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Ο Φορέας Διαχείρισης
προωθεί τον περιβαλλοντικό πολιτισμό του Εθνικού Πάρκου
σε επαφή με τους χρήστες του και την εκπαιδευτική κοινότητα

Ο Αειφόρος Τουρισμός στις Προστατευόμενες Περιοχές

  Το πρασίνισμα της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

”Ορνιθοπαρατηρητές Μεσολογγίου’.

Η χρήση του Προσροφητικού Υλικού BephosTM  

           ως πιθανό εργαλείο αποκατάστασης ευτροφικών υδάτων

Η σημασία των Πελαργών και η Προστασία τους 

ΗΜΕΡΙΔΑ 27ης Απριλίου 2015
Η Βιώσιμη Αλιεία στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας  Μεσολογγίου 
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Η Αβοκέτα είναι ένα είδος 
παρυδάτιου το οποίο το συναντάμε 
στους περισσότερους ελληνικούς 
υγρότοπους, σε εκτάσεις με αλμυρά 
ρηχά νερά. Φωλιάζει σε μικρές 
νησίδες εσωτερικά των υγροτόπων 
δημιουργώντας αποικίες.  
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ράμφος  της, το οποίο κουνάει δεξιά 
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στο Μεσολόγγι, Σπερχειό, Αλιάκμονα 
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Χαιρετισμός Προέδρου
Φορέα Διαχείρισης Λ.Μ.

Ο Φορέας Διαχείρισης
προωθεί τον περιβαλλοντικό
πολιτισμό του Εθνικού Πάρκου
σε επαφή με τους χρήστες του
και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Γνωμοδοτήσεις Φορέα Διαχείρισης
για  την έκδοση ΑΕΠΟ - Απαντήσεις 
για το καθεστώς
της Προστατευόμενης Περιοχής.

Τα αποτελέσματα της  εποπτείας και 
φύλαξης του Εθνικού Πάρκου

Οριστική Μελέτη Έργων 
Αποχέτευσης, Αποστράγγισης 
Αντλιοστασίων D1, D2, D6 και 
συναφών έργων
στην λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - 
Αιτωλικού

Τα έργα και η στοχοθεσία της μελέτης 
«Συμπληρωματικά έργα αναβάθμισης 
των υδατικών οικοσυστημάτων της 
Ν.Δ Αιτωλοακαρνανίας»

ΗΜΕΡΙΔΑ 27ης Απριλίου 2015
Η Βιώσιμη Αλιεία
στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας  
Μεσολογγίου 

Η χρήση του Προσροφητικού Υλικού 
BephosTM  ως πιθανό εργαλείο 
αποκατάστασης ευτροφικών υδάτων.

Το πρασίνισμα
της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

”Ορνιθοπαρατηρητές
Μεσολογγίου’’.

Ο Αειφόρος Τουρισμός
στις Προστατευόμενες Περιοχές.

Η σημασία των Πελαργών
και η Προστασία τους 
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Χαιρετισμός
Προέδρου Φ.Δ/Λ.Μ

Φίλες και φίλοι,

έχετε στα χέρια σας το τριπλό τεύχος του περιοδικό «ΑΒΟΚΕΤΑ»
με τα έργα, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Φορέα Διαχείρισης 
Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου το τελευταίο εξάμηνο. Φυσικά δεν θα 
μπορούσαν να περιληφθούν τα πάντα γι αυτό στα προσκαλούμε να 

επισκεφτείτε το Κέντρο Πληροφόρησης Περιβάλλοντος που στεγάζεται στο 
κτίριο του Φορέα Διαχείρισης όπου τα στελέχη μας θα σας ενημερώσουν 

αναλυτικά και θα λύσουν κάθε  απορία σας .

Στο παρόν τεύχος παρουσιάζονται περιληπτικά τα κείμενα των ομιλιών 
από την ημερίδα που διοργάνωσε ο Φορέας Διαχείρισης στο Μεσολόγγι 

και αφορούσε την «Βιώσιμη Αλιεία στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου». Ομιλίες από στελέχη της δημόσιας διοίκησης, τον ακαδημαϊκό 
χώρο αλλά και την αγορά μαζί με τις παρεμβάσεις μελετητών χαρτογραφούν 

την κατεύθυνση της βιωσιμότητας του κλάδου της αλιείας σε μια τόσο 
ευαίσθητη περιοχή όπως ο υγρότοπος του Μεσολογγίου-Αιτωλικού. 

Το περιοδικό επίσης περιλαμβάνει άρθρα των επιστημονικών στελεχών 
του Φορέα Διαχείρισης σχετικά με την Εποπτεία & Φύλαξη του Εθνικού 

Πάρκου, τις γνωμοδοτήσεις επι των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
καθώς και την δραστηριότητα του ΦΔ/ΛΜ τον τελευταίο εξάμηνο σε σχέση 

με τους χρήστες της λιμνοθάλασσας και την εκπαιδευτική κοινότητα. Επίσης 
ανοίγουμε το θέμα του Αειφόρου Τουρισμού στις Προστατευόμενες Περιοχές 
καθώς προγραμματίζουμε ημερίδα το επόμενο χρονικό  διάστημα σχετικά με 

τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού στο Εθνικό Πάρκο.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών του Εθνικού Πάρκου για τις 
μελέτες που εκπονεί ο Φορέας Διαχείρισης, οι μελετητές κ.κ Λαδά  και 

Παναγόπουλος παρουσιάζουν τα πολύ σημαντικά για την περιοχή μας έργα 
« Συμπληρωματικά έργα αναβάθμισης των υδατικών οικοσυστημάτων της 
Ν.Δ Αιτωλοακα ρνανίας» καθώς και « Οριστική μελέτη έργων αποχέτευσης, 

αποστράγγισης αντλιοστασίων D1, D2, D6 και συναφών έργων στην 
λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού». 

Παράλληλα στο περιοδικό μας φιλοξενείται άρθρο του Δρ. Μ. Ζαμπάρα 
σχετικά την χρήση του προσροφητικού υλικού BephosΤΜ ως πιθανού 
εργαλείου για την αποκατάσταση ευτροφικών υδάτων καθώς και της 

κ. Π. Αγγελή , Γεωπόνου-Βιοτεχνολόγου, M.Sc σχετικά με το πρασίνισμα 
της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Τέλος παρουσιάζεται το άρθρο 

της κ. Ε. Γκανιάτσου για τον εθελοντισμό από τους «Ορνιθοπαρατηρητές 
Μεσολογγίου» καθώς ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 

επιδιώκει να ενισχύσει τον εθελοντισμό στο Εθνικό Πάρκο χτίζοντας μια 
Πολιτεία Πρωταγωνιστών .

Ο Πρόεδρος του Φ.Δ.–Λ.Μ.
Φώτης Περγαντής



Tους τελευταίους έξι μήνες της 
λειτουργίας του ο Φορέας Διαχείρισης 

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου σε 
επαφή με τους βασικούς χρήστες της 
λιμνοθάλασσας (αλιείς) αλλά και την 
εκπαιδευτική κοινότητα (πρωτοβάθμια 
& δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
τεχνολογικά ιδρύματα, πανεπιστημιακές 
σχολές) επιδιώκει την προώθηση ενός 
περιβαλλοντικού πολιτισμού για την 
περιοχή του Εθνικού Πάρκου μέσω της 
ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης αλλά 
και της προώθησης  επίλυσης σημαντικών 
προβλημάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό στις 16/12/2014, ο Φ.Δ./Λ.Μ.  
υποδέχτηκε  με χαρά τους φοιτητές του Τμήματος 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων  του 
Πανεπιστήμιου Πατρών.   Η    εκδρομή  έγινε   στο πλαίσιο 
του μαθήματος «Διατήρηση Βιοποικιλότητας» 
και «Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών» 

του Τμήματος, η οποία πραγματοποιήθηκε με 
πρωτοβουλία των συμμετεχόντων φοιτητών και 
παρουσία της συνοδού κα. Βασιλικής Κατής,  
Επίκ. Καθ. Διατήρησης και Διαχείρισης της 
Βιοποικιλότητας του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης (κ. Περγαντής) 
έκανε αρχικώς μία εισαγωγή στο έργο του Φορέα ως 
προς την ανάγκη διαχείρισης των Προστατευόμενων 
Περιοχών, τις διαχειριστικές πρακτικές, τα προβλήματα 
και εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον 
χώρο της έκθεσης του κέντρου πληροφόρησης, με 
αναλυτική παρουσίαση του Εθνικού Πάρκου.

  Το πρόγραμμα στη συνέχεια περιελάμβανε 
επίσκεψη στην λιμνοθάλασσα της Θολής, συνοδεία  
των στελεχών του Φορέα (κ. Καρανίκα, κ. Παλαιός, κ. 
Κασβίκης), οι οποίοι  παρείχαν  την  τεχνική υποστήριξη 
τους (κυάλια, τηλεσκόπια)  στην ορνιθοπαρατήρηση 
της περιοχής, όπως επίσης ενημέρωσαν για την 
βιολογική αξία αυτών των σημαντικών περιοχών για τα 
πουλιά. Οι φοιτητές με αρκετή διάθεση για μάθηση και 
έξοδο στο πεδίο, ήρθαν σε επαφή με τη βιοποικιλότητα 
της προστατευόμενης περιοχής καθώς επίσης έδωσαν 
ιδιαίτερη προσοχή στις μεθόδους βιοπαρακολούθησης 
και αναγνώρισης ειδών ορνιθοπανίδας.

4

Ο Φορέας Διαχείρισης
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και την εκπαιδευτική κοινότητα

11111

Φ
ω

το
:  Γ

ιά
νν

ης
 Τσ

αλ
αφ

ού
τα

ς

εξ
ω

στ
ρέ

φ
ει

α 
&

 κ
οι

νω
νι

κο
πο

ίη
ση

 φ
ορ

έα



5

• Στις 17 και 18 Γενάρη πραγματοποίησε όπως κάθε χρόνο τις Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις. Πέντε 
ομάδες εθελοντών, με επικεφαλείς από τους πλέον έμπειρους έλληνες ορνιθολόγους, (συνολικά 19 άτομα) 
έλαβαν μέρος στις  καταμετρήσεις υδροβίων και παρυδάτιων πουλιών στην υγροτοπική περιοχή του Εθνικού 
Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. Μέσα σε ένα πρωινό καταγράφηκαν όλα τα είδη και οι πληθυσμοί τους απ’ 
άκρη σ’ άκρη στο σύμπλεγμα των υγροτόπων της περιοχής μας από τις εκβολές του Εύηνου μέχρι το Βαλτί, πέρα 
από τις εκβολές του Αχελώου.  Ήταν η πολυαριθμότερη ιστορικά συμμετοχή. 

• Μέσα στο Σαββατοκύριακο 17-18 Ιανουαρίου δεκάδες αντίστοιχες ομάδες κατέγραψαν τα είδη και 
τους πληθυσμούς των υδροβίων και παρυδάτιων (μαζί με τα είδη των αρπακτικών) σε όλους τους Ελληνικούς 
υγρότοπους από τον Έβρο και τις Πρέσπες μέχρι εκείνους της Κρήτης και από αυτούς των νησιών του Ιονίου 
μέχρι εκείνους των ακρότερων νησιών του Αιγαίου. Ανάλογα, χιλιάδες ορνιθολόγων και παρατηρητών πουλιών 
κατέγραψαν αυτά τα πουλιά, στις ίδιες ημερομηνίες, στους  υγρότοπους  ολόκληρης της Ευρώπης !!

 

• Την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων (2 Φεβρουαρίου) 
ο Φορέας Διαχείρισης κάλεσε τους μαθητές του Εθνικού 
Πάρκου να στείλουν ζωγραφιές, δοκίμια και ποιήματα 
που σχετίζονται με τον υγρότοπο και την λιμνοθάλασσα, 
που αργότερα τα εξέδωσε σε  λεύκωμα και τα μοίρασε 
στους συμμετέχοντες.

Στο πλαίσιο του εορτασμού πραγματοποιήθηκαν στις 
02/02/2015 παρουσιάσεις από τον Φoρέα Διαχείρισης 
Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο 
Αιτωλικού.

Αρχικά οι μαθητές ενημερώθηκαν για την αξία των 
υγροτόπων, την συνθήκη Ramsar και για το πώς μπορούν 
οι ίδιοι να δραστηριοποιηθούν ως προς την προστασία 
των υγροτόπων αλλά και γενικότερα του περιβάλλοντος, 
τόσο στα πλαίσια εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 

Υγροτόπων όσο και στην καθημερινή τους ζωή. Στη συνέχεια έγινε 
προβολή video του Φ.Δ/Λ.Μ. ώστε να γνωρίσουν οι μαθητές το Εθνικό 
Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού και να κατανοήσουν την 
σπουδαιότητά του τόπου τους για τους ανθρώπους που κατοίκησαν, κατοικούν 
και θα κατοικήσουν στα πολύτιμα και πλούσια οικοσυστήματα , και επομένως 
την ανάγκη διατήρησης και προστασίας τους.

Επίσης το ίδιο διάστημα στον χώρο του Φορέα έγινε παρουσίαση  της 
Α & Β φάσης του «Έργου Εποπτείας της Ορνιθοπανίδας Μεσολογγίου» 
και της μελέτης «Διερεύνηση και Βελτίωση της Υδροδυναμικής 
Κυκλοφορίας (Ανανέωσης) των Υδάτων στην Περιοχή Νίδοβα, Λ/Θ 
Αιτωλικού, με Χρήση Αριθμητικού Ομοιώματος Κυκλοφορίας» ενώ ο 
Φ.Δ./Λ.Μ. προκήρυξε μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών «Οριοσήμανσης, παρακολούθησης και φύλαξης αποικιών 
αργυροπελεκάνων» στο πλαίσιο  χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου 
που τελικά ανατέθηκε στον Κυνηγητικό Σύλλογο Μεσολογγίου και το 
υλοποιεί. 



• Στις 5/2/2015 ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου πραγματοποίησε στην έδρα του σύσκεψη 
μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και των συνεταιρισμών των φυσικών ιχθυοτροφείων της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 
με σκοπό  την διερεύνηση,  ανάλυση και αποσαφήνιση του ζητήματος της νομιμοποίησης των ιχθυοτροφείων. Η νομιμοποίηση 
της λειτουργίας των ιχθυοτροφείων τόσο από περιβαλλοντικής πλευράς (έκδοση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τους)   

όσο και από πολεοδομικής πλευράς (πολεοδομική άδεια 
κτιριακών εγκαταστάσεων) είναι αναγκαία καθώς καλύπτει 
την σύννομη δραστηριοποίηση των συνεταιρισμών 
όσο και την συμμετοχή τους σε προγράμματα αλιείας,  
ενισχύοντας την φιλοπεριβαλλοντική λειτουργία τους 
καθώς και το αλιευτικό  εισόδημα.  Ο διάλογος μεταξύ των 
συναρμόδιων υπηρεσιών καθώς και των συνεταιρισμών 
υπήρξε γόνιμος και ειλικρινής καθώς διαφαίνεται πως ο 
προγραμματισμός πρωτοβουλιών από τις υπηρεσίες και 
τους αλιείς  είναι δυνατόν να επιλύσει το χρονίζον αυτό 
ζήτημα επωφελεία όλων.

 Στην συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννόπουλος Ντίνος μαζί 
με υπηρεσιακούς παράγοντες των τεχνικών υπηρεσιών 
του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου, ο Δημοτικός Σύμβουλος 
εντεταλμένος για θέματα αγροτικής ανάπτυξης 
κ. Κότσαλος Ανδρέας, το μέλος του ΔΣ του Φορέα 
Διαχείρισης κ. Φουρνιώτης,  ο Διευθυντής  Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης κ. Τσακαρέστος  μαζί  με την κ. Σιδέρη,  ο κ. 
Αθανασόπουλος από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης , η κ. Ντζούφρα από την 
Εποπτεία Αλιείας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, στελέχη 
του Φορέα Διαχείρισης καθώς  και οι εκπρόσωποι των 
συνεταιρισμών  της λιμνοθάλασσας.  Ενώ κλήθηκαν 
δεν παρίσταντο η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου και 
η Αιτωλική Αναπτυξιακή  δηλώνοντας τηλεφωνικά την 
βούληση τους να συμμετάσχουν σε επόμενη συνάντηση .

Στο τέλος της σύσκεψης εργασίας ο Πρόεδρος του ΦΔ/ΛΜ κ. Περγαντής Φώτης επισήμανε τον στρατηγικό 
χαρακτήρα της εμπλοκής του Φορέα στην διαδικασία νομιμοποίησης των φυσικών ιχθυοτροφείων και δήλωσε 
αρωγός κάθε προσπάθειας για την ανάπτυξη της βιώσιμης αλιείας στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 
προσδιορίζοντας τις μελλοντικές ενέργειες του Φορέα επι του θέματος.

 
• Το επόμενο διάστημα ο Πρόεδρος του ΦΔ/ΛΜ κ. Περγαντής με τον Συντονιστή του ΦΔ.ΛΜ κ. Σελιμά επισκέφτηκαν τους 

βουλευτές κ, Βαρεμένο και κ. Τριανταφύλλου για ενημέρωση τους περί των δράσεων του Φορέα Διαχείρισης και  προώθηση 
ζητημάτων της λειτουργίας του και του Εθνικού Πάρκου. 

• Στις 18/2/2015 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου συνάντηση του 
Προέδρου του ΦΔ/ΛΜ κ. Φώτη Περγαντή με τον Πρόεδρο του ΓΟΕΒ Αχελώου κ. Βήτα Κώστα καθώς και το μελος 
του ΔΣ κ. Μασίκα Νίκο για  θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την διαχείριση των υδατικών πόρων και την 
προστασία του περιβάλλοντος σε επίπεδο Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού.

