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Σος Ηυάννη Ν. Κέκεπη 
 
 

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ 
Α΄ ΓΔΝΗΚΑ 

Ζ πεξηνρή ηνπ Γαζαξρείνπ Αξλαίαο θαηαιακβάλεη ην ΒΑ ηκήκα ηεο Υαιθηδηθήο θαη έρεη 
έθηαζε 761.200 ζηπέμμαηα, πνπ θαηαλέκνληαη αλαιπηηθά: 

ΚΛΑΔΗ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΣΡΔΜΜΑΣΑ ΠΟΟΣΟ (%) 

ΓΑΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ 410.000 53,9 
ΓΑΗΚΔ ΔΚΣΑΔΗ  
Ή ΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΓΑΖ 

 
208.654 

 
27,4 

ΓΔΧΡΓΗΚΔ ΔΚΣΑΔΗ 125.000 16,4 
ΓΤΜΝΔ ΔΚΣΑΔΗ 4.285 0,6 
ΑΓΟΝΔ ΔΚΣΑΔΗ  2.061 0,3 
ΟΗΚΗΜΟΗ 11.200 1,4 

ΤΝΟΛΟ 761.200 100 

 
Σα δάζε, Βηνκεραληθά θαη κε, Γεκφζηα θαη κε Γεκφζηα, θαηαιακβάλνπλ έθηαζε 618.654 

ζηξέκκαηα, δει. πνζνζηφ δαζνθάιπςεο 81,3%. 
Καζψο ε πεξηνρή ηνπ Γαζαξρείνπ Αξλαίαο εθηείλεηαη απφ ηε ζάιαζζα (κεδέλ πςφκεηξν) 

κερξη ηελ θνξπθή ηνπ φξνπο Τςίδσλνπ - Υνινκψληα 1.100 κ. ππεξζαιάζζην χςνο, παξνπζηάδεη 
κηα εμαηξεηηθή βηνπνηθηιφηεηα ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο. 

Σα αείθπιια Πιαηχθπιια πνπ θαιχπηνπλ ην 33,4% ηεο έθηαζεο εθηείλνληαη ζηελ 
ρακειφηεξε πξνο ηε ζάιαζζα δψλε δηάπιαζεο, ηελ LAURETUM,  δει. ηε δψλε ηεο Γάθλεο 
(Laurus Nobilis), ή κεζνγεηαθήο δηάπιαζεο ηεο Quercus Ilex (αξηάο).  

Δθεί θχνληαη δάζε αξηάο, εξείθεο (Erica arborea), πξίλνπ (Quercus coccofera), 
θνπκαξηάο (Arbutus unedo & andrachne), αλάκεηθηα. Σα ίδηα είδε απνηεινχλ ππφξνθν ζηα δάζε 
ηεο Υαιεπίνπ Πεχθεο (Pinus halepensis), ε νπνία θχεηαη ζηε θπζηθή ηεο δηάπιαζε, ζηηο 
πεξηνρέο Γνκαηίνπ, Ν. Ρφδσλ, Οπξαλνχπνιεο θαη Ηεξηζζνχ.  

ηηο πεξηνρέο ηξαηνλίθεο, ηξαησλίνπ θαη Οιπκπηάδνο, ζπλππάξρνπλ κε ηα αείθπιια 
πιαηχθπιια Θαιαζζία (Maritima) Πεχθε θαη Radiata (αθηηλσηή) πνπ πξνέξρνληαη απφ 
Σερλεηέο αλαδαζψζεηο ηεο Τπεξεζίαο καο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 60 θαη ηνπ 70.  

ε φιε ηε δψλε, εθηφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα είδε, θχνληαη θαηά νκάδεο ή 
κεκνλσκέλα άηνκα, Γάθλεο, Κνπηζνππηέο (Cercis siliquastrum),  Κνθθνξεβηζηέο (Pistacia 
terebinthus) θαη θαζψο πξνρσξνχκε απφ ην ςπρξνφξην ηεο δψλεο απηήο  πξνο ην ζεξκνφξην 
ηεο ακέζσο πςειφηεξεο δψλεο ηεο Καζηαληάο - KASTANETUM, θχνληαη Οζηξπέο (Ostrya 
carpinifolia), Γαχξνη (Karpinus orientalis & Betulus), Μειηάδηα (Fraxinus Ornus & Excelsior), 
Κνπθνμπιηά (Sabukus - Βνχδη) Φιακνπξηέο (Tilia tomentosa), δξπο ε ρλνψδεο (Quercus 
pubenscens), θξαληέο (Cornus mas & sanguineus), αγξηνγθνξηζηέο (Pirus amygdaliformis), 
ζνξβηέο (Sorbus domestica – torminalis)  θ.ά. 

ηε Εψλε ηεο θαζηαληάο εμαπιψλνληαη ζε ακηγή ή κεηθηή θαηάζηαζε, δάζε θαζηαληάο 
(3,8%) θαη δξπφο (23,8%) κε δηάζπαξηα ηα πξναλαθεξζέληα είδε ζην ζεξκνφξην ηεο δψλεο. 

ηελ πςειφηεξε δψλε ηεο πεξηνρήο καο ηεο δψλεο ηεο Ομπάο –FΑGETUM- θχνληαη ζε 
θπζηθή θαηάζηαζε δάζε Ομπάο (10,6%) θαη δάζε Μαχξεο Πεχθεο (Pinus nigra) απφ Σερλεηέο 
αλαδαζψζεηο. Τπάξρνπλ θαη ιίγεο αλαδαζψζεηο Γαζηθήο (P. Silvestris)  θαη Σξαρείαο Πεχθεο 
(P. Brutia). 

Γηάζπαξηα θαηά νκάδεο ή κεκνλσκέλα άηνκα θχνληαη ζηε δψλε απηή 
αξθνπδνπνχξλαξν, (Ilex Aquiefollium), Ίηακνο (Taxus baccata) θαη πνιιέο ηδησηηθέο Σερλεηέο 
θπηείεο Διάηεο (Abies), Μ. Πεχθεο θαη Φεπδνηζνχγθαο (Pseodotsuga) κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή 
Υξηζηνπγελληάηηθσλ Γέλδξσλ. 

Πάλσ απφ 14.000 ζηξέκκαηα γπκλέο ή γεσξγηθέο ηδησηηθέο εθηάζεηο δαζψζεθαλ ηερλεηά 
απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ 1609/89, 2080/92 & 1257/99 Καλνληζκψλ ηεο Δ.Δ.  
κε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα δάζσζεο. Καηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θπηεχηεθαλ 
Πιαηχθπιια είδε, θπξίσο Aθαθία (Robinia pseudacacia), Καζηαληά (Castanea) θαη Καξπδηά 
(Juglans regia) θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ θσλνθφξα, θπξίσο είδε Πεχθεο. 

Καηά κήθνο ησλ ξεκάησλ ζε φιεο ηηο δψλεο θχνληαη πδξφθηια θαη πδξνραξή 
δαζνπνληθά είδε, φπσο  Πιάηαλνο (Platanus orientalis), θιήζξα (Alnus glutinosa), Ηηηέο (Salix). 
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ηα πξαλή ησλ επαξρηαθψλ δαζηθψλ θαη αγξνηηθψλ δξφκσλ, φπνπ έγηλαλ αλαδαζψζεηο 
θπηεχηεθαλ Οξζφθιαδα Κππαξίζζηα, Αξηδφλεο, (Cupressus sempervirens & C. Arizonica) 
Δπθάιππηνη θαη θαιισπηζηηθά θπηά, φπσο Ππξάθαλζνη (Pyracantha coccinea), Πηθξνδάθλεο 
(Nerium oleander), πάξηα (Spartium jiunceum) θ.ά.  

Δλ νιίγνηο αλαθεξζήθακε ζηελ ρισξίδα ηεο πεξηνρήο θαη κφλν ζε είδε δελδξψδε ή 
ζακλψδε δει εθείλα κε μπιψδε βιαζηφ. 

Δάλ αλαθεξζνχκε ζε πφεο θαη θξχγαλα ζα κηιήζνπκε ελ ζπλφισ γηα εθαηνληάδεο είδε 
άγξηαο ρισξίδαο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γαζαξρείνπ Αξλαίαο. 

ρνίλα, Λπγαξηέο, Κιεκαηίδεο, Λαδαληέο, Λαγνκειηέο, Πηέξηδεο, Βξχα, Λεηρήλεο,  
αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά βξίζνπλ ζε φιεο ηηο δηαπιάζεηο ηεο ρισξίδαο. 

Μηα ηφζν κεγάιε πνηθηιία βιάζηεζεο επφκελν είλαη λα θηινμελεί θαη πινχζηα άγξηα 
Παλίδα ελδεκηθή θαη φρη. 

Δίδε άγξηαο παλίδαο πνπ δηαβηνχλ ζηελ πεξηνρή καο θαη εηδηθά απηψλ πνπ ζεσξνχληαη 
ζεξεχζηκα είλαη. 

Κνηλφ: Αγξηφρνηξνο, Λαγφο, Αιεπνχ, Φάζα, Αγξηνπεξίζηεξν, Κνπλάβη, Νπθίηζα, 
Θαιαζζνπάπη, Νεζζφγαινο, Αζβφο, 

Οιηγάξηζκν: Εαξθάδη, Οξεηλή Πέξδηθα, Σζαθάιη,  Φαζηαλφο, Αγξηφγαηνο,  
πάλην: Λχθνο, Μαπξνπειαξγφο, Κξαπγαεηφο, αίλη, Αγξηφξληζα,  

 
Β΄ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ην Γαζαξρείν Αξλαίαο ππεξεηνχλ ζήκεξα (41) κφληκνη ππάιιεινη, Γαζνιφγνη, 
Γαζνπφλνη, Γαζνθχιαθεο, ΣΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Γηνηθεηηθνί, Δξγνδεγνί, Οδεγνί 
απηνθηλήησλ, Υεηξηζηέο κεραλεκάησλ, Δπηζηάηεο πινηνκηθψλ , θπησξηαθψλ εξγαζηψλ θαη 
Γαζεξγάηεο. 

Με ην ηζρχνλ νξγαλφγξακκα ηνπ Γαζαξρείνπ νη ππάιιεινη είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηα 
Σκήκαηα: Γηνίθεζεο Γηαρείξηζεο Γαζψλ, - Δθηειέζεσο Γαζνηερληθψλ Έξγσλ, -Πξνζηαζίαο 
Γαζψλ θαη Γαζηθψλ Δθηάζεσλ, - Γηνηθεηηθφ Οηθνλνκηθφ, ηα Γξαθεία: - Γεκνζίνπ Καηεγφξνπ 
θαη Θήξαο, θαζψο θαη ζηα Γαζνλνκεία Αξλαίαο, -ηξαηνλίθεο, - Μεγάιεο Παλαγίαο θαη 
Οιπκπηάδαο. 

