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ΣΧΕΤ.:
Κυρία Τζανετέα,
Κατόπιν της συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος η οποία
έγινε στην Σπάρτη κρίνουμε χρήσιμο να σας στείλουμε μερικές από τις θέσεις του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σχετικά με δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αναδείξουν το αγροτικό
και τουριστικό ενδιαφέρον της Λακωνίας:
1. Με δεδομένη την δυνατότητα της Λακωνίας να φιλοξενήσει μονάδες
εντατικής κτηνοτροφίας (π.χ. χοιροστάσια) θα πρέπει να καταβληθεί
προσπάθεια για την χωροθέτηση κτηνοτροφικής ζώνης με προτίμηση στην
περιοχή της Σκάλας όπου είχαν γίνει κάποιες αρχικές προσπάθειες. Η ζώνη
αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την προσωρινή φιλοξενία εκτατικών
εκτροφών που έχουν έδρα σε καμμένες και αναδασωτέες περιοχές (π.χ.
εκτροφές στους Αγριάνους) ώστε να μην υπάρχουν συγκρούσεις με τα
Δασαρχεία
2. Σε συνδυασμό με τα παραπάνω μπορεί να προχωρήσει η χωροθέτηση σε
επίπεδο νομού των γεωργικών γαιών (ιδιαίτερα αυτών υψηλής γεωργικής
παραγωγικότητας) αλλά και των βοσκοτόπων. Στην τελευταία περίπτωση
υπάρχει μια αρχική βάση καταγραφής της έκτασης των βοσκοτόπων η οποία
μπορεί να αποτελέσει το υπόβαθρο για την τελική καταγραφή τους
3. Σε συνδυασμό με την καταγραφή των βοσκοτόπων μπορεί να ξεκινήσει και η
καταγραφή της κατάστασης στην οποία βρίσκονται από απόψεως
βοσκοϊκανότητας ώστε να μελετηθούν και εκτελεστούν εργασίες ανάπτυξης
της βοσκοϊκανότητας σε περιπτώσεις υποβαθμισμένων βοσκοτόπων

4. Πρέπει να προχωρήσει μελέτη καταγραφής του υδάτινου δυναμικού του
ποταμού Ευρώτα ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα εκτέλεσης έργων
αποταμίευσης νερού με σκοπό την άρδευση εκτάσεων αλλά και τον
εμπλουτισμό υπογείων υδροφορέων που κινδυνεύουν με μη αναστρέψιμη
υποβάθμιση. Οι ποσότητες ύδατος που θα προκύψουν μπορούν να
συνδυαστούν και με την άρδευση εκτάσεων που θα προορίζονται για την
δημιουργία τεχνητών λειμώνων με σκοπό την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικής
παραγωγής
5. Σε συνδυασμό με το παραπάνω έργο σημαντική είναι και η πρόοδος στην
περίπτωση του αρδευτικού της Κελεφίνας για το οποίο πρέπει να προχωρήσει
ο σχεδιασμός αξιοποίησής του μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής
(δημιουργία φορέα εκμετάλλευσης)
6. Σε όλες τις περιπτώσεις κατασκευής φραγμάτων μπορεί, σε συνεργασία με
την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να εξεταστεί η δυνατότητα χρησιμοποίησης
αυτών για την κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων με σκοπό
την τελική μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας στα οργανωμένα δίκτυα
άρδευσης. Στα οργανωμένα δίκτυα άρδευσης μπορεί να εξεταστεί η
αντικατάσταση των πιεζοθραυστικών συστημάτων με μικρά υδροηλεκτρικά
για την αξιοποίηση της ενέργειας που θα παράγεται
7. Απαιτείται ένταξη σε πρόγραμμα συντήρησης και αναβάθμισης των
υπαρχόντων δομών οργανωμένης άρδευσης (δίκτυα ΓΟΕΒ ή για την Λακωνία
ΤΟΕΒ). Στα πλαίσια της αναβάθμισης μπορεί να προχωρήσει η κάλυψη των
δικτύων μεταφοράς νερού με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση αυτού
8. Στα πλαίσια της ανάπτυξης της ελαιοκαλλιέργειας αλλά και της κτηνοτροφίας
μπορεί να μελετηθεί και σχεδιαστεί η κεντρική διαχείριση των αποβλήτων
ελαιουργείων, τυροκομείων και σφαγείων με σκοπό την περιβαλλοντική
προστασία αλλά και την εξεύρεση λύσης για τους επαγελματίες. Επίσης στα
πλαίσια των εθνικών δεσμεύσεων της χώρας μπορεί να χωροθετηθεί
εγκατάσταση για την αξιοποίηση βιομάζας προερχόμενης από τα απόβλητα
κτηνοτροφικών μονάδων αλλά και των κλαδευμάτων ελιάς με σκοπό την
παραγωγή εδαφοβελτιωτικού και την απαλλαγή του αγροτικού πληθυσμού
από κόστη καταστροφής αυτών με κάψιμο κ.α.
