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Μεσολόγγι
και παραδοσιακή αλιεία

Θύμιος Παπαγιάννης





Εισαγωγή



Εισαγωγή

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και
τον Άνθρωπο (MedINA):
Εργάζεται από το 2003 για την
ολοκληρωμένη διαχείριση της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς
Στο Άγιον Όρος, την Κάρλα, τη Β. Πίνδο και
τον Αώο, τις Πρέσπες, τα Κύθηρα, τη Λήμνο
Αλλά και στην Ισπανία, την Κύπρο, το
Λίβανο, την Τουρκία, την Τυνησία



Εισαγωγή

Από το 2015, ενδιαφέρον για την παραδοσιακή
αλιεία, ιδιαίτερα στο Μεσολόγγι και στο
Αιτωλικό, λόγω ουσιαστικής συμβολής:
στην τοπική οικονομία
στην πολιτισμική ταυτότητα του τόπου
στις αναπτυξιακές προοπτικές

Ανάλογες μελέτες σε Λίβανο, Τουρκία και
Τυνησία με όφελος για τη φύση και τον
άνθρωπο



Παλαιότερα…







Παλαιότερα

Από τη δεκαετία του 1980, μέριμνα για
τα περιβαλλοντικά προβλήματα της
περιοχής:
Πρόταση προς την ΕΕ προγράμματος
που εγκρίθηκε στις 18 Αυγούστου 1989
Συνάντηση εργασίας για την
ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων
υδροβιότοπων Μεσογειακού τύπου

Μεσολόγγι, 21-22 Σεπτεμβρίου 1989



Παλαιότερα

Δράσεις του προγράμματος:
Ετοιμασία σχεδίου διαχείρισης
Άμεσες δράσεις για διατήρηση και διαχείριση
Αναβάθμιση των αλυκών με περιβαλλοντικά
κριτήρια
Βελτίωση συστήματος αποχέτευσης
Αποκατάσταση χώρων απόθεσης
απορριμμάτων (Κλείσοβα)



Παλαιότερα

Συμμετέχοντες φορείς:
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ)
Δήμος Μεσολογγίου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Αλυκές Μεσολογγίου Α.Ε. 



Παλαιότερα

Αποτελέσματα:
Εκπόνηση ικανοποιητικών μελετών
Περιορισμένες βελτιώσεις στις αλυκές
Αποτυχία στη διάθεση απορριμμάτων και
στην εξυγίανση της Κλείσοβας
Αδύναμη η προταθείσα ολιγομελής
Υπηρεσία Συντονισμού της Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης



Η σημερινή πραγματικότητα





Οικονομία

Κύριες παραγωγικές δραστηριότητες:
Παραγωγή αλατιού
Αλιεία
Ιχθυοκαλλιέργεια
Κτηνοτροφία
Τουρισμός
Παραθεριστική κατοικία (συνήθως αυθαίρετη)



Διεθνές / εθνικό καθεστώς προστασίας

Ικανοποιητικό καθεστώς προστασίας:
Στη Συνθήκη Ραμσάρ από το 1975, αλλά
από το 1990 στον κατάλογο Montreux
Εθνικό Πάρκο από το 2006

–Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού
–Εκβολών Αχελώου και Ευήνου
–Νήσων Εχινάδων

Δύο ευρύτατες περιοχές Natura2000
Φορέας Διαχείρισης (αβεβαιότητες)



Κύρια προβλήματα

Κάμψη παραγωγικών δραστηριοτήτων
Δημογραφική συρρίκνωση νέων ηλικιών
Απειλές πλημμυρών / αλλαγή κλίματος
Ευτροφισμός των λιμνοθαλασσών
Αποσύνθεση δομικών στοιχείων

λιμνοθαλασσών
Αποτελεσματικός έλεγχος παράνομης

δόμησης
Βελτίωση συστήματος διαχείρισης υγρών

και στερεών αποβλήτων



Μελλοντικές προοπτικές





Τουρισμός και παραδοσιακή αλιεία

Συνέδριο Φεβρουαρίου 2012: ‘Τα
υγροτοπικά συστήματα ως αναπτυξιακός
πόρος της Περιφέρειας – Ο τουρισμός στους
υγροτόπους’
Δυνατότητες σύζευξης παραδοσιακής

αλιείας και εξειδικευμένων μορφών
τουρισμού
Βασική υποδομή: Οι παραδοσιακές πελάδες
Αλλά και Αλιευτικό Κέντρο Μεσολογγίου



Μεσολόγγι και παραδοσιακή αλιεία

Κοινές δράσεις με εστίαση στο ΑΚεΜ:
Επίσκεψη των λιμνοθαλασσών με
παραδοσιακές βάρκες και οδηγούς αλιείς
Ενημέρωση επισκεπτών μέσω οικο-μουσείου
Κατανάλωση αλιευμάτων σε πρότυπο
εστιατόριο
Εμπορική προβολή και ενισχυμένη εμπορία
προϊόντων λιμνοθαλασσών
Οργάνωση κοινωνικών και θρησκευτικών
εκδηλώσεων για προσέλκυση επισκεπτών



Επιτυχή υποδείγματα

Χαρακτηριστικά διεθνή παραδείγματα:
Orbetello (Ιταλία) – παραγωγή
αυγοτάραχου καλής ποιότητας
Neretva (Κροατία) – επισκέψεις με
παραδοσιακές βάρκες και εστίαση
Sekovlje Soline (Σλοβενία) –
παραδοσιακή παραγωγή αλατιού και
μουσείο αλατιού



















Πυρήνας δραστηριοτήτων

Αλιευτικό Κέντρο Μεσολογγίου (ΑΚεΜ) σε
κατάλληλη όχθη των λιμνοθαλασσών
Αρχιτεκτονική εμπνευσμένη από τις

πελάδες
Βιοκλιματική αντίληψη / φυσικά υλικά
Διοίκηση από τοπικούς φορείς
Χρηματοδότηση από δημόσιους και

ιδιωτικούς φορείς και από Κοινοτικές
επιδοτήσεις
Μελέτη βιωσιμότητας υπό εκπόνηση







Λειτουργίες ΑΚεΜ

Για τους επισκέπτες:
Μικρό μουσείο για το Μεσολόγγι και την
παραδοσιακή αλιεία
Εστιατόριο θαλάσσιας γαστρονομίας
Κατάστημα με θαλάσσια προϊόντα
Κατάστημα με ποιοτικά, τοπικά προϊόντα
χειροτεχνίας
Σύγχρονοι χώροι υγιεινής
Γραφείο και αίθουσα διαλέξεων 60 ατόμων



Λειτουργίες ΑΚεΜ

Για τους αλιείς:
Αίθουσα ανάπαυσης και χώροι υγιεινής
Χώρος εστίασης
Χώροι αποθήκευσης εξοπλισμού
Χώροι συντήρησης αλιευμάτων και
κατάψυξης
Στον περιβάλλοντα χώρο:

–Άνετες εγκαταστάσεις στάθμευσης
–Θέσεις ελλιμενισμού για γαΪτες και άλλα μικρά

σκάφη





Η επιτυχία αυτού του
φιλόδοξου εγχειρήματος θα

εξαρτηθεί από την τοπική
του στήριξη, κυρίως από

τους αλιείς
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Η ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΥΔΡΟΒΙΑ ΖΩΗ ΣΤΙΣ

ΥΠΕΡΑΛΜΥΡΕΣ
ΛΕΚΑΝΕΣ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
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Γεώργιος Ν. 
Χώτος

καθηγητής

ΤμήμαΤεχνολογίας
Αλιείας-

Υδατοκαλλιεργειών
Εργαστήριο

καλλιέργειας Πλαγκτού
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας -

Μεσολόγγι

ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΦΑΝΕΡΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
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ΟΛΟΤΟΖΩΝΤΑΝΟΥΛΙΚΟ
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙΑΠΟΤΗΦΥΣΗ

G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece
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ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - 1

Αλόφιλαείδη (halophilous
species) είναιεκείνατα
οποία προτιμούννα
ζουνμόνοσευψηλές
αλατότητες.

Αλοανθεκτικά (halotolerant) 
είναιεκείναταοποία
αντέχουνκαιστις
υψηλές αλατότητες.G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΕΥΡΕΘΕΝΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝΥΠΕΡΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΜΟΝΗΡΗ: 
Κυανοβακτήρια (blue-green algae)

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΠΡΩΤΙΣΤΑ: 
Ευκαρυωτικά μικροφύκη & πρωτόζωα

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΖΩΑ: Τροχόζωα, 
καρκινοειδή, νηματώδεις σκώληκες

G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece
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ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - 2
 Είναιπαλαιόθενκαθιερωμένο (καιείναι
σωστό) ναορίζουμεως χλωρίδα σύνολαφυτών
καιως πανίδασύνολαζώων.

 Ομως πως θαμπορούσαμεναείμαστεακριβείς
καιναορίσουμεσύνολαπ.χ. πρωτοζώωναφού
δενείναιζώα;

 Πως θαμπορούσαμεναορίσουμετα
κυανοβακτήριαπουφωτοσυνθέτουνμεναλλά
δενείναιφυτά; Το ίδιοκαιταφύκηταοποία
δενείναιφυτά (παρόλοπουοιδιχογνωμίες των
συστηματικώνκαλά κρατούν).

 Μήπως νατολμήσουμεεπιτέλους καινα
πλάσουμενέους ακριβέστερους όρους; Δηλαδή
φυκίδα (για όλαταφύκημικρο-καιμακρο-φύκη) 
καιπρωτίδα για όλαταπρωτόζωα;

 Ας πέσειοσπόρος αυτής της ιδέας σήμεραεδώ.

G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece
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ΗΥΠΕΡΑΛΑΤΟΤΗΤΑΩΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΩΝΕΥΡΕΘΕΝΤΩΝΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 Όλοιοικαταγραφέντες οργανισμοί
απομονώθηκαν –διατηρήθηκαν –
αναπαρήχθησανσευψηλές αλατότητες από 60 ppt
(6 % αλάτι) έως και 260 ppt (26 % αλάτι).

 Ηθάλασσα έχειπερί το 3,5 % αλάτι.

 Όλοιαυτοί οιοργανισμοί (φύκη –πρωτόζωα –
ζώα)  στοεργαστήριοζούσαν άνετασε
θαλασσινό νερό. Όμως στηθάλασσακαιστη
λιμνοθάλασσασχεδόν απουσίαζαν.

 Άραοιυπεραλατότητες τωναλυκών
αποκλείοντας τηνπλειονότητατων
ανταγωνιστώντους, τους αφήνουν
κυρίαρχους εκεί. 

G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece
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ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣΑΠΟΤΑ
ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΑΜΙΚΡΟΦΥΚΗ...

G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece

Asteromonas gracilis
35  – >300 ppt

Tetraselmis marina
70 – 150 ppt?

Dunaliella salina
35   – >300 ppt

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΕΥΡΗΜΑ: Ταπαραπάνω 3 είδη μικροφυκών
ήτανοιμοναδικοί εκπρόσωποι τωνευκαρυωτικών
χλωροφυκών στην υπεραλατότητα . 
Δενυπάρχουν μακροφύκη. 
Απαιτείται περισσότερη έρευναγια να
οριστικοποιηθεί αυτό το εύρημα.

ΚΑΙΤΑ 3 ΑΝΗΚΟΥΝΣΤΟΦΥΛΟΧΛΩΡΟΦΥΤΑ
(CHLOROPHYTES)-ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΑΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
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ΥΠΑΡΧΟΥΝΟΜΩΣΚΑΙΧΡΥΣΟΦΥΚΗ
(ΔΙΑΤΟΜΑ)

G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece

Ταοποία αν και
«κυρίαρχοι»κάθεείδους
νερού δενβρέθηκαν σε
αλατότητες άνωτων 150 
ppt.
Καιεδώ απαιτείται
περισσότερη έρευνα
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ΚΑΙΕΛΑΧΙΣΤΑΔΙΝΟΦΥΚΗ

G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece
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Asteromonas gracilis
ένα μικροφύκος γιακάθεεγχείρημα..

G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece



G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece

Η A. gracilisβρίσκεταισεκάθεαλατότητα
(αντέχει 25-300 ppt)

G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece

Καιπαρουσιάζει
την
πιοεντυπωσιακή
πολυμορφία μεταξύ
τωνμικροφυκών
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Μιααπό τις μορφές της έδωσεκαιτο όνομά της ...

