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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η σύνταξη αυτής της μελέτης έγινε με την συνεργασία Υπηρεσιών και 

ατόμων, που με την γνώση, την εμπειρία, την στήριξη και κυρίως την συμπαράσταση, 

με βοήθησαν να ανταπεξέλθω σ’ αυτό το τόσο επίκαιρο και άλυτο δυστυχώς 

πρόβλημα, αυτό της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Οφείλω πολλές ευχαριστίες αρχίζοντας από τον καθηγητή μου κ. 

Σταματόπουλο Δημήτριο, για την σωστή καθοδήγηση, τις χρήσιμες υποδείξεις και 

συμβουλές του πάνω στο θέμα αυτό, διότι ανέτρεξα σε βιβλιογραφία και 

παρακολούθησα, μέσα από αυτή, την εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας μέσα στο 

χρόνο με τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Ευχαριστώ επίσης τον γεωπόνο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας κ. Μπουραζάνη Γεώργιο για την βοήθεια, 

την συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού από την ελληνική βιβλιογραφία και την 

πολύτιμη εμπειρία του πάνω στο μείζον θέμα της ρύπανσης.

Επίσης ευχαριστώ την πολιτικό μηχανικό της Υπηρεσίας Εγγείων 

Βελτιώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας κ. Κωνσταντοπούλου 

Δήμητρα για την παραχώρηση πολύτιμου υλικού και σημειώσεων.

Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω την μητέρα μου Πασσωμένου -  Παππά 

Ευσταθία γεωπόνο της Δ/νσεως Γεωργίας που με βοήθησε με την εμπειρία της, μια 

και για τα προβλήματα της ρύπανσης του περιβάλλοντος χρεώνεται εκτός των άλλων 

τομέων και η Γεωργία.

Σχολή: ΔιοικΗΣΗΣ και Ο ικονομίας Σπάρτη 2003
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η σημερινή αλματώδης ανάπτυξη και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του 

ανθρώπου στηρίχθηκε στην βιομηχανική και τεχνολογική επανάσταση των 

τελευταίων δεκαετιών.

Η ανάπτυξη αυτή είχε σαν συνέπεια σημαντικές μεταβολές στο φυσικό 

περιβάλλον με επιπτώσεις στο οικολογικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής του 

ανθρώπου.

Στην εργασία αυτή λοιπόν γίνεται αναφορά σ’ αυτές τις δυσμενείς επιπτώσεις 

στο περιβάλλον, συγκεντρώνονται σημεία που αφορούν το μέγεθος των επιπτώσεων 

αυτών και παρουσιάζεται το ιστορικό της ρύπανσης και οι μορφές της, κυρίως στο 

Νομό Λακωνίας.

Γίνεται αναφορά σε διάφορους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την 

προστασία του περιβάλλοντος, όπως οικονομικούς, κοινωνικούς, νομοθετικούς κλπ. 

παράγοντες.

Τέλος περιγράφονται δυνατοί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων της 

ρύπανσης από τους ΟΤΑ του Νομού και τονίζεται ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία 

όλων -  κράτους (με το νέο αποκεντρωμένο σύστημα σε κεντρικό, περιφερειακό, 

νομαρχιακό, τοπικό επίπεδο), πολιτών, κοινωνικών φορέων εάν και εφόσον υπάρχει 

επιθυμία ορθολογικής αντιμετώπισης των προβλημάτων της ρύπανσης, το δε 

οικονομικό πρόβλημα, που αποτελεί και τον μόνιμο ανασταλτικό παράγοντα στην 

ανάπτυξη και γενίκευση της προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να αντιμετωπισθεί 

με προοπτική και προγραμματισμό.

Tunua: Δ ιοίκηση  Μ ονάδων  Τοπικής A υτοδιοικηςης Σπάοτη 2003
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ρύπανση του περιβάλλοντος είναι σήμερα και προ βλέπεται ότι θα είναι και 

στο μέλλον, ένα καυτό πρόβλημα το οποίο, έμμεσα ή άμεσα, αφορά όλους. Στο 

κέντρο του προβλήματος βρίσκεται, θύτης και θύμα καθώς πασχίζει να λύσει τα 

προβλήματα που ο ίδιος δημιουργεί, ο σύγχρονος άνθρωπος. Η ρύπανση είναι κατ’ 

εξοχήν «ανθρωπογενές» φαινόμενο. Η φύση, δηλαδή τα φυτικά και ζωικά 

οικοσυστήματα, αν αφεθούν μόνα τους χωρίς επεμβάσεις από τον άνθρωπο, δεν 

ρυπαίνουν το περιβάλλον.

Ακόμα και ο ίδιος ο άνθρωπος, πριν οι τρομακτικοί ρυθμοί αύξησης του 

πληθυσμού τον αναγκάσουν να βιομηχανοποιήσει τα πάντα, δεν γινόταν αίτιος 

ρύπανσης. Τώρα η κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα δημιουργεί, ηθελημένα ή αθέλητα 

ρύπανση. Οι μικρές γεωργικές κοινωνίες του περιβάλλοντος ήταν αυτάρκεις, δεν 

είχαν ανάγκη μεταποιημένων προϊόντων και η χρήση καταναλωτικών αγαθών, κάτω 

από οποιαδήποτε μορφή, ήταν πολύ περιορισμένη.

Από τότε όμως που ο άνθρωπος «παραγωγός -  καταναλωτής», 

διαφοροποιήθηκε σε άνθρωπο «παραγωγό» και σε άνθρωπο «καταναλωτή», από τότε 

που μεγάλες μάζες ανθρώπων εγκαταλείποντας την ανασφάλεια της υπαίθρου 

συγκεντρώθηκαν σε μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως από τότε που οι παραπάνω 

αλλαγές οδήγησαν στην βιομηχανική επανάσταση, εμφανίστηκε οξύ το πρόβλημα της 

ρύπανσης.

Η ουσία του προβλήματος της ρύπανσης είναι διπλή. Στην προσπάθειά του ο 

άνθρωπος να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσής του και να παράγει όλο και 

περισσότερα καταναλωτικά αγαθά για να εξυπηρετηθεί ο ολοένα αυξανόμενος 

πληθυσμός, πρώτον εξαντλεί απερίσκεπτα τις πρώτες ύλες που του δίνει η φύση 

(νερό, τρόφιμα, έδαφος, αέρας) και δεύτερον αδιαφορεί για την τύχη που έχουν οι 

κάθε λογής ουσίες που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της βιομηχανικής 

παραγωγής και οι οποίες θεωρούνται άχρηστες. Οι μικρές ή μεγάλες, προσωρινές ή 

διαρκείς, έμμεσες ή άμεσες επιπτώσεις από την παραπάνω αδιαφορία έχουν φτάσει σε 

σημείο που η κάθε παραπέρα ολιγωρία υπονομεύει, φανερά πλέον, το μέλλον της 

ανθρωπότητας. Επιπτώσεις έχουμε πάνω στην υγεία, την άνεση, το αισθητικό 

περιβάλλον και την αποδοτικότητα του ανθρώπου. Η προστασία του περιβάλλοντος 

είναι αναγκαιότητα πλέον και όχι πολυτέλεια.

Σχολή: Δ ιοίκησης και Οικονομίας Σπάρτη 2003
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Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να προσδιορίσει και να 

αναλύσει τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που απασχολούν τον Νομό 

Λακωνίας σε συνδυασμό με τις ενέργειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσον αφορά το 

πλαίσιο δράσης της στην αντιμετώπιση της ρύπανσης.

Turata: Δ ιοίκηση Μ ονάδων  Τοπικής Α υτοδιοίκησης Σπάοτα 2003
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1. ΛΑΚΩΝΙΑ -  ΠΡΟΣΑΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.1 Γενικά στοιχεία

Η Λακωνία βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου. 

Συνορεύει βόρεια με τον νομό Αρκαδίας, νότια βρέχεται από τον Λακωνικό κόλπο, 

ανατολικά με τον νομό Αρκαδίας και βρέχεται από το Μυρτώο πέλαγος και δυτικά με 

τους νομούς Αρκαδίας, Μεσσηνίας και βρέχεται από το Μεσσηνιακό κόλπο. Η 

γεωγραφική ιδιαιτερότητα της περιοχής είναι προφανής, αφού μέσα στο εσωτερικό 

αυτής της περιοχής συναντά κανείς τους περισσότερους από τους γεωγραφικούς 

όρους της ξηράς και της θάλασσας: βουνά, κοιλάδες, χαράδρες, ποτάμια, δέλτα 

ποταμών, σπήλαια, νησιά, ακρωτήρια, κόλπους, λιμάνια, παραλίες. Είναι ο δεύτερος 

Νομός σε έκταση (3.636,8 τετραγ. χιλιόμετρα) και ο τελευταίος σε πληθυσμό 

(99.620 κατοίκους, απογραφή 2001) σε επίπεδο Διοικητικής Περιφέρειας 

Πελοποννήσου (ΠΗΓΗ Ε.Σ.Υ.Ε.). Από διοικητική άποψη ο Νομός περιλαμβάνει 20 

Δήμους και 2 Κοινότητες, σύμφωνα με το Ν. 2539/4-12-1997, ΦΕΚ 244 περί 

«Συγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», (Πρόγραμμα Ιωάννης 

Καποδίστριας). Πρωτεύουσα του Νομού Λακωνίας είναι η Σπάρτη με πληθυσμό 

18.184 κατοίκους, που κτίστηκε στα χρόνια του Όθωνα στη θέση της αρχαίας 

Σπάρτης και αποτελεί το οικονομικό και διοικητικό κέντρο του Νομού.

1.2 Ιστορία -  Αρχαιολογικοί χώροι

Η Λακωνία εκτείνεται σχεδόν στον ίδιο χώρο με την αρχαία Λακεδαίμονα. 

Αρχικά η αρχαία Λακωνία καταλάμβανε μόνο την κοιλάδα του Ευρώτα, αργότερα 

επεκτάθηκε σε όλη την νότια Πελοπόννησο. Μετά την επέμβαση των Θηβαίων (4ος 

αιώνας π.Χ.) περιορίστηκε στα όρια του σημερινού νομού Λακωνίας. Ο ρόλος που 

διαδραμάτισε αυτή η περιοχή σε όλη τη διάρκεια της ελληνικής ιστορίας ήταν πολύ 

σημαντικός.

Η Λακωνία κατοικημένη από την προϊστορική εποχή, με τη Σπάρτη για 

αιώνες ηγέτιδα πόλη, βρέθηκε στο προσκήνιο σχεδόν σε όλες τις περιόδους της 

ιστορικής εξέλιξης. Το αποδεικνύουν νεολιθικές εγκαταστάσεις, αρχαιολογικοί 

χώροι, ρωμαϊκά κατάλοιπα, βυζαντινά μνημεία, μεσαιωνικά κάστρα, μνημεία της

Σχολή: Δ ιοίκησης και Ο ικονομίας Σπάοτη 2003



T.Ε.I. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ σελ. 9

νεώτερης ιστορίας, αλλά και πόλεις ολόκληρες, όπως ο Μυστράς, το Γεράκι και η 

Μονεμβασία, ή περιοχές, όπως η Μάνη.
Κατά την Μυκηναϊκή περίοδο άνθησαν εδώ οι Αμύκλες και η Πελλάνα, όπου 

λέγεται ότι βρίσκονταν τα ανάκτορα του Μενελάου και της Ελένης, της ωραίας 

Ελένης.

Αργότερα η δωρική Σπάρτη σημάδεψε τους ιστορικούς χρόνους. Χωρίς 

μνημεία μεγαλόπρεπα, χωρίς κείμενα φιλοσοφικά, με μόνα εφόδια τη νομοθεσία, που 

αποδίδεται στο Λυκούργο και την αγωγή των νέων, καθόρισε τις τύχες του αρχαίου 

κόσμου όχι με τη στρατιωτική ισχύ όπως νομίζεται συνήθως, αλλά με τον τρόπο ζωής 

της και κυρίως με την ιδιότυπη εσωτερική της δημοκρατία, στον αντίποδα της 

πλούσιας και εκλεπτυσμένης Αθήνας.

Σπάρτη

Η πρωτεύουσα του νομού. Πόλη κτισμένη στη μέση της κοιλάδας του 

Ευρώτα, στην ίδια θέση που ήταν η αρχαία Σπάρτη. Σώζονται ερείπια απ’ την αρχαία 

ακρόπολη, το ιερό της Ορθιας Αρτέμιδος (ό0*5 π.Χ. αι.), ο τάφος του Λεωνίδα και το 

Μενελάϊο ιερό. Στο κέντρο της πόλης, σε νεοκλασικό κτίριο στεγάζεται το 

αρχαιολογικό μουσείο με ευρήματα απ’ την περιοχή. Λίγα χιλιόμετρα μακριά 

υψώνεται ο Ταΰγετος. Κορφές και απότομοι βράχοι. Εδώ βρίσκεται και το περίφημο 

βάραθρο του Καιάδα. Από την πλευρά του Ταϋγέτου υπάρχουν οι Μονές Ζερμπίτσας 

και Γόλας. Από την πλευρά του Πάρνωνα, η Μονή των Αγ. Σαράντα και η Μονή Αγ. 

Αναργύρων.

Μυστράς

Σε λόφο του Ταϋγέτου 5 χιλιόμετρα δυτικά από τη Σπάρτη απλώνεται η νεκρή 

Βυζαντινή πολιτεία του Μυστρά. Χτίστηκε το 1249μ.Χ. από το Φράγκο ηγεμόνα 

Γουλιέλμο Βιλλεαρδουϊνο. Αποτελείται από το κάστρο, τα παλάτια των δεσποτών, τις 

βασιλικές εκκλησίες, (βυζαντινή κληρονομιά μεγάλης αρχιτεκτονικής και ιστορικής 

αξίας, αλλά και ζωγραφικής με τις τοιχογραφίες τους), την εσωτερική και εξωτερική 

οχύρωση με σιδηρόφρακτες πύλες και μισογκρεμισμένες καμάρες, τα αρχοντικά και 

τα σπίτια. Από το 1985 γίνεται αναστύλωση των μνημείων του Μυστρά. Εργασίες 

συντήρησης και στερέωσης έχουν γίνει στο κάστρο, στις οχυρώσεις, στις εκκλησίες 

Αγ. Δημήτριος, Ευαγγελίστρια, Παναγία Οδηγήτρια, Παντάνασσα, Αγ. Νικόλαο.

Tunua: Δ ιοίκηση Μ ονάδων  Τοπικής Α υτοδιοίκησης Σπάρτη 2003



T Ε.I. Κ.4ΛΑΜΑΤΑΣ σελ. 10

Γίνονται ανακατασκευές σε παλιά καλντερίμια και κυρίως αναστυλώνεται το 

συγκρότημα των παλατιών που θα φιλοξενήσει το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Γ εοάκι
Είναι το μεγάλο κεφαλοχώρι στους πρόποδες του Πάρνωνα ανάμεσα σε 

αιωνόβιους ελαιώνες, που αποτελεί ένα σημαντικό ιστορικό οικισμό με ενδιαφέροντα 

ευρήματα, όπως το κάστρο, σπίτια και Βυζαντινές εκκλησίες.

Μονειιβάσια

Χτισμένη πάνω σε βράχο εξακολουθεί να ζει η μεσαιωνική, βυζαντινή και 

ενετική καστροπολιτεία. Με χαμηλή γέφυρα η σύνδεση με την ακτή. Αυτή η «μόνη 

έμβασις» έδωσε το όνομα στην πόλη που έχει μείνει ανέγγιχτη από τον χρόνο.

Γ ύθειο

Μικρό λιμάνι γνωστό για το αρχαίο ρωμαϊκό θέατρο, κοντά είναι το νησάκι 

Κρανάη με τον πύργο του Τζαννετάκη, γνωστό από την αρπαγή της Ωραίας Ελένης 

από τον Πάρη.

Μάνη

Στη Μάνη του Σαγγιά (έτσι λένε οι ντόπιοι τον νότιο Ταΰγετο) συναντάμε 

βράχους, ελιές, φραγκοσυκιές και τους φημισμένους μανιάτικους πύργους, όπως οι 

πύργοι της Αρεόπολης, της Κοίτας και της Βάθειας. Εδώ υπάρχουν γραφικές μικρές 

παραλίες όπως στον Κότρωνα, στην Χαλικιά, στην Κοκκάλα, στο Πόρτο Κάγιο και 

στο Μαρμάρι. Κατεβαίνοντας την δυτική ακτή συναντάμε τον Πύργο Διρού και τα 

πασίγνωστα σπήλαια. Στο νοτιότερο σημείο της Μάνης βρίσκεται το ακρωτήρι 

Ταίναρο, που είναι και το νοτιότερο σημείο της ηπειρωτικής Ευρώπης. Στο Ταίναρο 

υπάρχουν τα ερείπια του αρχαίου ναού του Ποσειδώνα με το περίφημο ψηφιδωτό και 

ο πέτρινος φάρος, νεώτερο μνημείο-σημείο αναφοράς τόσο για τους ναυτικούς όσο 

και για τους από ξηράς επισκέπτες. (Βιβλιογραφία 18).

1.3 Μορφολογία

Κυριαρχεί το ημιορεινό έδαφος με έκταση 1.595 στρέμματα (43,5% της 

συνολικής έκτασης του Νομού), ενώ οι ορεινές περιοχές καλύπτουν 1.192,5
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στρέμματα (32,8% της συνολικής έκτασης του Νομού) και οι πεδινές περιοχές 

καλύπτουν 849,3 στρέμματα (23,7% της συνολικής έκτασης του Νομού). Το 

μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του Νομού καταλαμβάνουν οι βοσκότοποι με 

ποσοστό 63% (2.293,4 χιλ. στρεμ.). Η γεωργική γη αποτελεί το 27% της έκτασης 

(968 χιλ. στρεμ.). Τα δάση καλύπτουν το 7% της έκτασης του Νομού Λακωνίας 

(255,9 χιλ. στρεμ.). Το υπόλοιπο 3% της συνολικής έκτασης (119,5 χιλ. στρεμ.) 

καταλαμβάνουν οι πόλεις, οι οικισμοί, οι πλατείες, οι δρόμοι και οι εκτάσεις που 

καλύπτονται από νερά. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι στον Νομό υπερέχει 

σημαντικά το ποσοστό των βοσκοτόπων (63%), σε σχέση με τις καλλιεργούμενες 

εκτάσεις (27%), αλλά και το σχετικά χαμηλό ποσοστό των δασών (7%) 

(Βιβλιογραφία 4).

Στο Νομό ανήκουν οι νησίδες Τρίνησα, Γλάρος, Λεπτονήσι, Κασέλλα, 

Ροδίτσα, Δασκαλειό και το νησί Ελαφόνησος.

Ορίζεται από τις οροσειρές του Ταϋγέτου (2.404 μ.) στα δυτικά και του 

Πάρνωνα (1.935 μ.) στα ανατολικά.

Ανάμεσά τους κυλάει ο ποταμός Ευρώτας (90 χιλιόμετρα μήκος), ο οποίος 

πηγάζει από τα Αρκαδικά Όρη και στη πορεία του προς τον Λακωνικό κόλπο δέχεται 

τα νερά των παραποτάμων του Πάρνωνα και του Ταϋγέτου. Οι παραπόταμοί του από 

τον Ταΰγετο είναι: Μαγουλίτσα, Γερακάρης, Στρεμνίτσα και Αρδελολάγκαδο ρεύμα. 

Από τον Πάρνωνα είναι: το ρεύμα Ξαγδαριάς, Οινούς, το Μεγάλο Ρέμα και το 

Μαριόρεμα. Άλλος ποταμός είναι ο Βασιλοπόταμος που πηγάζει από τον Πάρνωνα, 

και εκβάλλει στη Σκάλα.

Στην περιοχή υπάρχουν πλούσια υδροφόρα στρώματα με μεγάλο πλήθος 

πηγών, η ύπαρξη των οποίων κρίνεται σημαντική για την άρδευση της περιοχής. 

Εκτός των πηγών υπάρχει μεγάλος αριθμός φρεάτων εφοδιασμένων με αντλίες. Το 

αντλούμενο νερό χρησιμοποιείται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα στην άρδευση των 

γεωργικών καλλιεργειών. Η ποιότητα, τόσο των πηγαίων υδάτων, όσο και των 

υδάτων των φρεάτων είναι άριστη και είναι πόσιμα.

Τα δύο πόδια της Λακωνίας, το ένα πεδινό και το άλλο βραχώδες, έχουν ένα 

κοινό χαρακτηριστικό: τις όμορφες παραλίες, αλλού με βραχώδεις μικρούς όρμους 

και κρυφούς κολπίσκους και αλλού εκτεταμένες αμμώδεις παραλίες.

Οι ακτές παρουσιάζουν αρκετή ποικιλία. Αποτέλεσμα είναι να σχηματίζονται 

πολλοί και σημαντικοί κόλποι και κολπίσκοι, οι οποίοι στις περισσότερες
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περιπτώσεις δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των λιμανιών (Γύθειο, 

Νεάπολη, Μονεμβάσια, Γέρακας).

Από τα ακρωτήρια που υπάρχουν στο Νομό, τα κυριότερα είναι το Ταίναρο 

(στην χερσόνησο της Μάνης) και ο Μαλέας (στην χερσόνησο της Επιδαύρου 

Λιμηράς).

1.5 Κλιματολογίες συνθήκες

Το κλίμα του Νομού καθαρά μεσογειακό ποικίλλει κατά περιοχές με γλυκείς 

χειμώνες, αλλά και χιόνια στα ορεινά. Τα καλοκαίρια είναι ζεστά, το φθινόπωρο και η 

άνοιξη ήπια. Η Λακωνία βρισκόμενη δεξιότερα του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου έχει 

ξηροθερμικότερο κλίμα από τη Μεσσηνία οφειλόμενο στις λεγάμενες ορογραφικές1 

βροχές.

Ο Νομός χωρίζεται σε δύο τομείς, το βόρειο που έχει υγρότερο κλίμα με 

αρκετές βροχοπτώσεις και το νότιο που έχει κλίμα ξηρότερο. Στο εσωτερικό κεντρικό 

τμήμα επικρατεί ο χειμώνας, που είναι συνήθως βαρύς με συχνές βροχοπτώσεις και 

χιονοπτώσεις. Οι mo βροχεροί μήνες για την περιοχή της Σπάρτης είναι ο 

Δεκέμβριος, ο Νοέμβριος και ο Ιανουάριος, ενώ για την περιοχή του Γυθείου, είναι ο 

Δεκέμβριος, ο Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος.

1.6 Οικοσυστήματα

1.6.1 Βιότοποι (CORINE BIOTOPES)

Στον Νομό Λακωνίας 11 βιότοποι θεωρούνται περιοχές σημαντικές για την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και έχουν ενταχθεί στους καταλόγους 

CORINE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα:

- Νότια Μάνη, Όρος Σαγγιάς και Ακρωτήριο Ταίναρο, με συνολική έκταση 

22.300 ha

Σπήλαια Πύργου Διρού, με συνολική έκταση 100 ha 

Χερσόνησος Μάνης, με συνολική έκταση 30.500 ha

1 Ορογραφικές βροχές έχουμε όταν σύννεφα κινούμενα από δυσμάς προς ανατολάς σε ένα ορισμένο 
ύψος εντός της ατμόσφαιρας και συνεπώς έχοντας μία ορισμένη θερμοκρασία, συναντώντας τον 
ορεινό όγκο του Ταϋγέτου αναγκάζονται και ανέρχονται σε ψηλότερα στρώματα τα οποία είναι 
ψυχρότερα και συνεπώς συμπυκνούμενα υγροποιούνται και πέφτουν με τη μορφή υετού (βροχής) στο 
Μεσσηνιακό κομμάτι του Ταϋγέτου.
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- Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, Κοράκια, Καλόγερόβούνι, 

Κουλοχέρα και περιοχή Μονεμβάσιας, με συνολική έκταση 36.000 ha 

Βουνά Μονεμβάσιας, με συνολική έκταση 4.000 ha

Κορυφές όρους Πάρνωνα, με συνολική έκταση 15.500 ha

- Ακρωτήριο Μαλέας, με συνολική έκταση 3.000 ha 

Ελαφόνησος, με συνολική έκταση 1.900 ha

Λίμνη Στρογγυλή (Βιγκλάφια Βοιών), με συνολική έκταση 400 ha 

Περιοχή Νεάπολης Βοιών, με συνολική έκταση 7.500 ha 

Εκβολές ποταμού Ευρώτα (Διβάρι και λίμνη Αστεριού), με συνολική έκταση 

2.000 ha. (Βιβλιογραφία 4)

1.6.2 Υγρότοποι

Σύμφωνα με την Σύμβαση Ramsar «υγρότοποι είναι φυσικές ή τεχνητές 

περιοχές αποτελούμενες από έλη γενικώς, μονίμως ή προσωρινώς κατακλύζόμενες με 

νερό, το οποίο είναι στάσιμο ή ρέον, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό.

Στον Νομό Λακωνίας καταγράφηκαν 5 υγρότοποι, αλλά κανένας δεν είναι 

υγρότοπος Ramsar (δηλαδή δεν τελούν υπό καθεστώς ειδικής προστασίας), εντούτοις 

ο ρόλος τους στην ισορροπημένη λειτουργία του οικοσυστήματος της ευρύτερης 

περιοχής κρίνεται σημαντικός.

Στον Νομό Λακωνίας βρίσκονται οι εξής υγρότοποι:

Ποταμός Ευρώτα 

Δέλτα Ευρώτα 

Λίμνη Αστεριού

Λιμνοθάλασσα Διβάρι (κοινότητα Αστεριού)

- Λιμνοθάλασσα Στρογγύλη (Βιγκλάφια Βοιών). (Βιβλιογραφία 4)

1.6.3 Δίκτυο NATURA 2000

Με την οδηγία 79/409 ΕΟΚ «Περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» και 

με την οδηγία 92/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Για την διατήρηση των φυσικών 

οικοτύπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», προβλέπεται η δημιουργία 

ενός δικτύου φυσικών οικοτύπων και ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας, που 

ονομάζεται «Natura 2000» (ΦΥΣΗ 2000). Παράλληλα η Ε.Ε. διαθέτει σημαντικούς
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πόρους για τα θέματα αυτά, από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ενώ έχει θεσπίσει 

ειδικό χρηματοδοτικό μέσο γνωστό ως πρόγραμμα LIFE -  ΦΥΣΗ, που αναφέρεται 

ειδικά σε δράσεις διατήρησης της φύσης και έχει χρηματοδοτήσει πολλά σχετικά 

έργα μέχρι τώρα και στη χώρα μας.

Έτσι το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) ανέλαβε την 

υλοποίηση στο διάστημα 1998 -  2002, ενός σημαντικού και μεγάλου έργου με τίτλο 

«Διαχειριστικές Δράσεις Ζωνών Ειδικής Προστασίας στην Ελλάδα» με 

χρηματοδότηση κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κοινοτικό πρόγραμμα LIFE -  

ΦΥΣΗ.

Το έργο εκτελέστηκε σε 7 ορεινές -  δασικές περιοχές που έχουν 

χαρακτηριστεί «περιοχές ειδικής προστασίας» (SPA -  Special Protected Areas) και 

είναι στο Μενοίκιο ή Κούσκουρα, Τζένα, Άγρα, Χολομώντας, Αντιχάσια, 

Μαυροβούνι στη Βόρειο Ελλάδα και Κλωκός στην Βόρειο Πελοπόννησο συνολικής 

εκτάσεως 200.000 εκταρίων. (Βιβλιογραφία 23).

Το ΕΘΙΑΓΕ σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες για την προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος Δασικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς σε τοπικό επίπεδο, 

επιδίωξε να δημιουργήσει την βασική υποδομή για την ανάδειξη των περιοχών αυτών 

και να μεταφέρει στην πράξη την τεχνογνωσία διαχείρισης προστατευομένων 

περιοχών στις αρμόδιες υπηρεσίες και στους ΟΤΑ.

Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε στην προώθηση μέτρων ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης με ειδικές πινακίδες και σήματα, παραγωγή κατάλληλων 

φυλλαδίων και αφισών, δημιουργία ειδικών παρατηρητηρίων πτηνών και 

περιβαλλοντικών μονοπατιών, ενώ οργανώθηκαν 5 ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ -  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ επισκεπτών των περιοχών σε συνεργασία με τοπικούς φορείς 

(κυρίως ΟΤΑ), στους οποίους παραχωρήθηκε ο εξοπλισμός μετά την λήξη του έργου 

για την συνέχιση της λειτουργίας τους.

Η εφαρμογή της οδηγίας 92/43 στην Ελλάδα, ανέδειξε και άλλες περιοχές που 

προτάθηκαν από την Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένταξη στο δίκτυο 

«Natura 2000».

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου επιλέχθηκαν 26 περιοχές, από τις οποίες οι 

19 περιλαμβάνονται στον εθνικό κατάλογο περιοχών που πρότεινε η χώρα μας στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να τεθούν υπό ειδικό καθεστώς προστασίας. Από αυτές, 

πέντε περιοχές συναντώνται στο Νομό Λακωνίας: (Βιβλιογραφία 4)

Σχολή: Δ ιοίκησης και Ο ικονομίας Σπάρτη 2003
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- Όρη Γιδοβούνι. Χιονοβούνι. Γαϊδουρονήσι. Κοράκια. Καλόγερόβούνι.

Κουλοχέρα καν περιοχή Μονεμβασιάς

Η έκταση της περιοχής ανέρχεται στα 29.093 εκτάρια και είναι κατηγορία Α, 

δηλαδή, περιοχή υψηλής αξίας σε ότι αφορά την βιοποικιλότητα, με μοναδική 

παρουσία στην Ελλάδα τύπων οικοτόπων και ειδών της οδηγίας. Το 13% της 

περιοχής έχει χαρακτηριστεί ως καταφύγιο θηραμάτων.

Η περιοχή δέχεται τις επιδράσεις από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς 

και την έντονη ανοικοδόμηση γύρω από την περιοχή του Ενετικού Κάστρου της 

Μονεμβασιάς, με αποτέλεσμα να απειλείται η μοναδική χλωρίδα της περιοχής. 

Ανάλογες βέβαια είναι και οι συνέπειες της υπερβόσκησης των εδαφών στην περιοχή.

- Περιοχή Νεάπολης και νήσος Ελαφόνησος

Η έκταση της περιοχής ανέρχεται σε 26.880 εκτάρια, είναι κατηγορία A και το 

5% της περιοχής έχει χαρακτηριστεί ως καταφύγιο θηραμάτων.

Τα φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής επηρεάζονται από τις γεωργικές 

καλλιέργειες, το κυνήγι και τις τουριστικές δραστηριότητες.

Εκβολές Ευρώτα

Έχει έκταση 5.820 εκτάρια, είναι κατηγορία A και έχει μεγάλη σημασία ως 

σταθμός για τα μεταναστευτικά πουλιά, ενώ η τοπική ορνιθοπανίδα περιλαμβάνει 

πολλά είδη αρπακτικών πουλιών.

Τα τελευταία 50 χρόνια το Δέλτα του Ευρώτα έχει υποστεί μεγάλης κλίμακας 

υποβάθμιση του υγροβιότοπου κυρίως εξαιτίας της επέκτασης των γεωργικών 

δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Νότια Μάνη. Όρος Σαγγιάς και Ακρωτήριο Ταίναρο

Η περιοχή έχει έκταση 31.387 εκτάρια, είναι κατηγορία Α. Πρόκειται για μια 

χερσόνησο που καταλήγει στο Ακρωτήριο Ταίναρο. Στην περιοχή κυριαρχεί το όρος 

Σαγγιάς με υψόμετρο 1.218 μ, το οποίο στα χαμηλότερα υψομετρικά επίπεδα 

καλύπτεται από δάση κωνοφόρων.

Εκτός από το μοναδικό πετρώδες τοπίο της χερσονήσου της Μάνης, η περιοχή 

αυτή παρουσιάζει μια μεγάλη ποικιλία οικολογικών θώκων κυρίως για τα 

μεταναστευτικά πουλιά και προσφέρει καταφύγιο σε πολλά σπάνια αρπακτικά 

πουλιά.

Turna : Α ιοικηςη  Μ ονάδων  Τοπικής Α υτολιοικηςης Σπάρτη 2003
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Ωστόσο η περιοχή επηρεάζεται δυσμενώς από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες, όπως, αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία, κυνήγι, αλλά και 

ανεξέλεγκτος τουρισμός.

Λαγκάδα Τρύπης

Η περιοχή έχει έκταση 1.607 εκτάρια, και είναι κατηγορία Α. Βρίσκεται δίπλα 

στο βόρειο τμήμα του όρους Ταΰγετος, αποτελεί δε, το μοναδικό φυσικό μονοπάτι 

που διασχίζει την οροσειρά του Ταϋγέτου από την Σπάρτη ως την Καλαμάτα.

Η περιοχή της Λαγκάδας Τρύπης αποτελείται από ένα φαράγγι μήκους 13 

χιλιομέτρων και χαρακτηρίζεται από βραχώδη οικοσυστήματα. Οι κίνδυνοι που 

αντιμετωπίζουν τα σπάνια ενδημικά φυτά είναι η υπερβολική συλλογή τους.

1.6.4 Τόποι Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Τ.Ι.Φ.Κ.)

Οι τόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους είναι περιοχές που έχουν μεγάλη 

αισθητική και πολιτιστική αξία και είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για την αναψυχή του 

κοινού. Ο Νομός Λακωνίας περιλαμβάνει τους εξής τόπους ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους:

Χερσόνησος Μονεμβασιάς

Λόφος Μεσαιωνικού Κάστρου Γερακίου

Περιοχή Ταϋγέτου που ορίζεται προς βορρά από τα βόρια όρια της κοινότητας

Λογγάστρας και προς νότο από το ρέμα των Γεράνων και τα όρια της

κοινότητας Σπαρτιάς.

- Γύθειο

1.7 Πληθυσμός - Απασχόληση

Όπως αναφέρθη ο Νομός έχει πληθυσμό 99.620 κατοίκους με πυκνότητα 27 

κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, σημαντικά χαμηλότερη από τη μέση 

πληθυσμιακή πυκνότητα τόσο της Πελοποννήσου όσο και της χώρας. Το έτος 2001 η 

απασχόληση στο Νομό φτάνει τα 34.496 άτομα, ενώ η διάρθρωση της απασχόλησης 

στους τρεις βασικούς παραγωγικούς τομείς εμφανίζει ποσοστό συμμετοχής του 

πρωτογενή τομέα κατά 55% (18.971 άτομα), του δευτερογενή κατά 11% (3.716 

άτομα) και του τριτογενή κατά 34% (11.809 άτομα).

Σχολή: Δ ιοίκησης και Οικονομίας Σπάοτπ 2003
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Από τα στοιχεία αυτά της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, 

(Πίνακας 1) παρατηρείται αυξημένη απασχόληση στον πρωτογενή τομέα σε σχέση με 

τους άλλους τομείς και αυτό γιατί ο Νομός Λακωνίας είναι κυρίως γεωργικός νομός. 

Η αύξηση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα σε 18.971 άτομα το 2001, σε 

σχέση με προηγούμενα έτη που ήταν 18.906 άτομα το 1998, 18.181 άτομα το 1997 

και 17.978 άτομα το 1996, οφείλεται εξ’ ολοκλήρου στην αύξηση της απασχόλησης 

στην γεωργία, η οποία φαίνεται να είναι συνδεδεμένη άμεσα τόσο με την 

παραδοσιακή δομή της τοπικής κοινωνίας, η οποία ευνοεί τις παραδοσιακές 

απασχολήσεις, όσο και από την ηλικιακή σύνθεση τόσο του πληθυσμού όσο και του 

εργατικού δυναμικού του νομού.

Οι απασχολούμενοι, που σχετίζονται με τα επαγγέλματα του δευτερογενή 

τομέα παρουσιάζουν σχετική μείωση από 4.126 άτομα το 1997 σε 4.050 το 1998 και 

σε 3.716 άτομα το 2001. Επίσης τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με τον τριτογενή 

τομέα ο αριθμός των απασχολούμενων ενώ παρουσίαζε αύξηση από το 1995 μέχρι το 

1998 (από 10.932 άτομα το ’95, σε 11.437 άτομα το ’96, 11.825 άτομα το ’97 και 

12.174 άτομα το ’98), το 2001 έχουμε μείωση σε 11.809 άτομα. Αυτή η μείωση 

παρατηρείται σ’ όλους τους κλάδους του τριτογενή τομέα, τόσο στους 

παραδοσιακούς «εμπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία» και «λοιπές υπηρεσίες», όσο και 

στους κλάδους εφαρμογής νέων τεχνολογιών και παραγωγής νέων 

προϊόντων.

Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ A ΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σπάρτη 2003
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Συμπεραίνουμε ότι ο Νομός παρά την πλούσια ιστορική του κληρονομιά 

παρέμεινε ένα μικρό αγροτοαστικό κέντρο της Περιφέρειας Πελοποννήσου με 

κυρίαρχη δραστηριότητα την γεωργική και με αντίστοιχο, με τον πληθυσμό και την 

δραστηριότητα αυτή, κοινωνικό εξοπλισμό και υπηρεσίες. Το μέλλον του εξαρτάται 

από την δυνατότητά του να ελέγχει εκτός των εισροών και τις εκροές της δυναμικής 

τοπικής γεωργίας και του αναπτυσσόμενου στο νότιο τμήμα του νομού τουρισμού.

Γενικά από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι πρέπει να αυξήσουμε την 

παραγωγικότητα του πρωτογενή τομέα, να εκσυγχρονίσουμε την δευτερογενή μας 

παραγωγή και να βελτιώσουμε το επίπεδο των υπηρεσιών του νομού.

Οι παραπάνω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με την συντονισμένη δράση του 

δημόσιου τομέα (μέσω των υπηρεσιών του και του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων) και του ιδιωτικού τομέα (μέσω κυρίως του Αναπτυξιακού Νόμου 

1262/82).

1.8 Παραγωγικές δράστηριότητες

1.8.1 Πρωτογενής τομέας

Κύριες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα στο Νομό είναι η γεωργία, η 

κτηνοτροφία, η μελισσοκομία και η αλιεία.

Η πεδινή περιοχή γύρω από τη Σπάρτη είναι πολύ εύφορη, γεμάτη 

πορτοκαλιές και ελιές. Ακολουθεί μια περιοχή με λόφους, γεμάτους αρωματικά φυτά, 

μετά η πεδιάδα της Σκάλας με κηπευτικά και πορτοκάλια, και μετά η πεδιάδα των 

Μολάων με ελιές και συκιές. Το εύγεστο τοπικό ελαιόλαδο και οι ελιές Καλαμών 

είναι ονομαστές σε όλο τον κόσμο. Τα τοπικά κρασιά έχουν ξεχωριστή γεύση κατά 

περιοχή: Βάτικα, Μονεμβασιά, Μάνη, Γράμμουσα, Δαφνί. Επίσης υπάρχουν κρασιά 

από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας. Το Λακωνικό μέλι με ποικιλία αρωμάτων και 

γεύσεων είναι μοναδικό στην Ελλάδα. Η Λακωνική γη έχει αφθονία αρωματικών 

βοτάνων (θυμάρι, ρίγανη, θρούμπη, τσάι Πάρνωνα και Ταϋγέτου κλπ).

Η πιο σημαντική δραστηριότητα στο Νομό είναι η γεωργία, η οποία καλύπτει 

942.100 στρέμματα. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις του νομού Λακωνίας αναλύονται 

στον ακόλουθο πίνακα:

Σχολή: Δ ιοίκησης και Ο ικονομίας Σπάρτο 2003
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ΠΗΓΗ: Δ/ΝΣΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΤΟΝΟΙ
ΛΑΔΟΛΙΑ ΕΑΗΑ ΞΗΡΙΚΗ

ΕΛΗΑ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ
650000
125000

15000-35000tn ανάλογα με τη χρονιά

ΚΑΛΑΜΩΝ ΞΗΡΙΚΗ
ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ

22000
20000

6000-8000tn ανάλογα με τη χρονιά

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛ/ΓΕΙΑ ΕΛΗΑΣ2 30000
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 75000 240000tn

ΛΕΜΟΝΙΑ 1900 4500tn
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 1900 5000tn

GRAPE FRUIT 1300 4000tn
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛ/ΓΕΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ 4000

ΣΥΚΙΕΣ 2600 835tn ξερά σύκα
ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ 1500 300 tn

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 1700* 2300tn
ΚΑΡΥΔΙΕΣ 1700** 3000tn

ΝΤΟΜΑΤΑ 5500 25000tn
ΠΑΤΑΤΑ 4500 8500tn

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ 600 2500tn
ΠΙΠΕΡΙΑ 250 300tn

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 3000 7500tn
ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ 2000 800tn
ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ 2000 900tn

ΚΡΙΘΑΡΙ 6500 2000tn
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 6500 5400tn

ΑΜΠΕΛΙΑ 6650 6650tn σταφύλια

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ

*

942100 **

Από τα οποία 1500στρ. Βιολογικά 

Από τα οποία 700στρ. Βιολογικά

2 Βιολογική καλλιέργεια: είναι μια μέθοδος που σκοπό έχει να εξασφαλίσει την επάρκεια των μέσων 
παραγωγής από την ίδια τη γεωργική εκμετάλλευση όσο το δυνατό περισσότερο. Φυσικά μια 
αυτάρκεια 100% δεν είναι δυνατή, αλλά μπορεί κανείς να ξεκινήσει και να προχωρήσει στην 
παραγωγή χωρίς να χρησιμοποιήσει χημικά προϊόντα ή ζωοτροφές (αγορασμένες) εφαρμόζοντας ένα 
διαφορετικό πρόγραμμα παραγωγής.

Το βασικό σημείο, που πρέπει κανείς να γνωρίζει, είναι ότι η βιολογική καλλιέργεια δεν είναι 
μόνο ένα σύστημα που αποκλείει απλώς τη χρησιμοποίηση αγροχημικών, αλλά πρόκειται για ένα 
σύστημα που βασίζεται σε βιολογικές και οικολογικές αρχές. (Βιβλιογραφία 13).

Tunua: Δ ιοίκηση  Μ ονάδω ν  Τοπικής A υτοδιοικηςης Σπάρτη 2003
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Σε στοέυυατα)

Άλλη δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα είναι η κτηνοτροφία. (Πηγή: 

Δ/νση Γεωργίας). Στον Νομό έχουμε 1.852 αιγοπροβατοτρόφους από τους οποίους 

οι 161 είναι μετακινούμενοι και έχουν συνολικά 176.489 αιγοπρόβατα (από τα οποία 

τα 23.166 είναι των μετακινούμενων), καθώς και 323 αγελαδοτρόφους με αριθμό 

θηλαζουσών αγελάδων 2.658 και αριθμό μοσχαριών (αρσενικών και θηλυκών) 2.957. 

(Πίνακας 5).

5.2 ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΏΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σ χολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σπάοτπ 2003
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5.4 ΑΡΙΘΜ.ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ ΑΡΣΕΝ. Κ' ΘΗΛΥΚΩΝ ANA AHMO/KQINOTKTA

Στον Νομό υπάρχουν και 2 γαλακτοκομεία. (Πίνακας 8).

Ακόμα έχουμε 4 χοιροτροφικές μονάδες δυναμικότητας άνω των 20 χοιρομητέρων η 

καθεμία και με συνολικό αριθμό ζώων 12.259. (Πίνακας 6).