Γηα ηελ απξφζθνπηε εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ πξνζιακβάλνληαη θάζε ρξφλν  
επνρηαθνί πηπρηνχρνη Γαζνιφγνη, Γαζνπφλνη θαη Δηδηθνί Γαζνπξνζηαζίαο , Γαζεξγάηεο, 
εξγάηεο πξφιεςεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, νη νπνίνη απαζρνινχληαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ 
κνλίκσλ, ζε αληηθείκελα αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο. 

ηελ πξνζηαζία ηνπ δαζηθνχ θαη ζεξακαηηθνχ πινχηνπ ζπκβάιινπλ θαηά πνιχ νη δπν 
Ηδησηηθνί Θεξνθχιαθεο ηεο Σ’ Κπλεγεηηθήο  Οκνζπνλδίαο θαη ηνπ Κπλεγεηηθνχ πιιφγνπ 
Αξλαίαο, θαζψο θαη νη δπν θχιαθεο ησλ Μνλαζηεξηαθψλ Γαζψλ. 

ηε Γηαρείξηζε θαη Δθκεηάιιεπζε ησλ Γαζψλ θαη εηδηθά ζηελ παξαγσγή δαζηθψλ 
πξντφλησλ (πινηνκία, δηακφξθσζε, κεηαθνξά ζηνπο ηφπνπο θφξησζεο)  απαζρνινχληαη νη 
(183) δαζεξγάηεο ελεξγά κέιε 12 Γαζηθψλ  πλεηαηξηζκψλ πνπ έρνπλ έδξα ηα Γεκνηηθά 
Γηακεξίζκαηα ηεο πεξηνρήο θαη αλήθνπλ ζηελ Έλσζε Γαζηθψλ & Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ 
Αξλαίαο. 

Βα΄  ΑΝΑΓΚΔ Δ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 
ΠΔ Γευηεσνικών (Γαζολόγοι) 

Κάιπςε ησλ 6 θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ θαη ηξεηο επηπιένλ ζέζεηο Γαζνιφγσλ. Να 
ιεθζεί ππφςε φηη νη 11 νξγαληθέο ζέζεηο ζπζηάζεθαλ κε ηνλ Οξγαληζκφ ησλ Γαζηθψλ 
Τπεξεζηψλ Π.Γ. 1213/81. Ήδε ηα αληηθείκελα απμήζεθαλ θαη νη ζέζεηο παξακέλνπλ νη 
ίδηεο. Γηα ην ιφγν απηφ δεηνχκε ν αξηζκφο ησλ δαζνιφγσλ ζην Γαζαξρείν Αξλαίαο λα 
αλέιζεη ζηνπο 14. Απφ ηνπο 6 δαζνιφγνπο πνπ δηνξίζζεθαλ ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο ην 
2001, δελ ηνπνζεηήζεθε θαλείο ζηελ Τπεξεζία καο. Τπάξρεη αδήξηηε αλάγθε λα 
ηνπνζεηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ 5 δαζνιφγνη ην 2004 

Κλάδορ : ΣΔ Γαζοπονίαρ 
Κάιπςε ησλ 8 θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ. Σα θελά ζηνλ θιάδν απηφ ππάξρνπλ εδψ θαη 
δεθαεηία κε απνηέιεζκα λα ππνιεηηνπξγνχλ ηα Γαζνλνκεία θαη λα πζηεξνχκε ζε πνιιά 
αληηθείκελα. Σα Γαζνλνκεία θαζψο απνηεινχλ ηελ πιένλ απνθεληξσκέλε κνλάδα ηεο 
Γαζηθήο Τπεξεζίαο απνηεινχλ ηνλ άκεζν ζχλδεζκφ ηεο κε ηνλ νξεηλφ πιεζπζκφ ( 
Γαζεξγάηεο, θπλεγνχο θ. ά.). Να ιεθζεί δε ππφςε φηη νη 15 νξγαληθέο ζέζεηο 
ζπζηάζεθαλ κε ηνλ Οξγαληζκφ ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ Π.Γ. 1213/81. Ήδε ηα 
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αληηθείκελα απμήζεθαλ θαη νη ζέζεηο παξακέλνπλ νη ίδηεο. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε κία 
δαζνπφλνο πνπ ηνπνζεηήζεθε ην 2001 ζηελ Τπεξεζία καο δελ είλαη δπλαηφλ λα 
θαιχςεη ηα θελά ηνπ θιάδνπ απηνχ. Τπάξρεη αδήξηηε αλάγθε λα ηνπνζεηεζνχλ 
ηνπιάρηζηνλ 6 δαζνπφλνη ην 2004 

Κλάδορ : ΓΔ Γαζοθςλάκυν 
Απφ ηνπο ππεξεηνχληεο 9 Γαζνθχιαθεο νη 8 απαζρνινχληαη ζηελ δαζνθπιαθή θαη o 1, 
πξψελ νδεγφο , πνπ εληάρζεθε κε ην ΠΓ 242/93 είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νδήγεζε θαη 
ζπληήξεζε απηνθηλήησλ. Δπεηδή κε ηνπο 8 είλαη αδχλαηε ε δαζνπξνζηαζία ηεο 
πεξηνρήο ηνπ Γαζαξρείνπ πνπ αλέξρεηαη ζε 761.000 ζηξ. κε 85% δαζνθάιπςε, 
(ζχκθσλα κε ηα δηεζλή δεδνκέλα απαηηείηαη έλαο Γαζνθχιαθαο γηα θάζε 30.000 ζηξ. 
δάζνπο)  έρνπκε αλαζέζεη θαζήθνληα θχιαμεο θαη ζε 3 ηξεηο Σερληθνχο ππαιιήινπο 
(επηζηάηεο). Εεηνχκε ηελ πιήξσζε ησλ 14 θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ κε πηπρηνχρνπο 
ΗΔΚ Γαζνπξνζηαζίαο, νπσζδήπνηε κέζα ζην 2002. Παξάιιεια δε λα θηλεζεί 
δηαδηθαζία επηκφξθσζεο ησλ κε πηπρηνχρσλ Γαζνθπιάθσλ θαη λα εληαρζνχλ ηππηθά 
θαη νπζηαζηηθά ζηνλ θιάδν.  

Κλάδορ : ΓΔ Σεσνικών. (Δπγοδηγών, επιζηαηών σειπιζηών) 
Απφ ηνπο ηέζζεξηο εξγνδεγνχο δελ ππεξεηεί ζήκεξα θαλείο θαη απφ ηνπο 7 ρεηξηζηέο 
κεραλεκάησλ ππεξεηνχλ δχν, απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο έρεη 33 ρξφληα ππεξεζία θαη κε 
ηελ ζηξ. ζεηεία 35. ζνλ αθνξά ηνπο επηζηάηεο, απηνί ησλ πινηνκηθψλ εξγαζηψλ 
εθηεινχλ ρξέε δαζνθχιαθα. Δίλαη θαηαθαλήο ε αλάγθε πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ απηψλ. 

Κλάδορ : Γιοικηηικό - Οικονομικό πποζυπικό 
Γηα ηελ απξφζθνπηε γξακκαηεηαθή  θαη νηθνλνκηθή εμππεξέηεζε ηεο Τπεξεζίαο 
απαηηνχληαη Γηνηθεηηθνί θαη Οηθνλνκηθνί ππάιιεινη, απφ ηνπο νπνίνπο ηνπιάρηζηνλ δπν 
ΠΔ – ΣΔ θαηεγνξίαο.  Ο κνλαδηθφο ΣΔ Σερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ ππάιιειφο καο, 
πηπρηνχρνο Σερλνιφγνο Πνιηηηθφο Μεραληθφο, εθηειεί θαζήθνληα Τπνιφγνπ Γηαρεηξηζηή, 
κε ππάξρνληνο νηθνλνκηθνχ ππαιιήινπ. Να ζεκεησζεί φηη νη δαπάλεο καο εηεζίσο 
θπκαίλνληαη ζηα 2,5 εθαηνκ. ΔΤΡΧ, ρσξίο ηνπο κηζζνχο ησλ ππαιιήισλ, ηα δε έζνδα 
αγγίδνπλ ην εθαηνκκχξην. 

Γ΄ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑΚΟ ΚΑΘΔΣΧ ΓΑΧΝ 
Μαδί κε ηηο άγνλεο θαη βξαρψδεηο, νη νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο δαζηθέο εθηάζεηο, 

θαηαλέκνληαη ηδηνθηεζηαθά: 
 ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΖ & ΓΑΗΚΔ ΔΚΣΑΔΗ 530.600,75 ζηξέκκαηα 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ           >> 44.165,00         >> 

ΜΟΝΑΣΖΡΗΑΚΑ      >> 24.555,00         >> 

ΓΗΑΚΑΣΔΥΟΜΔΝΑ  8.290,00         >> 

ΤΝΗΓΗΟΚΣΖΣΑ 17389,25         >> 

ΤΝΟΛΟ 625.000,00         >> 
 

Γα΄ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΓΑΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖ ΓΑΟΚΑΛΤΦΖ 
 

Α/Α ΗΓΗΟΚΣΖΗΑΚΖ 
ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΟΞΤΑ ΓΡΤ ΚΑΣΑ-
ΝΗΑ 

ΠΔΤΚΖ ΑΔΗΦ. 
ΠΛ/ΛΑ 

ΓΑΗΚΔ 
ΔΚΣΑΔΗ 

ΓΤΜΝΑ ΑΓΟΝΑ 

1 ΓΖΜΟΗΑ  53.321 128.201 20.431 60.400 71.117 186.625 2.395 1.111 
2 ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ            5.220 6.944 0 3.830 21.910 5.001 1.130 130 
3 ΜΟΝΑΣΖΡΗΑΚΑ       6.630 6.805 2.075 720 6.000 1.005 175 375 
4 ΗΓΗΧΣΗΚΑ 0 500 1.160 200 1.800 1.125 90 75 
5 ΓΗΑΚΑΣΔΥΟΜΔΝ

Α  
0 0 0 0 0 3.340 0 0 

6 ΤΝΗΓΗΟΚΣΖΣΑ 978 6.077 0 0 5.410 4.095 495 370 
 ΤΝΟΛΑ 66.149 148.527 23.666 65.150 106.237 201.191 4.285 2.061 

 