G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece
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Ιδανική τροφή γιακάθεηθμοφάγο

G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece

Rotifers, Brachionus plicatilis Protozoa, Euplotes, Uronema

Protozoa, 
Fabrea salina,          Condylostoma sp,        Colpodella sp Copepods, Tisbe sp

Καιφυσικά
Artemia
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ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΕΥΡΗΜΑ !!
ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ (Arthrospira sp) ΤΗΣ
ΥΠΕΡΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ (~13% αλάτι)

G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece
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ΚΑΙΜΕΤΑΞΥΟΛΩΝΤΩΝΠΡΩΤΟΖΩΩΝΠΟΥ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ....

G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece
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Το Fabrea salinaαποδείχθηκεανθεκτικό σενερό
με 3,5 – 15 % αλάτικαιιδανικό για

καλλιέργεια

G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece
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ΚΑΙΜΕΤΑΞΥΟΛΩΝΤΩΝΖΩΩΝΠΟΥ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ

(Τροχόζωα-Καρκινοειδή-νηματώδεις)

G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece
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Ενααπροσδιορίστουείδους κωπήποδο
(καρκινοειδές) τουγένους Tisbeπροσαρμόζεταισε

κάθεαλατότητααπό θαλασσινό (3,5 %) έως
υπεράλμυρονερό (14 % αλάτι)

G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece
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ΟΛΑΑΥΤΑ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ
ΑΛΛΩΝΕΙΔΩΝ

G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece
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ΑΠΟΚΟΙΝΟΥΜΕΤΟΓΝΩΣΤΟΤΡΟΧΟΖΩΟ Brachionus
plicatilisΠΟΥΒΡΕΘΗΚΕΣΕΑΛΑΤΟΤΗΤΕΣΜΕΧΡΙ 7,5 
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G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece

ΚΑΙΦΥΣΙΚΑΤΟ «ΔΙΑΣΗΜΟ»ΜΙΚΡΟΦΥΚΟΣ
Dunaliella salinaΠΟΥΖΕΙΜΕΧΡΙΚΑΙΣΕΑΛΜΗΤΗΝ

ΟΠΟΙΑΛΟΓΩΤΩΝΚΑΡΟΤΕΝΟΕΙΔΩΝΤΟΥ
ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΙ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΟ-ΚΟΚΚΙΝΗ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΟΝ
ΘΑΥΜΑΣΤΟΥΠΕΡΑΛΜΥΡΟΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ

G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece
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ΤΕΛΙΚΑΓΙΑΤΙΝΑΕΡΕΥΝΗΣΟΥΜΕ

ΑΥΤΑΤΑΕΙΔΗ;

G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece



G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece

 Επειδή ηζωή στηνυπεραλατότηταδεν έχει
μελετηθεί

 Επειδή ηγνώσηκαιανακάλυψηνέωνειδών
ανυψώνειτοεπιστημονικό επίπεδο

 Επειδή ηγνώσητης βιολογίας αυτώντωνειδών
μπορεί νααποβεί επωφελής γιατη
χρησιμοποίησή τους

 Επειδή σήμεραηανθρωπότηταπροσβλέπειστη
βιομηχανική χρήσητωνμικροφυκών

 Επειδή ταμικροφύκημπορούννα
καλλιεργηθούνεκεί πουδενκαλλιεργούνται
χερσαία φυτά

 Επειδή ταείδητης υπεραλατότητας δεν
κινδυνεύουναπό ανταγωνιστές στην
καλλιέργειά τους

 Επειδή στοΜεσολόγγιπροσφέρονταιοι
ιδανικότερες συνθήκες γιαμελέτητέτοιων
ειδών G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece



G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑΣΧΕΔΙΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ-ΠΡΩΤΟΖΩΩΝ-

ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ

 Παραγωγή β-καροτενίουκαιγλυκερίνης από
Dunaliella salinaκαι Asteromonas gracilis

 Καλλιέργειατης Fabrea salinaγιαχρήσηζωντανής
τροφής

 Εκμετάλλευσητης Artemiaγιαζωντανή τροφή
(πουπαραδόξως δεν έχειγίνειακόμα)

 Καλλιέργειακωπηπόδωνγιαζωντανή τροφή

 Απομόνωσηκαικαλλιέργειατοπικώνειδών
μικροφυκών

 Εξαιρετικές κλιματικές συνθήκες γιαμαζική
καλλιέργειαμικροφυκώνμεπροοπτική την
παραγωγή βιοκαυσίμωνκαι άλλωνπροϊόντων

G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece



G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece

ΟΡΑΜΑΓΙΑΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣΧΕΔΙΟ

 Επειδή τίποτασημαντικό δενγίνεταιχωρίς
στόχευση,

 Επειδή στηνΕλλάδαδενυπάρχειφυκολογικό
ινστιτούτο,

 Προτείνεταιηδημιουργία μεβάσητοΤ.Ε.Ι. Δυτ. 
Ελλάδας καιταΠανεπιστήμιοΠατρών στις
εγκαταστάσεις τουΤ.Ε.Ι. στοΜεσολόγγιη ίδρυση
πλήρως εξοπλισμένουΦΥΚΟΛΟΓΙΚΟΥΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
υπό τηνκατάλληληνομική μορφή

 ΤοΙνστιτούτοαυτό μεπροϋπολογισμό ίδρυσης 3.000.000 
ευρώ περίπουκαιστελεχωμένομε 10 άτομα (8 
επιστήμονες, 2 διοικητικούς) θααποτελέσειτο
κέντροτης πανελλήνιας έρευνας καιεφαρμογής στην
φυκολογία γενικώς συμπεριλαμβανομένης καιτης
πρωτίδας καιτης μικροπανίδας

 ΤοΙνστιτούτοφυκολογίας θα «εκτοξεύσει»
επιστημονικώς το ΜεσολόγγικαιτηνΕλλάδα

G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece
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G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΓΙΑΤΗΝ
ΠΡΟΣΟΧΗΣΑΣ

Αναζητήστεστο YouTube:
“Dr G. Hotos Lab, Greece”

Γιανααπολαύσετετα
σχετικά βίντεο

G. N. Hotos, Plankton Culture Lab, T.E.I. W. Greece



ΑλυκέςΑλυκές ΜεσολογγίουΜεσολογγίου::
ΈναςΈνας πολλαπλάπολλαπλά
αξιοποιήσιμοςαξιοποιήσιμος ––

προσοδοφόροςπροσοδοφόρος, , ΠαράκτιοςΠαράκτιος
ΥγρότοποςΥγρότοπος

ΝικόλαοςΝικόλαος ΑΑ. . ΚοροβέσηςΚοροβέσης
ΔιευθυντήςΔιευθυντής ΠαραγωγήςΠαραγωγής & & ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης

ΕλληνικέςΕλληνικές ΑλυκέςΑλυκές ΑΑ..ΕΕ..



ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ

 ΕξέλιξηΕξέλιξη ΑλοπηγικήςΑλοπηγικής ΤεχνολογίαςΤεχνολογίας

 ΣύγχρονεςΣύγχρονες ΑλυκέςΑλυκές, , κατασκευασμένακατασκευασμένα

ΟικοσυστήματαΟικοσυστήματα

 ΑλυκέςΑλυκές καικαι ΒιοποικιλότηταΒιοποικιλότητα

 ΦυσικοίΦυσικοί ΥγρότοποιΥγρότοποι –– ΣύγκρισηΣύγκριση μεμε ΑλυκέςΑλυκές

 ΠαράπλευροιΠαράπλευροι ΤρόποιΤρόποι ΕκμετάλλευσηςΕκμετάλλευσης ΑλυκώνΑλυκών



ΠαραγωγήΠαραγωγή θαλασσινούθαλασσινού αλατιούαλατιού

ΗΗ παραγωγήπαραγωγή αλατιούαλατιού απόαπό τοτο
θαλασσινόθαλασσινό νερόνερό περιλαμβάνειπεριλαμβάνει
τηντην επιλεκτικήεπιλεκτική ανάκτησηανάκτηση
καθαρούκαθαρού NaClNaCl, , ελεύθερουελεύθερου απόαπό
όλεςόλες τιςτις υπόλοιπεςυπόλοιπες διαλυτέςδιαλυτές ήή
αδιάλυτεςαδιάλυτες ενώσειςενώσεις..

ΤοΤο θαλασσινόθαλασσινό αλάτιαλάτι ανακτάταιανακτάται
((παράγεταιπαράγεται) ) μεμε εξάτμισηεξάτμιση
θαλασσινούθαλασσινού νερούνερού, , μεμε τηντην
ηλιακήηλιακή καικαι αιολικήαιολική ενέργειαενέργεια..
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ΗΗ φύσηφύση παράγειπαράγει θαλασσινόθαλασσινό αλάτιαλάτι

 ΌτανΌταν τοτο θαλασσινόθαλασσινό νερόνερό
εγκλωβίζεταιεγκλωβίζεται σεσε κοιλότητεςκοιλότητες βράχωνβράχων ήή
παράκτιεςπαράκτιες λίμνεςλίμνες, , τότετότε καθώςκαθώς
εξατμίζεταιεξατμίζεται μεμε τηντην ηλιακήηλιακή ενέργειαενέργεια, , 
παράγεταιπαράγεται αλάτιαλάτι. . 

 ΕκείΕκεί λοιπόνλοιπόν πρέπειπρέπει νανα τοτο βρήκεβρήκε, , ότανόταν
οο άνθρωποςάνθρωπος άρχισεάρχισε νανα αναζητάαναζητά αυτόαυτό
τοτο προϊόνπροϊόν..

 ΕύλογαΕύλογα μπορείμπορεί νανα συναχθείσυναχθεί, , ότιότι οο
άνθρωποςάνθρωπος αντέγραψεαντέγραψε τελικάτελικά τητη φύσηφύση
καικαι άρχισεάρχισε νανα παράγειπαράγει θαλασσινόθαλασσινό
αλάτιαλάτι σεσε ποσότητεςποσότητες, , πουπου
ικανοποιούσανικανοποιούσαν τιςτις συνεχώςσυνεχώς
αυξανόμενεςαυξανόμενες προσωπικέςπροσωπικές καικαι
κοινωνικέςκοινωνικές τουτου ανάγκεςανάγκες..



ΕξέλιξηΕξέλιξη ΑλοπηγικήςΑλοπηγικής ΤεχνολογίαςΤεχνολογίας



ΣύγχρονεςΣύγχρονες ΑλυκέςΑλυκές

ΗΗ αρχήαρχή λειτουργίαςλειτουργίας τωντων ΣύγχρονωνΣύγχρονων αλυκώναλυκών είναιείναι βασικάβασικά
αυτήαυτή πουπου περιγράφεταιπεριγράφεται ωςως ΣΤΑΔΙΟΣΤΑΔΙΟ III. III. ΜιαΜια μέθοδοςμέθοδος, , πουπου
επιτρέπειεπιτρέπει τηντην παραγωγήπαραγωγή απόαπό μερικέςμερικές εκατοντάδεςεκατοντάδες σεσε
εκατομμύριαεκατομμύρια τόνουςτόνους αλατιούαλατιού, , ανάλογαανάλογα μεμε τηντην έκτασηέκταση πουπου
χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται καικαι τοτο μικροκλίμαμικροκλίμα τηςτης περιοχήςπεριοχής. . 

ΟιΟι μόνεςμόνες διαφορέςδιαφορές απόαπό τηντην πρώτηπρώτη φοράφορά πουπου εφαρμόστηκεεφαρμόστηκε ηη
μέθοδοςμέθοδος, , αφορούναφορούν στηστη βελτιστοποίησήβελτιστοποίησή τηςτης καικαι σταστα
χρησιμοποιούμεναχρησιμοποιούμενα μέσαμέσα γιαγια τηντην διακίνησηδιακίνηση τηςτης άλμηςάλμης καικαι
τητη συλλογήσυλλογή τουτου αλατιούαλατιού. . ΑλλαγέςΑλλαγές πουπου προέκυψανπροέκυψαν απόαπό τηντην
επελθούσαεπελθούσα τεχνολογικήτεχνολογική πρόοδοπρόοδο..



ΑπόΑπό τοτο ΣΤΑΔΙΟΣΤΑΔΙΟ ΙΙ στοστο ΙΙΙΙΙΙ

ΣτοΣτο ΣΤΑΔΙΟΣΤΑΔΙΟ I I τοτο άνυσμαάνυσμα τηςτης αλατότηταςαλατότητας μεταβάλλεταιμεταβάλλεται σεσε
σχέσησχέση μεμε τοτο χρόνοχρόνο ενώενώ στοστο Stage IIStage II μεταβάλλεταιμεταβάλλεται σεσε σχέσησχέση
μεμε τηντην επιφάνειαεπιφάνεια..

