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ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε µετά από απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα 

∆ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου. Εστιάστηκε στα έργα και 

δράσεις που σχετίζονται άµεσα µε τις λιµνοθαλάσσιες εκτάσεις και σε 

τµήµατα της χερσαίας ζώνης που τις περιβάλλει και όχι µε το σύνολο των 

ζωνών που έχουν ενταχθεί εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου 

Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών 

ποταµών Αχελώου και Ευήνου και Εχινάδων Νήσων. ∆εν ήταν δυνατό να 

καλυφθεί το σύνολο της περιοχής αρµοδιότητας του Φορέα ∆ιαχείρισης, 

επειδή λόγω της έκτασης και της µεγάλης ποικιλίας των έργων, του 

αντικειµένου και των φορέων χρηµατοδότησης και έτσι ήταν εξαιρετικά 

δύσκολο να βρεθεί µε επάρκεια η σχετική πληροφορία µε αποτέλεσµα να 

καθίσταται το συνολικό αποτέλεσµα εξαιρετικά ελλιπές και εξαιτίας αυτού 

πλασµατικό. Η διαπίστωση αυτή που έγινε µόλις ξεκίνησε η προσπάθεια 

συγκέντρωσης της πληροφορίας καθόρισε την ανάγκη αφενός να 

περιοριστεί η χωρική έκταση της εργασίας και αφετέρου να παραταθεί 

σηµαντικά ο χρόνος ολοκλήρωσής της.  

Η εργασία αυτή δεν αναφέρεται καθόλου στο έργο της εκτροπής του 

Αχελώου, αφού τα έργα που καταγράφηκαν προσδιορίστηκαν από τον χώρο 

εκτέλεσής τους και όχι από την επίδρασή τους στην λιµνοθαλάσσια περιοχή 

ανεξαρτήτως χώρου κατασκευής. Ειδικά όµως για την εκτροπή του 

Αχελώου αξίζει να επισηµανθεί ότι και µόνο µε τα ήδη κατασκευασµένα 

φράγµατα οι επιπτώσεις είναι σηµαντικότατες και εµφανείς. Η διάβρωση 

των λουρονησίδων και η µεταβολή της συµπεριφοράς του ποταµού σε ό,τι 

αφορά την παροχή του, η οποία ρυθµίζεται από τον προγραµµατισµό 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και όχι από την φυσιολογική εποχικότητα 

των βροχοπτώσεων, έχουν αφήσει ήδη οδυνηρό αποτύπωµα στην περιοχή. 

Το εύρος και η ένταση των επιδράσεων αυτών είναι προφανές ότι θα είναι 

πολλαπλάσιο όταν θα προστεθεί και η εκτροπή των υδάτων του ποταµού.  
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∆ιάβρωση λουρονησίδας Παλαιοποτάµου (φωτο. 19/2/11). 

Οι περισσότερες ελληνικές λιµνοθάλασσες, 66 από τις 72 συνολικά, 

προστατεύονται από κάποιο καθεστώς προστασίας. 

Για την αξιολόγηση του όγκου και της σηµασίας της παρούσας εργασίας 

αξίζει να επισηµάνουµε ότι το συγκεκριµένο σύµπλεγµα λιµνοθαλασσών 

στο οποίο αυτή αναφέρεται καλύπτει το 42% της συνολικής έκτασης που 

καταλαµβάνουν οι Ελληνικές λιµνοθάλασσες. ∆ηλαδή µε την εργασία αυτή 

µπορούµε να θεωρήσουµε ότι έχει καλυφθεί η καταγραφή και αξιολόγηση 

των έργων που έγιναν τα τελευταία 30 χρόνια στο µισό περίπου του 

προστατευτέου αντικειµένου των λιµνοθαλάσσιων εκτάσεων της χώρας. 

Στα πλαίσια της απόφασης του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης για την 

υλοποίηση του παρόντος έργου, συγκροτήθηκε οµάδα εργασίας από άτοµα 

που έχουν εργαστεί στην περιοχή και σχετίζονται µε έργα ή δράσεις που 

έχουν υλοποιηθεί και από µέλη του επιστηµονικού δυναµικού του Φορέα 

∆ιαχείρισης για την κατά το δυνατό πιο ολοκληρωµένη απεικόνιση της 

κατάστασης.  

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

1. Αναγνόπουλος Ν. (Ιχθυολόγος, Πρόεδρος ∆.Σ. του Φορέα 

∆ιαχείρισης) 

2. Κρασσακοπούλου Ε. (Χηµικός Ωκεανογράφος, Γραµµατέας ∆.Σ. 

του Φορέα ∆ιαχείρισης) 

3. Μπούρος Κ. (Μηχανολόγος, Προϊστάµενος ΓΟΕΒ Αχελώου) 

4. Κουτσικόπουλος Κ. (Τοµέας Βιολογίας Ζώων Παν. Πάτρας αναπλ. 

Προέδρου Φ.∆.) 

5. Χρυσόπουλος Σ. (∆ασολόγος, εργαζόµενος  Φ.∆.) 

6. Ρούσση Α (Γεωλόγος, εργαζόµενη στο Φ.∆.) 

7. Ψαράκης Ι. (Κτηνίατρος, Αντινοµάρχης, µέλος ∆.Σ. Φ.∆.) 

8. ∆ηµητρίου Ε. (Βιολόγος Ιχθυολόγος, αναπλ. Ειδικός Επιστήµονας 

Φ.∆.) 

9. Εκπρόσωπος Οµοσπονδίας Αλιευτικών Συλλόγων ∆. Ελλάδας 

10. Ζαχαρίας Ιερόθεος (Περιβαλλοντική Γεωλογία-Υδάτινοι Πόροι Παν. 

Ιωαννίνων, Παρ. Αγρινίου) 

11. Περγαντής Φώτης (Βιολόγος-Περιβαλλοντολόγος) 
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Η οµάδα εργασίας ξεκίνησε να λειτουργεί το Φεβρουάριο του 2010 και 

πραγµατοποίησε 7 συναντήσεις.  

Η οργάνωση της συγκέντρωσης των δεδοµένων, η καταχώρηση, 

ταξινόµηση και η επεξεργασία τους καθώς και η σύνταξη του παρόντος 

κειµένου έγινε από την κ. Αναστασία Ρούσση και τον κ. Βαγγέλη 

∆ηµητρίου. Η βάση δεδοµένων που συνοδεύει την εργασία δηµιουργήθηκε 

από τον κ. Βασίλη Μανιό, θιασώτη της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου, ο 

οποίος, παρότι δεν µετείχε στην επιτροπή, προσφέρθηκε να συµβάλλει στο 

έργο της και τον ευχαριστούµε. 

Οι εκτιµήσεις των µελών της οµάδας για έργα ή µελέτες που αποκλίνουν 

από αυτές που παρατίθενται στα διάφορα κεφάλαια, καταγράφονται ως 

ειδικές παρατηρήσεις και παρουσιάζονται στη βάση δεδοµένων στην 

συγκεκριµένη καταχώρηση. 

Οι συντελεστές της εργασίας αυτής ευχαριστούν θερµά τα µέλη του 

προσωπικού των υπηρεσιών και των δήµων, που χωρίς να συµµετέχουν στην 

οµάδα εργασίας και ανεξάρτητα των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, 

βοήθησαν στην συγκέντρωση των στοιχείων που αποτέλεσαν υλικό της 

έκθεσης αυτής. 

Για την εκτέλεση της παρούσας εργασίας ουδεµία αποζηµίωση ή 

οποιασδήποτε άλλης µορφής αµοιβή καταβλήθηκε. 

 

 

 

 



   

 

AΝΑ∆ΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 

Η βασικότερη παρέµβαση που είχε γίνει στο σύστηµα έως την δεκαετία του 

’60, ήταν στα τέλη του 19ου αιώνα, ο διαχωρισµός της Κλείσοβας από την 

υπόλοιπη και η µετέπειτα κατασκευή του λιµανιού στο Μεσολόγγι. Έως 

τότε το οικοσύστηµα κάλυπτε µία έκταση 220.000 στρ. και περιλάµβανε 

τρεις λιµνοθάλασσες: την ενιαία τότε λιµνοθάλασσα της Κλείσοβας, την 

Κεντρική Λιµνοθάλασσα (αποτελούσε ενιαίο σύνολο µε τις ανεξάρτητες 

σήµερα της Θολής και του Παλαιοποτάµου) και τη λιµνοθάλασσα του 

Αιτωλικού.  

Γενικά, το σύστηµα περιβαλλόταν από βαλτώδεις εκτάσεις, οι οποίες, σε 

συνδυασµό µε τους χειµάρρους και τις κοίτες διασποράς των ποταµών, 

αποτελούσαν τις πηγές των γλυκών υδάτων αυτού του συµπλέγµατος.  

Μια µεγάλη µεταβολή στην περιοχή έγινε µε την πιο πρόσφατη (κλίµακα 

εκατονταετίας) µετατόπιση της κοίτης του Αχελώου δυτικά, τον 

εγκιβωτισµό του τα τελευταία 40 χρόνια µε τους παρακείµενους 

εκατέρωθεν δρόµους-αναχώµατα και την αποστράγγιση της πλειονότητας 

των εκτεταµένων εκβολικών εκτάσεών του.  

Η µετακίνηση του Ευήνου ανατολικά στη σηµερινή θέση των εκβολών του 

από την προηγούµενη (δίπλα από το σηµερινό στόµιο της ανατολικής 

Κλείσοβας) διαµορφώθηκε κοντά στις αρχές της δεκαετίας του ’70 από την 

κατασκευή του δρόµου που χώρισε το ανατολικό τµήµα της Κλείσοβας από 

την κύρια Κλείσοβα και ο οποίος για χρόνια χρησιµοποιήθηκε ως επίσηµη 

χωµατερή του δήµου Μεσολογγίου. Τότε έγινε και ο εγκιβωτισµός του από 

πλευρικά αναχώµατα και δρόµους και η αποξήρανση των εκβολικών του 

εκτάσεων. 

Οι παραπάνω καταστροφικές παρεµβάσεις, µαζί µε άλλες, έγινε βάσει 

µελέτης που εκπονήθηκε το 1954 στα πλαίσια του σχεδίου Marshal από την 
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Αµερικανική εταιρεία Knappen-Kippets-Abbot. ∆ιαµορφώθηκε ένα 

ολοκληρωµένο σχέδιο παρεµβάσεων για την αποξήρανση του συνόλου 

ουσιαστικά του υγροτόπου και τη µετατροπή του σε καλλιεργήσιµες 

εκτάσεις. Ο συνολικός προϋπολογισµός των έργων αυτών, σε σταθερές 

τιµές 2005 ήταν 183.596.940€. Ένα τµήµα των έργων µε τη χρήση των 

τεχνικών αυτών µελετών υλοποιήθηκε από την εταιρεία Ε∆ΟΚ-ΕΤΕΡ κατά 

τη διάρκεια της δικτατορίας, την περίοδο 1970-1973. Τα έργα που 

υλοποιήθηκαν είχαν ως αποτέλεσµα, εκτός των άλλων, να περιορισθεί το 

σύµπλεγµα στο 60% περίπου της αρχικής του έκτασης δηλ. σε 120-132.000 

στρ. από τα 220.000 στρ. που ήταν πριν την παρέµβαση.  

 

Με τα έργα αυτά: 

• Αποµονώθηκαν απόλυτα µεγάλες σχετικά εκτάσεις, ενώ κάποιες από 

αυτές αποξηράνθηκαν. ∆ιαχωρίστηκαν µε αναχώµατα οι περιοχές της 

Κλείσοβας διαµορφώνοντας την Ανατολική Κλείσοβα και τον ∆ίαυλο. 
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Στην Κεντρική λιµνοθάλασσα αποκόπηκε ένα µεγάλο τµήµα στα 

Βορειοδυτικά και προέκυψαν η Θολή και ο Παλαιοπόταµος. 

• Κλείστηκε το µέτωπο της Κλείσοβας και τέσσερα από τα επτά στόµιά 

της προς την πλευρά του λιµανιού.  

• ∆ιαµορφώθηκαν οι χωµατερές του ∆ήµου Μεσολογγίου και της τότε 

Κοινότητας Νεοχωρίου σε περιοχές πάνω στον αιγιαλό της έκτασης. 

• Κατασκευάστηκε ένα εκτεταµένο αρδευτικό και αποστραγγιστικό 

δίκτυο, που ξεκινάει από τη λίµνη Λυσιµαχεία και καταλήγει σε 

αντλιοστάσια που εκβάλουν σε διάφορα σηµεία εντός του 

συµπλέγµατος, συνολικής δυναµικότητας 299.420m3/h σε κατάσταση 

πλήρους λειτουργίας. (περίπου όση η µέση παροχή του Αχελώου). Στα 

πλαίσια της ανάπτυξης του αρδευτικού συστήµατος διοχετεύτηκαν επί 

σειρά ετών τεράστιες ποσότητες νερού από τη λίµνη Λυσιµαχεία στην 

λιµνοθάλασσα Αιτωλικού µε οδυνηρές και επικίνδυνες συνέπειες για 

την περιοχή. 

• Κατασκευάστηκαν τα αποχετευτικά δίκτυα των πόλεων Μεσολογγίου 

και Αιτωλικού που καταλήγουν επίσης εντός της τα τελευταία 30 

χρόνια µέσω Βιολογικών Καθαρισµών. 

• ∆ιαµορφώθηκαν ή επεκτάθηκαν οι δύο αλυκές της περιοχής. 



   

 

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 

Το Εθνικό Πάρκο έχει έκταση περίπου 630.000 στρεµµάτων.  

Η µεγάλη σηµασία του Εθνικού Πάρκου έγκειται στην πολυµορφία των 

οικοτόπων και σχηµατισµών και κατά συνέπεια στο ρόλο του για τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

Σε ό,τι αφορά το καθεστώς προστασίας, το Εθνικό Πάρκο περιλαµβάνει 

υγροτοπικές περιοχές ενταγµένες στους υγρότοπους διεθνούς σηµασίας 

(RAMSAR) ως ενδιαίτηµα για τα υδρόβια και παρυδάτια πουλιά, 

οικότοπους προτεραιότητας (οδηγία 92/43) και σηµαντικές περιοχές για τα 

πουλιά (οδηγία 79/409). Πλέον αυτών, η διαχείριση της περιοχής διέπεται 

από τους όρους της Οδηγίας 60/2000 για τα νερά, τον Κανονισµό για την 

Αλιεία στη Μεσόγειο και τον Κανονισµό 1100/2007 για την ανασύσταση 

των αποθεµάτων χελιού. 

Βάσει αυτών, στην περιοχή απαντώνται 25 τύποι οικοτόπων 

προτεραιότητας και 65 προστατευόµενα είδη πουλιών (απειλούµενα µε 

εξαφάνιση, τρωτά και σπάνια). 

Εξετάζοντας την περιοχή στη σύγχρονη µορφή της, µετά τις επεµβάσεις της 

δεκαετίας του ’60-’70, καθώς και τις πιο πρόσφατες, που αφορούν στα 

φράγµατα ποταµών Ευήνου και Αχελώου, από το σύνολο του 

συµπλέγµατος µπορούµε να διακρίνουµε τρεις χωρικές ενότητες που 

εµφανίζονται ιδιαίτερα πληγείσες ή ευάλωτες: 

α) λιµνοθάλασσα Ανατολικής Κλείσοβας 

β) λιµνοθάλασσα Αιτωλικού 

γ) αµµονησίδες λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου 

Οι χωρικές αυτές ενότητες θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπ’ όψη κατά  

τον σχεδιασµό δράσεων και έργων από τον Φορέα ∆ιαχείρισης. 

Πιο συγκεκριµένα: 
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α) λιµνοθάλασσα Ανατολικής Κλείσοβας 

Είναι κλειστή, αποδέκτης του Μεσολογγίου, των ρεµάτων Αγριλιάς και Αγ. 

Θωµά, των οµβρίων Μεσολογγίου και αποστραγγίσεων γεωργικών γαιών. 

Η επικοινωνία µε τον Πατραϊκό Κόλπο, µέσω διαύλου µήκους περίπου 

5.000 m, κατά περιόδους διακόπτεται λόγω συσσώρευσης άµµου στο 

στόµιο. Παράλληλα, η εκροή αποστραγγιστικού αντλιοστασίου στην 

περιοχή του διαύλου αυτού  δρα συχνά ανασχετικά προς την παλίρροια και 

εποµένως στην ανανέωση του νερού. 

Τόσο η περιορισµένη επικοινωνία µε τη θάλασσα όσο και η παροχή 

γεωργικών και όχι πλήρως επεξεργασµένων αστικών λυµάτων έχουν 

δηµιουργήσει συνθήκες έντονου ευτροφισµού που οδηγεί και σε κρίσεις 

ανοξίας.  

Η χαµηλή ροή νερού µεταξύ βορείου και νοτίου τµήµατος της 

λιµνοθάλασσας έχουν δηµιουργήσει ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης αποικιών 

πολύχαιτων, οι οποίες ουσιαστικά λειτουργούν ως φράγµα. Εξαιτίας αυτών 

το βόρειο τµήµα της λιµνοθάλασσας έχει ουσιαστικά αποµονωθεί.  

Υπάρχει ανάγκη άµεσης λήψης µέτρων για:  

• τη βελτίωση της ποιότητας του νερού που εκρέει στο βόρειο τµήµα της 

λιµνοθάλασσας 

• τη διευκόλυνση εισόδου του θαλασσινού νερού µε τη διατήρηση 

µονίµως ανοικτού του στοµίου του διαύλου και συγχρόνως τη ρύθµιση 

της λειτουργίας του αντλιοστασίου κατά τη φάση της αµπώτιδας.  

β) λιµνοθάλασσα Αιτωλικού 

'Ένα από τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η 

προστατευόµενη περιοχή, είναι το φαινόµενο της έκλυσης υδρόθειου, κάτω 

από ειδικές συνθήκες, στη λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού που σχετίζεται µε 

την ανοξική ζώνη που καταλαµβάνει τα µεσαία και κατώτερα στρώµατα της 

υδάτινης µάζας της. Εξ’ αιτίας της µορφολογίας της λιµνοθάλασσας, της 

µόνιµης στρωµάτωσης, καθώς και της σύστασης των πετρωµάτων που την 

περιβάλουν, µεγάλες ποσότητες υδρόθειου, ενός ιδιαίτερα τοξικού αερίου, 

είναι εγκλωβισµένες στα βαθύτερα της στρώµατα του νερού. Η ανάµειξη 

της υδάτινης στήλης έχει ως αποτέλεσµα την απελευθέρωσή του, 

θανατώνοντας τους υδρόβιους οργανισµούς που ζουν σε αυτή, ενώ 

παράλληλα η ατµόσφαιρα γίνεται αποπνικτική για τους κατοίκους της 

περιοχής. 

Οι µηχανισµοί που συντελούν στην ανάµειξη της υδάτινης στήλης της 

λιµνοθάλασσας του Αιτωλικού, την ταυτόχρονη απελευθέρωση υδρόθειου 

και τις συνακόλουθες καταστροφικές συνέπειες, δεν είναι απόλυτα 

διευκρινισµένοι. Οι έως τώρα παρατηρήσεις δείχνουν ότι η απελευθέρωση 

γίνεται τους χειµερινούς µήνες, µετά από σφοδρούς ανέµους, συνήθως 

νότιους ή νοτιοανατολικούς. Τότε διαταράσσεται η ισορροπία που κρατά τα 

ανοξικά νερά στα βαθιά και τα ελαφρύτερα οξυγονωµένα γλυκά στα ρηχά. 

Το υδρόθειο ανέρχεται στην επιφάνεια, δεσµεύει το διαθέσιµο διαλυµένο 

στο νερό οξυγόνο, οι υδρόβιοι οργανισµοί θανατώνονται λόγω ασφυξίας ή 

τοξικής δράσης και τέλος, εκλύεται στην ατµόσφαιρα. 
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Το υδρόθειο (Η2S) είναι ένα από τα πλέον δηλητηριώδη αέρια στη φύση. 

Είναι άχρωµο και έχει έντονη χαρακτηριστική οσµή. Το γεγονός ότι είναι 

σχετικά βαρύτερο του αέρα, συντελεί στη δύσκολη διασπορά του, ιδιαίτερα 

όταν µετά την απελευθέρωσή του επικρατεί άπνοια. Συγκεντρώσεις του 

υδρόθειου στην ατµόσφαιρα που φτάνουν µέχρι και τα 20 ppm, θεωρούνται 

ακίνδυνες, το σηµαντικό όµως είναι ότι συγκεντρώσεις µεγαλύτερες από 

150 ppm, προκαλούν απώλεια της αίσθησης της όσφρησης. Ενώ λοιπόν το 

υδρόθειο στην ατµόσφαιρα σε µικρές συγκεντρώσεις γίνεται αντιληπτό 

εξαιτίας της χαρακτηριστικής οσµής του, σε µεγάλες συγκεντρώσεις δεν 

γίνεται αντιληπτό και η παρατεταµένη έκθεση σε αυτό έχει σοβαρές 

επιπτώσεις.  

Τα αποτελέσµατα της ολικής ανάµειξης της λιµνοθάλασσας του Αιτωλικού 

παρουσιάστηκαν µε µεγαλύτερη συχνότητα στις αρχές της δεκαετίας του 

‘90. Σε µία ιδιαίτερα έντονη εκδήλωση του φαινοµένου οι ποσότητες των 

νεκρών ψαριών που εκβράστηκαν στην ακτή εκτιµήθηκε εµπειρικά ότι 

πλησίαζαν τους 140 τόνους, ενώ προφανώς πολλαπλάσιες ήταν οι 

ποσότητες των νεκρών ψαριών που έµειναν στο πυθµένα ενώ οι ψαράδες 

µιλούσαν για περισσότερους από 500 τόνους (Λεονάρδος και Σίνης, 1997
1
).  

Το 2010 (∆ηµητρίου κ.α.
2
) ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά καταγραφές 

ορισµένων περιβαλλοντικών παραµέτρων που έγιναν την ώρα που 

εκδηλωνόταν ανοξική κρίση στην ευξεινική λεκάνη της λιµνοθάλασσας 

Αιτωλικού τον ∆εκέµβριο του 2008 καθώς και στο διάστηµα των µηνών 

µετά την εκδήλωση και την αποκατάσταση της σχετικής ισορροπίας του 

συστήµατος.  

Όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια της εργασίας αυτής, µετά από 

την εκτέλεση ορισµένων έργων που στηρίχτηκαν στη µελέτη Ψιλοβίκου 

(δεκαετία ’90) έχουν καταγραφεί τάσεις υποχώρησης του ανοξικού 

στρώµατος (Γιάννης Κ., Ζαχαρίας Ι. ,2009
3
).  

Η ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης του λιµνοθαλάσσιου συστήµατος του 

Αιτωλικού, για τη µελέτη της εξέλιξης του φαινοµένου είναι προφανής. Ο 

Ψιλοβίκος καθώς και άλλοι επιστήµονες που κατά καιρούς έχουν εργαστεί 

στην περιοχή  έχουν προτείνει τη δηµιουργία ενός αριθµητικού µοντέλου, 

ως λύση στην κατανόηση της υδροδυναµικής των λιµνοθαλασσών 

Μεσολογγίου και Αιτωλικού. Οι συστηµατικές και στοχευµένες µετρήσεις, 

θα µπορούσαν να τροφοδοτήσουν ένα µαθηµατικό µοντέλο που να εξηγήσει 

το µηχανισµό που οδηγεί στην υποβάθµιση των οικοσυστηµάτων. 

Ανεξάρτητα των παραπάνω, γεγονότα όπως αυτά της εσκεµµένης ρύπανσης 

της λιµνοθάλασσας µέσω της διοχέτευσης αποβλήτων σε 

αποστραγγιστικούς αύλακες ή λόγω υπερχειλίσεων ή ακόµα από την µη 

ορθή λειτουργία του εµποδίζουν την αποκατάστασή του σε τόσο κρίσιµη 

 

1 Leonardos I., Sinis A. (1997). Fish mass mortality in the Etoliko lagoon Greece: The role of local ecology. 

Cybium, 21(2): 201-206. 

2 ∆ηµητρίου κ.α. (2010)Καταγραφές ορισµένων περιβαλλοντικών παραµέτρων κατά την διάρκεια και µετά την 

εκδήλωση ανοξικής κρίσης στην Ευξεινική λεκάνη της λιµνοθάλασσας Αιτωλικού. Πρακτικά 14ου 

Πανελληνίου Συνέδριου Ιχθυολόγων , Αθήνα 2010 

3 Γιαννης Κ. Ζαχαρίας Ι.(2009) Εξακολουθεί η λιµνοθάλασσα Αιτωλικού να είναι µόνιµα ανοξική. Πρακτικά 9ου 

Πανελληνίου Συνέδριου Ωκεανογραφίας και Αλιείας  Πάτρα 2009  
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κατάσταση οικοσυστήµατος που επιχειρείται είτε µε την εκτέλεση έργων 

είτε συντελείται από τις ίδιες τις φυσικές διεργασίες. Με τον τρόπο αυτό οι 

βελτιώσεις στο οικοσύστηµα που καταγράφονται αποκτούν έτσι και αλλιώς 

παροδικό χαρακτήρα. 