6.1 ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Επίσης η μελισσοκομία αποτελεί μια άλλη αξιόλογη δραστηριότητα του 

πρωτογενή τομέα στο Νομό. Το σύνολο των μελισσοκόμων στο Νομό είναι 450 και 

έχουν στην κατοχή τους 38.000 κυψέλες με παραγωγή 700 τόννους το χρόνο. (Πηγή: 

Δ/νση Γεωργίας). Το μέλι που παράγεται είναι θυμαρίσιο, ανθέων, ρύκι, πευκόμελο 

και ελάτης. (Πίνακας 8)

Tunua: Δ ιοίκηση Μονάδων  Τοπικής A υτοδιοικηςης Σπάρτη 2003
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Τέλος η αλιεία απασχολεί σημαντικό μέρος του αγροτικού πληθυσμού του 

νομού. Πρόκειται κυρίως για παράκτιους αλιείς με σκάφη μεταξύ των 5 και 12 

μέτρων. Ο Νομός έχει περίπου τα 550 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι η αλιεία για πολλούς αποτελεί συμπληρωματική επαγγελματική δράση 

στη γεωργική κυρίως δραστηριότητά τους. Στο Νομό υπάρχει μόνο μία μονάδα 

υδατοκαλλιέργειας εσωτερικών υδάτων με πέστροφα και σολομό καθώς και ένα 

καπνιστήριο αυτών των προϊόντων. (Πηγή: Δ/νση Αλιείας).

1.8.2 Δευτερογενής τομέας

Στον Νομό έχουμε 142 ελαιοτριβεία με παραγωγή 21.157.099κιλά(πίνακας 4), 

4 μεταποιητικές μονάδες ελιάς καθώς και 9 τυποποιητήρια ελαιολάδου (πίνακας 8). 

Επίσης υπάρχουν 2 χυμοποιεία και 7 συσκευαστήρια εσπεριδοειδών (πίνακας 8). 

Τέλος, υπάρχουν και 9 τυροκομεία τα οποία παράγουν τυρί φέτα, κεφαλοτύρι, 

ανθότυρο, νωπή και ξηρή μυζήθρα.

1.8.3 Τριτογενής τομέας

Η δραστηριότητα του κλάδου του τουρισμού έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την 

τοπική οικονομία. Η τουριστική δραστηριότητα αποτελεί την κύρια συνιστώσα του 

τριτογενή τομέα, συμβάλλοντας σημαντικά στην διαμόρφωση του ακαθάριστου 

προϊόντος, τόσο του τομέα, όσο και του νομού συνολικά, σε σχέση με τους 

υπόλοιπους κλάδους των υπηρεσιών, αλλά και του πρωτογενή και δευτερογενή 

τομέα.

Είναι αναρίθμητες οι δυνατότητες που προσφέρει η Λακωνία στον περιηγητή 

όπως: ιστορικά αξιοθέατα, σπήλαια, φαράγγια, ορειβατικές διαδρομές θαλάσσια 

αναψυχή μεγάλες παραλίες λιμανάκια, καταφύγια για τα σκάφη αναψυχής, σύγχρονες 

ξενοδοχειακές μονάδες, παραδοσιακοί ξενώνες, αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές, 

άγνωστες γωνιές σε πολλούς κ.α..

Τα έργα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 

για τον τουρισμό αναδεικνύουν την μοναδική, φυσική ομορφιά του νομού και 

αξιοποιούν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Τουριστικό πλούτο για τον Νομό 

αποτελούν η Σπάρτη, ο Μυστράς, η Μονεμβάσια, το Γύθειο, τα Σπήλαια Διρού, η
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Μάνη, το Γεράκι, η Νεάπολη, η Ελαφόνησος, οι πλούσιες φυσικές ομορφιές και η 

καθαρή θάλασσα.

Με τον νόμο 1262/82 έγιναν πολλές τουριστικές επενδύσεις που εντοπίζονται 

κυρίως στο νότιο τμήμα του νομού. Σημαντική συμβολή στην τουριστική ανάπτυξη 

έχουν οι αναστηλώσεις των βυζαντινών αρχαιοτήτων και των παλατιών του Μυστρά, 

η αναστήλωση του παραδοσιακού οικισμού της Βάθειας στην Μάνη, η αναστήλωση 

παραδοσιακών κτιρίων στο κάστρο Μονεμβάσιας, η ίδρυση ξενώνων στην Αρεόπολη 

και στον Κούνο και η αναστήλωση των υπολοίπων αρχαιολογικών χώρων του νομού.

Επίσης ο Νομός διαθέτει λιμένα σκαφών αναψυχής στην Μονεμβάσια, ο 

οποίος ολοκληρώνεται. Ένας μεγαλύτερος αριθμός λιμένων αναψυχής ή τουριστικών 

καταφυγίων θα συντελέσει στην τουριστική ανάπτυξη.

Στον Νομό υπάρχουν δύο σπήλαια: Τα σπήλαια Διρού είναι τα ωραιότερα 

λιμναία σπήλαια στον κόσμο. Η εξερεύνησή του ξεκίνησε το 1949, η θερμοκρασία 

του είναι 18° C και το βαθύτερο σημείο του φτάνει τα 30 μέτρα. Μέχρι σήμερα έχουν 

χαρτογραφηθεί περίπου 5.500 μέτρα. Προσελκύει μεγάλο αριθμό τουριστών, όμως οι 

υπηρεσίες και οι υποδομές που προσφέρει είναι ελάχιστες (Δεν υπάρχει συνεχής 

ξενάγηση, οι χώροι εκτός σπηλαίου έχουν σοβαρές ελλείψεις για να καλύψουν 

βασικές ανάγκες των επισκεπτών, κλπ). Το δεύτερο αξιόλογο σπήλαιο είναι του 

Αγίου Ανδρέα Καστανέας Βοιών, η αξιοποίηση του οποίου χρηματοδοτείται από το 

Β’ Κ.Π.Σ. και δεν έχει ολοκληρωθεί.

Την τουριστική υποδομή συμπληρώνουν τα ορειβατικά μονοπάτια τα οποία 

συνδέονται με μικρότερα οικολογικά -  περιπατητικά μονοπάτια που συνδέουν 

διάφορους παραδοσιακούς οικισμούς μεταξύ τους ή χωριά και τοπία ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους.

Σημαντικά μοναστήρια υπάρχουν στην περιοχή του Ταϋγέτου εκ των οποίων 

αρκετά παρέχουν φιλοξενία, όπως το Μοναστήρι στο Καστόρι, της Παντάνασσας 

στον Μυστρά, της Ιεράς Μονής Φανερωμένης στην Αναβρυτή, της Ιεράς Μονής 

Γόλας στους Γοράνους, της Ιεράς Μονής Ζερμπίτσας και της Ιεράς Μονής της 

Παναγιάς της Γιάτρισσας στο Δήμο Φάριδος. Στην περιοχή του Πάρνωνα υπάρχει το 

μοναστήρι της Ιεράς Μονής Αγίων Αναργύρων και των Αγίων Τεσσαράκοντα.

Τα έργα που υλοποιούνται στο Νομό Λακωνίας (υποπρόγραμμα 1) 

ανέρχονται σε 6 και αφορούν ένα έργο πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που αφορά στην 

προστασία και αξιοποίηση σπηλαίου, δύο έργα μετατροπής παραδοσιακών κτιρίων σε 

ξενοδοχειακές μονάδες και 3 ενέργειες που αφορούν την επιμόρφωση και την
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κατάρτιση σε θέματα του τουρισμού και ειδικότερα σε δράσεις ανάπτυξης της 

λουτροθεραπείας -  θαλασσοθεραπείας και των ορεινών διαδρομών για εργαζόμενους 

(στελέχη επιχειρήσεων και συνοδούς σπηλαίων).

Η εκτέλεση έργων υποδομής, όπως σημαντικά συγκοινωνιακά έργα και η 

ολοκλήρωση της επέκτασης του αεροδρομίου, αναμένεται να συμβάλλουν 

ουσιαστικά στην ανάπτυξη του τουρισμού στον Νομό.

Ο Νομός παρουσιάζει πολύ μικρή συμμετοχή στο πρόγραμμα ανάπτυξης του 

τουρισμού και με εξαίρεση το έργο της αξιοποίησης του σπηλαίου του Αγίου Ανδρέα 

Καστανέας Βοιών, τα υπόλοιπα έργα αφορούν προτάσεις του κεντρικού φορέα 

υλοποίησης και όχι της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, των Δήμων ή άλλων τοπικών 

φορέων.

Στο υποπρόγραμμα 2 «πολιτισμός», κανένα έργο δεν χρηματοδοτήθηκε από 

το εθνικό πρόγραμμα. Αυτά υλοποιούνται μέσω του Π.Ε.Π. Πελοποννήσου. 

(Βιβλιογραφία 4).

Στο Νομό Λακωνίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού 

Τουρισμού, στο ξενοδοχειακό δυναμικό συμπεριλαμβάνονται τα ξενοδοχεία, τα 

bungalows, τα μοτέλ, τα πανδοχεία, τα επιπλωμένα διαμερίσματα ξενοδοχείων, τα 

παραδοσιακά καταλύματα, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα ενοικιαζόμενα 

διαμερίσματα.

Απ’ τα στοιχεία του Ε.Ο.Τ. (πίνακας 9) φαίνεται ότι στο Νομό δεν λειτουργεί 

καμία μονάδα πολυτελείας, ενώ υπάρχουν 11 ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας, 18 

ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας, 28 ξενοδοχεία Γ’ κατηγορίας, 10 ξενοδοχεία Δ’ 

κατηγορίας και 4 ξενοδοχεία Ε’ κατηγορίας.

Οι κυριότερες τουριστικές περιοχές του νομού, σύμφωνα με το δυναμικό 

τουριστικών κλινών είναι κατά σειρά η Σπάρτη, ως προς τις κλίνες, με 1.193, το 

Γύθειο με 810, η Μονεμβάσια με 569 και η Νεάπολη με 285 κλίνες, ενώ ως προς τις 

μονάδες η σειρά αντιστρέφεται, φαινόμενο το οποίο δείχνει ότι η Μονεμβάσια 

κυριαρχείται από πολύ μικρές μονάδες κυρίως λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής, 

στην οποία πολλές μονάδες είναι εντός του κάστρου.

1.9 Συνεταιριστικές οργανώσεις

Ο αριθμός των πρωτοβάθμιων συνεταιριστικών οργανώσεων που 

δραστηριοποιούνται στο Νομό Λακωνίας, ανέρχονται σε 89 και τα μέλη αυτών είναι
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18.500 περίπου (Πηγή: Δ/νση Γεωργίας). Από τους παραπάνω συνεταιρισμούς οι 

περισσότεροι κατανέμονται γεωγραφικά ως εξής:

Στον Δήμο Σπάρτης υπάρχουν 14 συνεταιρισμοί με 4.300 μέλη και είναι οι 

πιο πολυπληθείς και σημαντικές οργανώσεις.

- Στον Δήμο Γυθείου υπάρχουν 15 οργανώσεις με 1.910 μέλη και είναι ο 

μεγαλύτερος περιφερειακός δήμος του νομού σε αριθμό οργανώσεων.

Στον Δήμο Φάριδος υπάρχουν 8 συνεταιρισμοί με 2.600 μέλη και είναι ο 

πρώτος περιφερειακός δήμος σε αριθμό μελών.

Στον Δήμο Μολάων υπάρχουν 7 συνεταιρισμοί με 1.300 μέλη.

Στον Δήμο Έλους υπάρχουν 8 συνεταιρισμοί με 1.150 μέλη.

Η συμμετοχή των υπολοίπων Δήμων είναι μικρότερη, τόσο ως προς τον 

αριθμό των μελών, όσο και προς τον αριθμό των οργανώσεων που 

δραστηριοποιούνται στους Δήμους αυτούς.

Ο μεγαλύτερος σε μέγεθος πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός του νομού εδρεύει 

στην Σπάρτη, έχει την ονομασία Α.Σ. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΑΜΥΚΛΩΝ «ΛΑΚΩΝΙΑ» 

και έχει 1.060 περίπου μέλη.

Σε περιφερειακό επίπεδο η μεγαλύτερη συνεταιριστική οργάνωση βρίσκεται 

στον Δήμο Φάριδος, στο δημοτικό διαμέρισμα Ξηροκαμπίου, που απαριθμεί 875 

μέλη και έχει την ονομασία Α.Σ. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ «ΗΛΙΟΦΡΟΥΤ».

Από τις υπόλοιπες πρωτοβάθμιες οργανώσεις υπάρχουν μόνο δύο που έχουν 

πάνω από 500 μέλη και βρίσκονται στον Δήμο Σπάρτης και στον Δήμο Ασωπού, 6 

οργανώσεις, που ο αριθμός των μελών τους κυμαίνεται από 400 μέχρι 500 μέλη και οι 

λοιπές οργανώσεις που είναι ο κύριος όγκος του συνόλου, απαρτίζονται από μέλη 

κάτω των 400 ατόμων.

Όλες οι παραπάνω πρωτοβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις, σε νομαρχιακό 

επίπεδο, αποτελούν την δευτεροβάθμια συνεταιριστική οργάνωση του νομού 

Λακωνίας με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

(Ε.Α.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ). Τα αγροτικά προϊόντα που διαχειρίζεται η ένωση είναι τα 

προϊόντα και τα υποπροϊόντα του λαδιού (ελιές, ελιές καλαμών, πυρηνέλαιο και 

πυρηνόξυλο) καθώς και η εμπορία των εσπεριδοειδών. Οι βασικές εγκαταστάσεις της 

είναι το πυρηνελαιουργείο, το εργοστάσιο τυποποίησης λαδιού και το εργοστάσιο 

επεξεργασίας και τυποποίησης ελιών. Πέρα όμως από τις μεταποιητικές 

δραστηριότητες, η ένωση γεωργικών συνεταιρισμών Λακωνίας αναπτύσσει και
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εμπορικές δράσεις με πιο κύριες, τα πρατήρια γεωργικών φαρμάκων, τα σούπερ 

μάρκετ καθώς και τους αποθηκευτικούς και ψυκτικούς χώρους.

Συμπερασματικά, οι συνεταιρισμοί του νομού παρουσιάζουν την ίδια κλασική 

εικόνα που διαμορφώνεται και στους υπόλοιπους νομούς της χώρας. Δηλαδή μεγάλος 

αριθμός οργανώσεων, μικρός αριθμός μελών, αναπαραγωγικές συνήθως 

δραστηριότητες.

1.10 Αναπτυξιακές εταιρείες

Στον Νομό Λακωνίας υφίσταται πολύ μικρός αριθμός αναπτυξιακών 

εταιρειών, οι κυριότερες είναι:

Αναπτυξιακή Εταιρεία Λακωνίας «ΠΑΡΝΩΝΑ -  ΤΑΫΓΕΤΟΥ Α.Ε.» με έδρα 

την Σπάρτη.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα.

Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Σπάρτης Ν. Λακωνίας με έδρα την Σπάρτη.

1.11 Αγροτικοί σύλλογοι

Στον Νομό λειτουργούσαν παλαιότερα 76 αγροτικοί σύλλογοι και δύο 

ομοσπονδίες αγροτικών συλλόγων (Σπάρτη, Σκάλα). (Πηγή: Δ/νση Γεωργίας). Απ’ 

αυτούς σήμερα λειτουργούν 9 αγροτικοί σύλλογοι (Σπάρτη, Σκάλα, Σουστιάνοι, 

Γύθειο, Μολάοι, Βλαχιώτη, Γκοριτσά, Αγγελώνα και Νεοχώρι - Καρυούπολη - 

Χωσιάριο) και 1 ομοσπονδία αγροτικών συλλόγων με έδρα την Σκάλα.

1.12 Μελισσοκοιιικοί αγροτικοί σύλλογοι -  Μελισσοκοιιικοί 
συνεταιρισμοί

Υπάρχουν ένας μελισσοκομικός σύλλογος: ο Μελισσοκομικός Σύλλογος 

Βατίκων με έδρα την Νεάπολη Βοιών και ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός 

Μονεμβάσιας με έδρα την Μονεμβάσια. (Πηγή: Δ/νση Γεωργίας-Γραφείο 

Μελισσοκομίας).
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1.13 Πολιτιστικοί σύλλογοι

Πολιτιστική δραστηριότητα αναπτύσσεται σε όλο το Νομό από 100 περίπου 

πολιτιστικούς συλλόγους που λειτουργούν. (Βιβλιογραφία 17). Η πολιτιστική 

δραστηριότητα αναφέρεται στην αναβίωση παλαιών εθίμων, πανηγυριών, 

εκδηλώσεων όπως:

Το Σπάρταθλο και η Σπαρτακιάδα 

Η γιορτή του κρασιού στο Δαφνί και την Συκέα 

Ο Βλάχικος Γάμος στο Δαφνί 

Το καρναβάλι Κροκεών 

Το καρναβάλι Γυθείου

Το πανηγύρι και η εμπορική έκθεση του Μυστρά

Οι γιορτές πορτοκαλιού στη Σκάλα και την Στεφανιά σε συνεργασία με τους 

συλλόγους γυναικών Σκάλας και Στεφανιάς

Οι εκδηλώσεις στο Σάΐνοπούλειο Ίδρυμα σε συνεργασία με το Δήμο 

Σπαρτιατών και το ομώνυμο ίδρυμα

Οι εκδηλώσεις στα «Παλαιολόγεια» Μυστρά σε συνεργασία με το Δήμο 

Μυστρά

Συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις σε πόλεις και χωριά του νομού 

Φιλολογικές ημερίδες

Εκθέσεις ζωγραφικής στην «Κουμαντάρειο» πινακοθήκη

1.14 Λαϊκή τέχνη

Το 1988 ιδρύθηκε ο πρώτος γυναικείος συνεταιρισμός στον Νομό, στο 

δημοτικό διαμέρισμα Γερακίου του Δήμου Γερονθρών που ασχολείται με την 

παραγωγή και διάθεση στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό παραδοσιακών 

κεντημάτων και υφαντών. (Βιβλιογραφία 17).

1.15 Ορειβατικός Σύλλογος

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος (Ε.Ο.Σ.) ιδρύθηκε από εξέχουσες 

προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας το 1936, σαν παράρτημα του Ε.Ο.Σ. Αθηνών.
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Από τις πρώτες ενέργειες του νεοσύστατου τμήματος ήταν η δημιουργία 

καταφυγίου στον Ταΰγετο. Υπήρξε απόλυτη ανάγκη για την ορειβατική οικογένεια, 

διότι ο Ταΰγετος αποτελούσε από τότε κύριο πόλο ορειβατικής δραστηριότητας στην 

Πελοπόννησο. Με πρωτοβουλία του σωματείου «Υπαίθριος Ζωή» Σπάρτης, που επί 

πολλά χρόνια αγωνίζεται με επιτυχία για να διασώσει την αγάπη προς το περιβάλλον, 

έγινε κινητοποίηση φορέων και προσωπικοτήτων γι’ αυτό το σκοπό. Έτσι το 

καταφύγιο χτίστηκε σε αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων, το οποίο αγοράστηκε από τον 

Ε.Ο.Σ. Σπάρτης αντί του ποσού των 4.000 δρχ (περιοδικό Βουνό Ιούλιος 1937). Το 

έργο ολοκληρώθηκε τα έτη 1960 -  1962 και κόστισε 240.000 δρχ.

Το δεύτερο καταφύγιο χτίστηκε στον Πάρνωνα, με δωρεά 15.000 δολαρίων 

του ομογενή Γεωργίου Παπαθεοδώρου από την Βαμβακού και τα εγκαίνια έγιναν το 

1973.

Ο σύλλογος έχει ενεργό δράση με σειρά εκδρομών σε ορειβατικά μονοπάτια 

διαφορετικών βαθμών δυσκολίας. Συμμετέχει σε συνεργασία με άλλους φορείς και 

υπηρεσίες σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από τη Ε.Ε. όπως κατασκευή και 

συντήρηση ορεινών μονοπατιών αλλά και σε πρόγραμμα φύλλαξης δασών από 

πυρκαγιά.

Σχολή: Δ ιοικηςης κ αι Οικονομίας Σπάρτη 2003



T.Ε.I. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ σελ. 29

2. ΡΥΠΑΝΣΗ

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την έναρξη του 20ου αιώνα και την είσοδο της ανθρωπότητας σε μια νέα 

εποχή, την εποχή του ατόμου, αρχίζει και ο προβληματισμός του ανθρώπου για την 

τύχη που θα έχουν γι’ αυτόν τα σημαντικότερα ίσως συστατικά της ζωής του: το 

έδαφος, το νερό και ο αέρας. Ο άνθρωπος στην προσπάθεια του να πετύχει όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερες αποδόσεις στην παραγωγή των προϊόντων του, στην 

προσπάθεια του να δημιουργήσει μηχανήματα που θα του προσέφεραν μεγαλύτερη 

άνεση εργασίας και αποδοτικότερη εκμετάλλευση των πηγών ενέργειας, διέπραξε και 

συνεχίζει να διαπράττει ένα τραγικό λάθος: προκάλεσε την παραγωγή αποβλήτων, 

στερεών, υγρών και αερίων σε τεράστιες ποσότητες που ρύπαναν το έδαφος, το νερό 

και τον αέρα. Έχοντας σαν σκοπό την αύξηση της παραγωγής και την 

πραγματοποίηση άνετων συνθηκών ζωής και διαβιώσεως, δεν δίστασε να 

αποστραγγίσει κανάλια, να αφανίσει δάση και λιβάδια, να καλλιεργήσει εντατικά και 

εκτεταμένα τη γη, να εκμεταλλευτεί βιαστικά και ανεξέλεγκτα το υπέδαφος, να 

οικοδομήσει απρογραμμάτιστα πόλεις και δρόμους και να χρησιμοποιήσει το έδαφος, 

το νερό και τον αέρα σαν «δοχεία απορριμμάτων» για να απομακρύνει τα απόβλητα 

που προέρχονταν από την εντατική χρήση της ενέργειας. Από την άλλη μεριά η 

εκρηκτική πληθυσμιακή αύξηση και οι έντονες απαιτήσεις για χρήση και 

εκμετάλλευση των φυσικών αποθεμάτων, τα οποία δεν είναι απεριόριστα, έχουν 

προκαλέσει εκτεταμένες μεταβολές στο περιβάλλον.

Η χημική σύσταση του φυσικού περιβάλλοντος έχει μεταβληθεί τις τελευταίες 

δεκαετίες ύστερα από την προσθήκη σ’ αυτό εκατοντάδων χιλιάδων τόνων χημικών 

ουσιών, που προέρχονται από τα βιομηχανικά, αγροτικά και οικιακά απόβλητα, 

καθώς επίσης και από την χρήση των καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας. 

Αποτέλεσμα της καταστάσεως αυτής είναι να υποβαθμίζεται η ποιότητα του φυσικού 

περιβάλλοντος με άμεσες επιπτώσεις στην ζωή του ανθρώπου.

Ο σημερινός κόσμος προσπαθεί και αγωνίζεται να διορθώσει τα σφάλματα 

της αλόγιστης και απρογραμμάτιστης ανάπτυξης, που αναφέρονται κυρίως στην 

ρύπανση του περιβάλλοντος, στην διατάραξη των φυσικών ισορροπιών και στην 

πολιτιστική υποβάθμιση.
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2.2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για την μόλυνση, την ρύπανση και υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον ορισμό3 του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών των 

ΕΙΠΑ, «ως ρύπανση του περιβάλλοντος νοείται η ανεπιθύμητη μεταβολή των 

φυσικών, χημικών και βιολογικών χαρακτήρων του αέρα, του εδάφους και των 

υδάτων». Η μεταβολή αυτή μπορεί να επιδράσει βλαβερά στην ανθρώπινη ζωή, στην 

ζωή των ωφέλιμων ζωντανών οργανισμών και γενικότερα στις συνθήκες ζωής, και 

στις πολιτιστικές κατακτήσεις του ανθρώπου.

Σύμφωνα με μια ερμηνεία του ορισμού4 που δόθηκε από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), «σαν ρύπανση περιβάλλοντος νοείται η οποιαδήποτε 

μεταβολή του φυσικού περιβάλλοντος που έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση ή 

έμμεση φθορά της υγείας του ανθρώπου».

Και επειδή σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη του ίδιου Οργανισμού, η 

υγεία δεν είναι μόνο η απουσία της ασθένειας, αλλά η πλήρης φυσική, διανοητική και 

κοινωνική κατάσταση του ατόμου, οι επιπτώσεις ως εκ τούτου της ρυπάνσεως του 

περιβάλλοντος αναφέρονται και στην αισθητική, ψυχολογική και κοινωνική 

υπόσταση του ανθρώπου.

Ο νόμος 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α’) για την προστασία του περιβάλλοντος, 

περιέχει τρεις ορισμούς εννοιών, οι οποίοι συνθέτουν την γενική έννοια της 

προσβολής του περιβάλλοντος:

1. Ρύπανση: Είναι η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους 

ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας σε ποσότητα, 

συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στη 

υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και σε οικοσυστήματα ή υλικές ζημιές και 

γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του.

2. Μόλυνση: Η μορφή ρύπανσης, που χαρακτηρίζεται από την παρουσία 

παθογόνων μικροοργανισμών στο περιβάλλον ή δεικτών, που υποδηλώνουν την 

πιθανότητα παρουσίας τέτοιων μικροοργανισμών.

3. Υποβάθμιση: Η πρόκληση από ανθρώπινες δραστηριότητες ρύπανσης, ή 

οποιασδήποτε άλλης μεταβολής στο περιβάλλον, η οποία είναι πιθανόν να έχει

3 Στοιχεία Υγιεινής Περιβάλλοντος και Υγειονομικής Μηχανικής, Γρηγ. Π. Μαρκαντωνάτος, Ε’ 
ανατύπωση, Αθήνα 1994
4 Στοιχεία Υγιεινής Περιβάλλοντος και Υγειονομικής Μηχανικής, Γρηγ. Π. Μαρκαντωνάτος, Ε’ 
ανατύπωση, Αθήνα 1994
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αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής και στην υγεία 

των κατοίκων, στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και στις αισθητικές αξίες.

Μια διάκριση των πηγών ρύπανσης ανάλογα με την μορφή που αυτές 

εμφανίζονται είναι οι ακόλουθες: (βιβλιογραφία 2)

α) Σημειακές: Αποκαλούνται εκείνες οι πηγές ρύπανσης που είναι εντοπισμένες 

χωρικά και οι οποίες όπως είναι αντιληπτό είναι ευκολότερο να τις διαχειριστούμε. 

Παραδείγματα τέτοιων πηγών είναι τα εργοστάσια μεταποίησης, οι χωματερές 

προϊόντων, οι χώροι απόθεσης απορριμμάτων, οι κτηνοτροφικές μονάδες και οι χώροι 

απόρριψης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

β) Μη σημειακέα Σε αντίθεση με την προηγούμενη κατηγορία είναι εκείνες οι πηγές 

ρύπανσης όπου δεν είναι εφικτό να εντοπιστούν χωρικά με την μορφή σημείου, αλλά 

καταλαμβάνουν κάποια έκταση. Τέτοιες είναι οι καλλιεργούμενες εκτάσεις, όπου 

γίνεται μεταφορά διαφόρων ρύπων στο υπέδαφος και στα υπόγεια ύδατα, καθώς και η 

μεταφορά ρύπων από τα όμβρια ύδατα των πόλεων.

γ) Γραμμικές. Μέσα μεταφοράς, (οδικές μεταφορές λόγω της εκπομπής των 

καυσαερίων και κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), που είναι υπεύθυνο για το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου).

δ) Εμβαδικές. Η λειτουργία εγκαταστάσεων θέρμανσης σε οικιακές χρήσεις, μεγάλα 

καταστήματα κτλ.

2.3 ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Αναζητώντας τις αιτίες καθώς και τις πηγές ρύπανσης θα μπορούσαν να 

αναφερθούν μία σειρά από τεχνοκρατικές θέσεις. Έτσι για παράδειγμα η 

πληθυσμιακή αύξηση, η αύξηση της απαίτησης πόρων, η αύξηση της κατανάλωσης 

ενέργειας, η άναρχη χωροθέτηση δράσεων, η πλημμελής λειτουργία αντιρρυπαντικών 

τεχνολογιών στις βιομηχανίες, η μη τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κ.α. 

είναι κάποιες από τις αιτίες και παράλληλα και πηγές ρύπανσης.

Σε όλα τα παραπάνω παραδείγματα αλλά και σε σειρά άλλων που θα 

μπορούσαν να παρατεθούν διαπιστώνεται ότι στη βάση τους ανάγονται στον 

παράγοντα άνθρωπο, στις ενέργειες του και κατ’ επέκταση στη φιλοσοφία του. Το 

πρόβλημα του προσδιορισμού των αιτιών και των πηγών ρύπανσης έχει να κάνει 

πρωτίστως με τη γενικότερη φιλοσοφική θεώρηση της σχέσεως του ανθρώπου με το 

περιβάλλον καθώς και τη θέση που καταλαμβάνει ο άνθρωπος σε αυτό και
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δευτερευόντως με τεχνικά θέματα και τεχνοκρατικές αναλύσεις. Διαπιστώνουμε 

λοιπόν ότι στις ανατολικές φιλοσοφικές θεωρήσεις ο άνθρωπος λειτουργεί εντός του 

περιβάλλοντος με σεβασμό απέναντι του, προσπαθώντας να αποκαταστήσει ισόρροπη 

σχέση με αυτό. Αντιθέτως στο μεγαλύτερο μέρος του δυτικού κόσμου, ο άνθρωπος 

τοποθετεί τον εαυτό του πάνω από το περιβάλλον αντιμετωπίζοντάς το ως ένα πόρο 

προς εκμετάλλευση.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο το οποίο κατά το μάλλον ή ήττον είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένο με τη φιλοσοφική θεώρηση της μορφής της σχέσεως άνθρωπος- 

περιβάλλον, έχουμε το πολιτικοκοινωνικοοικονομικο σύστημα το οποίο ακολουθεί 

κάθε κράτος και το οποίο παίζει μεγάλο αν όχι το μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση 

της σχέσεως αυτής. Με άλλα λόγια άτομα και κατά συνέπεια κοινωνίες με έντονη 

περιβαλλοντική παιδεία, ασκούν πιέσεις στις πολιτικές εξουσίες ώστε να 

προωθήσουν σε υψηλότερες θέσεις στην πολιτική τους ατζέντα περιβαλλοντικά 

θέματα και την επίλυσή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι 

Σκανδιναβικές χώρες, η Γερμανία, η Ελβετία κ.α. οι οποίες αποτελούμενες από 

κοινωνίες με σαφώς καλύτερο βιοτικό επίπεδο σε συνδυασμό με εντονότερη 

περιβαλλοντική συνείδηση δίνουν μεγάλη σημασία στην ποιότητα του περιβάλλοντος 

και έτσι δραστηριότητες που για άλλα κράτη αποτελούν έντονο περιβαλλοντικό θέμα 

σε αυτά τα κράτη δεν υφίσταται αντίστοιχο πρόβλημα.

Αναμφίβολα σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το οικονομικό σύστημα που 

ακολουθείται και η δύναμη ή η προσαρμοστικότητα του οικονομικού λόμπι κάθε 

κράτους. Γίνεται αντιληπτό ότι σε κάθε κράτος υφίσταται μια συνεχής αντιπαράθεση 

οικονομικών συμφερόντων και κοινωνικών συνόλων μικρών ή μεγάλων με λίγο ή 

πολύ ανεπτυγμένη την περιβαλλοντική συνείδηση όπου η εκάστοτε εκτελεστική 

εξουσία καλείται να διαδραματίσει το ρόλο του έρματος ισορροπώντας αυτές τις 

τάσεις. Παράδειγμα αποτελεί η Αμερική όπου προφανώς το οικονομικό λόμπι είναι 

ισχυρότερο και έτσι η κυβέρνησή της αρνήθηκε την επικύρωση της συμφωνίας στο 

Κιότο για μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τις βιομηχανίες.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι, κράτη αποτελούμενα από πολίτες με 

περιβαλλοντική συνείδηση αναπτύσσουν και εφαρμόζουν ισχυρή περιβαλλοντική 

νομοθεσία, συζητούν για περιβαλλοντική ηθική και για αειφόρο5 ανάπτυξη, η οποία

Αειφόρος ανάπτυξη: Η επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, που διασφαλίζει την 
δυνατότητα ανανέωσης των φυσικών πόρων χωρίς να βάζει σε κίνδυνο την ικανότητα των 
μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. (Βιβλιογραφία 1).
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και εξασφαλίζει τα απαιτούμενα στις αναπτυσσόμενες κοινωνίες αλλά και κληροδοτεί 

με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις το περιβάλλον στις επόμενες γενιές.

Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι αιτία και πηγή ρύπανσης είναι στην βάση 

του προβλήματος ο άνθρωπος με τις δραστηριότητες που αναπτύσσει ή δεν 

αναπτύσσει. Ο άνθρωπος όπου εκφράζοντας μέσα από κάθε του ενέργεια την παιδεία 

του, το επίπεδο της περιβαλλοντικής του συνείδησης, την βιοθεωρία του και την 

άποψή του για την ποιότητα ζωής, δρα ή δεν δρα επιβαρυντικά προς το περιβάλλον 

σε ατομικό ή σε συλλογικό επίπεδο.

2.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Όπως είναι φυσικό, οι μορφές της ρύπανσης, που κινούν περισσότερο το 

ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, είναι όσες σχετίζονται αμεσότερα με την υγεία του 

ανθρώπου, όπως είναι η ρύπανση της ατμόσφαιρας, η ρύπανση των υδάτων, η 

ρύπανση του εδάφους -  το πρόβλημα των στέρεων απορριμμάτων (σκουπίδια) και η 

ηχητική ρύπανση.

2.4.1 Ρύπανση της ατμόσφαιρας

Σαν ρύπανση της ατμόσφαιρας χαρακτηρίζουμε την προσθήκη ξένων προς 

τον αέρα ουσιών που επιδρούν δυσμενώς στη φυσική κατάσταση του ατμοσφαιρικού 

αέρα και προέρχονται από την καύση υλικών για την παραγωγή ενέργειας ή από 

άλλες δραστηριότητες του ανθρώπου. Αυτή η προσθήκη ξένων ουσιών, 

πραγματοποιείται με αργό ρυθμό, αλλά όταν συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα αυτών 

και η περιεκτικότητα των τοξικών ουσιών στην ατμόσφαιρα υπερβεί τα ανεκτά όρια, 

τότε παρουσιάζονται βαθμοί ρυπάνσεως που βλάπτουν την υγεία των ανθρώπων, των 

ζώων, βάζουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη του φυτικού κόσμου, βλάπτουν τα μνημεία 

και γενικότερα την αισθητική και την υγεία του περιβάλλοντος.

Επιπτώσεκ από τιιν ατιιοσφαιρικτί ρύπανστι

α) Ελάττωση ατμοσφαιρικής καθαρότητας

β) Ρύπανση σπιτιών, δρόμων, φθορά αγαθών (μέταλλα, μάρμαρα)

γ) Ζημιές στη βλάστηση και τα ζώα
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δ) Αλλαγές στο κλίμα και την ατμόσφαιρα (αύξηση θερμοκρασίας με το CO2 

-  φαινόμενο θερμοκηπίου και καταστροφή προστατευτικού στρώματος Ο3 

με άμεσο κίνδυνο από την αυξημένη υπεριώδη ακτινοβολία για τον ζω'ΐκό 

και φυτικό κόσμο).

ε) Υγεία: Ερεθισμός ματιών, μύτης, λαιμού, άσθμα, καρκίνος πνευμόνων κλπ.

2.4.2 Ρύπανση των υδάτων (επιφανειακών και υπογείων)

Η προσθήκη ακαθάρτων και δηλητηριωδών ουσιών ρυπαίνει τα νερά και τα 

καθιστά ακατάλληλα. Τα λύματα που προέρχονται από τις βιομηχανίες και τις 

οικιακές χρήσεις, καθώς και τα στερεά κατάλοιπα που προέρχονται από παρόμοιες 

πηγές είναι κατά κανόνα ακάθαρτα και ρυπαίνουν τα νερά με τα οποία έρχονται σε 

επαφή.

Τα άχρηστα αυτά στερεά υλικά που οφείλονται στις ανθρώπινες 

δραστηριότητες, δημιουργούν πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα.

Παράλληλα προς αυτά και οι χημικές ουσίες του περιβάλλοντος (τα 

απορρυπαντικά, τα εντομοκτόνα και τα λιπάσματα), τα πετρέλαια και τα ορυκτέλαια, 

όπως και οι ραδιενεργές ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες, με 

ακαθόριστες συνέπειες στην υγεία του ανθρώπου και γενικότερα στο περιβάλλον. 

Από τους σημαντικότερους ρυπαντές του υδάτινου περιβάλλοντος θεωρούνται: τα 

εντομοκτόνα, τα μυκητοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα. Οι σπουδαιότερες όμως πηγές 

ρυπάνσεως των υδατοσυλλογών με οργανοχλωριωμένα παρασιτοκτόνα αποτελούν τα 

απόβλητα των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και των αγροτικών περιοχών.

Εδώ δεν θα παραλείψουμε να αναφέρουμε τα προβλήματα της ρύπανσης των 

κόλπων και γενικά των θαλάσσιων υδάτων που παρουσιάζονται κατά μήκος των 

παρυφών της θάλασσας γύρω από μεγάλες πόλεις και βιομηχανικά συγκροτήματα και 

στις περιοχές που γειτνιάζουν με εκβολές μεγάλων ποταμών, που δέχονται τα νερά 

πυκνοκατοικημένων ή έντονα καλλιεργημένων περιοχών.

Κύριες πηγές μόλυνσης είναι τα πλοία (κυρίως τα πετρελαιοειδή) και η 

ατμόσφαιρα. Πίσσες, απόβλητα των πλοίων, πεταμένα σκουπίδια και παρασιτοκτόνα, 

χρώματα που απομακρύνονται με το νερό, συμβάλουν όλα στην μόλυνση των 

θαλάσσιων υδάτων. Επικίνδυνα φορτία, εκτός των πετρελαιοειδών, που μεταφέρονται 

επίσης από την θάλασσα, συμπεριλαμβάνουν θειάφι, λιπάσματα, ποικίλα 

φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα. Όλα αυτά τα φορτία αντιπροσωπεύουν απειλές για
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το θαλάσσιο περιβάλλον ως αποτέλεσμα ναυαγίων και συγκρούσεων. Ειδικότερα οι 

διαρροές από δεξαμενόπλοια συμβαίνουν συνήθως σε ακτές ή κοντά σε αυτές και η 

επακόλουθη εκτεταμένη κηλίδα πετρελαίου καταστρέφει θαλασσοπούλια και ψάρια 

και τεράστια καταστροφή προκαλείται στην θελκτικότητα των ακτών όταν το 

πετρέλαιο ξεβράζεται σε αυτές.

Έτσι το πετρέλαιο, που επιπλέει αλλοιωμένο, σχηματίζοντας λεπτά φύλλα και 

σβόλους, μεταφέρεται με τα κύματα στις ακτές, μειώνοντας την ομορφιά τους και 

απειλώντας τον τουρισμό.

Η δεύτερη πηγή ρυπαντών, που συμβάλουν στην μόλυνση των θαλασσίων 

υδάτων, η ατμόσφαιρα, είναι δυσκολότερο να ελεγχθεί. Ένα ευρύ φάσμα υλικών σε 

διαλυτή ή σωματιδιακή μορφή, μεταφέρεται με τις αέριες μάζες και πολλά από αυτά 

καταλήγουν στην θάλασσα. Τα υλικά αυτά προέρχονται από βιομηχανικές εκπομπές, 

από αναφλέξεις καυσίμων, από απόρριψη αποβλήτων, από χρησιμοποίηση 

εντομοκτόνων (αναθυμιάσεις) και από πολλές άλλες δραστηριότητες.

Στα παράκτια νερά οι πηγές ρύπανσης είναι πολλές και η κατάσταση είναι 

πολύ διαφορετική. Εκτός από την συνεχιζόμενη αύξηση του πληθυσμού (εισροή 

αλλοδαπών), υπάρχει μια αυξανόμενη μετακίνηση κοντά σε παραθαλάσσιες περιοχές 

και σημαντικά προβλήματα εμφανίζονται από την επακόλουθη αστικοποίηση και 

βιομηχανοποίηση της παράκτιας ζώνης. Η κατασκευή, η επέκταση ή η συντήρηση 

λιμανιών, η κατασκευή μαρίνων, η κατασκευή εμπορικών και βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων και χώρων αναψυχής, σημαίνει ότι μεγάλες εκτάσεις 

γης έχουν χτιστεί, ενώ άλλες έχουν αποστραγγιστεί και φυσικοί τόποι διαμονής 

υδροβίων ειδών (υδρόβια πουλιά κ.λ.π.) έχουν χαθεί. Αυτοί οι τόποι διαμονής, είναι 

ένα ουσιαστικό συστατικό στοιχείο των θαλάσσιων οικοσυστημάτων των ρηχών 

νερών. Παρέχουν τροφή και χώρο στα νεαρά ασπόνδυλα ζώα και ψάρια, 

συμπεριλαμβανομένων και πολλών ειδών εμπορικής σημασίας. Π.χ. οι χελώνες 

χρειάζονται αμμώδεις εκτάσεις για την απόθεση αυγών και πολλά θαλάσσια 

θηλαστικά χρησιμοποιούν τις παράκτιες περιοχές σαν χώρους για να συρθούν έξω 

κατά την αναπαραγωγική εποχή. Η απώλεια αυτών των χώρων διαμονής, αποτέλεσμα 

ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, θεωρείται ρύπανση με την ευρύτερη έννοια της 

λέξεως. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε, ότι δεν είναι μόνο οι δραστηριότητες της 

ανάπτυξης, που πραγματοποιούνται άμεσα στο σημείο συναντήσεως της ξηράς και 

της θάλασσας που καταστρέφουν την ακτή. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, αρκετά 

πίσω στην ενδοχώρα και τα βουνά, έχουν αντίκτυπο στα παράλια. Όπως π.χ. η
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οικοδόμηση φραγμάτων και η παρεκτροπή νερού για τον έλεγχο των πλημμυρών ή 

για την άρδευση. Η ελαττωμένη ροή του νερού, που συνεπάγεται η κατασκευή 

φραγμάτων, μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες στο σύστημα αλμυρότητας των 

νερών, αυξάνοντας την εισροή αλμυρού νερού στις εκβολές των ποταμών. Η ροή 

θρεπτικών στοιχείων και ιζημάτων προς την θάλασσα, έχει επίσης αλλάξει και αυτό 

μπορεί να παρεμποδίσει την λειτουργία των ιχθυοτροφείων, αλλά και να προκαλέσει 

διάβρωση των ακτών.

Υπάρχουν και άλλες ειδικότερες δραστηριότητες που θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη για την ρύπανση των θαλάσσιων υδάτων, όπως:

Η απόρριψη των υγρών αποβλήτων, τα οποία φτάνουν στη θάλασσα 

κατευθείαν από παράκτιες εκροές ή έμμεσα μέσω των ποταμών. Συχνά οι 

οικιακές αποχετεύσεις και οι βιομηχανικές εκροές αναμιγνύονται στο δίκτυο 

αποχέτευσης και αποβάλλονται στη θάλασσα σαν δημοτικά υγρά απόβλητα. 

