγαζίεο 



δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα ην θφζηνο ιακβάλεηαη ίζν κε 

3.300 € αλά εγθαηεζηεκέλν kW.  

 

Δηήζην θόζηνο ιεηηνπξγίαο: Σν εηήζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεη θπξίσο 

ηα έμνδα ζπληήξεζεο, κηζζνδνζίαο, ηδηνθαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο πξψηεο χιεο, ελνηθίνπ έθηαζεο θαη αζθάιηζεο 

εμνπιηζκνχ. Πην αλαιπηηθά: 

 Δηήζην θφζηνο ζπληήξεζεο ίζν κε 143 € αλά εγθαηεζηεκέλν kW. 

 ηε κνλάδα ζα απαζρνινχληαη έλαο κεραληθφο θαη ηξείο εξγάηεο κε εηήζην 

θφζηνο κηζζνδνζίαο 96.600 €. 

 Οη ίδηεο αλάγθεο ηεο κνλάδαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ηζνχληαη κε ην 7% ηεο 

παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν θφζηνο αγνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ην εζληθφ δίθηπν πξνζεγγίδεη ηα 150 €/MWh 

 To θφζηνο πξνκήζεηαο πξψησλ πιψλ εθηηκάηαη ζε 0,023 € αλά kWh 

θαπζίκνπ. 

 Σππηθή ηηκή γηα ην εηήζην θφζηνο ελνηθίαζεο γεο ζεσξνχληαη ηα 2 € αλά 

ηεηξαγσληθφ κέηξν. 

 Σν εηήζην θφζηνο αζθάιηζεο ιακβάλεηαη ίζν κε ην 1% ηνπ θφζηνπο 

επέλδπζεο. 

 

Τηκή πώιεζεο παξαγόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: χκθσλα κε ην Νφκν 

4254/2014 (ππνπαξ.ΙΓ.5) ε ηηκνιφγεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ βηναέξην 

δηαθνξνπνηείηαη κε βάζε ην κέγεζνο ηεο κνλάδαο, ην είδνο βηνκάδαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο πξψηε χιε θαη ηελ χπαξμε επηρνξήγεζεο. πγθεθξηκέλα, γηα 

κνλάδεο κηθξφηεξεο ησλ 3 MWel ε ηηκή πψιεζεο νξίδεηαη ζηα 230 €/MWh εάλ δελ 

έρεη ιεθζεί νπνηαδήπνηε κνξθή θξαηηθήο ελίζρπζεο θαη ζηα 209 €/MWh γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ έρεη ιεθζεί. 

 

Τέινο 3% ππέξ ΟΤΑ: χκθσλα κε ην λφκν 3468/2006 (άξζξν 25), πνζνζηφ 3% 

ηεο ζπλνιηθήο, πξν ΦΠΑ, αμίαο ηεο πσινχκελεο ελέξγεηαο δηαηίζεηαη ζηνπο δήκνπο 

εληφο ηεο ρσξηθήο έθηαζεο ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη νη ζηαζκνί ΑΠΔ.  

Σέινο θαη γηα ηα δχν ζελάξηα ειήθζεζαλ επηπιένλ νη παξαθάησ παξαδνρέο: 

 Γηάξθεηα αμηνιφγεζεο ηεο επέλδπζεο 20 έηε. 

 Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο 7%. 

 πληειεζηήο απφζβεζεο 5%. 

 πληειεζηήο θνξνιφγεζεο 26%. 

 ηνπο ππνινγηζκνχο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν πιεζσξηζκφο. 

 πληειεζηήο ιεηηνπξγίαο κνλάδαο 90% (εμαηξνχληαη νη κέξεο ζπληήξεζεο).  

Δπίζεο δελ ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηελ πψιεζε ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεηαη, θαζψο δελ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν δίθηπν ηειεζέξκαλζεο, κπνξεί φκσο 

κειινληηθά λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ έζνδν. Πξνζσξηλά, ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο 

γηα ζέξκαλζε ηεο ίδηαο ηεο κνλάδαο. εκαληηθά θέξδε, πνπ επίζεο δελ 

ζπλππνινγίζηεθαλ, κπνξεί λα απνθέξεη ε πψιεζε ηνπ ρσλεκέλνπ ππνιείκκαηνο σο 

εδαθνβειηησηηθφ. Η ηηκή ηνπ, αλάινγα κε ηελ ρεκηθή ηνπ ζχζηαζε, θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 150 θαη 450 €/tn (Vavouraki, 2010). Σέινο, έλα επηπιένλ νηθνλνκηθφ φθεινο 



πνπ ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί είλαη ην εηζφδεκα απφ ηελ εκπνξία δηθαησκάησλ απφ 

ηελ εκπνξία δηθαησκάησλ εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, ιφγσ ηεο ρξήζεο κεζαλίνπ CH4 γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ε ΓΔΗ κεηψλεη ηε ρξήζε θαπζίκνπ θαη θαη’ 

επέθηαζε ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. (Ληαληηληψηε, 2011) 

 

5.2 Δπελδπηηθά ζελάξηα  

Σα ζελάξηα πνπ ζα εμεηαζηνχλ είλαη δχν θαη δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηελ 

πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. 

ην πξψην ζελάξην ζεσξείηαη φηη ην ζχλνιν ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο 

θαιχπηεηαη απφ ίδηα θεθάιαηα ελψ ζην δεχηεξν θαιχπηεηαη θαηά 40% απφ θξαηηθή 

επηρνξήγεζε, θαηά 30% απφ ίδηα θεθάιαηα θαη θαηά 30% απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. 

Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ δεπηέξνπ ζελαξίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη επηπιένλ νη εμήο 

παξαδνρέο: 

 επηηφθην δαλεηζκνχ 8% ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο 

 ρξφλνο απνπιεξσκήο δαλείνπ 12 έηε 

χκθσλα κε απηέο ηηο παξαδνρέο, θαηαζηξψζεθαλ νη ηακεηαθέο ξνέο γηα θάζε 

ζελάξην θαη πξνέθπςαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 2: 

 

Πίλαθαο 2. Απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο 

 Σελάξην Η Σελάξην ΗΗ 

Σύλνιν επέλδπζεο 5.280.000 € 5.280.000 € 

Ίδηα θεθάιαηα 5.280.000 € 1.584.000 € 

Θξαηηθή επηρνξήγεζε - 2.112.000 € 

Γαλεηζκόο - 1.584.000 € 

Έζνδα/Έηνο 2.814.273€ 2.557.317€ 

Ιεηηνπξγηθά έμνδα/Έηνο 1.407.881€ 1.407.881€ 

Τέινο ππέξ ΟΤΑ/Έηνο 87.039€ 79.092€ 

Φξόλνο επαλείζπξαμεο 

θεθαιαηνπ 
4,5ν 2ν 

ΘΠΑ 6.472.677€ 6.662.559€ 

ΔΒΑ 21% 47% 

 

ην πξψην ζελάξην ε ΚΠΑ αλέξρεηαη ζε 6.472.677 €, ν ΔΒΑ ηζνχηαη κε 21 % ελψ 

ν ρξφλνο επαλείζπξαμεο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη 4,5 έηε, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε 

επέλδπζε παξά ην πςειφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο είλαη φρη κφλν βηψζηκε αιιά θαη 

ηδηαίηεξα ειθπζηηθή. ην δεχηεξν ζελάξην ε ΚΠΑ αλέξρεηαη ζε 6.662.559 €, ν ΔΒΑ 

ηζνχηαη κε 47 % ελψ ν ρξφλνο επαλείζπξαμεο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη 2 έηε. 

Παξαηεξείηαη φηη ε ΚΠΑ είλαη ηεηξαπιάζηα ηνπ πνζνχ πνπ απαηηείηαη λα θαηαβάιεη 

ν επελδπηήο θαη ν ΔΒΑ είλαη ηδηαίηεξα πςειφο. πγθξίλνληαο ηνπο εζσηεξηθνχο 

βαζκνχο απφδνζεο θαη ηηο θαζαξέο παξνχζεο αμίεο κεηαμχ ησλ δχν επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ πξνθχπηεη πσο ην δεχηεξν είλαη ειθπζηηθφηεξν, γεγνλφο αλακελφκελν 

εμαηηίαο ηεο επηδφηεζεο. 

 



 

6. Σπκπεξάζκαηα 

 

Η εγθαηάζηαζε ηεο πξνηεηλφκελεο κνλάδαο παξαγσγήο βηναεξίνπ είλαη κηα 

ηερλνινγηθά θαηλνηφκα πξφηαζε πνπ πξνζδίδεη ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά νθέιε. 

πγθεθξηκέλα, θαιχπηεη ην θελφ ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηελνηξνθηθψλ θαη 

γεσξγηθψλ απνβιήησλ. Δηδηθφηεξα, εηεζίσο ζα απνηξέπεηαη ε αλεμέιεγθηε δηάζεζε 

πεξίπνπ 42.000 tn θνπξηάο ζε πδξνθνξείο θαη εδάθε, κεηψλνληαο θαηά πνιχ ην 

ξππαληηθφ θνξηίν.  

Μέζσ ηεο θαηαζθεπήο κηαο κνλάδαο παξαγσγήο βηναεξίνπ, δελ επηδηψθεηαη 

κφλν ε αλαθνχθηζε ηεο πεξηνρήο απφ ην δχζνζκν θαη ξππνγφλν θνξηίν ησλ 

απνβιήησλ, αιιά θαη ε αμηνπνίεζε ηεο νξγαληθήο ηνπο χιεο γηα ηελ παξαγσγή 

«θαζαξήο» ελέξγεηαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε πεξηνρή κειέηεο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

θαη ηε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζην εζληθφ ελεξγεηαθφ κίγκα. πγθεθξηκέλα, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πνζφηεηα CO2 πνπ εθπέκπεηαη απφ ιηγληηηθέο κνλάδεο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη 989 g/KWh (ΙΔΑ, 2011) εμνηθνλνκνχληαη 

12.475 tn CO2.ην έηνο. 

Απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ γηα ηνλ δήκν Πσγσλίνπ, πξνθχπηεη φηη 

αθφκε θαη αλ αμηνπνηεζεί ην κηζφ απφ ην ζεσξεηηθφ δπλακηθφ βηνκάδαο, είλαη 

εθηθηή ε εγθαηάζηαζε κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο 

νλνκαζηηθήο ηζρχνο 1,6 MWel. Η ειεθηξηθή ελέξγεηα ζα δηνρεηεχεηαη θαη ζα 

πσιείηαη ζην εζληθφ ζχζηεκα ειεθηξνδφηεζεο, κε εμαζθαιηζκέλε ηηκή πψιεζεο, 

ελψ ε ζεξκηθή πξνο ην παξφλ ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο ίδηαο ηεο κνλάδαο γηα 

ζέξκαλζε. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κειινληηθά ε ζεξκηθή ελέξγεηα κπνξεί λα 

θαιχςεη κέξνο ησλ αλαγθψλ ζέξκαλζεο φκνξσλ νηθηζκψλ κέζσ δηθηχνπ 

ηειεζέξκαλζεο ή λα δηαηεζεί γα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ζεξκνθεπηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ.  

εκαληηθά έζνδα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ επίζεο απφ ηελ πψιεζε ηνπ 

ρσλεκέλνπ ππνιείκκαηνο, ην νπνίν ιφγσ ηεο θαιήο ρεκηθήο ηνπ ζχζηαζεο ζα είλαη 

εκπνξεχζηκν σο άξηζηεο πνηφηεηαο, εδαθνβειηησηηθφ ζε ηηκέο πνπ κπνξεί λα 

θηάζνπλ θαη ηα 450€/tn. 

Σέινο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε απέδεημε πσο ε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα δελ 

απνηειεί κφλν πξφηαζε γηα ηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ 

αιιά θαη κηα ηδηαηηέξσο επηθεξδή επέλδπζε, παξά ην κεγάιν αξρηθφ θφζηνο 

θεθαιαίνπ. Σα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ δελ αθνξνχλ κφλν ζηνπο 

εκπιεθφκελνπο κε ηε δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζπλνιηθά θαζψο 

πξφθεηηαη γηα κηα ηερλνινγηθά θαηλνηφκα δξαζηεξηφηεηα πνπ δεκηνπξγεί ηέζζεξηο 

κφληκεο ζέζεηο εξγαζίαο, έζνδα γηα ην Γήκν ηεο ηάμεο ησλ 80.000 € εηεζίσο ελψ 

ηαπηφρξνλα δηακνξθψλεη ην θαηάιιειν ππφβαζξν γηα πεξαηηέξσ αλαπηπμηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 
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Πεξίιεςε 
 

Ζ εγθαηάιεηςε ηνπ νξεηλνύ ρώξνπ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ εγθαηάιεηςε όισλ όζα 

δηαρξνληθά δεκηνπξγήζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρώλ. Οη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ ππνρξέσζαλ ηνπο 

νξεζίβηνπο λα «αλαδεηήζνπλ ηελ ηύρε ηνπο» ζε κηθξά ή κεγαιύηεξα αζηηθά θέληξα 

νδήγεζαλ ζε αλεθκεηάιιεπηα θαη αθεκέλα ζηε θζνξά ηνπ ρξόλνπ θηίξηα ή αθόκε 

θαη ζε έξεκα ρσξηά. Ο θαιιηθξαηηθόο Γήκνο Πσγσλίνπ αληηκεησπίδεη ην ζύλνιν ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ζηηο κέξεο καο. Δμαηηίαο ηεο 

πιεζπζκηαθήο κείσζεο αιιά θαη ησλ πξόζθαησλ ζπγρσλεύζεσλ θνηλσληθώλ δνκώλ 

θαη ππεξεζηώλ, πνιιά από ηα θηίξηα ηνπ Πσγσλίνπ, κεξηθά από ηα νπνία είλαη 

κνλαδηθήο αηζζεηηθήο, έρνπλ αθεζεί αλεθκεηάιιεπηα, εγθαηαιειεηκκέλα θαη κεξηθά 

από απηά έρνπλ ήδε θζαξεί. ηελ παξνύζα εξγαζία, αξρηθά, πξνζδηνξίζηεθαλ νη 

έλλνηεο ηεο γεο, ηνπ αθηλήηνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο απηνύ θαζώο θαη ηεο ζεκαζίαο 

πξνζηαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ησλ δεκόζησλ θηηξίσλ. ηε ζπλέρεηα, έγηλε πξνζπάζεηα 

λα θαηαγξαθεί ην ζύλνιν ηνπ δεκνηηθνύ θηηξηαθνύ απνζέκαηνο θαζώο θαη ησλ ζε 

αρξεζία δεκνηηθώλ θηηξίσλ. Σέινο, δηαηππώζεθαλ πξνηάζεηο επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

νξηζκέλσλ εγθαηαιειεηκκέλσλ θηηξίσλ, πξνζαξκνζκέλεο ζηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο.  

 

Abstract 
 

The abandonment of mountainous areas implies the abandonment of what was 

created over time in order to cover the residents' needs of those areas. The 

socioeconomic conditions that forced the highlanders to "seek their fortune" in small 

or larger urban centers, led not only to a number of unused buildings but also to 

deserted villages. After the implementation of ‘Kallikratis’ administrative reform, the 

Municipality of Pogoni faces all the problems that beset the mountainous areas 

nowadays. Due to the depopulation and the recent merge of social structures and 

services many of the Municipality’s buildings have been left unexploited, abandoned 

and some of them are even damaged. Some of the aforementioned buildings are 

significant examples of the local architectural style. In this paper the basic meanings 

of land, property and the importance of rehabilitation of public buildings are initially 

presented. Then, an attempt to record the entire municipal building stock, as well as 

the abandoned and unexploited buildings was made. Finally, proposals, adapted to 

the particular characteristics and needs of the study area, concerning the reuse of the 

abandoned buildings were formulated.  

 



1. Δηζαγσγή 

 

Ζ ηδηαίηεξε ηαπηόηεηα ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ, ζηε δηαρξνληθή ηνπο εμέιημε από 

ηα κέζα ηνπ 20νπ αηώλα θαη κεηά, απόηππώλεηαη έληνλα ζην δνκεκέλν ρώξν θαη 

ζηελ πνιηηηζκηθή ηνπο θπζηνγλσκία. Σα δηάθνξα ηζηνξηθά γεγνλόηα, ε κεηαθίλεζε 

ησλ αλζξώπσλ ζηα αζηηθά θέληξα ε απνπζία νινθιεξσκέλεο θεληξηθήο πνιηηηθήο 

γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο θαη ηα αλαπηπμηαθά κνληέια πνπ αθνινπζήζεθαλ, από ηα 

κέζα ηνπ 20νπ αηώλα θαη κεηά, νδήγεζαλ ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ζην πεξηζώξην ηεο 

αλάπηπμεο θαη ζην ζηαδηαθό καξαζκό (Θηελά, 2013). 

Ο Γήκνο Πσγσλίνπ, ν νπνίνο έρεη ραξαθηεξηζηεί νξεηλόο ζύκθσλα κε ην άξζξν 

1 ηνπ λνκνπ 3852/2010 αληηκεησπίδεη ην ζύλνιν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηαιαλίδνπλ 

ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ζηηο κέξεο καο. Ο λεόο θαιιηθξαηηθόο Γήκνο Πσγσλίνπ, ν 

νπνίνο ζπζηάζεθε κε ην λόκν 3852/2010 (Λέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο) από ηελ ζπλέλσζε 4 

θαπνδηζηξηαθώλ Γήκσλ θαη 2 θνηλνηήησλ δηαηξείηαη πιένλ ζε 6 δεκνηηθέο ελόηεηεο: 

Θαιπαθίνπ, Άλσ Πσγσλίνπ, Άλσ Θαιακά, Γειβηλαθίνπ, Ιάβδαλεο θαη Πσγσληαλήο.  

Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε πεξηνρή είλαη ν 

κεγάινο αξηζκόο ειηθησκέλσλ (άηνκα ειηθίαο 65 εηώλ θαη άλσ) ζε ζρέζε κε ηα 

λεαξά άηνκα (ειηθίαο 0 έσο 14 εηώλ). πγθεθξηκέλα, γηα ην ζύλνιν ηνπ Γήκνπ 

Πσγσλίνπ ν δείθηεο γήξαλζεο είλαη 3,07, δειαδή ζε θάζε άηνκν ειηθίαο 0-14 

αληηζηνηρνύλ 3,07 άηνκα ειηθίαο 65 εηώλ θαη άλσ, ηε ζηηγκή πνπ o αληίζηνηρνο 

δείθηεο γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ησαλλίλσλ ηζνύηαη κε 1,43 (Δπηρεηξεζηαθό 

Πξόγξακκα 2012-2014 Γήκνπ Πσγσλίνπ). Σν γεγνλόο απηό, ζε ζπλδπαζκό κε ηε 

κεηαθίλεζε ηνπ παξαγσγηθνύ ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνύ πξνο ηα αζηηθά θέληξα, 

νδεγεί ζηαδηαθά ζηελ εγθαηάιεςε παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ όισλ ησλ ηνκέσλ 

ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Σαπηόρξνλα, ε ζπγρώλεπζε ππεξεζηώλ θαη θνηλσληθώλ 

δνκώλ, ζην πιαίζην ηεο θαιιηθξαηηθήο αλακόξθσζεο, επηηείλεη ην πξόβιεκα ηεο 

κεηαθίλεζεο ησλ ελεξγώλ ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνύ πξνο ηα αζηηθά θέληξα 

απνδπλακώλνληαο πεξαηηέξσ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Δπαθόινπζε ζπλέπεηα ησλ 

παξαπάλσ, κεηαμύ άιισλ, είλαη ε εγθαηάιεηςε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ. 

Γξάζεηο νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαηεύζπλζε ζπγθξάηεζεο ηνπ πιεζπζκνύ θαη 

πξνζέιθπζεο λένπ θόζκνπ ζηελ πεξηνρή είλαη απαξαίηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκησπηζηνύλ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα. εκαληηθό ξόιν ζηελ πξνζπάζεηα απηή 

κπνξεί λα παίμεη ε επαλάρξεζε ησλ εγθαηαιειιεκέλσλ δεκόζησλ θηηξίσλ. 

θνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη ε πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

ηνπ ζπλόινπ ησλ ζε αρξεζία δεκνζίσλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ θαη ε πξόηαζε 

αμηνπνίεζεο νξηζκέλσλ θηηξίσλ πνπ επειέγεζαλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο. 

Οη πξνηάζεηο ζηνρεύνπλ ζηνλ αλαζρεδηαζκό ηνπ δεκνζίνπ ρώξνπ θαη ηελ 

ιεηηνπξγηθή θαη αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο, ώζηε λα επηηεπρζεί ε 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ θαη πνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ε βειηίσζε ηνπ 

βηνηηθνύ επηπέδνπ ηεο πεξηνρήο. 

 

 

 

 



2. Πξνζηαζία θαη επαλάρξεζε εγθαηαιειεηκκέλσλ θηηξίσλ.  

 

2.1 Βαζηθέο έλλνηεο: γε, αθίλεην, δηαρείξεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

Ζ γε είλαη πεδίν άζθεζεο αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη απνηειεί 

πεπεξαζκέλν αγαζό ηνπ νπνίνπ ε ζηελόηεηα ζηαδηαθά απμάλεηαη. Σν γεγνλόο όηη ε 

γε εμαζθαιίδεη ηνπο πόξνπο γηα ηελ θαιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ αλζξώπνπ, ηεο 

πξνζδίδεη αμηόινγε νηθνλνκηθή ππόζηαζε θαη επηβάιεη ηνλ θαζνξηζκό ηνπ λνκηθνύ 

ηεο πεξηερνκέλνπ, κέζα από ηνλ θαζνξηζκό ηδηνθηεζηαθώλ δηθαησκάησλ θαη 

πεξηνξηζκώλ. Σαπηόρξνλα, απνθηά αμία, ε νπνία είλαη αλάινγε κε ηα ππάξρνληα ή 

δηακνξθνύκελα πξόηππα ή ηηο θαζνξηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο ζε απηή (Γηαλλάθεο, 

2010). 