Στην σύσκεψη συμμετείχαν στελέχη του ΦΔ/ΛΜ όπως 
οι κ.κ Σελιμάς Γιάννης, Χρυσόπουλος Σωτήρης, Κασβίκης 
Γιάννης θέτοντας την αντζέντα των θεμάτων που αφορούν : 
α) την νομική κατοχύρωση του αποκλεισμού εισροών γλυκών 
νερών στη λιμνοθάλασσα Αιτωλικού (Κανάλι) που μπορεί 
να προέρχονται από πλημμυρικά φαινόμενα της λίμνης 
Λυσιμαχίας, β) τον συντονισμό των αντλιοστασίων του ΓΟΕΒ 
στην Ανατολική Κλείσοβα με το φαινόμενο της παλίρροιας για 
την καλύτερη ανανέωση των νερών της Βόρειας Κλείσοβας,  
γ) την παροχή της «μελέτης αντιμετώπισης προβλημάτων 
ποιότητας νερών από την λειτουργία των αντλιοστασιών» 
που εκπόνησε ο Φορέας Διαχείρισης προς το ΔΣ του ΓΟΕΒ 
για περαιτέρω αξιοποίηση της.

  Η συνεργασία του ΦΔ/ΛΜ με τον ΓΟΕΒ Αχελώου είναι προς αμοιβαίο όφελος τόσο της διατήρησης της βιοποικιλότητας 
όσο και της ικανοποίησης των υδατικών αναγκών της περιοχής γι αυτό και θα συνεχιστεί πιο αποτελεσματικά το επόμενο 
διάστημα.
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• Με επιτυχία διοργανώθηκε την Δευτέρα 
27 Απριλίου 2015 και ώρα 18.00 στην αίθουσα 
συνεδριάσεων της πρώην νομαρχίας  στο κτίριο του 
διοικητηρίου της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Μεσολόγγι, 
η Ημερίδα του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου με θέμα «Η Βιώσιμη Αλιεία στο 
Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου» . 
Στους ομιλητές της ημερίδας συμμετείχαν στελέχη 
της δημόσιας διοίκησης και των σωμάτων ασφαλείας, 
επιχειρηματίες των εντατικών ιχθυοκαλλιεργειών 
και επιστήμονες-μελετητές. Μετά το πέρας των 
εισηγήσεων πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τα 
σημαντικά ζητήματα της αλιευτικής διαχείρισης 
στο χώρο του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου με την συμμετοχή μελών των φυσικών 
ιχθυοτροφείων,  ελεύθερων αλιέων καθώς και πολιτών. 
Την ημερίδα χαιρέτισαν ο Αντιπεριφερειάρχης 
Ενέργειας & Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας  κ. Νίκος Υφαντής, ο Δήμαρχος 
Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Νίκος Καραπάνος ενώ 
παρευρέθησαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Αγαθάγγελος 
Κότσαλος οι Αντιδήμαρχοι Μεσολογγίου κ.κ. 
Διαμαντόπουλος και Σταράμος οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ. Παναγιώτης Κατσούλης, Σπύρος 
Ψιλογιάννης, Παναγιώτης Παπαδόπουλος και 
Θεόδωρος Μαργαρίτης και οι Περιφερειακοί 
Σύμβουλοι κ. Νίκος Μπαλαμπάνης και Κώστας 
Κούστας.

εξωστρέφεια & κοινωνικοποίηση φορέα

• Η επαφή του Φορέα με την εκπαιδευτική κοινότητα συνεχίστηκε στις 9 Μαρτίου όπου οι Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης 
Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου συνδιοργάνωσαν Ημερίδα με θέμα «Τα πουλιά της Ελλάδας και ιδιαίτερα του 
Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου».  Η Ημερίδα  πραγματοποιηθηκε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στις 
18.00 στο αμφιθέατρο του 1ου ΕΠΑΛ Αγρινίου με την συμμετοχή αρκετών εκπαιδευτικών. 

• Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Νερού 22 Μαρτίου 
λίγες μέρες αργότερα, με δυο δράσεις μαζί με τα παιδιά της πρώτης τάξης του 2ου Λυκείου Μεσολογγίου.  
Σκοπός των δράσεων αυτών ήταν να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τα προβλήματα που δημιουργούνται σχετικά 
με το νερό στις μέρες μας και να ευαισθητοποιηθούν ως προς αυτόν τον ανανεώσιμο αλλά όχι ανεξάντλητο φυσικό 
πόρο.
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 •  Για το ακανθώδες  ζήτημα του φαινομένου ευτροφισμού 
που παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα (και εφέτος) 
στην περιοχή της Νίδοβας (λιμνοθάλασσα Αιτωλικού) 
ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου κ.  Φώτης Περγαντής κατά την διάρκεια της 
εισήγησής του δήλωσε τα εξής :

«Ο Φορέας Διαχείρισης εκπόνησε μελέτη για το 
ποιά είναι η βέλτιστη λύση του εν λόγω προβλήματος 
και την παρουσίασε στους αρμόδιους παράγοντες 
(περιλαμβανόμενης και της Δημοτικής αρχής).  Η επικρατούσα 
άποψη για την πλέον εφικτή και αμεσότερη λύση είναι ότι 

πρέπει να αρθεί το ανάχωμα από «Κατράκειο» μέχρι Πόρο Αιτωλικού, έργο με πλήρη ωριμότητα μελετών τις 
οποίες συντόνισε επίσης ο Φορέας μας.  Εναπόκειται στους αρμόδιους και κατά κύριο λόγο στο Δήμο και στην 
Περιφέρεια να μεριμνήσουν για την εξασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών πόρων χρηματοδότησης του 
έργου».

•  Η επαφή με τους χρήστες του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου γι αυτό το εξάμηνο κλείνει με τους 
βασικότερους χρήστες του υγρότοπου που δεν είναι άλλοι από τα πουλιά. Έτσι  με επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
στις 16/05 η Τρίτη Πανελλαδική Απογραφή Πελεκάνων σε 30 υγροτόπους της χώρας μεταξύ αυτών και στις 
λιμνοθάλασσές μας. Η δράση αυτή αποτελεί μια πρωτοβουλία της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) και της 
Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ) κι αφορά στην απογραφή των δύο ειδών πελεκάνων: του παγκοσμίως 
απειλούμενου με εξαφάνιση Αργυροπελεκάνου (Pelecanus crispus) και του Ροδοπελεκάνου (Pelecanus onocro-
talus), ειδών που απαντώνται και φωλιάζουν στην Ελλάδα.  Συνολικά καταγράφηκαν 143 Αργυροπελεκάνοι  με 
91 ενήλικα και 52 ανώριμα καθώς επίσης 2 Ροδοπελεκάνοι, οι οποίοι φαίνεται ότι θα προτιμήσουν την περιοχή 
μας για να φωλιάσουν μαζί με τους άλλους πελεκάνους στις ήδη ενεργές πέντε αποικίες.  

Στόχος της απογραφής ήταν να καταμετρηθεί ο συνολικός αριθμός πελεκάνων που χρησιμοποιεί τους 
υγροτόπους της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου. Στην καταγραφή συμμετείχαν  
στελέχη του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (κ. Κασβίκης, κ. Παλαιός) καθώς επίσης εθελοντές 
ορνιθοπαρατηρητές (κ. Νούλας, κ. Κοτσίρης, κ. Ιωαννίδου).

   Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Κατσαδωράκη (Πρόεδρος της Ομάδας Ειδικών για τους 
Πελεκάνους της IUCN-WI και επιστημονικός σύμβουλος της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών) ο οποίος επισκέφθηκε την 
περιοχή μας και τα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου για να μας μεταδώσει την γνώση 
και την εμπειρία του στην αναγνώριση και παρακολούθηση αυτού του πανέμορφου και σπάνιου είδους, όσο και 
για  να συνεργαστεί με τον Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου  κ. Φώτη Περγαντή 
και τον Συντονιστή του ΦΔ/ΛΜ κ. Γιάννη Σελιμά.

•  Η δημιουργική πορεία του Φορέα Διαχείρησης για την εμπέδωση νέων αξιών στην περιοχή και την δημιουργία 
ενός περιβαλλοντικού πολιτισμού, που θα κληρονομεί στις επόμενες γενεές ένα καλύτερο περιβάλλον από ότι 
παραλάβαμε, συνεχίζεται. Σ’ αυτή μας την προσπάθεια σας θέλουμε αρωγούς και συμπαραστάτες. 

Γιάννης Σελιμάς 
Περιβαλλοντολόγος - M.Sc 

Οικονομική & Περιφερειακή Ανάπτυξη 
Σύμβουλος Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΦΔ/ΛΜ

Συντονιστής ΦΔ/ΛΜ
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Η εξέταση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δράσεων εντός του Εθνικού Πάρκου και η  
κατάθεση προτάσεων  και  συγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων που θα διαφυλάξουν την ακεραιότητα 
και θα προστατέψουν αποτελεσματικά το οικοσύστημα, εντάσσεται στις αρμοδιότητες των Φορέων 

Διαχείρισης  σύμφωνα και με τον Ν.2742/1999. 
Ο χρόνος που απαιτείται για την επίσημη γνωμοδότηση του Φορέα παρόλη την θεσμική καθυστέρηση, 

(Απόφαση μετά από σύγκληση του Δ.Σ. για την τελική έγκρισή της),  είναι ο ελάχιστα δυνατός. 

Επιπρόσθετα ο Φορέας Διαχείρισης απαντά σε κάθε αίτηση ενδιαφερόμενου που θέλει να ενημερωθεί για 
το καθεστώς προστασίας του Εθνικού Πάρκου, τα όρια και τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες αλλά παρέχει και 
πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000, όπως προβλέπεται στον  Ν.3937/2011.
 

Γνωμοδοτήσεις Φορέα Διαχείρισης
για  την έκδοση ΑΕΠΟ - Απαντήσεις για το καθεστώς
της Προστατευόμενης Περιοχής.

Με την δημοσίευση της ΚΥΑ 22306/31-5-2006 που εκτός των άλλων καθορίζει και τις επιτρεπόμενες  
χρήσεις  και δραστηριότητες εντός του Εθνικού Πάρκου, ο Φορέας Διαχείρισης καλείται να γνωμοδοτεί 
για κάθε δράση που αναπτύσσεται ή πρόκειται να ενισχυθεί μέσα στο Εθνικό Πάρκο.
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Μετά από την έκδοση του Ν.4014/2011 και των 
Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) 
που ακολούθησαν, για τις δραστηριότητες που 
εντάσσονται στην κατηγορία Β δημιουργήθηκε 
ένα ατυχές αλλά συνάμα  σύνηθες για τα Ελληνικά 
δεδομένα νομικό παράδοξο. 

Παρόλο που η ΚΥΑ 22306/2006 συνεχίζει να 
βρίσκεται σε ισχύ και απαιτεί για κάθε δραστηριότητα 
την εκπόνηση ΜΠΕ (και φυσικά έγκριση μετά από 
γνωμοδότηση υπηρεσιών, διαβούλευση κλπ), ο 
νεώτερος Ν. 4014/2011 απαιτεί μόνο για τα έργα 
Α’ κατηγορίας ΜΠΕ ενώ για τα Β’ κατηγορίας έργα 
αρκείται στην έκδοση και έγκριση ΠΠΔ όπως 
προβλέπεται για την κάθε κατηγορία έργου. 

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να μειωθούν οι 
γνωμοδοτήσεις που αιτούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες, 
διευκολύνοντας από την μία την διαδικασία της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αλλά περιορίζοντας 
από την άλλη, τον ουσιαστικό έλεγχο του Φορέα 
Διαχείρισης για σχεδιαζόμενες δράσεις εντός του 
Εθνικού Πάρκου. Οι επιπτώσεις αυτού του γεγονότος 

είναι σοβαρές εάν αναλογιστεί κανείς την μεγάλη 
καθυστέρηση που υπάρχει, στην έκδοση του 
Προεδρικού Διατάγματος*  που θα αναμόρφωνε και 
θα εξειδίκευε τις υφιστάμενες επιτρεπόμενες  χρήσεις.

Ο Φορέας Διαχείρισης αντιμετωπίζει τα ζητήματα 
ασάφειας και λαθών της ΚΥΑ με σοβαρότητα και 
αναζητά πάντα λύσεις με την συνεργασία των 
αρμόδιων Υπηρεσιών και φυσικά  την σύμφωνη 
γνώμη του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Υ.ΠΑ.ΠΕ (πρώην Υ.ΠΕ.ΚΑ)**. Η 
υπευθυνότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο Φορέας 
Διαχείρισης δεν είναι μονό υποχρέωση του ως Ν.Π.Ι.Δ  
του ευρύτερου δημόσιου τομέα (φορέας γενικής 
κυβέρνησης), αλλά και ευθύνη του για την δημιουργία 
κλίματος εμπιστοσύνης, στους πολίτες και χρήστες 
των αγαθών της Προστατευόμενης περιοχής.

Στα πλαίσια της διαφάνειας ο Φoρέας  Διαχείρισης 
αναρτά όλες τις γνωμοδοτήσεις του στο πρόγραμμα 
Διαύγεια, που είναι άμεσα προσβάσιμο από το site 
του Φορέα, ενώ διατηρεί βάση δεδομένων με όλες τις 
απαντήσεις του και προς τους ιδιώτες και υπηρεσίες, 
για άμεση επανέκδοση. 

Η διεκπεραίωση όλων των αιτήσεων μπορούν να 
γίνουν και με ηλεκτρονικό τρόπο διευκολύνοντας τους 

ενδιαφερόμενους. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά 2632055094   
ή ηλεκτρονικά email: info@fdlmes.gr 

*  Η ΚΥΑ 22306 εκδόθηκε το 2006 με σκοπό να αντικατασταθεί τον 
επόμενο χρόνο από την έκδοση ενός Προεδρικού Διατάγματος,  
που θα τροποποιούσε -σύμφωνα με την εμπειρία που θα 
προέρχονταν από την εφαρμογή της για ένα χρόνο-, θα περιέγραφε 
αναλυτικότερα τις τελικές επιτρεπόμενες δραστηριότητες και θα 
αποτελούσε ένα βιώσιμο πλάνο διαχείρισης, τουλάχιστον μέχρι 
την εκπόνηση ενός Ολοκληρωμένου Διαχειριστικού Σχεδίου της 
Προστατευόμενης Περιοχής.

** Όπως έγινε με την διόρθωση των λαθών της ΚΥΑ που 
αφορούσαν την οριοθέτηση του Εθν.Πάρκου. (Ψηφιακά Δεδομένα 
στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης www.fdlmes.gr) 

 Σωτήρης Χρυσόπουλος
Σύμβουλος Διαχείρισης Υδατικών Πόρων & Προστατευόμενων Περιοχών,

Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος
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Η εποπτεία και η φύλαξη στο 
Εθνικό Πάρκο ξεκίνησε 
ουσιαστικά τον Ιούλιο του 

2009 με την πρόσληψη 2 εποπτών 
φύλαξης για τον Φορέα Διαχείρισης 
Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. Έως 
τότε, η επόπτευση θεωρούνταν 
ανεπαρκής και η όποια ενημέρωση 
πραγματοποιούνταν συνεπικουρικά 
με τις γύρω αρμόδιες υπηρεσίες. Η 
λήψη όμως φωτογραφικού υλικού 
από την εποπτεία, σε καθημερινή 
βάση, έδινε την δυνατότητα της 
άμεσης επέμβασης με την επιτόπια 
καταγγελία της κάθε παράνομης 
δραστηριότητας στις αρμόδιες 
υπηρεσίες, προκειμένου να λάβουν 
τα κατά περίπτωση σχετικά μέτρα. 

Οι τοπικές υπηρεσίες με τις οποίες 
συνεργάζεται στενά ο Φορέας 
είναι: η Κτηματική Υπηρεσία 
Δημοσίου Μεσολογγίου για 
τα φαινόμενα αυθαιρεσίας, το 
Δασαρχείο Μεσολογγίου για τα 
ζητήματα παράνομης υλοτομίας 
& αλλοίωσης οικοτόπων δασικής 
φύσεως, ο Δήμος Μεσολογγίου και 
ο Δήμος Αγρινίου για τα ζητήματα 
ανεξέλεγκτης εναπόθεσης 
απορριμμάτων – αδρανών υλικών 
κ.α, το Λιμεναρχείο Μεσολογγίου για 
την αντιμετώπιση της λαθραλιείας, 
οι Αστυνομικές Διευθύνσεις για 
περιβαλλοντικές παραβάσεις που 
τυγχάνουν άμεσης παρέμβασης, 
οι Κυνηγητικές Συνομοσπονδίες 
και Κυνηγητικοί Σύλλογοι για 
τα ζητήματα λαθροθήρας που 
συναντώνται στην Κυνηγητική 
περίοδο, η Ορνιθολογική Εταιρεία 
για εξειδικευμένα ζητήματα 
ορνιθοπανίδας και τέλος οι 
υπηρεσίες της Π.Ε. Αιτωλ/νίας με την 
δημιουργία σχετικών κλιμακίων σε 
ζητήματα κτηνιατρικού, αλιευτικού, 
περιβαλλοντικού και τεχνικού 
ενδιαφέροντος. 

Η συνεχής καταγραφή των 
διαφόρων ευρημάτων του 
τμήματος Επόπτευσης, Φύλαξης 
& Εφαρμογών Διαχείρισης, με την 
σύνταξη δελτίων αυτοψίας, έφερε 
σε ετήσια βάση, αποτελέσματα 

συνολικής αποτύπωσης τους επί 
τοις εκατό, ανά προστατευόμενη 
περιοχή, σε όλη την έκταση του 
Εθνικού Πάρκου. Πλέον ήταν 
κατανοητό ποιες προστατευόμενες 
περιοχές αντιμετώπιζαν καθημερινά 
την πιθανότητα αλλοίωσής 
τους εξαιτίας των  ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων ή από φυσικά αίτια. 