 
Γβ΄ ΦΤΣΟΓΗΑΠΛΑΔΗ  

Καηά Γαζνπνληθφ είδνο ηα δάζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γαζαξρείνπ Αξλαίαο θαηαλέκνληαη σο εμήο 
αλάινγα κε ηελ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλεη ην θάζε είδνο: 

 ΟΞΤΑ ΓΡΤ ΚΑΣΑ-
ΝΗΑ 

ΠΔΤΚΖ ΑΔΗΦ. 
ΠΛ/ΛΑ 

ΤΝΟΛ
Ο 

ΣΡΔΜΜΑΣΑ 66.149 148.527 23.666 65.150 106.237 409.729 
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Γγ΄ ΞΤΛΧΓΔ ΚΔΦΑΛΑΗΟ - ΛΖΜΜΑ 

πσο πξνθχπηεη απφ ηηο ππάξρνπζεο Γηαρεηξηζηηθέο Μειέηεο, Πίλαθεο Τινηνκίαο θιπ. ην 
μπιψδεο θεθάιαην ησλ δαζψλ ηεο πεξηνρήο Γαζαξρείνπ Αξλαίαο αλέξρεηαη: 

 ΞΤΛΧΓΔ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ  
ΔΣΖΗΟ ΛΖΜΜΑ 

ΥΡΖΗΜΖ ΞΤΛΔΗΑ 
(ΠΟΟΣΟ 40%) 

ΚΑΤΟΞΤΛΑ 
(ΠΟΟΣΟ 60%) 

ΚΤΒΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 2.346.833 70.000 28.000 42.000 

 
Γ΄ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

νβαξά ηδηνθηεζηαθά πξνβιήκαηα δελ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γαζαξρείνπ 
Αξλαίαο. 

Σα θπξηφηεξα είλαη: 
 Οη κε απνηεξκαηηζκέλνη  αγξνί θπξίσο ζηα παξάιηα, φπνπ ππάξρεη ηάζε 

επέθηαζήο ησλ. Ζ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο έγθεηηαη ή ζηελ δηελέξγεηα απνηεξκαηηζκνχ, φπσο 
έγηλε ζηελ πεξηνρή πξ. Γήκνπ Ηεξηζζνχ, ή λα πξνρσξήζεη ην Γαζηθφ θαη ην Δζληθφ 
Κηεκαηνιφγην 

 Οη κηθξνχ εκβαδνχ δαζηθέο εθηάζεηο βξίζθνληαη κέζα ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, 
φπσο ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ηηο Δπηηξνπέο απνηεξκαηηζκνχ 1931 δεκηνπξγνχλ πξνζηξηβέο 
κεηαμχ ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ηεο Τπεξεζίαο. Σν πξφβιεκα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζα 
κπνξνχζε λα ιπζεί, κε ηελ παξαρψξεζε ζηνπο θαηνίθνπο ησλ κηθξψλ απηψλ εθηάζεσλ, αθνχ 
πξνεγνπκέλσο νξηνζεηεζεί ε επξχηεξε Γαζηθή πεξηνρή, θαζ΄ φηη νη κηθξέο απηέο εθηάζεηο δελ 
είλαη δπλαηφλ λα δηαρεηξηζζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία, νη Γε θάηνηθνη ελλννχλ λα ηηο ζεσξνχλ σο 
ηδηνθηεζίεο ηνπο. 

 Πνιινί δαζσζέληεο αγξνί δελ αλαγλσξίζζεθαλ θαηά ηελ ηζρχ ησλ Νφκσλ 998/79 
θαη 1734/87, επεηδή νη ηδηνθηήηεο ηνπο απνπζίαδαλ είηε ζην εμσηεξηθφ σο εξγαδφκελνη είηε ζηηο 
κεγαινππφιεηο ηεο ρψξαο. Ζ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ βξίζθεηαη ζηελ επαληζρχ ησλ 
πξναλαθεξζεηζψλ δηαηάμεσλ. 

 Πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη θαη κε ηνπο θαηέρνληεο θαζηαλνηεκάρηα, φπνπ θάηνηθνη 
ηεο πεξηνρήο ηα δηαθαηέρνπλ απφ δεθαεηίεο θαη δελ κπνξνχλ λα ηνπο αλαγλσξηζζνχλ επεηδή 
δελ είλαη θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο. Πξνηείλνπκε λα  απαιεηθζεί ν φξνο απηφο θαη λα ηζρχεη 
ε δηάηαμε ηνπ Ν998/79. 
 

Δ΄ ΦΘΟΡΔ ΚΑΗ ΕΖΜΗΔ ΓΑΧΝ 
Ζ αζηπλφκεπζε ησλ δαζψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ιαζξνυινηνκίαο, ιαζξνζεξίαο, 

ιαζξνβνζθήο αληηκεησπίζηεθε ηθαλνπνηεηηθά, ιφγσ ηεο ζπλερνχο επηηήξεζεο θαη ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαπζνμχιεπζεο γηα θάιπςε ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ. Ζ αλάπηπμε 
θαη παγίσζε θηινδαζηθήο ζπλείδεζεο ησλ δαζφβησλ θαη παξαδαζφβησλ πιεζπζκψλ, νη νπνίνη 
ζεσξνχλ ην δάζνο σο κέζνλ επηβίσζήο ησλ θαη έηζη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη 
δηαηήξεζή ηνπ. 

Δα΄ ΠΗΝΑΚΑ ΒΔΒΑΗΧΘΔΝΣΧΝ ΓΑΗΚΧΝ ΑΝΟΜΖΜΑΣΧΝ 
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ΓΖΜΟΗΑ 1 3 4 3 1 6 4 22 1 21

ΜΖ Γ/ΗΑ 1 4 1 6 6

1 3 0 0 4 1 0 0 7 1 0 6 5 28 1 27
 

 

 
Σ΄ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΑΧΝ ΚΑΗ ΓΑΗΚΧΝ ΔΚΣΑΔΧΝ 

πληάρζεθε θαη εθαξκφζζεθε ην Πξφγξακκα Οξγάλσζεο ηεο πξφιεςεο δαζηθψλ 
ππξθαγηψλ, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ην κφληκν πξνζσπηθφ θάζε εηδηθφηεηαο θαη θιάδνπ. Γηα ηελ 
πξφιεςε ησλ δαζνππξθαγηψλ πξνζιήθζεθαλ κε ηξίκελε απαζρφιεζε δέθα επνρηαθνί εξγάηεο 
πξφιεςεο, έλαο δαζνιφγνο θαη έλαο δαζνπφλνο. 
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Γηα ηελ βειηίσζε δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαη αληηππξηθψλ δσλψλ δαπαλήζεθαλ 
56.105,81 €, θαη γηα επηζθεπέο νρεκάησλ  Ρ/ΣΚΟΤ πιηθνχ – Αληαιιαθηηθά 12.541,03 €, δειαδή 
ζπλνιηθά 68.646,84 €. 

Καηά ην δηαξξεχζαλ ρξνληθφ δηάζηεκα ζεκεηψζεθαλ έμη (6) επεηζφδηα ππξθαγηψλ απφ 
ηηο νπνίεο απνηεθξψζεθαλ 133,081 ζηξέκκαηα δάζνπο θαη δαζηθήο έθηαζεο. Γηα ηηο αγξνηηθέο 
θαη ινηπέο εθηάζεηο δελ ηεξνχκε ζηνηρεία, χζηεξα απφ ηελ κεηαβίβαζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο 
θαηάζβεζεο ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα. 

Ζ πάηαμε δαζηθψλ αλνκεκάησλ ιαζξνυινηνκηψλ, ιαζξνζεξίαο, θαηαιήςεσλ θιπ. 
αληηκεησπίδεηαη απφ ηνπο Γαζηθνχο Τπαιιήινπο, ζησλ νπνίσλ ην έξγν ζπλδξάκνπλ θαη φινη νη 
άιινη ππάιιεινη, φπνπ θαη φηαλ ρξεηαζζεί. 

 
Σα΄ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 
1 2 3 4 5 6 8 9

1

Έξγα πξνζηαζίαο 

Γαζψλ 56.105,81 56.105,81 Πηζηψζεηο: Γ.Δ.

2

Αληηππξηθή 

Πξνζηαζία

         -/ / -      

ΣΑΚΣ. ΠΡ/ΜΟ

ΤΝΟΛΑ 56.105,81 56.105,81

ΓΔΝΗ ΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 12.541,03

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 68.646,84

 
Ε΄ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΑΧΝ - ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΑΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 

Σν έηνο 2003 ζπλερίζηεθε ε δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ Γαζψλ βάζεη ησλ κειεηψλ: 
 Γηαρεηξηζηηθή Έθζεζε Γεκνζίσλ Γαζψλ Αξλαίαο (ηζρχ) 
 Γηαρεηξηζηηθή Έθζεζε Γεκνζίσλ Γαζψλ Υνινκψληα ( ππφ ζχληαμε - πξνζσξηλά 

Πίλαθεο Τινηνκίαο) 
 Ρπζκηζηηθέο Γηαηάμεηο θαπζνμχιεπζεο. 
Ζ πιεηνλφηεηα ησλ δαζνζπζηάδσλ εθκεηαιιεχηεθε κε βάζε ην Π.Γ. 126/86, ην νπνίν 

βξήθε ζα κπνξνχζακε λα πνχκε ηέιεηα εθαξκνγή ζηελ πεξηνρή καο. Οη Γαζηθνί πλεηαηξηζκνί 
σθειήζεθαλ θαηά πνιχ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Γ/ηνο, ιφγσ ηεο χπαξμεο πνιιψλ ζπζηάδσλ 
Καζηαληάο ηεο νπνίαο ηα πξντφληα γίλνληαη πεξηδήηεηα. 

Δθδφζεθαλ Γ.Α.Γ. βνζθήο γηα ηηο ζπζηάδεο πνπ πινηνκήζεθαλ θαη πξνβιεπφηαλ απφ ηηο 
κειέηεο. 

Δπηηξάπεθε ε απνθφκηζε θαηαθεηκέλσλ θαη ππνιεηκκάησλ πινηνκηψλ κε ζηφρν ηελ 
εμπγίαλζε ησλ δαζψλ θαη ηελ απνκάθξπλζε λεθξήο μπιψδνπο θαχζηκεο χιεο γηα ηελ 
ππξνπξνζηαζία.. 