 

γ) αµµονησίδες λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού 

Οι αµµοθίνες στο µέτωπο της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου, που 

σχηµατίστηκαν από τους δύο ποταµούς της περιοχής, αποτελούν τη 

µεταβατική ζώνη θάλασσας-ξηράς και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι/ευάλωτοι 

σχηµατισµοί τεράστιας σηµασίας για την άγρια ζωή και τη βλάστηση που 

έχει προσαρµοστεί στις κρατούσες ακραίες συνθήκες. Παίζουν εξαιρετικό 

ρόλο για τη διατήρηση της ακτογραµµής και για την υπόγεια υδροφορία. 

Τα τελευταία 40 χρόνια η λειτουργία των φραγµάτων, που αφενός 

κατακρατούν φερτά υλικά των ποταµών, αφετέρου µειώνουν τη µεταφορική 

τους ικανότητα είχε ως αποτέλεσµα να διακοπεί η ενίσχυση των 

αµµονησίδων µε νέα υλικά και συνεπώς δρουν κατά κύριο λόγο οι 

παράγοντες διάβρωσής τους µε ορατά αποτελέσµατα. Ως άµεσα 

επιβαρυντικοί παράγοντες θα πρέπει να θεωρηθούν οι οικισµοί που έχουν 

αναπτυχθεί στην παραλία Λούρου (περιλαµβανοµένης της αλλοίωσης της 

βλάστησης, της κυκλοφορίας των οχηµάτων, της άντλησης νερού κλπ.) και 

οι πρόβολοι που έχουν κατασκευαστεί στο µέτωπο της λιµνοθάλασσας του 

Παλαιοποτάµου, µετά από ειδική µελέτη µε στόχο την αντιµετώπιση της 

διάβρωσης, σε ό,τι αφορά το δυτικό τµήµα, έχουν επιδράσει στη πλήρη 

διάλυση της αµµονησίδας. Το γεγονός ότι η διάβρωση έχει προχωρήσει σε 

βαθµό αποκάλυψης και του υποβάθρου των αναχωµάτων του µετώπου 

κάνει επιτακτική την ανάγκη λήψης  άµεσων µέτρων. 



   

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται ορισµένα στοιχεία που αφορούν στην 

παραγωγή, στα έσοδα από τα µισθώµατα και τις µεταβολές στον αριθµό των 

απασχολούµενων, την περίοδο που εξετάζουµε, αφού τα στοιχεία αυτά 

αξίζει να ληφθούν υπόψη στα διάφορα κριτήρια για τον καθορισµό των 

προτεραιοτήτων επιλογής παρεµβάσεων, διαχειριστικών µέτρων, αλλά και 

χρηµατοοικονοµικών στόχων και µέσων. 

Είναι γνωστό πως η αλιεία στο σύµπλεγµα των λιµνοθαλασσών 

Μεσολογγίου - Αιτωλικού ασκείται είτε από µεµονωµένους αλιείς 

(ελεύθεροι ψαράδες) είτε από οµάδες αλιέων µε µορφή συνεταιρισµών που 

ενοικιάζουν αλιευτικές θέσεις (διβάρια) ή ολόκληρες λιµνοθάλασσες στις 

οποίες έχουν το αποκλειστικό αλιευτικό δικαίωµα (Θολή και 

Παλαιοπόταµος).  

Η µίσθωση των ιχθυοτροφείων της λιµνοθάλασσας γίνεται από το Ελληνικό 

∆ηµόσιο µε εξαίρεση τη λιµνοθάλασσα της Κλείσοβας, η εκµετάλλευση της 

οποίας παραχωρήθηκε στο ∆ήµο Ι.Π. Μεσολογγίου από το Υπ. Γεωργίας µε 

την 58931/12-9-1983 απόφαση, στην οποία µεταξύ άλλων προβλέπεται ότι 

“ο ∆ήµος Μεσολογγίου έχει την υποχρέωση από τα έσοδα του 

Ιχθυοτροφείου, τα οποία περιέρχονται µε την απόφαση µας αυτή εξ 

ολοκλήρου στο ∆ήµο, να κατασκευάζει τα απαραίτητα βελτιωτικά έργα για 

την αξιοποίηση του ιχθυοτροφείου”. 

Για την ενοικίαση ακολουθείται είτε η διαδικασία της απευθείας µίσθωσης 

είτε της δηµοπρασίας. Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, µόνο το 

έτος 1992, για µικρό σχετικά διάστηµα υπήρξε, µετά από δηµοπρασία, 

µίσθωση ιχθυοτροφείων σε ιδιώτες (όχι σε συνεταιρισµό), σε τρεις 

περιπτώσεις στις Τουρλίδας, Σχοινιά και Παλαιοπόταµου. Από το 2004 και 

µετά, εφαρµόζεται και η διαδικασία της µίσθωσης µε δηµοπρασία σε 

αλιευτικούς συνεταιρισµούς, όταν εκδηλώσουν ενδιαφέρον για ένα 
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ιχθυοτροφείο περισσότεροι του ενός. Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται από 

το 1994 και για τις λιµνοθάλασσες της Κλείσοβας µετά τη διάλυση της 

σχετικής ∆ηµοτικής Επιχείρησης του ∆ήµου Μεσολογγίου. 

Από αυτή τη διαδικασία της δηµοπρασίας, εκτός από την επιβάρυνση του 

κόστους εκµετάλλευσης των ιχθυοτροφείων από τους ψαράδες και ότι αυτό 

προκαλεί (βλ. επόµενα κεφάλαια) δηµιουργείται σοβαρότατο πρόβληµα στη 

συντήρηση των εγκαταστάσεων των δηµοσίων ιχθυοτροφείων που 

χρηµατοδοτούνται από τον λογαριασµό βελτιωτικών έργων. Οι εργασίες 

αυτές αναφέρονται στις υποχρεώσεις των µισθωτών για διατήρηση του 

µισθίου σε καλή κατάσταση, αλλά αφορούν στην πραγµατικότητα τον 

ιδιοκτήτη, δηλαδή το Ελληνικό ∆ηµόσιο στο οποίο για παράδειγµα ανήκουν 

οι οικίσκοι, οι οποίοι συχνά απαιτούν εκτεταµένες επισκευές ή και 

αντικαταστάσεις. Από το 2005 και µε βάση την αρ. 198/2005 γνωµοδότηση 

του Ν.Σ.Κ, η απ’ ευθείας εκµίσθωση σε αλιευτικούς συνεταιρισµούς γίνεται 

στην περίπτωση όπου εκδηλώσει ενδιαφέρον ένας µόνον αλιευτικός 

συνεταιρισµός, ενώ σε διαφορετική περίπτωση διενεργείται δηµοπρασία. 

Με βάση αυτό και δεδοµένου ότι σε ένα µεγάλο ποσοστό των 

ιχθυοτροφείων της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού 

ενδιαφέρονται περισσότεροι του ενός αλιευτικοί συνεταιρισµοί, 

διενεργείται δηµοπρασία. Στους όρους της δηµοπρασίας δεν προβλέπεται η 

κατάθεση ποσού στον λογαριασµό εγγειοβελτιωτικών έργων, µε 

αποτέλεσµα να µην υπάρχουν διαθέσιµα χρήµατα για αναγκαίες εργασίες 

που αφορούν δηµόσια περιουσία. Συγχρόνως, οι εργασίες αυτές είναι 

αναγκαίες προκειµένου οι µισθωτές, που πληρώνουν υψηλά µισθώµατα, να 

έχουν στοιχειωδώς αποδεκτές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. 

Το θέµα αφορά, εκτός από το εξαιρετικά σηµαντικό πρόβληµα των αλιέων, 

τη διαφύλαξη αυτής καθαυτής της δηµόσιας περιουσίας η οποία κινδυνεύει 

να υποστεί σοβαρές ζηµιές και είναι επείγουσα η ανάγκη σχετικής 

ρύθµισης. Η υπηρεσία αλιείας Αιτωλοακαρνανίας έχει προτείνει να 

προβλεφθεί ότι το 30% του επιτευχθέντος από τη δηµοπρασία µισθώµατος 

θα κατατίθεται στον ενιαίο λογαριασµό εγγειοβελτιωτικών έργων της 

λιµνοθάλασσας. Μέχρι σήµερα δεν έχει κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση 

κάποια διαδικασία, παρότι η αδυναµία εξασφάλισης της χρηµατοδότησης 

αναγκαίων εργασιών σε υποδοµές που βρίσκονται ουσιαστικά µέσα στη 

θάλασσα, οδηγεί σε πλήρη καταστροφή τους. Υποβαθµίζει δηλαδή 

συνολικά την αξία του µισθίου και το Ελληνικό ∆ηµόσιο ως ιδιοκτήτης θα 

υποστεί ζηµιά ιδιαίτερα υψηλής οικονοµικής αξίας, ενώ παράλληλα  

υπάρχουν και γενικότερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΏΝ  

Το σύµπλεγµα των λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού καλύπτει το 

42% των εκτάσεων των λιµνοθαλασσών της χώρας. ∆ηλαδή αφορά περίπου 

το 50% της παραγωγικής ικανότητας της Ελλάδας από αυτά τα 

οικοσυστήµατα. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ψαριών αυτών 

συλλαµβάνεται τον µήνα Νοέµβριο. Η αλιεία ασκείται από συνεταιρισµούς 

αλιέων και από ελεύθερους επαγγελµατίες αλιείς µε µία εκτιµούµενη 

µεταξύ τους αναλογία αλιευµάτων 45/55. Η πραγµατική παραγωγή της 
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λιµνοθάλασσας ξεπερνά τους 1.000 τόνους, ενώ αυτή που καταγράφεται τα 

τελευταία χρόνια καθώς και η αξία της παρουσιάζεται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ κιλά ΑΞΙΑ € 

2005 118,400 501,248 

2006 146,947 461,239 

2007 111,336 428,060 

2008 154,010 467,442 

2009 102,526 404,476 

∆ηλαδή, εµφανίζεται τιµολογηµένο, µε βάση τα στοιχεία της ιχθυόσκαλας 

Μεσολογγίου, περίπου το 10% της συνολικής παραγωγής. Ένα ποσοστό της 

διαφοράς (περίπου 40-50%) οφείλεται στο γεγονός ότι οι ελεύθεροι αλιείς 

νόµιµα δεν υποχρεώνονται να διακινούν την παραγωγή τους δια της 

ιχθυόσκαλας, όµως έτσι και αλλιώς αυτή πωλείται σε εµπόρους, οι οποίοι 

κατά κύριο λόγο δεν τα τιµολογούν. Έτσι, το θέµα της µη δήλωσης της 

παραγωγής αφορά ουσιαστικά τα αλιεύµατα των συνεταιρισµών. 

Οι αλιευτικοί συνεταιρισµοί δεν έχουν κατ’ αρχήν πραγµατικό όφελος να 

µην δηλώνουν την παραγωγή τους, αφού καταβάλλουν καθορισµένο υψηλό 

µίσθωµα που συνήθως υπερβαίνει το 10% (που προβλέπει ο νόµος ως 

εκτιµούµενο ελάχιστο  στις απευθείας µισθώσεις) της πραγµατικής αξίας 

της παραγωγής τους ή είναι ανεξάρτητο αυτής, λόγω δηµοπρασίας. 

Επιπρόσθετα, τα πραγµατικά έσοδά τους που κατανέµονται στα µέλη τους 

είναι έτσι χαµηλότερα από τα φορολογητέα όρια, γεγονός που άλλωστε 

προκύπτει από τις εξαιρετικά φτωχές συνθήκες που διαβιούν αυτοί και οι 

οικογένειές τους. 

Από τη µικρή δήλωση παραγωγής οι συνεταιρισµοί ζηµιώνονται γιατί δεν 

µπορούν να στοιχειοθετήσουν επιτυχηµένη εκµετάλλευση και να 

διεκδικήσουν προνόµια που προβλέπει ο Αλιευτικός Κώδικας (Α.Κ.420/70) 

ή οικονοµικές επιχορηγήσεις  και ενισχύσεις, ενώ παράλληλα είναι έκθετοι 

σε κάθε έλεγχο.  

Η βασική αιτία µη δήλωσης της παραγωγής είναι ότι πιθανόν οι  

ιχθυέµποροι που απορροφούν την παραγωγή των συνεταιρισµών έχουν 

συµφέρον από τη µη τιµολόγηση των αλιευµάτων. Ιδιαίτερα στις περιόδους 

άφθονων συλλήψεων ψαριών, οπότε το πρόβληµα των καναλιών διάθεσης 

της παραγωγής είναι σοβαρό, ουσιαστικά υποχρεώνουν να µην 

τιµολογούνται τα ψάρια και να συρρικνώνουν τις τιµές. Το γεγονός το 

αναφέρουν οι ίδιοι οι συνεταιρισµοί δηλώνοντας αδυναµία να κάνουν κάτι 

άλλο από αυτό που τους υποχρεώνουν, επειδή σε διαφορετική περίπτωση 

δεν µπορούν να διαθέσουν τα ψάρια τους. Έτσι, ευνοείται σε ορισµένες 

περιπτώσεις και η µη δίκαιη κατανοµή των εσόδων µεταξύ των µελών µε 

ίδιο όφελος ορισµένων προέδρων. 

Μια άλλη φαινοµενικά δευτερεύουσα, αλλά τελικά σοβαρή, αιτία µη 

δήλωσης της παραγωγής είναι ή επιβολή διαφόρων τελών, όπως το 2% υπέρ 

της ιχθυόσκαλας που, χωρίς να προσφέρει κάποια ουσιαστική υπηρεσία 
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στους αλιείς, φτάνει να εισπράττει ποσό που αντιστοιχεί στο 40% αυτού 

που δίνεται για βελτιωτικά έργα ή στο 20% του ενοικίου αν η παραγωγή 

δηλωνόταν κανονικά. 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 

Τη δεκαετία του ’80 στο σύνολο των ιχθυοτροφείων του συµπλέγµατος των 

λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού εργάζονταν 128 άτοµα. Το 1999 

τα άτοµα αυτά περιορίστηκαν σε 111 και την τρέχουσα περίοδο 2010 

έφτασαν τα 70-75 άτοµα. Τα δεδοµένα προέρχονται από τα ισχύοντα 

(πραγµατικά) στοιχεία και όχι από τα αναφερόµενα στις διακηρύξεις ως 

υποχρεώσεις των µισθωτών. ∆ηλαδή το 2010 σε σχέση µε την δεκαετία του 

’80 χάθηκε το 44,6% των θέσεων εργασίας ή το 26,1% σε σχέση µε το 

1999. Το 1999 σε σχέση µε την δεκαετία του ΄80 είχαν χαθεί το 13,3% των 

θέσεων εργασίας. 

Σύµφωνα µε µελέτη, που έγινε για λογαριασµό του Υπουργείου Γεωργίας 

για τις Ελληνικές λιµνοθάλασσες, το 2000 στις λιµνοθάλασσες 

Μεσολογγίου-Αιτωλικού το 66% των απασχολούµενων ήταν παιδιά 

ψαράδων. Από τα παιδιά των ψαράδων της περιόδου εκείνης µόνο το 18% 

ακολουθούσαν ή είχαν την πρόθεση να ακολουθήσουν το επάγγελµα του 

πατέρα, ενώ το 82% δήλωνε ότι δεν επιθυµεί να ασχοληθεί µε την αλιεία. 

Στοιχεία της µελέτης αυτής εµφανίζονται στα διαγράµµατα που 

ακολουθούν. 

  

Εικόνες 1 και 2. Στοιχεία της ταυτότητας των απασχολουµένων στο σύµπλεγµα των λιµνοθαλασσών 
Μεσολογγίου - Αιτωλικού το 2000. 

Η κατάσταση αυτή σήµερα, µε την οικονοµική κρίση, µπορεί να τείνει να 

αντιστραφεί και το γεγονός πρέπει να τεθεί ως στόχος αφού η αλιευτική 

εκµετάλλευση της λιµνοθάλασσας γίνεται µε παραδοσιακές µορφές, τα 

προβλήµατα που γεννά η έλλειψη συνέχειας µε την αποχώρηση από το 

επάγγελµα αυτών που κατέχουν την τέχνη, είναι ιδιαίτερα σηµαντικά τόσο 

για τη συνοχή της τοπικής κοινωνίας όσο και για την προστασία αυτής καθ’ 

εαυτής της λιµνοθάλασσας. 

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Α.Κ. 420/70 όπως τροποποιήθηκε) 

σε περιπτώσεις απευθείας µίσθωσης σε αλιευτικό συνεταιρισµό το µίσθωµα 

αντιστοιχεί στο 10% της αξίας της παραγωγής µε την προσθήκη άλλων 5% 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ 

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 

ΨΑΡΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΑΛΛΟ
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ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΨΑΡΑ∆ΩΝ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗ 

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 

ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΨΑΡΑ∆ΕΣ 
ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ 
∆ΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ 
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που κατατίθενται σε ειδικό λογαριασµό για εκτέλεση έργων (συντήρησης 

κ.λ.π) στις µόνιµες εγκαταστάσεις των ιχθυοτροφείων, οι οποίες ανήκουν 

στο ∆ηµόσιο. Στις αποφάσεις µίσθωσης καθορίζεται ένα ελάχιστο ποσό από 

το οποίο δεν µπορεί να υπολείπεται το µίσθωµα ανεξάρτητα ποσοστού. Το 

ετήσιο µίσθωµα που καταβάλλεται στην περιοχή σε αυτές τις περιπτώσεις 

µισθώσεων είναι αυτό το εκτιµώµενο ελάχιστο ποσό. Σε περιπτώσεις 

δηµοπρασιών ως σηµείο εκκίνησης τίθεται αυτό το ελάχιστο ποσό µε την 

προσθήκη του ποσού των εγγειοβελτιωτικών, το οποίο δεν κατατίθεται σε 

αυτές τις περιπτώσεις στο λογαριασµό που προαναφέρθηκε. 

Το σύνολο των µισθωµάτων και των εγγειοβελτιωτικών ανεξάρτητα του 

τρόπου µίσθωσης ανέρχεται από το έτος 1994 έως και το 2010, σε σταθερές 

τιµές 2009 στο ποσό των 5.476.722 €. 

 
Ετήσιο µίσθω µα και  βελ τιω τικα ετω ν 1994-2010
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Εικόνα 3. Συνολικό ποσό (€) του κατ’ έτος προβλεπόµενου µισθώµατος και ποσού 
εγγειοβελτιωτικών έργων από τους µισθωτές της λιµνοθάλασσας. 



   

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κατά την υλοποίηση της εργασίας αυτής αντιµετωπίστηκε ένα σοβαρό 

πρόβληµα που αφορούσε στον προσδιορισµό και την ολοκληρωµένη 

καταγραφή των έργων της περιοχής ενδιαφέροντος. Όπως ήταν 

αναµενόµενο στοιχεία των έργων, ιδίως από τα παλαιότερα χρόνια (πριν το 

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα) και εκτός Γ΄ ΚΠΣ, ήταν 

διάσπαρτα σε διαφορετικές υπηρεσίες που δεν διέθεταν οργανωµένο 

µητρώο. Εκτιµάται ότι µε την παρούσα καλύπτεται πάνω από το 90% του 

συνόλου των δαπανών που καταβλήθηκαν και από την άποψη αυτή 

καλύπτεται στο µεγαλύτερο βαθµό ο στόχος που τέθηκε για την εκπόνηση 

της παρούσας έκθεσης. Σε κάθε περίπτωση η Βάση ∆εδοµένων που 

προέκυψε από την παρούσα είναι ανοιχτή τόσο για συµπλήρωση όσο και 

για οποιαδήποτε αναγκαία διόρθωση.  

Κατά τη συλλογή έγινε προσπάθεια να αντιµετωπιστούν δύο ακόµη 

σηµαντικά προβλήµατα, προκειµένου τα στοιχεία να προσεγγίσουν κατά το 

δυνατό την πραγµατικότητα: 

• να διαχωριστεί το πραγµατικό κόστος (συµβατικό τίµηµα ή κόστος των 

ενεργειών που εκτελέστηκε) από τον αρχικό προϋπολογισµό (η 

διαφοροποίηση είναι πολύ σηµαντική, αν ληφθεί υπ’ όψη το εύρος των 

εκπτώσεων), αφού τα στοιχεία που δίνονταν από τις διαφορετικές πηγές 

διαφοροποιούνταν.  

• να διευκρινιστεί το φυσικό αντικείµενο των ενεργειών και η κατανοµή 

του κόστους µιας και σε αρκετές περιπτώσεις αυτό δεν αποδίδεται από 

τον τίτλο του έργου ή το έργο περιλαµβάνει διαφορετικού στόχου 

υποέργα που κάποια από αυτά δεν αφορούν την περιοχή και το 

αντικείµενο της παρούσας.    

Τα δεδοµένα που διέθετε ο Φορέας ∆ιαχείρισης από προηγούµενες 

δραστηριότητές του υπολείπονταν των καταγραφών που περιλαµβάνει η 

παρούσα εργασία και δεν κάλυπταν τα ποιοτικά στοιχεία που 
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χρησιµοποιήθηκαν για να γίνουν δυνατές οι επεξεργασίες και οι 

αξιολογήσεις που παρουσιάζονται σε αυτήν. Έτσι, η συγκέντρωση 

δεδοµένων, ο προσδιορισµός του φυσικού αντικειµένου, η χωρική 

τοποθέτησή τους και η αξιολόγησή τους έγιναν από µηδενική βάση.  

Οι χρηµατοδοτήσεις των έργων και των δραστηριοτήτων που 

καταχωρήθηκαν προέρχονται είτε αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, 

περιλαµβανοµένων και των νοµαρχιακών προϋπολογισµών ή του 

λογαριασµού εγγειοβελτιωτικών έργων που χρηµατοδοτείται αποκλειστικά 

από τους µισθωτές συνεταιρισµούς, είτε από Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. 

Καταχωρήθηκαν όπου έγινε δυνατό να προσδιοριστούν παρεµβάσεις που 

αφορούν στο αντικείµενο και που υλοποίησαν οι ∆ήµοι και οι 

Αναπτυξιακές εταιρίες της περιοχής.  

Τα οικονοµικά στοιχεία που παρατίθενται είναι σε σταθερές τιµές του 

έτους 2009 (πηγή συντελεστών µετατροπής είναι τα στοιχεία της Τράπεζας 

της Ελλάδας) µε σκοπό να καταστεί δυνατή η αντικειµενική αποτύπωση και 

η σύγκριση του κόστους των ενεργειών που εκτελέστηκαν στην διάρκεια 

των ετών. 

Οι ενέργειες και παρεµβάσεις που χρηµατοδοτηθήκαν και περιλαµβάνονται 

στην παρούσα έκθεση χωρίστηκαν σε τρεις ενότητες:  

Α) Στην ενότητα «Έργα» περιελήφθησαν 108 καταγραφές και αφορούν 

ενέργειες που κατέληγαν σε υλοποίηση φυσικού αντικειµένου (π.χ. 

κατασκευή οικίσκου ή άρση αναχώµατος κλπ). Στην ενότητα αυτή 

εντάχθηκαν έργα που έγιναν µόνο µε εθνικούς πόρους. Περιλαµβάνεται και 

µεγάλος αριθµός ενεργειών που χρηµατοδοτήθηκαν από τον λογαριασµό 

εγγειοβελτιωτικών έργων που δεν τροφοδοτείται από τον κρατικό 

προϋπολογισµό, αλλά από τους εκάστοτε µισθωτές των δηµοσίων 

ιχθυοτροφείων της λιµνοθάλασσας που έχουν αναλάβει την εκµετάλλευση 

µε απευθείας ανάθεση. ∆εν έγινε δυνατό να βρεθούν στοιχεία για κάποια 

έργα που υλοποιήθηκαν κυρίως από φορείς εκτός της περιοχής (π.χ. 

παρατηρητήρια που κατασκευάστηκαν από το ΥΠΕΧΩ∆Ε την περίοδο 

1986-90 δεν δόθηκαν σε χρήστη, δεν αξιοποιήθηκαν και καταστράφηκαν). 

Β) Στην ενότητα «Μελέτες» περιλήφθηκαν 24 χρηµατοδοτηθείσες 

µελέτες µε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το ΟΠΣ, τον Φορέα 

∆ιαχείρισης, τις Νοµαρχιακές Υπηρεσίες και τις Κεντρικές Υπηρεσίες 

Περιβάλλοντος. Αυτές είχαν καταγραφικό-διαχειριστικό χαρακτήρα, είτε 

αφορούσαν τεχνικές ή περιβαλλοντικές µελέτες για την ωρίµανση 

εκτέλεσης έργων. Έλλειψη είναι η µη εύρεση και καταγραφή στοιχείων για 

τη «µελέτη ∆οξιάδη» που χρηµατοδοτήθηκε και παραλήφθηκε απευθείας 

από το Υπ. Γεωργίας, στην οποία στηρίχτηκαν το σύνολο των εξαιρετικά 

υψηλού κόστους έργων της περιόδου 1981-85. Το ίδιο και για τις µελέτες 

για το περιβάλλον της περιοχής που έγιναν και παρελήφθησαν απευθείας 

από την Ε.Ε. κυρίως στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 γίνεται απλή 

αναφορά, αφού δεν βρέθηκαν έως την σύνταξη του παρόντος άλλα 

στοιχεία. 