Ξεκινώντας λοιπόν από το 
2009, τα διάφορα ευρήματα 
περιορίστηκαν στην ανεξέλεγκτη 
διάθεση απορριμμάτων καθώς 
επίσης και στην απόθεση 
λυμάτων που προέρχονταν από 
ελαιοτριβεία. Οι περιοχές οι οποίες 
επωμίστηκαν αυτό το βάρος, ήταν 
οι ίδιες οι λιμνοθάλασσες κυρίως η 
λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας αλλά 

και η λεκάνη της Νίδοβας με την 
διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων. 
Όσον αφορά τα απορρίμματα, αυτά 
συγκεντρώνονταν μέσα από τις 
παρατηρήσεις στην περιοχή της 
Σταμνάς αλλά και του Ίχθυκα.

Το 2010 (παρακάτω γράφημα)  
παρατηρούμε από τον Ιανουάριο 
έως τον Απρίλιο, ένα χαμηλό 
ποσοστό ευρημάτων τα οποία 
σχετίζονται με αποψιλώσεις 
παρόχθιας βλάστησης, με όχληση 
ορνιθοπανίδας και τέλος αυθαίρετη 
δόμηση. Η μετάβαση προς την 
θερινή περίοδο συναντά ένα 
υψηλό ποσοστό παρεμβάσεων οι 
οποίες αποτελούνται κυρίως από 
περιστατικά αυθαιρεσίας αλλά 

Τα αποτελέσματα της  εποπτείας και 
φύλαξης του Εθνικού Πάρκου
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και εναπόθεσης απορριμμάτων & αδρανών υλικών. Αυτό το υψηλό ποσοστό παραμένει και τον μήνα Νοέμβριο με 
την είσοδο των υγρών αποβλήτων στους υδάτινους αποδέκτες από ανεπεξέργαστα νερά, απόβλητα ελαιοτριβείων, 
κτηνοτροφικές μονάδες κλ.π.

Συνεχίζοντας στο έτος 2011 παρατηρούμε υψηλά 

ποσοστά μη νόμιμης διάθεσης απορριμμάτων 

καθόλη την διάρκεια του. Επίσης υπήρξαν 

παράνομες δενδροφυτεύσεις και αποψιλώσεις 

καλαμώνων  οι οποίες συναντήθηκαν κυρίως την 

άνοιξη.  Τέλος αξίζει να αναφέρουμε για το εν λόγω 

έτος, την συνολική καταγραφή των «αυθαίρετων 

κτισμάτων» που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία 

με το τμήμα Διαχείρισης & Προστασίας σε όλες τις 

προστατευόμενες εκτάσεις του Εθνικού Πάρκου. Ο 

συνολικός αριθμός ξεπερνά τα 1000 κτίσματα ενώ 

το 2004 είχαν καταγραφεί μόλις 690.

Το 2012 καταγράφηκαν 22 περιστατικά, από 

τα οποία η αυθαιρεσία δεν έπαψε να υφίσταται. 

Μερικά από αυτά αποτελούσαν οι επιχωματώσεις, 

τσιμεντοστρώσεις προβλητών, αυθαίρετες 

γεωτρήσεις στον Λούρο αλλά και ανεγέρσεις νέων 

κτισμάτων στην περιοχή «Διόνι» και στο κάτω χερσαίο 

τμήμα της Δυτικής Κλείσοβας. Σημαντικό στοιχείο 

ήταν η μείωση ανεξέλεγκτης εναπόθεσης στερεών 

αποβλήτων, σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

 Το 2013 παρατηρήθηκαν υψηλά ποσοστά 

ανεξέλεγκτης εναπόθεσης στερεών αποβλήτων 

με κυριότερες περιοχές, το Δασάκι της Κλείσοβας 

στον Δήμο Μεσολογγίου και την περιοχή του 

Λούρου. Επίσης κατά την κυνηγητική περίοδο, 

καταγράφηκαν φαινόμενα λαθροθηρίας ιδιαίτερα 

στην λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας και της Θολής 

μέσα στις οποίες διαχειμάζουν τα υδρόβια πτηνά.  

Τέλος τον μήνα Ιούνιο όπως και στα προηγούμενα 

έτη σημειώθηκαν φαινόμενα αυθαιρεσίας.

Το 2014 σε συνεργασία με το Υπολιμεναρχείο 

Μεσολογγίου, δόθηκε ιδιαίτερη μνεία στην 

αφαίρεση παράνομων αλιευτικών εργαλείων 

(βολκοί), προκειμένου να παταχθεί, εντός των 

λιμνοθαλασσών, όσον το δυνατόν καλύτερα η 

λαθραλιεία. Αυτό επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό, 

με την αφαίρεση 50 βολκών στην περιοχή Πόρος 

– Ντολμάς και 50 κιουπιών.



Ενδιαφέρον έχει όμως, σύμφωνα με την όλη 

ανωτέρω καταγραφή από τα δελτία αυτοψίας, η 

διαχρονική ανταπόκριση των υπηρεσιών στα μέχρι 

τώρα εξερχόμενα έγγραφά μας (113 στο σύνολο). 

Όπως θα παρατηρήσουμε και από το διπλανό 

γράφημα, η μη ανταπόκριση των γύρω υπηρεσιών 

σε ζητήματα που τυγχάνουν αρμοδιότητάς τους, 

υπερισχύει κρατώντας ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό 

της τάξεως του 53,10%  όπου αυτό δίνει τελικώς 

ένα σημαντικό αρνητικό πρόσημο και θα πρέπει να 

τεθεί σίγουρα προς συζήτηση και εύρεση λύσης. 

 

Ως προς το δεύτερο γράφημα  είναι πλέον 

ξεκάθαρη η συνολική τελική επίλυση ή μη των 

ευρημάτων του τμήματος επόπτευσης από τις αρχές 

λειτουργία του έως και το τέλος του έτους 2014. 

Παρόλο που αρχικώς, εμφανίστηκαν οι διάφορες 

υπηρεσίες να ανταποκρίνονται και να απαντούν 

τελικώς στα εξερχόμενα έγγραφα του Φορέα, 

φαίνεται ότι η πραγματική τελική επίλυση τους δεν 

επήλθε σε αρκετά από αυτά,  φτάνοντας πλέον σε 

ποσοστό 68%. 

Για το έτος 2015, το τμήμα Φύλαξης, Εφαρμογών & Διαχείρισης σε συνεργασία με το τμήμα Διαχείρισης & 

Προστασίας του Φορέα Διαχείρισης έχουν ήδη προχωρήσει στην εφαρμογή ενός συνολικού προγράμματος φύλαξης - 

επόπτευσης του Εθνικού Πάρκου, το οποίο σε συνδυασμό με την μηνιαία καταγραφή ειδών ορνιθοπανίδας στοχεύουν 

στην επίτευξη συνεχούς παρακολούθησης της όλης περιοχής. Η σημαντική συμβολή του Κυνηγητικού Συλλόγου 

Μεσολογγίου με νυχτερινές περιπολίες, αναμένεται να μειώσει αισθητά τις όποιες οχλήσεις στην ορνιθοπανίδα της 

όλης προστατευόμενης περιοχής και μαζί με αυτές εμμέσως και τις υπόλοιπες. 
 Κασβίκης Γιάννης

Περιβαλλοντολόγος M.Sc 
Τμήμα Διαχείρισης & Προστασίας

Υπεύθυνος Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης & Εφαρμογών Διαχείρισης
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Η μελέτη ανατέθηκε τον Οκτώβριο του 2010, 
από τη Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων 
(Δ7) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας & Τουρισμού (πρώην ΥΠΟΜΕΔΙ) που ήταν και η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία της μελέτης, στα συμπράττοντα 
γραφεία μελετών/μελετητών -ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
-ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
& ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε - ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Ε.Π.Ε. - ΚΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

Κύριος του έργου είναι ο Φορέας Διαχείρισης Μεσολογγίου 
Αιτωλικού και η μελέτη συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση με προϋπολογισμό μελέτης 643.186,38 € (με ΦΠΑ)

Τα υφιστάμενα έργα στην περιοχή μελέτης είναι: 
−παραλιακό ανάχωμα για την αποξήρανση των παρόχθιων 

περιοχών στο δυτικό μέρος της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 
−παραλιακές τάφροι ΤIV και TV (μεταξύ άλλων) για την 

συγκέντρωση των νερών αποχέτευσης (από την άρδευση) και 
των νερών  αποστράγγισης (των βροχών) στις περιοχές δυτικά 
της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και αντλιοστάσια (Α/Σ) 
D1 και D2 για την διάθεση των νερών αυτών απευθείας στην 
λιμνοθάλασσα  Μεσολογγίου

−τάφρος TIII για την συγκέντρωση των νερών αποστράγγισης 
και αποχέτευσης της περιοχής βορειοδυτικά της λιμνοθάλασσας, 
που εκρεέει φυσικά σε αυτήν με τάφρο διάθεσης ανατολικά του 
αντλιοστασίου D1

−αντλιοστάσιο D6, που μεταφέρει τα νερά των τάφρων ΤΙ και 
ΤΙΙ στην λιμνοθάλασσα Αιτωλικού, και 

−η λειτουργία των ιχυθοτροφείων σε ορισμένες περιοχές 
της λιμνοθάλασσας (στην Θολή και στην Γουρουνοπούλα στην 
περιοχή της παρούσας μελέτης) που εισάγουν ρυπαντικά φορτία.
Τα κύρια αποτέλεσμα των παραπάνω  παρεμβάσεων είναι:

−ο περιορισμός των ρηχών υγροτοπικών εκτάσεων στα 
δυτικά της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

−η αύξηση της ρύπανσης λόγω της αποξήρανσης των 
ελωδών εκτάσεων στα όρια της λιμνοθάλασσας για την διάθεση 
πρόσθετων εκτάσεων για άρδευση, την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη 
της κτηνοτροφίας και τις ιχθυοκαλλιέργειες

−η ταχύτερη μεταφορά των αιρωρούμενων σωματιδίων και 
των προσροφημένων σε αυτά βαρέων μετάλλων μέσω των 
τάφρων προς την λιμνοθάλασσα από μια φυσική επιφανειακή 
απορροή, με αποτέλεσμα την εμφάνιση τάσεων πρόσχωσης 
στις περιοχές εκβολής των αντλιοστασίων και ιδίως του D2, και

−η έντονη και μεταβαλλόμενη (από την λειτουργία των 
αντλιοστασίων) επιβάρυνση τόσο της λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου όσο και αυτής Αιτωλικού με ρυπαντικά φορτία και 
γλυκό νερό στα σημεία διάθεσης των στραγγισμάτων και νερών 
βροχής.

Επίσης, η κατάσταση των αντλιών και λοιπών 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στα αντλιοστάσια  
D1, D2 είναι κακή λόγω των συσσωρευμένων ελλειμμάτων 
του Τ.Ο.Ε.Β.: οι αντλίες είναι πλέον παλαιές, οι περισσότερες εξ 
αυτών είναι οριστικά εκτός λειτουργίας και αξιοποιούνται για 
ανταλλακτικά για τις ενεργές και οι καταθλιπτικοί αγωγοί κάποιων 
αντλιών είναι τρύπιοι, τα θυροφράγματα και οι γερανογέφυρες 
παρουσιάζουν δυσλειτουργούν κλπ., με αποτέλεσμα την μείωση 
της δυναμικότητάς τους και την πλημμελή τους λειτουργία.

Οριστική Μελέτη Έργων Αποχέτευσης, Αποστράγγισης 
Αντλιοστασίων D1, D2, D6 και συναφών έργων
στην λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού

Κεντρικό μέρος περιοχής μελέτης

Νότιο μέρος περιοχής μελέτης

Βόρειο μέρος περιοχής μελέτης

Διακυμάνσεις αλατότητας στην περιοχή Θολής, Αύγουστος 2001

14



Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η κατάλληλη διασπορά 
της ρύπανσης στην περίμετρο των λιμνοθαλασσών με ήπιες 
παρεμβάσεις για την βελτίωση της φυσικής κατάστασης του 
υδάτινου οικοσυστήματος της περιοχής και η ανακαίνιση του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων.

Για το παραπάνω έργο είχε εκπονηθεί παλαιότερα 
Προμελέτη, που εξειδικεύτηκε στην Οριστική Μελέτη 
σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Μεσολογγίου 
Αιτωλικού.

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής:
1. Έργα διάθεσης των νερών αποχέτευσης 

-αποστράγγισης του αντλιοστασίου D1 στη λιμνοθάλασσα 
Μεσολογγίου, μέσω παραλιακής τάφρου νότια του 
αντλιοστασίου με:
−σειρά εκροών προς την λιμνοθάλασσα με υπερχειλιστές από 
σαρζανέτια και 
−εκτροπή της εκβολής της τάφρου ΤΙΙΙ προς το εσωτερικό της 
λιμνοθάλασσας εκεί που εκβάλλει σήμερα το αντλιοστάσιο D1
Μέσα στο πλαίσιο αυτά προβλέπεται να διατηρηθεί το 
υφιστάμενο 1ο ανάχωμα παράλληλα με την ακτογραμμή, 
ώστε να εξακολουθήσει η περιοχή να είναι σχετικά 
απομονωμένη από την λιμνοθάλασσα με στόχο την περαιτέρω 
καθίζηση αιωρούμενων και την απορρόφηση θρεπτικών από 
τους υφιστάμενους καλαμώνες καθώς και αυτούς που θα 
δημιουργηθούν. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω παρεμβάσεων θα είναι:
−η διάχυση των γλυκών νερών στην λιμνοθάλασσα κατά 

μήκος της παραλίας και μέσα στην περιοχή που περικλείεται 
από το 1ο ανάχωμα, και

−η απόθεση των αιωρούμενων στερεών και των 
προσροφημένων σε αυτά βαρέων μετάλλων στην περιοχή των 
εκροών αυτών, με συνέπεια τον περιορισμό της επιβάρυνσης 
της ποιότητας νερών της λιμνοθάλασσας. 

2.Διάθεση των εκροών του αντλιοστασίου D2 στην 
περιοχή Θολής και την Γουρουνοπούλας μέσω των λιμνών 
που δημιουργούνται νοτιοδυτικά του αντλιοστασίου, μέχρι 
του 50% των μέγιστων παροχών και διάθεση των υπολοίπων 
παροχών (όποτε εμφανίζονται) μέσω παραλιακής τάφρου 
ανατολικά του αντλιοστασίου με σειρά εκροών προς την 
λιμνοθάλασσα όπως αυτές του αντλιοστασίου D1.

 Τα έργα αυτά έχουν στόχο:
−την αφαίρεση θρεπτικών συστατικών με την ανάπτυξη 

καλαμώνων και την φιλοξενία της ντόπιας και μεταναστευτικής 
ορνιθοπανίδας 

−την μείωση της μικροβιολογικής ρύπανσης και του BOD 
−την διάχυση των γλυκών νερών στην λιμνοθάλασσα κατά 

μήκος της παραλίας και κατά τρόπο εξομαλυμένο χρονικά, 
εφόσον θα γίνεται κάποια ανάσχεση των πλημμυρικών 
παροχών αποχέτευσης στις επαναπλημμυριζόμενες περιοχές, 
και

−την καθίζηση των φερτών υλικών και των προσροφημένων 
σε αυτά βαρέων μετάλλων

3.Έργα μεταφοράς αποχετευτικού – αποστραγγιστικού 
νερού περιοχής αντλιοστασίου D6 προς την περιοχή Αγ. 
Τριάδας με νέο αντλιοστάσιο D6A με το οποίο θα εκτραπεί 
παροχή 1 m3/s που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέρος 
της παροχής αποστράγγισης των τάφρων ΤΙ και ΤΙΙ  που 
καταλήγουν στην λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, προς την 
τάφρο ΤΙΙΙ. 

Οι πλεονάζουσες παροχές, δηλαδή οι απορροές 
βροχοπτώσεων, θα συνεχίσουν να οδεύουν στο D6 και από 
εκεί στην λιμνοθάλασσα Αιτωλικού. Κατά τον τρόπο αυτό  
θα περιοριστεί για το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου η 
επιβάρυνση της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού με γλυκό νερό. Ο 
περιορισμός της εκτρεπόμενης ποσότητας νερού οφείλεται 
στην περιορισμένη δυνατότητα της υφιστάμενης τάφρου ΤΙΙΙ 
να παραλάβει πρόσθετη παροχή νερού. 

4. Ανακαίνιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των 
αντλιοστασίων D1 και D2.

Για τα παραπάνω έργα υπήρχαν Περιβαλλοντικοί Όροι με 
βάση την εγκεκριμένη Προμελέτη.  Στο πλαίσιο  της παρούσας 
μελέτης έγινε προσαρμογή των περιβαλλοντικών όρων, 
λαμβάνοντας υπόψη τα έργα όπως τελικά μελετήθηκαν.

Η όλη μελέτη των παραπάνω έργων έγινε από 
διεπιστημονική ομάδα και περιέλαβε:

−  μελέτες υδραυλικών έργων
− στατικές μελέτες δομικών έργων
− ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες 
− τοπογραφικές εργασίας
− γεωτεχνικές έρευνες
− περιβαλλοντικές μελέτες.
Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο του 2013 και 

παραλήφθηκαν τον Απρίλιο του 2015, οπότε τα έργα μπορεί 
να  δημοπρατηθούν με συγχρηματοδότηση από το Σύμφωνο 
Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.) 2014 – 2020.

Πάνος  Παναγόπουλος 
 Δρ. Πολιτικός Μηχανικός –ΕCOS Mελετητική ΑΕ
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Καταθλιπτικοί αγωγοί αντλιοστασίου D1

Σχηματική παράσταση προτεινόμενων 
έργων της υγροτοπικής λίμνης
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Η αναφερόμενη μελέτη ανατέθηκε από 
το Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης 

Εγγειοβελτιωτικών Έργων, του τέως Υπουργείου ΥΠΟ. 
ΜΕ. ΔΙ., το Νοέμβριο του 2009, στα γραφεία μελετών « 
ΖΩΗ ΛΑΔΑ - Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - PLA-
NO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ».
Η χρηματοδότηση του έργου  γίνεται μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2000-2006 – Μέτρο 8.1

Τα έξι υποέργα για τα οποία συντάχθηκαν Οριστικές 
μελέτες και Τεύχη Δημοπράτησης είναι :

1)  Άρση αναχώματος στη Νίδοβα Αιτωλικού.
Το προς άρση ανάχωμα, μήκους περί τα 1.575 m, 

βρίσκεται στην περιοχή του Αιτωλικού και ξεκινά από τη 
θέση «Μουσείο Χαρακτικής (Κατράκειο)» και φτάνει μέχρι 
την πρώτη νησίδα του Πόρου Ντολμά, όπου βρίσκεται και ο 
Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων (ΣΕΛ) Αιτωλικού. 