Γηαηέζεθαλ κε κεησκέλν ηίκεκα θαπζφμπια γηα ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ, φπσο 
αλαιπηηθά θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα Εγ΄. Οη πνζφηεηεο ησλ θαπζνμχισλ δεζκεχνληαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηεο Τπεξεζίαο κε θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκήκαηνο ζηνπο Γαζ. πλ/ζκνχο 
ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή Τπνπξγηθή απφθαζε. Σν κέηξν απηφ απνηειεί έλα απφ ηα ζεηηθφηεξα 
ηεο δαζηθήο πνιηηηθήο πξνο ηνπο δαζφβηνπο θαη παξαδαζφβηνπο πιεζπζκνχο, ηνπο νπνίνπο 
εληζρχεη νηθνλνκηθά αθ ελφο θαη αθ΄. εηέξνπ πξνζηαηεχνληαη ηα δάζε απφ ηηο ιαζξνυινηνκίεο. 

 
Εα )   ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΑΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΑΠΌ ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΖ 
(α.α1) Παξήρζεζαλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ πλεηαηξηζκψλ, βάζεη Π.Γ. 126/86: 
* Υξήζηκε  Ξπιεία Πεχθεο, Γξπφο, Ομπάο, Καζηαληάο θαη ινηπψλ Πιαηπθχιισλ 

5.266,92 Κ.Μ. 
* Καπζφμπια 33.483,00 Υυπικά Κ.Μ. (16.741,5 ηόννοι) 
Καπλφβεξγεο 24.330 ηεμάσια 
(α.α2) Παξήρζεζαλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ πλεηαηξηζκψλ, κε κίζζσκα: 
* Υξήζηκε  Ξπιεία Ομπάο, Καζηαληάο 33,52 Κ.Μ. 
* Καπζφμπια 2.001,26 Υυπικά Κ.Μ. (1.000,63 ηόννοι) 
 (α.β) Γηα ινγαξηαζκφ ηεο Τπεξεζίαο κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ 

θαη δηάζεζε ζηνλ Διιεληθφ ηξαηφ: 
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Παξήρζεζαλ 23.245,00 Υ.Κ.Μ. (11.622,5 ηόννοι) θαπζφμπια Γξπφο, Ομπάο θαη ινηπψλ  
Πιαηπθχιισλ θαη 17,5 Κ.Μ. μπιεία Καζηαληάο, κε ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο 546.218,66€. 

 
Εβ )  ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΠΌ ΜΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΖ ΚΑΗ ΑΓΡΟΚΣΖΜΑΣΑ 
* Υξήζηκε Σερληθή μπιεία  1.077,83 Κ.Μ. 
* Καπζφμπια 6.810,72 Υ.Κ.Μ. (3.405,36 ηόννοι) 
* Καπλφβεξγεο 24.300 ηεμάσια 
Ο Γεκφζηνο Γαζηθφο Φφξνο πνπ θαηαβιήζεθε ππέξ Κ.Σ.Γ.Κ. θαη Γαζψλ αλήιζε ζε 

16.546,86 δξαρκέο. 
Δπί πιένλ ησλ αλσηέξσ παξήρζεζαλ ΑΣΔΛΧ:. 
* Ξπιάλζξαθεο 73 ηόνοι 
* Καπζφμπια 550 ηόνοι θαπζφμπια  θαη 3.200 ηόν. ζπιιεγφκελα. 
* Γέλδξα Υξηζηνπγέλλσλ  13.302 ηεμάσια 
* Καιισπηζηηθνί θιψλνη 250 Υλγπ. 
 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 
Αλαθεθαιαηψλνληαο είρακε ζπλνιηθή παξαγσγή: 
* Υξήζηκε Σερληθή μπιεία  6.395,37 Κ.Μ. 
* Καπζφμπια 73.039,98 Υ.Κ.Μ. (36.519,99 ηόννοι) 
* Καπλφβεξγεο 48.630 ηεμάσια 
* Ξπιάλζξαθεο 73 ηόνοι 
* Γέλδξα Υξηζηνπγέλλσλ  13.302 ηεμάσια 
* Καιισπηζηηθνί θιψλνη 250Υλγπ. 
* Σα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ πλ/ζκψλ απφ ηελ δηάζεζε ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ, 

πνπ πινηφκεζαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, απφ απηά πνπ πινηφκεζαλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο 
Τπεξεζίαο καο, θαζψο θαη απφ αλάιεςε θαιιηεξγεηηθψλ  αλήιζαλ ζε 2.204.731,83€, πνπ 
αλαινγνχλ ζε 55.117 ημεπομίζθια κε αληίζηνηρν εηήζην κέζν αθαζάξηζην εηζφδεκα γηα θάζε 
δαζεξγάηε 12.047,71€. 

* Απαζρνιήζεθαλ 64 άηνκα κε ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (επνρηαθνί) θαη 
ζε θπησξηαθέο εξγαζίεο, ηα νπνία πξαγκαηνπνίεζαλ 5.819,8 εκεξνκίζζηα θαη ζπλνιηθή 
αθαζάξηζηε ακνηβή 264.432,37€ κε αληίζηνηρε θαηά εξγαδφκελν κέζε ακνηβή 4.131,76€. 

 
Εγ΄ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΑΗΚΧΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ   

 

Α/Α ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΕΤΟΣ 

ΙΔΡΥΣΕΩΣ 
ΕΓΓΕΓΡ/ΝΑ 

ΜΕΛΗ 
ΕΝΕΡΓΑ 
ΜΕΛΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ 
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ € 

1 ΑΡΝΑΙΑ 1938 21 10 83.360,09 

2 ΒΑΡΒΑΡΑ 1980 48 38 541.472,03 

3 ΓΟΜΑΣΙΟΤ 1939 15 11 145.813,74 

4 ΙΕΡΙΟΤ 1938 25 18 156.921,25 

5 ΜΕΓ. ΠΑΝΑΓΙΑ 1938 42 35 391.972,52 

6 ΝΕΟΧΩΡΙΟΤ 1938 13 8 123.448,66 

7 ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ 1938 21 14 165.330,97 

8 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΤ 1980 20 15 105.739,24 

9 ΣΑΓΕΙΡΩΝ 1938 16 13 224.957,62 

10 ΣΑΝΟΤ 1938 14 7 61.969,66 

11 ΣΡΑΣΟΝΙΚΗ 1938 10 7 87.576,68 

12   >>     ΑΡΣΕΜΙ 2000 14 7 116.168,97 

ΣΥΝΟΛΑ 259 183 2.204.731,43 
 

 
 
 

Ζ΄     ΓΑΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ -  ΓΑΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ - ΥΧΡΟΗ ΓΑΗΚΖ ΑΝΑΦΤΥΖ 

 
Ζα΄ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ: 
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α/α 

 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΜΖΚΟ 
Υικ. 

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 75,00  
2 ΔΠΑΡΥΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 100,00 

3 ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 300,00 

4 ΓΑΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 1.200,00 

5 ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΑΓΗΟΤ ΟΡΟΤ 800,00 

 ΤΝΟΛΟ 2.475,00 

 
Ζβ΄ ΑΝΣΗΠΤΡΗΚΔ ΕΧΝΔ:    2.500,00 ζηξέκκαηα 
 
 
Ζγ΄  ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ: 

 
 

α/α 

 
ΚΣΗΡΗΟ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΔΠΗΦΑΝΔΗ
Α ΚΣΗΡΗΟΤ 

η.κ. 

ΠΑΡΑΣΖ- 
ΡΖΔΗ 

1 Κεληξηθφ θηίξην - Γαζαξρείν 670,00 πληάρζεθε κειέηε ζπληήξεζεο 

2 Γαζνλνκείν Οιπκπηάδαο 70,00  

3 -//-       ηξαηνλίθεο 80,00  

4 Γξαθείν θηλήζεσο (ιπφκελν) 60,00  

5 Γξαθείν Φπησξίνπ Αξλαίαο (ιπφκελν) 60,00  

6 -//-        -//-     Καθθάβνπ    -//- 60,00  

7 Απνζήθεο θπησξίνπ 220,00  

8 Λπφκελα  Οιπκπηάδαο (5 ιπφκελα) 300,00  

9 Λπφκελα εξγαηφζπηηα (3 ιπφκελα) 90,00  

10 -//-      ζεξνθχιαμεο (3 ιπφκελα) 90,00  

11 Γαζνθπιάθεην Οιπκπηάδαο 30,00 Παξαρσξήζεθε γηα ρξήζε ζηνλ Πνι. χιινγν 

12 Ππξνθπιάθεηα (2) 2Υ42,53 85,06 Παξαρσξήζεθαλ ζηελ Π.Τ.  

Άθποιζμα 1.815,06  

 
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ην Γαζνλνκείν Μεγάιεο Παλαγίαο ζηεγάδεηαη ζε κηζζσκέλν θηίξην 

40 η.κ. κε εηήζην θφζηνο ζηελ Τπεξεζία 1.850,00 €. 
Γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ηδηφθηεηνπ Γαζνλνκείνπ απαηηείηαη ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 

150.000,00€ 
 
Ζδ΄ ΥΧΡΟΗ ΓΑΗΚΖ ΑΝΑΦΤΥΖ: 

 
 

α/α 

 
ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΟΡΓΑ-
ΝΧΜΔ-

ΝΟ 

 
ΑΠΛΟ 

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 «Αγίαο Παξαζθεπήο» Αξλαίαο ΝΑΗ ------  
 
 
 
ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ  
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 
ΓΗΑ ΣΖ  
ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ 

2 «Μήηζαξνο» Αξλαίαο ΝΑΗ ------ 

3 «Γεξαθνθσιηά» Αξλαίαο ------ ΝΑΗ 

4 «Βξπζνχδα» Μεγ. Παλαγίαο ------ ΝΑΗ 

5 «Μάλλα» Γνκαηίνπ ΝΑΗ ------ 

6 «Ληβαδνχδηα» Βαξβάξαο ------ ΝΑΗ 

7 «Πέληε Βξχζεο» Βαξβάξαο ΝΑΗ ------ 

8 «Άζπξα Υψκαηα» ηξαηνλίθεο ΝΑΗ ------ 

9 «Σζάκηα» ηξαηνλίθεο ΝΑΗ ------ 

10 «Υψξνο ζέαο» ηξαησλίνπ ------ ΝΑΗ 

11 «Υψξνο ζέαο» Οιπκπηάδαο ------ ΝΑΗ 

 
Ζε΄ ΔΡΓΑΗΔ: 
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* Έγηλε βειηίσζε - ζπληήξεζε  ηνπ δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ζε κήθνο 689+412 ρικ. 
* Άξζε θαηαπηψζεσλ ζε θ.κ.: 2.830 
* Καζαξηζκφο ηάθξσλ ζε Σξ. κέηξα: 338.500 
* Ηζνπέδσζε θαηαζηξψκαηνο η.κ.: 3.556.000 

πλνιηθή δαπάλε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ 78.470,23 €. απφ ηα νπνία 56.105,81 €. 
αθνξνχλ ην έξγν Πξνζηαζία Γαζψλ θαη 22.364,42 € Πηζηψζεηο νδνπνηίαο. 