ΜεταβαίνονταςΜεταβαίνοντας απόαπό τοτο Stage I Stage I στοστο Stage III Stage III μετατρέψαμεμετατρέψαμε μιαμια
μεταβαλλόμενημεταβαλλόμενη στοστο χρόνοχρόνο ((transient)transient) καικαι ασυνεχήασυνεχή (batch)(batch)
διαδικασίαδιαδικασία,, σεσε μιαμια σταθερήσταθερή (steady state) (steady state) and and συνεχήσυνεχή
(continuous)(continuous)..

ΑυτάΑυτά είναιείναι καικαι τατα βασικάβασικά δομικάδομικά στοιχείαστοιχεία τουτου μοναδικούμοναδικού & & 
ολοκληρωμένουολοκληρωμένου οικοσυστήματοςοικοσυστήματος τωντων::

ΣύγχρονωνΣύγχρονων ΑλυκώνΑλυκών..



ΣύστημαΣύστημα ΘερμαστρώνΘερμαστρών ΑλυκήςΑλυκής

 ΕίναιΕίναι έναένα σύστημασύστημα συνδεδεμένωνσυνδεδεμένων ενεν σειράσειρά αβαθώναβαθών
λιμνώνλιμνών, , πουπου χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται αποκλειστικάαποκλειστικά γιαγια τηντην
τροφοδοσίατροφοδοσία τωντων αλοπηγίωναλοπηγίων μεμε τηντην απαιτούμενηαπαιτούμενη
ποσότηταποσότητα κορεσμένηςκορεσμένης άλμηςάλμης..

 ΚαταλαμβάνουνΚαταλαμβάνουν τοτο ~90% ~90% τηςτης παραγωγικήςπαραγωγικής έκτασηςέκτασης..

 ΤαΤα αναχώματααναχώματα πουπου τιςτις οριοθετούνοριοθετούν κατασκευάζονταικατασκευάζονται απόαπό
άργιλοάργιλο, , γιαγια νανα διασφαλίζεταιδιασφαλίζεται χαμηλήχαμηλή διαπερατότηταδιαπερατότητα, , ενώενώ
οο αργιλικόςαργιλικός πυθμέναςπυθμένας τουςτους παραμένειπαραμένει απόλυτααπόλυτα φυσικόςφυσικός
χωρίςχωρίς καμίακαμία απολύτωςαπολύτως επέμβασηεπέμβαση..

 ΛειτουργούνΛειτουργούν σεσε σταθερέςσταθερές συνθήκεςσυνθήκες καικαι καλύπτουνκαλύπτουν
ολόκληροολόκληρο τοτο φάσμαφάσμα πυκνοτήτωνπυκνοτήτων τηςτης άλμηςάλμης..

 ΕίναιΕίναι εντελώςεντελώς απαλλαγμένεςαπαλλαγμένες απόαπό φυτοφάρμακαφυτοφάρμακα ήή άλλεςάλλες
χημικέςχημικές ενώσειςενώσεις πουπου χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται στηστη γεωργίαγεωργία..



ΦυσικήΦυσική ΔιαδικασίαΔιαδικασία

 ΈλεγχοςΈλεγχος τηςτης στάθμηςστάθμης ((όγκουόγκου) ) καικαι ττηηςς πυκνότηταςπυκνότητας ττωωνν
αλμώναλμών σσεε όλεςόλες ττιιςς θερμάστρεςθερμάστρες καικαι τατα αλοπήγιααλοπήγια. . ΚάθεΚάθε
θερμάστραθερμάστρα θαθα πρέπειπρέπει νανα λειτουργείλειτουργεί σεσε σταθερέςσταθερές
συνθήκεςσυνθήκες..

 ΔιαμόρφωσηΔιαμόρφωση ανύσματοςανύσματος αλατότηταςαλατότητας στηνστην έκτασηέκταση τηςτης
αλυκήςαλυκής μεμε τελικότελικό στόχοστόχο τηντην συνεχήσυνεχή τροφοδοσίατροφοδοσία ττωωνν
αλοπηγίωναλοπηγίων μεμε κορεσμένηκορεσμένη άλμηάλμη..

 90%  90%  μείωσημείωση όγκουόγκου θαλασσινούθαλασσινού νερούνερού..

 ΑναλογίαΑναλογία έκτασηςέκτασης θερμαστρώνθερμαστρών, , αλοπηγίωναλοπηγίων:: 99/1/1



ΒιολογικήΒιολογική ΔιαδικασίαΔιαδικασία

ΠαραδόξωςΠαραδόξως, , παράπαρά τηντην αύξησηαύξηση τηςτης αλατότηταςαλατότητας, , ηη ζωήζωή
στιςστις ΑλυκέςΑλυκές δενδεν σταματάσταματά!!

ΜιαΜια πολύπολύ σημαντικήσημαντική αλυσίδααλυσίδα μικροοργανισμώνμικροοργανισμών
αναπτύσσεταιαναπτύσσεται σεσε όλεςόλες τιςτις λίμνεςλίμνες ((θερμάστρεςθερμάστρες) ) καικαι τατα
αλοπήγιααλοπήγια, , στονστον πυθμέναπυθμένα (benthic(benthic communities)communities) καικαι στηστη
στήληστήλη τηςτης άλμηςάλμης ((planktonicplanktonic communities)communities). . ΟιΟι
μικροοργανισμοίμικροοργανισμοί αυτοίαυτοί καλύπτουνκαλύπτουν καικαι τιςτις τρείςτρείς γνωστέςγνωστές
κατηγορίεςκατηγορίες ζωήςζωής:   :   ΕυκάριαΕυκάρια, , ΒακτήριαΒακτήρια καικαι ΑρχαίαΑρχαία!!

ΑυτήΑυτή ονομάζουμεονομάζουμε ΒιολογικήΒιολογική ΔιαδικασίαΔιαδικασία τωντων
ΑλυκώνΑλυκών



ΒιομάζαΒιομάζα κύριωνκύριων οργανισμώνοργανισμών
στιςστις θερμάστρεςθερμάστρες ((λίμνεςλίμνες) ) τωντων αλυκώναλυκών

Rough estimate of principal organisms at each salinity range in Solar Saltworks
(J. Davis 1993)



ArtemiaArtemia SalinaSalina



ΗΗ ΒιολογικήΒιολογική ΔιαδικασίαΔιαδικασία αλληλεπιδράαλληλεπιδρά μμεε ττηη ΦυσικήΦυσική ΔιαδικασίαΔιαδικασία
καικαι ανάλογαανάλογα μεμε τουςτους μικροοργανισμούςμικροοργανισμούς πουπου τελικάτελικά
κυριαρχούνκυριαρχούν σταστα αλοπήγιααλοπήγια, , επηρεάζειεπηρεάζει θετικάθετικά ήή αρνητικάαρνητικά τηντην
ποιότηταποιότητα καικαι τηντην ποσότηταποσότητα τουτου παραγόμενουπαραγόμενου αλατιούαλατιού::

 ΟΟ ‘‘αρχαίοςαρχαίος’’ HalobacteriumHalobacterium χρωματίζειχρωματίζει κόκκινεςκόκκινες τιςτις άλμεςάλμες
σταστα αλοπήγιααλοπήγια, , μεγιστοποιώνταςμεγιστοποιώντας τοντον ρυθμόρυθμό εξάτμισηςεξάτμισης..

 ΕίναιΕίναι γνωστόγνωστό εκεκ πείραςπείρας, , ότιότι ότανόταν τοτο μικροφύκοςμικροφύκος DunallielaDunalliela
SalinaSalina κυριαρχείκυριαρχεί σταστα αλοπήγιααλοπήγια, , τοτο παραγόμενοπαραγόμενο αλάτιαλάτι είναιείναι
κακήςκακής ποιότηταςποιότητας, , ενώενώ ότανόταν κυριαρχείκυριαρχεί τοτο HalobacteriumHalobacterium τότετότε
παράγεταιπαράγεται αλάτιαλάτι βέλτιστηςβέλτιστης ποιότηταςποιότητας..

 ΤέλοςΤέλος, , ηη στοιβάδαστοιβάδα μικροοργανισμώνμικροοργανισμών πουπου αναπτύσσονταιαναπτύσσονται
στηνστην επιφάνειαεπιφάνεια τωντων θερμαστρώνθερμαστρών, , σφραγίζουνσφραγίζουν τοντον πυθμέναπυθμένα
καικαι ωςως εκεκ τούτουτούτου μειώνουνμειώνουν τηντην διαπερατότηταδιαπερατότητα..



ΟρνιθολογικόΟρνιθολογικό ενδιαφέρονενδιαφέρον

ΗΗ ΟικολογικήΟικολογική ΣημασίαΣημασία τωντων ΑλυκώνΑλυκών συνδέεταισυνδέεται επίσηςεπίσης μεμε τοτο
ορνιθολογικόορνιθολογικό τουςτους ενδιαφέρονενδιαφέρον, , ωςως καταφύγιοκαταφύγιο
ορνιθοπανίδαςορνιθοπανίδας. . ΒασικοίΒασικοί οργανισμοίοργανισμοί τηςτης βιολογικήςβιολογικής
διαδικασίαςδιαδικασίας αποτελούναποτελούν τροφήτροφή γιαγια πολλάπολλά είδηείδη σπάνιωνσπάνιων καικαι
προστατευόμενωνπροστατευόμενων πουλιώνπουλιών, , πουπου γιαγια τοτο λόγολόγο αυτόαυτό
διαβιούνδιαβιούν στιςστις αλυκέςαλυκές..

ΗΗ διατροφήδιατροφή τηςτης αβοκέταςαβοκέτας βασίζεταιβασίζεται αποκλειστικάαποκλειστικά στηνστην
ArtemiaArtemia salinasalina. . ΗΗ ArtemiaArtemia είναιείναι επίσηςεπίσης μέροςμέρος τηςτης δίαιταςδίαιτας τωντων
φοινικόπτερωνφοινικόπτερων ((flamingosflamingos), ), στηνστην οποίαοποία οφείλεταιοφείλεται τοτο
πορτοκαλίπορτοκαλί χρώμαχρώμα τωντων φτερώνφτερών τουςτους..

ΕχουνΕχουν παρατηρηθείπαρατηρηθεί περισσότεραπερισσότερα απόαπό 100 100 είδηείδη πουλιώνπουλιών, , 
κατάκατά μέσομέσο όροόρο, , σσεε κάθεκάθε αλυκήαλυκή τήςτής ΕταιρΕταιρεείαςίας,, πολλάπολλά απόαπό
τταα οποίαοποία χαρακτηρίζονταιχαρακτηρίζονται ώςώς απειλούμενααπειλούμενα μμεε εξαφάνισηεξαφάνιση ήή
προστατεύονταιπροστατεύονται απόαπό ΕλληνικέςΕλληνικές, , ΚοινοτικέςΚοινοτικές καίκαί ΔιεθνείςΔιεθνείς
συμβάσειςσυμβάσεις. . 



ΦοινικόπτεραΦοινικόπτερα ((FlamingosFlamingos)) στιςστις ΑλυκέςΑλυκές



ΑβοκέταΑβοκέτα -- ΚαλαμοκανάςΚαλαμοκανάς



ΑβοκέταΑβοκέτα -- ΚαλαμοκανάςΚαλαμοκανάς



ΠάπιαΠάπια ‘‘ΒαρβάραΒαρβάρα’’



ΒιοποικιλότηταΒιοποικιλότητα & & ΑλυκέςΑλυκές
 EU B@B Conference, The Hague, 23EU B@B Conference, The Hague, 23rdrd November 2016November 2016
ΔιαμορφώνεταιΔιαμορφώνεται τοτο Natural Capital Protocol Natural Capital Protocol γιαγια τηντην μείωσημείωση

τηςτης επίδρασηςεπίδρασης τωντων βιομηχανιώνβιομηχανιών στηνστην βιοποικιλότηταβιοποικιλότητα. . 

ΗΗ διαφοράδιαφορά τωντων ΑλυκώνΑλυκών απόαπό τιςτις όλεςόλες τιςτις υπόλοιπεςυπόλοιπες
βιομηχανίεςβιομηχανίες είναιείναι αυτέςαυτές επιδρούνεπιδρούν άμεσαάμεσα στηνστην
βιοποικιλότηταβιοποικιλότητα, , ενώενώ οιοι άλλεςάλλες βιομηχανίεςβιομηχανίες έμμεσαέμμεσα..