Το έργο κατασκευής γεφύρωσης για την επικοινωνία 
μεταξύ χέρσου και ΣΕΛ, που προβλεπόταν στη μελέτη, 
ακυρώθηκε με ευθύνη του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου. 

 2) Άρση Αναχωμάτων στο σύμπλεγμα Λιμνοθαλασσών 
Μεσολογγίου – Αιτωλικού, κατασκευή γεφυρών στη 
παλιά θέση της 7ης καμάρας και της 3ης καμάρας και των 
οδοστρωμάτων στο δρόμο Τουρλίδας.

Η άρση των αναχωμάτων θα γίνει:
- στην περιοχή της Αγ. Τριάδας Αιτωλικού σε μήκος περίπου 

12,4km, για την αποκατάσταση του λιμνοθαλάσσιου χώρου, 
που είχε αποκοπεί με το ανάχωμα, 

- στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Κλείσοβας, σε μήκος 
4,3km περίπου. 

Η άρση των αναχωμάτων θα επαναφέρει το φυσικό τοπίο 
στην αρχική του κατάσταση, βελτιώνοντας την κυκλοφορία 
των υδάτων και κατ’ επέκταση την ποιότητα των υδάτων και 
τις συνθήκες αλιείας.

Η μελέτη περιλαμβάνει την κατασκευή νέας γέφυρας 
στη θέση της 3ης καμάρας, με άνοιγμα 10,0m και ελεύθερο 
ύψος 1,70m και την επισκευή της γέφυρας στη θέση της 
7ης καμάρας προκειμένου να διασφαλισθεί ελεύθερο ύψος 
1,00m κάτω από τη γέφυρα έως τη στάθμη της θάλασσας. Στις 
δύο αναφερόμενες θέσεις προβλέπεται η κατασκευή οδικών 
τμημάτων με κατάστρωμα κυκλοφορίας μίας λωρίδας ανά 
κατεύθυνση, ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου.

Τα έργα στις δύο γέφυρες γίνονται για αποκάτασταση της 
τροφοδότησης των υδάτινων μαζών της λιμνοθάλασσας της 
Κλείσοβας και τη διασφάλιση της κίνησης σκαφών.

3) Επέκταση του δυτικού υφαλαύλακα της κεντρικής 
λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και διάνοιξη νέου μικρού 
υφαλαύλακα δυτικά του απομένοντος αναχώματος του 
Πόρου – Ντολμά 

Ο υφιστάμενος υφαλαύλακας, μήκους περίπου 2,5 Κm, 
ξεκινά από τη δυτική γέφυρα του Αιτωλικού και επεκτείνεται 
προς τα νότια, στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Με 

το πέρασμα των χρόνων ο υφαλαύλακας έχει υποστεί 
προσχώσεις, με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί ικανοποιητικά. 
Οι εργασίες επέκτασης του υφαλαύλακα θα γίνουν σε μήκος 
810,0m. Στη μελέτη προβλέπεται επίσης η κατασκευή νέου 
υφαλαύλακα σε μήκος 2.037m με μέγιστο βάθος 2,0m .

Με τα δύο έργα επιτυγχάνεται βελτίωση της κυκλοφορίας 
και του ρυθμού ανανέωσης νερών στη λιμνοθάλασσα για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος των ανοξικών συνθηκών. 
Συγχρόνως θα επιλυθεί και το πρόβλημα κίνησης καϊκιών 
από και προς το ναυπηγείο του Αιτωλικού, που έως τώρα 
ταλανίζει τους ψαράδες  

4) Παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών στη διώρυγα ΔΧΧ.
Η αρχή της διώρυγας ΔΧΧ βρίσκεται στη σήραγγα της 

Λυσιμαχίας. Η διώρυγα διανύοντας απόσταση 14 Km, 
τροφοδοτεί με νερό τις διώρυγες ΔΙ και ΔΙΙ, οι οποίες αρδεύουν 
τις εκτάσεις 150.000στρ., δυτικά της λιμνοθάλασσας, 
εκατέρωθεν του ποταμού Αχελώου. 

Η διώρυγα αποτελείται από τμήματα διαφορετικής 
διατομής. Στο μεγαλύτερο τμήμα της έχει κατασκευασθεί με 
«ανοικτή» τραπεζοειδή διατομή, επενδυμένη με σκυρόδεμα. 
To τμήμα της διώρυγας που εκτείνεται από ΧΘ 7+975 έως ΧΘ 
8+635 έχει κατασκευασθεί με κλειστή ορθογωνική διατομή, 
από σκυρόδεμα, διαστάσεων 4,00x4,00m. 

Λόγω της συνεχούς λειτουργίας του έργου για άρδευση 
και αντιπλημμυρική προστασία  παρουσιάζονται κάθε χρόνο 
φθορές του φορέα του. Ζημιές εμφανίζονται σε όλο τo μήκος 
της διώρυγας και ιδιαίτερα στην περιοχή που διέρχεται 
από γυψούχους σχηματισμούς, οι οποίοι καθιστούν 
προβληματική την λειτουργία της.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές επισκευές σε 
τμήματα του ανοικτού τμήματος. Σε όλες τις περιπτώσεις 
όμως παρουσιάστηκαν προβλήματα διαρροών με την 
πάροδο του χρόνου.

Η αποκατάσταση της λειτουργίας της διώρυγας είναι 
αναγκαία για την αντιμετώπιση πλημμυρών στην περιοχή 
της Λυσιμαχείας, την άρδευση των περιοχών αλλά και για 
την προστασία της λ/θ Αιτωλικού από την τροφοδοσία με 
τεράστιες ποσότητες γλυκών νερών, που αναστέλλουν τα 
αποτελέσματα των υπόλοιπων μέτρων εξυγίανσης.

Τα έργα και η στοχοθεσία της μελέτης «Συμπληρωματικά 
έργα αναβάθμισης των υδατικών οικοσυστημάτων της 
Ν.Δ Αιτωλοακαρνανίας» 



17

Για τα έργα αποκατάστασης του ανοικτού τμήματος της 
διώρυγας και την επιλογή της τελικής λύσης που προτάθηκε, 
λόγω της πολυπλοκότητας και της σημαντικότητας του 
έργου, λήφθησαν υπόψη όλες οι προϋπάρχουσες μελέτες και 
προτάσεις του Γ.Ο.Ε.Β. ΑΧΕΛΩΟΥ.

Έξετάσθηκαν διάφορες εναλλακτικές λύσεις 
στεγανοποίησης της διώρυγας και τελικά επιλέχθηκε η 
αποκατάσταση των βλαβών να γίνει με επένδυση της 
διώρυγας με μπετονιτικές μεμβράνες, απευθείας πάνω 
στην υπάρχουσα διατομή από σκυρόδεμα και στη συνέχεια 
κάλυψη της μεμβράνης με στρώση σκυροδέματος. 

Οι μπετονιτικές μεμβράνες είναι κατασκευασμένες από 
φυσικό υλικό Οταν ενυδατωθούν οι μεμβράνες δημιουργούν 
ένα στεγανό φράγμα για υγρά, ατμούς και αέρια. Για την 
προστασία της διώρυγας από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα 
προβλέπεται η κατασκευή δύο εξωτερικών  στραγγιστηρίων.

Από τη μελέτη προβλέπεται η αποκατάσταση βλαβών στο 
«ανοικτό» τμήμα της διώρυγας ΔΧΧ, από τη Χ.Θ. 6+800 για 
μήκος 100m περίπου. Η εφαρμογή της λύσης που προτείνεται 
μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο των 1200 m, όπου 
επικρατούν γυψούχα εδάφη, ανάλογα με τις διατιθέμενες 
πιστώσεις.

Για τα έργα αποκατάστασης του κλειστού τμήματος 
της διώρυγας  σε συνεννόηση με τον ΓΟΕΒ, μελετήθηκε η 
κατασκευή δίδυμου αγωγού από χαλυβδοσωλήνες ευθείας 
ραφής, εξωτερικής διαμέτρου 1930,4mm, σε μήκος 306,0m, 
εντός της υπάρχουσας κλειστής διατομής.

5) Άρση παλαιών φραγμών στην περιοχή του Αιτωλικού 
και αντικατάσταση φραγμών με νέου τύπου στο μέτωπο της 
λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.

Οι ιχθυοφραγμοί στο νότιο τμήμα της λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου με το πέρασμα των χρόνων, δε λειτουργούν 
ικανοποιητικά, λόγω του ότι οι οπές του πλέγματος φράζουν 
από οργανική ύλη και βουλώνουν από άχρηστα αντικείμενα

 που παρασύρονται από τους κυματισμούς ενώ πολλές 

φορές καταστρέφονται και οι κατακόρυφοι πάσσαλοι των 
φραγμών από κορμούς δέντρων κλπ που παρασύρονται από 
τα νερά.

Άρση φραγμών προβλέπεται στο ανατολικό τμήμα της 
εισόδου της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, σε μήκος 3,0 km 
σε συνδυασμό με την εκτέλεση του έργου τοποθέτησης νέου 
τύπου φραγμών. Η αντικατάσταση των σημερινών φραγμών 
στο μέτωπο της λιμνοθάλασσας προβλέπεται σταδιακά. 
Τα προϊόντα της άρσης που αποτελούνται από πλαστικούς 
φραγμούς και ξύλα θα διατεθούν στη χωματερή.

Οι νέοι ιχθυοφραγμοί θα είναι οικολογικού τύπου υψηλής 
αντοχής (ΙΧ.Ο.Τ.Υ.Α) οι οποίοι έχουν ήδη εφαρμοστεί 
επιτυχώς στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου – Αιτωλικού. Ο 
σχεδιασμός τους προσομοιάζει με τις παλαιές καλαμωτές και 
επιτρέπει την καλύτερη κυκλοφορία των νερών. 

Άρση καταστραμμένων φραγμών προβλέπεται σε δύο 
θέσεις πλησίον του παλαιού ιχθυοτροφείου Πόρος. 

Τα αναφερόμενα έργα προτάθηκαν με σκοπό τη βελτίωση 
της κυκλοφορίας των νερών στο σύνολο της Κεντρικής 
Λιμνοθάλασσας. 

Η μελέτη περιελάμβανε και εφεδρικό σύστημα διάθεσης 
Λυμάτων του Σ.Ε.Λ. Αιτωλικού, στην περιοχή της Φοινικιάς 
εναλλακτικά της περιοχής στην νησίδα Ντολμά– Ντολμά, 
για τη βελτίωση της ποιότητας των νερών της νησίδας. Το 
υποέργο αυτό τελικά ακυρώθηκε με ευθύνη του Δήμου Ι.Π. 
Μεσολογγίου, λόγω πρόθεσης μεταφοράς των λυμάτων από 
το ΣΕΛ Αιτωλικού στην ΕΕΛ Οινιαδών. 

Το κόστος κατασκευής των έργων συμπεριλαμβανομένων 
εργολαβικού οφέλους, απρόβλεπτων, Φ.Π.Α. κ.λ.π. 
ανέρχεται σε 9.827.000€.

Για τα έργα της σύμβασης εκπονήθηκε Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επικαιροποίηση και 
ενοποίηση των υφιστάμενων αντίστοιχων μελετών που είχαν 
εκπονηθεί τμηματικά στο παρελθόν, ώστε να εγκριθούν οι 
νέοι Περιβαλλοντικοί Όροι. Η μελέτη είναι σε τελικό στάδιο 
έγκρισης.

Η αξιοποίησή των μελετών και η εκτέλεση των έργων 
είναι πλέον θέμα των αρμόδιων τοπικών ή περιφερειακών 
υπηρεσιών καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για 
το συγχρονισμό κατασκευής των έργων με λοιπά έργα π.χ. 
οριστική αντλιοστασίων, προκειμένου να μειωθεί το κόστος 
κατασκευής τους. Επισημαίνεται ότι υπάρχει δέσμευση από 
το ΕΠΠΕΡΑΑ, ότι για πληρωθούν από ευρωπαϊκούς πόρους οι 
μελέτες τεχνικών έργων, θα πρέπει η κατασκευή των έργων 
να ανατεθεί έως το τέλος του 2015.

Ζωή Λαδά
Πολιτικός Μηχανικός



ΗΜΕΡΙΔΑ 27ης Απριλίου 2015
Η Βιώσιμη Αλιεία
στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 

Το Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου αποτελεί 
ένα εκτενές εκβολικό οικοσύστημα που καταλαμβάνει 
περίπου 250.000 στρέμματα. Χαρακτηρίζεται 
από εξέχουσα ποικιλότητα επιμέρους οικοτόπων, 
χλωρίδας και πανίδας, γι αυτό και αποτελεί μία από τις 
σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές της χώρας 
μας. Ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασής του το καλύπτει 
ένας από τους πλέον σημαντικούς οικότοπους, υψηλής 
προτεραιότητας προστασίας, αυτός της λιμνοθάλασσας 
που καταλαμβάνει συνολικά περί τα 150.000 στρέμματα. 
Αυτός όμως ο οικότοπος συνιστά παράλληλα και ένα πολύ 
σημαντικό παραγωγικό πόρο τον οποίο εκμεταλλεύονται 
επί χιλιετίες οι τοπικές κοινωνίες μέσω βασικά της αλιείας. 

Το πλούσιο ιχθυολογικό απόθεμα που αλιεύεται αποτελεί 
κυρίαρχο παράγοντα της ευημερίας των κατοίκων 
του και είναι πολύ σημαντικό το να υπογραμμιστεί ότι 
παράγεται αποκλειστικά με φυσικές διεργασίες, κάτι που 
κατατάσσει τις λιμνοθάλασσες στη σπάνια κατηγορία 
των ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Ο όρος «βιώσιμη 
αλιεία», τον οποίο πραγματεύεται η σημερινή ημερίδα, 
δεν εκφράζει τίποτε άλλο παρά τον «ορθό τρόπο» 
διεξαγωγής αυτής της δραστηριότητας, με τον οποίο 
επιτυγχάνεται η «στο διηνεκές» καλή λειτουργία και 
μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα αυτού του υγροτοπικού 
φυσικού πόρου - οικοσυστήματος.

Επομένως, θα μπορούσε πολύ συνοπτικά να ειπωθεί 
ότι η βιώσιμη αλιεία είναι η αλιεία που δεν εξαντλεί 
το απόθεμα και το διατηρεί σ’ εκείνο το επίπεδο που 
αποδίδει τα μέγιστα, δηλαδή τη μέγιστη διαρκή ετήσια 
ποσότητα εμπορεύσιμων ιχθυοπληθυσμών. Ένας 
βασικός τρόπος να επιτυγχάνεται αυτό είναι με το να 
εξασφαλίζεται η αναπαραγωγή ικανού πληθυσμού 
από κάθε είδος ψαριού, ιδιαίτερα των γεννητόρων που 
βγαίνουν στη θάλασσα να ωοτοκήσουν, αλλά και με την 
προστασία του γόνου και γενικότερα των υπομεγεθών 
ψαριών, αποφεύγοντας τη σύλληψή τους.

Προς τούτο, απαιτείται η σωστή συντήρηση των 
ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων, η σωστή εφαρμογή 
των εποχιακών κανόνων εξαλίευσης, η αποφυγή 
μεθόδων εξαλίευσης που συλλέγουν αδιάκριτα και 
μικρά μεγέθη ψαριών (π.χ. δίχτυα μικρού «ματιού») και 
η αποφυγή μέσων αλίευσης που έχουν και δυσμενείς 
έμμεσες επιδράσεις όπως για παράδειγμα οι βολκοί. 

Τέλος, απαιτείται η εφαρμογή εργασιών που οδηγούν το 

λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα σε καλές περιβαλλοντικές 
συνθήκες και ιδιαίτερα στην ικανοποιητική κυκλοφορία 
και ανανέωση των υδάτων και στην αποφυγή της 
ρύπανσης  (π.χ. η τακτική συντήρηση των στομίων 
επικοινωνίας με την ανοιχτή θάλασσα, η άρση εμποδίων 
στην κυκλοφορία των νερών, η φυσική «εκτόνωση» 
ρύπων που μεταφέρονται δια των αποστραγγιστικών 
αντλιοστασίων κλπ). 

Ο Φορέας Διαχείρισης έχει κατά καιρούς προωθήσει 
μελέτες και δράσεις σχετικά με την ικανοποίηση των 
όσων αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και 
πιο συγκεκριμένα :
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Βιώσιμη Αλιεία
στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
και ο ρόλος του Φορέα Διαχείρισης
Φώτης Περγαντής
(Βιολόγος, Οικολόγος M.Sc., Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης)
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•     Μελέτη   για   την  αντιμετώπιση των αποστραγ-
γιζόμενων από τα αντλιοστάσια υδάτων. 

• Μελέτη για τα εναλλακτικά σενάρια κυκλοφορίας των 
υδάτων στην περιοχή Νίδοβας και Πόρου Αιτωλικού

•Μελέτη επανένταξης   στο δυναμικό της λιμνο-
θάλασσας, επιμέρους «αποκομμένων» λεκανών.

•Μελέτη για εντοπισμό χώρων διάθεσης υλικών που 
δυστυχών μέχρι σήμερα αποτίθενται περιμετρικά της 
λιμνοθάλασσας.