* Γεν είσαμε πιζηώζειρ για έπγα Γαζικήρ Ανατςσήρ. 
 

Hα΄  ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗ ΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗ ΖΘΖΚΑΝ

ΚΑΣΆ ΚΑΣΖΓΟΡΗ Α ΓΑΠΑΝΧΝ ΓΗ Α ΔΡΓΑ ΓΑΗ ΚΖ ΟΓΟΠΟΗ Ψ Α 

 ΓΑΗ ΚΧΝ  ΚΣΗ ΡΗ ΧΝ ΚΑΗ  ΥΧΡΧΝ ΓΑΗ ΚΖ ΑΝΑΦΤΥΖ
ΓΑΠΑΝΖ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΖΚΔ

Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΑΡΑΓΜ/Δ ΓΑΠΑΝΔ Δ ΓΡΥ. ΠΑΡΑΣΖ-

ΔΡΓΧΝ Δξγαηηθά Δξγαζίεο Μεραλεκάησλ Τιηθά χλνιν ΡΖΔΗ

1 2 3 4 5 6 7

1

Βειηίσζε δαζ. νδηθνχ 

δηθηχνπ 22.364,42 22.364,42

2

Βειηηψζεηο δαζνδψλ Αγ. 

ξνπο

3

Νέεο ή ζπλερηδφκελεο 

δηαλνίμεηο - δηαπιαηχλζεηο

4 Οδνζηξσζίεο

5 Γαζηθά θηίξηα

6

Βειηηψζεηο Υψξσλ Γαζ. 

Αλαςπρήο

ΤΝΟΛΑ 22.364,42 22.364,42

ΓΔΝΗ ΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 19.982,12

ΓΔΝΗ ΚΟ ΤΝΟΛΟ 42.346,54

 

Hβ΄   ΠΗ ΝΑΚΑ 

ΥΡΖΗ ΜΟΠΟΗ ΖΘΔΝΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ

ΣΗ  ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗ ΚΔ ΔΡΓΑΗ Δ ΓΑ. ΟΓΟΠΟΗ Ψ Α ΚΛΠ.

Α/Α ΔΗ ΓΟ Ώξεο Χξηαίν ΓΔΝΗ ΚΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

ΜΖΑΥΑΝΖΜΑΣΟ Δξεγαζίαο Μίζζσκα ΤΝΟΛΟ ( * )

1 2 3 4 9 10

1 Ηζνπεδσηήξαο 230 Hp 1.310 18,00 27.824,40

2 Ηζνπεδσηήξαο 192 Hp 1.283 19,40 29.370,43

3 Ηζνπεδσηήξαο 230 Hp 1.040 17,00 20.862,40

4 Πιαηθφξκα κεηαθνξάο 413,00

ΤΝΟΛΑ 3.633 78.470,23

 
 

Θ΄ ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΥΔΗΜΑΡΡΧΝ  
Γελ δηαηέζεθαλ πηζηψζεηο γηα δηεπζέηεζε ρεηκάξξσλ ην 2003 

 
Η΄ ΦΤΣΧΡΗΑ - ΑΝΑΓΑΧΔΗ 

 Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζηα Γαζηθά Φπηψξηα “Αξλαίαο” θαη “Καθθάβνπ”, κέζα 
ζην 2003, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δαπάλεο 213.964,45 €. 

Καηά Φπηψξην ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία θαιιηέξγεηαο θαη παξαγσγήο θπηαξίσλ έρνπλ σο 
εμήο: 

1) Γαζικό Φςηώπιο Απναίαρ, έκηαζηρ 18 ζηεμμάηυν 
Ένα ζηπέμμα Μαχξεο Πεχθεο δηεηνχο 30.000 θςηάπια 
Ένα ζηπέμμα Διάηεο ππεξηξηεηνχο 4.000 θςηάπια 
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Ένα ζηπέμμα Καζηαληάο κνλνεηνχο 35.000 θςηάπια 
Ένα ζηπέμμα Φεπδαθαθίαο δηεηνχο 10.000 θςηάπια 
2) Γαζικό Φςηώπιο Κακκάβος, έκηαζηρ 9 ζηπεμμάηυν 
Σέζζεπα ζηπέμμαηα Λεχθεο 10.000 δενδπύλλια κνλνεηή θαη 8.000 δηεηή. 
Σπία Καζηαληάο 3.400 θςηάπια δηεηή κνλνεηή. 
Ένα ζηπέμμα  βνιφθπηα θαιισπηζηηθά 20 είδε θπηψλ 22.470 κνλνεηή. 
 

 Γηα ηελ ζπνξνπαξαγσγή – πξνκήζεηα ζπφξσλ δαπαλήζεθαλ 6.549,92 € γηα 
2.181 σλγπ. ζπόπυν καζηανιάρ, 60 καπςδιάρ θαη 1.000 Δλάηηρ. 
 

 Γελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ Αλαδαζψζεηο ην 2003. 
 

ΗΑ΄ ΔΘΝΗΚΟΗ ΓΡΤΜΟΗ – ΑΗΘΖΣΗΚΑ ΓΑΖ 
Γελ δηαηέζεθαλ πηζηψζεηο γηα Δζληθνχο Γξπκνχο – Αηζζεηηθά Γάζε ην 2003 

 
ΗΒ΄  ΘΖΡΑ 

Δθδφζεθαλ 843 Άδειερ Θήπαρ κε αλαινγνχληα ηέιε ζήξαο 13.054,60 €.  
ηελ πεξηνρή ηνπ Γαζαξρείνπ Αξλαίαο έρνπλ ηδξπζεί απφ ηελ Τπεξεζία πέληε 

Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο θαη έμη πεξηνρέο απαγφξεπζεο ζήξαο πξνζσξηλήο ηζρχνο κε 
παξαηάζεηο αλά πεληαεηία: 

ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΦΤΓΗΧΝ ΑΓΡΗΑ ΕΧΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΑΠΑΓ. ΘΖΡΑ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΚΣΑΖ 
(ΣΡΔΜ.) 

έηνο 
ηδξ.  

ΠΑΡ/ΡΖΔΗ 

1 ΥΟΛΟΜΧΝΣΑ ΑΡΝΑΗΑ 15.970 1987 ΜΟΝΗΜΟ 
2 ΥΑΒΡΗΑ ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗΟΤ Μ. ΠΑΝΑΓΗΑ 14.230 2001 >> 
3 ΚΡΤΟΝΔΡΗΟΤ ΣΡΑΣΟΝΗΚΖ 28.000 1976 >> 
4 ΜΠΡΟΣΟΜΝΗΣΑ           >>             ΣΡΑΣΧΝΗΟΤ 24.000 1984 >> 
5 ΚΑΚΚΑΒΟΤ Μ. ΠΑΝΑΓΗΑ ΗΔΡΗΟΤ 30.400 1969 >> 
6 ΑΜΜΟΤΛΗΑΝΖ ΑΜΜΟΤΛΗΑΝΖ 3.250 1976 ΠΔΝΣΑΔΣΗΑ 
7 ΠΤΡΓΑΓΗΚΗΧΝ ΠΤΡΓΑΓΗΚΗΧΝ 6.250 1984 >> 
8 ΣΑΝΟΤ ΣΑΝΟ 12.795 1995 >> 
9 ΓΑΒΡΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 11.164 1995 >> 
10 ΠΡΑΒΖΣΑ  ΑΡΝΑΗΑ - ΣΑΞΗΑΡΥΖ 1.850 2001 >> 
11 ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ 

ΠΖΓΑΓΗΑ 
 
ΒΑΡΒΑΡΑ - ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ 

 
14.750 

 
2001 

 
>> 

  ΤΝΟΛΟ 162.659   

  ΠΟΟΣΟ (επί ζπλνι. έθηαζεο) 21,4 %   

 
Σα Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο θαη νη Πεξηνρέο Απαγφξεπζεο Θήξαο  εθηείλνληαη απφ ηελ 

άθξε ηεο ζάιαζζαο, ( Ακκνιηαλήο Ππξγαδηθίσλ & Μπξνζηφκληηζαο),  αλεβαίλνπλ ζηηο πιαγηέο 
ηνπ Καθθάβνπ θαη ηνπ ηξαηνληθνχ φξνπο (Καθθάβνπ & Κξπνλεξίνπ), πεξηθιείνπλ ηηο παξφρζηεο 
εθηάζεηο ηνπ πνηακνχ Υαβξία, γηα λα θαηαιήμνπλ ζηνλ Υνινκψληα, κε απνηέιεζκα λα 
επηηπγράλεηαη ζην αθέξαην ν ζθνπφο ίδξπζήο ηνπο πνπ είλαη: ε αζθαιή κεηαλάζηεπζε, 
θσιενπνίεζε, δηαρείκαζε, δηαηξνθή, αλαπαξαγσγή θαη δηαβίσζε ηεο άγξηαο παλίδαο 
ελδεκηθήο ή φρη. 

Απειεπζεξψζεθαλ γηα εκπινπηηζκφ ησλ Μνλίκσλ Καηαθπγίσλ Θεξακάησλ, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ Κπλεγεηηθφ χιινγν Αξλαίαο 400 Φαζιανοί. 

Αληηθαηαζηάζεθαλ νη παιαηέο θαη θζαξκέλεο ελεκεξσηηθέο θαη απαγνξεπηηθέο πηλαθίδεο 
θαη ηνπνζεηήζεθαλ θαηλνχξγηεο φπνπ ρξεηαδφηαλ. 

ηελ πεξηνρή καο έρνπλ πξνζιεθζεί δχν ηδησηηθνί Θεξνθχιαθεο, έλαο απφ ηελ Σ΄ 
Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη έλαο απφ ηνλ Κπλεγεηηθφ χιινγν Αξλαίαο. 

Πξφθεηηαη πεξί επζπλείδεησλ αηφκσλ, ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ππεξεζία καο θαη θαζψο ν 
έλαο είλαη πηπρηνχρνο Γαζνπφλνο θαη ν δεχηεξνο δηαζέηεη πνιχρξνλε εκπεηξία, αλαπηχζζνπλ 
δξαζηεξηφηεηα ζηελ πξνζηαζία ηεο άγξηαο παλίδαο. 