Ο λνκηθόο θαη νηθνλνκηθόο ραξαθηήξαο ηεο γεο πξνζδηνξίδεηαη από ηηο 

ππάξρνπζεο ή δηακνξθνύκελεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, πνπ θαζνξίδνπλ θαη 

επηβάιινπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο ζα παξέκβεη θαη ζα ηελ αμηνπνηήζεη. 

Ζ γε ρσξίο λα έρεη θόζηνο παξαγσγήο παξάγεη αμία θαη ν ηδηνθηήηεο ηεο δηθαηνύηαη 

ηελ πξόζνδν, ζαλ είδνο επηζηξνθήο ηνπ δηαηηζέκελνπ θεθαιαίνπ αγνξάο. Ζ γε 

απνηειεί έλαλ από ηνπο ηξείο βαζηθνύο ζπληειεζηέο παξαγσγήο, δειαδή έλαλ από 

ηνπο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ε παξαγσγή αγαζώλ ή ππεξεζηώλ. 

πκπιεξώλεη ή ζπκπιεξώλεηαη από ηνπο άιινπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο πνπ είλαη 

ε εξγαζία θαη ην θεθάιαην.  

Κε ηελ έλλνηα αθίλεην νξίδεηαη ην ηδεαηό ή πξαγκαηηθό ηκήκα ηνπ ρώξνπ πνπ 

ηεθκεξηώλεη απηνηειέο ε εμ’ αδηαηξέηνπ ηδηνθηεζηαθό δηθαίσκα. Από λνκηθήο 

άπνςεο αθίλεην δελ είλαη κόλν ε γε αιιά θαη νηηδήπνηε ππάξρεη κέζα ή ππεξάλσ 

απηήο. Δπνκέλσο, πεξηιακβάλεη ην θπζηθό δηαζέζηκν γε θαη ην αλαιώζηκν ηκήκα 

ησλ βειηηώζεσλ (Εέληειεο, 2001). Από νηθνλνκηθήο άπνςεο ην αθίλεην απνηειεί 

αληηθείκελν ζπλαιιαγήο θαη ζηνηρείν εηζνδήκαηνο γηα απηνύο πνπ ην θαηέρνπλ. 

Σέινο ην αθίλεην απνηειεί πξντόλ ηνπ ζπλδπαζκνύ όισλ ησλ ζπληειεζηώλ 

παξαγσγήο, ήηνη ηνπ εδάθνπο (γε), ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ.  

Γηαρείξηζε αθηλήησλ θαιείηαη ν ζρεδηαζκόο θαη θαζνξηζκόο ησλ 

βξαρππξόζεζκσλ θαη καθξνπξόζεζκσλ ζηόρσλ γηα ηελ εύξεζε ηεο βέιηηζηεο 

ρξήζεο πνπ ζα δηαηεξήζεη θαη ζα απμήζεη ηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ θαζώο θαη ην 

ζύλνιν ησλ ελεξγεηώλ θαη πξάμεσλ γηα ηελ επίηεπμε απηώλ. Δηδηθόηεξα, αλαθνξηθά 

κε ηε ρξήζε ησλ αθηλήησλ, ε δηαρείξηζε ζρεηίδεηαη κε ηελ εύξεζε ηεο βέιηηζηεο 

ρξήζεο, δειαδή ηεο ζύλλνκεο, πηζαλήο θαη δεηνύκελεο ρξήζεο πνπ απνθέξεη ηε 

κεγαιύηεξε πξόζνδν, ελώ ζε ό,ηη αθνξά ζηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ, ε έλλνηα ηεο 

δηαρείξηζεο ζρεηίδεηαη κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο απνθάζεηο θαη δξάζεηο πνπ πξέπεη 

λα ιάβνπλ ρώξα ώζηε λα δηαηεξεζεί ή λα επαπμεζεί ε αμία ηνπ αθηλήηνπ (Σζηγώληα, 

2009). ε όια ηα ζηάδηα ηεο δηαρείξηζεο, είλαη απαξαίηεηε ε γλώζε ζρεηηθά κε ην 

ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο θαζώο θαη ηε ρξήζε θαη ηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ 

(αληηθεηκεληθή αμία, αγνξαία αμία).  

 

2.2 Η ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο θαη επαλάρξεζεο ησλ θηηξίσλ 

Σα θηίξηα απνηεινύλ ζεκαληηθό θαη αλαπόζπαζην θνκκάηη θάζε πεξηνρήο 

αληηθνηξνπηίδνληαο, δηαηεξώληαο, κεηαιακπαδεύνληαο ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκία 

θάζε ηόπνπ ζηηο επόκελεο γεληέο. Ζ ζπκβνιηθή ηνπο δηάζηαζε, κεηαθέξνληαο 



κλήκεο θαη εηθόλεο ηνπ παξειζόληνο από γεληά ζε γεληά, έρεη κεγαιύηεξν θαη 

ζεκαληηθόηεξν ξόιν από ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο, θπξίσο, όηαλ πξόθεηηαη γηα θηίξηα 

αμηόινγεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηδηαίηεξεο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο. 

Σα θηίξηα έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα ιεηηνπξγνύλ ζπλεθηηθά γηα ηελ θνηλσλία, 

δεκηνπξγώληαο θνηλσληθή ηαπηόηεηα θαη εληζρύνληαο ηε δσηηθή αίζζεζε ηνπ 

αλήθεηλ ζε έλα ηόπν, ζε κηα νκάδα. Δπηπιένλ, εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξε πλεπκαηηθή 

αμία, εηδηθά όηαλ απνηεινύλ ην ζπλδεηηθό θξίθν κηαο νκάδαο αηόκσλ κε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά π.ρ. ζξεζθεία, θπιή, ηδενινγία, θ.ι.π. Ιεηηνπξγνύλ εθπαηδεπηηθά, 

σο απηή αληαλάθιαζε ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνύ, νηθνλνκηθνύ θαη ηερλνινγηθνύ 

επηπέδνπ αλάπηπμεο. Σν θηηζκέλν πεξηβάιινλ απνηειεί ηζηνξηθό ηεθκήξην, ζπρλά 

κνλαδηθό, ειιείςεη άιισλ ζσδόλησλ ζηνηρείσλ. Ζ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο 

πξνζηαζίαο θαη επαλάρξεζεο ησλ θηηξίσλ είλαη, επίζεο, ζεκαληηθή. Οη 

ζεκαληηθόηεξεο παξάκεηξνη κέζσ ησλ νπνίσλ ε επαλάρξεζε ησλ θηηξίσλ ζπκβάιιεη 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη: α) ε δεδνκέλε  ελζσκάησζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ θηηξίνπ ζην  θπζηθό πεξηβάιινλ (όηαλ πξόθεηηαη γηα θηίξηα 

παξαδηνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο) θαη β) ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, πιηθώλ θαη ρώξνπ 

(Θηελά,2013) 

Ζ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή είλαη ζύκθσλα «… η λαϊκή, όπωρ ζςνηθίζηηκε 

να λέγεηαι η μη ζσεδιαζμένη απσιηεκηονική, πος επαναλαμβάνει, με βπαδεία 

εξέλιξη, πποηγούμενερ αςηογενείρ μοπθέρ, έπγο εμπειποηεσνών ή και ηων ίδιων ηων 

καηοίκων» (Θίδεο, 1995). Ωζηόζν, ζην Γήκν Πσγσλίνπ κόλν ηέζζεξηο από ηνπο 

νηθηζκνύο ηνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο «Παξαδνζηαθνί Οηθηζκνί» θαη 

πξνζηαηεύνληαη κε εηδηθά Γηαηάγκαηα. Απηνί είλαη ε Βήζζαλε, ην Γειβηλάθη, ην 

Γνιό θαη ε Πσγσληαλή.  

Ζ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή είλαη έλα πνιηηηζηηθό αγαζό, αλαληηθαηάζηαην 

θαη κε αλαλεώζηκν κε ηζηνξηθή, αηζζεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή αμία, ην νπνίν αλ δελ 

πξνζηαηεπζεί απνηειεζκαηηθά, κνηξαία ζα ραζεί. Θάζε θηίξην έρεη ηε δηθή ηνπ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία κέζα ζηελ δνκή ηνπ νηθηζκνύ θαη έηζη ε δηαηήξεζε ηνπ 

θαζίζηαηαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ νηθηζηηθνύ ηζηνύ. Ζ παξαδνζηαθή 

αξρηηεθηνληθή πξνζθέξεη ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ζηελ πεξηνρή, ε νπνία 

ελαξκνλίδεηαη κε ην παξζέλν θπζηθό πεξηβάιινλ, θάλνληαο ηελ κηα πεξηνρή κε 

δηαθνξεηηθή θαη ηδηαίηεξε νκνξθηά. Γηα απηό ην ιόγν πξέπεη λα δνζεί βαξύλνπζα 

πξνζνρή ζηελ πξνζηαζία απηνύ ηνπ ραξαθηήξα θαζώο κηα ελδερόκελε θαηαζηξνθή 

ηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο ζπλεπάγεηαη ηελ νξηζηηθή απώιεηα ελόο 

κνλαδηθνύ πνιηηηζηηθνύ ζεζαπξνύ ηεο πεξηνρήο ελώ ηαπηόρξνλα είλαη, ελ δπλάκεη, 

ηθαλή λα ηελ νδεγήζεη ζε πζηέξεζε θαη καξαζκό (Αλδξεόπνπινο et al., 2010).  

 

 

3. Σν νηθηζηηθό απόζεκα ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ 

 

Ο Γήκνο Πσγσλίνπ δηαζέηεη κεγάιε αθίλεηε πεξηνπζία, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

έλα ζεκαληηθό αξηζκό νηθνπέδσλ θαη θηηξίσλ. Κειεηώληαο ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ 

πξνθύπηεη όηη ην θηηξηαθό απόζεκα ηνπ αλέξρεηαη ζε 270 θηίξηα ελώ παξόκνηνο 

είλαη θαη ν αξηζκόο ησλ νηθνπέδσλ. 



Πην αλαιπηηθά (Γηάγξακκα 1), ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Άλσ Θαιακά ππάξρνπλ 27 

δεκνηηθά θηίξηα, ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Άλσ Πσγσλίνπ ηα θηίξηα αξηζκνύλ ζε 66, 

ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Θαιπαθίνπ ππάξρνπλ 26 θηίξηα ελώ ζηηο πξώελ Θνηλόηεηεο 

Ιάβδαλεο θαη Πσγσληαλήο ηα θηίξηα είλαη 15 θαη 14 αληίζηνηρα. Ο κεγαιύηεξνο 

αξηζκόο δεκόζησλ θηηξίσλ βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Γειβηλαθίνπ, ε νπνία 

θηινμελεί 122 θηίξηα. 
 

 
Γηάγξακκα 1: Θαηαλνκή ησλ θηηξίσλ κε βάζε ηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο 

 

ην Γηάγξακκα 2 παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο ρξήζεηο ησλ δεκόζησλ θηηξίσλ ηνπ 

Γήκνπ Πσγσλίνπ. Όπσο θαίλεηαη επηθξαηέζηεξε ρξήζε εκθαλίδεηαη λα είλαη ε 

ζηέγαζε εθπαηδεπηηθώλ ρώξσλ (27%) ελώ αθνινπζνύλ ηα θηίξηα πνιιαπιώλ 

ρξήζεσλ θαη νη νηθίεο. 

 

Γηάγξακκα 2: Βαζηθόηεξεο ρξήζεηο ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ 

 

Δίλαη ζεκαληηθό λα δηεπθξηληζηεί όηη ηα θηίξηα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ απνηεινύλ 
θηίξηα πνπ είηε ζε έλαλ όξνθν θηινμελνύλ παξαπάλσ από κηα ρξήζε είηε είλαη 
θηίξηα κε παξαπάλσ από έλαλ όξνθν θαη ζε θάζε έλαλ από απηνύο ζηεγάδεηαη 



δηαθνξεηηθή ρξήζε. πλήζσο, ηα θηίξηα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θηινμελνύλ 
ηαπηόρξνλα είηε πνιηηηζηηθά θέληξα είηε θνηλνηηθά γξαθεία είηε θαθελεία είηε 
ηαηξεία είηε μελώλεο είηε αίζνπζεο ηειεηώλ. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ηα 
εθπαηδεπηηθά θηίξηα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζρνιεία όισλ ησλ βαζκίδσλ θαη 
δηδαθηήξηα, απνηεινύλ ην κεγαιύηεξν αξηζκό εγθαηαιειεηκκέλσλ θηηξίσλ, γεγνλόο 
πνπ απνδίδεηαη αθελόο ζηελ κεηαθίλεζε ηνπ παξαγσγηθά ελεξγνύ πιεζπζκνύ ζηα 
αζηηθά θέληξα αθεηέξνπ ζηε ζπγρώλεπζε δνκώλ παηδείαο ζην πιαίζην ηεο 
θαιιηθξαηηθήο αλακόξθσζεο.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηα από ηα δεκνηηθά θηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη: 

 Θηίξην δεκαξρείνπ ζην Θαιπάθη. 

 Θηίξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ζην Καδαξάθη πνπ ιεηηνπξγεί σο θνηλνηηθό 

θαηάζηεκα θαη ηαηξείν. 

 Θηίξην ζηελ Πσγσληαλή πνπ ιεηηνπξγεί σο ιανγξαθηθό κνπζείν. 

 Θηίξην ζρνιείνπ ζην Ρηάρνβν πνπ ιεηηνπξγεί σο πνιηηηζηηθό θέληξν. 

 Θηίξην πξώελ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ζηνλ Θαθόιαθν πνπ ιεηηνπξγεί σο 

αγξνηηθό ηαηξείν. 

 Θηίξην ζηνπο Θνπθιηνύο πνπ ιεηηνπξγεί σο θηίξην θηινμελίαο  

 Θηίξην παιηνύ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ζηνπο Θνπθιηνύο πνπ ιεηηνπξγεί σο 

«ζηέθη» γπλαηθώλ θαη ρώξνο δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο ειηθησκέλσλ. 

 Θηίξην δεκνηηθνύ ζρνιείν ζηα Άλσ Ραβέληα πνπ ιεηηνπξγεί σο ρώξνο 

έθζεζεο θσηνγξαθίαο. 

 Θηίξην πλεπκαηηθνύ θέληξνπ Θεθαιόβξπζνπ πνπ θηινμελεί δηάθνξεο 

πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο. 

 Θηίξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Ηεξνκλήκεο ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνύληαη 

δηάθνξεο εθδειώζεηο θαη ιεηηνπξγεί σο θέληξν δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηλώλ κελώλ. 

 Θηίξην ζην Γνιό πνπ ιεηηνπξγεί σο θνηλνηηθό θαηάζηεκα. 

 Θηίξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ζην Γεξνπιάηαλν πνπ ιεηηνπξγεί κηα αίζνπζα σο 

ιανγξαθηθό κνπζείν, κηα σο ρώξνο έθζεζεο θσηνγξαθίαο θαη κηα σο 

ηαηξείν. 

 

 

4. Πεξηνξηζκνί θαη αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ 

 

Ο Γήκνο απνηειείηαη από 51 ρσξηά θαη ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλόο. πλεπώο, 

αληηκεησπίδεη όιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ νξεηλό ρώξν. Ο πιεζπζκόο 

ηνπ, ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011, αγγίδεη ηνπο 9.258 θαηνίθνπο, 

παξνπζηάδνληαο κηα αηζζεηή κείσζε ηεο ηάμεσο ησλ 2000 θαηνίθσλ ζε ζρέζε κε 

ηελ ηειεπηαία απνγξαθή ηνπ 2001. Ο πιεζπζκόο ηνπ Γήκνπ κεηώλεηαη ζηαδηαθά, νη 

πεξηνρέο είλαη αξαηνθαηνηθεκέλεο θαη ε πιεζπζκηαθή ηνπ ζύλζεζε, κε βάζε 

ειηθηαθά θξηηήξηα, ραξαθηεξίδεηαη από κεγάιν αξηζκό αηόκσλ ηξίηεο ειηθίαο. 

ύκθσλα κε ηε ζύγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην θείκελν ηνπ 

επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ, πξνθύπηεη όηη ν Γήκνο Πσγσλίνπ, ζε 

ζρέζε κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ησαλλίλσλ, είλαη «γεξαζκέλνο». Οη λένη ηεο 

πεξηνρήο κελ κπνξώληαο λα εμαζθαιίζνπλ εξγαζία θαηαθεύγνπλ ζε κεγαιύηεξα 



αζηηθά θέληξα. ε απηό ην ζεκείν, είλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη ν Γήκνο 

Πσγσλίνπ απνηειεί ηνλ Γήκν κε ηνλ πεξηζζόηεξν κόληκν πιεζπζκό ζε ζρέζε κε ηνλ 

καξαζκό πνπ γλσξίδνπλ νη γεηηνληθνί Γήκνη Θόληηζαο θαη Είηζαο. Όπσο είλαη 

αλακελόκελν, ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνύ νδεγεί ζηαδηαθά ζηε κείσζε ηεο 

παξαγσγηθόηεηαο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Ζ ηνπηθή θνηλσλία, ζηεξνύκελε έλα 

κεγάιν ηκήκα ηνπ ελεξγνύ παξαγσγηθνύ ηεο δπλακηθνύ βαζίδεηαη θπξίσο ζε 

ζπληαμηνύρνπο κε ρακειέο ζπληάμεηο (αγξνηηθέο), γεγνλόο πνπ ζα επεξεάζεη 

αξλεηηθά ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ 

ηνπηθνύ δπλακηθνύ. Σαπηόρξνλα, παξά ην ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ππνδνκώλ ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη ε ζπγρώλεπζε δνκώλ είραλ 

σο απνηέιεζκα αξθεηά ζρνιηθά θηίξηα λα κέλνπλ αλεθκεηάιιεπηα θαη νη καζεηέο λα 

δηαλύνπλ θαζεκεξηλά κεγάιεο ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ 

ζηελ πεξηνρή όπνπ ππάξρεη ζρνιείν. Δπηπιένλ, ηα Θέληξα Τγείαο θαη ηα 

πεξηθεξεηαθά ηαηξεία ηεο πεξηνρήο αληηκεησπίδνπλ ζσξεία πξνβιεκάησλ θαη 

ειιείςεσλ ηόζν ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή όζν, θπξίσο, ζηε ζηειέρσζή ηνπο κε 

επαξθέο θαη εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, γεγνλόο πνπ δελ ηνπο επηηξέπεη λα παξέρνπλ 

πξσηνβάζκηα ηαηξηθή πεξίζαιςε πςειώλ πξνδηαγξαθώλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Όια 

ηα πξνεγνύκελα πεγάδνπλ αιιά θαη ζπκβάιινπλ αθόκε πεξηζζόηεξν ζηε ζηαδηαθή 

εγθαηάιεηςε ηεο πεξηνρήο.  

Βαζηθό ζηόρνο ησλ αξρώλ ηεο πεξηνρήο γηα ηα επόκελα ρξόληα πξέπεη λα 

απνηειέζεη ε πξνζέιθπζε λέσλ αλζξώπσλ. Λα δνζνύλ επθαηξίεο θαη θίλεηξα ζε 

όζνπο έρνπλ εγθαηαιείςεη ηελ πεξηνρή, αιιά θαη ζε απηνύο πνπ εμαθνινπζνύλ λα 

θαηνηθνύλ εθεί. Ζ αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο πεξηνρήο κπνξεί λα 

απνηειέζεη ηε βάζε ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. Κε ηελ θαηάιιειε απνθαηάζηαζε ηα 

θηίξηα ζα κπνξέζνπλ θαη πάιη λα ζηεγάζνπλ ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηόηεηεο γεγνλόο 

πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ γεληθόηεξε βειηίσζε ηνπ ηξόπνπ θαη ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ 

θαηνίθσλ θαζώο θαη ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ.  

 

 

5. Πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο ησλ δεκόζησλ θηηξίσλ 

 

5.1 Κηίξηα πνπ πξνβιέπεηαη λα αμηνπνηεζνύλ ή/θαη αμηνπνηνύληαη 

 

Μύινο Ρνγνδίνπ 

Ο κύινο Ρνγνδίνπ έρεη αλαθαηληζηεί κε ρξεκαηνδόηεζε από ην επηρεηξεζηαθό 

πξόγξακκα «Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο – Αλαζπγθξόηεζεο Τπαίζξνπ 2000-2006». 

Γηαζέηεη κνπζείν πδξνθίλεζεο, εληόο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη αιεπξόκπινο θαη 

ληξηζηέια. Σν θηίξην, έσο πξόζθαηα, δε ρξεζηκνπνηνύηαλ. Ωζηόζν, ζύκθσλα κε ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ δηελεξγήζεθε πξόζθαηα δεκνπξάηεζε γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδόρνπ πνπ ζα αμηνπνηήζεη ην ρώξν. 

 

Παξζελαγσγείν Βήζζαλεο  

Ζ πεξηνρή ηνπ Πσγσλίνπ δε δηαζέηεη βηβιηνζήθε. Πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηεί ε ζπγθεθξηκέλε έιιεηςε, ν Γήκνο επέιεμε ην παξαπάλσ θηίξην γηα 

λα ζηεγάζεη ηελ πξώηε βηβιηνζήθε ηεο πεξηνρήο. Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε 



πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκώλ θαη απηό πνπ απνκέλεη γηα ηελ ιεηηνπξγία 

είλαη λα θαηαγξαθνύλ θαη ηαμηλνκεζνύλ ηα βηβιία πνπ ππάξρνπλ.  