Γ) Στην ενότητα «∆ράσεις» ταξινοµήθηκαν 10 ενέργειες µε κύρια πηγή 

τον Φορέα ∆ιαχείρισης και τις Κεντρικές Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, που 
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αφορούσαν την υλοποίηση ενός «σχεδίου δραστηριοτήτων» και έτσι 

περιελάµβαναν πολύπλευρο φυσικό αντικείµενο που µπορεί δηλαδή να 

αφορά διαφόρων ειδών δαπάνες (αµοιβές, προµήθειες κλπ). 

Η επεξεργασία προϋπέθετε την οµαδοποίηση των στοιχείων της κάθε 

ενότητας προκειµένου να γίνει δυνατή η παρουσίασή τους µε τρόπο που να 

απεικονίζουν κατανοητά την πραγµατικότητα και να διευκολύνεται η 

εξαγωγή συµπερασµάτων. 

Για κάθε έργο που καταγράφηκε στην ενότητα ΕΡΓΑ στο φύλλο εργασίας 

που δηµιουργήθηκε περιλήφθηκαν τα ακόλουθα δεδοµένα: 

ΕΡΓΟ Τίτλος έργου 

ΕΤΟΣ 
Το έτος που έγινε η έναρξη υλοποίησης 

φυσικού αντικειµένου (όπου ήταν δυνατό) 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
Πενταετία κυρίας ένταξης και  υλοποίησης, 

1980-85 κλπ 

∆ΕΚΑΕΤΙΑ 
∆εκαετία κυρίας ένταξης και  υλοποίησης, 

1980-90 κλπ 

ΚΟΣΤΟΣ (τιµές 2009) Αναγωγή σε σταθερές τιµές 2009 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

∆ιενέργεια Αλιείας στα ιχθυοτροφεία της  

Ανάδειξη περιοχής 

Ελλιµενισµός αλιευτικών σκαφών 

Ελλιµενισµός µη αλιευτικών σκαφών 

ΙΧΘΥΚΑ 

Ιχθυόσκαλα 

Προστασία και αποκατάσταση 

περιβάλλοντος 

Συνθήκες ζωής αλιέων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ Απλή αναφορά στο τι έργο έγινε 

ΧΩΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Ποια λιµνοθάλασσα του συµπλέγµατος 

αφορά 

ΣΤΟΧΟΣ Που αποσκοπεί το συγκεκριµένο έργο 

ΤΥΠΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
Αυτοτελής ενέργεια ή ενέργεια συνδεδεµένη 

µε άλλη. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ 

ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ 

Η αποτελεσµατικότητα του εξαρτάτε ή 

συνδέεται µε άλλο έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Νέο, αντικατάσταση, αποκατάσταση, 

συντήρηση 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
Λύση σε οξύ πρόβληµα, ανάπτυξη και 

βελτίωση 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Αντιφατική, κακή, καλή, καταστροφή και 

αντικατάσταση,  

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΆ ΤΟ Απλή συντήρηση, συχνή συντήρηση, µόνιµο 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ αυτοτελές 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΧΟΥ Καλή, κακή, µέτρια, αντιφατική 

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ Θετική, αρνητική, καµία 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ 

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ 

Απλή περιγραφή 

ΑΝΑΓΚΗ ΝΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
Ναι - όχι 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
1= (µεγάλη)   3= (µικρή)   0= (καµία) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Απλή περιγραφή 

Για κάθε ενέργεια που καταγράφηκε στην ενότητα ΜΕΛΕΤΕΣ στο φύλλο 

εργασίας που δηµιουργήθηκε περιλήφθηκαν τα ακόλουθα δεδοµένα:  
 

ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος µελέτης 

ΕΤΟΣ 
Το έτος που έγινε η έναρξη υλοποίησης φυσικού 

αντικειµένου (όπου ήταν δυνατό) 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
Πενταετία κυρίας ένταξης και  υλοποίησης, 1980-85 

κλπ 

ΚΟΣΤΟΣ (τιµές 2009) Αναγωγή σε σταθερές τιµές 2009 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μελέτη ωρίµανσης έργου (Τεχνική και ΜΠΕ) 

∆ιαχειριστική µελέτη έργου από φορέα εκτός 

∆ηµοσίου  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Απλή αναφορά στο αντικείµενο της µελέτης 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

Υλοποιήθηκε / Προς υλοποίηση / ∆εν 

χρησιµοποιήθηκε / Μη αξιοποιήσιµη 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Για κάθε έργο που καταγράφηκε στην ενότητα ∆ΡΑΣΕΙΣ στο φύλλο 

εργασίας που δηµιουργήθηκε περιλήφθηκαν τα ακόλουθα δεδοµένα: 

∆ΡΑΣΗ Τίτλος δράσης 

ΕΤΟΣ 

Το έτος που έγινε η έναρξη υλοποίησης 

φυσικού αντικειµένου (όπου ήταν 

δυνατό) 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
Πενταετία κυρίας ένταξης και  

υλοποίησης, 1980-85 κλπ 

ΚΟΣΤΟΣ (τιµές 2009) Αναγωγή σε σταθερές τιµές 2009 
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ΣΤΟΧΟΣ 
Ανάδειξη περιοχής / ενηµέρωση 

υποστηρικτική υποδοµή 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Απλή αναφορά στο αντικείµενο της 

δράσης 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΗΣ Μεγάλη /  Μέτρια / Κακή 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Καλή / κακή / περιορισµένη/ σε εξέλιξη 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Για κάθε καταγραφή στην ενότητα ∆ηµοσιεύσεις στο φύλλο εργασίας που 

δηµιουργήθηκε περιλήφθηκαν τα ακόλουθα δεδοµένα: 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Τίτλος εργασίας 

ΕΤΟΣ Το έτος δηµοσίευσης 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Παράθεση της περίληψης όπως υπάρχει στη δοµή της 

ανακοίνωσης 

ΦΟΡΕΑΣ  
εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ίδρυµα ή / και 

ονοµατεπώνυµο ερευνητή 

Στο κεφάλαιο Αποτελέσµατα - Συζήτηση παρουσιάζονται ξεχωριστά για 

κάθε ενότητα τα αποτελέσµατα από την επεξεργασία των δεδοµένων που 

καταγράφηκαν. ∆ιατυπώνονται ορισµένες εκτιµήσεις και παρατηρήσεις που 

αφορούν σε ποσοτικά και  ποιοτικά στοιχεία.  

Το σύνολο των εργασιών στα πλαίσια της παρούσας οδήγησε τελικά στα 

ακόλουθα προϊόντα: 

Α) Μια έντυπη έκθεση µε τα εξής στοιχεία: 

• Παρουσίαση των δηµόσιων έργων και δράσεων που υλοποιήθηκαν στα 

όρια του συµπλέγµατος Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού 

από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 έως την τρέχουσα περίοδο 

διαµορφώνοντας την υφιστάµενη κατάσταση.  

• Αποτίµηση των αποτελεσµάτων και της αξιοποίησης των 

εκτελεσθέντων έργων, κατά την περίοδο αυτή, στις περιπτώσεις που ο 

χαρακτήρας τους µπορεί να δώσει ορισµένα σχετικά ασφαλή 

συµπεράσµατα. 

• Προτεινόµενες παρεµβάσεις και ενέργειες. Με βάση τα αποτελέσµατα 

των ανωτέρω προτείνονται ορισµένες παρεµβάσεις ή δράσεις και 

παρέχονται τα αναγκαία στοιχεία. 

Β) Μία βάση δεδοµένων που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας περιλαµβάνει όλα τα ανωτέρω στοιχεία, 

στα οποία στηρίζεται η έκθεση και επιπρόσθετα τις σχετικές περιγραφές, 

αιτιολογήσεις και φωτογραφίες (όπου είναι διαθέσιµες) για κάθε ξεχωριστή 

καταγραφή. Επίσης: 
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• ∆ίνει συγκεντρωτικούς πίνακες και αναφορές  

• Παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς συµπλήρωσης των στοιχείων µε νέες 

καταγραφές αλλά και µε αναθεωρήσεις, διορθώσεις κλπ. 

• Περιλαµβάνει επιστηµονικές εργασίες, δηµοσιεύσεις, σχετικά άρθρα 

στον τύπο καθώς και δηµόσια έγγραφα, καταγγελίες κλπ. που αφορούν 

την περιοχή. Όλα τα κείµενα, άρθρα και µελέτες που αναφέρονται στη 

βάση και βρίσκονται σε ηλεκτρονική µορφή είναι διαθέσιµα στον 

χρήστη. Από τα κείµενα των επιστηµονικών εργασιών, από τα 

δηµοσιεύµατα, τα κείµενα των µελετών κλπ. αντλούνται και είναι 

διαθέσιµα στοιχεία χρήσιµα στον καθένα που επιθυµεί σοβαρά να 

ασχοληθεί µε την περιοχή. 

Όπως αναφέρθηκε στη Βάση ∆εδοµένων δίνονται τα στοιχεία που 

περιλήφθηκαν στα φύλλα εργασίας που διαµορφώθηκαν και αποτέλεσαν το 

υλικό της εργασίας αυτής. Επιµέρους παρατηρήσεις ή διαφοροποιήσεις των 

µελών της επιτροπής όπου υφίσταντο περιλαµβάνονται στην Βάση 

∆εδοµένων προκειµένου να είναι αυτή ένα ζωντανό αξιοποιήσιµο εργαλείο 

αποτύπωσης, καταγραφής και µεταφοράς εµπειρίας και απόψεων 



   

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1) ΈΡΓΑ 

Στην παρούσα εργασία περιλαµβάνονται 108 έργα που εκτελέστηκαν τα 

τελευταία 30 χρόνια. Ο αριθµός και το κόστος κατά κατηγορία σε σταθερές 

τιµές 2009 έχουν ως εξής: 

• Αλιευτικές υποδοµές της λιµνοθάλασσας: 15 έργα - 14.460.305€ 

• Ανάδειξη περιοχής: 2 έργα - 337.158€ 

• Ελλιµενισµός αλιευτικών σκαφών: 6 έργα - 829.684€ 

• Ελλιµενισµός µη αλιευτικών σκαφών: 3 έργα - 29.658.290€ 

• Ιχθυόσκαλα: 3 έργα - 772.628 

• ΙΧΘΥΚΑ: 4 έργα - 2.006.832 

• Προστασία περιβάλλοντος: 17 έργα -  19.650.766 

• Συνθήκες ζωής αλιέων: 58 έργα - 1.768.688€ 

Για τη διευκόλυνση του χρήστη, στην αξιολόγηση και ερµηνεία των 

στοιχείων που παρατίθενται σε αυτό το κεφάλαιο (Πίνακας 1), εµφανίζονται 

τα στοιχεία των 12 δαπανηρότερων έργων που εκτελέστηκαν στην περιοχή 

κατά την περίοδο που εξετάζεται και τα οποία καλύπτουν το 90% του 

συνολικού κόστους των έργων. (σ.σ. Το σύνολο των έργων και κάθε 

σχετικό στοιχείο παρατίθεται στη βάση δεδοµένων). 
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Πίνακας 1. Ταξινόµηση κατά φθίνουσα τιµή κόστους των 12 ακριβότερων έργων την 
περίοδο 1980-2010. Περίοδος κατασκευής και κατηγορία κατάταξης. 

Έργο 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

αντιστοίχιση 

σε τιµές 

2009 (€) 

Κατηγορία 

κατάταξης 

ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2006-2010 22.331.922 

Ελλιµενισµός µη 

αλιευτικών σκαφών 

ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΥΛΟΥ 

ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. 1996-2000 6.432.000 

Ελλιµενισµός µη 

αλιευτικών σκαφών 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

"ΠΑΛΑΙΟΠΟΤΑΜΟΣ"  1980-85 6.122.757 

Αλιευτικές υποδοµές 

λιµνοθάλασσας 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ - ΝΕΟΣ 

ΥΦΑΛΑΥΛΑΚΑΣ 1986-1990 5.187.674 

Προστασία 

περιβάλλοντος 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1980-85 4.775.984 

Αλιευτικές υποδοµές 

λιµνοθάλασσας 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1980-85 2.687.992 

Αλιευτικές υποδοµές 

λιµνοθάλασσας 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - 

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 2001-2005 2.097.400 

Προστασία 

περιβάλλοντος 

ΆΡΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ  

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - 

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1986-1990 1.737.667 

Προστασία 

περιβάλλοντος 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΘΟΛΗ - 

ΑΓ. ΣΩΣΤΗ 1986-1990 1.627.043 

Προστασία 

περιβάλλοντος 

ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ∆ΥΤΙΚΟ 

ΑΚΡΑΙΟ ΤΜΗΜΑ 

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 1986-1990 1.566.524 

Προστασία 

περιβάλλοντος 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ 

ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2006-2010 1.519.500 

Προστασία 

περιβάλλοντος 

 

 

α) Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των έργων για το σύνολο της 
περιοχής εργασίας 

Στους πίνακες και τα διαγράµµατα που ακολουθούν παρουσιάζονται, ανά 

χρονική περίοδο, στοιχεία κατάταξης σε κατηγορίες, αριθµού, κόστους και 

η κατανοµή της κατάταξης ανάλογα µε τον χαρακτήρα και την επιτυχία του 

στόχου για τα έργα στο σύνολο της περιοχής αναφοράς. 
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Πίνακας 2. Αριθµητική και ποσοστιαία παρουσίαση του αριθµού και του κόστους των έργων 
την περίοδο 1980-2010 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

Αριθµός 

έργων 

% του 

αριθµού 

Κόστος (σταθερές τιµές 

2009) 

% του 

κόστους 

Αλιευτικές υποδοµές 

λιµνοθάλασσας 15 13,9 14.460.305 20,8 

Ανάδειξη περιοχής 2 1,8 337.158 0,5 

Ελλιµενισµός 

αλιευτικών σκαφών 6 5,6 829.684 1,2 

Ελλιµενισµός µη 

αλιευτικών σκαφών 3 2,8 29.658.290 42,7 

Ιχθυόσκαλα 3 2,8 772.628 1,1 

ΙΧΘΥΚΑ 4 3,7 2.006.832 2,9 

Προστασία 

περιβάλλοντος 17 15,7 19.650.766 28,2 

Συνθήκες ζωής 

αλιέων 58 53,7 1.768.688 2,5 

Άθροισµα 108  69.484.351 100 

Πίνακας 3. Κόστος σε € (σταθερές τιµές 2009) ανά χρονική περίοδο των εκτελεσθέντων 
έργων κατά κατηγορία κατάταξης και κόστος µε ποσοστό στο σύνολο. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 1980-85 1986-1990 

1991-

1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 

Αλιευτικές 

υποδοµές 

λιµνοθάλασσας 13.586.734 638.092 140.280 64.626  30.572 

Ανάδειξη 

περιοχής    76.020  261.138 

Ελλιµενισµός 

αλιευτικών 

σκαφών     51.772 777.912 

Ελλιµενισµός µη 

αλιευτικών 

σκαφών  894.368  6.432.000  22.331.922 

Ιχθυόσκαλα 314.879 7.749  450.000   

ΙΧΘΥΚΑ  659.780  837.865 509.187  

Προστασία 

περιβάλλοντος 600.000 11.245.037 595.451  3.366.268 3.844.010 

Συνθήκες ζωής 

αλιέων  297.815 173.277 216.317 462.472 618.806 

Άθροισµα (και 

ποσοστό επί % ) 

14.501.613 

(20,8%) 

13.742.842 

(19,8%) 

909.009 

(1,3%) 

8.076.828 

(11,6%) 

4.389.699 

(6,3%) 

27.864.361 

(40,1%) 
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Εικόνα 4. Ανά χρονική περίοδο κατανεµηθέν ποσό (€) για έργα στην περιοχή αναλόγως του 
χαρακτήρα της παρέµβασης. 
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Εικόνα 5. Ποσοστιαία κατανοµή του κόστους σε € (σταθερές τιµές 2009) του συνόλου των 
έργων για το σύνολο της χρονικής περιόδου 1981-2010 χωρίς να περιληφθεί το έργο της 
Μαρίνας Μεσολογγίου στην περίοδο 2006-2010. 
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Εικόνα 6. Ποσοστιαία κατανοµή του κόστους σε € (σταθερές τιµές 2009) του συνόλου των 
έργων µε βάση την αξιολόγηση επίτευξης του στόχου για τον οποίο εκτελέστηκαν για το 
σύνολο της χρονικής περιόδου 1981-2010.   
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Πίνακας 4. Κόστος σε € (σταθερές τιµές 2009) ανά χρονική περίοδο µε βάση την 
αξιολόγηση επίτευξης του στόχου για τον οποίο εκτελέστηκαν. 

 αντιφατική κακή καλή µέτρια 

Αλιευτικές υποδοµές 

λιµνοθάλασσας 627.000 8.940.039 70.145 4.811.648 

Ανάδειξη περιοχής   337.158  

Ελλιµενισµός αλιευτικών 

σκαφών  57.049 768.004 4.630 

Ελλιµενισµός µη αλιευτικών 

σκαφών   

29.658.29

0  

Ιχθυόσκαλα  772.628   

ΙΧΘΥΚΑ   2.006.832  

Προστασία περιβάλλοντος 2.962.926 1.124.157 

10.151.19

3 5.412.489 

Συνθήκες ζωής αλιέων  97.092 932.500 613.150 

Άθροισµα 3.589.926 

10.990.96

5 

43.924.12

3 

10.841.91

8 

Πίνακας 5. Αξιολόγηση επίτευξης στόχου έργου ανά χρονική περίοδο 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ αντιφατική κακή καλή µέτρια 

1980-1985  9.125.629  5.375.984 

1986-1990 3.254.043 104.841 8.479.904 1.807.635 

1991-1995  676.187 167.741 65.082 

1996-2000  498.554 7.465.272 91.657 

2001-2005  51.772 883.959 3.453.968 

2006-2010 335.883 533.983 26.927.247 47.592 

Ο χαρακτηρισµός 

«αντιφατική» αποδίδεται 

από τους συντάκτες του 

παρόντος κειµένου όταν 

συνυπάρχουν σε αξιόλογο 

βαθµό θετικά και αρνητικά 

στοιχεία στην επίτευξη του 

στόχου. Στο χαρακτηρισµό 

«κακή» µπορεί να συµβάλει 

εκτός από την αυτοτελή 

αποτυχία κατά το 

σχεδιασµό και το γεγονός 

ότι η επίτευξη του στόχου 

ήταν τελικά αρνητική λόγω 

κακής εκτέλεσης ή ακόµα 

κακής διαχειριστικής 

αξιοποίησης της υποδοµής.  

Από τους πίνακες 1, 2, 3, 4, 5 και τις εικόνες 4, 5 και 6 προκύπτουν οι εξής 

παρατηρήσεις: 

Το δαπανηρότερο έργο που εκτελέστηκε στην περιοχή είναι αυτό της 

Μαρίνας Μεσολογγίου, που κατατάσσεται στην κατηγορία «ελλιµενισµός 

µη αλιευτικών σκαφών» και αντιστοιχεί σε ποσοστό ανώτερο του 30% του 

κόστους έργων που εκτελέστηκαν κατά την εξεταζόµενη χρονική περίοδο 

των 30 ετών.  

Αν το έργο αυτό δεν ληφθεί υπόψη, η κατανοµή του κόστους των έργων 

µεταξύ των πενταετιών (πίνακας 3) µεταβάλλεται σηµαντικότατα. Οµοίως, 

µεταβάλλονται σηµαντικά τα ποσοστά αν στην περίοδο 1996-2000 δεν 

περιληφθεί το έργο εκβάθυνσης λιµανιού και το οποίο επίσης ανήκει στην 

κατηγορία «ελλιµενισµός µη αλιευτικών σκαφών».  
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Συµπερασµατικά: 

• Ο µεγαλύτερος αριθµός έργων, 53,7% αφορά στις συνθήκες ζωής των 

αλιέων (πίνακας 2). Το κόστος όµως που αντιστοιχεί σε αυτά 

περιορίζεται στο 2,5% του συνολικού κόστους των έργων που 

υλοποιήθηκαν στην περιοχή που εξετάζεται. Το 90% του αριθµού των 

έργων αυτών (έργα συντήρησης ή µικρής κλίµακας κατασκευών) 

εκτελέσθηκαν µε δαπάνες του «λογαριασµού εγγειοβελτιωτικών 

έργων», ο οποίος δεν χρηµατοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισµό 

αλλά απευθείας από τους αλιευτικούς συνεταιρισµούς που είναι 

µισθωτές ιχθυοτροφείων. 

Ειδικά, στην περίπτωση της λιµνοθάλασσας Κλείσοβας, η εκµετάλλευση 

της οποίας έχει παραχωρηθεί στο ∆ήµο Μεσολογγίου, διαπιστώνεται ότι 

δεν έχει υλοποιηθεί το οποιοδήποτε έργο την περίοδο 1980-2010 από το 

∆ήµο, παρότι στην πράξη παραχώρησης  αναφέρεται ρητά «… από τα 

έσοδα του Ιχθυοτροφείου, τα οποία περιέρχονται µε την απόφαση µας αυτή 

εξ ολοκλήρου στο ∆ήµο, να κατασκευάζει τα απαραίτητα βελτιωτικά έργα 

για την αξιοποίηση του ιχθυοτροφείου» 

• Για την κατηγορία Αλιευτικές Υποδοµές Λιµνοθάλασσας το σύνολο 

σχεδόν των δαπανών πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο 1981-1985. Το 

ποσό αυτό (13.586.734 € σ.τ.) υπερβαίνει το 90% των χρηµάτων που 

δαπανήθηκαν για αυτή την κατηγορία κατάταξης έργων στο σύνολο 

των 30 ετών (πίνακας 3). 

• Για την κατηγορία έργα Προστασίας Περιβάλλοντος η περίοδος µε την 

µεγαλύτερη δαπάνη σε έργα ήταν 1986-1990 µε 57% της συνολικής 

δαπάνης και η περίοδος 2000-2010 µε ποσοστό 37% (πίνακας 3). 

Στα στοιχεία που εµφανίζονται παραπάνω εµπεριέχονται οι εκτιµήσεις που 

αφορούν στην επίτευξη των στόχων για τους οποίους εκτελέστηκαν τα 

διαφορετικά έργα µε βάση το τελικό αποτέλεσµα και εµπειρικές ενδείξεις. 

Ο χαρακτηρισµός «αντιφατική» αποδίδεται όταν συνυπάρχουν σε αξιόλογο 

βαθµό θετικά και αρνητικά στοιχεία στην επίτευξη του στόχου. Στο 

χαρακτηρισµό «κακή» µπορεί να συµβάλλει εκτός από την αυτοτελή 

αποτυχία κατά το σχεδιασµό και το γεγονός ότι η επίτευξη του στόχου ήταν 

τελικά αρνητική λόγω κακής εκτέλεσης ή ακόµα κακής διαχειριστικής 

αξιοποίησης της υποδοµής. Για παράδειγµα οι βραχύχρονες ή οι 

ευκαιριακές µισθώσεις ιχθυοτροφείων που εφαρµόζονται από την πολιτεία. 

Το µεγάλο ποσοστό σε χρηµατική δαπάνη «καλή» στον χαρακτηρισµό της 

επίτευξης του στόχου επηρεάζεται σοβαρά από το έργο «Μαρίνα 

Μεσολογγίου». Αντίστοιχα, ο χαρακτηρισµός «κακή» εµπεριέχει στο 

κόστος του σε σηµαντικό ποσοστό τα έργα αλιευτικών υποδοµών της 

περιόδου 1981-85. 

β) Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των έργων ανά λιµνοθάλασσα 
εφαρµογής. 

Οι λιµνοθάλασσες που αποτελούν, µετά από τις παρεµβάσεις της δεκαετίας 

του ’70, το σύστηµα είναι από ανατολικά προς τα δυτικά οι ακόλουθες 

(Ανώνυµος 2001): 
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1. Ανατολικής Κλείσοβας 

Είναι κλειστού τύπου, χαµηλής αλατότητας και έκτασης 5.000 στρ., που 

χαρακτηρίζεται από ένα βόρειο τµήµα µέγιστου βάθους 0,8 m και ένα 

δίαυλο µήκους 3.000 m και πλάτους 150 m.  

2. Κλείσοβας 

Είναι κλειστού τύπου, υψηλής αλατότητας, έκτασης 18.000 στρ. και µε 

µέγιστο βάθος 0,80 m. Χαρακτηρίζεται από πλήθος εγκάρσιων αναχωµάτων 

και έχει 6 εσοδευτικά στόµια.  

3. Κεντρική 

Είναι ανοικτού τύπου µε αλατότητα που επηρεάζεται άµεσα από τη 

θάλασσα και η οριοθέτησή της µε την ανοικτή θάλασσα γίνεται από 

φυσικές αµµονησίδες και ιχθυοφραγµούς που κατασκευάζονται από τους 

ψαράδες. Έχει µέσο βάθος 0,60 m και έκταση 80.000 στρ. Νότια βρίσκεται 

ο Πατραϊκός κόλπος, βόρεια το ιχθυοτροφείο Πόρος της λιµνοθάλασσας 

του Αιτωλικού και ανατολικά και δυτικά είναι πλέον αποµονωµένη από το 

λιµάνι του Μεσολογγίου και το λιµνοθαλάσσιο σύστηµα της Θολής. 