Με ηε γλσζηή  δξακαηηθή κείσζε ηνπ δαζηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο θαη 
ηελ  χπαξμε νξγαληθψλ θελψλ πνπ αγγίδεη ην 75%, επραξίζησο δερφκαζηε ηελ ζπλδξνκή απηή 
θξνληίδνληαο κε ηελ ζπκπαξάζηαζή καο, θαηεπζχλζεηο θαη  επνπηεία καο λα έρνπκε ηα 
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θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ απνηειεί ηνλ 
ππ΄ αξηζκ. έλα ζθνπφ ηεο Τπεξεζίαο καο. 

Γελ είκαζηε αληίζεηνη κε ηελ χπαξμε ηδησηηθψλ θπιάθσλ ζήξαο, πξάγκα πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Γαζηθφ Κψδηθα ηνπ 86/69, ε δεκηνπξγία φκσο μερσξηζηνχ ζψκαηνο 
Θεξνθπιαθήο θαη κάιηζηα εθηφο Γαζηθήο Τπεξεζίαο απνηειεί κηα παξαπέξα απνδπλάκσζή ηεο 
θαη θαηάηκεζε ηνπ δαζηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Θα κπνξνχζε λα αξρίζεη ε ζηαδηαθή θάιπςε ησλ νξγαληθψλ θελψλ ηεο Γαζηθήο 
Τπεξεζίαο, ε νπνία έρεη δψζεη δείγκαηα γξαθήο ζηελ δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ δαζψλ καο 
ζηα πιαίζηα ηεο δαζνινγηθήο επηζηήκεο θαη ηεο δαζνπνλίαο εθαξκφδνληαο απ΄ αξρήο ηελ 
αεηθφξν αλάπηπμε, πνπ νη πνιινί ζήκεξα αλαθάιπςαλ. 

Γελ είλαη ηπραίν φηη ην Παγθφζκην Σακείν γηα ηε Φχζε (W.W.V), ζε έθζεζή ηνπ, θαηέηαμε 
ηελ Διιάδα ζηελ ΣΔΣΑΡΣΖ ΘΔΖ, κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ.., για ηη ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ και 
ΠΡΟΣΑΗΑ ηυν ΓΑΧΝ ηηρ, κεηά ηελ Διβεηία, Φηλιαλδία θαη Απζηξία (Ζκ. Σχπνο 30-5-1998) 

ηηο αξρέο ηνπ Υεηκψλα 2002-2003 θαηέθπγαλ ζηε ιίκλε ηεο Ακκνπιηαλήο πεξί ηνπο 
εμήληα θχθλνπο, νη νπνίνη βξήθαλ αζθαιέο θαηαθχγην ζην θηιφμελν λεζί. 

Ζ Τπεξεζία καο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κπλεγεηηθφ χιινγν Αξλαίαο θαη ηνπο θαηνίθνπο 
ηεο πεξηνρήο, έζηεηιε πεξί ηα 1.500 θηιά θαιακπφθη γηα δηαηξνθή ηνπο. 

Απφ ηνπο 60 θχθλνπο δελ ππξνβνιήζεθε θαλείο, πιελ φκσο ηξεηο απφ απηνχο πέζαλαλ 
απφ ειεθηξνπιεμία ζηα ειεθηξνθφξα θαιψδηα ηεο ΓΔΖ. 

Γηα ηελ παξαηήξεζε, πεξίζαιςε θαη παξνρή βνήζεηαο ζηνπο θχθλνπο, ζπλεξγαζζήθακε 
κε ην Διιεληθφ Κέληξν Πεξίζαιςεο Αγξίσλ Εψσλ, ηαζκφ Πξψησλ Βνεζεηψλ Β. Διιάδνο. Με 
ην ίδην θέληξν ζπλεξγαδφκαζηε θαη γηα ηελ πεξίζαιςε θάζε αγξίνπ δψνπ πνπ ρξεηάδεηαη 
βνήζεηα. 

Γελ δηαηέζεθαλ πηζηψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο Θήξαο. 
 

ΗΓ΄  ΜΔΛΔΣΔ 
πλερίζηεθε ε ζχληαμε Γηαρεηξηζηηθήο Μειέηεο ηνπ πκπιέγκαηνο Γαζψλ δαζαξρείνπ 

Αξλαίαο απφ ηνλ Γαζνιφγν ηεο Τπεξεζίαο καο θ. Παλαγηψηε Βεδηξγηαλίδε, ρσξίο λέα 
ρξεκαηνδφηεζε. πληάρζεθε επίζεο κειέηε βαηφηεηαο δξφκσλ 5.776,00€.  Δθπνλήζεθαλ κε 
αλάζεζε νη κειέηεο θαηαζθεπήο ηξηψλ Ππξνθπιαθίσλ κε δαπάλε 9.963,00€. Δθπνλήζεθε 
επίζεο κειέηε θαηαπνιέκεζεο αζζέλεηαο ηεο Καζηαληάο κε δαπάλε 8.800,00€ 

 
 

ΗΓ΄ ΑΝΟΡΘΧΖ ΤΠΟΒΑΘΜΗΜΔΝΧΝ ΓΑΧΝ 
Γελ δηαηέζεθαλ πηζηψζεηο γηα ην έξγν Αλφξζσζε Τπνβαζκηζκέλσλ Γαζψλ ην 2003 

 
ΗΔ΄ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΡΔΗΝΧΝ ΒΟΚΟΣΟΠΧΝ 

Γελ δηαηέζεθαλ πηζηψζεηο γηα ην έξγν Βειηίσζε Οξεηλψλ Βνζθνηφπσλ ην 2003 
 

ΗΣ΄  ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΔΟΚ - ΔΠΗΓΟΣΖΔΗ 
α) Κανονιζμόρ 2080/92: ΓΑΧΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ κλπ. ΔΚΣΑΔΧΝ 
Τπνβιήζεθαλ 1.785 αηηήζεηο επελδπηψλ γηα ζπληήξεζε δαζσκέλσλ εθηάζεσλ θαη  

θαηαβιήζεθε νηθ. ελίζρπζε 259.381,66€ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 12.445,087 ζηξέκκαηα 
δαζσκέλσλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ. 

 β) Κανονιζμόρ 867/90. ΔΚΜΖΥΑΝΗΖ ΤΓΚΟΜΗΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ κλπ. 
Γηα ην 2003 δελ ελεξγνπνηήζεθε ν αληίζηνηρνο θαλνληζκφο 
γ) Γηα ην έηνο 2003 κε βάζε ηνλ ΚΑΝ. 1257/99 έγηλαλ δαζψζεηο γεσξγηθψλ εθηάζεσλ 

774,623 ζηπεμμάηυν κε χςνο ζπλνιηθήο επέλδπζεο 345.822,66€ θαη επηδφηεζε 276.658,13€ 
δ) Κανονιζμόρ 2158/92 ΓΑΟΠΡΟΣΑΗΑ θαη 
ε) Οικονομική ενίζσςζη μέηπος 2.2 ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΑ ΒΔΛΣΗΧΖ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ 

ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΓΑΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, 244 επενδςηέρ.  
Αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα: 
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Η Σα΄  ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗ ΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗ ΖΘΖΚΑΝ

ΓΗ Α ΣΖΝ ΔΝΗ ΥΤΖ ΣΖ ΜΖ ΓΖΜΟΗ Α ΓΑΟΠΟΝΗ Α

ΓΑΠΑΝΖ ΠΟΤ ΠΟΟΣΟ ΠΟΟ

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

ΠΟΗΖΘΖΚΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ (€.)

1 2 3 4 5 6

1

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2 ΚΑΝ. 867/90

3 ΚΑΝ. 2158/92 337.742,90 ΟΛΑ 30+50=  80% 270.194,32

4

OIK.ENΗΥ. 

ΜΔΣΡΟΤ 2.2 1.196.510,00 0,45 538.429,50

ΤΝΟΛΑ 1.534.252,90 808.623,82  
 

ΗΕ΄  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΑΔΡΓΑΣΧΝ  
Γελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην έηνο 2003 Πξνγξάκκαηα Δθπ/ζεο Γαζεξγαηψλ, Αγξνηψλ 

θαη κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, κε ελίζρπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ. 
Ζ πινπνίεζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ θαηά ηελ 5εηία 1995-2000 ππήξμε θαζνξηζηηθή 

ηφζν ζηελ θαηάξηηζε ησλ δαζεξγαηψλ θαη κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο φζν θαη ζηελ πξνβνιή 
ηνπ έξγνπ ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο θαη ηελ αλάπηπμε θηινδαζηθνχ πλεχκαηνο ζηνπο θαηνίθνπο 
ηεο πεξηνρήο καο. 

Δπηβάιιεηαη ε ζπλέρηζή ηνπο θαη ζηα απφκελα έηε.  
ΗΖ΄  ΔΗΠΡΑΞΔΗ - ΔΟΓΑ ΤΠΔΡ Κ.Σ.Γ.Κ. και ΓΑΧΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΟΓΟΤ ΠΟΟ (€) 

1 Απφ θφξνπο δαζηθψλ πξντφλησλ 16.546,86 
2 Απφ κηζζψκαηα 3.994,60 
3 Απφ Άδεηεο ζήξαο 13.054,60 
6 Δθπιεηζηεξηάζκαηα. 650,67 
7 Απφ ηίκεκα θπηαξίσλ 678,02 
8 Απφ απφδνζε Π.Γ. 126/86 96.944,06 

10 Σίκεκα δαζηθψλ πξντφλησλ 272.171,41 
4 Γηάθνξα Έζνδα 2.218,01 

11 Φ. Π. Α. 24.188,77 

  ύ ν ο λ ο Τπέπ Κ.Σ.Γ.Κ. & Γαζών 430.447,00 
 Απφδνζε ζηε ΓΟΤ Αξλαίαο  ππέξ Ο.Σ.Α. 66.288,55 

 Γενικό ζύνολο 496.735,55 

 
ΗΘ΄ ΓΑΠΑΝΔ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ ΚΑΣΑ ΔΡΓΟ  

Ή ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΑΗΧΝ 
 

 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΡΓΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ (€) 

1 Πξνζηαζία Γαζψλ 9.998,31 

2 Αμηνπνίεζε Γεκ. Γαζψλ  823.396,28 

3 Γαζ. Οδνπ. - Κηίξηα -  Γαζ. Αλ/ρήο 100.995,07 

4 Αλαδαζψζεηο-Φπηψξηα 213.964,45 

5 Μειέηεο 24.539 

7 Με Γεκφζηα Γαζνπνλία 808.623,82 
11 Γεληθέο Γαπάλεο 272.472,85 

 ΤΝΟΛΑ 2.253.989,78 

 ΜΗΘΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ 878.291,10 

 Γ Δ Ν Η Κ Ο      Τ Ν Ο Λ Ο 3.132.280,88 
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Κ΄ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

 

ΔΠΗ  ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΧ

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ χλ. Αξηζ. Πξαγκ. Δηζπξαρζείζα ΤΝΟΛΑ

Α/Α ή νηθν-- εξγ. εκ/ζζηα Ακνηβή ΑΜΟΗΒΧΝ

ΓΖΜΟ γεληψλ ΣΑ. ΠΡ. Γ.Δ.