 

Γεκνηηθό ζρνιείν Γεξνπιαηάλνπ 

Σν ζρνιείν έρεη έθηαζε 177 η.κ., βξίζθεηαη ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε θαη 

αμηνπνηείηαη, κε πξσηνβνπιία ησλ θαηνίθσλ, ζαλ ιανγξαθηθό κνπζείν θαη ρώξνο 

έθζεζεο θσηνγξαθηώλ. πγθεθξηκέλα, ζηε κία αίζνπζα ηνπ θηηξίνπ έρνπλ 

ζπγθεληξσζεί ρξεζηηθά αληηθείκελα πεξαζκέλσλ δεθαεηηώλ ηα νπνία εθηίζεληαη 

ελώ ζηελ άιιε θηινμελείηαη έθζεζε θσηνγξαθίαο. Ωζηόζν, ην κνπζείν ζα πξέπεη λα 

εληαρζεί ζε θάπνην πξόγξακκα κε ζθνπό ηε ζπληήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ηνλ εκπινπηηζκό κε πεξηζζόηεξα εθζέκαηα. Δπηπιένλ, ζα 

κπνξνύζε ζε θάπνηνλ θάηνηθν, πνπ γλσξίδεη ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο, λα αλαηεζεί ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο θαη ώξεο. Ζ επίζθεςε πξνηείλεηαη λα έρεη 

νξηζκέλν αληίηηκν εηζηηεξίνπ, ηα έζνδα ηνπ νπνίνπ ζα απνηεινύλ εηζόδεκα γηα ην 

δηαρεηξηζηή θαη ζα αμηνπνηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ. 

 

πίηη ηνπ παηδηνύ 

ηνλ νηθηζκό Γεξνπιαηάλνπ ππάξρεη έλα δεκνηηθό θηίξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα θαιύπηνληαη νη αλάγθεο ςπραγσγίαο ησλ λέσλ ηεο πεξηνρήο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν θηίξην δηαζέηεη, επηπιένλ, γήπεδν πνδνζθαίξνπ ζηνλ πεξηβάιινληα 

ρώξν. Θαηόπηλ ζπδεηήζεσλ, αλαδείρζεθε ε αλάγθε εύξεζεο ρξεκάησλ γηα ηε 

βειηίσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ γεγνλόο πνπ θξίλεηαη ζεκαληηθό δεδνκέλεο ηεο 

έιιεηςεο αληίζηνηρσλ ρώξσλ ζηελ πεξηνρή. 

 

5.2 Κηίξηα πνπ πξνηείλνληαη γηα αμηνπνίεζε 

 

Μνπζεία 

Ο Γήκνο Πσγσληνύ δηαζέηεη κεγάιε ηζηνξηθή θαη κνπζηθή παξάδνζε. Ωζηόζν, 

εθηόο από ην κνπζείν πνιέκνπ πνπ βξίζθεηαη ζην Θαιπάθη θαη νξηζκέλεο 

εζεινληηθέο πξσηνβνπιίεο, κέζσ ησλ νπνίσλ αίζνπζεο εγθαηαιειεηκκέλσλ 

ζρνιηθώλ θηηξίσλ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε «πξόρεηξα» ιανγξαθηθά κνπζεία πνπ 

θηινμελνύλ ρξεζηηθά αληηθείκελα από ην παξειζόλ, δελ πθίζηαληαη νξγαλσκέλα 

κνπζεία κέζα από ηα νπνία ζα αλαδεηθλύεηαη ν πνιηηηζκηθόο θαη ηζηνξηθόο πινύηνο 

ηνπ Γήκνπ. Γη’ απηό ην ιόγν πξνηείλεηαη: 

 Ζ ζπληήξεζε θαη επαλαιεηηνπξγία ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ζηνπο 

Θνπθιηνύο. Σν θηίξην έρεη έθηαζε πεξίπνπ 200 η.κ. θαη βξίζθεηαη ζε ζρεηηθά θαιή 

θαηάζηαζε. Θεσξείηαη θαηάιιειν  λα θηινμελήζεη κνπζείν κνπζηθήο παξάδνζεο. 

πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγεζεί εθζεζηαθόο ρώξνο παξαδνζηαθώλ 

κνπζηθώλ νξγάλσλ θαη αίζνπζα πξνβνιήο νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ, αθνύ 

αλαδεηεζεί θαη βξεζεί ζρεηηθό πιηθό, κε θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο νη νπνίνη ζα 

ηξαγνπδνύλ πνιπθσληθά θαζώο ν Γήκνο ζεσξείηαη ε γελέηεηξα απηνύ ηνπ είδνπο 

κνπζηθήο. Δπίζεο, νη ελ ιόγσ πξνβνιέο πξνηείλεηαη λα πεξηιακβάλνπλ θαη 

ζηηγκηόηππα από ηα παλεγύξηα πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηελ πεξηνρή.  

  ην πξώελ ζρνιείν, ζηνλ νηθηζκό ηεο ηηαξηάο, έθηαζεο 346 η.κ., 

αμηνπνηείηαη κηα αίζνπζα σο ιανγξαθηθό κνπζείν. Πξνηείλεηαη ε ελίζρπζε θαη ε 



επέθηαζε ηνπ κνπζείνπ. Δίλαη ζεκαληηθό λα θαζηεξσζνύλ ζπγθεθξηκέλεο κέξεο θαη 

ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κνπζείνπ ώζηε λα είλαη εύθνια επηζθέςηκν. 

 

Κέληξν πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 

Ζ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν γηα ηε δηακόξθσζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο από ηελ πξνζρνιηθή θηόιαο ειηθία. Ζ δεκηνπξγία ελόο 

θέληξνπ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηνρεύεη κέζσ ηεο πινπνίεζεο ζεηξάο 

ελεκεξσηηθώλ δξάζεσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ λα αλαδείμεη θαη λα 

θαηαζηήζεη θαηαλνεηή ηε δηαιεθηηθή ζρέζε αλζξώπνπ θαη πεξηβάιινληνο, λα 

επαηζζεηνπνηήζεη ην θνηλό γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ελεξγνπνηώληαο ην 

παξάιιεια ώζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηώπηζήο ηνπο. Θαηάιιειν 

θηίξην λα ιεηηνπξγήζεη σο θέληξν πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πξνηείλεηαη ην 

θνηλνηηθό γξαθείν ηεο Υξπζνξξάρεο. 

 

 
Δηθόλα 1. Θνηλνηηθό Γξαθείν Υξπζνξξάρεο 

 

Κέληξν ελεκέξσζεο γηα ηα αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο 

Ο θπζηθόο πινύηνο, ηα κνλνπάηηα, ηα μσθιήζηα, ηα κνλαζηήξηα, νη κύινη θαη 

δηάθνξα άιια αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο παξακέλνπλ άγλσζηα ζηνπο ηνπξίζηεο. Γηα 

απηό ην ιόγν, έλα θέληξν ελεκέξσζεο ησλ επηζθεπηώλ γηα ηα αμηνζέαηα ηεο 

πεξηνρήο θξίλεηαη ηδηαηηέξσο απαξαίηεην. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θαη ε ζσζηή ζηειέρσζή 

ηνπ ζα εθνδηάζεη ηνλ επηζθέπηε κε ηηο απαξαίηεηεο πεξηβαιινληηθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη, ηαπηόρξνλα, ζα ηνπ πξνζθέξεη ςεθηαθή βνήζεηα 

ζηελ πεξηήγεζε θαη μελάγεζε ζηηο θπζηθέο νκνξθηέο ηνπ Πσγσλίνπ. Σν θηίξην ηνπ 

εηξελνδηθείνπ ζην Γειβηλάθη θξίλεηαη θαηάιιειν λα ζηεγάζεη κηα ηέηνηα ππεξεζία, 

αθνύ βξίζθεηαη θεληξηθά ζην Γήκν Πσγσλίνπ θαη είλαη εύθνια πξνζβάζηκν. 

 

Χώξνο θηινμελίαο θαιιηηερλώλ 

Σν Πσγώλη, εμαηηίαο ηνπ ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, ηεο πινύζηαο 

κνπζηθήο θιεξνλνκίαο θαη γεληθόηεξα ηνπ ηζηνξηθνύ θαη πνιηηηζκηθνύ πινύηνπ πνπ 

δηαζέηεη κπνξεί λα πξνζειθύζεη ην ελδηαθέξνλ θαιιηηερλώλ (κνπζηθώλ, γιππηώλ, 

δσγξάθσλ, θσηνγξάθσλ, θηι) απνηειώληαο πεγή έκπλεπζεο. πγθεθξηκέλα, λένη 



θαιιηηέρλεο ή/ θαη θνηηεηέο ηεο ρνιήο Θαιώλ Σερλώλ κπνξνύλ λα θηινμελνύληαη 

ζε θάπνην δεκνηηθό θηίξην πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάπνηνπο κήλεο ην ρξόλν. 

Δθεί ζα δνπιεύνπλ ηα έξγα ηνπο, κε ηελ ππνρξέσζε θάπνηα από απηά λα 

παξακέλνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ. Κε ηε δξάζε απηή αθελόο παξέρεηαη 

ζηήξημε ζε λένπο θαιιηηέρλεο αθεηέξνπ ζηαδηαθά δεκηνπξγείηαη έλα αλνηθηό θαη 

δηαδξαζηηθό θαιιηηερληθό εξγαζηήξη, ην νπνίν σο πιηθά δηαζέηεη ηελ ηζηνξηθή θαη 

πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηεο πεξηνρήο ζε ζπλδπαζκό κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ην 

νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ηνπξηζηηθόο πόινο έιμεο. Δπηπιένλ, κέζσ ηεο 

ππνρξέσζεο παξαρώξεζεο έξγσλ ν Γήκνο ζα απνθηήζεη κηα αμηόινγε ζπιινγή, ε 

νπνία ζα εθηίζεηαη ιεηηνπξγώληαο σο έλα επηπιένλ κέζν αλάδεημεο θαη πξνβνιήο 

ηεο πεξηνρήο. Σν θηίξην πνπ πξνηείλεηαη λα θηινμελήζεη ηελ πξνεγνύκελε 

δξαζηεξηόηεηα είλαη απηό ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ (πξώελ αξελαγσγείν) ζηε 

Βήζζαλε. Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηηξίνπ βαζίδεηαη ζην γεγνλόο όηη α) ν 

νηθηζκόο ηεο Βήζζαλεο δηαζέηεη αξρηηεθηνληθή ηαπηόηεηα (είλαη ραξαθηεξηζκέλνο 

παξαδνζηαθόο νηθηζκόο), β) ε ζέζε ηνπ νηθηζκνύ πξνζθέξεη εληππσζηαθή ζέα ζηνπο 

γύξσ νξεηλνύο όγθνπο θαη πξόζβαζε ζε πεξηνρέο θπζηθνύ θάιινπο θαη γ) όπσο 

αλαθέξζεθε ζην ρώξν ηνπ πξώελ Παξζελαγσγείνπ πξόθεηηαη λα ζηεγαζηεί ε πξώηε 

βηβιηνζήθε ηνπ Γήκνπ, ε νπνία ζα πξνζθέξεη πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ παξάδνζε θαη ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο.  
 

 
Δηθόλα 2: Γεκνηηθό ζρνιείν- Αξελαγσγείν Βήζζαλεο 

 

ΚΑΠΗ – Δλίζρπζε ησλ δνκώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην ζπίηη» 

θνπόο ησλ Θ.Α.Π.Ζ. είλαη ε πξόιεςε βηνινγηθώλ, ςπρνινγηθώλ θαη 

θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ ησλ ειηθησκέλσλ, ώζηε λα παξακείλνπλ απηόλνκα, 

ελεξγά θαη ηζόηηκα κέιε ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. Δπίζεο, ε δξάζε ηνπο ζηνρεύεη 

ζηε δηαθώηηζε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ θαη ησλ εηδηθώλ θνξέσλ 

ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηεο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί έλα από ηα κείδνλα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο είλαη ν 

ζπλερώο απμαλόκελνο αξηζκόο ησλ αηόκσλ ηξίηεο ειηθίαο. Πνιινί από ηνπο 

ειηθησκέλνπο κέλνπλ κόλνη ηνπο ζε απνκαθξπζκέλα ρσξηά. Ζ ύπαξμε ελόο Θ.Α.Π.Ζ. 

νπνύ ζα πξνζθέξεηαη θαη δπλαηόηεηα θηινμελίαο θξίλεηαη αλαγθαία.  

Ζ εγθαηαιειεηκκέλε καζεηηθή εζηία πνπ βξίζθεηαη ζηε δεκνηηθή ελόηεηα 

Γνιηαλώλ απνηειείηαη από έλα ζπγθξόηεκα θηηξίσλ ην νπνίν κεηά από ζπληήξεζε 



θαη κηθξέο επηζθεπέο κπνξεί λα θηινμελήζεη κηα ηέηνηα ρξήζε θαζώο δηαζέηεη 

μελώλεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο ρώξνο δηακνλήο ησλ ειηθησκέλσλ. Σν 

γεγνλόο όηη ην θηίξην ρξεζηκνπνηνύληαλ κέρξη πξόζθαηα ζα πεξηνξίζεη ην θόζηνο 

ησλ παξεκβάζεσλ ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο.  

Παξάιιεια κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Θ.Α.Π.Ζ. ν ίδηνο ρώξνο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην ζπίηη»  
 

 
Δηθόλα 3. Καζεηηθή εζηία Γνιηαλά 

Κέληξν γεσξγνθηελνηξνθηθήο ελεκέξσζεο  

Ζ γεσξγία θαη ε θηελνηξνθία απνηεινύλ δύν από ηηο θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο 

ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Παξόια απηά, ππάξρεη πιήξεο έιιεηςε ελόο θαηάιιεια 

ζηειερσκέλνπ θαη πξνζηηνύ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θέληξνπ πνπ ζα αλαιάβεη 

ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ζα απνηειέζεη ην βαζηθό πόιν 

αλάπηπμεο ηνπ γεσξγνθηελνηξνθηθνπ ηνκέα, δηακεζνιαβώληαο κεηαμύ ηνπ 

αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηνλ αγξνηηθό ρώξν 

θνξέσλ. Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί, όηη ε ζπγθεθξηκέλε έιιεηςε δελ αθνξά 

κόλν ην Γήκν Πσγσλίνπ αιιά ην ζύλνιν ηνπ Λνκνύ Ησαλλίλσλ. Σν πξώελ δεκνηηθό 

ζρνιείν ηνπ νηθηζκνύ Βαζηιηθνύ είλαη έλα θηίξην 453 η.κ., ην νπνίν βξίζθεηαη ζε 

νηθόπεδν 19.320 η.κ. Γεδνκέλεο ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην 

θηίξην πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζεί γηα ηε θηινμελία ηνπ παξαπάλσ θέληξνπ.  

 
 



 
Δηθόλα 4. Γεκνηηθό ζρνιείν Βαζηιηθνύ 

 

Κέληξν κνπζηθήο εθπαίδεπζεο 

Ο Γήκνο Πσγσλίνπ ζεσξείηαη ν ηόπνο πνπ γελλήζεθε ην πνιπθσληθό ηξαγνύδη. 

Παξάιιεια είλαη επίζεο κεγάιε θαη ε ζπκβνιή ηνπ, ελ γέλεη, ζην παξαδνζηαθό 

ηξαγνύδη. ηηο κέξεο καο ην πνιπθσληθό ηξαγνύδη θπξίσο επηβηώλεη ζε κνπζηθά 

ζρήκαηα εθηόο ηεο πεξηνρήο, θπξίσο ζηελ Αζήλα. Ζ δεκηνπξγία ελόο ηέηνηνπ 

θέληξνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλαβίσζε απηνύ ηνπ ηδηαίηεξνπ είδνπο κνπζηθήο θαη 

ζηνλ ηόπν πνπ αλαπηύρζεθε θαζώο θαη, γεληθόηεξα, ζηε ζπλέρηζε ηεο ηνπηθήο 

κνπζηθήο παξάδνζεο. 

Θαηάιιειν θηίξην γηα λα θηινμελεζεί ην ελ ιόγσ θέληξν ζεσξείηαη ε πξώελ 

ηαπεηνπξγηθή ζρνιή ζην Γειβηλάθη, ην νπνίν (Γειβηλάθη) απνηειεί ηζηνξηθό θέληξν 

ηνπ Γήκνπ. Σν θηίξην δε βξίζθεηαη ζε ηδηαίηεξα θαιή θαηάζηαζε, νπόηε απαηηείηαη 

πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηνπ γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη μαλά. 

 

 
Δηθόλα 5. Σαπεηνπξγηθή ζρνιή Γειβηλάθη 

 



Οξγαλσκέλν θξνληηζηήξην 

Ζ ύπαξμε ελόο νξγαλσκέλνπ θξνληηζηεξίνπ θάπνπ ζηελ πεξηνρή ζα δηεπθόιπλε 

πνιύ ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη ιόγσ ηεο έιιεηςεο ηνπ αλαγθάδνληαη λα πεγαίλνπλ ζηα 

Ησάλληλα ράλνληαο πνιύηηκν ρξόλν. Σν ζρέδην πεξηιακβάλεη λα παξαρσξεζεί ην 

θηίξην ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ησλ Γνιηαλώλ (173 η.κ.) ζε θάπνηνλ ηδηώηε, αηειώο 

γηα θάπνηα ρξόληα, κέρξη λα δηαπηζησζεί αλ απηή ε δξάζε κπνξεί λα είλαη βηώζηκε. 

Κε απηό ηνλ ηξόπν, ε πεξηνρή ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο αιιά παξάιιεια κπνξεί 

λα πξνζειθύζεη θαη λέν θόζκν. 

  

Ξελώλαο γηα ζξεζθεπηηθό ηνπξηζκό 

ηελ πεξηνρή ηνπ Πσγσλίνπ απαληάηαη πιεζώξα εθθιεζηαζηηθώλ κλεκείσλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ αξρηηεθηνληθό ελδηαθέξνλ. ηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη πεηξόρηηζηεο 

κνλέο, κε αμηόινγα μπιόγιππηα ηέκπια, ηνηρνγξαθίεο θαη εηθόλεο. Πεξηζζόηεξεο 

από 36 εθθιεζίεο θαη κνλέο ρξνλνινγνύληαη κεηαμύ ηνπ 12νπ θαη ηνπ 19νπ αηώλα. ην 

πιαίζην αλάδεημεο θαη πξνβνιήο απηνύ ηνπ δηθηύνπ κνλώλ, πξνηείλεηαη ε ιεηηνπξγία 

μελώλα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηώλ. Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα 

αμηνζέαηα ζξεζθεπηηθνύ ελδηαθέξνληνο ηεο πεξηνρήο είλαη ε Η. Κ. ώζηλνπ. Παξόιν 

πνπ ε κνλή έρεη αλαθαηληζηεί πξόζθαηα θαη βξίζθεηαη ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε δελ 

αμηνπνηείηαη. Ωο εθ ηνύηνπ πξνηείλεηαη ε ιεηηνπξγία μελώλα ζηηο ήδε ππάξρνπζεο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο Κνλήο. 

 

Κέληξν επηρεηξεκαηηθήο ελεκέξσζεο  

Ζ δεκηνπξγία ελόο θέληξνπ επηρεηξεκαηηθήο ελεκέξσζεο εθηηκάηαη όηη ζα 

πξνζθέξεη νπζηαζηηθή βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πεξηνρή θαζώο θαη ζηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο, κε ηελ 

παξνρή αμηόπηζηεο πιεξνθόξεζεο γηα ην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ ζε εζληθό θαη 

ηνπηθό επίπεδν ελώ ηαπηόρξνλα ζα πξνζθέξεη ππνζηήξημε ζην Γήκν ζε ό,ηη αθνξά 

ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο θαη ζην ζπληνληζκό ηνπ ζπλόινπ ησλ ελεξγεηώλ θαη δξάζεώλ 

ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. Θαηάιιειν θηίξην γηα λα θηινμελήζεη απηή 

ηε δξαζηεξηόηεηα ζεσξείηαη ην δεκνηηθό ζρνιείν ζηνπο Λεγξάδεο. 

 

Νεξόκπινη  

 Λεξόκπινο Ηεξνκλήκεο 

Σν θηίξην ηνπ λεξόκπινπ θαη ε επξύηεξε πεξηνρή έρνπλ απνθαηαζηαζεί κε 

ρξεκαηνδόηεζε από ην πξόγξακκα «Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο, 2007-2013». 

ην ζπγθεθξηκέλν ρώξν πξνηείλεηαη ε δηακόξθσζε ρώξνπ αλαςπρήο, όπνπ ζα 

ιεηηνπξγεί θαη ρώξνο εζηίαζεο, ζηα πξόηππα ηνπ απνθαηεζηεκέλνπ λεξόκπινπ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Θενγέθπξνπ. ην πιαίζην απηό, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εθ λένπ 

ζπληήξεζε ηνπ κνλνπαηηνύ πνπ νδεγεί ζην λεξόκπιν. 

 



 
Δηθόλα 6. Λεξόκπινο Ηεξόκλεκεο 

 

 Λεξόκπινο ηηαξηάο 

Ο λεξόκπινο ηηαξηάο έρεη αλαθαηληζηεί πξόζθαηα, σζηόζν παξακέλεη 

αλεθκεηάιιεπηνο θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη. Πξνηείλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζαλ ρώξνο 

αλαςπρήο. Ζ δεκηνπξγία ζεκαηνδνηεκέλνπ κνλνπαηηνύ ζα δηεπθόιπλε ηελ 

πξόζβαζε ζην ζπγθεθξηκέλν θηίξην.  

 

5.3 Πιαίζην πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ απνθαηάζηαζεο - επαλάρξεζεο ησλ 

θηηξίσλ  

Ζ ζύιιεςε ελόο ζρεδίνπ αμηνπνίεζεο ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ θηηξίσλ πξέπεη 

λα αθνινπζείηαη από ην ζρέδην πινπνίεζεο ηνπ. ηελ θαηεύζπλζε απηή δύν 

παξάκεηξνη θξίλνληαη αλαγθαίεο: α) ε εύξεζε ησλ αλαγθαίσλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ 

θαη β) ε πξνβνιή ησλ δξάζεσλ. Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο πξνηείλνληαη: 

 Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο, όπνπ ζα γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε όισλ ησλ 

θηηξίσλ κε ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνύλ ζην είδνο ηνπο, ζηελ ηνπνζεζία θαη 

ζηνλ ηξόπν πξόζβαζεο, ζηα ηδηαίηεξα αξρηηεθηνληθά θαη ηζηνξηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά, ζηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο πνπ απαηηνύληαη, ζηηο 

δπλαηόηεηεο ρξήζεο ηνπο θιπ. Ζ ηζηνζειίδα ζα έρεη ζηόρν ηελ πξνβνιή ηνπ 

πθηζηάκελνπ θηηξηαθνύ δπλακηθνύ πξνο ηα έμσ, ηελ ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ, ηελ πξνζέιθπζε ηδησηηθώλ επελδύζεσλ θαη 

δσξεώλ, ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ζε όζνπο επηζπκνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ 

κόληκα ζην Πσγώλη θιπ. Ζ ηζηνζειίδα ζα απεπζύλεηαη ηόζν ζην ειιεληθό 

όζν θαη ζην δηεζλέο θνηλό. 