4. Αιτωλικού-«Κανάλι Αιτωλικού» 

Είναι κλειστού τύπου, έκτασης 16.000 στρ. και µέγιστου βάθους 32 m, που 

οροθετείτο από τις παραδοσιακές εγκαταστάσεις του ιχθυοτροφείου Πόρος. 

Από το 1998 το ιχθυοτροφείο του Πόρου καταργήθηκε µετά από έναν 

εξαιρετικά εκτεταµένο µαζικό θάνατο ψαριών, λόγω του γνωστού και πολύ 

µεγάλης κρισιµότητας περιβαλλοντικού προβλήµατος της έκλυσης 

υδρόθειου εξαιτίας της ανοξικής ζώνης που από ένα βάθος και µετά την 

χαρακτηρίζει.  

5. Θολής 

Είναι κλειστού τύπου, έκτασης 8.000 στρ. και µέγιστου βάθους 0,80 m. Το 

µέτωπό της νοτιοδυτικά βρίσκεται στο Ιόνιο πέλαγος. ∆υτικά βρίσκεται η 

λιµνοθάλασσα του Παλαιοποτάµου µε την οποία αποµονώθηκε εντελώς τη 

δεκαετία του ΄70, ενώ ανατολικά βρίσκεται η Κεντρική µε την οποία η 

υδάτινη επικοινωνία περιορίστηκε πολύ από τις αρχές της δεκαετίας του 

΄70.  

6. Παλαιοποτάµου 

Είναι κλειστού τύπου, υψηλής σχετικά αλατότητας µε έκταση 4.500 

στρεµµάτων. Αποτελείται από δυο κύρια τµήµατα, το ανατολικό αβαθές µε 

µέγιστο βάθος 0,80 m και το ∆υτικό (Πόρτο) µε µέγιστο βάθος 6 m, τα 

οποία επικοινωνούν µε 3 γεφύρια.  
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Εικόνα 7. Η περιοχή του συµπλέγµατος Μεσολογγίου-Αιτωλικού την περίοδο µετά τις 
παρεµβάσεις τη δεκαετία ΄70. 

Στους πίνακες που ακολουθούν δίδονται, ανά χρονική περίοδο, ο αριθµός, 

το κόστος και η κατανοµή της κατάταξης ανάλογα µε τον χαρακτήρα και 

την επιτυχία του στόχου για τα έργα σε κάθε ξεχωριστή λιµνοθάλασσα του 

συµπλέγµατος. Στην παρούσα εργασία η λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού 

κατατάσσεται µαζί µε την Κεντρική λιµνοθάλασσα σε µια χωρική ενότητα, 

αφού οι διάφορες περιβαλλοντικού χαρακτήρα παρεµβάσεις 

αποκατάστασης που έγιναν στην Κεντρική λιµνοθάλασσα είχαν κατά κύριο 

λόγο ως στόχο την περιβαλλοντική βελτίωση της λιµνοθάλασσας του 

Αιτωλικού. Αντίθετα, τα έργα βελτίωσης των συνθηκών ζωής των ψαράδων 

στα ιχθυοτροφεία αυτής της χωρικής ενότητας αφορούν στα ιχθυοτροφεία 

της Κεντρικής λιµνοθάλασσας. 

Πίνακας 6. Κόστος σε € (σταθερές τιµές 2009) ανά δεκαετία και λιµνοθάλασσα του 
συµπλέγµατος   

Χώρος 

εφαρµογής 1981-1990 1991-2000 2001-2010 Γενικό άθροισµα 

Αν. Κλείσοβα 2.687.992 595.451 340.910 3.624.353 

∆υτική Κλείσοβα 7.113.651  1.300.205 8.413.856 

Θολή 672.429 34.626 374.910 1.081.965 

Κεντρική - 

Αιτωλικού 8.132.712 559.875 5.023.762 13.716.349 

Παλαιοπόταµος 7.760.893  23.981 7.784.874 

Γενικό άθροισµα 26.367.678 1.189.952 7.063.767 34.621.397 
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Πίνακας 7. Κόστος ανά στρέµµα σε € (σταθερές τιµές 2009) των εκτελεσθέντων έργων στις 
λιµνοθάλασσες του συµπλέγµατος κατά κατηγορία κατάταξης. 

Χώρος 

εφαρµογής 

Αλιευτικές 

Υποδοµές 

Προστασία 

περιβάλλοντος 

Συνθήκες ζωής 

αλιέων 
Σύνολο 

Αν. Κλείσοβα 520,20 180,67 24,00 724,87 

∆υτική Κλείσοβα 265,33 193,00 9,10 467,44 

Θολή 84,03 0,00 51,22 135,25 

Κεντρική - 

Αιτωλικού 1,98 125,98 12,20 142,88 

Παλαιοπόταµος 1.363,08 361,57 5,33 

1.729,9

7 

Πίνακας 8. Κόστος σε € (σταθερές τιµές 2009) ανά λιµνοθάλασσα του συµπλέγµατος των 
εκτελεσθέντων έργων κατηγορίας κατάταξης «Υποδοµές Αλιείας» ανάλογα µε την εκτίµηση 
για την επίτευξη του στόχου για τον οποίο έγινε  

Υποδοµές αλιείας  αντιφατική κακή καλή µέτρια 

Αν. Κλείσοβα  2.687.992   

∆υτική Κλείσοβα    4.775.984 

Θολή 627.000 18.554 10.600 16.071 

Κεντρική - 

Αιτωλικού  110.735 59.545 19.592 

Παλαιοπόταµος  6.122.757   

Πίνακας 9. Κόστος σε € (σταθερές τιµές 2009) ανά λιµνοθάλασσα του συµπλέγµατος των 
εκτελεσθέντων έργων κατηγορίας κατάταξης «Περιβάλλον» ανάλογα µε την εκτίµηση για την  
επίτευξη του στόχου για τον οποίο έγινε  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ αντιφατική κακή καλή µέτρια 

Αν.Κλείσοβα 335.883 595.451  5.027 

∆υτική Κλείσοβα   1.136.367 2.337.667 

Κεντρική - Αιτωλικού 1.000.000 528.705 7.495.326,39 3.069.796 

Παλαιοπόταµος 1.627.043    

Πίνακας 10. Αναγκαίες παρεµβάσεις και βαθµός προτεραιότητας εκάστης. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ  

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 

απαιτεί νέες εργασίες ή 

παρεµβάσεις 

Προτεραιότητα 

1 

 

Προτεραιότητα 

2 

Προτεραιό

τητα 3 

 

Αν.Κλείσοβα 2 2    

∆υτική Κλείσοβα 3 3   

Θολή 3 1 2  

Κεντρική - Αιτωλικού 9 7 1 1 

Παλαιοπόταµος 2 2   



  31 

 

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις. 

Α) Τη δεκαετία του ’80 δαπανήθηκε το 75% του συνολικού ποσού των 

30 ετών που εξετάζουµε. Μόνο η Κεντρική λιµνοθάλασσα παρουσιάζει µία 

ισορροπία στα ποσά ανάµεσα στην πρώτη και τρίτη δεκαετία. Ο 

Παλαιοπόταµος, η Ανατολική και κατά δεύτερο λόγο η ∆υτική Κλείσοβα 

παρουσιάζουν ουσιαστικές χρηµατοδοτήσεις έργων µόνο την πρώτη 

δεκαετία.  

Β) Η Θολή εµφανίζει συγκριτικά ελάχιστες χρηµατοδοτήσεις και στις 

τρείς περιόδους. Αξίζει να επισηµάνουµε ότι στο Β’ ΚΠΣ είχε ενταχθεί 

έργο µε την µορφή µελέτης κατασκευής προστασίας της Θολής από τις 

απορροές του αντλιοστασίου D2 προϋπολογισµού σε σ.τ. 2.065.387€. Το 

έργο αυτό ενώ ήταν στην φάση ολοκλήρωσης της µελέτης προκειµένου να 

εκτελεσθεί από τον ανάδοχο «διακόπηκε» κάπου από το Υπουργείο 

Γεωργίας το οποίο ήταν και ο φορέας εκτέλεσής του.  

Γ) Ενώ στην ανά στρέµµα δαπάνη εµφανίζεται ως η πιο «ευνοηµένη» η 

Ανατολική Κλείσοβα, υπάρχει σοβαρότατο πρόβληµα. Σε αυτό το πλέον 

υποβαθµισµένο τµήµα της λιµνοθάλασσας το 70% της δαπάνης δόθηκε στις 

αρχές της δεκαετίας του ’80 για κακής απόδοσης και σχεδιασµού αλιευτικές 

υποδοµές και όχι για αποκατάσταση περιβάλλοντος.  

∆) Στον Παλαιοπόταµο, που γενικά το υδάτινό του τµήµα παρουσιάζει 

καλή περιβαλλοντική κατάσταση, τα έργα που κατασκευάστηκαν 

αποκλειστικά την πρώτη δεκαετία, κατατάσσονται στην κατηγορία «κακή» - 

δεν έχουν εξυπηρετήσει µε επιτυχία τον στόχο για τον οποίο υλοποιήθηκαν. 

Ε) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις παρατηρήσεις που 

εµφανίζονται στη στήλη «Παρεµβάσεις Προτεραιότητας» και στα 

αναλυτικά στοιχεία που δίδονται στη Βάση ∆εδοµένων, αφού πολλές 

από τις διορθωτικές παρεµβάσεις που κατατάσσονται στην 

προτεραιότητα 1, είναι µικρού σχετικά κόστους και µπορεί να 

µετατρέψουν ένα µη επιτυχές ή περιορισµένης επιτυχίας έργο  σε 

αποδοτικό µε βάση την αποκτηθείσα εµπειρία. 

Για τους πίνακες 6 και 7 είναι χρήσιµο να επισηµανθούν δύο στοιχεία 

1) Τα έργα αλιευτικών υποδοµών που έχουν τον χαρακτηρισµό επιτυχίας 

στόχου «κακή» έγιναν στην Κλείσοβα και στον Παλαιοπόταµο στις αρχές 

της δεκαετίας του ’80 και αφορούσαν υποδοµές που χαρακτηριζόταν 

«σύγχρονες ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις». Οι υποδοµές αυτές 

στηρίχτηκαν στην µελέτη ∆οξιάδη που µετέφερε το Ιταλικό πρότυπο στην 

εκµετάλλευση των λιµνοθαλασσών που στηρίζεται σε κλειστού τύπου 

λιµνοθάλασσες και µόνιµες τσιµεντένιες ιχθυοσυλληπτικές και τάφρους 

διαχείµασης. Η µελέτη µεταξύ άλλων προέβλεπε και κλείσιµο όλου του 

µετώπου της Κεντρικής λιµνοθάλασσας µε ανάχωµα, έργο, που ευτυχώς δεν 

υλοποιήθηκε. Τέτοιου τύπου έργα έγιναν την περίοδο εκείνη σε πολλές 

Ελληνικές λιµνοθάλασσες.   

2) Τα έργα περιβάλλοντος που έχουν χαρακτηρισµό επιτυχίας στόχου 

«καλή» αφορούσαν παρεµβάσεις που επεδίωκαν ανακοπή της ραγδαίας 

υποβάθµισης της λιµνοθάλασσας του Αιτωλικού και σε µεγάλο βαθµό 
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στηρίχτηκαν στην γνωστή ως µελέτη Ψιλοβίκου. Με βάση αυτή την µελέτη 

και κάποιες τροποποιήσεις υλοποιήθηκε ένα σχετικά ολοκληρωµένο 

σενάριο παρεµβάσεων που φαίνεται ότι έχει δώσει αποτελέσµατα και 

αποµένει ένα τελικό τµήµα για να ολοκληρωθεί 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΈΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Στο σύµπλεγµα των λιµνοθαλασσών και στον γύρω χερσαίο χώρο έχουν 

κατασκευαστεί 17 έργα µε σκοπό την προστασία ή και την αποκατάσταση 

του περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς παρεµβάσεις. Τα έργα αυτά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 11. Έργα µε στόχο την προστασία ή αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 

Α.Α  Έργο 

Περίοδος 

Κατασκευής 

αντιστοίχιση σε 

τιµές 2009 Περιγραφή 

Χώρος 

Εφαρµογής 

1 

Τεχνικά έργα 

ανάπτυξης Κλείσοβας 

Μεσολογγίου 1980-85 600,000 άρση αναχωµάτων ∆υτική Κλείσοβα 

2 

Τεχνικά έργα 

Λιµνοθάλασσας - Νέος 

υφαλαύλακας 1986-1990 5,187,674 

δυτικός υφαλαύλακας 

(στραβαύλακας) 

Κεντρική - 

Αιτωλικού 

3 

Άρση αναχωµάτων 

Μεσολογγίου - 

Αιτωλικού 1986-1990 1,737,667 

άρση αναχωµάτων Αγ. 

Τριάδα Αιτωλικού ∆υτική Κλείσοβα 

4 

Τεχνικά έργα 

Λιµνοθάλασσας Θολή - 

Αγ. Σώστη 1986-1990 1,627,043 ενίσχυση λουρονησίδων Παλαιοπόταµος 

5 

Νέα γέφυρα στο ∆υτικό 

ακραίο τµήµα 

Αιτωλικού και 

υποστήριξη 

υφισταµένων 1986-1990 1,566,524 

νέο άνοιγµα στη δυτική 

γέφυρα Αιτωλικού και 

κατασκευές υποστήριξης 

υφιστάµενων ανοιγµάτων 

Κεντρική - 

Αιτωλικού 

6 

Τεχνικά έργα 

Λιµνοθάλασσας Θολή - 

Αγ. Σώστη 1986-1990 1,000,000 ενίσχυση λουρονησίδων 

Κεντρική - 

Αιτωλικού 

7 

Εκβάθυνση Υδραύλακα 

Μεσολογγίου-

Αιτωλικού & 

Ηλεκτροδότηση 

Ιχθυοτροφείων & 

ΙΧΘΥΚΑ 1986-1990 126,128 

εκβάθυνση διαύλου 

Μεσολογγίου - Αιτωλικού 

Κεντρική - 

Αιτωλικού 

8 

ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ 

ανατολικού διαύλου 

Μεσολογγίου-

Αιτωλικού 1991-1995 595,451 

διάνοιξη διαύλου βόρειας  

Κλείσοβας Αν. Κλείσοβα 

9 

Άρση Αναχωµάτων 

Συµπλέγµατος 

Λιµνοθαλασσών 

Μεσολογγίου 2001-2005 296,472 

άρση αναχωµάτων 

Κλείσοβας ∆υτική Κλείσοβα 
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10 

Βελτίωση υποδοµών 

εγκαταστάσεων 

Μεσολογγίου - 

Αιτωλικού 2001-2005 2,097,400 

συνέχιση άρσης δρόµου 

Τουρλίδας και νέοι φραγµοί 

Κεντρική - 

Αιτωλικού 

11 

Βελτίωση υποδοµών 

και εγκαταστάσεων 

λιµνοθάλασσας 

Μεσολογγίου - 

Αιτωλικού 2001-2005 972,396 

µερική άρση δρόµου 

αιτωλικού Τουρλίδα και 

πόρτα και σύγχρονο διβάρι 

στο δίαυλο 

Κεντρική - 

Αιτωλικού 

12 

Αποκατάσταση χ.α.δ.α 

Μεσολογγίου 2006-2010 839,895 

αποκατάσταση χώρου 

ΧΑ∆Α Κλείσοβας ∆υτική Κλείσοβα 

13 

Κατασκευή ΧΥΤΑ 

ευρείας περιοχής 

Μεσολογγίου 2006-2010 1,519,500 ΧΥΤΑ 

Μεσολόγγι 

χερσαίο 

14 

Ανακατασκευή 

γεφυρών στη 

Μεσολογγίου - 

Αιτωλικού ν. Αιτ/νιας 2006-2010 615,000.00 

κατασκευή ανατολικής 

γέφυρας Αιτωλικού 

Κεντρική - 

Αιτωλικού 

15 

Επέκταση αγωγού 

διάθεσης λυµάτων β.κ. 

Αιτωλικού για την 

προστασία της λ/θ 

Μεσολογγίου - 

Αιτωλικού 2006-2010 528,705 

τεχνητός υγρότοπος - 

µεταφορά σε Ντολµά 

Κεντρική - 

Αιτωλικού 

16 

Αποκατάσταση 

οικολογικής 

λειτουργίας Β. 

Κλείσοβας και διαύλου 

Κλείσοβας 2006-2010 335,883 

αφαίρεση αναχώµατος, και 

παλαιών φραγµών - 

οξυγονωτήρες - τηλεµετρικό 

- σύγχρονος ιχθυοφραγµός Αν. Κλείσοβα 

17 

Μίσθωση µηχανήµατος 

για καθαρισµό στοµίων 

∆ιαύλου Ανατολικής 

Κλείσοβας 2006-2010 5,027 καθαρισµός στοµίου Αν. Κλείσοβα 

Τα παραπάνω έργα µε τον αύξοντα αριθµό τους έχουν τοποθετηθεί στον 

χάρτη που ακολουθεί, στον οποίο εµφανίζεται και η περίοδος κατασκευής 

τους. 
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Εικόνα 8. Σηµειακή αποτύπωση θέσεων έργων ανά χρονική περίοδο 

Στην Κεντρική λιµνοθάλασσα – Αιτωλικό κατά κύριο λόγο και 

δευτερευόντως στη ∆υτική Κλείσοβα, το µεγαλύτερο ποσοστό των 

χρηµάτων που έχουν δαπανηθεί αφορούν έργα για το περιβάλλον και 

κατατάσσονται στην κατηγορία «καλή» σε ό,τι αφορά την επίτευξη του 

στόχου για τον οποίο εκτελέστηκαν. Το θέµα είναι σοβαρό αφού αφορά την 

λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού µε το ευρύτερης κρισιµότητας πρόβληµα των 

ανοξικών κρίσεων και της έκλυσης Η2S. Ο χαρακτηρισµός καλή όσο την 

αποδοτικότητα των παρεµβάσεων περιβάλλον στην λ/θ Αιτωλικού 

τεκµηριώνεται από το ότι σύµφωνα µε πρόσφατες επιστηµονικές εργασίες 

το τελευταίο διάστηµα και µετά από την εκτέλεση των έργων αυτών έχουν 

καταγραφεί τάσεις υποχώρησης του ανοξικού στρώµατος (Γιαννης Κ., 

Ζαχαρίας Ι., 2009). Εξακολουθεί η λιµνοθάλασσα Αιτωλικού να είναι µόνιµα ανοξική. 

Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνέδριου Ωκεανογραφίας και Αλιείας Πάτρα 2009).   

ΈΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 

Εκτός από το Κέντρο Πληροφόρησης του Φορέα ∆ιαχείρισης που 

κατασκευάστηκε και λειτούργησε στην περιοχή από τα µέσα της δεκαετίας 

του ‘90 στο διάστηµα κυρίως 2004-2008 αναπτύχθηκαν στη λιµνοθάλασσα 

ορισµένες υποδοµές προκειµένου να υποστηρίξουν τη δραστηριότητα 

εναλλακτικού τουρισµού που εκτιµάται ότι αποτελεί προτεραιότητα πρώτης 

γραµµής για την περιοχή. Η χρήση τους επιλέχτηκε να εξυπηρετεί 

παράλληλα και άλλες ανάγκες και για το λόγο αυτό, καλύπτουν, πλην µίας 

εξαίρεσης, και ανάγκες που αφορούν κατά κανόνα τις συνθήκες ζωής των 

ψαράδων. Για το λόγο αυτό έχουν καταταγεί κυρίως στην κατηγορία 

«Συνθήκες ζωής αλιέων» και δευτερευόντως στην κατηγορία «Ανάδειξη 

περιοχής».  
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Η επιλογή αυτή στηρίχτηκε στην αρνητική εµπειρία, των αρχών της 

δεκαετίας του ’80, που αφορούσε σε παρατηρητήρια, οικίσκους φιλοξενίας 

κλπ. που η κατασκευή τους χρηµατοδοτήθηκε απευθείας από το 

ΥΠΕΧΩ∆Ε. Οι υποδοµές αυτές δεν δόθηκαν σε λειτουργία και σε σύντοµο 

διάστηµα καταστράφηκαν. ∆εν βρέθηκαν και ως εκ τούτου δεν 

περιλαµβάνονται στην παρούσα εργασία στοιχεία κόστους των έργων 

αυτών. 

Α) Λιµνοθάλασσα Κλείσοβας 

1) Στη λιµνοθάλασσα Κλείσοβας κατασκευάστηκαν στην θέση 4η 

Καµάρα (δρόµος Τουρλίδας) τρεις οικίσκοι προκειµένου να καλύπτουν και 

ανάγκες υποδοχής επισκεπτών. Ο χώρος είναι µισθωµένος σε αλιευτικό 

συνεταιρισµό που συνεργάζεται µε εξαιρετική συνέπεια σε δραστηριότητες 

υποδοχής επισκεπτών (Αλιευτικός Τουρισµός 2005 και στο αµέσως 

επόµενο διάστηµα γκρουπ 40 Γερµανών).  

Ο συνεταιρισµός διαθέτει άλλους δύο χώρους που κατά καιρούς 

χρησιµοποιήθηκαν και πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για σχετικές 

δραστηριότητες. 

Η 4η Καµάρα που φτιάχτηκε για να αποτελέσει τον κύριο χώρο υποδοχής. 

Απαιτεί µια απλή κατασκευή για τη διευκόλυνση πρόσβασης και χώρο 

στάθµευσης, η κατασκευή του οποίου διαθέτει περιβαλλοντικούς όρους. 

 

Προηγούµενη κατάσταση 

 

Σήµερα 

2) Στη λιµνοθάλασσα Κλείσοβας κατασκευάστηκε στην θέση 3η 

Καµάρα (δρόµος Τουρλίδας) ένας µικρός οικίσκος, οµοίωµα παλιάς 

πελάδας. Ο χώρος ανήκει στο ∆ήµο Μεσολογγίου και φτιάχτηκε κυρίως για 

εικαστικούς λόγους αφού είναι πλάι στο ξενοδοχείο «Θεοξένια». Απαιτείται 

να αποκτήσει µια απλή λειτουργία, που πρέπει να προσδιοριστεί και να γίνει 

µια απλή κατασκευή για διευκόλυνση της πρόσβασης.  

3) Στην Τουρλίδα φτιάχτηκε µία (λάθος τοποθετηµένη) εξέδρα 

πρόσδεσης σκαφών, ενώ η πρόβλεψη ήταν να αντικατασταθούν όλες οι 

υφιστάµενες άθλιες «δέστρες» σκαφών. 
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Β) Κεντρική Λιµνοθάλασσα 

1) Φάρος Αγίου Σώστη 

Στα πλαίσια προγράµµατος ανάπτυξης τουριστικών υποδοµών 

ανασκευάστηκε το διατηρητέο κτήριο του φάρου του Αγίου Σώστη, ως 

αφετηρία ή κατάληξη ενός θαλασσινού «µονοπατιού» διάπλου της 

Κεντρικής Λιµνοθάλασσας σε συνδυασµό µε τους οικίσκους του Πόρου. 

Υπάρχει σχετική αλληλογραφία της Υπηρεσίας Φάρων µε τον ∆ήµο 

Μεσολογγίου µε το οποίο πρέπει να γίνει συνεννόηση για την επίπλωση, 

χρήση και λειτουργία του χώρου (διαθέτει δωµάτια φιλοξενίας, χώρους 

εστίασης και έκθεσης υλικών). 
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2) Οικίσκοι πρώην ιχθυοτροφείου Πόρος.  

Πρόκειται για έναν οικίσκο εντός της λιµνοθάλασσας, που µπορεί να 

αξιοποιηθεί ως σταθµός µιας θαλάσσιας διαδροµής, και ένα σύµπλεγµα 

οικίσκου, εξέδρας επιβίβασης και κιοσκιού εστίασης απέναντι από το 

κτήριο του Φορέα ∆ιαχείρισης. Αποτελούν δηµόσια κτίσµατα που, σε 

συνεννόηση µε την Περιφέρεια, µπορούν να δοθούν στο Φορέα ∆ιαχείρισης 

προς αξιοποίηση, ενώ παράλληλα, η φιλοξενία του σωµατείου αλιέων 

Αιτωλικού σε ένα τµήµα του κτίσµατος, θα εξασφαλίσει την αναγκαία για 

τη φύλαξή τους διαρκή παρουσία. Τα κτήρια αυτά είναι τα µόνα που 

σήµερα, όπως αναφέρθηκε, δεν έχουν παράλληλη λειτουργία και είναι 

επικίνδυνο να καταστραφούν από την εγκατάλειψη (ήδη έχουν 

παραβιαστεί). 

 

3) Οικίσκος 2 δωµατίων στο ιχθυοτροφείο Βασιλάδι.  

Ο χώρος έχει παραληφθεί από την ∆/νση Αλιείας Αιτωλ/νίας που έχει 

εγκατεστηµένο τηλεµετρικό. Μπορεί να χρησιµοποιείται σε συνεργασία µε 

τον µισθωτή συνεταιρισµό ως χώρος φιλοξενίας µικρής οµάδας ατόµων. 