Αυτά περιέχουν μικροοργανισμούς, οργανική ύλη, θρεπτικά στοιχεία, 

μέταλλα και πετρελαιοειδή. Τέτοια υγρά απόβλητα όταν αποβάλλονται στη 

θάλασσα μπορούν να απειλήσουν την δημόσια υγεία και να επηρεάσουν όλα 

τα μέρη του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Απόρριψη στη θάλασσα υλικού εκβαθύνσεων. Το υλικό από τις εκβαθύνσεις 

των λιμανιών με σκοπό την διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας κατά 90% είναι 

αμόλυντο και η κύρια συνέπειά του προέρχεται από τον όγκο του, που 

προκαλεί φυσική αλλοίωση του βυθού. Το υπόλοιπο υλικό περιέχει στοιχεία 

που προκαλούν ρύπανση, όπως πετρέλαιο, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά και 

οργανοχλωριούχα φυτοφάρμακα.

Βιομηχανικά απόβλητα. Εδώ συμπεριλαμβάνονται απόβλητα από χημικές και 

φαρμακευτικές βιομηχανίες, από παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, από 

επεξεργασία μετάλλων, από βιομηχανίες τροφίμων, καθαρισμό αγωγών 

καυσαερίων και από στρατιωτικές δραστηριότητες.

- Ένα άλλο είδος αποβλήτων που πετιέται στη θάλασσα είναι η λάσπη που 

δημιουργείται από την επεξεργασία καθαρισμού των αστικών λυμάτων.

Τα πλαστικά. Τα δίχτυα ψαρέματος και τα σχοινιά που στο παρελθόν γίνονταν 

από φυσικές ίνες, τώρα παράγονται σχεδόν αποκλειστικά με συνθετικό τρόπο. 

Όταν χάνονται ή πετιούνται στη θάλασσα, επιπλέουν στην επιφάνεια ή αν 

έχουν κάποιο βάρος παρασύρονται στο βυθό. Αυτά συχνά δημιουργούν 

δύσκολες καταστάσεις στους θαλάσσιους οργανισμούς. Πλαστικά υλικά σε
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μορφή φύλλων ή μικρών σωματιδίων καταπίνονται από ψάρια και 

παρεμβαίνουν στην αναπνοή και χώνεψή τους, με αποτέλεσμα τον θάνατο. 

Πλαστικά υπολείμματα στις παραλίες, πλαστικά σκεύη φαγητών, πλαστικά 

μπουκάλια και σακούλες είναι το πρόβλημα ρύπανσης των ακτών, κυρίως το 

καλοκαίρι.

Η αυξανόμενη εισροή θρεπτικών ουσιών στη θάλασσα από αποχετεύσεις και 

βιομηχανίες, από γεωργικές δραστηριότητες, από έντονη εκτροφή ζώων, από 

την αύξηση των υδατοκαλλιεργειών, προάγει την ανεξέλεγκτη παραγωγή 

φυκών, η οποία αναστατώνει την κανονική οικολογική ισορροπία των 

θαλάσσιων κοινοτήτων, οδηγώντας σε υπερβολική ανάπτυξη μακροφύτων 

στις ακτές και ένα μη συνηθισμένο στρώμα πλαγκτόν στα ρηχά νερά, 

φαινόμενο γνωστό ως «ευτροφισμός» (βιβλιογραφία 6). Το στρώμα αυτό 

του πλαγκτόν μπορεί να είναι αποκρουστικό για την ελκυστικότητα των 

παραλίων. Όταν το πλαγκτόν πεθαίνει και βυθίζεται, διασπάται από βακτήρια 

οδηγώντας σε μείωση του οξυγόνου του νερού με επακόλουθο το θάνατο 

ψαριών και ασπονδύλων. Επίσης τα στρώματα του πλαγκτόν μπορεί να είναι 

τοξικά, απειλώντας την δημόσια υγεία και το οικοσύστημα.

Σημαντική επίσης είναι και η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τα βαριά 

μέταλλα, όπως για παράδειγμα ο μόλυβδος (οι σωλήνες ύδρευσης είναι 

κατασκευασμένοι από υλικά που περιέχουν μόλυβδο και κάδμιο).

Επιπτώσεις από την ρύπανση των υδάτων, οδηγούν σε βλάβες στο φυτικό και 

ζωικό κόσμο και μέσω αυτών στην ανθρώπινη υγεία.

2.4.3 Ρύπανση - υποβάθμιση εδάφους

Ο άνθρωπος κατά κύριο λόγο προμηθεύεται την τροφή του από την γεωργία. 

Οι καρποφορίες εξαρτώνται από τα ανώτερα στρώματα του εδάφους και συνεπώς η 

υγεία του ανθρώπου εξαρτάται από την απόδοση και την καθαρότητα του εδάφους. 

Οι διαβρώσεις όμως αυτού από το νερό, τους ανέμους και από τις διάφορες 

κλιματολογικές επιδράσεις, βάζουν σε κίνδυνο την υγιεινή διατροφή του ανθρώπου.

Η γεωργία, μια από τις πιο παλιές και τις πιο βασικές παρεμβάσεις του 

ανθρώπου στη φύση για την εξασφάλιση της διατροφής του, δεν είναι βέβαια έξω από 

τους παράγοντες που έχουν συντελέσει στην κρίση του περιβάλλοντος. Θα ήταν όμως 

τελείως άδικος ο ισχυρισμός ότι είναι η μόνη αιτία που δημιούργησε το πρόβλημα.
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Τα μεγαλύτερα προβλήματα περιβάλλοντος που προκύπτουν σήμερα στο χώρο της 

γεωργίας, των δασών και της αλιείας δεν είναι μόνο εκείνα που σχετίζονται με τη 

ρύπανση. Είναι και εκείνα που έχουν σχέση με τη διατήρηση της παραγωγικής 

ικανότητας των βασικών πόρων για την παραγωγή τροφίμων και γεωργικών 

προϊόντων. Τα προβλήματα αυτά είναι: η διάβρωση, η αλάτωση, η κατάκλιση με 

νερό, η υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους μερικές φορές από την 

μονοκαλλιέργεια, την κατάργηση της αγραναπαύσεως, την εκχέρσωση και απόδοση 

στην καλλιέργεια μισοάγονων ή επικλινών εδαφών κλπ.

Η ρύπανση αυτή του φυσικού περιβάλλοντος στον γεωργικό τομέα, 

προκαλείται:

1ον. Από την χρησιμοποίηση χημικών ουσιών στα διάφορα στάδια της 

γεωργικής παραγωγής (φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα, λιπάσματα κλπ).

Βέβαια μια σύγχρονη γεωργία είναι αναγκασμένη να χρησιμοποιήσει τα 

φυτοφάρμακα, τα ζιζανιοκτόνα και τα λιπάσματα και κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί 

την αναγκαιότητα και την συμβολή τους στην ποιοτική βελτίωση και στην αύξηση 

της γεωργικής παραγωγής. Η αλόγιστη όμως χρησιμοποίησή τους και ιδιαίτερα των 

φυτοφαρμάκων, έχει ήδη δημιουργήσει προβλήματα στο περιβάλλον και θα 

δημιουργήσει ακόμη δυσμενέστερες επιπτώσεις στο μέλλον, αν δεν λάβουμε έγκαιρα 

τα απαραίτητα μέτρα, όπως είναι η απαγόρευση της χρήσεως επικίνδυνων 

φυτοφαρμάκων και ο περιορισμός της εφαρμογής τοξικών ουσιών.

20ν. Εκτός από την ρύπανση του εδάφους που προκαλείται από την αλόγιστη 

καταπολέμηση των παρασίτων, σημαντική επίσης είναι η ρύπανση του εδάφους που 

προέρχεται από τα γεωργικά απόβλητα.

Με τον όρο γεωργικά απόβλητα θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε:

Την κοπριά

Τα υγρά από την επεξεργασία του γάλακτος 

Τα υγρά από τα ελαιουργεία

Τα υγρά από τα οινοποιεία και τα εργοστάσια παραγωγής μπύρας 

Τα υγρά που βγαίνουν κατά την ενσίρωση των χορτοδοτικών φυτών 

Τα απορρίμματα των σφαγείων 

Τα πτώματα των ζώων

Τα άχρηστα γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα 

Τα δοχεία από τα φυτοφάρμακα
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Τα διάφορα πλαστικά που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη θερμοκηπίων ή 

στην συσκευασία λιπασμάτων και άλλων χημικών προϊόντων.

3ον. Σε ότι αφορά την ρύπανση του εδάφους από τα βαριά μέταλλα, 

(μόλυβδος, χαλκός, ψευδάργυρος, υδράργυρος, κλπ) αυτή οφείλεται στα υπολείμματα 

των λιπασμάτων, της ασβέστου, της λάσπης των οχετών και στην μεταφορά των 

μετάλλων του εδάφους μιας περιοχής σε μια άλλη περιοχή με την συνδρομή των 

υδάτινων ρευμάτων. Επίσης και τα νερά που χρησιμοποιούνται για άρδευση είναι 

δυνατόν να συμβάλουν στη ρύπανση του εδάφους με βαριά μέταλλα. Ιδιαίτερα 

πλούσια με τέτοιους ρυπαντές είναι τα νερά των ποταμών, που διασχίζουν 

βιομηχανικές περιοχές, καθώς και εκείνα τα νερά που δέχονται οικιακά λύματα. 

Ιδιαίτερα στις περιοχές βιομηχανικής ανάπτυξης και στα μεγάλα αστικά κέντρα, 

παρατηρήθηκε ότι η περιεκτικότητα των αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων σε 

βαριά μέταλλα είναι σημαντική. (Βιβλιογραφία 24).

Όσον αφορά την ρύπανση-υποβάθμιση του υπεδάφους αυτή οφείλεται στην 

εισχώρηση σε αυτό διαφόρων χημικών ουσιών, βαρέων μετάλλων κλπ.

2.4.4 Ηχητική ρύπανση

Ηχητική ρύπανση είναι κάθε ανεπιθύμητος ήχος που έχει δυσμενή επίδραση 

στην υγεία και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου.

Οι θόρυβοι κατατάσσονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη 

κατηγορία ανήκουν οι θόρυβοι των κλειστών χώρων και κυρίως των χώρων εργασίας, 

ενώ στη δεύτερη κατατάσσονται οι θόρυβοι του αστικού περιβάλλοντος.

Οι πηγές hyhtiktîc ρύπανσηc είναι:

α) Η βιομηχανία: Η μηχανοποιημένη βιομηχανία προκαλεί τα σοβαρότερα 

προβλήματα θορύβου, που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε πολλούς κινδύνους για 

την υγεία. Οι θόρυβοι οφείλονται κυρίως στην λειτουργία διαφόρων μηχανημάτων με 

παλινδρομικές κινήσεις (τριβεία, υφαντουργεία, αλεστήρια κλπ).

β) Η κυκλοφορία οχημάτων: Ο θόρυβος από την κυκλοφορία, που αποτελεί 

την κυριότερη πηγή αστικού θορύβου, εξαρτάται από τον αριθμό και την ταχύτητα 

των οχημάτων και από το ποσοστό των βαριών οχημάτων (λεωφορεία, φορτηγά), που 

μαζί με τα μηχανοκίνητα δίκυκλα και τρίκυκλα προκαλούν διπλάσιο θόρυβο από τα 

επιβατικά αυτοκίνητα.
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γ) Οι σιδηρόδρομοι: Προκαλούν χαμηλής συχνότητας θορύβους.

δ) Τα αεροπλάνα: Προκαλούν τα σοβαρότερα προβλήματα αστικού θορύβου 

στις περιοχές των αεροδρομίων.

ε) Οι δομικές εργασίες: Η κατασκευή οικοδομών, εκσκαφές, διάνοιξη δρόμων 

προκαλούν σημαντικούς θορύβους.

στ) Τα κέντρα ψυχαγωγίας: Οι αίθουσες με στερεοφωνικά συγκροτήματα, τα 

υπαίθρια κινηματοθέατρα, κλπ είναι σοβαρές πηγές θορύβου για τους περίοικους και 

μάλιστα τις νυχτερινές ώρες και τις ώρες κοινής ησυχίας.

ζ) Ο μηχανικός εξοπλισμός των σύγχρονων σπιτιών: Ηλεκτρικές κουζίνες, 

πλυντήρια, κλπ είναι γνωστοί αστικοί θόρυβοι.

Επιπτώσεις rue ηγοούπανσικ

Ο θόρυβος έχει πολλές δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο. Προκαλεί 

ερεθιστικότητα στα άτομα, μπορεί να οξύνει τις σχέσεις με τους άλλους, να γίνουν 

φιλόνικοι και κακοδιάθετοι. Ο θόρυβος επηρεάζει σοβαρά τον ύπνο (δυσκολία να 

αποκοιμηθεί το άτομο, διαταραχές ύπνου, κλπ).

Εξάλλου ο θόρυβος προκαλεί σοβαρά προβλήματα με την επικάλυψη της 

ομιλίας στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο, στα κέντρα ψυχαγωγίας, παρεμποδίζοντας 

την επικοινωνία των ανθρώπων και καλλιεργώντας την απομόνωση.

Η κυριότερη δυσμενής επίδραση του θορύβου είναι η βλάβη που προκαλεί 

στο αυτί, με συνέπεια την ελάττωση της ακουστικής οξύτητας, που μπορεί να 

εξελιχθεί προοδευτικά, με την συνεχή έκθεση σε υψηλή στάθμη θορύβου, σε 

βαρηκοΐα και κώφωση. Θόρυβοι ανατινάξεων και έντονων εκρήξεων μπορεί να 

σπάσουν το ακουστικό τύμπανο και να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στο αυτί. Ο 

θόρυβος από ηλεκτρονική μουσική, ισχυρές οικιακές συσκευές, όπλα κλπ, μπορεί να 

προκαλέσει ακουστική εξασθένηση ιδιαίτερα σε νεαρά άτομα. Οι σχετικοί κίνδυνοι 

πρέπει να αντιμετωπίζονται με έλεγχο των προϊόντων του καταναλωτή, επισήμανση 

του θορύβου στα προϊόντα και διαφώτιση του κοινού. Για τις συσκευές που 

προκαλούν επικίνδυνα επίπεδα θορύβου πρέπει να συνιστάται η προστασία των 

αυτιών.

Τέλος, εκτός από τη ελάττωση της ακουστικής οξύτητας, ο θόρυβος μπορεί να 

προκαλέσει αντιδράσεις που επηρεάζουν την φυσιολογική λειτουργία πολλών 

οργάνων:

-Αύξηση της αρτηριακής πίεσης και του ρυθμού λειτουργίας της καρδιάς
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-Επιτάχυνση της αναπνοής 

-Πεπτικές αναταραχές 

-Δημιουργία κοπώσεως

2.4.5 Αισθητική ρύπανση

Η έννοια της αισθητική ρύπανσης είναι άμεσα συνδεδεμένη με την άνοδο του 

βιοτικού και του μορφωτικού επιπέδου του ανθρώπου και κατ’ επέκταση της 

κοινωνίας. Παρατηρούμε λοιπόν ότι παλαιότερα δεν ενοχλούσαν ρυπαίνουσες 

δράσεις μέσα σε χωριά, όπως για παράδειγμα τα ελαιοτριβεία, ενώ σήμερα όλο και 

περισσότερο χωροθετούνται εκτός των οικισμών. Αυτό δεν αποτελεί επιταγή μόνο 

του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αφού, όπως έχουμε ήδη πει, και αυτό προκύπτει 

από την πίεση της κοινωνίας προς την νομοθετική εξουσία, αλλά και γενικότερα των 

πολιτών.

Έτσι προστέθηκαν ερωτήματα περί αισθητικής ρύπανσης καθώς και τρόπων 

αντιμετώπισής της στις περιβαλλοντικές μελέτες. Αισθητική ρύπανση για παράδειγμα 

εξετάζεται, όταν δράσεις χωροθετούνται κοντά σε ιστορικά ή φυσικά μνημεία, με 

αποτέλεσμα πολλές φορές να μην εγκρίνεται η χωροθέτηση της εξεταζόμενης δράσης 

στην συγκεκριμένη περιοχή.
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3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3.1 Η σημερινή διοικητική δομή για τον σγεδιασιιό του αστικού 
γώρου και την προστασία του περιβάλλοντος

Η διοικητική δομή για τον σχεδίασμά του αστικού χώρου και την προστασία 

του περιβάλλοντος είναι ιεραρχημένη σήμερα σε διάφορα επίπεδα: κεντρικό, 

περιφερειακό, νομαρχιακό, τοπικό.

3.1.1 Κεντρικό επίπεδο

Με τον νόμο 1558/1985 το Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και 

Περιβάλλοντος (Υ.Χ.Ο.Π.) ενώνεται με το Υπουργείο Δημοσίων Έργων για να 

δημιουργηθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 

(ΥΠ.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.), που αποτελεί τον κύριο φορέα άσκησης πολεοδομικής, οικιστικής 

και περιβαλλοντικής πολιτικής στο κεντρικό επίπεδο. Εξακολουθεί ωστόσο να 

υπάρχει διασπορά ευθυνών σε ορισμένους καίριους τομείς όπως τα δάση και οι 

δασικές εκτάσεις, που αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας.

3.1.2 Περιφερειακό επίπεδο

Με την δημιουργία των 13 Περιφερειών της χώρας μεταβιβάστηκαν 

ορισμένες αρμοδιότητες, σε σχέση με την προστασία ή την βελτίωση του 

περιβάλλοντος και τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδίασμά. (Νόμος 2647/1998 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες και την αυτοδιοίκηση και άλλες 

διατάξεις» και άρθρο 4 του νόμου 2508/1997). (Βιβλιογραφία 10).

3.1.3 Νομαρχιακό επίπεδο

Με τον νόμο 2218/1994 ιδρύεται η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ως δεύτερη 

βαθμίδα τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.) με αρμοδιότητα την περιφέρεια του νομού και έδρα την πρωτεύουσα του 

νομού. Στη συνέχεια με το νόμο 2240/1994, αυτή αναλαμβάνει αρμοδιότητες
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προστασίας και αξιοποίησης περιοχών, μελέτης, κατασκευής και συντήρησης έργων 

περιβαλλοντικής προστασίας.

Η συνειδητοποίηση της σημασίας που μπορούν να παίξουν οι φορείς 

Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης στην προώθηση και υλοποίηση της περιβαλλοντικής, 

πολεοδομικής και οικιστικής πολιτικής, έχει ήδη δημιουργήσει ένα κλίμα 

αναδιοργανώσεων και προσαρμογών προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα. Έτσι με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ 95209-ΦΕΚ 871/Β/23-11- 

1994) εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένες 

αρμοδιότητες και έργα A κατηγορίας.

3.1.4 Τοπικό επίπεδο

Η Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση αναφέρεται στους Α’ Βαθμού 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης -  Δήμους και Κοινότητες.

Σύμφωνα με τον νόμο 2218/1994 στους ΟΤΑ ανήκουν οι αρμοδιότητες 

μελέτης, διαχείρισης και εκτέλεσης προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής 

ανάπτυξης, υλοποίησης του πολεοδομικού σχεδιασμού και τήρησης των δεδομένων 

του κτηματολογίου της περιοχής τους. (Βιβλιογραφία 9).

Ο συνταγματικός ορισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δίνει στους ΟΤΑ 

γενική αρμοδιότητα να κάνουν οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται ειδικά από το Σύνταγμα ή 

την νομοθεσία. Υπάρχουν αρμοδιότητες που ανήκουν ιδιαίτερα στους Δήμους και 

στις Κοινότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης, 

οδοποιίας, φωτισμού, πάρκων, χώρων αναψυχής, αποκομιδής και διάθεσης 

απορριμμάτων, συγκοινωνιών, αγορών και νεκροταφείων. Επιπλέον οι Δήμοι και οι 

Κοινότητες ασκούν συχνά άλλες αρμοδιότητες, όπως η προσχολική εκπαίδευση, ο 

πολεοδομικός σχεδιασμός, η προστασία του περιβάλλοντος, οι βιβλιοθήκες, τα 

μουσεία και ο τουρισμός.

Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε την αναγνώριση του ρόλου της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στην διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων και την πρόβλεψη για την 

δυνατότητα μεταφοράς αρμοδιοτήτων στον τομέα αυτό, που έγινε με το νόμο 

1650/1986.

Με τον πιο πάνω νόμο (ν.2218/1994) οι ΟΤΑ έχουν μεταξύ άλλων και 

αρμοδιότητες για:
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Κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία έργων υποδομής (ύδρευση, άρδευση, 

αποχέτευση κ.λ.π.) έργων αναψυχής (πλατείες, χώροι πρασίνου, κοινοτικοί 

και υπαίθριοι χώροι, χώροι άθλησης και αναψυχής, δημοτικά πάρκα κ.λ.π.). 

Καθαριότητα και διαχείριση απορριμμάτων.

Ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και 

χώρων στάθμευσης.

Προστασία, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και 

περιοχών και των ήπιων μορφών ενέργειας.

Προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος καθώς και της ζωής 

και υγείας των κατοίκων και κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων πρόληψης, 

άμεσης βοήθειας και θεραπείας.

Προστασία από το θόρυβο.

3.1.5 Διαπιστώσεις

Η ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το σχέδιο «Καποδίστριας» και 

ο δραστικός περιορισμός των ΟΤΑ από 5.775 σε 1.033, δίνουν την ευκαιρία σε ικανό 

αριθμό πρωτοβάθμιων ΟΤΑ για ουσιαστικότερη συμμετοχή στη λήψη των 

αποφάσεων και στην άσκηση πολεοδομικής, οικιστικής και περιβαλλοντικής 

πολιτικής και ιδιαίτερα στη χάραξή της σε τοπικό επίπεδο.

Η κατανομή των αρμοδιοτήτων για τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό στα διάφορα 

επίπεδα της ελληνικής διοίκησης, φανερώνει από την μια μεριά τις σοβαρές 

προσπάθειες του κράτους να δημιουργήσει ένα αποκεντρωμένο σύστημα σχεδιασμού, 

προγραμματισμού και λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα σε περιφερειακό και νομαρχιακό 

επίπεδο, και από την άλλη την ανεπαρκή ακόμα οργάνωση και ανάπτυξη των 

αποκεντρωμένων υπηρεσιών να σηκώσουν το βάρος αυτού του εγχειρήματος.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ακόμα πιο ανέτοιμη για να παίξει αυτό το ρόλο, μια 

και πολύ πρόσφατα το κράτος προχώρησε στη δημιουργία των νέων, σημαντικά 

μικρότερων σε αριθμό, Δήμων στην επικράτεια.

3.2 Βασική νομοθεσία

Η επίσημη απόδειξη του ενδιαφέροντος της Πολιτείας για την προστασία του 

περιβάλλοντος περιλαμβάνεται στο άρθρο 24 του Συντάγματος του 1975, απ’ όπου
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ουσιαστικά αρχίζει η πραγματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Η πρώτη 

παράγραφος του άρθρου σαφώς καθορίζει: «Η προστασία του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Το Κράτος 

υποχρεούται να λαμβάνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα προς 

διαφύλαξη αυτού».

Η υποχρέωση αυτή της Πολιτείας υλοποιείται πρακτικά με τον νόμο 

360/1976, στον οποίον στο άρθρο 1 αναφέρεται ως προστασία του περιβάλλοντος: 

«α) Η διατήρηση του χαρακτήρος του φυσικού περιβάλλοντος και η βελτίωση των 

διαμορφωθεισών σχέσεων μεταξύ των στοιχείων αυτού, ως οικοσυστήματος, 

β) Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τις ζημιογόνους επιπτώσεις από την 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων του ανθρώπου.

γ) Η διαφύλαξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος, ως και των ιστορικών χώρων εντός 

των οποίων τούτο διαμορφώθη.

δ) Ο έλεγχος της αξιοποίησης των φυσικών πόρων και της ανάπτυξης, των εν τω 

χώρω δραστηριοτήτων, προς τον σκοπόν της εναρμόνισης των σχέσεων μεταξύ του 

φυσικού περιβάλλοντος, του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της οικονομικής δράσης 

του ανθρώπου.»

Με τον νόμο 998/1979 καθορίζονται συγκεκριμένα μέτρα προστασίας για την 

διατήρηση, ανάπτυξη και βελτίωση των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων.

Στη συνέχεια με τον νόμο 1032/1980 δημιουργείται το Υπουργείο 

Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, που εκφράζει τις κατευθύνσεις και την 

πολιτική της Κυβέρνησης σε θέματα περιβάλλοντος, καταρτίζει σχέδια και 

προγράμματα και ελέγχει την εφαρμογή και τον συντονισμό ειδικών προγραμμάτων, 

που εκτελούνται από διάφορους φορείς, ενώ καλύπτει επιπλέον θέματα 

περιβάλλοντος που δεν περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες άλλου φορέα.

Ο νόμος 1337/1983 αναφέρεται στην «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων» 

και ορίζει ότι οι επεκτάσεις δεν επιτρέπονται, εφόσον είναι αντίθετες με τους όρους 

προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Τέλος, ο νόμος 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος αποτέλεσε 

την βάση για την θέσπιση των θεμελιωδών κανόνων και την καθιέρωση κριτηρίων 

και μηχανισμών έτσι ώστε ο άνθρωπος, ως άτομο και ως μέλος του κοινωνικού 

συνόλου, να ζει σε ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον, μέσα στο οποίο να 

προστατεύεται η υγεία του και να ευνοείται η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του 

(άρθρο 1).
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Βασικοί στόχοι του νόμου αυτού είναι:

(Άρθρο 2)

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος και η λήψη προληπτικών μέτρων,

β) Η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας και από τις διάφορες μορφές 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος και ειδικότερα από την ρύπανση και τις οχλήσεις.

γ) Η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου συνολικά και 

των επί μέρους γεωγραφικών και οικιστικών ενοτήτων του και μέσα από την 

ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος.

δ) Η διασφάλιση της δυνατότητας ανανέωσης φυσικών πόρων και η 

ορθολογική αξιοποίηση των μη ανανεώσιμων ή σπάνιων σε σχέση με τις τωρινές και 

τις μελλοντικές ανάγκες και με κριτήρια την προστασία του περιβάλλοντος.

ε) Η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων 

και η διασφάλιση της αναπαραγωγικής τους ικανότητας, 

στ) Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Με αυτό το νόμο επιδιώκονται:

α) Η προστασία του εδάφους και η λήψη των αναγκαίων μέτρων ώστε οι 

χρήσεις του να γίνονται σύμφωνα με τις φυσικές ιδιότητές του και την παραγωγική 

του ικανότητα

β) Η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων νερών 

γ) Η προστασία της ατμόσφαιρας

δ) Η προστασία και διατήρηση της φύσης και του τοπίου και ιδιαίτερα 

περιοχών με μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική ή γεωμορφολογική αξία

ε) Η προστασία των ακτών, των θαλασσών, των όχθων, των ποταμών, των 

λιμνών, του βυθού αυτών και των νησίδων ως φυσικών πόρων, ως στοιχείων 

οικοσυστημάτων και ως στοιχείων του τοπίου.

στ) Ο καθορισμός της επιθυμητής και επιτρεπόμενης ποιότητας των φυσικών 

αποδεκτών, καθώς και των κάθε είδους επιτρεπόμενων εκπομπών αποβλήτων, με την 

καθιέρωση και χρησιμοποίηση κατάλληλων παραμέτρων και οριακών τιμών, ώστε να 

μην προ καλείται υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

ζ) Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών στα θέματα προστασίας 

του περιβάλλοντος μέσα από τη σωστή πληροφόρηση και εκπαίδευση.
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Προστασία του περιβάλλοντος από έργα και δραστηριότητες (Άρθρο 3).

Ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον τα δημόσια ή ιδιωτικά έργα 

κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα έργα που λόγω της φύσης, του μεγέθους 

ή της έκτασής τους είναι πιθανόν να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. Εδώ επιβάλλονται με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ειδικοί όροι 

και περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει έργα τα οποία, χωρίς να προκαλούν 

σοβαρές επιπτώσεις, πρέπει να υποβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος 

με γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς, που προβλέπονται από 

κανονιστικές διατάξεις.

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει έργα που προκαλούν μικρές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον.

Για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για έργα της 

πρώτης κατηγορίας, απαιτείται υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η 

έγκριση περιβαλλοντικών όρων γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων έργων και του συναρμόδιου Υπουργού 

και μεταβιβάζεται στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.

Για τα έργα της δεύτερης κατηγορίας η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων 

γίνεται με απόφαση Νομάρχη.

Για τα έργα τρίτης κατηγορίας η έγκριση περιβαλλοντικών όρων γίνεται με 

απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας. Συνεπώς η πρωτοβάθμια 

τοπική αυτοδιοίκηση έχει αρμοδιότητα για έργα τρίτης κατηγορίας με περιορισμένες 

επιπτώσεις στο περιβάλλον, δεν έχει όμως συμμετοχή στην έγκριση και αδειοδότηση 

έργων και δραστηριοτήτων με ευρύτερες συνέπειες στο περιβάλλον, που εμπίπτουν 

στην δικαιοδοσία της Νομαρχιακής και της Κεντρικής Διοίκησης.

Ο V. 1650/86 δίνει την εξής αρμοδιότητα στους ΟΤΑ, για τον έλεγχο της 

τήρησης περιβαλλοντικών όρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6: «Με απόφαση των 

Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημόσιων Έργων και άλλου κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από 

εισήγηση του οικείου νομάρχη, είναι δυνατό να επιβάλλονται τέλη σε βάρος των 

επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες ή εκτελούν έργα που υπάγονται στις δυο 

πρώτες κατηγορίες του άρθρου 3, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα κατασκευής 

και λειτουργίας συγκεκριμένων έργων και προγραμμάτων προστασίας του
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περιβάλλοντος. Αυτά τα έργα ή προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος 

εκτελούνται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους φορείς. Τα τέλη 

αυτά καθορίζονται ανάλογα με το μέγεθος, το ρυπαντικό φορτίο και την ποσότητα 

των αποβλήτων του έργου ή της δραστηριότητας και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 

πιο πάνω έξοδα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος είσπραξης 

των τελών και απόδοσής τους στον ΟΤΑ ή φορέα που κατασκευάζει ή έχει την 

ευθύνη λειτουργίας του έργου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

Επίσης στο άρθρο 11 του ίδιου νόμου με απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας 

ύστερα από εισήγηση του ΥΠΕΧΩΔΕ και γνώμη των ΟΤΑ, καθορίζονται κατά 

περίπτωση οι χώροι, όπου επιτρέπεται η τελική διάθεση τοξικών και επικίνδυνων 

αποβλήτων και ιλύος. Ακόμη με απόφαση του οικείου Νομάρχη με γνώμη των ΟΤΑ 

καθορίζονται κατά περίπτωση οι χώροι που επιτρέπεται η τελική διάθεση στερεών 

αποβλήτων.

Στο νόμο αυτό, αναγνωρίστηκε κατά κάποιο τρόπο ο ρόλος της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, ώστε οι ΟΤΑ να είναι υπόχρεοι φορείς για την διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων, να εισηγούνται αντιθορυβικές ζώνες και να παρίστανται ως 

πολιτικώς ενάγοντες σε περιπτώσεις που κάποιος προκαλεί ρύπανση ή υποβαθμίζει το 

περιβάλλον με πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου.

Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν ρύπανση επιβάλλεται πρόσημο, 

από 50 μέχρι 500.000 Ευρώ, ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης, την 

συχνότητα, το ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών, ύστερα από 

εισήγηση του Νομάρχη (έως 60.000 Ευρώ), του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

(από 60.000 έως 150.000 Ευρώ) και από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας 

και Δημοσίων Έργων, εφόσον το πρόσημο που προτείνεται υπερβαίνει τις 150.000 

Ευρώ. Αν μια επιχείρηση προκαλεί ρύπανση, επιβάλλεται προσωρινή απαγόρευση 

της λειτουργίας της μέχρις ότου ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να αποτρέπεται 

η ρύπανση. Μπορεί επίσης να επιβληθεί η ορισηκή διακοπή της λειτουργίας της, αν η 

επιχείρηση παραλείπει να συμμορφωθεί προς τα υποδεικνυόμενα μέτρα. Η διακοπή 

επιβάλλεται με απόφαση του Νομάρχη.

Τα πρόσημα που επιβάλλονται, περιέρχονται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής 

Ρυθμισηκών και Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.), τηρούνται σε ειδικό 

λογαριασμό που ονομάζεται «Πράσινο Ταμείο», εισπράττονται κατά τις διατάξεις για
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την είσπραξη δημοσίων εσόδων και αποδίδονται στο ΕΤΕΡΠΣ. Τα παραπάνω 

πρόστιμα διατίθενται με απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ στους ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου 

βαθμού στην περιοχή των οποίων προκλήθηκε η ρύπανση και χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικός για την χρηματοδότηση προγραμμάτων αποκατάστασης, αναβάθμισης 

και προστασίας του περιβάλλοντος στις περιοχές αυτές, που καταρτίζονται από τους 

ΟΤΑ ή από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Γενικά, τα νέα στοιχεία που εισήγαγε ο νόμος αυτός είναι: 1) την αρχή ότι «ο 

ρυπαίνων πληρώνει», που σημαίνει ότι όποιος ρυπαίνει θα υποστεί κυρώσεις και 2 ) 

την αειφόρο ανάπτυξη, δηλαδή αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών 

αναγκών της παρούσας γενεάς, χωρίς όμως να θέτουμε σε κίνδυνο τις γενεές του 

μέλλοντος να αντιμετωπίσουν τις δικές τους ανάγκες.

Επίσης ο ν.2647/1998 στο άρθρο 3, μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες των 

υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού. Αυτές 

είναι:

1) Η εφαρμογή διατάξεων για την κοινή ησυχία.

2) Η καθαριότητα και αισθητική των πόλεων.

3) Η ευκοσμία και η ευταξία, και τέλος

4) Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία 

καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων, 

κινηματογράφων, ψυχαγωγικών παιδειών και εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.

Ακόμα πιο πρόσφατα δημοσιεύτηκε ο νόμος 2945/8.10.2001 (ΦΕΚ 223) με 

τίτλο «εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες 

ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας», όπου στο άρθρο 25 

εμπεριέχεται η παραχώρηση αλσών, κήπων, πάρκων και δενδροστοιχιών σε ΟΤΑ.

Σημαντικό σημείο αυτού του άρθρου είναι ότι, εκείνοι προς τους οποίους 

γίνεται η παραχώρηση υποχρεούνται με ευθύνη και δαπάνες τους να συντηρούν και 

να βελτιώνουν την βλάστηση, να διοικούν, να διαχειρίζονται, να εκμεταλλεύονται, να 

φυλάσσουν και γενικά να προστατεύουν με οποιονδήποτε τρόπο τις παραχωρούμενες 

εκτάσεις, οι οποίες διατηρούν στο ακέραιο και για πάντα το δασικό τους χαρακτήρα 

και εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις τις δασικής νομοθεσίας. Επίσης 

απαγορεύεται η δημιουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης μέσα στην έκταση που 

παραχωρήθηκε, εκτός από εκείνες που η αρμοδία Γενική Διεύθυνση Δασών και 

Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας κρίνει ως απολύτως αναγκαίες 

για την δημόσια υγεία ή την εξυπηρέτηση του κοινού.
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Γενικότερα, οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ, όσο αφορά θέματα προστασίας 

περιβάλλοντος, διακρίνονται σε αποκλειστικές, συντρέχουσες και γνωμοδοτικές. 

Αποκλειστικές είναι οι αρμοδιότητες που ασκούνται μόνο από τους ΟΤΑ και κανένας 

κρατικός ή άλλος φορέας δεν έχει το δικαίωμα να τις ασκεί, εκτός αν τις 

παραχωρήσει ο δήμος ή η κοινότητα. Συντρέχουσες είναι οι αρμοδιότητες που ασκεί 

και η κεντρική και η περιφερειακή διοίκηση, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση. 

Γνωμοδοτικές είναι οι αρμοδιότητες που σύμφωνα με τον νόμο ασκούνται από αλλά 

κρατικά όργανα, τα οποία πριν τις ασκήσουν πρέπει να ζητήσουν τη γνώμη των ΟΤΑ.

Αποκλειστικές αρμοδιότητες των ΟΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του 

Π.Δ. 76/1985 διακρίνονται σε αρμοδιότητες άμεσης και έμμεσης προστασίας. 

Άμεσης προστασίας είναι:

1) Η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων ύδρευσης.

2) Η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία υπονόμων και αποχέτευσης.

3) Η καθαριότητα, η συλλογή, η μεταφορά, η αποκομιδή, η διάθεση και η 

επεξεργασία των σκουπιδιών.

4) Η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία δημοτικών αλσών και κήπων, υπαίθριων 

κοινόχρηστων χώρων αναψυχής και εξωραϊστικών χώρων.

Έμμεσης προστασίας είναι:

1) Η κατασκευή και συντήρηση δρόμων, δημοτικών ή κοινοτικών.

2) Η αστική συγκοινωνία.

3) Η κατασκευή και συντήρηση αγορών και τόπων αγορών.

4) Η ίδρυση, η συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρίων.

5) Η μέριμνα για την εξασφάλιση και βελτίωση βοσκότοπων.

Συντρέχουσες αρμοδιότητες των ΟΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 του 

Π.Δ. 76/1985 διακρίνονται σε αρμοδιότητες άμεσης και έμμεσης προστασίας.

Άμεσης προστασίας είναι:

1) Η κατασκευή και συντήρηση συστημάτων ύδρευσης και εγγειοβελτιωτικών έργων 

και προστασία του υπόγειου υδατικού δυναμικού της περιφέρειάς του.

2) Η κατασκευή έργων και η λήψη μέτρων για την προστασία του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος και του δομημένου χώρου. Η φροντίδα για την 

προστασία της ζωής και των υλικών αγαθών των κατοίκων και της δημόσιας 

δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας, από βίαια ή έκτακτα γεγονότα και περιστατικά, 

όπως οι πλημμύρες, οι δασικές πυρκαγιές και οι σεισμοί.
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3) Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα, την 

κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων, την οικοδόμηση, την ύδρευση και 

αποχέτευση, την μόλυνση του περιβάλλοντος, την προστασία του υπόγειου υδάτινου 

δυναμικού και την εκπομπή καυσαερίων και η υποβολή μηνύσεως για τυχόν 

παραβάσεις.

4) Η προστασία και αξιοποίηση των ακτών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής 

σε συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα και μετά από συναίνεσή του.

5) Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας (όπως η ηλιακή και η 

αιολική ενέργεια, βιοενέργεια και γεωθερμία).

Έμμεσης προστασίας είναι:

1) Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση ιαματικών πηγών της περιοχής και η κατασκευή, 

συντήρηση και φροντίδα λουτρών και αποχωρητηρίων.

2) Η κατασκευή και συντήρηση δημόσιων έργων δημοτικού ή κοινοτικού 

ενδιαφέροντος, που ανατίθενται από δημόσιους φορείς.

Γνωμοδοτικές και συμμετοχικές αρμοδιότητες των ΟΤΑ σύμφωνα με το 

άρθρο 30 Π.Δ. 76/1985 και το άρθρο 72 του ν.1622/1986.

Όταν οι κρατικές αρχές πρόκειται να εκδώσουν οποιαδήποτε διοικητική 

κανονιστική πράξη που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και τα 

ρυθμιστικά ή χωροταξικά σχέδια, πρέπει να ζητούν τη γνώμη των δημοτικών ή 

κοινοτικών συμβουλίων, ή των διοικητικών συμβουλίων των ενώσεων δήμων και 

κοινοτήτων, στην περιφέρεια των οποίων θα ισχύσουν αυτές οι πράξεις. Έτσι, χωρίς 

γνωμοδότηση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται να γίνει 

απαλλοτρίωση, διάθεση, δέσμευση ή οποιοσδήποτε περιορισμός στη διοίκηση, στη 

διαχείριση και στη διάθεση δημοτικών ή κοινοτικών κτημάτων, έργων, υπηρεσιών 

και υδάτων άρδευσης ή ύδρευσης.

3.3 Ο ρόλος rue τοπικής αυτοδιοίκησης

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι κύρια η διαχείριση των υδάτινων 

πόρων και των υγρών αποβλήτων, η παροχή πόσιμου νερού και η προστασία του 

τοπικού περιβάλλοντος, μέσω διαφόρων ιιορφών ελέγχου. Για το σκοπό αυτό, μπορεί 

να συγκροτηθεί ειδική υπηρεσία, η οποία προβλέπεται βέβαια στον Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας, μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του

Tm m : Δ ιοίκηση Μονάδων Τοπικής Α υτοδιοίκησης Σπάρτη 2003



T.Ε.I. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ σελ. 52

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Με το Π.Δ. 434/1982 καθορίζονται οι 

αρμοδιότητες της ειδικής αυτής υπηρεσίας όσον αφορά την καθαριότητα, την 

κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων, την οικοδόμηση, την αποχέτευση, την 

ρύπανση του περιβάλλοντος και την προστασία του υπόγειου υδάτινου δυναμικού.

Στον τομέα της καθαριότητας ο έλεγχος γίνεται σε όλους τους δημόσιους, 

δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους, με την τήρηση των διατάξεων σχετικών με 

την καθαριότητα και την επιβολή προστίμου σε παραβάτες που πιάνονται επ’ 

αυτοφόρω.

Στον τομέα ττ\ς αποχέτευσης ο έλεγχος γίνεται από ειδικό προσωπικό, το 

οποίο μπορεί να μπαίνει σε οικήματα και αυλές και αλλού σύμφωνα με ισχύουσες 

διατάξεις. Το περιεχόμενο των ελέγχων στον τομέα αυτό είναι, η τήρηση των 

διατάξεων του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την αποχέτευση, η 

παρεμπόδιση επιχωμάτωσης, ο έλεγχος ποιότητας των υδάτων που χύνονται σε 

ποτάμια και χείμαρρους, ώστε να μην περιέχουν αστικά λύματα και ο έλεγχος για 

παράνομες συνδέσεις με υδροφόρους αγωγούς ή αγωγούς ακαθάρτων και παράνομες 

επεκτάσεις αυτών.

Όσον αφορά την ρύπανση του περιβάλλονπκ. ο έλεγχος γίνεται, σε κάθε πηγή 

ή αιτία που προκαλεί ρύπανση στο φυσικό περιβάλλον, στις εστίες καύσης κάθε 

φύσης, σε σπίτια, νοσοκομεία κτλ, στην ηχορύπανση και στη ρύπανση από οσμές και 

από εγκατάλειψη αντικειμένων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.

Τέλος, για την προστασία του υπόγειου υδάτινου δυναμικού, γίνεται έλεγχος 

για παράνομες γεωτρήσεις, πηγάδια κ.α., έλεγχοι υπεράντλησης, έλεγχος της 

παράνομης χρήσης του υδάτινου δυναμικού, όπως πώληση, μεταφορά κ.α., και 

έλεγχος για την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από την ρύπανση 

και την μόλυνση.
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4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

4.1 Ο Πρωτογενής Touéac

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί σημαντική παραγωγική δράση στο Νομό και 

κατ’ επέκταση δύναται να αποτελέσει ρυπογόνο δραστηριότητα. Αναλυτικά λοιπόν 

έχουμε:

4.1.1 Γεωργία

Η γεωργία όπως αναλύθηκε αποτελεί βασική παραγωγική δραστηριότητα. 