 Αλαδήηεζε ρξεκαηνδνηηθώλ πξνγξακκάησλ από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 

γηα ηελ έληαμε ησλ εξγαζηώλ απνθαηάζηαζεο ησλ θηηξίσλ. 

 Γεκηνπξγία «Θνηλνύ εζεινληώλ γηα ην Πσγώλη». ύιινγνη, ζρνιεία, 

ηδξύκαηα θιπ κπνξνύλ, αθνύ ελεκεξσζνύλ, λα δειώζνπλ ελδηαθέξνλ 

εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο ζε δξάζεηο επηζθεπήο - απνθαηάζηαζεο ησλ 

θηηξίσλ, κε αληάιιαγκα ηε δσξεάλ δηακνλή ηνπο ζε αληίζηνηρνπο ρώξνπο 



θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ. Ζ εκπεηξία πνιιώλ αλαιόγσλ 

εζεινληηθώλ πξνγξακκάησλ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί. 

 

 

6. πκπεξάζκαηα  

 

Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θάηνηθνη ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ 

(απνκόλσζε, ειιηπείο ππνδνκέο, απνπζία ελδηαθέξνληνο από ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε) απαληώληαη θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ, κε απνηέιεζκα ηελ 

πιεζπζκηαθή ζπξξίθλσζε. Κε ηελ πιεζπζκηαθή κείσζε πνπ δηαδξακαηίζηεθε ηα 

ηειεπηαία ρξόληα, ν Γήκνο παξνπζηάδεη κηα εηθόλα ζηαδηαθήο εγθαηάιεηςεο ελώ ε 

πιεζπζκηαθή ζύζηαζε ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από άηνκα 

ηξίηεο ειηθίαο. Σα πξνεγνύκελα έρνπλ νδεγήζεη ζηελ ππνβάζκηζε θαη εγθαηάιεηςε 

πνιιώλ δεκόζησλ θηηξίσλ, ηα νπνία ζην παξειζόλ ζηέγαδαλ αλαγθαίεο γηα ηηο 

ηνπηθέο θνηλόηεηεο ρξήζεηο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε αλέδεημε όηη ε πεξηνρή δηαζέηεη αμηόινγν θηηξηαθό 

απόζεκα δεκόζησλ θηηξίσλ, ηα νπνία κπνξνύλ κε ζπγθεθξηκέλεο επεκβάζεηο λα 

θηινμελήζνπλ λέεο ρξήζεηο. Σαπηόρξνλα, ε δηεξεύλεζε ησλ αλαγθώλ θαη ησλ 

ειιείςεσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ δεκόζησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ θηηξίσλ κπνξεί λα 

απνηειέζεη ηε βάζε ζηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ησλ πθηζηάκελσλ θαη 

πξνζέιθπζεο λέσλ θαηνίθσλ.  

Ωο εθ ηνύηνπ, επειέγε έλα κέξνο ηνπ ζε αρξεζία θηηξηαθνύ απνζέκαηνο κε 

βαζηθά θξηηήξηα ηελ αμία ηνπ θάζε αθηλήηνπ, ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη 

(απαηηνύκελεο παξεκβάζεηο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ) θαη 

ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη (πξνζβαζηκόηεηα, πιεζπζκόο, θηι). ηε 

ζπλέρεηα, ιακβάλνληαο ππόςε ηα πξνεγνύκελα ζε ζπλδπαζκό κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

Γήκνπ πξνηάζεθαλ λέεο ρξήζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα θηινμελεζνύλ ζηα ελ ιόγσ 

θηίξηα. 

Σα δεκόζηα θηίξηα κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ απνηειεζκαηηθά ζηε δεκηνπξγία 

θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηε ζπγθξάηεζε 

ησλ αλζξώπσλ ζηνλ ηόπν ηνπο, ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ θαηνίθσλ θαη ζηελ αλάδεημε 

ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηεο παξάδνζεο ηεο πεξηνρήο. Παξόια απηά θξίλεηαη ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο ε νπνηαδήπνηε δξάζε πξαγκαηνπνηεζεί λα γίλεη ζην πιαίζην ελόο 

επξύηεξνπ ζρεδηαζκνύ γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Πσγσλίνπ θαη όρη απνζπαζκαηηθά θαη 

κεκνλσκέλα. 
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Πεπίλητη 
 

Σηελ παξνχζα εξγαζία αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλαπηπμηαθψλ 

λφκσλ 2601/98 θαη 3299/2004 ζην Γήκν Ξσγσλίνπ, ζπλνιηθά θαη αλά νηθνλνκηθφ 

ηνκέα, ζε ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ κνληέιν ηεο πεξηνρήο. Δηδηθφηεξα, αλαιχνληαη ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρνξεγνχκελσλ επελδχζεσλ θαη δηεξεπλάηαη ε 

επίδξαζή ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ 

πνιιαπιαζηαζηψλ πνπ ππνινγίδνληαη αλά θιάδν, βάζεη ηνπ πίλαθα εηζξνψλ-εθξνψλ 

ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ έκθαζε δίλεηαη ζε δχν βαζηθά κεγέζε, ήηνη ην 

εηζφδεκα θαη ηελ απαζρφιεζε, ε αχμεζε ησλ νπνίσλ απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ πιαηζίνπ.  

 
 

Abstract 
 

The present study focuses on the evaluation of Investment Laws 2601/98 and 

3299/2004 in the Municipality of Pogoni, in total and by economic sector, with 

respect to the economic model of the area. Specifically, the basic characteristics of 

the eligible investments are analyzed and their effects on economic growth are 

investigated, using appropriate sectoral multipliers estimated from the input-output 

tables of the Greek economy. The emphasis is given on two principal parameters, 

namely income and employment growth, which constitute a key objective of the 

economic development framework. 



1. Διζαγυγή 

 

Τν δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ απνηειεί 

αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο θαη πξνβιεκαηηζκνχ γηα πνιιά ρξφληα. Ξέξα απφ ηε 

ζπλάθεηα θαη ζπλνρή ησλ ζηφρσλ ησλ πξνγξακκάησλ κε ηα αληίζηνηρα κέηξα, απηφ 

πνπ έρεη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαη είλαη δπζθνιφηεξν λα απνηηκεζεί, εμαηηίαο ηεο 

πνιχπινθεο αιιειεμάξηεζεο ησλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ, είλαη ε επίπησζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ ηεο πινπνίεζεο ησλ εληαγκέλσλ επελδχζεσλ. 

Γηα ηελ απνηίκεζε ηεο επίπησζεο απηήο έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο πνηνηηθέο θαη 

πνζνηηθέο κέζνδνη, φπσο γηα παξάδεηγκα νη πνιιαπιαζηαζηέο εηζνδήκαηνο θαη 

απαζρφιεζεο, νη πνζνηηθέο εθηηκήζεηο απνδνηηθφηεηαο ζηφρσλ θ.ά. 

Σηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλψληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαπηπμηαθψλ 

λφκσλ απφ ην 2000 έσο θαη ην 2012 ζην Γήκν Ξσγσλίνπ, ζε ζρέζε κε ην 

δηακνξθσκέλν κνληέιν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, εθηηκψληαη 

νη επηπηψζεηο εθαξκνγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ ζε θάζε θιάδν 

ρσξηζηά αιιά θαη ζην ζχλνιν ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο κε βάζε ηε ζεσξία ησλ 

πηλάθσλ εηζξνψλ - εθξνψλ θαη ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ, ζε δχν βαζηθά κεγέζε ήηνη ην 

εηζφδεκα θαη ηελ απαζρφιεζε, ηα νπνία θαη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ πιαηζίνπ. 

 

 

2. Πεπιγπαθή Πεπιοσήρ Μελέηηρ 

 

Ν λεφο θαιιηθξαηηθφο Γήκνο Ξσγσλίνπ, ν νπνίνο ζπζηάζεθε κε ην λφκν 

3852/2010 (ΦΔΘ Α’ 87/07-6-2010) απφ ηελ ζπλέλσζε 4 Kαπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ 

θαη 2 Kνηλνηήησλ δηαηξείηαη, πιένλ, ζε 6 δεκνηηθέο ελφηεηεο: Θαιπαθίνπ, Άλσ 

Ξσγσλίνπ, Άλσ Θαιακά, Γειβηλαθίνπ, Ιάβδαλεο θαη Ξσγσληαλήο. Αλήθεη 

δηνηθεηηθά ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ησαλλίλσλ θαη βξίζθεηαη ζην βνξεηνδπηηθφ 

ηκήκα ηεο, κε ην λνηηφηεξν ηκήκα ηνπ λα απέρεη πεξίπνπ 30 ρικ απφ ηελ πφιε ησλ 

Ησαλλίλσλ. Σπλνξεχεη βφξεηα κε ηνλ Γήκν Θφληηζαο, αλαηνιηθά κε ηνλ Γήκν 

Εαγνξίνπ, λφηηα κε ηνλ Γήκν Είηζαο, δπηηθά κε ηνλ Γήκν Φηιηαηψλ θαζψο θαη κε ηελ 

Αιβαλία ζηα βνξεηνδπηηθά. 

Ν Γήκνο, κε πιεζπζκφ 8.960 θαηνίθσλ, θαιχπηεη ζπλνιηθή έθηαζε 704 η.ρικ. 

πνπ αληηζηνηρεί ζην 14,1% ηεο έθηαζεο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ησαλλίλσλ θαη 

ζην 7,7% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ. Ιφγσ ηεο 

γεσκνξθνινγίαο ηνπ θαη ηεο πιεζπζκηαθήο ζπξξίθλσζεο είλαη αξαηνθαηνηθεκέλνο 

κε πεξίπνπ 13 θάηνηθνπο αλά η.ρικ., φηαλ ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ηνπ Λνκνχ 

Ησαλλίλσλ θαη ηεο Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ είλαη ππεξδηπιάζηα κε 34 θαη 37 θαηνίθνπο 

αλά η.ρικ. αληίζηνηρα. Τν 56,5% απηψλ θαηνηθεί ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο 

Γειβηλαθίνπ θαη Άλσ Θαιακά. (ΔΙ.ΣΤΑΤ., 2011). 

Νη θχξηεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή είλαη ε γεσξγία, ε 

θηελνηξνθία, ην ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, νη κεηαθνξέο θαη έπνληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηαζθεπέο θαη ηνλ ηνπξηζκφ. Σχκθσλα κε 

ην Κεηξψν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο, ην 2005 ζην Γήκν 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ 445 επηρεηξήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ ην 23% άλεθε ζηνλ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%96%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%96%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%96%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD


πξσηνγελή ηνκέα, κφιηο ην 12% ζην δεπηεξνγελή θαη ην ππφινηπν 65% ζηνλ 

ηξηηνγελή (ΔΙΣΤΑΤ, 2005). Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη κηθξέο, αηνκηθνχ 

ραξαθηήξα θαη δηάζπαξηεο. 

Σε φ,ηη αθνξά ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ε θηελνηξνθία απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν 

θιάδν ηνπ κε ηελ γεσξγία λα έπεηαη. Ζ αηγνπξνβαηνηξνθία, ε πηελνηξνθία θαη ε 

βννηξνθία απνηεινχλ ηηο θχξηεο θηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελψ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα αλνδηθέο ηάζεηο παξνπζηάδεη ε κειηζζνθνκία. Όζνλ αθνξά ζηε γεσξγία, νη 

θαιιηέξγεηεο πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή θπηψλ γηα θηελνηξνθία 

(ηξηθχιιη, θξηζάξη, βξψκε θ.ιπ.), ζηηεξά (αξαβφζηηνο, ζίθαιε, καιαθφ ζηηάξη) θαη 

ιηγφηεξν ζε θεπεπηηθά πξντφληα, ηα νπνία θαιχπηνπλ ίδηεο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ 

(Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γήκνπ Ξσγσλίνπ, 2012).  

Ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο εκθαλίδεηαη απνδπλακσκέλνο κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ (16 επηρεηξήζεηο), 

ζηελ θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ (14 επηρεηξήζεηο), ζηελ θαηαζθεπή εηδψλ 

έλδπζεο (6 επηρεηξήζεηο) θαη ζηε βηνκεραλία μχινπ (6 επηρεηξήζεηο). (Δπηρεηξεζηαθφ 

Ξξφγξακκα Γήκνπ Ξσγσλίνπ, 2012)  

Ν πιένλ δηεπξπκέλνο ηνκέαο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο είλαη ν ηξηηνγελήο κε 

θχξηνπο θιάδνπο ην εκπφξην θαη ηελ εζηίαζε. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή παξακέλεη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, κε κφλν 5 

θαηαιχκαηα ζε ιεηηνπξγία (ΔΙ.ΣΤΑΤ., 2005). 

 

 

3. Νομικό Πλαίζιο 

 

Ν λφκνο 3299/2004 (ΦΔΘ Α΄ 261/23-12-2004) ή επελδπηηθφο λφκνο, φπσο είλαη 

πην γλσζηφ,ο αληηθαηέζηεζε ην λφκν 2601/1998 (ΦΔΘ Α΄ 81/15-4-1998). Ξαξφηη ν 

N. 3299/2004 ήηαλ αλελεξγφο απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο 2010, ε αμηνιφγεζε ησλ 

πξνηάζεσλ πνπ είραλ ππνβιεζεί κέρξη ηελ παχζε ηζρχνο ηνπ ζπλερίζηεθε έσο ην 

ηέινο ηνπ έηνπο 2012. Ζ επηδφηεζε λέσλ επελδχζεσλ δηέπεηαη πιένλ απφ ην 

θαζεζηψο ηνπ επελδπηηθνχ λφκνπ 3908/2011 (ΦΔΘ Α΄ 8/01-02-2011), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνπο λφκνπο 4072/2012 θαη 4146/2013 θαη ηζρχεη. 

Σηελ παξνχζα εξγαζία, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη 

ζηνπο λφκνπο 2601/1998 θαη 3299/2004, φπσο απηνί πινπνηήζεθαλ κέζσ ηεο 

πξψελ Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο Γηεχζπλζεο Σρεδηαζκνχ 

θαη Αλάπηπμεο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ. 

Κε βάζε ην παξαπάλσ λνκηθφ πιαίζην, ρνξεγνχληαη θίλεηξα γηα επελδχζεηο, ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, νη νπνίεο πινπνηνχληαη απφ αηνκηθέο επηρεηξήζεηο 

ή εηαηξείεο (Ν.Δ., Δ.Δ., Α.Δ. Α.Β.Δ.Δ., Δ.Ξ.Δ. θιπ), αλεμαξηήησο κεγέζνπο, ζην 

ζχλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Έκθαζε, σζηφζν, δίλεηαη ζηηο κηθξνκεζαίεο, 

θπξίσο, επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο αλεξρφκελνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο.  

Τα είδε ησλ εληζρχζεσλ πνπ παξέρνληαη κέζσ ησλ λφκσλ απηψλ αθνξνχλ ζε 

επηρνξήγεζε ηεο επέλδπζεο ή επηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, θνξνινγηθή 

απαιιαγή, επηδφηεζε ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απαζρφιεζεο θαη εηδηθέο 

εληζρχζεηο (γηα ην N. 2601/1998). Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία εζηηάδεη κφλν ζηηο 

επηρνξεγήζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ νχησο ή άιισο ηελ πιεηνςεθία ησλ πξνηάζεσλ. 



Σηηο εληζρχζεηο ηνπ λφκνπ 3299/2004 ππάγνληαη επελδπηηθά ζρέδηα, ηα νπνία 

ππεξβαίλνπλ έλα ειάρηζην χςνο, αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζκ.70/2001 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

ηεο 12.1.2001 (EL 2001 L 10/33) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη είλαη ηα 

100.000 επξψ γηα ηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο. Γηα ην N. 2601/1998 ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ήηαλ δηαθνξεηηθή, αλάινγα κε ην είδνο ησλ επελδχζεσλ ελψ ην 

ειάρηζην χςνο πνζνχ ήηαλ 10.000.000 δξρ. 

Ζ Ξεξηθέξεηα Ζπείξνπ σζηφζν, ζχκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην, εμεηάδεη 

πξνηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηεο νξίσλ χςνπο έσο 

2.000.000 επξψ γηα ην N. 3299/2004 θαη 700.000.000 δξρ. γηα ην N. 2601/98. 

Δπελδπηηθά ζρέδηα κεγαιχηεξνπ πξνυπνινγηζκνχ ππνβάιινληαλ ζην πξψελ 

Υπνπξγείν Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, ζην Διιεληθφ Θέληξν Δπελδχζεσλ Α.Δ. ή 

άιινπο θνξείο, θαηά πεξίπησζε. Τα πνζνζηά ελίζρπζεο εμαξηψληαη απφ ηελ 

πεξηνρή, φπνπ ζα πινπνηεζεί ε επέλδπζε, ην είδνο ηεο επέλδπζεο αιιά θαη ην 

κέγεζφο ηεο θαη ππνινγίδνληαη θαηά πεξίπησζε. Νη εληζρχζεηο αθνξνχλ ζε πνιιέο 

θαηεγνξίεο δαπαλψλ φπσο ε θαηαζθεπή, επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο θηηξηαθψλ, 

εηδηθψλ θαη βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δαπάλεο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληα 

ρψξνπ, αγνξά κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, θ.ά. 

Τα θξηηήξηα ππαγσγήο ζην θαζεζηψο ησλ εληζρχζεσλ αθνξνχλ ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνξέα (εκπεηξία, θεξεγγπφηεηα, δπλακηζκφο ζε άιιεο 

επηρεηξεκαηηθέο, δπλαηφηεηα δηάζεζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ), ζηελ νηθνλνκνηερληθή 

αμηνιφγεζε θαη βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο (πιεξφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη ραξαθηήξα 

επέλδπζεο, πξννπηηθή θιάδνπ, πξννπηηθέο θεξδνθνξίαο), ζηε ζπκβνιή ηεο 

επέλδπζεο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ λφκνπ (δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, πεξηνρή 

εγθαηάζηαζεο, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, 

εμαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο επηρείξεζεο, πνηφηεηα παξαγφκελσλ πξντφλησλ) ελψ 

πθίζηαληαη θαη εηδηθά θξηηήξηα αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. 

 

 

4. Φαπακηηπιζηικά επισοπηγούμενυν επενδύζευν ζηην πεπιοσή μελέηηρ 

 

Ζ εθαξκνγή ησλ επελδπηηθψλ λφκσλ γηα ηελ Ήπεηξν απνηέιεζε ζεκαληηθφ 

ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο παξέρνληαο θίλεηξα γηα ηελ 

πινπνίεζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ απφ ππάξρνπζεο ή 

λεντδξπφκελεο επηρεηξήζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη 

φηη ζηνπο δχν αλαπηπμηαθνχο λφκνπο εληάρζεθαλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Ζπείξνπ 871 

επελδπηηθά ζρέδηα, ζπλνιηθνχ χςνπο 641.713.073 €. Τν πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο 

αλήιζε ζε 283.091.970 €, ήηνη πνζνζηφ 44,1% ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο ελψ νη λέεο 

δεκηνπξγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο έθηαζαλ ηηο 2.712 (Γ/λζε Έγθξηζεο θαη Διέγρνπ 

Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ – Υπνπξγείν Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, Κάηνο 2014). Τν 

ινηπφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο θαιχθζεθε απφ δαλεηαθά θεθάιαηα ζε πνζνζηφ 20,5% 

θαη απφ ίδηα θεθάιαηα ζε πνζνζηφ 35,4%. 

Σε φ,ηη αθνξά ηελ πεξηνρή κειέηεο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 2000 έσο ην 

ηέινο ηνπ 2012, κε βάζε ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεζαλ απφ ηε Γ/λζε Έγθξηζεο θαη 

Διέγρνπ Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, 



εληάρζεθαλ ζπλνιηθά 14 επελδχζεηο ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ θαίλνληαη αλαιπηηθά 

ζηνλ Ξίλαθα 1.  

Τν ζπλνιηθφ χςνο ησλ εληαγκέλσλ επελδχζεσλ αλέξρεηαη ζε 8.945.853 €, ην 

νπνίν θαιχπηεηαη απφ δεκφζηα δαπάλε χςνπο 4.474.933 € (ή 50%), απφ δαλεηαθά 

θεθάιαηα χςνπο 1.702.662 € (ή 19,1%) θαη απφ ίδηα θεθάιαηα χςνπο 2.768.258 € (ή 

30,9%). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην πνζνζηφ ηεο δεκφζηαο δαπάλεο είλαη θαηά 6 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο πςειφηεξν απφ ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν ηεο Ξεξηθέξεηαο 

(44%) γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ νξεηλφ θαη απνκνλσκέλν ραξαθηήξα ηεο 

πεξηνρήο. 