Στις εγκαταστάσεις του µισθωτή κατασκευάστηκε, µε δαπάνη από τον 

λογαριασµό εγγειοβελτιωτικών η επέκταση της βεράντας, κατάλληλη για 

ενδιαίτηση σηµαντικού αριθµού επισκεπτών. 
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4) Οικίσκος 4 δωµατίων στο ιχθυοτροφείο Κόµµα. 

Κατασκευάστηκε στο Γ’ ΚΠΣ από τα ΠΕΠ. Ο χώρος ανήκει στον µισθωτή 

συνεταιρισµό ο οποίος είναι διατεθειµένος να τον χρησιµοποιεί 

αποκλειστικά για φιλοξενία σε συνεργασία µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης. 

(Συνεννόηση µε ∆/νση Αλιείας Αιτωλ/νίας). Απαιτείται σχετικός 

εξοπλισµός κατόπιν συµφωνίας και βελτίωση της εξέδρας πρόσβασης. 
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Γ) Θολή 

Στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡ Γ ΚΠΣ ανακατασκευάστηκαν οι οικίσκοι 

διαµονής των ψαράδων ως υποδειγµατικός ψαράδικος οικισµός. Απαιτείται 

εξωραϊσµός του υπολοίπου χώρου που η κατάστασή του θέτει σε κίνδυνο 

την νοµιµότητα της χρηµατοδότησης. ∆εδοµένης της αλλαγής του µισθωτή 

τα σχετικά θα πρέπει να ρυθµιστούν µε την Περιφέρεια και την Κτηµατική 

Υπηρεσία Αιτωλ/νίας προκειµένου να προβλεφθούν στις συµβάσεις και στα 

πρωτόκολλα παραλαβής και παράδοσης του ιχθυοτροφείου στον νέο 

µισθωτή. Με αυτές τις προϋποθέσεις και µε βελτίωση του δρόµου 

πρόσβασης ο χώρος, λόγω και της σηµασίας του για την παρατήρηση 

πουλιών, µπορεί να αποτελέσει χώρο υποδοχής και ενδιαίτησης σηµαντικού 

αριθµού οµάδων επισκεπτών σε συνεργασία µε τους ψαράδες. 

 

Προηγούµενη κατάσταση 

 

Σήµερα 

 

Εικόνα 9. Σηµειακή αποτύπωση εγκαταστάσεων που µπορούν να αξιοποιηθούν ως 
παράλληλη χρήση για ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισµού 

2) ΜΕΛΕΤΕΣ 

Από τις 45 µελέτες που καταγράφηκαν, στην έκθεση περιλαµβάνονται 24 

συνολικού κόστους 3.616.125 € (σταθερές τιµές 2009), για τις υπόλοιπες 

ελλείψει περισσότερων στοιχείων, γίνεται απλή αναφορά τίτλων. ∆εν 

γίνεται αναφορά στις µελέτες που εκπονήθηκαν αδαπάνως από τη ∆ΤΥ 
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Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, µε βάση τις οποίες εκτελέσθηκε µεγάλος αριθµός 

έργων.  

Για τη διευκόλυνση της επεξεργασίας των δεδοµένων, έγινε κατάταξη των 

µελετών σε δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία «∆ιαχειριστική Μελέτη» έχουν 

περιληφθεί όσες µελέτες έχουν καταγραφικό και διαχειριστικό αντικείµενο 

και στην κατηγορία «Μελέτη Ωρίµανσης» έχουν περιληφθεί οι Μελέτες 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οι Τεχνικές Μελέτες που οδηγούν σε 

έργο. 

Στον πίνακα 7 γίνεται αναφορά στο σύνολο των µελετών που 

καταγράφηκαν. Έχουν σηµειωθεί µε αστερίσκο οι µελέτες για τις οποίες δεν 

υπήρχαν διαθέσιµα σχετικά ασφαλή οικονοµικά στοιχεία και 

χρησιµοποιείται ενδεικτικά το κόστος. 

Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των µελετών, για τις µελέτες παρελθόντων 

ετών χρησιµοποιείται «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ», ενώ για τις µελέτες που είναι σε 

φάση παραλαβής ή ολοκλήρωσης χρησιµοποιείται «ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ» 

και «ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ» αντίστοιχα. 

 

 

Πίνακας 12. Ταξινόµηση µελετών κατά περίοδο εκπόνησης, κόστος, κατηγορία κατάταξης 
και εκτίµηση αξιοποίησής τους. 

Τίτλος Μελέτης 
Περίοδος 

Εκπόνησης 

Αντιστοίχηση 

Σε Τιµές 

2009 (€) 

Κατηγορία 

Κατάταξης 

Αξιοποίηση 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  1986-1990 340.750 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΝΑΙ  

(ΚΥΑ 1993) 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΤΟΥΡΛΙ∆ΑΣ 1991-1995 81.453 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΟΧΙ 

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ & 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Υ∆ΑΤΙΚΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ 

ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΕΛΤΑ ΤΩΝ  

ΤΟΥ & ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ    (*) 1991-1995 (*) 160.000 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΝΑΙ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  1996-2000 204.342 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΝΑΙ 
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ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ν∆ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1996-2000 492.047 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

ΝΑΙ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ν∆ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1996-2000 48.635 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΟΧΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  1996-2000 0 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΝΑΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΚΤΩΝ 1996-2000 64.235 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΟΧΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΑΡΟΝΙΩΝ 1996-2000 136.499 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΝΑΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ∆ΑΣΟΥΣ ΦΡΑΞΟΥ 2001-2005 106.790 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΟΧΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ) 

(**) 2006-2010 (**) 20.000 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΝΑΙ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ / 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 2006-2010 154.567 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΟΧΙ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ 

ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. 2006-2010 20.260 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΝΑΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ (**) 2006-2010 (**)  60.000 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΝΑΙ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ  2006-2010 20.169 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΡΕΥΝΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ                                                                           2006-2010 33.615 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΡΟΣ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ                                       2006-2010 16.807 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΡΟΣ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 

ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

ΜΑΖΙΚΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ 

ΣΕ ΑΥΛΑΚΕΣ ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΗ  

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2006-2010 19.932 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ όχι 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2006-2010 49.000 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΡΟΣ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ 

ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ Α∆ΡΑΝΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 2006-2010 13.446 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΡΟΣ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Ν∆ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  2006-2010 300.000 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ D1, D2, D6 ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ   2006-2010 730.000 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

µελέτη ∆οξιάδη (προκαταρκτική) 1986-1990 

  

153.579 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΝΑΙ 

µελέτη ∆οξιάδη  (οριστική)  (**) 1986-1990 (**)  300.000 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΝΑΙ 

(*)   ποσό από τη συνολική µελέτη, που κατ’ εκτίµηση αντιστοιχεί στην περιοχή 

(**)  ποσά κατ’ εκτίµηση λόγω έλλειψης σχετικών στοιχείων 

 

Πίνακας 13. Τίτλοι µελετών που ελλείψει στοιχείων δεν περιλαµβάνονται στην επεπξεργασία 

Έτος ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1997 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου βελτίωση υποδοµών 

και εγκαταστάσεων στη λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού – Ν. Α. 

Αιτωλ/νίας  

1997 Μελέτη διαµόρφωσης οικολογικού πάρκου Ρεµπάκια – ∆. Αιτωλικού – 

Leader II  

1997 Μελέτη ανάδειξης της αλιευτικής παράδοσης και συναφών 

ιδιαιτεροτήτων της περιοχής Αιτωλικού - ∆. Αιτωλικού – Leader II  
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1997 Μελέτη δηµιουργίας κέντρου ιππικής άθλησης και αναψυχής στο 

Αιτωλικό – ∆. Αιτωλικού – Leader II  

1997 Μελέτη οργάνωσης ιαµατικών λουτρών Αγ. Τριάδας Κλείσοβας - ∆. 

Μεσολογγίου – Leader II  

1998 Ειδική ∆ιαχειριστική µελέτη Τουρλίδας και νησιού Τουρλίδας – Κτ. 

Εταιρεία ∆ηµοσίου  

1999 Πρόγραµµα αντιµετώπισης ειδικών περιβαλλοντικών προβληµάτων και 

συστήµατος λειτουργίας και διαχείρισης της προστατευόµενης περιοχής 

των υγροτόπων Μεσολογγίου – Αιτωλικού και της ευρύτερης περιοχής – 

ΥΠΕΧΩ∆Ε  

2000 Μελέτη παραλλαγής χάραξης διώρυγας ∆ΧΧ για την αντιπληµµυρική 

προστασία παραλίµνιων εκτάσεων Ν. Αιτ/νίας – ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΓΓ∆Ε - ∆7  

2000 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την εκµετάλλευση αδρανών 

υλικών από την κοίτη Αχελώου, δικαιοδοσίας ∆ήµου Στράτου – ∆. 

Στράτου  

2000 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την εκµετάλλευση αδρανών 

υλικών από την κοίτη Ευήνου δικαιοδοσίας ∆. Χάλκειας – ∆. Χάλκειας  

2001 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη λειτουργία πεδίου 

απογείωσης – προσγείωσης ελαφρών και υπερελαφρών αεροσκαφών 

στην περιοχή Μεσολογγίου –  

2002 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αποκατάσταση 

περιβάλλοντος λατοµείου ασβεστολιθικών πλακών Χ. Μακρή στη θέση 

Άνω Ρέτσινα Μεσολογγίου  

2004 Μελέτη ανάδειξης φαραγγιού Κλεισούρας – Ν.Α. Αιτωλ/νίας  

2004 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βελτιωτικών έργων 

λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού και Κλείσοβας – Ν.Α. 

Αιτωλ/νίας  

2004 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την εκµετάλλευση αδρανών 

υλικών από τµήµα της κοίτης του Ευήνου δικαιοδοσίας ∆. Μεσολογγίου 

– ∆. Μεσολογγίου  

2004 Μελέτη πιλοτικής αποκατάστασης τµήµατος κοίτης Ευήνου ανάντη 

γέφυρας εθνικής οδού, δικαιοδοσίας ∆. Μεσολογγίου – ∆. Μεσολογγίου  

2005 Μελέτη οριοθέτησης κοίτης Ευήνου ανάντη της γέφυρας Ευηνοχωρίου, 

σε απόσταση 7,5 χλµ. – Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης ∆. Ελλάδας  

2005 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την οργάνωση ιαµατικών 

λουτρών Αγ. Τριάδας Κλείσοβας – ∆. Μεσολογγίου 

2006 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Οργάνωση Χώρου 

Λουτρών Αγ. Τριάδας Κλείσοβας – ∆. Μεσολογγίου  

2007 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την εκµετάλλευση αδρανών 

υλικών από τµήµα της κοίτης του Ευήνου – ∆. Μεσολογγίου 

 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την ολοκλήρωση 

περιβαλλοντικού πάρκου αναψυχής στη θέση Ρεµπάκια Αιτωλικού – 

Λιµενικό Ταµείο Αιτωλ/νίας 
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Στους Πίνακες που ακολουθούν δίδονται, για το σύνολο κάθε κατηγορίας 

µελέτης, στοιχεία πλήθους, κόστους,  περιόδου εκπόνησης και αξιοποίησης. 

 

Πίνακας 14. Αριθµητική και ποσοστιαία παρουσίαση του αριθµού και του κόστους των 
µελετών την περίοδο 1980-2010. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

% ΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΚΟΣΤΟΣ 

(σταθερές 

τιµές 2009) 

% ΤΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ 

∆ιαχειριστική 

µελέτη 14 58,33% 1.406.554 38,90% 

Μελέτη 

ωρίµανσης 10 41,67% 2.209.571 61,10% 

Γενικό 

άθροισµα 24 100,00% 3.616.125 100,00% 

 

Πίνακας 15. Κόστος (€) σε  σταθερές τιµές 2009 και ποσοστό ανά χρονική περίοδο και ανά 
κατηγορία κατάταξης των µελετών. 

Περίοδος ∆ιαχειριστική µελέτη Μελέτη ωρίµανσης Σύνολο 

1986-1990 494.329 13,67% 300.000 8,30% 794.329 21,97% 

1991-1995 331.453 9,17%    331.453 9,17% 

1996-2000 252.977 7,00% 692.781 19,16% 945.758 26,15% 

2001-2005    106.790 2,95% 106.790 2,95% 

2006-2010 327.795 9,06% 1.110.000 30,70% 1.437.795 39,76% 

Σύνολο 1.406.554 38,90% 2.209.571 61,10% 3.616.125 100%  

 

Πίνακας 16α. Αξιοποίηση µελετών. Ποσοστό επί του συνόλου των µελετών  

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

∆ιαχειριστική 

µελέτη Μελέτη ωρίµανσης Άθροισµα 

Ναι 29,17% 20,83% 50,00% 

Ναι Μερικώς   4,17% 4,17% 

Όχι 16,67% 8,33% 25,00% 

σε εξέλιξη  8,33% 8,33% 

προς αξιοποίηση 12,50% 0,00% 12,50% 

Σύνολο 58,33% 41,67% 100,00% 
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Πίνακας 16β. Αξιοποίηση µελετών. Ποσοστό αξιοποίησης ανά κατηγορία µελετών 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ιαχειριστική µελέτη Μελέτη ωρίµανσης Άθροισµα 

Ναι 50,00% 50,00% 50,00% 

Ναι Μερικώς   10,00% 4,17% 

Όχι 28,57% 20,00% 25,00% 

σε εξέλιξη  20,00% 8,33% 

προς αξιοποίηση 21,43%  12,50% 

Γενικό άθροισµα 100,00% 100,00% 100,00% 

Πίνακας 17. Αξιοποίηση µελετών. Ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά κατηγορία 
µελέτης  

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ιαχειριστική µελέτη Μελέτη ωρίµανσης 

Ναι 71,04% 23,38% 

Ναι Μερικώς   22,27% 

Όχι 21,65% 7,74% 

σε εξέλιξη  46,62% 

προς αξιοποίηση 7,31%   

Γενικό άθροισµα 100,00% 100,00% 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι: 

• Τη δεκαετία 1986–1995, οι χρηµατοδοτήσεις αφορούσαν κατά κύριο 

διαχειριστικού και όχι τεχνικού χαρακτήρα µελέτες, παρότι την ίδια 

περίοδο εκτελέστηκαν έργα που αντιπροσωπεύουν το 41% του 

συνολικού κόστους των έργων. Το γεγονός οφείλεται στο ότι την 

εκπόνηση των τεχνικών µελετών αναλάµβαναν (αδαπάνως) οι 

υπηρεσίες της Νοµαρχίας.  

• Οι µελέτες ωρίµανσης που εκπονούνται την τρέχουσα πενταετία 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% της συνολικής χρηµατοδότησης 

µελετών των 30 ετών και το 50% του συνολικού κόστους µελετών 

ωρίµανσης. Αυτό από µόνο του αλλά και λαµβανοµένης υπ’ όψη της 

εµπειρίας των προηγούµενων ετών, σηµαίνει αυξηµένη ευθύνη για το 

σχεδιασµό των έργων και στη συνέχεια την υλοποίησή τους.  

• Στα πλαίσια των διαχειριστικών µελετών περιλαµβάνονται και εκείνες 

που αποσκοπούν στην καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης. Η 

επιµονή στην ορθή εκπόνησή τους δεν είναι ήσσονος σηµασίας, 

δεδοµένου ότι, είτε απαντούν σε ζέοντα για την περιοχή θέµατα, είτε 

τεκµηριώνουν την ανάγκη λήψης µέτρων για την αντιµετώπιση 

προβληµάτων. 

• ∆εν υπήρξε αξιοποίηση για ένα ποσοστό 20% των µελετών ωρίµανσης 

και 28,5% των διαχειριστικών, που αντιπροσωπεύουν το 13% του 

συνολικού κόστους των µελετών. Πιο συγκεκριµένα, 21,65% του 

κόστους των διαχειριστικών και περίπου 8% του κόστους των µελετών 

ωρίµανσης δηλαδή ένα ποσό 475.612 € διατέθηκε χωρίς ακόµα να 

υπάρχει αποτέλεσµα. 
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3) ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Στην παρούσα έκθεση υπό τον τίτλο «∆ράσεις» περιλαµβάνονται οι 

διάφορες δραστηριότητες και η ανάπτυξη υποδοµών που αποσκοπούν στην 

υποστήριξη των δραστηριοτήτων αυτών. Οι δράσεις που έχουν καταγραφεί 

έχουν ως στόχο την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος 

και από την άποψη αυτή η οµαδοποίησή τους αφορά στο φυσικό τους 

αντικείµενο. 

Με βάση αυτό, έχουν γίνει 10 καταγραφές συνολικού κόστους 1.152.437 € 

σε σταθερές τιµές 2009.  

Σε ό,τι αφορά την οµαδοποίηση των δράσεων, έχει γίνει διάκριση σε 

δράσεις «ενηµέρωσης/ανάδειξης περιοχής» και σε ανάπτυξη 

«υποστηρικτικής υποδοµής». Επίσης γίνεται εκτίµηση της χρηστικότητάς 

τους, η οποία στηρίζεται στα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων και τη 

συµβολή σε αυτά της υποστηρικτικής υποδοµής. 

 

24,38%

75,62%

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ
 

Εικόνα 10. Ποσοστό δαπάνης ανά οµάδα δράσης 

Λόγω του µικρού αριθµού καταγραφών, η παρουσίαση επικεντρώνεται 

κυρίως στην περιγραφή. 

Πίνακας 18. Οικονοµικά στοιχεία και αξιολόγηση αξιοποίησης των δράσεων. 

∆ΡΑΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

αντιστοίχιση 

σε τιµές 

2009 

ΣΤΟΧΟΣ Αξιοποίηση 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ.Π.  

(4 έτη) 1996-2000 100.000 

Ενηµέρωση Ανάδειξη 

Περιοχής 
Καλή 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ.Π. 2001-2005 38.272 

Ενηµέρωση Ανάδειξη 

Περιοχής 
Καλή 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2006-2010 21.070 

Υποστηρικτική 

Υποδοµή 

Κακή 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ  2006-2010 26.775 

Ενηµέρωση Ανάδειξη 

Περιοχής 

Καλή 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Φ.∆. 

(ηλεκτρονικός εξοπλισµός, 

επιστηµονικά όργανα, 

αυτοκίνητο κλπ)  2006-2010 76.988 

Υποστηρικτική 

Υποδοµή 

Μέτρια 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΙ  ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2006-2010 96.438 

Ενηµέρωση Ανάδειξη 

Περιοχής 

Κακή 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΥ 

ΜΕΣΟΥ   2006-2010 108.001 

Υποστηρικτική 

Υποδοµή 

Μέτρια 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

(PESCA) 1996-2000 638.650 

Υποστηρικτική 

Υποδοµή 

Μέτρια 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 2006-2010 26.761 

Υποστηρικτική 

Υποδοµή 

Μέτρια 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ 

ΦΥΣΗΣ 2006-2010 19.482 

Ενηµέρωση Ανάδειξη 

Περιοχής 
Καλή 

Σύνολο 1.152.437   

 

α) Ενηµέρωση/Ανάδειξη περιοχής 

Στην κατηγορία περιλαµβάνονται 5 δράσεις συνολικής δαπάνης 280.967 € 

σε σταθερές τιµές 2009. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

49,21%

34,32%
6,93%

9,53%

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ.Π.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
 

Εικόνα 11. Ποσοστό δαπάνης ανά κατηγορία δράσης της οµάδας «Ενηµέρωση Ανάδειξη 
Περιοχής» 

Συγκεκριµένα, ως προς το αντικείµενο των δράσεων 

ανάδειξης/ενηµέρωσης: 

• η λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης (1998-2006), µε 1 άτοµο 

προσωπικό, αφορά σε δύο διακριτές, από άποψη χρηµατοδότησης, 

περιόδους λειτουργίας του, πριν την ενσωµάτωσή του στο Φορέα 

∆ιαχείρισης (1998-2001 και 2003 ενώ για τα διαστήµατα 2001-2003 

και 2004-2006 το Κέντρο λειτούργησε χωρίς χρηµατοδότηση, µε 

εθελοντική προσφορά). Σε ό,τι αφορά το αντικείµενό του 

περιελάµβανε: 

Παρακολούθηση φυσικού περιβάλλοντος – σχεδιασµό και υλοποίηση 

προγραµµάτων προσέλκυσης επισκεπτών, ενηµέρωσης και ξενάγησης – 

συνεργασία µε δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς – οργάνωση εκδηλώσεων – 

έκδοση εντύπων 

Στα πλαίσια του στόχου λειτουργίας του, το Κέντρο Πληροφόρησης, 

µεταξύ άλλων: 

Υλοποίησε το ΕΠΠΕΡ Ι, ενηµέρωσε/ξενάγησε άνω των 17.000 ατόµων και 

οργάνωσε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισµού µε τη συνεργασία του 

αλιευτικού συνεταιρισµού Κλείσοβας. Οργάνωσε ηµερίδες µε θέµατα 

αιχµής για την περιοχή (π.χ. «ΧΥΤΑ», «εναλλακτικός τουρισµός», 

«παραγωγικές τουριστικές, πολιτισµικές και εκπαιδευτικές όψεις 

ανάπτυξης», Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων κ.α.), συντόνισε 5 

ευρωπαϊκά προγράµµατα για λογαριασµό του ∆. Αιτωλικού και της 

Συνοµοσπονδίας Αλιέων, υλοποίησε 3 ευρωπαϊκά προγράµµατα  

εθελοντικής εργασίας για το περιβάλλον, οργάνωσε εθελοντική οµάδα 

φοιτητών ΤΕΙ για την επόπτευση της περιοχής και υλοποίησε προγράµµατα 

θερινής απασχόλησης για φοιτητές των Παν. Αιγαίου και Αγρινίου. Έκδωσε 

τετραµηνιαίο περιοδικό και έντυπο υλικού προβολής της περιοχής. 
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Συνεργάστηκε µε υπηρεσίες και φορείς σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

για το σχεδιασµό έργων (ΕΠΠΕΡ Ν.Α. Αιτωλ/νίας, έργα ΠΕΠ) και για την 

αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων (άνοιγµα διβαριού 

Κλείσοβας), παρείχε υποστήριξη στη λειτουργία του Φορέα ∆ιαχείρισης 

κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του. Το Κέντρο Πληροφόρησης µέσα από 

τις δραστηριότητές του κατοχύρωσε το ρόλο του ως σηµείο αναφοράς για 

την περιοχή. 

• η δράση παραγωγή λευκώµατος αναφέρεται στην έκδοση λευκώµατος 

µε τίτλο ««ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ: 

∆ιαδροµή στο χρόνο, το χώρο, το λόγο, τις τέχνες». Η 

χρηµατοδότηση αφορά µόνο τα έξοδα εκτύπωσης. Το περιεχόµενο του 

λευκώµατος, φωτογραφικό υλικό και κείµενα, αποτελεί έργο επιτροπής 

που συστάθηκε για το σκοπό αυτό από τον Φορέα ∆ιαχείρισης. 

• Συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά σε ένα έντυπο στοιχεία που αφορούν 

στη λιµνοθάλασσα όχι µόνο από την άποψη του φυσικού 

περιβάλλοντος, αλλά παρουσιάζουν και τις παραγωγικές 

δραστηριότητες, την ιστορική διαδροµή, τον πολιτισµό που 

αναπτύχθηκαν στην περιοχή και συνδέονται µε τις ιδιαιτερότητες του 

φυσικού περιβάλλοντος. η δράση «Ενέργειες ενηµέρωσης–

ευαισθητοποίησης και ανάδειξης της προστατευόµενης περιοχής» 

περιλαµβάνει τη διετή υποστήριξη δράσεων προβολής του Φορέα 

∆ιαχείρισης (οργάνωση εκδηλώσεων, συµµετοχή σε εκθέσεις) και τη 

δηµιουργία έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού για την περιοχή.  

Στα πλαίσια αυτά: 

Οργανώθηκαν 4 ηµερίδες και 2 εκδηλώσεις (περιλαµβανοµένων 

προσκλήσεων, αφισών, έκδοσης πρακτικών) και η συµµετοχή του Φορέα σε 

3 εκθέσεις. Εκδόθηκαν 3 τεύχη του περιοδικού «ΑΒΟΚΕΤΑ», τουριστικός 

οδηγός και έντυπο υλικό για την προώθηση καµπάνιας για την 

ανακύκλωση. ∆ηµιουργήθηκαν site, θεµατικά video, φωτογραφικό υλικό. 

Αξίζει να επισηµανθεί ως εµπειρία ότι, οι δράσεις που σχετίζονται µε την 

επικοινωνία µε το κοινό, δεν αποδίδουν όταν πραγµατοποιούνται µε 

ανάθεση. Ο εντολοδόχος δύσκολα κατανοεί την ουσιαστική πλευρά και την 

αναγκαιότητα που καλούνται να καλύψουν οι δράσεις αυτές. 

Για παράδειγµα, το περιεχόµενο των εκδόσεων και λοιπών υλικών, ο 

στόχος των δράσεων, η στόχευση του κοινού ανά επιµέρους δράση κλπ. εκ 

των πραγµάτων δεν γίνονται αντιληπτά από τον εντολοδόχο µε αποτέλεσµα 

να διαµορφώνονται και να προωθούνται από το προσωπικό του εντολέα. 