Ιδιαίτερα συνέβαλε, κατά την πιο πρόσφατη  
περίοδο, στην «ωρίμανση» (οριστική τεχνική μελέτη, 
περιβαλλοντικοί όροι και τεύχη δημοπράτησης) μιάς πολύ 
σημαντικής μελέτης που αφορά στα παρακάτω :

I. Μεταφορά απορροών αντλιοστασίου D6 στην Αγία 
Τριάδα Αιτωλικού.

II. «Εκτόνωση» υδάτων Αντλιοστασίων D1 και D2.
III.Παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών στη 

διώρυγα ΔΧΧ (από την οποία εισέρχονται ανεπιθύμητες 
ποσότητες νερών στη λιμνοθάλασσα Αιτωλικού).

IV. Άρση παλαιών ιχθυοφραγμών στην περιοχή του 
Αιτωλικού.

V. Άρση Αναχώματος στη Νίδοβα Αιτωλικού και 
κατασκευή γεφύρωσης.

VI. Άρση 3 αναχωμάτων στην Κλείσοβα και 3 
αναχωμάτων στη δυτική όχθη της Λιμνοθάλασσας.

VII. Επέκταση του δυτικού υφαλαύλακα της κεντρικής 
λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και διάνοιξη νέου μικρού 
υφαλαύλακα δυτικά του απομένοντος αναχώματος 
Πόρου – Ντολμά.

Γι’  αυτά τα πολύ σημαντικά έργα, απαιτείται πλέον  
μόνον η ένταξή τους σε κατάλληλο χρηματοδοτικό 
πλαίσιο και η δημοπράτησή τους.

Εκτός των παραπάνω, ο Φορέας Διαχείρισης, συμβάλει 
σε διαρκή βάση και στα εξής:

•Παρακολουθεί σχεδόν καθημερινά την τήρηση της 
οδηγίας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στο να μην 
εισέλθουν απορροές της σήραγγας Λυσιμαχείας εντός 
της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού.

•Παρακολουθεί, καταγράφει και ειδοποιεί τις 
αρμόδιες αρχές σε περιπτώσεις δραστηριοτήτων που 
επιβαρύνουν το λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα.

•Συνεργάζεται τακτικά με το Λιμεναρχείο  
Μεσολογγίου στον έλεγχο χρήσης βολκών ή άλλων 
παράνομων μέσων αλίευσης και στην άρση τους.

•Συνεργάζεται με τους φορείς των αλιέων και τους 
βοηθάει πάνω στην επίλυση προβλημάτων και 
προώθηση δράσεών τους που ενισχύουν την ορθή και 
αποδοτικότερη γι’ αυτούς αλιευτική δραστηριότητα. 
Σχετικά με αυτό :

I. Πρόσφατα συνέδραμε στο να ξεκαθαριστεί ο τρόπος 
– διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου 
να επιτευχθεί η νομιμοποίηση της αλιευτικής 
δραστηριότητας των διβαριών, των κτισμάτων τους 

καθώς και ορισμένων βοηθητικών λειτουργικών 
υποδομών τους, πρόβλημα που δεν επέτρεψε τη 
χρηματοδότηση ορισμένων επενδυτικών σχεδίων τους

II.Επίσης, πρότεινε πρόσφατα την ένταξη σε κατάλληλο 
πλαίσιο της χρηματοδότησης της αναγκαίας μελέτης 
ωριμότητας για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των 
ακτών του «μετώπου» της λιμνοθάλασσας. 

•Ενημερώνει γενικότερα τους κατοίκους της 
περιοχής του Πάρκου και τους ευαισθητοποιεί 
προς την κατεύθυνση μιας σωστής και προσεκτικής 
συμπεριφοράς προς τον περιβάλλοντα χώρο 
τους. Προς τούτο, εκδίδει το ανά χείρας περιοδικό, 
διοργανώνει σχετικές συσκέψεις και ημερίδες, διεξάγει 
σχετικές ομιλίες – προβολές σε όλα τα σχολεία της 
περιοχής, κλπ  

•Τέλος, πρόσφατα άρχισε να προωθεί συστηματικά 
δραστηριότητες ήπιας αναψυχής στο χώρο του Πάρκου 
προκειμένου να προκύψει μία αμεσότερη οικονομική 
ανταποδοτικότητα προς τους κατοίκους και ιδιαίτερα 
προς τους αλιείς διότι έτσι επιτυγχάνονται πολλαπλοί 
στόχοι ως προς τη σωστή διαχείριση και διατήρηση 
του υγροτοπικού οικοσυστήματος._
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«Η τήρηση του αλιευτικού κώδικα στην λιμνοθάλασσα 
Μεσολογγίου -Αιτωλικού δραστηριότητες και προβλήματα»
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ  -  ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ  -  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΣΑΚΙΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ 27ης Απριλίου 2015
Η Βιώσιμη Αλιεία
στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 

Η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγιού – Αιτωλικού έχει 
μέγιστο μήκος περίπου 27.300 μετρά και μέγιστο πλάτος 
14.800 μετρά το μεγαλύτερο βάθος της φτάνει τα 5-6 
μετρά άλλα στο μεγαλύτερο μέρος της δεν ξεπερνά το 
μισό μετρό. Το τεράστιο σύμπλεγμα νησίδων αβαθών 
υδάτων, θαλάσσιων διακλαδώσεων, διαύλων και 
διβαριών που απαντώνται σε αυτή αστυνομεύεται στο 
σύνολο του από τα στελέχη του Λ/Χ Μεσολογγίου.

Τα συνεχή και καθημερινά περιστατικά εξετάζονται 
από την Υπηρεσία μας με γνώμονα την προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και τις λεπτές 
ισορροπίες που πρέπει να τηρηθούν στα νόμιμα πλαίσια 
και είναι τα εξής:

1) Παράνομη αλιεία σε τοποθεσίες που υπάρχει 
απαγόρευση αλιείας. 

2) Παράνομα αλιευτικά εργαλεία που απαγορεύεται 
η χρήση τους εντός της λιμνοθάλασσας (δίχτυα, 
κρυσταλλιζέ ή πάνινα), βολκοί, διάφορες ιχθυοπαγίδες 
κλπ.

3) Γαϊτες ή λέμβοι που δεν είναι καταχωρημένες στο 
οικείο μητρώο λεμβολογίων.

4) Άτομα που δεν κατέχουν τις νόμιμες άδειες ή 
απαγορεύεται να εισέρχονται εντός της λιμνοθάλασσας 
(ερασιτέχνες κάτοικοι άλλων περιοχών)

5) Λαθραλιεία ή ιχθυοκλοπές εντός των ζωνών 
ιχθυοτροφείων αλλά και των ιχθυοκαλλιεργειών.

6) Χρησιμοποίηση αλιευτικών εργαλείων που η 
χρήση τους απαγορεύεται κατά χρονικές περιόδους.

7) Έλεγχος νομιμότητας αλιευτικών συνεταιρισμών 
(αλιέων που απασχολούν, λέμβων, αλιευμάτων).

8) Παράνομων κατασκευών.
9) Αποτροπή ρυπάνσεων.
10) Διερεύνηση καταγγελιών από φορείς, σωματεία, 

διβάρια.
11) Προστασία κινδυνεύων ατόμων (έρευνα και 

διάσωση).
12) Προστασία πτηνών. 
13) Έλεγχοι για υπολειπόμενες διαστάσεις ιχθύων 

καθώς και αστυνόμευση της περιοχής για αποτροπή 
πάσης φύσεως έκνομων ενεργειών.

Για όλα τα παραπάνω προβλήματα που αντιμετωπίζουμε 
θα ήθελα να σταθώ σε τέσσερα σημεία.

1ον Από πολύ παλιά στην λιμνοθάλασσα 
δραστηριοποιείτε πάρα πολύ μεγάλος αριθμός αλιέων 
πολλοί εκ των οποίων δεν διαθέτουν τις νόμιμες άδειες. 
Είναι πασίγνωστο όχι μόνο στην περιοχή μας αλλά σε 
όλη την Επικράτεια ο επονομαζόμενος ‘’πόλεμος της 
τσιπούρας ‘’όπου κάποιοι παράνομοι αλιείς φορούσαν 
κουκούλες και επιδίδονταν σε αλιεία όχι μόνο για το λόγο 
ότι ήταν παράνομοι αλλά και για το λόγο ότι φοβούνταν 
μην αναγνωρισθούν. 

Τα τελευταία χρόνια δε η οικονομική κρίση έχει 
οδηγήσει ακόμα περισσότερους ανθρώπους στην αλιεία 
πρωτίστως για βιοποριστικούς λόγους.

 2ον Η Υπηρεσία μας δεν διαθέτει επαρκή μέσα 
πλην μιας γαϊτας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει 
όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται σε όλο 
το εύρος της λιμνοθάλασσας. Αντιμετωπίζονται 
όμως ικανοποιητικά από την ευσυνειδησία και την 
επαγγελματικότητα των στελεχών που απαρτίζουν την 
Λιμενική Αρχή Μεσολογγίου και θα ήθελα σε αυτό το 
σημείο να επισημάνω και την άριστη συνεργασία που 
υπάρχει με τον Φορέα Διαχείρισης της Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου – Αιτωλικού ο οποίος μας βοηθάει όποτε 
του το ζητήσουμε διαθέτοντας μας τα μέσα και το 
προσωπικό που διαθέτει προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
όσο το δυνατόν καλύτερα η παράνομη αλιεία.

3ον Η τεράστια έκταση της Λιμνοθάλασσας σε 
συνάρτηση με τα συμβάντα που σχεδόν έχουμε 
να αντιμετωπίσουμε σε καθημερινή βάση όπως η 
λαθρομετανάστευση η έρευνα και διάσωση κ.λ.π. 

4ον Οι καταγγελίες που γίνονται στην Υπηρεσία 
μας για παράνομες ενέργειες (και εδώ θα σταθώ λίγο 
περισσότερο) οι οποίες εκτός του ότι τις περισσότερες 
φορές είναι ανυπόστατες γίνονται και από άτομα τα 
οποία θέλουν να κρατήσουν την ανωνυμία τους αλλά 
και από άτομα ή συλλόγους τα οποία δεν μπορούν να 
καταλάβουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις η Υπηρεσία μας 
αδυνατεί να μεταβεί στην περιοχή που μας υποδεικνύουν 
διότι την συγκεκριμένη στιγμή επιχειρούμε σε άλλη 
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περιοχή τις περισσότερες δε φορές σε πολύ πιο σοβαρά 
περιστατικά. Επίσης οι προαναφερόμενοι έχουν την 
απαίτηση να πιαστούν επ’ αυτοφόρω οι παραβάτες κάτι 
το οποίο όπως καταλαβαίνεται είναι αν όχι αδύνατο 
πάρα πολύ δύσκολο να γίνει διότι εάν η Υπηρεσία μου 
δεν βρίσκεται κοντά στο σημείο που γίνεται η παράνομη 
αλιεία μέχρι να φτάσουμε κάτι το οποίο οφείλω να σας 
γνωρίσω γίνεται το συντομότερο ανθρωπίνως δυνατό 
οι παρανομούντες έχουν φύγει με αποτέλεσμα να 
προβαίνουμε μόνο στην περισυλλογή – κατάσχεση και 
καταστροφή την ίδια ημέρα των παράνομων εργαλείων 
που βρίσκουμε (δίχτυα -βολκοί κ.λ.π.) κάτι το οποίο σας 
διαβεβαιώνω ότι είναι πιο καταστροφικό γι΄αυτούς που 
τα έχουν χρησιμοποιήσει .

Δυστυχώς όμως αυτό δεν μπορούν να το 
καταλάβουν οι καταγγέλλοντες πιθανόν για άλλους 
λόγους επισημαίνοντας σας για μια ακόμη φορά 
ότι τις περισσότερες φορές δεν ευσταθούν τα 
καταγγελλόμενα. 

Συνοψίζοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω όλοι μας 
μπορούμε να κατανοήσουμε την αντικειμενική 
δυσκολία που υπάρχει στην αστυνόμευση της 
λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού διότι 
πρόκειται  για  μία  τεράστια έκταση – η αλιεία 
διενεργείται από πάρα πολύ μεγάλο αριθμό αλιέων 
όλο το 24ωρο σε όλα σχεδόν τα μήκη και τα πλάτη της 
λιμνοθάλασσας. Άν σε όλα αυτά προσθέσουμε ότι η 
Υπηρεσία μου διαθέτει για τη λιμνοθάλασσα μόνο ένα 
σκάφος (γαϊτα) – αν λάβουμε υπόψιν μας τον κανονισμό 
ωραρίου του προσωπικού σύμφωνα με τον οποίο δεν 
μπορεί να δουλεύει όλο το 24ωρο σε καθημερινή βάση, 
γιατί θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ειδικά τα πληρώματα 
των σκαφών παραμένουν καθημερινά σε 24ωρη 

επιφυλακή και επιχειρούν πέρα των προγραμματισμένων 
περιπολιών σε πολύ έκτακτα και σοβαρά συμβάντα. 

 Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας και τον 
κανονισμό λειτουργίας των περιπολικών σκαφών που 
ορίζει επακριβώς την εβδομαδιαία κίνηση τους που 
σκοπό έχει να τα προφυλάξει από υπερβολικές κινήσεις 
που θα είχε ως αποτέλεσμα την παρουσίαση βλαβών.

Παρά των όσων αναφέρθηκαν, η παράνομη αλιεία 
στον χώρο της λιμνοθάλασσας αντιμετωπίζεται μέχρι 
τώρα πολύ ικανοποιητικά και σε αυτό συνηγορούν 
τόσο οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί και κάθε χρόνο 
είναι όλο και πιο πολλές όσο και η αξιολόγησή μας 
από την προϊστάμενη διεύθυνσή μας. Διενεργούμε σε 
εβδομαδιαία βάση τρεις τουλάχιστον περιπολίες και 
σε διαφορετικές περιοχές κάθε φορά προκειμένου σε 
βάθος χρόνου ενός περίπου μηνός να έχουμε καλύψει 
όλη τη λιμνοθάλασσα. Σας διαβεβαιώνουμε δε ότι 
παρά τα προβλήματα που σας γνωστοποιήθηκαν θα 
συνεχίσουμε την όσο το δυνατό καλύτερη αστυνόμευση 
της τεράστιας περιοχής ευθύνης μας.

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια 
ακόμα φορά τον πρόεδρο και το προσωπικό του Φορέα 
Διαχείρισης για την άριστη συνεργασία που έχουμε 
καθώς επίσης την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νιας και 
ιδιαίτερα την Αντιπεριφερειάρχη κα. Σταρακά Χριστίνα, 
το Δήμαρχο της πόλεως μας κ. Καραπάνο Νικόλαο, το 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και το Λιμενικό Ταμείο νομού 
Αιτωλ/νίας γιατί χάριν της οικονομικής βοήθειας τους 
καταφέρνουμε να κρατάμε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα 
τα πλωτά και χερσαία μέσα μας._
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ΗΜΕΡΙΔΑ 27ης Απριλίου 2015
Η Βιώσιμη Αλιεία
στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 

Η εφαρμογή του Προγράμματος Διαχείρισης του 
χελιού ήρθε σε εφαρμογή του Καν(ΕΚ) αριθ.1100/07 του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την θέσπιση 
μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος του 
Ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla)». Στον κανονισμό 
αυτό, ως κριτήριο επίτευξης του στόχου τίθεται η διαφυγή 
προς αναπαραγωγή του 40% της βιομάζας των χελιών που 
θα διέφευγαν, αν δεν υπήρχαν οι ανθρώπινες παρεμβάσεις 
που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση.

Η εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης 
χελιού αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας έναντι της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βασίζεται σε 4 κύριους άξονες:

1.  Μείωση άμεσης αλιευτικής θνησιμότητας
2.  Μείωση φυσικής θνησιμότητας
3. Βελτίωση της αποδοτικότητας της μετανάστευσης των 

χελιών (φράγματα, μικρά υδροηλεκτρικά, αρδευτικά κλπ)
4. Ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος καταγραφής

Η με αρ. 643/39462/01-04-2013 Υπουργική Απόφαση 
καθορίζει τα μέτρα για την εφαρμογή του εγκεκριμένου 
Εθνικού Διαχειριστικού Προγράμματος για το χέλι.

Τα διοικητικά και τεχνικά μέτρα που τίθενται με την 
ανωτέρω απόφαση, για την εφαρμογή του Προγράμματος 
Διαχείρισης του χελιού, είναι:

1. Υποχρεωτική απελευθέρωση στη θάλασσα του 30% 
τουλάχιστον, της ετήσιας εξαλιευόμενης παραγωγής χελιού 
που εγκλωβίζεται στις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις 
όλων των μισθωμένων λιμνοθαλασσών και των μισθωμένων 
θαλάσσιων θέσεων προς πώληση.

2. Υποχρεωτική κατ’ έτος απελευθέρωση του 10% της 
εισαγόμενης και προοριζόμενης για εκτροφή ποσότητας 
γυαλόχελων, σε επιλεγμένα κατάλληλα οικοσυστήματα.

3. Απαγόρευση της αλιείας χελιών με βολκούς, για όλο 
το έτος, εντός όλων των λιμνοθαλασσών της Επικράτειας, 
περιλαμβανομένης και της αλιείας χελιών με βολκούς που 
διεξάγεται σε αυτές από τους ελεύθερους αλιείς.

4. Απαγόρευση της διενέργειας αλιείας χελιού με κάθε 
μέσο και κάθε εργαλείο εντός των ποταμών και των δέλτα 
αυτών, περιμετρικά και σε ακτίνα 3νμ από τις εκβολές για 
χρονικό διάστημα από 1ης Νοέμβριου κάθε έτους έως το 
τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

5. Απαγόρευση της ερασιτεχνικής αλιείας χελιού, καθ’ όλο 
το έτος σε όλη την Επικράτεια.

6. Έκδοση ειδικής άδειας αλιείας για την άσκηση αλιείας 
χελιού από οποιοδήποτε επαγγελματικό σκάφος.

7. Απαγορεύεται η ανάπτυξη οποιασδήποτε δομής ή 
δραστηριότητας εντός του καναλιού υπερχείλισης ΔΙΜΙΚΟΥ 

που θα εμποδίζει την ελεύθερη μετακίνηση υδρόβιων 
οργανισμών (χελιών - ψαριών) μέσα από το κανάλι που 
συνδέει τις λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχεία με τον Αχελώο 
ποταμό και μέσω αυτού με το Ιόνιο Πέλαγος.