 

Πίνακαρ 1: Γ/λζε Έγθξηζεο θαη Διέγρνπ Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ – Υπνπξγείν Νηθνλνκίαο 

θαη Νηθνλνκηθψλ 

α/α Δίδορ Δπενδύζευν 
Τομέαρ 

Οικονομίαρ 
Κυδικόρ 
ΣΤΑΚΟΓ 

Πποϋπ/ζμόρ 
Δπένδςζηρ 

(€) 

Γημόζια 
Γαπάνη 

(€) 

1 
Θαιιηέξγεηα 
ιαραληθψλ, θεπεπηηθψλ 

Ξξσηνγελήο 012.0 1.610.000 644.000 

2 
Δθηξνθή 
αηγνπξνβάησλ & ίππσλ 

Ξξσηνγελήο 014.2 103.650 51.825 

3 
Δθηξνθή 
αηγνπξνβάησλ & ίππσλ 

Ξξσηνγελήο 014.2 190.795 95.398 

4 Δθηξνθή πνπιεξηθψλ Ξξσηνγελήο 014.4 199.907 99.954 

5 Δθηξνθή πνπιεξηθψλ Ξξσηνγελήο 014.4 156.000 78.000 

6 Δθηξνθή βννεηδψλ Ξξσηνγελήο 014.1 707.966 353.983 

7 
Ξαξαγσγή 
παξαζθεπαζκέλσλ 
δσνηξνθψλ 

Γεπηεξνγελήο 157.1 169.490 81.355 

8 

Δπέθηαζε & 
εθζπγρξνληζκφο 
Τπξνθνκείνπ/ 
Γαιαθηνθνκείνπ    

Γεπηεξνγελήο 155.1 151.950 72.936 

9 
Ξαξαγσγή κεηαιιηθψλ 
λεξψλ & αλαςπθηηθψλ 

Γεπηεξνγελήο 159.8 1.955.000 1.075.250 

10 
Θαηαζθεπή 
μπινπξγηθψλ 
πξντφλησλ 

Γεπηεξνγελήο 203.0 608.000 334.400 

11 
Ξαξαγσγή 
παξαζθεπαζκέλσλ 
δσνηξνθψλ 

Γεπηεξνγελήο 157.1 161.595 77.566 

12 

Δπέθηαζε & 
εθζπγρξνληζκφο 
Τπξνθνκείνπ/ 
Γαιαθηνθνκείνπ    

Γεπηεξνγελήο 155.1 1.739.000 921.670 

13 
Μελνδνρείν & κνηέι κε 
εζηηαηφξην 

Τξηηνγελήο 551.1 472.500 242.998 



14 
Μελνδνρείν & κνηέι 
ρσξίο εζηηαηφξην 

Τξηηνγελήο 551.2 720.000 345.600 

ΣΥΝΟΛΟ 8.945.853 4.474.933 

 

Αλαιχνληαο ηα παξαπάλσ αλά νηθνλνκηθφ ηνκέα παξαηεξείηαη φηη ην 57,2% 

(4.785.035 €) ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ησλ επελδχζεσλ αθνξά ζε επηρεηξήζεηο ηνπ 

δεπηεξνγελνχο ηνκέα, ην 29,6% (2.968.318 €) ζε επηρεηξήζεηο ηνπ πξσηνγελνχο 

ηνκέα ελψ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα αληηζηνηρεί ην 13,2% (1.192.500 €) ηνπ ζπλνιηθνχ 

χςνπο ησλ εγθεθξηκέλσλ επελδχζεσλ. 

Τν κέζν χςνο ησλ εγθεθξηκέλσλ επελδχζεσλ γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

αλέξρεηαη ζε 494.700 € πεξίπνπ εθ ησλ νπνίσλ 220.500 € αθνξνχλ ζε δεκφζηα 

δαπάλε. Σην δεπηεξνγελή ηνκέα ην κέζν χςνο αλά επέλδπζε είλαη 797.500 €, κε 

αληίζηνηρε δεκφζηα δαπάλε 427.200 €, ελψ ηέινο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ην κέζν 

χςνο ηεο επέλδπζεο αλέξρεηαη ζε 596.250 € θαη ε δεκφζηα δαπάλε ζε 294.300 € 

(Ξίλαθαο 2). 

 

Πίνακαρ 2: Σπλνιηθφ εγθεθξηκέλν πνζφ θαη κέζεο ηηκέο εγθεθξηκέλσλ πνζψλ θαη δεκφζηαο 

δαπάλεο αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Τομείρ 
Οικονομικήρ 

Γπαζηηπιόηηηαρ 

Πποϋπ/ζμόρ 
 (€) 

Μέζη Τιμή 
Δγκεκπιμένος 

Ποζού ανά 
Δπένδςζη       

(€) 

Μέζη Τιμή 
Γημόζιαρ 

Γαπάνηρ ανά 
Δπένδςζη         

(€) 

Ξξσηνγελήο 2.968.318 494.720 220.527 

Γεπηεξνγελήο 4.785.035 797.506 427.196 

Τξηηνγελήο 1.192.500 596.250 294.299 

 

Νη επελδχζεηο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα αθνξνχλ ζε ίδξπζε δχν μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηε δεκνηηθή ελφηεηα Θαιπαθίνπ. Σην δεπηεξνγελή 

ηνκέα εληάρζεθαλ πέληε επελδχζεηο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηνλ θιάδν ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ θαη κία επηρείξεζε θαηαζθεπήο μπινπξγηθψλ πξντφλησλ. Νη επελδχζεηο ηνπ 

πξσηνγελνχο ηνκέα αθνξνχλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ/ θαηαζθεπή δχν πηελνηξνθείσλ, 

δχν αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ κνλάδσλ, κίαο κνλάδαο βννηξνθείαο θαη κίαο κνλάδαο 

θαιιηέξγεηαο θεπεπηηθψλ θαη ιαραληθψλ. Νη δεκηνπξγνχκελεο άκεζεο λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο εθηηκψληαη ζε 27. Απφ ηηο ζέζεηο απηέο κφιηο 2 αθνξνχλ ζηνλ ηξηηνγελή 

ηνκέα παξά ην γεγνλφο φηη ε κέζε ηηκή ηεο δεκφζηαο δαπάλεο άγγημε ηα 300.000 €, 

10 ζην δεπηεξνγελή θαη 15, δειαδή πάλσ απφ ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δεκηνπξγνχκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, αθνξνχλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θιάδν ηεο γεσξγίαο (κε κέζε δεκφζηα δαπάλε θαηά 25% 

κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα). 

 

 

 



5. Οι έμμεζερ και πποκαλούμενερ επιδπάζειρ ηυν επισοπηγούμενυν 

επενδύζευν  

 

5.1 Βαζικά ζηοισεία ηηρ θευπίαρ ςποδειγμάηυν ειζποών – εκποών  

 

Τα ππνδείγκαηα εηζξνψλ – εθξνψλ σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηε 

δηεξεχλεζε ησλ αιιειεμαξηήζεσλ κεηαμχ ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο, 

πξνηάζεθαλ γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ νηθνλνκνιφγν W. Leontief ζηε δεθαεηία ηνπ 

1930 (Ιίβαο, 1994). Σχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ πηλάθσλ εηζξνψλ – εθξνψλ, ε 

νηθνλνκία ηεο ρψξαο δηαηξείηαη ζε νξηζκέλν αξηζκφ ηνκέσλ δξαζηεξηφηεηαο, νη 

νπνίνη απνηεινχληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ νκνεηδή πξντφληα. Σηελ 

αιιειεμαξηψκελε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκίαο ηα πξντφληα ελφο ηνκέα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θάπνην άιιν ηνκέα, πνπ αληίζηνηρα ηα πξντφληα ηνπ είλαη 

αλαγθαία γηα ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο πνιιψλ άιισλ ηνκέσλ. Έηζη 

δεκηνπξγείηαη έλα ζχζηεκα παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, κε ρξήζε θαη 

αληαιιαγή πξντφλησλ θαη έλα ζχζηεκα δεκηνπξγίαο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε κηα 

αιιεινεμαξηψκελε θαη αληαγσληζηηθή αγνξά. Έηζη, ζε έλαλ πίλαθα εηζξνψλ - 

εθξνψλ ε νηθνλνκία δηαηξείηαη ζε ηνκείο, θιάδνπο θαη ππνθιάδνπο θαη 

θαηαγξάθνληαη νη κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγέο, δειαδή νη ξνέο ησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ κεηαμχ φισλ ησλ ηνκέσλ -  θιάδσλ, γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν. Δπίζεο, ν πίλαθαο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελδηάκεζε αλάισζε, ηελ 

απαζρφιεζε, ηηο εηζαγσγέο/εμαγσγέο, ηελ ηειηθή θαηαλάισζε, θ.ιπ. Νη ζπλαιιαγέο 

απηέο θαηαγξάθνληαη ζπλήζσο ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο, εληνχηνηο ππάξρνπλ θαη 

πίλαθεο εηζξνψλ - εθξνψλ ζε θπζηθέο κνλάδεο (Τδήκνο, 2006). 

Έλαο ηππηθφο πίλαθαο εηζξνψλ - εθξνψλ ππνδηαηξείηαη ζε 3 βαζηθά ηκήκαηα:  

 ηνλ πίλαθα ελδηάκεζεο αλάισζεο (CI)  

 ηνλ πίλαθα ηειηθήο δήηεζεο (FD) 

 ηνλ πίλαθα αξρηθψλ εηζξνψλ (PI)  

Ν πίλαθαο ελδηάκεζεο αλάισζεο (CI) πεξηγξάθεη ηηο ξνέο ζπλαιιαγψλ κεηαμχ 

ησλ ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Τα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα CI, zij, δείρλνπλ 

ηηο αγνξέο πνπ θάλεη ν j ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο απφ ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο i ηεο 

νηθνλνκίαο (ζηήιεο ηνπ πίλαθα CI), θαζψο θαη ηηο πσιήζεηο ηνπ ηνκέα i πξνο ηνπο 

ινηπνχο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο j (γξακκέο ηνπ πίλαθα CI). Ν πίλαθαο 

ηειηθήο δήηεζεο (FD) πεξηγξάθεη ηελ ηειηθή δήηεζε πξντφλησλ απφ θάζε θιάδν ηεο 

νηθνλνκίαο γηα θαηαλάισζε, επελδχζεηο θαη εμαγσγέο. Τέινο, ν πίλαθαο αξρηθώλ 

εηζξνώλ (PI) πεξηγξάθεη ηηο απαηηνχκελεο πξσηνγελείο εηζξνέο θάζε ηνκέα 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε εξγαζία, θεθάιαην θαη εηζαγσγέο. Έηζη, γηα θάζε 

ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο i, ηα ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο ζεηξάο ησλ 

πηλάθσλ CI θαη FD δείρλνπλ ηελ ελδηάκεζε θαη ηειηθή δήηεζε ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ ηνπ ηνκέα θαη γηα θάζε ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο j, ηα ζηνηρεία 

ηεο αληίζηνηρεο ζηήιεο ησλ πηλάθσλ CI θαη PI δείρλνπλ ηελ ελδηάκεζε θαη 

πξσηνγελή δήηεζε πφξσλ, αληίζηνηρα. 

Ζ ζπλνιηθή εθξνή (παξαγσγή) Φi ηνπ θιάδνπ i, ππνινγίδεηαη κέζσ ηεο 

εμίζσζεο: 

 



iiniiiii YzzzzX  ......21  

 

φπνπ νη φξνη z ζην δεχηεξν κέξνο ηεο εμίζσζεο αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δηαθιαδηθέο 

πσιήζεηο ηνπ i θιάδνπ ζηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

εμεηαδφκελε νηθνλνκία, θαη Υi ε ζπλνιηθή ηειηθή δήηεζε γηα ην πξντφλ i.  

Τν ππφδεηγκα εηζξνψλ – εθξνψλ ζηεξίδεηαη ζηε βαζηθή παξαδνρή φηη 

δηαθιαδηθέο ξνέο απφ ηνλ θιάδν i ζηνλ θιάδν j ζηε δηάξθεηα κηαο νξηζκέλεο 

πεξηφδνπ (ζπλήζσο ελφο έηνπο), εμαξηψληαη ζην ζχλνιφ ηνπο θαη απνθιεηζηηθά απφ 

ηε ζπλνιηθή εθξνή ηνπ θιάδνπ j ζηελ ίδηα πεξίνδν. Ωο απφξξνηα ηεο παξαδνρήο 

απηήο zij, ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο ε εηζξνή απφ ηνλ θιάδν i ζηνλ θιάδν j, κπνξεί λα 

εθθξαζζεί σο ζπλάξηεζε ηεο ζπλνιηθήο εθξνήο ηνπ θιάδνπ j πνπ ρξεζηκνπνηεί απηφ 

ην κέγεζνο. Έηζη δηακνξθψλεηαη ν ιφγνο ηεο εηζξνήο πξνο ηελ εθξνή zij/Xj, ν νπνίνο 

ζπκβνιίδεηαη κε ηνλ ζηαζεξφ παξάγνληα: 

 

 

 

 

Oη ζηαζεξνί παξάγνληεο aij θαινχληαη ηερληθνί ζπληειεζηέο εηζξνψλ ή απιά 

ηερλνινγηθνί ζπληειεζηέο θαη νπζηαζηηθά ππνδειψλνπλ ην χςνο ηεο απαηηνχκελεο 

παξαγσγήο απφ ηνλ θιάδν i πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί 1 κνλάδα πξντφληνο απφ ηνλ 

θιάδν j. Σηα πιαίζηα ηνπ ππνδείγκαηνο εηζξνψλ - εθξνψλ νη ηερλνινγηθνί 

ζπληειεζηέο παξακέλνπλ ζηαζεξνί ππνδειψλνληαο ηε ζηαζεξή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηειηθνχ πξντφληνο θάζε θιάδνπ θαη ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εηζξνψλ (Ιίβαο, 1994). 

Τα Υ1, Υ2, …., Υn είλαη γλσζηά, φπσο επίζεο θαη νη ζπληειεζηέο aij, ελψ άγλσζηα 

είλαη ηα Φ1, Φ2, …., Φn. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο θάζε εμίζσζε γξάθεηαη κε 

ηελ αθφινπζε κνξθή: 

 

 

 

Τειηθά ην ζχζηεκα κπνξεί λα γξαθεί κε ηελ αθφινπζε ζρέζε πηλάθσλ: 

 

  YXAI   

φπνπ: 

 Η είλαη ν κνλαδηαίνο πίλαθαο nxn, 

 A είλαη o πίλαθαο (nxn) ησλ ηερλνινγηθψλ ζπληειεζηψλ  

 Φ είλαη ν πίλαθαο (nx1) ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ησλ θιάδσλ  

 Υ είλαη ν πίλαθαο (nx1) ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο 

Ζ ιχζε δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε: 

 

YAIX 1)(   

 

Ζ κήηξα Α είλαη γλσζηή σο κήηξα ησλ ηερληθψλ ζπληειεζηψλ εηζξνψλ – εθξνψλ 

ή σο κήηξα ησλ άκεζσλ ζπληειεζηψλ εηζξνψλ.  Ζ κήηξα (Η-Α)-1 αλαθέξεηαη σο ε 

αληίζηξνθε κήηξα Leontief θαη είλαη ζεκειηψδεο γηα ηελ αλάιπζε εηζξνψλ - 

εθξνψλ, δηφηη πεξηγξάθεη ηελ πιήξε αιπζίδα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ζε φινπο ηνπο 

j

ij

ij
X

z
a 

ininiiiiii YXaXaXaXaX  ......2211



θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο απφ κηα εμσγελή αχμεζε ηεο ηειηθήο δήηεζεο (Νηθνλνκίδεο, 

2007). Θάζε ζηνηρείν ηεο αληίζηξνθεο κήηξαο Leontief αληηπξνζσπεχεη ηελ 

πνζφηεηα πξντφληνο ηνπ θιάδνπ i πνπ ρξεηάδεηαη ζπλνιηθά ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα 

γηα λα κπνξέζεη λα παξάζρεη κία κνλάδα πξντφληνο ζηνλ θιάδν j ζηελ ηειηθή 

δήηεζε. Έηζη, νη ζπληειεζηέο ηεο αληίζηξνθεο κήηξαο αληαλαθινχλ ηα άκεζα θαη 

έκκεζα απνηειέζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο ηειηθήο δήηεζεο θαηά 

κία κνλάδα (Τδήκνο, 2006). 

Σην παξαπάλσ ππφδεηγκα εηζξνψλ – εθξνψλ, ε ηειηθή δήηεζε ιεηηνπξγεί σο 

εμσγελήο θιάδνο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο ηνπ 

ππνδείγκαηνο. Τν ππφδεηγκα απηφ είλαη γλσζηφ θαη σο «αλνηρηφ ππφδεηγκα εηζξνψλ 

– εθξνψλ». Ζ ηειηθή δήηεζε απνηειείηαη απφ ηελ ηειηθή θαηαλάισζε ησλ 

λνηθνθπξηψλ, ηελ ηειηθή θαηαλάισζε κε θεξδνζθνπηθψλ ηδξπκάησλ, ηελ ηειηθή 

θαηαλάισζε ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, ηηο αθαζάξηζηεο επελδχζεηο πάγηνπ 

θεθαιαίνπ, ηε κεηαβνιή ησλ απνζεκάησλ θαη ηηο εμαγσγέο (Νηθνλνκίδεο, 2007). 

Γεδνκέλνπ φηη ην χςνο ησλ δαπαλψλ ησλ λνηθνθπξηψλ εμαξηάηαη απφ ην εηζφδεκά 

ηνπο, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο εθξνήο ζε θάζε θιάδν, ν 

θιάδνο ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ησλ λνηθνθπξηψλ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί απφ ηελ 

ηειηθή δήηεζε θαη λα ηνπνζεηεζεί καδί κε ηνπο ηερλνινγηθά αιιειεμαξηψκελνπο 

θιάδνπο, κεηαηξεπφκελνο ζε «ελδνγελή» θιάδν. Απηή ε κεηαηξνπή είλαη γλσζηή σο 

«θιείζηκν ηνπ ππνδείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηα λνηθνθπξηά» («θιεηζηφ ππφδεηγκα 

εηζξνψλ – εθξνψλ»). 

 

5.2 Πολλαπλαζιαζηέρ ειζοδήμαηορ και απαζσόληζηρ 

Κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνδείγκαηνο εηζξνψλ - εθξνψλ, κπνξνχλ λα δηεξεπλεζνχλ 

νη επηδξάζεηο ησλ εμσγελψλ αιιαγψλ ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο ρξεζηκνπνηψληαο 

ηνπο θαινχκελνπο πνιιαπιαζηαζηέο. Νη ηξεηο πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελνη ηχπνη 

πνιιαπιαζηαζηψλ είλαη νη πνιιαπιαζηαζηέο εθξνήο, εηζνδήκαηνο θαη απαζρφιεζεο. 

Σηελ παξνχζα εξγαζία σζηφζν δίλεηαη έκθαζε κφλν ζηνπο δχν ηειεπηαίνπο. 

 

Α. Ξνιιαπιαζηαζηέο εηζνδήκαηνο 

Νη πνιιαπιαζηαζηέο εηζνδήκαηνο κεηαηξέπνπλ ηηο επηπηψζεηο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηηο αιιαγέο ζηηο δαπάλεο ηεο ηειηθήο δήηεζεο ζε αιιαγέο ζην 

εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη απφ ηα λνηθνθπξηά. Υπάξρνπλ δχν ηξφπνη κέηξεζεο ησλ 

επηδξάζεσλ απηψλ.  

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κήηξα Leontief ηνπ «αλνηρηνχ» ππνδείγκαηνο, ζηελ 

νπνία ηα λνηθνθπξηά απνηεινχλ εμσγελή παξάγνληα, ππνινγίδνληαη νη απινί 

πνιιαπιαζηαζηέο εηζνδήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε εμίζσζε: 

 

 

 

φπνπ: 

 an+1 είλαη νη ζπληειεζηέο εηζξνήο ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηε 

n+1 γξακκή γηα ηα λνηθνθπξηά (ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην «θιείζηκν» 

ηνπ ππνδείγκαηνο) 





n

i
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 αij είλαη ηερλνινγηθνί ζπληειεζηέο ηεο κήηξαο Leontief ηνπ «αλνηρηνχ» 

ππνδείγκαηνο 

Αληίζηνηρα, κε ηε βνήζεηα ηνπ «θιεηζηνχ» ππνδείγκαηνο κπνξνχλ λα 

ππνινγηζηνχλ νη ζπλνιηθνί πνιιαπιαζηαζηέο εηζνδήκαηνο, νη νπνίνη κεηξνχλ ηηο 

άκεζεο, έκκεζεο θαη πξνθαινχκελεο επηδξάζεηο, ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε 

εμίζσζε: 

 

 

φπνπ: 

 an+1,j είλαη νη ζπληειεζηέο εηζξνήο ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηε 

n+1 γξακκή γηα ηα λνηθνθπξηά (ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην «θιείζηκν» 

ηνπ ππνδείγκαηνο) 

 iz είλαη ηερλνινγηθνί ζπληειεζηέο ηεο κήηξαο Leontief ηνπ «θιεηζηνχ» 

ππνδείγκαηνο 

Σχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ, ε αξρηθή αμία κηαο λέαο εθξνήο ζε επξψ γηα 

ηνλ θιάδν j ζεκαίλεη κηα, αξρηθά, πξφζζεηε πιεξσκή an+1,j ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ 

θιάδνπ j. Απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε αξρηθή επίδξαζε εηζνδήκαηνο ηεο λέαο 

δήηεζεο γηα ηελ εθξνή ηνπ θιάδνπ j. Υπφ απηφ ην πξίζκα, ππάξρεη έλα δεχηεξν είδνο 

πνιιαπιαζηαζηή εηζνδήκαηνο γηα ηνλ θιάδν j, ήηνη ν Ξνιιαπιαζηαζηήο 

Δηζνδήκαηνο Τχπνπ Η. Ν πνιιαπιαζηαζηήο απηφο έρεη σο αξηζκεηή ηελ άκεζε θη 

έκκεζε επίδξαζε εηζνδήκαηνο (δει. ηνλ απιφ πνιιαπιαζηαζηή εηζνδήκαηνο ησλ 

λνηθνθπξηψλ) θαη σο παξαλνκαζηή ηελ αξρηθή επίδξαζε εηζνδήκαηνο ηεο εξγαζίαο 

(an+1,j) θαη φρη ηελ αξρηθή αμία εθξνήο ζε επξψ. Ν Ξνιιαπιαζηαζηήο Δηζνδήκαηνο 

Τχπνπ Η δίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε εμίζσζε: 

 

 

 

 

Αληίζηνηρα, κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ νη ζπλνιηθέο επηδξάζεηο εηζνδήκαηνο 

(άκεζεο, έκκεζεο θαη πξνθαινχκελεο), νη νπνίεο εθθξάδνληαη απφ ηνλ 

Ξνιιαπιαζηαζηή Δηζνδήκαηνο Τχπνπ ΗΗ, κε ηε βνήζεηα ηνπ «θιεηζηνχ» 

ππνδείγκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αθφινπζε εμίζσζε: 

 

 

 

 

Νη Ξνιιαπιαζηαζηέο Δηζνδήκαηνο Τχπνπ Η θαη ΗΗ δείρλνπλ πφζν κεγεζχλνληαη 

νη αξρηθέο επηδξάζεηο ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ εηζνδήκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

άκεζεο θη έκκεζεο θαη ηηο ζπλνιηθέο επηδξάζεηο, αληίζηνηρα. 