Εφαρμόζεται τόσο η εντατική γεωργία, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν (ύπαρξη 

νερού) όσο και η εκτατική. Κατά κανόνα εφαρμόζονται συμβατικές μέθοδοι 

καλλιέργειας, κατά τις οποίες γίνεται χρήση χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

αλλά και χημικών λιπασμάτων. Στο Νομό υπάρχει μία σημαντική στροφή της 

καλλιέργειας, κυρίως των δύο βασικών καλλιεργουμένων ειδών εληά και πορτοκαλιά, 

προς τη βιολογική γεωργία. Η μεθοδολογία της βιολογικής γεωργίας είναι σαφώς 

φιλικότερη προς το περιβάλλον ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις σε αυτό.

Η συμβατική γεωργία σαφώς αποτελεί ρυπαίνουσα δραστηριότητα, όχι διότι 

το μοντέλο της συμβατικής γεωργίας απαιτεί ή προϋποθέτει για την εφαρμογή του 

κάτι τέτοιο, αλλά διότι, τόσο οι γεωργοί όσο και οι γεωτεχνικοί με στόχο την αύξηση 

του κέρδους καταφεύγουν πολλές φορές σε περιττές εφαρμογές φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, σε υπερλιπάνσεις, σε υπερβολικές δόσεις άρδευσης ή σε μικρές περιόδους 

άρδευσης, σε λαθεμένες τεχνικές μηχανικής καλλιέργειας κ.α. Το πρόβλημα γίνεται 

ακόμα μεγαλύτερο στις παραθαλάσσιες περιοχές, οι οποίες έχοντας ηπιότερο κλίμα, 

ευνοούν την ανάπτυξη εντατικής γεωργίας με μεγαλύτερο κίνδυνο ρύπανσης, 

μόλυνσης ή εξάντλησης των υδατικών αποθεμάτων. Το ίδιο παρατηρείται και σε 

παραποτάμιες περιοχές, όπου και εκεί έχουμε μετακίνησης ρυπαντών στα 

επιφανειακά νερά.

Αναλύοντας μερικές από τις ενέργειες εκείνες που δρουν επιβαρυντικά στο 

περιβάλλον, αναφέρουμε τα παραδείγματα που ακολουθούν:

Λίπανση: Στον Νομό γίνεται χρήση λιπασμάτων που είναι απαραίτητα για 

την ανάπτυξη των καλλιεργειών, την αύξηση των αποδόσεων και την βελτίωση της 

ποιότητας. Κατά συνέπεια η χρήση τους στην γεωργία είναι βασικής σημασίας. Η
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ρύπανση του περιβάλλοντος από τα χημικά λιπάσματα δημιουργείται από τις 

ποσότητες που δεν χρησιμοποιούνται από τα φυτά.

Για το έδαφος δεν μπορούμε να μιλάμε για ζημιές άμεσα αντιληπτές, γιατί 

αυτό είναι ένα πολύπλοκο οικοσύστημα, στο οποίο οι αλληλεπιδράσεις των φυσικών 

ή χημικών ή και βιολογικών παραγόντων είναι συνεχείς, σύνθετες και άγνωστες και 

επομένως, είναι δύσκολο να προσδιοριστούν οι τυχόν μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δεν μπορούμε όμως να πούμε το ίδιο για το νερό, όπου οι επιπτώσεις της 

αλόγιστης χημικής λίπανσης στα νερά είναι σχεδόν άμεσες, εμφανείς και, σε 

προχωρημένες καταστάσεις, καταστροφικές. Τα λιπαντικά στοιχεία των χημικών 

λιπασμάτων και κυρίως το άζωτο και ο φώσφορος, που καταλήγουν στις λίμνες και 

τα ποτάμια, εντείνουν τον ρυθμό ανάπτυξης της υδρόβιας βλάστησης. Η παρουσία 

αυτών, είναι αιτία να αναπτυχθεί ένας θρεπτικός κύκλος, εξαιρετικά ευνοϊκός για την 

ταχύτατη ανάπτυξη μικροσκοπικών φυκών σε βάρος των άλλων μορφών της 

υδρόβιας ζωής. Τα φύκια αυτά σκεπάζουν την επιφάνεια των ποταμών και των 

λιμνών, εμποδίζοντας το ηλιακό φως και το οξυγόνο της ατμόσφαιρας να 

διαπεράσουν τα επιφανειακά στρώματα του νερού και να φτάσουν βαθύτερα. Τελικό 

αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, που καλείται «ευτροφισμός» των νερών, είναι η 

ελάττωση της περιεκτικότητας σε οξυγόνο ή και η παντελής έλλειψή το. Έτσι, οι 

υδρόβιοι οργανισμοί, ή πεθαίνουν από ασφυξία, ή εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν 

τον χώρο διαβίωσής τους. Αυτή είναι και η βασική αιτία, για την οποία λίμνες και 

ποτάμια, που κάποτε τροφοδοτούσαν τις γύρω περιοχές με άφθονα και καλής 

ποιότητας ψάρια, σήμερα είναι ουσιαστικά «νεκρά νερά».

Οι γεωργοί επομένως, θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την 

εφαρμογή των λιπασμάτων, ειδικότερα των αζωτούχων, τα οποία σχετίζονται άμεσα 

με την νίτρο ρύπανση των υπογείων και επιφανειακών νερών, στον αγρό. Τα 

προβλήματα από την χρήση των χημικών λιπασμάτων γίνονται περισσότερα και οι 

κίνδυνοι εντονότεροι, όταν τα υπόγεια ή επιφανειακά νερά, στα οποία καταλήγουν 

χρησιμοποιούνται για ύδρευση των ανθρώπων. Δηλαδή τα νιτρικά που προέρχονται 

από τα αζωτούχα λιπάσματα, αλλά και από άλλες πηγές (οργανική ουσία του 

εδάφους, κοπριά) είναι πολύ ευκίνητα μέσα στο έδαφος. Διαλύονται εύκολα στο νερό 

και καθώς δεν συγκροτούνται από το έδαφος, συμπαρασύρονται προς τα βαθύτερα 

στρώματα του εδάφους και τελικά καταλήγουν στα υπόγεια νερά, όπου 

συσσωρεύονται. Όταν η περιεκτικότητα τους υπερβεί κάποια όρια, τότε το νερό 

γίνεται ακατάλληλο για πόση. (Βιβλιογραφία 19).
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Επομένως η μη ορθολογική χρήση των λιπασμάτων μπορεί να συμβάλει στην 

υποβάθμιση της γεωργικής παραγωγής και γενικότερα του περιβάλλοντος.

Ο καθορισμός της λίπανσης μίας καλλιέργειας θα πρέπει να έρχεται ως 

επιστημονικό συμπέρασμα των αποτελεσμάτων εδαφοανάλυσης και 

φυλλοδιαγνωστικής ώστε να προσδιορισθούν επακριβώς οι ανάγκες των φυτών και 

να μην καταφεύγουν οι αγρότες σε υπερδοσολογίες, με κίνδυνο τα εναπομείναντα 

στοιχεία στο έδαφος να απολεσθούν στην ατμόσφαιρα ή στα βαθύτερα στρώματα του 

εδάφους και συνεπώς στα υπόγεια νερά δημιουργώντας ρύπανση.(Βιβλιογραφία 19).

Μεγάλο ρόλο παίζει και η μέθοδος εφαρμογής του λιπάσματος στον αγρό, 

αφού η επιφανειακή εφαρμογή χωρίς παράχωμα του λιπάσματος ενέχει κινδύνους 

απώλειας χημικών ουσιών στην ατμόσφαιρα. Από την άλλη πλευρά, η λίπανση με 

υδατοδιαλυτά λιπάσματα, κατά την άρδευση είναι σαφώς αποτελεσματικότερη και 

πιο ξεκούραστη μέθοδος αλλά και εδώ ο λάθος τρόπος εφαρμογής της μπορεί να 

οδηγήσει τα διαλυτά θρεπτικά στοιχεία με τη βοήθεια του κατεισδύοντος αρδευτικού 

νερού στα υπόγεια ή τα επιφανειακά νερά ρυπαίνοντάς τα.

Πέραν όμως της ρύπανσης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, υπάρχει 

κίνδυνος να παρουσιαστούν αλατότητες στα εδάφη, αφού πολλά λιπάσματα έχουν 

άλατα ως έκδοχα, αλλά και να μεταβληθεί η οξύτητα του εδάφους καθιστώντας το 

όξινο και συνεπώς υποβαθμίζοντάς το, εάν χρησιμοποιούνται τύποι λιπασμάτων που 

ευνοούν αυτή τη διαδικασία.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί η ευθύνη της πολιτικής εξουσίας αφού η Δ/νση 

Γεωργίας μην έχοντας μελετήσει και εκδώσει δόσεις λίπανσης ανά είδος εδάφους και 

καλλιέργεια και εν συνεχεία μην ελέγχοντας τις εφαρμοζόμενες ποσότητες, πράγματα 

που θα έπρεπε βάσει των κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής να κάνει, αφήνει τους 

αγρότες στην επαγγελματική ευσυνειδησία ή μη των ιδιωτών γεωπόνων, όπου κατά 

περίπτωση προτείνουν υπερλιπάνσεις ή όχι με στόχο το κέρδος.

Στο Νομό μας οι ποσότητες λιπασμάτων που χρησιμοποιούσαν οι αγρότες 

ήταν γνωστές, διότι την διακίνηση αυτών την είχε αναλάβει η Ένωση Γεωργικών 

Συνεταιρισμών Ν. Λακωνίας. Τα τελευταία 8  χρόνια όμως (δηλαδή από το 1995 

περίπου), εκτός από την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, διακίνηση λιπασμάτων 

κάνουν εταιρείες και όλα τα καταστήματα Γ εωργικών Φαρμάκων, οπότε οι ακριβείς 

ποσότητες λιπασμάτων, που διακινούνται στο Νομό μας, δεν είναι γνωστές.

Παρ’ όλα αυτά, από στοιχεία της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Ν. 

Λακωνίας, από μεγάλα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων σε κατ’ εξοχή
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γεωργικές περιοχές (Σπάρτη, Σκάλα, Μολάοι) και από την Δ/νση Γεωργίας (Τμήμα 

Γεωργικού Σχεδιασμού -  Γραφείο Στατιστικής) για το 2000 καταναλώθηκαν στο 

Νομό οι παρακάτω ποσότητες, όπως φαίνονται από τους «πίνακες υπολογισμού 

γεωργικού εισοδήματος έτους 2000» από την Δ/νση Γεωργίας:

1. Θειϊκή αμμωνία -  6.000 tn

2. Ασβεστούχος νιτρική αμμωνία -  2.350 tn

3. Νιτρική αμμωνία -  3.000 tn

4. Νιτροθείίκή αμμωνία (26-0-0) -  500 tn

5. Νιτρική άσβεστος -  30 tn

6 . Φωσφορική αμμωνία (16-20-0) -  1.500 tn

7. Φωσφορική αμμωνία (20-10-0) -  550 tn

8 . Αραιό υπερφωσφορικό (0-20-0) -  500 tn

9. Θειϊκό κάλιο (υδατοδιαλυτό) -  850 tn

10. Νιτρικό κάλιο -  300 tn

11. Ουρία -  600 tn

12. 11-15-15-2.720 tn

13. 12-12-12-850 tn

14. XL-60 (15-30-15)-50 tn

15. Φωσφορική αμμωνία (22-11-0) -  130 tn

16. Σύνθετο (15-15-15) -  10 tn

17. Σύνθετο (8-16-24) -  200 tn

18. Θειϊκό καλιό μαγνήσιο -  620 tn

19. Κοπριά -  71.400 tn

Αρδευση: Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μεθόδων άρδευσης από μη ειδικούς 

και όχι όπως θα έπρεπε από γεωτεχνικούς εξειδικευμένους, έχει ως αποτέλεσμα αφ’ 

ενός τις υπεραρδεύσεις και αφ’ ετέρου την εφαρμογή αρδεύσεως σε μικρότερα 

χρονικά διαστήματα από τα αναγκαία. Αποτέλεσμα αυτού είναι και η εξάντληση των 

υπόγειων υδάτων με τις υπεραντλήσεις αλλά και η αύξηση του κινδύνου απώλειας 

θρεπτικών στοιχείων από την περιοχή της ρίζας και η μετακίνησή τους προς τα 

επιφανειακά και τα υπόγεια νερά.

Στον Νομό Λακωνίας έχουν ολοκληρωθεί 16 αρδευτικά έργα αρμοδιότητας 

Υπουργείου Γεωργίας και η συνολική αρδεύσιμη έκταση που εξυπηρετούν τα έργα
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αυτά ανέρχεται σε 52.000 στρέμματα, ενώ το 1999 η έκταση αυτή ανερχόταν σε 

25.000 στρέμματα. (Πηγή: Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων).

Εκτός από τα έργα αυτά έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν αρδευτικά 

έργα, την αρμοδιότητα των οποίων έχουν οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, κατά κανόνα με 

ανοιχτές διώρυγες και κυρίως σε παραευρώτιες περιοχές. Επίσης έχουν ανορυχθεί και 

λειτουργούν περί τις 11.610 γεωτρήσεις και πηγάδια. (Πίνακας 3)

Αποτέλεσμα των πολλών γεωτρήσεων είναι η μείωση μέχρι εξαντλήσεως 

κατά περιοχές του υδατικού δυναμικού, η υφαλμύρωση των παράκτιων υδροφόρων 

οριζόντων όπως των περιοχών Νεάπολης Βοιών, Κάμπου Μολάων, Γλυκόβρυσης, 

Μαυροβούνι Γυθείου κλπ. και η απειλή προς ερημοποίηση6 των περιοχών 

Γλυκόβρυσης και Μολάων.

Το καθεστώς έκδοσης των αδειών χρήσης νερού, που είχε σαν στόχο να βάλει 

μια τάξη στην αναρχία ανόρυξης γεωτρήσεων, να εμποδίσει την αλόγιστη και 

σπάταλη χρήση νερού, να δώσει μια σειρά στοιχείων για την κατανάλωση του νερού, 

δεν εφαρμόζεται πλήρως και αυτό γιατί δεν υπάρχει ο έλεγχος για την 

καταναλισκόμενη ποσότητα νερού, τα δε τεχνικά και υδρογεωλογικά στοιχεία, που 

προσκομίζονται στην Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων μετά την κατασκευή του έργου, 

δεν έχουν καμία πρακτική και επιστημονική αξία, αφού στηρίζονται στις 

παρατηρήσεις του κάθε γεωτρυπανιστή. Έτσι, οι υπηρεσίες έκδοσης των αδειών, που 

θα έπρεπε να γνωρίζουν σε κάθε στιγμή το ισοζύγιο των διαφόρων υδρογεωλογικών 

λεκανών, για να ξέρουν, αν μπορούν να εκδώσουν άλλες άδειες χρήσης νερού, 

ενεργούν στα τυφλά και με ένα εντελώς εμπειρικό τρόπο, γιατί τα στοιχεία που 

συγκεντρώνονται είναι ελλιπή για να επεξεργαστούν επιστημονικά και υπεύθυνα.

Τέλος και εδώ πρέπει να επισημανθεί η ευθύνη που φέρει η πολιτική εξουσία 

για τις μεγάλες δόσεις αρδεύσεως, αφού η Δ/νση Γεωργίας θα έπρεπε να έχει 

προχωρήσει, όπως εξ’ άλλου ορίζεται από τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, 

σε μελέτη και έκδοση δόσεων άρδευσης ανά εδαφική μονάδα και καλλιέργεια για τις 

ανά περιοχή κλιματικές συνθήκες και εν συνεχεία έλεγχο της εφαρμογής τους. Τίποτε 

όμως από τα ανωτέρω δεν έχει γίνει και έτσι ανεξέλεγκτα κάθε αγρότης ποτίζει με 

όση ποσότητα νερού αυτός επιθυμεί.

6 Ερημοποίηση καλείται εκείνο το φαινόμενο κατά το οποίο υφίσταται μία περιοχή υποβάθμιση 
(μείωση γονιμότητας) ή και απώλεια (εμφάνιση μητρικού πετρώματος, αδυναμία υποστήριξης 
βλάστησης για όλο το χρόνο) του εδαφικού πόρου ως αποτέλεσμα ενός συνόλου παραγόντων, στους 
οποίους περιλαμβάνονται βασικά οι κλιματολογικές συνθήκες και οι ανθρώπινες δραστηριότητες. 
(Βιβλιογραφία 15).
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Φυτοπροστασία: Για την προστασία της γεωργικής παραγωγής

χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην γεωργία χημικές ουσίες, για να καταπολεμήσουν 

αποτελεσματικά τα παράσιτα και τα ζιζάνια των φυτών. Όταν χρησιμοποιήθηκαν για 

πρώτη φορά οι χημικές αυτές ουσίες στην γεωργία, τα αποτελέσματα πέρασαν κάθε 

προσδοκία. Η συμβολή τους στην προστασία της αγροτικής οικονομίας υπήρξε 

ουσιαστική, το δε οικονομικό όφελος, που προέκυψε από την χρήση των ουσιών 

αυτών (έντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, κλπ), ήταν ανυπολόγιστο. Η υπερβολική όμως 

και αλόγιστη χρήση των ουσιών αυτών προκαλεί ρύπανση στο περιβάλλον.

Πολλές φορές οι αγρότες στο φόβο προσβολής της καλλιέργειάς τους από 

διάφορους εντομολογικούς εχθρούς και ασθένειες καταφεύγουν σε περιττές 

εφαρμογές φαρμάκων ή σε εφαρμογές φαρμάκων με λανθασμένες μεθόδους. Έτσι 

μικρά σταγονίδια παρασυρόμενα από ρεύματα αέρα καταλήγουν σε επιφανειακές 

υδατοσυλλογές, περιττές ποσότητες φαρμάκου εκπλενόμενες από τα φύλλα 

καταλήγουν στο έδαφος και με τη βροχόπτωση ή την άρδευση καταλήγουν στα 

υπόγεια ή στα επιφανειακά νερά κ.λ.π.

Πέραν όμως αυτού, πολλοί αγρότες χύνουν ποσότητες που περισσεύουν στα 

βυτία ή τα ξεπλένουν κοντά σε παροχές νερού με άμεσο κίνδυνο τη ρύπανση των 

υδατοσυλλογών.

Και εδώ πρέπει να σημειωθεί η έλλειψη πρόθεσης της πολιτείας να δώσει 

λύση στο θέμα αφού η συνταγογράφηση η οποία εξαγγέλθηκε ότι θα εφαρμοσθεί δεν 

εφαρμόσθηκε ποτέ.

Γεωργικά Φάρμακα που καταναλώθηκαν στο Ν. Λακωνίας το έτος 2000

1. Θειϊκός χαλκός -  1.000 tn

2. Θειάφι -  1.050 tn

Για άλλα γεωργικά φάρμακα δεν τηρούνται στοιχεία.

(Πηγή: Τμήμα Γεωργικού Σχεδιασμού, Γραφείο Στατιστικής, της Δ/νσης

Γεωργίας Ν.Α. Λακωνίας).

ΜιΐΥανικύ κατεργασία εδάοου*;: Σημαντικό πρόβλημα δημιουργείται και με 

τη λανθασμένη κατεργασία κυρίως σε επικλινή εδάφη. Έτσι, ενώ θα έπρεπε να 

γίνεται παράλληλα με τις ισοϋψείς του αναγλύφου η καλλιέργεια του εδάφους,
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γίνεται κάθετα, με αποτέλεσμα εδαφικό υλικό να κινείται από τα ψηλότερα προς τα 

χαμηλότερα μέρη, διαβρώνοντας τα υψηλότερα σημεία.

Άλλες φορές πάλι η έντονη καλλιέργεια κάνει ιδιαίτερα ψιλοχωματισμένη την 

επιφάνεια του εδάφους, οπότε με έντονη βροχόπτωση δημιουργείται επιφανειακή 

κρούστα, δεν απορροφάται το νερό τις βροχής και κινείται το μεγαλύτερο ποσοστό 

επιφανειακά παρασύροντας εδαφικό υλικό.

Τέλος, τα συνεχώς αυξανόμενου βάρους γεωργικά μηχανήματα δημιουργούν, 

συμπιέζοντας το έδαφος, αδιαπέρατο ορίζοντα σε κάποιο βάθος, με αποτέλεσμα την 

κατακράτηση νερού σε αυτές τις περιοχές και τη δημιουργία προβλημάτων στις ρίζες 

των φυτών.

Επίσης, λόγω της συμπίεσης του εδάφους από το βάρος των ελκυστήρων και 

των καλλιεργητικών μηχανημάτων, σχηματίζεται στο υπέδαφος ένα συμπιεσμένο 

στρώμα με συνέπεια την μείωση του αερισμού και της διηθητικότητας του εδάφους. 

Οι μεταβολές αυτές των φυσικών ιδιοτήτων του εδάφους εκτός από την άμεση 

επίδραση που έχουν στην απόδοση των καλλιεργειών, υποβοηθούν και την διάβρωσή 

του. (Βιβλιογραφία 5).

4.1.2 Κτηνοτροφία

Στο Νομό μας η κτηνοτροφία ασκείται σε εκτατική μορφή, πράγμα που θα 

οδηγούσε κάποιον στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να αποτελεί ρυπογόνο δράση. 

Παρόλα αυτά όμως, η παντελής έλλειψη υποδομών διαχείρισης των στερεών και 

υγρών αποβλήτων των ζώων στους χώρους σταυλισμού, αποτελεί σημειακή πηγή 

ρύπανσης για επιφανειακά και υπόγεια νερά.

Για να παρουσιάσουμε μια εικόνα της ρυπαντικής ικανότητας των ζωικών 

αποβλήτων θα πούμε ότι τα απόβλητα 1 . 0 0 0  χοίρων ή 1 0 0  αγελάδων ή 1 0 . 0 0 0  

πουλερικών αντιστοιχούν με τα απόβλητα μιας κωμόπολης 2 . 0 0 0  κατοίκων. 

(Βιβλιογραφία 5).

Τα απόβλητα των 4 κυριοτέρων χοιροτροφικών μονάδων (πίνακας 6 ) μπορούν 

να θεωρηθούν σήμερα στο Νομό, λόγω του όγκου και της μορφής με την οποία 

παράγονται, σαν τα πιο προβληματικά μεταξύ των κτηνοτροφικών αποβλήτων.

Από το σύνολο των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (πίνακας 5) ο κύριος 

όγκος είναι τα αιγοπρόβατα, εκ των οποίων το 85% - 8 8 % είναι ποιμενικά. Από το 

υπόλοιπο ζωικό κεφάλαιο, ξεχωριστή θέση κατέχουν τα βοοειδή κατά κύριο λόγο, και
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μετά ακολουθεί η εκτροφή χοίρων και τέλος η εκτροφή των ορνίθων σε οργανωμένα 

πτηνοτροφεία. Όλες αυτές οι κτηνοτροφικές μονάδες δημιουργήθηκαν, όταν ακόμη 

δεν υπήρχε αρκετή γνώση για τα περιβαλλοντικά θέματα και τα κριτήρια για σωστή 

χωροθέτηση των κτηνοτροφικών μονάδων και ορθολογική διαχείριση των 

αποβλήτων, δεν είχαν προσδιοριστεί.

Αποτέλεσμα ήταν, πολλές μονάδες απ’ αυτές τώρα να βρίσκονται πολύ κοντά 

σε κατοικημένες περιοχές (πόλεις-χωριά) και σε περιοχές φυσικής ομορφιάς 

(ποτάμια, λίμνες, τουριστικές ζώνες, κλπ). Με την ανεξέλεγκτη διάθεση των πτηνο- 

κτηνοτροφικών αποβλήτων, χωρίς προηγούμενη επεξεργασία, τα απόβλητα έγιναν 

ισχυροί ρυπαντικοί παράγοντες για το περιβάλλον στον Νομό.

Η αλλοίωση και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τα ζωικά απόβλητα

αφορά:

Βλάβες στο περιβάλλον (υποβάθμιση της αισθητικής του τοπίου, δυσάρεστες 

οσμές)

Μόλυνση του περιβάλλοντος. (Μεταφορά παθογενών παρασίτων. Πολλά από 

τα παθογενή παράσιτα αποβάλλονται με τα κόπρανα και τα ούρα 

αρρωστημένων ζώων και μεταδίδουν ασθένειες σε ζώα και τον άνθρωπο. 150 

ασθένειες μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο, όπως αναφέρει ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας).

Ρύπανση του περιβάλλοντος (μεταφορά ρυπαντών, ρύπανση υπογείων και 

επιφανειακών νερών, ρύπανση του αέρα και του εδάφους).

Η συγκέντρωση των αποβλήτων των κτηνοτροφικών μονάδων στο προαύλιο 

χώρο αυτών και στη συνέχεια η διάθεσή τους στο περιβάλλον, αποτελεί στο Νομό 

Λακωνίας, την παραδοσιακή μέθοδο διαχείρισης των ζωικών αποβλήτων. Κατά την 

παραμονή τους στο περιβάλλον, τα απόβλητα αυτά υφίστανται μεταβολές, που 

αφορούν στην χημική τους σύσταση και στην ρυπαντική ισχύ. Η, χωρίς 

περιορισμούς, διάθεση των ζωικών αποβλήτων στο έδαφος, με σκοπό την λίπανσή 

τους ή ως αχρήστων υποπροϊόντων σε λίμνες και ποτάμια, περικλείει κινδύνους 

εξαιτίας της ρυπαντικής ισχύος. Οι κίνδυνοι αυτοί συνίστανται στην μεταβολή της 

ποιοτικής σύστασης του εδάφους (διάβρωση7) με δυσμενείς επιπτώσεις στην φυτική 

παραγωγή, ενώ στους υδάτινους αποδέκτες προκαλείται υποβάθμιση των ποιοτικών

7 Διάβρωση: Η μη ορθολογική χρήση της λίπανσης, της άρδευσης των καλλιεργειών με κακής 
ποιότητας νερά, της χρήσης μεγάλων μηχανημάτων που συμπιέζουν το έδαφος, προκαλεί συνεχή 
υποβάθμιση της γονιμότητας των εδαφών και κατ’ επέκταση μείωση της παραγωγικότητάς τους, με 
αποτέλεσμα την διάβρωσή τους. (Βιβλιογραφία 5).
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τους χαρακτηριστικών, εξαιτίας της μεγάλης επιβάρυνσής τους με οργανική ύλη και 

θρεπτικά στοιχεία (ευτροφισμός).

Από την άλλη πλευρά η πυκνότητα βόσκησης (αριθμός ζώων ανά στρέμμα) 

είναι πολύ μεγάλη υπερβαίνοντας της βοσκοϊκανότητα (μέγιστος αριθμός ζώων ανά 

στρέμμα) των βοσκοτόπων, προξενώντας υπερβόσκηση. Η υπερβόσκηση και μάλιστα 

από αιγοπρόβατα, τα οποία είναι εξαντλητικά της φυτοκάλυψης8, έχει ως αποτέλεσμα 

την απογύμνωση του εδάφους αφήνοντάς το έτσι έκθετο σε φαινόμενα διάβρωσης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περιοχή της Μάνης η οποία παρουσιάζει 

έντονο πρόβλημα ερημοποίησης.

4.1.3 Αλιεία

Η αλιεία στο Νομό δεν αποτελεί ρυπογόνο δράση. Το μόνο πρόβλημα το 

οποίο αντιμετωπίζει είναι η ελάττωση των αλιευτικών αποθεμάτων, ως αποτέλεσμα 

της υπεραλίευσης από επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς, των παράνομων τρόπων 

αλίευσης αλλά και της ρύπανσης από άλλες ανθρωπογενείς δράσεις.

4.2 Δευτερογενής τομέας

Στο δευτερογενή τομέα έχουμε να κάνουμε κυρίως με μεταποιητικές μονάδες 

καθώς και με μονάδες επεξεργασίας υποπροϊόντων γεωργοκτηνοτροφικών 

προϊόντων. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα χυμοποιεία, τα ελαιουργεία τα 

πυρηνελαιουργεία, τα εργοστάσια τυποποίησης λαδιού, τα εργοστάσια επεξεργασίας 

και τυποποίησης ελαιοκάρπου, τα οινοποιεία, τα τυροκομεία, τα γαλακτοκομεία και 

εργαστήρια παρασκευής γιαούρτης, τις βιοτεχνίες επεξεργασίας δερμάτων ζώων 

(βυρσοδεψεία).

Το βασικό πρόβλημα των μονάδων αυτών είναι ότι, τα παραγόμενα υγρά 

απόβλητα έχουν τόσο πολύ υψηλό οργανικό φορτίο όσο και χημική σύσταση τέτοια 

που δεν είναι εφικτή η επεξεργασία τους με οικονομικές μεθόδους. Ενδεικτικά

Φυτοκάλυψη: Για την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης από τα λιπάσματα και κυρίως από τα αζωτούχα 
τα οποία σχετίζονται άμεσα με την «νιτρορύπανση» των υπογείων και επιφανειακών νερών στον αγρό, 
οι αγρότες θα πρέπει να εφαρμόζουν την φυτοκάλυψη κατά την περίοδο του φθινοπώρου και του 
χειμώνα που οι βροχοπτώσεις είναι έντονες. Η ύπαρξη φυτοκάλυψης (καλλιέργεια εδάφους με 
διάφορες φθινοπωρινές ή χειμωνιάτικες καλλιέργειες, όπως σιτηρά) δεν συμβάλει μόνο στην 
προστασία από διάβρωση, αλλά λόγω πρόσληψης των νιτρικών από τα φυτά μειώνει σημαντικά τον 
κίνδυνο της νιτρορύπανσης. (Βιβλιογραφία 19).
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αναφέρουμε ότι οι συμβατικοί βιολογικοί καθαρισμοί έχουν τη δυνατότητα να 

μειώνουν το οργανικό φορτίο των οικιακών υγρών αποβλήτων από 400-500 mg/lt σε 

10-20mg/lt, ενώ στις γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες οι αντίστοιχες τιμές έναρξης της 

διαδικασίας καθαρισμού κυμαίνονται από 40.000 -  60.000 mg/lt. (Βιβλιογραφία 5).

Οι γεωργικές αυτές βιομηχανίες επιβαρύνουν το περιβάλλον με μεγάλες 

ποσότητες υγρών αποβλήτων, τα οποία προκύπτουν από την χρήση μεγάλης 

ποσότητας νερού στην παραγωγική διαδικασία. Παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, που 

καθιστούν την επίλυση του προβλήματος δύσκολη. Κατά κύριο λόγο είναι 

βιομηχανίες μικρής δυναμικότητας, εποχιακής λειτουργίας, πολλές είναι διάσπαρτες 

σε απομακρυσμένες περιοχές με μικρή οικονομική επιφάνεια. Το κόστος κατασκευής 

και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων συχνά αποτελεί 

μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για την βιομηχανία.

Ειδικότερα τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων μαζί με εκείνα των 

οινοποιείων, είναι κατ’ εξοχήν βεβαρυμένα, από άποψη ρυπαντικού οργανικού 

φορτίου, γεωργό βιομηχανικά απόβλητα. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι τα απόβλητα 

ενός μέσης δυναμικότητας ελαιουργείου 50 κυβικά μέτρα την ημέρα ισοδυναμούν με 

λύματα μιας πόλεως 30.000 κατοίκων.(Βιβλιογραφία 6). Τα απόβλητα αυτά είναι 

πλούσια σε διαλυμένες ή αιωρούμενες, ανόργανες ή οργανικές ουσίες, με αποτέλεσμα 

η ανεξέλεγκτη διάθεσή τους σε υδάτινους αποδέκτες (ρέματα, περιοδικούς 

χείμαρρους, ποτάμια, λίμνες, κόλπους, υπόγεια νερά) και στο έδαφος να προκαλεί 

ρύπανση στο περιβάλλον:

- Αύξηση της θολερότητας του νερού και εξάντληση του διαλυμένου οξυγόνου 

με δυσάρεστες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς και τα ψάρια. 

Δυσμενή επίπτωση στις καλλιέργειες των φυτών

Ρύπανση στα υπόγεια ύδατα με αποτέλεσμα την δημιουργία ακατάλληλου 

πόσιμου ύδατος

Καμία από τις γεωργικές βιομηχανίες δεν επεξεργάζεται τα υγρά απόβλητα σε 

εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού. Οι περισσότερες είτε έχουν κάποιο 

υποτυπώδες σύστημα μηχανικής κατακράτησης των στερεών, είτε 

χρησιμοποιούν βόθρους ή διοχετεύουν τα απόβλητά τους κατ’ ευθείαν στους 

αποδέκτες.

Παρουσιάζονται συνεπώς εικόνες ρεμάτων με πορτοκαλί χρώμα κατά τους 

χειμερινούς μήνες, περίοδος που λειτουργούν τα εργοστάσια χυμοποίησης και ρέματα 

με σκούρο καφέ χρώμα, όταν εκεί γίνεται διάθεση υγρών αποβλήτων κάποιου
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ελαιοτριβείου κλπ. Σε συνδυασμό των ανωτέρω έρχεται και η δυσοσμία που 

προκύπτει από την ελάττωση του διαλυμένου οξυγόνου στα υδατορέματα, αφού οι 

μικροοργανισμοί, προσπαθώντας να αποδημήσουν την οργανική ουσία που 

προστίθεται στα ποτάμια, με άλλα λόγια προσπαθώντας να τα καθαρίσουν, 

καταναλώνουν το διαλυμένο στο νερό οξυγόνο.

Έτσι οι μονάδες αυτές πρέπει να καταφύγουν σε μεγάλες επενδύσεις ώστε να 

εγκαταστήσουν εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις. Στο Νομό, ως επί το πλείστον, δεν 

γίνεται καμία επεξεργασία των αποβλήτων από τις μονάδες που τα παράγουν και σε 

όσες γίνεται τα αποτελέσματα δεν είναι τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία.

Πέραν αυτού, πρέπει να αναφερθεί ότι τα απόβλητα των μονάδων αυτών είναι 

δύσκολα στη διαχείρισή τους (μεγάλος όγκος, εποχικότητα, ιδιαιτερότητα στη 

σύσταση, κ.λ.π.), αλλά και επιστημονικά οι προτεινόμενες λύσεις είναι 

αντιοικονομικές, απαιτούν προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης αλλά και υστερούν ως 

προς την τεκμηρίωσή τους για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Επίσης και τα πυρηνελαιουργεία του νομού, δημιουργούν προβλήματα 

ρύπανσης, καθώς τα αέρια από το ξηραντήριο της ελαιοπυρήνας διατίθενται στο 

περιβάλλον χωρίς ουσιαστική επεξεργασία (φίλτρα κλπ).

Πιο συγκεκριμένα κατά την παραμονή της ελαιοπυρήνας έξω από το 

ελαιουργείο και το πυρηνελαιουργείο, αρχίζει η διαδικασία της ζύμωσης, με συνέπεια 

να παραχθούν διάφορες οργανικές ενώσεις και κατά την έξοδο των αερίων του 

ξηραντηρίου να δημιουργούνται τα γνωστά φαινόμενα δυσοσμίας. (Βιβλιογραφία 6).

4.3 Τριτογενής Τομέας

Ο Νομός έχει προσανατολιστεί τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη του 

τουρισμού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλος αριθμός τουριστικών 

καταλυμάτων. Η άναρχη δόμηση της ξενοδοχειακής υποδομής, η άνιση χωροταξική 

ανάπτυξη του τουρισμού, η έλλειψη σχεδιασμού, έχει σαν αποτέλεσμα και εδώ 

ρύπανση περιβάλλοντος. Ο μεγαλύτερος όγκος των κλινών τόσο των ξενοδοχείων, 

όσο και των ενοικιαζομένων δωματίων είναι συγκεντρωμένος στα παράλια του νομού 

και ιδιαίτερα στο Γύθειο και την Μονεμβάσια, ενώ ελάχιστος είναι ο αριθμός των 

κλινών στην ενδοχώρα με εξαίρεση την πόλη της Σπάρτης. (Πίνακας 9)

Ο τριτογενής τομέας έχει να κάνει κυρίως με τον τουρισμό, όπου η βασική 

περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκύπτει είναι οι αυξημένες ανάγκες σε νερό
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οικιακής χρήσης αλλά και η αύξηση των παραγόμενων υγρών αστικών αποβλήτων. Η 

αύξηση αυτή σε συνδυασμό με την έλλειψη βιολογικών καθαρισμών αλλά και με την 

ύπαρξη κυρίως απορροφητικών βόθρων, καθιστούν σημαντική την επιβάρυνση που 

προκύπτει στο περιβάλλον από το θαλάσσιο τουρισμό. Επίσης η έλλειψη ανάπτυξης 

παράλληλων υποδομών με την τουριστική ανάπτυξη του νομού, δημιουργεί 

προβλήματα ρύπανσης στις ακτές.

Σε περιόδους τουριστικής αιχμής που έχουμε πληθυσμιακή αύξηση, τα αστικά 

λύματα, που προέρχονται από τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, 

αυξάνονται και η διάθεσή τους είναι μια αναγκαιότητα, που προκύπτει από την 

αδυναμία εναποθήκευσης τους, διαδικασία δαπανηρή και απαιτητική.

Έτσι, αναπόφευκτη είναι η μόλυνση του θαλάσσιου νερού από τις 

αποχετεύσεις στα παραλιακά θέρετρα, που μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υγεία των 

ανθρώπων, που χρησιμοποιούν τις παραλίες για αναψυχή, ειδικά κολυμβητών που 

καταπίνουν νερό και εκθέτουν το σώμα τους στη θάλασσα. Γαστρεντερικές 

διαταραχές αναφέρονται συχνά ανάμεσα στους κολυμβητές.

Στον αντίποδα αυτού βρίσκονται οι ήπιες μορφές τουρισμού ο ορειβατικός, ο 

περιηγητικός, ο εκκλησιαστικός-θρησκευτικός, ο αγροτοτουριστικός κ.α., που δεν 

επιβαρύνουν το περιβάλλον.

4.4 Αστικό περιβάλλον

Στο αστικό περιβάλλον συγκεντρώνονται πολλές και διαφορετικές ανθρώπινες 

δραστηριότητες με ποικίλες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.

4.4.1 Δόμηση

Η Λακωνία, όπως έχει παρουσιαστεί και στην πληθυσμιακή αποτύπωση που 

έγινε σε προηγούμενες παραγράφους, χαρακτηρίζεται κατά βάσει αραιοκατοικημένη. 

Ως επί το πλείστον πρόκειται για χωριά, τα οποία μετεξελισσόμενα σε πόλεις δεν 

παρουσιάζουν κάποιο συγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο με οργανωμένη ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων μέσα στον ρυμοτομικό ιστό τους. Εξαίρεση αποτελεί, σε ότι αφορά 

τη ρυμοτομία, η Σπάρτη και η Σκάλα, όπου όμως και εκεί παρατηρείται η χωρίς 

πρόγραμμα χωροθέτηση των δραστηριοτήτων εντός του ρυμοτομικού ιστού.
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4.4.2 Ύδρευση

Στον Νομό Λακωνίας δεν υπάρχουν έργα ύδρευσης μεγάλης κλίμακας, 

δηλαδή κάποιος ταμιευτήρας ή φράγμα που να χρησιμοποιείται για υδροδότηση. Οι 

ανάγκες καλύπτονται από γεωτρήσεις και από πηγές.

Το συνολικό μήκος υδρευτικού δικτύου του νομού Λακωνίας είναι 1.770 χιλ. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δικτύου είναι κατασκευασμένο από πλαστικό 930 χιλ. 

(52,6%), τα 533 χιλ. από αμίαντο (30%) και τα υπόλοιπα 305,8 χιλ. από χάλυβα 

(17,3%).

Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι ο Νομός Λακωνίας διατηρεί ένα σημαντικό 

ακόμα ποσοστό του υδρευτικού του δικτύου από αμίαντο, ο οποίος είναι ευρέως 

γνωστό πλέον, ότι αποτελεί ένα από τα πλέον ακατάλληλα υλικά για χρήση στα 

δίκτυα ύδρευσης.

Οι Δήμοι με τα μεγαλύτερα ποσοστά δικτύου με αμίαντο είναι ο Δήμος 

Ασωπού και Έλους, ενώ αντίστοιχα μεγάλα ποσοστά έχουν οι Δήμοι Βοιών, Σκάλας, 

Νιάτων και η Κοινότητα Καρυών.

Αρκετά προβλήματα επάρκειας υδάτινων πόρων και ύδρευσης εμφανίζονται 

στο μεγαλύτερο τμήμα της νοτιοανατολικής Λακωνίας και της Λακωνικής Μάνης. Τα 

προβλήματα αυτά είναι κυρίως συνυφασμένα με την κακή διαχείριση των υδάτων, με 

την έλλειψη των αντίστοιχων έργων υποδομής και την ύπαρξη ενός απαρχαιωμένου 

δικτύου. (Βιβλιογραφία 4).

4.4.3 Αποχέτευση - Διάθεση Αποβλήτων

Στην πλειοψηφία των πόλεων του νομού δεν υφίσταται αποχετευτικό δίκτυο, 

ούτε υγρών αστικών αποβλήτων, αλλά ούτε και όμβριων υδάτων. Εξαίρεση 

αποτελούν ο Δήμος Σπάρτης, το Καστόρι, η Αρεόπολη, η Σελλασία και το Γεράκι. 

Από τις προαναφερθείσες πόλεις, η Σπάρτη και το Γεράκι, έχουν αμιγώς 

αποχετευτικό δίκτυο αστικών αποβλήτων σε αντίθεση με τις υπόλοιπες πόλεις που 

έχουν μικτό, (αστικά απόβλητα και όμβρια ύδατα) γεγονός που καθιστά αδύνατο το 

χειρισμό τους, λόγω του μεγάλου όγκου τους κατά τους χειμερινούς μήνες.
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Διάθεση και μερική επεξεργασία των αστικών αποβλήτων, κατ’ εξοχήν 

γίνεται με κατασκευή ανά οικοδόμημα μίας σηπτικής στεγανής δεξαμενής και 

ακολούθως απορροφητικού βόθρου. Σε πολλές περιπτώσεις απαγορεύεται η ύπαρξη 

απορροφητικού βόθρου και επιτρέπεται μόνο η κατασκευή στεγανής δεξαμενής, αλλά 

αυτό δεν τηρείται ακόμα και σε παραποτάμιους ή παραθαλάσσιους δήμους με ότι 

συνέπειες μπορεί να έχει αυτό προς το περιβάλλον.