««ΠραγματικάΠραγματικά δενδεν γνωρίζουμεγνωρίζουμε, , πόσοιπόσοι, , οικολογικάοικολογικά καικαι
εξελικτικάεξελικτικά αξιόλογοιαξιόλογοι, , μικροοργανισμοίμικροοργανισμοί υπάρχουνυπάρχουν στιςστις
αλυκέςαλυκές, , εκείνοεκείνο πουπου γνωρίζουμεγνωρίζουμε είναιείναι πωςπως αναν οιοι αλυκέςαλυκές
καταστραφούνκαταστραφούν θαθα χάσουμεχάσουμε μιαμια πολύτιμηπολύτιμη πηγήπηγή
βιοποικιλότηταςβιοποικιλότητας»»

Carol LitchfieldCarol Litchfield, , 2nd CEISSA 2nd CEISSA MeridaMerida MexicoMexico



ΒελτιστοποίησηΒελτιστοποίηση
ΠαραγωγικήςΠαραγωγικής ΔιαδικασίαςΔιαδικασίας ΑλυκώνΑλυκών

ΗΗ παραγωγήπαραγωγή βέλτιστηςβέλτιστης ποιότηταςποιότητας προϊόντοςπροϊόντος στηνστην μέγιστημέγιστη
δυνατήδυνατή ποσότηταποσότητα, , προϋποθέτειπροϋποθέτει τατα ακόλουθαακόλουθα::

ΒέλτιστοΒέλτιστο σχεδιασμόσχεδιασμό τηςτης παραγωγικήςπαραγωγικής έκτασηςέκτασης τηςτης

αλυκήςαλυκής

ΒέλτιστοΒέλτιστο έλεγχοέλεγχο τηςτης φυσικοχημικήςφυσικοχημικής διαδικασίαςδιαδικασίας

ΒέλτιστοΒέλτιστο έλεγχοέλεγχο τηςτης βιολογικήςβιολογικής διαδικασίαςδιαδικασίας

ΚαθαρόΚαθαρό θαλασσινόθαλασσινό νερόνερό τροφοδοσίαςτροφοδοσίας, , χωρίςχωρίς ρύπουςρύπους



ΤοΤο ΠαράδοξοΠαράδοξο

ΣύμφωναΣύμφωνα μεμε όσαόσα προαναφέρθηκανπροαναφέρθηκαν εύλογαεύλογα
καταλήγουμεκαταλήγουμε στοστο συμπέρασμασυμπέρασμα ότιότι οιοι
ΣύγχρονεςΣύγχρονες ΑλυκέςΑλυκές είναιείναι καλύτερακαλύτερα καικαι πιοπιο
σταθεράσταθερά οικοσυστήματαοικοσυστήματα απόαπό τιςτις ΠαραδοσιακέςΠαραδοσιακές
ΑλυκέςΑλυκές,, τωντων οποίωνοποίων τόσοτόσο οο σχεδιασμόςσχεδιασμός όσοόσο
καικαι ηη λειτουργίαλειτουργία είναιείναι συνήθωςσυνήθως πλημμελήπλημμελή. . 



ΑνακατασκευήΑνακατασκευή –– ΒελιστοποίησηΒελιστοποίηση
ΑλυκήςΑλυκής ΚαλλονήςΚαλλονής

 ΕντυπωσιακήΕντυπωσιακή αύξησηαύξηση τόσοτόσο τωντων ειδώνειδών όσοόσο καικαι τουτου
πληθυσμούπληθυσμού τωντων πουλιώνπουλιών..

 ΚατακόρυφηΚατακόρυφη αύξησηαύξηση τουτου οικοτουρισμούοικοτουρισμού στηνστην
ευρύτερηευρύτερη περιοχήπεριοχή τηςτης ΑλυκήςΑλυκής, , ιδιαίτεραιδιαίτερα κατάκατά τουςτους
μήνεςμήνες ΑπρίλιοΑπρίλιο καικαι ΜάιοΜάιο κάθεκάθε χρόνοχρόνο..

 ΠαρατηρήθηκεΠαρατηρήθηκε, , γιαγια πρώτηπρώτη φοράφορά στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα, , 
προσπάθειαπροσπάθεια αναπαραγωγήςαναπαραγωγής τωντων ΦοινικόπτερωνΦοινικόπτερων, , τατα
οποίαοποία έκτισανέκτισαν φωλιέςφωλιές στηνστην αλυκήαλυκή ΚαλλονήςΚαλλονής..



ΦωλιέςΦωλιές Flamingos Flamingos στηνστην ΑλυκήΑλυκή ΚαλλονήςΚαλλονής



ΕκσυγχρονισμόςΕκσυγχρονισμός, , επέκτασηεπέκταση καικαι νέεςνέες επενδύσειςεπενδύσεις
ΑλυκώνΑλυκών, , συνεισφέρουνσυνεισφέρουν θετικάθετικά στηνστην αντιστροφήαντιστροφή::

ΤηςΤης μείωσηςμείωσης τηςτης έκτασηςέκτασης τωντων υγροτόπωνυγροτόπων, , πουπου
παρατηρείταιπαρατηρείται σεσε παγκόσμιοπαγκόσμιο επίπεδοεπίπεδο, , λόγωλόγω αύξησηςαύξησης
τηςτης αγροτικήςαγροτικής παραγωγήςπαραγωγής, , οικιστικήςοικιστικής επέκτασηςεπέκτασης κλπκλπ..

ΤηςΤης κλιματικήςκλιματικής αλλαγήςαλλαγής στονστον πλανήτηπλανήτη..

ΤηςΤης διατήρησηςδιατήρησης τηςτης βιοποικιλότηταςβιοποικιλότητας..

ΟιΟι αλυκέςαλυκές πρέπειπρέπει νανα περιληφθούνπεριληφθούν στηστη
λίσταλίστα μεμε τατα προστατευόμεναπροστατευόμενα
οικοσυστήματαοικοσυστήματα, , όπουόπου τοτο κυνήγικυνήγι
απαγορεύεταιαπαγορεύεται καικαι ηη ανθρώπινηανθρώπινη
δραστηριότηταδραστηριότητα βοηθάβοηθά τηντην άγριαάγρια ζωήζωή..



ΠαράκτιοιΠαράκτιοι ΥγρότοποιΥγρότοποι ((wetlands)wetlands)
ΟιΟι ΠαράκτιοιΠαράκτιοι ΥγρότοποιΥγρότοποι έχουνέχουν λειτουργικόλειτουργικό σχήμασχήμα όμοιοόμοιο μεμε τοτο

ΣΤΑΔΙΟΣΤΑΔΙΟ ΙΙ ((εξέλιξηεξέλιξη τηςτης αλοπηγικήςαλοπηγικής τεχνολογίαςτεχνολογίας), ), πουπου
περιγράψαμεπεριγράψαμε προηγούμεναπροηγούμενα. . είναιείναι συστήματασυστήματα μιαςμιας λίμνηςλίμνης, , 
πουπου μεταβάλλονταιμεταβάλλονται στοστο χρόνοχρόνο. . 

ΟυσιαστικάΟυσιαστικά είναιείναι συστήματασυστήματα μιαςμιας λίμνηςλίμνης, , πουπου μεταβάλλονταιμεταβάλλονται
στοστο χρόνοχρόνο. . 

ΤροφοδοτούνταιΤροφοδοτούνται φυσικάφυσικά μεμε θαλασσινόθαλασσινό νερόνερό ((παλιρροϊκήπαλιρροϊκή
δράσηδράση κλπκλπ.) .) καικαι λόγωλόγω ειδικώνειδικών υδρογεωλογικώνυδρογεωλογικών συνθηκώνσυνθηκών
ηη πυκνότηταπυκνότητα τουτου νερούνερού αυξάνεταιαυξάνεται. . 

ΠερίπτωσηΠερίπτωση ((αα)) ΠερίπτωσηΠερίπτωση ((ββ))



ΣυγκριτικόςΣυγκριτικός ΠίνακαςΠίνακας
Wetlands Αλυκές

Αναπτύσσουν παρόμοια Βιολογική Διαδικασία

Είναι Σύστημα μιας Λίμνης. Σύστημα Πολλαπλών Λιμνών.

Μεταβάλλονται στο χρόνο. Λειτουργούν σε σταθερές συνθήκες.

Το εύρος της αλατότητας της
άλμης, είναι περιορισμένο.

Τα εύρος της αλατότητας καλύπτει
όλο το φάσμα πυκνοτήτων της άλμης

Όταν παράγεται αλάτι καλύπτει
ολόκληρη την έκταση της Λίμνης

Αλάτι παράγεται μόνο στο 10% της
έκτασης της Αλυκής.

Δεν υπάρχουν αναχώματα. Τα κατασκευασμένα αναχώματα, 
προσφέρουν περισσότερο χώρο για
φώλιασμα πουλιών και ‘ρηχά νερά’
για τα μικρά πουλιά.

Τα νερά της βροχής μεταφέρουν
συνήθως φυτοφάρμακα κλπ.

Προστατεύονται από τις παρακείμενες
λεκάνες απορροής.



ΠαράπλευροιΠαράπλευροι τρόποιτρόποι εκμετάλευσηςεκμετάλευσης
πουπου απορρέουναπορρέουν απόαπό τοτο οικοσύστημαοικοσύστημα καικαι τηντην ιστορικήιστορική αξίααξία

τωντων ΑλυκώνΑλυκών

 ΜουσείαΜουσεία ΑλατιούΑλατιού δημιουργούνταιδημιουργούνται γιαγια αναδείξουναναδείξουν τιςτις
τετεχχνικέςνικές καικαι τατα μέσαμέσα πουπου κατάκατά καιρούςκαιρούς χρησιμοποιήθηκανχρησιμοποιήθηκαν
γιαγια τηντην παραγωγήπαραγωγή αλατιούαλατιού καθώςκαθώς καικαι τιςτις πολιτιστικέςπολιτιστικές αξίεςαξίες
πουπου σχετίζονταισχετίζονται μεμε αυτήαυτή..

 ΠαρατηρητέςΠαρατηρητές πουλιώνπουλιών επισκέπτονταιεπισκέπτονται τιςτις αλυκέςαλυκές γιαγια τηντην
παρακολούθησηπαρακολούθηση καικαι καταγραφήκαταγραφή τηςτης ορνιθοπανίδαςορνιθοπανίδας, , 
δημιουργώνταςδημιουργώντας ρεύματαρεύματα οικοτουρισμούοικοτουρισμού στηνστην ευρύτερηευρύτερη
περιοχήπεριοχή..

 ΕπιλεγμένεςΕπιλεγμένες θερμάστρεςθερμάστρες τωντων αλυκώναλυκών χρησιμοποιούνταχρησιμοποιούντα
ευρέωςευρέως γιαγια αλμόλουτρααλμόλουτρα ήή λασπόλουτραλασπόλουτρα γιαγια
θεραπευτικούςθεραπευτικούς καικαι καλλυντικούςκαλλυντικούς σκοπούςσκοπούς..



ΠαράπλευροιΠαράπλευροι τρόποιτρόποι εκμετάλευσηςεκμετάλευσης
((συνέχειασυνέχεια))

 ΠαράγονταιΠαράγονται προϊόνταπροϊόντα υψηλήςυψηλής εμπορικήςεμπορικής αξίαςαξίας:                  :                  
όπωςόπως ββ--carotene, carotene, artemiaartemia salinasalina cysts cysts καικαι καλλυντικάκαλλυντικά..

 ΑναδεικνύονταιΑναδεικνύονται σεσε ΠεριβαλλοντικάΠεριβαλλοντικά ΚέντραΚέντρα
ΕκπαίδευσηςΕκπαίδευσης ((ΠΚΕΠΚΕ) ) πουπου δημιουργούνταιδημιουργούνται είτεείτε απόαπό
ΑλυκέςΑλυκές είτεείτε τηντην ΤοπικήΤοπική ΑυτοδιοίκησηΑυτοδιοίκηση..

 ΠροσφέρουνΠροσφέρουν έναένα ευρύευρύ πεδίοπεδίο γιαγια ΕπιστημονικόΕπιστημονικό
ΕρευνητικόΕρευνητικό ΈργοΈργο. . 