 

Β. Ξνιιαπιαζηαζηέο απαζρφιεζεο 

Όηαλ είλαη εθηθηφ λα θαζνξηζηεί κηα ζρέζε κεηαμχ ηεο αμίαο παξαγσγήο ελφο 

θιάδνπ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηφλ (ζε θπζηθνχο φξνπο θαη ρξεκαηηθέο αμίεο), 

ηφηε κπνξεί λα ππνινγηζηνχλ νη πνιιαπιαζηαζηέο απαζρφιεζεο, νη νπνίνη 
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πξνηηκνχληαη έλαληη ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ εηζνδήκαηνο (Νηθνλνκίδεο, 2007). Νη 

θπζηθνί ζπληειεζηέο εηζξνήο εξγαζίαο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

 

 

 

φπνπ: 

 ej είλαη νη απαζρνινχκελνη ζηνλ θιάδν 

 Φi είλαη νη ζπλνιηθέο εθξνέο ηνπ θιάδνπ (ζε επξψ) 

Νη πνιιαπιαζηαζηέο απαζρφιεζεο ππνινγίδνληαη θαη’ αλαινγία κε ηνπο 

πνιιαπιαζηαζηέο εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ, κε ηε δηαθνξά φηη ζηνπο κελ 

πξψηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη νη θπζηθνί ζπληειεζηέο εηζξνήο εξγαζίαο (wn+1,j), ελψ 

ζηνπο δεχηεξνπο ρξεζηκνπνηνχληαη νη λνκηζκαηηθνί ζπληειεζηέο εηζξνήο εξγαζίαο 

(an+1,j). Ν απιφο πνιιαπιαζηαζηήο απαζρφιεζεο ησλ λνηθνθπξηψλ ππνινγίδεηαη απφ 

ηε ζρέζε: 

 

 

φπνπ: 

 wn+1 είλαη νη θπζηθνί ζπληειεζηέο εηζξνήο εξγαζίαο  

 αij είλαη ηερλνινγηθνί ζπληειεζηέο ηεο κήηξαο Leontief ηνπ «αλνηρηνχ» 

ππνδείγκαηνο 

Αληίζηνηρα, ν ζπλνιηθφο πνιιαπιαζηαζηήο απαζρφιεζεο, ν νπνίνο ιακβάλεη 

ππφςε ηνπ ηηο άκεζεο, έκκεζεο θαη πξνθαινχκελεο επηδξάζεηο, δίλεηαη απφ ηε 

ζρέζε: 

 

 

φπνπ: 

 wn+1 είλαη νη θπζηθνί ζπληειεζηέο εηζξνήο εξγαζίαο 

 iz είλαη ηερλνινγηθνί ζπληειεζηέο ηεο κήηξαο Leontief ηνπ «θιεηζηνχ» 

ππνδείγκαηνο 

Κε ηελ ίδηα ινγηθή πνπ αλαθέξζεθε ζηνπο Ξνιιαπιαζηαζηέο Δηζνδήκαηνο 

Τχπνπ Η θαη ΗΗ, κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ ε απιή θαη ζπλνιηθή επίδξαζε ηεο 

απαζρφιεζεο κε κηα αξρηθή αιιαγή ζηελ απαζρφιεζε θαη φρη κε κηα αιιαγή ζηελ 

ηειηθή δήηεζε, κε ηε βνήζεηα ησλ Ξνιιαπιαζηαζηψλ Απαζρφιεζεο Τχπνπ Η θαη ΗΗ, 

αληίζηνηρα.  

Ν Ξνιιαπιαζηαζηήο Απαζρφιεζεο Τχπνπ Η, ρξεζηκνπνηεί σο παξαλνκαζηή ηνλ 

απιφ πνιιαπιαζηαζηή απαζρφιεζεο Δj θαη σο παξαλνκαζηή ην θπζηθφ ζπληειεζηή 

εηζξνήο εξγαζίαο wn+1,j, σο αθνινχζσο: 

 

 

 

φπνπ: 

 wn+1 είλαη νη θπζηθνί ζπληειεζηέο εηζξνήο εξγαζίαο 

 αij είλαη ηερλνινγηθνί ζπληειεζηέο ηεο κήηξαο Leontief ηνπ «αλνηρηνχ» 

ππνδείγκαηνο 
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Αληίζηνηρα, ν Ξνιιαπιαζηαζηήο Απαζρφιεζεο Τχπνπ ΗΗ κε ηνλ νπνίν 

εθηηκψληαη νη ζπλνιηθέο επηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε ζε φιν ην θάζκα ηεο 

νηθνλνκίαο, ρξεζηκνπνηεί σο παξαλνκαζηή ην ζπλνιηθφ πνιιαπιαζηαζηή 

απαζρφιεζεο Δj θαη σο παξαλνκαζηή ην θπζηθφ ζπληειεζηή εηζξνήο εξγαζίαο wn+1,j, 

σο αθνινχζσο: 

 

 

 

φπνπ: 

 wn+1 είλαη νη θπζηθνί ζπληειεζηέο εηζξνήο εξγαζίαο 

 iz είλαη ηερλνινγηθνί ζπληειεζηέο ηεο κήηξαο Leontief ηνπ «θιεηζηνχ» 

ππνδείγκαηνο 

 

5.3. Αποηελέζμαηα ηηρ ανάλςζηρ 

Νη εληαγκέλεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο κειέηεο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ 

αλάινγα κε ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: γεσξγία-

θηελνηξνθία, βηνκεραλία ηξνθίκσλ, βηνκεραλία μχινπ θαη μελνδνρεία. Σηνλ πίλαθα 

3 δίλνληαη νη ηηκέο ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ εηζνδήκαηνο θαη απαζρφιεζεο αλά 

δξαζηεξηφηεηα, φπσο ππνινγίζηεθαλ απφ ηνλ πίλαθα εηζξνψλ - εθξνψλ γηα ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία (έηνο 2005) πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηε Eurostat (2011) θαη 

πεξηιακβάλεη 59 θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Πίνακαρ 3: Τηκέο πνιιαπιαζηαζηψλ αλά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο 

 Γπαζηηπιόηηηερ 

Πολλαπλαζιαζηέρ 
Γευπγία- 

Κηην/θία 

Βιομ/νία 

Τποθίμυν 

Βιομ/νία 

Ξύλος 
Ξεν/σεία 

Δηζνδήκαηνο 0,124 0,222 0,292 0,167 

Σπλνιηθφο Δηζνδ/ηνο 0,150 0,269 0,353 0,201 

Δηζνδ/ηνο Τχπνπ Η 1,794 1,971 4,206 1,798 

Δηζνδ/ηνο Τχπνπ ΗΗ 2,169 2,383 5,085 2,174 

     

Απαζρφιεζεο 

Λνηθνθπξηψλ 
4,7Δ-05 2,7Δ-05 5,4Δ-05 2,1Δ-05 

Σπλ/θφο Απαζρ. 

Λνηθ/ξηψλ 
5,5Δ-05 4,2Δ-05 7,4Δ-05 3,2Δ-05 

Απαζ/ιεζεο Τχπνπ Η 1,239 3,347 1,424 1,556 

Απαζ/ιεζεο Τχπνπ ΗΗ 1,459 5,216 1,939 2,383 

 

Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 3, ν θιάδνο «Βηνκεραλία Μχινπ» 

εκθαλίδεη ηνλ πςειφηεξν πνιιαπιαζηαζηή Δηζνδήκαηνο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, αχμεζε 

ηεο εθξνήο ηνπ θιάδνπ θαηά 1 €, ζα δεκηνπξγήζεη επηπξφζζεην εηζφδεκα 0,353 € 
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ζηα λνηθνθπξηά πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν αιιά θαη ζε 

άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Δπηπιένλ ν ίδηνο θιάδνο εκθαλίδεη ηνπο πςειφηεξνπο 

πνιιαπιαζηαζηέο Δηζνδήκαηνο Τχπνπ Η θαη ΗΗ, απφ ηνπο νπνίνπο ζπκπεξαίλεηαη φηη 

νη αξρηθέο επηδξάζεηο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο 

δήηεζεο ζηνλ ελ ιφγσ θιάδν, κεγεζχλνληαη θαηά 4,206 θνξέο, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο επηδξάζεηο, θαη θαηά 5,085 θνξέο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ζπλνιηθέο επηδξάζεηο.  

Απφ πιεπξάο απαζρφιεζεο, ν θιάδνο «Βηνκεραλία Μχινπ» έρεη επίζεο ηνλ 

πςειφηεξν πνιιαπιαζηαζηή Απαζρφιεζεο, απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη φηη γηα κηα λέα 

θιαδηθή εθξνή 1 επξψ πξνθχπηνπλ 5,7Δ-05 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο (δειαδή 57 λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο γηα εθξνή 1 εθαη. €) απφ ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο επηδξάζεηο. Αλ 

ιάβνπκε ππφςε ηηο ζπλνιηθέο επηδξάζεηο (άκεζεο, έκκεζεο θαη πξνθαινχκελεο) 

ππνινγίδεηαη απφ ην Σπλνιηθφ Ξνιιαπιαζηαζηή Απαζρφιεζεο ησλ λνηθνθπξηψλ φηη 

δεκηνπξγνχληαη 7,4Δ-05 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 74 ζέζεηο αλά 

εθξνή 1 εθαη. €. Δληνχηνηο, ην κεγαιχηεξν ζπληειεζηή απαζρφιεζεο Τχπνπ Η θαη ΗΗ 

παξνπζηάδεη ν θιάδνο «Βηνκεραλία ηξνθίκσλ» κε ηηκέο 3,347 θαη 5,216 αληίζηνηρα 

πνπ ζεκαίλεη φηη γηα θάζε κία λέα ζέζε εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ θιάδν 

απηφ, ζα δεκηνπξγεζνχλ 4,216 επηπιένλ ζέζεηο απφ ηηο ζπλνιηθέο επηδξάζεηο. Απηφ 

πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη επελδχζεηο ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε 

επίδξαζε ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ελψ αθνινπζνχλ ηα μελνδνρεία θαη ε 

βηνκεραλία μχινπ. 

Ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηηκέο ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ Τχπνπ Η θαη ΗΗ γηα φινπο 

ηνπο θιάδνπο θαη ηηο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εληαγκέλεο 

ζηνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο, απφ ην 2000 θαη 

κεηά, ππνινγίδεηαη φηη πέξαλ απφ ηηο 27 λέεο άκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο, ζα 

δεκηνπξγεζνχλ επηπιένλ 22 έκκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη 20 πξνθαινχκελεο ζέζεηο 

εξγαζίαο, ήηνη 42 επηπιένλ ζέζεηο απαζρφιεζεο. 

 

 

6. Σσολιαζμόρ – Σςμπεπάζμαηα 

 

Ζ εθαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, σο πξνο ην είδνο ησλ εληαγκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ αιιά θαη σο πξνο ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά, αθνινχζεζε ην ήδε 

δηακνξθσκέλν νηθνλνκηθφ κνληέιν ηεο πεξηνρήο ρσξίο θαηλνηφκεο θαη ελαιιαθηηθέο 

πξνηάζεηο. Ξην αλαιπηηθά, ην 78% ησλ επελδχζεσλ εληνπίδνληαη γεσγξαθηθά 

θπξίσο ζηε δεκνηηθή ελφηεηα Θαιπαθίνπ, πνπ απνηειεί ην δηνηθεηηθφ θέληξν ηνπ 

Γήκνπ, κε ηηο πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ λα αθνξνχλ ζηνλ θηελνηξνθηθφ θιάδν ηνπ 

πξσηνγελνχο ηνκέα. Δίλαη δε ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί, φηη αθφκε θαη ζηνλ θιάδν 

ηεο κεηαπνίεζεο ην 66% ησλ επηρνξεγνχκελσλ επελδχζεσλ αθνξνχλ ζε παξαγσγή 

πξντφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη, εηδηθά, ηνλ θηελνηξνθηθφ 

θιάδν, ελψ επηρνξεγήζεθε κφλν κία επηρείξεζε παξαγσγήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

Αμίδεη, ηέινο, λα αλαθεξζεί φηη κφιηο ην 13% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο θαηεπζχλζεθε 

πξνο ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν, πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνπ αθνξά ην 

ζχλνιν ηεο Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ (15%). 



Δληνχηνηο, θαη παξά ην ζρεηηθά ρακειφ αξηζκφ ησλ επηρνξεγνχκελσλ 

επελδχζεσλ, δεκηνπξγνχληαη, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, πνιιαπιά νθέιε ζηελ 

νηθνλνκία, ηφζν σο πξνο ην εηζφδεκα φζν θαη σο πξνο ηελ απαζρφιεζε, ε νπνία θαη 

παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο απνηειεί βαζηθφ ζηφρν φρη κφλν ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ αιιά θαη φισλ γεληθά ησλ αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ. Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζε 69 

ζπλνιηθά, αζξνίδνληαο ηηο άκεζεο ζέζεηο ησλ εληαγκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο 

έκκεζεο θαη πξνθαινχκελεο ζέζεηο ζηελ επξχηεξε νηθνλνκία. Κάιηζηα, ε 

δεκηνπξγνχκελε απαζρφιεζε κπνξεί απφ κφλε ηεο λα αηηηνινγήζεη ηε δεκφζηα 

δαπάλε κε ακηγψο νηθνλνκηθά θξηηήξηα.  

Σχκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα (Τνπξθνιηάο, 2010), ε νηθνλνκηθή απνηίκεζε 

ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (άκεζσλ, 

έκκεζσλ θαη δεπηεξνγελψλ) ιφγσ ηεο πινπνίεζεο κηαο επέλδπζεο, κπνξεί λα γίλεη 

ελαιιαθηηθά ζηε βάζε ηεο πξνζπκίαο πνπ επηδεηθλχεη ε θεληξηθή δηνίθεζε γηα ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνπ θφζηνπο ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

πνπ εθαξκφδεη. Γειαδή, ζηελ πξνζέγγηζε απηή ε δαπάλε πνπ αλαιακβάλεη ε 

πνιηηεία κέζσ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ αλζξσπν-

έηνπο εξγαζίαο ιακβάλεηαη σο κέηξν ηεο αμίαο ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηε δεκηνπξγία 1 αλζξσπν-έηνπο πξφζζεηεο απαζρφιεζεο απφ εμσγελείο 

παξάγνληεο. Ωο εθ ηνχηνπ ε εηήζηα νηθνλνκηθή αμία κίαο λέαο ζέζεο εξγαζίαο 

απνηηκάηαη ζε 6.400 επξψ θαη, ζπλεπψο, ε αμία ηεο ζπλνιηθά δεκηνπξγνχκελεο  

απαζρφιεζεο ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε αλέξρεηαη ζε 442.000 επξψ πεξίπνπ 

αλά έηνο. Τν εηήζην αλεγκέλν θφζηνο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ επελδχζεσλ εθηηκάηαη ζε 580.000 € πεξίπνπ, ζε πεξίνδν δέθα εηψλ 

(πνπ απνηειεί κηα ζπλήζε ρξνληθή δηάξθεηα αμηνιφγεζεο παξαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ) θαη κε επηηφθην πξνεμφθιεζεο 5%, φπσο είζηζηαη ζηελ αμηνιφγεζε 

δεκνζίσλ επελδχζεσλ. Δπνκέλσο, κφλν απφ ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ρσξίο λα 

ζπλππνινγηζηνχλ νη άκεζνη θαη έκκεζνη θφξνη πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ην Θξάηνο, 

«επηζηξέθεηαη» ζην Θξάηνο ην 76% πεξίπνπ ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ. 

Σπκπεξαζκαηηθά, ε εθαξκνγή ελφο αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη πνιιέο 

δηαζηάζεηο, ζπρλά ιαλζάλνπζεο, θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα απνηειεί 

αληηθείκελν ζπλερνχο θαη ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη ηα 

βέιηηζηα απνηειέζκαηα απφ νηθνλνκηθήο αιιά θαη θνηλσληθήο πιεπξάο. 
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Πεξίιεςε 

Κία απφ ηηο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα γίλνπλ έξεπλεο γηα θνηηάζκαηα 

πδξνγνλαλζξάθσλ, είλαη έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ ρεξζαίνπ ηκήκαηνο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη εθηάζεηο ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα Ησαλλίλσλ θαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζπξσηίαο. Απφ ηηο 

πθηζηάκελεο έξεπλεο ππάξρνπλ ελδείμεηο χπαξμεο ελφο κηθξήο θιίκαθαο 

θνηηάζκαηνο πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ. Όκσο, παξά ηε κηθξή θιίκαθα ησλ 

θνηηαζκάησλ, ελδερφκελε εθκεηάιιεπζή ηνπο ζα ζεκάλεη κείδνλεο αιιαγέο γηα ηελ 

νηθνλνκία ηεο Ζπείξνπ. Παξάιιεια, ηέηνηνπ είδνπο επελδχζεηο ελέρνπλ 

πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο. Ιακβάλνληαο ππ' φςηλ ηα ζηνηρεία απηά, ζηελ 

παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα θνηλσληθήο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Ησαλλίλσλ γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ζηάζεο ηνπ θνηλνχ απέλαληη ζην ελδερφκελν 

εμφξπμεο πεηξειαίνπ. Ο αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο πξέπεη λα κελ αγλνεί ηηο 

απφςεηο ηεο θνηλσλίαο, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο επελδχζεσλ πνπ έρνπλ 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο. Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη νη πνιίηεο ηεο πεξηνρήο ησλ 

Ησαλλίλσλ είλαη ζεηηθνί φζνλ αθνξά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε εμφξπμεο πεηξειαίνπ 

ζηελ πεξηνρή αιιά, ηαπηφρξνλα, επηδεηθλχνπλ αλεζπρία ζρεηηθά κε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο.  

 

Abstract 

An extensive area in the region of Hepirus (including areas in the regional units 

of Ioannina and Thesprotia) belongs to the territories of Greece, in which oil 

explorations are going to be made. There are some indications (from previous 

explorations) that oil and gas deposits of small - scale exist in Hepirus. Despite the 

fact that the deposits seem to be quite small, their potential exploitation will result 

in important changes in the economy of the area. It should be also noted that such 

investments have environmental impacts. Taking these facts into account, in this 

paper, the results of a survey among the households of the regional unit of Ioannina 

is presented. The survey was related to the public attitude towards the possibility of 

oil exploitation in the area. Regional development planning should not neglect the 

social parameter, especially in cases of investments / interventions that have 

significant impacts. The results of the survey show that the citizens are positive 

towards oil extraction in the area of Ioannina but, at the same time, they show great 

concern about its environmental dimensions. 



1. Δηζαγσγή 

Ζ ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ απφ ην 2009 πιήηηεη ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία έρεη σο βαζηθή ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο, 

φπσο εθηηκάηαη απφ ηελ ΔΙΣΑΣ, αλήιζε ζε 26,8% ην Κάξηην ηνπ 2014. Ζ αλεξγία 

ησλ λέσλ (15-24 εηψλ) έθηαζε ζην 58,3%, έλα πνζνζηφ πξαγκαηηθά δπζζεψξεην. 

ηα φξηα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ – Γπηηθήο Καθεδνλίαο (πνπ 

αθφκε θαη πξηλ ηελ θξίζε πεξηειάκβαλε κεξηθέο απφ ηηο θησρφηεξεο πεξηνρέο ηεο 

Δ.Δ.) ην πνζνζηφ αλεξγίαο είλαη αθφκε κεγαιχηεξν απφ ηνλ εζληθφ κέζν φξν, 

αγγίδνληαο ην 29%, πάιη θαηά ην Κάξηην ηνπ 2014. Απφ ηα ζηνηρεία απηά (ηα νπνία 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ελδέρεηαη λα είλαη αθφκε πην δπζκελή, αθνχ ν επίζεκνο 

ηξφπνο κέηξεζεο ηεο αλεξγίαο1 ζπληειεί ζε κηα «ηερλεηή» κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

πνζνζηνχ ηεο) θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, νη 

νπνίεο δελ κπνξεί παξά λα πξνθχςνπλ είηε απφ ηελ επέθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ 

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είηε απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ. Δηδηθά, ζε πεξηνρέο, 

φπσο ε Ήπεηξνο, λέεο παξαγσγηθέο επελδχζεηο απνθηνχλ αθφκε κεγαιχηεξε 

ζεκαζία γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ απνθπγή ηνπ ρξφληνπ 

καξαζκνχ ηεο πεξηνρήο. 

Ζ χπαξμε θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ (πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην) ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν θαη ην ελδερφκελν εθκεηάιιεπζήο ηνπο έρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ηνπνζεηεζεί ζην επίθεληξν ηνπ δεκφζην δηαιφγνπ. Κε ή ρσξίο αλαθξίβεηεο, ην 

δήηεκα έρεη πξνβιεζεί ζεκαληηθά απφ ηα ΚΚΔ θαη ε ειιεληθή θνηλσλία έρεη, σο 

έλα βαζκφ, επελδχζεη ειπίδεο γηα αλάθακςε θαη ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ, γεληθφηεξα. Κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο έξεπλεο 

ηεο ΔΙΣΑΣ, ε θαηά θεθαιήλ εηήζηα ακνηβή ζηνλ εμνξπθηηθφ – κεηαιιεπηηθφ θιάδν 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 40% πςειφηεξε απ’ φηη ζηνπο θιάδνπο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη απηφ δείρλεη ηε ζεκαζία πνπ κπνξεί λα έρεη γηα ηελ παξαγσγή βάζε 

ηεο ρψξαο ε εμφξπμε θαη παξαγσγή νξπθηψλ πξψησλ πιψλ. 