9. Για την αντιμετώπιση του
θέματος της διαχείρισης των ληγμένων
φυτοπροστατευτικών προϊόντων αλλά και των συσκευασιών αυτών μπορεί να
υπάρξει μελέτη σε επίπεδο περιφέρειας αλλά και οργάνωση συστήματος
διαχείρισης αυτών με έδρα στην Λακωνία η οποία θα δημιουργήσει υποδομές
αλλά και θέσεις εργασίας σε επίπεδο νομού
10. Σε συνεργασία με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορεί να συσταθεί ομάδα εργασίας η οποία
θα αξιολογήσει τις προτάσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια στα πλαίσια
μελέτης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα πυρόπληκτα (π.χ.
οργανωμένες μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών) αλλά και για την
αναδιάρθρωση καλλιεργειών σε επίπεδο περιφέρειας από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Από τα παραπάνω μπορεί να προκύψουν
ώριμες μελετητικά προτάσεις

11. Θα πρέπει να γίνουν ενέργειες για την διευκόλυνση της χορήγησης αδειών
μικρής κλίμακας για απόσταξη προϊόντων οίνου που είναι ιδιαίτερα
ανεπτυγμένη στην περιοχή της Μάνης αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της
Λακωνίας και να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναγνώρισης του αποστάγματος ως
τοπικού προϊόντος
12. Η αξιοποίηση των ορεινών όγκων Πάρνωνα και Ταυγέτου μπορεί να
αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο ανάπτυξης της περιοχής, στα πλαίσια του
πολλαπλού ρόλου που μπορεί να επιτελέσει το δασικό οικοσύστημα και των
δεσμεύσεων για αειφορία των καρπώσεων και διατήρηση της βιοποικιλότητας
τους. Έργα ορεινής υδρονομίας (μικρά φράγματα νερού) με σκοπό την
αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού των ορεινών όγκων (για ύδρευση και
άρδευση) σε συνδυασμό με φράγματα συγκράτησης των φερτών υλών για την
αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στα κατάντι. Το ήπιο συγκριτικά εδαφικό
ανάγλυφο στο Δασικό Σύμπλεγμα Πάρνωνα ευννοεί την δημιουργία
περιπατητικών μονοπατιών προσβάσιμων σε όλες τις ηλικίες, διαδρομών για
ποδήλατο βουνού (mountain bike), ελεγχόμενων κυνηγητικών περιοχών και
γενικότερα την δημιουργία χώρων δασικής αναψυχής για διημέρευση. Ο
ορεινός όγκος Ταυγέτου μπορεί να αξιοποιηθεί για αναψυχή, ορειβασία και
αναρρίχηση. Τέλος και στα δυο προτείνεται η τουριστική αξιοποίησή τους με
την κατασκευή ξύλινων ημιμόνιμων βιοκλιματικών καταλλυμάτων, σε
επιλεγμένες θέσεις με σωστό προσανατολισμό, μέγιστο ηλιασμό τους
χειμερινούς μήνες και υπήνεμες, στα πλαίσια των δυνατοτήτων που παρέχει η
υφιστάμενη δασική νομοθεσία
13. Πρέπει να πραγματοποιηθεί μελέτη βιωσιμότητας για τις πολυετείς
καλλιέργειες του νομού όπως τα πορτοκάλια και η ελιά, με σκοπό να
συνδυαστεί ο παράγοντας κόστος με τις ελάχιστες εκτάσεις ανά παραγωγό. Τα
στοιχεία αυτά μπορεί να αποτελέσουν βάσεις αναδασμού για περιοχές του
νομού με σκοπό την δημιουργία ενιαίων εκμεταλλεύσεων για την ανάπτυξη
επιχειρηματικής γεωργίας
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και εξειδίκευση επί των
παραπάνω προτάσεων.
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