ΗΗ ζωήζωή δείχνειδείχνει τοτο δρόμοδρόμο ……
ΑλυκήΑλυκή ΜεσολογγίουΜεσολογγίου: : 
 ΤοΤο ΠεριβαλλοντικόΠεριβαλλοντικό ΚέντροΚέντρο ΕκπαίδευσηςΕκπαίδευσης ΜεσολογγίουΜεσολογγίου

χρησιμοποιείχρησιμοποιεί αποκλειστικάαποκλειστικά τηντην αλυκήαλυκή ΜεσολογγίουΜεσολογγίου..
ΚάτοικοιΚάτοικοι τηςτης περιοχήςπεριοχής χρησιμοποιούνχρησιμοποιούν τηντην αλυκήαλυκή

ΜεσολογγίουΜεσολογγίου γιαγια αλμόλουτρααλμόλουτρα καικαι λασπόλουτραλασπόλουτρα γιαγια
θεραπευτικούθεραπευτικού σκοπούςσκοπούς..

ΑλυκήΑλυκή ΚίτρουςΚίτρους: : 
ΚάτοικοιΚάτοικοι τηςτης περιοχήςπεριοχής χρησιμοποιούνχρησιμοποιούν τηντην αλυκήαλυκή

ΜεσολογγίουΜεσολογγίου γιαγια αλμόλουτρααλμόλουτρα καικαι λασπόλουτραλασπόλουτρα γιαγια
θεραπευτικούθεραπευτικού σκοπούςσκοπούς..

ΑλυκέςΑλυκές ΛέσβουΛέσβου: : 
ΟικοτουρισμόςΟικοτουρισμός αναπτύσσεταιαναπτύσσεται εντυπωσιακάεντυπωσιακά στηνστην

ευρύτερηευρύτερη περιοχήπεριοχή τωντων αλυκώναλυκών ΛέσβουΛέσβου, , ιδιαίτεραιδιαίτερα κατάκατά
τουςτους μήνεςμήνες ΑπρίλιοΑπρίλιο & & ΜάιοΜάιο..



ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΟΥΣΕΙΑΜΟΥΣΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥΑΛΑΤΙΟΥ
 ΑλυκήΑλυκή ΜεσολογγίουΜεσολογγίου
 ΑλυκήΑλυκή ΠολιχνίτουΠολιχνίτου, , ΛέσβοςΛέσβος
 ΑλυκήΑλυκή ΚίτρουςΚίτρους, , ΚατερίνηΚατερίνη
 ΑλυκήΑλυκή ΜήλουΜήλου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 ΑλυκήΑλυκή ΜεσολογγίουΜεσολογγίου
 ΑλυκήΑλυκή ΚίτρουςΚίτρους, , ΚατερίνηΚατερίνη

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 ΑλυκέςΑλυκές, , ΛέσβουΛέσβου
 ΑλυκήΑλυκή ΚίτρουςΚίτρους, , ΚατερίνηΚατερίνη
 ΑλυκήΑλυκή ΜήλουΜήλου

ΑΛΜΟΛΟΥΤΡΑΑΛΜΟΛΟΥΤΡΑ ΛΑΣΠΟΛΟΥΤΡΑΛΑΣΠΟΛΟΥΤΡΑ
 ΑλυκήΑλυκή ΜεσολογγίουΜεσολογγίου
 ΑλυκήΑλυκή ΚίτρουςΚίτρους, , ΚατερίνηΚατερίνη



ΕρευνητικόΕρευνητικό ΈργοΈργο
ΓιαΓια πολλάπολλά χρόνιαχρόνια ανεπιβεβαίωτεςανεπιβεβαίωτες πληροφορίεςπληροφορίες,,
πιστοποιούσανπιστοποιούσαν τηντην ευεργετικήευεργετική επίδρασηεπίδραση τηςτης λάσπηςλάσπης τωντων δύοδύο
αλυκώναλυκών ΜεσολογγίουΜεσολογγίου τηςτης ΆσπρηςΆσπρης καικαι τηςτης ΤουρλίδαςΤουρλίδας, , στηνστην
θεραπείαθεραπεία τηςτης οστεοαρθρίτιδαςοστεοαρθρίτιδας. . ΟιΟι ακόλουθεςακόλουθες αξιοσημείωτεςαξιοσημείωτες
ερευνητικέςερευνητικές εργασίεςεργασίες τοτο επιβεβαιώνουνεπιβεβαιώνουν::

 MessologhiMessologhi Clay Sediments Quality StudyClay Sediments Quality Study
((ZaganaZagana EE11, , LemesiosLemesios I.I.11, , CharalampopoulosCharalampopoulos S.S.11, , KatsanouKatsanou K.K.11, , StamatisStamatis G.G.22

and and LambrakisLambrakis N.N.11,, 11University of University of PatrasPatras & & 22Agricultural University of AthensAgricultural University of Athens

 MessologhiMessologhi Clay Sediments Effectiveness Study    Clay Sediments Effectiveness Study    
PneumatikatosPneumatikatos S. S. –– Physiotherapist  Physiotherapist  M.ScM.Sc..
TsougranaTsougrana C. C. –– Physiotherapist  (TEI Athens)Physiotherapist  (TEI Athens)
PapadasPapadas T. T. -- Physiotherapist  (TEI Athens)Physiotherapist  (TEI Athens)
KintziouKintziou E. E. -- professor of aesthetics and cosmetologyprofessor of aesthetics and cosmetology



ΣυμπέρασμαΣυμπέρασμα ΈρευναςΈρευνας

ΣύμφωναΣύμφωνα μεμε τοντον δειγματοληπτικόδειγματοληπτικό έλεγχοέλεγχο τηςτης μελέτηςμελέτης, , ηη
λάσπηλάσπη τωντων αλυκώναλυκών ΜεσολογγίουΜεσολογγίου, , ότανόταν εφαρμόζεταιεφαρμόζεται όπωςόπως
περιγράφεταιπεριγράφεται, , είναιείναι::

ΑΣΦΑΛΗΣΑΣΦΑΛΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΓΡΗΓΟΡΗ καικαι

ΠΟΛΥΠΟΛΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ

στηστη θεραπείαθεραπεία τηςτης οστεοαρθρίτιδαςοστεοαρθρίτιδας καικαι τηςτης κυτταρίτιδαςκυτταρίτιδας..



ΕρευνητικέςΕρευνητικές ΕργασίεςΕργασίες
στηστη ΒιολογικήΒιολογική ΔιαδικασίαΔιαδικασία τωντων ΑλυκώνΑλυκών
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www.alaswww.alas--ecology.orgecology.org



ΣυλλογήΣυλλογή ΑλατιούΑλατιού



ΛίμνηΛίμνη ‘‘ΑλυκήΑλυκή’’ ΛήμνουΛήμνου



ΑλυκήΑλυκή ΚαλλονήςΚαλλονής ΛέσβουΛέσβου
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έρευνα σχεδιασμού παράκτιιων τομέων της βορειανατολικής Μεσογείου

Πάνος Κοκκινιάς, Αμοργός

02.12.2016 - Δήμητρα Κατσώτα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήμα αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο Πατρών



Πάνος Κοκκινιάς, Αμοργός

Καλησπέρα.

Είμαι η Δήμητρα Κατσώτα, αρχιτέκτων, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα
Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών και βρίσκομαι απόψε εδώ μαζί με τους
συνεργάτες μου ΑΞ και ΠΜ για να παρουσιάσουμε την μελέτη - σχεδιασμού Coastal 
Domains. 
Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οργανωτές του ημερίδας, τον
φορέα διαχείρισης λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και ιδιαιτέρως τον διευθυντή του
Γιάννη Σελιμά για την πρόσκληση.

Η εισήγηση μου αφορά στο γενικό πλαίσιο της πρωτοβουλίας που ξεκίνησε την
Άνοιξη του 2016 και με τριετή ορίζοντα. Η έρευνα σχεδιασμού ‘Coastal Domains’
περιγράφει και ερμηνεύει τους διαχρονικούς μετασχηματισμούς του παράκτιου
τοπίου μέσα από τη σύνταξη ενός άτλαντα χαρακτηριστικών γεωγραφικών, 
πολεοδομικών, τοπιακών καταστάσεων και υποδομών και τη διατύπωση
αρχιτεκτονικών οραμάτων που απαντούν στις αναπτυξιακές και οικολογικές
προκλήσεις σε ένα ορατό και βιώσιμο μέλλον



Pieter Bruegel De val van Icarus, 1590 - 1595

Για περισσότερα από 3.500 χρόνια, o αιγιαλός / η
ακτογραμμή της Ελλάδας αποτελεί αντικείμενο κατοίκησης
και απεικόνισης, μυθοπλασίας και αφήγησης. 
Όχι απλά ένα φυσικό πλαίσιο, μπορεί να περιγραφεί και να
ερμηνευθεί ως πολιτιστικό, οικονομικό και κοινωνικό
κεκτημένο.



Ανατολική Ευρώπη - Μεσόγειος, δορυφορική λήψη, 2007

Η Ελλάδα, μαζί με τις 22 χώρες της
Μεσογείου, μοιράζεται σήμερα, μια
σειρά προκλήσεων όσον αφορά
στην υποβάθμιση του παράκτιου
περιβάλλοντος, -ευπάθεια στους
φυσικούς κινδύνους (π.χ. 
διάβρωση) και επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής- καθώς επίσης
αυστηρές πιέσεις λόγω της έντονης
αστικοποίησης και των ασύμβατων
χρήσεων γης, της βιομηχανικής και
τουριστικής ανάπτυξης, της
υπερεκμετάλλευσης των φυσικών
πόρων και γεωργικών εκτάσεων, 
της χερσαίας και θαλάσσιας
ρύπανσης, των ηπειρωτικών και
θαλάσσιων υποδομών μεταφοράς, 
της υπεραλίευσης, κ.λπ.



1 Km2 Ελλάδας = 114 m αιγιαλού

1 Km2 EE = 6.5 m αιγιαλού

1 Km2 ‘γη’ = 4.3 m αιγιαλού

GR αιγιαλός = 1/3 αιγιαλού Μεσογείου

GR αιγιαλός = 1/4 αιγιαλού Ευρώπης

15,000 km 
ακτογραμμής

Η Ελλάδα, σε σύγκριση
με τις χώρες της
Μεσογείου, έχει την
εκτενέστερη
ακτογραμμή, που
ξεπερνά.
Πρόκειται κατά κύριο
λόγο για μια βραχώδη
ακτογραμμή (70%), 
ενώ το υπόλοιπο
ποσοστό
χαρακτηρίζεται από
αμμώδεις παραλίες και
αμμοθίνες, 
υγροβιότοπους και
λιμνοθάλασσες. 



Δημήτρης Μιχαλάκης, Δραπετσώνα

μήκος της ακτογραμμής, καθώς επίσης το 80% των
βιομηχανικών δραστηριοτήτων και το 90% των
δραστηριοτήτων τουρισμού της αναψυχής. 



ΥΠΕΧΩΔΕ, Δηλωμένα αυθαίρετα 2012

‘in Usu Publico’

Το 33% του Ελληνικού
πληθυσμού ζει μέσα σε
μια παράκτια λωρίδα
πλάτους 1-2 km από τη
θάλασσα, ενώ το 85% ζει
σε κατά ανώτατη
απόσταση 50 χιλιομέτρων
από την ακτή. 
Για δεκαετίες, ο
κατακερματισμός της
σχετικής νομοθεσίας, η
έλλειψη ορθολογικών
πολιτικών και
ολοκληρωμένων και
βιώσιμων στρατηγικών
ανάπτυξης, απέτυχε να
περιορίσει την αυθαίρετη
δόμηση, την αδυσώπητη
οικονομική εκμετάλλευση, 
θέτοντας σε κίνδυνο την
προστασία των ακτών της
χώρας και των
οικοσυστημάτων τους.



Η Μεσόγειος, Kitāb Gharā ‘ib al-funūn wa-mulah’ al-‘uyūn, 11ος αι. Αίγυπτος

Από την Αρχαία Ελλάδα, στην εποχή της Ρωμαϊκής, Αραβικής και
αργότερα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Μεσόγειος Θάλασσα
έχει αποδοθεί σε κείμενα και χάρτες ως το κοινό συνεκτικό στοιχείο
της εδαφικής περιοχής. Ως εικόνα διαμορφώνεται από τον
ενοποιητικό ρόλο της.
Όπως στη συγκεκριμένη εικόνα του 11ου αιώνα από το βιβλίο με τα
αξιοπερίεργα, η Μεσόγειος περιγράφεται από τους τομείς της, 
ειδωμένη από τη θάλασσα προς την ξηρά. Υπό αυτή τη σκοπιά, η
κυρίαρχη δύναμη του ορίζοντα της θάλασσας, δημιουργεί μια
εμπειρία ενός συνεχούς χώρου, όπου πόλεις ενώνονται από μια
οριζόντια γραμμή αναφοράς που διασχίζει εδαφικά σύνορα, 
πολιτισμούς, ιστορίες….