Όζνλ αθνξά ζηνπο πδξνγνλάλζξαθεο, εηδηθφηεξα, απφ ην 1960 μεθίλεζε ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζή 

ηνπο. Σε δεθαεηία ηνπ ’70, νη έξεπλεο νδήγεζαλ ζηελ αλαθάιπςε ησλ πξψησλ 

εθκεηαιιεχζηκσλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Θάζνπ – 

θνίηαζκα πεηξειαίνπ Πξίλνο – ηα νπνία απφ ην 1981 άξρηζαλ λα αμηνπνηνχληαη γηα 

παξαγσγή πεηξειαίνπ. Σν 2010, ε παξαγσγή πεηξειαίνπ απφ ηα θνηηάζκαηα ηνπ 

Πξίλνπ αλήιζε ζε έλα εθαηνκκχξην βαξέιηα, εηεζίσο, κέγεζνο πνπ θαηαηάζζεη ηελ 

εμφξπμε πεηξειαίνπ απφ ην ζπγθεθξηκέλν θνίηαζκα σο κηθξήο θιίκαθαο. Απφ ην 

1975 θαη κεηά, κε ηε ζχζηαζε ηεο Γ.Δ.Π. Α.Δ. εθηειέζηεθαλ εθηεηακέλεο ζεηζκηθέο 

έξεπλεο θαη εξεπλεηηθέο γεσηξήζεηο, νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ αλαθάιπςε 

θνηηάζκαηνο πεηξειαίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Θαηαθψινπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Δπαλνκήο. Απφ ηα έσο ηψξα ζηνηρεία θαη έξεπλεο, ν ειιαδηθφο ρψξνο 

παξνπζηάδεηαη λα έρεη ελδηαθέξνλ φζνλ αθνξά ζην δπλακηθφ χπαξμεο 

                                                           
1 Χο απαζρνινχκελνη ζχκθσλα κε ηελ ΔΙΣΑΣ, λννχληαη «Σα άηνκα ειηθίαο 15 εηψλ θαη άλσ ηα νπνία 
ηελ εβδνκάδα αλαθνξάο είηε εξγάζηεθαλ έζησ θαη κία ψξα κε ζθνπφ ηελ ακνηβή ή ην θέξδνο…» 

 



πδξνγνλαλζξάθσλ αιιά ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα πεξαηηέξσ εξεπλψλ θαζψο νη 

έσο ηψξα πξνζπάζεηεο είλαη, ζε γεληθέο γξακκέο, κηθξήο έθηαζεο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ, ην «Βφξεην ηκήκα – Ησάλληλα» 

ραξαθηεξίδεηαη σο «ελδηαθέξνπζα πεξηνρή γηα βαζείο ζηφρνπο ζε έληνλα, φκσο, 

νξεηλφ αλάγιπθν», ζχκθσλα κε ην ΤΠΔΘΑ (2014). Δθηηκάηαη φηη ζα απαηηεζεί 

πςεινχ θφζηνπο ζεηζκηθή θαη γεσηξεηηθή έξεπλα, ψζηε λα εληνπηζηνχλ 

πεηξειαηνπηζαλνί ζηφρνη ζε κεγάια βάζε, άλσ ησλ 4.000 m (ΚΠΔ, 2012). Σν 

ελδηαθέξνλ αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Ήπεηξν πξνθχπηεη 

ιφγσ ησλ γεσινγηθψλ δνκψλ ηεο πεξηνρήο (Ηφληνο δψλε, δψλε Παμψλ, εμσηεξηθέο 

ειιελίδεο – ηξηαδηθνί εβαπνξίηεο) θαζψο θαη ησλ δηαρξνληθά θαηαγεγξακκέλσλ 

ελδείμεσλ (δηαθπγέο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ επηθάλεηα, εκθάληζε πίζζαο). Απφ ην 

1960 θαη κεηά ζηελ πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ έρνπλ νξπρζεί 16, ζπλνιηθά, εξεπλεηηθέο 

γεσηξήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ηφζν ξερνχο φζν θαη βαζείο ζηφρνπο (750 

έσο 4287m). Ζ πην πξφζθαηε εξεπλεηηθή γεψηξεζε (Γήκεηξα 1) 

πξαγκαηνπνηήζεθε μεθίλεζε ην 2001 θαη νινθιεξψζεθε ην 2002, ζην πιαίζην ηνπ 

πξψηνπ γχξνπ παξαρσξήζεσλ ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ, απφ ηελ εηαηξία Enterprise 

Oil. Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο ήηαλ ε γεψηξεζε λα θηάζεη ζε βάζνο 5.000 m. Όκσο, 

παξνπζηάζηεθε ην πξφβιεκα ησλ ηδηαίηεξα πςειψλ πηέζεσλ θαη, έηζη, ην κέγηζην 

βάζνο έξεπλαο έκεηλε θνληά ζηα 4.000 m, πξνηνχ ε γεψηξεζε ζθξαγηζηεί γηα 

ιφγνπο απνθπγήο αηπρήκαηνο (Καξλέιιεο, 2011).  

ηηο 14 Καΐνπ 2014, ππεγξάθε κεηαμχ ηνπ ΤΠΔΘΑ θαη ησλ εηαηξηψλ Energean 

Oil & Gas, Petra θαη Schlumberger, ζχκβαζε κίζζσζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε, εθ 

λένπ, εξεπλψλ γηα πδξνγνλάλζξαθεο ζην ρεξζαίν ηκήκα ηεο Ζπείξνπ, ην νπνίν 

απνηππψλεηαη ζηελ Δηθφλα 1. Πξνβιέπεηαη ε εξεπλεηηθή θάζε λα δηαξθέζεη γχξσ 

ζηα επηά έηε θαη ζα πεξηιακβάλεη αλάιπζε ησλ πθηζηάκελσλ ζεηζκηθψλ εξεπλψλ 

θαη πξαγκαηνπνίεζε λέσλ, γεσινγηθέο έξεπλεο θαη επαλαδηάηξεζε ηεο γεψηξεζεο 

«Γήκεηξα 1». ηε ζπλέρεηα, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δχν αθφκε εξεπλεηηθέο 

γεσηξήζεηο. Σν πξνυπνινγηδφκελν θφζηνο επελδχζεσλ γηα ηελ εξεπλεηηθή θάζε 

αλέξρεηαη ζε 32 εθαη. επξψ. Οη αξρηθέο εθηηκήζεηο, ζηε βάζε ησλ πθηζηάκελσλ 

δεδνκέλσλ, πξνβιέπνπλ ηελ χπαξμε πεξίπνπ 100.000.000 βαξειηψλ πεηξειαίνπ 

(θνίηαζκα αλάινγν ηνπ Πξίλνπ) θαη δχν ηξηζεθαηνκκπξίσλ θπβηθψλ πνδψλ αεξίνπ. 

ηε βάζε απηή, ελδερφκελε εθκεηάιιεπζε ζα ζεκάλεη επελδχζεηο ηεο ηάμεο ησλ 

500 εθαη. επξψ.  

Έλα θνίηαζκα απηήο ηεο ηάμεο κεγέζνπο, ζίγνπξα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ν 

«θξπκκέλνο ζεζαπξφο» πνπ κπνξεί λα αιιάμεη άξδελ, απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε, 

ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Διιάδαο, γεληθφηεξα. Όκσο, 

νπσζδήπνηε, εθ’ φζνλ επηβεβαησζεί ε χπαξμή ηνπ, ην θνίηαζκα απηφ ζα απνηειεί 

έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ Ήπεηξν θαη ε εθκεηάιιεπζή ηνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε αχμεζε έσο θαη 40%  ηεο αθαζάξηζηεο παξνχζαο αμίαο ηνπ 

δεπηεξνγελνχο ηνκέα ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο ζα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο 

ηφζν άκεζα ζπζρεηηδφκελεο κε ηε δξαζηεξηφηεηα φζν θαη έκκεζα ζπζρεηηδφκελεο κε 

απηήλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δε ζα πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο φηη ε 

επέλδπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα πεξηνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ε πδξνινγηθή 

θαξδηά ηεο Διιάδαο, πνπ έρεη έληνλα νξεηλφ αλάγιπθν, πεηξψκαηα ππφ πίεζε θαη 



θηλδχλνπο θαηνιηζζεηηθψλ θαηλνκέλσλ. Έηζη, ηα πξνιεπηηθά κέηξα αζθαιείαο θαη 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλα θαη λα ηεξνχληαη 

απαξέγθιηηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 1. Πεξηνρή παξαρψξεζεο γηα έξεπλεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζην ρεξζαίν ηκήκα ηεο 

Ζπείξνπ (πεγή: ΚΠΔ, 2012) 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ απνηχπσζε ησλ ζηάζεσλ ηεο θνηλήο γλψκεο 

απέλαληη ζην ελδερφκελν εμφξπμεο πεηξειαίνπ ζηελ πεξηνρή ησλ Ησαλλίλσλ. 

Γηεμήρζε κηα πνζνηηθή θνηλσληθή έξεπλα, πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ, αθνχ ζηφρνο ήηαλ 

ε εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο (Φίιηαο, 2001). 

Ζ έξεπλα απηή απνηειεί κηα πξψηε νξγαλσκέλε θαη ζρεδηαζκέλε απφπεηξα 

πξνζέγγηζεο ησλ απφςεσλ ησλ πνιηηψλ αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Ήπεηξν. Σα απνηειέζκαηά ηεο κπνξνχλ λα 

θαλνχλ ρξήζηκα ζηνπο εκπιεθφκελνπο κε ηελ αμηνπνίεζε απηνχ ηνπ θπζηθνχ 

πφξνπ. Θαιφ ζα ήηαλ αλάινγεο κειέηεο / έξεπλεο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη θαηά 

ηε ζπλέρεηα ηεο πνξείαο ηεο έξεπλαο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ 

ζηελ πεξηνρή, ψζηε λα ππάξρεη κηα ζαθήο εηθφλα ηεο εμέιημεο ησλ απφςεσλ ηεο 

θνηλήο γλψκεο γηα ην έξγν.. 

 

2. Σαπηόηεηα ηεο έξεπλαο 

Πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί ε άπνςε ηεο θνηλήο γλψκεο ζε ζρέζε κε ην 

ελδερφκελν ηεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ ζηελ Ήπεηξν πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο θαηά ην δηάζηεκα 2 έσο 5 Ηνπλίνπ 2014. Κέζσ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ζπκπιεξψζεθαλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλα εξσηεκαηνιφγηα (βι. 



Παξάξηεκα). Οη ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο θνηηεηέο 

ηεο αθαδεκατθήο ρξνληάο 2013-2014 ηεο 2εο θαηεχζπλζεο ηνπ ΓΠΚ « Πεξηβάιινλ 

θαη Αλάπηπμε» ηνπ ΔΚΠ, «Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ησλ Οξεηλψλ Πεξηνρψλ» θαη 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ΚΔ.Θ.Γ.Δ.. Ζ επίβιεςε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ε νξγάλσζε ηεο 

ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπκπιεξψζεθαλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Θαζεγεηή ηνπ ΔΚΠ Γ. Θαιηακπάθν θαη ηνλ Δπίθνπξν 

Θαζεγεηή ηνπ ΔΚΠ Γ. Γακίγν. 

Όζνλ αθνξά ζηα εξσηεκαηνιφγηα, πεξηειάκβαλαλ ζπλνιηθά ελλέα εξσηήζεηο 

(νξηζκέλεο κε ππν-εξσηήκαηα). Πξνηηκήζεθε ν αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ λα είλαη 

κηθξφο, ψζηε λα κελ ππάξμεη θνχξαζε ηνπ εξσηψκελνπ. Οη εξσηήζεηο, θαηά βάζε, 

ήηαλ εξσηήζεηο γλψκεο αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ θαη ησλ 

επηπηψζεψλ ηνπ, ελψ ζην μεθίλεκα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ππήξρε εξψηεζε γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηνπ επηπέδνπ θαη ησλ πεγψλ ελεκέξσζεο ησλ εξσησκέλσλ γηα ην 

ζέκα. Δθηφο απφ ηηο ελλέα εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην ππφ εμέηαζε ζέκα, ην 

εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε θαη δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο, απαξαίηεηεο γηα ηε 

δηεξεχλεζε ζπζρεηίζεσλ αιιά θαη ηελ επηζθφπεζε ηνπ πξνθίι ησλ εξσησκέλσλ 

(Πίλαθαο 1). Όζνλ αθνξά ζηε κνξθή ησλ εξσηήζεσλ ππήξραλ ηφζν θιεηζηέο φζν 

θαη αλνηθηέο εξσηήζεηο. Οη θιεηζηέο εξσηήζεηο είλαη επθνιφηεξν λα απαληεζνχλ 

απφ ηνπο εξσηψκελνπο αιιά ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξψλνληαη απφ αλνηθηέο, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ απνηππσζεί ε ζηάζε ηνπ θνηλνχ ρσξίο πξνεπηιεγκέλεο 

απαληήζεηο (Θνπηζφπνπινο, 2000). 

Κε βάζε ηα έσο ηψξα δεδνκέλα είλαη νη γεσηξήζεηο ζα βξίζθνληαη εληφο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο (Π.Δ.) Ησαλλίλσλ θαη γη’ απηφ σο πιεζπζκφο 

ελδηαθέξνληνο επειέγεζαλ ηα λνηθνθπξηά ηεο Π.Δ. Ησαλλίλσλ. Πξνθεηκέλνπ ε 

έξεπλα λα ραξαθηεξίδεηαη απφ απνδεθηφ επίπεδν αμηνπηζηίαο γηα ηέηνηνπ είδνπο 

θνηλσληθέο έξεπλεο (επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95%, πεξηζψξην ζθάικαηνο 5%), ην 

απαξαίηεην δείγκα αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 370. ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζπκπιεξψζεθαλ 380 εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλεπψο, ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 

θξίλεηαη επαξθέο. 

Όζνλ αθνξά ζηε δεηγκαηνιεςία ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο απιήο 

ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίλαθαο 1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

Σαπηόηεηα ηνπ δείγκαηνο  

Φύλο 

Άλδξεο 50,8 

Γπλαίθεο 49,2 

Ηλικιακή καηηγοπία 

16-24 3,7 

25-39 22,6 

40-54 28,9 

55-64 22,6 

65-79 16,3 

πάλσ απφ 80 5,8 

Επίπεδο εκπαίδεςζηρ 

Κε θνίηεζε ζε ζρνιείν 1,6 

Απφθνηηνο δεκνηηθνχ 11,6 

Απφθνηηνο γπκλαζίνπ 5,8 

Απφθνηηνο ιπθείνπ 26,3 

Απφθνηηνο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο 7,7 

Απφθνηηνο ΣΔΗ 9,3 

Απφθνηηνο ΑΔΗ 30,5 

Θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ / δηδαθηνξηθνχ 7,2 

Επαγγελμαηική καηάζηαζη 

Δξγαδφκελνο 48,8 

Άλεξγνο 9,5 

πληαμηνχρνο 30,8 

Οηθηαθά 6,9 

Φνηηεηήο 3,2 

Άιιν 0,8 

Ειζοδημαηική καηηγοπία 

Θάησ απφ 9000 20,9 

9000-13000 21,8 

13000-17500 13,6 

17500-21500 9,8 

21500-26500 9,5 

26500-33500 10,3 

33500-42500 8,2 

Άλσ ησλ 42500 5,8 

 



3. Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ ηειεθσληθψλ 

ζπλεληεχμεσλ. Αλαθέξνληαη ηφζν ηα επξήκαηα ηεο απιήο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο 

ησλ απαληήζεσλ ηνπ θνηλνχ ζηα εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ φζν θαη ηα 

πνξίζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπζρεηίζεηο, ηα νπνία θαη νδεγνχλ ζε πεξαηηέξσ 

ζπκπεξάζκαηα, φζνλ αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο απφςεηο ηεο θνηλήο 

γλψκεο. 

3.1 Δπίπεδν ελεκέξσζεο ζε ζρέζε κε ηελ εμόξπμε πεηξειαίνπ 

Αλ θαη ην 80% ησλ εξσηεζέλησλ έρνπλ αθνχζεη ή δηαβάζεη θάηη ζε ζρέζε κε ην 

πεηξέιαην ζηελ πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ, φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 1, έλα 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο κφιηο ηνπ 8% δειψλεη φηη είλαη ελεκεξσκέλν ζε κεγάιν βαζκφ 

γηα ην δήηεκα. Απηφ δείρλεη φηη ε θνηλή γλψκε λνηψζεη  φηη δελ είλαη θαιά 

ελεκεξσκέλε γηα έλα ζέκα κε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ Ήπεηξν. Οη άλδξεο 

πξνθχπηεη φηη είλαη πεξηζζφηεξν ελεκεξσκέλνη ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο, γεγνλφο 

πνπ, σο έλα βαζκφ, δείρλεη φηη, αθφκε, ζηελ πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ νη γπλαίθεο έρνπλ 

πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ζηηο ζπδεηήζεηο / δξάζεηο γχξσ απφ ηέηνηνπ είδνπο 

δεηήκαηα (Πίλαθαο 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 1. Βαζκφο ελεκέξσζεο ησλ εξσηεζέλησλ ζε ζρέζε κε ηελ εμφξπμε 

πεηξειαίνπ ζηελ Ήπεηξν 

 

Πίλαθαο 2. Βαζκφο ελεκέξσζεο αλαιφγσο ηνπ θχινπ ησλ εξσησκέλσλ 

Φύιν 
Βαζκόο ελεκέξσζεο 

Καζόινπ ε κηθξό βαζκό ε κεγάιν βαζκό 

Αλδξεο 22,9% 64,1% 13,0% 

Γπλαίθεο 32,8% 65,1% 2,2% 



Όζνλ αθνξά ζηελ πεγή / ηξφπν ελεκέξσζεο γηα ην δήηεκα ηεο εμφξπμεο 

πεηξειαίνπ, πνζνζηφ 44% δήισζε φηη ελεκεξψζεθε απφ ηελ ηειεφξαζε, 22% απφ 

ηηο εθεκεξίδεο θαη πνζνζηφ 6% απφ ην ξαδηφθσλν. Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

12%, κφιηο, έρεη ελεκεξσζεί δηαδηθηπαθά. Σν εχξεκα απηφ θαηαδεηθλχεη ηνλ ηζρπξφ 

ξφιν πνπ ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηα παξαδνζηαθά ΚΚΔ (ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, 

ηχπνο) φζνλ αθνξά ζηελ ελεκέξσζε θαη, ελ ηέιεη, ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλήο 

γλψκεο. 

 

3.2 Απόςεηο ζρεηηθά κε ηα νθέιε θαη ηα πξνβιήκαηα από ηελ εμόξπμε 

πεηξειαίνπ  

ηνπο εξσηεζέληεο ηέζεθαλ δχν αλνηθηέο εξσηήζεηο, γηα λα δηαπηζησζνχλ νη 

γλψκεο ηνπο φζνλ αθνξά ζηα νθέιε θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

απφ ηελ εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Ήπεηξν.  

Οη εξσηεζέληεο ζε πνζνζηφ 29% ζεσξνχλ σο ζεκαληηθφηεξε ζεηηθή επίπησζε 

ηεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο, ζε πνζνζηφ 28,5% ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ζε πνζνζηφ 13% ηε ζπκβνιή ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Κηθξφηεξα πνζνζηά ζπγθεληξψλνπλ ε αχμεζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ (8%), ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ε 

αληηκεηψπηζε ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο (4%) θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο 

ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο (3%). Φαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα απηά φηη ε κεγάιε 

πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ επελδχεη ζηελ εμφξπμε ηνπ πεηξειαίνπ ειπίδεο γηα 

βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο θαη ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο 

ζε απηήλ. 

Αλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθσλ, ην 65% ησλ εξσηεζέλησλ εληνπίδνπλ 

ελδερφκελνπο θηλδχλνπο γηα ην πεξηβάιινλ (41% γεληθψο πεξηβαιινληηθή 

ππνβάζκηζε, 13% ξχπαλζε λεξψλ, 11% αηζζεηηθή αιινίσζε πεξηβάιινληνο). 

Κηθξφηεξν πνζνζηφ (16%) εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζε θνηλσληθννηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο, φπσο ππνβάζκηζε πνηφηεηαο δσήο, πηψζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο θαη επηπηψζεηο ζηηο θαιιηέξγεηεο. Φαίλεηαη, ινηπφλ,  φηη ε 

θνηλή γλψκε ηαπηφρξνλα αλεζπρεί γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί 

λα έρεη κηα βαξηά βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο ε εμφξπμε πεηξειαίνπ. 

Κφιηο έλαο ζηνπο δέθα εθ ησλ εξσηεζέλησλ (πνζνζηφ 9,4%) ζεσξεί φηη ε 

εθκεηάιιεπζε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Ήπεηξν ζα επεξεάζεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Απφ απηνχο πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα επεξεαζηνχλ 

επαγγεικαηηθά, ην 80% ζεσξνχλ φηη ζα επεξεαζηεί ζεηηθά, έλαληη 20% πνπ 

δειψλνπλ φηη ζα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά. 