Πολλές φορές σε δήμους παραθαλάσσιους π.χ. στο Γύθειο, γίνεται 

αποθήκευση των αποβλήτων που παράγονται την ημέρα σε δεξαμενές και διοχέτευσή 

τους το βράδυ στη θάλασσα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αυξημένη 

οικοδομική δραστηριότητα που παρατηρείται σε παραθαλάσσιες περιοχές εντείνουν 

το φαινόμενο, με αποκορύφωμα το συμβάν του φετινού καλοκαιριού όπου μια από τις 

πολυσύχναστες παραλίες του νομού εμφανίστηκε η φήμη ότι τα νερά της είναι 

ακατάλληλα. Άλλο παράδειγμα είναι η Ελαφόνησος, η οποία απολαμβάνοντας την 

αυξημένη προσέλευση τουριστών κατά τα τελευταία χρόνια χωρίς να δημιουργεί και 

παράλληλη τουριστική υποδομή, επιβαρύνει το περιβάλλον, διαθέτοντας τα λύματα 

με λανθασμένους τρόπους και χωρίς επεξεργασία. Τρίτο παράδειγμα που θα 

μπορούσε να αναφερθεί είναι το Γεράκι, το οποίο αν και έχει αποχετευτικό δίκτυο 

διαθέτει χωρίς επεξεργασία τα υγρά απόβλητά της σε γεώτρηση βάθους περίπου 100 

μέτρων, η οποία εξωρύχθηκε ως υδρευτική αλλά αστόχησε. Σημειωτέον ότι περίπου 

6-7 χιλιόμετρα κατάντη του αναγλύφου υπάρχουν 3 υδρευτικές γεωτρήσεις, και σε 

όλο τον κάμπο πάνω από χίλιες αρδευτικές γεωτρήσεις

Πέραν αυτών, η εκκένωση των στεγανών δεξαμενών γίνεται σε χείμαρρους, 

ρέματα ακόμη και στη θάλασσα, χωρίς καμία προηγούμενη επεξεργασία.

Στον Νομό Λακωνίας λειτουργεί μια μονάδα βιολογικού καθαρισμού στην 

Σπάρτη (αρχική λειτουργία από το 1986), δυναμικότητας 21.000 ισοδύναμων 

κατοίκων (ι.κ.), με τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων. Ο κύριος αποδέκτης των 

λυμάτων είναι ο ποταμός Ευρώτας. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη φάση 

αύξησης της δυναμικότητας του Βιολογικού Καθαρισμού σε 40.000 ι.κ.

Βιολογικός καθαρισμός υπάρχει και στην Μονεμβάσια, ο οποίος όμως δεν 

λειτουργεί. (Βιβλιογραφία 4).

Τέλος ο Δήμος Γυθείου έχει πλήρη φάκελο μελετών και εγκρίσεων για την 

κατασκευή αποχετευτικού δικτύου αλλά και βιολογικού καθαρισμού, αλλά μέχρι 

στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατή η εξεύρεση χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, από το
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οποίο θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει το εν λόγω έργο, λόγω του μεγάλου ύψους 

του προϋπολογισμού του έργου.

4.4.4 Διαχείριση απορριμμάτων

Η συλλογή, η προσωρινή αποθήκευση και η τελική διάθεση των 

απορριμμάτων γίνεται κανονικά από την υπηρεσία καθαριότητας των Ο.Τ.Α. Η 

τελική διάθεση αποτελεί την σημαντική φάση της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Οι βασικότερες μέθοδοι τελικής διάθεσης είναι:

Απλή απόρριψη στην επιφάνεια του εδάφους 

Ελεγχόμενη απόθεση (υγειονομική ταφή)

Λιπασματοποίηση ή χουμοποίηση ή βιολογική σταθεροποίηση

Θερμική επεξεργασία (καύση, πυρόλυση, παραγωγή καύσιμου υλικού)

- Ανακύκλωση (ανάκτηση χρήσιμων υλικών).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 1994 (Μελέτη Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Περιφέρειας Πελοποννήσου / Οικονομίδη), η ετήσια παραγωγή απορριμμάτων για 

τον Νομό Λακωνίας ήταν 30.300 τόννοι ή 237.400 κυβικά μέτρα.

Οι περισσότεροι χώροι απόθεσης απορριμμάτων είναι ανεξέλεγκτοι, πολλοί 

από αυτούς λειτουργούν χωρίς άδεια, με αποτέλεσμα οι εστίες μόλυνσης να αυξάνουν 

τους κινδύνους της υγείας των κατοίκων και να εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για 

το περιβάλλον.

Τα απορρίμματα των κατοικιών διατίθενται σε κοίτες ποταμών ή σε ρεματιές, 

παραμένουν ακάλυπτα ή καίγονται πολλές φορές ανεξέλεγκτα. Ιδιαίτερα σοβαρά 

είναι τα προβλήματα της αυθαίρετης απόθεσης των βιομηχανικών και βιοτεχνικών 

αποβλήτων. Τα οικιακά απορρίμματα δεν είναι τα μόνα στερεά απόβλητα. 

Συμπεριλαμβάνονται ακόμα τόννοι τοξικών και νοσοκομειακών αποβλήτων. Η 

διαχείριση αυτών των αποβλήτων απαιτεί ιδιαίτερη επεξεργασία, επειδή οι κίνδυνοι 

απ’ αυτά είναι πολλαπλάσιοι σε σχέση με τα οικιακά απόβλητα.

Βάσει των Πληροφοριακών δελτίων, τα οποία εστάλησαν στην Πολεοδομία 

συμπληρωμένα από τους Δήμους και τις Κοινότητες του νομού Λακωνίας, 

συγκεντρώθηκαν στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων σε επίπεδο νομού. (Πίνακας 7)
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Απ’ τα στοιχεία αυτά οι ανεξέλεγκτοι χώροι ανέρχονται σε 6, ενώ οι 

ελεγχόμενοι σε 28. Στους ελεγχόμενους χώρους, τα απόβλητα είτε καίγονται, είτε 

επικαλύπτονται. Οι φόβοι για ρύπανση των υπόγειων υδάτων, η εκδήλωση πυρκαγιών 

στους χώρους αυτούς και ο κίνδυνος επέκτασης λόγω των ανέμων, είναι οι βασικοί 

λόγοι για να προβληματίσουν τους αρμόδιους φορείς για εξεύρεση νέων χώρων και 

δημιουργία ΧΥΤΑ.

Κοινό αίτημα των περισσοτέρων Δήμων είναι η δημιουργία χώρων 

υγειονομικής ταφής και γενικότερα ο σχεδιασμός της διαχείρισης απορριμμάτων για 

το σύνολο του νομού.

4.5 Πυρκαγιές - Αάση

Όπως ελέχθη τα δάση καταλαμβάνουν στον Νομό 255,9 χιλ. στρέμματα που 

αντιπροσωπεύει το 7% της συνολικής έκτασης. (Πηγή: Δ/νση Δασών Ν. Λακωνίας).

Στον Νομό η δασική έκταση μειώνεται κάθε χρόνο από τις πυρκαγιές. Η 

καταστροφή των δασών από τις πυρκαγιές έχει σαν αποτέλεσμα αυξημένη ρύπανση 

αέρα και υδάτων, αφού μετά την πυρκαγιά το περιβάλλον χάνει ένα φίλτρο μεγάλης 

επιφάνειας. Οι δασικές εκτάσεις που είναι κατά κανόνα ορεινές ή ημιορεινές και 

έχουν μεγάλες κλίσεις, μετά τις πυρκαγιές της βλάστησης που προστατεύει το 

έδαφος, σε λίγα χρόνια γίνονται τελείως ακατάλληλες για να ξαναφέρουν βλάστηση 

(μη επιδεκτικές πλέον για αναδάσωση). Επίσης μεγάλος αριθμός ζώων χάνει το 

ενδιαίτημά του αφού καταστρέφεται η φυτική βλάστηση.

Πρέπει να σημειωθεί ότι μέρος ευθύνης φέρουν και οι κτηνοτρόφοι, όπου 

κάποιοι από αυτούς με επαναλαμβανόμενους εμπρησμούς, ανανεώνουν τη βλάστηση, 

που αποτελεί τρυφερή τροφή για τα ζώα τους, φαινόμενο που παρατηρείται κυρίως 

στην περιοχή της Μάνης. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου κτηνοτρόφοι έχουν 

συλληφθεί για εμπρησμό.

4.6 Ρύπανση του ποταμού Ευρώτα

Κρίνεται αναγκαίο να γίνει ξεχωριστή αναφορά στον Ευρώτα γιατί αποτελεί 

πλουτοπαραγωγική πηγή για το Νομό και παρόλα αυτά δεν γίνεται αειφορική 

διαχείρισή του.
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Η έντονη γεωργική εκμετάλλευση του νομού αναπτύσσεται πολύ κοντά στην 

κοίτη του Ευρώτα και πολλές φορές καταπατεί μέρος της κοίτης με προσωρινές 

επιχωματώσεις και μετατόπιση της ροής. Η χρήση νερού για αρδευτικούς σκοπούς 

είναι έντονη μέσω απευθείας αντλήσεων, παραποτάμιων γεωτρήσεων και 

προσωρινών εμποδίων στην ροή, με αποτέλεσμα τον μηδενισμό της ροής κατά τους 

θερινούς μήνες και την συνεχή ταπείνωση της στάθμης των υπόγειων υδροφορέων.

Ταυτόχρονα καταστρέφεται το παρόχθιο οικοσύστημα με συνεχείς υλοτομίες 

και αποψιλώσεις για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων, όπως επέκταση 

αγροκτημάτων, διάνοιξη οδών, δημιουργία χώρων ταφής γεωργικών αποσύρσεων, 

δημιουργία χώρων αμμοληψίας, κλπ.

Ο ποταμός επίσης δέχεται υγρά και στερεά απόβλητα διαφόρων 

δραστηριοτήτων της περιοχής, όπως βιομηχανικά και κτηνοτροφικά απόβλητα, 

διάθεση απορριμμάτων και απορροές λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Ευτυχώς με 

την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού το 1990, ο οποίος προβλέπεται να 

προχωρήσει και στο τρίτο στάδιο, έχει βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα των νερών 

του Ευρώτα, εφόσον σταμάτησε και η απόρριψη των βοθρολιμάτων της Σπάρτης στο 

ποτάμι.

Από τα βιομηχανικά απόβλητα των πολλών βιομηχανιών της περιοχής, που η 

διάθεσή τους γίνεται τις περισσότερες φορές χωρίς επεξεργασία απευθείας στο 

ποτάμι ή σε χείμαρρους που καταλήγουν σε αυτό, το μεγαλύτερο πρόβλημα 

δημιουργούν τρεις μονάδες μεγαλύτερου μεγέθους από τις υπόλοιπες, τα δύο 

χυμοποιεία και το πυρηνελαιουργείο, με σημαντική ποσοτική παραγωγή αποβλήτων, 

που λόγω της έλλειψης κατάλληλης υποδομής επεξεργασίας των αποβλήτων τους, 

επιβαρύνουν ρυπαντικά τους παρακείμενους χείμαρρους και κατ’ επέκταση τον 

ποταμό Ευρώτα.

Η διαχείριση των απορριμμάτων στον Δήμο Σπαρτιατών συνιστά ένα σοβαρό 

πρόβλημα, καθώς η μέριμνα επικεντρώνεται μόνο στη συλλογή των απορριμμάτων, 

ενώ η διάθεσή τους γίνεται με ανεξέλεγκτο τρόπο. Ο σκουπιδότοπος του Δήμου 

Σπαρτιατών βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Σπάρτης στα 

όρια του δημοτικού διαμερίσματος Χρυσάφων του Δήμου Θεραπνών. Στο χώρο αυτό, 

που αποτελεί παραχωρημένη δασική έκταση, γίνεται απλή εναπόθεση και 

περιστασιακή ταφή των σκουπιδιών, χωρίς την τήρηση των σχετικών κανόνων 

υγειονομικής ταφής, δημιουργώντας επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στη 

δημόσια υγεία, όπως ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών (μολύνοντας τα
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νερά του Οινούντος ποταμού, ο οποίος καταλήγει στον Ευρώτα), υποβάθμιση του 

τοπίου, ενοχλήσεις από καπνούς, δυσοσμία, επιπτώσεις στις καλλιέργειες, κίνδυνοι 

μολύνσεων, πυρκαγιάς και υποβάθμισης του τουριστικού χαρακτήρα.

Τέλος πρόβλημα αισθητικής υποβάθμισης του Ευρώτα, θεωρείται και η 

κατασκήνωση των αθίγγανων κατά μήκος του ποταμού.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι, ενώ αρχικά ο Ευρώτας ήταν ένα πλήρες ποτάμιο 

οικοσύστημα με πλούσια βλάστηση, που συντηρούσε ένα πλήθος ζώων και πουλιών, 

με τις διάφορες δραστηριότητες που έγιναν, τώρα εμποδίζεται η ομαλή ροή των 

νερών αυξάνοντας έτσι τις πλημμύρες, επιβαρύνεται η ποιότητα του νερού και του 

εδάφους και δημιουργούνται προβλήματα στην ισορροπία του οικοσυστήματος.

Έτσι το παραποτάμιο δάσος ανατολικά της Σπάρτης έχει υποβαθμιστεί 

σημαντικά. Από τα 400 στρέμματα πυκνού παρόχθιου δάσους που υπήρχε, έχουν 

εξαφανιστεί μέχρι σήμερα παραπάνω από τα μισά στρέμματα. (Πηγή: Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών -  Πολεοδομίας κ’ Περιβάλλοντος).
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5. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ 
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Όπως και στο κεφάλαιο περί των πηγών και αιτιών ρύπανσης έτσι και εδώ το 

ζήτημα ανάγεται πρωτίστως στο άτομο. Ο κάθε ένας από εμάς εκφράζοντας την 

παιδεία του αλλά και με το βαθμό ευαισθησίας που τον διακρίνει σε θέματα 

περιβάλλοντος, μπορεί να ασκεί πιέσεις στις αρμόδιες αρχές, ώστε και αυτές από 

πλευράς τους να ενεργούν προς την κατεύθυνση διατήρησης του περιβάλλοντος 

αναλλοίωτου, δηλαδή ουσιαστικά προς όφελος του ιδίου του ατόμου. Για τη λήψη 

και εφαρμογή σωστών μέτρων υπέρ του περιβάλλοντος πρέπει να τάσσονται σε μια 

συλλογική προσπάθεια, υπηρεσίες, οργανώσεις, τοπικοί παράγοντες, φορείς, ομάδες, 

άτομα.

Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, δηλαδή η αειφορική διαχείριση του 

περιβάλλοντος, υπάρχει ένα σύνολο έργων και δράσεων, ατομικών ή συλλογικών στις 

οποίες πρέπει να προβούν οι εκάστοτε αρμόδιοι για το σκοπό αυτό.

5.1 Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων

Πολλοί και διαφορετικοί τρόποι έχουν εφαρμοστεί για τη διαχείριση των 

απορριμμάτων με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της η κάθε μία. Έχουν 

εφαρμοστεί Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, μονάδες διαχείρισης, 

ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων.

Οι ΧΥΤΑ έχουν εφαρμοστεί σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά στην Ελλάδα 

υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την χωροθέτησή τους. Σαν μεθοδολογία μπορεί να 

εξασφαλίζει την αποκατάσταση του τοπίου μόλις εξαντληθεί η χωρητικότητα που 

είχε προβλεφθεί σε επίπεδο μελέτης, αλλά η δυσπιστία των Ελλήνων απέναντι στους 

λόγους πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων αλλά και στην έλλειψη ουσιαστικής 

πληροφόρησης στο θέμα αυτό, δεν έχει καταστήσει δυνατή μέχρι στιγμής την 

χωροθέτηση των ΧΥΤΑ σε επίπεδο νομού Λακωνίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι να 

γίνει επανασχεδιασμός και προσπάθεια χωροθετήσεώς τους σε επίπεδο Περιφέρειας. 

Επειδή όμως και εκεί ανακύπτει πρόβλημα, το ΥΠΕΧΩΔΕ προχώρησε σε 

τροποποίηση του 1650/86 μετατρέποντας την έγκριση χωροθέτησης, εναντίον της 

οποίας στρέφονταν οι πολίτες που είχαν αντίρρηση, σε γνωμοδότηση, αλλά και θα 

προχωρήσουν σε υποχρεωτική χωροθέτηση των εν λόγω έργων. (Εχει εκπονηθεί
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μελέτη για την χωροθέτηση ΧΥΤΑ στις περιοχές: (α) Βελανιδόβουνο Πετρίνας 

Δήμου Σμύνους για να εξυπηρετήσει τον Δήμο Γυθείου και άλλους ΟΤΑ, (β) 

Αγροπιδόλουτσα Νεαπόλεως Δήμου Βοιών, που θα εξυπηρετεί όλη την περιοχή της 

Νεάπολης, (γ) Αποστολέϊκα Βλαχιώτη Δήμου Έλους και (δ) Χειλόμερα Δήμου 

Μολάων). (Βιβλιογραφία 4).

Άλλη λύση που έχει εφαρμοσθεί και στην Ελλάδα είναι η κατασκευή μονάδας 

ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Η συγκεκριμένη λύση είναι 

αποτελεσματικότερη των ΧΥΤΑ με λιγότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, αλλά 

απαιτεί μεγάλη επένδυση αλλά και κατά την λειτουργία απαιτεί την απασχόληση 

εξειδικευμένου προσωπικού. Η λύση αυτή έχει εφαρμοσθεί μόνο από την ένωση 

δήμων και κοινοτήτων του λεκανοπεδίου Αττικής και ως έργο έχει 

συγχρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε..

Πολλοί δήμοι έχουν προχωρήσει σε εφαρμογή προγραμμάτων ξεχωριστής 

συλλογής γυαλιού, μεταλλικών κουτιών και χαρτιού από τα λοιπά στερεά 

απορρίμματα, δεδομένου ότι αυτά μπορούν να ανακυκλωθούν. Αυτό προϋποθέτει 

εκστρατεία ενημέρωσης στους πολίτες, ώστε στα νοικοκυριά τους να τηρούν 

διαφορετικούς κάδους για κάθε ένα από αυτά τα υλικά, αλλά και σε επιλεγμένα 

σημεία του δήμου να τοποθετηθούν κάδοι για κάθε ένα από αυτά τα υλικά. 

Παλαιότερα αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε πιλοτικά στο Δήμο Σπάρτης, αλλά δεν 

απέδωσε, τόσο διότι η ενημέρωση ήταν πλημμελής, όσο και διότι οι πολίτες δεν 

έδειξαν την δέουσα στήριξη σε αυτή την προσπάθεια.

Σε αντίθεση με τη νοοτροπία που επικρατεί στο Νομό, αλλά και γενικότερα σε 

όλη την Ελληνική επικράτεια, που θέλει όλους να αποδέχονται το πρόβλημα και την 

αναγκαιότητα επίλυσής του αλλά κανείς δεν θέλει να χωροθετηθεί κάποια τέτοια 

δράση κοντά σε αυτό, είτε άτομο είτε κοινωνία (χωριό, πόλη κ.λ.π.), βλέπουμε σε 

άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως για παράδειγμα το Μόναχο, όπου εντός του 

πολεοδομικού ιστού της πόλεως υπάρχει εργοστάσιο διαλογής των σκουπιδιών και 

καύσης τους χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα και συγχρόνως η παραγόμενη ενέργεια 

διατίθεται για θέρμανση νερού, το οποίο με σύστημα σωληνωτών αγωγών διατίθεται 

για θέρμανση σε όλα τα σπίτια.
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5.2 Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

Και στην περίπτωση της διαχείρισης υγρών αστικών αποβλήτων οι δήμοι και 

κοινότητες του νομού θα έπρεπε προνοώντας να έχουν «ωριμάσει» έργα 

αποχετευτικών δικτύων και μονάδων επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων. Αυτό 

όμως δεν έχει γίνει και συνεπώς δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 

χρηματοδότηση από αντίστοιχα μέτρα χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων της Ε.Ε. με 

εξαίρεση το δήμο Γυθείου, το δήμο Σπάρτης και το δήμο Γερονθρών.

Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση του νομού μας, όπου η πλειονότητα των 

πόλεων δεν υπερβαίνει τους 5.000 με 10.000 κατοίκους, αντί βιολογικής μονάδας 

επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων, θα μπορούσε να εγκατασταθεί φυσικό 

σύστημα επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων, που και φιλικότερη διαδικασία 

προς το περιβάλλον είναι και οικονομικότερη σαν επένδυση και δεν απαιτεί 

εξειδικευμένο προσωπικό για τη λειτουργία του αλλά και εξοικονομείται νερό με 

θρεπτικά στοιχεία για άρδευση των καλλιεργειών. Πέραν όμως αυτών είναι επιλέξιμα 

έργα για χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά προγράμματα.

5.3 Αιαγείριση Βιοιιηγανικών Αποβλήτων

Στον Νομό Λακωνίας καταβάλλονται πολλές προσπάθειες για την 

αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων που έχουν τα υγρά απόβλητα των 

γεωργικών βιομηχανιών και ειδικά των ελαιουργείων, στο περιβάλλον. Πρέπει να 

σημειωθεί όμως ότι όλες οι προσπάθειες είναι σε μεγάλο βαθμό περιστασιακές, 

μεμονωμένες και ασυντόνιστες. Δεν έχουν αξιοποιηθεί, ώστε να οδηγήσουν σε 

κάποιες εφαρμόσιμες και ορθολογικές λύσεις.

Έτσι για τα βιομηχανικά απόβλητα θα πρέπει να εφαρμοστεί μια μέθοδος 

ανάλογη μ’ αυτή των αστικών απορριμμάτων, δηλαδή αυτή της ελεγχόμενης 

εναπόθεσης (χημική ταφή) και καύσης (αποτέφρωσης αυτών). Μέτρα που πρέπει να 

ληφθούν ώστε να μειωθεί η ρύπανση από τις γεωργικές βιομηχανίες κυρίως είναι: 

α) Ο εκσυγχρονισμός των παλιών μονάδων, 

β) Η σωστή χωροθέτηση των νέων μονάδων.

γ) Ο σχεδιασμός κεντρικών μονάδων επεξεργασίας υποπροϊόντων για ανάκτηση 

χρήσιμων ουσιών (πρωτεΐνες, λακτόζη, χρωστικές) για παραγωγή ενέργειας ή 

βελτιωτικών εδάφους και παρασκευή ζωοτροφών.
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δ) Ο σχεδιασμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, που να μπορούν να 

δέχονται και τα απόβλητα των γεωργικών βιομηχανιών.

5.4 Διαχείριση Γεωργοκτηνοτροφίκών Αποβλήτων

Ο Νομός όπως αναφέρθηκε είναι κατ’ εξοχήν γεωργόκτηνοτροφικός έχοντας 

όπως είναι επόμενο την αυτή κατεύθυνση και ο δευτερογενής τομέας. Αυτό το 

γεγονός επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον.

Για κτηνοτροφικά απόβλητα να απαγορεύεται αυστηρά η διοχέτευσή τους, 

χωρίς προηγούμενη επεξεργασία σε υδάτινους αποδέκτες.

Να ενθαρρύνεται η εδαφική διάθεση αυτών, ύστερα από πλήρη ή μερική 

επεξεργασία. Για τα κτηνοτροφικά απόβλητα λαμβάνονται και άλλα προληπτικά 

μέτρα όπως όταν οι κτηνοτρόφοι υποβάλλουν στους ΟΤΑ τα δικαιολογητικά τους για 

την ίδρυση και λειτουργία των κτηνοτροφικών τους μονάδων για να εγκριθούν, όπου 

θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων:

α) Η σωστή επιλογή της κτηνοτροφικής μονάδας, που θα πρέπει να είναι μακριά από 

κατοικημένους χώρους, δρόμους, κλπ.

β) Η επιλογή της έκτασης στην οποία θα διατεθούν τα απόβλητα, δηλαδή να έχει 

κλίση μικρότερη του 15%, να έχει ικανοποιητική διαπερατότητα και να 

αποστραγγίζεται καλά, να μην υπάρχουν εδαφικές σχισμές και ρήγματα, μέσω των 

οποίων ρυπαίνονται τα υπόγεια νερά.

Γ ενικά η άριστη διαδικασία διάθεσης των αποβλήτων θα ήταν η καθημερινή 

μεταφορά και διασκόρπισή τους στο έδαφος. Στην πράξη όμως για πολλούς λόγους 

(βροχόπτωση, έλλειψη εργατικών χεριών, ακατάλληλο βλαστικό στάδιο των 

καλλιεργειών, κλπ), αυτό δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Έτσι, πρέπει πάντοτε να 

προ βλέπεται επαρκής χώρος για την συγκέντρωση και αποθήκευση των αποβλήτων 

για χρονικό διάστημα που ποικίλει από μερικούς μήνες μέχρι 6 μήνες.

Μία λύση του προβλήματος αυτού είναι η δημιουργία κεντρικής μονάδος 

επεξεργασίας κάποιων από αυτά τα απόβλητα με μεθόδους κομποστοποίησης, ώστε 

να παράγεται λίπασμα για τις καλλιέργειες. Μάλιστα η διαφορά μεταξύ της 

συστάσεως των διαφόρων αποβλήτων που παράγονται σε επίπεδο νομού, μπορεί να 

αποβεί προς όφελος της διαδικασίας, αφού κάθε απόβλητο είναι πηγή και 

διαφορετικών στοιχείων, κάτι που είναι προϋπόθεση για να επιτύχει η 

κομποστοποίηση.

Σχολή: Δ ιοίκησης και Οικονομίας Σπάρτη 2003



T.Ε.I. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ σελ. 75

Η εγκατάσταση μίας τέτοιας μονάδος θα μπορούσε να είναι έργο της 

Νομαρχίας ή μίας κοινοπραξίας Δήμων ή ακόμα και μίας ομάδας ιδιωτών.

5.5 Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) -  Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.)

Οι βιομηχανικές περιοχές και τα βιοτεχνικά πάρκα είναι συγκεκριμένες 

περιοχές, που έχει επιλεγεί η χωροθέτησή τους βάσει των κείμενων διατάξεων και για 

τις οποίες έχουν εγκριθεί και περιβαλλοντικοί όροι. Ο ορισμός τέτοιων περιοχών 

είναι ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι-Νομαρχία). Εντός των περιοχών 

αυτών μπορούν ιδιώτες, χωρίς τις διατυπώσεις που απαιτεί η περιβαλλοντική 

νομοθεσία αφού έχει αντιμετωπισθεί το ζήτημα συνολικά, να εγκαθιστούν 

βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες. Υπάρχουν κεντρικές μονάδες 

επεξεργασίας των παραγόμενων αποβλήτων και έτσι δεν δημιουργείται πρόβλημα 

στο περιβάλλον. Είναι σαφέστατο το όφελος που προκύπτει από την ίδρυση τέτοιων 

περιοχών, αφού δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου ιδιώτες χάνουν χρήματα για την 

εκπόνηση των προβλεπομένων μελετών και στο τέλος το έργο δεν υλοποιείται, γιατί 

προκύπτει εμπλοκή από προσφυγές ιδιωτών κατά τη φάση της δημοσίευσης της 

μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διαδικασία έκδοσης των 

περιβαλλοντικών όρων. Στη Λακωνία δεν υπάρχουν τέτοιες περιοχές και έτσι μοιραία 

πολλές βιοτεχνικές δραστηριότητες αναπτύσσονται εντός του πολεοδομικού ιστού 

των πόλεων με σαφείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

5.6 Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π.)

Από το 2000 σε εφαρμογή (α) του κανονισμού Ε.Κ. 1259/99 «σχετικά με τη 

θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής 

γεωργικής πολιτικής», (β) του κανονισμού Ε.Κ. 1257/99 «για την στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και 

Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), (γ) του κανονισμού Ε.Κ. 1750/99 «για την θέσπιση 

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού Ε.Κ. 1257/99» και (δ) την με 

αριθμό 2733 απόφαση της Ε.Ε., με την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (Σ.Α.Α.) 2000-2006 της Ελλάδας, απο<ρασίσττικε να εφαρμοστούν οι 

Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π.), που αποτελούν τις ελάχιστες 

περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που πρέπει να τηρούν οι παραγωγοί για την ένταξη
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στα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα του κανονισμού Ε.Κ. 1257/99. 

(Βιβλιογραφία 20).
Οι Κ.Ο.Γ.Π. είναι Υπουργική απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μέσω της 

οποίας τίθενται κανόνες για τις λιπάνσεις, τις αρδεύσεις, τις αμειψισπορές, τη 

φυτοπροστασία, τη διαχείριση της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου, τη 

κατεργασία του εδάφους με διαφόρων τύπων γεωργικά μηχανήματα, καθώς και 

προ βλέπονται πρόστιμα για την παρέκκλιση από αυτούς τους κανόνες.

Βάσει των παραπάνω προβλέπονται διάφορα αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα 

που προκύπτουν ως αποτέλεσμα μελετών των γεωτεχνικών υπηρεσιών κάθε νομού 

και βάσει αυτών εκδίδονται αποφάσεις Νομάρχη σχετικά με λιπάνσεις, αρδεύσεις κ.α.

5.7 Προστασία Υδατικών Πόρων

Όπως αναλύθηκε στο Νομό μας υπάρχει σημαντική επιβάρυνση των υδάτων 

λόγω της φύσεως των βιομηχανιών και των λοιπών αγροτικών δραστηριοτήτων 

(λιπάνσεις, κτηνοτροφία, υπεραρδεύσεις-υπεραντλήσεις) της διαθέσεως των 

αποβλήτων και της γεωγραφικής κατανομής των βροχών. Μερικά μέτρα που θα 

μπορούσαν να ληφθούν ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατό λιγότερη επιβάρυνση 

των υδατικών πόρων είναι:

5.7.1 Προστασία υδροφορέων

Να γίνει προστασία των υδροφορέων από την ρύπανση, μόλυνση και 

υπερεκμετάλλευση. (Να γίνει δηλαδή εγκατάσταση μετρητών, επιβολή τιμήματος 

στην πέραν της απαιτούμενης κατανάλωσης αρδευτικού ύδατος και θεσμοθέτηση της 

υποχρέωσης αυτών, που ρυπαίνουν ή μολύνουν τους υδροφορείς, στην 

αποκατάστασή τους).

5.7.2 Μέτρα εξοικονόμησης νερού

Όπως ελέχθη, επιφανειακά νερά δέχονται φορτία από βιομηχανικά απόβλητα 

(ελαιουργεία, κλπ), αστικά απόβλητα και εκπλυνόμενα αγροχημικά προϊόντα. Τα 

νερά αυτά καθίσταται ακατάλληλα για άρδευση και πόση, με αποτέλεσμα να
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καταστραφεί το υφιστάμενο υδατικό δυναμικό και να μειωθεί το διαθέσιμο νερό. 

Συνεπώς είναι απαραίτητο να ληφθούν και μέτρα εξοικονόμησης ύδατος όπως:

α) συγκράτηση και αποθήκευση ρεόντων επιφανειακών υδάτων. 

β) Κατασκευή ταμιευτήρων και λιμνοδεξαμενών.

γ) Επαναχρησιμοποίηση στραγγιστικών υδάτων μετά από φυσικό καθαρισμό, 

όπου χρειάζεται.

δ) Ενημέρωση κοινού για την ανάγκη της αειφόρου εκμετάλλευσης των 

υδάτινων πόρων.

ε) Μεταφορά επιφανειακών νερών σε απειλούμενες με ερημοποίηση περιοχές 

(Γλυκόβρυση και Μολάοι).

5.7.3 Μέτρα για τις αρδεύσεις

Επίσης πρέπει να εφαρμόζεται το κατάλληλο σύστημα άρδευσης με βάση την 

κλίση και τον τύπο του εδάφους, ώστε αυτό να εφοδιάζεται με τόσο νερό όσο 

χρειάζεται για την κανονική ανάπτυξη των καλλιεργειών, η δε εφαρμογή του να 

γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες 

νερού και θρεπτικών στοιχείων από βαθιά διήθηση και επιφανειακή απορροή. (Π.χ. 

σε ελαφρά πεδινά εδάφη και σε εδάφη με κλίση πάνω από 6% θα εφαρμόζεται 

άρδευση με σταγόνες εφόσον το είδος της καλλιέργειας το επιτρέπει).

Ένα μεγάλο κεφάλαιο στον τομέα των αρδεύσεων είναι η εφαρμογή των 

κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και 

συγκεκριμένα από τη Δ/νση Γεωργίας, η οποία δεν έχει γίνει. Οι κώδικες ορθής 

γεωργικής πρακτικής προβλέπουν ότι η Δ/νση Γεωργίας θα προχωρήσει σε μελέτη 

από την οποία θα προκύπτουν οι δόσεις άρδευσης ανά καλλιέργεια και ανά είδος 

εδάφους. Επίσης προβλέπουν ότι θα γίνονται έλεγχοι πάνω σε αυτό. Τίποτα από αυτά 

όμως δεν έχει υλοποιηθεί.

5.7.4 Υγειονομική προστασία των έργων ύδρευσης

Η υγειονομική προστασία των έργων ύδρευσης εξασφαλίζεται κυρίως:

> Με την υγιεινή συλλογή και απομάκρυνση των λυμάτων και των 

βιομηχανικών αποβλήτων.
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> Με την κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων για την διακοπή της 

επικοινωνίας του πόσιμου νερού με το εξωτερικό περιβάλλον .

> Με την γενική καθαριότητα και απομάκρυνση των εστιών μόλυνσης πιο πέρα 

από τις αποστάσεις ασφαλείας.

> Με την αντικατάσταση των παλαιών κομματιών του υδρευτικού δικτύου από 

τα οποία προκύπτουν και οι μεγαλύτερες διαρροές.

> Με κατασκευή νέων και συντήρηση παλαιών αποχετευτικών έργων ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα υδραυλικής επικοινωνίας μεταξύ υδρευτικού 

και αποχετευτικού δικτύου είτε όμβριων υδάτων είτε αστικών αποβλήτων.

Η υλοποίηση όλων των παραπάνω δράσεων είναι έργο των δημοτικών 

επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης όπου υπάρχουν ή των δήμων εάν δεν υπάρχουν 

τέτοιες.

5.8 Προστασία Εδαφικών Πόρων

Σημαντικό πρόβλημα για το Νομό μας είναι η απώλεια ή η υποβάθμιση του 

εδαφικού πόρου με πολλές συνέπειες. Μπορούν να υλοποιηθούν μία σειρά από 

δράσεις προς την κατεύθυνση της ανάσχεσης ή και αναστροφής του φαινομένου, από 

υπηρεσίες της Νομαρχίας ή Υπηρεσίες του Δήμου.

> Σημαντικό μερίδιο και εδώ έχει η Δ/νση Γεωργίας της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης αφού μέσω των αγροτοπεριβαλλοντικών μέτρων και 

των κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής μπορούν να προωθηθούν 

δράσεις συντήρησης με επιδότηση των αναβαθμών σε πλαγιές βουνών, 

εκπόνηση μελετών βοσκοϊκανότητας, ώστε να μην υπερβαίνει το 

πλήθος των ζώων που βόσκουν σε μία περιοχή το ενδεικνυόμενο 

πλήθος, διατήρησης φυτικής κάλυψης στα καλλιεργούμενα επικλινή 

εδάφη κ.α.

> Επίσης η Δ/νση Γεωργίας πρέπει να προχωρήσει στη σύνταξη των 

«Πρακτικών Λίπανσης» μέσω των οποίων θα εφαρμόζεται η 

κατάλληλη ποσότητα λιπασμάτων και η λίπανση θα γίνεται σύμφωνα 

με τις ανάγκες θρέψης των φυτών, όπως προκύπτουν από τα 

αποτελέσματα εδαφοανάλυσης. Οδηγός ορθολογικών λιπάνσεων θα 

είναι τα «Πρακτικά Λίπανσης» ανά νομό που καθορίζουν ανά
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καλλιέργεια και τύπο εδάφους τις άριστες ποσότητες λιπασμάτων για 

την κάλυψη των αναγκών θρέψης των καλλιεργειών. Οι ποσότητες 

αυτές είναι οι μέγιστες συνιστώμενες ποσότητες, πέραν των οποίων 

υπάρχουν υπερλιπάνσεις και δρομολογούνται οι διαδικασίες 

κυρώσεων. Δηλαδή το λίπασμα πρέπει να προστεθεί στα φυτά όταν το 

έχουν ανάγκη.

Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση λιπασμάτων σε απόσταση 2 

μέτρων από όχθες ποταμών, λιμνών, διωρύγων ή καναλιών άρδευσης 

ή στράγγισης σε περίπτωση επίπεδης έκτασης και των 6 μέτρων σε 

παρόχθιες εκτάσεις που παρουσιάζουν κλίση μεγαλύτερη από 8%.

> Πρέπει να γίνεται ποιοτικός έλεγχος των αρδευτικών υδάτων ώστε να 

αποφευχθεί κίνδυνος μεταβολής των φυσικών ιδιοτήτων του εδάφους.

> Πρέπει η Διεύθυνση Δασών να προβαίνει σε αναδασώσεις των 

καμένων εκτάσεων

> Στο πλαίσιο άρσης του σημαντικότερου παράγοντα διάβρωσης, που 

είναι το νερό της βροχόπτωσης, με τα δύο βασικά του χαρακτηριστικά, 

που είναι η ένταση και η διάρκεια βροχόπτωσης, πρέπει να 

προωθηθούν και να υλοποιηθούν από τους ΟΤΑ μικρά φράγματα 

ανάσχεσης, με αυτόχθονο υλικά, ώστε να κατακρατούνται τα φερτά 

υλικά, να αυξάνεται ο χρόνος της επιφανειακής απορροής, να 

αποφεύγονται φαινόμενα κρίσιμου ροής, να αυξάνεται η ποσότητα του 

διηθούμενου νερού, να δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας μικρών 

υγροβιότοπων κ.α. Η παρακολούθηση, ο καθαρισμός και η συντήρηση 

αυτών των φραγμάτων θα είναι αρμοδιότητα των υπηρεσιών των 

δήμων στους οποίους βρίσκονται αυτά τα φράγματα.

> Επίσης οι Δήμοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε εκπόνηση μελετών 

διαχείρισης των δημοτικών βοσκοτόπων ώστε να μην προκύπτουν 

διαφόρων μορφών επιβαρύνσεις στο περιβάλλον (εξάντληση της 

βλάστησης, μεγάλη πυκνότητα αποβλήτων κ.λ.π.). Με την έναρξη της 

βόσκησης, μειώνεται η πρόληψη των νιτρικών από τα φυτά, 

παράλληλα δε τα ζώα παράγουν ούρα και κοπριά και κατά συνέπεια 

επιτείνεται η έκπλυση νιτρικών. Για την προστασία του περιβάλλοντος 

από τα νιτρικά των λιβαδιών και την επίτευξη μείωσης της έκπλυσης 

πρέπει:
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• Να αποσύρονται τα βόσκοντα ζώα από τις βοσκές το 

δυνατόν συντομότερο.

• Οι κτηνοτρόφοι να τηρούν της πυκνότητες βόσκησης, που 

έχουν οριστεί κατά νομό.

• Να αποφεύγεται η λίπανση των λιβαδιών με κοπριά.

• Να είναι πάντοτε το λιβάδι καλυμμένο με φυτική κάλυψη 

κατά την χειμερινή περίοδο.

> Τέλος σημαντικό ρόλο παίζει και ο έλεγχος πυρκαγιών, οι οποίες 

ευθύνονται για την απογύμνωση των δασικών εκτάσεων καθιστώντας 

τις εκτάσεις αυτές ευάλωτες στη διάβρωση.

5.9 Γεωργικά φάρμακα

Για αρκετά ακόμα χρόνια τα γεωργικά φάρμακα δεν μπορούν να 

εγκαταλειφθούν, διότι η χρήση αυτών υπολογίζεται ότι συμβάλλει κατά 15%-30% 

στην παραγωγικότητα της γεωργίας, ανάλογα με το προϊόν, (μεγάλη ποσότητα και 

καλή ποιότητα γεωργικών προϊόντων).

Όμως ταυτόχρονα η χρήση φυτοφαρμάκων, ιδιαίτερα η αλόγιστη, επιβαρύνει 

το παραγόμενο προϊόν και την υγεία. Για το λόγο αυτό η χρήση των γεωργικών 

φαρμάκων πρέπει να γίνεται όταν και όπου χρειάζεται και πάντα με την στενή 

συνεργασία των υπεύθυνων τοπικών γεωπόνων, ώστε να προσδιοριστεί επακριβώς ο 

χρόνος επέμβασης αλλά και ο αριθμός των επεμβάσεων. Η πιστή τήρηση των 

οδηγιών που αναγράφονται στην ετικέτα των γεωργικών φαρμάκων θα πρέπει επίσης 

να γίνει συνείδηση των χρηστών.

Εξετάζοντας την διαχρονική εξέλιξη της χρήσης φυτοφαρμάκων στην 

Ευρώπη και την Ελλάδα παρατηρούμε τα εξής: Η χρήση τους τα τελευταία χρόνια 

περιορίζεται. Αυτό οφείλεται τόσο στην καταναλωτική πίεση και την ύπαρξη νέων 

πιο αποτελεσματικών προϊόντων, όσο και στις συνεχείς αυξήσεις των τιμών τους.

Η χρήση φυτοφαρμάκων στην χώρα μας είναι από τις χαμηλότερες στην Ε.Ε. 

Όμως αυτό δεν πρέπει να μας οδηγεί σε εφησυχασμό και συγκάλυψη του 

προβλήματος, που είναι υπαρκτό και αφορά τόσο την υπέρμετρη όσο και πολλές 

φορές και την λανθασμένη χρήση των φυτοφαρμάκων.

Η ουσιαστική διάλυση των δημοσίων υπηρεσιών τεχνικής στήριξης του 

αγρότη και η ανυπαρξία τέτοιων υπηρεσιών από την Αυτοδιοίκηση που εφαρμόζει
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μόνο αγροτικές πολιτικές, έχει σαν αποτέλεσμα την μονομερή και μονόπλευρη 

παροχή συμβουλών από τον ιδιώτη γεωπόνο που συχνά είναι και ο προμηθευτής των 

φυτοφαρμάκων. Επιπλέον η αντίληψη πολλών ότι η αύξηση της δοσολογίας κάνει 

καλό οδηγεί στα γνωστά προβλήματα. (Βιβλιογραφία 16).

Ειδικότερα στο Νομό μας, για την κύρια καλλιέργεια, που είναι η ελιά, η 

καταπολέμηση του κυριότερου εχθρού της, του δάκου, γίνεται με δολωματικούς 

ψεκασμούς στην μεγαλύτερη ελαιοκομική έκταση του νομού από συνεργεία εδάφους 

με την επίβλεψη των γεωπόνων δακοκτονίας της Διεύθυνσης Γεωργίας του νομού 

Λακωνίας. Παλαιότερα οι ψεκασμοί με φυτοφάρμακα για την καταπολέμηση του 

δάκου της ελιάς γίνονταν από aépoc. με αεροπλάνα και ελικόπτερα αλλά και με 

συνεργεία εδάφους για τις δύσβατες περιοχές.

Η κατάργηση των αεροψεκασμών θεωρήθηκε επιβεβλημένη, διότι η διασπορά 

του ψεκαστικού υγρού (ελκυστικής ουσίας και έντομοκτόνου) ήταν ανεξέλεγκτη. 

Διασπείρετο σε όλη την ψεκαζόμενη περιοχή χωρίς διάκριση, δημιουργώντας 

πρόβλημα σε μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις, οικισμούς, κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις, επιφανειακά νερά, κλπ, και ως εκ τούτου η ρύπανση του 

περιβάλλοντος ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή που προξενεί ο ψεκασμός από τα 

συνεργεία εδάφους, στον οποίο η διασπορά του ψεκαστικού υγρού είναι 

κατευθυνόμενη και σε πολύ μικρότερη έκταση χωρίς να προξενεί παρενέργειες.

