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Σχεδιασμός για βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη
στο Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων
Διαδικασία συμμετοχικού προγραμματισμού

Στο πλαίσιο της Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου:
«Medstrategy: Ολοκληρωμένη Στρατηγική για την
Αειφόρο Ανάπτυξη των Αγροτικών Περιοχών της Μεσογείου»
Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας) που είναι ο άλλος έλληνας εταίρος του Προγράμματος
διοργάνωσαν 6 συναντήσεις – συμμετοχικού προγραμματισμού με θέμα την
Ολοκληρωμένη Στρατηγική για την
Αειφόρο Ανάπτυξη των Αγροτικών Περιοχών της Μεσογείου.
Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον Πύργο όπου οι συμμετέχοντες είχαν
τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το αντικείμενο του έργου Medstrategy, καθώς
και για τα παραδοτέα που θα προκύψουν από το πρόγραμμα συμμετέχοντας στη
διαμόρφωση τους.
Στο πλαίσιο του προγράμματος δόθηκε η δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες που
συμμετέχουν στο διακρατικό αυτό πρόγραμμα να συνδιαμορφώσουν στρατηγικές
και να θέσουν στόχους και τομείς παρέμβασης για τον υπό εξέταση τομέα που
εξετάζεται από την κάθε περιοχή.
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Ο σχεδιασμός για την αγροτική ανάπτυξη στο χώρο της Μεσογείου έχει ως βάση
τα πολλά κοινά χαρακτηριστικά των χωρών τόσο σε επίπεδο δυνατοτήτων, όσο
και σε επίπεδο προβλημάτων.
Σε αυτή τη κατεύθυνση και στο πλαίσιο του προγράμματος αναλύθηκαν δεδομένα
συγκεκριμένων Μεσογειακών αγροτικών περιοχών προκειμένου να αποτελέσουν
εργαλεία ενός κοινού αναπτυξιακού σχεδιασμού.
Στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, σαν τομέας παρέμβασης ορίστηκε η Βιώσιμη
Αγροτική Ανάπτυξη, και υπό αυτό το πρίσμα καλέστηκαν να συμμετάσχουν
σε ενεργή συμμετοχική συνάντηση μέλη από τον δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό,
εμπειρογνώμονες και πολίτες.
Παρουσιάστηκαν οι μελέτες:
- Territorial and institutional analyses (C3 Ph1 & Ph2)
- SWOT analysis (C3 Ph3)
- Success Cases (C4 Ph2)
οι οποίες είχαν εκπονηθεί σε προηγούμενες περιόδους
του έργου αναφορικά τόσο με χωρική και θεσμική
ανάλυση των παραγόντων που αφορούν την υπό
εξέταση περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων
καθώς
και καλές πρακτικές που πρότειναν οι εμπειρογνώμονες
που συμμετέχουν από όλες τις χώρες – εταίρους του
έργου.
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Στη δεύτερη συνάντηση που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των
εργασιών της συμμετοχικής διαδικασίας αποτελούνταν
από 4 ομάδες – στόχοι:
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΠΟΛΙΤΕΣ
Τέσσερις ήταν οι θεματικές Προτεραιότητες βάσει των οποίων
εξετάστηκαν οι πτυχές της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης :
1.
Διαδικασίες προώθησης της καινοτομίας για την
τοπική ανάπτυξη
2.
Εδαφική συνεργασία και συνοχή
3.
Ενσωμάτωση οικονομικών τομέων
4.
Ανταγωνιστικότητα και χωρικό μάρκετινγκ
Σε κάθε θεματική προτεραιότητα αναλύθηκαν προβληματικές και αδυναμίες του
αγροτικού χώρου και παράλληλα αναδείχθηκαν θετικά σημεία στα οποία πρότειναν
να εστιαστεί η προσοχή και να υπάρξει μεγαλύτερη αξιοποίηση αυτών.
- Εν παραδείγματι: Αν και υπάρχουν πολιτικές του δήμου και σχεδιασμός για
χωροταξική οργάνωση της αγροτικής ανάπτυξης, εντούτοις συναντώνται εμπόδια
στην υλοποίηση από ανώτερα επίπεδα
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Στη τρίτη συνάντηση τα άτομα που έλαβαν μέρος, αν και προερχόταν από
διαφορετικούς τομείς αναμείχθηκαν μεταξύ τους και κλήθηκαν να προτείνουν νέες
δράσεις και στρατηγικές για τομέα που εξέτασαν.
- Εν παραδείγματι: Στη Θεματική Προτεραιότητα Α: Διαδικασίες προώθησης της
καινοτομίας για την τοπική ανάπτυξη προτάθηκαν τα εξής:
•Δημιουργία νέων δικτύων – clusters
•Σύνδεση προϊόντων με brand name
•Δημιουργία κουλτούρας για Τοπικό Προϊόν
•Οργάνωση Βάσεων
•Δράσεις σύνδεσης ερευνητικών φορέων με την παραγωγή
•Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών/εργαλείων που θα βελτιστοποιήσουν την αξιοποίηση
των τοπικών πόρων / προϊόντων
•Δράσεις προώθησης περιβαλλοντικών τεχνο-λογιών (εξοικονόμηση ενέργειας και
ανα-νεώσιμες πηγές ενέ-ργειας) για κτίρια και δραστηριότητες
της περιοχής.