Coastal Domains Attica, 2016-17

Με μια αντίστοιχη σκοπιά και μέσα από ήδη 20 μελέτες περίπτωσης, η έρευνα
Coastal Domains, εντοπίζει, απομονώνει, περιγράφει και προβάλλει



Coastal Domains Ionian, 2016

πώς φαινόμενα
εντατικοποίησης, φθοράς, 
εγκατάλειψης, ανάπτυξης, …, 
συγκεκριμένων παράκτιων
τομέων μπορούν να
τροποποιηθούν, 
παρακαμφθούν, 
αποφευχθούν, …, μέσω μιας
αρχιτεκτονικής που δημιουργεί
και μετασχηματίζει. 
Οι μελέτες περίπτωσης
αφορούν σε περιοχές με μια
πληθώρα χαρακτηριστικών και
πιέσεων: υδροβιότοπους, 
υποδομές, αστικοποιημένες
περιοχές.



Coastal Domains, Σχινιάς, Αττική - GR

Οι συμμετέχοντες
στην έρευνα ξεκινούν
με τη μελέτη μια
παράκτιας περιοχής 1 
x 1km.
Το παράδειγμα ενός
υδροβιότοπου –
τμήμα του εθνικού
πάρκου στον Σχινιά



Coastal Domains, Σχινιάς, Αττική - GR



Coastal Domains, Μαραθονήσι, Ζακύνθου - GR

Το μικρό
ακατοίκητο
ιδιόκτητο
νησί στον
Κόλπο του
Λαγανά. 
Το νησί
είναι
περιοχή
ωοτοκίας
της
χελώνας
Caretta
Caretta με
σημαντική
χλωρίδα
και πανίδα.



Coastal Domains, Μαραθονήσι, Ζακύνθου - GR

Δυστυχώς κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, στον κόλπο του Λαγανά, καθώς
και το νησί Μαραθονήσι, εισβάλλουν ανεξέλεγκτα χιλιάδες τουρίστες που στη
μεγάλη τους πλειοψηφία δεν έχουν επίγνωση της αξίας και την ευπάθεια του
οικοσυστήματος. 



Coastal Domains, Κυανή Ακτή, Ηλεία - GR

Η Κυανή Ακτή, ένας αυθαίρετος γραμμικός παραθαλάσσιος οικισμός, που δημιουργήθηκε εν μία νυκτί μετά
τον Νόμο Τρίτση για τα αυθαίρετα το 1983.
Η οικολογική σημασία της ενταγμένης στον κατάλογο Natura περιοχής, έρχεται σε αντίθεση με τη γραμμική
παράνομη οικιστική ανάπτυξη που εκτείνεται κατά μήκος ολόκληρου του παραλιακού μετώπου.



Coastal Domains, Αίολος, Αττική - GR

Η οργανωμένη
και επίσημη
καταπάτηση
της παράκτιας
ζώνης μέσω
των
οικοδομικών
συνεταιρισμών
για την
παροχή
δεύτερης
κατοικίας στα
μέλη τους.



Coastal Domains, Αστέρια Γλυφάδας, Αττική - GR

Αστικές
περιοχές με
τουριστική
υποδομή -
στην
συγκεκριμένη
περίπτωση
των Αστεριών
της Γλυφάδας-
εγκαταλελειμ-
μένη.



Coastal Domains, Εδεμ Φαλήρου, Αττική - GR

Πώς η μητρόπολη συναντά τη θάλασσα στην περίπτωση της Εδέμ στο Φάληρο.



Coastal Domains, Πέραμα, Αττική - GR

Παράκτιοι τομείς
όπου η υποδομή
η ναυπηγο-
επισκευαστική
ζώνη συναντά την
κατοικία στο
Πέραμα.



Coastal Domains, Άκτιο, Αιτωλοακαρνανία - GR

Ο συνδυασμός
πολιτικής και
στρατιωτικής
υποδομής, 
αγροτικής
παραγωγής, 
πολιτιστικής
κληρονομιάς και
αναψυχής στο
κατώφλι του
Αμβρακικού με
το Ιόνιο, στο
Άκτιο.



Coastal Domains, Κανόνι, Κέρκυρα - GR

Αντίστοιχα, στη χερσόνησο του Κανονιού στην Κέρκυρα, ένας σημαντικός
αρχαιολογικός χώρος συνυπάρχει με την περιοχή Natura της Λίμνης
Χαλκιοπούλου, την ξεπερασμένη τουριστική υποδομή και ένα διεθνή αερολιμένα.



Coastal Domains, Κατάκολον, Ηλεία - GR

Η στην περίπτωση του Κατακόλου, το δεύτερο σε επισκεψιμότητα λόγω της
Κρουαζιέρας λιμάνι της χώρας δεν συνιστά καν υποτυπωδώς υποδομή.



1km αιγιαλού38°01'34.20 N  
23°29'19.90 E

Coastal Domains, Λουτρόπυργος, Ελευσίνα, Αττική - GR

Μια άλλη
τυπολογία
τομέα, η
εναπομείνασα
ιδιόκτητη
περιουσία του
Λάμπρου
Ευταξία, ένα
μοναδικό
τοπίο κάποτε
για την
προσωπική
απόλαυση
σήμερα σε
πλήρη
εγκατάλειψη.



Coastal Domains, Λουτρόπυργος, Ελευσίνα, Αττική - GR



Edward Daniel Clarke, Eleusis, 1813

Η παράκτια
επικράτεια
καθορίζεται από μια
πολύπλοκη
αλληλεξάρτηση
ενέργειας, 
παραγωγής, 
οικονομίας, θεσμών, 
αστικοποίησης, 
τουρισμού. 
Η έρευνα μας ξεκινά
με στόχο να
εξερευνηθούν οι
στοιβάδες που
αφορούν και
προσδιορίζουν
σήμερα το δομημένο
και φυσικό παράκτιο
περιβάλλον.
Αναζητούμε
τοπογραφικά και
γεωγραφικά στοιχεία
και πληροφορίες
όπως και ιστορικά
τεκμήρια και
αναφορές. Μια
καταπληκτική πηγή
είναι οι περιηγητές
του 19ου αι., οι
τοπιογράφοι
ζωγράφοι, σε
αρκετές περιπτώσεις
ο Παυσανίας.



Coastal Domains, Σχινιάς, Αττική - GR

Η επιτόπου
συστηματική
καταγραφή και
φωτογραφική
αποτύπωση βάσει
5 στοιχείων.
Πώς ο τομέας
συναντά τη
θάλασσα
βλάστηση
υφές
όρια και

πρόσβαση στη
θάλασσα.



Coastal Domains, Mediterranean Sky, Ελευσίνα, Αττική – GR │ Σόνια Τσακνή

Βάσει
προδιαγραφών, 
χαρτών ΓΥΣ και
χαρτών από GIS
οι φοιτητές
περιγράφουν
τους τομείς



Coastal Domains, Ελευσίνα, Αττική – GR │ Αθηνά Ξενούλη

με ένα κοινό
τρόπο που εν
τέλει επιτρέπει
τη μεταξύ τους
σύγκριση.



Coastal Domains, Μαραθώνας, Αττική - GR │ Σάββας Κακκαλής, Αλέξανδρος Τζούτσας

Ένα βασικό εργαλείο είναι η τομή, γιατί κυρίως μέσα αυτής μπορούν να προβληθούν τα
σημαντικότερα χαρακτηριστικά, προβλήματα και πιέσεις μιας περιοχής.



Coastal Domains, Μαραθονήσι, Ζάκυνθος - GR │ Αλεξάνδρα Ζαχαριάδη, Στεφανία Κοντίνου

Η κλίμακα. 
Αν και το αρχικό πλαίσιο είναι αυστηρά 1 x 1km, καθώς οι φοιτητές εμβαθύνουν σε μια περιοχή, αντιλαμβάνονται το
ευρύτερο πλαίσιο και πως αυτό διαμορφώνει γεωγραφικά, διοικητικά, περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα η
μελέτη του Μαραθωνησίου απαιτούσε την εξοικείωση με το ευρύτερο πλαίσιο του Εθνικού Πάρκου του Λαγανά Ζακύνθου. 



Coastal Domains, Μαραθονήσι, Ζάκυνθος - GR │ Αλεξάνδρα Ζαχαριάδη, Στεφανία Κοντίνου

Έτσι η έρευνα χαρτογράφισης εξελίσσεται σε δύο κλίμακες
συμπεριλαμβανομένων των ακτών Μαραθωνησίου και. Λαγανά σε ετήσιο
πλαίσιο.



Coastal Domains, εκπαιδευτική εκδρομή, Ιόνιο, Απρίλιος 2016

Στα πλαίσια της διαδικασίας σημαντικότατη η
επιτόπου έρευνα και η επικοινωνία με φορείς και
ειδικούς.



Coastal Domains, Μαραθονήσι, Ζάκυνθος - GR │ Αλεξάνδρα Ζαχαριάδη, Στεφανία Κοντίνου

Ως γνωστόν κυρίως κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, στον
κόλπο του Λαγανά, και Μαραθονήσι, εισβάλλουν χιλιάδες τουρίστες
που στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν έχουν επίγνωση της αξίας και την
ευπάθεια του οικοσυστήματος.
Σε μια ετήσια βάση καταγράφονται μέσω διαγραμμάτων η χλωρίδα και
πανίδα, η κατοίκιση του νησιού από την Caretta, οι ασύμβατες χρήσεις
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.



Coastal Domains, Μαραθονήσι, Ζάκυνθος - GR │ Αλεξάνδρα Ζαχαριάδη, Στεφανία Κοντίνου

Ενώ οι πιέσεις
αναλύονται και
προβάλλονται
σε στοιβάδες
Ρύπανση από
την εγγύτητα
του
αεροδρομίου, 
ΧΥΤΑ, 
απροστάτευτες
περιοχές
ωοτοκίας, 
χαμηλής
ποιότητας
τουρισμού, 
υψηλή
πυκνότητα
αστικοποιήσης, 
ανεξέλεκτη
παρουσία
τουριστικών
πλοιαρίων και
δέσιμο στις
ακτές.



Coastal Domains, Κυανή Ακτή, Ηλεία - GR │ Αιμιλία Καρκούλια, Κατερίνα Ρούσσου

Η ανάλυση των πρακτικών αυθαίρετης δόμησης στην Ηλεία.
Η παρατήρηση και η ανάλυση δομικών στοιχείων ενός
τομέα. Βάση, πλήρωση, αποπεράτωση, διαχρονική
συμπλήρωση, σύνδεση με τις υποδομές ή αυτοσχέδιες
παράνομες συνδέσεις για αποχέτευση ή άντληση ύδατος.



Coastal Domains, Ελευσίνα, Αττική – GR │ Αθηνά Ξενούλη

Μέσω των χαρτών δεν καταγράφουμε μόνο το παρόν
αλλά και το παρελθόν, ιστορικό και μυθολογικό. Εδώ
η χωροχρονική καταγραφή των Ελευσινίων
μυστηρίων και της πομπής Αθήνας – Ελευσίνας.



Coastal Domains, Λαγανάς, Ζάκυνθος – GR │ Φίλιππος Παπαδόπουλος

Στη βάση επιτόπου
έρευνας και
συνεντεύξεων
αποκαλύπτεται η
καθημερινότητα σε ένα
τομέα και αποτυπώνεται
μέσω
εικονογραφημένων
διαγραμμάτων.
Εδώ οι ολονύκτια
περιήγηση στα bar του
Λαγανά.



Coastal Domains, Ιόνιο – GR │ Αγγελική Στακιά, Ιωάννα Τρικόγια

Η κλίμακα της
έρευνας δεν είναι
μόνο κατά τομέα. 
Ερευνάται και η
ευρύτερη
γεωγραφική
περιοχή, εδώ μια
παρουσίαση της
έρευνας για το
Ιόνιο που
εξελίσσεται σε
έρευνα των
περιοχών natura
και στις
δυνατότητες
δικτύωσής τους.