Κατά την εφαρμογή του σχεδίου στην Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας έγιναν:

• Απελευθερώσεις αλιευμένων χελιών από τα ιχθυοτροφεία 
της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού.

• Έκδοση 23 ειδικών επαγγελματικών αδειών αλιείας 
χελιού (παραγωγή περίπου 7,5 τόνων χελιών το 2014).

• Αστυνομικοί έλεγχοι στο κανάλι του Δίμικου για 
διασφάλιση της απαγόρευσης αλιείας.

Στις δυσκολίες εφαρμογής του σχεδίου περιλαμβάνονταν:
• Η εξασφάλιση της συνεργασίας όλων των αλιευτικών 

συνεταιρισμών για συμμετοχή στο σχέδιο.
• Η απώλεια εισοδήματος των ιχθυοτροφείων και η 

αντιμετώπισή της.
• Οι δυσμενείς συνθήκες κατά την περίοδο απελευθέρωσης- 

αλίευσης με αποτέλεσμα την απώλεια παραγωγής.

Στις μελλοντικές προοπτικές εφαρμογής του σχεδίου 
περιλαμβάνονται:

•   Η περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινού
• Η αναθεώρηση της υπουργικής απόφασης για 

αποζημιώσεις των απελευθερώσεων χελιών
•    Η ευρύτερη εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου σε 

φράγματα - αρδευτικά κανάλια
•   Η ενδεχόμενη καθολική απαγόρευση της αλιείας του 

χελιού. 
•   Η προσπάθεια εφαρμογής στρατηγικών πώλησης και 

μάρκετινγκ για τα χέλια που προέρχονται από περιοχές 
όπου το απόθεμα του χελιού προστατεύεται._

Το Διαχειριστικό Σχέδιο και η Αλιεία του χελιού
Παράμετροι, δυσκολίες εφαρμογής, μελλοντικές προοπτικές.

Δρ. Άλκηστις Παρπούρα
Τμήμα Αλιείας, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Π.Ε. Αιτωλ/νίας,
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
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Η υδατοκαλλιέργεια γεννήθηκε από την ανάγκη πλήρωσης 
των ολοένα αυξανόμενων απαιτήσεων κατανάλωσης ζωικών 
πρωτεϊνών  και την αδυναμία της αλιείας να ανταποκριθεί 
στα μεγέθη αυτά. Πρόκειται για προϊόντα τα οποία 
εκτρέφονται, αλιεύονται και συσκευάζονται σε άριστες 
συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας. Η αλίευσή τους γίνεται 
κατόπιν προγραμματισμένων παραγγελιών επομένως η 
φρεσκότητα αποτελεί ουσιαστικό χαρακτηριστικό της 
ποιότητάς τους. Η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 
η πιστοποίησή τους ακολουθεί ως σφραγίδα εγγύησης ως 
προς την ασφάλεια και την υγιεινή τους.

Στην Ελλάδα, ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας καταμετρά 
65 περίπου επιχειρήσεις με εργατικό δυναμικό ετήσιο 
και εποχικό που μπορεί να απασχολήσει έως και 18.000 
άτομα. Αποτελεί πλέον τον σημαντικότερο και ταχύτερα 
αναπτυσσόμενο κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής, 
συμβάλλει ουσιαστικά στο ΑΕΠ, δημιουργεί νέες θέσεις 
εργασίας ενώ παράλληλα διαμορφώνει και τροφοδοτεί μια 
πληθώρα δραστηριοτήτων έμμεσα ή άμεσα συνδεδεμένων 
με όλους τους τομείς της οικονομίας μας. Λόγω της χωρικής 
του ιδιαιτερότητας, ο κλάδος αυτός λειτουργεί ως ένα ζωικό 
κύτταρο ειδικά για τις απομακρυσμένες και νησιωτικές 
περιοχές ευεργετώντας οικονομικά τις τοπικές κοινωνίες. 

Στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου δραστηριοποιούνται 
περίπου 24 ιχθυοτροφικές φάρμες, σε μια ζώνη περίπου 
1335 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η ζώνη αυτή χρήζει 
ειδικής προστασίας και οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες 
στο χώρο αυτό είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Η 
υδατοκαλλιέργεια είναι μία από αυτές τις επιτρεπόμενες, 
λόγω της εναρμόνισής της με το υδάτινο περιβάλλον και την 
ηπιότητα του χαρακτήρα της. 

Ο εκτροφέας εξάλλου, εξαρτάται άμεσα και απόλυτα 
από την ευζωία του εκτρεφόμενου ιχθυοπληθυσμού 
του. Για αυτόν, η δημιουργία οικολογικής συνείδησης 
και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης είναι απλά 
μονόδρομος. 

Μια μικρή οικολογική παράμετρος των υδατοκαλλιεργειών 
στο χώρο του Εθνικού Πάρκου αλλά και γενικότερα σε όλες 
τις περιοχές που αυτές εγκαθίστανται είναι η δημιουργία 
θυλάκων αναπαραγωγής άγριων ψαριών που βρίσκουν 

προσωρινά καταφύγιο περιμετρικά των ιχθυοκλωβών. 
Λειτουργούν δηλαδή ως μια μικρή προσωρινή αποθήκη 
αλιευτικών θηραμάτων.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αντιληφθεί κανείς ότι 
η υδατοκαλλιέργεια συμπληρώνει και δεν ανταγωνίζεται 
την αλιεία. Υπό το πρίσμα αυτό, ο χώρος του Εθνικού 
Πάρκου επιφυλάσσει τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης. 
Με συνέργειες των κλάδων αυτών και την αρωγή των 
δημόσιων φορέων είναι εφικτή η προώθηση και εφαρμογή 
ουσιαστικών και ρεαλιστικών προγραμμάτων για την 
αξιοποίηση της περιοχής. Το καθεστώς προστασίας και 
η ιδιαιτερότητα του περιβάλλοντος μπορεί αφενός να 
λειτουργούν απαγορευτικά για ουσιαστικές επεμβάσεις 
δημιουργεί όμως παράλληλα τις προϋποθέσεις για 
εναλλακτικές μορφές δραστηριοποίησης.

Ποιο είναι λοιπόν το μέλλον του χώρου και των 
εμπλεκόμενων κλάδων;

Οικοτουρισμός, μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, με 
εξαιρετική δυναμική ανάπτυξης τόσο στην περιοχή του 
Εθνικού Πάρκου όσο και σε ολόκληρο το νομό καθώς 
διαθέτει προνομιακά μια πολύ μεγάλη ακτογραμμή, 
άφθονες πράσινες διαδρομές καθώς και πλούσια ιστορική 
και πολιτιστική παράδοση. 

Εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη 
βελτιστοποίηση της αλιευτικής ή υδατοκαλλιεργητικής 
παραγωγής: βελτίωση και εξέλιξη τεχνικών αλίευσης, 
μελέτη υδατοκαλλιεργητικών δυνατοτήτων εκτατικής 
μορφής, εκσυγχρονισμός στη διαχείριση των μονάδων 
εκτροφής, όλα σε συνδυασμό με τη συντήρηση, προστασία 
και αειφορία της περιοχής. 

Τέλος, αδιαμφισβήτητης σημασίας είναι η αλιευτική 
παράδοση του τόπου. Η περιοχή του Μεσολογγίου 
και ιδιαίτερα του Εθνικού Πάρκου φημίζεται για την 
ιδιαιτερότητα των προϊόντων της. Ευθύνη που βαραίνει 
όλους μας, η ανάδειξη του πλουτοφόρου και ευλογημένου 
τόπου μας, κάτι που μπορούμε να επιτύχουμε μόνο με 
τη συνεργασία, καλή προαίρεση και αρωγή όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων._

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΛΙΕΙΑ 2015 
Η ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

Κουρκουμέλης Γιάννης
Πρόεδρος Συνδέσμου Υδατοκαλλιεργητών Ν. Αιτωλοακαρνανίας 
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Στα πλαίσια του προγράμματος Interreg, ως παραδοτέο 
συντάχθηκε ένα Σχέδιο Διαχείρισης για τη θαλάσσια 
χελώνα Caretta caretta στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. 
Η Caretta caretta είναι είδος που προστατεύεται   και 
εμφανίζεται στην μοναδικής σημασίας Λιμνοθάλασσα.

Πριν τη σύνταξη του Σχεδίου Διαχείρισης, έγινε έρευνα 
για τη διαπίστωση της υφιστάμενης κατάστασης, 
δηλαδή ποια είναι η δραστηριότητα των χελωνών στην 
περιοχή (σε ποιες περιοχές εμφανίζονται περισσότερο, αν 
χρησιμοποιούν την περιοχή για ωοτοκία, πώς μετακινούνται 
μέσα κι έξω από τη λιμνοθάλασσα, πώς αλληλεπιδρούν με 
την αλιευτική δραστηριότητα;). 

Κατά την έρευνα στο μέτωπο της λιμνοθάλασσας 
βρέθηκαν δύο φωλιές που προστατεύθηκαν και 
εκκολάφθηκαν με επιτυχία. Οι φωλιές βρέθηκαν στην 
ευρύτερη παραλία του Λούρου, η οποία κρίνεται 
κατάλληλη για ωοτοκία. Επίσης, στα πλαίσια της έρευνας 
τοποθετήθηκαν δορυφορικοί πομποί σε 7 χελώνες, για να 
ελεγχθούν οι διαδρομές που ακολουθούν, αν παραμένουν 
δηλαδή κοντά στη Λιμνοθάλασσα, ή αν μετακινούνται 
από αυτή. Οι ερευνητές επίσης μαρκάρισαν κάποιες 
χελώνες, στις οποίες πραγματοποίησαν μετρήσεις (μήκος 
καβουκιού κλπ). Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται στην 
έρευνα στα συγκεκριμένα ζώα, και δίνει αποτελέσματα 
από τις διαφορές που υπάρχουν στις μετρήσεις που 
γίνονται αν ξανασυλληφθούν από τους ερευνητές. 

Οι εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ διαπίστωσαν ότι πολλές 
χελώνες παγιδεύονται στα διβάρια της Λιμνοθάλασσας, 
κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο για τις ίδιες αλλά 
παράλληλα προκαλούν ζημιά στα ιχθυοτροφεία 
στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν. Στα πλαίσια 
του προγράμματος οι ψαράδες των ιχθυοτροφείων 
συνεργάστηκαν με τον ΑΡΧΕΛΩΝ και εκπαιδεύτηκαν 
στον σωστό τρόπο απελευθέρωσης των ζώων από 
τα διβάρια τους. Οι ψαράδες της Λιμνοθάλασσας, 
απάντησαν επίσης σε ερωτηματολόγια για την παρουσία 
των χελωνών στα αλιευτικά πεδία και τα προβλήματα 
της περιοχής. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Φορέα 
Διαχείρισης της Λιμνοθάλασσας έγινε ενημέρωση σε 
παιδιά και ευρύτερο κοινό.

Τα αποτελέσματα τις έρευνας ήταν λοιπόν τα εξής: 
Η θ. χελώνα παρουσιάζει πολύ μικρή ωοτοκία 

στο Μεσολόγγι, παρ’όλα αυτά είναι χρήσιμο να 
παρακολουθείται και να διατηρούνται οι κατάλληλες 
συνθήκες στην κατάλληλη παραλία για ωοτοκία. 
Πολλές χελώνες παγιδεύονται στα διβάρια μέσα στη 
Λιμνοθάλασσα. Κάποιες που κινούνται ελεύθερα έξω 
από αυτή, μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις, προς τη 
δυτική Πελοπόννησο και πίσω πάλι στη Λιμνοθάλασσα. 
Μία από τις χελώνες που παρακολουθούνται με 
δορυφορικό πομπό, κατευθύνθηκε προς το Ιόνιο, 

πέρασε τα Στενά της Σικελίας και έφτασε ως τα νερά 
της Ισπανίας. Από τα ερωτηματολόγια που απάντησαν 
οι ψαράδες, προέκυψε ότι συχνά χελώνες παγιδεύονται 
στα αλιευτικά εργαλεία. Επίσης υπαρκτό είναι και το 
φαινόμενο της εσκεμμένης θανάτωσης χελωνών. Οι 
ψαράδες αναφέρθηκαν και σε προβλήματα ρύπανσης 
του νερού της Λιμνοθάλασσας. Κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος μερικές χελώνες που βρέθηκαν 
τραυματισμένες (έφεραν ή είχαν καταπιεί αγκίστρια και 
πετονιές και μερικές είχαν χτυπήματα στο κεφάλι και 
στο καβούκι κατά πάσα πιθανότητα ανθρωπογενούς 
προέλευσης). Γενικά διαπιστώθηκε ότι ο βυθός της 
Λιμνοθάλασσας αποτελεί μια «τεράστια παγίδα» για 
τις χελώνες καθώς σε πολλά σημεία είναι γεμάτος από 
«ορφανά» αλιευτικά εργαλεία (αγκίστρια και πετονιές).

Μετά από τη διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης, 
διατυπώθηκε το «Όραμα» για την περιοχή, σε σχέση με 
την προστασία της θαλάσσιας χελώνας και τη συνύπαρξή 
της με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες της περιοχής, 
τα οποίο συνοψίζεται στα εξής: 

«Προστασία των ατόμων Caretta caretta στο θαλάσσιο 
τμήμα της περιοχής και αρμονική συνύπαρξή τους με την 
αλιευτική δραστηριότητα»

«Προστασία της (μικρής κλίμακας) ωοτοκίας της 
Caretta caretta και αρμονική συνύπαρξη με τις λοιπές 
δραστηριότητες της παράκτιας ζώνης»

Από το παραπάνω όραμα λοιπόν και αφού 
βαθμονομήθηκαν οι απειλές για τις χελώνες και τα 
προβλήματα που εμφανίζονται, προέκυψαν οι στόχοι 
του Σχεδίου Διαχείρισης. Ο Φορέας Διαχείρισης και οι 
υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς, έχοντας σαν «πυξίδα» 
τους παραπάνω στόχους και όραμα, μπορούν να 
εφαρμόσουν συγκεκριμένες δράσεις. Οι δράσεις αυτές 
μπορεί να αφορούν την έρευνα για το είδος και την 
περιοχή (π.χ. προβλεπόμενη παρακολούθηση ωοτοκίας, 
παρακολούθηση ποιότητας νερού), την προστασία του 
είδους (π.χ. «Περιπολίες στην ακτή για την επόπτευση 
του χώρου, την τήρηση της νομοθεσίας, των εντοπισμό 
φωλιών και τη φύλαξή τους»), την εκπαίδευση ψαράδων, 
παιδιών και ευρύτερου κοινού και τέλος την εφαρμογή 
της Νομοθεσίας. Έτσι λοιπόν οι δράσεις αυτές, αφού 
αναλύθηκαν ως προς τον φορέα υλοποίησης και τη 
χρηματοδότησή τους, παρουσιάσθηκαν σε ένα πίνακα 
σε συνδυασμό με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους 
για τα επόμενα 5 έτη: Το Διαχειριστικό Σχέδιο για την 
προστασία της Caretta caretta στην περιοχή.

Το όλο εγχείρημα δεν θα ήταν φυσικά δυνατό χωρίς 
την πολύ σημαντική συνεργασία των ψαράδων και 
των αλιευτικών συνεταιρισμών, του προσωπικού 
του Φορέα Διαχείρισης και των εθελοντών και 
εργαζομένων συνεργατών του ΑΡΧΕΛΩΝ. _

Το Σχέδιο Διαχείρισης για τη θαλάσσια Χελώνα 
στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου

Θωμάς Αράπης
Βιολόγος, MSc Conservation, Πρόεδρος Αρχέλων και Διαχειριστής ΑΤΕΠΕ
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ΗΜΕΡΙΔΑ 27ης Απριλίου 2015
Η Βιώσιμη Αλιεία

στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 
ΗΜΕΡΙΔΑ 27ης Απριλίου 2015

Η Βιώσιμη Αλιεία
στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 
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Το BephosΤΜ είναι ένα 
τροποποιημένο αργιλικό υλικό ικανό 
να προσροφήσει φωσφορικά και 
αμμωνιακά ιόντα τα οποία σε μεγάλες 
συγκεντρώσεις στο νερό είναι υπεύθυνα 
για το φαινόμενο του ευτροφισμού 
και της κακής ποιότητας των νερών σε 
κλειστούς υδάτινους αποδέκτες (λίμνες, 
δεξαμενές, κλειστά παράκτια ύδατα). 
Ειδικότερα, το  BephosΤΜ χρησιμοποιεί 
ως φυλλόμορφο αργιλικό υλικό τον 
μπετονίτη στον οποίο έχουν εντεθεί 
χουμικά οξέα (Humic acids) και άτομα 
σιδήρου (Fe) και χαλκού (Cu). 

Η τροποποίηση των φυλλόμορφων 
αργίλων γίνεται με ένθεση κατιόντων  
στον ενδοστρωματικό του χώρο, με το 
νέο υλικό να παρουσιάζει μεγάλη ειδική 
επιφάνεια παρά το μικρό του μέγεθος.  
Η διαδικασία τροποποίησης του 
υλικού που σχετίζεται με την βελτίωση 
της προσροφητικής του ικανότητας 
πραγματοποιείται με αντικατάσταση 
των ενδοστρωματικών κατιόντων (e.g. 
Na+, K+, Ca2+) με μεταλλικά κατιόντα 
αλλάζοντας τα δομικά χαρακτηριστικά 
της αργίλου. 

Στα πλαίσια της δοκιμής του νέου υλικού πραγματοποιήθηκαν  εργαστηριακά πειράματα στα οποία μελετήθηκε 
η ικανότητα του BephosΤΜ στην προσρόφηση φωσφόρου και αμμωνίας κάτω από ένα συγκεκριμένο εύρος 
φυσικοχημικών παραμέτρων που αντιστοιχούν στο φάσμα των φυσικών υδάτων.