Οι αεροψεκασμοί για τελευταία φορά στο Νομό μας έγιναν το 1995. Από τότε 

και μέχρι σήμερα διενεργούνται ψεκασμοί μόνο με συνεργεία εδάφους στην 

μεγαλύτερη ελαιοκομική έκταση του νομού από την Διεύθυνση Γεωργίας, κατόπιν 

θετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου κάθε Δήμου.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι:

Η ελαχιστοποίηση της πλήρους εξάρτησης της καταπολέμησης των εχθρών 

και ασθενειών των καλλιεργειών από γεωργικά φάρμακα θα πρέπει να γίνει με 

την χρήση νέων καλλιεργητικών και βιολογικών μεθόδων.

Πρέπει να ενταθεί η εισαγωγή ποικιλιών ανθεκτικών στα φυτοπαράσιτα και η 

δυνατότητα χρησιμοποίησης νέων μεθόδων καταπολέμησης αυτών (χρήση 

ελκυστικών ουσιών, κλπ).

Επίσης οι προσπάθειες πρέπει να στραφούν: α) στην απόσυρση από την 

ελληνική αγορά χωρίς καθυστερήσεις, όλων των σκευασμάτων που έχουν 

χαρακτηριστεί επικίνδυνα, β) στην διαφάνεια λήψης των αποφάσεων κατά τις 

εγκρίσεις άδειας κυκλοφορίας των φαρμάκων, γ) στην έρευνα για την
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ανάπτυξη πιο φιλικών προς το περιβάλλον φυτοφαρμάκων και αντικατάσταση 

των παλαιών, δ) στην ουσιαστική στήριξη των αγροτών για την εφαρμογή των 

Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

5.10 Προστασία Αασών

Οι ευεργετικές επιπτώσεις των δασών είναι γνωστές οπότε πρέπει να 

ακολουθηθούν σειρά μέτρων για τη διατήρησή τους.

Σημασία των δασών

Η σημασία και η αξία του δάσους εκφράζεται μέσα από τις διάφορες 

λειτουργίες του (περιβαλλοντικές, παραγωγικές, κοινωνικο-πολιτιστικές). 

Συγκεκριμένα το δάσος:

Παράγει το απαραίτητο για τη ζωή οξυγόνο, ενώ δεσμεύει το επικίνδυνο για 

την ζωή διοξείδιο του άνθρακα. Ένα εκτάριο δάσους ερυθρελάτης αφομοιώνει 

28 τόννους διοξειδίου του άνθρακα και παράγει με την φωτοσύνθεση 21 

τόννους οξυγόνου σε ένα χρόνο.

Μειώνει την ένταση του φωτός και επιδρά στην σύνθεσή του δημιουργώντας 

ένα ευχάριστο, ήρεμο και ξεκούραστο περιβάλλον.

Απορροφά και εξουδετερώνει διάφορες επιβλαβείς ουσίες δρώντας σαν ένα 

φίλτρο μεγάλης επιφάνειας. Μετρήσεις έδειξαν πως ένα εκτάριο δάσους 

μπορεί να συγκροτήσει γύρω στους 40 τόννους σκόνη και μεγάλες ποσότητες 

δηλητηριωδών ουσιών όπως είναι το υδρόθειο, οξείδια του θείου και του 

αζώτου, ενώσεις φθορίου, χλωρίου και βαριών μετάλλων. Ακόμα 

διαπιστώθηκε πως το πυκνό δάσος μπορεί να συγκροτήσει μέχρι το 75% της 

ραδιενεργούς σκόνης.

Μειώνει τις μεγάλες θερμοκρασίες, αυξάνει τις μικρές και παρεμποδίζει τον 

σχηματισμό δρόσου και πάχνης. Δηλαδή συγκρατεί μεγάλο μέρος της ηλιακής 

ακτινοβολίας και παρεμποδίζει την γήινη ακτινοβολία.

Μειώνει την ένταση του ανέμου.

Μειώνει τους θορύβους.

Αυξάνει τις βροχές, μετατρέπει σε βροχή την υγρασία του αέρα και υγροποιεί 

την ομίχλη.
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Συγκρατεί το νερό της βροχής και δεν το αφήνει να πέφτει με δύναμη στο 

έδαφος, αποτρέποντας έτσι τον σχηματισμό πλημμύρων. Το δάσος φιλτράρει 

και βελτιώνει την ποιότητα των υπογείων υδάτων.

- Συγκρατεί το έδαφος και εμποδίζει την διάβρωσή του.

Εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες για την προστασία, διατροφή και 

διατήρηση πολλών ζωικών οργανισμών.

Προσφέρει πολύτιμα προϊόντα όπως ξύλο, καρπούς και χαρτί.

Δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες διατήρησης διαφόρων φυτικών ειδών. 

Προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης, δημιουργίας, άθλησης, ψυχαγωγίας και 

γενικά δημιουργεί υγιεινές συνθήκες διαβίωσης.

Όμως οι εκτεταμένες εκχερσώσεις, οι ληστρικές υλοτομίες, η αλόγιστη 

υπερβόσκηση και κυρίως οι πυρκαγιές, είχαν σαν αποτέλεσμα την συνεχή 

υποβάθμιση των δασών και κατ’ επέκταση υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

(Βιβλιογραφία 21).

Για τις παραπάνω ευεργετικές επιπτώσεις των δασών πρέπει να 

ακολουθηθούν μία σειρά μέτρων για την διατήρησή τους.

Πρόληψη πυρκαγιών

Ασφαλώς για την προστασία των δασών ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των 

πυρκαγιών είναι η πρόληψη. Η πρόληψη συνδέεται με τις αιτίες που τις προκαλούν 

και βέβαια η αποφυγή τους αφορά τον κάθε πολίτη όπως:

> Να μην πετάει αναμμένα τσιγάρα μέσα στα δάση.

> Να μην ανάβει φωτιά στο ύπαιθρο, στα δάση, στις δασικές εκτάσεις ή πλησίον 

αυτών.

> Να μην εγκαταλείπει μέσα στο δάσος εύφλεκτες ύλες, άχρηστα είδη, 

σκουπίδια και απορρίμματα ή να τα καίει.

> Να προσέχει τους σπινθήρες από τα μηχανήματα.

Εφαρμογή Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΟΓΠ)

Σύμφωνα με τους ΚΟΓΠ:
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Απαγορεύεται το κάψιμο υπολειμμάτων καλλιεργειών (καλαμιάς), χόρτων, 

κλπ, σε απόσταση μικρότερη από 500 μέτρα από δάση, οικολογικά ευαίσθητες 

περιοχές και επιφανειακά νερά.

Δεν επιτρέπεται η βόσκηση εκτάσεων για τις οποίες υπάρχουν απαγορεύσεις 

της δασικής νομοθεσίας (καμένες, αναδασωθείσες).

Οικιστική επέκταση

Προγραμματισμός οικιστικής ανάπτυξης χωρίς να καταλαμβάνονται δάση και 

δασικές εκτάσεις.

Αναδασώσεις

Η ανασυγκρότηση των καμένων δασικών εκτάσεων γίνεται με την τεχνητή 

αναγέννηση, δηλαδή την αναδάσωση.

Δασικοί δρόμοι

Η διάνοιξη δασικών δρόμων πέραν της ψυχαγωγίας, των περιπάτων, κλπ, 

διευκολύνει την διέλευση οχημάτων σε περίπτωση φωτιάς.

Έλεγχος των δασών

Συστηματικός έλεγχος των δασών, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, γίνεται από 

έκτακτο προσωπικό που προσλαμβάνεται από το δασαρχείο και την πυροσβεστική, 

για περιπολίες 24ώρου βάσεως.

Έλεγχος των καμένων δασικών εκτάσεων

Πρέπει να γίνεται έλεγχος των καμένων δασικών εκτάσεων για αποφυγή 

καταπατήσεων της δασικής γης, οικοπεδοποίησης, βόσκησης αυτής, κλπ.

Η Διεύθυνση Δασών είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τον προγραμματισμό 

της διαχείρισης των δασών και της προστασίας αυτών από τις πυρκαγιές. Επίσης έχει 

το κύριο βάρος για την ανασυγκρότηση των καμένων δασικών εκτάσεων με την 

χρονοβόρα, δαπανηρή και πάντοτε με μικρότερες πιθανότητες ολοκληρωτικής 

επιτυχίας, τεχνητή αναγέννηση με αναδασώσεις.
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Στην τελευταία περίπτωση οι ΟΤΑ μπορούν να αναλάβουν την αναδάσωση 

μιας περιοχής εφόσον απευθυνθούν στο Δασαρχείο, που θα φροντίσει να σταλούν 

δωρεάν τα φυτευτικά υλικά, καθώς και έμπειρο προσωπικό για την τεχνική 

καθοδήγηση, ενώ ο Δήμος θα βάλει το εργατικό προσωπικό.

Επίσης όπως αναφέρθη, με τον νόμο 2945/8.10.2001, οι ΟΤΑ μπορούν να 

αναλάβουν με ευθύνη και δαπάνη τους την βελτίωση και την προστασία αλσών, 

κήπων, πάρκων και δενδροστοιχιών.

5.11 Οργάνωση πρασίνου

Η συμβολή του πρασίνου και των ελεύθερων χώρων στην μείωση των ρύπων 

συντελεί τα μέγιστα. Τα δέντρα φιλτράρουν τον αέρα από την σκόνη, τους 

αιωρούμενους μικροοργανισμούς αλλά και από τον θόρυβο. Γνωστός είναι ο ρόλος 

της βλάστησης στην ανανέωση του οξυγόνου της ατμόσφαιρας. (Δέσμευση 

διοξειδίου του άνθρακα και απόδοση οξυγόνου στην ατμόσφαιρα).

Οργάνωση πρασίνου θα πρέπει να γίνει εντός και εκτός των πόλεων με την 

δημιουργία μικρών αλσών, υπαίθριων χώρων, παιδικών χαρών, με την εκμετάλλευση 

χώρων με δυνατότητα αλλαγής χρήσης όπως εγκαταλειμμένων στρατιωτικών 

μονάδων, εγκαταλειμμένων λατομείων, με την εκμετάλλευση μικρών ελεύθερων 

χώρων όπως πλατείες, με την δημιουργία πρασίνου σε πεζόδρομους και πεζοδρόμια, 

με την δημιουργία πρασίνου σε ρεματιές. Εδώ αξίζει να σημειωθεί, ότι με την 

κατάλληλη δενδροφύτευση των ρεματιών και την διαμόρφωσή τους, θα αποτελόσουν 

πνεύμονες οξυγόνου για την πόλη, ενώ ταυτόχρονα θα εξακολουθούν να παίζουν τον 

ρόλο των φυσικών διεξόδων του νερού σε εποχές βροχοπτώσεων και νεροποντών. 

(Βιβλιογραφία 11).

'Ενα σχέδιο αρμοδιότητας ΟΤΑ θα περιλαμβάνει:

Καταγραφή των κατάλληλων χώρων για δημιουργία πρασίνου.

Επιλογή των επεμβάσεων ανάλογα με την σύσταση και την κλίση του 

εδάφους.

Ενημέρωση και συμμετοχή δημοτών τόσο στις αποφάσεις όσο και στην 

υλοποίηση σχεδίου.
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5.12 Χρήση λιπασμάτων

Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος της ρύπανσης από τα 

λιπάσματα είναι η εφαρμογή της ορθολογικής λίπανσης και αυτό θα γίνει με τη 

σωστή ενημέρωση των αγροτών σε συνεργασία με το Υπουργείου Γεωργίας, 

Νομαρχίας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού. Επίσης Πρέπει η Δ/νση Γεωργίας 

της Ν.Α. Λακωνίας να προχωρήσει σε σύνταξη των πρακτικών λίπανσης, όπως 

προβλέπουν οι κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, όπου, ανά καλλιέργεια και είδος 

εδάφους, θα προβλέπεται το ύψος των λιπαντικών μονάδων.

5.13 Μέτρα για την καθαρότητα των ακτών

Για την προστασία των παράκτιων νερών πρέπει οι αποχετεύσεις να μην 

καταλήγουν με τέτοιο τρόπο που να μπορούν να απλωθούν στις παραλίες και να 

μολύνουν τις αλιευτικές περιοχές και τις καλλιέργειες των οστρακοειδών. Η 

επεξεργασία των λυμάτων βοηθά σημαντικά. Φιλτράρισμα, καθίζηση και χλωρίωση, 

αφαιρούν προοδευτικά τα παθογόνα, αλλά οι ιοί που έχουν απορροφηθεί σε 

σωματίδια μπορεί να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί. Ο μικροβιολογικός έλεγχος των 

νερών των ακτών αναψυχής γίνεται προσεχτικά αλλά με μη κοινώς αποδεκτές 

προδιαγραφές.

Οι αρνητικές επιπτώσεις είναι φυσικό επακόλουθο των παραπάνω. Εδώ 

απαιτείται συντονισμός με τους αρμόδιους φορείς (υγειονομικές υπηρεσίες, λιμενικές 

αρχές και ΟΤΑ) για υποκίνηση και ανάληψη δράσης.

Η παρέμβαση των ΟΤΑ μπορεί να είναι καθοριστική, για την καθαριότητα 

των ακτών από την συσσώρευση απορριμμάτων στις ακτές κολύμβησης. Απαιτείται 

να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα:

Τοποθέτηση κάδων στην ακτή σε μικρές αποστάσεις και οργάνωση συχνής 

αποκομιδής με πρόσληψη εποχιακού προσωπικού 

Τοποθέτηση πινακίδων για την καθαριότητα

Καθιέρωση τοπικών εξορμήσεων καθαριότητας με εθελοντική συμμετοχή 

πολιτών

Ενημέρωση των πολιτών αλλά και των τουριστών με φυλλάδια για την 

αναγκαιότητα της καθαριότητας των ακτών.
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5.14 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Οι ανάγκες σε ενέργεια σημείωσαν σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια 

σαν επακόλουθο του εκσυγχρονισμού. Η ευρύτερη χρησιμοποίηση μηχανών 

εσωτερικής καύσης στον αγρό, η εξάπλωση των καλλιεργειών σε θερμοκήπια, η 

δημιουργία τελειότερων συγκροτημάτων επεξεργασίας διαφόρων προϊόντων καθώς 

και η βιομηχανοποίηση, δημιούργησαν μεγαλύτερες ανάγκες σε ενέργεια και 

αύξησαν την εξάρτηση από το πετρέλαιο, αφού απ’ αυτό παράγεται στο μεγαλύτερο 

ποσοστό και η ηλεκτρική ενέργεια.

Η κρίση του πετρελαίου, αλλά και η επικείμενη εξάντληση των υγρών 

καυσίμων, η αγωνία για την μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και ακόμα η 

βούληση των κρατών για τον περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης από τις 

πετρελαιοπαραγωγικές χώρες, άνοιξαν τον δρόμο για την αναζήτηση και αξιοποίηση 

«νέων» πηγών ενέργειας.

Το ενδιαφέρον των ερευνητών σε όλο τον κόσμο στράφηκε προς τις ήπιες 

μορφές ενέργειας, την ηλιακή, την αιολική, την γεωθερμία, που έχουν ένα κοινό 

χαρακτηριστικό, που τους δίνει και την ονομασία ανανεώσιμες, γιατί από την φύση 

τους διαρκώς ανανεώνονται και προσφέρονται στον άνθρωπο για δωρεάν σχεδόν 

εκμετάλλευση, όταν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα για την δέσμευσή τους και την 

μετατροπή τους σε χρησιμοποιήσιμες μορφές.

Κύριος ανασταλτικός παράγοντας για την εξάπλωση της εφαρμογής αυτών 

των μορφών ενέργειας θεωρείται από τους ειδικούς το υψηλό αρχικό επενδυτικό 

κόστος, σε σύγκριση με αντίστοιχες εγκαταστάσεις που λειτουργούν με πετρέλαιο.

Πιστεύεται όμως ότι καθώς οι τιμές του πετρελαίου θα συνεχίσουν να 

αυξάνονται και η τεχνολογία των ανανεώσιμων πηγών θα ανανεώνεται, το 

ενδιαφέρον για την εκμετάλλευση αυτών των «νέων» πηγών ενέργειας θα αυξάνει και 

οι εφαρμογές τους θα γίνονται όλο και περισσότερες.

Σε ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν υπάρχουν μονάδες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που να στηρίζονται στην εκμετάλλευση ηλιακής ή 

αιολικής ενέργειας. Επειδή η γεωγραφική θέση και η μορφολογία της περιοχής ευνοεί 

την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες 

από διάφορους φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την έρευνα και την 

αναζήτηση εκμεταλλεύσιμων πηγών ενέργειας. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένο
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πρόγραμμα εντοπισμού και αξιολόγησης του υπάρχοντος ενεργειακού δυναμικού από 

το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

5.14.1 Αιολική ενέργεια

Η κινητική ενέργεια του ανέμου μπορεί να δεσμευτεί από ειδικές μηχανές, τις 

ανεμογεννήτριες. Βασική αρχή λειτουργίας τους είναι ένας περιστρεφόμενος 

συλλέκτης -  ο έλικας -  που περιστρέφεται ελεύθερα γύρω από ένα κατακόρυφο ή 

οριζόντιο άξονα και μετατρέπει την ενέργεια του ανέμου σε θερμική, μηχανική ή 

ηλεκτρική. Εξυπακούεται ότι, για να μπορέσει να δεσμευτεί η αιολική ενέργεια, 

πρέπει να υπάρχουν εκμεταλλεύσιμες ταχύτητες ανέμου ανώτερες των 22 

χιλιομέτρων την ώρα, οπότε υπάρχει θέμα εντοπισμού των περιοχών που 

προσφέρονται για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας. Ήδη, διατίθενται στο 

εμπόριο διαφόρου τύπου ανεμογεννήτριες για ιδιωτικές χρήσεις, που λειτουργούν είτε 

μεμονωμένα, είτε σε «αιολικά συγκροτήματα» (αιολικά πάρκα).

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η αιολική ενέργεια συνεπάγεται υψηλό αρχικό 

κόστος εγκατάστασης.

Το ενδιαφέρον όμως τόσο του δημόσιου τομέα, όσο και του ιδιωτικού για την 

εφαρμογή αιολικών συστημάτων, διαρκώς αυξάνει και η ενέργεια του ανέμου 

προβάλλει σαν μια από της πιο κατάλληλες εναλλακτικές πηγές για την παραγωγή 

ηλεκτρισμού αλλά και για πολλές ακόμα εφαρμογές, όπως για θέρμανση 

θερμοκηπίων, χοιροτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αγροικίες και γενικά 

εκεί που απαιτείται αιολική ενέργεια. (Βιβλιογραφία 13).

Επίσης οι ανεμογεννήτριες, με την μέθοδο αποθήκευσης του νερού σε 

δεξαμενή, αποτελούν ένα αδάπανο λειτουργικό μέσο ποτίσματος πρακτικό για τον 

Νομό μας, όπου τα υπόγεια νερά βρίσκονται τις περισσότερες φορές σε μικρά βάθη.

Σημειώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για την δυνατότητα δημιουργίας 

αιολικού πάρκου στον Νομό μας και συγκεκριμένα στις περιοχές Βελανίδια και 

Αρχάγγελος του Δήμου Βοιών.

Σύμφωνα με «μελέτη σκοπιμότητας εγκατάστασης ανεμογεννητριών» που 

εκπονήθηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), η ευρύτερη 

περιοχή Αγίου Νικολάου Βοιών Λακωνίας διαθέτει αρκετές θέσεις με υψηλό αιολικό 

δυναμικό. (Βιβλιογραφία 4).
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5.14.2 Υδροηλεκτρική ενέργεια

Αντικείμενο της τεχνολογίας των υδροηλεκτρικών έργων είναι η μετατροπή 

της υδραυλικής ενέργειας σε μηχανική και στην συνέχεια σε ηλεκτρική, μορφή που 

μεταφέρεται και καταναλώνεται εύκολα. Η υδραυλική ενέργεια παρουσιάζει 

ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Τα κύρια πλεονεκτήματα είναι τα εξής:

Είναι ανανεώσιμη μορφή ενέργειας με την έννοια ότι δεν καταναλώνει

καύσιμο

Δεν μολύνει το περιβάλλον με καυσαέρια ή θόρυβο.

Απαιτεί μικρό αριθμό προσωπικού για την λειτουργία (ή και καθόλου

προσωπικό).

Είναι δυνατόν να συνδυαστεί με άλλες χρήσεις (άρδευση, ύδρευση,

αντιπλημμυρικά έργα).

Τα βασικότερα μειονεκτήματα είναι τα εξής:

- Έχει σχετικά υψηλό κόστος.

- Ελάχιστη περίοδος κατασκευής των αναγκαίων υποδομών τα 2 χρόνια.

(Βιβλιογραφία 14)

Να σημειωθεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για την δυνατότητα 

κατασκευής μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο Νομό.

5.15 Ευαισθητοποίησα των πολιτών -  Ρόλος των ΟΤΑ

Η συμβολή των ΟΤΑ στην προστασία από την ρύπανση του περιβάλλοντος 

περιλαμβάνει ενέργειες και προσπάθειες για ευαισθητοποίηση των πολιτών. Σύμφωνα 

με την Local Agenda 21, το βασικό έγγραφο που εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής του 

Pio ντε Τζανέιρο στις 4 Ιουνίου 1992, ήταν για την συνεργασία όλων των τμημάτων 

των κοινωνιών -  πολίτες, επιχειρήσεις, ομάδες συμφερόντων -  για την κατάρτιση των 

σχεδίων για τις πόλεις και τις κωμοπόλεις. (Βιβλιογραφία 9). Επίσης σύμφωνα με το 

5° πρόγραμμα δράσης της Ε.Ε. για το περιβάλλον με τίτλο «Στόχος η αειφορία», 

τονίζεται ότι η εφαρμογή της πρέπει να αποτελέσει μέλημα όλων των κοινωνικών 

δυνάμεων. Όλοι οι πολίτες και οι ενδιαφερόμενες ομάδες να έχουν πρόσβαση στις
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πληροφορίες και να είναι σε θέση να συμμετάσχουν στις διαδικασίες για την λήψη 

αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση σε θέματα αειφορίας 

θα γίνεται όχι μόνο για το κοινό, αλλά και για τους εκλεγμένους αντιπροσώπους και 

τους υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι η εκμετάλλευση όλου του 

φάσματος των αρμοδιοτήτων της με απώτερο σκοπό, την καλύτερη προστασία του 

τοπικού περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων, και η εντατικοποίηση των 

ελέγχων στους τομείς της καθαριότητας, αποχέτευσης, ρύπανσης του περιβάλλοντος 

και προστασίας του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Ακόμα σύμφωνα με την αρχή «ο 

ρυπαίνων πληρώνει», πρέπει να επιβάλλει κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται 

με τους νόμους που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.

Βασική επιδίωξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, (βέβαια και της κεντρικής 

διοίκησης) πρέπει να είναι η «εκρόοoc ανάπτυξη, δηλαδή, η επίτευξη οικονομικής 

και κοινωνικής ανάπτυξης, που διασφαλίζει την δυνατότητα ανανέωσης των φυσικών 

πόρων χωρίς να βάζει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να 

καλύψουν tic δικές τους ανάγκες.

Έτσι οι ΟΤΑ για την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών θα πρέπει 

να επιδιώκουν την προσφορά γνώσης στους πολίτες καθαρώς επιστημονικού 

περιεχομένου, για θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, για πλήρη 

ενημέρωσή τους και εμπλουτισμό των γνώσεών τους. Δηλαδή:

-Να πραγματοποιούν σεμινάρια, ημερίδες, ομιλίες σχετικά με το θέμα, με την 

σύμπραξη ειδικών επιστημόνων (γεωπόνων, δασολόγων, περιβαντολλόγων κλπ.) 

στην έδρα του Δήμου και με συνεργασία οικολογικών συλλόγων. Ακόμα να 

διοργανώνουν διαλέξεις στα σχολεία για την προστασία των δασών από πυρκαγιές, 

την σημασία της αναδάσωσης κλπ.

-Να πραγματοποιούν τηλεοπτικές εκπομπές με ποικιλία θεμάτων σχετικών με το 

περιβάλλον και την προστασία του.

-Να δημοσιεύουν στον ημερήσιο τύπο άρθρα από τον ελληνικό και ξένο τύπο σχετικά 

με την σωστή χρήση των φυτοφαρμάκων, την διενέργεια των απαραίτητων 

ψεκασμών στα δένδρα και την αποφυγή της αλόγιστης χρήσης αυτών.

-Να διοργανώνουν διαλέξεις, πέραν από την Διεύθυνση Γεωργίας, για την ένταξη 

περισσοτέρων αγροτών στα προγράμματα Βιολογικής Γεωργίας, Βιολογικής 

Κτηνοτροφίας και ίδρυσης κτηνοτροφικών πάρκων. Οι παραγωγοί μαθαίνουν να 

συνεργάζονται αρμονικά με την φύση, πετυχαίνοντας να ελαχιστοποιούν την χρήση
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συνθετικών ουσιών και την κατανάλωση ενέργειας. Παράλληλα προστατεύουν 

καλύτερα το έδαφος, τα νερά και τους ζωντανούς οργανισμούς.

-Να καθιερώσουν με πρωτοβουλία τους την οργάνωση γιορτών αφιερωμένων στην 

προστασία του δάσους, των ποταμών κλπ., κάθε χρόνο σε συνεργασία με την 

Νομαρχία (Διεύθυνση Γεωργίας), με την Διεύθυνση Δασών, με οικολογικούς, 

κυνηγετικούς και αγροτικούς συλλόγους.

-Να στηρίζουν κινητοποιήσεις αγροτών, αγροτικών συνεταιρισμών και αγροτικών 

συλλόγων για οριστική κατάργηση αεροψεκασμών με τοξικές ουσίες. Να κάνουν 

άμεσες παρεμβάσεις στην Νομαρχία, Διεύθυνση Γεωργίας, Υπουργείο Γεωργίας για 

την καταπολέμηση με δηλητήρια σε ελαιώνες, πευκοδάση κλπ.

-Να εκδίδουν ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με τις ενέργειες τους για την προστασία 

του περιβάλλοντος στην περιοχή τους. Να εισηγούνται στις παραπάνω Υπηρεσίες του 

Υπουργείου σε συνεργασία με γεωργούς και κυρίως με κτηνοτρόφους, έργα 

βελτίωσης και προστασίας δασών από πυρκαγιές, δημιουργία ή βελτίωση δασικών 

δρόμων.

-Να ενημερώνουν με όλα τα Μ.Μ.Ε. για τις καταπατήσεις στο δάσος, για την 

ρύπανση των υδάτων των ποταμών, των κόλπων, της ρύπανσης από σκουπίδια, 

τοξικές ουσίες και πλαστικά. Να κάνουν εκστρατεία ενημέρωσης των δημοτών για 

οικονομία και χρήση νερού και τις δυσάρεστες συνέπειες της σπατάλης του.

-Να ευαισθητοποιούν την κοινή γνώμη μέσω προγραμμάτων ανακύκλωσης.

-Να επιδιώκουν σε συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς (ορειβατικούς και 

πολιτιστικούς συλλόγους, συλλόγους αποδήμων, Αρχαιολογική Υπηρεσία) α) την 

ανάδειξη και αναγνώριση σε βιότοπους προστατευόμένους και ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους, ιστορικών βουνών και ποταμών της περιοχής τους, β) τον καθορισμό 

ζωνών προστασίας σε αρχαιολογικούς χώρους, σε εκτάσεις κοντά σε όχθες ποταμών 

γ) την ίδρυση και διαμόρφωση χώρων αναψυχής (υπαίθρια καθιστικά, χώροι 

υγιεινής).

-Να συνεργάζονται με άλλους Δήμους και να εισηγούνται προς τα πάνω έργα για την 

προστασία του περιβάλλοντος.
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όπως διαπιστώνεται από τα αναφερθέντα η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν χαράζει 

περιβαλλοντική -  χωροταξική και πολεοδομική πολιτική, συμμετέχει όμως στη 

διαμόρφωσή της με γνωμοδοτήσεις και εκπροσώπηση σε κεντρικά και περιφερειακά 

όργανα.

Σημαντικός είναι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην παρακολούθηση 

και τον έλεγχο των τοπικών, περιβαλλοντικών προβλημάτων καθώς και στην 

αποδοχή και προώθηση κοινωνικών αιτημάτων σε σχέση με το περιβάλλον.

Για το Νομό μας μπορούμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός, ο οποίος κατά βάσει με την υλοποίησή 

του προξενεί πιέσεις στο περιβάλλον, στα τρία διοικητικά επίπεδα 

(Περιφέρεια, Νομαρχία, Δήμος) δεν βρίσκεται σε ακολουθία, με 

αποτέλεσμα ανεξάρτητες και πολλές φορές αντικρουόμενες δράσεις να 

υλοποιούνται χωρίς να έχουν την αυτή στοχοθεσία. Παράδειγμα αποτελεί 

η υλοποίηση της ενεργειακής πολιτικής της κεντρικής εξουσίας η οποία 

εναρμονιζόμενη με τις επιταγές της Ε.Ε. και σε μία προσπάθεια να 

αυξήσει τη συμμετοχή των ήπιων μορφών παραγωγής ενέργειας, στη 

συνολικά καταναλισκόμενη ενέργεια, προωθούσε τα αιολικά πάρκα. Στο 

Νομό μας, ενώ η Νομαρχία στόχευε στην εγκατάσταση και λειτουργία 

αιολικών πάρκων, προς εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού του νομού, 

οι εμπλεκόμενοι δήμοι αφ’ ενός διότι, δεν θα απολάμβαναν ανταποδοτικά 

τέλη και εφ’ ετέρου, διότι είχαν θέσει διαφορετικούς αναπτυξιακούς 

στόχους για την περιφέρειά τους, μπλόκαραν την όλη διαδικασία. Το αυτό 

παρατηρείται και στην χωροθέτηση των ΧΥΤΑ και αλλού.

-4- Ο αιρετός χαρακτήρας των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης αποτελεί έναν 

παράγοντα που δυστυχώς επηρεάζει την αντίληψη των τοπικών αρχών στα 

περιβαλλοντικά κυρίως ζητήματα. Έτσι υπάρχει αδυναμία διενέργειας 

ελέγχων περιβαλλοντικών δεικτών, διότι οι πιέσεις που ασκούνται 

συνήθως δεν το επιτρέπουν. Πέραν αυτού υπό την άσκηση των εν λόγω 

πιέσεων υπάρχει αδυναμία επιβολής προστίμων χωρίς κατ’ ανάγκη να 

υπάρχει παράβαση νόμου με αυτό. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η 

προσφυγή παραποτάμιου δήμου στη δικαιοσύνη κατά
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γεωργοβιομηχανικών μονάδων και άλλων ρυπαινουσών δραστηριοτήτων, 

προς διαφύλαξη της υγείας των δημοτών.

4- Στο ευρύτερο πλαίσιο των αδυναμιών του αιρετού χαρακτήρα των 

βαθμιδών της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι και η μη έκδοση των 

πρακτικών λίπανσης και των πρακτικών άρδευσης και γενικότερα η μη 

εφαρμογή των κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής αφού σαφώς θα 

προκύπτουν εμπλοκές κατά τον έλεγχο και την επιβολή προστίμων βάσει 

των οριζομένων σε αυτούς.

4- Σαφώς πρόβλημα αποτελεί η αδυναμία άντλησης πόρων, είτε διότι δεν 

υπάρχει γνώση και εμπειρία γι’ αυτό, είτε διότι δεν υπάρχει οικονομική 

δυνατότητα από τους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την 

ωρίμανση φακέλων έργων, είτε τέλος διότι η αιρετή διοίκηση, 

λειτουργώντας κοντόφθαλμα, αναλίσκεται σε έργα βιτρίνας και σε 

υλοποίηση προεκλογικών υποσχέσεων.

4- Στον τομέα της ενημέρωσης δυστυχώς υστερεί πολύ η τοπική 

αυτοδιοίκηση αφού πλην μερικών σημαντικών εξαιρέσεων δεν προχωρούν 

οι ΟΤΑ στην υλοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων κάτι το οποίο είναι 

εν πολλοίς και αποτέλεσμα της αδιαφορίας που έχει επιδειχθεί από τους 

πολίτες σε αντίστοιχες τέτοιες εκδηλώσεις.

4- Ένα άλλο σημαντικό θέμα για το Νομό μας είναι σε ότι αφορά τη 

γεωργία η έλλειψη στελέχωσης των γεωτεχνικών υπηρεσιών με 

επιστημονικό προσωπικού η οποία καθιστά αδύνατη την ορθή ενημέρωση 

των αγροτών-κτηνοτρόφων-αλιέων. Αυτό σε συνδυασμό με την απώλεια 

της επιστημονικής ταυτότητας των γεωτεχνικών, αφού το μόνο μέλημα 

της κεντρικής διοίκησης είναι η υψηλή απορρόφηση των προγραμμάτων, 

κάτι που απαιτεί σωρεία επιτόπιων ελέγχων και καταμετρήσεων 

(αντικείμενο μη επιστημονικό), καθιστά σαφές ότι δεν υλοποιείται ορθά η 

ενημέρωση των αγροτών.

Συνεπώς η επίλυσή τους θα είναι δύσκολη και στο άμεσο μέλλον. Η έλλειψη 

κεντρικού σχεδιασμού για την χρηματοδότηση των Δήμων σε προγράμματα 

προστασίας περιβάλλοντος, η δυσλειτουργία του κρατικού μηχανισμού σε 

συνδυασμό με την ανάγκη σοβαρής και μακρόχρονης μελετητικής προετοιμασίας, το
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μεγάλο κόστος και η δυσκολία χρηματοδότησης τέτοιων έργων, είναι προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ.

Οι δυσχέρειες αυτές είναι εύλογο να κάνουν και τον πολίτη διστακτικό και 

πολλές φορές μη ευαισθητοποιημένο. Θα πρέπει όμως και αυτός να συνειδητοποιήσει 

την ανάγκη αλλαγής τρόπου ζωής, ώστε να βρει το μέτρο και την σωστή σχέση του 

με το φυσικό κόσμο, με το περιβάλλον.

Γιατί σε τελική ανάλυση, μπορεί να έχει αφθονία καταναλωτικών αγαθών, 

αλλά θα στερηθεί αυτό που λέμε «υψηλή ποιότητα ζωής», δηλαδή το όμορφο τοπίο, 

τον καθαρό αέρα, το καθαρό νερό και γενικά το ευχάριστο και υγιεινό περιβάλλον.

Επίσης δεν πρέπει να ξεχνά ότι οι βιοποριστικές ανάγκες του όσο και αν 

αναπτυχθεί η επιστήμη και η τεχνολογία θα έχουν πάντα σαν τροφό τη Γεωργία και 

την μητέρα γη.

Πρέπει λοιπόν το κράτος με κάθε τρόπο και αντίθετα προς τις άλλες 

οικονομικές και ανταγωνιστικές τάσεις να διασφαλίσει την γεωργική γη από 

αλόγιστες δομήσεις, καταπατήσεις, αστικοποίηση, βιομηχανοποίηση, τουρισμό, 

εγκατάλειψη και υπερεκμετάλλευση των εδαφικών και υδάτινων πόρων.

Το κράτος εκφραζόμενο μέσα από κάθε βαθμίδα διοίκησης πρέπει να σταθεί 

ενώπιον των ευθυνών του, γιατί οι ευθύνες αυτές σήμερα το καθιστούν υπόλογο για 

το αύριο της χώρας.

Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σπάρτη 2003



T.Ε.I. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ σελ. 95

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Το περιβάλλον ως θύμα και η προστασία του, Ελληνική Εταιρεία Θυματολογίας, 

εκδόσεις Περιβολάκι και Ατραπός, Αθήνα 2000.

2. Στοιχεία Υγιεινής Περιβάλλοντος και Υγιεινομικής Μηχανικής, Γρηγ. Π. 

Μαρκαντωνάτος, Ε’ Ανατύπωση, Αθήνα 1994.

3. Περιβάλλον -  Νομοθεσία, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας -  Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη Μάιος 1999.

4. Πιλοτική Μελέτη Ανάπτυξης του Νομού Λακωνίας, Έκδοση Γενικής Γραμματείας 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, Αθήνα Δεκέμβριος 1999.

5. Προστασία Περιβάλλοντος και Γεωργική Παραγωγή, Έκδοση Γεωτεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος, Α’ Τόμος, Θεσσαλονίκη Μάρτιος 1989.

6. Προστασία Περιβάλλοντος και Γεωργική Παραγωγή, Έκδοση Γεωτεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος, Β’ Τόμος, Θεσσαλονίκη Μάρτιος 1989.

7. Διαχείριση Περιβάλλοντος, Σωτ. Κ. Καρβούνης, Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα- 

Πειραιάς 1995.

8. Χημεία Περιβάλλοντος, Θ. Κουϊμτζή, Κ. Φυτιάνου, Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου, 

Εκδόσεις UNIVERSITY STUDIO PRESS, Θεσσαλονίκη 1998.

9. Σχεδιασμός Πόλεων και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Α’ Τόμος, Ελληνικό 

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

10. Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον, Β’ Τόμος, Ελληνικό 

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

11. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Ανοιχτών Χώρων -  Αρχές 

Οικολογικού Σχεδιασμού, Β’ Τόμος, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

12. Υδροοικονομία, Μηνιαίο Περιοδικό, Ιούλιος-Αύγουστος 2002.

13. Περιοδικό “Σύγχρονη Γεωργική Τεχνολογία”, Εκδοτική Αγροτεχνική, Ιούλιος- 

Αύγουστος 1984, Τεύχος 22.

14. Περιοδικό “Σύγχρονη Γεωργική Τεχνολογία”, Εκδοτική Αγροτεχνική, 

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1984, Τεύχος 23.

15. Περιοδικό “Αγροτικός Συνεργατισμός”, Έκδοση ΠΑΣΕΓΕΣ, Ιανουάριος- 

Φεβρουάριος, Αθήνα 1995, Τεύχος 1.

16. Περιοδικό “Γεωπονικά”, Έκδοση Γεωπονικού Συλλόγου Μακεδονίας-Θράκης, 

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2003, Θεσσαλονίκη, Τεύχος 403.

17. “Λακωνία”, Έκδοση Νομαρχίας Λακωνίας, Σπάρτη 1989.

Turno.: Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Α υτοδιοίκησης Σπάρτη 2003



T.Ε.I. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ σελ. 96

18. “Ανατολική Μάνη”, Έκδοση Δήμου Ανατολικής Μάνης, Απρίλιος 2002.

19. “Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία Νερών από την 

Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης”, Έκδοση Υπουργείου Γεωργίας, Αθήνα 

1994.

20. “Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής”, Έκδοση Υπουργείου Γεωργίας, Αθήνα 

2000.

21. “Τα Δάση”, Έκδοση Υπουργείου Γεωργίας, Αθήνα.

22. Περιοδικό “Τα Αγροτικά”, Έκδοση Υπουργείου Γεωργίας, Αθήνα 1993, Τεύχος 

45°.

23. ΕΘΙΑΓΕ, Έκδοση Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Απρίλιος-Ιούνιος 2003, 

Τεύχος 12°, Αθήνα.

$24. Ρύπανση και Προστασία του Περιβάλλοντος, Εισήγηση Γεωπόνου Ευθυμίας 

Χασιώτου, Κατερίνη 1980.

25. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στην Γεωργία, Εισήγηση Διεύθυνσης Εγγείων 

Βελτιώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας.

26. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων σε Επίπεδο Νομού Λακωνίας, Εισήγηση 

Παπαδουλάκη Βασιλείου, Γ εωλόγου, Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας.

27. Εισήγηση -  Επισήμανση Προβλημάτων και Προοπτικές για το Υδατικό Δυναμικό 

του Νομού Λακωνίας, Αλέξανδρος Μαυρομιχάλης, Γεωπόνος, Διεύθυνσης Εγγείων 

Βελτιώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας.

Σ χ ο λ ή : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σπάοτη 2003



T.Ε.I. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ σελ. 97

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

4- Διεύθυνση Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Επενδύσεων 

4- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών -  Πολεοδομίας Χωροταξίας και 

Περιβάλλοντος

4- Διεύθυνση Γεωργίας Ν. Λακωνίας

4- Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων

4- Διεύθυνση Κτηνιατρικής

4- Διεύθυνση Δασών

4- Γραφείο Στατιστικής

4- Δήμο Θεραπνών

4- Δήμο Σπάρτης

4- Δήμο Μυστρά

4- Δήμο Γερονθρών

4- Δήμο Ανατολικής Μάνης

4- Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Ν. Λακωνίας

Tutiua: Διοίκηση Μονάδων Τοπικής A υτοαιοικηςης Σπάοτη 2003



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΑΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΧΟΛΗ: Διοίκησης και Οικονομίας 

ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΠΑΣΣΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ



ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Υ.Ε.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
(ΠΛΗΘΥΣΜ0Σ-ΕΚΤΑΣΗ-ΑΠΑΣΧ0ΛΗΣΗ1

ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΙ
ΕΚΤΑΣΗ (Σε 

χιλ.στρ.) ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΔΕ ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΥΝΟΛΟ <25
1981 1991 2001 ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 1765 2024 2111 108,9 268 73 241 32 658 100

ΟΙΤΥΛΟΥ 4252 4985 5203 218,8 597 229 832 77 1816 237

ΑΣΩΠΟΥ 3793 3666 4187 94,4 1187 94 287 17 1611 216

ΒΟΙΩΝ 6683 7802 7871 215,6 1104 314 984 55 2658 424

ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ 2357 2034 1959 236,7 802 37 125 26 1012 174

ΓΥΘΕΙΟΥ 7461 7542 7926 197,5 1165 278 1146 175 2938 472



ΕΛΟΥΣ 5367 5992 6452 111,7 1900 137 552 39 2677 491

ΖΑΡΑΚΑ 1726 1696 1538 237,2 358 59 208 13 852 142

ΘΕΡΑΠΝΩΝ 3246 2999 3062 261,8 914 75 245 29 1309 180

ΚΡΟΚΕΩΝ 3324 2871 2824 160,9 726 67 227 27 1107 168

ΜΟΛΑΩΝ 4916 5472 5597 193,3 1051 250 711 53 2125 328

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 3808 3950 4660 209 835 175 392 31 1467 209

ΜΥΣΤΡΑ 4641 4582 4608 131,9 787 215 556 49 1723 254

ΝΙΑΤΩΝ 2809 2557 2666 212,3 962 72 163 18 1244 174

ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ 2825 2649 2625 301,9 574 100 281 22 1012 112



ΠΕΛΛΑΝΑΣ 4758 3863 3405 153,8 977 132 330 37 1532 155

ΣΚΑΛΑΣ 5819 6919 5885 144,1 2129 205 605 138 3210 719

ΣΜΥΝΟΥΣ 1787 1537 1917 94,5 446 38 153 12 673 64

ΣΠΑΡΤΗΣ 15278 16322 18184 84,4 1138 1039 3356 172 6178 902

ΦΑΡΙΔΟΣ 5327 4849 5269 183,7 1051 127 415 49 1718 218

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ 611 725 745 20 - - - - -

ΚΑΡΥΕΣ 665 660 926 64,4 - - - - -

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1981 1991 2001 ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤΑΣΗ Α' ΓΕΝΗΣ Β' ΓΕΝΗΣ Π ΓΕΝΗΣ ΔΕ ΔΗΛΩΣΑΝ

93218 95696 99620 3636,8 18971 3716 11809 1071
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1.1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ANA ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2001

□  18184

□  7871___ 07926

□ 2111

□ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
□ ΟΙΤΎΛΟΥ 
□ΑΣΩΠΟΥ
□ ΒΟΙΩΝ 
0ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
□ ΓΎΘΕΙΟΥ 
□ΕΛΟΥΣ 
□ΖΑΡΑΚΑ
■ ΘΕΡΑΠΝΩΝ
□ ΚΡΟΚΕΩΝ 
□ΜΟΛΑΩΝ
□ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
□ ΜΥΣΤΡΑ
□ ΝΙΑΤΩΝ 
ϋΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
□ ΠΕΛΛΑΝΑΣ
□ ΣΚΑΛΑΣ 
□ΣΜΥΝΟΥΣ
□ ΣΠΑΡΤΗΣ
□ ΦΑΡΙΔΟΣ 
□ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
□ ΚΑΡΥΕΣ

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.