 

3.3 Η ζηάζε ηνπ θνηλνύ απέλαληη ζην δίπνιν πεξηβάιινλ – αλάπηπμε 

Απφ ηνπο εξσηψκελνπο δεηήζεθε λα επηιέμνπλ κε πνηα απφ ηηο παξαθάησ 

θξάζεηο ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν: α) Ζ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο είλαη πην 

ζεκαληηθή απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, β) Σν πεξηβάιινλ δελ πξέπεη λα 

ζπζηάδεηαη ζην βσκφ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  



Οη θξάζεηο επηδηψρζεθε λα είλαη θνξηηζκέλεο, ψζηε λα απνηππσζεί ε ζηάζε 

ηνπ θνηλνχ απέλαληη ζε κηα αθξαία δηαηχπσζε ηνπ δηιήκκαηνο «πεξηβαιινληηθή 

πξνζηαζία ή αλάπηπμε». Τπήξρε, επίζεο, θαη ε επηινγή, «δε ζπκθσλψ κε ηηο 

παξαπάλσ θξάζεηο», ψζηε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εξσηψκελνπο λα κελ 

πάξνπλ ζέζε, εάλ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο αλσηέξσ δηαηππψζεηο. Ζ θαηαλνκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ απνηππψλεηαη ζην Γηάγξακκα 2. ρεδφλ νη κηζνί 

απφ απηνχο ζεσξνχλ φηη ην πεξηβάιινλ δελ πξέπεη λα ζπζηάδεηαη ζην φλνκα ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 24% δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

απαζρφιεζε έλαληη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη, πεξίπνπ, ην 27% ησλ εξσηεζέλησλ δελ 

θαιχπηεηαη απφ ηηο θξάζεηο, φπσο δηαηππψλνληαλ ζηελ εξψηεζε. Σα 

απνηειέζκαηα, εηδηθά ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαηαδεηθλχνπλ φηη ην 

πεξηβάιινλ θαη ε πξνζηαζία ηνπ ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ θνηλσληθή 

πξνηεξαηφηεηα. Αθφκε θη αλ ε ζηάζε ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο θηλείηαη ζε 

δηαθεξπθηηθφ επίπεδν ή πξνθξίλεηαη απφ ηνπο εξσησκέλνπο, ψζηε λα επηδείμνπλ 

κηα πνιηηηθψο νξζή ζπκπεξηθνξά, ηα πνζνζηά είλαη ηέηνηα (δηπιάζηνη πξνθξίλνπλ 

ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία έλαληη απηψλ πνπ πξνθξίλνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε / απαζρφιεζε) πνπ απνηππψλνπλ κηα ζαθή ηάζε ηεο θνηλήο γλψκεο. 

εκεηψλεηαη φηη ε πιεηνλφηεηα φζσλ δήισζαλ φηη δε ζπκθσλνχλ κε ηηο θξάζεηο πνπ 

ηέζεθαλ, αλέθεξαλ φηη κπνξεί λα ζπλδπαζηεί ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία κε ηελ 

αλάπηπμε. Δηδηθφηεξα, πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

απφςεσλ ηνπ θνηλνχ απέλαληη ζην δίπνιν πεξηβάιινλ – αλάπηπμε θαη ηνπ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο. Απμαλνκέλνπ ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, απμάλνληαη θαη νη 

ηνπνζεηήζεηο ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 2. Ζ ζηάζε ηνπ θνηλνχ απέλαληη ζην δίπνιν πεξηβάιινλ - 

αλάπηπμε 



 

3.4 Απόςεηο ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο ηεο εμόξπμεο πεηξειαίνπ θαη ζηάζε 

απέλαληη ζην ελδερόκελν πξαγκαηνπνίεζήο ηεο 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ, νη πεξηζζφηεξνη 

ζεσξνχλ φηη ε εμφξπμε πεηξειαίνπ ζα έρεη, ζπλνιηθά, ζεηηθέο επηπηψζεηο. Όπσο 

θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 3, πεξίπνπ 66,5% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχνπλ φηη ε 

εμφξπμε έρεη κάιινλ ζεηηθέο θαη ζεηηθέο επηπηψζεηο, ελψ 23,5% πηζηεχνπλ φηη έρεη 

κάιινλ αξλεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Σν πνζνζηφ φζσλ πηζηεχνπλ φηη ε 

εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθσλ έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο (32%) είλαη πεληαπιάζην 

ζε ζρέζε κε φζνπο πηζηεχνπλ φηη έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο (6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 3. Απφςεηο ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ 

 

Αλαθνξηθά κε ην αλ επηζπκνχλ λα γίλεη εμφξπμε πεηξειαίνπ ζηελ Ήπεηξν, 

πεξίπνπ 74% απαληνχλ κάιινλ λαη θαη λαη, ελψ πεξίπνπ 15% απαληνχλ κάιινλ φρη 

θαη φρη. Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 3% δελ ελδηαθέξεηαη γηα ην αλ ζα γίλεη ε 

εμφξπμε θαη πεξίπνπ 8% ησλ εξσηεζέλησλ πξνηίκεζε λα κελ ηνπνζεηεζεί γηα ην 

ζέκα (Γηάγξακκα 4). Παξαηεξείηαη φηη ην πνζνζηφ φζσλ έρνπλ ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ είλαη κεγαιχηεξν απφ 

απηνχο πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα έρεη κάιινλ ζεηηθέο θαη ζεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ 

πεξηνρή. Γειαδή, παξά ηηο επηθπιάμεηο γηα ηηο επηπηψζεηο, ππάξρεη ηζρπξφ ξεχκα 

ππέξ ηεο ελ δπλάκεη εθκεηάιιεπζεο πεηξειαίνπ ζηελ πεξηνρή. Όπσο θαη ζηελ 

εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ην πνζνζηφ φζσλ 

ζηέθνληαη θαζαξά ζεηηθά αλαθνξηθά κε ηελ εμφξπμε πεηξειαίνπ είλαη πεληαπιάζην 

φζσλ ζηέθνληαη θαζαξά αξλεηηθά. 



 

Γηάγξακκα 4. Θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ αλαθνξηθά κε ην αλ 

επηζπκνχλ λα γίλεη εμφξπμε πεηξειαίνπ ζηελ Ήπεηξν 

 

Οη απφςεηο ηνπ θνηλνχ φζνλ αθνξά ζηηο επηπηψζεηο ηεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ 

παξνπζηάδνπλ ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηελ επηζπκία ηνπο λα γίλεη ε επέλδπζε ή φρη. 

πγθεθξηκέλα, φζνη ζεσξνχλ φηη ε εμφξπμε έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο, ζε πνζνζηφ 

57% δελ επηζπκνχλ λα γίλεη ε επέλδπζε, ελψ απηνί πνπ ζεσξνχλ φηη ε εμφξπμε έρεη 

ζεηηθέο επηπηψζεηο, επηζπκνχλ λα γίλεη ζε πνζνζηφ 90%.  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζηάζε απέλαληη ζηελ εμφξπμε ζπζρεηηδφκελε κε ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ εξσηεζέλησλ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη φζνη 

δειψλνπλ άλεξγνη, παξνπζηάδνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ αξλεηηθψλ απαληήζεσλ 

ζε ζρέζε κε ην ελδερφκελν λα γίλεη εμφξπμε πεηξειαίνπ. Απηφ, ελδερνκέλσο, 

ζπλδέεηαη κε κηα απαηζηφδνμε ζηάζε ζε ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί ε 

επέλδπζε απηή λα έρεη ζηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ πεξηνρή, απφ πιεπξάο 

ησλ αλζξψπσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο. 

Όζνη δήισλαλ αξλεηηθνί απέλαληη ζηελ εμφξπμε θαινχληαλ λα απαληήζνπλ αλ 

ζα άιιαδαλ ζηάζε, εθ’ φζνλ δίλνληαλ αληηζηαζκηζηηθά νθέιε. ε πνζνζηφ 80% νη 

αληηηηζέκελνη ζηελ εμφξπμε πεηξειαίνπ δήισζαλ πσο δε ζα αιιάμνπλ ζηάζε, 

γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα φζσλ δηαθσλνχλ κε ηελ 

επέλδπζε, δελ ζπλδένπλ ηε ζηάζε ηνπο απηή κε «ίδηνλ φθεινο» αιιά κε γεληθφηεξα 

θξηηήξηα.  

 



Όπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 5, επηβεβαηψλεηαη ε ζεηηθή ζηάζε ησλ 

εξσηεζέλησλ γηα ηελ εμφξπμε πεηξειαίνπ θαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ 

ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ηελ εξψηεζε απηή, νη εξσηψκελνη 

θαινχληαλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε ηξεηο επηινγέο πνπ πεξηειάκβαλαλ ην δήηεκα 

ησλ απνδεκηψζεσλ ζηα λνηθνθπξηά εθ’ φζνλ γίλεη εμφξπμε πεηξειαίνπ: α) Σν έξγν 

έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη πξέπεη λα κε γίλεη, αλεμαξηήησο απνδεκίσζεο, β) Σν 

έξγν έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο θαη πξέπεη λα γίλεη αιιά κε παξνρή εχινγεο 

απνδεκίσζεο θαη γ) Σν έξγν έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο θαη πξέπεη λα γίλεη, αθφκε θαη 

ρσξίο απνδεκίσζε. πλνιηθά πεξίπνπ ην 87% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη ην έξγν 

έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο θαη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί, έλαληη ελφο πνζνζηνχ ηεο 

ηάμεο ηνπ 13% πνπ αληηηίζεηαη ζην έξγνπ, ζεσξψληαο φηη ζα έρεη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη πεξίπνπ έλαο ζηνπο πέληε απφ ηνπο εξσηεζέληεο 

ζεσξνχλ φηη ε εμφξπμε πεηξειαίνπ πξέπεη λα πξνρσξήζεη ρσξίο θαλ λα δνζνχλ 

απνδεκηψζεηο / αληηζηαζκηζηηθά νθέιε ζηα λνηθνθπξηά ηεο πεξηνρήο. Άξα, νη 

θάηνηθνη ησλ Ησαλλίλσλ, παξά ηηο επηκέξνπο επηθπιάμεηο, εθ’ φζνλ ηεξεζεί ε 

ζρεηηθή λνκνζεζία (φπσο αλαθεξφηαλ ηφζν ζηε δηαηχπσζε ηεο εξψηεζεο φζν θαη 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξσηψκελνπο) ηνπνζεηνχληαη κε ηζρπξά πνζνζηά ππέξ ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο εξγαζηψλ εμφξπμεο πεηξειαίνπ ζηελ πεξηνρή. 

 

 

Γηάγξακκα 5. ηάζε ηνπ θνηλνχ απέλαληη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ηε 

ρνξήγεζε απνδεκίσζεο ζηα λνηθνθπξηά 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε παξνπζηάδεηαη κεηαμχ ηεο επηζπκίαο 

πξαγκαηνπνίεζεο εμφξπμεο θαη ησλ ηνπνζεηήζεσλ ζηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ 



εξσηεκαηνινγίνπ. Θάηη ηέηνην ήηαλ ινγηθά αλακελφκελν θαη ε επηβεβαίσζε ηνπ κε 

ζηαηηζηηθνχο φξνπο απνηειεί επηπιένλ ζηνηρείν αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο θαη 

ζπλέπεηαο ησλ εξσησκέλσλ. Ζ πιεηνλφηεηα φζσλ ηάζζνληαη θαηά ηεο εμφξπμεο 

(66%) ππνζηεξίδνπλ ηε κε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ, αλεμαξηήησο απνδεκίσζεο, 

ελψ φζνη είλαη ζεηηθνί απέλαληη ζηελ εμφξπμε, ζε πνζνζηφ 75% ηάζζνληαη ππέξ ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε παξνρή απνδεκηψζεσλ θαη ζε πνζνζηφ 24% ππέξ ηεο 

πινπνίεζήο ηνπ αθφκε θαη ρσξίο απνδεκίσζε. 

 

4. ύλνςε θαη ζπκπεξάζκαηα 

Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ζηε ζπλέρεηα ζπλνςίδνληαη νξηζκέλα 

βαζηθά ζεκεία: 

 Οη θάηνηθνη ηεο Π.Δ. Ησαλλίλσλ αλ θαη έρνπλ αθνχζεη ή δηαβάζεη πνιιά γηα 

ην ελδερφκελν εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ πεξηνρή, λνηψζνπλ 

αθφκε ειιηπψο ελεκεξσκέλνη. 

 Οη ζεηηθέο επηπηψζεηο ηεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ εληνπίδνληαη, θπξίσο, ζηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

Ζπείξνπ, ελψ σο πξνβιήκαηα αλαθέξνληαη, θαηά βάζε, νη θίλδπλνη γηα ην 

πεξηβάιινλ. 

 Οη θάηνηθνη ηεο Π.Δ. Ησαλλίλσλ δελ αλακέλνπλ φηη ζα επεξεαζηνχλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ επελδχζεσλ 

εμφξπμεο πεηξειαίνπ. Κφιηο έλαο ζηνπο δέθα ζεσξεί φηη κπνξεί λα 

επεξεαζηεί ζην επάγγεικά ηνπ απφ απηέο. Κηα ηέηνηα επίδξαζε, πάλησο, 

ζεσξείηαη θαηά βάζε ζεηηθή. 

 Παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ην πεξηβάιινλ παξακέλεη σο πςειή 

πξνηεξαηφηεηα ζην αμηαθφ ζχζηεκα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη βαζηθφ 

θξηηήξην γηα ηε ζηάζε ηεο. 

 Σα 2/3 ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξνχλ πσο ε εμφξπμε πεηξειαίνπ ζηελ πεξηνρή 

ησλ Ησαλλίλσλ ζα έρεη κάιινλ ζεηηθέο θαη ζεηηθέο ζπλέπεηεο. Παξάιιεια, 

ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηεζεί εμφξπμε πεηξειαίνπ 

ζηελ πεξηνρή. Έλαο ζηνπο πέληε επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ην έξγν, 

αθφκε θαη ρσξίο ηελ παξνρή αληηζηαζκηζηηθψλ σθειεκάησλ ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία. 

 Σν πνζνζηφ απηψλ πνπ δελ επηζπκνχλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ, 

αλεμαξηήησο θαη ηεο παξνρήο απνδεκίσζεο, αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 13 έσο 

14% ησλ εξσηεζέλησλ. Όκσο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζρεδφλ φινη 

επεζήκαλαλ ηελ αλάγθε φηη αλ ε εμφξπμε πξαγκαηνπνηεζεί ην δήηεκα ηεο 

ηήξεζεο ησλ λφκσλ θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ είλαη «εθ ησλ νπθ 

άλεπ». 

Ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα ζηνηρεία απηά, ηα βαζηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

εμάγνληαη απφ ηελ έξεπλα είλαη ηα αθφινπζα: 

 Υξεηάδεηαη λα ππάξμεη ζπλερήο, αλαιπηηθφηεξε θαη πιαηχηεξε ελεκέξσζε 

ηνπ θνηλνχ γηα ην δήηεκα ηεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ. 



 Οη ιίγεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, πνπ 

πεξηνξίζηεθαλ πεξαηηέξσ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαζηζηνχλ ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία δεθηηθή απέλαληη ζε επελδχζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο. Έηζη, ππάξρεη έλα ηζρπξφ θνηλσληθφ ξεχκα ππέξ ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ηεο Ζπείξνπ.  

 Παξάιιεια, ην γεγνλφο φηη ην πεξηβάιινλ ζπλερίδεη λα απνηειεί ζεκαληηθή 

θνηλσληθή πξνηεξαηφηεηα, ε χπαξμε ελφο ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο πνπ είλαη αληίζεην ζηελ εμφξπμε πεηξειαίνπ ή έρεη ηζρπξέο 

επηθπιάμεηο, νη δηάρπηεο αληηιήςεηο πεξη πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ 

ππνδεηθλχνπλ φηη ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ ζην αθέξαην φιεο νη πξνβιέςεηο 

ηεο λνκνζεζίαο θαη λα πξνζηαηεπηεί απνηειεζκαηηθά ην πεξηβάιινλ, ψζηε 

ην έξγν λα έρεη ηε ζπλαίλεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηελ θνηλσληθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαίλεηαη 

φηη ππάξρεη ε απαξαίηεηε, ζήκεξα, θνηλσληθή απνδνρή γηα ζπλέρηζε ησλ εξεπλψλ 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ηεο Ζπείξνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

πηζηήο ηήξεζεο ησλ θαλνληζκψλ. Αο κε ιεζκνλνχκε, φκσο,  φηη, παξά ηε κεγάιε 

αλάγθε γηα δνπιεηέο θαη αλάπηπμε, ην ζπιινγηθφ ππνζπλείδεην ησλ Ζπεηξσηψλ 

είλαη βαζηά ραξαγκέλν απφ ηα πνηάκηα, ηα βνπλά θαη ηα θαξάγγηα. Θαη αλ θάηη ηα 

ζέζεη ζε θίλδπλν ζα ελεξγνπνηήζεη άκεζα ηα αληαλαθιαζηηθά ησλ πνιηηψλ. 
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Πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο  
Τπνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο  

Οηθνλνκηθέο επηπηψζεηο   
Πηψζε ηνπξηζκνχ  

Αηζζεηηθή αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο  
Ρχπαλζε ηεο ζάιαζζαο   

Κείσζε ηεο απφδνζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ  
Ρχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ ή ππφγεησλ λεξψλ  

Άιιν: …………………………………………………………………………………….  
 

5. Έρεηε εζείο πξνζσπηθά ή θάπνην άιιν κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ ζαο νπνηαδήπνηε 
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία επεξεάδεηαη ζεηηθά ή αξλεηηθά απφ ηελ 
εθκεηάιιεπζε ηνπ πεηξειαίνπ; 

 
Όρη…………………………………………………………….  
Λαη - ζεηηθά……………………………………………….  
Λαη - αξλεηηθά……………………………………………  
Γελ μέξσ/Γελ απαληψ…………………………………  

 
Γηαηί:_______________________________________________________
___________________________________________________________
____  

 
6. Πνηα απφ ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο ζαο εθθξάδεη πεξηζζφηεξν: 
 

Ζ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο 

 

Σν πεξηβάιινλ δελ πξέπεη λα ζπζηάδεηαη ζην φλνκα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο  

Γελ κε εθθξάδεη θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ  
 
 

7. Ιακβάλνληαο ππφςε ηα πηζαλά νθέιε θαη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα, πηζηεχεηε φηη ε 
εθκεηάιιεπζε πεηξειαίνπ ζα έρεη γηα ηελ πεξηνρή ησλ Ησαλλίλσλ: 

 
Θεηηθέο επηπηψζεηο……………………………………..  
Κάιινλ ζεηηθέο επηπηψζεηο ………………………  
Κάιινλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ……………………   
Αξλεηηθέο επηπηψζεηο …………………………………  

 
 

8. Θα επηζπκνχζαηε λα γίλεη εμφξπμε πεηξειαίνπ ζην Λνκφ Ησαλλίλσλ; 
 

Λαη………………………………………………………….  
Κάιινλ λαη ……………………………………………  
Κάιινλ φρη……………………………………..……..  



Όρη………………………………………………………….  
Γελ κε ελδηαθέξεη…………………………………  
Γελ μέξσ/Γελ απαληψ……………………………  

 
(Μόνο για όσους απάντησαν Όχι ή Μάλλον Όχι) 
 

8Α. Θα δερφζαζηαλ λα γίλεη εμφξπμε πεηξειαίνπ ζην Λνκφ Ησαλλίλσλ εάλ 
πξνζθέξνληαλ θάπνηα αληηζηαζκηζηηθά νθέιε ζηα λνηθνθπξηά ηεο πεξηνρήο; 

 
Λαη………………………………………………………….  
Κάιινλ λαη ……………………………………………  
Κάιινλ φρη……………………………………..……..  
Όρη………………………………………………………….  

 
 

9. χκθσλα κε ζρεηηθφ λφκν πνπ ςεθίζηεθε γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πεηξειαίνπ 
ζηελ Διιάδα, έλα πνζφ απφ ηα δεκφζηα έζνδα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ζα δηαηίζεηαη 
σο  αληηζηαζκηζηηθφ φθεινο ζηηο Πεξηθέξεηεο. 
ηε βάζε ησλ παξαπάλσ, κε πνηα απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζπκθσλείηε 
πεξηζζφηεξν: 
 

Σν έξγν ζα έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πεξηνρή ζην βαζκφ πνπ 
εθαξκφδνληαη νη λφκνη θαη ζα πξέπεη λα γίλεη, αλεμάξηεηα απνδεκίσζεο 

 

Σν έξγν ζα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πεξηνρή θαη δελ ζα πξέπεη λα 
γίλεη, αλεμάξηεηα απνδεκίσζεο 

 

Σν έξγν πξέπεη λα γίλεη, αιιά ζα πξέπεη λα δνζεί κηα εχινγε απνδεκίσζε ζηα 
λνηθνθπξηά ηεο πεξηνρήο 

 

 
 
ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΡΩΣΩΜΔΝΟΤ 
 
Σειεηψλνληαο ηηο εξσηήζεηο θαη αθνχ ζαο επραξηζηήζσ πάιη γηα ηελ επγεληθή ζαο 
ζπλεξγαζία, ζα ήζεια γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο λα ζαο ξσηήζσ νξηζκέλα δεκνγξαθηθά 
ζηνηρεία. 
 
1. Φχιν: 
 

Άλδξαο 
Γπλαίθα 
 

 
2. Υξνλνινγία γέλλεζεο: 
 

 
 

       
 
3. Κφληκνο ηφπνο δηακνλήο: 
_______________________________________________ 
 
 
4. Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε: 
 

Αλχπαληξνο-ε  
Παληξεκέλνο-ε  
Xήξνο-α  

 
                             



Γηαδεπγκέλνο-ε  
 
 
5. Απφ πφζα κέιε απνηειείηαη ην λνηθνθπξηφ ζαο: _________________ 
 
 
6. Πνηφ είλαη ην αλψηεξν επίπεδν ζπνπδψλ πνπ έρεηε νινθιεξψζεη; 
 
Γελ έρσ πάεη ζρνιείν  
Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ  
Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ  
Απφθνηηνο Ιπθείνπ  
Απφθνηηνο ρνιήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο  
Απφθνηηνο ΣΔΗ  
Απφθνηηνο ΑΔΗ  
Απφθνηηνο Κεηαπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ  
 
 
7. Πνηα είλαη ε παξνχζα επαγγεικαηηθή ζαο θαηάζηαζε; 
 
Δξγαδφκελνο  
Άλεξγνο  
πληαμηνχρνο  
Οηθηαθά  
Φνηηεηήο  
 
      Άιιν (πξνζδηνξίζηε): 
_______________________________________________ 
 
 
8. Πνην είλαη ην επάγγεικά ζαο; 
 
      Απάληεζε: 
________________________________________________________ 
 
 
9. Πνην είλαη ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα πνπ έιαβε ε νηθνγέλεηά ζαο απφ φια ηα ελήιηθα κέιε ηεο 
ην πεξαζκέλν έηνο; 
 

Θάησ απφ 9.000 € 
9.000   – 13.000 € 
13.000 -  17.500 € 
17.500 -  21.500 € 
21.500 -  26.500 € 
26.500 -  33.500 € 
33.500 -  42.500 € 
Άλσ ησλ 42.500 € 
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