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Κατά τη διάρκεια της τέταρτης συνάντησης αναζητήθηκαν προτεινόμενες
παρεμβάσεις για την ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας στην περιοχή του
Δήμου Αρχανών Αστερουσίων
Συζητήθηκαν ορισμένες προτάσεις που προέκυψαν:
- Πρόταση για υπολογιστικό εργαλείο / εδαφολογικό χάρτη
Εκπαίδευση αγροτικού πληθυσμού
Χρήση από μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού
Εξεύρεση αγορών για προώθηση προϊόντων – μακροπρόθεσμος σχεδιασμός
Συνεργασία μεμονωμένων παραγωγών, για προώθηση διαφορετικών ποικιλιών
Συνασπισμοί παραγωγών για μαζικότερη προώθηση / προαπαιτούμενος
όγκος
- Πρόταση για διαμόρφωση ‘πράσινου χωριού’ στην επικράτεια του Δήμου
Σύντομη περιγραφή του προγράμματος που έχει προκηρυχθεί, στα πλαίσια του
οποίου θα μπορούσε να προταθεί κάποιο χωριό από το Δήμο
Η διαμόρφωση ‘πράσινου χωριού’ περιλαμβάνει επεμβάσεις εξοικονόμησης
ενέργειας σε κτίρια, διαχείριση υδάτων /απορριμμάτων, προσέλκυση πράσινης
οικονομίας και γενικά, ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης της αγροτικής περιοχής
Οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για την περιοχή
- Πρόταση για αξιοποίηση της βιομάζας από αγροτικές δραστηριότητες της
περιοχής
Σταδιακή εξάντληση και αύξηση της τιμής του πετρελαίου
Άλλες μορφές ενέργειας μπορούν να αξιοποιηθούν
Υπάρχει δυναμικό βιομάζας στην περιοχή από υπολείμματα των διαδικασιών
οινοπαραγωγής και ελαιοπαραγωγής, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν
ενεργειακά
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Στη πέμπτη συνάντηση των μελών, αξιολογήθηκαν οι Θεματικές Παρεμβάσεις που
προτάθηκαν στην προηγούμενη συνάντηση και κατατάχθηκαν με κριτήριο την
αναγκαιότητα παρέμβασης.
-Πρόταση για υπολογιστικό εργαλείο / εδαφολογικό χάρτη
-Πρόταση για διαμόρφωση ‘πράσινου χωριού’ στην επικράτεια του
Δήμου
-Πρόταση για αξιοποίηση της βιομάζας από αγροτικές δραστηριότητες
της περιοχής
-Πρόταση για έρευνα αγοράς κυρίως για τα προϊόντα της αμπέλου,
καθώς η περιοχή βασίζεται κατά κύριο λόγο στην καλλιέργεια του
αμπελιού.
Στην έκτη και τελευταία συνάντηση οριστικοποιήθηκαν οι προτεινόμενες
παρεμβάσεις για την περιοχή παρέμβασης του Δήμου Αρχανών
Αστερουσίων, οι οποίες μετά την παράδοση των μελετών από τους
Εμπειρογνώμονες του έργου αναπτύσσουν αναλυτικά τον διαχειριστικό
τρόπο δράσης καθώς και τις εξειδικευμένες στρατηγικές που πρέπει να
ακολουθηθούν για την ουσιαστική υλοποίηση των προτεινόμενων
παρεμβάσεων, μέσα από την χρήση συγκεκριμένων εργαλείων και
μεθόδων (Key Interventions).
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PARTNERS - ΕΤΑΙΡΟΙ
Italy - Ιταλία
Lead Partner: Intermunicipal Consortium “Tindari-Nebrodi”, Tindari (ME) – Επικεφαλής εταίρος: Διαδημοτικό
Συμβούλιο “Tindari-Nebrodi”, Tindari (ME)
ANCI Sicilia, Palermo – ANCI Σικελία, Παλέρμο
Greece - Ελλάδα
Archanon- Asterousion Municipality, Crete – Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων, Κρήτη
CRES - Centre for Renewable Energy Sources and Saving, Pikermi (Attiki) - ΚΑΠΕ – Κέντρο Ανανεώσιμων
Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας
Malta - Μάλτα
Pembroke Local Council, Pembroke – Τοπικό Συμβούλιο του Πέμπροκ, Πέμπροκ
Spain - Ισπανία
Province of Teruel, Teruel – Επαρχία του Τερουέλ, Τερουέλ
Foundation for the Social Development, Zaragoza – Ίδρυμα για την Κοινωνική Ανάπτυξη, Σαραγόσα
ASSOCIATED PARTNERS – ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
Tourism Department of the Regional Government of Sicily, Palermo (Italy) – Τμήμα Τουρισμού της
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης της Σικελίας, Παλέσμο (Ιταλία)
Territorial Policies Department of the Province of Messina, Messina (Italy) – Τμήμα Περιφερειακών Πολιτικών
της Επαρχίας της Μσσίνας, Μεσσίνα (Ιταλία)
Local Council Association of Malta, Balzan (Malta) – Ένωση Τοπικών Συμβουλίων της Μάλτας, Balzan
((Μάλτα)
Environment Department of the Regional Government of Aragòn,
Zaragoza (Spain) – Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης του Aragon
Region of Crete, Heraklion (Greece) – Περιφέρεια Κρήτης, Ηράκλειο (Ελλάδα)