1.2 ΕΚΤΑΣΗ ΑΙΜΑΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ
□ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
□ ΟΙΤΥΛΟΥ
□ ΑΣΩΠΟΥ
□ ΒΟΙΩΝ
□ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
□ ΓΥΘΕΙΟΥ
□ ΕΛΟΥΣ 
□ΖΑΡΑΚΑ
■ ΘΕΡΑΠΝΩΝ
□ ΚΡΟΚΕΩΝ 
□ΜΟΛΑΩΝ
□ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
□ ΜΥΣΤΡΑ
□ ΝΙΑΤΩΝ
□ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
□ ΠΕΛΛΑΝΑΣ
□ ΣΚΑΛΑΣ 
□ΣΜΥΝΟΥΣ
□ ΣΠΑΡΤΗΣ
□ ΦΑΡΙΔΟΣ
□ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
□ ΚΑΡΥΕΣ

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.
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1.3 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

□ 2129

□ 1900

□ 118^ 1104 □ 1165
□ 1051

0914 □ 962 Q977

3802 □ 835
□ 726

□ 787

□ 597

□ 358
□ 268

—
□ 574

J__ I

□ 1138
□ 1051

□ 446

ΛΗΜΟΤ

□ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
□ ΟΙΤΥΛΟΥ 
□ΑΣΩΠΟΥ
□ ΒΟΙΩΝ
■ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
□ ΓΎΘΕΙΟΥ
□ ΕΛΟΥΣ
□ ΖΑΡΑΚΑ
■ ΘΕΡΑΠΝΩΝ 
□ ΚΡΟΚΕΩΝ
□ ΜΟΛΑΩΝ
□ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
□ ΜΥΣΤΡΑ
□ ΝΙΑΤΩΝ
□ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ 
□ ΠΕΛΛΑΝΑΣ
□ ΣΚΑΛΑΣ 
□ ΣΜΥΝΟΥΣ
□ ΣΠΑΡΤΗΣ
□ ΦΑΡΙΔΟΣ

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.



1.4 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

1200

□  1039

1000

800

600

400
□  314

□  278

□  205
200

ΔΗΜΟΙ

□ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
□ ΟΙΤΥΛΟΥ
□ ΑΣΩΠΟΥ
□ ΒΟΙΩΝ
□ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
□ ΓΎΘΕΙΟΥ
□ ΕΛΟΥΣ
□ ΖΑΡΑΚΑ
■ ΘΕΡΑΠΝΩΝ
□ ΚΡΟΚΕΩΝ 
□ΜΟΛΑΩΝ
□ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
□ ΜΥΣΤΡΑ
□ ΝΙΑΤΩΝ
□ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
□ ΠΕΛΛΑΝΑΣ
□ ΣΚΑΛΑΣ 
□ΣΜΥΝΟΥΣ
□ ΣΠΑΡΤΗΣ
□ ΦΑΡΙΔΟΣ

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.



1.5 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

4000
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□ 1146

1000

500 -

□ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
□ ΟΙΤΥΛΟΥ
□ ΑΣΩΠΟΥ
□ ΒΟΙΩΝ
□ ΓΕΡΟΝ ΟΡΩΝ
□ ΓΥΘΕΙΟΥ
□ ΕΛΟΥΣ
□ ΖΑΡΑΚΑ
□ ΘΕΡΑΠΝΩΝ
□ ΚΡΟΚΕΩΝ
□ ΜΟΛΑΩΝ
□ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
□ ΜΥΣΤΡΑ
□ ΝΙΑΤΩΝ
□ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
□ ΠΕΛΛΑΝ ΑΣ
□ ΣΚΑΛΑΣ
□ ΣΜΥΝΟΥΣ
□ ΣΠΑΡΤΗΣ
□ ΦΑΡΙΔΟΣ

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε



1.6 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΔΕ ΔΗΛΩΣΑΝ)

□ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
□ ΟΙΤΥΛΟΥ 
□ΑΣΩΠΟΥ
□ ΒΟΙΩΝ
□ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
□ ΓΎΘΕΙΟΥ 
□ ΕΛΟΥΣ
□ ΖΑΡΑΚΑ
■ ΘΕΡΑΠΝΩΝ 
□ΚΡΟΚΕΩΝ
□ ΜΟΛΑΩΝ
□ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
□ ΜΥΣΤΡΑ
□ ΝΙΑΤΩΝ
□ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
□ ΠΕΛΛΑΝΑΣ
□ ΣΚΑΛΑΣ 
□ ΣΜΥΝΟΥΣ
□ ΣΠΑΡΤΗΣ
□ ΦΑΡΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΙ
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.
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1.7 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
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Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.



ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΗΓΗ: Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΤΟΝΟΙ

ΛΑΔΟΛΙΑ ΕΛΙΑ ΞΗΡΙΚΗ
ΕΛΙΑ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ

650000
125000

15000-35000tn ανάλογα με τη χρονιά

ΚΑΛΑΜΩΝ ΞΗΡΙΚΗ
ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ

22000
20000

6000-8000tn ανάλογα με τη χρονιά

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛ/ΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ 30000

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 75000 240000tn
ΛΕΜΟΝΙΑ 1900 4500tn

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 1900 5000tn
GRAPE FRUIT 1300 4000tn

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛ/ΓΕΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ 4000

ΣΥΚΙΑ 2600 835tn ξερά σύκα
ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ 1500 300 tn

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 1700* 2300tn
ΚΑΡΥΔΙΕΣ 1700 ** 3000tn

ΝΤΟΜΑΤΑ 5500 25000tn
ΠΑΤΑΤΑ 4500 8500tn

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ 600 2500tn
ΠΙΠΕΡΙΑ 250 300tn

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 3000 7500tn
ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ 2000 800tn
ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ 2000 900tn

ΚΡΙΘΑΡΙ 6500 2000tn
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 6500 5400tn

ΑΜΠΕΛΙΑ 6650 6650tn σταφύλια

*  Από τα οποία 1500στρ. Βιολογικά
jig

Από τα οποία 700στρ. Βιολογικά
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ 942100 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ



Π
ηγή: Δ/νση 

Γ εωργίας

ΕΛΗΑ ΞΗΡΙΚΗ

_Α —λ ΓΌ Ν) Ca) Ca) σι σι Ο ) σ>
σι Ο σι ο σι ο en ο σι ο σι ο σι
ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο
ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο
ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο
ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο

ΕΛΗΑ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ 

ΞΗΡΙΚΗ 

ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 

ΛΕΜΟΝΙΑ 

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 

GRAPE FRUIT 

ΣΥΚΙΑ 

ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ 

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 

ΚΑΡΥΔΙΕΣ 

ΝΤΟΜΑΤΑ 

ΠΑΤΑΤΑ 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ 

ΠΙΠΕΡΙΑ 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 

ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ 

ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ 

ΚΡΙΘΑΡΙ 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 

ΑΜΠΕΛΙΑ

2.1 Κ
Α

ΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ν. ΛΑ
Κ

Ω
Ν

ΙΑ
Σ (Σε σ

τρέμιιατα)



ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΔΗΜΟΣ

ΠΗΓΗ: Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΟΤΡΩΝΑ 9
ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ 9

ΑΣΩΠΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 272
ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ 399

ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ 74
ΔΑΙΜΟΝΙΑΣ 109

ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΑΣΩΠΟΥ 854

ΒΟΙΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 237
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 70

ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 300
ΕΛΙΚΑΣ 154

ΚΑΜΠΟΥ 299
ΛΑΧΙΟΥ 20

ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 60
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 76
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 125
ΦΑΡΑΚΛΟΥ 1

ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΒΟΙΩΝ 1342

ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ 3
ΓΕΡΑΚΙΟΥ 79

ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ 82

ΓΥΘΕΙΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 47
ΑΙΓΙΩΝ 50

ΚΑΛΥΒΙΩΝ 1
ΚΑΡΥΟΥΠΟΛΕΩΣ 6

ΚΡΗΝΗΣ 9
ΜΑΡΑΘΕΑΣ 58
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 54
ΠΛΑΤΑΝΟΥ 44

ΣΚΑΜΝΑΚΙΟΥ 1
ΣΚΟΥΤΑΡΙΟΥ 10

ΧΩΣΙΑΡΙΟΥ 17
ΓΥΘΕΙΟΥ 160

ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΓΥΘΕΙΟΥ 457

ΕΛΟΥΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 485
ΕΛΟΥΣ 359

ΓΟΥΒΩΝ 182
ΜΥΡΤΕΑΣ 350



ΑΣΤΕΡΙΟΥ 192
ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 598

ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΕΛΟΥΣ 2166

ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 14
ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ 34

ΚΕΦΑΛΑ 5
ΠΛΑΤΑΝΑΣ 94
ΣΚΟΥΡΑΣ 35

ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΘΕΡΑΠΝΩΝ 182

ΚΡΟΚΕΩΝ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ 16
ΔΑΦΝΙΟΥ 55
ΚΡΟΚΕΩΝ 101

ΛΑΓΙΟΥ 147
ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΚΡΟΚΕΩΝ 319

ΜΟΛΑΩΝ ΕΛΑΙΑΣ 45
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 40

ΠΑΚΙΩΝ 225
ΣΥΚΕΑΣ 90

ΜΟΛΑΩΝ 140
ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΜΟΛΑΩΝ 540

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ 19
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 34

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 51
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 12

ΒΕΛΙΩΝ 52
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 28

ΛΙΡΩΝ 13
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 4

ΤΑΛΑΝΤΩΝ 25
ΝΟΜΙΚΟΥ 715

ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 953

ΜΥΣΤΡΑ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 9
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 216
ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ 32

ΜΑΓΟΥΛΑΣ 110
ΜΥΣΤΡΑ 87

ΠΑΡΟΡΕΙΟΥ 54
ΣΟΥΣΤΙΑΝΩΝ 10

ΤΡΥΠΗΣ 17
ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΜΥΣΤΡΑ 535

ΝΙΑΤΩΝ ΑΠ ΙΔΕΑΣ 343
ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΝΙΑΤΩΝ 343

ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ 5



ΒΑΡΒΙΤΣΗΣ 1
ΒΑΣΑΡΑ 1

ΒΟΥΤΙΑΝΩΝ 9
ΒΡΕΣΘΕΝΩΝ 17
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 24
ΚΟΝΙΔΙΤΣΗΣ 4
ΣΕΛΛΑΣ 1 ΑΣ 10

ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ 71

ΟΙΤΥΛΟΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ 1
ΒΑΧΟΥ 1

ΟΙΤΥΛΟΥ 4
ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΟΙΤΥΛΟΥ 6

ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2
ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ 1
ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ 28
ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ 2

ΠΕΛΛΑΝΑΣ 15
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΠΕΛΛΑΝΑΣ 49

ΣΚΑΛΑΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ 59
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 583
ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ 357

ΣΚΑΛΑΣ 684
ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ 41

ΛΕΗΜΟΝΑ 576
ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΣΚΑΛΑΣ 2300

ΣΜΥΝΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ 6
ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΣΜΥΝΟΥΣ 6

ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΜΥΚΛΩΝ 132
ΑΦΙΣΙΟΥ 42

ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ 11
ΚΛΑΔΑ 36

ΣΠΑΡΤΗΣ 536
ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΣΠΑΡΤΗΣ 757

ΦΑΡΙΔΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 84
ΔΑΦΝΗΣ 54

ΛΕΥΚΟΧΩΜΑΤΟΣ 108
ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ 90

ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ 117
ΠΟΤΑΜΙΑΣ 13

ΤΡΑΠΕΖΑΝΤΗΣ 85
ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΦΑΡΙΔΟΣ 551



ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 78

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΩΝ 10

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 11610



ΑΡ
ΙΘ

Μ
. Γ

ΕΩ
ΤΡ

.

3.1 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑ ΔΗΜ Ο/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

2500

2000-·'

1500-''

1000-'·

500-·'

0

□ ANAT. ΜΑΝΗΣ
□ ΑΣΩΠΟΥ
□ ΒΟΙΩΝ
□ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
□ ΓΎΘΕΙΟΥ
□ ΕΛΟΥΣ
□ ΘΕΡΑΠΝΩΝ
□ ΚΡΟΚΕΩΝ 
■ΜΟΛΑΩΝ
□ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
□ ΜΥΣΤΡΑ
□ ΝΙΑΤΩΝ
□ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
□ ΟΙΤΥΛΟΥ 
■ΠΕΛΛΑΝΑΣ
□ ΣΚΑΛΑΣ 
□ΣΜΥΝΟΥΣ
□ ΣΠΑΡΤΗΣ
□ ΦΑΡΙΔΟΣ
□ Κ. ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
□ Κ. ΚΑΡΥΩΝ

Πηγή: Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων



ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΠΗΓΗ: Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ
2001/2002 ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΙ ΟΧΙ *σε χΐλ' κιλά) ΕΛΑΙΟΤΡ.
1.ΓΥΘΕΙΟΝ X 0 2
2.ΓΥΘΕΙΟΝ X 85.738,50
3.ΑΙΓΙΑΙ X 150.241 3
4.ΑΙΓΙΑΙ X 193.957
5.ΔΡΥΜΟΣ X 46.066,50 1
6.ΚΑΛΥΒΙΑ X 0 2
7.ΚΑΡΒΕΛΑΣ X 49.130 1
8.ΚΑΡΥΟΥΠΟΛΙΣ X 43.361 1
9.ΚΟΚΚΑΛΑ X 11.821 1
10.ΚΟΝΑΚΙΑ X 82.554 1
11.ΚΟΤΡΩΝΑΣ X 56.688 2
12.ΚΟΤΡΩΝΑΣ X 24.686
13.ΚΡΗΝΗ X 116.716 1
14.ΛΑΓΙΑ X 36.198 1
15.ΜΥΡΣΙΝΗ X 0 1
16.ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ X 54.458 2
17.ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ X 0
18.ΠΛΑΤΑΝΟΣ X 59.458 1
19.ΣΚΟΥΤΑΡΙΟΝ 0 1
20.ΜΑΡΑΘΕΑ 0 1
21.ΑΙΓΙΑΙ X 0
22.ΛΙΜΝΗ ΓΥΘΕΙΟ X 386.733 1
23.ΜΟΛΑΟΙ X 386.054 2
24.ΜΟΛΑΟΙ X 609.149,75
25.ΑΓΓΕΛΩΝΑ X 148.550 1
26.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ X 302.239 2
27.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ X 107.094
28.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ X 169.087

329.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ X 321.623
30.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ X 198.039
31.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ X 102.429 4
32. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ X 171.212 1
33. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ X 135.866

334.ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟ X 88.567
35. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ X 618.744
36.ΑΠΙΔΕΑ X 305.894 1
37.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ X 142.280
38.ΑΣΩΠΟΣ X 270.833 1
39.ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ X 0 1
40.ΒΕΛΛΙΑΙ X 237.888,50 2
41 .ΒΕΛΛΙΑΙ X 161.121



42.ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ X 876.424
343.ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ X 469.201

44.ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ X 135.079
45.ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ X 0 1
46.ΓΟΥΒΕΣ X 437.140,42 1
47. ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ X 192.240 1
48.ΔΑΙΜΟΝΙΑ X 324.745 1
49.ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ X 32.875 1
50.ΕΛΙΚΑ X 131.046 1
51.ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΙΩΝ X 134.190,80 1
52.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΝ X 45.216 1
53.ΛΙΡΑ X 187.857 1
54.ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ X 260.296 1
55.ΝΙΑΤΑ X 222.507 1
56.ΝΟΜΙΑ X 400.174 1
57.ΠΑΚΙΑ X 222.712 1
58.ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ X 133.357 2
59.ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ X 45.501
60.ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ X 437.891 1
61.ΣΥΚΕΑ X 124.930 1
62.ΦΟΙΝΙΚΙΟΝ X 334.356,50 2
63.ΦΟΙΝΙΚΙΟΝ X 94.132,50
64.ΝΟΜΙΑ X 0 1
65.ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ X 119.066 1
66.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ X 560.641 1
67.ΣΠΑΡΤΗ X 66.106 1
68.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ X 81.953
69.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ X 61.376
70.ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ X 0 1
71. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ X 63.834 2
72.ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 0
73.ΑΛΕΥΡΟΥ X 140.799 1
74.ΑΝΩΓΕΙΑ X 259.085 1
75.ΒΑΣΣΑΡΑΣ X 50.737 1
76.ΒΑΣΙΛΑΚΙ X 31.191 1
77.ΒΟΡΔΟΝΙΑ X 183.532 1
78.ΒΟΥΤΙΑΝΟΙ X 17.418 2
79.ΒΟΥΤΙΑΝΟΙ X 171.492
80. ΒΡΟΝΤΑΜΑΣ X 234.601 1
81.ΓΕΡΑΚΙ X 443.069,33 2
82.ΓΕΡΑΚΙ X 266.860,80
83.ΓΚΟΡΙΤΣΑ X 266.276 1
84.ΓΟΡΑΝΟΙ X 91.184 1
85.ΔΑΦΝΙ X 333.700 2
86.ΘΕΟΛΟΓΟΣ X 114.257,50 2
87.ΘΕΟΛΟΓΟΣ X 178.960
88.ΚΑΛΛΙΘΕΑ X 23.240 1
89.ΚΑΛΛΟΝΗ X 101.203,50 1
90.ΚΑΛΥΒΙΑ ΣΟΧΑΣ X 139.932
91.ΚΑΡΙΤΣΑ X 42.421 1



92.ΚΑΣΤΟΡΙ X 98.566 2
93.ΚΑΙΤΟΡΙ X 73.724
94.ΚΕΦΑΛΑΣ X 104.750 1
95.ΚΛΑΔΑΣ X 83.844 1
96.ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΡΙΑ X 117.052 1
97.ΚΡΟΚΕΕΣ X 0 2
98.ΚΡΟΚΕΕΣ X 352.638
99.ΛΟΓΓΑΣΤΡΑ X 91.285 2
100.ΛΟΓΓΑΣΤΡΑ X 137.953
101 .ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΣ X 202.349 2
102.ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΣ 135.690,50
103.ΜΑΓΟΥΛΑ X 137.434 1
104.ΜΕΛΙΣΣΑ X 0 1
105.ΜΙΛΙΤΙΝΗ X 93.642 1
106.ΜΥΣΤΡΑΣ X 159.136 2
107.ΜΥΣΤΡΑΣ X 66.821
108.ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ X 338.493 2
109.ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ X 0
110.ΠΑΛΑΙΟΒΡΥΣΗ X 68.399 1
111 .ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ X 213.806 1
112.ΠΑΡΟΡΕΙΟΝ X 102.647 1
113.ΠΕΛΛΑΝΑ X 265.569 2
114.ΠΕΛΛΑΝΑ X 249.237
115.ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ X 0 1
116.ΠΕΤΡΙΝΑ X 88.336 1
117.ΠΛΑΤΑΝΑ X 338.131 1
118.ΠΟΤΑΜΙΑ X 40.561 2
119.ΣΕΛΕΓΟΥΔΙ X 58.935 1
120.ΣΕΛΛΑΣΙΑ X 90.062,12 1
121.ΣΚΟΥΡΑ X 188.107 2
122.ΣΚΟΥΡΑ X 152.281
123.ΣΤΕΦΑΝΙΑ X 133.584 1
124.ΤΡΑΠΕΖΟΝΤΗ X 171.935 2
125.ΧΡΥΣΑΦΑ X 72.179 1
126.ΤΡΑΠΕΖΟΝΤΗ X 174.009
127.ΛΕΥΚΟΧΩΜΑ X 155.241 1
128.ΤΡΥΠΗ X 100.627 1
129.ΔΑΦΝΙ X 75.561
130.ΣΠΑΡΤΗ-ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ X 145.123 1
131.ΠΟΤΑΜΙ A X 24.344
132. ΑΛΙΚΑ X 0 1
133.ΑΡΕΟΠΟΛΗ X 0 1
134.ΚΟΙΤΑ X 66.629 2
135.ΚΟΙΤΑ X 23.505
136.ΚΟΥΝΟΣ X 23.855 1
137.ΚΡΥΟΝΕΡΙ X 471.704 1
138.ΜΙΝΑ X 28.798 1
139.0ΙΤΥΛ0Ν X 0 1
140.ΠΥΡΓΟΣ ΔΥΡΟΥ X 0 2
141.ΠΥΡΓΟΣ ΔΥΡΟΥ X 88.683



142.ΛΑΓΙΟΝ X 192.591 1
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 21.157.099.2 142



ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΠΗΓΗ: Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ

ΔΗΜΟΣ

ΑΡΙΘΜ.
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑ-
ΤΟΤΡΟΦΩΝ

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ

ΑΡΙΘΜ.
ΑΙΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΙΓΟΠΡΟ

ΒΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜ.
ΑΓΕΛΑΔΟ
ΤΡΟΦΩΝ

ΑΡΙΘΜ.
ΘΗΛΑΖΟΥΣΩΝ

ΑΓΕΛΑΔΩΝ

ΑΡΙΘΜ.
ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ

(ΑΡΣΕΝ+ΘΗΛΥΚΑ)

ΣΠΑΡΤΗΣ 34 1998 921 2919 3 2 67
ΜΥΣΤΡΑ 75 2869 2343 5212 19 300 201
ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ 57 1970 6148 8118 0 0 0
ΠΕΛΛΑΝΑΣ 60 3221 1527 4748 51 195 407
ΘΕΡΑΠΝΩΝ 126 3266 10986 14252 1 1 8
ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ 152 2273 16914 19187 1 0 1
ΦΑΡΙΔΟΣ 127 7141 4907 12048 9 22 20
ΣΜΥΝΟΥΣ 8 216 42 258 11 74 66
ΓΥΘΕΙΟΥ 89 2138 3117 5255 46 235 316
ΟΙΤΥΛΟΥ 75 658 3986 4644 83 945 824
ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ 40 571 2207 2778 47 717 743
ΚΡΟΚΕΩΝ 57 3187 3513 6700 2 0 4
ΣΚΑΛΑΣ 73 2832 3683 6515 1 1 7
ΕΛΟΥΣ 58 1692 3501 5193 7 54 38
ΜΟΛΑΩΝ 133 4601 6951 11552 3 7 44
ΖΑΡΑΚΑ 138 3960 13793 17753 2 5 32
ΑΣΩΠΟΥ 49 1630 1243 2873 1 2 17
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 80 1302 8455 9757 5 15 6
ΝΙΑΤΩΝ 183 3444 0 3444 3 2 12
ΒΟΙΩΝ 53 1127 4786 5913 25 60 131



ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
ΚΑΡΥΩΝ

2 29 27 56 
22 882 3266 4148

Μετακινούμενοι
Αιγοττροβατοτρόφοι 1g1 10695 12471 23166

ΣΥΝΟΛΟ 1852 61702 114787 176489



0 0 0
3 21 13

0 0 0

323 2658 2957
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5.2 ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ANA ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Πηγή: Δ/νση Γεωργίας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΠΗΓΗ: Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ >20 ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ < =2ΜΗΝ. <=3ΜΗΝ. <=4ΜΗΝ. >4ΜΗΝ. ΣΥΝΟΛΟ

ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

1.ΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αγ.Απόστολοι Βοιών 140 600 500 550 1123 2773 Δημοτικά
2.ΘΕΡΜΟΦΑΡΜ - 
ΟΕΡΜΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ Αγ.Γεώργιος Βοιών 40 80 60 70 190 400 Δημοτικά

3.ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κάμπος Βοιών 50 150 120 130 160 560 Δημοτικά
4.ΤΣΙΚΑΚΗΣ- 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ Λεύκη Ανωγείων 910 2896 1650 3056 924 8526 Σφαγείο Τσικάκη - Γιαννόπουλου

ΣΥΝΟΛΟ 1140 3726 2330 3806 2397 12259

ΣΦΑΓΕΙΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

1.ΤΣΙΚΑΚΗΣ- .  . β
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ Λευκη ΑνωΥειων

2. ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΡΟΦΙΝΟ Συκέα Μολάων 
ΑΕ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΡΙΘ. ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΙ\

Κ> co -C*. en Ο) -vj 00 CD ο
ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο

Ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο

6.1 Δ
Υ

Ν
Α

Μ
ΙΚ

Ο
ΤΗ

ΤΑ
Χ

Ο
ΙΡ

Ο
ΤΡ

Ο
Φ

ΙΚ
Ω

Ν
 Μ

Ο
Ν

Α
Δ

Ω
Ν



ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΠΗΓΗ: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΝΗΣ

ΧΩΡΟΣ / ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Θέση: ’Όρος” Δ.Δ. Λαγίας 
Ανεξέλεγκτη διάθεση

ΑΣΩΠΟΥ Χώρος πλησίον Προφήτη 
Ηλία - Ημιελεγχόμενη 
διάθεση

ΒΟΙΩΝ 3 θέσεις

1. Άγιος Αντρέας
2. Βαθύ Κότρωνα
3. Αγραπιδόλουτσα

Ημιελεγχόμενη διάθεση

ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ Στην θέση "Μεγάλο Ρέμα" 

Ανεξέλεγκτη διάθεση

ΓΥΘΕΙΟΥ Θέση "ΞηροκάμπΓ του Δ. 
Σκάλας όπου
εξυπηρετούνται όλα τα Δ.Δ. 
του Δήμου Γυθείου

ΕΛΟΥΣ Θέση "Σωτηραίϊκα" 

Ημιελεγχόμενη διάθεση

ΖΑΡΑΚΑ 3 Θέσεις 

Ι.Μονοδένδρι
2. Κλίσιζα
3. Γρεβενίτη

Ημιελεγχόμενη διάθεση

ΘΕΡΑΠΝΩΝ Θέση "Γούρνες" στο Δ.Δ. 
Γ κοριτσάς
Ημιελεγχόμενη διάθεση

ΚΡΟΚΕΩΝ Θέση "Νεράκια" στο Δ.Δ. 
Κροκεών

Ανεξέλεγκτη διάθεση

ΜΟΛΑΩΝ 2 Θέσεις
Ι.Σέσι - Ανεξέλεγκτη διάθεση

2.Χειλόρεμα - Ημιελεγχόμενη 
διάθεση

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Κ’ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 3 Θέσεις
Ι.Λαχανιά Μον/σιας
2. Ράχη Αγ. Δημητρίου
3. Αγ. Γεώργιος - 
Ημιελεγχόμενη διάθεση

ΜΥΣΤΡΑ Θέση "Χρύσαφα" Δήμου 
Θεραττνών - Ημιελεγχόμενη 
διάθεση

ΝΙΑΤΩΝ 3 Θέσεις 

Ι.Κοττρίστισα

2. Στέρνες - Λαμποκάμττι
3. Μπαρκίζα

Ημιελεγχόμενη διάθεση

ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ Θέση "Αφισσού" Δ. Σπάρτης 

Ημιελεγχόμενη διάθεση
ΟΙ ΤΥΛΟΥ Θέση "Σπαρτέας" Δ.Δ. 

Αρεόπολης

Ημιελεγχόμενη διάθεση

ΠΕΛΛΑΝΑΣ Σε 4 χώρους 
Ι.Κοτρώνια

2. Κεράσοβα
3. Περιστέρια

4. Χούνες

Ημιελεγχόμενη διάθεση
ΣΠΑΡΤΗΣ Θέση "Χρύσαφα" Δήμου 

Θεραπνών

Κοκκινόραχη, Καμάρες, 
Πολύδενδρο, Συκαράκι, 
Αλέσια, Αγ. Κυριακή, 
Γούναρι, Καλάμι, 
Ρυβιώτισσα, Αφισσού, 
Κλαδάς, Αμύκλες, Καλύβια

Ημιελεγχόμενη χώρος

ΣΜΥΝΟΥΣ Δεν υπάρχει εν ενεργεία 
χώρος διάθεσης - 
Ανεξέλεγκτη διάθεση

ΦΑΡΙΔΟΣ
Δρυμώνας Δ.Δ. 
Ξηροκαμπίου 
Ημιελεγχόμενη διάθεση

ΣΚΑΛΑΣ Θέση "Αμπούλας" Δ. Σκάλας 

Ημιελεγχόμενη διάθεση



ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ Θέση: ρέμα "Καρά Αντρέα" 

Ανεξέλεγκτη διάθεση

ΚΑΡΥΩΝ Θέση: "Καλός" - 
Ημιελεγχόμενη διάθεση



Ν Α Κ Α Σ8 ΠΗΓΗ: Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

'ΜΟΠΟΙΕΙΑ 1 ΛΑΚΩΝΙΑ - 25tn πορτοκάλια/ώρα 20(Ηη/8ωρο max 600tn/r|pépa
2 ΣΠΑΡΤΗ ΕΛΛΑΣ-15ίη πορτοκάλια/ώρα 120tn/8u>po max 36(Ηη/ημέρα

ΤΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ
ΙΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

1 ΛΑΚΩΝΙΑ
ΣΠΑΡΤΗ2 ΗΛΙΟΦΡΟΥΤ

3 ΣΠΕΣ(δεν λειτουργεί)
4 ΑΦΟΙ ΜΠΑΤΣΑΚΗ ΣΚΑΛΑ
5 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΦΛΗΣ ΜΥΡΤΙΑ
6 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
7 ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΕΗΜΟΝΑ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΙΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ 1 ΚΑΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ
ΛΙΟΛΑΔΟΥ

2 ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΣΠΑΡΤΗ 48ίη/8ωρο
3 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΥΘΕΙΟ-ΑΙΓΙΕΣ
4 ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΥΘΕΙΟ 20tn/8(jjpo
5 Β. ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΣ-Ε.ΠΑΠΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΥΘΕΙΟ-ΧΩΣΙΑΡΙ
6 ΣΑΤΙΒ ΑΕΒΕ-ΑΦΟΙ ΠΑΠΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΛΑΟΙ
7 ΜΑΚΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑ
8 ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ ΚΕΦΑΛΑ
9 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΞΤΑΠΟΙΗΤΕΣ 1 ΕΝ. ΓΕΩΡΓ.ΣΥΝ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Δ.ΣΠΑΡΤΗΣ Κ
50(Ηη/έτοςνΐΑΣ Δ.ΦΑΡΙΔΟΣ

2 Β. ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΣ-Ε.ΠΑΠΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΥΘΕΙΟ-ΧΩΣΙΑΡΙ 150ίη/έτος
3 ΜΑΚΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΘΕΡΑΠΝΩΝ-ΓΚΟΡΙΤΣΑ

450tn/éTOÇ

4 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΥΘΕΙΟ-ΑΙΓΙΕΣ 300ίη/έτος
5 ΣΑΤΙΒ ΑΕΒΕ-ΑΦΟΙ ΠΑΠΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΛΑΟΙ 250tn/éTOÇ
6 ΒΛΑΧΟΥ ΝΙΚΗ Δ.ΣΠΑΡΤΗΣ-ΡΙΖΑ 3001η/έτος
7 - Δ.ΘΕΡΑΠΝΩΝ-ΚΕΦΑΛΑΣ

200ίη/έτος

8ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝΕΤ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΓΕΡΑΚΙ 750tn/éTOÇ
9 ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΥΘΕΙΟ 300tn/éTOÇ

10ΑΛΕΑ ΑΒΕΓΕΤ Δ.ΦΑΡΙΔΟΣ-
ΛΕΥΚΟΧΩΜΑ 5(Ηη/έτος

11 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΣΠΑΡΤΗΣ-ΑΦΙΣΣΟΥ 200tn/éTOÇ
12 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Δ.ΣΠΑΡΤΗΣ-ΑΦΙΣΣΟΥ 200tn/éTOÇ
13 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ Ν. Δ.ΣΠΑΡΤΗΣ-ΑΦΙΣΣΟΥ 65tn/éTOÇ
14 0ΙΝ0ΥΝΤΑΣ ΑΕ Δ.ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ-ΣΕΛΛΑΣΙΑ 200ίη/έτος

ΣΥΝΟΛΟ 3915ίη/έτος

'ΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1 ΑΣΕ ΑΜΥΚΛΩΝ - ΛΑΚΩΝΙΑ
!ΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 2ΑΣΕΠΕ ΗΛΙΟΦΡΟΥΤ 

3 ΣΠΕΣ - ΚΑΣΟΛ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

4 ΑΣΕ ΣΚΑΛΑΣ



ΜΟΠΟΙΕΙΑ 1 Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΑΦΝΙ 13. Η. ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ
2 Θ. Μ AXAI Ρ ΑΣ - ΜΟΛΑΟΙ 14. ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΣΠΑΡΤΗ
3 I. ΦΑΡΛΕΚΑΣ - ΚΡΟΚΕΕΣ 
4Λ.ΚΟΤΣΩΝΗΣ,Α.ΠΕΤΡΑΚΟΣ-ΓΡΑΜΜΟΥΣΑ
5 ΑΦΟΙ Ν.ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗ-ΑΓ.ΔΗΜ. ΖΑΡΑΚΑ
6 Ι.ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ - ΑΓΓΕΛΩΝΑ
7 Π. ΜΑΚΡΗΣ - ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
8 Γ. ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
9 Σ. ΤΣΙΜΠΙΔΗ - ΓΡΑΜΜΟΥΣΑ 

101. ΣΤΑΘΑΚΗΣ - ΒΕΛΛΙΕΣ
11 I. ΒΑΤΙΣΤΑΣ - ΛΑΧΙ
12 Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΡΥΣΑΦΑ

ϊΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

ΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ 450
'ΨΕΛΕΣ 38.000
ιΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΟΥ 700tn

ΜΕΛΙ: ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ
ΑΝΘΕΩΝ 
ΡΥΚΙ
ΠΕΥΚΟΜΕΛΟ
ΕΛΑΤΗΣ

ΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΝΙΚΑΣ - ΕΔΡΑ ΣΠΑΡΤΗ (Βιομηχανική περιοχή) 

ΤΣΙΚΑΚΗΣ Λ. - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - ΛΕΥΚΗ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ

ΞΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - "ΒΟΥΛΟΥΜΑΝΟΥ" 

ΚΟΛΟΒΟΣ Θ. & ΥΙΟΙ

ΡΟΚΟΜΕΙΑ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Π. - ΧΡΥΣΑΦΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ - ΚΑΡΑΒΑΣ
ΑΦΟΙ ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ - ΑΦΙΣΣΟΥ
ΜΟΙΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΕΡΑΚΙ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓA ΑΡΕΤΗ - ΦΩΤΕΙΝΗ - ΚΑΡΥΕΣ
ΑΦΟΙ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ - ΓΥΘΕΙΟ
ΣΠ. Θ. ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΒΕΕ - ΓΡΑΜΜΟΥΣΑ
ΛΑΒΙΟΓΑΛ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΑΒΕΕ - ΣΥΚΕΑ

ΤΥΡΟΚΟΜ.ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΡΑΚΑ



^ΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΟΥΡΤΗΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ(σε τόννουΟ

f70 τόννους πρόβειας γιαουρτης 2000 2001 2002
τόννους στραγγιστής γιουρτης ΦΕΤΑ 2.580 2.200 3.180
όννους αγελαδινής γιουρτης ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 15,9 16,8 12,5
τόννους ρυζόγαλο/κρέμα ΑΝΘΟΤΥΡΟ 23,5 64,1 48,4

ΜΥΖΗΘΡΑ ΝΩΠΗ 125 184 176
ΜΥΖΗΘΡΑ ΞΕΡΗ 68 50 43

νομός έχει τη δυνατότητα να παράγει άλλα δυο τυριά Π.Ο.Π φέτα και σφέλα



ΠΙΝΑΚΑΣ 9
ΑΡΙΘΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Πηγή: Ε.Ο.Τ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ A Β Γ Δ Ε A Β Γ L·

16
25 75 56

32
25
42
21

72 24
148 294 326 42

37
26

36
41
10

22 27
57
25

78 185 181 68 57
38

206 79
30 11

356 88 641 108

ΑΝΑΒΡΥΤΗ 1
ΑΡΕΟΠΟΛΗ 2 1 2
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 1
ΔΥΡΟΣ 1
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ 2
ΕΛΑΙΑ ΜΟΛΑΩΝ 1
ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 2 2
ΓΥΘΕΙΟ 1 4 4 1
ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 1
ΓΚΟΡΙΤΣΑ 1
ΟΙΤΥΛΟ 1
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ 1
ΚΟΚΑΛΑ ΓΥΘΕΙΟΥ 1
ΚΟΤΡΩΝΑΣ 1 1
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ 1
ΜΟΛΑΟΙ 1
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 3 7 6 2 2
ΜΥΣΤΡΑΣ 1
ΝΕΑΠΟΛΗ 1 2
ΣΚΑΛΑ 2 1
ΣΠΑΡΤΗ 1 1 5 2



ΤΡΥΠΗ 1
ΒAMΒΑΚΟΥ 1
ΒΑΘΕΙΑ 6
ΞΙΦΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ
ΛΑΚΩΝΙΑ 11 18 28 10 4



51
17

48
29

713 985 1521 439 92
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΧΟΛΗ: Διοίκησης και Οικονομίας 

ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΠΑΣΣΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΧΑΡΤΕΣ



ΧΑΡΤΗΣ 1
ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 

ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ανικος

Καστάνι

Οίτυλι Ασωτη

ιΝόμια

Κωνικόν

Ελαφόνησο

Κούνο αχιον

320000 340000 360000 380000 400000 420000 440000

4120000

4100000

4080000

4060000

4040000

Κ β α κο ύ

1%·:
Αγριανοι

Καλλιθέα# S
f r

2ΡΤΠ Καλλονή

Γερανοί ·
;\ w  ·' !Σπαοτιά ·

ΓΓ ·

■  Γύθειον 

εα  Μ αραθέα

λύβια

Π ά τ ρ ω ν α ς

δρυμός

Κοκκάλα

320000 340000 360000 380000 400000 420000
I

440000

4120000

4100000

4080000

-4060000

-4040000

• Πόλεις
Οδικό Δίκτυο 
Υδρογραφικό Δίκτυο 

Ανάγλυφο
Διαβαθμίσεις Υψομέτρου 

2000 - 2250 
1750-2000 
1500- 1750 
1250- 1500 
1000- 1250 
750- 1000 
500 - 750 
250 - 500 
1 -250

TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Πασσσσωμένος Γεώργιος



ΧΑΡΤΗΣ 2

320000

4120000

4100000

4080000

4060000

4040000

340000 360000 380000 400000 420000
440000

320000 340000 360000 380000 400000 420000

Γ"
440000

Π

4120000

4100000

4080000

4060000

-4040000

• Πόλεις 
/ \ v  Οδικό Δίκτυο

Υδρογραφικό Δίκτυο 
Ισοϋψείς

TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Πασσσσωμένος Γεώργιος



Ν Ο Μ Ο Σ  Λ Α Κ Ω Ν ΙΑ ΣΠ -Η ΓΗ : Ε Θ Ν ΙΚ Η  Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΕΛΑΦΟΛΟΠΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΧΑΡΤΙΙΣ ΒΛΑΣΤΗΣΕΩΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Μ ΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΒΙΟΚΛΪΜΑΤΟΣ ΙΙΚ»ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΦΟΙ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

□ Εδάφη uno σκληρούς αοβεοτόλ ιθους : Συνήθως όξινα με αργιλλοπη- 
λώδη - πργιλλώδη υφή ( LiivisoU ).

Γ Ί Β  Εδάφη arai uxraiàXiOouc Όξινα με πηλώδη υφή ( Aeriseli» - Ιχινί- 
»bi.

ËÜH Λλλουβιακό γεωργικά εδάφη { KluvràiK )

□  Εδάφη ano αοβεοιούχεςήηυριιικίςαικθίιιετς : Αλκαλική όξινα με
ποικίλη υφή ί Granted*/ RrgaviK ).

■  Εδάφη ano φλύσχη . Συνήθως όξινα με πηλώδη - αργιλλοπηλώδη 
υφή ( Lnvisob /  Aeriseli ).