Αυτό, στην προκειµένη περίπτωση  σηµαίνει ότι οι δραστηριότητες που 

αναπτύχθηκαν απέφεραν σηµαντικό αποτέλεσµα σε ό,τι αφορά την 

γνωστοποίηση της λειτουργίας του Φορέα ∆ιαχείρισης αλλά δεν 

εξασφαλίστηκε η συνέχειά τους, π.χ. µε αξιοποίηση των ηµερίδων και του 

έντυπου θεµατικού υλικού για τη διαµόρφωση προτάσεων, την προώθηση 

µέτρων διαχείρισης της περιοχής και τη διενέργεια καµπάνιας ενηµέρωσης/ 

ευαισθητοποίησης του πληθυσµού αντίστοιχα. Επίσης, δεν διασφαλίστηκε η  

έγκαιρη ενηµέρωση του site, το οποίο επαναδηµιουργήθηκε από το 

προσωπικό του Φορέα.  
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• η δράση «Στο Σχολείο της Φύσης» χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ 

ΙΙ και είχε ως αντικείµενο τη βιωµατική γνωριµία των µαθητών µε την 

προστατευόµενη περιοχή ενώ υποστηρικτικά περιελάµβανε την 

παραγωγή σχετικού υλικού και την οργάνωση σεµιναρίου για τους 

εκπαιδευτικούς. 

Στα πλαίσια αυτά συµµετείχαν 14 σχολεία του νοµού Αιτωλ/νίας (συνολικά 

910 µαθητές), που ξεναγήθηκαν στην περιοχή, γνώρισαν τις παραδοσιακές  

παραγωγικές δραστηριότητες συζήτησαν για τις δυνατότητες ορθολογικής 

εκµετάλλευσης του φυσικού περιβάλλοντος και τις προοπτικές ανάπτυξης. 

Εκδόθηκαν 3 υποστηρικτικά έντυπα για µαθητές ∆ηµοτικού, 

Γυµνασίου/Λυκείου και εκπαιδευτικούς.  ∆ιενεργήθηκε έρευνα σε µαθητές 

Γυµνασίου µε σκοπό τον προσδιορισµό των αναγκών ενηµέρωσης των 

µαθητών του νοµού σε θέµατα που αφορούν το Εθνικό Πάρκο. Τέλος, όλα 

τα υλικά του προγράµµατος (αφίσα, υποστηρικτικά έντυπα, έρευνα, 

φωτογραφικό υλικό από τις δραστηριότητες) αποτέλεσαν το περιεχόµενο 

της τελικής έκδοσης του προγράµµατος. 

β) Υποστηρικτική Υποδοµή 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται η υποστηρικτική υποδοµή του 

Φορέα ∆ιαχείρισης που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡ, και της 

∆/νσης Αλιείας που αναπτύχθηκε µέσα από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

PESCA. Ελλείψει σχετικών στοιχείων, δεν περιλαµβάνεται η 

χρηµατοδότηση του εξοπλισµού του Κέντρου Πληροφόρησης πριν από τη 

ίδρυση του Φορέα ∆ιαχείρισης.  

Η συνολική δαπάνη ανάπτυξης της υποστηρικτικής υποδοµής, ανήλθε σε 

871.471 € (σταθερές 2009). 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ

73,28%

12,39%

8,83%

2,42%

3,07%

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ φδ (ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟ ΈΠΙΠΛΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΆ ΟΡΓΑΝΑ η/υ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λ/Θ (PESCA)

 

Εικόνα 12. Ποσοστό δαπάνης ανά κατηγορία δράσης της οµάδας «Υποστηρικτική 
Υποδοµή» 
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• Ο τίτλος «Πρόγραµµα Παρακολούθησης των περιβαλλοντικών 

δεδοµένων προστατευόµενης περιοχής» περιλαµβάνει την προµήθεια 

GIS, την ηλεκτρονική αποτύπωση των ορίων του Εθνικού Πάρκου και 

τη δηµιουργία θεµατικών χαρτών (ζώνες προστασίας κλπ.). Ως 

υποδοµή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για την γνωµοδότηση και την 

αποτύπωση δραστηριοτήτων, έργων κλπ. που αναπτύσσονται στην 

προστατευόµενη περιοχή ώστε να υπάρχει η σύγχρονη εικόνα. 

Υπήρξαν σοβαρά προβλήµατα αποκλίσεων στην οριογραµµή του Εθνικού 

Πάρκου και την οριοθέτηση των επιµέρους ζωνών προστασίας, επειδή η 

ψηφιακή αποτύπωση ακολούθησε αποκλειστικά την χονδροειδή γραµµή 

των χαρτών της ΚΥΑ χωρίς να λάβει υπ’ όψη την περιγραφική αναφορά 

που συνόδευε τους χάρτες. Έτσι, χρειάστηκε να διορθωθούν τα όρια από το 

προσωπικό του Φορέα ∆ιαχείρισης προκειµένου να ανταποκρίνεται η 

αποτύπωση στις πραγµατικές ανάγκες και να µπορεί να αξιοποιηθεί. 

• Εξοπλισµός του Φορέα ∆ιαχείρισης (όχηµα, έπιπλα, κλιµατιστικά, 

όργανα, ηλεκτρονικός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός) 

Καλύφθηκαν βασικές ανάγκες λειτουργίας του Φορέα. Επιµέρους 

παρατηρήσεις, επειδή πρόκειται για διαφορετικής φύσης και χρήσης 

εξοπλισµό, δεν είναι άξιες αναφοράς.  

• ο τίτλος «Ανάπτυξη ∆ιαδραστικού Μέσου» αναφέρεται στη δηµιουργία 

ηλεκτρονικής παρουσίασης της περιοχής (αναπαράσταση γεωλογικής 

ιστορίας, παρουσίαση οικολογικών αξιών, βιοτικών και αβιοτικών 

στοιχείων κλπ.) µε σκοπό την συµπλήρωση της υποδοµής ενηµέρωσης 

του κοινού. 

• ο τίτλος «Πρότυπα σχέδια διαχείρισης λιµνοθάλασσας» που 

χρηµατοδοτήθηκε το 1998 από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία PESCA, 

αναφέρεται στην δηµιουργία δικτύου 4 τηλεµετρικών σταθµών 

(REMOS), στην κατασκευή εγκαταστάσεων άγριου γόνου στη Θολή, 

στην κατασκευή βυθοκόρου και σκάφους εργασίας, στη διενέργεια 

εµπλουτισµών. 

• Οι υποδοµές και ο εξοπλισµός έδωσαν τη δυνατότητα παρακολούθησης 

φυσικοχηµικών παραµέτρων της λιµνοθάλασσας, διευκόλυναν την 

άµεση παρέµβαση και αποκατάσταση προβληµάτων (π.χ. άνοιγµα 

στοµίων επικοινωνίας, διαύλων, εκτέλεση εργασιών στα φυσικά 

ιχθυοτροφεία κλπ.) Βασικό πρόβληµα που αντιµετωπίστηκε ήταν η 

ανάγκη συχνής συντήρησης µέρους του εξοπλισµού που, επειδή δεν 

ήταν πάντα εφικτή, δηµιουργούσε πρόβληµα στην αξιοποίησή του. Ο 

τίτλος «Τράπεζα επιστηµονικών δεδοµένων και αξιοποίησή τους» 

περιλαµβάνει την καταγραφή, συλλογή, αναπαραγωγή και καταχώρηση 

σε βάση δεδοµένων µελετών - ερευνών που έχουν εκπονηθεί ή 

προβλέπεται να εκπονηθούν στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου από 

Υπουργεία, Περιφέρειες, Νοµ. Αυτοδιοικήσεις, ΟΤΑ και 

επιστηµονικούς, ερευνητικούς, περιβαλλοντικούς φορείς από το έτος 

1980 έως και το 2007.  

Η βάση δεδοµένων περιλαµβάνει τίτλους έργων, µελετών, χρονολογία, 

επιγραµµατική περιγραφή αντικειµένου, και βιοτικά/αβιοτικά στοιχεία της 
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περιοχής που προέρχονται από την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Σχετικά 

µε τις µελέτες, κάποιες δόθηκαν για τη βιβλιοθήκη του Φορέα ∆ιαχείρισης 

ενώ µεγάλος αριθµός των εντύπων που παραδόθηκαν είναι εγχειρίδια ή 

ενηµερωτικά φυλλάδια.  

4) Η Βάση ∆εδοµένων Έργων Μελετών ∆ράσεων που αναπτύχθηκε στα 
Πλαίσια της Παρούσας Εργασίας 

Για την καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της παρούσας εργασίας, 

δηµιουργήθηκε η βάση δεδοµένων που τη συνοδεύει. ∆ίνει τη δυνατότητα 

επικαιροποίησης των στοιχείων, ανάσυρσης εργασιών, συµπλήρωσης 

στοιχείων και παρατηρήσεων. 

Σοβαρός παράγοντας ενηµέρωσης της βάσης είναι η ροή της σχετικής 

πληροφορίας προς τον Φορέα ∆ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου 

από τους φορείς και υπηρεσίες που προκηρύσσουν, επιβλέπουν, 

παραλαµβάνουν, υλοποιούν έργα, µελέτες, δράσεις.  Επισηµαίνουµε ότι, 

από την ΚΥΑ που διέπει τη λειτουργία του Εθνικού Πάρκου, προβλέπεται 

όχι µόνο η ενηµέρωση του Φορέα ∆ιαχείρισης αλλά ακόµα και για την 

διεξαγωγή έρευνας, δειγµατοληψίας κλπ. η χορήγηση σχετικής άδειας από 

τον Φορέα.  

Στην βάση καταχωρήθηκαν το σύνολο των υλικών και των στοιχείων 

αξιολόγησης που περιλαµβάνονται στην παρούσα εργασία. Ακόµα δίνονται 

αυτόµατα αναφορές και στατιστικά στοιχεία τα οποία σε κάθε νέα 

καταχώρηση ανανεώνονται αυτόµατα. 

Σε ό,τι αφορά τη µορφή και τη δοµή της βάσης δεδοµένων, παρουσιάζεται 

στις εικόνες οθόνης που ακολουθούν. 

 

Από την «παρουσίαση – εισαγωγή – διόρθωση δεδοµένων» εµφανίζεται η 

κάρτα από όπου επιλέγονται τα δεδοµένα που ο χρήστης επιθυµεί να 

µελετήσει, να συµπληρώσει ή να διορθώσει.  
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Με τρόπο ανάλογο προς τα προηγούµενα εµφανίζονται και οι «αναφορές – 

τυπολογία δεδοµένων – στατιστικά» και οι λοιπές επιλογές που διαθέτει η 

βάση. 
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Επιστηµονικές Εργασίες, ∆ηµοσιεύµατα κ.α. 

Το σύνολο των καταχωρήσεων που έχουν περιληφθεί αφορούν την περιοχή 

του συµπλέγµατος των λιµνοθαλασσών. 

Στην παρούσα πρώτη έκδοση της βάσης έχουν καταχωρηθεί: 

Κείµενα γενικού χαρακτήρα που είναι βασικά για την κατανόηση του 

συστήµατος και των αρχών διαχείρισης του. Το σύνολο των καταχωρήσεων 

αυτών συνοδεύεται από το πλήρες κείµενο σε ψηφιακή µορφή. 

Άρθρα δηµοσιευµένα σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και σε 

επιστηµονικά συνέδρια, κείµενα διδακτορικών διατριβών. Για τους 99 από 

τους τίτλους αυτούς, τα κείµενα είναι διαθέσιµα στον χρήστη σε 

ηλεκτρονική µορφή. 

Άρθρα σε εφηµερίδες και περιοδικά τοπικού χαρακτήρα που κρίθηκαν ότι 

αντιπροσωπεύουν απόψεις που δίνουν στον αναγνώστη δεδοµένα χρήσιµα 

για την διαµόρφωση εικόνας για την περιοχή. Τα άρθρα αυτά λόγω του 

χαρακτήρα τους προφανώς δεν έχουν περάσει οποιαδήποτε διαδικασία 

επιστηµονικής αξιολόγησης. 

Έγγραφα υπηρεσιών, καταγγελίες κλπ. που αφορούν στην περιοχή και 

αποτελούν χρήσιµο πληροφοριακό υλικό. Για την ενηµέρωση του 

αναγνώστη της παρούσας έντυπης έκθεσης παρουσιάζονται σε παράρτηµα 

το σύνολο των επιστηµονικών άρθρων και εργασιών που έχουν περιληφθεί 

στην πρώτη έκδοση της παρούσας. 

Η βάση δεδοµένων παρέχει την δυνατότητα πολλαπλάσιας καταχώρησης 

δεδοµένων στην διάρκεια του χρόνου. 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι από την αξιολόγηση των τίτλων 

και των περιλήψεων των βιβλιογραφικών αναφορών για τις λ/θ 

Μεσολογγίου-Αιτωλικού που εµφανίζονται στις διεθνείς βάσεις δεδοµένων 

Scopus της Elsevier και ASFA (µέσω CSA Illumina Guide), διαφαίνεται η 

σχετική απουσία δηµοσιευµένων εργασιών που βασίζονται σε ταυτόχρονη 

συστηµατική παρακολούθηση των φυσικών και βιογεωχηµικών 
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χαρακτηριστικών του συµπλέγµατος. Αποτελεί αρνητική διαπίστωση ότι για 

το σύµπλεγµα των  Μεσολογγίου-Αιτωλικού που αντιστοιχούν στο ~42% 

των λιµνοθαλάσσιων εκτάσεων της χώρας, παρατηρείται ανυπαρξία 

σύγχρονων καταγραφών που επιτρέπουν την εκτίµηση του τροφικού 

επιπέδου και της ποιότητας του θαλάσσιου οικοσυστήµατος. Οι ελλείψεις 

αυτές δυσχεραίνουν έως και καθιστούν αδύνατη την εκπλήρωση των 

προϋποθέσεων και απαιτήσεων των ευρωπαϊκών οδηγιών που σχετίζονται 

µε την παρακολούθηση της ποιότητας των µεταβατικών νερών (transitional 

waters), ώστε να είναι δυνατή η εφαρµογή µέτρων για την επίτευξη των 

περιβαλλοντικών στόχων που τίθενται από τα αρµόδια εθνικά και 

ευρωπαϊκά όργανα. 



   

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Η αξιολόγηση των παρεµβάσεων που πραγµατοποιήθηκαν από τη δεκαετία 

του ’80 και µετά, εκτός από τα τρέχοντα προβλήµατα που κατά περιόδους 

εκτιµήθηκε πως έχρηζαν αντιµετώπισης, είναι λογικό να έχει ως σηµείο 

αναφοράς την κατάσταση που δηµιουργήθηκε µετά από µεγάλες και 

ολέθριες παρεµβάσεις της δεκαετίας του ΄70 και όχι φυσικά την κατάσταση 

που υπήρχε πριν από αυτές τις παρεµβάσεις. Για τα ζωτικά προβλήµατα 

ανάλογων οικοσυστηµάτων που προκαλούνται από ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες –τις ανοξικές και υποξικές ζώνες- και τον προσδιορισµό 

των στόχων αποκατάστασής του, χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο 

απόσπασµα: «….καθώς είναι αδύνατον να επιστρέψουµε στο επίπεδο εισροής 

θρεπτικών πριν τη βιοµηχανοποίηση, ένας πιθανός στόχος διαχειριστικού 

πλάνου θα ήταν η µείωση της εισροής θρεπτικών στα επίπεδα που ίσχυαν στα 

µέσα του προηγούµενου αιώνα, πριν την εξάπλωση των νεκρών ζωνών 

εξαιτίας του ευτροφισµού» (Diaz & Rosenberg 2008
4
)  

Έτσι, η κατάσταση που επικρατούσε στο οικοσύστηµα πριν από την 

υλοποίηση των µεγάλων παρεµβάσεων µεταβολής των χαρακτηριστικών 

του των αρχών της δεκαετίας του ’70 µπορεί να λαµβάνεται υπόψη ως 

στοιχείο καθορισµού στόχων αποκατάστασης. Σε ό,τι αφορά τις µεταβολές 

στα οικοσυστήµατα που προκαλούνται από τις ανθρωπογενείς επιδράσεις, 

είναι αναγκαίο, στους παράγοντες που διαµορφώνουν µια τρέχουσα 

κατάσταση, να συνυπολογίζονται οι αλλαγές σε κοινωνικοοικονοµικά 

δεδοµένα, που σηµειώνονται λόγω διαχειριστικών ή άλλων µεταβολών. 

Παραφράζοντας το πιο πάνω απόσπασµα, η άρση παρεµβάσεων που 

µετέβαλαν την φυσική µορφολογία ενός δυναµικά µεταβαλλόµενου 

οικοσυστήµατος καθώς και η διατήρηση και η οικονοµική βιωσιµότητα των 

ανθρώπινων µικροκοινωνιών που συνυπήρχαν µε αυτό, µπορεί να είναι ένας 

από τους κεντρικούς στόχους ενός διαχειριστικού πλάνου. 

4 Diaz J. R. & Rosenberg R. (2008) Spreading dead zones and consequences for marine ecosystems, 

Science 321:926 – 929. 
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Εικόνα 13. Μεταβολές στη γεωµορφολογία της λιµνοθάλασσας πριν (Α) και µετά (Β) τις 
παρεµβάσεις της δεκαετίας του ΄70. 

Από την επεξεργασία του συνόλου των στοιχείων που συλλέχθηκαν 

(περιλαµβανοµένων και αυτών που έχουν προγραµµατιστεί από τον Φορέα 

∆ιαχείρισης ή βρίσκονται σε φάση εξέλιξης ή ολοκλήρωσης) και την 

αξιολόγησή τους, διαµορφώνεται σαφής εικόνα για τις ανάγκες 

παρεµβάσεων, λήψης µέτρων και ανάπτυξης δράσεων που αφορούν στην 

αποκατάσταση, διαχείριση και αξιοποίηση της περιοχής του συµπλέγµατος 

λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού.  

Οι παρεµβάσεις αυτές, οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια, διακρίνονται 

τρεις ενότητες: 

Α. Προτεινόµενα τεχνικά έργα ανά λιµνοθάλασσα: αφορούν έργα µε 

φορέα υλοποίησης το ∆ηµόσιο, ΟΤΑ ή συνεταιρισµούς αλιέων 

Β. Παρακολούθηση / διαχείριση προστατευόµενης περιοχής: αφορά σε 

δράσεις που προκύπτουν από τις συµβατικές υποχρεώσεις του Φορέα 

∆ιαχείρισης µε φορέα υλοποίησης τον Φορέα 

Γ. Αξιοποίηση υποδοµών εναλλακτικού τουρισµού: αφορά στην 

αξιοποίηση των υποδοµών και όπου απαιτείται τη συµπλήρωση ή βελτίωσή 

τους.  

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 

Όσον αφορά τα τεχνικά έργα ανά λιµνοθάλασσα λαµβάνοντας υπ’ όψη τα 

παραπάνω, καθώς και προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο Φορέα 

∆ιαχείρισης, δίδεται ένα σχέδιο παρεµβάσεων (νέων ή συµπλήρωσης και 

διόρθωσης παλαιών), το οποίο περιλαµβάνει και έργα που έχουν προκύψει 

από συνεργασία της ∆/νσης Αλιείας Αιτωλ/νίας µε τους φορείς των αλιέων 

από το 2008 και τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στο Φορέα ∆ιαχείρισης. Όπου 

είναι δυνατό, γίνεται εκτίµηση προϋπολογισµού και, σε ό,τι αφορά τα έργα, 

παρατίθενται στοιχεία που αφορούν στην ωριµότητά τους.  

 

 

 

 

 

 



  61 

 

Πίνακας 19. Σύνολο προτεινόµενων τεχνικών έργων ανά λιµνοθάλασσα. 

Πίνακας προτεινόµενων έργων περιοχής Ανατολικής Κλείσοβας και ∆ιαύλου 

Τίτλος έργου Περιγραφή Περιβαλλοντικοί 

όροι 

Εκτίµηση 

προϋπ/σµού 

Προτεραιότητα 

Εκβάθυνση 

στοµίου 

Εκβάθυνση 

στοµίου από 

ιχθυοσυλληπτικές 

έως Πατραϊκό  

Απαιτούνται 300.000 

1! 

Εξυγίανση 

λιµνοθάλασσας 

Βορείου και 

Ανατολικής 

Κλείσοβας 

Κατασκευή 

δρόµου αποκοπής 

του άνω 

τµήµατος, 

διαµόρφωση 

βάλτου, 

υπερχείλιση και 

παροχέτευση 

στην 

αποστραγγιστική 

αύλακα και 

µεταφορά θέσης 

στοµίου 

επικοινωνίας 

διαύλου µε 

Πατραικό 

Απαιτούνται 

µελέτη 

σκοπιµότητας και 

κατόπιν ΜΠΕ 

50.000 

(Για µελέτη 

σκοπιµότητας 

και ΜΠΕ) ή 

ένταξή της σε 

µελέτη που 

προτείνεται 

παρακάτω 1! 

Προστασία 

στοµίου 

Επέκταση 

προστατευτικών 

λιµενοβραχιόνων 

Απαιτούνται 500.000 

1 

Βελτίωση 

βατότητας 

δρόµου 

∆ιαµόρφωση 

καλής βατότητας 

στους 

χωµάτινους 

δρόµους µε 

συµπιεσµένα 

υλικά υψηλών 

προδιαγραφών 

Υφίστανται 100.000 

2 

Βελτίωση 

λειτουργίας 

τάφρου 

διαχείµασης 

Σύνδεση µε 

στόµιο 

Απαιτούνται 250.000 

2 

∆ιαµόρφωση 

υφιστάµενου 

χώρου 

εγκατάστασης 

ροµά 

Με την 

αποµάκρυνση 

των ροµά, 

διαµόρφωση στο 

χώρο υποδοµής 

υποδοχής 

επισκεπτών και 

πρώτης  

γνωριµίας µε τον 

υγροβιότοπο  

Υφίστανται 150.000 

1 

Βελτίωση 

οικίσκων 

Συντήρηση 

υπάρχοντος 

σπιτιού και 

Υφίστανται 50.000 

1 
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διαµόρφωση 

χώρου 

εκπαίδευσης. 

Επισκευή σπιτιού 

στο παλαιό ιβάρι  

«µπικιόνια» και 

εξοπλισµός του 

ως χώρο 

εργαστηρίου και 

εκπαίδευσης  

Σκαπτικό Προµήθεια 

µικρού πλωτού 

σκαπτικού για 

γενικότερη χρήση 

σε όλη την 

λιµνοθάλασσα 

∆εν απαιτούνται 100.000 

1! 

Ιδιωτικά Έργα Από τον Μισθωτή Συνεταιρισµού 

Αντιαρπακτικά 

δίκτυα 

Προστασία 

τάφρου 

διαχείµασης 

∆εν απαιτούνται 10.000 

2 

Εξοπλισµοί Οικοσκευές, 

έπιπλα 

φιλοξενίας 

επισκεπτών, 

όργανα φύλαξης 

∆εν απαιτούνται 30.000 

1 

Ψυχαγωγική 

αλιεία 

∆ιαµόρφωση 

χώρου, 

στεγάστρων και 

θέσεων 

ψυχαγωγικής 

αλιείας 

Απαιτούνται 10.000 

3 

Λειτουργία 

χώρου 

συλλογής και 

εγκλιµατισµού 

προς διάθεση 

άγριου γόνου 

κεφαλοειδών 

Γεώτρηση για 

άντληση νερού, 

τοποθέτηση 

πύργου και  

υδραυλικές 

συνδέσεις ήδη 

υπαρχόντων 

δεξαµενών  

; 20.000 

1! 

 

Πίνακας προτεινόµενων και ώριµων έργων περιοχής Κεντρικής Κλείσοβας 

Τίτλος έργου Περιγραφή Περιβαλλοντικοί 

όροι 

Εκτίµηση 

προϋπ/σµού 

Προτεραιότητα 

∆ιαµόρφωση 

χώρων parking 

στον δρόµο 

Τουρλίδας και 

δέστρες 

σκαφών  

3 χώροι στις Καµάρες 

στον δρόµο της 

Τουρλίδας για την 

εξυπηρέτηση των 

ιβαριών και δέστρες 

σκαφών σε 

αντικατάσταση των 

υφιστάµενων 

κατεστραµµένων 

Υφίστανται 50.000 

1! 
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Αναδιαµόρφω

ση σπιτιού 

αλιέων 

Συντήρηση και 

διαµόρφωση 

υπάρχοντος σπιτιού   

(-ών)  κατασκευή 

εργαστηρίων 

παραγωγής 

αυγοτάραχου ΠΟΠ 

και διαµόρφωση 

χώρου εκπαίδευσης, 

επίδειξης και 

ενυδρείων  

∆εν απαιτούνται 40.000 

2 

Εκβάθυνση 

στοµίων 

 απαιτούνται  
2 

∆έστρες 

σκαφών 

Προβλήτες για δέσιµο 

σκαφών ελεύθερων 

αλιέων 

Υφίστανται 10.000 

3 

∆ιάνοιξη 

παλαιάς 7
ης

 

Καµάρας 

Επαναδηµιουργία 

παλαιάς 7
ης

 

Καµάρας;;; 

Υφίστανται Εκπονείται 

οριστική 

µελέτη 

3 

Άρση 

αναχωµάτων 

 Υφίστανται Εκπονείται 

οριστική 

µελέτη 

2 

Συντήρηση 3
ης

 

καµάρας 

Επισκευή (Όχι έργο 

αλιείας) 

Υφίστανται Εκπονείται 

οριστική 

µελέτη 

Έργο οδοποιίας 

Βελτίωση 

βατότητας 

δρόµου 

∆ιαµόρφωση καλής 

βατότητας στους 

χωµάτινους δρόµους 

µε συµπιεσµένα υλικά 

υψηλών 

προδιαγραφών 

Υφίστανται 200.000 

1 

Ιδιωτικά Έργα από τον Μισθωτή Συνεταιρισµού 

Ψυχαγωγική 

αλιεία 

∆ιαµόρφωση χώρου 

πλάι στην 7
η
  καµάρα, 

στεγάστρων και 

θέσεων ψυχαγωγικής 

αλιείας 

Απαιτούνται 25.000 

1 

Αντιαρπακτικ

ά δίκτυα 

Προστασία τάφρου 

διαχείµασης 

∆εν απαιτούνται 30.000 
1! 