Ηαπελευθέρωση φώσφορου (P) από το ίζημα μπορεί να εμποδίζει οποιαδήποτε βελτίωση της ποιότητας 
των υδάτων για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.  Ο χρόνος που απαιτείται για την ανάκαμψη αυτή μπορεί να 
διαρκέσει δεκαετίες.  Οι εισροές φωσφορικών, αυξάνουν τη συγκέντρωση των θρεπτικών ουσιών στο ίζημα 
που μπορούν να απελευθερωθούν εκ νέου στην υπερκείμενη υδάτινη στήλη.

Ένα φαινόμενο που αναφέρεται ως   “κληρονομιά P”   [Zamparas and Zacharias (2014), Science of the total Environment, 496: 551–562].

Η χρήση του Προσροφητικού Υλικού 
BephosTM  ως πιθανό εργαλείο 
αποκατάστασης ευτροφικών υδάτων.

Δρ. Μιλτιάδης Ζαμπάρας
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Το υλικό BephosΤΜ παρουσιάζει ικανότητα προσρόφησης φωσφορικών 
και αμμωνιακών που ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 95% και  75% αντίστοιχα 
σε υδατικά διαλύματα με pH 5-7. Η προσροφητική ικανότητα του υλικού δεν 
επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις του pH, καθώς μεταβαίνουμε σε περισσότερο 
αλκαλικά υδατικά διαλύματα (pH8-9). Παράλληλα,  το μεγαλύτερο ποσοστό των 
φωσφορικών προσροφάται κατά την διάρκεια των πρώτων 50 mim, γεγονός που 
σχετίζεται  με την γρήγορη πλήρωση των ενεργών θέσεων στην επιφάνεια του 
υλικού (boundary layer diffusion).

Για την μελλοντική χρήση και αξιοποίηση του BephosΤΜ ως εργαλείο αποκατάστασης, απαιτείται περαιτέρω έρευνα. 
Ο Κώστας Σακκάς, Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, Πρόεδρος Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων  αναφέρει 
χαρακτηριστικά μιλώντας για το σχέδιο διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας στα Ιωάννινα: “Προτείνονται ακόμη 
πιλοτικά μέτρα διαχείρισης του ιζήματος και αερισμός του πυθμένα, χωρίς όμως να δικαιολογούνται γιατί προκρίνονται 
οι συγκεκριμένες λύσεις. Για παράδειγμα αντί της χρήσης Phoslock, θα μπορούσε να επιλεγεί το ελληνικό υλικό BephosΤΜ 
πατενταρισμένο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, εναλλακτική που όμως δεν εξετάζεται καν. Όταν όλοι θέλουμε τη σύνδεση 
των πανεπιστημίων μας με την παραγωγή, αυτό πρέπει να το αποδεικνύουμε και στην πράξη”.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Zamparas et al. (2012), Applied Clay Science, 62–63: 101–106.

2. Zamparas and Zacharias (2014), Science of the total Environment, 496: 551–562.

3. Zamparas et al. (2015), Journal of Environmental Chemical Engineering.

4. ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ- ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ,

Ι. Ζαχαρίας, Γ. Δεληγιαννάκης, Μ. Ζαμπάρας, Μ. Δρόσος. 

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας 

(Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Ο.Β.Ι., αριθμός: 20110100702)

με θέμα: «ΒePHOS® . Προσροφητικό υλικό για την απομάκρυνση

 φωσφόρου και αμμωνίας».
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Η αγροτική δραστηριότητα διαδραματίζει έναν από τους σημαντικότερους τομείς σχεδιασμού 
και εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης και πολυεπίπεδης πολιτικής της Ε.Ε., γνωστής σε όλους 
ως Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Η συγκεκριμένη, έχει δεχτεί κατά καιρούς έντονη κριτική ως 

προς την προώθηση μιας επιδοματικής λογικής που  εκφράστηκε με τα ιστορικά δικαιώματα και οδήγησε 
σταδιακά στην απομάκρυνση από την παραγωγή και σε αποεπενδύσεις, ενώ χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα 
δαπανηρή και αναποτελεσματική στην ενίσχυση των αγροτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το πρασίνισμα
της Νέας Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής
Πόπη Αγγελή
 Γεωπόνος – Βιοτεχνολόγος, MSc
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Προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που 
κατά καιρούς προέκυπταν και φυσικά να προσαρμοστεί 
καλύτερα στις απαιτήσεις μιας εποχής συνεχών 
μεταβολών και κρίσεων, η ΚΑΠ αναθεωρήθηκε αρκετές 
φορές. Με την τελευταία της μορφή για την περίοδο 
2014-2020  επιχειρεί να συνδέσει (ως ένα βαθμό βέβαια, 
αφού ο μέσος όρος των απωλειών για τα ιστορικά 
δικαιώματα δεν θα υπερβαίνει το 30% έως το 2019)  
τις αγροτικές ενισχύσεις (που παραμένουν εκταρικές) 
με την παραγωγή, εισάγει την έννοια του ενεργού 
αγρότη και  διασφαλίζει ταυτόχρονα, την οικονοµική 
βιωσιµότητα του αγροδιατροφικού κλάδου. 

Αναμφίβολα όμως, το πιο φιλόδοξο στοιχείο της 
αναθεωρημένης αγροτικής πολιτικής αποτελεί το 
«πρασίνισμα» (“greening”), καθώς η  νέα ΚΑΠ, θέτει 
ως προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος, 
εισάγοντας την περιβαλλοντική συνιστώσα στην 
αγροτική παραγωγή. Υπό αυτό το πρίσμα,  παρέχει, 
ως πράσινη ενίσχυση το 30% του δημοσιονομικού 
φακέλου για την τήρηση πρακτικών επωφελών για το 
περιβάλλον και το κλίμα. Στα πλαίσια αυτού του μέτρου 
προβλέπονται οι ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Διαφοροποίηση καλλιεργειών (Crop Diversifi-
cation): εναλλαγή δύο τουλάχιστον καλλιεργειών σε 
αρόσιμες εκτάσεις άνω των 100 στρεμμάτων με την 
κύρια να καταλαμβάνει ποσοστό που δεν υπερβαίνει 
το 75%.

Ως διαφορετικές καλλιέργειες θεωρούνται:
• Διαφορετικά γένη, σύμφωνα με τη βοτανική 

ταξινόμηση.
• Καλλιέργεια ειδών της οικ. Brassicaceae (π.χ. 

κουνουπίδι, λάχανο), Solanaceae (π.χ. πατάτα, 
τομάτα), Curcubitaceae (π.χ. πεπόνι, καρπούζι, 
αγγούρι).

• Αγρωστώδη- ποώδη κτηνοτροφικά φυτά.
• Εκτάσεις σε αγρανάπαυση.
Εξαιρούνται της υποχρέωσης διαφοροποίησης οι 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες οι αρόσιμες 
ή επιλέξιμες εκτάσεις σε ποσοστό μεγαλύτερο 

του 75% καλλιεργούνται με ρύζι, ή αγρωστώδη 
ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή είναι 
βοσκότοποι ή συνδυασμός των παραπάνω και οι 
υπόλοιπες αρόσιμες εκτάσεις της εκμετάλλευσης 
δεν υπερβαίνουν τα 300 στρέμματα.

(β) Περιοχές Οικολογικής Εστίασης, ΠΟΕ (Ecologi-
cally Focused Areas): ύπαρξη οικολογικής εστίας 
ποσοστού 5% σε γεωργική έκταση άνω των 150 
στρεμμάτων.

Μια ΠΟΕ περιλαμβάνει:
• Εκτάσεις σε αγρανάπαυση.
• Χαρακτηριστικά τοπίου: σειρές ή συστάδες 

δέντρων, τάφρους μέγιστου πλάτους 6 μ., ζώνες 
ανάσχεσης κατά μήκος των υδατορεμάτων και 
λοιπών υδάτινων όγκων, που συνίστανται σε 
ακαλλιέργητο περιθώριο ενός μέτρου.

• Καλλιέργειες ψυχανθών με συντελεστή 0,7 
(δηλαδή 1 στρέμμα ψυχανθών αντιστοιχεί σε 0,7 
στρέμματα ΠΟΕ).

Εξαιρούνται της υποχρέωσης ΠΟΕ:  οι γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις στις οποίες οι αρόσιμες ή 
επιλέξιμες εκτάσεις σε ποσοστό μεγαλύτερο 
του 75% καλλιεργούνται με ρύζι, ή αγρωστώδη 
ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή είναι 
βοσκότοποι ή συνδυασμός των παραπάνω με τις  
υπόλοιπες αρόσιμες εκτάσεις της εκμετάλλευσης 
να μην υπερβαίνουν τα 300 στρέμματα και αυτές 
που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 29, παράγραφος 1 του Καν. 
(ΕΚ) 834/2007 όσον αφορά τη βιολογική γεωργία.

(γ) Διατήρηση των υφιστάμενων μόνιμων 
βοσκοτόπων (Permanent Pasture): Οι εκτάσεις 
αυτές, οφείλουν να τηρούν µια ελάχιστη αναλογία 
ως προς τις υπόλοιπες γεωργικές εκτάσεις.

Στις εκτάσεις μόνιμων βοσκότοπων που 
βρίσκονται εντός των περιοχών του Δικτύου 
Φύση 2000 (Natura), δεν επιτρέπεται η άροση, 
καθώς και η αλλαγή της γεωργικής τους χρήσης 
από μόνιμους βοσκότοπους. 
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Παράδειγμα «πράσινης ενίσχυσης»
Έστω γεωργική εκμετάλλευση 250 στρεμμάτων, 

που περιλαμβάνει 180 στρέμματα αροτραίες 
καλλιέργειες και 70 στρέμματα δενδρώδεις.

Το πρασίνισμα εφαρμόζεται μόνο στις αροτραίες 
καλλιέργειες.

100 στρέμματα (διαφοροποίηση) <150 στρέμματα 
(ΠΟΕ) <Αροτραίες καλλιέργειες =180 στρέμματα< 
300 στρέμματα

α) Διαφοροποίηση: 
αρόσιμη γη = δύο τουλάχιστον καλλιέργειες με 

την κύρια να καταλαμβάνει ποσοστό έως 75% , 
δηλαδή 180 στρέμματα Χ75%=όχι περισσότερο 
από 135 στρέμματα

(β) ΠΟΕ:
180 στρέμματα αρόσιμης γης Χ 5%= 

τουλάχιστον 9 στρέμματα

Με την επισήμανση ότι  η υποχρέωση του 
πρασινίσματος αφορά όσους καλλιεργούν πάνω 
από 100 στρέμματα και με δεδομένο ότι η χώρα 
μας περιλαμβάνει κυρίως μικρές και οικογενειακές 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, εκτιμάται ότι το 
συγκεκριμένο μέτρο αφορά λιγότερο από το 5% 
του αγροτικού πληθυσμού της Ελλάδας. Τίθεται 
έτσι ένα ερώτημα σχετικά με το αν το πρασίνισμα 
προσδίδει ένα ουσιαστικό περιβαλλοντικό 
πρόσημο στην παραγωγική οργάνωση του 
πρωτογενούς τομέα ή αποτελεί απλά μια πράσινη 
πινελιά αειφορίας στα ευρωπαϊκά κείμενα 
σχεδιασμού της αγροτικής πολιτικής.

Είναι γεγονός ότι γεωργία και περιβάλλον 
αλληλοσυνδέονται και συνάμα επηρεάζονται 
από πολλούς, διαφορετικούς και συχνά 
αντικρουόμενους κοινωνικο-οικονομικούς παρά-
γοντες,    οι οποίοι επιχειρείται να τοποθετηθούν 
σε ένα κοινό και εξαιρετικά σύνθετο πλαίσιο 
γεωργικής πολιτικής. Παρά τις όποιες ελλείψεις 
και δυσχέρειες πρέπει να αναγνωριστεί ότι έχει 
επιτευχθεί μια πρόοδος, πρωτίστως στην εισαγωγή 
ενός περιβαλλοντικού προβληματισμού και στην 
κατ’ επέκταση υιοθέτηση μέτρων περιβαλλοντικού 
προσανατολισμού που παρέχουν μια ευκαιρία 
βελτίωσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης στον 
αγροτικό τομέα. Έτσι, η νέα ΚΑΠ περιλαμβάνει, 
εκτός της πράσινης ενίσχυσης αρκετές γεωργο-
περιβαλλοντικές δράσεις αγροτικής ανάπτυξης 
(2ος πυλώνας), η αποτελεσματικότητα των οποίων 
μένει να αποδειχτεί, τόσο ανά μέτρο όσο και 
συνολικά, στο άμεσο μέλλον.

( Για περισσότερες πληροφορίες για την πράσινη ενίσχυση: 
ΦΕΚ 147/τ.Β΄/22.01.2015 «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και 

διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση 
του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΚΕΦ.Γ- Τμήμα 
Α, αρθ. 26,27,28,29)

Το πρασίνισμα
της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ”Ορνιθοπαρατηρητές

Μεσολογγίου’’
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”Ορνιθοπαρατηρητές
Μεσολογγίου’’

Τα τελευταία χρόνια ακούμε συχνά τη λέξη εθελοντισμός.

Ο εθελοντισμός, λοιπόν, είναι στάση ζωής και δρα εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα 
καθώς μας αφορά όλους  προάγοντας την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση 
των δικαιωμάτων τους και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη. 

Η ενασχόληση με τον εθελοντισμό είναι μια απλή αλλά ταυτόχρονα και σύνθετη διαδικασία. 
Προκύπτει γιατί απλά κάποιος φίλος μας το πρότεινε ή γιατί επιθυμούμε την ενασχόλησή μας 
με αντικείμενα δράσεις της αρεσκείας μας.

Όπως είναι γνωστό, βέβαια, ο εθελοντισμός δεν προσφέρει οικονομικό όφελος, το οποίο 
αποτελεί σημαντικό κίνητρο για πολλούς. Ωστόσο, είναι μεγάλη η ανταμοιβή που προκύπτει 
από την εμπειρία αυτή, όπως:

•  κοινωνική αλληλεγγύη
•  απόκτηση προσόντων
•  δοκιμή επαγγελματικής σταδιοδρομίας – πειραματισμός
•  δυναμική ομάδας, ενεργός πολίτης.
 
 Έτσι, με κύριο κίνητρο την αγάπη μας για τον τόπο μας, δημιουργήσαμε μια άτυπη 

περιβαλλοντική ομάδα ορνιθοπαρατήρησης και προστασίας της λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου – Αιτωλικού, τους ‘’Ορνιθοπαρατηρητές Μεσολογγίου’’ . Διότι, σημασία έχει η 
ευαισθητοποίηση όλων μας προς την κατεύθυνση της προστασίας της φύσης και του τοπίου 
στο σύνολό τους. 
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Η λιμνοθάλασσα είναι η σπουδαιότερη ίσως πηγή πλούτου του τόπου μας. Πρόκειται 
για ένα εκτεταμένο σύστημα αβαθών υδάτων με επιμέρους λιμνοθάλασσες, λασποτόπια, 
αλμυρόβαλτους, καλαμιώνες, λουρονησίδες και αμμοθίνες.

Λόγο λοιπόν, της μεγάλης έκτασής της, της αφθονίας της τροφής, της θερμοκρασίας και 
της αλατότητάς της δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για την αναπαραγωγή και την ανάπτυξη 
πολλών ειδών ψαριών. Η χλωρίδα του υγροτόπου περιλαμβάνει τουλάχιστον 385 είδη φυτών 
που συνήθως απαντώνται σε υγροτόπους και στα πεδινά της δυτικής Ελλάδας όπως, τα γνωστά 
<σάλτσινα> που είναι αλμυροί βάλτοι και αποτελούν τον βασικό τύπο βλάστησης της περιοχής 
με κυρίαρχα τα φυτά αρμυρές ή αρμυρήθρες (Salicornia europa), αγριοκάλαμα (Phragmites 
australis) και ψάθες (Typha sp.).

Τα θηλαστικά των υγροτόπων του Μεσολογγίου 
είναι αλεπούδες, ασβοί, κουνάβια, νυφίτσες και 
σκαντζόχοιροι. Στον Αχελώο και στον Εύηνο, όπως και 
στους βάλτους γλυκού νερού της λιμνοθάλασσας της 
Κλείσοβας ζουν βίδρες.  

Οι υγρότοποι του Μεσολογγίου – Αιτωλικού 
φημίζονται για την πλούσια ορνιθοπανίδα τους. Μετά 
τον Αμβρακικό, αποτελούν την καλύτερη τοποθεσία 
για ορνιθοπαρατήρηση. Εδώ επιβιώνουν, διαχειμάζουν, 
φωλιάζουν ή περνούν κατά την μετανάστευσή τους 
συνολικά 272 διαφορετικά είδη πουλιών, στα οποία 
περιλαμβάνονται πολλά σπάνια και απειλούμενα  
με εξαφάνιση. Στις αμμοθίνες της λιμνοθάλασσας 
φωλιάζουν ο Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus), 
ο Θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrines) και οι 
Καλαμοκανάδες (Himantopus himantopus), ενώ στις 
αλυκές κάνουν αισθητή την παρουσία τους οι Αβοκέτες 
(Recurvirostra avosetta).