Coastal Domains, Ιόνιο – GR │ Αγγελική Στακιά, Ιωάννα Τρικόγια

Σημαντικές
είναι οι
πληροφορίες
που μας
παρέχουν τα
γεωγραφικά
συστήματα
πληροφοριών, 
ωστόσο η
διαχείριση των
παραμέτρων, ο
τρόπος που
θέτει κανείς τα
βασικά
ερωτήματα
εξαρτώνται
από το
μελετητή.



Coastal Domains, Ιόνιο – GR │ Αγγελική Στακιά, Ιωάννα Τρικόγια

Τα υφιστάμενα
δίκτυα
μεταφορών, 
θαλάσσια, 
επίγεια αλλά και
ένδειξη των
αεροδρομίων



Coastal Domains, Ιόνιο – GR │ Αγγελική Στακιά, Ιωάννα Τρικόγια

Η διάχυση και
πυκνότητα των
βασικών
λιμένων του
Ιονίου και η
μεταξύ τους
σύγκριση κατά
μέγεθος



Coastal Domains, Ιόνιο – GR │ Αγγελική Στακιά, Ιωάννα Τρικόγια

Οικοσυστήματα και
προστατευόμενες
περιοχές του Ιονίου.



Coastal Domains, Καϊάφας, Ηλεία – GR │ Φώτης Ιωάννης Παναγόπουλος, Μάριος Χόρς

Στη βάση μιας
συστηματικής
προσέγγισης, οι κατά
στοιβάδες
αποδόμηση και η
οργάνωση
πληροφοριών, και
δεδομένων, εν τέλει
αποκαλύπτουν
απροσδόκητες
συνδέσεις και
εννοιολογικές
κατευθύνσεις. 
Η ανάλυση του
Καϊάφα ως προς τα
γεωγραφικά, 
οικολογικά του
χαρακτηριστικά, ο
Καιάφας ως μια
Τουριστική υποδομή, 
οι επιπτώσεις μιας
φυσικής

καταστροφής.



Coastal Domains, Αμβρακικός – GR │ Άννα Μπίζα, Κωνσταντίνα Σοφιανίδη

Οι αντικρουόμενες χρήσεις απαιτούν τη συνειδητοποίηση και καταγραφή τους. Στο Αμβρακικό η
έρευνα κατευθύνθηκε στην καταγραφή ως προς το νερό (διάχυση ιχθυοκαλλιεργειών)



Coastal Domains, Αμβρακικός – GR │ Άννα Μπίζα, Κωνσταντίνα Σοφιανίδη

τη γη



Coastal Domains, εκπαιδευτική εκδρομή, Ιόνιο. Απρίλιος 2016

και τον αέρα.



Coastal Domains, Αμβρακικός – GR │ Άννα Μπίζα, Κωνσταντίνα Σοφιανίδη



Coastal Domains Ionian Sea, Άτλαντες, 2016

Βασικός στόχος, 
η σύνταξη ενός
άτλαντα
χαρακτηριστικών
καταστάσεων και
μετασχηματισμών
της ακτογραμμής. 
Καθώς
αναπτύσσονται οι
έρευνες των
επιμέρους
τομέων, 
οργανώνονται σε
ξεχωριστά έντυπα
παρουσίασης



www.coastaldomains.org

ενώ συνεχώς επικοινωνούνται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας . 
Η πλατφόρμα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και αρχείο καταγραφής και επικοινωνίας της έρευνας σε
όλες τις φάσεις της.



www.coastaldomains.org



Coastal Domains, Reconstructed Wetland, Κυανή Ακτή, Ηλεία - GR │ Αιμιλία Καρκούλια, Κατερίνα Ρούσσου

Η προσπάθεια μας
ωστόσο δεν είναι μόνο
ερευνητική αλλά και
προτατική. 
Η πρωτοπορία της
έρευνας είναι ότι
δημιουργεί συνδέσεις και
νοηματικές συσχετίσεις. 
Για παράδειγμα στην
Κυανή Ακτή Ηλείας, η
ανακάλυψη της
αποξηραμένης λίμνης
Μουριάς



Coastal Domains, Reconstructed Wetland, Κυανή Ακτή, Ηλεία - GR │ Αιμιλία Καρκούλια, Κατερίνα Ρούσσου

Η αποτίμηση της υφιστάμενης
κατάστασης ως προς τη βλάστηση και
τους βοσκότοπους



Coastal Domains, Reconstructed Wetland, Κυανή Ακτή, Ηλεία - GR │ Αιμιλία Καρκούλια, Κατερίνα Ρούσσου

Οδήγησε στη βασική στρατηγική
παρέμβασης στον
επαναπλημμυρισμό της
αποξηραμένης λίμνης ορίζοντας
εκ νέου τις οικολογικές, 
πολιτιστικές και οικονομικές
δυνατότητες της περιοχής.
Ένα πυκνό δάσος, χωράφια με
την καλλιέργεια ειδών που
κάποτε άνθισαν στην περιοχή, 
μια μικρή μαρίνα, ένα
ιχθυοτροφείο, μια πισίνα, ένα
κέντρο πληροφόρησης, 
υπόστεγα στάσης και
παρακολούθησης πουλιών θα
πλαισιώσουν την παράκτια ζώνη
της λίμνης. Μια διαδρομή
ποδηλασίας και μονοπάτια για
πεζούς προκαλούν την
εξερεύνηση της περιοχής. 
Από την άλλη οι πρώην
παράνομες δομές αποδίδονται
νέες χρήσεις που εξυπηρετούν
για ένα τύπο ξενοδοχειακής
υποδομής. Τα σπίτια θα
προσφέρονται προς ενοικίαση
κατά τη διάρκεια της τουριστικής
περιόδου, ενώ στο υπόλοιπο
διάστημα του έτους, θα
κατοικούνται από τους
ιδιοκτήτες. 



Coastal Domains Ionian Sea, πανοράματα - προπλάσματα, 2016

Μεταξύ της ψηφιακής και φυσικής διερεύνησης, ακολουθούνται και πιο παραδοσιακοί τρόποι μελέτης.
Εδώ η κατασκευή προπλασμάτων βάσει κοινών προδιαγραφών που επιτρέπουν τη μεταξύ τους
σύγκριση.



Coastal Domains, Forward Operations, Άκτιον, Αιτωλοακαρνανία – GR │ Άννα Μπίζα, Κωνσταντίνα Σοφιανίδη

Στο Άκτιο η κατασκευή
μιας νέας οχύρωσης θα
αξιοποιήσει και θα
ενδυναμώσει την
υπάρχουσα «αδράνεια»
της περιοχής με νέα
δίκτυα στον αέρα, τη γη
και το νερό, 
προκαλώντας την
επανενεργοποίηση της
χερσονήσου του Ακτίου , 
αλλά και την ανάπτυξη
ολόκληρου του Ιονίου.



Coastal Domains, Forward Operations, Άκτιον, Αιτωλοακαρνανία – GR │ Άννα Μπίζα, Κωνσταντίνα Σοφιανίδη

Υφιστάμενες, 
ενισχυμένες και
προτεινόμενες νέες
εγκαταστάσεις, θα
λειτουργήσουν ως
τρεις θύρες –
λιμάνια αέρος , 
ξηράς και νερού
εξυπηρετώντας τον
τουρισμό, τη
γεωργία και τις
δραστηριότητες
παραγωγής
προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας.



Coastal Domains, Forward Operations, Άκτιον, Αιτωλοακαρνανία – GR │ Άννα Μπίζα, Κωνσταντίνα Σοφιανίδη

Το Άκτιο αναμένεται να γίνει το όγδοο νησί του Ιονίου συμβάλλοντας σημαντικά
στην ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας και τη διασύνδεση της με την Αδριατική.



Coastal Domains, Rehabit-at, Μαραθονήσι, Ζάκυνθος - GR │ Αλεξάνδρα Ζαχαριάδη, Στεφανία Κοντίνου

Στο Μαραθωνήσι ο
πρωταρχικός στόχος
της πρότασης είναι η
προβολή
δυνατότητων που
ενσωματώνουν
ενεργά την οικολογία
και μια βιώσιμη
πολιτική για την
ανάπτυξη και
συγκεκριμένα την
τουριστική. Το
masterplan
περιγράφει μια
συνεκτική
στρατηγική για την
αναδιοργάνωση και
τη διαχείριση του
Εθνικού Θαλάσσιου
Πάρκου Ζακύνθου.
Βασίζεται σε μια εις
βάθος κατανόηση
της φέρουσας
ικανότητας του
πάρκου σε σχέση με
τους επισκέπτες
αλλά και τις
δραστηριότητες, 
προδιαγράφοντας
μια σειρά
τροποποιήσεων
ακόμη και στο
υφιστάμενο νομικό
πλαίσιο
προτείνοντας ένα
νέο ΦΕΚ.



Coastal Domains, Rehabit-at, Μαραθονήσι, Ζάκυνθος - GR │ Αλεξάνδρα Ζαχαριάδη, Στεφανία Κοντίνου

Έξι σε σύνολο παράκτιες παρεμβάσεις στο Μαραθονήσι και τον Κόλπο του Λαγανά, αναμένεται να
γίνουν κομβικά σημεία ενός βιώσιμου πάρκου, 



Coastal Domains, Rehabit-at, Μαραθονήσι, Ζάκυνθος - GR │ Αλεξάνδρα Ζαχαριάδη, Στεφανία Κοντίνου

προσφέροντας πολλαπλές δραστηριότητες αναψυχής, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση
του φυσικού περιβάλλοντος του ευαίσθητου οικοσυστήματος.



Coastal Domains, εκπαιδευτική εκδρομή, Νοέμβριος 2016
Coastal Domains, ενταικό εργαστήριο, TU Βιέννη – ΑΤ, Νοέμβριος 2016

Μέσα στους τελευταίους 6 μήνες, έχουν
ξεκινήσει μια σειρά συνεργειών στα
πλαίσια της έρευνας. Το τρέχον εξάμηνο η
έρευνα γίνεται παράλληλα με το τμήμα
οικιστικής και σχεδιασμού του
τεχνολογικού πανεπιστημίου της Βιέννης
με ενεργή συνεργασία πρόσφατα τόσο στη
Βιέννη, 



Coastal Domains, εκπαιδευτική εκδρομή, Παράκτια Αττική, Οκτώβριος 2016

Όσο και εδώ
Το studio Coastal Domains διερευνά τις διαχρονικές μεταμορφώσεις του τοπίου της Ανατολικής
Μεσογείου, συνθήκες, περιβάλλοντα, δυνατότητες και προοπτικές, δημιουργώντας συνδέσεις και
συσχετίσεις ριζωμένες σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές, πολιτικές προκλήσεις και προοπτικές σε ένα
βιώσιμο και ορατό μέλλον.



Θεόφραστος Τριανταφυλλιδης,  Δυο παιδιά στην παραλία,1919

COASTAL DOMAINS

Το studio Coastal Domains διερευνά τις διαχρονικές μεταμορφώσεις του τοπίου της
Ανατολικής Μεσογείου, συνθήκες, περιβάλλοντα, δυνατόττητες και προπτικές, 
δημιουργώντας συνδέσεις και συσχετίσεις ριζωμένες σε κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές, πολιτικές προκλήσεις σε ένα ορατό μέλλον.















































































































































































Το πρόγραμμα
LEADER στην

παρούσα
προγραμματική

περίοδο

Μιχαλόπουλος Χαράλαμπος

Γενικός Διευθυντής Αιτωλικής Αναπτυξιακής



Γενικά στοιχεία

 LEADER Αγροτικό + LEADER Αλιείας = CLLD LEADER….(ΠΑΑ
+ ΕΠΑλΘ)

 8η υψηλότερη βαθμολογία, σε σύνολο 49 προτάσεων

 Αναμένεται η κατανομή των πόρων από ΠΑΑ & ΕΠΑλΘ

 Προκηρύξεις προς τους ενδιαφερόμενους: 1ο τρίμηνο 2017 
– 1ο εξάμηνο 2017

 Ποσοστό χρηματοδότησης από 45% - 65%, ανάλογα με τη
δράση



Περιοχή παρέμβασης
 Δήμος Ναυπακτίας, Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, Τ.Κ. 