Εξοπλισµοί Οικοσκευές, έπιπλα 

φιλοξενίας 

επισκεπτών, όργανα 

φύλαξης 

∆εν απαιτούνται 30.000 

1 

 

Πίνακας προτεινόµενων έργων περιοχής Θολής 

Τίτλος έργου Περιγραφή Περιβαλλοντικοί 

όροι 

Εκτίµηση 

προϋπ/σµού 

Προτεραιότητα 

Βελτίωση 

Λιµενοβραχίο

να 

Επέκταση και 

διαµόρφωση 

υφιστάµενου 

 35.000 

1! 
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Προστασίας προστατευτικών 

βραχιόνων 

Βελτίωση 

βατότητας 

δρόµου 

∆ιαµόρφωση καλής 

βατότητας στους 

χωµάτινους δρόµους 

µε συµπιεσµένα 

υλικά υψηλών 

προδιαγραφών 

Υφίστανται 150.000 

1 

∆ιαχείριση 

υδάτων 

αντλιοστασίου 

D2 

∆ιαχείριση υδάτων 

αντλιοστασίου για 

καθίζηση και 

διασπορά 

Απαιτούνται 

 

Εκπονείται 

οριστική 

µελέτη 
1 

Βελτίωση 

κυκλοφορίας 

νερών µε 

Κεντρική και 

Ιόνιο 

Άρση 

επιχωµατώσεων στο 

στόµιο 

Αλογοπεραµάτων 

και στην 

λουρονησίδα µε 

Ιόνιο. 

∆εν απαιτούνται 

 

20.000 

1! 

 

Πίνακας προτεινόµενων έργων περιοχής Κεντρικής λιµνοθάλασσας 

Τίτλος έργου Περιγραφή Περιβαλλοντικοί 

όροι 

Εκτίµηση 

προϋπ/σµού 

Προτεραιότητα 

Ολοκλήρωση 

άρσης δρόµου 

∆ιαύλου 

Αιτωλικού και 

λοιπές 

περιβαλλοντικές 

παρεµβάσεις 

Άρση δρόµου από 

Αιτωλικό ως 

βιολογικό καθαρισµό. 

∆ιαχείριση υδάτων 

βιολογικού 

καθαρισµού. 

Κατασκευή 

επικοινωνίας. 

Υφίστανται Εκπονείται 

οριστική 

µελέτη 

1! 

∆ιαχείριση 

αντλιοστασίων 

D1, D6. 

Εκτροπή D6 και 

διασπορά D1 

Απαιτούνται για το 

D1 

Εκπονείται 

οριστική 

µελέτη 

1 

Άρση 

αναχωµάτων 

περιοχής 

Κλειστών  

 Υφίστανται  Εκπονείται 

οριστική 

µελέτη 
1! 

Επέκταση 

υφιστάµενου 

και διάνοιξη 

νέου µικρού 

υφαλαύλακα 

βελτίωση 

κυκλοφορίας 

νερών 

Επέκταση του 

υφιστάµενου 

υφαλαύλακα δυτικών 

γεφυριών Αιτωλικού 

και διάνοιξη 

συµπληρωµατικού 

µικρού υφαλαύλακα 

στα ανατολικά 

γεφύρια. 

Υφίστανται Εκπονείται 

οριστική 

µελέτη 

1 

Ανακατασκευή 

ιχθυοτροφείου 

Πόρος µε 

σύγχρονο υλικό 

ιχθυοφραγµών 

Ανακατασκευή 

ιχθυοτροφείου Πόρος 

στην Κεντρική 

λιµνοθάλασσα µε 

σύγχρονο υλικό 

ιχθυοφραγµών για 

Υφίστανται 

απαιτείται πολύ 

τεκµηριωµένη 

εκπόνηση µελέτης 

σκοπιµότητας 

50.000 

(για την 

µελέτη) ή 

ένταξή της 

σε µελέτη 

2 



  65 

 

ελεύθερη διακίνηση 

υδάτων  

που 

προτείνεται 

παρακάτω 

 

 

Πίνακας προτεινόµενων έργων περιοχής Παλαιοποτάµου 

Τίτλος έργου Περιγραφή Περιβαλλοντικοί 

όροι 

Εκτίµηση 

προϋπ/σµού 

Προτεραιότητα 

Βελτίωση 

βατότητας 

δρόµου σε 

συνδυασµό µε 

άρση 

αναχωµάτων 

Χρήση των υλικών 

για βελτίωση 

πρόσβασης µε 

πιθανή κατασκευή 

µικρής 

παράκαµψης στην 

Σκροφοπούλα 

Απαιτούνται όσο 

αφορά τη χρήση των 

υλικών  

 

1 

Ανακατασκευή ή 

στήριξη 

τσιµεντένιων 

συλληπτικών 

εγκαταστάσεων 

Οι υφιστάµενες 

εγκαταστάσεις 

έχουν διαβρωθεί 

σε βαθµό 

κατάρρευσης 

  

1! 

Επισκευή και 

διαµόρφωση 

σπιτιού ψαράδων 

και για υποδοχή 

και εστίαση 

επισκεπτών 

Η περιοχή 

Παλαιοποτάµου 

είναι η καλύτερη 

για προσέλκυση 

τουριστών την 

καλοκαιρινή 

περίοδο λόγω 

εξαιρετικής ακτής.  

 

 20.000 

1 

Αντιµετώπιση 

διάβρωσης 

δυτικής 

λουρονησίδας.  

Το πιθανότερο να 

απαιτείται µόνο 

άρση των 

προβόλων που 

είχαν τοποθετηθεί 

για ενίσχυση της 

λουρονησίδας µε 

αντίθετα 

αποτελέσµατα. Οι 

ογκόλιθοι (βράχοι) 

που θα 

αφαιρεθούν είναι 

πολύτιµοι για 

άλλα έργα δηλαδή 

για την κατασκευή 

αλιευτικού 

καταφυγίου στον 

Αχελώο (βλ. 

ακολούθως) όπου 

µπορούν σχετικά 

οικονοµικά να 

µεταφερθούν 

πλωτά. 

απαιτείται εκπόνηση 

µελέτης σκοπιµότητας 

και µετά ΜΠΕ 

 

1 
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Άλλες Παρεµβάσεις 

• Αποκατάσταση διώρυγας ∆ΧΧ.  

Έχει ενταχθεί στην οριστική µελέτη συµπληρωµατικών έργων που 

εκπονείται για λογαριασµό του Φορέα ∆ιαχείρισης µε την επίβλεψη της ∆7 

του Υπουργείου Μεταφορών Υποδοµών και ∆ικτύων. Η υλοποίηση του 

έργου είναι µέγιστης σηµασίας δεδοµένου ότι οι απώλειες της διώρυγας που 

εκρέουν στη  Αιτωλικού ανέρχονται ακόµα και σε 1 εκατ. κυβικά.  

• Αλιευτικό καταφύγιο στην περιοχή εκβολών Αχελώου. (προτεραιότητα 

1!) 

Είναι το υψηλότερης σηµασίας έργο υποδοµής στήριξης της αλιευτικής 

δραστηριότητας στον νοµό. 

Η υποδοµή αυτή έχει προβλεφθεί ως επιτρεπόµενη στις δραστηριότητες της 

ΚΥΑ για την συγκεκριµένη ζώνη του Εθνικού Πάρκου. Υφίσταται στην 

περιοχή καθορισµένος αιγιαλός και απαιτούνται άµεσα να εκπονηθούν οι 

τεχνικές µελέτες ωρίµανσής του ώστε να είναι δυνατό να υποβληθεί στο 4 

ΚΠΣ.  

• Μελέτη επανένταξη της πρώτης δεξαµενής των αλυκών στην 

Πλώσταινα και του ∆ιαύλου Μούτσου στον λιµνοθαλάσσιο χώρο. 

Εκκρεµεί από το 2006 σχετική πρόταση µελέτης από το Πανεπιστήµιο 

Πάτρας όπου προβλέπεται να εξετασθούν τια ακόλουθα: 

1. Χώρος λεκάνης Πλώσταινας. Θα εξετασθεί η δυνατότητα 

απελευθέρωσης της επικοινωνίας των υδάτων της Κεντρικής 

λιµνοθάλασσας µε αυτή σε συνδυασµό είτε µε την κατασκευή 

αγωγού απευθείας µεταφοράς των υδάτων από την λιµνοθάλασσα 

της Κλείσοβας στην επόµενη λεκάνη των αλυκών είτε και µε την 

συνέχιση της άντλησης νερών από την λεκάνη της Πλώσταινας. Από 

τη µελέτη θα αξιολογηθεί η  επίδραση στην παραγωγή αλατιού. Ο 

χώρος της λεκάνης αυτής θα σχεδιαστεί να λειτουργήσει ως η 

µοναδική στη χώρα µας βελτιωµένη ιχθυοτροφική εκµετάλλευση 

στα πρότυπα των πιο σύγχρονων µορφών που εφαρµόζονται στην 

Ιταλία (valicultura) και σε άλλες χώρες τόσο για αλιεία όσο και για 

περιβαλλοντικό τουρισµό και υποδοµών ψυχαγωγικής αλιείας. 

Επιπροσθέτως και ανεξάρτητα των ανωτέρω η υλοποίηση ενός 

τέτοιου έργου αναµένεται να επιδράσει ευεργετικά στο µικροκλίµα 

του δυτικού τµήµατος της πόλης και στην αισθητική αναβάθµιση 

όλης της περιοχής. 

2. Χώρος εκβολής αντλιοστασίων στην θέση ∆ίαυλος Μούτσου. Θα 

εξετασθεί η δυνατότητα διαµόρφωσης χώρου ανάµιξης των νερών 

που προέρχονται από το αντλιοστάσιο που λειτουργούν οι αλυκές 

και του αντλιοστασίου Β1 που αποστραγγίζει τα γλυκά νερά του 

κάµπου βορείως της οδού µε στόχο τη µείωση της αρνητικής 

επίδρασης στην λιµνοθάλασσα των δύο ποιοτικά ακραία αντίθετων 

εκροών. 

• Νέες «δέστρες» στην Τουρλίδα (προτεραιότητα 1!) 
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Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

Το Εθνικό Πάρκο καταλαµβάνει µια περιοχή, που χαρακτηρίζεται όχι µόνο 

από την έκτασή της, αλλά και από την ποικιλότητα των οικοτόπων και από 

την άµεσα παραγωγική εκµετάλλευση. Βάσει αυτών, ο Φορέας ∆ιαχείρισης 

κατά το σχεδιασµό της δράσης του οφείλει να λάβει υπ’ όψη του τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από: 

• τις ευρωπαϊκές Οδηγίες 92/43 για τους οικότοπους, 79/409 για τα 

πουλιά και 60/2000 για τα νερά, 

• το Κανονισµό Ε.Ε. 1967/2006 για τα µέτρα διαχείρισης για τη βιώσιµη 

εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο θάλασσα 

Αλιευµάτων και τον Κανονισµό Ε.Ε 1100/2007 για την ανασύσταση 

των αποθεµάτων χελιού 

• την ΚΥΑ 22306/2006 για το Εθνικό Πάρκο Λιµνοθάλασσας 

Μεσολογγίου 

Βάσει αυτών, προτείνονται τα ακόλουθα: 

β.1. 

Στην χερσαία περιοχή του Εθνικού Πάρκου είχε γίνει µια αρχική, 

στοιχειώδης καταγραφή οικοτόπων και ειδών, που απέχει από το να 

θεωρηθεί ικανοποιητική, ενώ και οι χάρτες οικοτόπων της Οδηγίας 92/43 

που δηµιουργήθηκαν στη συνέχεια σε κεντρικό επίπεδο, αποκλίνουν κατά 

πολύ από την πραγµατικότητα και από τους χάρτες που περιλαµβάνονται 

στην ΚΥΑ 22306/2006 που διέπει το Εθνικό Πάρκο. Παράλληλα, η 

παρακολούθηση των οικοτόπων στηρίζεται σε ευκαιριακές κυρίως 

παρατηρήσεις, και δεν ακολουθεί συγκεκριµένη µεθοδολογία. Ειδικότερα 

για την ορνιθοπανίδα της περιοχής, τα στοιχεία που διαθέτει ο Φορέας 

∆ιαχείρισης είναι αποσπασµατικά και δεν εντάσσονται συστηµατικά στο 

χώρο και το χρόνο. 

Για την αντιµετώπιση των παραπάνω, ο Φορέας έχει ήδη περιλάβει στο 

Τεχνικό ∆ελτίο του ΕΠΠΕΡΑΑ υποέργο στο αντικείµενο του οποίου 

περιλαµβάνεται η καταγραφή, η εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης και 

η παρακολούθησή της κατάστασης διατήρησης  

• των τύπων των χερσαίων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και 

πανίδας των Παραρτηµάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43 και  

• της ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 79/409. 

Με τη δράση αυτή, διάρκειας 3 ετών, θα σχεδιαστεί και θα εφαρµοστεί ένα 

σύστηµα επιστηµονικής παρακολούθησης (monitoring) σε τοπικό επίπεδο, 

το οποίο θα είναι ενταγµένο σε εθνικού επιπέδου σύστηµα 

παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων, το οποίο θα εφαρµοστεί για µία 

περίοδο τριών ετών. Με το έργο αυτό θα διασφαλιστεί η εποπτεία και η 

εφαρµογή ενός συστήµατος επαναξιολόγησης (σε σχέση µε τη 2η Έκθεση 

Εφαρµογής της Οδηγίας του 2007) της κατάστασης διατήρησης ειδών και 

οικοτόπων.  
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Ταυτόχρονα, θα τροφοδοτήσει την 3η Εθνική Αναφορά-Έκθεση Εφαρµογής 

της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (περίοδο αναφοράς 2007-2012 - άρθρο 17 της 

Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) µε δεδοµένα παρακολούθησης (field monitoring data) 

και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης (field data on conservation 

status assessment) ειδών και οικοτόπων, ως αποτέλεσµα εργασιών πεδίου.  

Ευρύτερα, η δράση παρακολούθησης θα συµβάλει και στην αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας των µέτρων διαχείρισης - διατήρησης που έχουν 

εφαρµοστεί στην περιοχή ευθύνης-αρµοδιότητας του φορέα διαχείρισης. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του υποέργου θα συµµετέχουν µέλη του 

προσωπικού του Φορέα ∆ιαχείρισης αφού προηγηθεί σχετική ενηµέρωσή 

τους σύµφωνα µε πρόγραµµα που θα καταρτιστεί από τον ανάδοχο και θα 

εγκριθεί από το ∆Σ.  

β.2. 

Από άποψη υδάτινης έκτασης το σύµπλεγµα λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου 

– Αιτωλικού, κατέχει περίπου το 25% της συνολικής έκτασης του Εθνικού 

Πάρκου. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον έγκειται τόσο στη, µετά τις παρεµβάσεις 

της δεκαετίας ’60, διαµόρφωση διαφορετικών χαρακτηριστικών σε 

διάφορες ενότητες του λιµνοθαλάσσιου χώρου όσο και στην παραγωγική 

εκµετάλλευση η οποία ασκείται µε αποκλειστικά παραδοσιακές τεχνικές και 

εργαλεία. Η ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης γίνεται πιο επιτακτική, 

δεδοµένου ότι στο σύµπλεγµα των λιµνοθαλασσών διακρίνονται περιοχές 

στις οποίες είτε λόγω της ιδιαίτερης φυσιογραφίας τους είτε/και λόγω των 

εξωγενών πιέσεων που υφίστανται εµφανίζουν σηµάδια διατάραξης και 

υποβάθµισης όπως π.χ. εµφανίζονται συχνά κρίσεις ανοξίας. 

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης οφείλει στα πλαίσια της διαχείρισης να εξασφαλίσει 

σαφή εικόνα της σηµερινής οικολογικής και τροφικής κατάστασης του 

συµπλέγµατος όπως αυτή έχει διαµορφωθεί και εξελίσσεται ως συνέπεια 

των παρεµβάσεων και των µεταβολών που έχουν επέλθει στο 

λιµνοθαλάσσιο περιβάλλον. Η καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης θα 

επιτρέψει στο Φ.∆. να παρακολουθήσει τα αποτελέσµατα έργων που 

στοχεύουν στην άρση των επιπτώσεων από παρεµβάσεις του παρελθόντος 

και όπου απαιτείται να σχεδιάσει και να προτείνει τη λήψη µέτρων και 

παράλληλα να αξιοποιήσει δεδοµένα της αλιευτικής παραγωγής που είναι 

αναγκαία για την ολοκλήρωση της εικόνας της κατάστασης του φυσικού 

περιβάλλοντος και τον σχεδιασµό της διαχείρισης. 

Από τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν στην παρούσα έκθεση είναι προφανές 

ότι διάφοροι φορείς, ερευνητές και µελετητές έχουν κατά καιρούς συλλέξει 

δεδοµένα διαφόρων φυσικών και βιογεωχηµικών παραµέτρων που 

αναφέρονται σε τµήµατα της λιµνοθάλασσας χωρίς αυτά να συνθέτουν 

αδιάλειπτη και µακροχρόνια χρονοσειρά και χωρίς να ακολουθούν 

συγκεκριµένη µέθοδο δειγµατοληψίας. Συνέπεια αυτών είναι να µην 

καταφέρνουν τελικά να αποδώσουν ολοκληρωµένη εικόνα της κατάστασης 

του οικοσυστήµατος κλπ. Συγχρόνως, ο Φορέας ∆ιαχείρισης καταγράφει 

γεγονότα και διενεργεί περιστασιακά µετρήσεις. 

Βάσει αυτών προτείνεται:  
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1. Συγκέντρωση του συνόλου των περιβαλλοντικών δεδοµένων του 

παρελθόντος και αρχειοθέτησή τους µε στόχο τη χρήση τους τόσο 

για τη δηµιουργία µιας κατάστασης αναφοράς όσο και για την 

παρακολούθηση του οικοσυστήµατος του συµπλέγµατος των 

λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού. Η αρχειοθέτηση και 

διάθεση της πληροφορίας που προϋποθέτει το σχεδιασµό και τη 

δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων ικανής να συµπεριλάβει, 

παράλληλα µε τη νέα, και την παρελθούσα ετερογενή και διάσπαρτη 

πληροφορία και να διευκολύνει την οµογενοποίηση και τη διάθεσή 

της. Παράλληλα, η δοµή αυτή να σχεδιαστεί µε στόχο την 

ενσωµάτωση πληροφορίας από αυτόµατα συστήµατα παρατήρησης 

(από τα ήδη υπάρχοντα ή έτοιµα προς εγκατάσταση και λειτουργία) 

και να λειτουργήσει πιλοτικά για µια περίοδο.  

Η περιβαλλοντική πληροφορία διαφοροποιείται ανάλογα µε το πλαίσιο και 

τον τρόπο συλλογής που συνήθως καθορίζονται από το στόχο και το 

σχεδιασµό της δράσης για τον οποίο πραγµατοποιούνται. Έχουµε λοιπόν 

περιστασιακές και συστηµατικές καταγραφές. Οι περιστασιακές 

καταγραφές γίνονται συνήθως στα πλαίσια µελετών, προγραµµάτων, 

ερευνών ή στις περιπτώσεις καταγραφής των συνθηκών σε περιόδους 

κρίσης εστιάζουν σε συγκεκριµένες περιοχές της και αφορούν κατά 

περίπτωση επιλεγµένες παραµέτρους. Η πληροφορία αυτή είναι συνήθως 

ετερογενής ως προς τη φύση και την ποιότητά της, χωρικά περιορισµένη 

και χρονικά ασυνεχής καθώς αφορά παρατηρήσεις σε συγκεκριµένες 

χρονικές περιόδους. ∆υστυχώς αυτή η πληροφορία είναι η µόνη και άρα 

πολύτιµη διότι επιτρέπει τη δηµιουργία µιας στοιχειώδους κατάστασης 

αναφοράς που είναι χρήσιµη για την εκτίµηση των επιπτώσεων των 

ανθρωπογενών ή και φυσικών αλλαγών που συµβαίνουν στα 

οικοσυστήµατα (η δυσκολία απάντησης σε ερωτήµατα όπως σε ποιό βάθος 

βρισκόταν η ανοξική ζώνη στο Αιτωλικό πριν 20 ή 10 χρόνια αναδεικνύει 

τη σηµασία τους). Οι συστηµατικές καταγραφές γίνονται είτε από 

αυτόµατους σταθµούς µέτρησης που εγκαθίστανται στα πλαίσια ανάπτυξης 

ενός δικτύου παρατήρησης είτε µε επιτόπιες µετρήσεις και συλλογή 

δειγµάτων για προσδιορισµό διάφορων παραµέτρων από κατάλληλα 

επιλεγµένα σηµεία δειγµατοληψίας σε χρονικά πυκνά διαστήµατα (π.χ. κάθε 

15-30 µέρες ή εποχικά). Αυτόµατα καταγραφικά (µε ή χωρίς ασύρµατη 

µετάδοση των δεδοµένων) που κατά διαστήµατα λειτούργησαν και 

λειτουργούν στην περιοχή έχουν δώσει πλήθος δεδοµένων που ως τώρα δεν 

έχει γίνει ουσιαστικά η συνολική επεξεργασία, αξιολόγηση και διαχρονική 

αποθήκευση της πληροφορίας αυτής ώστε να µπορούν να αξιοποιούνται ως 

στοιχεία αναφοράς αλλά δόθηκε το βάρος στη συλλογή τους και στην 

αύξηση της αξιοπιστίας των µετρήσεων. 

Η σωστή λειτουργία και η καταγραφή αξιόπιστων περιβαλλοντικών 

δεδοµένων συνοδεύεται από υψηλό κόστος που προκύπτει από την ανάγκη 

συχνής συντήρησης/επισκευής και βαθµονόµησης των διάφορων 

αισθητήρων κυρίως λόγω της επίδρασης των βιοαποθέσεων (biofouling) 

που είναι ιδιαίτερα υψηλές σε µεταβατικά οικοσυστήµατα και προκαλούν 

αλλοίωση και ποιοτική υποβάθµιση των καταγραφών. Όσον αφορά τις έως 

σήµερα προσπάθειες συστηµατικής παρακολούθησης των φυσικών και 
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βιογεωχηµικών χαρακτηριστικών µε επιτόπιες µετρήσεις και συλλογή 

δειγµάτων από ένα δίκτυο σταθµών δειγµατοληψίας που να παρέχει µια 

συνεκτική και συνολική εποπτεία της οικολογικής κατάστασης, έστω και 

ενός χωρικά περιορισµένου τµήµατος της , είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι όπως προέκυψε από τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, συστηµατική παρακολούθηση των συγκεντρώσεων των 

θρεπτικών και της χλωροφύλλης που αποτελούν πληροφορία ‘υποβάθρου’ 

(background) αλλά και ποιοτικά στοιχεία για την ταξινόµηση της 

οικολογικής κατάστασης µε βάση την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ, 

2000/60/EΚ), έχει πραγµατοποιηθεί τη δεκαετία του 80 (Friligos, 1989) και 

πρόσφατα από το ΤΕΙ Μεσολογγίου - Παν/µιο Πατρών (Marazioti et al., 

2010). Επίσης στο ίδιο πνεύµα ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι οι 

δηµοσιευµένες εργασίες σχετικές µε τη σύνθεση και την αφθονία της 

βενθικής πανίδας που αποτελούν βιολογικά στοιχεία ποιότητας (Biological 

Quality Elements) της Οδηγίας 2000/60/EΚ, παρουσιάζουν δεδοµένα που 

συλλέχθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 (Bourgoutzani & Zenetos, 

1983; Bogdanos & Diapoulis, 1984; Nicolaidou et al., 1988), ενώ η σχετικά 

πρόσφατη εργασία των Chryssanthakopoulou & Kaspiris (2005) 

παρουσιάζει τον αναπαραγωγικό κύκλο του χάβαρου (Ruditapes 

decussatus) στις εκβολές του Ευήνου. Σηµειωτέον ότι πριν 30-40 χρόνια η 

συλλογή ορισµένων ειδών δίθυρων (χάβαρα, ιφάδες) αποτελούσε 

δραστηριότητα αναπτυγµένη και επικερδή για τους ψαράδες της περιοχής 

µε εξαγωγές σε γειτονικές ιχθυαγορές (Πάτρα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά). ∆εν 

θα πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι ήδη η Ειδ. Γραµµατεία Υδάτων 

του ΥΠΕΚΑ επεξεργάζεται και βρίσκεται υπό διαµόρφωση ΚΥΑ σχετικά 

µε το δίκτυο παρακολούθησης ανά κατηγορία υδάτων εκπληρώνοντας το 

ελάχιστο των απαιτήσεων της εφαρµογής της Οδηγίας 2000/60/EΚ. 