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κλίμακα 1:1.0000(10

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
ΥΠΟ ΟΡΟΦΟΣ

□

θερμηρεασγεκηές δωτιλάσεκ: ( (Λα) ■ Guakmioa ! Ασθενής (leppo · (ιεσαγε.ακός 100 - X-125

I1

Λριμύς Ψυχρός
ni.tf* ( f - rn - r

Ηπιος
f - t t X . f

— 1

Μεααρεσσγοακή διάπλαση Αριάς ί (.Ira-rei™ Atei» > 
Τόπος βαλκανικός και Ανατολικής Μεαηγείυυ

J" 1 Έντονοςμεαο - μεσογειακός 75<Χ·100 -  'νρός_

■  m ίm
Υτιομεσογειακή διάπλαση 1 Osavo - C.irpinion )
Διαπλάσεις θερμαφίλων υικιηιιειρωι ικιάν φυλλαβόλων δίκιών

■  * * * _  - Π - *  « · «  Β
ρ%
s

Ύφυγρας S■ m □
Ορομεοαγειακή διάπλαση Κεφαλληνιακής Ελάιης (και Μαύριμ: 
ΠεύκηςΙ I H  Vi» μεσογειακός 0 X 4(1 §U- Ημίξηρος Bl β m

"ί “ Μόοη ελάχιστη θερμοκρασία ψυχρότερου μήνα σε βαθμούς C

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΝΈΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ



ΧΑΡΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

360000 365000 370000

φΐον

αλα

375000 380000 385000

Όρια Δημοτικών Διαμερισμάτων 
• Πόλεις

Οδικό Δίκτυο
/ \ /  Υδρογραφικό Δίκτυο 
Ανάγλυφο
Διαβαθμίσεις Υψομέτρου 

2000 - 2250 
1750 -2000  
1500 - 1750 
1250 - 1500 
1000 - 1250 
750- 1000 
500 - 750 
250 - 500 
1 -250

_____

4065000-

4060000-

4055000-

4050000-

4045000-

4040000

4035000-

4030000-

340000 345000

- 4065000

-4060000

-4055000

-4050000

-4045000

-4040000

-4035000

-4030000

350000 355000

340000 345000 350000 355000 360000 365000 370000 375000 380000 385000

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 2.111 
ΕΚΤΑΣΗ: 108,9 ΧΙΑ. ΣΤΡΕΜ . 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

Α ’ ΓΕΝΗΣ -  268 ΑΤΟΜ Α 
Β ’ ΓΕΝΗΣ -  73 ΑΤΟΜ Α 
Γ  ΓΕΝΗ Σ -  241 ΑΤΟΜ Α

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ
Θέση: ’Όρος" Δ.Δ. Λαγίας
Ανεξέλεγκτη διάθεση

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ:
ΔΡΥΜ ΟΣ (1)
ΚΟΚΚΑΛΑ (1)
ΚΟΤΡΩΝΑΣ (2)
Λ ΑΓΙΑ (1)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ:
ΚΟΤΡΩΝΑΣ (9)

ΑΡΙΘΜ. ΑΗΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ: 40 
ΑΡΙΘΜ. ΑΓΕΛΑΑΟΤΡΟΦΩΝ: 47

ΑΡΙΘΜ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: (2)
ΚΟΤΡΩΝΑΣ: ΙΑ , 1Β

ΑΡΙΘΜ. ΚΑΙΝΩΝ: Α: 22, Β: 27



ΔΗ Μ Ο Σ Α ΣΩ Π Ο Υ

388000

4068000

4066000

4064000

4062000-

4060000

4058000 -

4056000 -

4054000 -

4052000

390000 392000 394000 398000 400000 402000 404000 406000 408000 410000396000

Ορια Δημοτικών Διαμερισμάτων 
•  Πόλεις Λ/ Οδικό Δίκτυο 

/ \ y  Υδρογραφικό Δίκτυο 
Ανάγλυφο
Διαβαθμίσεις Υψομέτρου 

2000 - 2250
1750-2000 
1500- 1750 
1250- 1500
1000- 1250 

1 750- 1000
500 - 750 
250 - 500 
1 -250

4068000

-4066000

4064000

4062000

4060000

4058000

-4056000

4054000

4052000

3 8 8 0 0 0  3 9 0 0 0 0  3 9 2 0 0 0  3 9 4 0 0 0  3 9 6 0 0 0  3 9 8 0 0 0  4 0 0 0 0 0  4 0 2 0 0 0  4 0 4 0 0 0  4 0 6 0 0 0  4 0 8 0 0 0  4 1 0 0 0 0

ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 4 187

ΕΚΤΑΣΗ: 94,4 ΧΙΑ. ΣΤΡΕΜ . 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

Α ’ Γ Ε Ν Η Σ - 1.187 ΑΤΟΜ Α 
Β ’ ΓΕΝΗΣ -  94 ΑΤΟΜ Α 
Γ ’ ΓΕΝΗΣ -  287 ΑΤΟΜ Α

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ 
Χώρος πλησίον Προφήτη 
Ηλία - Ημιελεγχόμενη 
διάθεση

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ:
ΑΣΩΠΟΣ (1)
ΔΑΙΜ ΟΝΙΑ (1)
ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ (1)
ΦΟΙΝΙΚΙ (2)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ:
ΑΣΩΠΟΥ (272)
ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ (399)
ΦΟΙΝΙΚΙ (74)
ΔΑΙΜ ΟΝΙΑ (109)

ΑΡΙΘΜ. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ : 49 
ΑΡΙΘΜ. ΑΓΕΑΑΑΟΤΡΟΦΩΝ : 1

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ
Η. ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ - ΠΑ ΠΑ ΔΙΑΝ ΙΚ Α



ΑΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ

Δ Η Μ Ο Σ ΒΟΙΩΝ

395000 400000 405000 410000 415000 420000 425000 430000

4055000-

4050000-

4045000

4040000

4035000

Όρια Δημοτικών Διαμερισμάτων 
•  Πόλεις /V Οδικό Δίκτυο 

/ \ /  Υδρογραφικό Δίκτυο 
Ανάγλυφο
Διαβαθμίσεις Υψομέτρου 

2000 - 2250 
1750-2000 
1500- 1750 
1250- 1500 
1000- 1250 
750 - 1000 
500 - 750 
250 - 500 
1 -250

I
400000395000 405000 410000 415000

-4055000

-4050000

-4045000

-4040000

-4035000

425000 430000420000

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 7.871 
ΕΚΤΑΣΗ: 215,6 ΧΙΑ. ΣΤΡΕΜ . 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

Α ’ Γ Ε Ν Η Σ - 1.104 ΑΤΟΜ Α 
Β ’ Γ Ε Ν Η Σ - 314 ΑΤΟΜ Α 
Γ  Γ Ε Ν Η Σ - 984 ΑΤΟΜ Α

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ 

3 θέσεις 
1 .Άγιος Αντρέας
2. Βαθύ Κότρωνα
3. Αγραπιδόλουτσα

Ημιελεγχόμενη διάθεση

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ:
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2)
ΑΓ. ΝΙΚΟ Λ ΑΟ Σ (1)
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ (3) 
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ (2)
ΕΛΙΚΑ (1)
ΚΑΜ ΠΟΣ ΒΟΙΩΝ (1) 
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ (2)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ:
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (237)
ΑΓ. ΝΙΚΟ Λ ΑΟ Σ (70)
ΑΓ. ΑΠ ΟΣΤΟΛ Ω Ν (300)
ΕΛΙΚΑ (154)
ΚΑΜ ΠΟΣ (299)
ΛΑΧΙΟΥ (20)
Μ ΕΣΟΧΩΡΙ (60) 
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ (76)
ΝΕΑΠΟΛΗ (125)
ΦΑΡΑΚΛΟΥ (1)

ΑΡΙΘΜ. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ :
53
ΑΡΙΘΜ. ΑΓΕΛΑΑΟΤΡΟΦΩΝ: 25

ΑΡΙΘΜ. ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΩΝ:ΝΕΑΠΟΛΗ:
1Β, 2Γ
ΑΡΙΘΜ. ΚΛΙΝΩΝ: Β: 206, Γ: 79

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ
Π. Μ ΑΚΡΗΣ -  ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 
I. ΒΑΤΙΣΤΑΣ -  ΛΑΧΙ ΒΟΙΩΝ

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
-I. ΑΡΩΝ ΗΣ-Α Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΒΟΙΩΝ
-  ΣΥΝΟΛΟ ΖΩΩΝ: 2.773 
-ΘΕΡΜ Ο Φ ΑΡΜ -ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΙΩΝ
-  ΣΥΝΟΛΟ ΖΩΩΝ: 400
-Α. Λ ΕΚ Κ Α Σ-Κ Α Μ Π Ο Σ ΒΟΙΩΝ -  
ΣΥΝΟΛΟ ΖΩΩΝ: 560



ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ

370000 375000 380000 385000 390000 395000 400000 405000

4110000-

4105000-

4100000-

4095000

4090000-

4085000-

r
ωαν

+ Αγριάνοι

Καλλιθέα

Όρια Δημοτικών Διαμερισμάτων 
Πόλεις

Κρεμαστή

\  '■ « ! » .  ,

Γ Μ  %

An
S*. V

Οδικό Δίκτυο 
/ \ /  Υδρογραφικό Δίκτυο 
Ανάγλυφο
Διαβαθμίσεις Υψομέτρου 

2000 - 2250 
1750-2000 
1500- 1750 
1250- 1500 
1000- 1250

4110000

750 - 1000____
500 - 750 
250 - 500 
1 -250

370000

4105000

-4100000

-4095000

4090000

4085000

3 7 5 0 0 0 3 8 0 0 0 0 3 8 5 0 0 0 3 9 0 0 0 0 3 9 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0

ΑΗΜΟΣ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 1 959 
ΕΚΤΑΣΗ: 236,7 ΧΙΑ. ΣΤΡΕΜ .

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
Α ’ ΓΕΝΗ Σ -  802 ΑΤΟΜ Α 
Β ’ Γ Ε Ν Η Σ - 37 ΑΤΟΜ Α 
Γ  Γ Ε Ν Η Σ - 125 ΑΤΟΜ Α

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ

Στην θέση "Μεγάλο Ρέμα"
Ανεξέλεγκτη διάθεση

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ:
ΓΕΡΑΚΙ (2)
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (1)
ΚΑΡΙΤΣΑ (1)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ:
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (3)
ΓΕΡΑΚΙ (79)

ΑΡΙΘΜ. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ :
152
ΑΡΙΘΜ. ΑΓΕΑΑΑΟΤΡΟΦΩΝ : 1

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΕΣ ΕΛΙΑΣ
ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝΕΤ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ - 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 750 ΤΟ Ν./ΕΤΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ

350000 355000 360000 365000 370000 375000

-4075000

-4070000

-4065000

-4060000

ί-4055000

Όρια Δημοτικών Διαμερισμάτων 
•  Πόλεις

Οδικό Δίκτυο
/ \ /  Υδρογραφικό Δίκτυο 
Ανάγλυφο
Διαβαθμίσεις Υψομέτρου 

2000 - 2250 
1750-2000 +
1500- 1750 
1250- 1500 
1000- 1250 
750 - 1000 
500 - 750 
250 - 500 
1 -250

4070000

4065000-

4060000-

4055000-

4075000-

ιον

350000 355000 360000 365000 370000 375000

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 7.926 
ΕΚΤΑΣΗ: 197,5 ΧΙΑ. ΣΤΡΕΜ. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

Α’ ΓΕΝΗΣ- 1.165 ΑΤΟΜΑ 
ΕΓ ΓΕΝΗΣ- 278 ΑΤΟΜΑ 
Γ’ ΓΈΝΗΣ- 1.146 ΑΤΟΜΑ

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ
Θέση "Ξηροκάμπι" του Δ.
Σκάλας όπου εξυπηρετούνται 
όλα τα Δ.Δ. του Δήμου Γυθείου

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ:
ΓΥΘΕΙΟ (2)
ΑΙΓΙΕΣ (3)
ΚΑΛΥΒΙΑ (2)
ΚΑΡΒΕΛΑΣ (1)
ΚΑΡΥΟΥΠΟΛΗ (1)
ΚΟΝΑΚΙΑ (1)
ΚΡΗΝΗ (1)
ΜΥΡΣΙΝΗ (1)
ΝΕΟΧΩΡΙΟ (2)
ΠΛΑΤΑΝΟΣ (1)
ΣΚΟΥΤΑΡΙ (1)
ΛΙΜΝΗ ΓΥΘΕΙΟΥ (1)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ:
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (47)
ΑΙΓΙΕΣ (50)
ΚΑΛΥΒΙΑ (1)
ΚΑΡΥΟΥΠΟΛΗ (6)
ΚΡΗΝΗ (9)
MAP ΑΘΕΑ (58)
ΝΕΟΧΩΡΙΟ (54)
ΠΛΑΤΑΝΟΣ (44)
ΣΚΑΜΝΑΚΙ (1)
ΣΚΟΥΤΑΡΙ (10)
ΧΩΣΙΑΡΙ (17)
ΓΥΘΕΙΟ (160)

ΑΡΙΘΜ. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ: 89 
ΑΡΙΘΜ. ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ: 46

ΑΡΙΘΜ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ:
ΓΥΘΕΙΟ: ΙΑ, 4Β, 4Γ, 1Δ 
ΚΟΚΑΛΑ ΓΥΘΕΙΟΥ: 1Γ 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ: 1Δ

ΑΡΙΘΜ. ΚΛΙΝΩΝ: Α: 148, Β: 294, Γ: 336, Δ: 
99

ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
- Β. ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ -  ΓΥΘΕΙΟ -  
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 20 ΤΟΝ./ 8-ΩΡΟ
- Β. ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΣ-Ε.ΠΑΠΠΑΙΩΑΝΝΟΥ -  
ΧΩΣΙΑΡΙ ΓΥΘΕΙΟΥ.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΕΣ ΕΛΙΑΣ
- Β. ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΣ-Ε.ΠΑΠΠΑΙΩΑΝΝΟΥ -  

ΧΩΣΙΑΡΙ ΓΥΘΕΙΟΥ -  150 ΤΟΝ./ ΕΤΟΣ
- ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΤΕΣ 
ΓΥΘΕΙΟΥ -  300 ΤΟΝ./ΕΤΟΣ
- Β ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ -  ΓΥΘΕΙΟ -  300 ΤΟΝ./ 
ΕΤΟΣ

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑΑΦΟΙ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ - 
ΓΥΘΕΙΟ



s

ΑΗΜΟΣ ΕΛΟΥΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 6.452 
ΕΚΤΑΣΗ: 111,7 ΧΙΑ. ΣΤΡΕΜ. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
Α’ ΓΕΝΗΣ- 1900 ΑΤΟΜΑ 
Β’ ΓΕΝΗΣ- 137 ΑΤΟΜΑ 
Γ  ΓΕΝΗΣ -  552 ΑΤΟΜΑ

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ 
Θέση "Σωτηραίϊκα" 
Ημιελεγχόμενη διάθεση

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ:
ΒΛΑΧΙΩΤΗ (3)
ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ (1)
ΓΟΥΒΕΣ (1)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ:
ΒΛΑΧΙΩΤΗ (485)
ΕΛΟΣ (359)
ΓΟΥΒΕΣ (182)
ΜΥΡΤΙΑ (350)
ΑΣΤΕΡΙΟΝ (192)
ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ (598)

ΑΡΙΘΜ.
ΑΙΓΟΠΡΟΒ ΑΤΟΤΡΟΦΩΝ : 58 
ΑΡΙΘΜ. ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ: 7

ΑΡΙΘΜ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ:
ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ: 1Γ

ΑΡΙΘΜ. ΚΛΙΝΩΝ:
Γ: 37

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
- X. ΦΙΦΛΗΣ - ΜΥΡΤΙΑ
- Α. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ - 
ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 1.538 
ΕΚΤΑΣΗ: 237,2 ΧΙΑ. ΣΤΡΕΜ. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
Α’ ΓΕΝΗΣ- 358 ΑΤΟΜΑ 
Β’ ΓΕΝΗΣ- 59 ΑΤΟΜΑ 
Γ’ ΓΕΝΗΣ- 208 ΑΤΟΜΑ

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ 
3 Θέσεις 
ΙΜονοδένδρι
2. Κλίσιζα
3. Γρεβενίτη
Ημιελεγχόμενη διάθεση

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ:
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ (1)

ΑΡΙΘΜ.
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ : 138 
ΑΡΙΘΜ. ΑΓΕΑΑΑΟΤΡΟΦΩΝ : 2

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ
ΑΦΟΙ Ν. ΓΈΩΡΓΑΝΤΩΝΗ -  
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΡΑΚΑ

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ
ΤΥΡΟΚΟΜ. ΕΠΙΧΕΕΡ. ΑΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε. -  ΑΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΡΑΚΑ
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 3 062 
ΕΚΤΑΣΗ: 261,8 ΧΙΑ. ΣΤΡΕΜ. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

Α’ ΓΕΝΗΣ -  914 ΑΤΟΜΑ 
Β’ ΓΕΝΗΣ -  75 ΑΤΟΜΑ 
Τ’ ΓΕΝΗΣ -  245 ΑΤΟΜΑ

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ
Θέση "Γούρνες" στο Δ.Δ.
Γ κοριτσάς
Ημιελεγχόμενη διάθεση

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (2) 
ΓΚΟΡΙΤΣΑ (1) 
ΚΑΛΛΟΝΗ (1) 
ΚΕΦΑΛΑΣ (1)
ΠΛΑΤ AN A (1)
ΣΚΟΥΡΑ (2)
ΧΡΥΣΑΦΑ (1)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (14) 
ΓΚΟΡΙΤΣΑ (34) 
ΚΕΦΑΛΑΣ (5)
ΠΛΑΤΑΝΑ (94)
ΣΚΟΥΡΑ (35)

ΑΡΙΘΜ.
AIT ΟΠΡΟΒ AT ΟΤΡΟΦΩΝ : 126 
ΑΡΙΘΜ. ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ: 1

ΑΡΙΘΜ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ:
ΓΚΟΡΙΤΣΑ: 1Δ

ΑΡΙΘΜ. ΚΛΙΝΩΝ: Δ: 26
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ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΚΕΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 2 824 
ΕΚΤΑΣΗ: 160,9 ΧΙΑ. ΣΤΡΕΜ. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

Α’ ΓΕΝΗΣ- 726 ΑΤΟΜΑ 
Β’ ΓΕΝΗΣ- 67 ΑΤΟΜΑ 
Γ  ΓΕΝΗΣ- 227 ΑΤΟΜΑ

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ
Θέση "Νεράκια" στο Δ.Δ.
Κροκεών
Ανεξέλεγκτη διάθεση

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ:
ΒΑΣΙΛΑΚΙ (1)
ΔΑΦΝΙ (2)
ΚΡΟΚΕΕΣ (2)
ΛΑΓΙΟ(Ι)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ:
ΒΑΣΙΛΑΚΙ (16)
ΔΑΦΝΙ (55)
ΚΡΟΚΕΕΣ (101)
ΛΑΓΙΟ (147)

ΑΡΙΘΜ.
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ: 57 
ΑΡΙΘΜ. ΑΓΕΛΑΑΟΤΡΟΦΩΝ : 2

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ
- Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - 
ΔΑΦΝΙ
- 1. ΦΑΡΛΕΚΑΣ - ΚΡΟΚΕΕΣ
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 5.597 
ΕΚΤΑΣΗ: 193,3 ΧΙΑ. ΣΤΡΕΜ. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

Α’ ΓΕΝΗΣ- 1.051 ΑΤΟΜΑ 
Β’ ΓΕΝΗΣ -  250 ΑΤΟΜΑ 
Γ  ΓΕΝΗΣ- 711 ΑΤΟΜΑ

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ 
2 Θέσεις
1 .Σέσι -  Ανεξέλεγκτη 
διάθεση 
2.Χειλόρεμα - 
Ημιελεγχόμενη διάθεση

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ:
ΜΟΛΑΟΙ (2)
ΠΑΚΙΑ(Ι)
ΣΥΚΕΑ(Ι)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ:
ΕΛΑΙΑ (45)
ΜΑΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (40) 
ΠΑΚΙΑ (225)
ΣΥΚΕΑ (90)
ΜΟΛΑΟΙ (140)

ΑΡΙΘΜ.
AIT ΟΠΡΟΒ AT ΟΤΡΟΦΩΝ : 133 
ΑΡΙΘΜ. ΑΓΕΑΑΑΟΤΡΟΦΩΝ: 3

ΑΡΙΘΜ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ:
ΕΛΑΙΑ: 1Γ 
ΜΟΛΑΟΙ: 1Δ

ΑΡΙΘΜ. ΚΛΙΝΩΝ: Γ: 21, Δ: 25

ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΣΑΤΙΒ ΑΕΒΕ -  ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΠΑΓΕΩΡΓΙΟY -  ΜΟΛΑΟΙ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΕΣ ΕΛΙΑΣ
ΣΑΤΙΒ ΑΕΒΕ-ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Y -  ΜΟΛΑΟΙ 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ: Θ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ -  
ΜΟΛΑΟΙ

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ
ΛΑΒΙΟΓΑΛ -  ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ 
ΑΒΕΕ -  ΣΥΚΕΑ

ΣΦΑΓΕΙΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
I. ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑΣ -  «ΤΡΟΦΙΝΟ» 
ΣΥΚΕΑ ΜΟΛΑΩΝ
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 4 660 
ΕΚΤΑΣΗ: 209 ΧΙΑ. ΣΤΡΕΜ. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

Α’ ΓΕΝΗΣ- 835 ΑΤΟΜΑ 
Β’ ΓΕΝΗΣ- 175 ΑΤΟΜΑ 
Γ  ΓΕΝΗΣ- 392 ΑΤΟΜΑ

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ 
3 Θέσεις
1 .Λαχανιά Μον/σιας
2 . Ράχη Αγ. Δημητρίου
3. Αγ. Γεώργιος - 
Ημιελεγχόμενη διάθεση

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ:
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ MON. (1) 
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (1)
ΒΕΛΛΙΑ (2)
ΛΙΡΑ (1)
ΝΟΜΙΑ (2)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ:
ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ (19)

! ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (34)
' ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ (51)

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (12) 
ΒΕΛΛΙΑ (52)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ (28)
ΛΙΡΑ (13)
ΜΟΝΕΜΒ ΑΣΙΑ (4) 
ΤΑΛΑΝΤΑ (25)
ΝΟΜΙΚΟ (715)

ΑΡΙΘΜ.
ΑΙΓΟΠΡΟΒATΟΤΡΟΦΩΝ : 80 
ΑΡΙΘΜ. ATEΑΑΑΟΤΡΟΦΩΝ : 5

ΑΡΙΘΜ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ:
ΜΟΝΕΜΒ ΑΣΙΑ : 3Α, 7Β, 6Γ, 2Δ, 2Ε

ΑΡΙΘΜ. ΚΑΙΝΩΝ:
Α: 78, Β: 185, Γ: 181, Δ: 68, Ε: 57

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ
- 1. ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ-ΑΓΕΛΛΩΝΑ 
- Γ. ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ - ΜΟΝΕΜΒ ΑΣΙΑ 
- 1. ΣΤΑΘΑΚΗΣ - ΒΕΛΛΙΕΣ
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ΑΗΜΟΣ ΜΥΣΤΡΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 4 608 
ΕΚΤΑΣΗ: 131,9 ΧΙΑ. ΣΤΡΕΜ. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

Α’ ΓΕΝΗΣ -  787 ΑΤΟΜΑ 
Β’ ΓΕΝΗΣ- 215 ΑΤΟΜΑ 
Γ’ ΓΕΝΗΣ -  556 ΑΤΟΜΑ

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ 
Θέση "Χρύσαφα" Δήμου 
Θ εραπνών - 
Ημιελεγχόμενη διάθεση

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ:
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (2)
ΛΟΓΓ ΑΣΤΡΑ (2) 
ΜΑΓΟΥΛΑ (1)
ΜΥΣΤΡΑΣ (2)
ΠΑΡΟΡΙ (1)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ:
ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ (9)
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (216)
ΛΟΓΓ ΑΣΤΡΑ (32) 
ΜΑΓΟΥΛΑ (110) 
ΜΥΣΤΡΑΣ (87)
ΠΑΡΟΡΙ (54)
ΣΟΥΣΤΙΑΝΟΙ (10)
ΤΡΥΠΗ (17)

ΑΡΙΘΜ.
ΑΠΌΠΡΟΒ ΑΤΟΤΡΟΦΩΝ : 75 
ΑΡΙΘΜ. ΑΓΕΑΑΑΟΤΡΟΦΩΝ : 19

ΑΡΙΘΜ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ:
ΑΝΑΒΡΥΤΗ: ΙΑ 
ΜΥΣΤΡΑΣ: 1Β 
ΤΡΥΠΗ: 1Δ

ΑΡΙΘΜ. ΚΛΙΝΩΝ:
Α: 16, Β: 38, Δ: 51
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ΔΗΜΟΣ ΝΙΑΤΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 2 666 
ΕΚΤΑΣΗ: 212,3 ΧΙΑ. ΣΤΡΕΜ. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

Α’ ΓΕΝΗΣ- 962 ΑΤΟΜΑ 
Β’ ΓΕΝΗΣ- 72 ΑΤΟΜΑ 
Γ’ ΓΕΝΗΣ- 163 ΑΤΟΜΑ

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ 
3 Θέσεις
1. Κοπρίστισα

2. Στέρνες - Λαμποκάμπι
3 . Μπαρκίζα 
Ημιελεγχόμενη διάθεση

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ:
ΑΠΙΔΕΑ (1)
ΝΙΑΤΑ (1)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ:
A ΠΊΛΕ A (343)

ΑΡΙΘΜ.
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ : 183 
ΑΡΙΘΜ. ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ: 3



ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ

-4130000

^4125000

-4 1200 00

4115000

-4110000

1120000 -

1115000

1110000

Αγριάνοι

Όρια Δημοτικών Διαμερισμάτων 
•  Πόλεις 

/ \ y  Οδικό Δίκτυο 
/ \ /  Υδρογραφικό Δίκτυο 
Ανάγλυφο
Διαβαθμίσεις Υψομέτρου 

1 2000 - 2250
1 7 5 0 -2 0 0 0
1500- 1750
1250- 1500

1____ 1000- 1250
750 - 1000
500 - 750
250 - 500
1 -2 5 0

4130000-

4125000-

360000 365000 370000 375000 380000 385000

3 6 0 0 0 0 3 6 5 0 0 0 3 7 0 0 0 0 3 7 5 0 0 0 3 8 0 0 0 0 3 8 5 0 0 0

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 2 625 
ΕΚΤΑΣΗ: 301,9 ΧΙΑ. ΣΤΡΕΜ. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

Α’ ΓΕΝΗΣ -  574 ΑΤΟΜΑ 
Β’ ΓΕΝΗΣ- 100 ΑΤΟΜΑ 
Γ  ΓΕΝΗΣ- 281 ΑΤΟΜΑ

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ 
Θέση "Αφισσού" Δ.
Σπάρτης
Ημιελεγχόμενη διάθεση

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ:
ΒΑΣΣΑΡΑΣ( 1 ) 
ΒΟΥΤΙΑΝΟΙ (2) 
ΘΕΟΛΟΓΟΣ (2) 
ΣΕΛΛΑΣΙΑ (1)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ:
ΒΑΜΒΑΚΟΥ (5) 
ΒΑΡΒΙΤΣΑ (1)
ΒΑΣΣΑΡΑΣ (1) 
ΒΟΥΤΙΑΝΟΙ (9) 
ΒΡΕΣΘΕΝΑ (17) 
ΘΕΟΛΟΓΟΣ (24) 
ΚΟΝΙΔΙΤΣΑ (4) 
ΣΕΛΛΑΣΙΑ (10)

ΑΡΙΘΜ.
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ: 57 
ΑΡΙΘΜ. ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ: 0

ΑΡΙΘΜ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ:
ΒΑΜΒΑΚΟΥ: 1Γ

ΑΡΙΘΜ. ΚΛΙΝΩΝ: Γ: 17

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΕΣ ΕΛΙΑΣ
ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ Α.Ε. -ΣΕΛΛΑΣΙΑ -  
200 ΤΟΝ./ ΕΤΟΣ



ΔΗΜΟΣ Ο ΠΎΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΓΓΥΛΟΥ

350000 360000 370000 380000 390000

Όρια Δημοτικών Διαμερισμάτων 
•  Πόλεις

Οδικό Δίκτυο
/ \ f  Υδρογραφικό Δίκτυο 
Ανάγλυφο
Διαβαθμίσεις Υψομέτρου 

2000 - 2250  
1 7 5 0 -2 0 0 0  
1500- 1750 
1250- 1500 
1000- 1250 
750 - 1000 
500 - 750 
250 - 500 
1 -2 5 0

4060000 4060000

-4050000

4040000

-4030000

4040000

4030000

4050000-

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 5.203 
ΕΚΤΑΣΗ: 218,8 ΧΙΑ. ΣΤΡΕΜ. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

Α’ ΓΕΝΗΣ -  597 ΑΤΟΜΑ 
Β ’ ΓΕΝΗΣ -  229 ΑΤΟΜΑ 
Γ  Γ Ε Ν Η Σ - 832 ΑΤΟΜΑ

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ
Θέση "Στταρτέας" Δ.Δ.
Αρεόττολης
Ημιελεγχόμενη διάθεση

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ:
ΑΛΙΚΑ (1)
ΑΡΕΟΠΟΛΗ (1)
ΚΟΙΤΑ (2)
ΚΟΥΝΟΣ (1)
ΚΡΥΟΝΕΡΙ (1)
ΜΙΝΑ (1)
ΟΙΤΥΛΟ (1)
ΠΥΡΓΟΣ ΔΥΡΟΥ (2)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ:
ΑΡΕΟΠΟΛΗ (1)
Β Α Χ Ο Σ(Ι)
ΟΙΤΥΛΟ (4)

ΑΡΙΘΜ. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ: 75 
ΑΡΙΘΜ. ΑΓΕΑΑΑΟΤΡΟΦΩΝ : 83

ΑΡΙΘΜ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: (10) 
ΑΡΕΟΠΟΛΗ: 2Α, 1Β, 2Γ 
ΔΥΡΟΣ: 1Γ
ΓΕΡΟΛΙΜΕΝ ΑΣ : 2Β, 2Ε 
ΟΙΤΥΛΟ: ΙΑ 
ΒΑΘΕΙΑ: 6Α

ΑΡΙΘΜ. ΚΛΙΝΩΝ:
Α: 109, Β: 147, Γ :8 1 ,Ε : 24

3 5 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0
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ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΑΝΝΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 3 405 
ΕΚΤΑΣΗ: 153,8 ΧΙΑ. ΣΤΡΕΜ.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
Α’ ΓΕΝΗΣ- 977 ΑΤΟΜΑ 
Β’ ΓΕΝΗΣ- 132 ΑΤΟΜΑ 
Γ’ ΓΕΝΗΣ- 330 ΑΤΟΜΑ

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ
Σε 4 χώ ρους
1. Κοτρώνια

2 . Κεράσοβα
3. Περιστέρια
4. Χούνες
Ημιελεγχόμενη διάθεση

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ:
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ (1) 
ΑΛΕΥΡΟΥ (1)
ΒΟΡΔΟΝΙΑ (1)
ΚΑΣΤΟΡΙ (2) 
ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΣ (2) 
ΠΕΛΛΑΝΑ (2) 
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ (1)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ:
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ (2) 
ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ (1)
ΚΑΣΤΟΡΙ (28) 
ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΣ (2) 
ΠΕΛΛΑΝΑ (15) 
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ (1)

ΑΡΙΘΜ.
ΑΙΓΟΠΡΟΒ ΑΤΟΤΡΟΦΩΝ : 60 
ΑΡΙΘΜ. ΑΓΕΑΑΔΟΤΡΟΦΩΝ :
51



ΔΗΜΟΣ ΣΚΑΛΑΣ
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] Όρια Δημοτικών Διαμερισμάτων 
•  Πόλεις

Οδικό Δίκτυο
/ \ /  Υδρογραφικό Δίκτυο 
Ανάγλυφο
Διαβαθμίσεις Υψομέτρου 

; 2000 - 2250 
I 1750-2000 

■  1500- 1750 
|  1250- 1500 
] 1000- 1250
= 750 - 1000—.——
I  500 - 750 J 250 - 500 

■ ■  1 - 250

40800004080000

40750004075000

355000 360000 365000 370000 375000 380000 385000 390000

é )

ΑΗΜΟΣ ΣΚΑΛΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 5 885 
ΕΚΤΑΣΗ: 144,1 ΧΙΑ. ΣΤΡΕΜ.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
Α’ ΓΕΝΗΣ -  2.129 ΑΤΟΜΑ 
Β’ ΓΕΝΗΣ -  205 ΑΤΟΜΑ 
Γ  ΓΕΝΗΣ -  605 ΑΤΟΜΑ

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ 
Θέση "Αμπούλας" Δ.
Σκάλας
Ημιελεγχόμενη διάθεση

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (1) 
ΒΡΟΝΤΑΜΑΣ (1) 
ΣΤΕΦΑΝΙΑ (1)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ:
ΒΡΟΝΤΑΜΑΣ (59) 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (583) 
ΣΤΕΦΑΝΙΑ (357)
ΣΚΑΛΑ (684)
ΓΡΑΜΜΟΥΣΑ (41) 
ΛΕΗΜΟΝΑ (576)

ΑΡΙΘΜ.
ΑΠΌΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ : 73 
ΑΡΙΘΜ. ΑΓΕΛΑΑΟΤΡΟΦΩΝ: 1

ΑΡΙΘΜ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ:
ΣΚΑΛΑ: 2Δ, ΙΕ

ΑΡΙΘΜ. ΚΛΙΝΩΝ:
Δ: 30, Ε: 11

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
- ΑΦΟΙ ΜΠΑΤΣΑΚΗ - ΣΚΑΛΑ
- Α. ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ - ΛΕΗΜΟΝΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Α Σ Ε
ΣΚΑΛΑΣ
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Όρια Δημοτικών Διαμερισμάτων 
•  Πόλεις Λ/. Οδικό Δίκτυο / \ /  Υδρογραφικό Δίκτυο 

Ανάγλυφο
Διαβαθμίσεις Υψομέτρου 

2000 - 2250 
1750-2000 
1500- 1750 
1250- 1500

" 1000- 1250
750 - 1000 
500 - 750 
250 - 500 
1 -250
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ΔΗΜΟΣ ΣΜΥΝΟΥΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 1.917 
ΕΚΤΑΣΗ: 94,5 ΧΙΑ. ΣΤΡΕΜ. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

Α’ ΓΕΝΗΣ -  446 ΑΤΟΜΑ 
Β’ ΓΕΝΗΣ- 38 ΑΤΟΜΑ 
Γ  ΓΕΝΗΣ- 153 ΑΤΟΜΑ

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ 
Δεν υπάρχει εν ενεργεία 
χώρος διάθεσης - 
Ανεξέλεγκτη διάθεση

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ:
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1) 
ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΡΙΑ (1) 
ΜΕΛΙΣΣΑ (1)
ΜΕΛΙΤΙΝΗ (1) 
ΠΑΛΑΙΟΒΡΥΣΗ (1) 
ΠΕΤΡΙΝΑ (1)
ΣΕΛΕΓΟΥΔΙ (1)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ:
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ (6)

ΑΡΙΘΜ.
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ : 8 
ΑΡΙΘΜ. ΑΓΕΛΑ ΑΟΤΡΟΦΩΝ :
11



ΑΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΔΗ Μ Ο Σ ΣΠΑΡΤΗΣ

375000370000365000355000 360000

Ασιανοί 41100004110000

ουστι

41050004105000

4100000_j Όρια Δημοτικών Διαμερισμάτων 
•  Πόλεις

Οδικό Δίκτυο
/ \ /  Υδρογραφικό Δίκτυο 
Ανάγλυφο
Διαβαθμίσεις Υψομέτρου 

2000-2250 
1750-2000 

I  1500- 1750 
I  1250- 1500 

] 1000- 1250 
I  750 - 1000 

I  500 - 750 
|  250 - 500 

■ ■  1 - 250

4100000

40950004095000

370000 375000365000355000 360000

Π Λ ΗΘ ΥΣΜ ΟΣ: 18.184 
ΕΚ ΤΑ ΣΗ : 84,4 ΧΙΑ. ΣΤΡΕΜ.
ΑΠΑ ΣΧΟ ΛΗΣΗ:

Α ’ Γ Ε Ν Η Σ - 1.138 ΑΤΟΜΑ 
Β’ Γ Ε Ν Η Σ - 1.039 ΑΤΟΜΑ 
Π ΓΕΝΗΣ -  3.356 ΑΤΟΜΑ 

Χ Ω Μ Α ΤΕΡΕΣ Θ έση "Χ ρύσαφα" Δ ήμου 
Θ ερ α π ν ώ ν  Κ οκκινόραχη, Κ αμάρες,
Π ολύδενδρο, Συκαράκι, Αλέσια, Ay. Κυριακή, 
Γούναρι, Καλάμι, Ρ υβ ιώ τισσα , Α φισσού,
Κλαδάς, Α μύκλες, Καλύβια Η μιελεγχόμενη 
χ ώ ρ ο ς
ΕΛ Α ΙΟ ΤΡΙΒ ΕΙΑ :

ΣΠΑΡΤΗ (1)
ΣΠΑΡΤΗ-ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ (1)
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (2)
ΚΑΛΥΒΙΑ Σ Ο Χ Α Σ (Ι)
ΚΛΑΔΑΣ (1)

ΓΕ Ω Τ ΡΗ Σ Ε ΙΣ :
ΑΜΥΚΛΕΣ (132)
ΑΦΙΣΣΟΥ (42)
ΚΑΛΥΒΙΑ ΣΟΧΑΣ (11)
ΚΛΑΔΑ (36)
ΣΠΑΡΤΗ (536)

Α ΡΙΘΜ . Α ΙΓΟ Π ΡΟ Β Α Τ Ο Τ ΡΟ Φ Ω Ν : 34 
Α ΡΙΘΜ . Α ΓΕ Λ Α Δ Ο Τ ΡΟ Φ Ω Ν : 3 
Α ΡΙΘ Μ . Ξ ΕΝ Ο ΔΟ Χ ΕΙΩ Ν :
ΣΠΑΡΤΗ: ΙΑ, 1Β, 5Γ, 2Δ
Α ΡΙΘ Μ . Κ ΛΙΝΩ Ν : Α: 356, Β: 88, Γ: 641, Δ: 108
Χ Υ Μ Ο Π Ο ΙΕΙΑ
- «ΛΑΚΩΝΙΑ» - 25 ΤΟΝ. ΠΟΡΤΟΚ./ΩΡΑ 200 
ΤΟΝ./ 8-ΩΡΟ MAX 600 ΤΟΝ./ ΗΜΕΡΑ
- «ΣΠΑΡΤΗ ΕΛΛΑΣ» 15 ΤΟΝ. Π ΟΡΤΟΚ./Ω ΡΑ 
120 ΤΟΝ./ 8-ΩΡΟ M AX 360 ΤΟΝ./ ΗΜΕΡΑ

ΣΥ ΣΚ Ε Υ Α ΣΤ Η ΡΙΑ  Ε ΣΠ Ε ΡΙΔ Ο Ε ΙΔ Ω Ν
- «ΛΑΚΩΝΙΑ» - ΣΠΑΡΤΗ
- «ΗΛΙΟΦΡΟΥΤ» - ΣΠΑΡΤΗ

Τ Υ Π Ο Π Ο ΙΗ Τ Η ΡΙΑ  ΕΛΑΙΟΛΑ ΔΟΥ
- ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ -  ΣΠΑΡΤΗ 
48 ΤΟΝ./ 8-ΩΡΟ
- 1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΠΑΡΤΗ

Μ Ε Τ Α Π Ο ΙΗ Τ Ε Σ Ε Λ ΙΑ Σ
- ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ -  Δ. 
ΣΠΑΡΤΗΣ Κ’ Δ. ΦΑΡΙΔΟΣ 500 ΤΟΝ./ ΕΤΟΣ
- Ν. ΒΛΑΧΟΥ -  ΡΙΖΑ ΣΠΑΡΤΗΣ 300 ΤΟΝ./ ΕΤΟΣ 
- 1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΦΙΣΣΟΥ 200 ΤΟΝ./ 
ΕΤΟΣ
- Α.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΦΙΣΣΟΥ 200 ΤΟΝ./ 
ΕΤΟΣ
- Ν. ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ -  ΑΦΙΣΣΟΥ 65 ΤΟΝ./ ΕΤΟΣ

ΣΥ Ν Ε Τ Α ΙΡΙΣΜ Ο Ι Ε ΣΠ Ε ΡΙΔ Ο Ε ΙΔ Ω Ν
- ΑΣΕ ΑΜΥΚΛΩΝ - ΛΑΚΩΝΙΑ
- ΑΣΕΠΕ ΗΛΙΟΦΡΟΥΤ
- ΣΠΕΣ -  ΚΑΣΟΛ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

Ο ΙΝ Ο Π Ο ΙΕΙΑ
«ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ»-ΣΠΑΡΤΗ

Μ Ε Τ Α Π Ο ΙΗ Τ ΙΚ Ε Σ Μ Ο Ν Α ΔΕΣ Κ ΡΕΑ Τ Ο Σ
«ΝΙΚΑΣ» - ΕΔΡΑ ΣΠΑΡΤΗ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ)

ΓΑ Λ Α ΚΤΟΚ Ο Μ ΕΙΑ
- Ι.ΞΥΔΗΣ -  «ΒΟΥΛΟΥΜΑΝΟΥ»
-Θ . ΚΟΛΟΒΟΣ & ΥΙΟΙ

ΤΥ ΡΟ Κ Ο Μ ΕΙΑ
- ΑΦΟΙ ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ-ΑΦΙΣΣΟΥ



ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ
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___ Όρια Δημοτικών Διαμερισμάτων
•  Πόλεις

Οδικό Δίκτυο
/ \ /  Υδρογραφικό Δίκτυο 
Ανάγλυφο
Διαβαθμίσεις Υψομέτρου 

Π  2000 - 2250 
Π Π  1750-2000 

■  1500- 1750 
I 1250 - 1500 
] 1000 - 1250 

I 750 - 1000 
I 500 - 750 
I  250 - 500 

■ ■  1 - 250

40850004085000

4080000 4080000αστανια

355000 360000 365000 370000 375000 380000

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΤΛΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 5.269 
ΕΚΤΑΣΗ: 183,7 ΧΙΑ. ΣΤΡΕΜ.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
Α’ ΓΈΝΗΣ- 1.051 ΑΤΟΜΑ 
Β’ ΓΕΝΗΣ- 127 ΑΤΟΜΑ 
Γ  ΓΕΝΗΣ -  415 ΑΤΟΜΑ

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ Δρυμώνας Δ.Δ. 
Ξηροκαμττίου Ημιελεγχόμενη 
διάθεση

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ:
ΑΝΩΓΕΙΑ (1)
ΓΟΡΑΝΟΙ (1)
ΔΑΦΝΗ (2)
ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ (2) 
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ (1) 
ΠΟΤΑΜΙΑ (2) 
ΤΡΑΠΕΖΟΝΤΗ (2) 
ΛΕΥΚΟΧΩΜΑ (1)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ:
ΑΝΩΓΕΙΑ (84)
ΔΑΦΝΗ (54)
ΛΕΥΚΟΧΩΜΑ (108) 
ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ (90) 
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ (117) 
ΠΟΤΑΜΙΑ (13) 
ΤΡΑΠΕΖΟΝΤΗ (85)

ΑΡΙΘΜ. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ:
127
ΑΡΙΘΜ. ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ: 9

ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΚΑΡΑΧΑΝΙΔΗΣ -  ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΕΣ ΕΛΙΑΣ
- ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ -  
Δ. ΣΠΑΡΤΗΣ Κ’ Δ. ΦΑΡΙΔΟΣ 500 
ΤΟΝ./ΕΤΟΣ
- ΑΛΕΑ ΑΒΕΓΕΤ - ΛΕΥΚΟΧΩΜΑ 50 
ΤΟΝ./ΕΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΚΡΕΑΤΟΣ
ΤΣΙΚΑΚΗΣ -  ΓΙ ΑΝΝΟΠΟ Y ΛΟΣ 
ΛΕΥΚΗ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΤΣΙΚΑΚΗΣ -  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΛΕΥΚΗ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΣΦΑΓΕΙΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
ΤΣΙΚΑΚΗΣ -  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΛΕΥΚΗ ΑΝΩΓΕΙΩΝ



ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

4042000

4040000-

4038000 -

4036000

400000 402000 404000. ............ 406000 408000 410000

Ν

W
-4042000

Ελαφόνησος

Όρια Δημοτικών Διαμερισμάτων 
•  Πόλεις

Οδικό Δίκτυο
/ \ /  Υδρογραφικό Δίκτυο 
Ανάγλυφο
Διαβαθμίσεις Υψομέτρου 

2000 - 2250 
1 7 5 0 -2 0 0 0  
1500 - 1750 
1250- 1500 
1000- 1250 
750 - 1000 
500 - 750 
250 - 500 
1 -2 5 0

4040000

-4038000

-4036000

400000 402000 404000 406000 408000 410000

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΕΑΑΦΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 745 
ΕΚΤΑΣΗ: 20 ΧΙΑ. ΣΤΡΕΜ.

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ 
Θέση: ρέμα "Καρά 
Αντρέα"
Ανεξέλεγκτη διάθεση

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ (1)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ (78)

ΑΡΙΘΜ.
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ: 2 
ΑΡΙΘΜ. ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ: 0

ΑΡΙΘΜ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ:
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ: 2Γ

ΑΡΙΘΜ. ΚΛΙΝΩΝ:
Γ: 42



ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΩΝ

356000 358000 360000 362000 364000 366000 368000

4132000-

4130000-

4128000

4126000

4124000-
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m I

Όρια Δημοτικών Διαμερισμάτων 
•  Πόλεις

Οδικό Δίκτυο
/ \ /  Υδρογραφικό Δίκτυο 
Ανάγλυφο
Διαβαθμίσεις Υψομέτρου 

2000 - 2250
I  1750-2000 

I 1500- 1750 
■ ■  1250- 1500 

1000- 1250 
750 - 1000 
500 - 750 
250 - 500 
1 -250

356000

-4132000

-4130000

-4128000

-4126000

-4124000

3 5 8 0 0 0 3 6 0 0 0 0 3 6 2 0 0 0 3 6 4 0 0 0 3 6 6 0 0 0 3 6 8 0 0 0

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 926 
ΕΚΤΑΣΗ: 64,4 ΧΙΑ. ΣΤΡΕΜ.

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ
Θέση: "Καλός" - 
Ημιελεγχόμενη διάθεση

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΡΥΕΣ(ΙΟ)

ΑΡΙΘΜ.
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ: 22 
ΑΡΙΘΜ. ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ: 3

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓA ΑΡΕΤΗ & 
ΦΩΤΕΙΝΗ -  ΚΑΡΥΕΣ