1 2 3 4 5 6 7 16

1 Γ.Γ Αξλαίαο 445 33 4.361,00 128.076,26 64.461,32 192.537,58

2 Γ.Γ. Ηεξηζζνχ 528 27 5.383,00 161.916,14 68.072,56 229.988,70

3 Γ.Γ.Βαξβάξαο 150 39 13.632,00 546.350,08 0,00 546.350,08

4 Γ.Γ.Γνκαηίνπ 110 11 3.645,00 145.813,74 0,00 145.813,74

5 Γ.Γ.Μεγ. Παλαγίαο 479 39 10.216,00 399.960,87 1.692,65 401.653,52

6 Γ.Γ.Νενρσξίνπ 175 10 3.239,00 129.603,26 0,00 129.603,26

7 Γ.Γ.Οιπκπηάδαο 108 15 4.184,00 165.330,97 1.978,04 167.309,01

8 Γ.Γ.Παιαηνρσξίνπ 305 29 3.312,00 115.513,18 17.716,44 133.229,62

9 Γ.Γ.ηαγεηξσλ 96 13 5.624,00 224.957,62 0,00 224.957,62

10 Γ.Γ.ηαλνχ 153 15 2.108,00 88.672,29 0,00 88.672,29

11 Γ.Γ. ηξαηνλίθεο 161 16 5.232,00 209.048,78 0,00 209.048,78

ΤΝΟΛΟ 247 60.936,00 2.315.243,19 153.921,01 2.469.164,20

 

Κ΄ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ - ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 
 ηνλ Πίλαθα Βα΄ αλαθέξνπκε αλαιπηηθά ηηο ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ. 
Απφ ηελ χπαξμε ησλ θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ, νη νπνίεο ζπλνιηθά αλέξρνληαη ζε 47 

ρσξίο λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη 7 Γαζνθχιαθεο Α΄- Β΄ θαη έλαο νδεγφο πνπ κεηαηάρζεθαλ ζηελ 
Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, γίλεηαη θαλεξφ φηη ε Τπεξεζία καο έρεη ππνζηεί αθαίκαμε ζε 
πξνζσπηθφ ζε βαζκφ πνπ αλ δελ γίλνπλ άκεζεο πξνζιήςεηο, εηδηθφηεξα Γαζνιφγσλ, 
Γαζνπφλσλ, Γαζνθπιάθσλ - νδεγψλ ζα  ππάξμεη ζνβαξφ πξφβιεκα ζηελ πξνζηαζία, 
αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ πνιχηηκνπ  δαζηθνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο. 

Απφ ηνπο ππεξεηνχληεο ζπλνιηθά 41 ππαιιήινπο καο νη 10 ππεξβαίλνπλ ηα 20 έηε 
ππεξεζίαο (ρσξίο ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία), ελψ 11 ππεξβαίλνπλ ηα 31 θαη πιεζηάδνπλ ζηελ 
ζχληαμε. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη κε ηελ θαζπζηέξεζε ησλ δηνξηζκψλ λέσλ ππαιιήισλ, ιχεηαη ε 
ζπλέρεηα ηεο δηαδνρήο, κε ηελ νπνία κεηαβηβάδεηαη ε εκπεηξία θαη ε επαηζζεζία γηα ην ηφζν 
ιεπηφ θαη δχζθνιν δαζηθφ αληηθείκελν, πξννησλίδνληαο θάζε άιιν παξά θαιή εμέιημε ζηα 
δαζηθά πξάγκαηα.  

Ζ δαζηθή αλάπηπμε πνπ επηδηψθνπκε θαη πνπ είλαη πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο Γαζηθήο 
Τπεξεζίαο,  κφλν κε ην θαηάιιειν εηδηθεπκέλν θαη επάξηζκν  πξνζσπηθφ κπνξεί λα επηηεπρζεί, 
έρνληαο βεβαίσο ζηελ δηάζεζή ηνπ θαη ηνλ θαηάιιειν Μεραληθφ θαη Σερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. 

Ζ άπνςε, πνπ απφ κεξηθνχο αθνχγεηαη, φηη κεηά ηελ απαιιαγή ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο 
απφ ην αληηθείκελν ηεο θαηάζβεζεο ησλ δαζνππξθαγηψλ δελ έρεη αλάγθε απφ πξνζσπηθφ, δελ 
πξέπεη λα βξίζθεη έδαθνο, δηφηη δελ επζηαζεί. Δίλαη γλσζηφ φηη ην αληηθείκελν ηεο θαηάζβεζεο, 
κέζα ζηελ  φιε αληηππξηθή πξνζηαζία, απνηειεί κφιηο ην 5% ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο. Ζ 
πξφιεςε, ε νπνία παξακέλεη ζηε Γαζηθή Τπεξεζία θαη πνπ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ην 
πνιπδηάζηαην, πνιπζρηδέο θαη ζπλερψο απμαλφκελν ινηπφ δαζηθφ αληηθείκελν, απαηηεί 
πξνζσπηθφ θαη ρξφλν θαη ρξήκα.  

Ζ ζεψξεζε ηνπ δάζνπο σο θνηλσληθνχ αγαζνχ κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκία θαη 
ηελ θνηλσληθή δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο θαη σο ζεκαληηθνχ πφξνπ ζηε δηαηήξεζε θαη 
βειηίσζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, πξέπεη λα απνηειεί άγθπξα ηεο φιεο δξαζηεξηνπνίεζεο 
ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο. 

Ζ δαζνπνλία απνηειεί ζεκαληηθφ αλαπηπμηαθφ θνξέα ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο. 
Δηδηθφηεξα ζηεξίδεη ην εηζφδεκα ησλ νξεηλψλ πιεζπζκψλ θαη απνηειεί ίζσο ηνλ κνλαδηθφ 
θνξέα πνπ ζηα πιαίζηα κηαο ζχκκεηξεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, γίλεηαη ν πφινο 
ζπγθξάηεζεο θαη έιμεσο ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ. 

Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δαζηθή αλάπηπμε φπσο ζαο έρνπκε αλαθέξεη θαη ζην 
παξειζφλ είλαη: 
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Ζ ζςνηήπηζη και βεληίυζη ηυν ζςνηελεζηών ηηρ δαζικήρ παπαγυγήρ 
Ειδικότερα μέτρα: - Πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο (κέζσ ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

δαζνβιάζηεζεο) - Πξνζηαζία, βειηίσζε ηνπ μπιώδνπο θεθαιαίνπ (αλαβάζκηζε 
ππνβαζκηζκέλσλ δαζώλ)  - Πξνζηαζία από ππξθαγηέο - Πξνζηαζία αγξίαο παλίδαο - Δθαξκνγή 
δηεζλώλ ζπλζεθώλ CITES, RAMSAR - Σπληνληζκόο ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ 
NATURA 2000, LIFE- Φύζε (Πεξηνρώλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο - SPAs) . 

 Ζ διεύπςνζη ηηρ παπαγυγικήρ βάζηρ και απιζηοποίηζη ηηρ παπαγυγήρ 
Ειδικότερα μέτρα: Παξαγσγή μπιεία κεγάισλ δηαζηάζεσλ - Βειηίσζε βνζθνηόπσλ - 

Βειηίσζε κε κειηζζνθνκηθά θπηά θαη έξγα ππνδνκήο γηα ηελ κειηηνπαξαγσγή- Έξγα ππνδνκήο 
γηα ηελ δαζηθή αλαςπρή θαη ηνλ δαζνηνπξηζκό - Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε - Δθαξκνγή 
πξνγξακκάησλ κέζσ θαλνληζκώλ Δ.Δ. 

Ο εκζςγσπονιζμόρ ηυν μέζυν διοίκηζηρ - διασείπιζηρ. 
Ειδικότερα μέτρα:  
Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ αξρείνπ - Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ 

γηα ηε ζύληαμε κειεηώλ & πξνγξακκάησλ δαζηθήο αλάπηπμεο. Η γξαθεηνθξαηία δελ 
αληηκεησπίζζεθε νπζηαζηηθά ιόγσ ησλ ππαξρνπζώλ αδπλακηώλ. Δπηβάιιεηαη ε κεραλνξγάλσζε 
ηεο ππεξεζίαο ζε παλειιαδηθή θιίκαθα θαη ζύλδεζε κε ηηο πξντζηάκελεο Γαζηθέο Υπεξεζίαο θαη 
ηελ Γεληθή δηεύζπλζε Γαζώλ. Πξόηαζή καο είλαη ε επαλαζύζηαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Γαζώλ. 

Σύληαμε θηεκαηνινγίνπ ηεο πεξηνρήο καο γηα λα ζηακαηήζνπλ νη πξνζηξηβέο πνιηηώλ θαη 
ππαιιήισλ πάλσ ζε ηδηνθηεζηαθά πξνβιήκαηα πνπ πνιιέο θνξέο δίλνπλ ηελ εληύπσζε 
δηαδίθσλ πνιηηώλ-ππαιιήισλ. 

Δμνπιηζκόο ηεο Υπεξεζίαο καο κε ζύγρξνλα κεραλήκαηα νδνπνηίαο θαη δύν 
πξνσζεηήξεο D7 ή D8 έσο άκεζεο πξνηεξαηόηεηαο κε ηνπο ππάξρνληεο ρεηξηζηέο ηεο 
Υπεξεζίαο καο. 

Αύμεζε ησλ ρνξεγνπκέλσλ πηζηώζεσλ Γ.Δ. γηαηί αλ θαη ππάξρεη ππθλό νδηθό δίθηπν 
παξνπζηάδνληαη  ζνβαξέο αλάγθεο ζπληήξεζεο απηνύ αιιά θαη δεκηνπξγία ησλ 
πξνθαηαζηαιηηθώλ έξγσλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο (δεμακελέο λεξνύ, δώλεο θ.ι.π.). 