”Ορνιθοπαρατηρητές
Μεσολογγίου’’
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Διαχειμάζοντα πουλιά περιλαμβάνουν έως 
και 15.000 παρυδάτια, που επωφελούνται 
από τα εκτενή λασποτόπια και τις περιοχές 
ρηχού νερού στις λιμνοθάλασσες και στη 
θάλασσα. Η λιμνοθάλασσα είναι επίσης μια 
από τις κυριότερες ελληνικές περιοχές για το 
ξεχειμώνιασμα των Αργυροπελεκάνων (Peleca-
nus crispus). Παλαιότερα οι αργυροπελεκάνοι 
φώλιαζαν στην περιοχή αλλά μετά τον πόλεμο 
χάθηκαν. Έτσι, προς μεγάλη μας χαρά, τους 
είδαμε να φωλιάζουν πάλι στην περιοχή μας πριν 
5 χρόνια! Πιθανή αιτία, το κυνήγι στην περιοχή 
του Αμβρακικού, κυρίως φαλαρίδας, που 
προκαλεί όχληση και στους Αργυροπελεκάνους. 
Επίσης, στην περιοχή ξεχειμωνιάζει ένας από 
τους μεγαλύτερους πληθυσμούς Φαλαρίδας 
(Fulica atra), που συχνά ξεπερνά κατά πολύ τα 
30.000 άτομα, καθώς και πάνω από 20.000 πάπιες. 

Επίσης, κοινοί είναι και οι Ερωδιοί όλων των ειδών˙ ο Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta), o 
Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea), ο Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea) και ο Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola 
ralloides). Οι Χαλκόκοτες (Plegadis falcinellus) και τα Φοινικόπτερα (Phoenicopterus ruber)  περνούν 
από το Μεσολόγγι κατά τη διάρκεια της αποδημίας τους.  

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι ότι περιβάλλεται από λοφώδεις και βραχώδεις 
εκτάσεις, στις οποίες βρίσκουν καταφύγιο 32 από τα 38 είδη αρπακτικών της Ευρώπης! Οι Ψαραετοί 
(Pandion haliaetus) και οι Τσίφτηδες (Milvus migrans) είναι τακτικοί επισκέπτες της μετανάστευσης 
και διασχίζουν τους υγροτόπους ˙ λίγοι από αυτούς διαχειμάζουν μάλιστα εκεί. Εδώ φωλιάζουν 
σε μικρές αποικίες και τα Κιρκινέζια (Falco naumanni). Αρκετά άτομα Βασιλαετών (Aquila helia-
ca) και Στικταετών (Aquila clanga) συναντώνται το χειμώνα και κάποιες χρονιές εμφανίζονται και 
Ψαλιδιάριδες (Milvus milvus), είδος πολύ σπάνιο στην Ελλάδα. Η τελευταία αποικία Όρνιων (Gyps 
fulvus) της δυτικής Ελλάδας επιβιώνει στο φαράγγι της Κλεισούρας (γύρω στα 10 ζευγάρια).

Σκοπός της ομάδας μας είναι η καταμέτρηση των πληθυσμών των πουλιών και η διατήρηση 
αυτών. Παροχή πρώτων βοηθειών σε τραυματισμένα πουλιά, σε συνεργασία πάντα με τις αντίστοιχες 
οργανώσεις. Επίσης, προσπαθούμε για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών, μικρής 
ηλικίας, κυρίως. Καθώς, και τη διοργάνωση σεμιναρίων όπως, πρώτων βοηθειών άγριας ζωής, τρόποι 
καταμέτρησης πληθυσμών, κ. ά.

Τα πουλιά αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους δείκτες της ποιότητας του περιβάλλοντος. 
Οι μεταβολές στους πληθυσμούς τους συνδέονται με απειλές που υποβαθμίζουν το φυσικό 
περιβάλλον. Η προσπάθεια λοιπόν για τη διατήρηση των πουλιών είναι και αγώνας για τη διατήρηση 
του περιβάλλοντος συνολικότερα. Η αποτελεσματική προστασία των πουλιών δεν θα ήταν δυνατή 
χωρίς τις πληροφορίες που μας δίνει η παρατήρηση των πληθυσμών τους μέσα στο χρόνο.

Στον αγώνα αυτό η Ελλάδα 
είναι μια χώρα ιδιαίτερα 
σημαντική διεθνώς τόσο για 
τα επιδημητικά, όσο και για 
τα μεταναστευτικά είδη. Στο 
σταυροδρόμι τριών ηπείρων, με 
μια καταπληκτική ποικιλομορφία 
στο φυσικό της περιβάλλον 
(ακτές, βουνά, δάση, λιβάδια, 
θίνες), κατέχει προνομιακή θέση 
για την επιβίωση εκατοντάδων 
ειδών καθώς, διευκολύνει το 
ταξίδι εκατομμυρίων πουλιών 
πάνω από τη Μεσόγειο.

Γκανιάτσου Ελίνα
Υπεύθυνη της ομάδας

 ‘’Ορνιθοπαρατηρητές Μεσολογγίου’’



Ο Αειφόρος Τουρισμός
στις Προστατευόμενες Περιοχές
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Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας 

Μεσολογγίου συμμετείχε στις 5 Μαρτίου 

2015 στην Ημερίδα με τίτλο «Διάδοση των βέλτιστων 

πρακτικών σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τον 

Αειφόρο Τουρισμό (ECST) σε Προστατευόμενες 

Περιοχές» που διοργανώθηκε στο Μπρίντιζι της 

Ιταλίας από την Κοινοτική Υπηρεσία Πολιτικής της 

επαρχίας του Μπρίντιζι. Η ημερίδα διοργανώθηκε 

σε συνεργασία με Federparchi / Europarc Ιταλίας, 

στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου BIG, το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 

2007/2013. 

Το στρατηγικό σχέδιο BIG προσφέρει την 
ευκαιρία δράσεων σε προστατευόμενες παράκτιες 
και αγροτικές περιοχές της Ελλάδας και της Ιταλίας, 
δύο χώρες είναι πολύ παρόμοια από την άποψη των 
οικοσυστημάτων από την άποψη του πλούτου της 
βιοποικιλότητας.

Ο «Ευρωπαϊκός Χάρτης για τον Αειφόρο 
Τουρισμό (ECST) σε Προστατευόμενες Περιοχές» 
είναι ένα μεθοδολογικό εργαλείο για την παροχή 
πιστοποίησης, που επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση 
των προστατευόμενων περιοχών για την ανάπτυξη 
βιώσιμου τουρισμού. Το κεντρικό στοιχείο του είναι η 
συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων ώστε 
να αναπτύξουν μια κοινή στρατηγική και ένα σχέδιο 
δράσης για την ανάπτυξη του τουρισμού, η οποία 
να βασίζεται σε μια λεπτομερή ανάλυση της τοπικής 
κατάστασης. Ο στόχος του ECST είναι η προστασία της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και η συνεχής 
βελτίωση της διαχείρισης του τουρισμού (των 
κατοίκων, των επιχειρήσεων και των επισκεπτών) στις 
προστατευόμενες περιοχές υπέρ του περιβάλλοντος. 

Η ημερίδα ξεκίνησε με τις ομιλίες εκπροσώπων 
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για Πάρκα και 
Καταφύγια Europarc, που αφορούσαν το ρόλο και 
τις λειτουργίες του CETS. Επίσης παρουσιάστηκαν 
ευρωπαϊκές εμπειρίες από την εφαρμογή του CETS 
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στην  Ισπανία, τηv Γαλλία και την Ιταλία. Η απο-
γευματινή συνεδρίαση της ημερίδας περιλάμβανε 
σύγκριση των εμπειριών ανάμεσα στην Ελλάδα και την 
Ιταλία. Από την Ελλάδα συμμετείχαν εκπρόσωποι 
των Εθνικών Πάρκων Τζουμέρκων, Περιστερίου και 
Χαράδρας Άραχθου, Αμβρακικού, καθώς και των 
Εθνικών Πάρκων Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς, 
Μεσολογγίου και της Προστατευόμενης Περιοχής 
της λίμνης Παμβώτιδας. Από την πλευρά της Ιταλίας 
συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Περιφερειακό 
Πάρκο Παράκτιων Αμμοθίνων της προστατευόμενης 
θαλάσσιας περιοχής του Torre Guaceto, του Πάρκου 
της επαρχίας του Λέτς και του εθνικού πάρκου Alta 
Murgia.

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 
ημερίδα είναι ότι για την ανάπτυξη αειφόρου 
τουρισμού σε προστατευόμενη περιοχή, θα πρέπει 
να υπάρξει προετοιμασία και εφαρμογή μιας 
στρατηγικής από τον εκάστοτε Φορέα Διαχείρισης, η 
οποία να βασίζεται σε προσεκτική διαβούλευση ώστε 
να κατανοηθεί και να εγκριθεί και από τους τοπικούς 
φορείς. 

Στο σχέδιο δράσης χρειάζεται να συμπερι-
λαμβάνονται αρχικά:

Α) Ο ορισμός και οριοθέτηση της περιοχής που 
επηρεάζεται από τη στρατηγική.

Β) Μια αρχική αξιολόγηση της φυσικής, ιστορικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και των 

τουριστικών υποδομών σε αυτή, καθώς και οι εκεί 
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες λαμβάνοντας 
υπόψη ζητήματα όπως της μεταφορικής ικανότητας 
κ.α.

Γ) Μια εκτίμηση, αξιολόγηση των ήδη υπαρχόντων 
επισκεπτών καθώς και πιθανών μελλοντικών αγορών.

Οι στρατηγικοί στόχοι για την ανάπτυξη και 
τη διαχείριση βιώσιμου τουρισμού θα πρέπει να 
καλύπτουν θέματα όπως: α)διατήρηση και βελτίωση 
του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
β)διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας της 
ζωής των κατοίκων της περιοχής γ)διαχείριση των 
επισκεπτών και τη βελτίωση της ποιότητας των 
υπηρεσιών τουρισμού που τους προσφέρονται, δ)
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου.

Οι Φορείς Διαχείρισης καλούνται να 
προστατεύσουν και να ενισχύσουν την φυσική και 
πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής ευθύνης τους 
από την υπερβολική τουριστική ανάπτυξη. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί με:

α) την παρακολούθηση των επιπτώσεων που 
προκύπτουν από τον τουρισμό στη χλωρίδα και την 
πανίδα,

β) την τόνωση των δραστηριοτήτων εκείνων 
που υποστηρίζουν τη διατήρηση της ιστορικής 
κληρονομιάς, του πολιτισμού και των παραδόσεων
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γ) τον έλεγχο και τη μείωση των δραστηριοτήτων 
που επηρεάζουν δυσμενώς την ποιότητα των 
τοπίων, τον αέρα και το νερό (π.χ. χρήση μη-
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ύπαρξη περιττών 
αποβλήτων και θορύβων)

δ) ενθάρρυνση  όχι μόνο των επισκεπτών αλλά 
και της τουριστικής βιομηχανίας να συμβάλουν στη 
διατήρηση του τόπου.

 Κατά την δημιουργία και την εφαρμογή ενός 
σχεδίου διαχείρισης επισκεπτών κρίνεται αναγκαία 
η τήρηση από τους Φορείς αρχείου με τον αριθμό 
των επισκεπτών με την πάροδο του χρόνου και του 
χώρου, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων 
πληροφοριών που θα παρέχονται από τις τοπικές 
τουριστικές επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό θα 
επιτευχθεί μείωση των αρνητικών επιπτώσεων από 
την μαζική και ανεξέλεγκτη εισροή επισκεπτών 
στην προστατευόμενη περιοχή. Θα πρέπει επίσης να 
προωθηθεί η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς 
(το ποδήλατο και το περπάτημα ως εναλλακτική λύση 
στα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης) και να ελεγχτεί η 
χωροθέτηση κάθε νέας κατασκευής που θα γίνεται 
για την τουριστική ανάπτυξη.

Η παροχή σε όλους τους επισκέπτες μια υψηλής 
ποιότητας εμπειρία σε όλες τις πτυχές της επίσκεψής 
τους μπορεί να επιτευχθεί ερευνώντας τις προσδοκίες 
και την ικανοποίηση των υφιστάμενων και δυνητικών 
επισκεπτών και εκπληρώνοντας τις ειδικές ανάγκες 
των μειονεκτούντων επισκεπτών. Παράλληλα θα 
πρέπει να υποστηρίζονται πρωτοβουλίες ελέγχου 
με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των ήδη 
υπαρχόντων εγκαταστάσεων και υπηρεσιών.  

Οι Φορείς χρειάζεται να επικοινωνούν 
αποτελεσματικά με τους επισκέπτες σχετικά με τα 
ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέχοντας 
άμεσα διαθέσιμη και καλής ποιότητας πληροφόρηση 
για την περιοχή, και βοηθώντας τις τουριστικές 
επιχειρήσεις να πράξουν αναλόγως. 

Επίσης οι Φορείς μπορούν να συμβάλλουν 
παρέχοντας εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και 
υπηρεσίες. Μέσω της παροχής ή υποστήριξης 
προγραμμάτων κατάρτισης θα ερμηνεύουν το 
περιβάλλον της περιοχής και την κληρονομιά στους 
επισκέπτες και τους ντόπιους, συμπεριλαμβανομένων 
των ομάδων και των σχολείων. 

Επιπλέον, χρειάζεται να υπάρχει συνεχής 
εξασφάλιση καλής επικοινωνίας μεταξύ των 
ντόπιων και των επισκεπτών ενώ θα πρέπει να 
εντοπίζονται και να μειώνονται τυχόν διενέξεις 
που μπορεί να προκύπτουν. Για τον σκοπό αυτό, 
κατά την εφαρμογή του ECST για παράδειγμα, έχει 
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καθιερωθεί η δημιουργία ενός μόνιμου φόρουμ, ή 
ισοδύναμης διάταξης, μεταξύ της αρχής/φορέα της 
προστατευόμενης περιοχής, των τοπικών κοινοτήτων, 
των διαφόρων οργανώσεων της κοινότητας και των 
εκπροσώπων της τουριστικής βιομηχανίας καθώς 
και σύνδεσμοι με τους περιφερειακούς και εθνικούς 
φορείς.

Τα οφέλη από τον τουρισμό στην τοπική 
οικονομία μπορούν να αυξηθούν με την προώθηση 
της αγοράς τοπικών προϊόντων από τους επισκέπτες 
και τις τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις, κάτι που 
με την σειρά του θα ενθαρρύνει και την περαιτέρω 
απασχόληση των κατοίκων της περιοχής στον 
ευρύτερο τομέα του τουρισμού. Επιπλέον μπορούν 
να δημιουργηθούν ειδικά τουριστικά προϊόντα 
που να επιτρέπουν την ανακάλυψη και κατανόηση 
του χώρου καθώς και να υπάρξει παροχή και 
υποστήριξη δραστηριοτήτων, και εκδηλώσεων 
που να αφορούν την ερμηνεία της φύσης και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κρίνεται επομένως ζωτικής σημασίας 
η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και 
τουριστικών επιχειρήσεων τόσο στο σχεδιασμό 
του τουριστικού πλάνου, προγράμματος στις 
προστατευόμενες περιοχές από τους Φορείς, όσο 
και κατά την εφαρμογή του. Μόνο έτσι θα μπορέσει 
να υπάρξει πραγματική προώθηση και εφαρμογή 
ήπιων μορφών οικοτουρισμού σε προστατευόμενες 
περιοχές, με τελικό στόχο την προστασία αυτών. 

Καρανίκα Μαλβίνα
Γεωλόγος M.Sc

Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης

Ο Αειφόρος Τουρισμός
στις Προστατευόμενες Περιοχές



Η σημασία των Πελαργών
και η Προστασία τους 
 

Ο λευκός πελαργός (ciconia ciconia) αποτελεί προστατευόμενος 
είδος με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 79/409/ΕΕ , μεταναστεύει στην 
Ελλάδα  την περίοδο Μαρτίου-Αυγούστου  όπου φωλιάζει σε κτίρια, 
εκκλησίες, στύλους της ΔΕΗ κτλ όπου και αναπαράγεται. Ο πληθυσμός 
του μειώνεται επικίνδυνα σε όλη την χώρα και ειδικά στη νότια πλευρά 
της  με κύριες αιτίες μείωσης τις αποξηράνσεις των ελών, την λαθροθηρία 
καθώς και τα ατυχήματα σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Τρέφεται με 
βατράχια, έντομα, φίδια κτλ ενώ μεταναστεύει τον Αύγουστο προς την 
Αφρική μέσω της Μ. Ασίας, συνεπώς λίγοι μόνο περνούν από την Νότια 
Ελλάδα.  Το νοτιότερο άκρο εξάπλωσης του πληθυσμού των πελαργών 
είναι ο νομός Αιτωλοακαρνανίας. 

Ο λευκός πελαργός έχει ύψος 102 εκατοστά , βάρος περίπου  3, 5 
κιλά και άνοιγμα φτερών 165 εκατοστά. Τον αναγνωρίζουμε εύκολα 
από το λευκό σώμα , τις ασπρόμαυρες φτερούγες, τον ψηλό λαιμό, το 
ίσιο κόκκινο ράμφος και τα μακριά  κόκκινα πόδια. Κατά τη διάρκεια του 
μεταναστευτικού τους ταξιδιού οι πελαργοί διανύουν αποστάσεις έως 
και 20.000 χιλιόμετρα.  Ανεμοπορούν,  χωρίς πολλά φτεροκοπήματα, 
εκμεταλλεύονται τα θερμά ρεύματα αέρα πάνω από τη στεριά για να 
ανέβουν ψηλά, ακολουθώντας σπειροειδή πορεία και στη συνέχεια 
πετούν ευθεία. 

Οι πελαργοί γεννούν 3-5 λευκά αβγά το μήνα Απρίλιο. Η επώαση 
διαρκεί ένα μήνα με εναλλάξ κλώσσημα από τους γονείς τους.  
Φροντίζουν πολύ τους νεοσσούς, στέκονται μέσα στη φωλιά, συνήθως 
στο ένα πόδι και τα προστατεύουν από τη βροχή και το δυνατό ήλιο, 
σκεπάζοντας τα με τις φτερούγες τους. Τα μικρά πραγματοποιούν την 
πρώτη πτήση  τους μετά 9-10 εβδομάδες.

H προστασία των πελαργών στην περιοχή είναι απαραίτητη τόσο 
για την διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου και την 
καλή κατάσταση διατήρησης της περιοχής όσο και για τον πολιτισμό 
και την αγάπη προς την φύση που οφείλει να διακρίνει ειδικά τις νέες 
γενιές. 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΡΓΟΥΣ
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