Αστακού

 Το ΠΑΑ χρηματοδοτεί δράσεις σε όλες τις κοινότητες της
περιοχής παρέμβασης

 Δεν χρηματοδοτούνται από ΕΠΑλΘ δράσεις στις
ακόλουθες κοινότητες:

 Κοινότητες δημοτικών ενοτήτων Αποδοτίας, Πλατάνου & 
Πυλήνης

 Βλαχομάνδρα, Νεόκαστρο, Παλαιοχωράκι, Πιτσιναίικα, 
Ριγάνι της δ.ε. Ναυπάκτου

 Τρίκορφο της δ.ε. Χάλκειας

 Άγιος Γεώργιος, Άνω Κουδούνι της δ.ε. Μεσολογγίου

 Φραγκουλαίικα της δ.ε. Αιτωλικού

 Πενταλόφου της δ.ε. Οινιαδών



Επιτροπή Διαχείρισης
Τοπικού Προγράμματος

 Δήμος Ναυπακτίας

 Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

 Φορέας Διαχείρισης Λ/Θ Μεσολογγίου – Αιτωλικού

 ΟΕΒΕΝ

 ΟΣΥΝ

 Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου – Ναυπακτίας «Η
Ένωση»

 Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Διευρυμένου Δήμου
Μεσολογγίου

 Σύλλογος Αλιέων και Αλιεργατών Ναυπάκτου

 ΑΛΚΥΟΝΗ



Στρατηγική & Στόχοι
Στρατηγική

Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη του τοπικού παραγωγικού συστήματος, 
εστιάζοντας στον τουρισμό και την μεταποίηση

Στόχοι

Βελτίωση της τουριστικής ικανότητας της περιοχής, με έμφαση στις
ειδικές μορφές τουρισμού και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, 
της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πρωτογενούς παραγωγής

Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων πρωτογενούς
παραγωγής, με έμφαση στα βιολογικά προϊόντα και τα προϊόντα ΠΟΠ, 
καθώς και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών
μονάδων

Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας για την αξιοποίηση τοπικών
πόρων και την κάλυψη αναγκών

Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, στο
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης

Προώθηση της δικτύωσης μεταξύ περιοχών, φορέων και επιχειρήσεων

Βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού και των συνθηκών
εργασίας των επαγγελματιών του πρωτογενή τομέα



Θεματικές κατευθύνσεις & 
τομείςΘεματικές κατευθύνσεις

Προώθηση της συμπληρωματικότητας του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα
για την βελτίωση της τουριστικής ικανότητας της περιοχής και τη
διαμόρφωση πολυθεματικού τουριστικού προϊόντος

Αύξηση του βαθμού μεταποίησης/τυποποίησης των τοπικών προϊόντων
εντός της περιοχής παρέμβασης και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων α΄ και β΄ μεταποίησης

Προώθηση επενδύσεων και δράσεων συνεργασίας & δικτύωσης για την
αξιοποίηση τοπικών πόρων, την αντιμετώπιση αναγκών και την ανταλλαγή
τεχνονγωσίας

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού
πληθυσμού

Τομείς

Τουρισμός

Μεταποίηση/τυποποίηση

Τοπική επιχειρηματικότητα (πλην τουρισμού και
μεταποίησης/τυποποίησης)

Βελτίωση της ποιότητας ζωής



Ειδικοί στόχοι/προτεραιότητες
Τουρισμός

 Συμπληρωματικότητα παρεμβάσεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα

 Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (αλιευτικός τουρισμός, αθλητισμός - ψυχαγωγία κλπ)

 Δημόσιες υποδομές (μονοπάτια, πίστα αλεξίπτωτου πλαγιάς) στην ορεινή Ναυπακτία, όπου έχουν
ισχυρή συγκέντρωση ιδιωτικών επενδύσεων---δεν αποκλείονται οι ιδιωτικές επενδύσεις

 Ποιοτική αναβάθμιση τουριστικών μονάδων Ναυπάκτου και δημιουργία πολιτιστικών υποδομών
αναμενόμενης υψηλής επισκεψιμότητας

 Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού στο εθνικό πάρκο και ευρύτερα στις περιοχές Χάλκειας, 
δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Τ.Κ. Αστακού, καθώς και δημιουργία νέων καταλυμάτων

 Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εφαρμογή συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης
ενέργειας

 Δημιουργία camping & κατασκηνώσεων, καθώς και μονάδων ιαματικού τουρισμού

 Δημιουργία υποδομών που πληρούν κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης και υποδομών που
εφαρμόζουν συστήματα εξοικονόμησης νερού και διαχείρισης απορριμμάτων

 Πιστοποίηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών

 Ανάδειξη και αξιοποίηση τοπικής γαστρονομίας και τοπικών προϊόντων

 Ιστοσελίδα προβολής, παροχή δωρεάν wi-fi, ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικών κρατήσεων, 
ανάπτυξη εφαρμογών παρουσίασης της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς, καθώς
και των δραστηριοτήτων ειδικών μορφών τουρισμού

 Δικτύωση των επιχειρήσεων

 Δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας

 Εξωστρέφεια τοπικού τουριστικού προϊόντος

 Διευκόλυνση επισκεπτών για συμμετοχή σε ειδικές μορφές τουρισμού

 Διευκόλυνση ατόμων με αναπηρία

 Ανάπτυξη τουριστικών υποδομών, σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά και περιβαλλοντικά στοιχεία της
περιοχής



Ειδικοί στόχοι / προτεραιότητες
Μεταποίηση/τυποποίηση

 Εκπαίδευση αγροτών για την καθετοποίηση της παραγωγής τους

 Η μεταποίηση/τυποποίηση προϊόντων, που παράγονται στην περιοχή, αλλά περιορισμένα
τυποποιούνται εντός αυτής

 Η δημιουργία μεταποιητικών μονάδων από αγροτικούς ή αλιευτικούς συνεταιρισμούς και ομάδες
παραγωγών

 Η μεταποίηση/τυποποίηση προϊόντων, που προέρχονται από βιολογική παραγωγή ή εκτροφή, 
καθώς και ΠΟΠ

 Η δημιουργία μεταποιητικών μονάδων σε ορεινές περιοχές

 Η ενσωμάτωση καινοτομιών

 Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ιδία κατανάλωση και η επεξεργασία απορριμμάτων –
αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας για ιδία κατανάλωση

 Η υλοποίηση παρεμβάσεων για τη διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων

 Η εφαρμογή συστήματος διασφάλισης της ποιότητας

 Η χρήση οικολογικών συσκευασιών

 Η εφαρμογή συστημάτων ανακύκλωσης νερού

 Η αξιοποίηση τοπικών πόρων για παραγωγή ενέργειας για ιδία κατανάλωση (π.χ. πυρήνας ελιάς)

 Ιστοσελίδα προβολής, ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικών παραγγελιών-πωλήσεων, ηλεκτρονική
παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας και των μεταφορικών μέσων

 Δικτύωση και συνεργασία των μεταποιητικών μονάδων

 Δημιουργία νέων θέσεων

 Δυνατότητα επισκεψιμότητας των μεταποιητικών μονάδων



Ειδικοί όροι/προτεραιότητες
και Επιχειρηματικότητα

 Ενίσχυση του κλάδου της βιοτεχνίας

 Παραγωγή βιολογικών λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών

 Παραγωγή ιχθυοφραγμών και μηχανολογικού εξοπλισμού για τα διβάρια

 Παραγωγή προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των τουριστικών
μονάδων (π.χ. σεντόνια, κρεβάτια, στρώματα)

 Ενίσχυση επιχειρήσεων που παράγουν/πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες για
την υποστήριξη του πρωτογενή τομέα (π.χ. επισκευές/κατασκευές αλιευτικών και
αγροτικών εργαλείων, διχτυών και λοιπού εξοπλισμού, μικρά ναυπηγεία, αγροτικά
μηχανήματα και εργαλεία, υπηρεσίες γεωτεχνικών)

 Δημόσιες παρεμβάσεις για την αύξηση των αλιευτικών αποθεμάτων (υποθαλάσσια
πάρκα) και βελτίωση των συνθηκών εργασίας των αλιέων (αλιευτικό καταφύγιο)

 Άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από άτομα με αναπηρία, μακροχρόνια
άνεργους, ΡΟΜΑ και ΚΟΙΝΣΕΠ

 Ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τομείς που συνδέονται με τις σύγχρονες
κοινωνικές συνθήκες, συνήθειες και ανάγκες (π.χ. γηροκομείο, κέντρο αδυνατίσματος, 
γυμναστήριο, ΚΕΚ)

 Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης
απορριμμάτων και αποβλήτων, εφαρμογή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία, 
εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας

 Ιστοσελίδα προβολής, ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικών παραγγελιών-πωλήσεων, 
ηλεκτρονική παρακολούθηση παραγωγικής διαδικασίας και μεταφορικών μέσων

 Δικτύωση επιχειρήσεων και δημιουργία – συντήρηση θέσεων εργασίας



Ειδικοί όροι/προτεραιότητες
Βελτίωση ποιότητας ζωής

 Δημιουργία νέων ή βελτίωση υφιστάμενων υποδομών που
συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού
πληθυσμού

 Δύναται να γίνουν παρεμβάσεις σε αθλητικούς χώρους, σχολεία, 
κέντρα υγείας, αγροτικά ιατρεία και λοιπές κοινωνικές υποδομές

 Προστασία δασών από πυρκαγιές

 Οι παρεμβάσεις πρέπει να απευθύνονται σε σημαντικό αριθμό
κατοίκων και να συνδέονται με λοιπές αναμενόμενες παρεμβάσεις

 Αρχικά έχουν επιλεγεί οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

 Αθλητικός χώρος Τ.Κ. Κατοχής (σ.σ. είχε ενταχθεί στο προηγούμενο
LEADER, αλλά δεν υλοποιήθηκε, λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο
χρόνο)

 Αντικατάσταση πατώματος Κέντρου Υγείας Ναυπάκτου (σ.σ. είναι από
αμίαντο)

 Προστασία δασών από πυρκαγιές από το Δασαρχείο Μεσολογγίου

 Προστασία δασών από πυρκαγιές από το Δασαρχείο Ναυπάκτου



Δράσεις
 Πολυλειτουργικά αγροκτήματα

 Μονάδες διανυκτέρευσης

 Camping, κατασκηνώσεις, μονάδες ιαματικής θεραπείας

 Μονάδες εστίασης και αναψυχής

 Δραστηριότητες ειδικών μορφών τουρισμού (+ αλιευτικός τουρισμός)

 Επαγγελματική κατάρτιση αγροτών

 Ενίσχυση αγροτών για καθετοποίηση της παραγωγής τους (με
μονάδα μεταποίησης/τυποποίησης)

 Μεταποίηση/τυποποίηση (αγροτικά και αλιευτικά προϊόντα)

 Ενίσχυση επιχειρήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας

 Επιχειρηματική δραστηριότητα από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και
ΚΟΙΝΣΕΠ

 Επιχειρήσεις παραγωγής ή πώλησης προϊόντων ή παροχής
υπηρεσιών, που υποστηρίζουν τη διαδικασία πρωτογενούς
παραγωγής (αγροτική και αλιευτική)

 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων

 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

 Συμπληρωματικές δραστηριότητες από επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας

 Επιχειρήσεις επεξεργασίας, συσκευασίας και εμπορίας αλατιού



Διαδικασία
 Κατανομή πόρων στο τοπικό πρόγραμμα (Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων)

 Αναμόρφωση τοπικού προγράμματος (Υπουργείο –
Αιτωλική)

 Δημοσίευση προκήρυξης από Αιτωλική (σ.σ. θα είναι στον
«αέρα» για 3 μήνες περίπου/χωρίς δυνατότητα παράτασης)

 Αξιολόγηση προτάσεων (1 μήνα περίπου)

 Λοιπές διαδικασίες – έκδοση απόφασης ένταξης (2 μήνες
περίπου)

 Υπογραφή σύμβασης και έναρξη υλοποίησης επενδυτικού
σχεδίου (σ.σ. πιθανότατα θα είναι δυνατό να ξεκινήσει και
νωρίτερα με ευθύνη του επενδυτή)

 Σταδιακές πληρωμές, σύμφωνα με την πορεία του έργου

 Άμεσες πληρωμές

 Αμεσότητα στη διαδικασία επίλυσης διαφόρων προβλημάτων



Επικοινωνία
 Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ

 τηλ. 2634038110

 www.aitoliki.gr

 info@aitoliki.gr

 Ε.Ο. Αντιρρίου - Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού

 Κατά την υλοποίηση του προγράμματος θα λειτουργήσει
γραφείο στο Μεσολόγγι, στο Δημαρχείο (ραδιομέγαρο).



Ευχαριστώ για την προσοχή
σας