Θεσξνύκε ζθόπηκν θάπνηα Γαζηθά Αδηθήκαηα, όπσο κηθξνεπεκβάζεηο ζε δαζηθέο 
εθηάζεηο, ξίςε απνξξηκκάησλ, ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ, παξάλνκε κεηαθνξά όπινπ θιπ. λα 
απνπνηληθνπνηεζνύλ θαη λα είλαη δπλαηή ε επηβνιή δηνηθεηηθώλ πξνζηίκσλ από ηα Γαζηθά 
Όξγαλα, ώζηε έρνπκε άκεζε θαηαζηνιή ηνπ αδηθήκαηνο, ηα όξγαλα ζα απνθηήζνπλ θύξνο θαη 
δελ ζα αθηεξώλνπλ ρξόλν γηα ηελ παξάζηαζε σο καξηύξσλ ζηα δηθαζηήξηα. Σηηο πεξηπηώζεηο 
κε πιεξσκήο ηνπ πξνζηίκνπ κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία λα αθνινπζεί πνηληθή δίσμε. 
 

ΚΑ΄ ΔΠΗΛΟΓΟ 
Ζ Διιεληθή Γαζηθή Τπεξεζία, αθνινπζψληαο ηηο επηηαγέο ηεο δαζηθήο επηζηήκεο, ηεο δαζνινγίαο 

θαη δαζνπνλίαο, εθαξκφδνληαο απφ ηεο ζπζηάζεσο ηεο, ηελ αξρή ηεο αεηθνξίαο, ηεο ιεγνκέλεο ζήκεξα 
βηψζηκεο αλάπηπμεο, εθάξκνζε ηηο πιένλ θηιηθέο πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κεζφδνπο δηαρείξηζεο ησλ 
δαζψλ θαη ηε δαζηθή πνιηηηθή ησλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. 

Πνιπζχλζεην θαη πνιπζρηδέο είλαη ην αληηθείκελν ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο, φπσο πνιπζχλζεηα είλαη 
θαη ηα Γαζηθά Οηθνζπζηήκαηα. 

Κνηλή ζπληζηακέλε ησλ ελεξγεηψλ ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο ήηαλ θαη είλαη η πποζηαζία - διαηήπηζη 
- ανάπηςξη ηος Γάζοςρ ηος πλέον ζηαθεπού οικοζςζηήμαηορ ηος Φςζικού Πεπιβάλλονηορ. Έρνληαο 
γλψκνλα απηή ηε ζπληζηακέλε πξαγκαηνπνηεί κειεηεκέλεο επεκβάζεηο ζηα δάζε, γηα ηελ δηνίθεζε -
δηαρείξηζε ηνπο, ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή δαζνηερληθψλ έξγσλ, ηηο αλαδαζψζεηο, θπηψξηα, δαζηθή νδνπνηία, 
δαζηθή αλαςπρή, ζεξακαηνπνλία, αιηεία νξεηλψλ ξεπκάησλ, βειηίσζε νξεηλψλ βνζθνηφπσλ, νξεηλή 
πδξνλνκία - δηεπζέηεζε ρεηκάξξσλ - θξάγκαηα πδξνιεςίαο, εζληθά θαη θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα επηδνηή-
ζεσλ, θαηάξηηζε - εθπαίδεπζε δαζεξγαηψλ, εθρηνληζκνί, αζθαιηνζηξψζεηο δξφκσλ θ.α. θαη ζπγρξφλσο ηελ 
πξνζθνξά απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνπο θαηνίθνπο ησλ πιένλ απνκαθξπζκέλσλ θαη απνκνλσκέλσλ 
πεξηνρψλ ηεο νξεηλήο ππαίζξνπ. 

Καη βέβαηα ηελ πξφιεςε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, πνπ είλαη ην ζέκα καο θαη πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ 
κειέηε θαη εθαξκνγή αληηθεηκέλσλ φπσο: Καζαξηζκφο θαη αξαηψζεηο ηνπ εχθιεθηνπ πιηθνχ ζηα 
ππξφπιεθηα δάζε (ραιεπίνπ θαη. ηξαρείαο πεχθεο), εξγαζίεο αλαδαζψζεσλ γηα αλφξζσζε 
ππνβαζκηζκέλσλ δξπνδαζψλ (θαζαξηζκνί, αξαηψζεηο, ζπκπιήξσζε αλαδαζψζεσλ θιπ.), 
ζπληήξεζε - βειηίσζε θαη δηάλνημε δαζηθψλ δξφκσλ ή αληηππξηθψλ ισξίδσλ ζηα ππξφπιεθηα 
δάζε, θαηαζθεπή ππξνθπιαθίσλ ή παξαηεξεηεξίσλ, δεκηνπξγία ειηθνδξνκίσλ, εθζηξαηεία 
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πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηε Πξνζηαζία ησλ δαζψλ, θαηαζθεπή ή ηνπνζέηεζε δεμακελψλ λεξνχ, 
δεκηνπξγία δξφκσλ ή δσλψλ αζθαιείαο γχξσ απφ η ηο  θνηλφηεηεο, ή ηνπο νηθηζκνχο πνπ 
επξίζθνληαη κέζα ή θνληά ζηα δάζε, δηελέξγεηα πεξηπνιηψλ γ ηα  πξφιεςε θάζε θχζεσο δαζηθψλ 
παξαβάζεσλ θ.ά. 

Αξλαία 20/7/2005 
Σν Γαζαξρείν Αξλαίαο 

 
 
 

πληάθηεο: Ησάλλεο Κέθεξεο, Γαζνπφλνο 
 

ΖΜΔΗΧΖ: Σα αξηζκεηηθά, νηθνλνκηθά θιπ.  δεδνκέλα αθνξνχλ ην έηνο 2003, ζηα νπνία θαη 
θαηνπηξίδνληαη νη εηήζηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Τπεξεζίαο καο, πιελ ησλ πηζηψζεσλ γηα ηελ 
δαζνπξνζηαζία (ζπληήξεζε, βειηίσζε, δηάλνημε δαζνδξφκσλ θαη αληηππξηθψλ δσλψλ) νη νπνίεο 
κεηψζεθαλ αηζζεηά κεηά ην 1998. 

Δίλαη γλσζηφ φηη κέρξη ηελ Άλνημε ηνπ 1998 ε δαζνππξνπξνζηαζία - ππόλητη θαη 
καηαζηολή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ- ήηαλ  αληηθείκελν ενόρ θοπέα, ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο, 
ζηελ νπνία πηζηψλνληαλ αλάινγεο πηζηψζεηο γηα ηνλ όλο ανηιπςπικό αγώνα.  

Ζ εληαία αληηκεηψπηζε ηεο ππόλητηρ θαη ηεο καηαζηολήρ είρε σο απνηέιεζκα ν έναρ 
θοπέαρ, λα θαηαλέκεη ηηο πηζηψζεηο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, δίλνληαο ηελ δένπζα ζεκαζία ζηελ 
πξφιεςε, θαηά ην ξεηφ “μάλλον προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν”. 

Έηζη νη ζπλνιηθέο πηζηψζεηο ζε εηήζηα βάζε θαη ζε παλειιαδηθή θιίκαθα ησλ δψδεθα 
(12) διρ δπασμών – 35,22 εκαηομ. € - μνδεχνληαλ απφ ηελ Γαζηθή Τπεξεζία ζε πνζνζηφ 70% 
γηα ηελ πξφιεςε θαη ην ππφινηπν 30% γηα ηελ θαηάζβεζε. 

Δίλαη απηνλφεην φηη νη δαπάλεο θαηαζηνιήο, πιελ ηεο ακνηβήο ησλ επνρηαθψλ 
δαζνππξνζβεζηψλ, ππξνθπιάθσλ θαη νδεγψλ, απμνκεηψλνληαλ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
πεξηζηαηηθψλ δαζνππξθαγηψλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο κεδεληθψλ, ή 
αλάμησλ ιφγνπ πεξηζηαηηθψλ ζηελ πεξηνρή θάπνηαο Τπεξεζίαο, νη δηαηηζέκελεο πηζηψζεηο 
(πιελ ησλ ακνηβψλ) αλαιψλνληαλ εμ νινθιήξνπ ζηελ πξφιεςε. 

  Έηζη ζην Γαζαξρείν Αξλαίαο ρνξεγήζεθαλ, ζπλνιηθά, γηα ηε διεηία 1996 - 1997 
πηζηψζεηο 1, 635 εκαηομ. € απφ ηηο νπνίεο δαπαλήζεθαλ ζηελ θαηαζηνιή 425 σιλ. €. θαη ζηελ 
πξφιεςε 1,210 εκαηομ.€, απφ ηηο νπνίεο 978 σιλ. € δαπαλήζεθαλ γηα ηελ ζπληήξεζε – 
βειηίσζε ησλ δαζνδξφκσλ θαη θαζαξηζκφ ησλ αληηππξηθψλ δσλψλ, έλαληη πξνυπνινγηζκνχ 
κειεηψλ, 910σιλ.€. (ςπεπκάλςτη πξνυπνινγηζκνχ θαηά 68 σιλ €) -Δηήζηα δαπάλε πξφιεςεο 
605 ρηι.€-  

Σελ επηαεηία 1998 – 2004 ρνξεγήζεθαλ, ζπλνιηθά, γηα ηελ πξφιεςε ησλ Γαζηθψλ 
Ππξθαγηψλ 1,443 εκαηομ €, απφ ηα νπνία 1,180 εκαηομ €, δαπαλήζεθαλ γηα ηελ ζπληήξεζε – 
βειηίσζε ησλ δαζνδξφκσλ θαη θαζαξηζκφ ησλ αληηππξηθψλ δσλψλ, έλαληη πξνυπνινγηζκνχ 
κειεηψλ 2,476 εκαηομ.€. (Τπολείπεηαι ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά 1,296 εκαηομ.€) -Δηήζηα 
δαπάλε πξφιεςεο 206ρηι.€- 

Απηνλφεην είλαη πσο ε εθ ησλ “ελφλησλ” φια απηά ηα ρξφληα αληηκεηψπηζε, αδπλαηεί λα 
αλαπιεξψζεη ηε ζσξεπκέλε αξλεηηθή δηαθνξά ησλ 1,296 εκαηομ. ΔΤΡΧ,  

Να ζεκεησζεί φηη νη αληηππξηθέο δψλεο δελ ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε ζε εηήζηα βάζε. 
Πξέπεη λα ζπληεξνχληαη νπσζδήπνηε αλά 5εηία, ην αξγφηεξν. Γηα ην Γαζαξρείν Αξλαίαο 
πξνγξακκαηίζζεθε θαη ζπληάρζεθαλ κειέηεο ζπληήξεζεο γηα ηα έηε 1998,2001 θαη 2004 (αλά 
3εηία) πξνυπνινγηζκνχ  117.388,11€,  216.470,28€ θαη  154.224,84€ αληίζηνηρα._ 

 