Συγκεκριµένα για το σύµπλεγµα των λ/θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού ο 

σχεδιασµός του Υπουργείου προβλέπει µόνο τέσσερις αντιπροσωπευτικούς 

σταθµούς (∆. Κλείσοβα, Κεντρική, Αιτωλικού, εκβολές Αχελώου), ενώ ο 

Φ.∆. έχει εισηγηθεί την προσθήκη δύο επιπλέον σταθµών στις θέσεις 

Ανατολική γέφυρα και ∆υτική γέφυρα Αιτωλικού. 

Οι πληροφορίες και των δυο τύπων πρέπει να συγκεντρωθούν, να 

αξιολογηθούν, να φιλτραριστούν, να διορθωθούν (όπου είναι αναγκαίο) και 

τέλος να οργανωθούν σε ένα σύστηµα που θα επιτρέπει την άµεση 

πρόσβαση τόσο στα δεδοµένα όσο και σε µια περιγραφή του περιεχοµένου, 

της ποιότητας (µεθοδολογία συλλογής και επεξεργασίας) καθώς και του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους. Η παρούσα δραστηριότητα αποτελεί τη 

βάση για την εκτίµηση των διαθέσιµων στοιχείων, την αποτύπωση µιας 

εικόνας για το οικοσύστηµα που θα είναι κοινής αποδοχής και τέλος σε 

συνδυασµό µε τις προτεραιότητες του Φορέα αλλά και των εταίρων της 

ευρύτερης περιοχής στον καθορισµό των τεχνικών χαρακτηριστικών ενός 

µοντέλου περιγραφής της δοµής και της λειτουργίας του συστήµατος. Η 

σηµασία της τελευταίας αυτής παρατήρησης είναι σηµαντική διότι συχνά 

αναφερόµαστε στο µοντέλο ως εργαλείο διαχείρισης αλλά αγνοούµε ότι 

κάθε µοντέλο κατασκευάζεται για να εξυπηρετήσει συγκεκριµένους 

σκοπούς (δεν υπάρχει universal µοντέλο), έχει συγκεκριµένες προδιαγραφές 

και τέλος η αξιοπιστία του, αν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί σαν ουσιαστική 
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τεκµηρίωση απαιτεί πολλή, ακριβή και ποικίλη πληροφορία που προέρχεται 

από παρατηρήσεις που βασίζονται στη δοµή του µοντέλου. Ένα αξιόπιστο 

υπόβαθρο πληροφόρησης είναι το πρώτο και απαραίτητο βήµα για τις 

επόµενες επιλογές για την σε βάθος γνώση του πολύπλοκου υδραυλικού 

συστήµατος της λιµνοθάλασσας. Επιβάλλεται βέβαια να σηµειωθεί ότι 

ακόµη και η πλήρης αξιοποίηση όλης της ήδη συλλεχθείσας στο παρελθόν 

σχετικής πληροφορίας, που όπως ήδη αναφέρθηκε είναι χωρικά και χρονικά 

κερµατισµένη, δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αξιόπιστη αποτύπωση της 

σηµερινής κυκλοφορίας και του υδροδυναµικού καθεστώτος του 

συστήµατος των  και να αποτελέσει το υπόβαθρο µελλοντικών 

παρεµβάσεων και έργων µικρότερης ή µεγαλύτερης κλίµακας που 

σχετίζονται µε ανανέωση νερών και βελτίωση κυκλοφορίας. Η δράση 

εντοπίζεται σε αυτή τη φάση στα λιµνοθαλάσσια οικοσυστήµατα διότι αυτά 

αποτελούν τον πυρήνα της προστατευόµενης περιοχής, είναι ιδιαίτερα 

ευπαθή και ευµετάβλητα και είναι τελικοί αποδέκτες των δραστηριοτήτων 

της ευρύτερης ζώνης. Παρόλα αυτά η συγκέντρωση δεδοµένων θα φτάσει 

µέχρι τη σήραγγα της Λυσιµαχείας από όπου θα λαµβάνονται όλα τα 

αυτόµατα καταγραφόµενα στοιχεία των υδάτων τα οποία καταλήγουν στο 

αρδευτικό και αποστραγγιστικό σύστηµα που έχει αποδέκτη το σύµπλεγµα. 

Φυσικά, η προέκταση του συστήµατος χωρικά και χρονικά θα είναι άµεσα 

εφικτή. 

2. Παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας. Είναι σηµαντική 

για δυο λόγους. Ο πρώτος αφορά στην δυνατότητα χρήσης της 

αλιευτικής παραγωγής ως δείκτη της υγείας του οικοσυστήµατος. Οι 

περισσότερες περιβαλλοντικές κρίσεις στην περιοχή άφησαν το 

αποτύπωµά τους στην αλιευτική παραγωγή. Ο πρώτος λόγος 

σχετίζεται µε τις πιεστικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα 

σε εφαρµογή του κανονισµού Ε.Ε 1100 του 2007 που αφορά την 

ανασύσταση των αποθεµάτων χελιού και σύµφωνα µε το 

εγκεκριµένο από την Ε.Ε. διαχειριστικό σχέδιο που υπέβαλε για τον 

σκοπό αυτό η χώρα µας απαιτεί δράσεις τόσο στο κοµµάτι των 

λιµνοθαλασσών όσο και των ευρύτερων υδάτινων οικοσυστηµάτων 

της περιοχής του Φορέα που σύµφωνα µε το διαχειριστικό σχέδιο 

κατέχει δεσπόζουσα γεωγραφική θέση. 

Ο δεύτερος λόγος απορρέει από την ανάγκη τεκµηρίωσης αποκλίσεων από 

τον Μεσογειακό Κανονισµό ∆ιαχείρισης Αλιευµάτων που ουσιαστικά θέτει 

εκτός αλιευτικής δραστηριότητας τη λιµνοθάλασσα. Τα υλικά της 

προτεινόµενης δραστηριότητας θα αποτελέσουν τη βάση για την εκπόνηση 

και υποβολή στην Ε.Ε. σχετικού διαχειριστικού σχεδίου που θα 

περιλαµβάνει και στοιχεία αναβάθµισης του ρόλου του συµπλέγµατος στη 

διαχείριση της παράκτιας ζώνης. Επίσης, η σύνθεση και η αφθονία της 

ιχθυοπανίδας αποτελούν επιπλέον βιολογικά στοιχεία ποιότητας της 

Οδηγίας 2000/60/EΚ στην περίπτωση των µεταβατικών υδάτων σε σχέση 

µε τα υπόλοιπα υδατικά συστήµατα. 

Τα τελευταία χρόνια το πρόβληµα των υποµεγεθών ψαριών στην περιοχή 

έχει αποκτήσει νέα χαρακτηριστικά. Το βασικό νέο στοιχείο που 

εµφανίζεται ειδικά στο σύµπλεγµα των λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου- 

Αιτωλικού είναι ότι έχουν αυξηθεί στην κατηγορία αυτή δραµατικά οι 
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πληθυσµοί της τσιπούρας και του λαυρακιού. Το φαινόµενο αυτό που, από 

όλη τη Μεσόγειο, πρωτοεµφανίζεται σε τέτοια έκταση στο Μεσολόγγι έχει 

παρουσιαστεί σε συνέδρια και έχει δηµοσιευτεί σε διεθνή επιστηµονικά 

περιοδικά. Ανεξαρτήτως όλων των άλλων η υπερβολική αύξηση των 

πληθυσµών αυτών των ειδών, που έχει προέλθει από εξωγενείς 

παρεµβάσεις (αλλαγή δοµής εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας), οδηγεί σε 

µικρότερα µεγέθη λόγω έλλειψης τροφής και µπορεί να αποτελεί 

περιβαλλοντική διατάραξη και απειλή αφού εξασκεί ιδιαίτερη πίεση στην 

τροφική αλυσίδα και σε άλλα είδη υδροβίων οργανισµών που αποτελούν 

την τροφή τους (ενδεικτικό είναι το ανάλογο παράδειγµα των κορµοράνων 

που από καθεστώς προστασίας θεωρούνται σήµερα ως περιβαλλοντική 

απειλή). 

Παράλληλα µε τα ανωτέρω παραδοτέα θα γίνει παρακολούθηση της 

αποτελεσµατικότητας των τροποποιήσεων στις ιχθυοσυλληπτικές, που 

εφαρµόζονται δοκιµαστικά από τη ∆ιεύθυνση Αλιείας, για την αύξηση της 

επιλεκτικότητας και την αποφυγή σύλληψης των υποµεγεθών ψαριών ώστε 

µέχρι το Μάρτιο του 2011 να δοθούν τελικά σχέδια για γενικευµένη άµεση 

εφαρµογή και συµµόρφωση µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό. 

3. Συλλογή, αξιοποίηση, διάθεση και παρακολούθηση της 

πληροφορίας που προέρχεται από την καθηµερινή λειτουργία του 

φορέα. Η κοµβική πλέον θέση του φορέα στο σύστηµα συνοδεύεται 

αναπόφευκτα από τη διαχείριση µεγάλης ποσότητας πληροφορίας. Η 

πληροφορία αυτή συνδέεται µε αιτήµατα παρεµβάσεων, 

καταγγελίες, δράσεις του ίδιου του φορέα ή θεσµοθετηµένων 

οργάνων, ενηµέρωση κλπ. Η πληροφορία αυτή είναι πλούσια αλλά 

πολυποίκιλη. Η συστηµατική επεξεργασία αλλά και καταγραφή της 

µπορεί να συνδυαστεί µε τις δυο παραπάνω συνιστώσες και να τις 

συµπληρώσει αποτελεσµατικά. Παράλληλα, µπορεί να αποτελέσει 

το υπόβαθρο για την ανάπτυξη ενός συστήµατος συγκέντρωσης 

πληροφορίας από θεσµικά όργανα που παρεµβαίνουν µε την 

ιδιότητά τους στη ζώνη ευθύνης του φορέα. Στόχος εκτός της 

ενηµέρωσης και αρχειοθέτησης είναι και η παρακολούθηση των 

ενεργειών και δράσεων του φορέα ώστε να είναι δυνατή και 

καταγεγραµµένη η τελική έκβαση της  όποιας δραστηριότητας 

γίνεται γνωστή στον φορέα. 

Στα τρία πεδία που αναφέρθηκαν παραπάνω οι ενέργειες που προτείνονται 

είναι: 

Συγκέντρωση περιβαλλοντικών δεδοµένων 

• ∆ηµιουργία καταλόγου µε τις πηγές παρελθόντων περιβαλλοντικών 

δεδοµένων (τύπος πληροφορίας, χωρο-χρονική τοποθέτηση, 

ιδιοκτήτης, πηγή διάθεσης, µορφή, κ.λ.π.)  

• Ανασχεδιασµός της τοποθέτησης, συµπλήρωση και πιλοτική 

λειτουργία των ήδη υπαρχόντων ή άµεσα διαθέσιµων για εγκατάσταση 

αυτόµατων καταγραφικών υδρολογικών δεδοµένων, επεξεργασία και 

αποθήκευση των στοιχείων στη βάση.  

• Σχεδιασµός και υλοποίηση παράλληλων µετρήσεων στο πεδίο. 
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• Τεχνική ανάλυση των δυνατοτήτων αυτόµατης συστηµατικής 

καταγραφής της λειτουργίας των αντλιοστασίων εγκατάστασή και 

παρακολούθηση της λειτουργίας.  

• Αξιολόγηση της λειτουργίας των αυτόµατων καταγραφικών, ποιότητα 

πληροφορίας ανά αισθητήρα και παράµετρο, συχνότητα συντήρησης 

ανά θέση και εποχή, κόστος κ.λ.π. 

Με βάση τα παραπάνω, σχεδιασµός βάσης δεδοµένων για την αρχειοθέτηση 

και διάθεση της ετερογενούς αυτής πληροφορίας 

Συλλογή, επεξεργασία, αξιολόγηση και καταχώρηση παρελθόντων 

περιβαλλοντικών δεδοµένων (µεµονωµένες παρατηρήσεις και 

καταγραφικά) στη βάση (στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της 

πληροφορίας δεν την διαθέτει, αναφορά στον τύπο της πληροφορίας και 

στον κάτοχο αυτής) 

Καθορισµός κρίσιµων παραµέτρων και χαρακτηριστικών χωρο-χρονικών 

κλιµάκων για το σχεδιασµό και την οργάνωση ενός συστήµατος αποδοτικής 

παρακολούθησης 

Παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας 

• Συλλογή, επεξεργασία, φιλτράρισµα, αξιολόγηση και καταχώρηση στη 

βάση χρονοσειρών αλιευτικής παραγωγής  

• Συλλογή, επεξεργασία, φιλτράρισµα, αξιολόγηση και καταχώρηση στη 

βάση δεδοµένων αλιευτικής δραστηριότητας (αριθµός σκαφών, κύρια 

εργαλεία, αριθµός αλιέων, συνεταιρισµοί, άδειες αλιείας κ.λ.π.) 

• Καταγραφή και αξιολόγηση, περιβαλλοντική και οικονοµικο-

κοινωνική, του υφισταµένου διαχειριστικού πλαισίου και ιεράρχηση 

των προτεραιοτήτων µε βάση τα παραπάνω αναφερθέντα για τους 

Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς και τα φλέγοντα ζητήµατα που ανακύπτουν 

• Σχεδιασµός, πιλοτική εφαρµογή και αλιευτική και οικονοµική 

αξιολόγηση νέων επιλεκτικών ιχθυοσυλληπτικών 

• Ανάλυση του πλαισίου και των αναγκών για την ένταξη των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των αποζηµιώσεων από φυσικές 

καταστροφές αφού η εµφάνιση κρίσεων που πλήττουν την αλιεία 

πυκνώνει 

Τα ανωτέρω θα δώσουν µια δυνατότητα πραγµατικής προσέγγισης της 

παραγωγικής απόδοσης των 6 διαφορετικών λιµνοθαλασσών του 

συµπλέγµατος λαµβάνοντας υπόψη και την επίδραση στα διαφορετικά είδη 

της ελεύθερης αλιείας αλλά και τα διαφοροποιούµενα περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά τους. 

Συλλογή, αξιοποίηση, διάθεση τρέχουσας πληροφορίας 

• Καταγραφή του τύπου και της ποσότητας πληροφορίας που 

διαχειρίζεται ο Φορέας και ανάπτυξη µιας τυπολογίας της πληροφορίας 

αυτής. 
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• Σχεδιασµός µιας βάσης για τη συστηµατική αποθήκευση της 

πληροφορίας 

• Αξιολόγηση των δυνατοτήτων διασύνδεσης (πληροφόρησης) των 

ενεργειών και δράσεων άλλων δοµών µε θεσµικό ρόλο στην περιοχή 

ευθύνης του Φορέα. 

• Αυτόµατη παρακολούθηση των ενεργειών του Φορέα (follow up 

αιτηµάτων συνδροµής ή παρέµβασης άλλων υπηρεσιών) και ανάπτυξη 

συστήµατος για την αυτόµατη αποθήκευση της πληροφορίας και 

παρακολούθηση των ενεργειών µέχρι κλεισίµατος της κάθε υπόθεσης. 

β.3 

Από την επόπτευση της περιοχής που διενεργεί ο Φορέας ∆ιαχείρισης έχει 

διαπιστωθεί ότι στην περιοχή λειτουργούν διάσπαρτες κτηνοτροφικές 

µονάδες. Τόσο οι περιοχές βόσκησης, στις περιπτώσεις που έχουµε 

ελεύθερη βόσκηση ζώων, όσο και οι µονάδες σταβλισµένων ζώων απέχουν 

από το να θεωρηθούν ότι τηρούν στοιχειωδώς όρους ορθής πρακτικής για 

την κτηνοτροφία (βόσκηση ακόµα και στο περιφραγµένο και 

«φυλασσόµενο» ∆άσος του Φράξου, το χαρακτηρισµένο ως «∆ιατηρητέο 

Μνηµείο της Φύσης» το οποίο εµφανίζει επί χρόνια πρόβληµα 

αναγέννησης). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να υποβαθµίζονται υδάτινα 

συστήµατα, να συγκρούονται χρήσεις, να γίνονται συχνά καταγγελίες και 

να υπάρχει δυσκολία αντιµετώπισης των προβληµάτων επειδή από την 

ΚΥΑ που διέπει το Εθνικό Πάρκο, προβλέπονται περιοχές όπου επιτρέπεται 

η βόσκηση, οι όροι όµως επαφίεται να προσδιοριστούν από σχετική µελέτη 

που πρέπει να εκπονηθεί από τον Φορέα ∆ιαχείρισης.  

Βάσει αυτών προτείνεται: 

• Να εκπονηθεί µελέτη χωροθέτησης των βοσκοτόπων και 

προσδιορισµού των χαρακτηριστικών των εγκαταστάσεων τόσο για τα 

ελευθέρας βοσκής όσο και για τα σταβλισµένα ζώα. Η µελέτη θα 

πρέπει να λάβει υπ’ όψη, τους οικοτόπους, τις άλλες χρήσεις ανά 

περιοχή, να προσδιορίσει ανά περιοχή τα είδη ζώων που επιτρέπεται η 

βόσκησή τους και όπου είναι δυνατό την αποδεκτή φόρτιση.  

Γ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Στην περιοχή έχει ήδη οργανωθεί, πιλοτικά, δραστηριότητα αλιευτικού 

τουρισµού µε επιτυχία. Ως συνέχεια αυτού του προγράµµατος 

δηµιουργήθηκαν οι υποδοµές των διβαριών της λιµνοθάλασσας που 

περιλαµβάνουν χώρους και για την εξυπηρέτηση επισκεπτών, οι δε 

αλιευτικοί συνεταιρισµοί είναι διατεθειµένοι να συµµετέχουν σε 

συνεργασία µε το Φορέα ∆ιαχείρισης στην ανάπτυξη σχετικών 

δραστηριοτήτων.  

Από την εµπειρία που αποκτήθηκε προκύπτει ότι για την αξιοποίηση των 

υποδοµών αυτών, αναγκαία προϋπόθεση είναι η απόκτηση τουριστικού 

σκάφους από το Φορέα ∆ιαχείρισης.  

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τις υποδοµές οικοτουρισµού, από τα στοιχεία 

που παρατέθηκαν στο κεφάλαιο των έργων, προκύπτουν και τα αναγκαία 
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συµπληρωµατικά έργα και παρεµβάσεις, προκειµένου οι υποδοµές αυτές να 

γίνουν λειτουργικές και κατά συνέπεια να αποτραπεί ο κίνδυνος 

καταστροφής τους. 

Συγκεκριµένα, απαιτείται:  

γ.1. Κλείσοβα - Τουρλίδα 

Στο δρόµο της Τουρλίδας και σε συγκεκριµένες θέσεις είναι ανάγκη να 

δηµιουργηθούν χώροι στάθµευσης για την ασφάλεια επισκεπτών και 

ερασιτεχνών αλιέων. Στην Τουρλίδα να αντικατασταθούν οι δέστρες 

σκαφών. 

Στις υποδοµές της Ανατολικής Κλείσοβας και κύριας Κλείσοβας (3η και 4η 

καµάρα) να συµπληρωθούν οι διάδροµοι πρόσβασης στους οικίσκους τόσο 

του διβαριού όσο και στην τουριστική πελάδα η οποία µπορεί να 

αξιοποιηθεί για την παρουσίαση του ρόλου των πελάδων στην περιοχή. 

γ.2. Φάρος Αγίου Σώστη – Οικίσκος Βασιλαδιού 

Ο Φάρος µπορεί να φιλοξενήσει µόνιµη έκθεση φάρων µε αναπαραγωγή 

των εκθεµάτων που έχει δηµιουργήσει το Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης σε 

συνεργασία µε την Υπηρεσία Φάρων. Απαιτείται η υπογραφή µνηµονίου 

συνεργασίας µε το ∆ήµο Μεσολογγίου προκειµένου να αξιοποιηθεί ο χώρος 

από το Φορέα ∆ιαχείρισης για ξεναγήσεις. Σε συνδυασµό µε το Φάρο 

µπορεί να αξιοποιηθεί και ο οικίσκος του Βασιλαδιού ως χώρος πρόχειρης 

εστίασης εκδροµέων. 

γ.3. Οικίσκοι Πόρου 

Τα κτήρια έχουν ήδη υποστεί φθορές, Απαιτείται η αποκατάστασή τους και 

η άµεση αξιοποίηση και φύλαξή τους µέσω της χρήσης τους από το Φορέα 

∆ιαχείρισης και το σωµατείο αλιέων Αιτωλικού. 

γ.4. Εγκαταστάσεις των ιχθυοτροφείων Θολή και Κόµα 

Όπως ισχύει και για τα άλλα διβάρια, οι εγκαταστάσεις µπορούν να 

αξιοποιηθούν για την φιλοξενία µικρών οµάδων επισκεπτών, µε την 

προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί η σχετική «ξενοδοχειακή» υποδοµή και θα 

βελτιωθεί η προσβασιµότητα. 

 

 

 

 



   

 

ΣΥΝΟΨΗ 

Η εργασία εστιάστηκε στα έργα, τις µελέτες και τις δράσεις που 

εκτελέστηκαν την περίοδο 1980-2010 και σχετίζονται χωρικά άµεσα µε τις 

λιµνοθαλάσσιες εκτάσεις και την χερσαία ζώνη που τις περιβάλει και όχι µε 

το σύνολο των ζωνών που έχουν ενταχθεί εντός των ορίων του Εθνικού 

Πάρκου. Έτσι, δίδεται για πρώτη φορά η δυνατότητα να υπάρχει µία 

πλήρης εικόνα στον χρόνο και στον χώρο των παρεµβάσεων που έχουν γίνει 

από το 1980 και µετά που διαµόρφωσαν την σηµερινή πραγµατικότητα. 

Περιλαµβάνονται ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που αφορούν στην κάθε 

δραστηριότητα ξεχωριστά και µε βάση αυτά γίνονται ορισµένες 

χαρακτηριστικές επεξεργασίες που αφορούν τα ακόλουθα: 

• Την καταγραφή και αξιολόγηση των έργων, µελετών και δράσεων που 

έχουν εκτελεστεί στην περιοχή τα τελευταία 30 χρόνια που η πάροδος 

του χρόνου ή και η έλλειψη οργάνωσης της διάχυτης πληροφορίας δεν 

επέτρεπαν την αξιοποίηση της γνώσης και της εµπειρίας που έχει 

προκύψει από την εκπόνησή τους.  

• Την ανάδειξη της ανάγκης συµπλήρωσης ή ολοκλήρωσης έργων που 

έχουν εκτελεσθεί µε στόχο τη βελτιστοποίηση των θετικών επιδράσεών 

τους. 

• Τις αναγκαίες παρεµβάσεις για την άρση των άµεσων ή έµµεσων 

αρνητικών επιδράσεων από αστοχίες στην επιλογή ή απρόβλεπτες 

δευτερογενής παρενέργειες στην εκτέλεση προηγούµενων έργων. 

• Την αξιοποίηση υποδοµών που έχουν δηµιουργηθεί και παραµένουν 

αναξιοποίητες.  

• Τη δυνατότητα αξιοποίησης µελετών ή παραχθέντων προϊόντων από 

τον Φορέα ∆ιαχείρισης ή από άλλους φορείς χρηµατοδότησης 

περιλαµβανοµένης και της αναπαραγωγής ή διάθεσης στο κοινό καθώς 

και την αποφυγή αναπαραγωγής ή επανάληψης µε νέες 

χρηµατοδοτήσεις ήδη υπαρχουσών µελετών και γενικότερα γνώσεων 

που περιλαµβάνονται σε παλαιότερες δραστηριότητες 
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• Η βάση δεδοµένων που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας εκτός από τα παραπάνω στοιχεία, τις σχετικές 

περιγραφές αιτιολογήσεις και φωτογραφίες  για κάθε ξεχωριστή 

καταγραφή δίνει συγκεντρωτικούς πίνακες και αναφορές. Περιέχει 

επίσης και πρόσθετα στοιχεία που δεν είναι τµήµα της παραπάνω 

εργασίας αφού έχει ενσωµατώσει επιστηµονικές εργασίες, 

δηµοσιεύσεις και σχετικά άρθρα στον τύπο καθώς και δηµόσια 

έγγραφα, καταγγελίες κ.λ.π. που αφορούν στην περιοχή. Όλα τα 

κείµενα, άρθρα και µελέτες που αναφέρονται στην βάση και βρίσκονται 

σε ηλεκτρονική µορφή είναι διαθέσιµα για χρήση  στα γραφεία του 

Φορέα ∆ιαχείρισης στον καθένα που το επιθυµεί.  

 


